
 يوم الغدير مناسبة عظيمة الشأن وبالغة األهمية .. 
وشعبنا العزيز اعتاد على أن يحتفل بهذه املناسبة على مر التاريخ

السيد عبد امللك بدر الدين احلوثي في خطاب مبناسبة يوم الوالية )عيد الغدير( لعام 1439هـ
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ومصداقية. أمانة  بكل  الدين  إلينا  ليصل  بها  نرتبط  التي  الهداية  مصادر  يحدد  من  هو  تعالى  • الله 
الهداية. مبصادر  االتصال  استمرارية  يحفظ  الذي  الوالية  مبدأ  إعالن  خالل  من  الغدير  يوم  في  كان  الدين  • كمال 

احلق. وعن  القرآن  عن  االبتعاد  يعني  علي  اإلمام  عن  • االبتعاد 
ألن  واملستكبرين  للطغاة  املجال  تفتح  فإنها  الهداية  مصادر  عن  األمة  تنفصل  • عندما 

يقدموا أنفسهم في موقع الهداية والقيادة.
وعلى  عليه  الله  )صلوات  الله  رسول  أصحاب  أعظم  كان  السالم(  )عليه  علي  • اإلمام 

آله( حماًل للدين والتزامًا وتأثرًا به.
ميثل  هو  بل  أحد  مع  جدال  في  به  للدخول  مذهبيًا  عنوانًا  ميثل  ال  علي  • اإلمام 

منهجًا متكاماًل في املبادئ واألخالق والسلوك .

■ الرئي�س املش�اط يطلع على س�ير العم�ل مبجلس 
الشورى 

■ ومدير مكتب الرئاس�ية ي�زور املرابطني مبنطقة 
مريس بالضالع

ا َكاُنوا ِبِه َيْسَتْهِزُئون﴾  ﴿َوَحاَق ِبِهم َمّ
طائرة صماد3 تباغت مطار دبي  

الصواريخ البالستية تهاجم مواقع اجليش السعودي بنجران وأبطالنا يطهرون 
اجلاح في الساحل الغربي ومواقع عسكرية في البيضاء وجنران وجيزان وحلج
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عق��د يف قي��ادة املنطق��ة الع�سكري��ة 
برئا�س��ة  الرابع��ة اجتم��اع ع�سك��ري 
قائ��د املنطق��ة رئي�س غرف��ة العمليات 
الع�سكريت��ن  للمنطقت��ن  امل�سرتك��ة 
عب��د  الل��واء  وال�سابع��ة  الرابع��ة 
اللطيف املهدي و�س��م قادة الوحدات 
املنطقت��ن  اط��ار  يف  الع�سكري��ة 

الع�سكريتن.
وقف االجتماع اأمام جملة من املهام 
واالإج��راءات املعززة الأداء الوحدات 
الع�سكري��ة ملهامه��ا القتالي��ة يف كاف��ة 
امل�س��رح  م�ست��وى  عل��ى  اجلبه��ات 

الع�سكريت��ن  للمنطقت��ن  العمليات��ي 
الرابعة وال�سابعة.

وهن��ا اللواء املهدي ق��ادة الوحدات 
واملقاتلن باالنت�سارات النوعية التي 
تتحقق يوما بعد يوم يف ميادين العزة 
والكرامة والت��ي كان اخرها ما حتقق 
ي��وم ام���س م��ن اجن��از نوع��ي ل�سالح 
اجل��و والط��ران امل�س��ر ال��ذي نف��ذ 
عملي��ة هجومي��ة يف مطار دب��ي الدويل 

بطائرة م�سرة من نوع �سماد 3.
باجله��ود  املنطق��ة  قائ��د  واأ�س��اد 
اجلبارة والت�سحي��ات اجل�سيمة التي 

يقدمها االأبطال امليامن يف كافة جبهات 
الع��زة وال�س��رف دفاع��ا ع��ن الوط��ن 
ومواجه��ة جحافل الع��دوان والغزاة 
الهزائ��م  يتلق��ون  الذي��ن  واملرتزق��ة 
النك��راء بف�س��ل الت�سحي��ة والب�سالة 

وال�سمود للمقاتلن االبطال.
وحت��دث االأخ��وة ق��ادة الوح��دات 
القتالي��ة،  �سرامله��ام  طبيع��ة  ح��ول 
موؤكدين اأن القادم �سيكون اأعظم واأ�سد 
ايالما عل��ى املعتدين الذين لن يجدوا 
م��ن ينت�س��ل ا�سالئه��م م��ن ال�سحاري 

واجلبال.

ناق���س رئي�س املجل�س ال�شيا�ش��ي الأعلى مهدي امل�شاط مع القائم 
باأعم��ال رئي���س جمل���س ال�س��ورى حمم��د العيدرو���س �س��ر العمل 
مبجل���س ال�سورى وما اأجنزه خالل الفرتة املا�سية وخططه للفرتة 
املقبل��ة م��ن الع��ام اجل��اري، وك��ذا مه��ام واأن�سطة جل��ان املجل�س 

وال�سعوبات التي تواجه �سر العمل و�سبل معاجلتها.
وتط��رق اللق��اء اإل��ى جوان��ب التن�سي��ق ب��ن جمل���س ال�س��ورى 
والهيئ��ات واملوؤ�س�س��ات احلكومي��ة واجله��ات ذات العالقة خا�سة 
يف ظ��ل االأو�س��اع الت��ي مي��ر بها الوط��ن ج��راء ا�ستم��رار العدوان 
واحل�س��ار وم��ا يرتكب��ه الع��دوان من جرائ��م حرب بح��ق ال�سعب 
اليمني.. كم��ا تطرق اللقاء اإلى اجلوان��ب املت�سلة بتعزيز ال�سمود 
يف مواجه��ة الع��دوان وم��ا خلفه من حتدي��ات اقت�سادي��ة وتنموية 

واجتماعية واإن�سانية.
واأك��د الرئي�س امل�شاط على اأهمي��ة دور جمل�س ال�شورى يف تقدمي 
الروؤى واملقرتحات حول خمتلف الق�سايا االقت�سادية واالجتماعية 

وال�سيا�سي��ة وغرها.. واأ�سار اإلى اأهمي��ة تعزيز التكامل والتن�سيق 
ب��ن ال�سلط��ات التنفيذية والت�سريعي��ة مبا يتنا�سب م��ع التحديات 
الراهن��ة وما يتعر�س له الوطن م��ن عدوان وح�سار.. ح�سر اللقاء 

ع�سو جمل�س ال�سورى خالد عبد الوهاب ال�سريف.
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املتح��دة  االأم��م  ملفو�سي��ة  تقري��ر  ق��ال 
�سباط��ا  اإن  االإن�س��ان  حلق��وق  ال�سامي��ة 
اإماراتي��ن اغت�سبوا العدي��د من املعتقلن 
يف اليم��ن، وارتكب��وا اأعم��ال عن��ف جن�سي 

باأدوات خمتلفة.
واأو�س��ح تقري��ر املفو�سي��ة اأن ظ��روف 
املعتقلن يف مراكز االحتجاز كانت مريعة، 
واأن ح��االت االغت�ساب كانت حتدث اأي�سا 
م��ن قبل ق��وات احلزام االأمن��ي على مراأى 
م��ن معتقل��ن اآخرين، مبن فيه��م اأفراد من 

عائلة املعتقل واحلر�س.
وذك��ر تقرير املفو�سي��ة االأممية اأنه كان 
ُيطل��ب م��ن الن�س��اء الر�س��وخ لالغت�ساب 
اأو االنتح��ار، والالئ��ي يرف�س��ن يتعر�سن 
لل�س��رب اأو الرم��ي بالر�سا���س اأو القت��ل، 

عائالته��ن  باأم��ن  تهديده��ن  اإل��ى  اإ�ساف��ة 
وحميطهن االجتماعي.

تقرير سري
ويف وق��ت �ساب��ق ك�س��ف تقري��ر �س��ري 
اأعدت��ه �سخ�سي��ات ع�سكري��ة عمل��ت م��ع 
التحال��ف ال�سع��ودي االإمارات��ي يف اليم��ن 
واملعتق��الت  ال�سج��ون  اأو�س��اع  ح��ول 
ال�سري��ة واملخفي��ن ق�سري��ا يف 27 �سجن��ا 
قدمي��ا وجديدا تتوزع يف عدن وح�سرموت 
وجزيرت��ي �سقط��رى ومي��ون، اإ�سافة اإلى 
�سجن يقع يف اإريرتيا حيث متتلك االإمارات 

قاعدة ع�سكرية هناك.
وي�سرد التقرير اأنواع التعذيب اجل�سدي 
يديره��ا  الت��ي  ال�سج��ون  يف  والنف�س��ي 

االإماراتي��ون ب�س��كل مبا�س��ر، وم��ن بينه��ا 
ي اأو مبا�سرة  االغت�س��اب باأجهزة اأو بِع�سِ
عرب االأفراد، وال�سعق بالكهرباء يف مناطق 
ال�سدر واالإبطن والع�سو الذكري، اإ�سافة 
اإلى اجلل��د بالع�سي واالأ�سي��اخ والكابالت 

والعقال.
ويع��زز م��ا ج��اء يف التقري��ر م��ا ك�سفت 
عن��ه وكال��ة اأ�سو�سيتد بر���س االأمركية يف 
يونيو املا�سي م��ن اأ�ساليب تعذيب واإذالل 
اإماراتي��ون  �شب��اط  يرتكبه��ا  جن�شي��ن 
يف  املعتقل��ن  مئ��ات  ح��ق  يف  ووكالوؤه��م 

خم�سة �سجون مبدينة عدن.
التعذي��ب  اأ�سالي��ب  الوكال��ة  و�سبه��ت 
واالإذالل مبا كان يحدث يف �سجن اأبو غريب 

يف العراق اإبان فرتة االحتالل االأمركي.

األمم املتح������دة : ضب������اط إماراتيون ارتكبوا أعمال عنف جنس������ي 
بأدوات مختلفة بحق معتقلني في احملافظات احملتلة

هن��اأ املكت��ب التنفي��ذي الأن�س��ار اهلل قائ��د الث��ورة والقيادة 
واأع�س��اء  االأعل��ى  ال�سيا�س��ي  باملجل���س  ممثل��ة  ال�سيا�سي��ة 
املجل�س وال�سع��ب اليمني مبنا�سبة عيد الغدي��ر االأغر.. وعرب 
املكتب التنفي��ذي الأن�سار اهلل عن اأ�سدق اآي��ات التهاين واأ�سمى 
التربي��كات لقيادة الث��ورة ممثل��ة بال�سيد عبداملل��ك بدرالدين 
احلوث��ي وللقي��ادة ال�سيا�سي��ة الر�سي��دة ممثل��ة ب��االأخ مهدي 

امل�ش��اط رئي���س املجل���س ال�شيا�شي الأعل��ى واإلى كاف��ة اأبناء 
ال�سعب اليمني ال�سامد وال�سابر مبنا�سبة عيد الغدير.. ولفت 
املكت��ب التنفيذي الأن�سار اهلل اإل��ى مناقب االإمام علي ر�سي اهلل 
عن��ه وم��ا ميثله من تراث روح��ي واإن�ساين وبط��ويل يف التاريخ 
االإ�سالم��ي، ودوره الفاعل يف الدعوة االإ�سالمية وفكره اجلامع 

لالأمة واملعرب عن احلقوق واحلريات والعدالة.

تفق��د مدي��ر مكتب رئا�س��ة اجلمهورية 
اأحم��د حام��د وحماف��ظ ال�سال��ع حن��ن 
الدريب ونائبا وزيري الكهرباء والطاقة 
عبدالغني املداين واملياه والبيئة عبداهلل 

اله��ادي اليوم اأح��وال املرابطن مبنطقة 
مري�س يف حمافظة ال�سالع.

للمرابط��ن  ومرافق��وه  حام��د  ونق��ل 
م��ن اأبط��ال اجلي���س واللج��ان ال�سعبية 

حتي��ات القي��ادة الثوري��ة وال�سيا�سي��ة 
بعي��د االأ�سح��ى .. موؤكدي��ن اأن زيارتهم 
جلبهات العزة والكرامة مبنطقة مري�س 
تاأتي �سمن الزي��ارات العيدية وحملة ” 

اأعيادنا .. جبهاتنا “.
واأ�س��ادوا بثب��ات و�سم��ود املرابطن 
والبط��والت االأ�سطورية الت��ي ي�سطرها 
جبه��ة  يف  ال�سعبي��ة  واللج��ان  اجلي���س 
مري�س. موؤكدي��ن اأن كافة اأبناء اليمن يف 
حالة تاأهب وجهوزية وم�ستمرين يف رفد 
اجلبهات بامل��ال والرج��ال حتى حتقيق 

الن�سر وك�سر �سوكة املعتدين.
رافقه��م خ��الل الزي��ارة رئي���س دائرة 
مبكت��ب  واملنظم��ات  املحلي��ة  ال�سلط��ة 
الرئا�س��ة قا�سم احلوث��ي ورئي�س الهيئة 

العليا لالأدوية الدكتور حممد املداين.

املكت������ب التنفي������ذي ألنص������ار الل������ه يهن������ئ قائ������د الث������ورة والقي������ادة 
السياسية والشعب مبناسبة عيد الغدير األغر

مدير مكتب رئاسة اجلمهورية يزور املرابطني مبنطقة مريس بالضالع 

ق��ال الناطق الر�سمي للق��وات امل�سلحة 
العمي��د �سرف لقم��ان، م�س��اء االثنن، اإن 
قادرة  ة  امل�سررّ وطائراتن��ا  “�سواريخنا 
عل��ى الو�سول اإل��ى اأهدافها رغ��م تدابر 

واإجراءات االإمارات”.
“قن��اة  لقم��ان يف ات�س��ال م��ع  وج��دد 
امل�سرة” الدع��وة للم�ستثمرين باالبتعاد 
ع��ن االإمارات وقد اأعذر من اأنذر”، موؤكدًا 
ب��اأن �سرب��ة مط��ار دبي ال��دويل توؤك��د اأن 

جمي��ع مناط��ق االإم��ارات بات��ت يف مرمى 
الق�سف.

وقال “نحن ال ن�سع كل اأوراقنا يف �سلة 
واحدة وهناك املزيد من املفاجاآت”.

 واأ�س��اف لقمان: بعد ق�س��ف مطار اأبو 
ظبي جاءت �سرب��ة مطار دبي الدويل للرد 
عل��ى جرائم العدوان، الفتا اإلى اأن �سربة 
�سم��اد 3 حقق��ت هدفه��ا وق��د اأ�سفرت عن 

توقف مطار دبي الدويل لبع�س الوقت.

ناطق اجليش: صواريخنا وطائراتنا قادرة على قصف جميع مناطق اإلمارات

الرئيس املشاط يطلع على سير العمل مبجلس الشورى

الشعب ُيحيي عيد الغدير األغ����������ر
اأقيم��ت �سب��اح الي��وم مبحافظ��ة �سع��دة فعالي��ة مركزي��ة 
حا�س��دة باالإ�سافة اإلى ثالث فعالي��ات اأخرى باملحافظة اإحياًء 

ملنا�سبة يوم الوالية و�سط ح�سور ر�سمي و�سعبي وا�سع .
الفعالي��ة املركزي��ة التي اأقيم��ت مبدينة �سع��دة وح�سرتها 
قي��ادة ال�سلطة املحلية وع�سرات من علم��اء املحافظة وجموع 
كب��رة م��ن ال�سخ�سي��ات االإجتماعي��ة والثقافي��ة واملواطنن 

و�سط اأجواء من الفرح واالبتهاج الكبر .
وق��د ا�س��ار العالمة ح�س��ن ال�سحي��اين يف كلمة األقاه��ا با�سم 
علماء املحافظ��ة اإلى اأهمية اإعالن الوالية هلل ولر�سوله ولالإمام 
عل��ي عليه ال�سالم مل��ا لذلك من اأهمية كب��رة يف حتقيق الن�سر 
من اهلل �سبحانه وتعال��ى ،، داعياً االأمة االإ�سالمية اإلى العودة 
اجل��ادة اإلى نه��ج اهلل ور�سول��ه واالإمام علي ومناب��ذة الطغاة 

والظاملن والوقوف يف وجههم وعدم التفرق وال�ستات .
كم��ا اأكدت كلمة املنا�سب��ة اإلى اأن الو�س��ع ال�سيء واملخزي 
ال��ذي تعي�سه االأمة االإ�سالمية ه��و نتيجة تدجن علماء ال�سوء 
للقب��ول بالظامل��ن والطغ��اة ليحكم��وا االأم��ة وليل��وا اأمرها ،، 

م�س��رًا اإل��ى اأنه ال ميك��ن اأن ينت�س��ر امل�سلمن ب��دون تويل اهلل 
ور�سوله واالإمام علي والتاريخ مليء بال�سواهد على ذلك .

: كم��ا نظ��م اأبن��اء حمافظ��ة �سب��وة ن��دوة ثقافي��ة مبنا�سبة 
الذك��رى ال�سنوي��ة لعي��د الوالية حت��ت �سعار »ثقاف��ة الوالية 

اأ�سا�س بناء االأمة«.
ويف الندوة الت��ي ح�سرتها قيادات ال�سلط��ة املحلية ب�سبوة 
وعدد م��ن ال�سخ�سي��ات ال�سيا�سية واالجتماعي��ة واالإعالمية، 
اأكد امل�ساركون على اأهمية االحتفاء بيوم الغدير وربط مفاهيم 
الوالي��ة مب��ا اأ�ساب االأم��ة من وه��ن واإذالل نتيج��ة انحرافهم 
ع��ن توليهم من اأمره��م اهلل بتولية، وتولي��ة اليهود والن�سارى 
واأذياله��م من العم��الء واخلونة، وكذا خ�سو�سي��ة اأهل اليمن 
وحبهم الكبر لالإمام علي علية ال�سالم منذ اأن قدم لليمن داعيا 

ومعلما لدين اهلل.
واألقي��ت يف الندوة العديد من الكلم��ات التي اأ�سارت جميعها 
اإلى اأبع��اد ذكرى والية االإمام علي ومدل��والت خطبة الر�سول 
االأك��رم اأمام اآالف امل�سلمن، داعية اإل��ى االقتداء وال�سر على 

نهج االإمام علي يف مقارعة قوى اال�ستبداد والطغيان.
كما �سهدت جميع املحافظات فعاليات متنوعة اإحياء لذكرى 

الوالية 

قائد املنطقة الرابعة اللواء عبداللطيف املهدي  يناقش جوانب تعزيز 
اجلبهات ويشيد بالعملية الهجومية على مطار دبي

وزير احلرب األمريكي يعترف مبشاركة 
بالده املباشرة في العدوان على اليمن

اع��رتف وزي��ر احل��رب االأمريك��ي جيم���س ماتي���س، الثالث��اء، 
مب�ساركة بالده الفعلية املبا�سرة يف العدوان على اليمن.

وق��ال ماتي���س يف موؤمت��ر �سحفي له الي��وم ” لدين��ا طيارون يف 
االأج��واء – يق�س��د االأج��واء اليمنية- يعرفون خط��ورة املهمات 
وعندم��ا يوفر له��م التفوي���س ال يطلقون ال�سواري��خ وال يطلقون 

القنابل”، على حد زعمه.

واأدع��ى ماتي���س اأي�سا بالق��ول: ” هناك مناطق يحظ��ر ق�سفها 
عندم��ا يكون هن��اك م�ست�سفيات اأو مدار�س، ونح��ن نقر باأي خطاأ، 
ه��ذا اخلطاأ اإذا ما اقرتف فهو ماأ�س��اوي”. م�سيفا باأنهم يراجعون 

ب�سكل دوري الدعم املقدم لتحالف العدوان يف اليمن.
وذك��ر وزي��ر احل��رب االأمريك��ي اأن وا�سنط��ن تعمل عل��ى نقل 

ال�سراع يف اليمن اإلى طاولة املفاو�سات االأممية يف اأقرب وقت.
كما اأدعى اأن هدفهم يف العدوان على اليمن خف�س عدد ال�سحايا 
املدني��ن قدر االإم��كان، وقال:” مل نر جتاهاًل م��ن قبل الذين نعمل 
معه��م، لذلك �س��وف ن�ستمر يف العمل معهم لك��ي نخف�س من وطاأة 

هذه املاأ�ساة”.
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الواليــــــة  موضــــــوع  أهميــــــة  لنــــــا  تتجلــــــى   •
عندمــــــا نتأمــــــل خطــــــاب اللــــــه لنبيــــــه بنــــــص 

"وإن لم تفعل فما بلغت رسالته"

الله عليه  اللــــــه )صلــــــوات  • جمــــــع رســــــول 
وعلــــــى آلــــــه( فــــــي يــــــوم الغديــــــر كل احلجاج 
في منتصــــــف النهار بطريقة تعطي أهمية 
كبرى للموضوع الذي ســــــيقدمه النبي في 

ذلك اليوم

اليوم  ذلك  في  خطابه  الله  رسول  • وجه 
فــــــي جو يقــــــدم صــــــورة بالغــــــة األهمية عن 
املوضــــــوع الــــــذي ســــــيعلنه باعتبــــــاره بالغًا 

تاريخيًا ومهمًا

األهواء  كل  من  يتجرد  أن  اإلنسان  • على 
والعصبيــــــات عندما يتأمل النــــــص القرآني 
عليــــــه  اللــــــه  )صلــــــوات  الرســــــول  وخطــــــاب 

وعلى آله( بإعالن والية اإلمام علي )ع(.

بها  يرتبط  التي  اجلهات  القرآن  • يسمي 
كبدائــــــل  اإلنســــــان 

مصــــــادر  عن 
الهدايــــــة 

بالطاغوت .

وبنــــــت  بالطاغــــــوت  البشــــــرية  • ارتبطــــــت 
حياتهــــــا علــــــى أساســــــها مــــــا جعل اإلنســــــان 

مستغاًل وُمسَتعبدًا ألفكارها ومفاهيمها.

اإلنســــــان  أن  تــــــدرك  الطاغــــــوت  قــــــوى   •
لتخدعــــــه  فتأتــــــي  التديــــــن،  علــــــى  مفطــــــوٌر 
عليهــــــا  يبنــــــي  معينــــــة  بعقائــــــد  وتقنعــــــه 
ســــــبحانه  اللــــــه  علــــــى  وحتســــــبها  أعمالــــــه 

وتعالى .

النــــــص  بحســــــب  اجلاهلــــــي  املجتمــــــع   •
هــــــو  وبأنــــــه  باللــــــه  معترفــــــًا  كان  القرآنــــــي 

اخلالق والرازق.

مبنية  كانــــــت  األصنــــــام  عبــــــادة  • مســــــألة 
البشــــــر  بعــــــض  مــــــن  مقدمــــــة  أفــــــكار  علــــــى 
الذين افتــــــروا على الله بأنهــــــا عقيدة بأمر 

من الله

مــــــع  تتخاطــــــب  كانــــــت  الطاغــــــوت  • قــــــوى 
النــــــاس باســــــم الديــــــن وحتــــــول أفكارهــــــا 
لعقائــــــد محســــــوبة علــــــى اللــــــه وهــــــي 

افتراء عليه سبحانه وتعالى

منذ  قائمة  كانت  احلج  • شعائر 
العهد اإلبراهيمي ولكن اختلط 
فيهــــــا الكثير من اخلرافــــــات منها 
وضــــــع املشــــــركني لألصنــــــام علــــــى 

سطح الكعبة.

الله  )صلوات  النبي  بعثــــــة  • منذ 
عليــــــه وعلــــــى آلــــــه( وحتــــــى 20 عامَا 
كانت مكة حتت ســــــيطرة املشركني 
الذيــــــن حاولوا تصديــــــر عقائد 
علــــــى  محســــــوبة 
دين الله.

عنــــــه  تغــــــب  لــــــم  اجلاهلــــــي  املجتمــــــع   •
مســــــميات الديــــــن، لكــــــن حضــــــرت بخــــــداع 
وتضليــــــل كبيــــــر للســــــيطرة علــــــى اإلنســــــان 

واستغالله.

• امتأل الواقع البشري بالظلم واالستعباد 
فكانــــــت مســــــؤولية الهداية للبشــــــر عائدة 
إلــــــى اللــــــه الــــــذي يحــــــدد معالــــــم الصــــــراط 

الذي يقودنا إليه.

لــــــه  عائــــــدة  اللــــــه  إلــــــى  الوصــــــول  • مســــــألة 
ُســــــنة  وهــــــي  للنــــــاس  متروكــــــة  وليســــــت 
تتناســــــب مــــــع مــــــا فطرهــــــم اللــــــه عليــــــه في 

واقع احلياة.

ينزلون  ُرساًل  مالئكته  من  يصطفي  • الله 
بالوحي على الُرســــــل املصطفني من عباده 

إليصال ُهداه

مسألة  ليســــــت  الرســــــول  اختيار  • مســــــألة 
انتخابات متروكة للناس بل هي مسؤولية 

عائدة إلى الله.

واألنبيــــــاء  للرســــــل  اللــــــه  مينحــــــه  مــــــا  • كل 
مــــــن مؤهــــــالت حلمــــــل هــــــذه املســــــؤولية هو 

ملصلحة الناس وخليرهم  .

الله  )صلوات  الرسول  اختيار  • مســــــألة 
عليه وعلى آله( ليست مسألة انتخابات 
متروكة للناس بل هي مســــــؤولية عائدة 

إلى الله.

واألنبياء  للرســــــل  اللــــــه  مينحــــــه  مــــــا  •كل 
من مؤهــــــالت حلمل هذه املســــــؤولية هو 

ملصلحة الناس وخليرهم .

عبــــــاده  صفــــــوة  يخلــــــق  تعالــــــى  •اللــــــه 
ويوصلــــــون  يبلغــــــون  مــــــن  هــــــم  ليكونــــــوا 
االلتــــــزام  فــــــي  القــــــدوة  وميثلــــــون  كتبــــــه 

والعمل للبشرية.

الطاغوت  قوى  كانت  التاريخ  مــــــر  •على 
تعمــــــل علــــــى التصــــــدي للرســــــل واألنبياء 
لفصــــــل النــــــاس عــــــن الهــــــدى وتبقــــــى هي 

املتحكمة بهم .

لتكذيــــــب  تســــــعى  الطاغــــــوت  •قــــــوى 
الرسل واألنبياء عبر إثارة حساسيات 

يفترض أن تثار ضدهم .

النبي  يكون  أن  املطلــــــوب  •من 

بشــــــريًا ليكون قدوة ومنوذجًا للبشر في 
تطبيق البرنامج الديني .

ليأمروا  رســــــاًل  املالئكة  الله  أرســــــل  •لــــــو 
النــــــاس  لــــــكان  وينهوهــــــم  النــــــاس 
ســــــيتحججون بأنه مالك ال يعرف الواقع 

البشري.

مصادر  يحــــــدد  مــــــن  هــــــو  تعالــــــى  •اللــــــه 
الهدايــــــة التــــــي نرتبــــــط بهــــــا ليصــــــل إلينا 

الدين بكل أمانة ومصداقية.

يتعلق  ما  بكل  اكتمل  اإلسالمي  •الدين 
به من مســــــائل وما علينا ســــــوى التمسك 
بــــــه للوصــــــول للنصــــــر والعــــــز واخليــــــر في 

الدنيا واآلخرة.

من  الغدير  يوم  في  كان  الديــــــن  •كمال 
خالل إعــــــالن مبدأ الواليــــــة الذي يحفظ 

استمرارية االتصال مبصادر الهداية.

الوالية  بــــــالغ  بلغ  اللــــــه عندمــــــا  •رســــــول 
أتــــــى ليقــــــول للجميــــــع بأنــــــه حفــــــظ لألمــــــة 

أهم مصداق لقوله.

بإعالن  وآله  عليه  الله  صلى  •الرســــــول 
الواليــــــة حدد مصــــــدر الهداية ألنه كان 

يعلم بأن األمة ستختلف بعد وفاته.

تتعلــــــق  كثيــــــرة  نبويــــــة  نصــــــوص  •جنــــــد 
وإعــــــالن  الســــــالم  عليــــــه  علــــــي  باإلمــــــام 

الوالية هو تتويج هذه النصوص.

•االبتعاد عن اإلمام علي يعني االبتعاد 
عن القرآن وعن احلق.

الدين  الســــــالم ميثل  •اإلمام علي عليه 
في نهجه وبتحركه في احلياة.

مصــــــادر  عــــــن  األمــــــة  تنفصــــــل  •عندمــــــا 
الهدايــــــة فإنهــــــا تفتــــــح املجــــــال للطغــــــاة 
واملســــــتكبرين ألن يقدموا أنفسهم في 

موقع الهداية والقيادة.

لبعض  الوالية  مبــــــدأ  يرق  لــــــم  •عندمــــــا 
النــــــاس بــــــدأت األمــــــة تعاني مــــــن اخلالف 

على املوروث اإلسالمي .

عليه  الله  )صلوات  الرســــــول  •أحاديث 
وعلــــــى آلــــــه( بحــــــق علــــــي عليــــــه الســــــالم 
هي لتحديــــــد طبيعة دوره بأنه ســــــيمثل 

حالــــــة االمتــــــداد األصيــــــل للهدايــــــة فــــــي 
موقع القيادة والوالية.

وظفوا  الذين  الطغــــــاة  من  الكثير  •أتــــــى 
كبنــــــي  ملصاحلهــــــم  الديــــــن  عناويــــــن 
أميــــــة الذيــــــن أخضعــــــوا النــــــاس لظلمهم 

واعتبروها مسألة إميانية.

الظالم  الســــــعودي  النظام  يقدم  •ألــــــم 
املفســــــد الــــــذي يرتكــــــب أبشــــــع اجلرائم 

واملفاسد نفسه بثوب اإلسالم؟ 

احلــــــج  يســــــتغل  الســــــعودي  •النظــــــام 
وســــــيطرته على مكة واملســــــجد احلرام 
كمــــــا فعــــــل املشــــــركون حتى خــــــالل حياة 

الرسول )صلوات الله عليه وعلى آله(.

العناوين  تســــــتغل  التكفيريــــــة  •الفئــــــات 
وحتريكهــــــم  النــــــاس  إلضــــــالل  الدينيــــــة 

لصالح أمريكا وإسرائيل.

أعظم  كان  الســــــالم  عليه  علي  •اإلمام 
للديــــــن  حمــــــاًل  اللــــــه  رســــــول  أصحــــــاب 

والتزامًا وتأثرًا به

أعظم  كان  الســــــالم  عليه  علي  •اإلمام 
أصحاب  رســــــول الله )صلوات الله عليه 
وعلى آلــــــه( حماًل للديــــــن والتزامًا وتأثرًا 

به.

ســــــيتحرك  الذي  هو  كان  علي  •اإلمــــــام 
باألمة علــــــى طريق احلق فــــــال يحيد عنه 

بأي اجتاه.

اجلهاد  عنوان  يحركــــــون  •التكفيريون 
ويحرفونه في غيــــــر مواضعه ويجعلونه 

خدمًة للطغاة.

أبي  بن  علــــــي  شــــــيعة  من  أنا  يقول  •مــــــن 
ووعــــــي  مبصداقيــــــة  يتبعــــــه  وال  طالــــــب 
ويبتعــــــد عــــــن احلق فهــــــو بعيد عــــــن علي 

بقدر بعده عن احلق .

•اإلمــــــام علــــــي ال ميثــــــل عنوانــــــًا مذهبيًا 
للدخــــــول بــــــه فــــــي جــــــدال مــــــع أحــــــد بــــــل 
هــــــو ميثل منهجــــــًا متكامــــــاًل فــــــي املبادئ 

واألخالق والسلوك .

الله  شــــــاء  إن  قريبة  كلمة  لنا  •ســــــيكون 
نتحــــــدث فيها عن التطورات السياســــــية 

واألوضاع العامة.

مقتطفات من كلمة قائد الثورة السيد عبد امللك بدر الدين احلوثي مبناسبة يوم الوالية )عيد الغدير( لعام 1439هـ

يوم الغدير مناسبة عظيمة الشأن وبالغة األهمية وندرك أهميت�ها
من النصوص القرآنية والبالغ الذي أعلنه رسول الله في ذلك اليوں

اإلســــــالم مببــــــادئ  ومتســــــكه  اإلميانيــــــة  هويتــــــه  بحكــــــم  التاريــــــخ  مــــــر  علــــــى  املناســــــبة  بهــــــذه  يحتفــــــل  أن  علــــــى  اعتــــــاد  العزيــــــز  شــــــعبنا   •
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فريدة من نوعها هي اللوحات 
البطولية التي يرمسها أبطالنا في 

كل اجلبهات وهذه إحداها:
ياسر شرف الدين

املجاه��د االأول يغط��ي بالن��ار عل��ى �سديق��ه االأع��زل م��ن ال�س��الح 
وال��ذي بداأ بحمل احلجار ورميها كقناب��ل على جماميع املرتزقة الذين 

يحا�سرونهم حتى ا�ست�سهد �ساحبه على يد اأحد اخلونة من اجلنب .
يقوم املجاهد االخر بحمل بندقية ال�سهيد ويكت�سف انها غر �ساحلة 
ويب��داأ برم��ي حج��ار عليه��م م��ن جديد فيف��رون معتقدي��ن اأنه��ا قنابل 

فيت�ساقطون فوق بع�سهم من الهلع.
يذه��ب من جديد الأخذ اأح��د بنادق املرتزقة ال�ساقط��ن على االأر�س 
ويتج��ه نحو قاتل رفيقه وي�سب واب��ل الر�سا�س عليه فيقتله ويالحق 

البقية فيهربون من املوقع.
بطول��ة م��ن مئ��ات البط��والت الت��ي ال ن�ساهده��ا دائما ولك��ن جميع 
اجلبه��ات متتلئ باأ�سحابها وهنيئا لل�سهي��د البطل الذي ارتقى اإلى اهلل 
يف ه��ذه املواجه��ة واالأ�س��ف كل االأ�س��ف اأن ال�سهيد ال��ذي ي�سقط منا ال 
يعادل عزته و�سهامته و�سجاعته األف مرتزق ي�سقط من قبلهم والعزاء 
اأننا يف نهاية هذه املعركة التاريخية املقد�سة �سن�سقط عرو�س اآل �سعود 
من ت�سببوا بهوان امل�سلمن كافة واللعنة على كل غاٍز و على كل خوان 

مرتزق اأثيم.

» إنه اإلميان يا 
أيها الكرام «

عبداهلل الدومري العامري

جماهدان اثن��ان فقط يت�سديان لزحف بالع�سرات من عنا�سر تنظيم 
القاعدة يف البي�ساء ،

جماه��دان اثنان فقط اأحدهما يت�س��دى للزحف باحلجارة لي�س لدية 
�س��الح ،، ا�ست�سه��د املجاه��د االأول بع��د اأن ن��كل باملنافق��ن ومل يتب��ق 
�س��وى جماهد واحد فقط وباحلج��ارة يت�سدى لهم واملنافقون يهربون 

واملجاهد يلقي احلجارة ويحاول التقاط بندقية رفيقه ال�شهيد !
وبع��د عدة حم��اوالت ا�ستطاع التقاطها ولكن كان��ت ال�سدمة انها مل 

تعد �ساحلة ب�سبب اإ�سابتها بطلق ناري اأخرجها عن اخلدمة .
ع��اود املجاه��د رمي احلجارة عل��ى املنافقن وهو يتق��دم باجتاههم 
ومن نقط��ة ال�سفر والتقط بندقية اأحد املنافق��ن القتلى وقام بالتنكيل 

باملنافقن والهجوم اإلى مواقعهم اإلى فوق روؤو�سهم .
ال ت�ستغربوا وال تت�ساءلوا عن 

اأي قوة ميتلكها اأولئك املجاهدون ؟
اإنها قوة االإميان باهلل

اإنها قوة الرتباط باهلل
اإنها قوة الثقة باهلل

اإنه��ا قوة واأع��دوا لهم ما ا�ستطعتم اإنها قوة كم م��ن فئة قليلة غلبت 
فئة كثرة

اإنها قوة واإن يقاتلوكم يولوكم االدبار ثم ال ين�سرون
اإنها قوة اإين ممددكم باألف من املالئكة مردفن

اإنها قوة اإذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فال تولوهم االأدبار
اإنها قوة وما رميت اإذ رميت ولكن اهلل رمى

اإنها قوة وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة
اإنها قوة اإذا لقيتم فئة فاثبتوا 

اإنها قوة اهلل �سبحانه وتعالى
لك احلمد يا ربي على ن�سرك وتاأييدك .

لك احلمد كما ينبغي جلالل عظمتك وقوتك .
عبداهلل الدومري العامري

د/مصباح الهمداني
ر ع��ن حماي��ة حممد �س،  ق��راأت يف كت��ب التاري��خ وال�ِسرّ
و�سجاعة علي، وب�سالة احل�سن، وفدائية العبا�س، و�سمود 
ها  زي��د، و�سرب م�سلم ب��ن عقيل عليه��م ال�سالم.. وظنن��ُت اأَنرّ
ة املثال، ولن ي��اأِت اأحد بعدهم ي�سطر ما  منته��ى الكمال، وقَمرّ

�سطروا على اأر�س امليدان...
�ساه��دُت قب��ل قلي��ل م�سهًدا لالإع��الم احلربي وه��و ير�سُد 
جماهدي��ن اثن��ن يت�سديان الأك��ر من ع�س��رة مهاجمن، يف 

ب�سالٍة و�سجاعة منقطعة النظر..
ال اأ�ستطي��ع و�س��ف امل�سه��د..اإال اأن للح��دث تفا�سيل البد 

منها..
ُيق��رر املرتزق��ة م��ن القاع��دة مهاجم��ة اإح��دى التباب يف 
البي�س��اء، بع��د التم�سيط الن��اري املكثف بالقذائ��ف، ويهداأ 
املجاهدان قلياًل حتى يكون اللقاء وجًها لوجه، ي�سعد التبة  
اأكر من ع�سرة من املرتزق��ة، يطلقون النران بغزارة، ويف 
مفاجاأٍة غر حم�سوبة، اأعل��َن ر�سا�س اأحُد املجاهدين انتهاء 

الر�سا�س..
كان��ت اللحظ��ة ال حتتم��ُل التفك��ر، وال تنتظ��ر التاأخر.. 
تق��دم املجاه��ُد االأوُل بر�سا�س��ه، ي�سك��ُب حم��م ر�سا�سه من 
نقطة ال�سفر، ويلتقط الروؤو�س املهاجمة، فيما اتخذ املجاهد 
الث��اين قراًرا حكيًما و�سريًعا، وبداأ بقذف احلجارة يف وجوه 

املرتزقة..
ظ��َنرّ املهاجمون باأن احلج��ارة قناب��ل، فت�سابقوا للهروب 

ووقع بع�سهم فوق بع�س..
ا�ستمرت ر�سا�ُس املجاهُد تالحق الهاربن، لكن ر�سا�سَة 
اأحد املختبئن اأ�سابته و�سقَط �سهيًدا، وفيما املجاهد االآخر 
ي�ستمر يف رمي احلجارة، اإاَلرّ اأنه اأدرَك اأن رفيقه قد ا�ست�سهد 
بر�سا�س ذلك املختبئ الذي يظهر فجاأة ثم يعود الختبائه..
ا�ستع��ان املجاه��ُد ب��اهلل، وردد التكب��ر.. ومل يهرب، ومل 
يرتع��ب، ب��ل قفز اإل��ى امل��كان ، واأخ��ذ بندقية رفيق��ه، لكنه 

وجدها قد اأ�سيبت ك�ساحبها..
قف��َز ثاني��ًة كاالأ�س��ِد يقلُب جث��َث املرتزقة النافق��ة، واأخذ 
�س��الَح اأحدهم، واأ�سرَع اإل��ى ذلك املختبئ ووقف عند راأ�سه، 
واأخذ ير�سه ج��زاء ما فَعَل برفيقه..ثم انتقل بخطواٍت ثابتة 

ملالحقة البقية الهاربة..
انك�س��َر املهاجمون، وفروا خملفن وراءهم جثَث زمالئهم 
القتل��ى واجلرح��ى..يف م�سهٍد ل��و مل تلتقطه كام��را االإعالم 

لظنناه �سرًبا من اخليال..
و�ساأردد وترددون.. اأ�سئلة حرى كثرة؛ 

اُه��م؟ م��ن غر���س يف قلوبه��م كل هذا  م��ن علمه��م؟ م��ن رَبرّ
االإمي��ان؟ من ثبت اأقدامهم؟ م��ن ربط على قلوبهم؟ من اأنزل 

فيهم كل هذا الباأ�س؟ من �سدد رميهم؟ من األهمهم؟
و�سنج��ُد اجل��واب يف األ�سنته��م الطاه��رة ي��رتدد عن��د كل 
رمية، وي�سدُح عن��د كل هجوم ومواجهة، وميالأ االأرجاء يف 

كل �ساحٍة وجبهة...
وهك��ذا ه��م اليمني��ون يف ال�ساِح��ْل واجل��وف و�س��رواح 
ونه��م وجنران وجي��زان وع�س��ر؛ ي�سطرون مالح��م اأ�سبه 

باملعجزات، وينكلون بالغزاة ومرتزقتهم اأ�سد تنكيل..
وق��د ظ��ن الع��دو ال�سعواإمارات��ي وم��ن ورائ��ه االأمريكي 
وال�سهيوين؛ اأنه بجرائمه الكب��رة يف قتل االأطفال �سيخيف 
اأبن��اء اليمن؛ ولكن املفاج��اأة اأَنرّ املجاهدين يزدادون ب�سالًة 

واإقداًما، والقبائل اليمنية تزداد حت�سيًدا واإعدادا...
ف�س��الم اهلل عل��ى البطل��ن العظيمن..وعل��ى املجاهدي��ن 

االأقوياء؛يف كل اجلبهات.. 
وعل��ى حام��ل راي��ة الن�س��ر الكبر القائ��د امللِه��م وامللَهم 

والعَلم.

املجاهد  الذي واجه باحلجارة 20 من الغزاة  واملنافقن  
باحلجارة وهزمهم ، التقى م�سرف عام اأن�سار اهلل مبحافظة 
ذم��ار فا�س��ل ال�سرقي “اأبو عقيل” م��ع الدكتور طالب طاهر 
النه��اري رئي�س جامعة ذم��ار وعدد من الق��ادة الع�سكرين 
الي��وم باأح��د اأبط��ال اجلي���س واللج��ان ال�سعبي��ة اجلري��ح 
املجاهد عي�سى عل��ي عبداهلل”اأبو قا�سف” من اأبناء مديرية 
و�س��اب الع��ايل حمافظة ذم��ار وال��ذي ر�سم لوح��ة قوية يف 
ال�سجاع��ة و�س��دة الباأ���س يف مواجه��ة املعتدي��ن والغ��زاة 

واملرتزقة باحلجارة يف جبهة ناطع.
ون�سر االإعالم احلربي االأ�سبوع احلايل م�سهد ت�سدي اأحد 
اأبط��ال اجلي�س واللج��ان ال�سعبية يف اأحد املواق��ع االأمامية 
جلبه��ة ناط��ع مبحافظ��ة البي�س��اء، باالأحج��ار يف مواجه��ة 

مبا�سرة مع جموع املرتزقة.
وق��ال اجلري��ح “عي�سى علي عبد اهلل اأب��و قا�سف “ ملوقع 
)ذمار نيوز( متحدثاً عن حلظة الهجوم على املوقع الذي كان 
يوج��د به بجبهة ناطع” عندما هجم املرتزقة على املوقع مل 
يكن لدي حينها �سالح الأقذف به على املرتزقة �سواء قنبلتن 
لك��ن مل تنفجر اأي منهم ما ا�سطرين اإل��ى ا�ستخدام االأحجار 
لك�س��ر زح��ف املرتزق��ة وعندما اأخ��ذت �سالح ال�سهي��د “اأبو 
اإ�سالم” ال��ذي ا�ست�سهد يف ذات العملية كان ال�سالح ال يعمل 
م��ا ا�سطرين اإل��ى اأخذ �سالح اأحد املرتزق��ة القتلى ومواجهة 

املرتزقة وجها لوجه وردعهم بف�سل اهلل”.
م��ن جانبه اأكد م�سرف ع��ام اأن�س��ار اهلل باملحافظة فا�سل 
ال�سرق��ي “اأب��و عقي��ل” اأن هذا ميث��ل البطولة الت��ي �سنعها 

املجاه��د اليمن��ي، ودر�س م��ن دور�س الع�سكري��ة يف االإميان 
بق�سي��ة الوط��ن واال�ستب�سال يف �سبيل ع��زة وكرامة اليمن. 
م�سي��دًا ببطول��ة ال�س��اب ال��ذي جن��دل باالأع��داء واملرتزقة 

باالأحجار.
كم��ا زار عدد من القادة الع�سكري��ن اليوم اجلريح البطل 
عي�س��ى علي عبد اهلل اأبو قا�سف والذي يتلقى العالج يف اأحد 

م�ست�سفيات حمافظة ذمار.
وخ��الل الزيارة اطلع االإخوة القادة على اأحوال اجلريح 
ونقل��وا للجريح اأبو قا�سف حتيات قائ��د املنطقة الع�سكرية 
الرابع��ة ور�سال��ة �سكر وعرفان م��ن كافة قادته��ا ومقاتليها 
ومتنياته��م له بال�سف��اء العاجل، م�سيدين مب��ا اجرتحه من 
مواق��ف بطولي��ة جت�سد �سجاعة و�سدة با���س املقاتل اليمني 
ومدى اإميانه بعدالة الق�سية التي 

يقاتل من اأجلها.
واأ�س��اروا اإل��ى اأن اجلري��ح اأبو 
قا�س��ف يع��د مث��اال حي��ا للمقات��ل 
ال�سجاع ال��ذي اليهاب العدو مهما 
كان��ت اإمكانيات��ه واأن مواقفه تلك 
تعد حمل اح��رتام وتقدير القيادة 
وال�سع��ب وكل زمالئ��ه يف خمتلف 

املواقع واجلبهات.

حج���ارٌة ورش����اش!

زيارات بذمار للمجاهد أبو قاصف منكل املرتزقة باحلجارة

بطولة وشجاعة عيسى لم يسبقه إليها أحد من العاملني؟
زيد البعوه 
ا�سم��ه عي�س��ى وكنيت��ه اأب��و قا�سف حتى 
مدل��والت ا�سمائ��ه توحي بالق��وة االميانية 
الت��ي يتمت��ع به��ا ه��ذا ال�س��اب  والنف�سي��ة 
املجاه��د وبعي��دًا ع��ن االأ�سم��اء واالألق��اب 
دعونا نتحدث عن ال�سفات واملواقف والتي 
كان ابرزه��ا يف الع�س��ر احلديث ه��و ما قام 
به عي�س��ى يف مواجهة مرتزقة العدوان حن 
جع��ل من االأحجار �سالح��اً ار�سده الى ذلك 
ثقت��ه ب��اهلل واميانه ب��ه والأن اهلل يربط على 
قلوب اوليائه فق��د �ساهدنا ذلك متج�سدًا يف 

عي�سى 
يف ع��ز �سبابة رجاًل جماه��دًا عزيزًا بعزة 
اهلل حمل �سالح االميان يف قلبه قبل ان يحمل 
�س��الح احلديد على كتفه والأن ثقافة القران 
الك��رمي متن��ح اأ�سحابه��ا ق��وة يف مواقفه��م 
واعماله��م فق��د كان ه��ذا ال�س��اب املجاه��د 
منوذج��اً حقيقي��اً لذل��ك وهن��اك الكث��ر من 
اقرانه واأ�سدقائ��ه يف خمتلف اجلبهات لهم 
مواقف بطولية ال يعرفها اال رب ال�سماوات 

واالأر�س..
هن��اك الكث��ر م��ن الرواي��ات والق�س���س 
التي حتدثت ع��ن البطول��ة وال�سجاعة عرب 
التاري��خ يف اجلاهلية واالإ�س��الم عند العرب 
والعج��م والأنه��ا مواق��ف بطولي��ة تخل��دت 
ع��رب الزم��ان عل��ى م��دى ق��رون م��ن الزمن 
لك��ن مقارن��ة مبا يح�س��ل الي��وم يف اليمن يف 
ال�سع��ودي  االأمريك��ي  الع��دوان  مواجه��ة 
ا�ستطاع املجاهد اليمن��ي ان يتفوق على كل 

�سناديد الزم��ان القدمي وان ي�سنع بطوالت 
خارقة للعادة وبطولة فريدة من نوعها..

لكن يبق��ى املقاتل اليمن��ي املجاهد ولي�س 
املرت��زق هو اق��وى وا�سج��ع وا�سل��ب منذ 
ادم ال��ى قي��ام ال�ساع��ة فل��و جئن��ا لنق��ارن 
ب��ن االإمكاني��ات الع�سكرية ع��رب التاريخ يف 
خمتلف املعارك وب��ن االمكانيات يف معركة 
اليوم يف مواجهة الع��دوان �سنجد ان الفرق 
�سا�سع��اً ج��دًا ورغ��م الف��ارق بن م��ا ميلكه 

رجال اهلل وبن ما ميلكه العدوان من اأ�سلحة 
اال ان �س��الح االمي��ان و�س��الح الثق��ة ب��اهلل 
و�س��الح الق�سية املحقة ه��و اقوى االأ�سلحة 

على مر التاريخ..
عي�سى ه��ذا وزميله الذين اذهلوا اجلميع 
بقوته��م االميانية واملعنوي��ة والنف�سية هم 
منوذج��ا و�ساه��دًا جدي��دًا على ق��وة جنود 
اهلل ورجال��ه يف مواجه��ة الطواغيت ي�ساف 
الى ذلك املجاهد الذي حمل �سديقة املجاهد 
اجلري��ح ف��وق جنبي��ة و�س��ط الر�سا���س 
وال��ى اأولئ��ك املجاهدي��ن الذي��ن اقتحم��وا 
مواق��ع العدو م��ن خالل ال�س��المل وي�ساف 
ال��ى ال�سهيد عبد القوي اجل��ربي وال�سهيد 
توفي��ق طنين��ه وكذل��ك زميل عي�س��ى الذي 
ا�ست�سه��د رحمة اهلل و�سالم��ه عليه وغرهم 
الكثر مم��ن �سدروا مواقف��اً �سوف يحكيها 

الزمان واالجيال الى يوم الدين..
لهذا ال منلك اال ان نقول لك ل� عي�سى ولكل 
جماه��د يف خمتل��ف اجلبه��ات كل االحرتام 
والتقدير رغم انه ال ميكن ان يجازيكم على 

اعمالكم هذه الى اهلل تعالى و�سوف يفعل.
رفعت روؤو�سنا بي�س اهلل وجهك
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بوابة النصر.. قرار 
استهداف املعالم 

األمريكية األكبر في 
املنطقة »أرامكو ودبي«

جميل أنعم العبسي
م��ن ميتل��ك ق��رار ا�ستهداف اأق��وى �سركة نف��ط يف العامل 
»اأرامك��و« االأمريكي��ة.. ه��ا ه��و الي��وم ي�سته��دف الوالي��ة 
االأمريكي��ة الواحدة واخلم�سن »دب��ي«.. ال يوجد اأي قوة 

على وجه االأر�س متتلك �سجاعة هذا القرار..
هن��ا ت�سق��ط كل النظري��ات القائل��ة بح��روب الوكال��ة.. 
واأم��ام العامل اأجم��ع نتيجة وحيدة ال تف�س��ر لها �سوى اأن 
اليمن ميتل��ك قراره بنف�سه.. قلن��ا اأن مواقف جمل�س االأمن 
الهزيل��ة �شن�شتفي��د منها كث��رًا.. عليه��م التق��اط الإ�شارة 
الت��ي اأو�سحها الوفد الوطني ب�ساأن ت�سليم ال�سالح �سريطة 

انتهاء داع�س والقاعدة وت�سليم اأ�سلحتهم اأي�ساً..
معركة النف�س الطويل اأوقعت العدوان مبروحة خيارات 
ا�سرتاتيجي��ة قاتل��ة.. ويف جعب��ة الالع��ب اليمن��ي الكثر، 
فال��رد املاراثوين املت�ساع��د بداأ ب�سق��ف متوا�سع ويتعاظم 
كل ي��وم، حت��ى ياأتي نهاية ال�سباق ب��اأوج قوته وعطاءه... 
فيما العدوان بداأ ب�شقف عايل اأنهك نف�شه واأفرط با�شتخدام 
ق��واه، ومل يتبقى يف جعبته ال نقل بنك وال قطع رواتب وال 
تدمر اقت�ساد، واأحرق ورقة اجلوكر بخونة الداخل مبكرًا 

قبل اأن تبداأ ميلي�سيا اخليانة فعلها..
وظه��رت اأق�س��ى اإمكاني��ات قدرت��ه يف ال�ساح��ل، بهزمية 
�ساحق��ة ال مثي��ل له��ا يف التاري��خ، فالتقدم كيلوم��رت واحد 
يحت��اج ل�سقف ن��اري جوي باأنواعه و�سق��ف بحري وبري، 
وبع��دد كب��ر من املدرع��ات واالآلي��ات واالأف��راد وبعن�سر 
املحت��ل  اأق�س��ى اجلن��وب  م��ن  مرت��زق  تكف��ري  ب�س��ري 
وال�س��ودان، وال يرتاف��ق ذلك اإال ب�سغ��ط يف كافة اجلبهات 
ال�سمالي��ة وال�سرقية واجلنوبية وم��ع كل ذلك ورغم الرغم 
ورغم��اً عن الرغم يتم �سحقهم وطرده��م والتنكيل بهم اأ�سد 

تنكيل.. و�سع ماأ�ساوي بكل املقايي�س، وبدون نقا�س..
ع��دوان اأحرق كل اأوراقه بل اأُحرق��ت كل اأوراقه بعظمة 
�سع��ب واأ�سال��ة قبائ��ل وحكم��ة قي��ادة اأج��ادت ا�ستخدام 

مفردات كيف ومتى واأين..
ال�سيء املتبقي فقط ه��و ا�ستخدام اأ�سلحة حارقة ودمار 
�سامل وارتكاب جمازر هي االأب�سع، وما يعزز ذلك ا�ستهدافه 
الأطف��ال اليمن به��ذا ال�سكل الظاه��ر موؤخ��رًا، وت�سريحات 
االإدارة االأمريكي��ة املتتالي��ة حول تلفي��ق اتهامات ل�سوريا 
با�ستخ��دام الكيميائ��ي �س��د املدني��ن، ث��م احلدي��ث ع��ن 
قلقه��ا املزعوم ج��راء مقتل عدد كبر م��ن املدنين يف اليمن 
وحماول��ة التن�سل من فعل ما يجري التح�سر له �سيت�سح 

يف قادم االأيام..
اليوم اأمامه خي��اران ال ثالث لهما، اإما هزمية حتفظ ماء 
الوجه بت�سوية ما، واإما الهزمية ال�ساحقة بارتكاب حماقته 
االأخ��رة باأ�سلح��ة حمرم��ة وجرائ��م ح��رب ته��ز ال�سمر 
االإن�س��اين ل��ن ي�سفيه��ا �س��وى قذفه��م ملي��اه البح��ر االأحمر 
وتركي��ع اإمرباطورية اأرامكو ودب��ي االأمريكيتن.. ويف كال 
احلالت��ن وكل االحتماالت لن تبقى في��ه �سوى مين العزة 

والكرامة، مب�سيئة اهلل تعالى، وقادر يا كرمي.

ق�سف مطار دبي لي�س مفاجاأة. هو �سدمة. 
املفاجاأة كانت يوم ق�سف مطار العا�سمة اأبو 
ظب��ي. مفاج��اأة الأن اليمنين اأثبت��وا اقتدارا 
تقني��ا والأنه��م اأثبت��وا اأنرّ �سقفه��م ال�سيا�س��ي 
جرئ وال ح��درّ له. كانت ا�س��ارات وتلميحات 
ب��اأنرّ �س��رب دبي ق��ادم ولك��ن التلوي��ح بذلك 
ممكن��ا ومتاح��ا �س��يء وق�س��ف املط��ار هناك 

�سيء اآخر.
قطاع االعمال واال�ستثمارات وما يتبع ذلك 
من رفاهة وبذخ، كلرّ هذا يتداعى عندما يكون 
ق�س��ف فعلي. دبي هي واجهة االمارات وهي 
رافعة كلرّ ال�سيا�سات واملقامرات االماراتية. 
بعي��دة  �شيا�ش��ات  يف  تنخ��رط  الم��ارات 
وتتورط يف تاآمر وا�شع على اتراك وايرانين 
وفل�سطينين وتتقدم الى اأقذر االدوار خيانة 
وخدمة لال�ستعمار وال�سهيونية. دبي مبا هي 
مركز مال �سخم تر�سحها لهذا الدور اخلطر. 
حتى تورطها يف اليم��ن مرتبط مبنع مناف�سة 
قط��ب لها عل��ى ال�ساح��ل اليمني وه��ي مولت 
انقالب ال�سي�س��ي لتمنع دبي اخرى غر بعيد 
ع��ن قن��اة ال�سوي���س. ق�سف دب��ي لي�س حدثا 
هينا وال عابرا. هو عمليا يفتح على احتماالت 

اأح�سرها يف االتي:
واآل  زاي��د  اآل  ب��ن  التناق���س  يت�س��ع  ان 
�سع��ود ويق��رر االإماراتي��ون االن�سح��اب من 
ه��ذه الورط��ة. ه��ذا االحتم��ال �سعي��ف الأن 
م��ن  ميلك��ون  ال  واالماراتي��ن  ال�سعودي��ن 

اأمره��م �سيئا وواقع��ا ه��و االدوات االخرة 
لل�شهيوني��ة وال�شتعم��ار بع��د �شقوط ورقة 
جماع��ات العن��ف العدم��ي العاب��ر للح��دود. 
اأخ��ر  اإل��ى  توظي��ف االم��ارات وال�سعودي��ة 
دوالر وارد ج��دا. االحتم��ال الث��اين اأن يدف��ع 

ه��ذا التطور نح��و احللرّ ال�سيا�س��ي ولكن هذا 
�سيفه��م هزمي��ة مدوي��ة للحل��ف ال�سع��ودي 
واالمريكي��ون وال�سهاينة بحاج��ة الى ن�سر 
يرمم��ون به ال�س��ورة وال�سيا�س��ات. احتمال 
ح: اأن يكون اندفاع ع�سكري  ثالث وه��و املرجرّ
ا�سخ��م مم��ا كان �سابقا لع��لرّ ذل��ك ينفع ولن 
ينف��ع. اذا كان هذا االندفاع ف�ستكون جرعات 
د  اد يومية مبا يهدرّ ال�سواريخ والق�سف ب�سمرّ

اأبراج اخلليج املنتفخة واملتعالية.
اذا كانت �ساعة �سف��ر وح�سلت قناعة باأنرّ 
احل�سم لن يكون اال ع�سكريا فاهلل وحده يعلم 
م��اذا ميك��ن اأن ينج��ز اليمني��ون ب��را وبحرا 
ا. هناك معطى يجب اأخذه بعن االعتبار  وجورّ
فاليم��ن ج��زء من حل��ف يعلن ع��ن نف�سه وال 
د. هذا احللف يتح�سر ملعركة حول ادلب  يرتدرّ
تغل��ق نهائيا ملفرّ اجلماع��ات وتدخل �سوريا 
يف ط��ور جديد. يردرّ االمريكي��ون بفربكة فيلم 
كيمي��اوي جدي��د والتهديد بتوجي��ه �سربات 
ب��ل بخو�س معرك��ة �سخمة. يف ه��ذا ال�سياق 
يق�س��ف اليمنيون مطار دب��ي. هذه ر�سالة كلرّ 
احلل��ف ولي�س م�ستبعدا اأن املواجهة القادمة 

تكون بجناحن: جناح �سامي وجناح مياين.

علي الصنعاني

ق�سف دبي قفزة نوعية كربى للعمليات الع�سكرية مفادها 
لي���س هناك خط��وط حمر تخيفن��ا ان ا�شتمريتم يف اجرامكم 

!!!
ق�سف دب��ي ر�سالة �سدي��دة اللهجة للع��امل املتواطئ مع 
حتال��ف العدوان مفادها ال�سرر �سي�سيب كل نظام متواطئ 

او �سريك يف العدوان ولو كان بعيدا جغرافيا !!!
ق�س��ف مطار دبي بالطران امل�س��ر �سماد3 هدفه اي�سال 

ر�سال��ة لدول الع��امل ان هذا الق�سف جم��رد انذار حتذيري 
عملي فهل �ستفهمونه قبل فوات االوان !! 

واال فان القادم �سيكون ا�سد وانكى واكر تاأثرا وفعالية !!
دبي لي�ست مدينة هام�سية ال اهمية لها حتى يكون ق�سفها 

امر عادي وطبيعي !! 
ق�س��ف دبي اه��م اوعظم وا�سد وطاأة م��ن ق�سف ابوظبي 
مبئ��ات املرات !! فتداعيات ق�س��ف ابوظبي �سينح�سر على 
دويل��ة االمارات فقط اما ق�سف دب��ي ف�ست�سل �سظاياه الى 

كل دول حتالف العهر ومعظم الدول الداعمة لها !!
ه��ل تعلم��ون ان ق�س��ف كل امل��دن ال�سعودي��ة بع�س��رات 

ال�سواري��خ يف ي��وم واحد ال ي�ساوي �سيئ��ا امام ق�سف دبي 
ملرة واحدة ب�ساروخ واحد ي�سمع دويه يف �سوارعها !!

ق�س��ف دب��ي يعني ق�س��ف املركز امل��ايل العامل��ي االول يف 
ال�سرق االو�سط !! 

ق�س��ف دبي يعني انهي��ار �سوق املال العامل��ي وخ�سارات 
كربى لدول عديدة !!

ق�شف دبي يف ه��ذا التوقيت تعني ان كل اخلطوط احلمر 
لي�ست اهم م��ن اج�ساد اطفالنا ون�ساءنا ولن ترهبنا ب�ساعة 
جمازركم التي ت�سته��دف االطفال !! بل �سرتتد وباال عليكم 

ال يبقي وال يذر !!
■ ■ �سحي��ح ان حجم ال�سربة اليوم لي�س كبرا ومدمرا 
وكارثي��ا عليكم الأنها جمرد ر�سالة لتوقفوا عدوانكم !! لكنها 
�ستك��ون كذل��ك اذا مل تفهم��وا مغزاه��ا الي��وم : وحينه��ا لن 

ينفعكم الندم !!!

صم���اد 3_تقص�ف_مط�ار_دب�ي

الطائرات املسيرة اليمنية تزعزع أمن دبي
اخلبر واعرابه

اخلبر: ا�ستهدفت الطائرات امل�سرة 
اليمني��ة م��ن ط��راز »�سم��اد 3« مط��ار دبي 

الدويل .

التحلیل:
-يف ح��ن كان امل�سوؤول��ون االإماراتي��ون 
وخ��الل احل��رب املفرو�سة عل��ى اليمن منذ 
ثالث��ة اع��وام وني��ف يدع��ون ب��ان اليمنين 

عاجزون عن ا�ستهدف مراكزهم االقت�سادية 
ومل ياأخ��ذوا تهديدات اليمنين يف خ�سو�س 
زعزع��ة ام��ن دبي على حممل اجل��د بل انهم 
كان��وا ي�سخرون منها ، حتق��ق اليوم الوعد 
التحذي��رات  بع��د  اليمني��ن  قطع��ه  ال��ذي 
املكررة لتنفيذ العملية وا�ستهدف الطائرات 
اليمنية امل�سرة من طراز » �سماد 3« مطار 
دبي الدويل . وكانت عمليات مماثلة قد نفذت 
قب��ل حوايل �سه��ر حن جرى ازاح��ة ال�ستار 
عن هذه الطائ��رة امل�سرة وا�ستهدفت مطار 

ابو ظبي.

- امل�ساف��ة ب��ن ابوظب��ي ودب��ي والت��ي 
توح��ي  كان��ت  وان  كيلوم��رتا،  تبل��غ 120 
ان  اال  الب��ال،  راح��ة  ببع���س  لالإماراتي��ن 
العملي��ات الت��ي مت تنفيذه��ا الي��وم االثنن 
ت�س��ر الى ان عل��ى االماراتي��ن ان ياأخذوا 
تهديدات اليمنين عل��ى حممل اجلد من هنا 
فم��ا بعد م��ن جهة، وان يفك��روا مبخرج لهم 
وانه��اء اعتداءاته��م املتك��ررة عل��ى اليم��ن 

باأ�سرع ما ميكن من جهة اخرى. 
- الطائ��رات امل�سرة اليمني��ة ا�ستهدفت 
الي��وم اكرث النقاط ح�شا�شي��ة ومبعنى اخر 

»نقط��ة  �سعف«  االم��ارات. وهذا يعني انه 
يف ح��ال جتاه��ل خطورة ه��ذه العمليات من 
قب��ل االمارات، ف��ان الهجوم الت��ايل �سيكون 
اق��وى وا�س��د ، وهذا اي�سا ب��دوره يعني ان 
االم��ارات �سرتغم عل��ى الوداع م��ع ازدهار 
» مرك��ز التج��ارة ال��دويل بدب��ي«.  ال �س��ك 
ان امل�ستثمري��ن االجان��ب ل��ن يرغب��وا بعد 
ه��ذا باملجازف��ة يف اال�ستثم��ار مبنطق��ة غر 
م�ستق��رة امني��ا ، م��ا يعن��ي حتمي��ة خروج 
اال�ستثمارات من دبي واالنهيار االقت�سادي 

لالإمارات 

كتب الدكتور التونسي / 

منصر الهذيلي

قص�ف مط���ار دب���ي !!!

كتب/صارم الدين مفضل
ال ميكن الف�سل بن الف�سل الع�سكري لدولة 
االم��ارات يف اليمن للعام الراب��ع على التوايل 
وب��ن الف�سل االقت�سادي الذي حلق االمارات 

وعا�سمتها االقت�سادية دبي حتديدا.
يف  زاي��د  ب��ن  حمم��د  الندفاع��ة  واملتتب��ع 
امل�سارك��ة بالع��دوان عل��ى اليم��ن وار�سال��ه 
لإف��راد و�شب��اط م��ن اجلي���س الماراتي مع 
اآلياتهم وا�سلحتهم مبختلف وحداتهم اجلوية 

والربي��ة والبحرية �سيالح��ظ حجم اخل�سائر 
الت��ي حلقت��ه يف خمتل��ف جبه��ات املواجه��ة 
نتيجة االنتكا�س��ات والهزائم املتتالية على يد 

اجلي�س اليمني وجلانه ال�سعبية..
يف املقابل ومنذ اأكر من �سنتن تعاين مدينة 
دب��ي العا�سمة االقت�سادي��ة لدويلة االمارات 
م��ن رك��ود اقت�س��ادي وانهي��ار مت�ساع��د يف 
ت�سي��ر �سئونها املالية والتجارية ب�سكل عام، 
ب�سب��ب �سيا�ساتها القائمة عل��ى البيع باالآجل 
والتعام��ل بالرب��ا والن�س��يء وموؤخ��رًا فر�س 
االت��اوات الباهظة على ال�س��ركات وا�سحاب 

روؤو�س االموال املحلين..
املئ��ات م��ن  اأغلق��ت  قليل��ة  اأ�سه��ر  فخ��الل 
واملتو�سط��ة  ال�سغ��رة  التجاري��ة  املح��الت 
و�س��ركات كربى يف جمال العقارات والطران 
ب�سب��ب  لالنهي��ار  معر�س��ة  بات��ت  وغره��ا 
االفال���س وال يخفي القائم��ون عليها قلقهم من 
ذل��ك.. وبح�سب ر�سد بع���س مراكز االبحاث 
وخ��رباء االقت�س��اد فق��د ه��رب واختفى عدد 
كبر من التجار الذي��ن يعتقد انهم قد غادروا 

مع عوائلهم الى خارج االمارات.
الي��وم ومع تل��ك احلقائ��ق والوقائ��ع التي 

تك�س��ف حج��م امل��اأزق االمارات��ي ع�سكرياً يف 
اليم��ن واقت�سادي��اً يف الع��امل.. ينف��ذ اجلي�س 
نوعي��ة  عملي��ة  ال�سعبي��ة  واللج��ان  اليمن��ي 
جدي��دة على يد �س��الح اجلو امل�س��ررّ بطائرة 
م�سرة نوع �سماد3، التي قامت بق�سف مطار 
دبي ال��دويل للم��رة االأولى منذ ب��دء العدوان 
على اليم��ن عام 2015م، وه��ي ر�سالة مينية 
قوي��ة وعاجلة مفادها ب��اأن موا�سلة العدوان 
على اليم��ن �سيكلف حكام االم��ارات اأكر مما 
ميك��ن لدويل��ة متح��دة ونا�سئ��ة اأن تتحمله، 

والبادئ اأظلم.

سقطات بن 
زايد تعود 

على رأسه!!
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كتب/حميد رزق
�سرباته��م  ان  اليماني��ون  يوؤك��د  جدي��د  م��ن 
ال�ساروخي��ة او تل��ك التي تت��م بوا�سط��ة الطائرات 
واململك��ة  االم��ارات  دولت��ي  وت�سته��دف  امل�س��رة 
او  معزول��ة  اح��داث  لي�س��ت  ال�سعودي��ة  العربي��ة 
جم��رد ا�شقاط واجب بغر�س احداث ر�شائل دعائية 
ومكان��ا  زمان��ا  مدرو�س��ة  ردود  ولكنه��ا  واعالمي��ة 
وتت�ساع��د بوترة ثابتة ومن يع��ود الى بداية الرد 
اليمن��ي عل��ى احل��رب ال�سعودي��ة االمريكي��ة كانت 
ومتو�سط��ة  ق�س��رة  مدياته��ا  ببال�سي��ات  البداب��ة 
وتوا�سل��ت عملي��ات التطوي��ر يف الت�ساع��د و�سوال 
الى اجن��از ال�س��اروخ البال�ستي ب��ركان2H مبدى 
ي�س��ل الى 1300كم وقد ق�سفت الريا�س بهذا النوع 
م��ن ال�سواريخ مرات عدي��دة احدها ا�ستهدف ق�سر 
ينب��ع امللك��ي واخ��ر ا�سته��داف مطار املل��ك خالد يف 
العا�سم��ة ال�سعودي��ة .االم��ر الذي يعن��ي بالبديهة 
حدوث اجن��ازات نوعي��ة مماثلة يف جم��ال الطران 
امل�سر وهذا ما تك�سفته عمليات الطران امل�سرة يف 

االمارات العربية املتحدة .
�سرب��ة مط��ار دب��ي ال��دويل الت��ي متت الي��وم 27 
اغ�سط���س 2018 م تاأت��ي بعد �سه��ر متاما من �سربة 
مماثلة بوا�سطة الطران امل�سر طراز �سماد 3 التي 
ا�ستهدف��ت مط��ار ابو ظبي يف دويل��ة االمارات وقبل 
ذلك بع�س��رة ايام ا�ستهدف الط��ران اليمني امل�سر 
)�سماد2 ( احدى م�سايف �سركة ارامكو يف الريا�س . 
امل�ساف��ة الفا�سل��ة ب��ن اليم��ن وابوظب��ي قراب��ة 
1200 ك��م وهذه املرة �سماد3 ت�س��رب على م�سافة 
ابع��د فلك��ي ت�سل الطائ��رة امل�س��رة الى دب��ي فان 

امل�سافة التي تقطعها 1600 كم 
ق�سف مط��ار دبي بطائرة �سم��اد3 ياأتي بعد قيام 
ال�سلطات االماراتي باإجراءات وقائية كثرة لتفادي 
حدوث هذه ال�سربة او الت�سدي لها يف حال حدثت .
يذكر ان عمليات الطران امل�سر ت�سدرت الهجوم 
عل��ى العوا�س��م ال�سعودية واالمارات خ��الل العام 

2018م بينم��ا ياأخ��ذ �س��الح ال�سواري��خ اليمن��ي ما 
ي�سب��ه اال�سرتاح��ة والكمون ال��ذي ي�سبق مفاجئات 
متوقعة ما دامت احلرب ال�سعودية االماراتية على 

اليمن م�ستمرة .
ومن حيث دالالت �سرب��ات الطران امل�سر يوؤكد 
اليمني��ون انه��م م�ستم��رون يف تطوي��ر و�سائ��ل الرد 
والردع وانهم لي�سوا ب��وارد ال�سعف او اال�ست�سالم 
كما يعتقد �سناع الق��رار يف الريا�س وابوظبي وكما 
يقاتل اليمن��ي باحلجارة يف حال افتق��د الى ال�سالح 
فان��ه يعمل يف الليل والنهار لتطوير قدرات املواجهة 

وحتويل التحدي الى فر�سة 
ويوؤك��د اليماني��ون با�سته��داف مط��ار دب��ي انه��م 
ا�سح��اب قرار م�ستقل ) ي�سرب��وا يف املكان والزمان 
ال��ذي يريدون��ه ( بعك���س االيح��اءات الت��ي ظهرت 
موؤخ��را م��ن خ��الل الت�سكي��ك يف امكاني��ة ا�ستهداف 
مدين��ة دب��ي الأ�سب��اب تتعل��ق بال�سراك��ة االيرانية 
التجارية م��ع االمارات يف هذه املدين��ة االقت�سادية 

الهامة .
يذك��ر ان ا�سته��داف مط��ار دب��ي ياأت��ي بع��د ايام 
م��ن املجازر الت��ي ارتكبته��ا ال�سعودي��ة واالمارات 
بح��ق اطف��ال اليم��ن يف �سحي��ان مبحافظ��ة �سعدة 
والدريهم��ي باحلدي��دة يف ظل �سم��ت وتواطوؤ دويل 

غر م�سبوق 
من املوؤكد ان مثل هذه ال�سربات �ستخلق تداعيات 
يف اجتاهات كثرة وخمتلفة فعلى ال�سعيد املعنوي 
ا�سته��داف مط��ار دب��ي ينعك�س �سلبا عل��ى ما ي�سمى 
ب��دول التحالف ومن ي�سر يف فلكها اما على ال�سعيد 
االقت�سادي فمن املعروف ان دبي هي املدينة املالية 
االول��ى يف املنطقة ومهما كانت املكاب��رة االماراتية 
لكن احلرب على اليمن باتت تفر�س نف�سها وحت�سر 
بق��وة على طاولة امل�ستقبل املنظ��ور للمنطقة وهذه 

املدن اال�ستثمارية التي تتبع دول التحالف املعادي
اعرتاف االمارات

لي���س مهم ان تع��رتف او تنفي االم��ارات تعر�س 
مط��ار دبي لغارات مينية امله��م هو ما يقوله اجلي�س 
واللج��ان ال�سعبي��ة يف اليم��ن ، املهم م��ا تعلنه قناة 
امل�سرة اما االمارات فال احد يتوقع منها االعرتاف 
الأن��ه يعن��ي ت�سليم بالهزمي��ة الكاملة ام��ام اليمنين 

املحا�سرين منذ اكر من ثالث �سنوات 
باعتق��ادي ان قرار �سرب مطار دبي مبعزل عن اي 
اعرتاف �سعودي اماراتي هو قرار كبر وا�سرتاتيجي 
ويحم��ل ابع��اد ع�سكري��ة و�سيا�سي��ة غر عادي��ة فاأن 
متتلك اجل��راأة على اتخاذ هذا الق��رار واعالنه يعني 
ان��ك تتمو�سع يف موق��ع قوة ومتتل��ك ارادة فوالذية 
ال ت�سع��ف او ترتاجع بعك���س رهانات الكثرين ممن 

ينتظ��روا موؤ�سرات �سع��ف او ا�ست�س��الم مينية امام 
دول م��ا ي�سم��ى بالتحال��ف واذا كان��ت االم��ارات يف 
�سرب��ة ال�سهر املا�س��ي على مطار اب��و ظبي اعرتفوا 
ب�س��كل م��وارب باحلديث عن ح��ادث عر�سي ت�سببت 
ب��ه مركبة نق��ل عادي��ة فاأنها فيم��ا يخ�س مط��ار دبي 
�ستلج��اأ الى التجاهل والهروب الى االمام لكن هذا لن 
يغر من حقيقة ال�سربة �سيئا ولو مل حتدث ال�سربة 
ال�سابق��ة مل��ا احتاجت االم��ارات الى ال��ى البحث عن 
�س��الح متخ�س���س يف الت�سدي للطائ��رات امل�سرة يف 
عوا�س��م املية عدي��دة وملا تعي�س حال��ة طوارئ غر 
معلن��ة من��ذ ال�سرب��ة ال�سابقة ومتنع عل��ى اي ميني 
مغ��ادرة ارا�سيه��ا قبل اكتم��ال التحقي��ق يف ال�سربة 
وم��ع ذل��ك ل��ن تط��ول امل��دة حت��ى تخ��رج ال�سحف 
وو�سائ��ل االع��الم الدولي��ة واال�سرائيلي��ة بتفا�سيل 

تك�سر �سيا�سة التعتيم االماراتي . 

الضربة واملسار السياسي
ام��ا فيم��ا يخ���س عالق��ة ه��ذه ال�سرب��ة بامل�سار 
م��ن  اي��ام  قبي��ل  ج��اءت  انه��ا  خا�س��ة  ال�سيا�س��ي 
امل�ساورات املزمع��ة يف جنيف فباعتقادي ان ق�سف 
مط��ار دبي يحم��ل ر�سالة الى املجتم��ع الدويل والى 
االأم��م املتح��دة مفاده��ا ان الرهان عل��ى دور اممي 
�سعي��ف وي��كاد يك��ون مع��دوم ، ومب��ا ان احل��رب 
ال�سعودي��ة االماراتي��ة م�ستمرة بدع��م امريكي فان 
اجلان��ب اليمني ي��رى ان حقه يف ال��رد م�سروع ولن 
يوؤثر اي حديث عن م�ساورات ومفاو�سات مرتقبة .
لق��د ب��ات اليمني��ون على ثق��ة ان املجتم��ع الدويل 
لن يلتف��ت الى معاناتهم اال به��ذه ال�سربات وعندما 
يتمكنوا من تطوير و�سائل الردع التي تطال م�سالح 

دول العدوان ذاتها .

الضربة واجلبهة اليمنية الداخلية
ا�ستمرار ال�سربات ال�ساروخية واجلوية اليمنية 
لتطال اهداف ا�سرتاتيجية يف ال�سعودية واالمارات 
املج��ال  ت�سنيعي��ة يف  ع��ن اجن��ازات  تعب��ر  ه��ي 
الع�سك��ري تعك�س حال��ة متانة يف اجلبه��ة الداخلية 
فل��وال حال��ة الطماأنين��ة واالن�سج��ام ال��ذي تعي�سه 
اجلبه��ة الداخلي��ة ملا متك��ن اليمنيون م��ن ال�سمود 
ف�س��ال عن االجناز واالبتكار وتطوير اال�سلحة ومن 
ثم ار�سالها �سوب االهداف املحددة يف عوا�سم دول 

ما ي�سمى بالتحالف 
وتكم��ن االهمية اال�سافي��ة لل�سربات التي ينفذها 
�سالح اجل��و امل�سر و�سالح ال�سواري��خ انها مبثابة 
الرافد لثبات اجلبهات الع�سكرية يف خمتلف املناطق 
امل�ستعل��ة ، وااله��م من ذل��ك كل��ه ارادة جماهرية 
عارم��ة ي�ستن��د اليه��ا اجلي���س اليمن��ي وقطاعات��ه 
املختلف��ة وامام ه��ذا االن�سجام واملتان��ة يف اجلبهة 
الداخلي��ة ن�ستطي��ع ان ن�ست�س��رف م�ستقبل احلرب 
والع��دوان على اليم��ن الذي لن ينته��ي بغر الف�سل 

الذريع والهزمية الوا�سحة لل�سعودية وحلفائها .

صم��اد 3   تقصف مطار دبي

بعد قصف مطار أبو ظبي ،مطار دبي الدولي دخل دائرة االستهداف. ما هي أبعاد هذا التصعيد ؟
وهل ستتحول اإلمارات إلى بيئة طاردة لالستثمارات عما قريب كحال السعودية؟

كتب/زين العابدين عثمان
عملية اأخرى تقوم بها القوات اجلوية اليمنية يف ق�سف البنى 
التحتية االإماراتية مبقاتالت دون طيار املعروفة "ب�سماد3" 
فبع��د ا�ستهداف مطار اأبو ظبي بتاريخ2018/8/26م ها هو 
�سالح اجلو اليمني يعود جمددا ليق�سف هذه املرة مطار دبي 
ال��دويل ذو القيمة احليوي��ة واال�سرتاتيجية الهامة جدا على 

�سعيد التنمية االقت�سادية يف االإمارات.
حي��ث اأن مط��ار دبي ال��دويل الذي يق��ع يف مدين��ة دبي ثاين 
اأك��رب مدينة يف االإم��ارات واأهمها على �سعي��د اال�ستثمارات، 
ويعد اأهم مركز ج��وي على م�ستوى ال�سرق االأو�سط وواحد 
م��ن اأف�س��ل ع�سرة مط��ارات يف العامل واأ�سرعه��ا منوًا، حيث 
ي�ستقط��ب حاليا اأكر من 115 �سرك��ة طران تغطي اأكر من 
135 وجه��ة ح��ول العامل، وتبل��غ قدرة املط��ار اال�ستيعابية 

حوايل 90 مليون راكب �سنويا.
م��ا نود االإ�سارة اإليه اأن اأهمية هذا املطار احليوي ال تهمنا 
بقدر ما تهمنا القدرات الع�سكرية اليمنية التي فر�ست نف�سها 
واأ�سبح��ت رقما �سعبا على ال�سعي��د اجليو�سيا�سي، ونقطة 
حتول فارقة غرت كل اال�سرتاتيجيات واحل�سابات اخلا�سة 
مبل��ف العدوان على اليمن، واإذا ما اأمعنا النظر اأكر ف�سنجد 
اأن ال�سعودية وكذلك االإمارات مل تعودا ذلكم الطرف املهاجم 
الذي يفر�س املعادالت واملبادرات يف احلرب �سد اأن�سار اهلل 
باليم��ن واإمنا باتا الط��رف الذي اأ�سبح يف موق��ع الدفاع بعد 
اأن تلق��ى �سل�سلة من الهزائ��م املاحقة خ��الل الثالثة االأعوام 
ال�سابق��ة، والت��ي كان لها ال�سب��ق يف �سل وانهي��ار خمططاته 
واأطماع��ه اجليا�س��ة يف اإط��ار حملت��ه الع�سكري��ة "عا�سف��ة 
احلزم" والت��ي كان اآخر �سيناريو لها "معركة ال�سيطرة على 
احلديدة" الت��ي اأخفق متاما فيها نتيج��ة املقاومة الفوالذية 

للجي�س اليمني واللجان ال�سعبية و�سرباتهما القا�سمة .

الق��درات املرتاكمة التي باتت تتمتع به��ا القوات امل�سلحة 
اليمني��ة والتي يحاول التحالف ال�سع��ودي يف الوقت الراهن 
جتاهله��ا وطم�سها �سيا�سيا يف كل املحافل الدولية واالإعالمية 
اأ�سبح��ت ال تقب��ل اال�ستت��ار وال التجاهل الأنه��ا خرجت اإلى 
ال�سعيد العمليات��ي واال�سرتاتيجي وفر�ست نف�سها كحقائق 
واأرق��ام ع�سكرية ومع��ادالت �سلبة اأثرت تٲث��را عميقا يف 
قل��ب موازين الق��وى وخطف زمام املب��ادرة وبات العامل ذو 
اط��الع كامل عل��ى اأبعادها وانعكا�ساتها عل��ى واقع ال�سراع 

باليمن وعلى واقع حال التحالف ال�سعودي االإماراتي .
فال�سواري��خ البالي�ستية اليمنية والق��وة البحرية و�سالح 

اجل��و امل�س��ر وه��ي م��ا ميكنن��ا ت�سميت��ه الي��وم بالثال��وث 
اال�سرتاتيج��ي الذي اأ�سب��ح من اأهم قدرات الق��وات اليمنية 
وم��ا تعتمد عليه يف عملياتها امل�س��ادة والرادعة �سد حتالف 
ال�سعودي��ة واالإم��ارات، ويع��د �س��الح اجل��و امل�س��ر حالي��ا 
الي��د ال�سارب��ة واملف�سل��ة يف ا�ستهداف االقت�س��اد االإماراتي 
ومن�ساآته احليوية، وعليه فعملية ا�ستهداف مطار دبي الدويل 
يوم اأم�س االثنن بطائرة �سماد 3 جاءت على وقع حتذيرات 
�سلط��ة االأم��ر الواقع يف �سنع��اء للنظام االإمارات��ي من مغبة 

ولوجه الدموي والالاأخالقي يف العدوان على اليمن.
وميك��ن القول ب��اأن طائرة �سماد 3 ق��د حملت ثالث حماور 

اأ�سا�سية ميكن ح�سرها يف التايل:
االأول: اأن االإم��ارات ب��كل قطاعاته��ا وموؤ�س�ساتها احليوية 
واالقت�سادي��ة الت��ي تعتلي �سلم اأهم م�سادره��ا اال�ستثمارية 
كاملط��ارات اأ�سبحت اأهداف��ا فعلية وم�سروع��ة ل�سالح اجلو 
اليمن��ي امل�سر وباتت حتت مرم��ى غاراته املبا�سرة وهذا ما 

يحذر منه كل اخلرباء واملراقبن.
الثاين: اأن��ه ر�سالة اإنذار للنظام االإماراتي باأن ولوجة اأكر 
يف الع��دوان على اليم��ن بنف�س ال�سلوك اال�ستف��زازي املتهور 
�سيحت��م على الق��وات امل�سلحة اليمنية تنفي��ذ اإجراءات ردع 
تدمرية بقوة اأكرب ترتكز على البنى التحتية االإماراتية عرب 

ا�ستهدافها املبا�سر بالطائرات امل�سرة.
ال�س��ركات  ف��رار  وحال��ة  اال�ستثم��ارات  قح��ط   : الثال��ث 
االأجنبية �سار اأمرا واقعيا �ستظهر تفا�سيله يف االأيام القادمة 
يف االإم��ارات واخل�سائ��ر املرتتب��ة �ستكون اأكرب مم��ا يتخيله 
النظ��ام االإماراتي، فال�سعودي��ة كنموذج تع��اين حاليا نق�سا 
غ��ر م�سبوق يف م�ستوى ا�ستثماراتها نتيجة توقف ال�سركات 
االأجنبي��ة والقوى العاملة وخروجها من اململكة الذي اأعطى 
ب��دوره تٲث��رات مدم��رة يف بنيتها االقت�سادي��ة االآخذة يف 
التده��ور، حي��ث اأن النظ��ام ال�سعودي الذي ف�س��ل موؤخرا يف 
ط��رح اأ�سهم �سرك��ة اآرامكو للبيع �سار اقت�س��اده اأمام كارثة 
ه��ي االأولى يف تاريخ اململكة لها ارتدادات زلزالية غر عادية 
�ستف�سل م�سروع االإ�سالحات اأو ماي�سمى بروؤية 2030 الذي 
و�سع��ه بن �سلمان وكل ه��ذا كان نتيج��ة ال�سواريخ اليمنية 
والطائرات امل�سرة التي خطفت االأمن واال�ستقرار من جميع 

اأرا�سي اململكة .
ل��ذا ال ج��رم اأن االإمارات �ستكون ه��ي ال�سحية التالية بعد 
ال�سعودية ب�سبب �سيا�سات بن زايد الغبية والتي ال تقل غباًء 
ع��ن �سيا�سات ب��ن �سلمان فهي اأي االإم��ارات يف طور االأزمات 
اأم��ا الكارثة احلقيقة يف اقت�سادها فلم تب��داأ بعد وموا�سلتها 

احلرب يف اليمن تعجل من ارتطامها بهذه الكارثة.
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جرائم العدوان
العدوان يضاعف رصيده الدموي.. استشهاد وجرح عشرات املواطنني في عدد من احملافظات

بعد مجزرة أطفال ضحيان مجزرة جديدة يرتكبها العدوان بحق أطفال ونازحي الدريهمي استشهاد ٣١ جلهم أطفال
�س�ه��ت �ل�سع�دي��ة وجه �لإ�سالم بدم��اء �أطفال �ليمن، فيما يق�س��د �أكرث من ملي�ن م�سل��م م��سم �حلج م�ؤدي��ن فري�سة �إ�سالمية 
�حتكرته��ا �ل�سع�دي��ة، فهل �ل�س��اروخ �لذي مزق 96 طفاًل ميني��ًا ي�سرع �لقيم �لإ�سالمي��ة يف �لأ�سهر �حلرم.. ملل��م �لآباء �ليمني�ن 
�أ�س��الء �أبنائه��م يف جمزرة �سحيان وكاأنها زجاجة حق تفجرت يف عامل �سامت ن�سي كل قيمه �لإن�سانية، يف عامل ي�ستيقظ كل ي�م 
عل��ى جثث �لأبرياء، ويفت��ح �أب��به للقاتل ويقلده �أو�سمة حق���ق �لإن�سان.. ومل جتف دماء �لأطف��ال �خلم�سة و�خلم�س�ن �سهيد 
م��ن طالب مدر�سة لتحفيظ �لقر�آن �لذي ��ستهدفتهم طائ��ر�ت حتالف �ل�سر �لأمريكي �ل�سع�دي مبديرية �سيحان مبدينة �سعدة، 
�أثن��اء رحلة قام�� به��ا بعد �نتهاء �ملخيم �ل�سيفي حتى �أرتكب حتالف �لعدو�ن جمزرة جدي��دة بحق �لن�ساء و�لأطفال يف مديرية 
�لدريهم��ي مبحافظ��ة �حلدي��دة حتى بات �أطف��ال �ليمن �لهدف �لب��رز و�ل�جبة �لد�سمة ملقات��الت �لعدو�ن �لأمريك��ي �ل�سع�دي 
�لإمار�ت��ي، وي��كاد ل مير ي�م من �أي��ام �لأربع �ل�سن��ت هى عمر �لع��دو�ن على �ليمن، �إل وهناك جرمية بح��ق �ملدنيني من �أطفال 

ون�س��اء، و�أ�سبح م�سه��د �لأ�سالء �ملتناثرة و�لج�س��ام �ملقطعة من �مل�ساهد �لي�مي��ة، و�أ�سبحت رو�ئح �لأج�س��ام �ملحرتقة �ك�سجني 
�ل�سعب �ليمني.. نقف �مام �إحدى جمازر �لعدو�ن �لغا�سم، بحق �لأطفال ي�م �خلمي�س  حيث �سهدت مديرية �لدريهمي مبحافظة 
�حلدي��دة غ��رب �ليم��ن، جمزرة �أخ��ري بحق �لأطف��ال و�لن�ساء، عندم��ا �سنت مقات��الت �لع��دو�ن �لأمريكي �ل�سع���دي �لإمار�تي، 
ث��الث غار�ت على من��زل �أحد �مل��طنني، ��ست�سهد جميع �أفر�د �لأ�سرة، كما ��ستهدف��ت حافلة تنقل نازحني عائدون �يل مدينتهم 
و��ست�سهاد كل من فيها لت�سبح �حل�سيلة بح�سب بيان وز�رة �ل�سحة �ليمنية، )٣١( و�حد وثالث�ن �سهيد منهم )٢٢( �ثنان وع�سرون 

طفل و )٤( �أربع ن�ساء و�لبقية من �لرجال.
و�إلى �سل�سلة جر�ئم حتالف �لعدو�ن �لأمريكي �ل�سع�دي على �ليمن من �لي�م �جلمعة حتى �لثالثاء

رصد جرائم العدوان األمريكي السعودي واملنافقني ليوم اخلميس 
)27-ذوالقعدة-1439(ه� املوافق )09-08-2018(م

ٲ �سعدة:
- ا�سته��دف حافل��ة تق��ل اأطف��ال ط��الب يف مراكز 
تعلي��م الق��راأن الكرمي و�س��ط �سوق مدين��ة �سحيان 
راح �سحيته��ا اأكر من 127 �سهيد وجريح جلهم من 

االأطفال كح�سيلة غر نهائية
جمزرة_طالب_�سحيان 

• 4 �سه��داء وعدد م��ن اجلرحى كح�سيلة اأولية 
ل���3 غ��ارات ا�ستهدفت موك��ب ت�سيي��ع يف منطقة فله 

مبديرية جمز
ال�سفراء الرزامات مبديرية  • غارة على منطقة 
اآهلة  ا�ستهدف قرى  • ق�سف �ساروخي ومدفعي 
بال�س��كان وممتل��كات املواطن��ن يف مديريت��ي باقم و 

منبه احلدوديتن
يف  واأ�س��رار  بج��روح  وام��راأة  طفل��ة  • اإ�ساب��ة 
ممتلكات املواطنن جراء ق�سف �ساروخي ومدفعي 

ا�ستهدف قرى اآهلة بال�سكان يف مديرية رازح
ال�سيع��ة مبديرية �سدا  • 5 غ��ارات على منطقة 

احلدودية
ٲ �سنعاء:

• 4 غارات على دائرة االأ�سغال مبديرية �سعوب
• 5 غارات على االأمن املركزي مبديرية ال�سبعن
• غارتان على حديقة 21 �سبتمرب مبديرية معن

ٲ احلديدة:
اإثر  واإ�ساب��ة طفل  اثنن  • ا�ست�سه��اد مواطن��ن 

غارة على مزرعة يف منطقة ال�ساذلية مبديرية زبيد
ٲ عمران:

العم�سية يف مديرية حرف_ • غ��ارة على منطقة 
�سفيان

ٲ حجة:
• 14 غ��ارة  عل��ى مناطق متفرق��ة من مديريتي 

حر�س و ميدي
 رصد جرائم العدوان األمريكي السعودي واملنافقني ليوم اجلمعة 

)28-ذوالقعدة-1439(ه� املوافق )10-08-2018(م
ٲ �سعدة:

باقم مديرية  على  غارات   5 •
وحميطه��ا  ذري��ة  اآل  منطق��ة  عل��ى  غ��ارات   4  •

مبديرية �سحار
الظاه��ر  مبديري��ة  غاف��رة  منطق��ة  عل��ى  • غ��ارة 

وا�ستهدف مدر�سة

• غارة على منطقة البقع مبديرية كتاف وغارتن 
على مديرية �سدا احلدودية 

ٲ احلديدة:
زبيد ريف  على  غارات   3 •

التحيتا و  زبيد  ريفي  على  غارات   4 •
الثلج الزجاجي يف  • غارت��ان جنوب غرب م�سنع 

زبيد
واإ�سابة طفلن  م�سنة وطفل��ة  امراأة  • ا�ست�سه��اد 
اآخري��ن اإثر غ��ارة ا�ستهدفت منزل مواط��ن يف مديرية 

الدريهمي
ٲ �سنعاء:

ال�سباحة منطقة  على  • غارتان 
اأرحب مديرية  على  غارة   16 •

الدويل �سنعاء  مطار  على  غارات   4 •
ٲ ماأرب:

اإث��ر غارات  اآخري��ن  • ا�ست�سه��اد طفل��ة واإ�ساب��ة 
ب���  املحج��زة  منطق��ة  يف  مواط��ن  من��زل  ا�ستهدف��ت 

�سرواح
ٲ حجة:

ميدي و  حر�س  مديريتي  على  غارت   9 •
ٲ جنران:

الطلعة موقع  على  • غارة 
ال�سع��ودي  االأمريك��ي  الع��دوان  جرائ��م  ر�س��د   
واملنافقن لي��وم ال�سب��ت )29-ذوالقعدة-1439(ه� 

املوافق )11-08-2018(م
ٲ �سعدة:

كتاف مبديرية  جيفان  منطقة  على  • غارة 
�سحار مبديرية  ذرية  اآل  منطقة  على  • غارتان 

• ق�سف �ساروخي ومدفعي ا�ستهدف قرى �سكنية 
مبديريتي رازح و باقم احلدوديتن

• اأ�سرار يف ممتلكات املواطنن بق�سف �ساروخي 
ومدفعي على قرى �سكنية مبديرية #الظاهر

• ق�سف �ساروخي ومدفعي مكثف على قرى اآهلة 
بال�سكان يف مديرية �سدا احلدودية

ٲ احلديدة:
حي�س �سرق  • غارتان 

�� رصد جرائم العدوان األمريكي السعودي واملنافقني ليوم االحد 
)1-ذواحلجة-1439(ه� املوافق )12-08-2018(م

ٲ �سعدة:  
• 5 غ��ارات عل��ى الطري��ق الراب��ط ب��ن مديريتي 

رازح و �سدا احلدوديتن

•ق�س��ف �ساروخي ومدفع��ي �سعودي مكثف على 
قرى اآهل��ة بال�سكان يف مديري��ة رازح احلدودية خالل 

24 ال�ساعة املا�سية واأ�سرار يف ممتلكات املواطنن
عل��ى  �سوتي��ة  قنبل��ة  يلق��ى  الع��دوان  • ط��ران 

مديرية منبه احلدودية
• ق�س��ف �ساروخ��ي ومدفعي �سع��ودي ي�ستهدف 

قرى اآهلة بال�سكان يف مديرية �سدا احلدودية
الظاهر مديرية  على  • غارتان 

• ق�س��ف �ساروخ��ي ومدفعي �سع��ودي ي�ستهدف 
ممتلكات املواطنن يف مديريتي باقم و منبه 

باقم مديرية  على  غارات   3 •
ٲ احلديدة:

زبيد و  التحيتا  ريفي  على  غارات   3 •
ٲ جيزان:

تويلق وجبل  جاره  وادي  على  • غارتان 
�� رصد جرائم العدوان األمريكي السعودي واملنافقني ليوم االحد 

)1-ذواحلجة-1439(ه� املوافق )12-08-2018(م
ٲ �سعدة:  

• 5 غ��ارات عل��ى الطري��ق الراب��ط ب��ن مديريتي 
رازح و �سدا احلدوديتن

•ق�س��ف �ساروخي ومدفع��ي �سعودي مكثف على 
قرى اآهل��ة بال�سكان يف مديري��ة رازح احلدودية خالل 

24 ال�ساعة املا�سية واأ�سرار يف ممتلكات املواطنن
عل��ى  �سوتي��ة  قنبل��ة  يلق��ى  الع��دوان  • ط��ران 

مديرية منبه احلدودية
• ق�س��ف �ساروخ��ي ومدفعي �سع��ودي ي�ستهدف 

قرى اآهلة بال�سكان يف مديرية �سدا احلدودية
الظاهر مديرية  على  • غارتان 

• ق�س��ف �ساروخ��ي ومدفعي �سع��ودي ي�ستهدف 
ممتلكات املواطنن يف مديريتي باقم و منبه 

باقم مديرية  على  غارات   3 •
ٲ احلديدة:

زبيد و  التحيتا  ريفي  على  غارات   3 •
ٲ جيزان:

تويلق وجبل  جاره  وادي  على  • غارتان 
�� رصد جرائم العدوان األمريكي السعودي واملنافقني ليوم االثنني 

)2-ذواحلجة-1439(ه� املوافق )13-08-2018(م
ٲ �سعدة: 

بج��راح  طفل��ن  اإ�ساب��ة  مواط��ن   ا�ست�سه��اد    •
واأ�س��رار مبح��الت جتاري��ة اإث��ر ق�س��ف �ساروخ��ي 

�سعودي على مناطق اآهلة بال�سكان ب� رازح
•  ق�س��ف �ساروخي ومدفع��ي �سعودي ي�ستهدف 
ق��رى اآهلة بال�س��كان يف مديري��ات رازح و �سدا و منبه 

احلدودية
اأربعة بينهم  • ا�ست�سه��اد مواطنن اثنن واإ�سابة 

اأطفال بغارة على مديرية باقم
كتاف  مبديرية  البقع  منطقة  على  غارات   3  •

ٲ نهم:
3 غارات على منطقة املدارج مبديرية نهم

ٲ تعز: 
اإ�سابت��ه  اإث��ر  حرج��ة  بج��روح  طف��ل  اإ�ساب��ة   •

بر�سا�س قنا�س تابع للعدوان يف مديرية ال�سلو
ٲ احلديدة: 

اإثر غ��ارات على  •  اإ�ساب��ة 6 مواطن��ن بج��روح 
مزرعة مواطن يف مديرية التحيتا

حي�س  �سرق  •  غارتان 
• ا�ست�سه��اد مواط��ن اإثر الغ��ارات التي ا�ستهدفت 

مزرعة مواطن يف مديرية التحيتا
احلايل مبديرية  اجلبانة  منطقة  على  • غارتان 

الثالث��ة  واوالده  وزوجت��ه  مواط��ن  • ا�ست�سه��اد 
بغ��ارة عل��ى منزله��م مبنطق��ة االأ�س��راف يف مديري��ة 

الدريهمي
ٲ عمران: 

• 3غارات غرب منطقة املزحاط مبنطقة العم�شية 
مديري��ة ح��رف �سفي��ان ا�ست�سه��د اثره��ا �سهي��دان و5 

جرحى من املواطنن
ٲ جنران: 

الطلعة على  • غارتان 
�� رصد جرائم العدوان األمريكي السعودي واملنافقني ليوم االحد 

)1-ذواحلجة-1439(ه� املوافق )12-08-2018(م
ٲ �سعدة:  

• 5 غ��ارات عل��ى الطري��ق الراب��ط ب��ن مديريتي 
رازح و �سدا احلدوديتن

•ق�س��ف �ساروخي ومدفع��ي �سعودي مكثف على 
قرى اآهل��ة بال�سكان يف مديري��ة رازح احلدودية خالل 

24 ال�ساعة املا�سية واأ�سرار يف ممتلكات املواطنن
عل��ى  �سوتي��ة  قنبل��ة  يلق��ى  الع��دوان  • ط��ران 

مديرية منبه احلدودية
• ق�س��ف �ساروخ��ي ومدفعي �سع��ودي ي�ستهدف 

قرى اآهلة بال�سكان يف مديرية �سدا احلدودية
الظاهر مديرية  على  • غارتان 

• ق�س��ف �ساروخ��ي ومدفعي �سع��ودي ي�ستهدف 
ممتلكات املواطنن يف مديريتي باقم و منبه 

#باقم مديرية  على  غارات   3 •
ٲ #احلديدة:

زبيد و  التحيتا  ريفي  على  غارات   3 •
ٲ جيزان:

تويلق وجبل  جاره  وادي  على  • غارتان 
�� رصد جرائم العدوان األمريكي السعودي واملنافقني ليوم االثنني 
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ٲ �سعدة: 

•  ا�ست�سه��اد مواط��ن  اإ�ساب��ة طفل��ن بج��راح 
واأ�س��رار مبح��الت جتاري��ة اإثر ق�س��ف �ساروخي 

�سعودي على مناطق اآهلة بال�سكان ب� رازح
•  ق�سف �ساروخي ومدفعي �سعودي ي�ستهدف 
ق��رى اآهل��ة بال�س��كان يف مديري��ات رازح و �س��دا و 

منبه احلدودية
اأربعة  واإ�ساب��ة  اثن��ن  مواطن��ن  • ا�ست�سه��اد 

بينهم اأطفال بغارة على مديرية باقم
كتاف  مبديرية  البقع  منطقة  على  غارات   3  •

ٲ نه��م: 3 غ��ارات على منطقة امل��دارج مبديرية 
نهم

ٲ تع��ز:  • اإ�ساب��ة طف��ل بج��روح حرج��ة اإث��ر 
اإ�سابت��ه بر�سا�س قنا�س تاب��ع للعدوان يف مديرية 

ال�سلو
ٲ احلديدة: 

اإثر غارات على  •  اإ�ساب��ة 6 مواطنن بجروح 
مزرعة مواطن يف مديرية التحيتا

حي�س  �سرق  •  غارتان 
اإثر الغارات التي ا�ستهدفت  • ا�ست�سهاد مواطن 

مزرعة مواطن يف مديرية التحيتا
احلايل مبديرية  اجلبانة  منطقة  على  • غارتان 

الثالثة  واوالده  وزوجت��ه  مواطن  • ا�ست�سه��اد 
بغ��ارة عل��ى منزلهم مبنطق��ة االأ�س��راف يف مديرية 

الدريهمي
ٲ عمران: 

مبنطق��ة  املزح��اط  منطق��ة  غ��رب  3غ��ارات   •
العم�سي��ة مديري��ة ح��رف �سفي��ان ا�ست�سه��د اثرها 

�سهيدان و5 جرحى من املواطنن
ٲ جنران: 

الطلعة على  • غارتان 
�� رصد جرائم العدوان األمريكي السعودي واملنافقني ليوم الثالثاء 

)03-ذواحلجة -1439(ه� املوافق )14-08-2018(م
�سعدة: 

�سعودي  • غارت��ان وق�س��ف �ساروخي ومدفع��ي 
على مديرية �سدا احلدودية

�ساروخ��ا   50 م��ن  باأك��ر  ي�سته��دف  • الع��دوان 
منطقة الغ��ور مبديرية غمر احلدودية خالل ال�ساعات 

املا�سية
•  5 غ��ارات عل��ى ممتل��كات املواطنن يف مديرية 

باقم احلدودية وق�سف �ساروخي ومدفعي
احلديدة: 

 • ا�ست�سهاد 13 مدني��اً واإ�سابة 24 اآخرين بغارات 
ه�سترية للعدوان على مديرية الدريهمي يف احلديدة

• 10 غ��ارات على منطقة اجلبلية خالل ال�ساعات 
املا�سية

حجة:
بحر�س املزرق  منطقة  على  غارات   3 •



الثالث��اء  يوم��ي  خ��الل  ال�ساروخي��ة  الق��وة  اأطلق��ت 
]ب��در1[  ط��راز  م��ن  بال�ستي��ن  �ساروخ��ن  واالأربع��اء 

للجي���س  مع�سك��ر  االأول  ال�س��اروخ  ا�سته��دف 
ال�سع��ودي يف ب��ر ع�سك��ر فيم��ا ا�سته��دف 

ال�س��اروخ الثاين مع�سك��ر م�ستحدث يف 
للجي���س ال�سع��ودي ومرتزقت��ه واأكد 
اأن  ال�ساروخي��ة  الق��وة  يف  م�س��در 
ال�ساروخ��ان اأ�ساب��ا اأهدافه��م بدقة 
عالية، كما اطلقت القوة ال�ساروخية 

جتمع��ات  عل��ى   1 زل��زال  �س��اروخ 
للجن��ود ال�سعودي��ن واآلياتهم يف ح�سن 

احلماد اإ�سافة اإلى اإطالق عدد من �سواريخ 
الكاتيو�سا على جتمع��ات مرتزقة العدوان يف رقابة 

اخل�شباء و�شقوط قتلى وجرحى يف �شفوفهم.
 كم��ا متكن اأبطال اجلي�س واللج��ان ال�شعبية من اإ�شقاط 

طائ��رة جت�س�سي��ة لق��وى الع��دوان يف موقع نهوق��ة وكان 
اأبطال اجلي�س واللجان ال�سعبية قد متكنوا � بف�سل اهلل � من 
ال�سيط��رة على عدة تباب يف �سح��راء االأجا�سر 
و�شقوط قتلى وجرحى يف �شفوف مرتزقة 
العدوان وتدمر اآليتن بعبوات نا�سفة 

ومقتل من على متنهن   
كم��ا متكن��ت وح��دة الهند�س��ة من 
جن��ران  جبه��ة  يف  3اآلي��ات  اإعط��اب 
اإ�ساف��ة اإلى مع��دل ر�سا���س عيار 50 

بعملية قن�س يف مثلث الع�سة .. 
ق��د ا�سته��دف  وكان �س��الح املدفعي��ة 
ال�سع��ودي  اجلي���س  مرتزق��ة  جتمع��ات 
االأجا�س��ر ورقاب��ة مرا���س وا�ساب��ات  يف �سح��راء 
مبا�س��رة.. فيما متكن اأبطال القنا�سة م��ن قن�س 6 منافقن 

يف موقعي ال�سرفة وال�سبكة. 
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الصماد 3 خترج مطار دبي عن اخلدمة وتضع النظام اإلماراتي أمام مأزق حقيقي

الصواريخ البالستية تهاجم مواقع اجليش السعودي بنجران وأبطالنا يطهرون اجلاح في الساحل الغربي ومواقع عسكرية في البيضاء وجنران وجيزان وحلج

توا�س��ل الق��وة اجلوي��ة توظي��ف قدراته��ا الع�سكري��ة ب�سكل 
مت�ساع��د وبف��رتات منتظمة حتقق لها العديد م��ن االأهداف منها 
التحكم بتحوالت املعركة وخ�سو�ساً فيما يتعلق باختيار اأهداف 
الطائ��رات ب��دون طي��ار والتوقي��ت املنا�سب حيث �سن��ت طائرة 
�سماد3 امل�سرة عملية هجومية الأول مرة على مطار دبي الدويل 
بع��د �سه��ر كامل م��ن عملية مماثل��ة جرى فيه��ا ا�سته��داف مطار 

اأبوظبي الأول مرة اأي�ساً.
واأعل��ن �سالح اجل��و امل�سر اأن��ه نفذ هجوما جوي��ا نوعيا على 

مطار دبي الدويل بطائرة م�سرة من طراز �سماد3.

الناط��ق با�س��م اجلي���س واللجان �س��رف لقمان قال اإن��ه ” بعد 
ق�س��ف مطار اأب��و ظبي جاءت �سربة مطار دب��ي للرد على جرائم 
الع��دوان” م�سيف��اً ” �سربة �سم��اد3 حققت هدفها وق��د اأ�سفرت 
ع��ن توقف مطار دبي الدويل لبع�س الوقت” توقف اأكدته املواقع 
املتخ�س�س��ة يف متابع��ة حرك��ة املالح��ة اجلوية الت��ي اأظهرت ” 
تاأخر هبوط واإقالع طائرات اإلى ومن املطار”.. ومنذ ا�ستهداف 
مط��ار اأبوظبي عمدت ال�سلطات االإماراتي��ة وو�سائل اإعالمها اإلى 
اإث��ارة وجود طائ��رات بدون طي��ار ت�ستخدم من قب��ل املواطنن 
داعي��ة اإلى �سن قوان��ن لتنظيم ا�ستخدامه��ا، يف حماولة لت�ستيت 

االنتب��اه ع��ن وق��وع امل��دن االإماراتي��ة حت��ت طائل��ة الطائ��رات 
عقب اليمنية امل�سرة، لك��ن اختيارها التوقيت 
لنتائ��ج  اأدى  اأبوظب��ي  مط��ار  ا�سته��داف 
عك�سية فهم منها اأنه بالفعل بجحت قوات 

الو�س��ول  يف  �سنع��اء 
ت  ا ر للمط��ا

االإماراتية..

العدو يعرتف
اعرتف اعالم العدوان ال�سعودي مب�سرع 8 من جنوده يف مواجهات مع 

اجلي�س واللجان ال�سعبية فيما رواء احلدود 
الرقيب اأول مرعي بن احمد ع�سري

الرقيب علي بن �سعيد القحطاين
العريف �سليمان بن ح�سن �سلمان اخلالدي املالكي
اجلندي اأول جابر بن عي�سى الربعي ع�سري

اجلندي اأول خالد بن عوا�س بن عو�س ال�سيباين
اجلندي اأول خالد عبد الرحمن �سنهات املويعزي احلربي

اجلندي اأول طاهر بن ح�سن اأحمد عالمي
اجلندي اول عبد اهلل علي االأمر

طائرة صماد3 تقصف مطار دبي وتضع النظام اإلماراتي في مأزق

استعادة سوق اجلاح األسفل 
بالساحل الغربي في عملية نوعية 

للجيش واللجان الشعبية
متك��ن جماهدو اجلي���س واللج��ان ال�سعبية ي��وم اجلمعة 
املا�س��ي، م��ن ا�ستعادة �س��وق اجل��اح االأ�سف��ل وتاأمن عدة 
مواق��ع بعملي��ة نوعي��ة يف ال�ساح��ل الغربي..واأف��اد م�س��در 
ع�سك��ري ع��ن تنفي��ذ جماه��دي اجلي���س واللج��ان ال�سعبية 
عملي��ة ع�سكري��ة نوعية يف مديرية التحيت��ا بال�ساحل الغربي 
متكن��وا خالله��ا من ا�ستع��ادة �سوق اجل��اح االأ�سف��ل وكبدو 
قوى الغ��زو واملرتزقة خ�سائ��ر فادحة..واأو�سح امل�سدر اأن 
العملي��ة الع�سكرية اأ�سفرت عن تطهر اإحدى القرى ب� اجلاح 
االأ�سفل باالإ�سافة الى تدم��ر اآلية حمملة باملنافقن واغتنام 
عت��اد ع�شكري..واأك��د امل�ش��در �شق��وط قتل��ى وجرح��ى يف 
�سف��وف املرتزقة وفرار من تبق��ى منهم تاركن جثث قتالهم 
وجرحاه��م يف اأر���س املعركة..يذك��ر اأن جماه��دي اجلي���س 
واللج��ان ال�سعبي��ة متكنوا خ��الل يف وقت �ساب��ق من تطهر 
وتاأم��ن مناط��ق وا�سعة يف جبه��ة ال�ساحل الغرب��ي وكبدوا 
ق��وى الغ��زو واالرت��زاق خ�سائ��ر فادح��ة.. تدمر ع��دٍد من 
االآليات واملدرعات يف الدريهمي والتحيتا وم�سرع الع�سرات 
م��ن املنافقن بق�س��ف مدفعي.كما لقي القي��ادي املنافق بكيل 
عبداحلمي��د املطريف قائد ماي�سمى الكتيب��ة الرابعة يف اللواء 
الث��اين عمالقة ويعت��رب الذراع االأمين للمدع��و حمدي �سكري 
م�سرع��ه بنران اجلي�س واللجان ال�سعبية يف جبهة ال�ساحل 
الغرب��ي وكذلك القيادي املنافق خالد املزجاجي لقي م�سرعه 

بقنا�سه اجلي�س واللجان ال�سعبية اليوم يف حي�س
كم��ا متكن��ت وح��دة الهند�س��ة م��ن تدم��ر ع��دة مدرعات 
بعب��وات نا�سف��ة يف الدريهمي خالل االأي��ام املا�سية وم�سرع 

واإ�سابة عددًا من الغزاة املنافقن 
• وحدة الهند�سة دمرت مدرعة ع�سكرية للمنافقن بعبوة 
نا�سف��ة يف الدريهم��ي والتحيت��ا وم�سرع م��ن كان على متنها 
اإث��ر تفج��ر اآليتن كان��وا على متنهم��ا يف اجلبلي��ة بعبوتن 
نا�سفت��ن، كما لقي اأكر م��ن 10 منافقن م�سرعه��م واإ�سابة 
اآخرين بق�س��ف مدفعي ا�ستهدف جتمعاته��م وتعزيزاتهم يف 

اجلبلية بال�ساحل الغري

جزياننجرانالساحل الغربي إطالق بالستيني على معسكرات مستحدثة 
اجليش واللجان يحكمون السيطرة على موقعني للجيش السعودي وإسقاط طائرة جتسسية وتأمني عدة تباب في صحراء األجاشر

قبالة جيزان وإحراق مخزن أسلحة شرق الدخان
متكن جماهدو اجلي�ش واللجان ال�س����عبية يوم الثالثاء من احكام �سيطرتهم 
على موقعني ع�س����كريني يف منفذ الطوال بعملي����ة نوعية كبدوا خاللها املرتزقة 
خ�س����ائر يف الأرواح والعت����اد واغتنموا عتادا ع�س����كريا.. واأكد م�س���در ع�س���كري 
اأن���ه خ���الل عملية ال�س���يطرة على املوقع���ني لقي العديد م���ن مرتزقة اجلي�ش ال�س���عودي 
م�سارعهم واأ�س���يب اآخرون، موؤكدا اأن املجاهدين اغتنموا اأ�سلحة املتنوعة يف املوقعني 
الت���ي متت ال�س���يطرة عليهما.. وخ���الل العملية النوعية دمر جماه���دو اجلي�ش واللجان 
ال�س���عبية عربة براديل اأمريكية ال�س���نع.. واأو�س���ح امل�س���در اأنه خالل العملية النوعية 
وتق���دم املجاهدين لل�س���يطرة على املوقعني �س���ن طريان العدوان غ���ارات مكثفة حماول 
اإعاق���ة املجاهدي���ن لكنه���ا باءت بالف�س���ل. وبف�س���ل اهلل متكن اأبطالنا م���ن احراق خمزن 
اأ�س���لحة ملرتزقة اجلي�ش ال�س���عودي �رشق جبل دخان بالأ�سلحة الر�سا�سة.. كما اأطلقت 
القوة ال�س���اروخية 3 �س���واريخ نوع زلزال 1 2 على موقعي م�س���عل وملحمة ونع�ساو 
ال�س���عوديني كم���ا مت ا�س���تهداف جتمع���ات املنافق���ني قبالة جبل���ي الدود والإم بي �س���ي 

بقذائف املدفعية وتدمري اآلية ع�سكرية �سعودية وم�رشع من عليها بكمني حمكم.

تطهير عدٍد من املواقع في جبهة ناطح وسالح اجلو يباغت 
قيادات النفاق واالرتزاق خالل اجتماع لهم في اجلريبات

�س���من العملي���ات النوعي���ة الت���ي ينفذها اأبط���ال اجلي�ش واللج���ان ال�س���عبية يف حمافظة 
البي�س���اء متكن اأبطالنا � بف�س���ل اهلل من ال�س���يطرة وتطهري عدد من املواقع يف جبهة ناطع 
وتكبيدهم خ�س���ائر يف الرواح والعتاد وفرار من تبقى منهم ..كما نفذ �س���الح اجلو امل�سري 
لدى اجلي�ش واللجان ال�س���عبية، يوم الأحد املا�سي، عملية هجوم جوي ا�ستهدف اجتماعًا 
لقي���ادات قوى الغ���زو واملنافقني يف منطقة اجلريبات مبحافظة البي�س���اء و�س���ط البالد...
واأو�س���ح م�س���در ع�س���كري اأن ا�س���تهداف اجتماع الغ���زاة واملرتزقة يف البي�س���اء مت بعد 
عملي���ة ر�س���د دقيقة، موؤك���دا حتقيق ال�رشب���ة لأهدافها بدقة.. وتعد هذه ه���ي املرة الثانية 
التي ي�ستهدف بها �سالح اجلو امل�سري لدى اجلي�ش واللجان ال�سعبية جتمعات قادة الغزاة 
واملرتزقة يف البي�ساء خالل �سهر.. ونفذ �سالح اجلو امل�سرية يف 25 يوليو املن�رشم، عملية 

هجومية نوعية على مركز التحكم وال�سيطرة ملرتزقة العدوان يف حمافظة البي�ساء.

• جماه����دو اجلي�����ش واللجان ال�س����عبية ينف����ذون عملية اإغ����ارة على مواقع 
املنافقني يف التباب ال�س����ود بجبه����ة #نهم وتكبيدهم خ�س����ائر فادحة يف الرواح 
والعت����اد كم����ا نفذ اأبطالن����ا عملية اإغارة عل����ى مواقع املنافقني يف عي����دة ال�رشقية 
وم�����رشع 5 منه����م ولذ من تبقى بالف����رار.. كما نفذ جماه����دو اجلي�ش واللجان 
ال�س����عبية هجوما مباغتا على مواقع املنافقني يف احلول وال�سوق ال�سعبي ب� نهم 

ومقتل وجرح العديد منهم
ويف جبه����ة ماأرب نفذ جماهدو اجلي�ش واللجان ال�س����عبية عمليتني هجوميتني 
الأول����ى على مواقع املنافقني يف تبة العلم و�ص����قوط قتلى وجرحى يف �ص����فوفهم 
والعملي����ة الهجومي����ة الثانية على مواق����ع يف التباب املج����اورة لبحرة ب��رشواح 

وتكبيد املنافقني خ�سائر يف الأرواح

تأمني جبل مغنية بالقبيطة واستعادة 
مواقع أخرى بعملية نوعية

متكن جماهدو اجلي�س واللجان ال�سعبية من ك�سر زحف 
وا�شع على مواقع املجاهدين يف جبهة كر�س و�شقوط قتلى 
وجرحى من املرتزقة ترافق مع الزحف ا�ستهداف مدفعي 

عل��ى جتمعاتهم خالل الزحف الفا�سل واإعطاب طقم يحمل 
مع��دل 23 ..  كم��ا اأكد م�س��در ع�سك��ري اأن اأبطال اجلي�س 
واللجان ال�سعبي��ة متكنوا من تاأمن جبل مغنية بالقبيطة 
وا�ستعادة مواقع اأخرى يف عملية نوعية للجي�س واللجان 
يف حل��ج امل�س��در الع�سك��ري: قتل��ى وجرح��ى يف �سفوف 

مرتزقة العدوان اأثناء التقدم يف جبهة القبيطة بلحج
وكانت مدفعية اجلي�س واللجان ال�سعبية قد ا�ستهدفت 
جتم��ع الآلي��ات مرتزق��ة الع��دوان يف جبه��ة ال�سريجة ب� 
كر�س.. كم��ا لقي اأكر من 7 منافق��ن م�سرعهم واإ�سابة 

اآخرين بعمليات قن�س يف جبهة ال�سريجة ب� كر�س.

ا�ستهدف��ت مدفعي��ة اجلي���س واللج��ان ت�ستهدف جتمع��ات مرتزقة 
اجلي���س ال�سع��ودي قبال��ة منف��ذ عل��ب كم��ا دك��ت جتمع��ات للجن��ود 
ال�سعودي��ن يف رقابة امل�سنا يف �سهوة وجتمع��ات للجنود ال�سعودين 
خل��ف رقاب��ة الع��روان وقبال��ة منف��ذ عل��ب وغ��رب جم��ازة بقذائف 
املدفعي��ة واإ�ساب��ات مبا�س��رة.. كم��ا �سقط قتلى وجرح��ى يف �سفوف 

مرتزق��ة اجلي�س ال�سع��ودي بعملي��ة هجومية عل��ى مواقعهم يف جبل 
عرف قبالة ع�سر وكذلك متكن اأبطالنا من ك�سار زحف للمنافقن غرب 
اأب��واب احلدي��د ترافق مع غطاء جوي مكثف وم�س��رع وجرح العديد 
منه��م وتدمر اآلي��ة.. وكانت وح��دة القنا�سة قد متكن��ت من قن�س 6 

جنود �سعودين يف رقابة العروان ب�الربوعة وغربي جمازة

مصرع العشرات من اجليش السعودي 
ومرتزقته بعملية هجومية في جبل 

عرف وقنص 6 جنود سعوديني

عسري: 

لحج

متك��ن جماه��دو اجلي�س واللج��ان ال�سعبية من تدم��ر 5 اآليات حمملة باملنافق��ن بعبوات نا�سف��ة يف جبهة خب ال�سعف 
واملتون وم�سرع عدد منهم كما لقي عددا من املنافقن بانفجار م�سرعهم عبوة نا�سفة اأثناء حماولتهم الت�سلل يف جبهة حام 
كما مت ا�ستهداف جتمعات وحت�سينات مرتزقة العدوان بعدد من قذائف املدفعية بجبهة خب وال�سعف.. اإلى جانب ذلك 
�س��ن اأبط��ال اجلي�س واللجان ال�سعبي��ة عملية هجومية على ا�ستهدفت مواقع املرتزق��ة يف وادي �سواق ومتكنوا من تدمر 
طق��م ع�سك��ري خالل العملية..كما لقي الع�سرات م��ن املنافقن م�سرعهم وجرح عدد اآخرين بعملي��ة هجومية نفذها اأبطال 

اجلي�س واللجان على مواقعهم مبنطقة ال�سنتيل مبديرية امل�سلوب

 البيضاء الجوف

نهم ومأرب
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  للشهيد الشاعر/ 
عبد احملسن النمري »رحمة اهلل عليه«

ثقافة الوالية لها دور بارز في صمود 
وثبات اليمنني في مواجهة العدوان 

األمريكي السعودي

أنوار الوالية

مبناسبة يوم ال��والية
ملف خاص

الدكتور/ أحمد الشامي في حوار خاص مع  احلقيقة : 

■ أهمية الوالي�ة■ ركائز الوالي�ة■ التعريف بالوالي�ة



• أولًا معنى الوالية:
ماهي الوالية اإللهية؟

ُ{، هذه االآية تتخاط��ب معنا، تعنينا نحن كل من ننتمي  ُكُم اهلَلرّ ��ا َوِلُيرّ َ }اإِمَنرّ
اإلى هذا االإ�سالم، )اهلل هو ولينا(، فما هي هذه الوالية؟ والية اهلل “�ُسْبَح�اَنُه 
َوَتَعاَل��ى” ه��ي: والي��ة �سامل��ة، اهلل ه��و ويل كل ه��ذا الكون، ه��و ملكه، هذا 
الكون هو مل��ك هلل “�ُسْبَح�اَنُه َوَتَعاَلى”، اهلل وليه: خالقه، وفاطره، ومالكه، 

ن��ه، وبارئ��ه... اهلل “�ُسْبَح�اَن��ُه َوَتَعاَل��ى” ويل ه��ذا الكون  ومن�سئ��ه، ومكورّ
ال �سري��ك ل��ه يف ذل��ك، وال ميل��ك اأحد غ��ره يف ه��ذا الكون مثق��ال ذرة يف 
ال�سموات وال يف االأر�س وال يف اأي جزء من هذا العامل؛ فله "جَلرّ �ساأنه" 
ه��ذه الوالية: اأواًل- اأنه املالك له��ذا الكون، واأن��ه “�ُسْبَح�اَنُه َوَتَعاَلى” 

ل��ه والية االألوهية: هو وحده يف كل هذا العامل املعبود 
بح��ق، ال معب��ود بحق اإال هو، وه��و ح�سرياً ميتلك 

حق العب��ادة من كل الكائن��ات الفاهمة الواعية 
يف ه��ذا الك��ون، وله املل��ك على كل م��ا فيها من: 
)حي��وان، وجم��اد... وغ��ر ذلك.(؛ فل��ه والية 

االألوهي��ة، ووالي��ة الربوبية: اأنه ه��و وحده الرب 
ال�سم��وات واالأر���س وم��ا  �ساأن��ه"، رب  "ج��َلرّ 

بينهم��ا، رب العاملن، واأن اجلميع يف هذا 
الع��امل- بال ا�ستثناء- اإمن��ا هم عبيد له 
ومل��ك له، م��ا هناك اأحد يخ��رج عن هذه 
القاعدة: ال من املالئكة، وال من االأنبياء، 

وال من الب�سر، وال من اجلن... وال من اأي 
كائن��ات يف هذا الك��ون ويف هذا العامل، 

ال��كل مربوبون، ال��كل عبيد، وهو 
"ج��َلرّ �سانه" رب العاملن: املالك 

لهم، املربي له��م، املهيمن عليهم... 
فه��و "ج��َلرّ �ساأنه" ل��ه والية 

الربوبية.

معنى التولي
يق��ول ال�سي��د عب��د املل��ك 
))التويل لي�س جم��رد انتماء 
مذهب��ي وال كالم يتكل��م ب��ه 

ال  االأم��ر  وانته��ى  االإْن�َس��ان 
التويل ارتباط عملي ارتباط �شلوكي التزام 
مبدئي واأخالقي هذا هو التويل.. التويل �سٌر 

يف الطريق التويل حترُك يف ال�شراط امل�شتقيم التويل التزام بالر�شالة الإلهية 
يف م�سامينها يف مبادئها يف قيمها يف اأخالقها هذا هو التويل.

معنى مبدأ الوالية
مبداأ الولية هو منظومة هو ارتباط قيمي ارتباط مبدئي ارتباط اأخالقي 
�ة م��ن هذا البعرثة  ارتب��اط منهج��ي ارتباط عملي الت��زام عملي مي�شك الأَُمّ
من هذه البعرة من هذا التفكك من هذا ال�سياع من هذا ال�ستات، لي�س مبداأً 
يعربرّ فقط عن طائفٍة ابتكرته ، اأو مذهٍب اخرتعه ، اأو مدر�سٍة فكريٍة اأنتجته 
ل به "ال" اإنه ن�ٌس من اهلل العظيم ، اإنها اآيات القراآن التي  ��وٍل تق��ورّ ، اأو متِقرّ
تتل��ى يف كت��اب اهلل يف )�س��ورة املائدة( واإن��ه البالغ التاريخ��ي العظيم 
املتوات��ر ب��ن االأمة والذي نقلت��ه كل مدار�سها ، ومذاهبه��ا ؛ هذا البالغ 
الذي على ل�سان الر�سول ) �سلوات اهلل عليه وعلى اآله 

( يف "يوم الغدير". ] ال�سيد عبد امللك

مبدأ الوالية مبدأ قرآني وليس مذهبي
ومبداأ الوالي��ة هو مبداأ قرايٌن اإمي��اين، ولي�س اأبدًا 
م��ن اإنتاج مذهبي، ويج��ب التعاطي معه على هذا 
االأ�سا�س بعيدًا عن القيود واالأغالل املذهبية التي 
��ل الكث��ر من النا���س وتقيدهم ع��ن االنفتاح  تكَبرّ
عل��ى احلقائ��ق القراآني��ة، ب��ل وجتع��ل البع�س 
يت�سرع باملواقف ال�سلبية ابتداًء دون اأي تفهم وال 
تفاه��م، ولن�سمع م��ا قاله اهلل يف كتاب��ه الكرمي يقول 
ُ َوَر�ُسوُل��ُه  ُك��ُم اهلَلرّ ��ا َوِلُيرّ َ اهلل �سبحان��ه وتعال��ى: }اإِمَنرّ
َكاَة  ُتوَن الَزرّ اَلَة َوُيوؤْ َواَلرِّذي��َن اآَمُنوْا اَلرِّذيَن ُيِقيُموَن ال�سَرّ
َ َوَر�ُسوَلُه َواَلرِّذيَن  َوُه��ْم َراِكُعوَن )55( َوَم��ن َيَت��َوَلرّ اهلَلرّ
ِ ُه��ُم اْلَغاِلُبوَن{)املائ��دة: من  اآَمُن��وْا َف��اإَِنرّ ِح��ْزَب اهلَلرّ
االآية55�56( ثم لن�سمع ما قاله الر�سول )�سلوات اهلل 
عليه وعلى اآله( وهو عائٌد من حجة الوداع يف ال�سنة 
العا�س��رة للهج��رة يف مث��ل ه��ذا الي��وم يف 
غدير خم بن مكة واملدينة ومعه ع�سرات 
االآالف م��ن جم��وع امل�سلم��ن العائدي��ن 
مع��ه من حج��ة الوداع بع��د اأن نزل عليه 
َه��ا  ُيرّ اأَ وتعالى:}َي��ا  �سبحان��ه  اهلل  ق��ول 
ن  َك َواإِ ِبرّ َلْي��َك ِمن َررّ نِزَل اإِ �ُس��وُل َبِلرّْغ َما اأُ الَررّ
ُمَك  ُ َيْع�سِ ْ َتْفَع��ْل َفَما َبَلرّْغَت ِر�َساَلَتُه َواهلَلرّ مَلرّ
{)املائدة:  َ اَل َيْه��ِدي اْلَق��ْوَم اْلَكاِفِريَنَ ا���سِ اإَِنرّ اهلَلرّ ِم��َن الَنرّ
االآي��ة67(  وبع��د ن��زول ه��ذه االآي��ة املبارك��ة يف وقت 
الظه��رة يف وقت ح��رارة ال�سم�س وح��رارة الرم�ساء 

وبع��د اأن اأمر باإعادة من كانوا قد تقدم��وا وانتظر يف ذلك املكان حتى تكامل 
اجلم��ع، وبعد ذلك ر�ست ل��ه اأقتاب االإبل لي�سعد عالي��اً فوقها لراه اجلمع 
كله، واأ�سعد علياً )عليه ال�سالم( معه، ثم خطب ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه 
واآل��ه و�سلم(، خطبٌة عظيمة اإلى اأن و�سل اإل��ى املو�سوع املق�سود فرفع يد 
عل��ي وقال ))يا اأيها النا���س اإن اهلل موالي واأنا م��ويل املوؤمنن اأولى بهم من 
اأنف�سهم فمن كنت مواله فهذا علٌي مواله، اللهم واٍل من وااله وعاد من عاداه 

وان�سر من ن�سره واخذل من خذله((.
من خالل االآي��ة القراآنية ال�سابقة، ومن خالل هذا الن�س النبوي الذي هو 
م�س��داق لها ندرك اأهمي��ة مبداأ الوالية الذي يتحقق لالأمة به اأن تكون حزب 
اهلل وحتظ��ى برعاي��ة اهلل وهدايت��ه ون�س��ره وتاأييده كما وعد ه��و �سبحانه 
ِ ُهُم اْلَغاِلُبوَن{  َ َوَر�ُسوَلُه َواَلرِّذيَن اآَمُنوْا َفاإَِنرّ ِحْزَب اهلَلرّ وتعالى }َوَمن َيَتَوَلرّ اهلَلرّ
وبه��ذا ميكن لالأمة اأي�س��اَ اأن حتمي نف�سها من الوقوع حت��ت هيمنة ووالية 

اأعدائها.

اختيار قيادة األمة موضوع يختص باهلل سبحانه وتعالى
اإن مو�س��وع اإقامة دي��ن اهلل، مو�سوع قيادة االأم��ة، وتربيتها لتكون على 
م�ست��وى ع��ايل يف النهو���س مب�سوؤوليته��ا، اأنها ق�سي��ة تخت�س ب��اهلل، واأنها 
الق�سية التي ال ميكن للنا�س اأن يختلفوا فيها اإذا فهموها؛ الأن بقاءها بيد اهلل 
ي�سكل �سمانة لالأمة، تبعدهم عن التزييف، تبعدهم عن االدعاءات الكثرة، 
تبعدهم ع��ن الت�سليل، تبعدهم عن القهر والت�سلط واالإذالل، تبقى الق�سية 
َك َيْخُلُق  بي��د اهلل، وه��ذه هي �سنة اهلل، اأن��ه هو الذي ي�سطفي ويخت��ار }َوَرُبرّ
َم��ا َي�َس��اُء َوَيْخَتاُر{)الق�س���س من االآي��ة: 68( }ُث��َمرّ اأَْوَرْثَنا اْلِكَت��اَب اَلرِّذيَن 

َطَفْيَنا ِمْن ِعَباِدَنا{)فاطر من االآية: 32(. ا�سْ
والحظ هنا يف القراآن الكرمي، اأمل يقدم مو�سوع والية االأمر ق�سية ترتكز 
ب�س��كل اأ�سا�س��ي على مو�س��وع الكتاب، عل��ى مو�سوع الهداي��ة، والرتبية، 
وبن��اء االأمة، لي�ست االأ�سياء التي ي�سمونه��ا االآن �سلطة تنفيذية اإال جوانب 
قد تكون رمبا ال متثل اإال ع�سرة يف املائة، قد ال متثل فعاًل باعتبارها تنفيذية، 
اإال ع�س��رة يف املائة م��ن مهام والية االأمر، يف االإ�س��الم. واأن هذا اجلانب هو 
اجلان��ب ال��ذي �سيخف��ق في��ه اأي �سخ���س لي�س مم��ن اخت��اره اهلل كائناً من 
كان، �س��واًء م��ن داخل اأهل البي��ت، اأو من خارجهم، �سيخف��ق فيه، اجلانب 
االآخر هذا مهم��ا كان، اأما اجلانب الثاين: ال�سلطة التنفيذية فيمكن اأي واحد 
]يديول[ لكن يف االأخر انظر كيف اآثار هذه الديولة يف تاريخ االأمة من ذلك 

الزمن اإلى االآن، كيف اأ�سبحت االأمة هذه!؟.
مثلم��ا قلن��ا �سابقاً يف در�س رمبا قد يكون من اأول الدرو�س يف املو�سوع، يف 
اأن القراآن يقدم الق�سية بالن�سبة  ]ي��وم القد�س العاملي[ اعتقد باأنه فعاًل 
لالأم��ة هذه اأمام اأعدائها، اأمام هذا اخلطر الكبر الذي يدهمها االآن ال خمرج 
له��ا على االإط��الق اإال العودة اإل��ى هذه االآي��ات، اإلى هذا الق��راآن، التويل هلل 
ور�سول��ه والذي��ن اآمن��وا، ويف مقدمة املوؤمنن عل��ي بن اأبي طال��ب، ق�سية 

عن اإلمام جعفر الصادق عن رسول اهلل )صلوات اهلل عليه وعلى آله( أنه قال: ))لو أن عبداً 
صام نهاره وقام ليله وأنفق ماله ِعلقاً ِعلقا في سبيل اهلل, وعبد اهلل بين الركن والمقام 
حت����ى يك����ون آخ����ر ذلك أن يذبح بي����ن الر ك����ن والمقام مظلوم����اً لما رفع إل����ى اهلل من عمله 

مثقال ذرة, حتى يظهر المواالة ألولياء اهلل والمعاداة ألعداء اهلل(( .

َكاَة َوُهْم  اَلَة َوُيؤُْتوَن الَزّ ُكُم اهللُهّ َوَرُس����وُلُه َواَلِّذيَن آَمُنواْ اَلِّذيَن ُيِقيُموَن الَصّ َما َولُِيّ {ِإَنّ
َراِكُعوَن َوَمن َيَتَوَلّ اهللَهّ َوَرُسوَلُه َواَلِّذيَن آَمُنواْ َفِإَنّ ِحْزَب اهللِهّ ُهُم اْلَغالُِبوَن

} المائدة: 55-56 هم الغالبون.
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إعداد: صادق البهكلي

مقدمة:
يقــــول الشــــهيد القائد )رضوان اهلل عليه( في ملزمــــة ]معرفة اهلل ـ الثقة باهلل[ 
: ))ال قيمــــة ألي حديــــث إذا لــــم نحــــاول بكل جهــــد أن نتولى اهلل؛ ألنهــــا هي أول 
خطــــوة }َوَمــــْن َيَتــــَوَلّ اهلَلَهّ َوَرُســــوَلُه َواَلِّذيــــَن آَمُنوا َفإَِنّ ِحــــْزَب اهلَلِهّ ُهــــُم اْلَغالُِبوَن{ 
)المائــــدة:56( ال يمكــــن أن نتقافــــز على هذه وحــــدة، وحدة حتى نصــــل إلى عند 
}َفإَِنّ ِحْزَب اهلَلِهّ ُهُم اْلَغالُِبوَن{ نتصور هذه، ال، وحدة، وحدة. نتولى اهلل.. كيف 
نتولــــى اهلل؟ حتــــى نرى أنفســــنا عظيمي الثقة بــــاهلل، ثم انطلق إلى رســــوله، ثم 
انطلق إلى الذين آمنوا, ثم ســــتصبح فعاًل أنت وإخوانك حزب اهلل, وســــتكونون 

أنتم غالبون. 
 وهكــــذا القرآن الكريم عندمــــا يحدثنا كيف نكون أنصاراً لدينه هو يؤهلنا في 
نفس الوقت، بدأ من توليه هو، ألنها ثالثة أشــــياء نمشــــي فيها بشكل واع في 
تولينــــا، تولينــــا هلل، تولينا لرســــوله )صلــــوات اهلل عليه وعلى آلــــه(، تولينا لإلمام 

علي )عليه السالم(.((
وعن موضوع الوالية يقول السيد القائد:

))هــــو موضــــوع يرتبط به مصير هــــذه األمة، إن نصراً أو هزيمــــة، أو عزاً أو ذالً، 
أو خيبة وشــــقاًء أو عزاً وســــعادة، مصير هذه األمة يرتبط بموضوع الوالية، إن 
اهلل جل شأنه عندما قال: }إَِنَّما َولُِيُّكُم اهللُهّ َوَرُسوُلُه َواَلِّذيَن آَمُنواْ اَلِّذيَن ُيِقيُموَن 
اَلَة َوُيْؤُتوَن الَزَّكاَة َوُهْم َراِكُعوَن َوَمن َيَتَوَلّ اهللَهّ َوَرُسوَلُه َواَلِّذيَن آَمُنواْ َفإَِنّ  الَصّ

ِحْزَب اهللِهّ ُهُم اْلَغالُِبوَن{)المائدة: 55-56( هم الغالبون((.
وعن أهمية مناسبة يوم الوالية يتحدث السيد عبد الملك قائال:

))مناســــبة هامــــة لها قيمتهــــا الكبيرة ولهــــا أهميتها الكبيرة فــــي هذا العصر 
بالــــذات, في هــــذه المرحلة بالذات, لها قيمتها ولها أهميتها في مواجهة أكبر 
مشروع تآمري ضد األمة, في مواجهة أكبر مؤامرة على األمة, ما يمثل خطورة 
كبيــــرة علــــى األمة, ففي هــــذا العصر وعلى نحو غير مســــبوق ُتدفــــع األمة دفعاً 
بشتى األساليب وبكل الوسائل إلى اتخاذ اليهود والنصارى أولياء, أولياء, إلى 
أن يكــــون اليهــــود والنصارى ألد أعداء هذه األمة, أســــوأ أعداء هذه األمة, أقبح 
أعــــداء هذه األمة, يكونون هم أولياء هــــذه األمة, ويكون والء هذه األمة لهم, 
يكونــــون هم من يحكمون هذه األمة ومــــن يتحكمون بها, ومن يتحكمون بكل 

شؤونها, ويحكمونها في كل مجاالتها, ويسيطرون عليها سيطرة تامة((.

اإن االأم��ة اأح��وج ما تك��ون اإلى ثقافة �سحيحة ب��كل ما تعنيه الكلم��ة، ثقافة ))حديث 
الغدي��ر((، ثقافة ))حديث الوالية(( ))اأيه��ا النا�س اإن اهلل موالي واأنا مولى املوؤمنن 

اأول��ى بهم من اأنف�سهم فم��ن كنت مواله فهذا علي مواله، الله��م واِل من وااله، وعاِد 
م��ن عاداه، وان�سر من ن�سره، واخ��ذل من خذله((. اإن هذا احلديث مع تلك االآية 

م اإليها  القراآني��ة تعط��ي ثقافة كاملة له��ذه االأمة حت�سنها م��ن الثقافة التي ُتَق��َدرّ
لتكون قابلة الأن ُتفر�س عليها والية اأْمٍر يهودية..

كلمات من نور

القول السديد
ليعلن��وا  االآخ��رون  يت�ساب��ق  حينم��ا 
والءاته��م للبي��ت االأبي���س لالأمريكي��ن 
لالإ�سرائيلين ليعلن��وا ان�سواءهم حتت 
ال��والء اليه��ودي، �سنعل��ن ونوؤكد نحن 
واإياك��م وكل اإخوتنا املوؤمنن اأن موقفنا 
ه��و نابع من ثقافة الغدي��ر، هو نابع من 
ب��الغ الر�س��ول )�سل��ى اهلل علي��ه واآل��ه 
و�سلم( هو ا�ستجابة لذلك النداء العظيم 
الذي ناداه ر�س��ول اهلل الأمته وبنى عليه 
دعوة عظيمة ميمونة مباركة م�ستجابة، 
ح��ن ق��ال: )) اإن اهلل م��والي واأنا مولى 
املوؤمن��ن اأول��ى بهم م��ن اأنف�سه��م، فمن 
كن��ت مواله فهذا علي م��واله، اللهم واِل 
م��ن وااله، وع��اِد من ع��اده، وان�سر من 

ن�سره، واخذل من َخَذله((.



اأ�سا�سية... ]درو�س رم�سان الدر�س الثالث والع�سرون[

 • ثانيًا أهمية إحياء يوم الوالية
اإحياء يوم الوالية �سهادة لر�سول اهلل وتخليدًا لبالغه التاريخي

هذه املناسبة أيها اإلخوة األعزاء: هي:
 • اأواًل �سه��ادٌة للر�س��ول ) �سل��ى اهلل علي��ه واآله و�سلم ( ببالغ��ه التاريخي 
العظيم الذي حينما بلرّغه قال اأمام املالأ جميعاً ) اأال هل بلرّغُت ..اللهم فا�سهد ( . 
اإننا ونحن نحيي هذه املنا�سبة ، وعرب االأجيال – اإمنا ن�سهد للر�سول ) �سلى 

اهلل عليه واآله و�سلم ( اأنه بلرّغ ذلك البالغ الذي اأُمر بتبليغه .
 • ه��ذه املنا�سب��ة اأيها االإخوة االأعزاء: هي اأي�س��اً تخليد لذلك البالغ الذي 
اأراد له  الر�سول ) �سلوات اهلل عليه وعلى اآله ( اأن يبقى يف اأمته عرب االأجيال 
– تعرف به االأمة جياًل بعد جيل – الأن بالغات الر�سول وتوجيهات الر�سول 
الت��ي اأطلقها عام��ًة يف اأو�شاط اأمته ، واأو�شاط املوؤمن��ن واملوؤمنات هي لالأمة 
كله��ا عرب االأجيال ، جياًل بعد جيل ، وخ�سو�ساً ما يتعلق بالثوابت واالأ�س�س 
، والق�سايا املهمة والرئي�سية التي لي�ست وْقِتَيرّه ، وال ظرفيه – اإمنا هي لالأمة 

كلها جياًل بعد جيل . فهذه املنا�سبة هي تخليد. 
 • وه��ي اأي�س��اً حف��اٌظ عل��ى ذلك الن���س املهم ال��ذي اأقررّت ب��ه كل املدار�س 
الفكرية  والثقافية - الدينية يف اأو�شاط امل�شلمن ، كل املذاهب يف مدار�شها ويف 
كتبه��ا احلديثية املهمة اأقررّت ، واأك��دت ، ونقَلت واقعة الغدير وبالغ الر�سول 
) �سلوات اهلل عليه وعلى اآله ( يف يوم الوالية ؛ ذلك البالغ التاريخي العظيم 
، وذات االأهمي��ة الكب��رة لالأم��ة ؛ فنح��ن نحافظ على ن�ٍس نب��وٍي مهٍم  يبقى 
متوارث��اً  ب��ن اأو�شاط الأمة - معنى ذل��ك اأننا نحيي �شنة ر�ش��ول اهلل ، واأننا 
نحاف��ظ بحق على �سنة ر�س��ول اهلل ) �سلوات اهلل عليه وعل��ى اآله ( وبالغاته 
املهم��ة التي وجهها اإلى اأمته ، والتي يرتتب عليه��ا اأموٌر مهمة جدًا يف واقعها 

وحياتها �سنتحدث عنها يف �سياق حديثنا يف هذه الكلمة .
 • اأي�ساً من ما ينا�سب اأو من اأهمية ما يف هذه املنا�سبة اأنها منا�سبٌة لرت�سيخ 

مبداأ قراآيٍن ، اإ�سالمٍي ، نبوٍي ، اإمياين - من اأهم املبادئ وهو مبداأُ الوالية.
)ال�سيد عبد امللك � خطاب يوم الوالية 1435ه�(

اإلميان بثقافة الوالية إميان بكمال الدين ومتام النعمة
اإميانن��ا مببداأ الوالي��ة كما قدمه اهلل يف القراآن الك��رمي، وكما اأعلنه الر�سول 
يف مث��ل هذا اليوم عل��ى امل�سلمن، اإمياننا بهذا هو اإمي��ان بكمال الدين، اإميان 
منا باأن دين اهلل كامل، اأن االإ�سالم دين ودولة، اأن االإ�سالم نظام كامل للحياة، 
ْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي  ْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُك��ْم َواأَمْتَ االإ�س��الم الذي قال اهلل عن��ه: }اْلَيْوَم اأَ
ي��ُت َلُك��ُم االإِ�ْساَلَم{)املائ��دة:3(. ه��ذا االإ�س��الم هو كامل، م��ن كماله اأن  َوَر�سِ
ي�سم��ل كل جوانب احلي��اة بالن�سبة لالإن�سان �س��واًء ال�س��وؤون ال�سيا�سية، اأو 
ال�س��وؤون االجتماعي��ة، ال�سوؤون االقت�سادي��ة، كل �سوؤون االإن�س��ان؛ الأن هذا 
الدي��ن بحقيقته بجوه��ره هو نظام، نظ��ام ي�سر عليه االإن�س��ان، نظام حلياة 

االإن�سان، و�سمل كل جوانب حياة االإن�سان.
فنح��ن - اأيها االأخ��وة - اإميانن��ا بثقافة الوالي��ة، واإمياننا مبب��داأ الوالية 
ه��و اإميان بكم��ال الدي��ن، واأن الدين لي�س بناق���س، من يجعل��ون اأمر الدولة 
يف االإ�س��الم ق�سي��ة غائبة مل يح��دد فيها االإ�س��الم منهج��اً ومل ترتبط باهلل هم 
ي�سيف��ون النق�س اإلى اهلل، يجعلون يف دينه ثلم��ة ونق�ساً خطر جدًا، يرتتب 
علي��ه �سياع �سوؤون النا�س، ويرتتب علي��ه اأال يقوم الدين، هذه بع�س االأمور 

الهامة التي ن�ستفيدها من هذه املنا�سبة التي هي منا�سبة هامة. 
)ال�سيد القائد خطاب يوم الوالية 1429ه�(

• ثالثًا ركائز الوالية
...........

• أواًل: التولي هلل سبحانه وتعالى
.معنى التويل هلل �سبحانه وتعالى:

ُ {وليكم اهلل يتولى كل �سوؤونك��م، يتولى هدايتكم، يتولى  ُك��ُم اهلَلرّ ��ا َوِلُيرّ َ } اإِمَنرّ
تاأييدكم بالن�سر، يتولى رعايتكم، يتولى اأمركم يف كل �ساأنكم، فيما ير�سمه من 
منه��ج، فيم��ا يحدده من اأع��الم، يف كل ما يدير به �ساأنكم كل��ه، اإمنا وليكم اهلل، 
والي��ة اهلل والي��ًة �ساملة فيها الرعاية فيها الهداي��ة. ] ال�سيد عبد امللك خطاب 

الوالية 1433ه�[

كيف يتحقق لنا في واقعنا التولي هلل؟
فكي��ف نتول��ى اهلل، وكي��ف يتحقق لن��ا اأننا يف واقعن��ا نتول��ى اهلل، باإمياننا 
ب��ه، بثقتنا به، بتوكلنا عليه، بالتزامنا بتعاليم��ه وطاعته، بت�سليمنا ملنهجه، 
باإذعانن��ا الأمره، مبحبتن��ا له، بتولين��ا الأوليائه وعدائنا الأعدائ��ه، حتقق لنا 
حينئ��ٍذ ه��ذه ال�سلة والية اهلل، حينما نتواله ونن�س��وي ونحتمي بهذه املظلة 
مظل��ة الوالي��ة االإلهية؛ فنحظى ب��كل تلك الرعاية التي يرع��ى اهلل بها اأوليائه 
يف خمتل��ف �سوؤون حياته��م، و�سلتنا باهلل التي حتقق لنا الوالء له والتويل له، 
ه��ي كتابه ور�سوله)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(. ] خطاب ال�سيد يوم الوالية 

1433ه�[
والية اهلل نور وب�سرة ورعاية ون�سر

اإن والي��ة اهلل والت��ويل هلل ه��ي عالق��ٌة اإمياني��ٌة ، وع��روٌة وثيق��ٌة يرتبط بها 
االإن�س��ان املوؤم��ن مع اهلل �سبحان��ه وتعالى ، والية اهلل �سبحان��ه وتعالى وهو 
��ر ، واليته لعباده  ال��رب ، وه��و امللك ، وه��و االإله ، وهو اله��ادي ، وهو املدبرّ
املوؤمن��ن يتولى ه��و رعايتهم ، وهدايته��م ، ون�سرهم ، ومعونته��م ؛ اإن هذه 

الولي��ة تعّب عن طبيعية العالقة الإمياني��ة ، والرتباط الوثيق بن املوؤمن 
وب��ن اهلل – املوؤم��ن ال��ذي يتول��ى اهلل – يعتمد على اهلل – يلتج��ُئ اإلى اهلل – 
ي�ستع��ن ب��اهلل – ي�ستن�سر باهلل ، وهو اأي�ساً ي�س��ر يف واقع حياته على �سوء 
توجيهات اهلل ، وتعليمات اهلل ، وهداية اهلل �سبحانه وتعالى . هذه الوالية التي 
ُوِر{ ُلَماِت اإَِلى الُنرّ ��َن الُظرّ ُ َويِلُرّ اَلرِّذيَن اآَمُنوْا ُيْخِرُجُهم ِمرّ ق��ال عنها جل �ساأن��ه }اهلَلرّ
البق��رة 257. هك��ذا هي الوالية االإلهية ، والية هداية ونور ون�سر } َذِلَك ِباأََنرّ 
 ُ َنرّ اْلَكاِفِريَن اَل َمْوَلى َلُهْم{ �سورة حممد)11( }َواهلَلرّ َ َمْوَل��ى اَلرِّذيَن اآَمُنوا َواأَ اهلَلرّ
ِق��َن{ اجلاثي��ة)19( . اآيات  ُ َويِلُرّ امْلَُترّ َويِلُرّ امْلُوؤِْمِن��َن{اآل عم��ران)68( .  }َواهلَلرّ
كثرة تتحدث عن والية اهلل ، وكيف نتولى اهلل ، وكيف تكون عملية التويل هلل 
حالًة من الرتباط الإمياين الوثيق باهلل �شبحانه وتعالى يف كل مقامات احلياة 
؛ روؤيًة وب�سرًة ، ونورًا ، وا�ستب�سارًا ، ويف مواجهة التحديات ، واالأخطار 
، واالأعداء ، واملع�سالت ، وكذلك ارتباطا بحبل اهلل �سبحانه وتعالى الذي به 
نك�س��ب م��ن اهلل معونته ، ون�سره ، ورعايته ، وتوفيقه ، وت�سديده ، ونتفياأ يف 
ظ��ل الوالي��ة االإلهية برحمة اهلل الرحيم ، وك��رم اهلل الكرمي ، ون�سر اهلل القوي 
العزي��ز ؛ وهك��ذا ه��ي م�ساأل��ة اإميانية طبيعي��ة ، بعيدًا عن ت�سوي��ه االآخرين  
هة وكاأن امل�ساألة ال  وحماولته��م اأن يتحدثوا عن امل�ساألة بطريقة ب�سعة وم�سورّ
اأ�سا���س له��ا ال يف القراآن ، وال على ل�سان الر�سول ) �سلوات اهلل عليه وعلى اآله 

( . )ال�سيد عبد امللك � خطاب يوم الوالية 1435ه�(

• ثانيًا التولي لرسول اهلل 
)صلوات اهلل عليه وآله(

}َوَر�ُسوَلُه{
والي��ة ر�س��ول اهلل )�سل��وات اهلل علي��ه واآل��ه( امت��داد لوالي��ة اهلل �سبحانه 

وتعالى
معنى التويل لر�سول اهلل )�سلوات اهلل عليه واآله(

يقول ال�سيد ح�سن )ر�سوان اهلل عليه(: 
اهلل ق��د جع��ل عالم��ة الت�سليم ل��ه وم�سداقي��ة حب��ه اأن يتبع��وا ر�سول اهلل 
�ُسوَل{ )اآل  َ َوالَررّ ِطيُع��وا اهلَلرّ )�سل��وات اهلل علي��ه وعلى اآله( ثم قال بعد:}ُقْل اأَ
عم��ران : م��ن االآي��ة 32( اتباع طاعة قد يك��ون االإتباع فيه ن��وع من ال�سعور 
بالق�سري��ة بالكراهية بنوع من الثقل على النف�س، لكن يجب اأن يكون على هذا 
النح��و: االإتباع لر�س��ول اهلل )�سلوات اهلل عليه وعلى اآل��ه( اتباع طاعة }ُقْل 
�ُسوَل{ )اآل عمران : من االآية 32( . ] الثالث ع�سر رم�سان[  َ َوالَررّ اأَِطيُعوا اهلَلرّ

ويقول السيد عبد امللك:
َوَر�ُسوُلُه" ووالية الر�س��ول �سلى اهلل عليه واآله و�سلم   ُ ُك��ُم اهلَلرّ َوِلُيرّ ��ا  َ " اإِمَنرّ
ِمِنَن ِمْن  ْوَلى ِبامْلُوؤْ ِب��ُيرّ اأَ ه��ي امت��داٌد لوالية اهلل �سبحانه وتعالى واهلل قال " الَنرّ
اأَْنُف�ِسِهْم " والية الر�سول هادياً، قائدًا لالأمة، زعيماً لالأمة، مديرًا ل�سئون االأمة، 
يعم��ل على هدايته��ا، وتزكيتها، وبنائه��ا، واإ�سالحها، وتعليمه��ا، وله احلق 
ْر�َسْلَنا ِفيُكْم  َ "، " َكَم��ا اأَ َطاَع اهلَلرّ �ُسوَل َفَقْد اأَ الطاع��ة وح��ق الوالء " َمْن ُيِط��ِع الَررّ
ْكَمَة َوُيَعِلرُّمُكْم  يُكْم َوُيَعِلرُّمُك��ُم اْلِكَتاَب َواحْلِ َياِتَنا َوُيَزِكرّ َر�ُس��واًل ِمْنُكْم َيْتُلو َعَلْيُكْم اآَ

َما مَلْ َتُكوُنوا َتْعَلُموَن"،] خطاب ال�سيد عبد امللك يف يوم الوالية 1433ه�[

كيف يتحقق التولي للرسول صلوات اهلل عليه وعلى آله ؟
 يقول ال�سيد عبد امللك:

الت��ويل له الت��ويل للر�سول)�سلوات اهلل عليه وعلى اآله( من خالل املحبة له، 
واالقت��داء ب��ه، والتم�سك ب��ه، وال�سر على نهج��ه، واالمتثال الأم��ره، والعدا 
الأعدائه ومباينتهم؛ وبهذا يتحقق لنا التفاعل مع طبيعة امل�سوؤولية املرتبطة 
بالوالية التفاعل القائم على االإتباع، على العمل، على االلتزام، على التم�سك، 
على املحبة، هذا التفاعل يتحقق به التويل لر�سول اهلل)�سلوات اهلل عليه وعلى 

اآله(.
ويقول: 

ه اهلل  يج��ب اأن نعرف ارتباطنا بهذا الر�س��ول اأنه ولينا، له علينا والية، واَلرّ
نُف�ِسِهْم{)االأحزاب: من االآية  ِمِن��َن ِمْن اأَ ْوَلى ِبامْلُوؤْ ِبُيرّ اأَ علين��ا حينما قال: }الَنرّ
6( هذا جانب من العالقة به، عالقة الوالية، اأنه ولينا له والية علينا اأولى بنا 
ُ َوَر�ُسوُلُه{)املائدة: 55( واليته علينا بعد  ُكُم اهللرّ ا َوِلُيرّ َ حت��ى من اأنف�سنا، }اإِمَنرّ

والية اهلل وهي امتداد لوالية اهلل العظيم.

• ثالثًا التولي لإلمام علي 
)عليه السالم( وألعالم الهدى

ِذيَن آَمُنوْا(  )َواَلّ
اإلمام علي هو األكمل واألرقى بكمال إميانه وقيمه لقيادة 

األمة
ِ ) �سل��ى اهلل عليه واآل��ه ( ِباْلَقَراَبِة  ِع��ي ِمْن َر�ُس��وِل اهلَلرّ ))َوَق��ْد َعِلْمُت��ْم َمْو�سِ
ْدِرِه  ِني اإَِلى �سَ َعِني يِف ِحْجِرِه َواأََنا َوَلٌد َي�ُسُمرّ ِة َو�سَ ي�سَ �سِ اْلَقِريَب��ِة َوامْلَْنِزَلِة اخْلَ
ْي َء ُثَمرّ  ُغ ال�َسرّ �سَ ِن��ي َعْرَفُه َوَكاَن مَيْ ِني َج�َسَدُه َوُي�ِسُمرّ �ُسرّ َوَيْكُنُفِن��ي يِف ِفَرا�ِسِه َومُيِ
َباَع  ِبُعُه اِترّ َترّ ُيْلِقُمِني��ِه َوَم��ا َوَج��َد يِل َكْذَبًة يِف َقْوٍل َواَل َخْطَل��ًة يِف ِفْعٍل َوَلَقْد ُكْن��ُت اأَ
��ِه َيْرَفُع يِل يِف ُكِلرّ َيْوٍم ِمْن اأَْخاَلِقِه َعَلماً َوَياأُْمُريِن ِبااِلْقِتَداِء ِبِه َومَلْ  ِمرّ ي��ِل اأََثَر اأُ اْلَف�سِ
ِ ) �سلى اهلل عليه واآله (  �ْساَلِم َغْرَ َر�ُس��وِل اهلَلرّ َيْجَم��ْع َبْي��ٌت َواِحٌد َيْوَمِئ��ٍذ يِف ااْلإِ
ِة َوَلَقْد  ُب��َورّ �ُسُمرّ ِريَح الُنرّ �َساَل��ِة َواأَ َرى ُن��وَر اْلَوْحِي َوالِررّ َوَخِديَج��َة َواأََن��ا َثاِلُثُهَما اأَ
ْيَط��اِن ِحَن َنَزَل اْلَوْح��ُي َعَلْيِه ) �سلى اهلل علي��ه واآله ( َفُقْلُت  ��َة ال�َسرّ �َسِمْع��ُت َرَنرّ
َك َت�ْسَمُع  ِي�َس ِمْن ِعَباَدِتِه اإَِنرّ ْيَطاُن َق��ْد اأَ ُة َفَقاَل َهَذا ال�َسرّ َنرّ ِ َما َهِذِه الَررّ َي��ا َر�ُس��وَل اهلَلرّ
 .)) َك َلَعَلى َخْرٍ َنرّ َك َلَوِزي��ٌر َواإِ َك َل�ْسَت ِبَنِبٍيرّ َوَلِكَنرّ َم��ا اأَ�ْسَمُع َوَتَرى َم��ا اأََرى اإِاَلرّ اأََنرّ

ال�سالم([ )عليه  علي  ]االمام 

من مظاهر التولي للرسول التولي لإلمام علي
االإمام علي)عليه ال�سالم( هو حامل القيم االإميانية التي توؤهله لقيادة االأمة، 
واأن يك��ون هو حلقة الو�سل االأمينة والوثيقة والتامة لالأمة بنبيها)�سلى اهلل 

عليه واآله و�سلم(.
ب الط��رق وتعدد  فاالأم��ة اختلفت بع��د نبيها اأ�س��د االختالف، واأم��ام ت�سُعرّ
ال�سب��ل واخت��الف امل�سال��ك؛ ف��اإن االمت��داد االأ�سي��ل والنق��ي والت��ام للنهج 
املحم��دي واملو�سل اإلي��ه هو علي)عليه ال�سالم( كما ق��ال ر�سول اهلل)�سلوات 
اهلل علي��ه وعلى اآله(: ))علٌي مع القراآن والق��راآن مع علي (( وكما قال)�سلى 
اهلل عليه وعلى اآله(: ))علٌي مع احلق واحلق مع علي (( وكما قال)�سلى اهلل 
علي��ه وعلى اآله(: ))يا عم��ار اإذا �سلك النا�س وادياً و�سل��ك علٌي وادياً فا�سلك 

وادي علي((.
ونح��ن يف ه��ذه امل�سرة نحن ننطلق ه��ذا املنطلق، ن�سل��ك وادي علي الذي 
يو�شلن��ا ويربطنا بالنهج املحم��دي اإلى ال�شراط امل�شتقي��م، وذلك ما نطمئن 

اإليه ونثق به ونحن منه علي يقن.
ويقول)�سل��ى اهلل علي��ه واآل��ه و�سل��م( ))ي��ا عل��ي ال ُيحب��ك اإال موؤمن، وال 
ُيبغ�ُس��ك اإال مناف��ق (( يف ه��ذا امل�سار االإمي��اين وهذا امل�سلك ال��ذي هو م�سلٌك 
موؤك��د ينطلق في��ه االإن�سان على بيرّنٍة وب�سرٍة وهدًى ب��كل وثوق؛ لي�سل بك 

فعال اإلى املنهج املحمدي 
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1433ه�[ ال�سيد  ] خطاب 
كيف يتحقق لنا التولي لإلمام علي

تولين��ا لالإمام علي)عليه ال�سالم( ميثل حلقة و�س��ل وامتداد لوالية النبي 
وامتدادًا مل�شروعه العظيم، وجم�شدًا لقيم الإ�شالم والرتباط الأمة، ارتباط 
الأم��ة به ارتب��اط مب�شار الهداية  ال��ذي يو�شلك اإلى الر�ش��ول ومن الر�شول 
اإل��ى اهلل، وتاأثر االأمة به له مردوده الرتبوي العظيم يف عزمها ويف همتها ويف 
ا�ست�سعارها للم�سوؤولي��ة، ويف تفانيها يف �سبيل اهلل، ويف مواجهتها لتحديات، 

ويف �سائر االأمور الرتبوية.
ثم هو النموذج االأرقى واالأ�سمى واالأكمل الذي يجب اأن تتطلع االأمة اإليه 
ملعرفة املعاير واملوؤهالت لقيادتها التي ميكن اأن تقودها يف م�سار الوالية 
االإلهي��ة، فوالي��ة اأم��ر االأمة وموق��ع قيادة االأم��ة هو م��ن االأ�سا�سيات يف 
اإط��ار الوالية االإلهية التي حتقق لالأمة ارتباطها بها وفوزها مبكا�سبها، 
ه��ذا ه��و مبداأنا، هذا هو فهمنا لتلك الن�سو���س من كتاب اهلل ومن بالغ 

الر�سول)�سلوات اهلل عليه وعلى اآله(. ] يوم الوالية 1434ه�[ 

اإلمام علي )عليه السالم( حامل القيم اإلميانية 
والنموذج األرقى واألكمل لوالية أمر األمة

االإم��ام علي مبوؤهالته الت��ي كانت معروف��ة وم�سهورة وحتدث 
عنه��ا النب��ي )�سلوات اهلل عليه وعلى اآل��ه( يف مقامات متعددة، منها يف 

مق��ام خيرب عندما قال )�سلى اهلل عليه وعل��ى اآله( )الأعطن الراية غدًا رجاًل 
يح��ب اهلل ور�سوله ويحب��ه اهلل ور�سوله، كرار غر فرار يفتح اهلل على يديه( 
جتل��ى يف ذلك املقام م�ست��وى اأهلية االإمام علي عليه ال�س��الم لتلك امل�سئولية 
العظيم��ة، رجاًل يف م�ستوى امل�سئولية، رج��اًل لديه اجلدارة ببناء هذه االأمة 
باالرتق��اء بها، بتعليمها، بقيادتها يف مواجهة اأعدائها مهما كانوا ومهما كانت 
اإمكانياته��م، لدي��ه هذا امل�ستوى العايل م��ن االإميان، منزلٌة عظيم��ٌة، �ساميٌة، 
رفيع��ٌة عند اهلل العظيم )يح��ب اهلل ور�سوله ويحبه اهلل ور�سوله( هذا الرجل 
العظيم الذي يحبه اهلل ور�سوله األي�س جديرًا منا باملحبة.؟ األي�س جديرًا منا 

باأن نتواله.؟ األي�س جديرًا باملقام العظيم يف قيادة االأمة وهداية االأمة؟.
واالإمام علي )عليه ال�سالم( هو االأكمل واالأرقى بكمال اإميانه وقيمه لقيادة 
االأم��ة حاذي��اً بها ح��ذو نبيها، ولدي��ه املوؤه��الت الالزمة، اإمي��اٌن عظيم باهلل، 
وله��ذا قدمته االآي��ة املباركة باأول �سفة من �سفاته وه��ي ال�سفة االإميانية{
ُ َوَر�ُسوُلُه َواَلرِّذيَن اآَمُنوا} اإمياٌن عظيٌم باهلل على اأرقى درجات  ُك��ُم اهلَلرّ ��ا َوِلُيرّ َ اإِمَنرّ
االإمي��ان يوؤهل��ه الأن يكون يف م�ست��وى امل�سئولية الكب��رة والعظيمة، رحمٌة 
عظيم��ٌة باالأمة، لي�س متج��ربًا وال طاغياً وال متع�سفاً وال ظاملاً، رحمة عظيمة 
باالأم��ة، وا�ستيع��اب عظيم له��دى اهلل وملنه��ج اهلل، وعلٌم كبٌر ب��ه فهو االأذن 

الواعية، وهو باب مدينة علم ر�سول اهلل )�سلوات اهلل عليه وعلى اآله(.
ث��م هو النموذج االأرقى واالأ�سمى واالأكمل الذي يجب اأن تتطلع االأمة اإليه 
ملعرف��ة املعاير واملوؤه��الت لقيادتها التي ميكن اأن تقوده��ا يف م�سار الوالية 
االإلهي��ة، فوالي��ة اأمر االأمة وموقع قي��ادة االأمة هو م��ن االأ�سا�سيات يف اإطار 
الوالي��ة االإلهي��ة التي حتقق لالأم��ة ارتباطها بها وفوزه��ا مبكا�سبها، هذا هو 
مبداأن��ا، ه��ذا ه��و فهمنا لتل��ك الن�سو�س من كت��اب اهلل ومن ب��الغ الر�سول ) 
�سلوات اهلل عليه وعلى اآله(. ]كلمة ال�سيد مبنا�سبة يوم الوالية 1433ه�[

البد من تولي علي )عليه السالم( لنكون من حزب اهلل
ومن يقول:)نحن االآن م�سغولن مبواجهة اإ�سرائيل واأمريكا ل�سنا م�سغولن 
بعلي، علي �سالم اهلل عليه قد ُقتل ذلك اليوم ونحن نحبه، ومع ال�سالمة، نحن 
م�سغول��ون بعمل، ونحن م�سغول��ون باالإ�سالم وم�سغول��ن مبواجهة اأمريكا 
واإ�سرائيل(. هذه هي جهالة، اأن يكون علي قد مات بالن�سبة لنا كما كان اأرمد 

يف 

خيرب 
الأولئ��ك،  بالن�سب��ة 

عل��ي �ستحت��اج االأم��ة اإلى اأن تتولى علي��اً واإن كان 
لت�سل��م ق��د حتول اإلى تراب يف ق��ربه، �ستحتاج اإل��ى اأن تتواله لتهتدي؛ 

قلوبه��ا، لت�شل��م يف حياتها، حتتاج اإلى اأن تت��وله؛ لأن توليه �شرط يف تاأهيل 
نف�سها لتكون من )حزب اهلل( ما مل فلن يتحقق �سيء، واهلل متى ما ر�سم �سيئاً 
وح��دده ف��ال ميكن اأن يك��ون هناك �سيء بدي��اًل عنه مهما بدا ل��ك اأنه ميكن اأن 

يكون بدياًل عنه، فال ميكن.
ِ ُه��ُم اْلَغاِلُبوَن}  َنرّ ِح��ْزَب اهلَلرّ َ َوَر�ُسوَل��ُه َواَلرِّذي��َن اآَمُن��وا َفاإِ {َوَم��ْن َيَت��َوَلرّ اهلَلرّ
)املائ��دة: 56( الذي��ن اآمن��وا هنا هو االإم��ام علي عليه ال�س��الم، بدون والية 
االإم��ام علي علي��ه ال�سالم لن تتحقق هداية، ولن يتحق��ق لالأمة والأي جماعة 
و�سعي��ة تك��ون عليها جديرة ب��اأن ت�سمى ب�)ح��زب اهلل( فتحظ��ى بتاأييد اهلل 
فت�سبح هي حزب��ه الغالب. كلمة {اْلَغاِلُبوَن} هي جاءت يف واجهة احلديث 
ع��ن مواجه��ة اليه��ود والن�س��ارى وهم اأع��داء االأمة عل��ى امت��داد التاريخ، 

الثاين[ الدر�س   � املائدة  ]�سورة 

لن تنتصر األمة إال حتت راية هي امتداد لثقافة الغدير
ال ميك��ن اأن تهت��دي االأم��ة اإال على اأي��دي اأعالم حتى ت�سب��ح مب�ستوى اأن 
تك��ون حزب اهلل، اأو اأي جمموعة؛ ولهذا جاءت العبارة بلفظ {َوَمْن َيَتَول} 
من يتولرّ �سواء االأمة بكلها اأو جماميع من االأمة تولياً �سادقاً على هذا النحو 
العملي ف�سيجعلون اأنف�سهم حزب اهلل فعاًل. اأنهم بحاجة اإلى اأن يكونوا حزب 
اهلل ويكونوا غالبن ال بد اأن يرتبطوا باأعالم، فت�سلم النفو�س من اأن ترتد بعد 
اإميانه��ا، من اأن ت��وايل اأعداءها ل بد لها من الرتب��اط باأعالم تتولهم، وهي 
تهت��دي يف مي��دان املواجه��ة لالآخرين ال ب��د اأن ترتبط باأولئ��ك االأعالم الذين 
و�سعه��م اهلل �سبحان��ه وتعالى وو�سعه��م ر�سوله )�سل��وات اهلل عليه وعلى 
اآل��ه( لنا من بعده اأن نرتبط بهم حتى نهت��دي يف ميدان املواجهة؛ ولهذا قال 

ِ ُهُم اْلَغاِلُبوَن}. َ َوَر�ُسوَلُه َواَلرِّذيَن اآَمُنوا َفاإَِنرّ ِحْزَب اهلَلرّ هنا: {َوَمْن َيَتَوَلرّ اهلَلرّ
فالتويل �سحيح حيث تكون الوالية لالأعالم الذين ر�سمهم اهلل لالأمة ون�سبهم 
ِ ُهُم اْلَغاِلُبون}  لالأم��ة فاإن الوالية تعطي ثمرته��ا، اأمل يقل هنا {َفاإَِنرّ ِحْزَب اهلَلرّ
طالب��ان ماذا عمل��وا؟ اأمل ين�سحبوا من املدن ويتبخ��روا ؟ الأنهم ن�سبوا بدل 
علي��اً �سخ�سي��ة اأخرى لتكون قدوة ب��دل علي ون�سبوا وب��دل الزهراء اإمراأة 

اأخرى لتكون هي قدوة وهمية. ]�سورة املائدة � الدر�س الثاين[

 • رابعًا: ثقافة الوالية في مواجهة ثقافة 
الوالية اليهودية

جهل األمة بثقافة الوالية جعلها ضحية التضليل اليهودي
���ة ذهنياتهم فارغة  ���ة املالين يف االأَُمرّ الي��وم هناك ف��راغ كبر يف واقع االأَُمرّ
من ياأتي يح�سوها باأي ح�سو يريد ياأتي االأمريكي يح�سوها ياأتي االإ�ْسَرائْيلي 
يح�سوه��ا ياأتي من هب ودب ُكلرّ يوؤث��ر ُكلرّ ي�ستغل يف هذه ال�ساحة نحن طاملا 
�ة  نت��اأمل نعرب عن اأ�سفنا من ه��ذا الواقع املرير يف الع��امل االإ�ْس�اَلمي هذه االأَُمرّ
الت��ي يفرت���س اأنها اأم��ه النور اأمة الق��راآن اأمه الهدى التي يفرت���س اأن لديها 
م��ن النور ما يح�سنها م��ن ُكلرّ الظلمات من احلق ما يحميها من تاأثر الباطل 
م��ن القي��م واالأخالق ما يجعل منها اأمة عظيمة متمي��زة بتلك.. البارز وموؤثر 

وواقعي يف احلياة هي اليوم بيئة م�ستهدفه مفتوحة وفيها فراغ كبر.. 
زوا بداًل عنها اأباطيَلهم  قي��م كبرة غائبة اأف�سحت جمااًل لالأعداء اأتوا ليعزرّ
ليعززوا بدل منها �سمومهم التي تدمر االأخالق تدمر القيم تدمر حتى الفطرة 
االإْن�َساني��ة الي��وم يتج��ه االأع��داء بكل جه��د اإلى تفري��غ االإْن�َس��ان امل�سلم من 
م�سمون��ه االإْن�َس��اين م�سمونه االأخالق��ي م�سمونه القيم��ي م�سمونه املبدئي 
حت��ى ي�سب��ح االإْن�َس��ان مفرغ مل يع��د لديه ال مب��ادئ حتكمه حتك��م توجهه 
مت�شك��ه يف اجت��اه ثابت و�شراط م�شتقي��م و�شر وا�ش��ح ول اأخالق ت�شبط 
تفاعالت��ه توجهات��ه مواقفه وال قيم هم ي�سع��ون اإلى تفري��غ االإْن�َسان امل�سلم 
م��ن م�سمونه حتى االإْن�َساين حتى يفق��د اإْن�َسانيته وفطرته االإْن�َسانية، بعد اأن 

يفرَغ من م�سمونه املبدئي القيمي االأخالقي االإْن�َساين الفكري الثقايف واأن 
يعم��وا عنه النور اأن يحول��وا بينه وبن النور حتى يج��روه اإلى مربرّع 
الظ��الم حينه��ا ي�سبح فري�سًة �سهل��ة ي�سطادونه ب��كل ب�ساطة وفري�سة 
�سهل��ة ي�ستطيع��ون اأن يوجه��وه اأينم��ا �س��اءوا اأي��ن م��ا اأرادوا اأن 
يدفع��وا به يف اأي موق��ف اأن يحركوه حتت اأي عن��وان ي�سبح بداًل 
ع��ن اأن يكون اإْن�َسان��اً م�ستنرًا مب�س��رًا واعياً نا�سج��اً را�سدًا فاهماً 
واعي��اً ي�سبح اإْن�َساناً �سااًل تائهاً جاهاًل وي�سب��ح اإْن�َساناً �ساذجاً قاباًل 
للتاأث��ر قاب��اًل للت�سليل قاب��اًل الأن يق��ودْوه اإلى حيث �س��اءوا واأرادوا 
وهم يريدون هكذا، ه��ذا هو �سغل ال�سيطان هذا �سغل اأولياء ال�سيطان 
هذا هو العمل اال�سرتاتيج��ي والرئي�سي الذي تركز عليه اأمريكا ُتركز 
���ة ال�ستعباد النا�س للهيمنة التامة عليهم  عليه اإ�ْسَرائْيل الحتواء االأَُمرّ
الهيمن��ة عل��ى النفو���س على العقول عل��ى التفكر عل��ى التوجه على 
املوق��ف على ُكلرّ �س��يء. ]كلمة ال�سي��د عبد امللك ب��در الدين احلوثي 
مبنا�سبة يوم الوالية والذكرى الثانية لثورة 21�سبتمرب 1437ه�[

أهمية الوالية في صالح واقع  األمة
عندم��ا نتاأم��ل يف واق��ع اأمتن��ا الي��وم ، يف واق��ع �سعوبن��ا العربية 
املظلومة املقهورة املعانية عناءًا ال نظر له يف االأر�س نرى النتائج 
ال�سلبية لعدم فهم والية االأمر واأهميتها و�سلتها بواقع حياة النا�س 
وبدينه��م ودنياه��م ، والي��ة االأمر لها �سلة ب��كل �سوؤون حياتن��ا ، بكل �سئون 
حياتن��ا ، اقت�سادنا ، عزتن��ا ، اأمننا ، �سالمنا ، هدايتنا ، ديننا ، دنيانا ، هكذا 
ه��ي والية االأم��ر ، هي االأ�سا�س لبن��اء االأمة ، هي اأ�سا�س عزه��ا ، هي اأ�سا�س 
بناءها اأ�سا�س قوتها كل ذلك يف �سالح والية اأمرها ، فكيف هو الو�سع القائم ؟ 
لي�س هناك اأي معاير وال موؤهالت ال قراآنية وال اإن�سانية يعتمد عليها احلكام 
اأو تعتم��د عليه��ا احلكوم��ات التي حتكم ال�سع��وب العربي��ة، ال اأي موؤهالت 
وال اأي معاي��ر ذات �سلة بطبيعة امل�سئولي��ة يف والية االأمر ، فهي حكومات 
جائ��رة ظامل��ة باغية تذل االأمة تقه��ر االأمة وجتعل من االأم��ة اأمة م�ستعبدًة 
الأعدائه��ا خا�سعًة مقه��ورًة م�ستذلًة لليهود والن�س��ارى ، والة اأمر لي�س لهم 
اأي موؤه��ل ال اإن�س��اين وال قراآين وال فطري وال اأي �س��يء، والة اأمر وحكومات 
ظاملون جمرمون طغاة م�ستبدون مل يفعلوا لالأمة �سيئاً ال بنو اقت�ساد االأمة 
، اأمتن��ا االإ�سالمي��ة يف اقت�ساده��ا تعي�س اأ�سوء من اأي و�س��ع الأي اأمة اأخرى 
عل��ى االأر���س ، وال بنوا عزة االأمة بل اأذلوا االأم��ة ، ومل يواجهوا اعداءها ، 
ومل يدافعوا عنها ، ومل يوفروا لها احلماية ، و�سٌع موؤ�سف اعتمدت امل�ساألة 
م��ن دون اأي موؤه��الت ، ال رحم��ة وال حكم��ة وال دين وال �سم��ر وال �سرف ، 
يعتم��دون عل��ى التغلب وعلى الت�سل��ط وعلى االنتهازية وعل��ى فر�س االأمر 
الواق��ع لي�سيط��روا عل��ى ال�سع��وب ولينفذوا يف ه��ذه االأمة اأجن��دة اخلارج 

املعادي .)خطاب ال�سيد عبد امللك مبنا�سبة يوم الوالية1433ه�(

الوالية اإللهية تشكل مظلة حلماية األمة من الهيمنة 
األمريكية

وملواجه��ة الوالي��ة االأمريكية التي تري��د اأمريكا اأن تفر�سه��ا على العامل، 
اأمري��كا ت�سع��ى اأن يكون لها عل��ى كل �سعوب العامل والي��ة مطلقة، والية لها 
والإ�سرائيل، يف مواجهة والية االأمر اليهودية لي�س هناك اأي ثقافة يف م�ستوى 
املواجهة لهذه الثقافة ولهذه الهيمنة االأمريكية والغربية اإال اأن حتتمي االأمة 
مبظل��ة الوالي��ة االإلهية مبفاهيمها ال�سحيحة، هذا م��ا ميكن اأن يحمي االأمة، 
واإال فالبديل هو الوالية االأمريكية، واأن تكون اأمريكا واإ�سرائيل هي من تتحكم 
يف �سوؤون االأمة، اأن يكون ما هو �سائد يف واقع النا�س، ما يفر�س على النا�س، 
ما يعمله النا�س، ما يتوجه فيه النا�س، ما يلزمون به، ما يلزمون بالتقبل له، 
هو ما تريده اأمريكا ال ما ياأمر به اهلل، هو ما تقرره االإدارة االأمريكية وت�سعى 
ل��ه اإ�سرائيل ال ما ياأمر اهلل به يف كتاب��ه، فياأمر اهلل باأمر ويوجه توجيهاً معيناً 
ويك��ون هناك يف املقابل اإرادة اأمريكي��ة مناق�سة لهذا التوجيه االإلهي، توجه 
اأمريك��ي يعار���س هذا التوجيه االإلهي، وهناك يوؤثر م��ا تريده اأمريكا على ما 
اأمر به اهلل، فيكون املتبع، يكون املتقبل، يكون ال�سائد هو ما تدعو اإليه اأمريكا 
وتريده اأمري��كا، وت�سعى له اأمريكا واإ�سرائيل، ما يدفع اإليه النا�س، ما يوؤمر 
ب��ه النا�س، م��ا يوجه اإليه النا�س، ما تبنى عليه حياته��م، ما تدار به اأمورهم 
�سيا�سي��اً واقت�سادياً وثقافياً ويف كل اأمورهم و�سوؤونهم على ح�سب ما تقرره 

اأمريكا واإ�سرائيل.
 ) ال�سيد عبد امللك � خطاب الوالية 1434ه�(

املسيرة القرآنية انطلقت وحتركت من عمق ثقافة الوالية
نح��ن يف ه��ذه امل�سرة – اأيه��ا االأع��زاء - نتحرك بوعي وبب�س��رة عالية 
م��ن هذا العمق اال�سرتاتيجي، من ه��ذا االنتماء، من هذا املبداأ، مبداأ الوالية 
هلل �سبحان��ه وتعال��ى، االإميان بهذه الوالية وما هو امت��داد لها، التحرك على 
اأ�سا���س الوعي له��ذه الوالية والتح��رك يف اإطارها واالنطالق عل��ى اأ�سا�سها، 
ا  َ واثق��ن ب��اأن النتيج��ة هي النتيجة الت��ي ذكره��ا اهلل يف القراآن الك��رمي }اإِمَنرّ
َكاَة  اَلَة َوُيوؤُْت��وَن الَزرّ ُ َوَر�ُسوُل��ُه َواَلرِّذيَن اآَمُن��وْا اَلرِّذيَن ُيِقيُم��وَن ال�سَرّ ُك��ُم اهللرّ َوِلُيرّ
ِ ُهُم  َ َوَر�ُسوَل��ُه َواَلرِّذي��َن اآَمُن��وْا َف��اإَِنرّ ِح��ْزَب اهللرّ َوُه��ْم َراِكُع��وَن َوَم��ن َيَت��َوَلرّ اهللرّ
اْلَغاِلُبوَن{)املائدة:االآي��ة55-56(، نوؤم��ن ب��اأن النتيج��ة هي ه��ذه النتيجة 
}ُه��ُم اْلَغاِلُب��وَن{، ه��ذا التوجه وه��ذا التحرك م��ن خالل هذا املب��داأ يو�سل 
حتم��اً ويقيناً اإلى ه��ذه النتيجة، اإلى اأن نكون االأم��ة الغالبة يف مواجهة هذه 
االأخط��ار، اأن نخ��رج من واقعنا كاأم��ة م�ست�سعفة م�ستذلة مقه��ورة اإلى اأمة 
عزي��زة، اإلى اأم��ة غالبة، اإلى اأمة منت�سرة ب��اإذن اهلل الواحد القهار، وح�سب 
وع��ده ال�سادق الذي ال يتغ��ر وال يتبدل وال يختلف اأبدًا. ] ال�سيد عبد امللك 

بدر الدين احلوثي[
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إقامة مناسبة الغدير جزء أصي�����ل من ثق��������اف������ة
 وهوية املجتمع اليمني توارثها عبر الق��������رون

ثقافة الوالية لها دور بارز في صمود وثبات اليمنني في مواجهة العدوان األمريكي السعودي

متر علينا الذكرى ال�صنوية ملنا�صبة تاريخية ومف�صلية يف تاريخ الأمة هي 
منا�صبة يوم الولية يوم اأكمل اهلل به الدين واأمت به النعمة بولية اأمري املوؤمنني 
وتكت�صب املنا�صب��ة اأهميتها من دللتها الديني��ة وال�صيا�صية والعقائدية ومن 
ق��ول الر�صول )�صل��وات اهلل عليه وعلى اآله( وهو يعلن ولية اأمري املوؤمنني علي 
ب��ن اأبي طالب )�ص��ام اهلل عليه( ليكون خليفته يف اأمت��ه " األ�صت اأولى بكم من 

اأنف�صكم؟"... " فمن كنت موله فهذا علي موله".

وحماولة متوا�صعة لفهم معاين هذا اليوم العظيم والتطلع اإلى ثقافة الغدير 
وما يرتت��ب عليها من عزة وفاح ون�صر، وتقدميها اإل��ى قراء )احلقيقة( نلتقي 
الدكتور الفا�صل اأحم��د ال�صامي امللم بالثقافة القراآنية يف حوار متوا�صع حول 
اأهمي��ة ثقاف��ة الغدي��ر خ�صو�ص��ا يف مرحلة اأ�صبح��ت �صمتها الب��ارزة اخل�صوع 
للهيمن��ة المريكي��ة كبديل ع��ن ولية اهلل ور�صول��ه واأعام دين��ه. فاإلى ن�ص 

احلور.

حتل علينا الذكرى ال�سنوية ليوم الوالية 
ماذا يعني لنا االحتفال بهذا اليوم؟

يعني لنا الكثر
 1- االقتداء بر�سول اهلل �سلوات اهلل عليه 

واآله يف تبليغ هذا االأمر عرب االأجيال.
2- االعت��زاز بهويتنا االإمياني��ة القراآنية 
ورف���س االأف��كار امل�ست��وردة فيم��ا يتعل��ق 
بنظام والية االأمر ، فاالإ�سالم العظيم منهج 
متكامل لي�س بحاجة تكميل وترقيع وتلفيق.
3 - رف�س والية االأمر االأمريكية امل�سلطة 
والتم�س��ك  واالعت��زاز  االأم��ة  رق��اب  عل��ى 

بوالية االأمر االإلهية.
4- حتويل هذه املنا�سبة اإلى ثقافة عامة 

لترت�سخ يف نفو�س اأبناء االأمة. 
ن�س حديث الغدير اأ�سار اإ�سارة وا�سحة 
اإلى االإمام علي )علي��ه ال�سالم( ملاذا االإمام 

علي بالذات؟
ب��كل  واالأكف��اأ  واالأج��در  املوؤه��ل  الأن��ه 
املعاير فمعي��ار العلم هو كما قال الر�سول 
)اأن��ا مدين��ة العلم وعلي بابه��ا ( ويكفي اأن 
تطل��ع على ما خلفه االإمام علي من موروث 
ثق��ايف وفك��ري وال��ذي اذه��ل الكث��ر م��ن 
الفال�سفة املعا�سرين ، وهو �ساحب املكانة 
واملنزل��ة االأعظ��م مقارنة ببقي��ة ال�سحابة 
ويكف��ي ما قاله الر�سول فيه باإجماع االأمة ) 
اأنت مني مبنزلة ه��ارون من مو�سى اإال اأنه 
ال نب��ي بعدي( فه��ل كان اأحد م��ن �سحابة 
مو�س��ى مبنزلة ه��ارون منه  وكذل��ك االأمر 
متعلق باالإمام عل��ي مع ر�سول اهلل  ، وفيما 
يتعلق باملواقف وال�سجاعة فقد كان اأ�سجع 
ال�سحاب��ة وموقف��ه يف االأح��زاب ويف فت��ح 
خي��رب وغرها م��ن املواق��ف حم��ل اإجماع 
االأم��ة وقد قي��ل اأن �سجاعت��ه اأن�ست النا�س 
اأبط��ال العرب ال�سابق��ن ، وهو مع كل ذلك 
م��ن ورث��ة الكتاب وم��ن دائ��رة اال�سطفاء 
وق��ال عنه الر�سول بو�سوح اأمام املالأ  ) اإن 
اهلل م��والي واأن��ا مولى املوؤمن��ن اأولى بهم 
من اأنف�سهم فمن كنت مواله فهذا علي مواله 
اللهم واآل من وااله وعاد من عاداه وان�سر 

من ن�سره واخذل من خذله ( 
م��ا هي مه��ام الوالي��ة يف االإ�س��الم ؟ وهل 
براأي��ك متث��ل االأنظم��ة العربي��ة القائمة يف 
تعاملها مع �سعوبها وم�سالح االأمة الوالية 

االإ�سالمية ال�سحيحة؟ وملاذا؟
الوالي��ة يف االإ�س��الم وا�سعة جدا ولي�ست 
جم��رد �سلط��ة تنفيذي��ة واأوام��ر ونواه��ي 
جاف��ة فوالية االأمر يف االإ�سالم والية رحمة 
ورعاية وتربي��ة ولي�ست ال�سلطة التنفيذية 

اأن  وبالتاأكي��د   ، مهامه��ا  10%م��ن  �س��وى 
االأنظم��ة العربي��ة القائم��ة ال متث��ل ال م��ن 
قري��ب وال م��ن بعيد نظ��ام والي��ة االأمر يف 
االإ�س��الم فه��ي اأنظم��ة ا�ستبدادي��ة متخلفة 
وخا�سع��ة للنظام االأمريك��ي وال�سهيونية 
اأو كان حت��ت  �س��واء منه��ا م��اكان ملكي��ا 
عنوان الدميوقراطية اأو غره من االأ�سكال 
، فاالأم��ة بحاجة للع��ودة لقراآنها وبحاجة 
لالنت�سار على هزميته��ا النف�سية والفكرية 

من خالله.  
حادث��ة الوالي��ة م�سه��ورة عن��د جمي��ع 
الطوائ��ف االإ�سالمي��ة فه��ي ي��وم اأكم��ل اهلل 
في��ه دينه واأمت نعمته على الب�سرية بوالية 
االإم��ام عل��ي )علي��ه ال�س��الم( يف اعتقادكم 
ماهي اأهم االأ�سباب التي دفعت البع�س اإلى 
التح�س�س من مو�سوع الوالية بل وحماربة 

االحتفال بيوم الغدير؟ 
اجله��ل والتجهي��ل بحادثة الغدي��ر التي 
كان��ت االأنظم��ة امل�ستب��دة متار�سها خلقت 
حال��ة من الع��داء ل��دى فئات م��ن املجتمع 
فالنا�س كما قال االإمام علي )اأعداء ما جهلوا 
(، وكذلك اليهود عل��ى مراحل التاريخ كان 
له��م دور كبر جدا يف �س��رف اأنظار النا�س 
ع��ن هذه املنا�سبة الت��ي متثل �سمانة لعزة 
االأم��ة ، فاليهود بخربته��م الدينية الطويلة 
ودهائه��م الكبر ا�ستطاع��وا اخرتاق االأمة 
ثقافيا وا�ستطاع��وا تفريخ كيانات منحرفة 
كالوهابي��ة وغره��ا م��ن اجلماع��ات الت��ي 
�سنع��ت بع��ن اال�ستخب��ارات االأمريكي��ة 
له��ذه  االأك��رب  اله��م  وكان  والربيطاني��ة 
اجلماعات هو �سرب ثقافة الوالية وكل من 

ينتمي اإليها.  
عندم��ا نتاأم��ل امل�ست��وى والواق��ع الذي 
و�سل��ت اإلي��ه اأمتن��ا امل�سلم��ة فاإنن��ا جن��د 
الو�س��ع كارث��ي فاالأمريك��ي ه��و م��ن يقرر 
كل �سغ��رة وكبرة حتى م��ا يخ�س �ستار 
الكعبة؟ م��ا االأ�سباب براأي��ك التي اأو�سلت 

االأمة لهذا امل�ستوى؟ وما املخرج؟
ال�سب��ب ه��و البع��د ع��ن ال�سمان��ة الت��ي 
اأك��د عليه��ا الر�س��ول والت��ي وردت يف كل 
كت��ب امل�سلم��ن جميع��ا ب��ال ا�ستثن��اء )اإين 
ت��ارك فيك��م م��ا اإن مت�سكت��م به ل��ن ت�سلوا 
بع��دي اأب��دا ، كتاب اهلل وعرتت��ي اأهل بيتي 
( ترك امل�سلم��ون الوالية االإلهية ومت�سكوا 
بالوالي��ة االأمريكي��ة ، فكان��ت النتيج��ة ما 
ت�ساهدونه م��ن ذل وهوا وانبط��اح الأعداء 

االأمة. 
جن��د حالة م��ن ال�ست��ات والتبل��د الثقايف 

واملع��ريف ب��ن اأو�ش��اط ال�شع��وب العربية 
واأ�سبح املواطن العربي منق�سما بن دعاة 
الليربالية والعلمانية واالن�سالخ عن الدين 
االإ�سالم��ي وبن من ي�ستغل عنوان االإ�سالم 
ال�ستقط��اب املزي��د من ال�سب��اب يف حمارق 
ح��روب بالوكالة تديرها اأمريكا �سد االأمة؟ 

ماهي االأ�سباب براأيك؟
نف���س االأ�سب��اب ال�سابق��ة الت��ي ذكرناها 
واأي�سا غي��اب الثقافة القراآني��ة عن الوعي 
املجتمعي �سكل حالة فراغ متكن من خاللها 
اأع��داء االأمة م��ن اخرتاق الوع��ي اجلمعي 
لالأمة ، فاالنحراف ال�سديد لكثر من مثقفي 
االأم��ة كان ل��ه  دور كب��ر يف ت�سويق اإ�سالم 
ه�س و�سعيف يف �ساحة االأمة مل ي�سمد اأمام 
دهاء اليهود والن�س��ارى ، وكانت النتيجة 
هي الهزمي��ة النف�سية والفكري��ة وال�سعور 
االغ��رتاب  نح��و  واالجت��اه  بالدوني��ة 
ع��ن هوي��ة االأم��ة وقيمه��ا ، فم��ا ذا جن��ى 
املهزوم��ون من نتائج غ��ر اخليبة والف�سل 
ومل تكن العلماني��ة ب اجتاهاتها  املتعددة 
غ��ر )�سراب بقيعة يح�سب��ه ال�سمان ماء( 
فكل ال��دول العربية الت��ي تعلمنت ازدادت 
تخلفا و�سعفا وانح��دارا حالها كحال بقية 

احلكومات اإن مل تكن اأ�سواأ.    
تواجه ثقاف��ة الوالية بحملة ت�سويه غر 
م�سبوق��ة؟ وهي لي�ست جدي��دة اإمنا تزداد 
�سخونته��ا؟ مل��اذا براأي��ك تتح��رك االأبواق 
الت�سليلي��ة حلرف وعي النا���س عن التفهم 
ملو�س��وع الوالي��ة واأهميته��ا خا�سة خالل 

منا�سبة عيد الغدير االأغر؟
املت�سهين��ة  االإعالمي��ة  املاكن��ات  الأن 
وال�سهيونية تدرك جي��دا اأن ثقافة الوالية 
ه��ي اخلطر االأكرب على وجودها واأن ثقافة 
الوالي��ة �ستمن��ح االأم��ة ا�ستقاللي��ة وق��وة 
وهوي��ة و�سخ�سي��ة بعي��دة ع��ن امل�ساريع 

اال�ستعمارية العاملية. 
�سعبنا اليمني من اأبرز ال�سعوب امل�سلمة 
الت��ي حتتف��ي بذك��رى والي��ة االإم��ام علي 
)علي��ه ال�سالم( ماذا متثل لنا هذه املنا�سبة 
يف راأيك وما هي اأهمية ثقافة الوالية خا�سة 
يف ظ��ل م��ا نالحظ��ه م��ن املجاه��رة بالتويل 
احلقيقي��ون  االأع��داء  ه��م  الذي��ن  لليه��ود 

لالإ�سالم وامل�سلمن؟
ه��ذه املنا�سب��ة ج��زء اأ�سي��ل م��ن ثقاف��ة 
وهوية املجتمع اليمني توارثها عرب القرون 
ولذل��ك كان اليم��ن ع�سي��ا عل��ى االحت��الل 

و�سم��ي يف مراحل متعددة مبق��ربة الغزاة 
وه��ذه املنا�سبة �سمانة اأكي��دة حتمينا من 

الوالء لليهود والن�سارى. 
دخلنا العام الراب��ع يف مواجهة العدوان 
اليمني��ون  وق��دم  ال�سع��ودي..  االأمريك��ي 
االأح��رار اأروع اآي��ات ال�سم��ود والثب��ات، 
ه��ل براأي��ك ت�سكل ثقاف��ة الوالي��ة جزء من 
عوام��ل �سم��ود ال�سع��ب اليمن��ي؟ وكي��ف 
تق��راأ م�ستقبل ال�سراع انطالق��ا من الروؤية 

القراآنية لثقافة الوالية؟
بالتاأكيد اأن لثقافة الوالية الدور االأبرز يف 
�سناعة هذا االنت�سار اليماين االإمياين )ومن 
يتولى اهلل ور�سوله والذين اآمنوا فاإن حزب 
اهلل ه��م الغالبون ( ، ولك اأن ت�ستقرئ  واقع 
ال��دول و الكيانات  التي رفع��ت  راية ثقافة 
الوالي��ة هلل ولر�سول��ه واأه��ل بيت��ه  كحزب 
اهلل يف لبن��ان واإي��ران واحل�س��د ال�سعبي يف 
الع��راق وكيف حتقق عل��ى اأيديهم انت�سار 
لالأمة عل��ى املع�سكر االأمريك��ي وال�سهيوين 
واأدواته يف املنطقة ، وها هو �سعبنا اليمني 
املعتز بوالئ��ه هلل ولر�سوله واأهل بيته يلقن 
)اإن  اهلل  و�س��دق  قا�سي��ة  درو�س��ا  الغ��زاة 

تن�سروا اهلل ين�سركم ويثبت اأقدامكم (.

حاوره / صادق البهكلي
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االإه��داء كلم��ات م��ن �سي��اء �ساغته��ا حروف م��ن ن��ور، اأبدعتها 
واندجم��ت  احلكم��ة،  و�سبغته��ا  االأف��كار،  واأحاطته��ا  املع��اين، 
وذاب��ت وراب��ت وح�س��رت وت�سكلت كال��در املنظ��وم الذي طوق 
عن��ق التاريخ، وجمل وج��ه احلياة، ورفع راأ���س االإن�سان.. هذه 
اأبي��ات م��ن ياق��وت، ُحمل��ت عل��ى قوافل االأم��ل، تعلوه��ا هوادج 
املج��د، وب�سائ��ر العز، و�س��ارات الن�سر، ت��زف م�سافرة مرحتلة 
م��ن اأعماق امل�ساعر من اأعماق االأعم��اق وذات امل�ساعر و�سواطئ 
االأحا�سي���س، هدية واإهداء اإلى �سيدي واإمام��ي وموالي اأ�سد اهلل 
الغال��ب، واأ�سجع طاعن و�س��ارب، �سيدي وموالي اأمر املوؤمنن 
وويل املتقن علي بن اأبي طالب، بيعة ال تنكث، ووالية ال حتدث، 
وعه��د ال ُيقط��ع، اأ�سرخ بها يف ه��ذا اليوم يف الثام��ن ع�سر من ذي 
احلج��ة لعام 1425ه� يف يوم الغدير، راجًيا بها ر�سا اهلل وامتثااًل 
الأم��ره يف قوله �سبحانه وتعالى: )اإمنا وليكم اهلل ور�سوله والذين 
اآمنوا الذين يقيمون ال�سالة ويوؤتون الزكاة وهم راكعون(. اللهم 
اإين اأب��راأ اإليك من تويل اليهود والن�س��ارى وامل�سركن، واأبراأ اإليك 
مم��ا اأحدثته هذه االأمة بعد نبيها، واأ�ستغفرك واأتوب اإليك من كل 
تق�س��ر اأو اإهم��ال اأو تخاذل اأو ذن��ب �سعرت ب��ه اأو مل اأ�سعر، يا 

رب العاملن.
■ ■ ■

واخل���الْق  الرحم���ن  اهلل  با�س���م  القافي���ة  بدي���ت 
تكل���م ي���ا قل���م م���ا �ساق���ت الدني���ا ول ح���د �س���اق 
وال���ّراق  والرع���د  والراجف���ة  العا�سف���ة  حت���دى 
نخ�س���اه  م���ا  الع���ار  علين���ا  اهلل  وغ���ري  اهلل  خ�س���ينا 

■ ■ ■
�رشحن���ا الي���وم يف عي���د الغدي���ر ن�س���حح التاري���خ 
املري���خ  ن�س���كن  نغ���ادر  ب���ا  وال  اأر����ش  ي���ا  كفاي���ة 
ب���دون جمامل���ة ل تق���ل يل ال�س���يخني م���ا ب���ه �س���يخ 
اهلل  ر�س���ول  م���ن  و�س���ية  ه���ذا  عل���ي  اهلل  ويل 

■ ■ ■
الق���راآن  فيه���ا ج���اء يف  ق�س���ية وا�س���حة والن����ش 
ف���الن ف���الن  يل  تق���ول  ع���اد  ل  حك���م  اهلل  خال����ش 
اإن�س���ان  كل  الي���وم  ه���ذا  ويق���ول  عل���ي  تولين���ا 

وبايعن���اه  ب���ه  ر�س���ينا  احن���ا  اإن  ت�س���هد  اهلل  وي���ا 
■ ■ ■

اأم���ر اهلل وه���و حم���روق  ر�س���ول اهلل وّق���ف يعل���ن 
ال�س���وق  واإل  واحل���ب  العاطف���ة  حن���ني  ه���زه  ول 
�س���عد يف النا����ش يخطب واملن�س���ة من قت���اب النوق 
ل���ه مول���ى عل���ي م���ن بعدن���ا م���وله  األ م���ن كن���ت 
دع���ا اهلل ين����رش الل���ي ين����رشه وي���ذل م���ن ع���اداه 

■ ■ ■
رف���ع بي���ده و�س���ط مية األ���ف واأك���ر كل واح���د راه 
حمي���اه  ويف  موت���ه  يف  النا����ش  ل���كل  وبلغه���ا 
كم���ا ه���ارون م���ن مو�س���ى علي ه���و من ر�س���ول اهلل 

■ ■ ■
وم���ن ذول ال�س���حابة يل ب�رشع���ة خل���و امل�س���حوب 
مري����ش ي���ون يحم���ل ه���م الأم���ة م���ا علي���ه ذن���وب 
ين���ادي للقل���م م���ا ح���د ر�س���ي يكت���ب له���م مكت���وب 
خ���اله  م���ا  لي���ه  غريب���ة  يهج���ر  ق���دو  عم���ر  وق���ال 

■ ■ ■
ال�س���ا�ش  بع���د  اخلي���ط  مي���د  ب���ا  اإن���ه  داري  لأن���ه 
الرا����ش  ف���وق  الرا����ش  ب���ا يح���ط  اإن���ه  لإن���ه داري 
القرطا����ش  يف  الكن���ز  يح���ط  ب���ا  اإن���ه  داري  لإن���ه 
وت���اه عم���ر وم���ن بع���ده كث���ري م���ن ال�س���حابة ت���اه 

■ ■ ■
ال�س���ادات  �س���يد  ظلمت���ي  يل  �س���قيفة  ي���ا  غريب���ة 
النكب���ات  لن���ا  وخلفت���ي  وطعنتين���ا  طعنتي���ه 
وم���ا م���ات الو�س���ي بل كل �س���ي فينا ه���و اللي مات 
حطمن���اه  واملج���د  تاريخن���ا  عزن���ا  اإبان���ا 

■ ■ ■
ي���وم  ي���وم ال�س���قيفة جع���ل يوم���ك م���ا يع���ّود  وي���ا 
ف���رد وم���ا عل���ي وح���ده ه���و املظل���وم  ظلمت���ي كل 
وراء م���ا م���ات قه���ر الع���ني ما الت���ذت بطع���م النوم

م���ن اخل���زي وم���ن الذل وم���ن القه���ر الذي �س���فناه 
■ ■ ■

�س���قيفة غ���ريت م���ن بعده���ا الواق���ع عل���ى اأي���ة حال
وحب���ال  رابط���ة  وللن�س���ارى  لليه���ود  وم���دت 
الأجي���ال عل���ى  عواقبه���ا  رجع���ت  فرط���ت  بداي���ة 
حتملن���اه  غ�س���با  بعده���م  جاي���ر  حم���ل  حملن���ا 

■ ■ ■
املع���روف  نع���رف  نع���ّود  اإل  جم���ال  معن���ا  وم���ا 
املعط���وف  ونع���دل  عل���ي  ونتول���ى  ونت���را 
و�س���يوف  ِح���َرب  اهلل  لدي���ن  وجنه���ز  اخلي���ل  نع���د 
نلق���اه  ب���ا  الرو����ش  رافع���ني  ب���اهلل  بو����ش  ج���ا  ول 

■ ■ ■
واجل���اد وال�ص���وط  والعا�ص���فة  اجلب���ل  حتدين���ا 
مي���الد  تاريخن���ا  يف  ي���وم  يف  عل���ي  تولين���ا 
اأعي���اد  تق���ام  ب���ن  م�س���يبة  فيه���ا  ول  وعّيدن���ا 
تف���اه  لأم���ور  احتف���الت  ومرا�س���يم  لأ�س���جار 

■ ■ ■
ورب ال�س���م�ش م���ا ميك���ن نخل���ي مث���ل ه���ذا الي���وم
ول���ن نر�س���ى بغ���ري امل�س���طفى واآل���ه قم���ر وجنوم 
ق���وم  ي���ا  ذا  الي���وم  يف  نرفع���ه  علين���ا  اهلل  وعه���د 
اهلل  نلق���ى  ل���ني  واآل���ه  املخت���ار  �س���يعة  باأن���ا 

■ ■ ■
بو����ش  م���وايل  الع���امل  ق���د  دني���ا  ي���ا  وي����ش  تبق���ى 
قرو����ش  ب���دون  البيع���ة  يعق���د  وكٌلّ  نف�س���ه  ن�س���ب 
يهو����ش  وبع�س���اه  عليه���ا  مت���ويل  وابق���ار  غن���م 
ع���رب وي���ن العرب م���ا حد رفع ل���ه را�ش ي���ا وجداه 

■ ■ ■
ه���م الل���ي �س���ادوا الدني���ا و�رشن���ا عنده���م عم���ال 
ق���د احنا يف اآخر الوقت اجزم اإن البو�ش هو الدجال 
رج���ال  ح���دا  الأم���ة  ه���ذه  يف  ب���ه  ع���اد  م���ا  ول 

ونتح���داه  نعلنه���ا  بو����ش  نواج���ه  فخلون���ا 
■ ■ ■

و�س���عار  بالو�س���ي  ث���م  والنب���ي  ب���اهلل  حتدين���اه 
ال�س���تعمار  تاري���خ  �س���اغها  خط���ة  كل  ف�س���حنا 
اأن�س���ار  اإلي���ه  اهلل  واتخذن���ا  اهلل  م���ع  وهاجرن���ا 
وم���ن مي�س���ي عل���ى الق���راآن رب العر����ش ب���ا يرع���اه 

■ ■ ■
الت���وراة والإجني���ل  ي���ا م���ن ح���رف  اأت���ى الق���راآن 
الفي���ل  وراع���ي  الناق���ة  عاق���ر  تدم���ر  اهلل  طي���ور 
اخلي���ل  ظه���ور  وا�س���تقلينا  دق���ت  احل���رب  طب���ول 
وبايعن���اه  من���ا  وا�س���رى  اهلل  م���ع  جتندن���ا 

■ ■ ■
رفعن���ا ف���وق هام���ات اجلب���ال ال�س���اهقات ال�س���ود
ن���ود  ذرة  كل  ي���ا  ك���ري  اأك���ر  اهلل  �س���عار 
معب���ود  عل���ى  توكلن���ا  م���ا  اهلل  عل���ى  توكلن���ا 
ولبين���اه  ل���ه  وا�س���تجبنا  اهلل  داع���ي  دعان���ا 

■ ■ ■
�رشخن���ا امل���وت لأمري���كا مي���وت الطاغية م���ا عا�ش 
الر�س���ا�ش  ل���ه  واعدين���ا  املدف���ع  ل���ه  وجهزن���ا 
الغ�س���ا�ش واملتك���ر  اخل���داع  ال���كاذب  مي���وت 
تتح���داه  رج���ال  في���ه  ب���اأن  ي���دري  بو����ش  ولزم 

■ ■ ■
لإ�رشائي���ل  وامل���وت  بال���را  ب���راءة  ونعلنه���ا 
زم���ان الك���ذب ول���ى واخلط���ط واملك���ر والت�س���ليل 
وراح اجلي���ل الول راح ي���ا �س���ارون واحن���ا جي���ل
عل���ى الق���راآن من�س���ي ل و�س���لنا القد����ش حررن���اه 

■ ■ ■
بالكف���ار  حتي���ط  عاليه���ود  لعن���ة  امل���وت  وبع���د 
الأح���رار  ويقوله���ا  والأنبي���اء  قاله���ا  ورب���ي 
الن���ار قاذف���ات  للمناي���ا  دمان���ا  م���ن  �س���نعنا 

واهلل  ل  اإ�رشائي���ل  عل���ى  ن�س���كت  م���ا  الع���ار  علين���ا 
■ ■ ■

وم���ن بع���د ال���را وامل���وت قلن���ا الن����رش لالإ�س���الم
وعظ���ام  دم���ا  ل���ه  وهبن���ا  جماجمن���ا  ل���ه  وهبن���ا 
وللع���ام  للخا����ش  ونقوله���ا  رو�س���نا  رفعن���ا 
�س���واه  ولي����ش  واأمري���كا  اإ�رشائي���ل  ه���ي  عدوتن���ا 

■ ■ ■
وي�س���قط بو����ش يف ذا اليوم بعده ي�س���قط ال�س���ارون 
ملع���ون  وذا  لعن���ة  ذا  الثن���ني  ت�س���مل  ولعن���ة 
للك���ون  نق���ل  واأمري���كا  ا�رشائي���ل  م���ن  ترين���ا 
اغ���اله  م���ا  ي���ا  لالإ�س���الم  والن����رش  كله���م  ميوت���وا 

■ ■ ■
دباب���ات  والأر����ش  كله���ا  مداف���ع  الدني���ا  ل���و 
وم���ن ف���وق ال�س���ما مبن���ي غمام���ة �س���ف طي���ارات 
وف���وق البحر م���وج املاء �س���فن حترب وغوا�س���ات 
عيب���اه  ي���ا  الدي���ن  نخل���ي  اإن���ا  م�س���تحيل  نواج���ه 

■ ■ ■
خ���اب  م���ا  داعي���ه  اهلل  ندع���ي  علين���ا  �س���اقت  ول 
والأح���زاب  ب���در  يف  النب���ي  بتثبي���ت  يثبتن���ا 
ال�س���باب  وبجعبت���ي  يدي���ى  يف  البندقي���ة  دام  م���ا 
حي���اه  باملعت���دي  اال�س���ما  مقادي���ر  ي���ا  فحي���ا 

■ ■ ■
وختم القول �س���لوا عالنبي يا من �سمع ذا ال�سوت 
و�س���لى اهلل عل���ى اآل���ه يل له���م ج���ويف غ���رف وبيوت 
�س���الة تنج���ي ال�س���اعر عل���ى الدني���ا وبع���د امل���وت 
هلل وه���ي  راعيه���ا  ظ���ن  تخي���ب  م���ا  �س���الًة 

■ ■ ■

أنوار الوالية .. الشهيد الشاعر / عبد احملسن النمري رحمة اهلل عليه

وَجب امل�سري مع الهداة ف�سريوا
ماعاد يجدي العذر والتريُر

�سريوا مع القران ان م�سرية ال�
قراآن نور ليراه �رشير

�سريوا مع اأقرانه من عرة ال�
�مختار من غ�ساهم التطهري

�سريوا على نهج الولية للر�سى
من اآل طه فاحلياة غدير

فاهلل مولى امل�سطفى وامل�سطفى
مولى جميع املوؤمنني ُي�سري

هذا علي وليكم هذا علي
هذا اأُيقبل بعدها تف�سري؟!

هل ُيقبل التاأويل والتف�سيل وال�
�ت�سليل والتبديل والتغيري

هذا ويرفع كفه بيمينه
لريى اجلميع وي�سقط التغرير

اأ�سفي اأ�سّمت يومها اآذانهم
اأم �سّم يف تلك القلوب �سمري

مذ ذاك جنني دون ذنب زرعهم
لكّن ذنب ذنوبنا التقريُر

وال�سمت والذعان للظالم وال�
�خذلن لالإعالم والتق�سري

عذرا اأمري املوؤمنني ملا م�سى
ولأنت بال�سفح اجلميل جدير

)مولي ( ما خذلوك بل خذلوا الهدى
وا�ستهدف القران والتف�سري

)مولي( يف ذكراك اأجهر بالول
وعلى خطاك مع الهداة اأ�سري

)مولي( والتاريخ ين�سخ نف�سه
ومداده التجهيل والتزوير

والزيف والتحريف زادعقولنا
و�رشابها التدجني والتخدير
فرنى الولية يف دعٍيّ فا�سق

بل اإنه للموؤمنني اأمري
والظاملون الفا�سدون ينالهم

منا الثنا واحلب والتقدير
ونرى الولية يف الوليات التي
ُير�سي هواها الفا�سد ال�رشير
وم�سرينا يف كف امريكا ومن

مل يتبع فم�سريه التفجري
اج�ساد اإخوتنا �سالح عدونا
وجنوده الإرهاب والتكفري

يا اأمة اأحيا احل�سني مواتها
واأفاق فجرا للدروب ينري

نفخ ال�سعار الروح يف عزماتها
واأذل كل خ�سومها التكبري

ثوري مع علم الهدى وا�ستب�رشي
فاهلل للم�ست�سعفني ن�سري

با�سم الذي اأر�سل نبيه بالكتاب املنزل،
هادي جميع النا�ش بالآيات والذكر املبني،
با�سم الذي �سّمى حممد والذي �سّمى علي،

يف لوحه املحفوظ من قبل اخلاليق اأجمعني،
با�سمه بدعت ابيات مبناها على القول اجللي،

با�سم اهلل الرحمن با�سم اهلل رب العاملني،
من بعد هذا قال ابو عبدامللك فيما يلي،

يامرحبا مثني حمد�ش فوق عيني واجلبني،
يامرحبا ترحيب يوزن كل �سامخ معتلي،

وايف وكامل بالرجال الوفيا وال�سادقني. 
قلت اهلل اكر واهلل اكر �سلها يامر�سلي،

وارفع بهذا تهنئة للطيبني الطاهرين،
ل�سيدي عبدامللك هذا الويل ابن الويل،

وان�سار ربي كلهم ذي هم بدربه �سايرين،
وكل موؤمن قال يانف�سي ملاذا ت�ساأيل ،

مايف جوابي حل يغني عن �سوؤال ال�سائلني، 
يانف�ش لّوامة مبحراب الوجود اتاأّملي،

كل امل�ساهد وابحثي عن �رشها فاخلافقني،
يانف�ش كوين مطمئنة باحلقايق هّللي،

وكّري وا�ستغفري رب ال�سما يف كل حني،
يامن تقولوا فعل ما�سي فالزمان الأّويل،

و�ش خ�ّسنا يف علم �سابق قد م�سى فالأولني،
بااقل لكم يامن حلقتوا بعد واحد هي�سلي،

هو جهل منكم �سدق وال فاخلر متجاهلني،
ذي مامعه ما�سي فال حا�رش ول م�ستقبلي،

معه ول تبلغ طموحاته مقام الطاحمني،
هذا حديث ال�سدق ماهو �سي حديث العوبلي،

وكل حد داري وعامل باخلر علم اليقني،

من بعد اإقراأ با�سم ربك اأيها املّزملي،
وقم فاأنذر ياحممد بالكالم الأقربني،

�ساألتكم ياحا�رشين اليوم يف ذكرى علي،
من اول النا�ش الذي لّبى اإمام املر�سلني،
انتو ومن فالر�ش فعال بايقل لّبى علي،
هذا احلقيقة ماعلينا من كالم اجلاهلني،

هذا الذي �سّماه طه قبل مايولد علي،
هذا الذي رّباه واختاره وزيره واملعني،

ومارقد يف هجرته فوق الفرا�ش ال علي،
ول تزعزع يف مكانه من �سيوف امل�رشكني،

وذي حلق بعد النبي حايف على اقدامه علي،
هذا وعاده مابلغ يف العمر �سن البالغني،
ل �سيف ال ذو الفقار ول فتى ال علي،

هتف بها بني املال يف بدر جريل الأمني،
ويف اأحد كانت ترفرف يف ميينك ياعلي،

راية ر�سول اهلل والكفار حولك مهطعني،
والعامري ذي حّن وارعد مالقاه ال علي،

وباملفّلق �سّجل ا�سمه يف عداد الهالكني،
من بعد مانادى ر�سول اهلل قم له ياعلي،

وانا وكيلك عند ربي ياعلي وانا ال�سمني،
من بعدها يف يوم خير كنت حا�رش ياعلي،

واقف لوحدك واملخاطر عن �سمالك واليمني،
رديت اخو مرحب ومرحب حتت رجلك ياعلي ،

مثل البقر وانت املقّنف مثلما ليث العرين،
وكم وكم لك من مواقف حيدرية ياعلي،

يف بدر والحزاب ت�سهد لك وت�سهد يف حنني،

لك منزلة هارون من مو�سى لأنك ياعلي ،
و�سي طه وابن عمه والعوامل �ساهدين،

طه مدينة علم وانت الباب فيها ياعلي،
جمعت يف �سدرك علوم الولني والآخرين،
انت الذي جريل �ساهد يف زواجك ياعلي،

من فاطمة بنت النبي اأف�سل ن�ساء العاملني،
انت امل�ّسمى حيدرة يوم ال�سدايد ياعلي،

وانت املكّنى فالرخا ياابو احل�سن وابو احل�سني،
لبيك لبيناك يف كل املواقف ياعلي،

يا نف�ش طه و ابن عمه يا اأمري املوؤمنني،
�سدك خرج �سلمان يرفل هو وكمن مرفلي،

واخرج على �سعب اليمن من �سدره احلقد الدفني،
حاقد على ان�سار النبي واحفادهم �سيعة علي،

�سعب اليمن خري اخلاليق كلها دنيا و دين ،
م�ش داري ان ابن اليمن فوق المم بايعتلي ،

وينت�رش يف موقفه واهلل خري النا�رشين،
اين الهروجي والقطّنة والعجي والزعبلي،

واين انت ياثابت عو�ش عند الكرام الكاتبني،
واين الدب وال�سعر ماله مايدّون يف علي،

كل املواقف ذي رجف منها نقم وارجّت �سني ،
ل حد يقل وين ماقلنا ع�ساها تنجلي ،

ل واهلل ال تنجلي واحنا بربي واثقني ،
او حد يقل يل بعد هاذ القافية اأّين طلي ،

من بعد ما طّنت يف اذن امل�ستمع منكم طنني ،
�سلوا على طه حممد واذكروا بعده علي ،
ثم البتول الطاهرة واولدها خري البنني ،

باسم الذي مّسى محمد والذي مّسى عليوجب املس����ير
ابو صالح الغولي حمير العزكي

18 من ذي احلجة 
1425ه� 2005/1/28م
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الكتابة عن الوالية ويوم الغدير يفضح ثقافة الوصاية والتبعية واالرتهان ..
كتب/عبدالفتاح حيدرة
كتب��ت م�س��اء اأم�س مقال��ة عن ثقاف��ة كراهية 
واحلق��ة  الثابت��ة  اهلل  ان�س��ار  ملواق��ف  النا���س 
وخا�س��ة موقفه��م ح��ول الوالي��ة وي��وم الغدير 
، كان��ت املقال��ة بالن�سبة يل عبارة ع��ن ا�ستبيان 
جمتمع��ي، رك��زت فيه��ا عل��ى ف�س��ح ت�سي�س���س 
ثقافة ومعرفة القبول باالآخر من باب املجامالت 
ال�سخ�سي��ة وفر���س الراأي والق��وة والهيبة من 
جهة، ومن جه��ة اأخرى لهدف تعميم كيفية ن�سر 
وع��ي وقيم وم�سروع اإحياء ثقافة الوالية و يوم 
الغدي��ر، الت��ي توعي النا�س الختي��ار احلاكم او 
القائ��د او الرئي�س او امل�س��وؤول املقرونة �سفاته 
وممار�ست��ه وعلم��ه ووعي��ه وقيم��ه وم�سروعه 
وهدايت��ه، ب�سف��ات وممار�س��ات وعل��م وهداية 
ووع��ي وقيم وم�سروع �سيدنا علي بن اأبي طالب 

- عليه ال�سالم -
م��ا وجدت��ه م��ن تعليقات عل��ى املقال��ة بذيئة 
و�ساقطة اخالقيا، وبع�سها و�سل اإلى مرحلة مل 
يكت��ِف ب�سبي و�ستمي بل اإلى �س��ب و�ستم االمام 
علي والنبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم )ا�ستغفر 
اهلل العظي��م( ، كل ذل��ك مل يك��ن يهمن��ي، الأنن��ي 

اعرف م�سبق��ا اأن مواقع التوا�س��ل االجتماعي، 
تديره��ا االي��ادي والقل��وب والعق��ول اليهودية 
ال�سهيوني��ة الت��ي ال تري��د ان يكون هن��اك قائدا 
او رئي�س��ا ميني��ا او عربي��ا او ا�سالمي��ا ينته��ج 
�سف��ات ومعاير االم��ام علي - علي��ه ال�سالم - 
م��ا كان يهمني حق��ا، هو رد فعل م��ن كنت مقيال 
معه��م، ه��ل �سيتما�سون معي ويجامل��ون املقالة 
و�ساحبه��ا، ام �سيكون راأيهم م�سكونا بال�سمت، 
ام �سيحتج��ون على م��ا كتبته عنه��م ويدافعون 
عن راأيهم، كنموذج م�سغر عن املجتمع اليمني، 
يخ��اف التورط يف مناق�شة هذا الأمر اأم انه يكره 
اأ�س��ال ثقاف��ة ومعرف��ة م��ن يناق�س��ون معه هذه 

االأمور ..
خال�سة ما خرجت به، ه��و انعدام الثقافين 
او�ش��اط  يف  اهلل  لأن�ش��ار  التابع��ن  الواعي��ن 
النا�س الذي��ن يحرتمون عقولهم، ويخاطبونهم 
م��ن منطل��ق معرفته��م انه��م يخاطب��ون وع��ي 
وثقافة مغلوط��ة ا�سال، هذا االنعدام للثقافين 
الواعي��ن مل ي��اأِت م��ن ف��راغ، بل ان��ه ناجت عن 
عمليه ا�ست�سغ��ار �سيا�سي ممنه��ج لوعي وقيم 
ا�س��ال  موؤم��ن  كمجتم��ع  اليمني��ن  وم�س��روع 
وجمتم��ع مقات��ل وجمتم��ع كرام��ات وجمتم��ع 
ع��زة و�سرف، باح��ث عن قائد وزعي��م ورئي�س 

وم�سوؤول، لديه �سفات وقيم وم�سروع وهداية 
االإم��ام عل��ي علي��ه ال�س��الم ، يحت��اج اليمنيون 
فق��ط ملن يحرتم عقولهم ويحفظ لهم كراماتهم، 
فم��ن ال يقب��ل باملواطن��ة الكاملة ل��كل اليمنين 
حتال��ف  دول  ومواجه��ة  اليم��ن  ع��ن  للدف��اع 
العدوان والغ��زو واالحتالل وبن��اء موؤ�س�سات 
الدول��ة اليمنية ، �سمالي��ن وجنوبين، زيدين 
و�سواف��ع، �س��ادة وقبائ��ل، مطل��ع ومن��زل، ال 
يجوز له اأن يطالب االآخرين باالإميان والهداية 
والوالية والوعي والقيم وامل�سروع والت�سحية 
والكف��اءة  والوطني��ة  والتح��دي  وال�س��رب 
والرجولة وحقوق االإن�سان...اإن الوعي والقيم 
وامل�سروع لدى املجتمع��ات هي حزمة متكاملة 
اإم��ا اأن تقبله��ا يف ظ��ل �سراك��ة متكامل��ة معه يف 
الدف��اع عن اليم��ن ومواجهة الع��دوان والغزو 
واالحت��الل، وبن��اء دول��ة املوؤ�س�س��ات وعل��ى 
راأ�سها املوؤ�س�سة الع�سكري��ة اليمنية ، اأو يحكم 
كال منطقت��ه وم��كان نف��وذه بقوان��ن الق��رون 
الو�سطى، واأمراء احلروب، وم�سالح النافذين 
والبالطج��ة، لتنفي��ذ خمططات الع��دو الغازي 
واملحت��ل ال�سع��ودي واالمارات��ي وم��ن خلفهم 
اأجن��دة امريكا وبريطاني��ا وا�سرائيل، هذه هي 
احلقيقة جمردة وملمو�س��ة باحلوا�س اخلم�س 

ومعه��ا ال�ساد�س��ة ان �سئ��ت وم��ن يق��ول غ��ر 
ذل��ك يكذب ورمب��ا يتاآمر حتى ل��و كان من اكرب 

املزايدين حبا او حر�سا او تزلفا..
ت�ستطي��ع توحيد هوي��ة كل اليمنين ووعيهم 
وقيمهم وم�شروعهم �شد عملية الوعي املغلوط 
وامل�س��روع اال�ستعماري و�سد الع��دو الغازي 
واملحت��ل، فكلم��ا حترك��ت يف جبه��ات جي��زان 
وجنران وع�سر وتقدم ابطال اجلي�س واللجان 
واثق��ي اخلط��ى لإ�شق��اط مواق��ع ومع�شكرات 
كل   - اليمني��ون  ا�ستع��اد  ال�سع��ودي،  الع��دو 
معنوياته��م  وارتفع��ت  حما�سه��م   - اليمني��ن 
وتوحدت نظرتهم الى االحداث وتوحد موقفهم 
باأق��ل  منه��ا، وت�ساقط��ت كل جبه��ات الداخ��ل 
كلف��ة وا�س��رع خط��وة، وف��وق هذا كل��ه ي�سمو 
ويعل��و وع��ي وقي��م وم�س��روع النا���س كلهم يف 
تفه��م وا�ستيع��اب وعي��ك وقيم��ك وم�سروع��ك 
ان��ت ومقاتلي��ك وثقافيي��ك، وحتال��ف ال�سع��ب 
اليمن��ي كل��ه مع��ك وم��ن خ��الل وعي��ك وقيمك 
الدول��ة  موؤ�س�س��ات  لبن��اء  ان��ت،  وم�سروع��ك 
اليمني��ة واملوؤ�س�س��ة الع�سكري��ة اليمنية، التي 
تبحث عن القائ��د والزعيم والرئي�س وامل�سئول 
الذي ينتهج �سفات وعل��م وهداية ووعي وقيم 

وم�سروع االمام علي عليه ال�سالم ..

هوي��ة  وت�ستي��ت  تفكي��ك  اأي�س��ا  وت�ستطي��ع 
اليمنين، لتجعل منهم اأدوات داعمة وم�ساندة 
للوع��ي املغل��وط واملفاهيم املقلوب��ة، وادوات 
خل��ف  جمن��دة  وجن��ود  احل��روب،  الأم��راء 
ال�سخ�سي��ة  امل�ساري��ع  وا�سح��اب  النافذي��ن 
وال�سيق��ة، كلم��ا ا�ستح�سن��ت رك��ود و جتمي��د 
جبه��ات جي��زان وجن��ران وع�س��ر، واظه��رت 
املمانع��ة �سراح��ة مل�س��روع بن��اء موؤ�س�س��ات 
الدولة اليمني��ة واملوؤ�س�سة الع�سكرية ليرتاجع 
هم اليمني��ن كلهم بالوط��ن ويرتاجع حما�سهم 
وتظه��ر تبايناتهم وخ�سوماته��م وتت�سع رقعة 
التذمر وال�سكوى م��ن االخطاء وغر االأخطاء، 
النا���س،  ب��ن  واجل��روح  ال�س��روخ  وتتعم��ق 
وتتزايد املكائد واملوؤامرات واخليانات، وتفتح 
اأب��واب االرت��زاق والعمال��ة عل��ى م�سراعيها، 
وتنت�سر ثقاف��ة ومعرفة الكراهي��ة واالحرتاب 
واخل��وف والتبعية واالرته��ان، مبعنى او�سع 
تنت�س��ر ثقاف��ة ومعرف��ة كراهي��ة احلدي��ث عن 
ي��وم الوالية ويوم الغدير، وهي ثقافة ومعرفة 
وال�سع��ودي  واالإ�سرائيل��ي  لالأمريك��ي  تع��زز 
واالماراتي ومتكنه��م من حتديد من �سيحكمكم 
وم��ن �سيتول��ى امورك��م وم��ن �سراأ�سكم ومن 

�سيقودكم ..

اإلمام علي عليه السالم الشخصية العابرة للطوائف واملذاهب واألديان، والقدوة املثلى للبشرية ُخُلقا وثورة ودولة
بقلم / محمد عبدالسالم
غدي��ر خم - مكان يقع بن مكة واملدين��ة- �سهد يف ال�سنة العا�سرة للهجرة حتديدا 
يف الثام��ن ع�س��ر من �سهر ذي احلجة- حدثا ا�ستثنائي��ا يف تاريخ االإ�سالم، وذلك حن 
ا�ستوق��َف ر�س��وُل اهلل �سلى اهلل عليه واآل��ه و�سلم َمن معه م��ن امل�سلمن يفوق عددهم 
ح�سبم��ا ترويه كتب ال�سر ع��ن مائة األف م�سلم، ق�سوا مع ر�س��ول اهلل حجة الوداع، 
ويف طري��ق الع��ودة اإلى املدينة املنورة وقَف �سل��ى اهلل عليه واآله و�سلم فيهم خطيبا 
يبلغه��م اأم��ًرا مل ي�سمعوا مثله من قبل، وكان ذلك الب��الغ هو اإ�سهار والية االإمام علي 
علي��ه ال�س��الم على املالأ وعل��ى االأمة قاطب��ة، ال لن�سبه وح�سبه، واإمن��ا امتثاال لقوله 

تعالى: 
ٲ ي��ا اأيه��ا الر�سول بلغ ما اأنزل اإلي��ك من ربك واإن مل تفعل فم��ا بلغت ر�سالته واهلل 
يع�سم��ك م��ن النا���س ٲ وق��د اخت�س��ه اهلل مبكانة ناله��ا بف�س��ل جه��اده يف �سبيل اهلل 

واإخال�سه مع نبيه ، و ٲذلك ف�سل اهلل يوؤتيه من ي�ساء واهلل ذو الف�سل العظيم.ٲ
ويف كتب ال�سر اأنه وبعد اأن حمد اهلل واأثنى عليه.. قال �سلى اهلل عليه واآله و�سلم: 
)اأيها النا�ُس، األ�سُت اأولى بكم من اأنف�سكم، قالوا بلى يا ر�سول اهلل، فاأخذ بيد علي عليه 

ال�س��الم وق��ال: اللهم من كنُت مواله فهذا علٌيرّ مواله، اللهم وال من وااله وعاد من 
عاداه وان�سر من ن�سره واخذل من خذله.(

ث��م قام امل�سلمون وفيهم كبار ال�سحاب��ة بتهنئة اأمر املوؤمنن علي عليه ال�سالم 
مب��ا اخت�سه اهلل من مكانة مرموقة وم�سوؤولية ج�سيم��ة وخطرة، قائلن: )بخ بخ 

لك يا ابن اأبي طالب، لقد اأ�سبحت مولى كل م�سلم وم�سلمة.(
واحلدي��ث متواتر مبا ال يرق��ى اإليه ال�سك اإطالقا، والواقع��ة معروفة م�سهورة ال 

يختل��ف يف وقوعه��ا اثنان، وم��ا �سهده التاريخ من خ��الف اإمنا يقت�س��ر على داللة ما 
ح�سل. هل هو جمرد تكرمي للتكرمي، اأم اأن ثمة �ساأنا عظيما يرتتب عليه م�سر اأمة.

مع االأخذ بعن االعتبار دور ال�سلطات - التي توالت على اأمر االأمة- يف بث الفرقة 
وتوجيه الراأي العام وفقا لهواها، وهو ما جلب الكوارث واملحن التي تعاظمت على 
نح��و �سار احلديث عن اإن�سان ح��از االأف�سلية واالأ�سبقية واالأقدمية يف كل �ساأن من 
�س��وؤون احلي��اة كاالإمام علي بن اأبي طال��ب بدعًة وخرافة، بينم��ا التبجُح ب�سفات 
الطغ��اة واملجرم��ن وامل�ستبدي��ن والل�سو���س وامل�ستعمرين �سيا�س��ًة وح�سارًة 

وتقدما وحداثة!
وم��ن يجه��ل اأو يتجاهل "حدي��ث الوالية" وواقع��ة غدير خ��م، اأو ي�سر على 
جتاهله��ا فذل��ك �ساأنه، كما هو احل��ال مع من يعطي الق�سي��َة حقها وي�سعى اإلى 
اإع��الء �ساأنها فه��و اإمنا ُيعلي �ساأنا في��ه اأمر اإلهي نزل على ر�سول��ه، ونحن اأمُة 
اإ�س��الم ت�ستم��د وجوَدها احل�ساري من كتاب اهلل الذي ال ياأتيه الباطل من بن 

يديه وال من خلفه.
......ذل��ك فيم��ا يتعلق باخللفي��ة الديني��ة والتاريخية حلدي��ث الوالية، 

ويوم الوالية.
يف الوقت احلا�سر، نحن يف اليمن -ومنذ زمن بعيد- نقيم االحتفال بيوم 
الوالي��ة )والت�سمية باعتبار احلدث( اأو عيد الغدي��ر )والت�سمية باعتبار 
م��كان احل��دث( ، ولي�س ولي��َد اللحظ��ة اأو ابتداعا ناجما ع��ن املتغرات 

االأخرة التي �سهدتها البالد.
عالق��ة اليمني��ن باالإمام عل��ي عليه ال�س��الم وثيقة وتاريخي��ة، وله فيه��م اإ�سادات 

و�سهادات تدل على علو �ساأنهم ومكانتهم، وقال فيهم قوله امل�سهور: 
ولو كنت بوابا على باب جنة....لقلت لهمدان ادخلوا ب�سالم

وذل��ك بع���سُ ما حفظه التاري��خ لالإمام علي علي��ه ال�سالم يف مناق��ب اليمنين، بعد 
و�س��ام قلده اإياهم ر�سوُل اهلل �سلى اهلل علي��ه واآله و�سلم حن قال فيهم: االإميان ميان 

واحلكمة ميانية.
وق��د جت��ذرت تلك العالقة منذ اأن وفد اإليهم مبعوثا لر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله 
و�سلم، واجتمع بالقبائل واالأقيال يف �سنعاء القدمية، واإليه يعود بناء اجلامع الكبر 
وي�سم �سخرتن ت�سمى "بامل�سمورة واملنقورة" يروى اأنهما االأ�سا�س االأول للجامع، 
ويف جنبات��ه تق��ع مكتبة تاريخية ت�سم م�سحفا بخط االإم��ام علي عليه ال�سالم، �سبق 
واأن قامت الرئا�سة اليمنية اإبان �سلطة ما قبل 2011م بتقدمي)ن�سخة م�سورة( كهدية 

لل�سيد علي اخلامنئي خالل زيارة اإيران. 
.....

يف ه��ذه املرحل��ة، ونظرا للتط��ورات ال�سيا�سية يف البالد واملنطق��ة، واإذ مل ت�ستطع 
اأي قوى  حتق��ق  اأن  الع��دوان 

انت�س��ار، فه��ي تعمد اإل��ى الغم��ز واللمز يف ثقاف��ة اليمنين، وح��رٌيرّ بتل��ك القوى اأن 
ت��درك اأنها لوال اأنها حمميات اأمريكية ت�ستظ��ل بالظل االأمريكي وحتتمي به ملا متكنت 
م��ن اال�ستمرار عل��ى عرو�س متهالكة مل يعد له��ا من االإ�سالم اإال ا�سم��ه، بينما واقعها 

ا�ستبداد واإجرام وظلم وطغيان وتبعية لالأجنبي امل�ستعمر.
ونح��ن يف اليمن �سعب ل��ه ح�سارته وثقافت��ه التي توؤهله ملواكب��ة التطور يف الفكر 
ال�سيا�س��ي جمهوري��ا و�سعبيا مب��ا ي�سمن كرامة وحري��ة االإن�سان، و�سي��ادة الدولة، 

وا�ستقالل وا�ستقرار وازدهار البلد.
و�سعبنا اليمني ال يقبل اأن يكون ملحقا الأحد، اأو حديقة خلفية الأحد.

وق�سي��ة هيمن��ة الدول الك��ربى على �سل��ب االإرادة والقيادة مل�ساحله��ا ال تزال يف 
خمتلف البالد العربية واالإ�سالمية مو�سع �سراع اإال ما َنَدر .

واليم��ُن لي���س ا�ستثن��اًء، ب��ل اإن معرك��ة اليمن يف ه��ذه املرحلة ه��ي معركة م�سر 
وكرامة و�سيادة وحترر اأكر منها معركة حكم اأو �سلطة.

ولع��ل اليمن يف فكره ال�سيا�سي اأن�سج مبراحل مما حوله من ممالك خليجية تتحكم 
بها عائلة يتالعب بها االأجنبي امل�ستعمر برميونت كنرتول.

لق��د قط��ع ال�سعب اليمن��ي �سوطا كبرا يف حري��ة الفرد، و�سار ل��ه �سوته العايل يف 
مواجه��ة اأي �سلطة ال يراها متثله وال تنتمي اإليه، والف�سل يعود اإلى تلك الت�سحيات 
اجل�سيمة التي قدمه��ا ال�سعب اليمني يف مواجهة اال�ستبداد والت�سلط اأياً يكن 
�سكل��ه و�سورته جمهوريا اأو فردي��ا فما يريده ال�سعب هو اجلوهر وامل�سمون 
ال ال�سكل والعنوان ويف طليعتهم ال�سهيد القائد وكوكبة من العلماء والدكاترة 
واالأكادميي��ون وع��دد كبر م��ن االأح��رار وال�سرفاء م��ن اأبناء ال�سع��ب اليمني 
مل يبخل��وا مبهجه��م ونال��وا ال�سه��ادة يف �سبيل اإع��الء كلمة احلق وع��زة اليمن 
ورفعته، وما ذلك اإال الأن االأمر اأكرب من جمرد �سلطة ال تتطلب كل هذه الت�سحيات 
اجل�سيم��ة، ب��ل من الغب��اء واحلماقة فينا ل��و اعتربنا اأن دم��اء �سهدائنا هو ملجرد 

�سلطة.
اإن الق�شي��ة ق�شي��ة مب��داأ يت�ش��ل باأمر الأم��ة املنوط به��ا اأن تكون خ��ر الأمم 

واأقواها واأعزها واأكرمها.
واإذ يتطل��ع ال�سع��ب اليمني اإل��ى تر�سيخ قيم الكرامة وال�سي��ادة واال�ستقالل 
غ��ادره اأع��راب اجلزيرة العربية ومن خلفهم ق��وى اال�ستعمار طمعا يف اإعادته 

اإلى بيت الطاعة، وهو ما ال يكون.
واإذ مت��ر البالد مبرحلة ثورية حتررية، وتعي���س تعددية حزبية، وتوؤمن 
باجلمهوري��ة، جمهورية النا�س، ال جمهوري��ة ال�سفارات، وال َمَلكية الق�سور 
وال�سفقات وحياكة املوؤام��رات، فاأي �سيادة ودولة وقيادة تنتظر اليمنين 
- يف ح��ال ال �سم��ح اهلل - متكن��ت ق��وى العدوان م��ن فر���س هيمنتها على 

اليمن!؟ 
وحت��ى ال يكون ذلك وهو امل�ستحيل بعينه؛ امت�سق ال�سعب اليمني من 
ِغم��د ثقافت��ه وتاريخه "�سيَف الوالي��ة" والية االإمام عل��ي عليه ال�سالم 
ال��ذي ميثل يف الوج��دان ال�سعبي اآخر ح�سن يتح�س��ن به لدرء اخلطر 
املاث��ل يف العدوان واحل�س��ار وغر ذلك من املخاط��ر املعا�سرة التي 
ته��دد ال�سع��وب باالنقرا���س اإذا هي مل تتم�س��ك بثقافته��ا اال�سالمية 
و�سخ�سيته��ا  والتاريخي��ة  احل�ساري��ة  كينونته��ا  عل��ى  وحتاف��ظ 

امل�ستقلة.
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يوماً راأيُت حمامًة فدعوتها : مهاًل تعايل
فلَديرّ يف نف�سي �سوؤاٌل فا�سمعي مني �سوؤايل

ما دمِت اأنِت طليقًة يف كل اآونٍة وحاِل
ما دمِت تنتقلَن ِمْن اأق�سى اجلنوب اإلى ال�َسمال

مادمِت ِمن بلٍد اإلى بلٍد جتوبن االأعايل
رغم احلواجز واملعابِر والع�ساكر والرجال

■ ■ ■
مل ال ت�سدين الرحال اإلى اأرا�سينا ال�سليبة

للم�سجد االأق�سى احلبيب اإلى فل�سطن احلبيبة
ُمدِّي جناحيك ا�سعدي فاجلو اآفاٌق رحيبة

َهت ْ وتاألرّ�مْت يف دمعٍة حرَّى كئيبة فتاأوَّ
قال��ت : األ�ْسَت ترى الف�س��اء وحالة العرب العجيبة 

؟!
باهلل كيف اأطر يف هذا الف�ساء املُ�ستعار؟!

امكم باعوا الف�ساء مع اجلبال مع البحار حكرّ
عنا الدمار باعوا الأمريكا الف�ساء لكي جُتررّ

وِلطائراِت جت�س�س االأعَدا بليٍل اأو نهار
■ ■ ■

َدْف ما كان هذا الواقع امل�سوؤوم يح�سل بال�سُ
منذ اعتزلنا ) حيدرًا ( واإذا بواقعنا اختلف

اً بكف مل ن�ستجْب ) يوم الغدير ( لرافٍع كفرّ
لكننا قلنا : ) اأ�ساب امل�سطفى بع�ُس اخَلَرف(

فاإذا بواقع اأمتي عن نهج خالقه انحرف
واإذا باأقدام اليهود تدو�سنا ، يالالأ�سف

لون برج�سهم يف )كربالَء( ويف )النجف( يتجورّ
نَه�َس اجلنوُد الِعر�س يف اأر�س الطهارة وال�سَرف

حتى م�ساحفنا بكْت ووريد اأمتنا نزف
ه ونقول : )ذا دين ال�سَلف(!! ُع �ُسمرّ خزٌي جُنرَّ

فارفع �سعارك يا اأخي رغم التجربرُّ وال�سَلف
وارفع �سعارك ي�ستقْم نهج احلياة اإلى الهدف

■ ■ ■
اأنا يااأخي االإن�سان اأَعلُم اأنني فعاًل اأطْر

واأنا اأطُر اأرى جميع مواجع ال�سعب ال�سرير
واأرى جميع احلاكمن تبيع اأر�سي ) لل�سفر (
واأنا اأطر اأرى ) ال�سفر ( يجول فيها كاالأمر
فهو الرئي�س هو الوزير هو الفريق هو ال�ُم�سر

■ ■ ■
وتريد مني اأن اأ�سق اإلى فل�سطن امل�سار ؟!

لو كنُت اأَنطُق النرَبى �سوتي ليغ�سل كل عار
ل�سمعَت مني جملًة هي منهٌج لالإنت�سار

ل�سمعَت مني جملًة هي باب حترير الديار
ل�سمعَت مني جملًة ح�ْمَرْا تذوب لها احلجار

غار ل�سمعَت مني جملًة اأْلقْت ب�سهيون ال�سَ
ل��و كن��ُت اأنطُق النطلق��ُت )ب�سرخٍة( ولكن��ُت رددُت 

)ال�سعار(
■ ■ ■

مكم ولي�س معي  اأنا لي�س يل لغٌة تفهرّ
ل�سان

لوكان يل نطٌق لكنُت لعنُت كل من ا�ستكان
ولعنت كل احلاكمن وكل حمكوٍم جبان
ولعنت كل اخلانعن اخلائفن من االأنام

ولعنت كل ال�ساكتن وهم ُيجيدون الكالم
عوا اأن احلمامة دائماً رمز ال�سالم ولو ادرّ

فْليخ�ساأوا ، اأنا ل�ست اأر�سى بالتذلرُّل للِّئام
اأنا ل�ست اأر�سى باملذلة ل�ست اأر�سى اأن اأُ�سام

■ ■ ■
اأنا ل�ست اأخ�سع اإن اأتْت حويل �سقوٌر طامعة
ي اأدافع عن �سغاري اجلائعة واأذود عن ُع�سرّ

واأخو�س معركتي اأقاوُم لو اأموت ُمداِفعة
هي فطرٌة يف الكائنات اإذا غدْت ُمت�سارعة

وغريزٌة يف كل اأنواع العوامل �سائعة
اإال لدى بع�س ال�سعوب اخلائرات اخلانعة

■ ■ ■
عني ف�َسْل تاريخكم اأر�سيُت يوماً اأيَّ َجور

يل يف اجلهاد مواقٌف يف كل مرتَفٍع وَغور
اأهوى الدفاع عن الهدى يف كل مرحلٍة وَطور

يل يف الفداء مع النبْي دوٌر عظ���يٌم اأيرُّ دور
غاَر فداَءه يف ) غار ثور ( فبذلُت نف�سي وال�سِ

■ ■ ■
واليوم ها اأنتم قعدمت والنوائب زاحفة

ر الهدى �سمٌت ونف�ٌس خائفة واهلِل ما ن�سَ
ْت قا�سفة وعلى الهدى ريٌح من االأعداء هبرّ

و�سيوُل اإف�ساد )اليهود( جرت عليكم جارفة
ها غُر الرجال ال�سامدات الواقفة اأَي�سدرُّ
تْلَتفرُّ حول ُهداتها ، وعلى الهدى متاآلفة

ًا من هدى قراآنها متكاتفة وت�سيد �سدرّ
■ ■ ■

اب��ن   ( اإل��ى   ) االأق�س��ى   ( ر�سال��ة  �سمع��َت  اأَوَم��ا 
امل�سطفى(

حن اليهود طغْت به واحلق يف النا�س اختفى
ملا راأى نور ) امل�سرة ( م�سرقاً قد اأ�سعفا

فا هِ ُمتلهرّ كتب الر�سالة طالباً خلال�سِ
فا�سمع كالم امل�سجد االأق�سى اإلى ابن امل�سطفى:

اأنا ثالث احلرمن وامل�سرى جلدك )اأحمدا(
عفوًا )اأبا جربيل( اإين قد ر�سيتك �سيرّدا

دا اأنا با�سم كل مقد�سات الدين جئُت ُمردِّ
با�سِم امل�ساجِد واملنا�سِك والنبوِة والهدى
با�سم ال�سرائع وال�سعائر قد راأيتك ُمنجدا
اأنا بانتظارك �سيدي اأَقِبْل ُجعلُت لك الفدا

وارف��ع ) �سعارك ( �سيدي و) ا�س��رخ ( ، جعلُت لك 
الفدا

■ ■ ■

ُط يف الُظَلْم بيني وبينك اأمٌة حرى َتخبَّ
نْت تلك ال�سعوَب ملن ظَلم فيها الثقافة دجَّ

م ( ) اأِطِع االأمر واإن تولى َجْلَد ظهرك اأو ق�سَ
قالوا: ) اأطيعوا حكَمه ( ، فاإذا اليهوديرُّ احلَكم

جْت با�سم التدين والقَيم بئ�س الثقافة ، ُروِّ
�سارت ترددها امل�ساجد واالإذاعة واحِلَكم

حتى برو�سة ) اأحمٍد ( وعلى املنابر يف احلَرم
يا �سيدي فاك�سر جدار ال�سمت، اإن الظلَم عم

ْم طواغيت االأمم د �سعارك �سيدي ، حطرّ ردرّ
نه للجيل الذي عرف الطريق اإلى القمم لقِّ

وَل�سوف ينطقه االأُولى خر�سوا ، وي�سمعه االأ�سم
ردده مي�سح دمعة االأيتام ، يجتثرُّ االأمل

■ ■ ■
اأنا قد عرفتك �سيدي منذ انطلقتم �سارخن

يف موقعي ُمْذ كنُت اأرُقُب ما جرى يف العاملن
كم قد عرفُت من ال�ساللة والهدى يف كل حن

فعرفت كيف هم الُهداة تتابعوا يف العاملن
وعرفت منطقهم وقوتهم اأمام الظاملن

رين بهم رغم ال�سنن فاإذا ب�سرختكم تذكرّ
فارفع ) �سعارك ( اإنه �سوت الهداة الثائرين

■ ■ ■
ر ) مبنَيْن ( ُمْذ اأحكم ) ال�سيطان ( خدعته وفجرّ

ومقابَل ) الربجن ( اأعطيناه منا دولتن
�سجَدْت له كل احلكومات العميلة �سجدتن

اَن ( اأعلنه ) احل�سن ( لكنرّ �سوت احلق يف ) َمررّ
قال ا�سرخوا فالظلم واالإرهاب لي�سا عائقن

ن االأجيال من زيٍف وَمن ب�سعارنا �سنح�سرّ
ول�سوف تبلغ �سرخة االأحرار اأق�سى امل�سرقن

والعامل املجنون ي�ساأل:) كيف ياهذا ؟ واأين؟! (
فاأجابنا التاريخ يقلب �سفحًة اأو �سفحتن

واإذا ) ب�سرخته ( يطر �سعاعها يف اخلافقن
واإذا ) ال�سعاُر ( كلوحٍة برزْت لتمالأ كل عن

ُنحتْت بقلب القلب �سرخته ، ويف اأُُذن االأَُذين
وغدًا ترددها املنابر جهرًة يف امل�سجدين

ِم��ن حول قرب ) حممٍد ( وجوار ُم�سطَجع ) احل�سن 
)

فارفع �سعارك ُينقذ االأق�سى واأولى القبلتن
■ ■ ■

يا �سيدي اإين اأرى وهج الهدى يف ُمقلَتيْك
يا �سيدي اإين مددُت يَديَّ عن �سوٍق اإليك

اأدري باأن ِفكاك اأَ�سري يف القريب على يديك
ْم��ُح  الثقافات الِعجاف فاإن بل�سمها لديكفا

يف  راأيُته��ا  الك��رام  الر�س��ل  وراي��ة 
قب�ستيك

فارف��ع �سعارك �سي��دي فاليوم 
رايُتنا لديك

حم����امة الس����الح

ال حَت�َسَبَّ الذيَن ا�سَت�سَهُدوا ماُتوا! 
اُت  ُهُم ال�سواريُخ.. واجَلرَحى َمَن�سَّ

ُكْم ال ت�سُعروَن ِبِهْم  اأحياُء.. َلِكنَّ
ي يا )ِدَفاَعاُت( �سِّ فاإْن اأَتوا لْن حَتُ

اأرواُحُهْم طائراٌت ال َمَردَّ َلَها 
وال تراها عيوٌن اأو َرَقاباُت 

َلْت  وال ُيَقا�ُس َمَداها حيُث ما َو�سَ
اأق�سى م�سافاتها ال�سبُع ال�سماواُت

■ ■ ■
ُفوا  �ساروا ِطواَل امَلَدى من بعدما ُق�سِ

( من حتتهم و)املروِحيَّاُت( )االإفرُّ
ِمَن اإذا ا�سَتدَّ الوغى نزُلوا  ُم�َسوَّ
من بط�ِسِهْم ال ُترى اإال الكراماُت

ُجُنوُبهْم يف ف�ساِء اهلل اأجنحٌة
روؤو�ُسُهْم بن اأهِل اخُللِد راَياُت

ٌة(  اد( اآياٌت )ُم�َسرَّ مَّ الروُح )�سَ
يف ُكلِّ اأر�ٍس لها ق�سٌف وغاراُت 

باالأم�ِس.. عن قتلِه تهذي )الريا�ُس( وعن 
حياِتِه.. ت�سهُد اليوم )االإماراُت(!!

■ ■ ■
ُروُه َلَنا  مل يقُتلوُه.. وَلِكْن َطوَّ

اَداُت!! اِد( �سَ مَّ يَفْت اإلى )ال�سَ فَكْم اأُ�سِ
َق با�سِتهداِف موِكِبِه  وَما حَتقَّ

�سيٌء.. �ِسوى اأْن َلُه ُمدرّت جناحاُت!
ُهْم من ن�ساطاِتِه يف �سعِبِه َقِلُقوا! 

لْت فوقُهْم ِتلَك الن�ساطاُت! وَّ حَتَ
كاَنْت ِخطاباُتُه َهْدَياً.. وُتزِعُجُهْم! 
فلي�سمُعوها اإًذا .. وِهَي انِفجاَراُت 

رًا كاَن يف اأر�سي.. و�ساَر لُه  ا�سَ حُمَ
ِهْم غزواٌت واحِتَفاالُت  الأر�سِ

و�سوَف ُيجِري ِلَقاًء ُمغَلَقاً َمَعُهْم 
ا( و)الِوالَياُت( تهَتزرُّ منُه )اأوروبَّ

ٌد( تقتفيُهم اأينما اختباأوا  ف�)را�سِ
ٌف( ت�سطليُهْم اأينما باُتوا و)قا�سِ
اِد( غا�ِسيٌة  مَّ وفوقهم من َدِم )ال�سَ

لها مع اهلل يف اجلوِّ ات�ساالُت 
َجَرى ِبها َنَف�ُس الرحمن فانَطَلقْت 

ُت  تطوي امَلَدى مثلما ُتطَوى ال�ِسِجالَّ
حتى الِرفاَق الذين ا�ست�سهدوا َمَعُه 

اُت  ُهْم يف يديِه ُروؤو�ٌس حيدريَّ
اإلى جناحيِه عادوا بعدما انفجروا 

ُهْم �سهداٌء يا َمَطاراُت!! الأنَّ
■ ■ ■

دٌة(  نَّ اإْن نحُن )اأرواحنا ُجنٌد جُمَ
اُت روُح ال�سهيد: اأ�ساطيٌل وُقوَّ

اٌت(.. )ِدَفاَعاُت(الَعدوِّ ِبها  )ُم�َسرَّ
ْت زياراُت!! تدري من النا�ِس اإْن متَّ

(.. ما َعَرَفْت  ْح )�سالُح اجلوِّ رِّ لو مْل ُي�سَ
اأقماُرُهْم.. وال�سواريُخ الك�ِسيحاُت!

َفْت  َرْت.. ق�سَ وَّ طاَرْت اإليِهْم وطاَفْت.. �سَ
ُة )الرادار( اإ�سَباُت!! عاَدْت.. وو�سِعيَّ

وبعد اإعالننا.. اأبدى تاأُهَبُه 
للردِع.. فا�ستغَربْت منُه احلماقاُت!!

■ ■ ■
اد( )فاحِتًة( مَّ فكيف نتلو على )ال�سَ

ومل تزْل منُه تاأتينا الُفُتوحاُت؟! 
ما داَم يف اجلوِّ بالغاراِت ُي�سِندنا 

فال جُتاِريِه اإال االقتحاماُت 
ما زاَل يثاأُر لالأطفاِل.. ُمقَتِحماً 

ُعرو�َسُهْم.. وبعينيِه ا�سِتعاالُت 
فواِكبيِه وفاًء يا قبائلنا 

ِديِه نفرًا يا َوَجاَهاُت  وج�سِّ
■ ■ ■

وال تقولوا _ولو ما بن اأنُف�ِسُكْم_ 
وا يف �سبيِل اهلل اأمواُت! مِلَْن َق�سَ

باً؟ وا الَرى َغ�سَ اأمْل تروُهْم وقد �َسقرُّ
ومن جثامينهم طاَرْت �سِليَّاُت؟

من بعدما ُووِرَيْت اأج�ساُدُهْم.. خرُجوا 
من باِطِن االأر�س ُتذِكيِهم �سَباَباُت

يا ُقدرَة اهلل: هل هذي مقاِبُرُهْم؟ 
اُت؟! يٍِّة( هذي املَن�سَّ اأْم )حتَت اأر�سِ

َرُهْم  وَّ ( �سَ �سهيُد )اإعالمنا احلربيِّ
وُهْم )ُبُدوٌر( من )البدِر( اقِتبا�ساُت
االأر�ُس تبدو �سماًء حيُث رو�ستهم

اُت  ُهُم الكواكُب فيها وامَلَجرَّ
■ ■ ■

االآن.. ُهْم عنَد ربِّي ُيرَزُقون؟ نعْم 
اِر ثاراُت  وُيطَلُقوَن .. فللجبَّ

ْن  ملَّا ارتقوا َحلَُّقوا ُم�ستب�ِسريَن مِبَ
مل يلحُقوا.. من ِبِهْم ت�سري )املُغراُت(

ل�سعبنا منُهم الن�سُر املُبُن.. وُهْم 
اُت جزاوؤُهم عند ربِّ العر�س َجنَّ

وِذكُرُهْم يف قلوِب املُقتِفَن َلُهْم
اُت رٌب.. ثباٌت.. يقٌن.. معنويَّ �سَ

ُهُم انت�ساراتنا الُعظمى التي �َسَطعْت 
وُهْم من اهلل األَطاٌف َخِفيَّاُت 

وُهْم خياراُتنا الُكرَبى تلوُح.. وهْل 
يهتزرُّ قوٌم لُهْم هذْي اخلياراُت؟!

ِبِهْم.. �سنجَتثرُّ ُكلَّ الظامِلن.. فُقْل:
ال تعجلوا )اإنَّ َيوَم الَف�سِل ِميَقاُت...(

■ ■ ■
الأنَّ موُلوَد )اإ�سرائيل( كان اأَذًى

غدًا مُتاُط عِن الدرِب )الإماراُت(
وقد بعثنا لهم يف ُكلِّ عا�سمٍة

ا �سهيدًا.. فُقْل: من باأ�ِسنا اقتاُتوا ِمنَّ
قنا: يا َمْن ت�سيُحوَن خوفاً من تفورّ

مهاًل.. فما هذِه اإال البداياُت!!

للعابرين عل��ى دروب املج��د، لل�ساجدين 
فوق ت��راب االنت�سار، للقانتن الراكعن، 
للعابدي��ن اهلل يف امليدان الطاهر واملحراب 
املقد���س، يف كل �سهل وجبل وواد وخندق 
)عت��ادا  اإميانه��م  حمل��وا  مل��ن  ومرت���س، 
و�سمودا ال يحيد( ن�سرا ً لدين اهلل املجيد، 

ملن اأقام مبحراب الثغور، ليال ونهارا دون 
وهن وفت��ور، لكم اأيها االأح��رار، لكم اأيها 
االأن�س��ار، لكم يا �سادة املجاهدين وقدوة 

املوؤمنن منا االحرتام ومن اهلل ال�سالم، 
الوالي��ة  بذك��رى  غديري��ة،  تهنئ��ة  لك��م 
احليدرية، تهنئة ت�سهدها مالئكة ال�سماء، 

وي�سمعه��ا طواغي��ت االأر���س، وتهتز لها 
عرو���س امل�ستكربين، وتطمئ��ن لها قلوب 
امل�ست�سعفن، وي�ستب�س��ر بها املجاهدون 

املرابطون بالن�سر والفتح املبن..
كل عام واأنت��م املنت�سرون الغالبون باإذن 

اهلل

اد الّروُح َصمَّ

)تهنئ�ة 
غديريه (
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