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إحدى ساحات  أمانة العاصمةمديرية بين الحارث أمانة العاصمة

يف
 70 

ساحة.. 

ساحة السبعني أمانة العاصمة

محافظة إب

محافظة الجوف

ساحة بمحافظة الحديدة

إحدى الساحات بمحافظة صنعاء

محافظة املحويت

ساحة بمحافظة محافظة الحديدة

محافظة عمران

محافظة تعزمحافظة  البيضاء

حرائر العاصمة صنعاء

محافظة حجة

محافظة مأرب

حرائر محافظة ذمار

محافظة صعدة

محافظة صنعاء

محافظة  ريمة

يي  ذكرى يـــــوم الوالية حشود ميانية مليـــــــونية  تحُ

يف كلمته بمناسبة ذكرى يوم الوالية.. قائد الثورة :



 أكد قائد الثورة السيد عبد امللك بدر 
الدين الحويث، حرص الشعب اليمني عىل 

االحتفال بيوم الوالية عىل مدى األجيال 
والقرون املاضية، انطالقاً من موروثه اإليماين.

وتوجه قائد الثورة يف كلمته يوم أمس  
بمناسبة يوم الوالية، باملباركة والتهاين 

للشعب اليمني ولكافة املؤمنني واملؤمنات 
بهذه املناسبة املباركة "يوم الغدير، يوم 

الوالية".
وأشار إىل أن الشعب اليمني احتفل بهذه 

املناسبة يف هذا اليوم، يف كثري من املحافظات 
وكان الحضور الشعبي كبرياً، ويحتفل يف هذا 
العام كما هي العادة يف األعوام املاضية وعىل 

مدى األجيال والقرون املاضية بهذه املناسبة 
التي يتوارثها ضمن موروثه اإليماين .. فيما ييل 

نص الكلمة: 

ْيَطان الَرِّجْيِم أَُعـْوُذ ِباللِه ِمْن الَشّ
ِبـْســـِم اللِه الَرّْحـَمـِن الَرِّحـْيـِم

الحمُد لله رَِبّ العاملني، وأَشَهـُد أن ال إلــهَ إاَلّ اللُه امللُك الحُقّ 
ــداً عبُدُه وَرُســْوُله خاتُم النبيني. املُبني، وأشَهُد أَنّ سيَدنا ُمَحَمّ

ــٍد  ــد، وبـــارِْك عــىل ُمَحَمّ ــٍد وعــىل آِل ُمَحَمّ الّلهم َصـــِلّ عــىل ُمَحَمّ
ـــْيـــَت وبــــارَْكــــَت عـــىل إبـــراهـــيـــَم وعـــىل آِل  ـــــد، كــمــا َصـــَلّ ـــ وعـــىل آِل ُمــَحــَمّ
إبــراهــيــَم إنـــك حــمــيــٌد مــجــيــٌد، وارَض الــلــهــم بــرضــاك عــن أصحابه 

األخيار املنتجبني، وعن سائر عبادك الصالحني واملجاهدين.

أُيّها اإلخوة واألخوات
ـاَلُم َعَلْيُكْم َورَْحَمُة اللِه َوَبَرَكاُتُه؛؛؛ الَسّ

نتوجه باملباركة والتهاين لشعبنا اليمني املسلم العزيز، ولكافة 
املؤمنني واملؤمنات يف مختلف بقاع األرض، بهذه املناسبة املباركة 

العظيمة: مناسبة يوم الغدير )يوم الوالية(.
وشــعــبــنــا الــعــزيــز احــتــفــل بــهــذه املــنــاســبــة يف هــــذا الـــيـــوم احــتــفــااًل 
كبرياً وعظيماً يف كثرٍي من املحافظات، وكــان الحضور الشعبي 
حـــضـــوراً كـــبـــرياً، ويــحــتــفــل شــعــبــنــا يف هـــذا الـــعـــام كــمــا هـــي الــعــادة 
يف كــل األعــــوام املــاضــيــة، وعــىل مــدى األجــيــال والــقــرون املاضية، 
فهي مناسبٌة أصيلة يحتفل بها شعبنا، ويتوارثها شعبنا ضمن 
مـــــوروثـــــه اإليــــــمــــــاين؛ ألنــــــه يـــمـــن اإليـــــمـــــان والــــحــــكــــمــــة، فـــمـــن ضــمــن 
مــــوروثــــه اإليــــمــــاين- الـــــذي ورثـــــه جـــيـــاًل بــعــد جـــيـــل- هـــو إحـــيـــاء هــذه 

املناسبة.
وإحياء هذه املناسبة له أهميٌة كبرية من جوانب متعددة:

فـــهـــو أواًل مــــن الـــشـــكـــر لـــلـــه "ســـبـــحـــانـــه وتـــــعـــــاىل"؛ ألنـــهـــا مــنــاســبــٌة 
عـــظـــيـــمـــٌة، لـــهـــا صــــلــــٌة بـــكـــمـــال الـــــديـــــن وتـــــمـــــام الـــنـــعـــمـــة، فـــفـــي هـــذه 
املــنــاســبــة نــــزل قــــول الـــلـــه "تــــبــــارك وتــــعــــاىل": }اْلــــــَيــــــْوَم أَْكــــَمــــْلــــُت َلـــُكـــْم 
ــــَمــــْمــــُت َعـــَلـــْيـــُكـــْم ِنـــْعـــَمـــِتـــي َوَرِضـــــيـــــُت َلــــُكــــُم اإْلِْســــــــــاَلَم ِديـــًنـــا{ ِديـــَنـــُكـــْم َوأَتْ

]املائدة: من اآلية3[، وأٌيّ نعمٍة أعظم من نعمة الله "سبحانه 
وتــــعــــاىل" بــــالــــديــــن، وبـــكـــمـــالـــه، وبـــتـــمـــام الــنــعــمــة بـــــه، فـــهـــي نــعــمــٌة 
عظيمة، فواحٌد مما نعِبّ به عن شكرنا لله "سبحانه وتعاىل": 
أن نحتفل، وأن نعرتف لله "سبحانه وتعاىل" بنعمته، وعظيم 

فضله، وأن نتوجه إليه بالشكر.
كـــمـــا أَنّ مـــــن أهــــــم مـــــا يف هــــــذه املــــنــــاســــبــــة، ومــــــن أهــــــم مـــــا يــفــيــده 
إحـــيـــاؤهـــا، هــــو: أيـــضـــاً الــحــفــظ لــلــنــص والــــبــــالغ الـــنـــبـــوي الــعــظــيــم، 
الــــذي نـــزل بــشــأنــه آيــــٌة عــظــيــمــة، هـــي قـــول الــلــه "تـــبـــارك وتـــعـــاىل": 
ـــَك َوإِْن َلــْم َتــْفــَعــْل َفَما  ــْغ َمــا أُنْــــِزَل إَِلــْيــَك ِمــْن َرِبّ ــَهــا الــَرُّســوُل َبــِلّ }َيــا أَُيّ
َبَلّْغَت ِرَساَلَتُه َوالَلُّه َيْعِصُمَك ِمَن الَنّاِس إَِنّ الَلَّه اَل َيْهِدي اْلَقْوَم 
اْلَكاِفِريَن{]املائدة: اآلية67[، هذا البالغ النبوي العظيم، الذي 
له هذه األهمية التي وردت يف اآلية، والتي سنتحدث عن بعٍض 
مـــمـــا تـــــدل عــلــيــه وتـــفـــيـــده يف نــصــهــا الـــــواضـــــح، الــــــذي يــلــفــت الــنــظــر 

بشكٍل مباشر إىل األهمية القصوى لهذا البالغ.
الــحــفــاظ عــىل هـــذا الــبــالغ، وإعــالنــه يف أوســــاط األمـــة جــيــاًل بعد 
جيل، من الحفظ لنٍص مهٍم ومبدأ عظيم من مبادئ الدين، 
ومـــــن الـــنـــصـــوص الـــنـــبـــويـــة، الـــتـــي تــمــثــل أســــاســــاً مـــهـــمـــاً يف الـــديـــن، 
الحفاظ عليه، والتبليغ له، بالغ حرص النبي "صلوات الله عليه 
وعــــىل آلــــه" إىل أن يــصــل إىل كـــل األمـــــة، قــــال لــلــحــاضــريــن، وهــم 
كــانــوا عــشــرات األلــــوف، قــال لــهــم: ))أال هــل بــلــغــت؟((، وعندما 
أقروا له بالبالغ، قال: ))اللهم فاشهد((، ثم قال لهم: ))فليبلغ 
الشاهد منكم الغائب((، كــان حريصاً عىل أن يصل هــذا البالغ 
لألمة، وأن تسمع به األمة، وأن تعرف به األمة؛ ألهميته لها، 
لـــألمـــة نــفــســهــا، فــالــحــفــاظ عـــىل هــــذا الــــبــــالغ، وإعــــالنــــه، وإيــصــالــه 
إىل الـــنـــاس، والــتــأمــل فــيــه، والــتــأمــل يف دالالتـــــه، وال ســيــمــا وهــو 
محارب، محارٌب بالكتمان، محارٌب يف داللته ومعناه، محارٌب 
فيما يفيده، حرٌب شعواء موجهٌة ضده عىل مدى أجيال وقرون 
يف داخل األمة، فالحفاظ عىل هذا النص والتبليغ له أيضاً من 
األعـــمـــال الــعــظــيــمــة، مـــن األعـــمـــال الــديــنــيــة، مــمــا يــؤجــر اإلنــســان 
ويثاب عليه، إن انطلق فيه بنيٍة خالصٍة لله "سبحانه وتعاىل".
مــمــا يــفــيــد إحــيــاء هـــذه املــنــاســبــة، مــمــا يــفــيــده إضـــافـــًة إىل ذلــك، 
هــو: الرتسيخ ملبدأٍ عظيم، هو مبدأ الــواليــة، الــذي يحمي األمة 
من االخرتاق من جانب أعدائها، ويحصنها من داخلها من تأثري 
املنافقني فيها، واألمـــة يف أمــس الحاجة؛ ألن األعـــداء يسعون 
إىل اخــرتاقــهــا فيما يتعلق بــالــواليــة، الــواليــة ألمــرهــا مــن جانب، 
والـــــوالء يف املــوقــف أيــضــاً مــن جــانــٍب آخــــر، فــاملــســألــة لــهــا أهميتها 
الكبرية، وسنتحدث عن هذه املسألة بشكٍل أكب يف إطار الكلمة 

إن شاء الله.
ـــــــــا مـــضـــمـــون املــــنــــاســــبــــة، وقــــصــــة الــــغــــديــــر، وحـــــديـــــث الـــــواليـــــة،  أَمّ
فـــالـــرســـول "صــــلــــوات الـــلـــه عــلــيــه وعــــىل آلــــــه"- طــبــعــاً ومــــن أهــــم ما 
يف املناسبة أن ُيعلن هــذا الــبــالغ، أن يتم الحديث عــنــه، أن تتم 
ا، ولــو تكرر هــذا، ولــو استغرب  قــراءتــه، هــذه مسألة مهمة جــَدّ
الــنــاس كــيــف يــقــرأ عليهم كــل عـــام، هـــذه مــســألــة مــهــمــة، األمـــور 
املــهــمــة يف الـــديـــن تــحــتــاج إىل تــــكــــرار، إىل تـــرســـيـــخ، إىل تـــأمـــل، إىل 
تـــفـــهـــم؛ ولــــذلــــك ال يــنــبــغــي املـــلـــل مــــن مـــســـألـــة أن اإلنــــســــان يــســمــع 
يف كـــل عـــــام، يف كـــل مــنــاســبــة، مـــا ورد، األمـــــر يف غـــايـــة األهــمــيــة- 
الرسول "صلوات الله عليه وعىل آله" يف أواخر السنة العاشرة 
مــن الــهــجــرة النبوية أعلمه الــلــه "سبحانه وتــعــاىل" أن أجــلــه قد 
اقـــــــرتب، وأن رحـــيـــلـــه مــــن هـــــذه الـــحـــيـــاة قــــد اقـــــــرتب، ورســـــــول الــلــه 
"صلوات الله عليه وعىل آله" يفكر بهذه األمة، ويهمه أمرها، 
ليس فقط يف عصره، ويف زمنه، وللجيل الذي عايشه وعاصره؛ 
ألنـــه رســـول الــلــه لــلــعــاملــني، إىل آخـــر أيـــام الــدنــيــا، ويــهــمــه أمــتــه يف 

مستقبلها، ما بعد وفاته، ولألجيال الالحقة، هو رسول الله 
إلـــيـــهـــا جـــمـــيـــعـــاً، وهـــــو بـــمـــا أخــــــبه الـــلـــه بـــــه، وبـــلـــغـــه الـــلـــه بـــــه، وبــمــا 
عــَرّفــه الله به أيضاً عن مــايض األمــم ما بعد أنبيائها، يعني: ما 
عــّرفــه الــلــه بــه عــن مستقبل أمــتــه مــن جــانــب، ومــا بلغه وأخــبه 
به يف القرآن الكريم، ويف غري القرآن الكريم عن طريق الوحي، 
ــا حــدث لــألمــم املاضية بعد أنبيائها، ومــن ضمن تلك األمــم  عــَمّ
بنو إسرائيل، ما حدث يف واقعهم بعد أنبيائهم، ما حصل يف 
املجتمع البشري، ويف أمة عيىس "عليه السالم" بعده، وهكذا 
كـــان الــنــبــي "صـــلـــوات الــلــه عــلــيــه وعـــىل آلــــه" يــهــمــه مستقبل هــذه 
األمـــــة، ويــتــألــم ويــقــلــق عـــىل هـــذا املــســتــقــبــل، بــمــا يــحــدث فــيــه من 
الـــفـــن، والـــفـــرقـــة، واالخــــتــــالف، ومــــا تـــواجـــهـــه األمـــــة مـــن مــخــاطــر 
وتحديات، وكان يلفت نظر األمة إىل هذه املخاطر، إىل طبيعة 
هـــذه الــتــحــديــات اآلتــيــة يف واقـــع األمــــة، وأكـــب املــخــاطــر عــىل األمــة 
مــا بعد نبيها، أي أمـــة، األمـــم املــاضــيــة، وأمــتــنــا بعد نبيها خاتم 
األنـــبـــيـــاء رســـــول الـــلـــه مــحــمــد "صـــلـــوات الـــلـــه وســـالمـــه عــلــيــه وعــىل 
آلـــــــه"، هــــي الــــفــــن، ومـــخـــاطـــر االنـــــحـــــراف والـــــزيـــــغ، والـــتـــحـــريـــف يف 

ا. الدين، هذه تمثل قضية خطرية جَدّ
ولهذا كان النبي "صلوات الله عليه وعىل آله" يلفت نظر األمة 
إىل هــــذه املـــخـــاطـــر، مـــن ضــمــن ذلــــك مـــا ورد عــنــه أنــــه قــــال: ))أيــهــا 
ــــرت الـــنـــار، وأقــبــلــت الــفــن كــقــطــع الــلــيــل املــظــلــم((،  الـــنـــاس، ُســــِعّ
وكــــــذلــــــك تـــــحـــــدث عــــــن االنـــــــــحـــــــــراف، فـــــقـــــال يف الـــــحـــــديـــــث املـــــعـــــروف 
عنه، روته األمة بمختلف اتجاهاتها ومذاهبها: ))لتحذن حذو 
مــــن قـــبـــلـــكـــم((، قــــالــــوا: الـــيـــهـــود والــــنــــصــــارى يــــا رســــــول الــــلــــه، قــــال: 
))فـــمـــن؟((، وكــذلــك يف روايــــٍة أخــــرى، قـــال: ))لــتــحــذن حـــذو بني 
ا مـــن االنـــــحـــــراف، تـــهـــدد األمـــــة يف  إســــرائــــيــــل((، حـــالـــة خـــطـــرية جــــــَدّ
مــســتــقــبــلــهــا مـــا بــعــد وفـــــاة رســـــول الـــلـــه "صـــلـــوات الـــلـــه عــلــيــه وعــىل 
ا، إىل درجة أَنّ الجيل  آله"، إىل درجة رهيبة، إىل درجة رهيبة جَدّ
الــذي عاصر الرسول "صلوات الله عليه وعــىل آلــه"، وسمعه، 
وعايشه من املسلمني، معَرٌّض لهذا الخطر، ويواجه هذه الحالة 
ا، فمن املعروف بني األمة يف مصادرها املعتبة أَنّ  الخطرية جَدّ
رســول الله "صــلــوات الله عليه وعــىل آلــه وسلم" قــال: ))لـــريدَنّ 
َعيَلَّ الحوض((، يعني: يوم القيامة يف ساحة القيامة، يف ساحة 
الحساب، ))لريدَنّ َعيَلَّ رجاٌل ممن َصاَحَبني، حتى إذا رأيتهم((، 
يعني: قد اقرتبوا مني، ))رأيتهم، ورفعوا إيَلّ، اُخُتِلُجوا دوين((، 
يعني: يــحــال بينهم وبــني الــتــقــدم إيَلّ، وُيــذَهــب بهم يف االتــجــاه 
اآلخـــــر، االتـــجـــاه الـــــذي هـــو إىل أصـــحـــاب الـــنـــار، ))فــــأقــــول: أَْي رب 
أصـــحـــابـــي أصـــحـــابـــي، فـــيـــقـــال: إنـــــك ال تــــــدري مــــا أحــــدثــــوا بـــعـــدك، 
فأقول: ُبْعداً ُبْعداً((، ويف الروايات األخرى: ))سحقاً سحقاً((.

هــــذه الـــحـــالـــة الـــخـــطـــرية، الـــتـــي تـــهـــدد هــــذه األمـــــة يف مستقبلها 
ما بعد رحيل النبي "صــلــوات الله عليه وعــىل آلــه" منها، حالة 

ا، تــهــم رســـول الــلــه "صــلــوات الــلــه عليه وعـــىل آلـــه"،  خــطــرية جــــَدّ
الـــــــذي هــــو كـــمـــا قـــــال الــــلــــه عــــنــــه: }َوِســــــــَراًجــــــــا ُمـــــــِنـــــــرًيا{]األحـــــــزاب: مــن 
اآليــة46[، نور، نور، وهاٍد لألمة، يحرص عىل هداية الناس، 
يقلق عليهم، ويــخــاف عليهم مــن الــضــالل، ومـــن الــزيــغ، ومــن 

االنحراف؛ لعواقبه السيئة عليهم يف الدنيا ويف اآلخرة.
ولذلك اتجه رسول الله "صلوات الله عليه وعىل آله"- بهدايٍة 
من الله "سبحانه وتعاىل"، وأمٍر من الله "سبحانه وتعاىل"- إىل 
القيام برتتيباٍت مهمة، تساعد هذه األمة ملستقبلها، وتهِيّئ لها 
سبيل الفوز، والنجاة، واألمان من الضالل، واألمان من الزيغ 
واالنحراف، فهَيّأ يف ذلك العام الذي هو السنة العاشرة للهجرة 
النبوية، الذي لم يلبث بعده النبي "صلوات الله عليه وعىل آله" 
إاَلّ شهرين وأيام قالئل يف العام الحادي عشر للهجرة النبوية، 
ـــاهـــا املـــســـلـــمـــون بـــــ )حـــجـــة الــــــــوداع(،  ــــأ لــحــجــة ســـَمّ فــــرســــول الـــلـــه هــــَيّ
وأعــطــى هـــذه الــحــجــة اهــتــمــامــاً خـــاصـــاً، فــحــرص عــىل أن يستنفر 
األمة من مختلف بلدان املسلمني، ليحضروا يف ذلك الحج عىل 
نــحــٍو غــري مــســبــوق، وبــأقــى قـــدٍر ممكن ، فــاســتــدعــى اســتــدعــاًء 
عـــامـــاً إىل مــخــتــلــف الـــبـــلـــدان، وطـــلـــب مـــن املــســلــمــني بــــأن يــحــضــروا 
بــأقــى حـــٍد مــمــكــن، وفـــعـــاًل كـــان الــحــضــور يف ذلـــك الـــعـــام للحج 
مــع رســــول الــلــه "صـــلـــوات الــلــه عــلــيــه وعـــىل آلــــه" يف حــجــة الــــوداع 
عـــىل نـــحـــٍو غـــري مـــســـبـــوق- ربـــمـــا- مـــن بــعــد وفـــــاة نــبــي الـــلـــه إبــراهــيــم 
"عليه السالم" حتى ذلك العام، يف واقع العرب ألول مرة يكون 
الحج بذلك العدد الهائل، بالنظر إىل عدد السكان يف الجزيرة 
العربية، والــبــلــدان الــتــي كــانــت قــد أســلــمــت، فــالــعــدد كــان كبرياً 
ا مقارنًة بعدد السكان، وبالعدد املألوف يف الحج، وبالعدد  جَدّ

الذي كان يحج فيما قبل ذلك من األعوام.
وحـــج رســــول الــلــه "صـــلـــوات الــلــه عــلــيــه وعـــىل آلـــــه"، ويف الــحــج 
حرص عىل أن ُيشِعر املسلمني باقرتاب أجله، وبأَنّ تلك الحجة 
هــــي حـــجـــة الـــــــــوداع، أَنّ ذلـــــك الـــحـــج ســـــيـــــوِدّع فـــيـــه أمــــتــــه، وأَنّ لــه 
م لـــألمـــة فـــيـــه أهـــــم الـــتـــوصـــيـــات الــتــي  أهـــمـــيـــة خــــاصــــة؛ ألنـــــه ســـيـــقـــِدّ
ينبغي أن تأخذها بعني االعتبار يف مستقبلها، وما بعد رحيله 
"صـــلـــوات الـــلـــه عــلــيــه وعــــىل آلــــه وســـلـــم" عــنــهــا؛ ولـــذلـــك قــــال لهم 
يف حــجــة الـــــوداع يف خــطــابــه يف عـــرفـــات: ))ولـــعـــيل ال ألــقــاكــم بعد 
عـــامـــي هـــــــذا((، وكـــــان يـــقـــول لــهــم يف مـــقـــاٍم آخـــــر: ))إين أوشـــــك أن 
أدعـــى فــأجــيــب((، فــكــان يشعرهم بــقــرب رحــيــلــه، وهـــذه مسألة 
اسة، وتبز عندها  ا، كبرية، ومؤملة، ومقلقة، وحَسّ هامة جــَدّ
عــالمــات االستفهام: مــاذا بعد رحيل رســول الله "صــلــوات الله 
عليه وعىل آله"؟ كيف تفعل األمة؟ ألن الدور العظيم الذي يقوم 
به الرسول "صلوات الله عليه وعىل آله" يف قيادة األمة، وهداية 
األمة، دوٌر أسايس، ومعنى ذلك: أَنّ النبي "صلوات الله عليه 
ا يف واقع األمة، فراغاً  وعىل آله" برحيله سيرتك فراغاً كبرياً جَدّ

يف هــــذا املـــوقـــع: مـــوقـــع هـــدايـــة األمــــــة، وقـــيـــادة األمـــــة عـــىل أســـاس 
منهج الله "سبحانه وتــعــاىل"، ووحــيــه، وتشريعاته، وهديه، 

ا. فاملسألة كانت يف غاية األهمية، ومسألة كبرية جَدّ
عـــنـــدمـــا عــــــاد رســـــــول الــــلــــه "صـــــلـــــوات الــــلــــه عـــلـــيـــه وعــــــىل آلـــــــه" مــن 
الـــحـــج، ووصـــــل يف الـــُجـــْحـــَفـــة إىل وادي خــــم، مــنــطــقــة قــريــبــة من 
مكة، هي ما قبل مفرتق الطرق للحجاج، هي املنطقة األخرية 
قــبــيــل مـــفـــرتق طــــرق الـــحـــجـــاج، الـــتـــي يــتــجــهــون مــنــهــا إىل مختلف 

بلدانهم، ويتفَرّقون إىل مختلف بلدانهم.
واالخـــــتـــــيـــــار لــــذلــــك املـــــكـــــان كـــــــان بــــتــــدبــــرٍي إلــــــهــــــٍي، بــــتــــدبــــرٍي مـــــن الـــلـــه 
"ســــبــــحــــانــــه وتـــــــعـــــــاىل"؛ ألن الــــــرســــــول "صــــــلــــــوات الــــلــــه عـــلـــيـــه وعــــىل 
آلـــه" يف تبليغه لــرســاالت الــلــه، ســــواًء يف املــضــمــون، أو الــوقــت، 
أو الــــطــــريــــقــــة، كــــــان يـــعـــتـــمـــد عـــــىل أمــــــر الــــلــــه "ســـبـــحـــانـــه وتـــــعـــــاىل"، 
وتــوجــيــهــات الــلــه "ســبــحــانــه وتـــعـــاىل"، ووفــــق تــدبــري الــلــه وأمــــره؛ 
ولـــــذلـــــك فـــمـــن الـــعـــجـــيـــب أن يــــكــــون ذلــــــك املــــــوقــــــع، أن تــــكــــون تــلــك 
املــنــطــقــة مــــا قـــبـــل مـــفـــرتق الــــطــــرق، وكــــــأن فــيــهــا إشـــــــارة إىل مــفــرتق 
الطرق التي ستحدث يف داخل هذه األمة، يف واقع هذه األمة، 
يف اتجاهات هذه األمة، وما الذي يضمن لها أن يكون اتجاهها 
اتــجــاهــاً صــحــيــحــاً، قــبــيــل مــفــرتق الـــطـــرق، إشـــــارة عــجــيــبــة، ولفتة 

ا. عجيبة جَدّ
يف ذلـــك املــوقــع، يف تــلــك املــنــطــقــة، نـــزل عليه قـــول الــلــه "تــبــارك 
ـــــَك َوإِْن َلــْم  ـــْغ َمـــا أُنْـــــِزَل إَِلـــْيـــَك ِمـــْن َرِبّ ُســـوُل َبـــِلّ ـــَهـــا الـــَرّ وتـــعـــاىل": }َيـــا أَُيّ
ــَه  ـــاِس إَِنّ الــَلّ ــــُه َيــْعــِصــُمــَك ِمــــَن الـــَنّ ـــْغـــَت ِرَســـاَلـــَتـــُه َوالــــَلّ َتــْفــَعــْل َفــَمــا َبـــَلّ
اَل َيـــْهـــِدي اْلــــَقــــْوَم اْلـــَكـــاِفـــِريـــَن{، هـــذه اآليــــة املـــبـــاركـــة- وهـــي مـــن آخــر 
اآليـــــــــات الــــقــــرآنــــيــــة الــــتــــي نــــزلــــت يف تـــلـــك الـــــفـــــرتة األخـــــــــرية مـــــن حـــيـــاة 
رسول الله "صلوات الله وسالمه عليه وعىل آله"- آيٌة عجيبة؛ 
نت التأكيد عىل النبي "صلوات الله عليه وعــىل آله"  ألنها تضَمّ
ـــغ،  بـــإبـــالغ أمـــــٍر يف غـــايـــة األهـــمـــيـــة، أهــمــيــتــه لـــدرجـــة أنــــه لـــو لـــم ُيـــَبـــَلّ
فــأثــر ذلــك عــىل الــرســالــة بكلها، وكــــأَنّ رســـول الــلــه "صــلــوات الله 
ــْغــَت  ــغــهــا أصـــــاًل، }َوإِْن َلــــْم َتـــْفـــَعـــْل َفـــَمـــا َبــَلّ عــلــيــه وعـــىل آلــــه" لـــم ُيــَبــِلّ
ِرَســــــاَلــــــَتــــــُه{، مــــع أنـــــه يف تـــلـــك الــــفــــرتة، تـــلـــك األســـابـــيـــع األخـــــــرية مــن 
ــغ مــبــادئ اإلســـالم  حــيــاتــه "صــلــوات الــلــه عليه وعـــىل آلــــه"، قــد بــَلّ
الكبى: يف مسألة التوحيد لله "سبحانه وتعاىل"، وما يتصل 
بمعرفة الله، والفرائض اإللهية، وأركان اإلسالم... وغري ذلك 
مــن األمــــور الــكــثــرية، والــتــفــاصــيــل الــكــثــرية، الــتــي أىت بــهــا عــن الله 
ا، يرتبط  "سبحانه وتعاىل"، لكَنّ هذا األمر له أهمية كبرية جَدّ
به استقامة أمر الدين، حيوية الدين، فاعلية محتوى الرسالة 
اإللهية يف واقع األمة، وبدونه تتعطل وتتجمد الرسالة اإللهية 
يف فاعليتها، يف أثرها املفرتض، يف دورها الكبري، يف أثرها الفاعل 

يف حياة الناس، }َوإِْن َلْم َتْفَعْل َفَما َبَلّْغَت ِرَساَلَتُه{.
إضــــافــــًة إىل أَنّ هــــذا األمـــــر يــمــثــل حــســاســيــًة كـــبـــريًة لــــدى الــنــاس 

اسة  أكرث من أِيّ مسألٍة أخرى، يعني: ليس هناك مسألة حَسّ
عليها تنازع، عليها تركيز، عليها تشدد، تمثل حساسية كبرية 
لدى الناس، مثل هذا األمر، موضوع يف غاية الحساسية لدى 
الـــنـــاس، ولـــهـــذا أىت مـــا يـــعـــِبّ ويــــدل عـــىل هـــذا األمــــر بــكــل وضـــوح، 
ــُه َيْعِصُمَك ِمــَن الــَنّــاِس{، املسألة  قوله "سبحانه وتعاىل": }َوالــَلّ
ف الــنــبــي "صــلــوات  يف حساسيتها وتــأثــرياتــهــا إىل درجـــة أن يــتــخــَوّ
الله عليه وعىل آله" عىل التأثريات السلبية التي يمكن أن تحصل 
يف واقع األمة، يف واقع الناس، نتيجًة إلبالغ هذا األمر، ما قد 
ا يف الواقع، فالله طمأنه تجاه  يحصل من ردة فعٍل سلبية جَدّ
هذا األمر؛ ألنه يخاف عىل األمة، يخاف عىل املسلمني، يخاف 
عىل اإلســالم، فطمأنه الله "سبحانه وتعاىل" تجاه هذا األمر؛ 
ألن الــلــه ســيــتــدخــل، ولـــن تــكــون هــنــاك أيـــة ردة فــعــل تــواجــه هــذا 

البالغ يف تلك املرحلة، فطمأنه الله بذلك.
}َوالَلُّه َيْعِصُمَك ِمَن الَنّاِس إَِنّ الَلَّه اَل َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِريَن{، 
يــعــنــي: سيسلبهم الــلــه الــتــوفــيــق والــهــدايــة، فــلــن يــهــتــدوا إىل أي 
طريقة لــردة فعٍل يــواجــهــون بها ذلــك الــبــالغ أثــنــاء تبليغه، وما 

بعد تبليغه يف ذلك املقام.
رسول الله "صلوات الله عليه وعىل آله" بعد نزول هذه اآلية 
املـــبـــاركـــة، بـــهـــذا الــتــعــبــري الــــقــــوي، الـــــذي يــــدل عـــىل أهــمــيــة املــســألــة 
األهـــمـــيـــة الــــقــــصــــوى، تـــعـــامـــل مــــع عــمــلــيــة الــتــبــلــيــغ بــــقــــدر األهـــمـــيـــة 
التي تدل عليها اآليــة املباركة، فعقد اجتماعاً استثنائياً طارئاً، 
أوقف الناس ما قبل الظهرية، يف وقت حرارة الشمس الالهبة 
ا، يف ذلـــك الـــيـــوم، أوقـــف الـــنـــاس، وأمـــر بــمــن قد  والــشــديــدة جـــــَدّ
مــوا أن يـــعـــودوا، وانــتــظــر بــالــالحــقــني لــيــصــلــوا، حــتــى اجتمع  تــقــَدّ
الجمع بكله، كل أولئك الحجاج الذين كانوا برفقته يف الحج، 
اجتمعوا بأجمعهم، أمر املنادي أن ينادي: )الصالة جامعة(، 
هــــذا الــــنــــداء كــــان يــــأيت لــيــس فــقــط لـــلـــصـــالة، كــــان يــــأيت أيـــضـــاً لكل 
أمـــٍر مــهــم، لكل دعـــوٍة يــدعــو الــرســول "صــلــوات الــلــه عليه وعىل 
آله" إىل االجتماع من أجلها، أو موضوٍع معني استثنايئ يدعو 
الناس لالجتماع من شأنه، اجتمع الكل، وكان النبي "صلوات 
الـــلـــه عــلــيــه وعـــــىل آلــــــه" قــــد هـــيـــأ مـــكـــان االجــــتــــمــــاع، فـــأمـــر بــــدوحــــاٍت 
كــانــت )عـــدة شــجــريات( كــانــت مــوجــودًة يف مــكــان االجــتــمــاع، أمر 
أن ينظف مــا تحتهن مــن الــشــوك، ُقـــَمّ مــا تحتهن مــن الــشــوك، 
وصــىَلّ تحتهن، صــىَلّ بالناس صالة الظهر، وبعد صالة الظهر 

التفت إليهم، وقام يخاطبهم، فقال:
))أيها الناس إن الله أمرين بأمٍر، فقال: }َيا أَُيَّها الــَرُّســوُل َبِلّْغ 
ــُه  ــْغــَت ِرَســاَلــَتــُه َوالــَلّ ــــِزَل إَِلــْيــَك ِمــْن َرِبّــــَك َوإِْن َلــْم َتــْفــَعــْل َفــَمــا َبــَلّ َمــا أُنْ
َيْعِصُمَك ِمــَن الــَنّــاِس إَِنّ الَلَّه اَل َيْهِدي اْلــَقــْوَم اْلَكاِفِريَن{]املائدة: 
اآليـــة67[((، ونــادا علياً، وأخــذ بيده معه، وأصعده معه عىل 
أقتاب اإلبل، التي كان قد أمر أن ترص له وأن تهيأ كمنب، ليظهر 
من عليه فيكون واضحاً أمام كل الجمع، أمام أولئك العشرات 
اآلالف مــن الــحــجــاج، فظهر عــىل ذلــك املــنــب وبـــدأ خــطــابــه، نحن 
اقتطفنا مقتطفات من خطاب الغدير من املصادر املعتبة لدى 
األمــة بمختلف مذاهبها؛ ألن هــذه النصوص وردت يف مصادر 
األمة بمختلف مذاهبها، وليست فقط لدى مذهٍب واحد؛ ألن 

هذه املسألة ثابتة قطعاً، ال شك يف ذلك.
كان يف مقدمة خطابه "صلوات الله وسالمه عليه وعىل آله" 
يف ذلـــك االجــتــمــاع، يف املــقــدمــة قــولــه "صـــىل الــلــه عــلــيــه وعـــىل آلــه 
ــا عــن يــمــيــنــه: ))الــحــمــد لـــلـــه((، طــبــعــاً بعد  وســلــم" وقـــد أقــــام عــلــًيّ
البسملة هذه مقدمة ))الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونؤمن 
به، ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات 
أعمالنا، الذي ال هادي ملن أضل، وال مضل ملن هدى، وأشهد أاَلّ 
إله إال الله، وأن محمداً عبده ورسوله، يا أيها الناس، إين قد 
نبأين اللطيف الخبري أنه لن يعمر نبٌي إال مثل نصف عمر الذي 
يليه من قبله، وإين قد يوشك أن أدعــى فأجيب((، ويف بعض 
الروايات يف بعض املصادر: ))أال وإين أوشك أن أفارقكم((، قوله: 
))أن أدعى فأجيب(( يعني هذا، داعي الله "سبحانه وتعاىل": 
الرحيل مــن هــذه الــحــيــاة، ))وإين مــســؤوٌل، وإنــكــم مسؤولون، 
فماذا أنتم قائلون؟((، يوجه هذا الخطاب إليهم: ))فماذا أنتم 
قائلون؟((، قالوا: نشهد أنك قد بَلّغت، وجاهدت، ونصحت. 
شهدوا له بالبالغ وإقامة الحجة، قال: ))أليس تشهدون أاَلّ إله 
إال الله، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن جنته حق، وناره حق، 
وأن املـــوت حـــق، وأن الــبــعــث حـــٌق بــعــد املــــوت، وأن الــســاعــة أتــيــٌة 
ال ريب فيها، وأن الله يبعث من يف القبور، وتؤمنون بالكتاب 

كله؟((، فقالوا: بىل. أقروا بذلك.
ثم قال، وصل إىل املوضوع الرئييس للخطاب: ))يا أيها الناس، 
إن الله موالي، وأنا موىل املؤمنني، أوىل بهم من أنفسهم، فمن 
((، وأخــذ بيد عــيٍلّ "عليه السالم" ورفع  كنت مــواله، فهذا عــيٌلّ
يـــده مــع يــــده، يف بــعــض الــــروايــــات، حــتــى رؤَي بــيــاض أبطيهما، 
))فهذا عيٌلّ مواله، اللهم واِل من وااله، وعاِد من عاداه، وانصر 
من نصره، واخــذل من خذله((، ثم قــال: ))يــا أيها الناس، إين 
َفَرُطُكم، وإنكم واردون عيَلّ الحوض((، يعني: يوم القيامة يف 
ســاحــة املــحــشــر، ))وإين ســائــلــكــم حـــني تـــــردون َعـــــيَلّ يف الــثــقــلــني، 
فــانــظــروا كــيــف تــخــلــفــوين فــيــهــمــا، الــثــقــل األكـــــب: كــتــاب الــلــه "عـــَزّ 
"، سبٌب طرفه بيد الله، وطرفه بأيديكم، فاستمسكوا به،  وجَلّ
ال تضلوا، وال تبدلوا، وعرتيت أهل بيتي، فإنه قد نبأين اللطيف 

الخبري، أنهما لن يفرتقا حتى يردا عيل الحوض((.
ثم يف ذلك الخطاب، ويف ذلك املقام يستشهدهم، يستشهد 
السامعني والــحــاضــريــن: ))أال هــل بــلــغــت؟((، فيقولون: اللهم 
بىل. فيقول، ))اللهم فاشهد((، ويكرر ذلك، ثم قال لهم: ))أال 
فليبلغ الشاهد منكم الغائب((؛ ألنه يريد أن يصل هذا البالغ إىل 
األمة بكلها، ثم نزل قوله الله "تبارك وتعاىل": }اْلَيْوَم أَْكَمْلُت 
َلُكْم ِديَنُكْم َوأَتَْمْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِْساَلَم ِديًنا{

]املائدة: من اآلية3[.
م رســــول الــلــه "صـــلـــوات الــلــه عــلــيــه وعـــىل آلــــه" بــهــذا  وهـــكـــذا قـــــَدّ
اإلعــالن ما يحل مشكلة الخطر الكبري الذي يهدد األمة ما بعد 
رحيله، وما بعد وفاته "صلوات الله عليه وعىل آله"، من خالل 

هذا اإلعالن.
مبدأ الوالية يف اإلسالم هو مبدأٌ عظيم، ومبدأٌ مهم، اإلسالم 
بـــكـــلـــه مـــبـــنـــٌي عـــــىل هــــــذا األســــــــــاس، مـــبـــنـــٌي عـــــىل أن الــــلــــه "ســـبـــحـــانـــه 
وتعاىل" هو ويل الذين آمنوا، هو ويل هذا الكون بكله، خالقه، 
ومالكه، ومدبره، ولكن له أيضاً عىل عباده الوالية التشريعية، 
واليـــــة الـــهـــدايـــة، واليـــــة األمـــــر والـــنـــهـــي، واإلســـــــالم مــبــنــٌي عـــىل هــذا 
ــُه  األســـاس، الله "سبحانه وتــعــاىل" قــال يف الــقــرآن الكريم: }الــَلّ
ُلَماِت إىَِل الُنّوِر َواَلِّذيَن َكَفُروا  َويِلُّ اَلِّذيَن آَمُنوا ُيْخِرُجُهْم ِمَن الُظّ
ُلَماِت أُوَلــِئــَك  ــوِر إىَِل الُظّ ــاُغــوُت ُيْخِرُجوَنُهْم ِمــَن الــُنّ أَْوِلــَيــاُؤُهــُم الــَطّ
أَْصَحاُب الَنّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن{]البقرة: اآلية257[، }الَلُّه َويِلُّ 
اَلِّذيَن آَمُنوا{، هم يف مسرية حياتهم يعتمدون عليه، يؤمنون 
بـــه، يــتــوكــلــون عــلــيــه، هــو يــرعــاهــم، هــو يــهــديــهــم، هــو ينصرهم، 
هـــو "ســبــحــانــه وتــــعــــاىل" الـــــذي شــــرع لــهــم مــنــهــج حــيــاتــهــم، الـــذي 
يعتمدون عليه يف مسرية حياتهم، هو الذي يحدد لهم رموزهم 
وهداتهم، فلذلك هناك يف اإلســالم هــذا االرتــبــاط، هــذه الصلة 

بالله "سبحانه وتعاىل"، التي تبنى عليها مسرية 
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 من أهم ما يفيده إحياء مناسبة يوم الوالية حفظ البالغ النبوي 
العظيم وإعالنه في أوساط األمة جياًل بعد جيل

 األمة بحاجة ملبدأ الوالية كي تتصّدى ملخاطر االنحراف في توجهاتها 
  مبدأ الوالية يحمي األمة من االختراق من أعدائها واملنافقني من داخلها

في كلمته مبناسبة ذكرى يوم الوالية.. قائد الثورة :

مبـــدأ الواليـــة يحمـــي األمــــة 



الحياة، تبنى عليها مسرية الحياة يف منهجية الذين آمنوا التي 
ي��ع��ت��م��دون ع��ل��ي��ه��ا يف م���واق���ف���ه���م، يف والئ�����ه�����م... إىل غ���ري ذل����ك من 

التفاصيل.
أه���م���ي���ة ه������ذا امل�����ب�����دأ أن������ه ي���ح���م���ي األم��������ة م�����ن االخ�����������راق م�����ن ج���ان���ب 
أع����دائ����ه����ا، وم�����ن ج���ان���ب امل���ن���اف���ق���ن يف داخ����ل����ه����ا؛ ألن���ه���م ي��ح��رص��ون 
عىل أن يسيطروا عىل األمة يف كل مسرية حياتها، يف وجهتها، 
يف مواقفها، يف والءات��ه��ا، ويف منهجية حياتها، ول��ذل��ك رس��ول 
ال���ل���ه "ص����ل����وات ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وع����ىل آل�����ه" ب���إع���ان���ه ه����ذا ب�����نَّنّ ل���أم���ة أن 
الذي يصلها كما كان واقعها يف حياته مبنياً عىل أن تسري وفق 
توجيهاته، وفق تعليماته، وفق الهدي ال��ذي يقدمه إليها من 
الله "سبحانه وتعاىل"، وأن تكون متبعًة لرسول الله "صلوات 
ال��ل��ه عليه وع��ىل آل���ه"، ملتزمًة ب��أوام��ره وتوجيهاته، ب���نَّنّ لها أن 
الذي يصلها بمنهجه، بهديه، بما كان عليه، يواصل مشوارها 

عىل هذا األساس، هو أمري املؤمنن عيٌل "عليه السام".
وهو ما قبل هذا املقام كان يخربها عن عيل، وعيٌلنّ كان معروفاً 
يف أوس�����اط األم�����ة، م��ع��روف��اً ب��ك��م��ال��ه اإلي���م���اين، م��ع��روف��اً ب��ت��م��ي��زه، 
م��ع��روف��اً بما ق��ال��ه ال��رس��ول عنه "ص��ل��وات ال��ل��ه عليه وع��ىل آل��ه"، 
وما كان يقوله عنه له صلٌة بهذا املوقع، بهذا املقام، بهذا الدور؛ 
ألن هذا الدور الذي يواصل من خاله مسرية األمة عىل ما كانت 
عليه مع رسول الله "صلوات الله عليه وعىل آله"، باإلِتنّباع لهدي 
الله، والتمسك بمنهج الله "سبحانه وتعاىل" يف مسرية حياتها، 
هو موقٌع ومقاٌم البدَّنّ أن يكون الذي فيه مهتدياً بالقرآن الكريم، 
م��س��ت��ن��رياً ب��ال��ق��رآن ال��ك��ري��م، متمسكاً ب��ال��ق��رآن ال��ك��ري��م، فيتحرك 
باألمة، ويقود األم��ة، ويهدي األم��ة، ويقف باألمة عىل أساس 
القرآن، وما يهدي إليه القرآن، وال يفارق باألمة عن القرآن يف 
م لها، وال يف مواقفها، وال  يشء، ال يف مسرية حياتها وفيما يقدَّنّ

يف والءاتها، وال يف توجهاتها.
فلذلك كان يقول لهم عن عيٍلنّ "عليه السام"، كان رسول الله 
يقول لهم: ))ع���يٌلنّ م��ع ال��ق��رآن، وال��ق��رآن م��ع ع���يل((، ليطمئنهم 
���ا يف م����واق����ف����ه، يف ت���وج���ه���ات���ه، ف��ي��م��ا ي���ق���دم���ه ل����أم����ة، ف��ي��م��ا  أن ع���ل���ًينّ
يتحرك فيه باألمة، يف كل األمور، يف مختلف القضايا، يف كل 
امل��س��ائ��ل، س����واًء امل��س��ائ��ل ال��ت��ي يقدمها ل��أم��ة، ك��ه��اٍد ل��أم��ة، من 
موقع الهداية لها فيما شرعه الله لها، يف عقائدها، يف مبادئ 
دينها، يف تعاليم دينها، أو يف مواقفها وتوجهاتها، ل��ن يحيد 
بها عن القرآن؛ ألنه ال يحيد عن القرآن قيد أُنُمله، سيسري بها 

يف اتجاه القرآن، ومع القرآن.
بل قال لهم عن أمري املؤمنن "عليه السام": أنه يقاتل عىل 
ت��أوي��ل ال���ق���رآن، ك��م��ا ق��ات��ل ال��ن��ب��ي، وك��م��ا ق��ات��ل ه��و م��ع ال��ن��ب��ي عىل 
تنزيله، يوم يحارب القرآن يف تأويله، فيما يقدمه، فيما يفيده، 
ف��ي��م��ا ي���دع���و إل����ي����ه، يف ت��ع��ال��ي��م��ه، ي�����وم ت��س��ت��ه��دف ت��ع��ال��ي��م ال���ق���رآن 
يف واق�������ع األم��������ة، ت���س���ت���ه���دف ب���ال���ت���ح���ري���ف، ت���س���ت���ه���دف ب���ال���ت���زي���ي���ف، 
وتستهدف باالنحراف يف مقام العمل، يف واقع العمل، يف واقع 
الحياة، يقف ع��يٌلنّ هو لحماية ه��ذه التعاليم القرآنية، للدفاع 
عنها يف واقع األمة، للحفاظ عليها يف واقع األمة، كما هو مبلغ 
ومعلم، وكما يقدمها بالهداية، يدافع عنها يف واقع الحياة، يف 
واق��ع العمل، حتى بالجهاد، حتى بالقتال، يقاتل عىل تأويل 
القرآن، كما قاتل النبي "صلوات الله عليه وعىل آله" عىل تنزيله.

من يصل باألمة بشكٍل صحيح برسولها، وبقرآنها، ويواصل 
امل����ش����وار ع���ىل ه����ذا األس������اس ب��ش��ك��ٍل ص��ح��ي��ح، الب������دَّنّ أن ي���ك���ون عىل 
الحق، ومع الحق، ويهدي إىل الحق، وعاملاً بالحق، ومتمسكاً 
ب���ال���ح���ق، وث���اب���ت���اً ع����ىل ال����ح����ق، ف����ا ي��م��ي��ل إىل ال���ب���اط���ل أب��������داً، يف أي 
م���وق���ف، يف أي ق��ض��ي��ة، يف أي يشٍء ي��ق��دم��ه إىل األم�����ة، الب�����دَّنّ أن 
يقدم الحق نقياً، سليماً من كل شوائب الباطل، والبدَّنّ أن يكون 
من الثابتن عىل هذا الحق، فرسول الله قال لهم عن عيٍلنّ "عليه 
ال����س����ام": ))ع������يٌلنّ م���ع ال���ح���ق، وال���ح���ق م���ع ع������يل((، ف���اح���ظ كيف 

يطمنئ هذه األمة.
من يقوم يف هذا املقام، من يصل األمة بحٍقنّ مع نبيها وقرآنها 
وه����دي ن��ب��ي��ه��ا، الب����دَّنّ أن ي��ك��ون م��ن ذوي ال��ع��ل��م وامل��ع��رف��ة، ب��ل أن 
ي���ك���ون أع���ل���م األم�����ة ب���ه���دي رس�����ول ال���ل���ه "ص���ل���وات ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وع��ىل 
آله"، بنور الله "سبحانه وتعاىل"، ولذلك رسول الله يقول: ))أنا 
مدينة العلم، وع���يٌلنّ ب��اب��ه��ا((، فيطمنئ األم��ة ع��ىل أن��ه ال��ب��اب إىل 
علم رسول الله "صلوات الله عليه وعىل آله"، فهو يصل هذه 
األمة بنبيها يف علمه، بنبيها يف هديه، بنبيها يف مسرية حياته، 

فيما كان عليه، فيما يوجه إليه، فيما يأمر به.
وه��ك��ذا عندما ن��أيت إىل بقية األم���ور، ال��ت��ي ت��ح��دث بها ال��رس��ول 
"صلوات الله عليه وعىل آله"، أو قدمها الله يف القرآن الكريم، 
م���ن ال��ع��ن��اوي��ن امل��ه��م��ة، ذات ال��ص��ل��ة ب��ه��ذا امل���وق���ع، وب���ه���ذا امل��ق��ام، 
وب����ه����ذا ال����������دور، ع���ن���دم���ا ق������ال ال����ل����ه "س���ب���ح���ان���ه وت�����ع�����اىل" يف ال����ق����رآن 
ُنوا الَّنِّذينَّ ُيِقيُمونَّ  الَّنّ��ِذي��نَّ آمَّ رَُّس��وُل��ُه وَّ ِلُينُّكُم اللَّنُّه وَّ ا وَّ الكريم: }إِنَّنّمَّ
{]امل���ائ���دة: اآلي����ة55[، يأيت  ُه���ْم رَّاِك���ُع���ونَّ ���اةَّ وَّ ُي���ْؤُت���ونَّ ال���زَّنّكَّ ةَّ وَّ ���اَّ ال���صَّنّ
ليقدم والية عيٍلنّ "عليه السام" كصلة وامتداد لوالية الرسول 
"صلوات الله عليه وعىل آله" بالعناوين اإليمانية؛ ألن العنوان 
م ب��ه علًينّا "عليه ال��س��ام" ه��و ع��ن��وان اإلي��م��ان،  العظيم ال��ذي ق���دَّنّ
اإلي���م���ان ال����ذي ب��ل��غ ف��ي��ه ع����يٌلنّ ال��ك��م��ال، وامل��رت��ب��ة ال��ع��ال��ي��ة، وامل��ن��زل��ة 
��ي يف ال��ق��رآن بصالح امل��ؤم��ن��ن، عندما قال  العظيمة، حتى ُس��ِمنّ
{]التحريم: من اآلية4[،  اِلُح امْلُْؤِمِننَّ صَّ الله يف سورة التحريم: }وَّ
م بإيمانه، بل بكمال إيمانه، باملرتبة العالية يف إيمانه. دَّنّ فهو ُيقَّ
وه��������و ي����ح����م����ل ك������ل ت����ل����ك امل�������ب�������ادئ وال�����ق�����ي�����م اإلي�����م�����ان�����ي�����ة ع������ىل أرق������ى 
مستوى، تحدث القرآن الكريم عن إخاصه العظيم لله يف كل 
أعماله، يف كل توجهاته، يف كل مواقفه، عن إخاصه العظيم 
لله وهو يجاهد يف سبيل الله، عندما قال الله "ج��لَّنّ شأنه" يف 
اِت  ْرضَّ اءَّ مَّ ُه ابِْتغَّ ��ْن يَّْشِري نَّْفسَّ ��اِس مَّ ِم��نَّ ال��نَّنّ القرآن الكريم: }وَّ
��ِه{]ال��ب��ق��رة: م��ن اآلي�����ة207[، ك��ان أول وأك���رب وأه���م مصاديق  ال��لَّنّ
هذه اآلية من املسلمن، من أتباع رسول الله "صلوات الله عليه 
وع���ىل آل����ه"، ه��و أم���ري امل��ؤم��ن��ن ع���يٌلنّ "ع��ل��ي��ه ال���س���ام"، فيشهد له 
القرآن أنه باع نفسه يف سبيل الله ابتغاء مرضات الله، يشهد 
ل���ه ب��إخ��اص��ه ال����ص����ادق، ب��إخ��اص��ه ال���ت���ام، ال ي��ب��ت��غ��ي إال م��رض��ات 

الله "جلَّنّ شأنه".
شهد ل��ه يف إخ��اص��ه يف مقام ال��ب��ذل، وال��ع��ط��اء، وال��س��خ��اء، يف 
قصة أولئك )اليتيم، واملسكن، واألس���ري( يف س��ورة اإلن��س��ان، يف 
إط��ع��ام��ه��م، يف إي��ث��اره��م ح��ت��ى ب��ط��ع��ام��ه وه���و ص���ائ���م، وه���و ج��ائ��ع، 
زَّاًء وَّالَّ ُشُكوًرا{]اإلنسان:  ْجِه اللَّنِّه الَّ ُنِريُد ِمْنُكْم جَّ ا ُنْطِعُمُكْم ِلوَّ }إِنَّنّمَّ
اآلي��ة9[، ومن أهم أعمدة اإليمان، من أهم ما يف اإليمان، هو: 
اإلخ��اص الصادق لله "سبحانه وت��ع��اىل"، ال��ذي يجعل اإلنسان 
يعمل كل ما يعمل، ويقف يف كل مواقفه من أجل الله "سبحانه 
وت���ع���اىل"، ل��ي��س ل��ه م��ق��ص��ٌد آخ����ر، ل��ي��س ل��ه م��ط��ل��ٌب آخ����ر، ل��ي��س له 
أه���������داف، وأط�����م�����اع، وأه����������واء، ورغ�����ب�����ات أخ��������رى، ي���ع���م���ل ش���ي���ئ���اً م��ن 
أجلها، ال سلطة، وال هوى النفس، وال أطماع مادية، وال حتى 
املكاسب املعنوية، التي تتعلق بالصيت لدى الناس، والسمعة 

اًء وَّالَّ ُشُكوًرا{. زَّ لدى املجتمع، }الَّ ُنِريُد ِمْنُكْم جَّ

م��ه ال���ق���رآن ب��رح��م��ت��ه ال��ع��ج��ي��ب��ة، يف اه��ت��م��ام��ه الكبري  وه��ك��ذا ي��ق��ِدنّ
اةَّ  ُيْؤُتونَّ الزَّنّكَّ ةَّ وَّ اَّ بأمر الناس يف قوله تعاىل: }الَّنِّذينَّ ُيِقيُمونَّ الصَّنّ
ق بخاتمه وهو  {]املائدة: من اآلية55[، وهو يتصدَّنّ ُهْم رَّاِكُعونَّ وَّ
راكٌع لذلك السائل الذي دخل مسجد رسول الله "صلوات الله 
عليه وعىل آله" يسأل الناس فلم يعطه أحٌد شيئاً، فيشري إليه 
بخاتمه وهو يف الصاة، والصاة بالنسبة لعيٍلنّ أعظم مقاٍم بن 
يدي الله "سبحانه وتعاىل"، يتوجه إليه بكل قلبه، ومشاعره، 
م أمر الصاة، يقيم الصاة، ولكنه مع ذلك ال  ووجدانه، يعِظنّ
يفقد اهتمامه بأمر الناس، بأمر املستضعفن، بأمر املحتاجن، 

حتى يف ذلك املقام املهم.
يف عاقته بالله "سبحانه وتعاىل"، يف عمقها الوجداين، ويف 
ج��ان��ٍب م��ن أه��م جوانبها، يتحدث ال��رس��ول "ص��ل��وات ال��ل��ه عليه 
وعىل آله" بما يبِننّ لنا عن أعماق عيلنّ بشكل قاطع؛ ألن الذي 
ي���خ���ربن���ا ه����و ال�����رس�����ول، وه�����و ي���خ���رب ع����ن ال����ل����ه، ع����ن ال���ل���ه "س��ب��ح��ان��ه 

وتعاىل" عالم الغيب والشهادة، العليم بذات الصدور.
يف وقعة خيرب عندما قال رسول الله "صلوات الله عليه وعىل 
آل����ه": ))ألع��ط��ن ال��راي��ة غ���داً رج���ًا ي��ح��ب ال��ل��ه ورس���ول���ه((، إن���ه هنا 
يتحدث عن إيمان عيٍلنّ يف عمقه النفيس والوجداين، يف جانٍب 
م��ن أه��م ال��ج��وان��ب اإليمانية، التي يبنى عليها اإلي��م��ان، ويقوم 
عليها اإلي��م��ان، وه��و املحبة لله ورس��ول��ه، املحبة ال��ص��ادق��ة التي 
م لنا عيٌلنّ  ، وهكذا ُق���ِدنّ ، ووج���دان ع��يلنّ كانت قد م��أت قلب ع��يٍلنّ
يف ال�����ق�����رآن، وف���ي���م���ا ق���ال���ه رس������ول ال���ل���ه "ص����ل����وات ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وع���ىل 
م ل���ن���ا أي����ض����اً ب���ب���اط���ن���ه يف ع���م���ق���ه اإلي������م������اين، ح���ت���ى ب���م���ا يف  آل��������ه"، ُق���������ِدنّ
سريرة نفسه، بما أخرب الله عنه: عن حبه لله ورسوله، عن حبه 
لعباد الله، عن رحمته بعباد الله، عن إخاصه لله، عن كماله 
م  اإلي����م����اين، ع���ن ص���دق���ه يف إي���م���ان���ه، ع���ن ت��ف��ان��ي��ه يف إي���م���ان���ه، وُق�����ِدنّ
لنا أيضاً يف واقعه العميل، ويف كماله باملؤهات العظيمة، يف 
ارت���ب���اط���ه ال��وث��ي��ق ب���ال���ق���رآن، ه����داي����ًة، وم���ع���رف���ًة، وع���م���ًا، اه���ت���داًء، 
والتزاماً عملياً، وتمسكاً صادقاً، ال يحيد عنه وال يميل أبداً، يف 
كه الدائم بالحق  معرفته بالحق، يف هدايته إىل الحق، يف تمُسنّ
يف كل األحوال، يف كل املواقف، يف كل الظروف ال يحيد عنه وال 
يميل، يف علمه، ون���وره، ووع��ي��ه، وب��ص��ريت��ه، ويقينه ال���ذي بلغ 
فيه مرتبًة عالية، هو القائل: ))ما شككت يف الحق منذ أُِريُته((، 
ل����م ي���ت���ط���رق إل����ي����ه ال����ش����ك يف ل���ح���ظ���ٍة واح����������دة، وه����ك����ذا يف م��خ��ت��ل��ف 

الجوانب، ثم يف منزلته الرفيعة عند الله "سبحانه وتعاىل".
يف ح��دي��ث ال��راي��ة: ))وي��ح��ب��ه ال��ل��ه ورس���ول���ه((، ه��و: ))ي��ح��ب الله 

ورسوله، ويحبه الله ورسوله((، هو ويل الله الذي يحبه الله، 
وي���ح���ب���ه رس������ول ال���ل���ه "ص����ل����وات ال���ل���ه ع��ل��ي��ه وع�����ىل آل�������ه"، ه����و ال����ذي 
��د قيم رس���ول ال��ل��ه، أخ���اق رس���ول ال��ل��ه، ه��و أع��ظ��م الناس  ي��ج��ِسنّ
تأثراً برسول الله، واهتداًء برسول الله، واقتداًء برسول الله، 
وانتفاعاً برسول الله "صلوات الله عليه وعىل آل��ه"، إىل درجة 
أن ي��ع��رِبنّ النبي "ص��ل��وات ال��ل��ه عليه وع��ىل آل���ه" ع��ن ه��ذه الصلة، 
ع����ن ه������ذا االرت������ب������اط، ع����ن ه������ذه ال����ع����اق����ة، ع����ن ه������ذا ال����ت����أث����ر ب��أك��م��ل 
((، وح��ي��ن��م��ا ق��ال  ���ي، وأن�����ا م���ن ع������يلنّ ع���ب���ارٍة ع��ن��دم��ا ق�����ال: ))ع������يٌلنّ م���ِننّ
أي��ض��اً مخاطباً ألم��ري امل��ؤم��ن��ن "عليه ال��س��ام": ))أن���ت م��ِننّ��ي، وأن��ا 
منك((، فكأنه نسخة مصغرة من رسول الله "صلوات الله عليه 
وعىل آله"، انطبعت بطابع رسول الله يف أخاقه، يف إيمانه، يف 
تقواه، يف مكارم األخاق... يف بقية أمور الكمال اإليماين، ))إالَّنّ 

أنَّنّه(( يف حديث املنزلة ))ال نبي بعدي((.
يف مرتبته، ودوره، ومسؤوليته، ومقامه، أىت حديث املنزلة، 
امل��ع��روف بن األم��ة يف مختلف مصادرها املعتربة لديها بحسب 
ت��ن��وع مذاهبها، وه��و ق��ول رس���ول ال��ل��ه "ص��ل��وت ال��ل��ه عليه وعىل 
آله" لعيٍلنّ "عليه السام": ))أنت مِننّي بمنزلة هارون من موىس، 
إالَّنّ أنَّنّ��ه ال نبي ب��ع��دي((، له ه��ذه املنزلة يف كماله، يف مقامه، يف 
عظمته، يف إيمانه، يف مرتبته اإليمانية يف واقع األمة، ويف دوره، 
يف مسؤوليته، يف جهده، يف طبيعة الدور الذي له يف هذه األمة، 

وعىل أساسه يفرض أن ُتبنَّى عاقة األمة به، ونظرتها إليه.
هذا هو أمري املؤمنن عيٌلنّ "عليه السام" يف هذا املقام العظيم، 
فهو يصل ب��األم��ة، يصلها م��ن م��وق��ع كماله ل��ل��ق��دوة، وج��دارت��ه 
بالهداية، وأصالته يف االمتداد، يصلها بوالية رسول الله ووالية 
الله "سبحانه وتعاىل"، يسري بها عىل أساس منهج الله الحق، 
بشكٍل نقٍي، بشكٍل صحيح، بشكٍل سليم، وهذا ما تحتاج إليه 
األمة؛ ألنها تواجه مخاطر الزيف، مخاطر االخراق، وصواًل إىل 
السيطرة عليها، واالنحراف بها يف والي��ة أمرها، ويف والءاتها، 
ويف مواقفها، ويف توجهاتها، وه��ذا ما ح��رص عليه أع��داء هذه 

األمة منذ وقٍت مبكر.
حرص املنافقون ابتداًء يف داخل األم��ة، وحرص أعداؤها من 
خ���ارج���ه���ا، إىل ال��س��ي��ط��رة ع���ىل ه����ذه األم�����ة يف امل���وق���ع امل���ف���ص���يل، يف 

امل����وق����ع ال���ت���وج���ي���ه���ي، يف م���وق���ع ال���س���ي���ط���رة ع����ىل ال�����ق�����رار، يف م��وق��ع 
ال��ت��أث��ري ع��ىل ه���ذه األم����ة يف ك��ل ال��ت��ف��اص��ي��ل، يف إدارة ش����ؤون ه��ذه 
األم���ة وال��ت��ح��ك��م ب��ه��ا، يف منهجيتها، يف م��واق��ف��ه��ا، يف والءات��ه��ا، 
وهو أمٌر خطري، يمثل تهديداً كبرياً عىل هذه األمة؛ ألن األعداء 
حرصوا عىل السيطرة الحاسمة، يف املوقع الذي يحسم األمور 
لصالحهم، يتحكمون من خاله بثقافة األمة، بتوجهات األمة، 

بوالءات األمة، ويستطيعون من خاله باالنحراف باألمة.
ولهذا كان من أهم ما قاله الرسول "صلوات الله عليه وعىل 
آل����ه" ب��ش��أن أم���ري امل��ؤم��ن��ن ع����يٍلنّ "ع��ل��ي��ه ال���س���ام": أنَّنّ ح��ب��ه إي��م��ان، 
وبغضه نفاق، وأنَّنّ بغضه من عامات النفاق، واملنافقون من 
أه��م م��ا ح��رص��وا عليه يف نشاطهم يف داخ���ل األم���ة، ه��و: ترسيخ 
العداء ألمري املؤمنن عيٍلنّ "عليه السام"، هو رسم نظرة سلبية 
م���ع���ادي���ة ت���ج���اه ع�����يٍلنّ "ع��ل��ي��ه ال����س����ام"، وك���ذل���ك ال���ت���وج���ه ب��ال��ع��داء 
ال��ش��دي��د مل��ن ل��ه ه���ذه ال��ص��ل��ة اإلي��م��ان��ي��ة ب��أم��ري امل��ؤم��ن��ن ع���يٍلنّ "عليه 
السام"؛ ألنهم يرون يف عيٍلنّ األصالة، التي تقف بوجه زيفهم، 
االم�����ت�����داد ال���ص���ح���ي���ح، ال������ذي ي���ح���ول ب��ي��ن��ه��م وب�����ن أن ي��ت��م��ك��ن��وا م��ن 
إض��ال ه��ذه األم���ة، م��ن إف��س��اد ه��ذه األم���ة، م��ن االن��ح��راف بهذه 
األمة، يمثل عيٌلنّ "عليه السام" يف أصالته، يف كماله اإليماين، 
مه لأمة، يف خطه يف داخل هذه األمة، عقبًة أمامهم؛  فيما قدَّنّ
ولذلك اتجهوا بكل جهد إىل فصل األمة عن عيٍلنّ "عليه السام"، 
فيما يمثله من أصالة، من امتداٍد صحيح، من قدوٍة كامل، إىل 
فصل األمة عنه؛ ليتسنى لهم التحريف والتزييف يف كل يشء: 
يف مسألة املنهج، يف مسألة الرموز، يف مسألة املواقف... يف كل 
يشء، وهذا ما حرصوا عليه، فلذلك بلغوا يف هذا الذروة يف زمن 
السيطرة األموية عىل األمة، وما بعد ذلك يف زمن الحكومات 

واألنظمة التي تبنت نفس االتجاه األموي يف داخل األمة.
وألنهم يدركون أهمية هذه الصلة باإلمام عيٍلنّ "عليه السام"، 
م����ه ال����رس����ول ل���ه���ذه األم������ة، وض���م���ان���ة ح��ق��ي��ق��ي��ة ل��ه��ذه  ك���ام���ت���داد ق����دَّنّ
األمة، حرصوا عىل فصل األمة لهذا السبب، ولسبب آخر: هم 
ي���درك���ون أنَّنّ ه���ذه األم����ة ل���ي ت��ب��ق��ى م��ح��ط رع���اي���ة ال���ل���ه، ل���ي تبقى 
صلتها بالله، بواليته، برعايته، بنصره، بتأييده قائمة، هذا كله 
مبنٌي عىل صلتها بدينه عىل النحو الصحيح، بمنهجه الحق، 
ب���االت���ج���اه ال��ص��ح��ي��ح، ال�����ذي رس���م���ه ال���ل���ه "س��ب��ح��ان��ه وت���ع���اىل" ل��ه��ا، 
صلتها مبنيٌة ع��ىل ه���ذا األس����اس، وه���م ي��ري��دون أن يغلبوا ه��ذه 
األمة، أن يقهروا هذه األمة، أن يبعدوها عن هذه الصلة، التي 
تحظى م��ن خالها بتأييد ال��ل��ه، كما ق��ال ال��ل��ه "ت��ب��ارك وت��ع��اىل": 
����ِه ُه���ُم  ��������إِنَّنّ ِح�������ْزبَّ ال����لَّنّ ����ُن����وا فَّ ������ِذي������نَّ آمَّ الَّنّ ������ُه وَّ رَُّس������ولَّ ����هَّ وَّ لَّنّ ال����لَّنّ �����وَّ �����تَّ ��������ْن يَّ مَّ }وَّ
{]امل��ائ��دة: اآلي���ة56[، فحرصوا وبذلوا كل الجهد عىل  ��اِل��ُب��ونَّ اْل��غَّ
فصل األمة، وال يزالون يحرصون عىل ذلك؛ ألنهم يتجهون عىل 
أساس التزييف حتى للعناوين الدينية، لاتجاه الديني يف واقع 
ن األمة من سيطرة أعدائها  األمة، فا يكون بالشكل الذي يحِصنّ
عليها، أعداؤها الذين يحرصون عىل تزييف دينها، مفاهيمها، 
نها لهم، بما يهيئها  عىل اإلضال لها، عىل اإلفساد لها بما يدِجنّ
لسيطرتهم عليها دون أن تكون مشكلة، وه��ذا ما يعمل عليه 
منافقو العصر مع أع��داء هذه األمة من الكافرين، من اليهود 
ال��ص��ه��اي��ن��ة وم���ن م��ع��ه��م م��ن ال��ن��ص��ارى، ه���ذا م��ا ي��س��ع��ى ل��ه أع���داء 

األمة يف واقع األمة.
موا ما يعنونونه  نحن نرى ونشاهد كيف بذلوا جهدهم ألن يقِدنّ
بالتطبيع م��ع إس��رائ��ي��ل، وه��و عملية رب��ط ه��ذه األم��ة بالصهاينة 
م����وه ت���ح���ت ع���ن���اوي���ن دي���ن���ي���ة، ب��������دءاً م����ن االت���ف���اق  ال����ي����ه����ود، أن ي����ق����ِدنّ
)اتفاق العار والخيانة(، الذي أعطوه هم اسم اتفاق ]إبراهام[، 
موا لهذا االتفاق، الذي هو اتفاق  يعني: إبراهيم، نسبوا، أو قدَّنّ
م����وا ل���ه ه����ذا ال��ع��ن��وان  ع����اٍر وخ���ي���ان���ٍة ل���إس���ام، وخ���ي���ان���ٍة ل���أم���ة، ق����دَّنّ
ال����دي����ن����ي، وك����ي����ف ي���ن���ش���ط���ون م����ا ب���ع���د ذل�������ك، م����ن خ�����ال ل����ق����اءات، 
اج��ت��م��اع��ات، ح��ف��ات، م��ن��اس��ب��ات ت��ح��ت ع��ن��اوي��ن دي��ن��ي��ة، وب��اس��م 
ال���دي���ن؛ ل���ي ي��خ��ض��ع��وا ه���ذه األم�����ة- ب��اس��م ال���دي���ن ن��ف��س��ه- ل��ت��وايل 
اليهود والنصارى، الذين حرَّنّم الله والءهم، الذين قال عنهم: 
���إِنَّنّ���ُه ِم���ْن���ُه���ْم{]امل���ائ���دة: م��ن اآلي������ة51[؛ لي  لَّنّ��ُه��ْم ِم��ْن��ُك��ْم فَّ ��وَّ �����ْن يَّ��تَّ مَّ }وَّ
يجعلوا ه��ذه األم���ة تتقبل ب��أن ي��ق��وده��ا أول��ئ��ك، أن يصبحوا هم 
يف موقع القيادة، موقع القرار، موقع التوجيه، وأن يكونوا هم 
م��ن يتحكمون يف ه���ذه األم���ة يف ك��ل م��ج��االت��ه��ا، يف ك��ل أم��وره��ا، 
حتى يف ثقافتها، حتى يف تقديم دينها، فيولفوا من هذا الدين ما 
يتناسب معهم ما ال يعارض هيمنتهم، ما ال يثمر يف واقع هذه 
موا مفاهيم  األم��ة ال استقااًل، وال كرامًة، وال ع��زة، بل أن يقِدنّ

مزيفة، تدجن هذه األمة وتخضعها ألعدائها.
ع���ن���دم���ا ت���ل���ح���ظ م����ث����ًا ح���رص���ه���م ع����ىل ه������ذا ال����ج����ان����ب، ك���ي���ف أن��ه��م 
ح���رص���وا ح��ت��ى يف م���وس���م ال���ح���ج األخ�����ري يف أن ي���أت���وا ب��ش��خ��ص هو 
م����ن رم������وز ال��ت��ط��ب��ي��ع م����ع إس����رائ����ي����ل، م���م���ن ل���ه���م ع����اق����ٌة م��ك��ش��وف��ٌة 
ع��ل��ن��ي��ٌة ب��ال��ص��ه��اي��ن��ة ال���ي���ه���ود، ول����ه ارت����ب����اٌط ووالٌء ظ���اه���ر ل��ل��ص��ه��اي��ن��ة 
ال���ي���ه���ود، ي���أت���ون ب���ه إىل ال���ح���ج، إىل ال���ح���ج ب��ك��ل م���ا ي��م��ث��ل��ه ال��ح��ج، 
ف��ري��ض��ة دي��ن��ي��ة، رك���ن م���ن أرك�����ان اإلس������ام، وي��ج��ع��ل��ون��ه ه���و ال���ذي 
ي��ت��وىل الخطبة للحجيج يف ع��رف��ات، يف م��ق��ام م��ن أه��م املقامات 
الدينية، يأتون إليه برمز من رموز الخيانة والعار، واالنحراف، 
والتويل لليهود والنصارى، ليتوىل هو الخطبة، مع أنَّنّ املناسبة 
الصحيحة، املوقع  املناسب لذلك الخطيب: كان أن يذهبوا به إىل 
إحدى الجمار، إما إىل جمرة العقبة... أو إىل غريها، وأن يربطوه 
هناك للحجيج؛ لريموه بالحىص، كان ذلك هو املكان املناسب 
الائق به، ولكنهم يجعلونه هو الذي يخاطب املسلمن، ويوجه 
خطاباً يفرض أن يوجه للحجيج وإىل العالم اإلسامي قاطبة، 
وه��ك��ذا ي��ت��ج��ه��ون م��ن ال��ع��ن��اوي��ن ال��دي��ن��ي��ة، وه���م أزاح�����وا األم���ة عن 
، عن الوالء النقي، الذي  ، عن منهج عيٍلنّ ، عن أصالة عيٍلنّ عيٍلنّ

ن األمة من الوالء ألعدائها؛ ليهيئوها لذلك. يحِصنّ
ث���م ي����أيت ]ب����اي����دن[ يف ه����ذه األي�������ام، يف ه����ذه األي������ام ال���ت���ي ت��ت��زام��ن 
مع هذه املناسبة العظيمة، ليتعامل معه الجميع عىل أنه هو 
ال��ذي يقود البشرية، عندما أىت أعلن عن نفسه أن��ه صهيوين، 
وأن���ه ينتمي إىل الصهاينة، وإىل الصهيونية، وأظ��ه��ر يف شعائر 
ومراسيم يقيمونها هذا االنتماء، هذا اإلعان، ومن ذلك املوقع، 
م عىل أنها هي التي يقود  أمريكا التي تخضع لذلك التوجه، تقدَّنّ
مون أنفسهم عىل أنهم يتحالفون  البقية، يقود أولئك الذين يقِدنّ
م��ع��ه��ا، ت��ق��وده��م يف ت��وج��ه��ات��ه��م، ت��ق��وده��م يف م��واق��ف��ه��م، وع��ىل 
ه حتى الخطاب الديني،  أساس ذلك ترسم السياسات التي توِجنّ
حتى العناوين الدينية، حتى الثقافة الدينية؛ ولذلك اتجهت 
تلك األنظمة العميلة إىل التغيري يف مناهجها الدراسية، والتغيري 
مل��اذا؟ للثقافة التي تتحدث عن اإلس���ام، أو تتحدث عن أع��داء 
وا حتى النظرة، وليدرجوا  اإلسام، وعن قضايا اإلسام؛ ليغرِينّ
ف��ي��ه��ا ن���ظ���رًة أخ�����رى إىل ال��ص��ه��اي��ن��ة، إىل أع������داء األم������ة، إىل ال��ي��ه��ود 
وال���ن���ص���ارى، إىل م��ن ي��ح��ارب��ون ه���ذه األم����ة، وي��س��ع��ون للسيطرة 

عىل هذه األمة.
وات��ج��ه��وا ع��م��ل��ي��اً ك��ذل��ك ع���ىل م��س��ت��وى ال���ق���وان���ن، ع���ىل مستوى 
األنظمة، وعىل مستوى الربامج التي يعملون فيها يف الساحة 

يف ب��ل��دان��ه��م، يف امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة، يف اإلم������ارات، إىل 
نشر الفساد، إىل الرويج للفساد، إىل مستوى الرويج للفساد 
األخاقي، إىل نشر الرذيلة بن أوساط الشباب، إىل تهيئة البيئة 
ل��وا حتى ال��ق��وان��ن م��ن أج��ل ذل���ك، بمعنى:  امل��ه��ي��أة للفساد، ع��دَّنّ
أنَّنّ ه���ذه امل��س��أل��ة ت��ن��زل وت��ص��ل إىل ك��ل م��ج��ال، ح��ت��ى إىل املستوى 

األخاقي، املستوى القيمي.
ات��ج��ه��وا إىل إض����ال األم����ة يف م��س��أل��ة م���ن أه����م امل���س���ائ���ل، وه���ي: 
م���وا أع����داء  يف ت��ح��دي��د م���ن ه���و ال����ع����دو، وم����ن ه���و ال���ص���دي���ق، ف���ق���دَّنّ
نَّنّ  ���ِج���دَّ ���تَّ ه���ذه األم����ة، ال��ذي��ن ق���ال ال��ل��ه عنهم يف ال��ق��رآن ال��ك��ري��م: }لَّ
{]املائدة: من اآلية82[،  ُنوا اْليَُّهودَّ ًة ِللَّنِّذينَّ آمَّ اوَّ ��دَّ دَّنّ النَّنّاِس عَّ أَّشَّ
م���وه���م ع���ىل أن���ه���م ه���م م���ن ت��ت��ج��ه األم�����ة ل��ت��ت��واله��م، لتحبهم،  ق���دَّنّ
ل���ت���ق���ب���ل ب����ه����م، ل���ت���ق���ب���ل ب����ق����ي����ادت����ه����م، ل����ت����ع����ادي م�����ن ي����ع����ادي����ه����م، ث��م 
ج��ع��ل��وا ال���ع���دو ال��رئ��ي��يس ل���أم���ة، ه���و م���ن ت��ج��ع��ل��ه إس���رائ���ي���ل ع����دواً 
أس���اس���ي���اً ل��ه��ذه األم�����ة، ف����إذا ب��إس��رائ��ي��ل، إذا ب��ال��ص��ه��اي��ن��ة ال��ي��ه��ود، 
إذا ب��أم��ري��ك��ا ه���ي ال���ت���ي ت���ح���دد ل���ه���ذه األم�����ة م���ن ه���و ال����ع����دو، وه���ذا 
ا ع���ن م��ن��ه��ج ال��ل��ه "س��ب��ح��ان��ه وت���ع���اىل"،  ان���ح���راٌف ك��ب��ري وخ���ط���رٌي ج�����دَّنّ
فاتجهوا ليسيطروا عىل هذه األم��ة يف والي��ة أمرها، يف مختلف 
شؤونها، يف واقع حياتها ومسرية حياتها، ليكونوا هم من يحدد 
����ه، ويف  ال��س��ي��اس��ات، م���ن ي���ق���رر، م���ن ي���أم���ر، م���ن ي��ن��ه��ى، م���ن ي����وِجنّ
ال��������والءات، ويف امل����واق����ف، ويف ت��ح��دي��د م���ن ه���و ال���ع���دو، وم����ن هو 

الصديق، فاملسألة خطرية.
فنج���د أهمية هذا املبدأ، الذي يفصل األمة عن سيطرة أولئك، 
عن تأثرياتهم؛ ألنه يفصل األمة عن االرتباط بهم يف والية األمر، 
يف ال��ت��وج��ي��ه��ات، يف ال��ت��ع��ل��ي��م��ات، يف ال��س��ي��اس��ات، ويف ال�����والء يف 

املوقف، ال يتجهوا عىل أساس توجهاتهم.
ول�����������������������ذل��ك ت��ج�����������د م����ن أش�����د ال����ن����اس ك����ره����اً وع���������داًء ش�����دي�����داً ل���إم���ام 
ع�����يٍلنّ "ع��ل��ي��ه ال����س����ام"، ومل����ن ي��ح��ب اإلم������ام ع��ل��ي��اً "ع��ل��ي��ه ال���س���ام": 
التكفريين، تجدهم من أشد الناس كرهاً ألمري املؤمنن "عليه 
ال��س��ام" ومل���ن ي��ح��ب��ه، مل����اذا؟ ألن��ه��م أداة م��ن أدوات الصهيونية، 
معوٌل من معاول الصهيونية للهدم يف داخل هذه األمة، فهم 
يتجهون يف نفس االتجاه الذي يخدم الصهيونية، فنجد أهمية 
هذا املبدأ املهم يف حماية األمة يف هذه املرحلة، ونجد أهمية مبدأ 
الوالية لأمة يف كل مراحل تاريخها، وتستمر أهمية هذا املبدأ 

يف كل املراحل واألجيال.
نكتفي بهذا املقدار، ولكن نختم هذه الكلمة ويف هذه املناسبة 
املباركة ببعٍض من نصوص أمري املؤمنن ع��يلٍنّ "عليه السام"، 

وتتنوع تجاه مواضيع متعددة؛ للتربك واالستفادة.
ق����ال "ع��ل��ي��ه ال����س����ام": ))وال����ل����ه ل���و أع��ط��ي��ت األق���ال���ي���م ال��س��ب��ع��ة، 
ب��م��ا ت��ح��ت أف��اك��ه��ا، ع��ىل أن أع���ي ال��ل��ه يف ن��م��ل��ٍة، أس��ل��ب��ه��ا ِج��ْل��بَّ 
، ع����دال����ة أم���ري  ش�����ع�����ريٍة، م����ا ف����ع����ل����ت((، الح����ظ����وا ه�����ذه ع����دال����ة ع������يلنّ
((، ))عيٌلنّ  املؤمنن، هكذا نجد ))عيٌلنّ مع القرآن، والقرآن مع عيلنّ
مع الحق((، هذه العدالة التي يرِبنّي عليها، تربَّنّى عليها ويرِبنّي 
��م��ه��ا، ك��ان��ت ه��ي أس��اس��اً وم��ن��ه��اج��اً ل��ه وه��و  ��م��ه��ا وي��ع��ِلنّ عليها، ت��ع��لَّنّ
م  يحكم هذه األمة، يف مرحلٍة عادت إليه فيها األمة، وهو يقِدنّ
ه��ذا ك���درٍس ل��أم��ة فيما بعد ذل���ك، ع��ىل مستوى ِج��ْل��ب شعرية 
لنملة، وتكون املكاسب كما قال: ))األقاليم السبعة بما تحت 
ا، يف مقابل أن يظلم هذا املستوى  أفاكها((: اليشء الكبري جدَّنّ
��ل، ))وإنَّنّ دن��ي��اك��م ع��ن��دي أله���ون من  ��عَّ َّ���ا فَّ البسيط م��ن ال��ظ��ل��م؛ ملَّ
ورق����ٍة يف ف��م ج����رادٍة تقضمها، م��ا ل��ع��يٍل ول��ن��ع��ي��ٍم ي��ف��ن��ى، ول����ذٍة ال 

تبقى((، طبعاً لن نكرث من التعليق؛ حتى ال نطيل يف الوقت.
قال ابن عباٍس: )دخلت عىل أمري املؤمنن "عليه السام" بذي 
ق���ار(، منطقة ه��ذه ذي ق��ار، )وه��و يخصف نعله(، وه��و يصلح 
ح��ذاءه، )فقال يل: ما قيمة هذا النعل؟ فقلت: ال قيمة لها(، 
كان أمري املؤمنن متواضعاً حتى يف مقتنياته، مقتنيات بسيطة، 
)ف��ق��ال: وال��ل��ه ل��ه��ي أح����ُبنّ إيلَّنّ م��ن إم��رت��ك��م، إالَّنّ أن أق��ي��م ح��ق��اً، أو 
أدفع باطًا(، يعني: اإلمرة والسلطة ال تساوي عند أمري املؤمنن 
"عليه ال��س��ام" كسلطة، ك��إم��رة، كمنصب، ال ت��س��اوي مفردة 
ن���ع���ل���ه، واح��������داً م����ن ح����ذائ����ه، ال ت����س����اوي ه�����ذه ال���ق���ي���م���ة، ل���ي���س ل��ه��ا 
هذه القيمة، قيمتها فقط عندما تكون إلحقاق الحق، وإلقامة 
العدل، ولدفع الظلم ودفع الباطل، هذه هي قيمتها، عندما 

س والعظيم. تكون مسؤولية لهذا الهدف املقدَّنّ
ا بعد فإنَّنّ الدنيا قد أدبرت  ومن خطبٍة له "عليه السام": ))أمَّنّ
����اع، أَّالَّ وإنَّنّ ال��ي��وم  وآذن�����ت ب�����وداع، وإنَّنّ اآلخ�����رة ق���د أش���رف���ت ب����اِطنّ
ة الجنة، والغاية النار، أَّالَّ وإنكم  بَّقَّ املضمار، وغداً السباق، والسَّنّ
يف أيام أمل من ورائه أجل((: أنتم يف مهلة وأمل، لكن له نهاية، 

له حد، هو األجل، ))فمن عمل
يف أيام أمله قبل حضور أجله؛ نفعه عمله، ولم يضرره أجله، 
��ر يف أي����ام أم��ل��ه ق��ب��ل ح��ض��ور أج��ل��ه؛ ف��ق��د خ��س��ر عمله،  وم���ن ق��صَّنّ

وضره أجله، أَّالَّ فاعملوا يف الرغبة، كما تعملون يف الرهبة. أَّالَّ 
وإين لم أر كالجنة نام طالبها، وال كالنار نام هاربها، أَّالَّ وإنَّنّ من 
ال ينفعه ال��ح��ق؛ ي��ض��رره ال��ب��اط��ل، وم��ن ل��م يستقم ب��ه ال��ه��دى؛ 

يجر به الضال إىل الردى((.
وقال "عليه السام": ))ما خرٌي بخرٍي بعده النار((، يعني: لو 
ا تحصل عليه من املكاسب يف موقٍف باطل،  تحصل من الدنيا كمَّنّ
أو بحرام، وعاقبة ذلك النار؛ ستنىس كل يشء، سينتهي كل 
يشء، عاقبة رهيبة، غمسة واح��دة يف جهنم ستنسيك كل ما 
كنت قد حصلت عليه من امللذات واإلمكانات يف هذه الدنيا، ))ما 
خرٌي بخرٍي بعده النار، وما شٌر بشٍر بعده الجنة((، لو واجهت 
يف ه��ذه ال��ح��ي��اة م��ن ال��ص��ع��وب��ات، وامل��ش��اق، واآلالم، واألوج����اع، 
واملعاناة، والشرور من جانب أعداء الله، ما واجهته، وعاقبتك 
الفوز بالجنة، والسعادة األبدية، والنعيم العظيم الخالص؛ 
ستنىس كل يشء، كل تلك املعاناة تهون، ال يشء، هي ليست ال 
يشء، أول ما تصل إىل الجنة ستنىس كل تلك املتاعب، واآلالم، 
واملشاق، واملعاناة، ))وما شٌر بشٍر بعده الجنة، وكل نعيٍم دون 
الجنة فهو محقور((، لذلك لو ُعِرض عليك ما عرض يف مقابل 
أن تخسر الجنة، أن تخسر العمل واملوقف الحق، الذي يصل 
ب��ك إىل ال��ج��ن��ة، ال ينبغي أن ت��ق��ب��ل؛ ألن���ك خ��اس��ر، ))وك����ل نعيٌم 

دون الجنة فهو محقور، وكل باٍء دون النار فهو عافية((.
وق�����ال "ع��ل��ي��ه ال����س����ام": ))ال���ل���ه���م إن����ك ت��ع��ل��م أن����ه ل���م ي��ك��ن ال���ذي 
كان منا منافسًة يف سلطان((، ما كان منه من جهاد ومواقف 
وعمل، ))لم يكن الذي كان منا منافسًة يف سلطان، وال التماس 
يشٍء من فضول الحطام، ولكن لرند املعالم من دينك، ونظهر 
اإلصاح يف بادك، فيأمن املظلومون من عبادك، وتقام املعطلة 
م�����ن ح������������دودك، ال����ل����ه����م إين أول م�����ن أن��������اب وس����م����ع وأج������������اب، ل��م 
يسبقني إال رسول الله "صىل الله عليه وآله" بالصاة((، فكان 

هو أول من استجاب لرسول الله.
وقال "عليه السام" وهو يتحدث عن األعداء، عن املضلن: 
))إين وال������ل������ه ل������و ل���ق���ي���ت���ه���م واح���������������داً، وه��������م ط��������اع األرض ك����ل����ه����ا((، 
يعني: مئل األرض، بكل قوتهم، وحشدهم، وعتادهم، ))إين 
والله لو لقيتهم واح��داً، وهم طاع األرض كلها، ما باليت وال 
اس��ت��وح��ش��ت، وإين م��ن ض��ال��ه��م ال����ذي ه��م ف��ي��ه، وال���ه���دى ال��ذي 
أن�����ا ع���ل���ي���ه، ل���ع���ىل ب����ص����ريٍة م����ن ن���ف���يس، وي����ق����ٍن م����ن رب������ي، وإين إىل 
ل��ق��اء ال��ل��ه مل��ش��ت��اق، ول��ح��س��ن ث���واب���ه مل��ن��ت��ظ��ٌر راج، ول��ك��ن��ن��ي آىس أن 
ي���يل ه���ذه األم����ة س��ف��ه��اؤه��ا وف���ج���اره���ا، ف��ي��ت��خ��ذوا م���ال ال��ل��ه دواًل، 
وع��ب��اده خ���واًل، والصالحن ح��رب��اً، والفاسدين ح��زب��اً((، ه��ذا ما 

كان يؤمله عىل هذه األمة.
يقول "عليه السام": ))إنه ليس ألنفسكم ثمٌن إال الجنة، فا 
تبيعوها إال بها((، يلفت نظرنا، يلف نظر ُكٍلنّ منا، نفسك غالية، 
ثمنها كبري، ثمنها عظيم، هو الجنة، ال تبعها بأقل من الجنة، 
ال يستهويك أهل الضال، أهل الباطل، بيشٍء من حطام الدنيا 

التافه، عاقبته جهنم والعياذ بالله.
قال "عليه السام": ))أشد الذنوب ما استخف به صاحبه((.

وق��ال "عليه ال��س��ام": ))ب��ئ��س ال���زاد إىل امل��ع��اد، ال��ع��دوان عىل 
العباد((.

وق���������ال "ع����ل����ي����ه ال�������س�������ام": ))يف ت���ق���ل���ب األح��������������وال، ع����ل����م ج����واه����ر 
الرجال((؛ ألن البعض من الناس قد يكون يف بعض األحوال، 
إذا ك��ان��ت ال���ظ���روف م��ت��ي��س��رة، واألج�����واء م��ري��ح��ة، رج����ًا ص��ال��ح��اً، 
وجيداً، ووفياً، لكن يف الظروف الصعبة، أو الظروف التي فيها 
م��خ��اط��ر، أو ت��ح��دي��ات، ق��د ي��ت��غ��ري ت��م��ام��اً، ف��اإلن��س��ان ال����ذي يثبت 
يف ك���ل األح�������وال، ه���و إن���س���اٌن م��ب��ديئ ت��ظ��ه��ر أخ���اق���ه، يف مختلف 
األح���������وال، ب����ل ي��ت��ب��ن ح���ال���ه ب���ش���ك���ٍل أف���ض���ل يف ال����ظ����روف ال��ص��ع��ب��ة 

والتحديات واملخاطر.
وق����ال "ع��ل��ي��ه ال���س���ام": ))م����ن اس��ت��ب��د ب���رأي���ه ه��ل��ك، وم���ن ش���اور 

الرجال شاركها يف عقولها((، يرشد إىل أهمية املشورة.
وق����ال "ع��ل��ي��ه ال���س���ام": ))إض���اع���ة ال��ف��رص��ة ُغ���ص���ة((، ي��ل��ف��ت إىل 

أهمية اغتنام الفرص.
وقال "عليه السام": ))ال يقيم أمر الله إال من ال يصانع، وال 

يضارع، وال يتبع املطامع((:
))ال يقيم أمر الله إال من ال يصانع((: من ال يداهن ويجامل، 

فيضيع الحق بذلك.
))وال يضارع((: ال يضعف ويتواىن ويفر.

))وال يتبع املطامع((، ال يخضع لأهواء واألطماع.
وق���ال "ع��ل��ي��ه ال���س���ام": ))ال ي���رك ال��ن��اس ش��ي��ئ��اً م��ن أم���ر دينهم 
اس��ت��ص��اح��اً ل��دن��ي��اه��م، إال ف��ت��ح ال���ل���ه ع��ل��ي��ه��م م���ا ه���و أض����ر م���ن���ه((، 
ي��ع��ن��ي: ف��ي��ت��ض��ررون أك����رث؛ ألن��ه��م ت���رك���وا ش��ي��ئ��اً م���ن ال���دي���ن ل��ص��اح 
الدنيا، يتضررون أكرث مما كانوا يتوقعونه من الضرر، فضحوا 

بالدين من أجله.
وق��ال "عليه ال��س��ام": ))م��ن أصلح ما بينه وب��ن الله، أصلح 
ال��ل��ه م��ا ب��ي��ن��ه وب���ن ال���ن���اس، وم���ن أص��ل��ح أم���ر آخ���رت���ه، أص��ل��ح الله 
له أمر دنياه، ومن كان له من نفسه واعظ، كان عليه من الله 

حافظ((.
وق�������ال "ع���ل���ي���ه ال�����س�����ام": ))ب���ق���ي���ت ال���س���ي���ف أب����ق����ى ع���������دداً، وأك����رث 
ولداً((، األمة املجاهدة ال تفنى، ال تنتهي، بل إنها تكرث، يمنحها 

الله الربكة.
وقال "عليه السام": ))ما أضمر أحٌد شيئاً إال ظهر يف فلتات 

لسانه وصفحات وجه((.
وق��ال "عليه السام": ))إذا وصلت إليكم أط��راف النعم، فا 

تنفروا أقصاها بقلة الشكر((.
نكتفي بهذا املقدار من أقواله، للتربك واالستفادة.

أم����ري امل���ؤم���ن���ن "ع��ل��ي��ه ال����س����ام"، وم����ا ق���دم���ه، وم����ا ه���و ف��ي��ه من 
الكمال يف موقع القدوة، وما قدمه لأمة من موقع الهداية، 
هو يشٌء عظيم، يحقق لأمة هذه الصلة املطلوبة: صلة الوالية 
ب��رس��ول��ه��ا، وب��ال��ل��ه "س��ب��ح��ان��ه وت���ع���اىل"، وب��ق��رآن��ه��ا، وب��إس��ام��ه��ا، 
يمثل االم��ت��داد األص��ي��ل ل��أم��ة، ال���ذي يحمي األم���ة م��ن االخ���راق 
من ِقبل املضلن من أعدائها، وم��ن منافقيها، وه��ذا ما تحتاج 
إليه األمة، ما قدمه أمري املؤمنن هو اليشء الكثري، يف مآثره، 
يف سريته، يف جهاده، يف املعارف التي قدمها لأمة، وه��ي نوٌر 
وه����دى، يف ع��ه��ده مل��ال��ٍك األش����ر، وه���و أع��ظ��م وث��ي��ق��ٍة ب��ش��أن إدارة 
شؤون األمة، ُقِدمت لأمة من بعد وفاة رسول الله "صلوات 

الله عليه وعىل آله وسلم" وإىل اليوم.
قنا وإيَّنّاكم ملا يرضيه عنا،  نسأل الله "سبحانه وتعاىل" أن يوِفنّ
وأن يرحم شهداءنا األبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفِرنّج عن 

أسرانا، وأن ينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء.
اللهم إنا نتوالك، ونتوىل رسولك، ونتوىل اإلمام علًينّا، ونتوىل 
أعام الهدى أولياءك، ونربأ إليك من كل أعدائك، من املضلن، 
والكافرين، والفاسقن، واملنافقن، اللهم تقبل منا، إنك أنت 

السميع العليم.
اُته؛؛؛ بَّرَّكَّ ُة اللِه وَّ رَّْح�مَّ �ْيُكْم وَّ لَّ ُم عَّ �اَّ السَّنّ وَّ
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 أعداء األمة واملنافقون داخلها يحرصون على السيطرة 
عليها في موقع التوجيه والسيطرة على القرار

 عمل األعداء على ترسيخ نظرة سلبية معادية جتاه اإلمام علي داخل 
األمة ألنهم رأوا فيه األصالة التي تقف في وجه زيفهم

 املنافقون يريدون ربط األمة بالصهاينة اليهود عبر عناوين 
براقة مثل اتفاقيات العار حتت مسمى اتفاقيات إبراهيم

  أعداء األمة يحرصون على السيطرة احلاسمة في املوقع الذي يحسم األمور لصاحلهم

  باسم الدين يريد  أعداء 
األم������ة وامل���ن���اف���ق���ون دف��ع��ه��ا 
ل���ت���ول���ي ال���ي���ه���ود وال���ن���ص���ارى 
وهذا يتناقض مع التعليمات 

اإللهية
  امل��ن��اف��ق��ون ح���رص���وا على 
أن يأتوا بشخص هو رمز من 
رموز التطبيع وجعلوه يتولى 

خطبة احلجاج في عرفات

  امل����وق����ع امل���ن���اس���ب ل��ذل��ك 
اخل���ط���ي���ب ك������ان أن ي���ذه���ب���وا 
ب����ه إل�����ى اجل����م����ار وأن ي��رم��ي��ه 

احلجيج باحلصى 
  وصل بايدن في هذه 

األيام ليتعامل معه اجلميع 
على أنه هو الذي يقود 

البشرية وهو أعلن بصراحة 
انتماءه للصهيونية
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ع��ر املجلس السيايس األع���ى، ع��ن رفضه ألي مخرجات 
تصدر عن زي��ارة الرئيس األم��ري��ي بايدن للمنطقة، تمس 

بسيادة وأمن واستقرار اليمن.
واس����ت����ه����ج����ن امل����ج����ل����س يف ب�����ي�����ان ص����������ادر ع����ن����ه ال�����ح�����دي�����ث ع��ن 
ت���ف���اه���م���ات ح������ول ت���م���دي���د ال����ه����دن����ة.. م�����ؤك�����داً أن ال����ه����دن����ة ال��ت��ي 
ل����م ي���ل���ت���زم ط������رف ال������ع������دوان ب��ت��ن��ف��ي��ذ ب����ن����وده����ا، م���ث���ل���ت ت��ج��رب��ة 
ص���ادم���ة وم��خ��ي��ب��ة ل���آم���ال وال ي��م��ك��ن ت��ك��راره��ا يف امل��س��ت��ق��ب��ل، 
مع االستعداد الدائم لتعزيز أي جهود تتسم باملصداقية 
وتقود عى نحو مضمون إىل معالجات حقيقية وعملية يف 

الجانبني اإلنساين واالقتصادي.
وأش��������ار إىل أن ال����ت����دخ����ات ال���خ���ارج���ي���ة يف ال����ش����أن ال����داخ����ي 

لليمن تمثل اإلعاقة الكرى للسام يف اليمن.
وأكد املجلس، أن السام يف اليمن يتطلب إرادة واضحة 
وج�����ادة واس���ت���ع���داد ع��م��ي م���ن ق��ب��ل دول ال����ع����دوان الح����رام 
س��ي��ادة واس��ت��ق��ال اليمن واالن��خ��راط بشكل عمي يف وقف 
ال�����ع�����دوان ورف������ع ال���ح���ص���ار وإن�����ه�����اء االح�����ت�����ال وأي ش���ك���ل م��ن 

أشكال التواجد العسكري يف اليمن إىل جانب معالجة كل 
آثار وتداعيات الحرب ويف مقدمة ذلك اإلفراج عن األسرى 

وإعادة اإلعمار والتعويض وجر اإلضرار.
وق�����ال" ل��ق��د ق��دم��ن��ا ال��ك��ث��ر م���ن امل����ب����ادرات وال���ت���ن���ازالت بغية 
ال���ت���خ���ف���ي���ف م������ن امل�����ع�����ان�����اة وت����ش����ج����ي����ع ت����ح����ال����ف ال��������ع��������دوان ع��ى 
االن������خ������راط يف ال�����س�����ام ول����ك����ن ب�������دون ج�������دوى وم������ازال������ت دول 
العدوان تتمسك بالحصار وإعاقة تدفق السفن إىل ميناء 
الحديدة ويف الوقت الذي يقومون بفتح أجواءهم للعدو 
اإلس����رائ����ي����ي- م�����ازال�����وا ي����ص����رون م����ن دون أي م�����رر وب��ط��ري��ق��ة 
تعسفية مبالغ فيها - عى إغاق أجوائنا ومطاراتنا اليمنية 
يف جريمة حرب واضحة ومعلنة وعى مرأى ومسمع من 
امل���ج���ت���م���ع ال��������دويل امل����ت����واط����ئ م����ع ال����ع����دو وامل���ت���ن���ك���ر ل���ك���ل ال��ق��ي��م 
اإلن���س���ان���ي���ة ول���ج���م���ي���ع ال����ق����وان����ني وامل����واث����ي����ق وامل�����ع�����اه�����دات ذات 

الصلة".
وأشار املجلس إىل أن كل هذه مؤشرات تنعدم معها أي 
م��ص��داق��ي��ة يف أي ح��دي��ث أم��ري��ي أو س��ع��ودي ع��ن م��وض��وع 

السام وتؤكد بأن أمريكا ليست يف صدد تعديل سلوكها 
ت��ج��اه ال��ي��م��ن وامل��ن��ط��ق��ة ك��ك��ل م��م��ا ي��ج��ع��ل م���ن زي�����ارة ال��رئ��ي��س 
األمريي محل إدانة وشجب ورفض لدى الشعب اليمني 

وكل أحرار األمة.
ويف ه�������ذا ال�����س�����ي�����اق ت�����ؤك�����د ص����ن����ع����اء ع������ى ح���ق���ه���ا ال�����ك�����ام�����ل يف 
مواصلة النضال واتخاذ ما تراه من اإلج��راءات والخيارات 
ال��ت��ي ت��ض��م��ن ح��ق��وق ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ك��ام��ل��ة غ���ر منقوصة 
وت���رف���ض ك���ل م���ح���اوالت االن��ت��ق��اص م��ن��ه��ا أو االل��ت��ف��اف عليها 

بأي شكل من األشكال.
وأدان املجلس السيايس األع���ى، ك��ل م��ح��اوالت التطبيع 
مع كيان العدو اإلسرائيي، واعترها خيانة جسيمة لألمة 
ول��ل��ق��ض��ي��ة ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة ال����ع����ادل����ة.. داع�����ي�����اً ك����ل أح�������رار األم����ة 
اإلس��ام��ي��ة إىل ال��ت��ع��اون امل���ش���رك وال��ع��م��ل ع���ى إف���ش���ال كل 
هذه املخططات الكارثية واملحاوالت الصهيونية التي تتوخى 

املزيد من إذالل وقهر الشعوب.

عبر عن رفضه ألي مخرجات تصدر عن زيارة بايدن متس سيادة اليمن

املجلس السياسي األعلى: تؤكد صنعاء على حقها الكامل
 في مواصلة النضال واتخاذ ما تراه من اإلجراءات واخليارات
   السالم يتطلب إرادة واضحة وجادة وطرف العدوان لم يلتزم بتنفيذ بنود الهدنة
    ندين كل محاوالت التطبيع مع كيان العدو اإلسرائيلي ونعتبرها خيانة جسيمة لألمة وللقضية الفلسطينية

أدانت هيئة رئاسة مجلس النواب التحول الطارئ يف سياسة 
الرئيس األمريي جو بايدن، ال��ذي سبق وأك��د التزامات باده 
تجاه مظلومية الشعب اليمني والعمل عى إيقاف العدوان، 
ووق���ف ب��ي��ع األس��ل��ح��ة لتحالف ال���ع���دوان ال��س��ع��ودي ال��ت��ي تقتل 

اليمنيني منذ أكرث من سبع سنوات.
وأشارت الهيئة يف بيان صادر عنها، إىل آخر تصريحات بايدن 
ب������أن ت���ح���ق���ي���ق ال�����س�����ام يف ال����ي����م����ن، ي���م���ث���ل أه���م���ي���ة ق����ص����وى ل���ب���اده 
فضًا عن تعهداته السابقة بالعمل عى ترميم الوجه القبيح 

للسياسة األمريكية يف املنطقة العربية.
وقالت الهيئة "إن الزيارة التي ابتدأها بايدن بالكيان الصهيوين 
ثم مملكة آل سعود، كشفت زي��ف تلك الدعايات االنتخابية 
واالدع����اءات التي حملت يف ظاهرها السام وه��ي يف الحقيقة 
لخدمة أمريكا وإسرائيل، وتمرير مخططات اللوبي الصهيوين 
وأجندته املشبوهة عى حساب أمن واستقرار ومصالح شعوب 
ودول املنطقة وم��ص��ادرة حقها يف الحرية واالستقال ورفض 

االرتهان والوصاية الخارجية".
ول���ف���ت���ت إىل أن ه������ذه ال������زي������ارة ت����ه����دف إىل اس���ت���ك���م���ال م���ش���اري���ع 
ت��ط��ب��ي��ع ب��ق��ي��ة أن��ظ��م��ة ال��ع��م��ال��ة وت��وط��ي��د ع���اق���ات ال��س��ع��ودي��ة مع 
ك����ي����ان ال����ع����دو اإلس����رائ����ي����ي ب���م���ا ي����خ����دم ه������ذا ال����ك����ي����ان ع����ى ح��س��اب 

إرادة األمة وشعوبها املناهضة ملشاريع التطبيع واملواالة للعدو 
الصهيوين، التي يعمل بايدن وبكل صلف إلخراجها من تحت 

الطاولة إىل العلن.
وح��������������ذرت ه����ي����ئ����ة رئ�������اس�������ة م����ج����ل����س ال��������ن��������واب م�������ن خ�������ط�������ورة ت���ل���ك 
الرتيبات التي تسعى للزج بدول وشعوب املنطقة العربية يف 
أت����ون ال���ص���راع األم���ري���ي م���ع م��ن��اوئ��ي��ه، ت��زام��ن��ا م���ع ال��ع��د ال��ت��ن��ازيل 
ل��ت��ايش أوه�����ام اس���ت���م���رار س��ي��اس��ة ه��ي��م��ن��ة ال��ق��ط��ب ال���واح���د ال���ذي 
بدأت تداعياته من خال مؤشرات الحرب الروسية األوكرانية 
بسبب تماديه يف ارت��ك��اب ج��رائ��م ال��ح��رب بحق شعوب املنطقة 
ال���ت���ي ي��س��ع��ى ال����ي����وم إلق���ح���ام���ه���ا يف م���غ���ام���رة خ����اس����رة رب���م���ا ت��ك��ون 
األخ���رة لتمرير أج��ن��دت��ه املشبوهة وتبعاتها ال��ت��ي ت��خ��دم العدو 

اإلسرائيي الغاصب.
ودع������ت ه��ي��ئ��ة رئ����اس����ة م��ج��ل��س ال�����ن�����واب، ك����ل األح��������رار ورؤس������اء 
وأعضاء الرملانات العربية والدولية والشعوب التواقة للحرية 
واالنعتاق من الوصاية والهيمنة، إىل التحرك املسؤول ملواجهة 
تحركات النظام السعودي وبقية األنظمة واألدوات العميلة.

وأك��دت رفضها املطلق وكل أبناء الشعب اليمني للمساعي 
وامل��خ��ط��ط��ات ال��ت��ي تحملها ه��ذه ال��زي��ارة امل��ش��ؤوم��ة وم��ا ستسفر 
ع��ن��ه م��ن ن��ت��ائ��ج ك��ارث��ي��ة مخيبة ل��آم��ال وخ����ذالن لتطلعات أب��ن��اء 

األمتني العربية واإلسامية.
ون�������وه�������ت ال�����ه�����ي�����ئ�����ة إىل أن����������ه يف ال�������وق�������ت ال������������ذي ي����ت����ع����م����د ال����ن����ظ����ام 
السعودي تقليص أعداد الحجاج ومنعهم من زيارة بيت الله 
الحرام، يقوم بفتح أجواء باد الحرمني الشريفني أمام زيارة 
املسؤولني الصهاينة وب��اي��دن ال��ذي يسعى الستكمال مشاريع 

الركيع والتطبيع واملواالة لعدو األمة.
واس�����ت�����ه�����ج�����ن�����ت ال�����ه�����ي�����ئ�����ة، ت�����رح�����ي�����ب ال������ن������ظ������ام ال�������س�������ع�������ودي ب����ه����ذه 
ال����زي����ارات، وك����ان ح���ري ب��ه أن ي��ح��رم امل��ق��دس��ات وم��ش��اع��ر األم��ة 
اإلسامية، لكنه انرى بكل وقاحة وصلف ليؤكد أنه جزء من 
اللعبة واملخطط والبقرة الحلوب والجاد والضحية يف آن معاً.. 
الف��ت��ة إىل أن ذل���ك ي���أيت يف إط���ار ال��ف��ج��ور ال��س��ي��ايس ل��ه��ذا النظام 
العميل واس��ت��ف��زاز ملشاعر أب��ن��اء األم��ة العربية ومنهم الشعب 

السعودي والخليجي املغلوب عى أمره.
وأش��ارت الهيئة يف بيانها إىل أن زي��ارة بايدن وإع��ان التطبيع 
رس����م����ي����ا م�����ع ك����ي����ان ال�����ع�����دو ال����ص����ه����ي����وين، ي���ت���ط���ل���ب ت����وح����ي����د ج���ه���ود 
الشعوب العربية الحرة، لرفض التحركات املشبوهة لألنظمة 
العميلة ورفض التطبيع واملواالة التي تسعى إليها دول التطبيع 
وإع����ادة االع��ت��ب��ار لشعوب األم���ة ومقدساتها .. م��ؤك��دة أن تلك 
أمانة ملقاة عى عاتق أبناء األمة التي تعتز بعروبتها وإسامها.

هيئة رئاسة مجلس النواب تدين زيارة بايدن ومشاريع التطبيع واملواالة للعدو اإلسرائيلي

 الزيارة تهدف إلى استكمال مشاريع تطبيع بقية أنظمة العمالة وتوطيد عالقات السعودية مع كيان العدو اإلسرائيلي

أص���درت اللجنة العسكرية الوطنية أم��س، 
ب���ي���ان���اً ت��وض��ي��ح��ي��اً ح�����ول ف���ت���ح ط���ري���ق ال��خ��م��س��ني- 

الستني بمحافظة تعز.
وأوض���ح���ت ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��س��ك��ري��ة يف ال��ب��ي��ان أن��ه��ا 
ق��ام��ت بفتح ط��ري��ق الخمسني- الستني امل��ؤدي 
إىل م��دي��ن��ة ت��ع��ز م��ن ج��ان��ب واح���د ت��ن��ف��ي��ذاً مل��ب��ادرة 
امل����ج����ل����س ال����س����ي����ايس األع����������ى، ال����ت����ي أع���ل���ن���ه���ا ي����وم 
األربعاء 7 ذو الحجة 1443ه� املوافق 6 يوليو 
2022 لتخفيف معاناة املواطنني يف محافظة 
تعز يف ظ��ل التعنت املستمر م��ن قبل ال��ع��دوان 
ومرتزقته، ورفضهم كل املبادرات التي طرحتها 

اللجنة العسكرية خال الفرة املاضية.
وق���ال���ت ال��ل��ج��ن��ة " ن��وض��ح ل��ك��اف��ة امل���واط���ن���ني يف 
م��ح��اف��ظ��ة ت���ع���ز، ول���ل���رأي ال���ع���ام امل���ح���ي وال�����دويل 
ب����أن ال��ل��ج��ن��ة ان��ت��ه��ت ي����وم ال��خ��م��ي��س امل�����ايض 1٥ 
ذو ال�����ح�����ج�����ة 1443 ه�����������ج�����ري�����ة – امل���������واف���������ق 14 
يوليو 2022، م��ن أع��م��ال فتح ال��ط��ري��ق ون��زع 
امل�����خ�����ل�����ف�����ات ال�������راب�������ي�������ة، وع������ق������د م���م���ث���ل���ه���ا م�����ؤت�����م�����راً 

ص������ح������ف������ي������اً ب�������ح�������ض�������ور وس����������ائ����������ل اإلع�������������������ام امل����ح����ل����ي����ة 
وال�����������خ�����������ارج�����������ي�����������ة، وع����������ض����������و امل��������ج��������ل��������س ال�������س�������ي�������ايس 
األع���ى س��ل��ط��ان ال��س��ام��ع��ي، وق���ي���ادات السلطة 
املحلية امل��دن��ي��ة وال��ع��س��ك��ري��ة وم��م��ث��ي منظمات 
امل��ج��ت��م��ع امل�����دين وح���ش���د م���ن امل���واط���ن���ني، أع��ل��ن��ت 
ف���ي���ه ج����ه����وزي����ة ط����ري����ق ال���خ���م���س���ني وف���ت���ح���ه أم�����ام 

املواطنني من أبناء محافظة تعز".
وأشارت إىل أنه وعند وصول الوفد الحقوقي 
واإلع�������ام�������ي ال���������ذي راف���������ق ال�����ف�����رق امل����ي����دان����ي����ة ال���ت���ي 
ع���م���ل���ت ع�����ى ن�������زع ال�����ح�����واج�����ز، ت����ع����رض����ت ال����ف����رق 
امليدانية والطواقم اإلعامية يف أخر ساتر ترابي 
ع��ى ب��ع��د ٥00 م��ر م��ن ال��ط��رف األخ����ر إلط��اق 
رص����اص ك��ث��ي��ف م���ن ق��ن��اص��ة ي��ت��ب��ع��ون مليشيات 
ال���ع���دوان وم��رت��زق��ت��ه يف ت��ع��ز، ك���ادت أن تصيب 

مراسل قناة "الهوية" اإلعامي عبده عطا.
وب�����ي�����ن�����ت ال����ل����ج����ن����ة ال�����ع�����س�����ك�����ري�����ة ال������وط������ن������ي������ة، أن 
م����ل����ي����ش����ي����ات ال���������ع���������دوان وامل�������رت�������زق�������ة ق������ام������ت ب���م���ن���ع 
حافات أجرة كان يستقلها مواطنون حاولوا 

ال�����ع�����ب�����ور ع������ر ط�����ري�����ق م����دي����ن����ة ال�������ن�������ور- ال���خ���م���س���ني 
– ال����س����ت����ني، وع����ن����د وص�������ول ال����ح����اف����ات إىل أخ���ر 
نقطة ب��ات��ج��اه سيطرة م��رت��زق��ة ال��ع��دوان قامت 
ه��ذه املليشيات بمنعهم م��ن ال��دخ��ول إىل تعز 
وإرجاعهم وتوعدتهم بالقتل إذا حاولوا العبور 

عر هذا الطريق.
وع�����������رت ع�������ن األس�����������ف م�������ن اس������ت������م������رار م����رت����زق����ة 
ال������ع������دوان يف إغ��������اق خ�����ط ال���خ���م���س���ني- ال��س��ت��ني 
أمام املواطنني.. مؤكدة أنها عملت عى إعادة 
تأهيل الطريق ورفع كافة املخلفات والحواجز 
وال������س������وات������ر ال������راب������ي������ة وق������ام������ت ب����ت����أم����ي����ن����ه ك����ام����ا، 
وت��أك��دت ع��ر ف��رق��ه��ا امل��ي��دان��ي��ة م��ن خ��ل��و الطريق 
من مخلفات االشتباكات والقنابل العنقودية 
وقامت بوضع اللوحات اإلرشادية للمواطنني.
كما أكدت اللجنة العسكرية، أنها لم تدخر 
ج�������ه�������داً يف س����ب����ي����ل ت����خ����ف����ي����ف م�����ع�����ان�����اة امل�����واط�����ن�����ني 
يف ت�����ع�����ز، غ������ر أن ك������ل م����ح����اوالت����ه����ا وم����ب����ادرات����ه����ا 
وخطواتها التنفيذية واجهها مرتزقة العدوان 

بالرفض واملنع وأخرا إطاق الرصاص والقنص 
وحجز املواطنني الذين حاولوا املرور عر طريق 

مدينة النور- الخمسني- الستني.
وتساءلت اللجنة عما إذا ك��ان ال��ط��رف اآلخ��ر 
ي����س����ع����ى ل����ف����ت����ح ال�������ط�������رق�������ات، أو ي����س����ع����ى إلب�����ق�����اء 
م������ع������ان������اة امل�������واط�������ن�������ني ل�����ي�����ت�����اج�����ر ب�����ه�����ا وي����س����ت����ث����م����ره����ا 

سياسيا وعسكريا.
وجددت اللجنة، التأكيد بأنها ستواصل بذل 
الجهود لفتح الطرقات يف محافظة تعز، وعدد 
من املحافظات التي يواصل العدوان ومرتزقته 
التنصل عن فتحها.. محملة العدوان ومرتزقته 
كامل املسؤولية عن عرقلة فتح الطرق يف تعز، 
وأي اع���ت���داء ي��ت��ع��رض ل���ه امل���واط���ن���ون امل��س��اف��رون 

وما ينتج عن ذلك من تبعات.
ودع������ت ال���ل���ج���ن���ة ال���ع���س���ك���ري���ة ال���وط���ن���ي���ة، ك��اف��ة 
امل����واط����ن����ني يف ت���ع���ز إىل ال���ض���غ���ط ع�����ى ال�����ع�����دوان 
ومرتزقته وكشف عرقلتهم وتعنتهم ورفضهم 

لفتح الطرقات.

أصدرت بيانًا توضيحيًا بشأن فتح طريق اخلمسني- الستني بتعز

اللجنة العسكرية الوطنية: استكملنا أعمال فتح الطريق 
ونزع املخلفات الترابية

   نعبر عن األسف من استمرار مرتزقة العدوان في إغالق خط اخلمسني- الستني أمام املواطنني

  ت���ع���رض���ت ال���ف���رق 
والطواقم  امليدانية 
إلط��������������������الق رص������������اص 
ك����ث����ي����ف م������ن ق���ن���اص���ة 
ي���ت���ب���ع���ون م��ل��ي��ش��ي��ات 

العدوان ومرتزقته

 ندعو كافة املواطنني 
في تعز إلى الضغط على 
ال���������ع���������دوان وم����رت����زق����ت����ه 
وك���������ش���������ف ع�����رق�����ل�����ت�����ه�����م 
وت����ع����ن����ت����ه����م ورف����ض����ه����م 

لفتح الطرقات

قال عضو املجلس السيايس 
األعى محمد عي الحويث، إن 
الهدنة الحالية لم تؤت ثمارها 
ول��س��ن��ا راض���ني عنها ول���ن نقبل 
ان ت�����ن�����ت�����ه�����ي األم�����������������ور اال ب�����وق�����ف 
ال��������ع��������دوان وف��������ك ال�����ح�����ص�����ار واال 
ف��ن��ح��ن م��س��ت��ع��دون للمواجهة 

حنى النهاية.
ودع������������ا ال��������ح��������ويث يف ك����ل����م����ة ل���ه 
خ���������ال م�������س�������رات ي���������وم ال������والي������ة 
ب�����ال�����ع�����اص�����م�����ة ص������ن������ع������اء ال�������ي�������وم، 
إىل االس�����ت�����ع�����داد وال����ج����ه����وزي����ة، 
وأن ن�����ك�����ون ح����اض����ري����ن إذا ق����رر 
ق����ائ����د ال�����ث�����ورة ال���س���ي���د ع���ب���دامل���ل���ك 

ب����درال����دي����ن ال����ح����ويث ال���ت���ح���رك م����ن أج�����ل م���واج���ه���ة امل��خ��اط��ر 
عى الشعب اليمن.

وأض�������اف “س���ن���ق���ات���ل ول�����ن ن��خ��اف��ه��م ك���م���ا ل����ن ن��خ��اف��ه��م يف 
ال��س��ن��وات امل��اض��ي��ة ل��ن ن��خ��اف��ه��م يف ال��س��ن��ني امل��ق��ب��ل��ة، وك��ل 
ال�����س�����اح ال��������ذي وج����ه����ن����اه م����س����ت����ع����دون ألن ن����واج����ه����ه ح��ت��ى 

النهاية”.
وأك����د ال���ح���ويث أن ال��رئ��ي��س األم���ري���ي ال���ح���ايل ج���و ب��اي��دن 
ك���غ���رة م���ن ال����رؤس����اء األم���ري���ك���ي���ني ال��س��اب��ق��ني ل���م ي����أيت إىل 
امل���ن���ط���ق���ة إال ل���خ���دم���ة ك����ي����ان ال�����ع�����دو ال����ص����ه����ي����وين، ول���ل���دف���ع 

بأموال العرب واملسلمني لحماية الكيان الغاصب.
وخ���اط���ب امل��ج��ت��م��ع��ني يف ج���دة ال��س��ع��ودي��ة ق���ائ���ا: ن��ق��ول 
للمجتمعني الذين اجتمعوا أمس يف السعودية وعقدوا 

ق���م���ة يف ال����س����ع����ودي����ة، ل�����م ي���أيت 
بايدن، كما لم يأيت بوش، كما 
لم يأيت ترامب، كما لم يأيت أي 
رئيس من الرؤساء األمريكيني 
ل���ي���خ���دم ال���ق���ض���اي���ا اإلس����ام����ي����ة، 
إنما أتو لخدمة اليهود لخدمة 
“إس���������������رائ���������������ي���������������ل”، ل������ل������ع������م������ل ع����ى 
ت���ح���ص���ني “إس�����رائ�����ي�����ل”، ل��ل��دف��ع 
ب�����������أم�����������وال ال����������ع����������رب وامل�����س�����ل�����م�����ني 

لحماية “إسرائيل”.
امل����������ج����������ل����������س  ع���������������ض���������������و  وأدان 
ال�����������س�����������ي�����������ايس األع�����������������������ى “ك������������������ل م�����ا 
خرجت به تلك القمة الهزيلة 
ال��ت��ي ل��م ت��ك��ن أب���دا إال م��ن أج��ل 
ال��ك��ي��ان ال���غ���اص���ب”.. م��ض��ي��ف��اً “إن اج��ت��م��اع��ه��م ب��األم��س يف 
السعودية ال يمثل اإلسام يف يش، ولن يكون إىل جانب 
القضايا اإلسامية، إنما ذه��ب ذل��ك االجتماع من أجل 

“إسرائيل” ومن أجل الكيان املحتل”.
وق������ال “إن����ن����ا ال����ي����وم أح������وج م����ا ن���ك���ون ل���اص���ط���ف���اف خ��ل��ف 
ال��والي��ة اإلس��ام��ي��ة، خ��ل��ف والي���ة اإلم����ام ع��ي امل��م��ت��دة من 
والية رسول الله املمتدة من والية الله”.. مؤكدا بالقول: 
كيف م��ا كنت – ف��ب��إذن الله تعاىل – ستهزم، والشعب 
ال����ي����م����ن����ي وش������ع������وب األم����������ة ال����ع����رب����ي����ة الزال������������ت ح�����ي�����ة، ح��ت��ى 
وإن ط��ب��ع م��ع��ك م��ن ط��ب��ع، م��ن األن��ظ��م��ة، م��ش��را إىل أن 
التحالفات التي أنشئت هي موجودة أصا قبل اإلعان 

عنها.

عضو السياسي األعلى احلوثي:

 الهدنة احلالية لم تؤت ثمارها حتى 
اآلن ولسنا راضني عنها

الرسالة األشد
 قوة واألعظم أثرًا

املتحدث الرسمي للقوات املسلحة.. مدير دائرة التوجيه املعنوي

 العميد يحيى سريع قاسم..

دوماً يوجه رسائل قوية ومزلزلة للعدوان والغزاة واملحتلني..
وبمناسبة عيد األضحى املبارك.. تحرك بكل ثقة وإيمان إىل جبهات 
الحدود.. مؤكداً أن االلتقاء باملجاهدين املرابطني يف الجبهات شرف 

عظيم يجسده موقفاً وانتماًء ووالًء.



عىل طول الخارطة اليمنية.. ويف مناطق التماس 
وامل��������واج��������ه��������ة.. ت�����ج�����د ال�������ق�������ي�������ادات ال����ع����س����ك����ري����ة ت���ت���ق���دم 

الصفوف وتبادر إىل املشاركة والحضور..
ويف املقدمة ت��أيت ال��زي��ارات امليدانية امل��ب��اش��رة لألخ 
وزي����ر ال���دف���اع ال���ل���واء ال���رك���ن م��ح��م��د ن��اص��ر ال��ع��اط��ف��ي 
ال��ذي تجد له بصمات مؤثرة يف مختلف الجبهات 
ك��م��ج��اه��د وم���ؤم���ن م��ث��ل إخ���وت���ه امل��ج��اه��دي��ن امل��ؤم��ن��ن 

املرابطن يف الجبهات األمامية..
ويف ه���ذا امل��ض��م��ار ت��ج��س��دت زي���ارت���ه إىل ال��ج��ب��ه��ات- 
م���ح���ور خ���ب وال���ش���ع���ف يف م��ح��اف��ظ��ة ال����ج����وف.. ن��ظ��راً 
لحساسية هذه املحافظة وأهميتها وتكالب أطماع 

دول العدوان عىل هذه املحافظة..
وتأيت هذه الزيارات التفقدية املهمة لوزير الدفاع 
إىل األب����������ط����������ال امل�������راب�������ط�������ن ل����ت����ح����م����ل أك�����������ر م��������ن دالل��������ة 
ع��س��ك��ري��ة وج���ي���وس���رات���ي���ج���ي���ة.. ك���ان���ت م��ح��ط��ة مهمة 
إلي���ص���ال رس���ال���ة أن ال��ج��غ��راف��ي��ة ال��ي��م��ن��ي��ة ه���ي ك���ل ال 
يتجزأ وه��و ع��ن��وان ال��س��ي��ادة الوطنية ال��ت��ي ال يمكن 

التفريط بها مهما كانت التضحيات..
وهنا سنتناول بقراءة تحليلية موجزة، ما حملته 
زيارة وكلمات وزير الدفاع التي ألقاها أمام املقاتلن 
األبطال املرابطن يف جبهات محور خب والشعف 
ب���م���ح���اف���ظ���ة ال������ج������وف، م�����ن رس�����ائ�����ل ه�����ام�����ة، ص����ادح����ة 
بالحكمة والبصرية وال��ق��ول السديد، ومعربة عن 
ع����ن����ف����وان أويل ال�����ق�����وة وال������ب������أس ال�����ش�����دي�����د، وم�����ؤك�����دة 
امل�������ي وف�������ق م���ن���ه���ج���ي���ة ال�������ق�������رآن، وع����زي����م����ة االن����ت����ص����ار 
ليمن الحكمة واإليمان وكسر شوكة تحالف الشر 
والعدوان وسحق مملكة قرن الشيطان ودويلة آل 
ن��ه��ي��ان وإذالل ق���وى االس��ت��ك��ب��ار وال��ط��غ��ي��ان، إذا لم 
يستجب أولئك املعتدون ملنطق ودعوات وتوجهات 

السالم العادل واملنصف واملشرف.

قراءة وتحليل/ مقدم/ موىس محمد حسن

الرسالة األوىل
أوىل ال����رس����ائ����ل ال����ت����ي ب���ع���ث ب���ه���ا وزي�������ر ال������دف������اع، أن ع�����ى ت��ح��ال��ف 
ال�����ع�����دوان اس���ت���غ���ال ال���ف���رص���ة امل���ت���اح���ة أم����ام����ه م����ن خ�����ال ال���ه���دن���ة 
العسكرية واإلنسانية ليثبت الجدية وحسن النية للميض نحو 
ت��ح��ق��ي��ق ال����س����ام وإي����ق����اف ال�����ع�����دوان وال����ح����ص����ار، ح���ي���ث أك�����د وزي����ر 
ال��دف��اع ال��ل��واء العاطفي، أن الفرصة متاحة أم��ام دول تحالف 

العدوان للميض نحو السام العادل واملشرف.

الرسالة الثانية
الرسالة الثانية التي ص��دح بها ال��ل��واء العاطفي ج��اءت لتؤكد 
أننا جاهزون للسام إذا صدق تحالف العدوان يف التوجه نحو 
السام، ألننا يف يمن املجد واإلب��اء والرقة واللني قيادة وشعبا 
لسنا دع���اة ح��رب وك��ذل��ك جيشنا العظيم ليس أداة ع���دوان أو 
بغي ع��ى أح��د م��ن دول وش��ع��وب املنطقة وك��ل ال��ع��ال��م، ونحن 

عى الدوام ننشد املحبة والخري والسام.. كما أننا أيضاً أصحاب 
ع��زة وك��رام��ة ون��خ��وة وأول���و ب��أس ش��دي��د وق���وة، ال نقبل بالضيم 
وامل���ذل���ة، ون��رف��ض ال��خ��ن��وع وال��خ��ض��وع واالس��ت��س��ام ألٍي ك���ان من 
املستكربين ال��ظ��امل��ني وال��ط��غ��اة امل��ج��رم��ني، ف���إذا م��ا أراد امل��ع��ت��دون 
اآلثمون الخداع واملكر وتمرير مخططاتهم ومؤامراتهم الحاقدة 
عرب الهدنة واالستمرار يف الحرب، فليعلموا جيداً أن مؤامراتهم 
ومكائدهم سوف تبور ولن يحصدوا منها سوى الويل والثبور، 
فنحن جاهزون لقلب الطاولة عى رؤوسهم وتأديب من أعيته 
ال��ح��م��اق��ة، وه���ذا م��ا أوض��ح��ه ال��وزي��ر العاطفي بقوله "إن أرادت 
دول العدوان امليض نحو السام فالفرصة أمامها ونحن جاهزون 
ل���ذل���ك وإن أرادت ال����خ����داع وامل���ك���ر واالس����ت����م����رار يف ال���ح���رب فنحن 
مستعدون للتعامل مع كل املتغريات وجاهزون لقلب الطاولة، 

فاليمانيون أولو قوة وأولو بأس شديد".

الرسالة الثالثة
وج������اء م���ض���م���ون ال���رس���ال���ة ال���ث���ال���ث���ة م����ش����رياً إىل ف���ض���ل ال���ل���ه ت��ع��اىل 
وع��ون��ه وت��أي��ي��ده ون��ص��ره ألب��ن��اء شعبنا األح����رار ألن��ه��م ث��اب��ت��ون عى 
ال�����ح�����ق يف م�����واج�����ه�����ة األش�������������رار وم����ت����م����س����ك����ون ب���ه���وي���ت���ه���م اإلي����م����ان����ي����ة 
وم��اض��ون ع��ى منهجية ال��ق��رآن وع��ى العهد وامل��س��ار أن��ص��اراً لله 
الواحد القهار ولرسوله املصطفى املختار فهزمت أمامهم قوى 
االستكبار رغم ما تمتلكه من أموال وعتاد وساح وما جمعته 
من جيش جرار ومرتزقة جاءت بهم من مختلف األقطار إضافة 
إىل م��ا ف��رض��ت��ه علينا م��ن ح��ص��ار مطبق وخ��ان��ق، إال أن ك��ل ذل��ك 
لم يغن عنها من األمر شيئا ولم يحقق لها أي انتصار، بل كان 
النصر املبني حليف شعبنا وجيشنا املغوار، وذلك ما أشار إليه 
وزي��ر الدفاع.. حيث ق��ال: "إن صمود شعبنا اليمني وما تحقق 
م�����ن ان�����ت�����ص�����ارات وإن�������ج�������ازات وت�����ح�����والت ع�����ى م������دى أك������ر م�����ن س��ب��ع 
س��ن��وات يعد م��ع��ج��زة، بالنظر إىل ال��ف��ارق الكبري ب��ني م��ا تمتلكه 
وتنفقه دول تحالف العدوان عى هذه الحرب الكونية وبني ما 

تمتلكه ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ي��م��ن��ي��ة".. وق����ال "ل��ك��ن ب��ف��ض��ل ال��ل��ه وع��ون��ه 
وحكمة وشجاعة وإخ��اص قيادتنا الثورية والعسكرية العليا 

تحققت هذه االنتصارات العظيمة".

الرسالة الرابعة
فيما تضمنت الرسالة الرابعة أن املستعمر القديم عمل عى 
زرع ك��ي��ان��ات يف منطقتنا ال��ع��رب��ي��ة ب��ه��دف ح��م��اي��ة ك��ي��ان االح��ت��ال 
اإلسرائييل الغاصب ألرض فلسطني وملقدسات املسلمني، وذلك 
إدراك���اً منه ب��ان ذل��ك الكيان الصهيوين الغاصب م��ه��دٌد ب��ال��زوال 
واالجتثاث وهو أيضاً يدرك حتمية نهايته وزواله ولكنه يسعى 
وم��ع��ه أن��ظ��م��ة الهيمنة وال��ط��غ��ي��ان واالس��ت��ك��ب��ار ال��ع��امل��ي إىل إط��ال��ة 
م����دة اح���ت���ال���ه م���ن خ����ال زرع ك���ي���ان���ات وت���أس���ي���س دوي������ات ك��ان��ت 
تعمل سراً ثم ظهرت بجاء معلنة والءها وتطبيعها وخدمتها 
وم��س��ان��دت��ه��ا ل��ل��ص��ه��ي��ون��ي��ة ول���ق���وى ال��غ��ط��رس��ة ال��ع��امل��ي��ة وت��ن��ف��ي��ذه��ا 
ألجنداتها الخبيثة ضد األمة العربية واإلسامية وخوض حروب 
تدمريية بالوكالة عن تلك القوى املستكربة ضد شعوب ودول 
املنطقة ومنها الحرب العدوانية عى بلدنا وشعبنا الحر األبي، 
حيث أشار إىل ذلك اللواء العاطفي بقوله "ان الكيان الصهيوين 
الذي أقامه االستعمار الربيطاين عى أرض فلسطني املحتلة عام 
1948م مهدد بالزوال وهو يدرك حتمية نهايته املخزية، ولهذا 
فقد أسس له املستعمر كيانات يف املنطقة مثل دويات تحالف 
العدوان عى اليمن التي حققت له عى مدى عشرات السنني 
ما يريد اقتصاديا وسياسيا وثقافيا وإعاميا واآلن تحقق له ما 

يريد عسكريا بالتدخل املباشر وخاصة يف اليمن".

الرسالة الخامسة
الرسالة الخامسة ووجهها وزير الدفاع إىل دول العدوان بأننا 
يف يمن اإليمان والحكمة قد أكرمنا الله بقيادة ملهمة شجاعة 
تمتلك ب��ص��رية مستنرية ورؤي����ة ن��وران��ي��ة ون��ظ��رة ث��اق��ب��ة وت��وج��ه��ات 

نصرة وعزة وهداية، قائمة عى الحق ومنتصرة للحق وماضية 
ع���ى دروب االس��ت��ق��ام��ة ويف م���س���رية ق��رآن��ي��ة وم��ن��ه��ج��ي��ة إي��م��ان��ي��ة، 
ه������ذه ال����ق����ي����ادة امل���ل���ه���م���ة ال���ح���ك���ي���م���ة م���م���ث���ل���ة ب���ال���س���ي���د ع���ب���دامل���ل���ك ب���در 
ال��دي��ن ال��ح��ويث- يحفظه ال��ل��ه- ق��ل أن تجد لها مثيا أو ن��ظ��ريا يف 
تاريخ األمم والشعوب، كما أن أرضنا اليمنية الطيبة والطاهرة 
ك��ان��ت منذ ال��ق��دم وع��رب حقب ال��ت��اري��خ م��ق��ربة ل��ل��غ��زاة الطامعني 
وسيظل ترابها الطاهر كذلك يف قادم السنني واألعوام غري قابل 
ب��ال��دخ��اء وامل��ح��ت��ل��ني، ألن��ه��ا م��ل��ك ش��ع��ب ح���ر ع��زي��ز ك��ري��م ي��واج��ه 
األع��داء بشجاعة وعنفوان وإب��اء ويرفد جبهات القتال بسخاء 
وي���س���ط���ر أروع م���اح���م ال���ب���ط���ول���ة وال��ت��ض��ح��ي��ة وال�����ف�����داء، وه������ذا م��ا 
أوض��ح��ه ال��ل��واء العاطفي ق��ائ��ًا: "ن��ق��ول ل���دول تحالف ال��ع��دوان 
وم�����ن ي���ق���ف م���ع���ه���ا، ل���ق���د اك���رم���ن���ا ال���ل���ه ب���ق���ائ���د ق����ل ن���ظ���ريه يف ت���اري���خ 
األمم والشعوب، وبأرض ال تقبل عى ترابها دخيل أو محتل، 
وبشعب حر وصامد ملتف حول قيادته ويرفد الجبهات باملال 
والرجال، وبجيش ولجان شعبية ال يقبلون بغري النصر املؤزر".. 
وأض��اف: "أن القوات املسلحة اليمنية يف ظل القيادة الحكيمة 
وال��ش��ج��اع��ة ل��ق��ائ��د ال���ث���ورة ال��س��ي��د ع��ب��د امل��ل��ك ب���در ال��دي��ن ال��ح��ويث، 
أثبتت للجميع، أن املقاتل الصادق أشد صابة وأعظم قوة من 
دب��اب��ات وم��درع��ات األع���داء وطائراتهم وصواريخهم وبوارجهم 
ال��ح��رب��ي��ة".. م���ؤك���داً أن ال���ع���ام ال��ث��ام��ن م���ن ال��ص��م��ود س��ي��ك��ون ع��ام 

التمكني والنصر الشامل يف كل الجغرافيا اليمنية.
م���ن ج��ان��ب��ه رح����ب م��س��اع��د ق���ائ���د امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��س��ك��ري��ة ال��س��ادس��ة 
العميد جابر أبومهدي بوزير الدفاع، مؤكدا أن منتسبي املنطقة 
عى امتداد املسرح العمليايت والقتايل لجبهات خب والشعف 
يف ج��اه��زي��ة ع��ال��ي��ة واس���ت���ع���داد دائ����م ل��ت��ن��ف��ي��ذ امل���ه���ام امل��وك��ل��ة ال��ي��ه��م 

بكفاءة واقتدار.
الهارب لن ينتصر

وعى صعيد متصل كانا عضو املجلس السيايس األعى- قائد 
املنطقة العسكرية الثالثة الفريق مبارك املشن الزايدي، ووزير 

الدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي قد قاما بتفقد أحوال 
املرابطون يف عدد من املواقع العسكرية املتقدمة التابعة لوحدات 

املنطقة العسكرية الثالثة.
وخ�����ال ال����زي����ارة ن��ق��ل ال��ف��ري��ق امل���ش���ن، ت���ه���اين وت���ربي���ك���ات ال��ق��ي��ادة 
ال����ث����وري����ة وامل���ج���ل���س ال���س���ي���ايس األع������ى ل���ل���م���راب���ط���ني ب��م��ن��اس��ب��ة ع��ي��د 

األضحى املبارك.
وأش������������اد ب�����امل�����اح�����م ال����ب����ط����ول����ي����ة ال�����ت�����ي ي����س����ط����ره����ا امل������راب������ط������ون وه����م 
يدافعون بكل بسالة وإقدام عن السيادة الوطنية ضد الغزاة 

واملرتزقة.
من جانبه أوضح وزير الدفاع أن الزيارات العيدية للمرابطني 
ت���أيت تنفيذا لتوجيهات رئ��ي��س امل��ج��ل��س ال��س��ي��ايس األع���ى املشري 
الركن مهدي املشاط، لاطاع عى أحوالهم ومشاركتهم أفراح 

عيد األضحى.
وخ��اط��ب ال���ل���واء ال��ع��اط��ف��ي امل��راب��ط��ني يف ال��خ��ط��وط األم��ام��ي��ة يف 
معسكر كوفل وجبهة الطلعة الحمراء مواقع الدشوش قائا: 
"ش��رف كبري لنا أن نكون يف ه��ذه امل��واق��ع وامل��ي��ادي��ن م��ع األبطال 

الذين يدافعون عن األرض والعرض".
وتطرق إىل مؤامرة الغزاة عى اليمن يف املايض والحاضر والتي 
ت���أيت يف إط����ار ت��ن��ف��ي��ذ دول ت��ح��ال��ف ال���ع���دوان ألج���ن���دة ك��ي��ان ال��ع��دو 

الصهيوين يف التوسع واالحتال ونهب خريات اليمن وثرواته.
وأضاف: "بفضل الله سبحانه وتعاىل وبفضل القيادة الحكيمة 
ورجال الرجال الصادقني هزم تحالف العدوان وأدواته وخارت 
ق����واه����م وك����س����رت ع��ن��ج��ه��ي��ت��ه��م وغ��ط��رس��ت��ه��م وغ�����روره�����م واه���ت���زت 

عروشهم".
وح�����ذر وزي�����ر ال���دف���اع ت��ح��ال��ف ال����ع����دوان م���ن م��غ��ب��ة االس���ت���م���رار يف 

فرض الحصار الجائر عى أبناء الشعب اليمني.
وق�����ال: "ال���ع���دو ال��ص��ه��ي��وين ي��م��ر ب���أس���وأ ح���االت���ه، ودول ت��ح��ال��ف 
العدوان تهرول للتطبيع معه ليحميها وكلهم هاربون، والهارب 
لن ينتصر والنصر بإذن الله للمجاهدين رجال الرجال، شعب 

اإليمان والحكمة، أولو القوة والبأس الشديد".
وأش�����اد ال���ل���واء ال��ع��اط��ف��ي ب���ال���دور ال��وط��ن��ي امل���ش���رف ألب���ن���اء م���أرب 
األب���ي���ة، وم��س��ان��دت��ه��م ألب���ط���ال ال���ق���وات امل��س��ل��ح��ة يف ت��ع��زي��ز األم���ن 
واالس���ت���ق���رار يف م��دي��ري��ة ص�����رواح، وردع ج��ح��اف��ل امل��رت��زق��ة أذن���اب 

تحالف العدوان يف البوابة الجنوبية ملدينة مأرب. 
ف��ي��م��ا رح�����ب م���ح���اف���ظ م������أرب ع����يل ط���ع���ي���م���ان، ب���ال���ف���ري���ق ال����زاي����دي 
وال����ل����واء ال���ع���اط���ف���ي.. م��ث��م��ن��ا زي���ارت���ه���م ال��ع��ي��دي��ة ل��ل��م��راب��ط��ني ال��ذي��ن 
ك��ان والي���زال لهم دور ب��ارز يف ال��دف��اع ع��ن أم��ن واس��ت��ق��رار الوطن 

والشعب والتصدي للغزاة املعتدين.
فيما أكدت كلمة املرابطني التي ألقاها العميد صالح العوبيل 
أن م���ن���ت���س���ب���ي وح����������دات امل���ن���ط���ق���ة ال���ع���س���ك���ري���ة ال����ث����ال����ث����ة، ي��ت��م��ت��ع��ون 
بمعنويات ويف جاهزية قتالية عالية لتنفيذ ما يسند إليهم من 

مهام.
ب���دوره دع��ا الشيخ ع��يل ب��ن عبود الشريف م��ن تبقى م��ن املغرر 
بهم ممن ال ي��زال��ون يف صفوف ال��ع��دوان إىل اغتنام ق��رار العفو 
العام والعودة إىل صف الوطن، وترك الغزاة واملرتزقة يواجهون 

مصريهم املحتوم الذي يقودهم إىل مزبلة التاريخ.

     العام الثامن من الصمود سيكون عام 
التمكني والنصر الشامل في كل اجلغرافيًا اليمنية

     الكيان الصهيوني مهدد بالزوال وهو يدرك حتمية نهايته
     قواتنا املسلحة في ظل القيادة احلكيمة أثبتت للجميع، أن املقاتل الصادق أشد صالبة وقوة من مدرعات 

األعداء وطائراتهم وصواريخهم 
    العام الثامن من الصمود سيكون عام التمكني والنصر الشامل في كل اجلغرافيًا اليمنية

قراءة 05

لم تعد املعادلة يف اليمن ملتبسة إال عى بقايا خونة 
األوطان والقيم واملبادئ 

ب��ع��ث ك��ب��ري امل��ج��اه��دي��ن يف ف��ل��س��ط��ني ال����ُح����ّرة، السيد 
إسماعيل هنيه )أبو العبد( بربقيات تهنئة يف مناسبة 
عيد األضحى امل��ب��ارك إىل ق��ادة الجمهورية اليمنية، 
ويف م���ق���ّدم���ه���م ال���س���ي���د ال���ح���ب���ي���ب، ع���ب���د امل����ل����ك ب����ن ب���در 
ُ���ب���ارك���ة،  ال���دي���ن ال���ح���ويث، ق��ائ��د ال���ث���ورة ال��ت��ص��ح��ي��ح��ي��ة امل
وف�����خ�����ام�����ة ال������رئ������ي������س، م�����ه�����دي م����ح����م����د امل������ش������اط رئ���ي���س 
املجلس السيايس، وبرقية إىل رئيس حكومة اإلنقاذ 

الوطني بصنعاء.
 إىل هنا الخرب طبيعي واعتيادي وال يخرج عن سياق 
فهم تبادل برقيات ورسائل التهنئة باألعياد الدينية 
والوطنية املباركة، وطبيعي جداً أن يتبادل التهاين 
رف��اق امل��وق��ف ال��ع��روب��ي وال��دي��ن��ي واألخ��اق��ي ال��واح��د، 
ب�����اع�����ت�����ب�����اره�����م ج����ب����ه����ة س�����ي�����اس�����ي�����ة وع�����س�����ك�����ري�����ة م����ق����اوم����ة 
ل���ل���م���ش���روع ال���ص���ه���ي���وين األم���������رييك ال����غ����رب����ي يف ال���ش���رق 
األوسط، وتحديداً يف أرض فلسطني العربية املحتلة.
ه��ذه املعادلة يفهمها املبتدئون يف الفكر السيايس 
وم��ن��ط��ق األخ������اق وامل����ب����ادئ وال���ق���ي���م اإلن���س���ان���ي���ة، لكن 
كيف يمكن أن يفهم الرأي العام العربي واإلسامي 
تلك الهجمة اإلعامية الرعناء، التي شّنها عدٌد من 
ال���ُك���ّت���اب وال��ص��ح��اف��ي��ني م���ن دول ال���ع���دوان الخليجي 
ع������ى ال����ي����م����ن وع����������دد م������ن ع����م����ائ����ه����م وم����رت����زق����ت����ه����م م��ن 
اليمنيني. سواء أكانوا سياسيني أم إعاميني؟ هؤالء 
����وا ه���ج���وم���اً إع���ام���ي���اً وس���ي���اس���ي���اً ك���اس���ح���اً ع���ى ق���ادة  ش����ُنّ
الحركة اإلسامية الفلسطينية املقاومة )حماس(، 
وتحديداً عى القائد املجاهد إسماعيل هنية، رئيس 

حركة حماس الفلسطينية املقاومة للعدو الصهيوين 
اإلسرائييل.

ه������������������������ؤالء ال������������ك������������ت������������اب )ال��������������ح��������������زب��������������ي��������������ون، ال��������س��������ي��������اس��������ي��������ون 
واإلعاميون( وهم عبارة عن بقية من البقايا املتهالكة 
من اإلخ��وان املسلمني، واالشرتاكيني واالنفصاليني 
وامل���ؤت���م���ري���ني وال���ب���ع���ث���ي���ني وال���ن���اص���ري���ني وال���ي���س���اري���ني، 
ت���ح���ّول���وا ع��م��وم��اً إىل م���ا ي��ش��ب��ه ف��ري��ق��اً إع���ام���ي���اً م��وّج��ه��اً 
وم��ن��اه��ض��اً ل��ح��رك��ة ح��م��اس ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ي��ة، يتهمونها 
ب��ال��ع��م��ال��ة ل��ل��ج��م��ه��وري��ة اإلس��ام��ي��ة اإلي��ران��ي��ة وال��ن��ظ��ام 
العربي السوري بقيادة الدكتور بشار األسد، وبأنها 
عميلة لحزب الله اللبناين.. وه��ي ات��ه��ام��ات رددوه��ا 
أكر من ثماين سنوات وصّدقوها، وهي عمٌر مساٍو 
ل����ل����ع����دوان ال����س����ع����ودي اإلم����������ارايت ال��خ��ل��ي��ج��ي األم�����رييك 
عى الجمهورية اليمنية، وعاصمتها صنعاء. هؤالء 
السياسيون والُكّتاب كالوا أغلظ االتهامات لحركة 

أنصار الله اليمنّية وحلفائها.
لقد حار الرأي العام العربي واإلسامي، وهو يقرأ 
ك��ت��اب��ات ه�����ؤالء ال���ش���رذم���ة ال��ع��م��ي��ل��ة امل��رت��ب��ط��ة ب��دول��ت��ي 
ال����ع����دوان ال���س���ع���ودي اإلم��������ارايت ع���ى ال���ي���م���ن، ح����ار يف 
التفريق بينهم وبني كتابات اإلعاميني والسياسيني 
ال���ص���ه���اي���ن���ة اإلس����رائ����ي����ل����ي����ني، ح��ي��ن��م��ا ي���ق���ي���س���ون امل���ع���اي���ري 
ال���س���ي���اس���ي���ة واألخ����اق����ي����ة يف م��ن��ط��ق��ة ال����ش����رق األوس�����ط 
بُرمتها، إذ تجدهم ُيصّنفون إي��ران وس��وري��ا واليمن 
وحركة املقاومة يف العراق ولبنان وفلسطني حركات 
تمرد )راديكالية متطرفة(، وقوًى إرهابية عسكرية 
تزعزع األمن واالستقرار يف محيط الشرق األوسط!

هذا التفسري لهذه القوى آنفة الذكر ينسجم كلياً 

واملواقف املناهضة لهذه الحركات، أي إن جوهر زيارة 
ال���رئ���ي���س األم������رييك ج���و ب���اي���دن ل��ل��م��ن��ط��ق��ة ه���و يف صنع 
ج��ب��ه��ة ع��س��ك��ري��ة أم��ن��ي��ة )ع��رب��ي��ة وخليجية خ��ص��وص��اً( 
لحماية الكيان الصهيوين اإلس��رائ��ي��يل، وه��ذا م��ا عرب 
ع���ن���ه ب�����وض�����وح ال����رئ����ي����س األم���������رييك وت����ص����ري����ح����ات ق�����ادة 

الكيان الصهيوين.
إذاً، مهمة األمريكيني، ومعهم الحكومات العربية 
ُ����ط����ّب����ع����ة، اآلن وب�������األم�������س، ه�����ي ال���ح���ف���اظ  ال����رج����ع����ي����ة امل
ع�����ى أم�������ن ال����ك����ي����ان ال����ص����ه����ي����وين اإلس�����رائ�����ي�����يل ال����ي����ه����ودي 
واستقراره، من خال الحرب الشعواء عى أي قوة 
ع��رب��ي��ة أو إس���ام���ي���ة م���ق���اوم���ة، وه����ي ال���ي���وم ت��ت��م��ّث��ل يف 
جبهة املقاومة )إيران، العراق، سوريا، لبنان، غزه – 
فلسطني، اليمن وعاصمتها صنعاء(، هذه املعادلة 
املُ��ب��س��ط��ة املُ���ع���ق���دة ه���ي ال���ت���ي ت��ح��ك��م امل��ن��ط��ق��ة ب��ُرم��ت��ه��ا، 

بوجود مشروعني واضحي املعالم والُقوى.
ن�����ع�����ود إىل م����ب����ت����دأ م���ق���ال���ن���ا ه�������ذا ح�������ول ت����أس����ي����س ت��ل��ك 
امل���ع���ادل���ة ال���ت���ي ح��ك��م��ت ق���ي���ام امل���ش���روع���ني ال��س��ي��اس��ي��ني 

عى مستوى منطقة الشرق األوسط.
املشروع األول 

ه������و م������ش������روع األح����������������رار، أي امل�������ش�������روع ال������ُح������ر امل�����ق�����اوم 
وامل���ن���اه���ض ل��ل��ق��ي��م ال��رج��ع��ي��ة األم���ريك���ي���ة ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة، 
ت�����ق�����وده ال����ج����م����ه����وري����ة اإلس�����ام�����ي�����ة اإلي������ران������ي������ة، وم���ع���ه���ا 
املقاومة العراقية، وسوريا العروبة بعظمة تاريخها، 
وامل������ق������اوم������ة ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة ال�������ُح�������رة ب�����ق�����ي�����ادة ال����س����ي����د ح��س��ن 
ن����ص����رال����ل����ه، وامل�����ق�����اوم�����ة يف ف���ل���س���ط���ني ب����ق����ي����ادة ح���م���اس 

والجهاد اإلسامي والجبهة الشعبية 
وال����دي����م����ق����راط����ي����ة وم�������ن ت����ب����ّق����ى م��ن 

ف�����ت�����ح، وال�����ج�����م�����ه�����وري�����ة ال���ي���م���ن���ي���ة 
وع����اص����م����ت����ه����ا ص�����ن�����ع�����اء ب����ق����ي����ادة 
الحبيب املجاهد عبدامللك بن 

بدر الدين الحويث وحلفائه.
املشروع الثاين

ه������������������������و امل����������������������������ش����������������������������روع األم��������������������������������رييك 
ال�����������ص�����������ه�����������ي�����������وين اإلس��������������رائ��������������ي��������������يل، 
وال����������������ح����������������ك����������������وم����������������ات ال����������ع����������رب����������ي����������ة 
ُ����������ط����������ّب����������ع����������ة م�����ع  امل�������ت�������ص�������ه�������ي�������ن�������ة امل
ال�����������������ك�����������������ي�����������������ان ال�������������ص�������������ه�������������ي�������������وين، 
وم�����ع�����ه�����م ال�������ق�������وى ال���ي���م���ن���ي���ة 
املتساقطة من بقايا حركة 
اإلخ��وان املسلمني وبقايا 
االش�����رتاك�����ي�����ني وال��ب��ع��ث��ي��ني 
والناصريني واملؤتمريني، 

ومن لّف لّفهم من مرتزقة 
دول ال���������ع���������دوان ال�����س�����ع�����ودي–
اإلمارايت–الخليجي–األمرييك.

الخالصة
ب���ع���د م������رور م����ا ي���زي���د ع����ى س���ب���ع س���ن���ني م����ن ال����ع����دوان 
ال����������وح����������ي ال���������س���������ع���������ودي اإلم���������������������������ارايت ال������خ������ل������ي������ج������ي ع����ى 
ال���ج���م���ه���وري���ة ال��ي��م��ن��ي��ة وع��اص��م��ت��ه��ا ص���ن���ع���اء، ل����م ت��ع��د 
امل��ع��ادل��ة يف ال��ي��م��ن غ���ري واض���ح���ة وال م��ل��ت��ب��س��ة إال عى 
ب���ق���اي���ا خ����ون����ة األوط�����������ان وال����ق����ي����م وامل�������ب�������ادئ، وم��ح��ك��م��ة 

ال��������������ت��������������اري��������������خ وامل�����������ج�����������ت�����������م�����������ع امل��������ح��������يل 
وال����ع����رب����ي واإلن������س������اين س����ُت����ص����در يف 
حق هؤالء الخونة واملأجورين حكم الِقصاص 
ال��ش��رع��ي وف���ق���اً مل���ا اق���رتف���وه م���ن ُم���ن���ك���راٍت ت��ج��اه اليمن 

العظيم وشعبه الكريم.. وفوق ُكل ذِي ِعْلٍم َعِلِيْم

> رئيس مجلس الوزراء — صنعاء
يوليو/ 2022م

زار ن�����ائ�����ب رئ�����ي�����س ه���ي���ئ���ة األرك������������ان ال���ع���ام���ة 
ال�����������ل�����������واء ال����������رك����������ن ع����������يل امل�����������وش�����������ي، ج�����رح�����ى 
الجيش واللجان الشعبية واملرىض الذين 
ي��ت��ل��ق��ون ال���ع���اج يف امل��س��ت��ش��ف��ى ال��ع��س��ك��ري 

بصنعاء.
واطلع اللواء املوشي، ومعه نائب مدير 
الدائرة املالية بوزارة الدفاع العميد محمد 
املتوكل ومدير الخزينة العسكرية العقيد 
ول�����ي�����د امل������ؤي������د ورئ������ي������س م����ؤس����س����ة ال����ج����رح����ى 

ع������يل ال�����ض�����ح�����ي�����اين، ع������ى أح������������وال ال����ج����رح����ى 
وامل��������������رىض وط����ب����ي����ع����ة ال������خ������دم������ات وال������رع������اي������ة 
ال�����ط�����ب�����ي�����ة وال������ع������اج������ي������ة ال�������ت�������ي ت�������ق�������دم ل�����ه�����م.. 
وخال الزيارة تبادل نائب رئيس األركان 
مع الجرحى وامل��رىض تهاين عيد األضحى 
املبارك، مشيداً باألدوار واملواقف البطولية 
التي سطرها الجرحى من أبطال الجيش 
وال�����ل�����ج�����ان ال���ش���ع���ب���ي���ة يف م���خ���ت���ل���ف ج���ب���ه���ات 
ال�����ع�����زة وال�����ك�����رام�����ة وه������م ي����واج����ه����ون ال����غ����زاة 

ومرتزقتهم.
وأش��������������ار إىل أن ت����ف����ق����د أح��������������وال ال����ج����رح����ى 
وم���ع���اي���دت���ه���م أق�����ل واج�������ب ي���م���ك���ن ت��ق��دي��م��ه 
ألن���ه���م أه����ل ال��ف��ض��ل وم����ن ي��س��ت��ح��ق��ون كل 

الرعاية واالهتمام والوفاء والتقدير.
وأش���������������������اد ال������������ل������������واء امل�����������وش�����������ي وال����������ق����������ي����������ادات 
امل����س����ت����ش����ف����ى  إدارة  ب������ج������ه������ود  ال������ع������س������ك������ري������ة 
العسكري وك��ل الطواقم الطبية والفنية 
واإلدارية وما تقدمه من خدمات ورعاية 

طبية وعاجية متكاملة ونوعية للجرحى 
وامل��������������������رىض رغ�������������م ال��������ص��������ع��������وب��������ات وال����������ظ����������روف 

االستثنائية جراء العدوان والحصار.
وق��دم ال��زائ��رون للجرحى وامل��رىض مبالغ 
م���ال���ي���ة.. م��ع��ربي��ن ع���ن ت��م��ن��ي��ات��ه��م ل��ل��ج��رح��ى 
واملرىض الشفاء العاجل.. من جهتهم عرب 
الجرحى عن تقديرهم وامتنانهم لقيادة 
وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة 

عى هذه الزيارات العيدية.
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ا. د. عبدالعزيز صالح بن حبتور 

خالل زيارته للجرحى يف املستشفى العسكري بصنعاء

نشكر الخدمات الطبية ملا تقدمه من اهتمام ورعاية وعناية بالجرحى

اللواء املوشكي: املواقف البطولية للجرحى األبطال أثمرت عزًا ونصرًا لليمن 

    العاطفي: إن أرادت دول العدوان االستمرار في احلرب 
فنحن مستعدون لها وسنقلب الطاولة على رؤوسهم

خالل زيارته للمرابطن يف محور خب والشعف بالجوف:

وزير الدفاع :  فرصة السالم متاحة أمام العدوان..  ما  لم  فنحن مستعدون للمواجهةوزير الدفاع :  فرصة السالم متاحة أمام العدوان..  ما  لم  فنحن مستعدون للمواجهة



جبهات ميدي وحرض وحيران
تفّقد محافظ حجة هالل الصويف ومساعد وزير الدفاع اللواء عيل الكحالين، 

أحوال املرابطني يف جبهات حرض وميدي وحريان بمحافظة حجة.
ون���ق���ل امل���ح���اف���ظ وم���س���اع���د وزي�����ر ال����دف����اع وم��ع��ه��م��ا م���دي���ر دائ������رة االس���ت���خ���ب���ارات 
ال��ع��م��ي��د ال���رك���ن ع���يل أب����و ح��ل��ي��ق��ة وم���دي���ر ش�����ؤون ال���ض���ب���اط ال��ع��م��ي��د ال���رك���ن نجم 
الدين عباد، للمرابطني يف تلك الجبهات، تهاين وتربيكات قائد الثورة السيد 
عبدامللك بدرالدين الحويث ورئيس املجلس السيايس األعىل املشري الركن مهدي 

املشاط بمناسبة عيد األضحى املبارك.
وأش�����اد م��ح��اف��ظ ح��ج��ة، ب��ص��م��ود وت��ض��ح��ي��ات ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان ال��ش��ع��ب��ي��ة يف 
ال��دف��اع عن الوطن وم��ا حققوه من انتصارات عىل ق��وى ال��ع��دوان يف مختلف 

الجبهات.
وأك������د وق������وف ودع������م أب����ن����اء امل���ح���اف���ظ���ة ألب����ط����ال ال���ج���ي���ش وال���ل���ج���ان ال��ش��ع��ب��ي��ة، 
واالس����ت����ع����داد ل��ت��ق��دي��م امل���زي���د ال��ت��ض��ح��ي��ات يف م���ع���ارك ال����دف����اع ع���ن ال���وط���ن حتى 

تحقيق النصر.
م��ن ج��ان��ب��ه ن���وه م��س��اع��د وزي���ر ال���دف���اع، ب��ال��ج��اه��زي��ة القتالية وال����روح املعنوية 
ال����ع����ال����ي����ة، ال����ت����ي ي���ت���م���ت���ع ب���ه���ا أب�����ط�����ال ال���ج���ي���ش وال����ل����ج����ان ال���ش���ع���ب���ي���ة امل����راب����ط����ني يف 
الجبهات.. مشيداً باملالحم البطولية التي سطروها يف جبهات العزة والكرامة.

وأش���ار ال��ل��واء ال��ك��ح��الين، إىل أن ث��م��ان س��ن��وات م��ن ال��ع��دوان حملت العديد 
م��ن امل��ؤام��رات ومخططات ال��ع��دو ال��ت��ي ب���اءت بالفشل بفضل حكمة القيادة 
الثورية ممثلة بقائد الثورة السيد العلم عبدامللك بدر الدين الحويث يحفظه 

الله وبثبات القيادة السياسية والعسكرية وصمود أبناء الشعب اليمني.
ف��ي��م��ا أش�����ار ال����ل����واء أب����و ح��ل��ي��ق��ة إىل م��خ��ط��ط��ات وم�����ؤام�����رات ال����ع����دوان ال��رام��ي��ة 

الحتالل اليمن ونهب ثرواته ومقدراته.
م���ن ج��ان��ب��ه أش�����ار ال��ع��م��ي��د ال���رك���ن ن��ج��م ع���ب���اد م���دي���ر دائ�����رة ش�����ؤون ال��ض��ب��اط أن 
االولوية واالهتمام باملرابطني من قبل القيادة يف استحقاقاتهم اإلدارية واملالية 
ن��ظ��ري م���ا ي���ق���دم���وه م���ن واج����ب����ات وط��ن��ي��ة م��ق��دس��ة يف ث���غ���رات ال���وط���ن وم��واج��ه��ة 

األعداء.
من جانبهم ثمن املرابطون اهتمام القيادة الثورية واملجلس السيايس األعىل 
وقيادة وزارة الدفاع باملرابطني يف الجبهات وتفقد أحوالهم.. مجددين العهد 
بمواصلة الصمود والثبات حتى تحرير كل شرب من األرايض اليمنية من الغزاة 

واملحتلني.
راف����ق����ه����م خ������الل ال������زي������ارة ال���ع���م���ي���د ال�����رك�����ن ح���س���ني ع�����يل امل�����ط�����ري م���س���اع���د م���دي���ر 
ال��دائ��رة امل��ال��ي��ة ب����وزارة ال��دف��اع ورئ��ي��س شعبة اإلس��ت��خ��ب��ارات باملحافظة العميد 

أحمد الثالياء.

جبهة صرواح مبأرب
أطلع رئيس هيئة القوى البشرية، اللواء عبدالله البزاغي، ومعه مدير دائرة 
تقييم األداء العمليايت، العميد الركن عيل املنج، ونائب مدير كلية الطريان 
وال���دف���اع ال���ج���وي، ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن ع��ب��دال��ب��اري ع��ام��ر، ع��ىل أح����وال امل��راب��ط��ني يف 

جبهة صرواح بمأرب.
وخ�����الل ال����زي����ارة ال��ع��ي��دي��ة ن��ق��ل ال����ل����واء ال���ب���زاغ���ي إىل امل���راب���ط���ني ت��ح��ي��ات وت��ه��اين 
القيادة الثورية واملجلس السيايس األعىل وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة 

األركان العامة بمناسبة عيد األضحى املبارك .
وأش������اد ب���امل���واق���ف ال��وط��ن��ي��ة واألدوار ال��ب��ط��ول��ي��ة ال���ت���ي ج���ّس���ده���ا امل���راب���ط���ون من 
منتسبي وحدات املنطقة العسكرية الثالثة وهم يدافعون عن السيادة الوطنية 

ضد تحالف الشر والعدوان ومرتزقته .
وأكد اللواء البزاغي أن الشعب اليمني سيتجاوز كافة التحديات والصعوبات 
بعون الله وبثبات القيادة والشعب وبسالة أبطال القوات املسلحة املرابطني 

يف كافة جبهات القتال .
من جانبهم جدد املرابطون التأكيد بأنهم لن يتوانوا يف تنفيذ املهام املسندة 

اليهم بكل أمانة وإخالص .
وث��م��ن��وا االه��ت��م��ام ال��ك��ب��ري ال���ذي ت��ول��ي��ه ال��ق��ي��ادة السياسية وال��ع��س��ك��ري��ة العليا 
ب����امل����راب����ط����ني م�����ن خ������الل ال������ن������زول امل������ي������داين ل�����الط�����الع ع�����ن ك���ث���ب ع�����ن م���ج���م���ل امل���ه���ام 
العملياتية التي يضطلع بها أبناء القوات املسلحة يف مختلف جبهات القتال .

محور اجلوف
تفقد مدير ديوان عام وزارة الدفاع اللواء الركن محمد عيل العوامي ومعه 
مدير دائ��رة التخطيط والتنظيم العميد الركن عيل عباس املنصور وعدد من 
القيادات العسكرية، املقاتلني املرابطني من أبناء الجيش واللجان الشعبية 

يف مواقع الشرف والعزة والكرامة بمحور الجوف.
وخالل الزيارة، تبادل اللواء العوامي مع األبطال املرابطني من أبناء الجيش 
واللجان الشعبية، التهاين العيدية ناقلني إليهم تهاين وتربيكات قائد الثورة 
السيد عبدامللك بدر الدين الحويث والقيادة السياسية والعسكرية بمناسبة 
عيد األضحى املبارك ومباركتهم للمرابطني ثباتهم ورباطهم يف مواقع العزة 

والكرامة، وما تحقق بفضل الله من انتصارات مؤزرة يف مختلف الجبهات
وأطلع اللواء العوامي ومرافقوه عىل أحوال املقاتلني ومستوى جاهزيتهم 
العالية لتنفيذ أي مهام ُتسند إليهم، مشيدين بما ملسوه ل��دى األب��ط��ال من 

جاهزية ومعنويات عالية.
م���ن ج��ان��ب��ه��م، ع����رّب امل���راب���ط���ون ب��م��ح��ور ال���ج���وف ع���ن ام��ت��ن��ان��ه��م ل��ه��ذه ال���زي���ارات 
امليدانية لقيادة وزارة الدفاع و رئاسة هيئة األرك��ان العامة، مؤكدين ثباتهم 

وجاهزيتهم لتنفيذ ما ُيسند إليهم من مهام بكل كفاءة واقتدار.
ورفع املرابطون من أبناء الجيش واللجان الشعبية يف محور الجوف برقيات 
التهاين والتربيكات لقائد الثورة، السيد عبدامللك بدر الدين الحويث، ورئيس 
املجلس السيايس األع��ىل الرئيس املشري الركن مهدي محمد املشاط وقيادة 
وزارة الدفاع ممثلة باللواء الركن محمد ناصر العاطفي وزير الدفاع ورئيس 
هيئة االرك����ان ال��ع��ام��ة ال��ل��واء ال��رك��ن محمد ال��غ��م��اري، واب��ن��اء الشعب اليمني 

بمناسبة عيد األضحى املبارك.
وج����ددوا العهد وال����والء لله وال��وط��ن وال��ق��ي��ادة يف م��واص��ل��ة أدائ��ه��م ملهامهم 
الدينية والوطنية، باذلني أرواحهم ودماءهم الزكية فداًء للوطن وسيادته، 
ومضيهم عىل خطى من سبقوهم من الشهداء والجرحى يف ميادين الشموخ 

واإلباء.

املنطقة العسكرية السابعة
اط��ل��ع ن��ائ��ب رئ��ي��س هيئة اإلس��ن��اد اللوجستي ال��ل��واء ال��رك��ن عبدامللك ال���درة، 
عىل أحوال املرابطني يف عدد من املواقع العسكرية املتقدمة يف إطار االنتشار 

العمليايت لوحدات املنطقة العسكرية السابعة .
حيث اط��ل��ع وم��ع��ه م��دي��ر دائ���رة التقييم الفني العميد عبدالرحمن العبايل 
والعقيد بكيل الصريب والعقيد فراص الفقيه وعدد من الضباط عىل مستوى 

الجاهزية واالنضباط العسكري العايل الذي يتمتع به املقاتلون .
ونقل اللواء الدرة للمرابطني يف املواقع القتالية يف عقبة القنذع املطلة عىل 
مديرية بيحان وعدد من املواقع يف مديريتي  الصومعة والزاهر تحيات وتهاين 
قائد الثورة و املجلس السيايس األعىل بمناسبة عيد األضحى املبارك، مشريا 
إىل أن االنتصارات املتوالية التي تحققت يف مختلف ميادين وجبهات القتال 
يعود الفضل بعد الله يف نجاحها لثبات املرابطني وصمودهم وبسالتهم يف 

الدفاع عن السيادة الوطنية ودحر قوى العدوان ومرتزقتهم .
وأك�����د أن ال��ن��ص��ر ع���ىل األع�������داء ق�����ادم ب���ع���ون ال���ل���ه وب��ف��ض��ل ال���ت���الح���م ال��ش��ع��ب��ي 
ال��واس��ع إىل جانب ال��ق��وات املسلحة تحت ق��ي��ادة قائد ال��ث��ورة السيد عبدامللك 

بدر الدين الحويث .
وقال اللواء الدرة : " إن التطور النوعي الذي وصلت إليه القوات املسلحة، 
الربية والبحرية والجوية يف مختلف مجاالت البناء العسكري تدريباً وتأهياًل 
وتسليحا مكنها م��ن ال��س��ي��ط��رة ع��ىل إدارة امل��ع��رك��ة وت��غ��ي��ري م���وازي���ن ال��ق��وى مع 

تحالف العدوان "
وأشاد بالدور البطويل املتميز الذي حققه منتسبو وحدات املنطقة العسكرية 
ال����س����اب����ع����ة وه�������م ي����ت����ص����دون ل�����ل�����ع�����دوان وأدوات�������������ه م�����ن ال����ع����ن����اص����ر اإلره�����اب�����ي�����ة ال���ت���ي 
استخدمها العدوان كورقة لتحقيق ما عجز عنه خالل أكرث من سبع سنوات.

وارجع نائب رئيس هيئة اإلسناد اللوجستي افشال مخططات قوى العدوان 
وتعزيز الثبات والنصر يف محافظة البيضاء إىل تالحم الشعب والقبائل مع 

املرابطني من القوات املسلحة .
وتطرق إىل االنفالت األمني الذي تشهده املحافظات الواقعة تحت االحتالل 
وم����ا آل����ت إل���ي���ه األوض������اع امل��ع��ي��ش��ي��ة ل��ل��م��واط��ن��ني .. الف���ت���اً إىل أن امل��ح��ت��ل��ني ال��ج��دد 
ي���س���ع���ون ع����ىل ت��ط��ب��ي��ق س���ي���اس���ة "ف������رق ت���س���د" ل��ت��ن��ف��ي��ذ م��خ��ط��ط��ات��ه��م يف ال��ت��وس��ع 

والسيطرة .
من جانبهم حمل املرابطون رئيس لجنة املعايدة ومرافقوه نقل تحياتهم 
وتربيكاتهم للقيادة الثورية واملجلس السيايس األعىل بمناسبة عيد األضحى 
امل��ب��ارك.. مؤكدين أنهم ع��ىل استعداد دائ��م وجاهزية قتالية ومعنوية عالية 

للدفاع عن السيادة الوطنية.

جبهتا البرح والكدحة بتعز
زار مدير األكاديمية العسكرية العليا، اللواء الركن حسني الروحاين، ومعه 
مدير دائ��رة الخدمات الطبية، العميد ناشر القعود، ومستشار مدير دائرة 
اإلمداد والتموين، العميد أحمد الشامي، أبطال الجيش واللجان الشعبية 

املرابطني يف جبهتي الربح والكدحة بمحافظة تعز.
وخالل الزيارة، التي رافقهم فيها وكيل محافظة تعز لشؤون الدفاع واألمن 
العميد ن��ورال��دي��ن امل���راين وامل��ق��دم ع��ب��دال��وه��اب امل��خ��ت��ار م��ن مكتب ق��ائ��د املنطقة 
العسكرية الرابعة، نقل مدير األكاديمية العسكرية إىل املرابطني تحايا وتهاين 
قائد الثورة السيد عبدامللك بدرالدين الحويث ورئيس املجلس السيايس األعىل 
املشري الركن مهدي املشاط وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة، 

بمناسبة عيد األضحى.
وأش��اد باملواقف البطولية العظيمة واملآثر الخالدة التي سطرها ويسطرها 
م��ن��ت��س��ب��و ال���ج���ي���ش وال����ل����ج����ان ال��ش��ع��ب��ي��ة امل����راب����ط����ني يف ج���ب���ه���ات ال����ع����زة وال���ك���رام���ة 
وال���ش���رف وال��ب��ط��ول��ة وم���ي���ادي���ن ال��ج��ه��اد وال���ب���ذل وال���ع���ط���اء وال��ت��ض��ح��ي��ة وال���ف���داء 
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رسائل ميدانية حمـــــلت ريـــــاح الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم املشرف واالستعداد للمواجهة ..

زيارات عيدية لقيادات وزارة الدفاع ورئاسة هيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئة األركان العامة للمرابطني في جبهات القتال

اللواء الكحالني: ثمان سنوات من العدوان واملؤامرات باءت بالفشل بفضل حكمة القيادة وثبات املقاتلني 
اللواء البزاغي: الشعب اليمني سيتجاوز كافة التحديات 

بثبات القيادة وصمود الشعب وبسالة املقاتلني 
اللواء العوامي: املقاتلون بثباتهم ومرابطتهم في مواقع 

العزة والكرامة حققوا اإلنتصارات في مختلف اجلبهات 
اللواء الصوفي: محافظة حجة لن تكون مكانًا آمنًا لقوى 

العدوان وستقدم املزيد من التضحيات 

الـــعـــمـــيـــد عـــــبـــــاد: اســـتـــحـــقـــاقـــات 
املقاتلني لها األولــويــة وحتظى 
بــــاهــــتــــمــــام الــــــقــــــيــــــادة الــــثــــوريــــة 

والسياسية والعسكرية 
العميد املطري: التدريب والتأهيل 
حجر الزاوية للبناء السليم وإعداد 

املقاتلني بدنيًا وروحيًا

املقاتلون يجددون العهد والوالء والوفاء للقيادة الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورية والسياسية والعسكرية وكافة أبناء الشعب اليمني 

زيارات عيدية تفقدية ميدانية جسدت يف مضامينها التقاء مباشر بني املرابطني يف الجبهات مع قياداتهم العسكرية يف خطوط التماس املباشر 
مع قوى العدوان والغزاة إىل جانب االطالع عىل مستجدات األحداث ومدى تنفيذ بنود الهدنة التي استغلها الطرف اآلخر من استحداثات وبناء 

مواقع وتحركات ال مسؤولة ال تتفق مبدئياً مع هدنة أممية هشة بينما املسؤولية امللقاة عىل عاتق املجاهدين من أبطال الجيش واللجان الشعبية 
امللتزمني بتوجيهات القيادة الثورية والسياسية والعسكرية التي تضمنت التزامهم وتقييدهم بتلك األوامر والتوجيهات العليا إلنجاح مسارات 

الهدنة وإحالل السالم، فيد تمتد للسالم العادل املشرف ويد قابضة عىل الزناد تحرس سيادة الوطن وتدافع عن عزة وكرامة أبناء الشعب 
اليمني.. شواهد حية أدركتها قيادات وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة من خالل زياراتها امليدانية للمرابطني يف ثغور الوطن وميادين 

النزال وما ملسته من انضباط وضبط وربط يتحىل به املقاتلون الشجعان ومدى جهوزيتهم القتالية والفنية والحالة املعنوية التي تعلو هاماتهم 
واالستعداد القتايل العايل لتنفيذ املهام املسندة إليهم منها املاثلة والالحقة بحسب الخطط العسكرية املجهزة ملواجهة أي طارئ محتمل.

لقد كان لتلك الزيارات امليدانية التفقدية العيدية دافعاً معنوياً مشرتكاً لدى القيادات والقادة، وكذا املقاتلني األشداء يف مواقعهم يف الجبال 
والسهول والصحارى وبطون األودية يتحملون الصعاب ومشاق الطبيعة الجغرافية املتغرية بمناخاتها املتنوعة وتضاريسها الصعبة إال أنهم برزوا 

بهامات تعانق السماء علواً وشموخاً لم تثنه عاتيات الزمن ومتغريات املواقف فكانوا أسوداً يحضون عرينهم من عمالء الزمن وخونة العصر 
الالهثني وراء املال املدنس ويؤكدون ألبناء شعبهم الصابر الحر أن للجبهات رجالها املغاوير الواقفني عىل أهبة االستعداد ولتوجيهات القيادة 

الثورية والسياسية والعسكرية منتظرين عىل أحر من الجمر لتنفيذها ما دام العدو متغطرساً وليس له نية ان يعيش اليمن يف سالم وأمن 
وحرية..

من جبهات العزة والكرامة وميادين النزال "26سبتمرب" واكبت تلك الزيارات العيدية لقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة االركان العامة للمقاتلني..

متابعة: القسم العسكري
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رسائل ميدانية حمـــــلت ريـــــاح الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم املشرف واالستعداد للمواجهة ..

زيارات عيدية لقيادات وزارة الدفاع ورئاسة هيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئة األركان العامة للمرابطني في جبهات القتال

اللواء الدرة : التطور النوعي الذي وصلت إليه القوات املسلحة مكنها من تغيير  موازين القوى مع حتالف العدوان

دف���اع���اً ع��ن ال��وط��ن وال��ش��ع��ب وت��ص��دي��اً ل��ق��وى ال���ع���دوان وال��ط��غ��ي��ان وع��ص��اب��ات 
اإلرتزاق والعمالة.

وق����ال ال���ل���واء ال����روح����اين: "ان األرض ال��ي��م��ن��ي��ة ال��ط��ي��ب��ة س��ت��ك��ون ع���ى ال����دوام 
مقربة للغزاة الطامعني وستبقى طاهرة وُمَطَهَرة من دنس ورجس املحتلني 

ومرتزقتهم اآلثمني"..
وشدد عى ضرورة البقاء يف يقظة وجهوزية قتالية عالية واستعداد كامل 
إلفشال مؤامرات ومخططات تحالف العدوان وقوى االستكبار التي تحاول 

تمريرها من خالل الهدنة العسكرية واإلنسانية.
وأشار مدير األكاديمية العسكرية إىل حرص القيادة الثورية والسياسية 
وال���ع���س���ك���ري���ة ال���ع���ل���ي���ا ع����ى ف���ت���ح ال����ط����رق����ات ب��م��ح��اف��ظ��ة ت���ع���ز ل���خ���دم���ة امل���واط���ن���ني 
وت���خ���ف���ي���ف م����ع����ان����اة أب�����ن�����اء ت����ع����ز ال����ت����ي ت���س���ب���ب ب����ه����ا ت����ح����ال����ف ال�������ع�������دوان وامل����رت����زق����ة 

وتنصلهم من مسؤوليتهم فتح الطرقات..
ولفت إىل ثقة القيادة العليا بأبطال الجيش واللجان يف الدفاع عن الوطن 
وعن كرامة وعزة وحرية شعبنا اليمني ومواصلة مسار البذل والعطاء حتى 
تحقيق ال��ن��ص��ر ال��ك��ام��ل وال��ت��م��ك��ني وال��ف��ت��ح امل��ب��ني وت��ح��ري��ر ك��ل ش��رب م��ن أرض��ن��ا 

اليمنية من رجس ودنس قوى العدوان واالحتالل.
م���ن ج��ان��ب��ه��م ع���رب امل��ق��ات��ل��ون األب���ط���ال امل���راب���ط���ون يف ج��ب��ه��ت��ي ال����ربح وال��ك��دح��ة 
عن سعادتهم بزيارة وف��د وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األرك��ان العامة والتي 
أث����رت يف رف���ع م��ع��ن��وي��ات��ه��م.. وأك�����دوا أن��ه��م س��ي��ظ��ل��ون ص��ام��دي��ن وث��اب��ت��ني ث��ب��ات 
ال���ج���ب���ال ال��������روايس يف م���واج���ه���ة األع��������داء ال���ح���اق���دي���ن، وأن����ه����م ل����ن ي���ح���ي���دوا ع��ن 
عهدهم وواجباتهم الوطنية والدينية املقدسة يف الدفاع عن الوطن والشعب 
وامليض قدماً يف صنع االنتصارات الحاسمة وإلحاق الهزائم الساحقة بتحالف 

املعتدين وبجموع مرتزقتهم اآلثمني.
ه��ذا وك��ان مدير األكاديمية العسكرية وال��وف��د امل��راف��ق له قد قاموا بزيارة 
الجرحى يف املستشفى العسكري بتعز، ونقلوا لهم تحايا وتهاين قائد الثورة 
ورئيس املجلس السيايس األعى وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان 

العامة بمناسبة عيد األضحى املبارك.
واطلعوا خالل الزيارة عى مستوى الخدمات الصحية والطبية والتمريضية 
وال��ع��الج��ي��ة ال���ت���ي ت���ق���دم ل��ل��ج��رح��ى، ك��م��ا ط���اف���وا ب��م��خ��ت��ل��ف أق���س���ام امل��س��ت��ش��ف��ى 

واطلعوا عى ما يمتلكه املستشفى من أجهزة ومعدات طبية حديثة.
وأش���������ادوا ب���امل���آث���ر ال���ب���ط���ول���ي���ة ال���ش���ج���اع���ة وال���ع���ظ���ي���م���ة ال���ت���ي أج���رح���ه���ا األب���ط���ال 
الجرحى يف مواجهة قوى العدوان واإلرتزاق والتي كان لها دورها الكبري يف 
كسر شوكة املعتدين وصناعة االن��ت��ص��ارات العظيمة وامل���ؤزرة التي تحققت 

لوطننا وشعبنا وجيشنا العظيم.

جبهتا جيزان واملالحيظ وضريح الشهيد القائد
زار ق����ائ����د ل�������واء ال���ن���ق���ل ال���ث���ق���ي���ل ال���ع���م���ي���د م���ح���م���د ال����ن����زي����ي وم����ع����ه ن����ائ����ب م���دي���ر 
دائ��رة الخدمات الطبية العسكرية العميد عبدالرحمن الدمشقي ورئيس 
شعبة املعاقني والحاالت النفسية بدائرة الرعاية االجتماعية العقيد ريدان 

الضاعني.. وعدد من الضباط املرابطني يف جبهتي جيزان واملالحيظ ..
وخالل الزيارة نقل العميد النزيي للمرابطني تحيات قيادة وزارة الدفاع 

ورئاسة هيئة األركان العامة بمناسبة عيد األضحى املبارك.
وأشاد بمستوى االنضباط واملعنويات والجاهزية العالية التي يتمتع بها 
املرابطون، مشرياً إىل أن االنتصارات التي تحققت للشعب اليمني وقواته 
املسلحة أك��دت أن اليمن بات يمتلك ق��وًة نوعيًة ق��ادرًة عى حماية سيادته 

وصون أمنه وسلمه االجتماعي..
م��ن جانبه أش���اد ن��ائ��ب م��دي��ر دائ���رة ال��خ��دم��ات الطبية العميد عبدالرحمن 
الدمشقي ببطوالت وتضحيات املجاهدين يف الجبهات والتي كانت السند 

القوي للقيادة يف التفاوض والحوار وأثمرت عزاً ونصراً لليمنيني.
إىل ذل��ك زار العميد ال��ن��زي��ي وم��راف��ق��وه ض��ري��ح الشهيد ال��ق��ائ��د حسني بدر 

الدين الحويث وقرأوا الفاتحة إىل روحه الطاهرة .

مراكز التدريب في املنطقة التدريبية املركزية األولى
زار م��دي��ر ال��دائ��رة امل��ال��ي��ة ب����وزارة ال��دف��اع العميد ع��ي امل��ط��ري، وم��دي��ر الكلية 
الحربية العميد الركن محمد شيزر، ومدير دائرة الرياضة العسكرية العميد 
عبدالجليل غازي، ومدير الخزينة العسكرية العقيد مالك املؤيد، عدداً من 
م��راك��ز ال��ت��دري��ب يف املنطقة امل��رك��زي��ة ال��ت��دري��ب��ي��ة األوىل وم��رك��ز ت��دري��ب ال��ق��وات 

البحرية.
وخالل الزيارة نقل مدراء الدوائر العسكرية، للمتدربني تهاين وتربيكات 
قيادة الثورة واملجلس السيايس األعى، وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة 

األركان العامة، بمناسبة عيد األضحى املبارك..
وأك����دوا أه��م��ي��ة اإلع����داد وال��ت��أه��ي��ل املستمر ملنتسبي ال���وح���دات العسكرية، 
باعتبار التدريب حجر الزاوية يف البناء السليم وإعداد املقاتل بدنياً وروحياً 

وفقاً للعقيدة القتالية الصحيحة.
وأش�����������اروا إىل أن ب����ن����اء ال�����ف�����رد م�����ن أه������م األول�������وي�������ات ال����ت����ي ح�����ث ع���ل���ي���ه���ا ال���دي���ن 
اإلسالمي، كما أولته القيادة الثورية والعسكرية جل االهتمام خصوصاً يف 
هذه املرحلة املهمة من املواجهة مع العدوان التي تتطلب املزيد من الجهوزية 
واليقظة وتعزيز الوعي تجاه استمرار خروقات ال��ع��دوان وارتكابه الجرائم 

املستمرة بحق الشعب اليمني.
وأش���ادوا بمستوى التدريب والتأهيل يف املنطقة املركزية التدريبية األوىل 
ومركز تدريب القوات البحرية، والجهود التي يبذلها امل��درب��ون والقائمون 

عى تلك املراكز.
من جانبهم عرب املتدربون عن اعتزازهم بزيارة املعايدة التي تعكس اهتمام 
ال��ق��ي��ادة العسكرية وال��س��ي��اس��ي��ة.. م��ؤك��دي��ن ح��رص��ه��م ع��ى اك��ت��س��اب امل��ه��ارات 

القتالية املختلفة بما ينمي قدراتهم العسكرية.

مراكز التدريب في املنطقة العسكرية اخلامسة
أكد عدد من مدراء الدوائر العسكرية يف وزارة الدفاع عى أن أهمية إعادة 
البناء املؤسيس للقوات املسلحة تنطلق من التدريب التخصيص، وتصحيح 
املفاهيم العسكرية وفقاً ملتطلبات املرحلة واملعركة التي يخوضها اليمن ضد 

قوى العدوان واالرتزاق.

ج���اء ذل���ك خ���الل زي����ارة م��ع��اي��دة وت��ف��ّق��د مل����دراء ال���دائ���رة امل��ال��ي��ة، ال��ع��م��ي��د عي 
املطري، والكلية الحربية، العميد الركن محمد شيزر، والرياضة العسكرية، 
العميد عبدالجليل غ��ازي، والخزينة العسكرية، العقيد مالك املؤيد، إىل 

عدد من مراكز التدريب يف املنطقة العسكرية الخامسة.
حيث نقل القادة للمتدربني تهاين قائد الثورة، السيد عبدامللك بدر الدين 
ال����ح����ويث، وامل���ج���ل���س ال���س���ي���ايس األع������ى ب��م��ن��اس��ب��ة ع���ي���د األض����ح����ى وذك�������رى ي���وم 
ال���والي���ة.. مشيدين ب��ال��روح امل��ع��ن��وي��ة ال��ع��ال��ي��ة ل��ل��م��ت��درب��ني يف مختلف ميادين 
التدريب، التي تعكس قوة بأس وع��زم املقاتل اليمني وقدرته عى التكّيف 

مع مختلف الظروف املناخية.
وأش���اروا إىل أن ما يكتسبه امل��ت��دّرب��ون من معارف وم��ه��ارات بدنية وقتالية 
س��ي��ك��ون ل��ه ب��ال��غ األث����ر يف ردع غ��ط��رس��ة ال���ع���دوان ودح����ر ج��ح��اف��ل��ه يف جبهات 
امل���واج���ه���ة.. م��ؤك��دي��ن أن االن���ت���ص���ارات، ال��ت��ي حققها أب��ط��ال ال��ج��ي��ش وال��ل��ج��ان 
ال���ش���ع���ب���ي���ة وال����ت����ض����ح����ي����ات ال����ت����ي س����ط����ره����ا ال�����ش�����ه�����داء، ه�����ي م�����ن ص���ن���ع���ت ال����ع����زة 
واالس����ت����ق����الل ل��ل��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي وح����ّول����ت أن����ظ����ار ال���ع���ال���م ن���ح���و ال���ي���م���ن وق���ي���ادت���ه 

الحكيمة التي تمّكنت من إدارة املعركة بحنكة واقتدار.
وثمنوا الجهود، التي تبذلها قيادة املنطقة العسكرية الخامسة والقائمون 
ع��ى م��راك��ز ال��ت��دري��ب ال��ع��س��ك��ري، يف تنفيذ ال����دورات العسكرية التأسيسية 
والتخصصية ملنتسبي املنطقة وإعدادهم بالشكل املطلوب لاللتحاق بجبهات 

العزة والكرامة.
م���ن ج��ان��ب��ه، ع����رّب م���دي���ر م��دي��ري��ة ال���ت���دري���ب وال��ت��أه��ي��ل يف امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��س��ك��ري��ة 
ال��خ��ام��س��ة، م��ح��م��د ع��ب��دال��ل��ه ال��ك��ب��يس، ع���ن اع���ت���زاز امل���ت���درب���ني وال��ق��ائ��م��ني عى 
التدريب بمثل هذه الزيارات التي تعكس اهتمام القيادة الثورية والسياسية 

والعسكرية العليا باإلعداد والبناء وإعادة التأهيل.
وأك���د أن امللتحقني ب����دورات ال��ت��دري��ب العسكرية ع��ى مختلف املستويات 
يمثلون إضافة نوعية لرفد املرابطني يف الجبهات، وصد تحركات العدوان 

وخروقاته.
وخ������الل ال������زي������ارة، ق������ّدم ع�����دد م����ن امل����ت����درب����ني ك���ل���م���ات وم����ش����ارك����ات ش��ع��ري��ة، 

عكست ما يتحلون به من معنويات عالية وثقة بالله 

جبهة اجلوبة مبحافظة مأرب
اطلع مدير مركز القيادة والسيطرة املتقدم العميد محمد السياين ومدير 
دائ��������رة امل���س���اح���ة ال���ع���س���ك���ري���ة ال���ع���م���ي���د ص����ال����ح ال���خ���ض���ر وأرك���������ان ح�����رب ال���ش���رط���ة 
ال��ع��س��ك��ري��ة ال��ع��م��ي��د م��ح��س��ن ال���س���ق���ل���دي، ع����ى أح�������وال امل���راب���ط���ني يف ج��ب��ه��ات 

الجوبة بمحافظة مأرب.
وخالل الزيارة ومعهم نائب مدير دائرة االتصاالت العسكرية العميد أحمد 
الشامي، نقل القادة تحيات قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة 

للمرابطني بعيد األضحى املبارك.
وأش������ادوا ب��امل��واق��ف واألدوار ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��راب��ط��ني يف ج��ب��ه��ات ال��ج��وب��ة وه��م 

يدافعون عن السيادة الوطنية ضد تحالف العدوان ومرتزقته.
وأشاروا إىل أن تنامي القدرات الدفاعية للقوات املسلحة يف ظل العدوان 
وال����ح����ص����ار، ي���ع���ك���س اه����ت����م����ام ال����ق����ي����ادة ال����ث����وري����ة وال���س���ي���اس���ي���ة وال���ع���س���ك���ري���ة 
العليا بالبناء النوعي للقوات املسلحة يف مختلف املجاالت تدريباً وتأهياًل 

وتسليحاً.
وأكدوا أن التالحم الوثيق بني الشعب والقوات املسلحة عّزز من الصمود 

وأسهم يف تحقيق االنتصارات املتوالية يف مختلف مواقع وجبهات القتال.
من جانبهم أكد املرابطون أنهم سيظلون عند حسن ظن الشعب والقيادة 
ال���ث���وري���ة وال��س��ي��اس��ي��ة وال��ع��س��ك��ري��ة ال��ع��ل��ي��ا يف ال���دف���اع ع���ن ال���وط���ن ودح����ر ق��وى 

العدوان وأدواتها.

جبهة حيس بالساحل الغربي
اط���ل���ع ن���ائ���ب���ا م����دي����ري دائ��������ريت امل���س���اح���ة ال���ع���س���ك���ري���ة ال���ع���م���ي���د ن���اص���ر خ���ص���روف 
وش���ؤون األف���راد العميد فايز الهزمي وع��دد م��ن ال��ق��ي��ادات العسكرية، عى 
أح��������وال امل����راب����ط����ني م����ن أب����ط����ال ال���ج���ي���ش وال����ل����ج����ان ال���ش���ع���ب���ي���ة يف ج���ب���ه���ة ح��ي��س 

بالساحل الغربي.
ونقل الزائرون تحيات وتهاين قائد الثورة ورئيس املجلس السيايس األعى 
وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األرك��ان العامة للمرابطني بمناسبة عيد 
األض��ح��ى امل��ب��ارك .. مشيدين بثبات وتضحيات وص��م��ود املقاتلني يف جبهات 

العز والشرف والكرامة.
وأشاروا إىل أن أبطال الجيش واللجان الشعبية يف جبهة الساحل الغربي 
ي��م��ث��ل��ون ال�����درع ال��ح��ص��ني وال��س��ي��اج امل��ن��ي��ع ال����ذي أس��ق��ط ره����ان ال���ع���دوان يف أن 

يجعلوا من الساحل الغربي بوابة لهم كما فعل املستعمر القديم .
وثمنوا ثبات املوقف وكرم البذل لدى أبطال الجيش واللجان الشعبية وهم 
يؤدون واجبهم الوطني يف ميادين املواجهة وخطوط التماس والتي أثمرت 

نصراً وعزاً وفخراً لكل يمني.
ول�����ف�����ت�����وا إىل دالالت ه��������ذه ال���������زي���������ارات ال����ع����ي����دي����ة ل�����رف�����ع م����ع����ن����وي����ات امل����راب����ط����ني 

ومشاركتهم أفراح العيد يف مواقعهم .
م����ن ج���ان���ب���ه���م ع����رب امل����راب����ط����ون ع����ن االم����ت����ن����ان ل����ه����ذه ال�����زي�����ارة وت���ف���ق���د أح���وال���ه���م 
ومشاركتهم أفراح العيد .. مؤكدين استمرار الصمود والثبات حتى تحقيق 
ال��ن��ص��ر ودح�����ر ال����غ����زاة، وب�����ذل أرواح����ه����م ودم����اءه����م دف���اع���اً ع���ن ال���وط���ن وأم��ن��ه 

واستقراره وسيادته واستقالله.

الـــلـــواء الـــروحـــانـــي: الــيــمــن ســتــكــون مــقــبــرة الـــغـــزاة 
املعتدين وستبقى طاهرة من دنس احملتلني 

العميد النزيلي: اليمن بات ميتلك قوة نوعية قادرة 
على حماية سيادته وصون أمنة وسلمه االجتماعي 

الــعــمــيــد أبـــــو حــلــيــقــة: نــــوايــــا دول الـــــعـــــدوان خــبــيــثــة 
وتستهدف ثروات اليمن ونهب خيراته ومقدراته 

الـــعـــمـــيـــد الـــســـيـــانـــي: الــــقــــدرات 
الـــدفـــاعـــيـــة لـــلـــقـــوات فــــي تـــنـــاٍم 
مستمر رغم العدوان واحلصار 
الــعــمــيــد خـــصـــروف: املــقــاتــلــون 
فــــي الـــســـاحـــل الـــغـــربـــي ميــثــلــون 
الــــــدرع احلـــصـــني الـــــذي اســقــط 

رهانات الغزاة 

املقاتلون يجددون العهد والوالء والوفاء للقيادة الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورية والسياسية والعسكرية وكافة أبناء الشعب اليمني 
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يي  ذكرى يـــــــــــــــــــــــــــوم الوالية حشود ميانية مليـــــــونية  تحُ

ون احلب والـــــــــــــــــــــــــــــوالء لإلمام علي عليه السالم دحُ جدِّ اليمنيون يحُ

أمانة العاصمة 
تحت شعار" من كنت مواله فهذا عيل م��واله".. احتفى أبناء أمانة 
ال���ع���اص���م���ة، ب���ذك���رى ي����وم والي�����ة اإلم������ام ع���يل ع��ل��ي��ه ال����س����ام، ب��ف��ع��ال��ي��ات 
احتفالية خطابية حيث اكتظت ساحات ميدان التحرير وغرب الكلية 
الحربية والساحة الرتابية شرق جامع الشعب، بالحشود الجماهريية 
التي ت��واف��دت م��ن كافة امل��دي��ري��ات إلح��ي��اء ه��ذه ال��ذك��رى، فيما احتشد 

القطاع النسوي يف ساحتي جامع الشعب وغرب حديقة الثورة.
ورددت ال��ح��ش��ود ال��ج��م��اه��ريي��ة ب��ح��ض��ور رس��م��ي وش��ع��ب��ي، األه���ازي���ج 
واألناشيد املعربة، والشعارات املؤكدة عىل الوالء لله ورسوله واإلمام 

عيل وأعام الهدى وإعان الرباءة من أعداء الله.
وعرب املشاركون عن االعتزاز بإحياء ذكرى يوم الوالية وتمسكهم 
بنهج اإلم���ام ع��يل، وتجسيد ح��ب وارت��ب��اط اليمنيني ب��ه .. معتربين 
إحياء يوم الوالية يف وقت تسعى فيه دول االستكبار فرض والية 
اليهود وال��ن��ص��ارى ع��ىل األم��ة العربية واإلس��ام��ي��ة، رس��ال��ة لألعداء 
بتجديد ال��ع��ه��د وت���ويل م��ن أم���ر ال��ل��ه بتوليهم وال��س��ري ع��ىل نهجهم.. 
كما عربت الفعاليات الجماهريية، عن الفرحة والبهجة بذكرى يوم 
ال��والي��ة والتمسك بنهج رس��ول الله ص��ل��وات الله عليه وآل��ه وسلم 

واإلمام عيل.
ففي الفعالية بساحة جنوب الكلية الحربية التي شارك فيها أبناء 
مديريات شعوب وبني الحارث والثورة، أشار عضو املجلس السيايس 
األعىل محمد عيل الحويث، إىل أهمية إحياء الذكرى يف هذه الساحة 
التي ُتعد امتداداً لساحات أخرى، كما كان اليمنيون يحييونها اقتداًء 
برسول الله صىل الله عليه وآله وسلم الذي رفع يد اإلمام عيل عليه 
السام يف مثل هذا اليوم وقال "إن الله موالي وأنا موىل املؤمنني من 
أنفسهم وهذا عيل موالي اللهم وايل من واله وعادي من عاده وانصر 

من نصره واخذل من خذله".
وقال" عند تذكر اإلمام عيل عليه السام، نتذكر ما قاله املصطفى 
صلوات الله عليه وعىل آله وسلم "عيل مع الحق والحق مع عيل اللهم 
ان��ص��ر ال��ح��ق م��ع ذي ال��ف��ق��ار".. الف��ت��اً إىل أن إح��ي��اء ي���وم ال���والي���ة، إع��ان 
الوالء لامام عيل، والتمسك بالقرآن الكريم، الذي قال رسول الله 

عليه الصاة والسام" عيل مع القرآن، والقرآن مع عيل".
وأض����اف "ع��ن��دم��ا ن���أيت ل��ه��ذا ال��ي��وم، نستجيب ل��ل��دروس ال��ت��ي يلقيها 
قائد الثورة خال العشرة األيام وحديثه عن عهد مالك األشرت الذي 
أراد اإلمام عيل من خاله إقامة الدولة الحقيقية وصاحب الحضارة 
يف مصر البعيدة عن القروية التي كانت موجودة يف الجزيرة العربية، 
لكن أرادوا أال تظهر حضارة اإلسام، فاستشهد مالك األشرت وهو يف 

طريقه لبناء الدولة اإلسامية".
وتابع عضو السيايس األع��ىل الحويث" إن ويل األم��ر ينبغي أن يكون 
ك����م����ا ش�������رح ق����ائ����د ال������ث������ورة يف ع����ه����د م����ال����ك األش��������رت م���ه���ت���م���ا ب���ق���ض���اي���ا األم�����ة 
ويقيض حاجاتهم ويصغي إليهم، وليس متكرباً وال بعيداً عن الناس 
وغ�����ري م��ه��ت��م ب����أم����وره����م، ف���ه���ذه ه����ي والي������ة األم������ر اإلس���ام���ي���ة ال��ح��ق��ي��ق��ي��ة 
وق��د وضحها السيد القائد، ويجب علينا أن نكون أم��ة واعية بدينها 

ومقتدية برسولها ومتولية لإلمام عيل".
وأردف" نقول ألولئك الذين عقدوا قمة يوم أمس يف السعودية، لم 
يأت بايدان كما لم يأت بوش وترامب وأي رئيس من الرؤساء لخدمة 
القضايا اإلسامية وإنما جاؤوا لخدمة اليهود وإسرائيل وتوجيه أموال 

العرب واملسلمني لحماية الكيان الصهيوين".
وأك�����د م��ح��م��د ع���يل ال����ح����ويث، أن امل��س��ل��م��ني ال���ي���وم أح�����وج ل��اص��ط��ف��اف 
خلف والية اإلمام عيل املمتدة من والية رسول الله التي هي من والية 
الله .. وقال" ال نرى لقمة جدة الهزيلة وغريها من القمم أي قيمة، 
ف��ال��ت��ح��ال��ف��ات م���ع ال���ع���دو اإلس���رائ���ي���يل ك��ان��ت ق��ائ��م��ة يف األص����ل وخ��رج��ت 
ال��ي��وم للعلن، ون��ق��ول للعدو اإلس��رائ��ي��يل ل��ن تنفعك ه��ذه التحالفات 
مع دول التطبيع كما لم تنفعك يف املايض فالشعب اليمني والشعوب 

العربية واإلسامية الحرة ما تزال حّية".
وأشار إىل "أن الهدنة الحالية لم تؤت ثمارها ولسنا راضني عنها ولن 
نقبل أن تنتهي األم���ور إال ب��إي��ق��اف ال��ع��دوان ورف���ع ال��ح��ص��ار وإال فنحن 
مستعدون للمواجهة حتى النهاية".. داعياً إىل التحرك لرفد الجبهات 
وأن يكون الجميع حاضرون ملواجهة املخاطر املحدقة بالشعب اليمني.
واختتم عضو السيايس األع��ىل الحويث كلمته بالقول" إن الشعب 
اليمني واألم��ة العربية واإلسامية ما تزال حّية حتى وأن طبع منهم 
من طبع من تلك األنظمة والكيانات والتحالفات التي نشأت ".. مؤكداً 

أن اجتماع الرياض ال يمثل األمة اإلسامية يف يشء وإنما كان من أجل 
خدمة الكيان الصهيوين الغاصب.

 إىل ذلك ج��ددت حرائر أمانة العاصمة يف فعاليتي االحتفال بيوم 
ال�����والي�����ة، ال���ع���ه���د وال���������والء ل���ل���ه ول����رس����ول����ه ول�����إلم�����ام ع����يل ع���ل���ي���ه ال����س����ام، 
وال��ت��م��س��ك ب��ت��ويل م��ن أم���ر ال��ل��ه بتوليهم م��ن أع���ام ال��ه��دى وال��س��ري عىل 
نهجهم يف مواجهة الطغاة وقوى االستكبار العاملي وإفشال مؤامراتها.
، ع���ىل ت��م��س��ك��ه��َنّ ب���والي���ة اإلم�����ام ع���يل ب���ن أب����ي ط��ال��ب عليه  ك��م��ا أك�������دَنّ
ال���س���ام، وت��رس��ي��خ ح���ب وارت����ب����اط أب���ن���اء ال��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ب���ه واس��ت��ل��ه��ام 
ال��دروس والعرب من سريته ونهجه وشجاعته وتضحياته يف مواجهة 

أعداء الله ورسوله واألمة.
وأل��ق��ي��ت يف الفعاليتني كلمتان ألقتها بساحة غ��رب حديقة ال��ث��ورة 
رئ��ي��س��ة ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��رأة ال���دك���ت���ورة غ����ادة أب���و ط���ال���ب، وب��س��اح��ة 
ج���ام���ع ال��ش��ع��ب وك��ي��ل��ة ق���ط���اع ال���ف���ت���اة ب�������وزارة ال���رتب���ي���ة وال��ت��ع��ل��ي��م ب��ش��رى 
املحطوري، باركتا فيها لألمة اإلسامية وللشعب اليمني ولقائد الثورة 
السيد عبدامللك الحويث واملجلس السيايس األعىل بعيد والية اإلمام 

عيل بن أبي طالب.
وأش���ارت���ا إىل أه��م��ي��ة م��ح��ت��وى م��ب��دأ ال���والي���ة وث���م���اره وف���وائ���ده ال��ت��ي هي 
مفرتضة من دين الله، وكيف جسد اإلمام عيل االمتداد ملبدأ الوالية 

يف أبهى صورها والشواهد عىل ذلك كثرية من واقع حياة اإلمام عيل 
-عليه السام.

كما ألقيت ال��ع��دي��د م��ن الكلمات امل��ع��ربة ع��ن عظمة ال��والي��ة ألمري 
امل�����ؤم�����ن�����ني اإلم�����������ام ع������يل ع���ل���ي���ه ال������س������ام وم�����ال�����ه�����ا م������ن ف����ض����ل ع������ىل األم������ة 

اإلسامية.
وأكدت الكلمات، أهمية إحياء ذكرى الوالية لتجديد العهد والوالء 
لله ولرسوله واإلمام عيل عليه السام، خاصة يف ظل ما تتعرض له 
األم�����ة م���ن م����ؤام����رات م���ن ق��ب��ل دول االس���ت���ك���ب���ار ال���ت���ي ت���ري���د ف����رض والي���ة 

اليهود والنصارى عىل األمة العربية واإلسامية.

محافظة صعدة
يف 11 س�����اح�����ة يف م���خ���ت���ل���ف م�����دي�����ري�����ات امل����ح����اف����ظ����ة وب����ح����ض����ور رس���م���ي 
وشعبي واسع، خرج أبناء محافظة صعدة إحياًء ليوم والية اإلمام 

عيل عليه السام.
حيث شهدت الساحة املركزية بمدينة صعدة حضوراً واسًعا تقدمه 
م��ح��اف��ظ��ا م��ح��اف��ظ��ت��ي ص��ع��دة م��ح��م��د ج��اب��ر ع���وض ول��ح��ج أح��م��د ح��م��ود 
جريب ورئيس هيئة األوقاف العامة عبد املجيد الحويث ورئيس اللجنة 
العسكرية يحيى ال��رزام��ي وق��ادة ع��دد من املناطق العسكرية وزعماء 

وشخصيات عسكرية وأمنية واجتماعية أخرى.
وأش���������ارت ك���ل���م���ة ال���ف���ع���ال���ي���ة، ال����ت����ي أل���ق���اه���ا ال���ع���ام���ة م���ح���م���د ع���ب���د ال��ل��ه 
ال���ه���ادي، إىل أن االح��ت��ف��ال ب���ه���ذِه ال���ذك���رى ل���ُه أه��م��ي��ٌة ك���ب���ريٌة ج�����ًدا؛ ألن���ُه 
عمليٌة توثيقيٌة وتبليغيٌة تتناقُلها األجياُل لذلَك الباِغ املهِم، وأسلوٌب 

عظيٌم يف الحفاِظ عىل نٍص من أهِمّ النصوِص اإلساميِة .
وأك������د أن اإلم�������ام ع����يل ع��ل��ي��ه ال����س����ام ج���ّس���د االم�����ت�����داد مل���ب���دأ ال����والي����ة يف 
أبهى صورها، مشريا إىل أن الشواهد عىل ذل��ك من واق��ع اإلم��ام عيل 
كثرية جًدا، وعىل سبيل املثال: عهده ملالك األشرت الذي تضمن الكثري 
من التوجيهات التي تبني كيف هي الدولة يف اإلسام التي تقوم عىل 
أساس التكريم لإلنسان، والرحمة به، والحرص عىل هدايته وتزكيته، 

والتفاين يف خدمته، والحذر من ظلمه.
وش���دد ع��ىل أن���ه م��ن ال��واج��ب علينا تجسيد امل��ص��ادي��ق العملية لهذا 
املبدأ العظيم من خ��ال التزامنا وسلوكياتنا، مؤكداً أن والي��ة اإلم��ام 
ع���يل ع��ل��ي��ه ال���س���ام ل���م ت��ك��ن م��ج��رد والي����ة س��ل��ط��ة ان��ت��ه��ت ب��اس��ت��ش��ه��اده، 
بل والية اقتداء واهتداء، وعىل األمة أن تبقى مرتبطة بها عىل مدى 

الزمن يف كل األجيال .
وأش������ار إىل أن م���ب���دأ ال����والي����ة ه���و امل���ب���دأ ال�����ذي ي��م��ك��ن أن ي��ح��ف��ظ ألم��ت��ن��ا 
املسلمة كيانها وع��زت��ه��ا واس��ت��ق��ال��ه��ا، وإذا سقط ه��ذا امل��ب��دأ ف��إن وراءه 
سقوط األمة واخرتاقها وهيمنة أعدائها عليها، موضحاً أن جهل األمة 
يف ماضيها وحاضرها بمفهوم والية األمر يف اإلسام هو الذي جعلها 
ضحية لساطني ال��ج��ور، وأصبحت اليوم تنتظر من أمريكا واليهود 

أن يحددوا والة أمرها.

محافظة صنعاء
فيما شهدت ساحات االحتفاالت بمحافظة صنعاء البالغ عددها 
19 س��اح��ة، ف��ع��ال��ي��ات ج��م��اه��ريي��ة، اح��ت��ف��اًء ب��ذك��رى ي���وم والي����ة اإلم���ام 

عيل عليه السام.
ح��ي��ث ال��س��اح��ات اك��ت��ظ��ت ب��ج��م��وع امل��ش��ارك��ني م��ن مختلف امل��دي��ري��ات 
تعبرياً عن عظمة الذكرى ومكانتها يف قلوب اليمنيني.. وتقاطر اآلالف 
من كافة ق��رى وع��زل مديريات املحافظة، حاملني الشعارات املعربة 
عن أهمية ذكرى الوالية واالحتفاء بها كونها امتداداً لوالية الله تعاىل 

والرسول صىل الله عليه وآله وسلم.
وعكس أبناء محافظة صنعاء يف مختلف ساحات االحتفاالت، مدى 
االصطفاف والتاحم والوعي بأهمية التويل وتعزيز االرت��ب��اط باإلمام 
ع��يل وح��ب��ه��م ل��ه م��ن خ���ال إح��ي��اء ذك���رى ي���وم ال���والي���ة وال���دع���وة إلع���ادة 

األمة إىل مسارها الصحيح كمنارة للحق والعدل والسام.

محافظة إب
ويف م���ح���اف���ظ���ة إب ن���ظ���م أب����ن����اء امل���رب���ع���ني األوس��������ط وال����ش����رق����ي ف��ع��ال��ي��ة 
خطابية ب��ذك��رى ي���وم ال��والي��ة ت��ح��ت ش��ع��ار "م���ن ك��ن��ت م���واله ف��ه��ذا عيل 

مواله".
ويف الفعالية التي حضرها نائب رئيس مجلس النواب عبدالرحمن 
الجماعي وم��ح��اف��ظ إب ع��ب��دال��واح��د ص��اح وأع��ض��اء مجلس ال��ش��ورى 
أم������ني م�����خ�����ارش وأح�����م�����د ب����اع����ل����وي وع����ب����دال����خ����ال����ق امل����ت����وك����ل، أش�������ار وك���ي���ل 
املحافظة قاسم املساوى يف كلمة السلطة املحلية إىل أن اليمنيني الذين 
يتولون الله ورسوله واإلمام عيل يحظون بالنصر والتأييد والغلبة عىل 

عدوهم رغم كرثة عددهم وعتادهم .
ولفت إىل أن دول العدوان ال يمكنها النيل من أبناء الشعب اليمني 
ال��ذي��ن يرتبطون ب��أع��ام ال��ه��دى وامللتزمني بتوجيهات الله ورس��ول��ه يف 

التويل لإلمام عيل.
إىل ذل����ك ُن��ظ��م��ت يف م���دي���ري���ة ي���ري���م، ف��ع��ال��ي��ة خ��ط��اب��ي��ة ش���ارك���ت فيها 
ج��م��وع غ��ف��رية م��ن م��دي��ري��ات امل��رب��ع ال��ش��م��ايل " ي��ري��م ,ال��س��دة ، ال��ن��ادرة 

،الرضمة" إحياًء ليوم والية اإلمام عيل كرم الله وجهه .

ال�����ش�����ع�����ب ال����ي����م����ن����ي 
واألم��������������ة ال����ع����رب����ي����ة 
واإلس����������ام����������ي����������ة م����ا 
تزال حّية حتى وأن 
طبع منهم من طبع 
م�����ن ت���ل���ك األن���ظ���م���ة 

والكيانات

 اجل��م��اه��ي��ر احمل��ت��ش��دة 
األه�����������ازي�����������ج  رددت 
واألناشيد والشعارات 
امل�����ؤك�����دة ع���ل���ى ال�����والء 
ل��ل��ه ورس����ول����ه واإلم�����ام 

علي وأعام الهدى

أه������م������ي������ة اس�����ت�����ل�����ه�����ام 
ال��������������������دروس وال�����ع�����ب�����ر 
م����ن س����ي����رة وش���ج���اع���ة 
اإلم�����������������������ام ع��������ل��������ي ف����ي 
م������������واج������������ه������������ة ق�����������وى 

الطغيان واالستكبار

م�����ب�����دأ ال�������والي�������ة ي��ح��ف��ظ 
ألم��ت��ن��ا ك��ي��ان��ه��ا وع��زت��ه��ا 
واس����ت����ق����ال����ه����ا وض���م���ان���ة 
حلمايتها من أي اختراق 

من قبل أعدائها

يف مشهد فريد قلما تجد له مثيًا يف دول املنطقة والعالم، 
إنها صورة معربة عن عشق وحب وارتباط وثيق بني شعب 

اإليمان والحكمة، واإلمام عيل بن أبي طالب عليه السام.. 
حب اإلتباع وأحقية التويل الذي يعترب جزءاً وثيقاً من 

الهوية اإليمانية التي ُجبل عليها اليمنيون وتوارثتها األجيال 
من أول يوم وصل فيها اإلمام عيل مرسًا من رسول الله 

صىل الله عليه وآله وسلم إىل اليمن وحتى يومنا هذا.
عشرات الساحات اكتظت بمايني اليمنيني يف مختلف 

املحافظات واملديريات، الذين توافدوا من كل حدب 
وصوب، من القرى البعيدة والقريبة والعزل املرتامية 

األطراف، ومن كل املدن واملحافظات، إىل الساحات 
املحددة إلحياء ذكرى يوم الوالية 18 ذي الحجة..  

خروج اليمنيني املشرف كل عام يف يوم الوالية يؤكد أهمية 
هذه الذكرى وإحيائها، فهي عمليٌة توثيقية وتبليغية 

تتناقلها األجيال لذلَك الباِغ النص اإلسامي املهم، كما أن 
والية اإلمام عيل عليه السام لم تكن مجرد والية سلطة 

انتهت باستشهاده، بل والية اقتداء واهتداء، وعىل األمة 
أن تبقى مرتبطة بها عىل مدى الزمن يف كل األجيال.. 

والتويل الصادق والعميل لله ولرسوله ولإلمام عيل عليه 
السام وألعام الهدى من أهل بيت رسول الله )صلوات 

الله عليه وعىل آله( هو الذي يحصن األمة من تويل اليهود 
والنصارى )أمريكا وإسرائيل(.

احلوثي: املسلمون اليوم أحوج لالصطفاف خلف والية اإلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام علـــــي املمتدة من والية رسول الله التي هي من والية الله

في 70 ساحة.. 

مديرية بني احلارث أمانة العاصمة

محافظة إب

محافظة اجلوف

ساحة مبحافظة احلديدة

إحدى الساحات مبحافظة صنعاء

محافظة احملويت

ساحة مبحافظة محافظة احلديدة

محافظة عمران

محافظة  البيضاء
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يي  ذكرى يـــــــــــــــــــــــــــوم الوالية حشود ميانية مليـــــــونية  تحُ

ون احلب والـــــــــــــــــــــــــــــوالء لإلمام علي عليه السالم دحُ جدِّ اليمنيون يحُ

وردد املشاركون الشعارات التي تؤكد أن االحتفال بيوم والية اإلمام 
عيل ت��أيت ام��ت��داداً لالجتماع التاريخي يف حضرة الرسول محمد صىل 

الله عليه وآله وسلم يف يوم الغدير.
ويف الفعالية ال��ت��ي حضرها عضو مجلس ال��ش��ورى محمد التويتي 
، أوض���ح وك��ي��ل محافظة إب راك���ان النقيب أن االح��ت��ف��اء ب��ي��وم ال��والي��ة 
مناسبة مهمة يف حياة املسلمني.. مشرياً إىل أن تجسيد هذه الذكرى 
والعمل بها، يجعل األمة قادرة عىل أداء املسؤولية التي كلفت بها.. 
م���ؤك���داً أن م��ب��دأ ال���والي���ة ه��و ض��م��ان��ة ل��ح��م��اي��ة األم����ة م��ن أي اخ����راق من 
قبل أعدائها واقتداء وتجديد العهد والوالء لله ورسوله واإلمام عيل.

محافظة حجة
ويف م��ح��اف��ظ��ة ح��ج��ة اح��ت��ف��ى أب���ن���اء امل��ح��اف��ظ��ة يف 27 س���اح���ة ب��امل��دي��ن��ة 
وامل�������دي�������ري�������ات ب������ذك������رى والي����������ة اإلم������������ام ع������يل ع����ل����ي����ه ال��������س��������الم.. ح����ي����ث ج����دد 
املشاركون يف الفعاليات االحتفائية التي تقّدمها محافظ حجة هالل 
ال���ص���ويف ون���ائ���ب وزي�����ر اإلع������الم ف��ه��م��ي ال��ي��وس��ف��ي ووك���ي���ل وزارة ال��ص��ح��ة 
ال��دك��ت��ور ن��اص��ر ال��ع��رج��يل ووك����الء امل��ح��اف��ظ��ة ورؤس�����اء وأع���ض���اء امل��ح��اك��م 
والنيابات والشعب الجزائية وم���دراء املكاتب التنفيذية وامل��دي��ري��ات، 

الوالء لله والرسول واإلمام عيل كّرم الله وجهه.
ورف������ع امل����ش����ارك����ون ال���الف���ت���ات ورددوا ال����ش����ع����ارات ال���ت���ي ت��ج��س��د م��ت��ان��ة 

العالقة التي تربط أبناء الحكمة واإليمان باإلمام عيل عليه السالم.

محافظة احلديدة
أقيمت بمضمار الحسينية مديرية بيت الفقيه محافظة الحديدة 
أم���س ال��ف��ع��ال��ي��ة امل��رك��زي��ة مل��دي��ري��ات امل���رب���ع ال��ج��ن��وب��ي إح���ي���اًء ل���ذك���رى ي��وم 

الوالية 1443ه  تحت شعار "من كنت مواله فهذا عيل مواله ".
ويف الفعالية بحضور أعضاء مجليس النواب منصور واص��ل وعيل 
ال��غ��ري وإب��راه��ي��م ال��ع��ي��دروس أش��اد املحافظ محمد عياش بالحضور 
ال��ح��اش��د إلح���ي���اء ه����ذه امل��ن��اس��ب��ة ال��ت��ي ت��دل��ل ع���ىل م����دى ارت���ب���اط اليمنيني 

بيوم الوالية والتويل لله ولرسوله ولإلمام عيل وكل أعالم الهدى.
إىل ذل����ك ن��ظ��م أب���ن���اء م���دي���ري���ات امل���رب���ع ال���ش���م���ايل ب��م��ح��اف��ظ��ة ال��ح��دي��دة 

بمديرية الزيدية فعالية خطابية بذكرى يوم الوالية.
ويف ال��ف��ع��ال��ي��ة ب��ح��ض��ور ع���دد م��ن أع��ض��اء م��ج��ل��يس ال���ن���واب وال��ش��ورى 
أعتر وكيل أول املحافظة أحمد البشري، االحتفال بذكرى يوم الوالية 
ت��ج��دي��د ال����والء ل��ل��ه ورس��ول��ه واإلم����ام ع��يل وأع����الم ال��ه��دى م��ن ب��ع��ده��م.. 
م��ش��رياً إىل أن االح��ت��ف��ال ل��ه دالالت����ه ال��ك��ب��رية ، ح��ي��ث يحتفل اليمنيون 
ه���ذا ال���ع���ام وق���د ت��ح��ق��ق ل��ه��م ال��ك��ث��ري االن���ت���ص���ارات يف م��خ��ت��ل��ف ال��ج��ب��ه��ات 

العسكرية واالقتصادية والزراعية.
ويف م���دي���ن���ة ب����اج����ل ن���ظ���م أب����ن����اء م����دي����ري����ات امل����رب����ع ال���ش���رق���ي ب��م��ح��اف��ظ��ة 
ال��ح��دي��دة ف��ع��ال��ي��ة ح��اش��دة إح���ي���اًء ل��ذك��رى ي���وم ال���والي���ة، ت��ح��ت ش��ع��ار " 

من كنت مواله، فهذا عيل مواله ".
ويف الفعالية بحضور عضوي مجلس النواب ياسر مزرية والشورى 
إب���راه���ي���م م���زري���ة أك����د وك���ي���ل امل���ح���اف���ظ ع��ب��د ال���ج���ب���ار أح���م���د م��ح��م��د أه��م��ي��ة 
التمسك بمبدأ الوالية وترسيخها، كونها قضية أساسية لألمة العربية 

واإلسالمية، خصوصا يف ظل املؤامرات التي تحاك ضدها.

محافظة البيضاء
ويف ال���ب���ي���ض���اء ُن���ظ���م���ت ب���م���دي���ن���ة ال����ب����ي����ض����اء، ف���ع���ال���ي���ة خ���ط���اب���ي���ة ب���ذك���رى 
ي���وم ال���والي���ة، ب��م��ش��ارك��ة أب��ن��اء م��دي��ري��ات ال��ب��ي��ض��اء وال���زاه���ر وال��ص��وم��ع��ة 
ومكرياس وذي ناعم تحت شعار " من كنت مواله فهذا عيل مواله".

ويف ال���ف���ع���ال���ي���ة أش��������ار وك����ي����ل امل���ح���اف���ظ���ة ل����ل����وح����دات اإلداري������������ة ع���ب���دال���ل���ه 
ال����ج����م����ايل، إىل أه���م���ي���ة إح����ي����اء ذك�������رى ي�����وم ال�����والي�����ة وغ���رس���ه���ا يف ن��ف��وس 

األجيال لتعزيز الوالء لله ورسوله واإلمام عيل كّرم الله وجهه.
كما ُنظمت بمديرية السوادية  فعالية خطابية وثقافية بذكرى يوم 
الوالية، بمشاركة أبناء مديريات السوادية، املالجم، ناطع، نعمان، 

ردمان، الطفة، والشرية.
ويف الفعالية بحضور عضو مجلس الشوري عيل الجري، أكد وكيل 
املحافظة أحمد الشيبه، أهمية إحياء هذه الذكرى الستلهام الدروس 
وال���ع���ر م���ن س���رية اإلم�����ام ع���يل واالق����ت����داء ب��م��ن��ه��ج��ه وس��ل��وك��ه يف ال��ع��دل 

ومقارعة الظلم ونصرة املستضعفني.
وأشار إىل أن إحياء هذه الذكرى، تأكيد عىل والء الشعب اليمني لله 
ورسوله وارتباطهم الوثيق باإلمام عيل عليه السالم .. مبيناً أن بعض 
األن��ظ��م��ة ال��ع��م��ي��ل��ة ارت��ه��ن��ت ألع�����داء اإلس�����الم وت���ول���ت ال��ي��ه��ود وال��ن��ص��ارى 

وأعداء األمة.
من جانبه أكد عضو املكتب السيايس ألنصار الله حسن الصعدي، 
أن االحتفاء بهذه الذكرى، يمثل فرصة للتذكري بتويل اإلمام عيل عليه 

السالم واالقتداء بسريته.
واس���ت���ع���رض امل����ؤام����رات ال���ت���ي ُت���ح���اك ض���د األم�����ة وامل���ش���اري���ع األم��ري��ك��ي��ة 
ال��ص��ه��ي��ون��ي��ة وال���ح���رب ال��ن��اع��م��ة ال��ت��ي ت��ش��ن��ه��ا ق���وى االس��ت��ك��ب��ار ع���ىل األم���ة 

ودعمها للعناصر التكفريية بهدف إضعاف األمة وتمزيق وحدتها.
فيما أشار مدير مكتب اإلرشاد باملحافظة بشري الريامي، إىل دالالت 

إحياء ذكرى يوم الوالية، ما يتطلب استلهام الدروس والعر 
من سرية اإلمام عيل عليه السالم.. وقال" إن العزة والكرامة، بتويل 

من أمر الله بإتباعهم وتوليهم".
بدوره استعرض عضو رابطة علماء اليمن إبراهيم املستكا، جوانب 
م����ن س�����رية اإلم�������ام ع����يل ك������ّرم ال���ل���ه وج���ه���ه وش���ج���اع���ت���ه وب���ط���والت���ه وع��ل��م��ه 

وحلمه ودوره يف إرساء قيم العدالة.

محافظة عمران
ك���م���ا ن���ظ���م���ت ب���م���ح���اف���ظ���ة ع�����م�����ران اح����ت����ف����االت ج���م���اه���ريي���ة يف م��خ��ت��ل��ف 

املديريات، بمناسبة يوم الوالية بحضور قيادة املحافظة ومدراء املكاتب 
التنفيذية والشخصيات االجتماعية والثقافية.

حيث أكد محافظ عمرن الدكتور فيصل جعمان ووكيل املحافظة 
محمد املتوكل، أهمية إحياء ذكرى يوم الوالية بما يجسد ارتباط أهل 
اليمن باإلمام عيل عليه السالم.. وأشارا إىل أهمية استلهام الدروس 
وال����ع����ر م����ن س������رية وش����ج����اع����ة اإلم��������ام ع����يل يف م����واج����ه����ة ق������وى ال��ط��غ��ي��ان 

واالستكبار.
كما أك��د أم��ني ع��ام محيل املحافظة ص��ال��ح امل��خ��ل��وس، أهمية إحياء 

ه�����ذه امل���ن���اس���ب���ة ال���ت���ي ت��ع��ك��س ح����ب ال��ي��م��ن��ي��ني ل����الم����ام ع����يل ع��ل��ي��ه ال���س���الم 
وتمسكهم بواليته.

محافظة اجلوف
أحيا أبناء محافظة الجوف ذكرى يوم الوالية بفعاليتني خطابيتني 
يف س���اح���ت���ي ال�����ح�����زم وامل��������������رايش.. ح���ي���ث ش����ه����دت م���دي���ن���ة ال�����ح�����زم ف��ع��ال��ي��ة 
احتفالية جماهريية، بمشاركة أبناء مديريات الحزم، الغيل، الخلق، 

الزاهر، املطمة، املتون، املصلوب، وخب والشعف.
ويف الفعالية بحضور محافظ املحافظة فيصل ب��ن حيدر وق��ي��ادات 
يف السلطة املحلية، جدد الحاضرون الوالء لله والرسول واإلمام عيل 

كّرم الله وجهه.
إىل ذل��ك شهدت ساحة امل���رايش فعالية احتفالية ش��ارك فيها أبناء 

مديريات املرايش، العنان، رجوزة، الحميدات، ورحوب.
وألقيت يف الفعالية كلمات اع��ت��رت ذك���رى ال��والي��ة، محطة مهمة 
يف تأريخ اإلسالم ملا تحمله من دروس ودالالت عميقة تستوجب من 
أب��ن��اء األم����ة االس��ت��ف��ادة م��ن��ه��ا لتصحيح م��ا أص��اب��ه��ا م��ن ه����وان ون��ك��س��ات 
جراء التنصل عن األوامر والتوجيهات التي حث عليها النبي الكريم.

محافظة رمية
ونظمت يف مدينة الجبني محافظة ريمة فعالية خطابية يف ذكرى 

يوم الوالية تحت شعار " وانصر من نصره".
ويف ال��ف��ع��ال��ي��ة، أش����ار ع��ض��و م��ج��ل��س ال���ش���ورى ح��س��ن ط���ه إىل أه��م��ي��ة 
إحياء هذه الذكرى الستلهام دروس الحرية والتضحية والفداء من 
س���رية وح��ي��اة اإلم����ام ع��يل ع��ل��ي��ه ال��س��الم يف م��واج��ه��ة ال��ي��ه��ود وال��ن��ص��ارى 
والطغاة والظاملني.. الفتاً إىل مكانة اإلمام عيل وشخصيته وشجاعته 

يف مواجهة قوى الظلم ونصرة املستضعفني.
فيما أعتر عضو رابطة العلماء باملحافظة احمد عبدالرحيم النهاري 
، احتفال الشعب اليمني بهذه املناسبة ، يعكس مدى حبهم لإلمام 

عيل كرم الله وجه ومكانته يف قلوبهم والسري عىل نهجه .

محافظة تعز 
ش��ه��دت م��دي��ري��ات محافظة ت��ع��ز ف��ع��ال��ي��ات خطابية اح��ت��ف��اًء ب��ذك��رى 

يوم والية اإلمام عيل عليه السالم.
حيث احتشد أبناء مديريات خدير، صر املوادم، املسراخ، الصلو، 
سامع وحيفان، يف ساحة دمنة خدير إلحياء هذه لذكرى، مرددين 
الشعارات املعرة عن الوالء لله والرسول الكريم صىل الله عليه وآله 

وسلم واإلمام عليه، والراءة من أعداء األمة.
ورف������ع امل����ش����ارك����ون يف ال��ف��ع��ال��ي��ة االح���ت���ف���ال���ي���ة ال���الف���ت���ات امل����ن����ددة ب���زي���ارة 
الرئيس األمرييك للمنطقة وما تمثله من انحياز ودع��م ملحاولة دمج 

الكيان الصهيوين الغاصب يف املنطقة العربية.
ويف الفعالية أك��د محافظ تعز ص��الح عبدالرحمن بجاش، أن يوم 
الوالية، محطة مهمة الستلهام الدروس والعر من السرية العطرة 
ل����إلم����ام ع����يل ك�������ّرم ال����ل����ه وج����ه����ه وش���ج���اع���ت���ه وت���ض���ح���ي���ت���ه يف ن����ص����رة ال���دي���ن 
اإلسالمي الحنيف. واستعرض جانباً من حياة اإلمام عيل الذي ولد يف 
جوف الكعبة وتربى يف بيت النبوة تفقه يف الدين والقرآن الكريم وصار 
ع��ل��م��ا ل���م ي��ج��اري��ه أح����د، م��س��ت��ش��ه��داً ب��ح��دي��ث رس����ول ال��ل��ه ع��ل��ي��ه ال��ص��الة 

والسالم " عيل مع القرآن والقرآن مع عيل".
وت��ط��رق إىل ت��زام��ن اح��ت��ف��اء أب��ن��اء ال��ي��م��ن ب��ه��ذه ال���ذك���رى، م��ع احتفال 
تحالف العدوان بزيارة الرئيس األمرييك للسعودية يف إطار التسريع 
يف التطبيع مع الكيان الصهيوين .. داعياً إىل العودة الصادقة إىل الله 

تعاىل ونشر املحبة والوئام بني أبناء املحافظة.
إىل ذلك نظمت فعاليات ممثلة احتفاًء بذكرى يوم الوالية يف كل 
من مديريتي التعزية وصالة، ومديرية ماوية، ومديريتي مقبنة وجبل 

حبيش، ومديريتي شرعب السالم وشرعب الرونة.
وأُل��ق��ي��ت يف الفعاليات كلمات تطرقت إىل م��ا تحمله ه��ذه ال��ذك��رى 
من دالالت يف الوالء والتمسك بالنهج املحمدي وحماية املجتمع من 
االن����ح����راف يف ظ���ل امل��خ��اط��ر وامل����ؤام����رات ال��ت��ي ُت���ح���اك ض���د األم����ة ال��ع��رب��ي��ة 

واإلسالمية.
محافظة مارب

كما شهدت محافظة مأرب فعاليات احتفالية واسعة بذكرى يوم 
ال��والي��ة يف خ��م��س س��اح��ات ب��ال��ج��وب��ة وب��دب��دة وم��دي��ري��ة م��ج��زر وح��ري��ب 
القراميش ومديرية صرواح فتحت شعار "من كنت مواله فهذا عيل 

مواله" .
ويف الفعالية بمديرية الجوبة التي حضرها محافظ مأرب عيل محمد 
ط��ع��ي��م��ان وع��ض��وا م��ج��ل��س ال���ش���ورى ع��ب��دال��ل��ه ن��م��ران وم��ح��م��د بلغيث، 
ووك��ي��ال الهيئة العامة للزكاة ع��يل السقاف واملحافظة سعيد بحيبح 
وعدد من مدراء املكاتب التنفيذية واملديريات، جدد املشاركون الوالء 

لله والرسول واإلمام عيل كّرم الله وجهه.
ورف��ع املشاركون الالفتات ورددوا الشعارات واأله��ازي��ج املعرة عن 
الفرحة واالبتهاج بهذه الذكرى التي تجسد حب اليمنيني وارتباطهم 

الوثيق باإلمام عيل عليه السالم.
وأك�������د م���ح���اف���ظ م�������أرب أه���م���ي���ة إح�����ي�����اء ذك�������رى ي������وم ال�����والي�����ة الس���ت���ل���ه���ام 
ال�������دروس وال���ع���ر م���ن ش��ج��اع��ة وت��ض��ح��ي��ة اإلم������ام ع���يل ك�����ّرم ال���ل���ه وج��ه��ه 
.. م��ش��رياً إىل أن م��ب��دأ ال��والي��ة يشكل ح��م��اي��ة ل��ألم��ة م��ن توليها لليهود 
والنصارى، سيما يف ظل تهافت بعض األنظمة العميلة للتطبيع مع 

الكيان الصهيوين.
ون��وه بتفاعل أب��ن��اء م��أرب وحضورهم يف مختلف الساحات إلحياء 
هذه الذكرى كتعبري عن حبهم ووالئهم لإلمام عيل، تجسيداً ملواقفهم 
املشرفة وتضحياتهم يف مواجهة العدوان األمرييك السعودي اإلمارايت.

محافظة املحويت
ويف ال��ف��ع��ال��ي��ة ال���ت���ي أق��ي��م��ت ب��م��رك��ز م��ح��اف��ظ��ة امل��ح��وي��ت أك����د م��ح��اف��ظ 
امل��ح��وي��ت ح��ن��ني محمد قطينة، أه��م��ي��ة إح��ي��اء ذك���رى ال��والي��ة ل��الق��ت��داء 
ب��اإلم��ام ع��يل عليه ال��س��الم، وال��س��ري ع��ىل نهجه يف مقارعة املستكرين 

ونصرة الحق .
وأش�����ار إىل دالالت إح���ي���اء ه����ذه ال���ذك���رى يف االرت����ب����اط ب��ال��ل��ه وال��رس��ال��ة 
امل����ح����م����دي����ة، ورف�������ض ال����وص����اي����ة وال���ه���ي���م���ن���ة ال����خ����ارج����ي����ة وال����ت����ح����رك ال���ج���اد 

للتصدي ألعداء اإلسالم واملسلمني .
كما أقيمت فعاليات احتفالية بمديريات شبام كوكبان والطويلة 
وبني سعد وحفاش وملحان والخبت, أشارت الكلمات خاللها إىل ان 
ي��وم ال��والي��ة سيظل ح��اض��راً عر األج��ي��ال، وان ما يتعرض له الشعب 
اليمني ال��ي��وم م��ن ع���دوان وح��ص��ار ج��اء نتيجة تمسكهم ب��والي��ة اإلم��ام 

عيل، ورفضهم ملشاريع الوصاية والهيمنة الخارجية.

< اح�����ت�����ف�����ال ال���ش���ع���ب 
اليمني ب��ي��وم ال��والي��ة 
ي�������������ع�������������ك�������������س م���������������دى 
ح���ب���ه���م ل�����إم�����ام ع��ل��ي 
قلوبهم  ف��ي  ومكانته 

ومتسكهم بواليته 

ح�������������رائ�������������ر ال������ي������م������ن 
ي���ؤك���دن مت��س��ك��ه��َنّ 
ب�����������والي�����������ة اإلم���������������ام 
ع��ل��ي وت��رس��ي��خ حب 
وارت������������ب������������اط أب������ن������اء 

الشعب اليمني به

27 ساحة في حجة 
ف���ي  س��������اح��������ة  و19 
ساحة  و11  صنعاء 
ف���������ي ص���������ع���������دة  و 5 

ساحات في مأرب

س��������اح��������ات م������ي������دان 
ال�����ت�����ح�����ري�����ر وغ�������رب 
ال����ك����ل����ي����ة احل����رب����ي����ة 
الترابية  وال��س��اح��ة 
شرق جامع الشعب 
ت����ك����ت����ظ ب����احل����ش����ود 

اجلماهيرية

احلوثي: املسلمون اليوم أحوج لالصطفاف خلف والية اإلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام علـــــي املمتدة من والية رسول الله التي هي من والية الله

محافظة تعز

حرائر العاصمة صنعاء

محافظة حجة

محافظة مأرب

حرائر محافظة ذمار

محافظة صعدة

محافظة صنعاء

محافظة  رمية

ساحة السبعني أمانة العاصمةإحدى ساحات  أمانة العاصمة



*العالمة /عدنان أحمد الجنيد

من الغدير 
تجلت دولة 

اإلنسان

إن ع���ظ���م���ة اإلم����������ام ع�����ي ب�����ن أب�������ي ط����ال����ب- 
ع���ل���ي���ه ال������س������ام- ت���ج���ل���ت يف إن���س���ان���ي���ت���ه أولاً 
قبل أي يشء آخر، ألن الذي علمه وأدبه 
ورباه هو رسول الله -صىل الله عليه وآله 
وس��ل��م، فصنع م��ن��ه اإلن��س��ان ال���ذي خلقه 
ال���ل���ه ت���ع���اىل ف���أح���س���ن خ���ل���ق���ه، ت���ع���ال���وا إذن 
يف ذك���رى ولي��ت��ه الجليلة يف ال��ث��ام��ن عشر 
م����ن ذي ال���ح���ج���ة ن��ت��ع��ل��م م���ن���ه ك���ي���ف ن��ص��ن��ع 
، ألن اإلنسانية  اإلنسان ولنبدأ بأنفسنا أولاً
هي القاسم املشرتك بني خلق الله جميعا 
ب��غ��ض ال��ن��ظ��ر ع���ن ال���دي���ن وامل���ذه���ب وال��ل��ون 
وال��ج��ن��س وغ��ره��ا م��ن م��ع��اي��ر أل تعايش 
فمن أقواله عليه السام:"الذليل عندي 
ع���زي���ز ح��ت��ى آخ����ذ ال���ح���ق ل���ه وال����ق����وي ع��ن��دي 
ضعيف حتى آخذ الحق منه"، لهذا علينا 
ب��ت��ت��ب��ع أث���ر وم��ن��ه��ج وق��ي��م وم��ف��اه��ي��م اإلم���ام 
ع��������ي اإلن������س������ان������ي������ة ال�����ع�����ظ�����ي�����م�����ة، ألن م���ه���م���ة 
ال�����رس�����ل واألن�����ب�����ي�����اء ه�����ي ص����ن����اع����ة)اإلن����س����ان( 

قبل كل يشء.
اإلم����ام ع��ي ع���اش إن��س��اناً��ا اخ��ت��زل ال��زم��ان 
وامل�������ك�������ان ب����ف����ك����ره ال����ع����ظ����ي����م ال����������ذي ي���ح���ت���اج���ه 
ال���ع���ال���م ل��ل��ق��ي��ام ب��م��ن��ه��ج ال���ح���ي���اة يف ج��م��ي��ع 
ال�����������ج�����������وان�����������ب ال�������س�������ي�������اس�������ي�������ة والق���������ت���������ص���������ادي���������ة 
والجتماعية وغرها من األمور الحياتية، 
ف����ه����و ع����ل����ي����ه ال������س������ام إن������س������ان س����ب����ق ع���ص���ره 
ب��أف��ك��اره ومفاهيمه ال��ت��ي ل ت��ذب��ل أب���دا مع 
مرور الزمن فمقولته الشهرة التي قالها 
مل�����ال�����ك األش�����������رت: "ال�������ن�������اس ص����ن����ف����ان :إم����������ا أخ 
لك يف الدين أو نظر لك يف الخلق" هذه 
ال����ع����ب����ارة ال����ت����ي س���ب���ق���ت ك�����ل ج����ه����ود ف��ق��ه��اء 
ال���ق���ان���ون وال���ح���ق���وق ألن���ه���ا ج������اءت م����ن ويل 
ال��ل��ه وويص رس���ول ال��ل��ه وب���اب مدينة علم 
رس���ول ال��ل��ه وخليفته يف أم��ت��ه ال���ذي داف��ع 
ع����ن ال���ف���ق���ر وامل����ظ����ل����وم واألب�����ي�����ض واألس�������ود 
دون تمييز لفئة دون ف��ئ��ة، فكانت دول��ة 
اإلمام عي أمر املؤمنني عي بن أبي طالب 
-ع��ل��ي��ه ال���س���ام- دول�����ة اإلن���س���ان ال�����ذي وّف���ر 
فيها العدل والرفاه لكل شعبه، فما هو 

سر بناء تلك الدولة العظيمة؟
 ال��������س��������ر ه����������و أن�������������ه ط�������ب�������ق ق����������ان����������ون اإلس�������������ام 
بكامله، فتجلت العدالة ب��أروع صورها، 
ف���م���ن س���ي���اس���ت���ه-ع���ل���ي���ه ال�����س�����ام- أن ج��ع��ل 
الحكم استشاريااً، يحرتم فيه آراء الشعب 
فقال عليه السام للناس: "إن من حقكم 

عّي أن تعطوين املشورة".
ل�����ط�����امل�����ا ك�����ت�����ب يف ب�������ن�������اء ال���������دول���������ة ال�����ع�����ادل�����ة 
ف��اس��ف��ة وع���ل���م���اء، ول���ك���ن امل����ح����اولت كلها 
ب��������������اءت ب�����ال�����ف�����ش�����ل ألن�������ه�������ا م�������ج�������رد ت�����ن�����ظ�����رات 
ف������ارغ������ة، غ�����ر أن ال������رس������ول األع�����ظ�����م وأم�����ر 
املؤمنني أنجزا أعظم دول��ة ع��دل وحقوق 
ورفاه للناس أدهشت البشرية يف عصرنا 
الحايل ، وهنا يتبني السر يف قول السيدة 
الزهراء -عليها السام-: "وطاعتنا نظامااً 
ل��ل��م��ل��ة" إذا ف���� ب��ي��ع��ة ي����وم ال��غ��دي��ر ال���ت���ي أم��ر 
الله بها هي الحصانة والسامة والسعادة 
الشاملة يف الدنيا واآلخرة، والتي بدأت ب�

��ُك��ُم ال��ّل��ُه َوَرُس���وُل���ُه  ق��ول��ه ت��ع��ال: ﴿ إَِنّ��َم��ا َوِل��ُيّ
������َاَة  �������ِذي�������َن ُي����ِق����ي����ُم����وَن ال������َصّ ���������ِذي���������َن آَم�������ُن�������واْ اَلّ َواَلّ

َوُيْؤُتوَن الَزَّكاَة َوُهْم َراِكُعوَن{
حيث يف ه��ذه اآلي���ة الكريمة ع��دة دلئ��ل 
منها ال��ولي��ة لله ورس��ول��ه ثم ق��ال والذين 
آم��ن��وا، ول��ي ل يكون هناك لغط ل��م يأت 
ال��ل��ف��ظ ع���ام يشتبه ع��ىل ق��ارئ��ه ش��م��ول كل 
م����ؤم����ن، ب����ل ق���ي���دت اآلي������ة ب���ع���دة ت��ق��ي��ي��دات 
وه����������ي ال��������ذي��������ن ي�����ق�����ي�����م�����ون ال��������ص��������اة وي�������ؤت�������ون 
ال����زك����اة وه����م راك����ع����ون، ف���ه���ذه ال��ت��ق��ي��ي��دات 
فيها دللة واضحة عىل أن املراد من هذه 
اآلي�����ة ه���ي ش��خ��ص��ي��ة م��ع��ي��ن��ة ول���ي���س ع��م��وم 
امل���ؤم���ن���ني وه�����ي ش��خ��ص��ي��ة ويل ال����ل����ه اإلم�����ام 
عي- عليه السام- التي تصدقت بالخاتم 

وهي راكعة. 
ق������د ي�����ت�����س�����اءل ال����ب����ع����ض مل����������اذا ج��������اء ال���ن���ص 
ال��������������ق��������������رآين دون ت������س������م������ي������ة اإلم�����������������������ام -ع�����ل�����ي�����ه 
ال���س���ام- ب���الس���م؟! وذل����ك لخ��ت��ب��ار ال��ن��اس 
وامتحانهم، وتمييز املؤمنني عن املنافقني 
م���ن���ه���م، وإلك���ت���م���ال ال���ن���ص اإلل����ه����ي ب��ال��ن��ص 
ال���ن���ب���وي ك���ان���ت ق��ض��ي��ة ال���غ���دي���ر ال���ت���ي  ن��زل��ت 
ُس���وُل  ���َه���ا ال���َرّ فيها  اآلي���ة: ق��ال ت��ع��اىل: }َي���ا أَُيّ
ِبَّك { فأمر الرسول  َبِلّْغ َما أُنِزَل إَِلْيَك ِمن َرّ
األك���رم ال��ن��اس ل��اج��ت��م��اع، ث��م أخ��ذ -صىل 
ال��ل��ه ع��ل��ي��ه وآل����ه وس��ل��م- ب��ي��د أم���ر امل��ؤم��ن��ني 
-عليه ال��س��ام- ليصدر األم���ر ال��ن��ب��وي أن��ه: 
"َم��ْن كنُت م��وله فهذا ع��ُيّ م��وله، اللهم 

واِل َمْن واله وعاِد َمْن عاداه".
ك����م����ا ن�����زل�����ت ب����ع����ده����ا اآلي���������ة ال����ك����ري����م����ة ق����ال 
تعاىل: }الَْيْوَم أَْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَتَْمْمُت 
َعَلْيُكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِْسَاَم ِديناًا{ 
ل��ت��ع��ل��ن إن����ج����از امل���ه���م���ة امل���ح���م���دي���ة، ب���إك���م���ال 
ال�����دي�����ن وإت������م������ام ال�����رس�����ال�����ة ب�����ولي�����ة اإلن����س����ان  
العظيم الذي صنع أعظم دولة لإلنسان 
التي بدأت من الغدير وستستمر إذا ما تم 
ات��ب��اع��ه ل��ي��س ب��ال��ق��ول ف��ق��ط وإن��م��ا بالعمل 
ح��ت��ى ي����رث ال���ل���ه األرض وم����ا ع��ل��ي��ه��ا، ألن��ه��ا    
ولي��������������ة رح�������م�������ة وع��������������دل وإح����������س����������ان وج������ه������اد 
وإق������ت������داء ب���ال���ن���ب���ي األع�����ظ�����م ، ف���م���ا أح���وج���ن���ا 
اليوم إىل ت��ويل اإلم��ام عي اإلنسان واتباع 
منهجه إلنقاذ العالم من النحدار السريع 
نحو الستبداد والفقر والحروب واألنانية 

املطلقة.

الرد على من شكك بصحة حديث الغدير  )2-1(
    م��ن��ذ ق����رون م���ن ال���زم���ن و )ح���دي���ث ال��غ��دي��ر( 
ُيحارب حربااً لهوادة فيها، وكان ل� )ابن تيمية( 
ال���ن���ص���ي���ب األك���������ر يف م����ح����ارب����ت����ه، ث�����م م�����ن ب���ع���ده 
)ال��وه��اب��ي��ة(.. فقد شككوا يف صحته، وح��ّرف��وا 
قوا كل  عوا وفَسّ معناه، وقَلَّلّوا من شأنه، وبَدّ
من يحتفل به ويحتفي ب��ذك��راه، أي اإلحتفاء 
ب���امل���ن���اس���ب���ة ال���ت���ي ق��ي��ل��ت ف���ي���ه، وه�����و ي�����وم ال��ث��ام��ن 
عشر من ذي الحجة.. والعجيب أن عددااً من 
العلماء واملتعلمني، من أتباع املذاهب الدينية 
والفرق اإلسامية، تراهم جميعااً قد انتهجوا 
ال��ن��ه��ج ال���وه���اب���ي ن��ف��س��ه يف م��ح��ارب��ت��ه��م ل��ح��دي��ث 
الغدير، فرغم أنهم ضد الوهابية يف كثر من 
األمور، إّل أنهم، يف حديث الغدير، قد اتفقوا 

جميعااً يف محاربته..
    وكم قد سمعنا، يف العقود املاضية، من 
ت��ب��دي��ع وت��ف��س��ي��ق وت���ك���ف���ر، ل��ك��ل م���ن ي��ح��ت��ف��ل��ون 
َ�����َك�����َن�����َة  ب���م���ن���اس���ب���ة )ع�����ي�����د ال������غ������دي������ر(، وك��������م رأي������ن������ا امل
اإلع��������ام��������ي��������ة ل�����ل�����س�����ل�����ط�����ات -آن�����������������������ذاك- ك������ي������ف ك������ان 
ل�����ه�����ا ال��������������دور األك������������ر يف ت�����ش�����وي�����ه "م�����ن�����اس�����ب�����ة ع���ي���د 
ال������غ������دي������ر"، ل������درج������ة أن وص��������ل ال������ح������ال ب��ب��ع��ض 
خطباء املساجد إىل أن قال: إن يف ليلة الغدير 
يجتمع ال��رج��ال م��ع ال��ن��س��اء، وك��ل رج��ل يأخذ 
ام�����رأة اآلخ�����ر، إىل غ���ره م���ن ال���ك���ام ال��س��خ��ي��ف، 
الذي يخجل اإلنسان العاقل من ذكره، فضااً 

عن تصديقه!! 
    ل���ق���د ك������ان ال���ك���ث���ر م����ن ال�����ن�����اس، يف ال���ع���ق���ود 
امل��اض��ي��ة، يعتقدون أن مناسبة )ع��ي��د الغدير( 
م��ن��اس��ب��ة ش��رك��ي��ة، ت��ت��ن��اف��ى م���ع اإلس������ام، وه���ذا 
العتقاد ناتج عن التعبئة الخاطئة، التي ظلت 
لعقود من الزمن تتبّناها السلطات الحاكمة، 
وي���ن���ف���ذه���ا خ��ل��ي��ط م����ن )ال���ع���ل���م���اء، وامل���رش���دي���ن، 
وال�����������خ�����������ط�����������ب�����������اء، وال��������������ك��������������ّت��������������اب، وال��������ص��������ح��������ف��������ّي��������ني، 

واألكاديمّيني املوالني لتلك السلطات(!!.. 
    واألغ����رب م��ن ذل���ك، أن ك��ث��رااً م��ن املنكرين 
وامل���ح���ارب���ني ل���ه���ذه امل���ن���اس���ب���ة، خ���ص���وص���ااً ال���ع���وام 
وط���������اب ال�����ع�����ل�����م، ل ي����ع����ل����م����ون ش����ي����ئ����ااً ع������ن ه����ذه 
امل����ن����اس����ب����ة، ول ع�����ن األح�������ادي�������ث ال����ن����ب����وي����ة، ال���ت���ي 
ذك���رت )ح��دي��ث ال��غ��دي��ر( وأب�����رزت أه��م��ي��ت��ه، ول 

عن اآليات التي أكدته..
    ب��ل ه��ك��ذا ت��راه��م، ينعقون م��ع ك��ل ناعق، 
ول��ك��ن ب��ع��د ق��ي��ام ث����ورة ال���واح���د وال��ع��ش��ري��ن من 
س��ب��ت��م��ر، ب�����دأ ب���ع���ض ال����ن����اس ي��ف��ه��م��ون ح��دي��ث 
ي��وم الغدير ومعناه وأب��ع��اده ودللت����ه، وه��ذا 
بفضل )الثقافة ال��ق��رآن��ي��ة(، والتوعية ع��ر كل 
وسائلها، وباملقابل مازال بعض الناس -علماء 
وم���ت���ع���ل���م���ون- ع�����ىل ق���ل���وب���ه���م أك�����ّن�����ة ع�����ن ح���دي���ث 
)غدير خم(، والبعض اآلخر ينظرون إليه نظرة 
طائفية، وكأن حديث الغدير يخص )الشيعة( 

وحدهم، ول يخص األمة بأكملها !!..
ون����ح����ن يف ه�������ذا امل������ق������ال، وك�����ذل�����ك يف امل����ق����الت 
القادمة، سوف نناقش شبهاتهم، وندحض 

مزاعمهم، بأدلة دامغة، وبراهني ساطعة..
وإليك اليشء اليسر من أدلة إثبات حديث 

الغدير.. فأقول : 

إن ت���ش���ك���ي���ك���ه���م ب�����ح�����دي�����ث ال������غ������دي������ر، إن������م������ا ه���و 
ناتج عن  حقد مبطن تجاه آل البيت -عليهم 
السام-.. فا تجدهم يسمعون عن أية فضيلة 
آلل البيت، إّل ويحاولون التشكيك بها، بكل 
ما أوتوا من خداع وتزوير وتكذيب، بل وإذا ما 
ذكرَت )عليااً، والحسن، والحسني، والزهراء( 
بني أيديهم، وقمت بتعداد فضائلهم، إذا بهم 
تضيق ص��دوره��م، وتتكشر أنيابهم، وتعبس 
وج������وه������ه������م، وَي��������ْن��������ِب��������زوَن��������َك ب������ال������رف������ض، ف���ي���ص���ب���ح 
ك����ام����ك غ������َر م����ق����ب����وٍل ل����دي����ه����م؛ ألن������ك )راف�������ي( 

تسب الصحابة!!
وه���ك���ذا ي��ك��ي��ل��ون ل���ك ك���ي���ااً م���ن الت����ه����ام����ات...، 
ف������������إذا أردت أن ت����س����ل����م م����ن����ه����م وت�������ك�������ون م����ق����رب����ااً 
لديهم فاذكر غرهم، وَتَفاَن يف حبهم، وبالغ 
يف ع���ش���ق���ه���م، ف����أن����ت ح���ي���ن���ئ���ٍذ م�����ن ال����ص����ادق����ني، 
املتبعني لسنة الرسول الكريم، عليه وآله أزىك 

الصاة وأتم التسليم..
هذا ما ملسناه يف واقعنا، ووجدناه يف الكثر 
من أبناء أمتنا.. ول نطيل يف الكام، فالحليم 

تكفيه اإلشارة.
أما بالنسبة إىل تشكيكهم يف صحة )حديث 
الغدير(، َفَمَثُلُهْم عندي َكَمَثِل ذبابٍة أرادت أن 

َتحُجَب نوَر الشمس..
م����ن  األم�������������������ة،  ي������ح������ج������ب������وا  أن  أرادوا  وه�������������������ؤلء 
خ���ال تشكيكهم يف ص��ح��ة )ح��دي��ث ال��غ��دي��ر(، 
وي����س����ع����ون إىل ت���ض���ع���ي���ف���ه، ل��ك��ن��ه��م ع����ج����زوا ع��ن 
ذل��ك؛ ألن )حديث الغدير( غدا كالشمس يف 
رابعة النهار، يف كرثة طرق أسانيده،  ورواياته 
امل����ت����وات����رة.. ن��اه��ي��ك ع���ن أن ج���ه���اب���ذة األم������ة، من 
األئ���م���ة وال���ح���ف���اظ وال���ع���ل���م���اء، ق���د أط���ب���ق���وا عىل 
ص��ح��ت��ه، وَت����واُت����ِر رواي����اِت����ه، ال��ت��ي لَي���ج���َح���ُده���ا إل 

مكابر!!..

وإليك نص الحديث :
ُروي عن زيد بن أرقم، قال: "ملا رجع رسول 
ال����ل����ه ص�����ىل ال����ل����ه ع���ل���ي���ه وآل�������ه وس����ل����م م�����ن )ح���ج���ة 
ال�������������وداع(، ون�������زل "غ�����دي�����ر خ�������م"، أم������ر ب����دوح����ات 
ف����ق����م����م����ن)1(، ف�����ق�����ال: )ك��������أين دع����ي����ت ف���أج���ب���ت، 
إين ق�����د ت����رك����ت ف���ي���ك���م ال���ث���ق���ل���ني، أح����ده����م����ا أك���ر 
من اآلخر، كتاب الله تعاىل وعرتيت، فانظروا 
كيف تخلفوين فيهما، فإنهما لن يفرتقا حتى 
يردا عي الحوض(، ثم قال: )إن الله عز وجل 
م�������ولي، وأن������ا م�����وىل ك����ل م����ؤم����ن(، ث����م أخ�����ذ ب��ي��د 
ع��ي -عليه ال��س��ام- ف��ق��ال: )م��ن كنت م��وله، 
ف���ه���ذا ول����ي����ه، ال���ل���ه���م واِل م����ن واله، وع�������اِد م��ن 

عاداه..(..)2(
 ]ويف رواي��ة النسايئ: "فقلت لزيد: سمعَته 
م��ن رس���ول ال��ل��ه -ص��ىل ال��ل��ه عليه وآل���ه وسلم؟  
ق���ال: ن��ع��م، وإن���ه م��ا ك��ان يف ال��دوح��ات أح��د إل 

ورآه بعينه، وسمعه بأذنيه )3([.
 ق�����ال ال���ح���اك���م -ع���ق���ب ح���دي���ث���ه اآلن��������ف-: "ه����ذا 

ح�����دي�����ث ص����ح����ي����ح ع������ىل ش��������رط ال����ش����ي����خ����ني، ول����م 
يخرجاه")4(..

ويف رواي����������ٍة أن ع���م���ر ب����ن ال����خ����ط����اب ق������ال ل��ع��ي 
ب���ن أب����ي ط���ال���ب: "ه��ن��ي��ئ��ااً ل���ك ي���ا ب���ن أب����ي ط��ال��ب، 
أصبحت وأمسيت م��وىل كل مؤمن ومؤمنة" 

.)5(
 وأخرج اإلمام الحافظ ابن املغازيل الشافعي 
)حديث الغدير( بطرق كثرة، فتارة عن زيد بن 
أرق��م، وأخ��رى عن أبي هريرة، وثالثة عن أبي 
سعيد الخدري، وتارة عن عي بن أبي طالب، 
وعمر ب��ن الخطاب، واب��ن مسعود، وب��ري��دة، 

وجابر بن عبدالله، وغر هؤلء..
فعن زيد بن أرقم: " أقبل نبي الله من مكة 
يف )حجة الوداع( حتى نزل صىل الله عليه وآله 
وسلم بغدير الجحفة، بني مكة واملدينة، فأمر 
ب����ال����دوح����ات، َف����ُق����َمّ م���ا ت��ح��ت��ه��ن م���ن ش�����وك، ثم 
نادى : الصاة جامعة، فخرجنا إىل رسول الله 
صىل الله عليه وآله وسلم يف يوم شديد الحر، 
وإّن م��ن��ا مل���ن ي��ض��ع رداءه ع���ىل رأس�����ه، وب��ع��ض��ه 
عىل قدميه، من شدة الرمضاء.. -إىل قوله-: 
ث��م أخ��ذ بيد ع��ي ب��ن أب��ي ط��ال��ب، فرفعها، ثم 
قال :)من كنت موله، فهذا موله، ومن كنت 
وليه، فهذا وليه، اللهم واِل من واله، وعاِد 

من عاداه..( قالها ثاثااً " )6(.. 
ق�������ل�������ت: )ح���������دي���������ث ال��������غ��������دي��������ر( ُي�����������َع�����������ُدّ م���������ن أص������ح 
األحاديث، حتى قال فيه ابن حجر الهيثمي ما 
ه : " إن حديث الغدير صحيح ل مرية فيه،  َنُصّ
وق�������د أخ�����رج�����ه ج����م����اع����ة، ك�����ال�����رتم�����ذي وال����ن����س����ايئ 
وأح�����م�����د، وُط�������ُرُق�������ُه ك����ث����رٌة ج��������دااً، وم�����ن ث����م رواه 
ستة عشر صحابيااً، وشهدوا به ل� )عي( عليه 
السام، ملَّا نوزع أيام خافته... ول التفات ملن 

قدح يف صحته، ول ملن رده" )7(.
 وق����د أج��م��ع��ت األم����ة ع���ىل ص��ح��ت��ه، ك��م��ا ق��ال 

اإلم��ام ال��غ��زايل)8(، وق��ال أب��و القاسم الفضل 
ب���ن م��ح��م��د: "وق�����د روى ح���دي���ث غ���دي���ر خ���م عن 
رس��ول الله -صىل الله عليه وآل��ه وسلم- نحو 
مائة نفس، منهم العشرة، وهو حديث ثابت" 

.)9(

_______
*الهامش: 

- )1( ويف رواية: "فقم ما تحتهن من شوك.." 
كما يف املناقب لبن املغازيل ص29،

*ومعنى فقممن: أي تم تكنيس ما تحتهن 
من شوك.

- )2( أخ������رج������ه ال�����ح�����اك�����م يف" امل�����س�����ت�����درك ع��ىل 
الصحيحني " ] 109/3 )4576(، ورواه مسلم 
يف " ص���ح���ي���ح���ه " ]4)1873([ ك����ت����اب " ف��ض��ائ��ل 
الصحابة " ب��اب 4 فضائل عي بن أبي،طالب 
" روى هذا الحديث بأسانيد متعددة ولكنه لم 
يستكمله بل ذكر خر الثقلني وأسقط الجزء 

األخر من الحديث..
 ،)8148( ال��������������ك��������������رى  يف  ال�����������ن�����������س�����������ايئ  ورواه 
وال�����رتم�����ذي يف "س���ن���ن���ه" ]621/5[ وال�����ط�����راين يف 
"املعجم الكبر" ]63/3[ ح)2679(وال��ط��ح��اوي 
يف ش���������رح م����ش����ك����ل اآلث�������������ار )1765(، ون������ق������ل اب�����ن 
ك��ث��ر ع���ن ال���ذه���ب���ي ت��ص��ح��ي��ح��ه، ك��م��ا يف ال��ب��داي��ة 
وال����ن����ه����اي����ة]229/5[. واع�����رتف األل���ب���اين - م��ح��دث 
ال���وه���اب���ي���ة- ب��ص��ح��ت��ه ح���ي���ث ق�����ال : وه�����و ح��دي��ث 
صحيح ، جاء من طرق جماعة من الصحابة 
خّرجت أحاديث سبعة منهم، ولبعضهم أكرث 
من طريق واحد، وقد خرجتها كلها وتكلمت 
عىل أسانيدها يف سلسلة األحاديث الصحيحة. 
“ظ���������ال ال����ج����ن����ة يف ت����خ����ري����ج أح������ادي������ث ال����س����ن����ة”] 
2/338[ ، وانظر التخريج املوسع للحديث يف 

“سلسلة األحاديث الصحيحة” ]4/330[.
 *ق�����ل�����ت : ذك������رن������ا ه����ن����ا األل�������ب�������اين يف ت��ص��ح��ي��ح��ه 
ل�����ل�����ح�����دي�����ث يك ن����س����ق����ي����ه����م ب�����ك�����أس�����ه�����م، م��������ع أن����ن����ا 

لنعِوّل عليه.. 
وسيأيت بقية تخريج الحديث لحقااً.

- )3(أخ����رج����ه ال��ن��س��ايئ يف "ال��خ��ص��ائ��ص " ص 
. 40 - 39

- )4( وق������������د أخ���������رج���������ه ال�������ح�������اف�������ظ ال�������ذه�������ب�������ي يف 
تلخيصه عىل املستدرك .

- )5( أخ����رج����ه أح���م���د يف م���س���ن���ده ، وأخ���رج���ه 
يف امل���ن���اق���ب م����ن ح���دي���ث ع���م���ر، وزاد ب���ع���د ق��ول��ه 
)وع�����اِد م���ن ع�����اداه( :"وان���ص���ر م���ن ن��ص��ره وأح���ب 
م����ن أح����ب����ه" . ق�����ال ش��ع��ب��ة أو ق�����ال وأب����غ����ض م��ن 

بغضه ".
انظر " ذخائر العقبى " للمحب الطري ص 

67 ط
- )6(" م���ن���اق���ب اإلم��������ام ع����ي ب����ن أب�����ي ط���ال���ب " 

للحافظ ابن املغازيل ص29 - 36 .
- )7( " ال��������ص��������واع��������ق امل�������ح�������رق�������ة " لب������������ن ح���ج���ر 

الهيثمي ص 42 - 44 .
- )8( " سر العاملني " لإلمام الغزايل- ص 21 .
- )9("م�����ن�����اق�����ب اإلم���������ام ع�����ي ب�����ن أب������ي ط����ال����ب " 

للحافظ ابن املغازيل ص29 - 36 .

نظمت قيادة املنطقة العسكرية الثالثة أمس فعالية 
ثقافية إحياء لذكرى ولية اإلمام عي عليه السام.

ويف ال�����ف�����ع�����ال�����ي�����ة ال�������ت�������ي ح�����ض�����ره�����ا م�����ح�����اف�����ظ م�������������أرب ع���ي 
ط��ع��ي��م��ان وع����دد م���ن أع���ض���اء م��ج��ل��س ال���ش���ورى ووك����اء 
املحافظة ومساعد مدير دائرة التوجيه املعنوي العميد 
الركن عابد الثور ومدير مكتب قائد املنطقة العسكرية 
الثالثة العميد مبارك حزام الزايدي وعدد من املشايخ 
واألع�������ي�������ان، أش��������ار رئ����ي����س ع���م���ل���ي���ات امل���ن���ط���ق���ة ال��ع��س��ك��ري��ة 
الثالثة العميد عبدالويل الحويث، إىل أن يوم ال� 18 من 
ذي الحجة يكتسب أهمية بالغة لدى املسلمني بشكل 

عام.
وقال: " يف الثامن عشر من ذي الحجة انتصر نبي الله 
موىس عليه السام عىل سحرة فرعون وفيه نجى نبي 
الله إبراهيم من النار، ويف ه��ذا اليوم ت��وىل األم��ام عي 

عليه السام أمر أمة محمد صىل عليه وآله وسلم ".
وأك��د عىل أهمية إحياء ذك��رى ي��وم ال��ولي��ة، لتجديد 
الولء لله ورسوله ولإلمام عي وألعام الهدي والسر 

عىل النهج الذي سار عليه اإلمام عي وآل البيت.
م��������ن ج�����ان�����ب�����ه أش������������ار ن������ائ������ب ش������������ؤون ال������ض������اب������ط ب���امل���ن���ط���ق���ة 
العسكرية الثالثة املقدم مرتىض العسكري إىل أن إحياء 
ذك�����رى ي����وم ال����ولي����ة ل ي��ق��ت��ص��ر ع���ىل ف��ئ��ة م��ع��ي��ن��ة ب���ل هي 

مناسبة للمسلمني جميعا.
فيما أوض���ح م��دي��ر م��دي��ري��ة ص���رواح م��رع��ي ال��ع��ام��ري، 
أن أبناء اليمن يحتفلون بذكرى ولية اإلمام عي عليه 
ال��س��ام، فيما أع���داء األم���ة يحتفلون ب��ولئ��ه��م ألمريكا 

والكيان الصهيوين.
تخللت الحفل قصائد وأناشيد وفقرات من الفلكلور 

الشعبي ومسرحية معرة.

ن����ظ����ّم����ت امل���ن���ط���ق���ة ال���ع���س���ك���ري���ة ال����خ����ام����س����ة ال����ي����وم 
فعالية خطابية وثقافية بذكرى يوم الولية.

ويف ال���ف���ع���ال���ي���ة أش������ار م���ح���اف���ظ ال����ح����دي����دة م��ح��م��د 
ع�������ي�������اش ق�����ح�����ي�����م، إىل أه�����م�����ي�����ة إح��������ي��������اء ذك�������������رى ي�����وم 
الولية والتحشيد للفعالية املركزية والفعاليات 

املصاحبة لها.
وأوض�����ح أن ال���ذك���رى ت���أيت ل��ت��ذك��ر األم����ة بمكانة 
اإلم����ام ع��ي ك����ّرم ال��ل��ه وج��ه��ه ال����ذي م��ث��ل أن��م��وذج��ااً 
إيمانيااً نظرااً ملا أُخِتص به من مناقب تؤهله لتويل 
ش�������أن األم���������ة وم�����واص�����ل�����ة ال����ن����ه����ج ال���������ذي م������ىض ع��ل��ي��ه 

املصطفى صىل الله عليه وآله وسلم.
ول��ف��ت ق��ح��ي��م إىل دللت إح���ي���اء ذك����رى ال��ولي��ة 
يف استلهام الدروس والعر من سرة اإلمام عي 

عليه السام ومواقفه واملي عىل نهجه .. داعيااً 
إىل امل�����ش�����ارك�����ة ال�����واس�����ع�����ة يف إح�����ي�����اء ال�������ذك�������رى، ب��م��ا 

يعكس مكانة اإلمام عي ريض الله عنه.
فيما أشار وكيل أول املحافظة أحمد البشري، 
إىل أهمية إحياء ذكرى يوم الولية التي حث عىل 
إحيائها الشهيد القائد بالتزامن مع فريضة الحج 

لتوحيد لله وتعظيم شأنه والراءة من األعداء.
وبني أن تويل أبناء اليمن لإلمام عي كان سببااً 
للنصرة والعزة والتمكني .. لفتااً إىل ارتباط أبناء 
اليمن ب��اإلم��ام ع��ي ك���ّرم ال��ل��ه وج��ه��ه، حصن أهل 

اليمن من تويل اليهود والنصارى.
ب����������������������دوره أش������������������ار م�����������س�����������ؤول م�������ت�������اب�������ع�������ة ال�����������وح�����������دات 
ال���ع���س���ك���ري���ة ب���ش���ع���ب���ة ال����ت����وج����ي����ه امل����ع����ن����وي ب��امل��ن��ط��ق��ة 

العقيد حسني ال��ش��م��ري، إىل أن إح��ي��اء ال��ذك��رى 
تأيت لعِظم مكانتها عند الله.

وقال" الغدير وحديث الغدير وثقافته هو الحل 
الوحيد لواقع األم��ة، كونها تعد من أه��م األم��ور 
التي تّوج بها الرسول الكريم صىل الله عليه وآله 

وسلم رسالته لألمة".
وتطرق الشمري إىل ما تمر به األمة من واقع 
التفريط يف أم��ر ال��ولي��ة، م��ا أدى لضياعها وت��وىل 
أم��ره��ا اليهود وال��ن��ص��ارى .. م��ؤك��دااً أن التخي عن 
أمر الولية مثل منزلقااً خطرااً عن مسار الهداية 

يف ولية األمر.
ت��خ��ل��ل��ت ال���ف���ع���ال���ي���ة ق���ص���ي���دة ل���ل���ش���اع���ر أس�����د ب��اش��ا 

وأنشودة لفرقة الشهيد صالح الصماد.

املنطقة العسكرية الثالثة تحتفي 
بذكري يوم الوالية

فعالية للمنطقة العسكرية 
الخامسة يف ذكرى يوم الوالية

الغدير
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وفاء الكبيس

قفوا يف )خم( يك نشدوا 
بيوم والية كربى 

هنا طه هنا الكرار 
يف اصحابهم ترتا

لم يتجمعون هنا
ألمر ارغموا قسرا 

ألن الله آمرهم
لذا فلتسمعوا األمرا

بالغا عاجال فيهم 
وجربيل الذي يقرا

أراد الله عزتهم
وشاء لهم بها نصرا

بها تمت رسالته 
لذا فاشدوا بها فخرا

فيا يوم الغدير لنا
بجمعك بيعة كربى 

تولينا بساحته
وليا يف الوغى كرا

فما هزمت كتائبه
وال يوما بها فرا

توليناه ايمانا
 إىل أن ندخل القربا

أال فلتشهد الدنيا 
بما نوليه من قدرا

عيل سيد علم
إمام للوري طرا

توليناه ماعشنا  
عىل الدنيا ويف األخرى 

)يف حب إال مام عيل (
 الشاعر :هادي حسني الرزامي 
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دورات تخصصية ومهارات قتالية نوعية 
يف زيارة تفقدية ملراكز التدريب العسكري

ت���ش���ه���د امل����ؤس����س����ة ال���ع���س���ك���ري���ة ت�����ح�����والت ك����ب����رة وم���ه���م���ة وع������ى م��خ��ت��ل��ف 
املستويات س��واًء يف اإلع���داد املعنوي والقتايل، وإك��س��اب املقاتل اليمني 
العديد من املهارات النوعية التي أضحت تمثل فارقاً مميزاً وعاماًل من 
عوامل تحقيق النصر بأقل الكلف املادية والبشرية، باإلضافة إىل تصحيح 
ال��ع��ق��ي��دة ال��ع��س��ك��ري��ة ل��ل��م��ق��ات��ل وت��ع��زي��ز وع��ي��ه ب���ال���والء امل��ط��ل��ق ل��ل��ه ت��ع��اىل، 
وتوجيه بوصلة العداء نحو أعداء األمة الحقيقيون الذين وضحهم الله 
لنا يف ال��ق��رآن ال��ك��ري��م، ال��ي��ه��ود وال��ن��ص��ارى وم��ن س��ار يف فلكهم م��ن قوى 

الهيمنة واالستكبار العاملي.
جيش للوطن

وعى مدى الفرتات املاضية ظلت قضية بناء الجيش يف اليمن تخضع 
لتدخالت قوى إقليمية، وإم��الءات من شخصيات نافذة لها ارتباطات 
وم��ص��ال��ح خ��ارج��ي��ة.. وال���ي���وم ب��ع��د أن م���ًن ال��ل��ه ع��ى وط��ن��ن��ا ب��ق��ي��ادة ق��رآن��ي��ة 
واعية ممثلة بالعلم السيد عبدامللك بدر الدين الحويث، الذي جسد نهج 
امل��س��رة القرآنية وأه��داف��ه��ا التحررية التي اختطها السيد القائد حسني 
ب��در ال��دي��ن ال��ح��ويث رض���وان الله عليه، فأصبح ع��ن��وان املرحلة بناء األم��ة 
ينطلق من  بناء الفرد املؤمن، وتصحيح املفاهيم املغلوطة واملعتقدات 
الباطلة ال��ت��ي ش��وه��ت اإلس���الم وقدمته ب��ص��ورة تكفرية عدائية خدمت 

أعداء األمة وأطماع ومخططات الصهيونية. 
تفعيل التدريب

ال��ق��ي��ادة العسكرية ممثلة بقيادة وزارة ال��دف��اع ورئ��اس��ة هيئة األرك��ان 
ال�����ع�����ام�����ة، وان�����ط�����الق�����اً م�����ن م����وج����ه����ات ق����ائ����د ال������ث������ورة وت�����أك�����ي�����ده امل���س���ت���م���ر ع��ى 
ضرورة اإلعداد الثقايف والبدين، وتفعيل التدريب والتأهيل العسكري 
ل���ك���اف���ة م��ن��ت��س��ب��ي ال���ج���ي���ش وال����ل����ج����ان ال���ش���ع���ب���ي���ة ع�����ى م���خ���ت���ل���ف امل���س���ت���وي���ات 
وال���ت���خ���ص���ص���ات، س��ع��ت ورغ�����م ظ�����روف اس���ت���م���رار ال����ع����دوان وال���ح���ص���ار إىل 
تفعيل مراكز التدريب العسكري عى مستوى املناطق، وبدأت باستقبال 
املتدربني، وتنظيم العديد من الدورات العسكرية النوعية والتخصصية، 
ال���ت���ي م��ث��ل��ت م��خ��رج��ات��ه��ا راف�������داً م��ه��م��اً مل��خ��ت��ل��ف ال��ج��ب��ه��ات وع���ن���ص���راً ل��ت��ع��زي��ز 
االنتصارات ومفاجأة العدو بعمليات نوعية فاقت كل أساليب التكتيك 
امل��ع��روف��ة، ناهيكم ع��ن ام��ت��الك جيشنا ول��ج��ان��ن��ا الشعبية ل��زم��ام امل��ب��ادرة 

واملباغتة، وسرعة إحباط تحركات وزحوفات العدوان ومرتزقته.
تفقد ومعايدة

وتجسيداً الهتمام القيادة الثورية والسياسية والعسكرية بالتدريب، 
وح��رص��ه��ا ع��ى امل��ت��اب��ع��ة امل��س��ت��م��رة وت��ف��ق��د س��ر ال��ع��م��ل يف م��راك��ز ال��ت��دري��ب 
العسكري.. قام عدد من مدراء الدوائر العسكرية بوزارة الدفاع بزيارة 
ت���ف���ق���د وم����ع����اي����دة مل�����راك�����ز ال����ت����دري����ب يف امل���ن���ط���ق���ة امل����رك����زي����ة ال���ت���دري���ب���ي���ة األوىل 
ومركز تدريب القوات البحرية، ومراكز التدريب يف املنطقة العسكرية 

الخامسة.
وخالل الزيارات نقل قادة الدوائر العسكرية للمتدربني تحايا وتهاين 
قائد الثورة السيد عبدامللك بدر الدين الحويث، ورئيس املجلس السيايس 
القائد األعى للقوات املسلحة املشر مهدي محمد املشاط، وكذا تربيكات 
وتهاين قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األرك��ان العامة، بمناسبة عيد 
األضحى املبارك.. وأشادوا بمستوى التدريب والتأهيل، والجهود التي 

يبذلها املدربون والقائمون عى تلك املراكز.
مقاتلون اشداء

العميد ع��ي امل��ط��ري مدير ال��دائ��رة املالية أك��د أهمية اإلع���داد والتأهيل 
املستمر ملنتسبي الوحدات العسكرية، الذي يعد من أهم األولويات التي 
حث عليها ديننا اإلسالمي، كما أولته القيادة الثورية والعسكرية جل 
االهتمام خصوصاً يف هذه املرحلة الهامة من املواجهة مع العدوان التي 
تتطلب املزيد من التجهيز واليقظة وتعزيز الوعي تجاه استمرار خروقات 

العدوان وارتكابه الجرائم املستمرة بحق شعبنا اليمني.
وق���������ال: "م������ا ش����ه����دن����اه م�����ن امل����ت����درب����ني وال����ق����ائ����م����ني ع�����ى م�����راك�����ز ال���ت���دري���ب 
م��ن إق��ب��ال وان��ض��ب��اط وم��ع��ن��وي��ات ع��ال��ي��ة، يبشر ب��م��خ��رج��ات ن��وع��ي��ة تصب 
يف ب��ن��اء م��ق��ات��ل��ني اش����داء متسلحني ب��اإلي��م��ان وم���ا اك��ت��س��ب��وه م��ن م��ه��ارات 
قتالية وق����درات ب��دن��ي��ة، ق��ادري��ن ع��ى حماية ه��ذا ال��وط��ن وص��د املعتدين 

والطامعني".
وأض������اف ال��ع��م��ي��د امل���ط���ري أن االن����ت����ص����ارات ال���ك���ب���رة ال���ت���ي ح��ق��ق��ه��ا أب��ط��ال 

الجيش واللجان الشعبية والتضحيات العظيمة التي قدمها شهداؤنا 
األبرار، هي من صنعت العزة واالستقالل لشعبنا، وجعلت العالم ينظر 
باحرتام وإجالل إىل اليمنيني وقائدهم السيد املجاهد عبدامللك بدرالدين 

الحويث الذي تمكن من إدارة املعركة بحنكة واقتدار. 
حجر الزاوية

العميد الركن محمد شيزر مدير الكلية الحربية، أوضح أن التدريب 
ه���و ح��ج��ر ال�����زاوي�����ة، وأس������اس ل��ب��ن��اء ال���ج���ي���وش ال����ق����ادرة ع���ى خ����وض ك��اف��ة 
صنوف املعارك الحديثة ويف مختلف الظروف، خصوصاً إع��داد املقاتل 
ب���دن���ي���اً وروح����ي����اً وف���ق���اً ل��ل��ع��ق��ي��دة ال��ق��ت��ال��ي��ة ال��ص��ح��ي��ح��ة، واك���س���اب���ه امل���ه���ارات 
ال��ق��ت��ال��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة ال���ت���ي ت��ج��ع��ل م���ن���ه ع���ن���ص���راً ف����اع����اًل م���ل���م���اً ب���ك���اف���ة امل���ع���ارف 

العسكرية النظرية وامليدانية. 
وأشار العميد شيزر إىل تزامن زيارة املعايدة والتفقد ملراكز التدريب مع 
مناسبة عيد االضحى وفريضة الحج الركن الخامس من أركان االسالم، 
وأهمية ال��دروس والعرب التي تحملهما هذا املناسبة والشعرة الدينية 
العظيمة، من معاين قوة األم��ة ووحدتها وايمانها بالله وح��ده وثقتها 
ب��ن��ص��ره وت��وف��ي��ق��ه، وك����ذا اس��ت��ل��ه��ام م��ع��اين ال��ت��ض��ح��ي��ة وال����ف����داء، وض����رورة 

اإلعداد والتجهيز الستعادة وتحرير املقدسات الدينية واإلسالمية. 
وث�����م�����ن ك�����اف�����ة ال�����ج�����ه�����ود ال�����ت�����ي ي����ب����ذل����ه����ا ال�����ق�����ائ�����م�����ون ع������ى م������راك������ز ال����ت����دري����ب 
العسكري، يف إقامة الدورات العسكرية التأسيسية والتخصصية وإعداد 

املتدربني بالشكل املطلوب لاللتحاق بجبهات العزة والكرامة. 
البداية من التدريب

العميد الركن عبدالجليل غازي مدير دائرة الرياضة العسكرية، أشار 
إىل أن م��ا يكتسبه امل��ت��درب��ون ال��ي��وم م��ن م��ع��ارف وم��ه��ارات بدنية وقتالية 
سيكون لها عظيم األثر يف تحقيق النصر عى قوى العدوان ومرتزقتهم، 
واالن�����ت�����ص�����ار مل���ظ���ل���وم���ي���ة ال���ي���م���ن وال������دم������اء ال����ط����اه����رة ل����ش����ه����داء ال���ي���م���ن ال���ذي���ن 
استهدفهم العدوان بغاراته الجوية الهسترية يف مختلف املحافظات 

واملناطق.
وأكد العميد غازي أن إعادة البناء املؤسيس للقوات املسلحة يبدأ من 

التدريب البدين وامل��ه��ارايت والقتايل، وامتالك املقدرات العلمية واملادية  
التي تتطلبها املرحلة الحالية وطبيعة املعركة التي يخوضها شعبنا ضد 
قوى العدوان واالرتزاق.. مشيداً بالروح املعنوية العالية التي يتمتع بها 
امللتحقون بمختلف مراكز التدريب، والتي تعكس قوة بأس وعزم املقاتل 

اليمني وقدرته عى التكيف مع مختلف الظروف املناخية.
جرائم العدوان 

العقيد مالك املؤيد مدير الخزينة العسكرية، قال: إن أهمية التدريب 
والتأهيل ملنتسبي القوات املسلحة، تأيت من أهمية املرحلة التي يعيشها 
شعبنا وهو يواجه منذ ثماين سنوات عدواناً همجياً استهدف اإلنسان 
وامل���ن���ش���آت ال���خ���دم���ي���ة، وط������ال اس���ت���ه���داف���ه اآلم����ن����ني م����ن األط����ف����ال وال���ن���س���اء 
وال�����ش�����ي�����وخ، وت������م������ادى يف ج����رائ����م����ه ف���اس���ت���ه���دف ص��������االت ال������ع������زاء واألف���������راح 
واألس����واق وال��ط��الب يف امل����دارس وامل���رىض يف املستشفيات، وك���ذا طواقم 
اإلسعاف واملنقذين، بل وامتد حقد املعتدين إىل استهداف املواقع األثرية 
والجوامع التاريخية، ناهيكم عما يرتكبه مرتزقة العدوان يف املحافظات 
املحتلة من قتل وتعذيب وسجون سرية، وجرائم اغتصابات، وغرها 

من الجرائم. 
وأضاف العقيد املؤيد: أن كل ذلك اإلجرام والغطرسة الرعناء للعدوان 
الصهيوين األم��ري��ي ال��س��ع��ودي اإلم�����ارايت، جعلت اح���رار اليمن ورج��ال��ه  
يعلنون النفر العام للجبهات، واالستجابة لدعوة قائد الثورة السيد 
عبدامللك ب��در ال��دي��ن ال��ح��ويث ل��رف��د الجبهات ب��امل��ال وال��رج��ال ل��ل��دف��اع عن 

األرض وال����ع����رض ان���ط���الق���اً م����ن ال����واج����ب ال���دي���ن���ي وال����وط����ن����ي، ودف�����اع�����اً ع��ن 
اس���ت���ق���الل وع�����زة ال��ي��م��ن ال�����ذي ن��ف��ض ع���ب���اءة ال���وص���اي���ة ال���خ���ارج���ي���ة وام��ت��ل��ك 
قراره السيايس والسيادي يف 21 سبتمرب 2014م التي انبثقت عن املسرة 
القرآنية املباركة ونهجها القويم الذي ينشد العزة والكرامة لليمن واألمة 

اإلسالمية. 
ميادين التدريب

لهذا ملسنا ميادين التدريب، تصدح بهمم وإصرار املتدربني عى بلوغ 
األه�������داف امل����رج����وة وت��ح��ق��ي��ق ال��ت��م��ي��ز وال���ت���ف���رد يف س���رع���ة اك���ت���س���اب امل���ه���ارات 
القتالية، وحرصهم عى دمج املعلومات النظرية بالتطبيق العمي يف 
ال���ودي���ان وال���ص���ح���ارى وال��س��ه��ول وال���ج���ب���ال، وم���ن ث���م يف أرض امل��ع��رك��ة يف 
جبهات العزة واملواجهة التي كانت وستظل الفيصل يف الحسم وتحقيق 

االنتصارات.
وبذات العزيمة القوية والثبات الذي ُعرف به جيشنا ولجاننا الشعبية 
وهو يواجه جحافل املعتدين ويمرغ انوفهم يف الرتاب، رغم ما يمتلكونه 
م��ن األسلحة الحديثة والتكنولوجيا امل��ت��ط��ورة.. رأي��ن��ا امل��ت��درب��ني يطوعون 
االرض ال��ق��اس��ي��ة وي�����ذرون ع��ل��ي��ه��ا ق���ط���رات ال���ع���رق ال��ت��ي س��ت��ن��ب��ت ق���وة ب��أس 
وحب أزيل بني املقاتل وكل ذرات تراب هذا الوطن، الذي اضحى عصياً 

عى كل غاٍز وطامع.
إضافات نوعية

مدير مديرية التدريب والتأهيل باملنطقة العسكرية الخامسة محمد 
عبدالله الكبيس، ومسؤول مراكز التدريب يف املنطقة املركزية التدريبية 
االوىل عامر عطيف، تحدثا عن سر عملية التدريب وال��دورات النوعية 
والتخصصية التي تمكنت املراكز من الوصول إليها بفضل الله وتوجيهات 
ق��ائ��د ال��ث��ورة السيد عبدامللك ب��در ال��دي��ن ال��ح��ويث، ودع���م ورع��اي��ة القيادة 
السياسية وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة األركان العامة.. معربين عن 
اعتزاز كافة املتدربني والقائمني عى التدريب بزيارات القيادات العسكرية 

التي تعكس االهتمام بعملية اإلعداد والبناء وإعادة التأهيل. 
وأكدا الكبيس وعطيف أن امللتحقني بالدورات العسكرية عى مختلف 
املستويات، سيمثلون إضافات نوعية لرفد املرابطني يف الجبهات، وصد 

تحركات العدوان وخروقاته.
املتدربون

م��ن جانبهم ع��رب امل��ت��درب��ون ع��ن س��ع��ادت��ه��م واع��ت��زازه��م ب��زي��ارة امل��ع��اي��دة 
ال���ت���ي ت��ع��ك��س اه���ت���م���ام ال���ق���ي���ادة ال��ع��س��ك��ري��ة وال���س���ي���اس���ي���ة.. م���ؤك���دي���ن أن��ه��م 
ومن مواقع التدريب والتأهيل حريصون عى اكتساب مختلف املهارات 
القتالية بما يزيد من معلوماتهم ومداركهم العسكرية يف جبهات القتال 

واملواجهة.
وجدد املتدربون العهد والوالء لقائد الثورة وللقيادة العسكرية بأنهم 
وبما اكتسبوه من مهارات وقدرات، يضعون الدفاع عن الوطن وحماية 
استقالله هدفهم الرئييس، وكذا تسليمهم املطلق لتعليمات وتوجيهات 
القيادة يف أرض التدريب ويف ميادين املواجهة مع أعداء الوطن، يحققون 
ال��ن��ص��ر امل����ؤزر أو ي��م��وت��ون ش��ه��داء ك���رام���اً ف����داًء ل��ل��م��ب��ادئ ال��ت��ي ت��رب��وا عليها 

وانطلقوا يف سبيلها.  

البداية كانت مع العالمة حسني بن  احمد السراجي الذي استهل حديثه 
بالقول  : يوم الوالية ليس يوماً شيعياً كما حاولت الوهابية تصويره للناس 
خ����الل ق����رون م���ن ال��ش��ح��ن وال��ت��م��زي��ق ف��ه��و ي����وم إس���الم���ي وم��ن��اس��ب��ة إس��الم��ي��ة 
تخص عموم املسلمني يف الكون ألن النبي األعظم صلوات الله عليه وعى 
آله جمع ما يزيد عن مائة ألف مسلم يومها ولم يجمع لوناً أو منطقة وإنما 

عموم الذين ظفروا بالحج يف ذلك العام.
يقول املحدث الكبر العالمة جار الله الزمخشري رحمه الله عندما سئل 
عن اإلمام عي: ماذا يريد الناس مني أن أقول يف رجل أخفت أولياؤه فضائله 
خوفاً وأخفت أعداؤه فضائله حسداً وشاع من بني ذين ما مأل الخافقني. 

فال يتعب التاعبون من اإلمام عي ألنه مخترب إيمان ونفاق وكثراً ما تنضح 
القلوب املتعبة بمربرات ساقطة ومن جهل شيئاً فعليه بكتب التأريخ والسر 
ففيها ما يغني املنصف وأما مرهق القلب فلن يقنعه جربيل )عليه السالم(.
م����رح����ى ب����ي����وم ال�����والي�����ة وم�����رح�����ى ب���ش���ي���ع���ة اإلم���������ام ع�����ي وم���ح���ب���ي���ه ال���ص���ادق���ني 

املخلصني .
ي���وم ال���والي���ة ي��ح��ت��اج ث����ورة ق��ض��ائ��ي��ة تستعيد ال��ع��دال��ة ال��ت��ي أُم��ي��ت��ت ع���ى يد 

فاسدي القضاء.
ي���وم ال���والي���ة ي��ح��ت��اج ت��ص��ح��ي��ح��اً مل�����دراء األم����ن ال����ذي ان��ُت��ه��ك ب��ف��س��اد وتقصر 

مسؤوليه يف املديريات.
وضوح الرؤية 

من جانبه تحدث االستاذ محمد عي الذيفاين  بالقول: علينا أن نسأل 
انفسنا ملاذا حديث  الوالية )حديث الغدير( سؤال يحتاج اىل جواب ليس 
عى شخص مثي ال تخول له قدراته الخوض يف تتبع طرقه املتواترة والذي 

قال فيه اإلمام الذهبي )ادهشتني طرقه(..
وال����ذي يمثل ح��دث��ا عظيما ض��ارب��ا ج����ذوره ب��ال��ت��اري��خ اج���ل ك���ان ه��ن��اك مائة 
ال���ف او ي���زي���دون ع��ل��ي��ه��م ان ي��ج��ت��م��ع��وا يف م��ك��ان واح����د ي��دع��ى غ��دي��ر خ���م رغ��م 
اشتداد حرارة الشمس الكل يحدق نحو الرسول صى عليه واله وسلم وعى 
منصة اعدت من اقتاب  االبل وبني املشيئة االلهية ووضح الرؤية البصرية 
تتخلق ال��ل��ح��ظ��ة ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��ت��ي أم��س��ك ال���رس���ول امل��ص��ط��ف��ى ص��ى ال��ل��ه عليه 
واله وسلم بيد االمام عي لرفعها حتى ظهرا  ابطيهما وراح يرسل كلماته 
النبوية بإيقاع خاص ال يستطيع االنسان اخراجها من قدسيتها وحيويتها 
والحاجة امللحة اليها لتشكل بمجموعها حديثا نبويا متواترا أجمعت عليه 
كل الطوائف بل عهدا وميثاقا غليظا يتعذر اخ��راج��ه من سياقه الطبيعي 

واملناسب وحاجة األمة إليه )من كنت مواله فهذا عي مواله اللهم وايل من 
وااله وعادي من عاداه ونصر من نصره وأخذل من خذله(..

يوم عظيم 
االستاذة إلهام األبيض تحدثت بالقول: إحياؤنا ليوم الوالية  هو تجسيد 
واقتداء واتباع الجتماع تاريخي قبل الف وأربعمائة عام، اجتماع يف حضرة 
ال��رس��ول االك���رم محمد"صى ال��ل��ه عليه وآل���ه وس��ل��م" ن��أم��ل م��ن إح��ي��اء هذه 
املناسبة وهذا اليوم العظيم العيد االغر ،ان يبقى صدى رسول الله ويبقى 
بالغة قائماً عرب االجيال، يبقى ذلك البالغ الذي أداه رسول الله 'صى الله 
عليه وع��ى آل��ه" م��ن ف��وق أق��ت��اب اإلب��ل وامل��ؤم��ن��ني يسمعونه يف حالة كهذه 
ت��ح��ت ح����رارة ال��ش��م��س يف غ��دي��ر خ���م، يف ت��ل��ك ال��ب��ق��ع��ة ال��ت��ي ُق����دم ف��ي��ه��ا ب��الغ��اً 
ل��ه أهميته الكبرة يف االس���الم، حتى أن الله ق��ال للرسول"صى الله عليه 

وآله وسلم" )بلغ ما انزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته(..
ف��إق��ام��ة واح��ي��اء ي��وم ال��والي��ة أن يبقى ص��وت رس���ول ال��ل��ه وب��الغ��ه وكلماته 
ال��ن��رة التي حملت اىل أمته مضموناً مهماً وق��اع��دة هامة وأس��اس��اً ه��ام��اً يف 

الدين يرتتب عليه مصر هذه األمة.. 
مناسبة الغدير بثقافتها تجاه مسألة الوالية، هذه املناسبة التي تدفعنا 
اىل االتجاه الصحيح ،ثقافة القرآن الكريم، أن نتوىل الله، أن نتوىل رسوله، 
أن نتوىل الذين آمنوا هذا االتجاه الصحيح الذي ينسجم مع انتمائنا لإلسالم 
،ينسجم مع القرآن الكريم، ينسجم مع هويتنا اإليمانية التي فيها عزتنا 
وق��وت��ن��ا وال��خ��ر ل��ن��ا وال��ك��رام��ة وال��س��ع��ادة يف ال��دن��ي��ا واالخ����رة )وم���ن ي��ت��وىل الله 

ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون(..
سر الصمود

فيما استهلت أم/ يحيى الخيواين حديثها بالقول: أتعلمون ما سر هذا 
الصمود االسطوري الذي اذهل العالم الصمود الذي حقق لشعبنا اليمني 
العزة والشرف والكرامة, سرُه هو  تولينا لإلمام عي عليه السالم  من قال 

فيه رسول الله صلوات الله عليه وآله أحاديث كثرة منها:
ع��ي م��ع ال��ق��رآن وال���ق���رآن م��ع ع��ي ،ع���ي م��ع ال��ح��ق وال��ح��ق م��ع ع���ي، ان��ت 
مني بمنزلة ه��ارون من موىس إال أنه ال نبي بعدي، انا مدينة العلم وعي 

بابها فمن أراد املدينة فليأتيها من بابها،
عًي حبُه ُجنه قسيم النار والجنة، يا عي ال يحبك إال مؤمن وال يبغضك 
إال منافق ففي ظل هذا العدوان الغاشم العدوان الرببري الصهيو أمريي 

سعودي إمارايت.. 
الذي لم يدع شيئاً يف ارض اإليمان والحكمة إال أستهدفه فقد أستهدف 

البشر والشجر والحجر لم يسلم منه يشء.. 
ورغم كل الغارات التي شنها علينا إال أننا لم نخضع ولم نستسلم ولن 
نستسلم م��ا دمنا متولني ل��رس��ول الله وآل بيته ول��إلم��ام ع��ي عليه السالم 

ومن أصطفاهم الله سبحانه وتعاىل من أوليائه املؤمنني.. 
فقد قال رسول الله صلوات الله عليه وآله )أهل بيتي فيكم كسفينة نوح 

من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى(..
وقد قال رسول الله صلوات الله عليه  وآله يف يوم والية اإلمام عي عليه 

السالم يف غدير ُخم بعد خطبته املشهورة بخطبة الوداع:
)أيها الناس أن الله موالي وأنا موىل املؤمنني أوىل بهم من أنفسهم فمن 
كنت م��واله فهذا عي م��واله اللهم وايل من وااله وع��ادي من ع��اداه وأنصر 

من نصره وأخذل من خذله(..

اليمن  يف  الجيش  بناء  قضية  ظلت 
طيلة الفرتات املاضية تخضع لتدخالت 
شخصيات  من  وإمللالءات  إقليمية  قوى 

نافذة
مع  املللواجللهللة  املللطللري:  العميد 
التجهزي  من  املزيد  تتطلب  الللعللدوان 

واليقظة وتعزيز الوعي

العميد غازي: ما يكتسبه املتدربون 
يف  عامًال  سيكون  مللهللارات  مللن  اللليللوم 

تحقيق النرص على قوى العدوان

العميد شزير: التدريب أساس لبناء 
املعارك  خوض  على  القادرة  الجيوش 

الحديثة ويف مختلف الظروف
العدوان  جرائم  املللؤيللد:  العقيد 
ورجاله  اليمن  أحللرار  جعلت  املستمرة 

يعلنون النفري العام للجبهات

املتدربون: حريصون على اكتساب 
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الوالية مبدأ إيماين يحمي األمة من االنحراف
جسد اليمنيون بخروجهم الكبر يف عشرات الساحات عى مستوى املحافظات تأكيدهم عى 

تجديد الوالء لله ورسوله ولألمام عي وألعالم الهدى يف ظل املتغرات الدولية واالنحراف 
الذي وصلت إليه األمة من املوالة ألعداء الله ورسوله.. هذه التظاهرة الشعبية الحاشدة 

اكدت أن اليمانيني يجددون اليوم  جهرا بيعة االنصار يف ظل خنوع تحالف العدوان بقيادة 

السعودية الذي يعلن اليوم جهرا تطبيعه مع العدو اإلسرائيي وموالته لبايدن والبيد..
وحول احياء ذكرى والية اإلمام عي.. "26سبتمرب" التقت عدداً من املثقفني وأجرت معهم 

اللقاءات التالية:  
اجرى اللقاءات: عفاف الشريف

مثقفون لل: »                                                  «



    الرياض تفتح أجواءها أمام الطيران اإلسرائيلي كخطوة أولى للتطبيع 
      تعاني أمريكا من تضخم اقتصادي بنسبة %10 بالتزامن مع تدن في 

شعبية بايدن وصل إلى 38 %
   نتنياهو : مت وضع أسس التطبيع مع السعودية قبل عامني

    تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتداعيتها السياسية
    أفضت حلاجة غربية ماسة لزيادة إمدادات الطاقة

    أثارت زيارة بايدن للرياض استياء الكثيرين في مجتمع حقوق اإلنسان
    موسكو تؤكد إصرارها على تعزيز حتالفاتها في الشرق األوسط

ع���اد ب��اي��دي��ن م��ن ج��ول��ت��ه ال��ش��رق أوس��ط��ي��ة بخفي 
حنني .. ولم تعد أمريكا تملك هيبة الحضور كما 
ك���ان���ت خ�����ال 80 ع����ام����اً م����ن ال���ع���اق���ات خ���اص���ة م��ع 
ال����ري����اض ال���ت���ي رف�����ض إب�����ن س���ل���م���ان ح���ت���ى اس��ت��ق��ب��ال 
رئ���ي���س���ه���ا يف م����ط����ار ج�������دة وأرس����������ل ن����ي����اب����ة ع����ن����ه خ���ال���د 
ال������ف������ي������ص������ل أم�������������ر م�������ك�������ة وري����������م����������ا ب�������ن�������ت ب��������ن��������در س�����ف�����رة 
اململكة يف واشنطن الستقبال بايدن الذي هرول 
للسعودية م��ن أج��ل إم����دادات ال��ط��اق��ة وتخفيض 
أسعار النفط وق��ي��ادة قطار التطبيع مع إسرائيل 
ومحاولة تشكيل نيتو عربي وغرها من األهداف 
ال����ت����ي ع����ى م����ا ي����ب����دو ل����م ت��ت��ح��ق��ق ل���ب���اي���دن ال�������ذي أىت 
خ��ان��ع��اً ذل��ي��ًا ك��اش��ف��اً ع��ن ه��زي��م��ة أم��ري��ك��ا ال��ج��دي��دة 
يف ظ������ل ت���ش���ك���ل ت�����������وازن ج�����دي�����د ب����ع����د ظ�����ه�����ور روس����ي����ا 
مجدداً كقوة عظمى تمتلك من القوة واالقتصاد 
وال������ن������ف������وذ م������ا ي����ؤه����ل����ه����ا ل����ل����رب����ع ل�����ق�����ي�����ادة ال������ع������ال������م  .. 
تفاصيل ه��ام��ة ع��ن زي����ارة ب��اي��دن ل����أرايض العربية 
املحتلة ومشاركته يف قمة جدة التي عقدت مطلع 
األس������ب������وع ب����ح����ض����ور ق���������ادة دول م���ج���ل���س ال����ت����ع����اون 
الخليجي ومصر واألردن والعراق تضمنها التقرير 

التايل : 

مثلما ه��زم��ت أم��ري��ك��ا يف أف��ع��ان��س��ت��ان وق��ب��ل��ه��ا يف ال���ع���راق ه��ا هي 
ال���ي���وم ت��ف��ش��ل وت���ه���زم م���ج���دداً يف أوك���ران���ي���ا ال��ت��ي م��ث��ل��ت ال��رص��اص��ة 
املرتدة إىل صدر أمريكا واالتحاد األوروبي معا الذين باتوا اليوم 
يعانون م��ن الحصار العكيس ال��ذي كانت اإلدارة األمريكية قد 

فرضته عىل النفط والغاز الروسيني .
لم تحظ طلبات بايدن بالقبول من بن سلمان يف زي��ادة إنتاج 
النفط ولم توافق الدول املجتمعة عىل الوقوف يف مناوئة طهران 
حيث أك���دت ك��ل م��ن مصر عزمها ع��ىل فتح صفحة ج��دي��دة مع 
ط��ه��ران وك��ذل��ك اإلم����ارات وال��ع��راق وب��ه��ذا ت��ك��ون ج��ول��ة ب��اي��دن قد 
ف���ش���ل���ت وف���ش���ل���ت م���ع���ه���ا ال���س���ي���اس���ة األم���ري���ك���ي���ة يف ظ����ل امل���ت���غ���رات 
الدولية الجارية والتحالفات الجديدة بني روسيا والصني وتركيا 
وإيجاد سوق بديل للنفط الرويس يف الصني والهند مما انعكس 
سلبا عىل أمريكا التي تعاين من تضخم اقتصادي بنسبة %10 

وتدٍن يف شعبية بايدن إىل 38 % .
وع���ىل ال��ج��ان��ب اآلخ���ر يشهد ال��ك��ي��ان ال��ص��ه��ي��وين ص���راع���اً سياسياً 
داخلياً مع انهيار ائتالف رئيس الوزراء السابق نفتايل بينيت يف 

يونيو حزيران.

اللوبي الصهيوين 
ق���ب���ل ال����خ����وض يف خ���ف���اي���ا زي�������ارة ب���اي���دي���ن ال����ش����رق أوس���ط���ي���ة ي��ج��ب 
اإلشارة إىل أن اللوبي الصهيوين هو من يتحكم بالقرار السيايس 
األمرييك حيث يشمل هذا اللوبي الكثر من أصحاب الشركات 
واملصانع العمالقة يف أمريكا وذات رؤوس األم���وال الضخمة، 
إضافة إىل ما يزيد عن 34 منظمة يهودية سياسية يف الواليات 
املتحدة تقوم بجهود منفردة ومشرتكة من أجل مصالحها يف 
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة وم��ص��ال��ح ال��ك��ي��ان ال��ص��ه��ي��وين، ول��ع��ل أشهرهم 
ع��ىل ال��س��اح��ة ه��ي لجنة ال��ش��ؤون ال��ع��ام��ة األم��ري��ك��ي��ة الصهيونية 
املعروفة اختصارا ب� "آيباك" وهي أقوى جمعيات الضغط عىل 
أع��ض��اء ال��ك��ون��غ��رس األم���ري���يك، ه��دف��ه��ا تحقيق ال��دع��م األم��ري��يك 

للكيان الصهيوين.
وك��ان الرئيس األم��ري��يك بايدن قد وص��ل األرب��ع��اء من األسبوع 
امل��ن��ص��رم إىل م��ط��ار "ب���ن ج���وري���ون" وف���ور ن��زول��ه م��ن س��ل��م ال��ط��ائ��رة 
ب����دأ ح��دي��ث��ه ب���ال���ق���ول  : " م����اذا أع��م��ل اآلن " ل��ت��ت��ق��دم إل��ي��ه ش��رط��ي��ة 
ةسرائيلية لرتشده للمرور أوال عىل السجاد األحمر ليتلقى عقب 
ذل���ك التعليمات م��ن ق��ي��ادات ك��ي��ان ال��ع��دو ال��ص��ه��ي��وين ب��م��ا يجب 

أن ينطق به . 
 

مؤامرة عىل القضية الفلسطينية 
وكان بايدن ولبيد، قد وقعا اتفاقاً مشرتكاً يرسخ التعاون بني 
ب��الده وك��ي��ان االح��ت��الل، ويعرب ع��ن “م��وق��ف واض��ح وم��وح��د ضد 
إي���ران وبرنامجها ال���ن���ووي”، ودع���م وض��م��ان تميز “إس��رائ��ي��ل” يف 

املنطقة ضد أعدائها.
ون���ّص “إع���الن ال��ق��دس” ع��ىل ال��ت��زام واش��ن��ط��ن بما يسمى “أم��ن 
إسرائيل” والحفاظ عىل التفوق العسكري النوعي اإلسرائييل، 
وعدم السماح إليران بامتالك سالح نووي ومواجهة ما يسمى 
“األنشطة اإليرانية” باملنطقة يف إشارة إىل دعم حركات املقاومة 
يف املنطقة سّيما حزب الله وحركتا الجهاد اإلسالمي و”حماس”.
كما شمل اإلعالن التعهد بالدعم العسكري للكيان بميزانية 
دف��اع��ي��ة ض��خ��م��ة ت��ص��ل إىل 38 م��ل��ي��ار دوالر ع���ىل م����دار ال��س��ن��وات 
القادمة بما يف ذلك دعم منظومة القبة الحديدية والبحث عن 
مصادر تعزيز قوة أخرى للحماية من الصواريخ ، إضافة للتعهد 
برصد ميزانية دعم حال تعرض الكيان ملعركة عسكرية عىل غرار 

معركة “سيف القدس” يف أيار 2021.
وجرى التطرق يف اإلعالن إىل أهمية بناء هيكل إقليمي لتعميق 
ع��الق��ات إس��رائ��ي��ل وش��رك��ائ��ه��ا ودم��ج��ه��ا يف امل��ن��ط��ق��ة ع��رب ات��ف��اق��ي��ات 
التطبيع مع الدول العربية كعامل دعم ومساندة للجهود ضد 
إيران وسعياً لتعزيز ما يسمى “الدول املعتدلة” يف املنطقة، يف 

إشارة إىل دول التطبيع.
وات�����ف�����ق ال����ج����ان����ب����ان يف ال���وث���ي���ق���ة ع�����ىل م����ح����ارب����ة م������ع������اداة ال���س���ام���ي���ة 
وم���ح���اوالت مقاطعة إس��رائ��ي��ل وم��ح��اول��ة “ن��ف��ي حقها يف ال��دف��اع 
ع����ن ن��ف��س��ه��ا، أو ت��م��ي��ي��زه��ا ب����ص����ورة غ����ر ن���زي���ه���ة يف أي ه���ي���ئ���ة، ب��م��ن 
فيها األمم املتحدة أو املحكمة الجنائية الدولية”. وأضافا أنهما 
ي��ع��ارض��ان ح��رك��ة مقاطعة إس��رائ��ي��ل وس��ح��ب االس��ت��ث��م��ارات منها 

.)BDS( وفرض عقوبات عليها

تعزيز اإلرهاب األمرييك 
م�����ن ج���ان���ب���ه���ا أع����ل����ن����ت ح����رك����ة “ح������م������اس” رف����ض����ه����ا ال����ق����اط����ع مل�����ا ت�����َمّ 
التوقيع عليه، يف وثيقة ما يسّمى “إعالن القدس”، بني اإلدارة 

األمريكية وبني دولة االحتالل.
وش���ددت ع��ىل أن ه��ذه الوثيقة ج���اءت تكريساً لنهج واشنطن 
يف االن��ح��ي��از ل��الح��ت��الل ودع���م ع���دوان���ه ض��د ال��ش��ع��ب الفلسطيني 
وأرض��ه ومقدساته اإلسالمية واملسيحية، واستمراراً ملحاوالتها 
املشبوهة يف تصفية القضية الفلسطينية عرب دم��ج ه��ذا الكيان 

الغريب يف جسم األمة العربية واإلسالمية.
وأوض�������ح�������ت أن م������ا ج��������رى ي����ع����د ت�����ع�����ب�����راً ع������ن ف����ش����ل االح�������ت�������الل يف 
م��واج��ه��ة ح��ال��ة ال���رف���ض وال���ن���ض���ال امل��س��ت��م��ر م���ن ش��ع��ب فلسطني 
وقواه الحّية، دفاعاً عن ثوابته الوطنية وحقه يف الحرّية وتقرير 
املصر، وقالت حماس يف بيانها: “إَنّنا يف حركة حماس، وأمام 
انحياز اإلدارة األمريكية الفاضح وغر املقبول للكيان الصهيوين 
وأجنداته االحتاللية، واستهتارها بقضيتنا الوطنية يف التحرير 
وت��ق��ري��ر امل���ص���ر، م���ا ي��ج��ع��ل��ه��ا ش��ري��ك��ة ل���ه يف ع���دوان���ه وإره����اب����ه ضد 

أرضنا وشعبنا ومقدساتنا”، فإَنّنا نؤّكد ما ييل:
أواًل: إَنّ وث���ي���ق���ة م����ا ي���س���ّم���ى “إع�������الن ال����ق����دس” م����ا ه����ي إاّل ف��ص��ٌل 
جديد من فصول تكريس االحتالل، وتعزيز اإلره��اب األمرييك 
ال��ص��ه��ي��وين امل����ش����رتك، امل����وّج����ه ض����ّد أرض���ن���ا وش��ع��ب��ن��ا وم��ق��دس��ات��ن��ا، 
كغرها من املواثيق واملعاهدات الباطلة، التي َخرَبها شعبنا عرب 
تاريخه النضايل، واستطاع بفضل صموده ومقاومته إحباطها 

وإفشالها.
ث��ان��ي��اً: ن��ح��ّذر م��ن خ��ط��ورة م��ا ورد يف ه���ذه ال��وث��ي��ق��ة، ع��ىل حاضر 
تنا العربية واإلٍسالمية وشعوبها،  ومستقبل وأمن واستقرار أَمّ
ع���رب م���ح���اول���ة دم����ج ه����ذا ال���ك���ي���ان االح����ت����اليل ال���غ���ري���ب يف ج��س��ده��ا، 
������������ة ن����ح����و رف�������ض م������ا ي��س��م��ى  ون������دع������و إىل ح����ش����د ك�������ّل ال������ق������وى يف األَمّ
“إع����الن ال���ق���دس”، وع���دم ال���ّرض���وخ ل���إم���الءات األم��ري��ك��ي��ة، التي 
ترعى مصالح ال��ع��دو الصهيوين ع��ىل حساب مصالح الشعوب 

العربية واإلسالمية وقضية األّمة فلسطني.
ثالثاً: ندعو شعبنا وفصائله وقواه الوطنية إىل إعالن رفض هذه 
الوثيقة، وامليض قدماً يف طريق النضال باملقاومة الشاملة حتى 

تحقيق تطلعات شعبنا يف التحرير والعودة.
بدوره أعرب االتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا” عن إدانته 
الشديدة ورفضه القاطع لكل ما جاء يف بنود ما يسمى “إعالن 
القدس للشراكة االسرتاتيجية” بني إسرائيل والواليات املتحدة 

األمريكية.
وق����ال “ف�����دا”: “إن ه���ذا اإلع�����الن م���رف���وض رف���ض���اً ق��اط��ع��اً وم���دان 
ب�����ش�����دة وي����م����ث����ل ت����أك����ي����دا ج�����دي�����دا ع�����ىل االن�����ح�����ي�����از األم������ري������يك ال���س���اف���ر 
إلسرائيل وعىل موقعها املتقدم يف املشروع االستعماري للواليات 
املتحدة األمريكية يف املنطقة وبمثابة ع��دوان وإع��الن ح��رب عىل 
ش���ع���ب���ن���ا ال���ف���ل���س���ط���ي���ن���ي وح�����ق�����وق�����ه وت����ط����ل����ع����ات����ه وم����ص����ال����ح����ه ال���ع���ل���ي���ا 
وعىل شعوب أبناء أمتنا العربية واألم��ة اإلسالمية وحقوقهما 

وتطلعاتهما ومصالحهما العليا”.
وأض��اف “ف��دا”، أنه إذ يرفض بشدة الكالم الباهت ال��ذي جاء 
يف اإلع���الن إي���اه ح��ول ال��ت��زام ال��والي��ات املتحدة ب��� “ح��ل الدولتني” 
وما يتصل به من كالم حول الشأن الفلسطيني فإنه يؤكد عىل 
أن هذا الكالم بمثابة شيك غر قابل للصرف وبموازاة ذلك جاء 
االلتزام األمرييك لصالح كيان االحتالل مدعوما بالقرائن واألرقام 
والخطط العملية، وهو بذلك – اإلعالن – يمثل شيكا مفتوحا 
وورقة بيضاء يوقعها بايدن لصالح إسرائيل من أجل االستمرار 
يف احتاللها لفلسطني وتعزيز هذا االحتالل وتوسيعه وتأبيده.

أوىل خطوات التطبيع الرسمي 
يف قرار مفاجئ قررت السعودية فتح أجوائها لطران إسرائيل 
وق���������د رح������ب������ت إس������رائ������ي������ل ال����ج����م����ع����ة م�������ن األس��������ب��������وع امل�����ن�����ص�����رم ب�����ق�����رار 
ال��س��ع��ودي��ة رف���ع ال��ق��ي��ود امل��ف��روض��ة ع��ىل جميع ش��رك��ات ال��ط��ران 
ال���ت���ي ت��س��ت��خ��دم م��ج��ال��ه��ا ال����ج����وي، م��ع��ت��ربة أن���ه���ا “خ���ط���وة م��ه��م��ة” 
ع��ىل ط��ري��ق ت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات ب��ني ال��دول��ة ال��ع��ربي��ة وب��ل��دان أخ��رى 

يف الشرق األوسط.
وق��ال��ت وزي����رة ال��ن��ق��ل اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة "م����راف ميخائييل" الجمعة 
يف ب��ي��ان إنه”سيسمح للرحالت الجوية اإلسرائيلية ال��ط��ران يف 

األجواء السعودية”.
وأضافت أنها “خطوة مهمة من جانب اململكة ستسمح بتعزيز 
ال�����ع�����الق�����ات ب�����ني إس�����رائ�����ي�����ل وال������������دول األخ����������رى يف ال�����ش�����رق األوس�������ط 

وستقلل بشكل كبر أوقات الرحالت وتخفض األسعار”.
م�����ن ج���ه���ت���ه ع�����رب رئ����ي����س وزراء ال�����ع�����دو "ي�����ائ�����ر الب�����ي�����د" ع�����ن ش���ك���ره 
للسعودية. وق��ال “بعد طريق طويل من الدبلوماسية املكثفة 
والسرية مع اململكة العربية السعودية والواليات املتحدة لدينا 
اليوم أخبار سارة: أعلنت سلطات الطران السعودية عن فتح 

املجال الجوي السعودي أمام الخطوط الجوية اإلسرائيلية”
وأض������اف “أش���ك���ر ال���ق���ي���ادة ال���س���ع���ودي���ة ع���ىل ف��ت��ح امل���ج���ال ال��ج��وي 
ال�������س�������ع�������ودي وه�������������ذه ل�����ي�����س�����ت س�����������وى ال������خ������ط������وة األوىل”، م�������ؤك�������داً 
“س����ن����واص����ل ال���ع���م���ل ب���ال���ح���ذر ال��������الزم م����ن أج�����ل اق���ت���ص���اد إس���رائ���ي���ل 

وأمنها وصالح مواطنينا”.
ك���م���ا ب���ع���ث رئ���ي���س وزراء ال����ع����دو اإلس����رائ����ي����يل ال���س���اب���ق "ب��ن��ي��ام��ني 
نتنياهو" رسالة إىل بن سلمان، يشكره فيها، بعد سماح اململكة 

بفتح أجوائها أمام الطران اإلسرائييل.
ون���ش���ر ن��ت��ن��ي��اه��و ت���غ���ري���دة ج���دي���دة ل���ه ع���ىل ح��س��اب��ه ال���رس���م���ي عىل 
“تويرت” هنأ من خاللها بن سلمان عىل القرار السعودي بالسماح 

بفتح األجواء السعودية أمام الطران اإلسرائييل.

وادع������ى ن��ت��ن��ي��اه��و أن����ه ت���م وض����ع أس����س ال��ت��ط��ب��ي��ع م���ع ال��س��ع��ودي��ة 
قبل عامني، حينما سمحت اململكة بمرور الطائرات اإلسرائيلية 

بالطران املباشر من تل أبيب إىل أبوظبي ودبي فوق أجوائها.
ولم يكتف رئيس املعارضة اإلسرائييل بذلك، بل بعث رسالة 
تهنئة لويل العهد السعودي عىل سماح بالده بطران مباشر بني 

إسرائيل ومكة للمواطنني العرب اإلسرائيليني.
وأف����اد نتنياهو أن���ه يخطط الت��ف��اق س���الم ك��ام��ل م��ع ال��س��ع��ودي��ة 
ودول عربية أخ��رى، من أجل إنهاء الصراع بني ب��الده ومعظم 

العالم العربي، عىل حد قوله.
ب��������دوره ق������ال م���س���ت���ش���ار األم�������ن ال���ق���وم���ي ب���ال���ب���ي���ت األب����ي����ض "ج��ي��ك 
س��ول��ي��ف��ان" إن ال���رئ���ي���س ج���و ب���اي���دن رح����ب ب���ق���رار ال��س��ع��ودي��ة فتح 

مجالها الجوية لكافة الناقالت الجوية املدنية.
وأض���اف يف ب��ي��ان “يمهد ه��ذا ال��ق��رار الطريق أم���ام منطقة شرق 
أوس�����ط أك����ر ت��ك��ام��ال واس���ت���ق���رارا وأم����ن����ا، وه����و أم����ر ش���دي���د األه��م��ي��ة 
ألم��ن ورخ���اء ال��والي��ات امل��ت��ح��دة وال��ش��ع��ب األم��ري��يك وأم���ن ورخ��اء 

إسرائيل”

التطبيع عىل مرمى حجر 
إىل ذلك قالت القناة 12 اإلسرائيلية إن السعودية عىل مرمى 
ح���ج���ر م�����ن ال���ت���ط���ب���ي���ع ال���ع���ل���ن���ي وأش���������ار ت���ق���ري���ر ن���ش���رت���ه ق����ن����اة ال���ع���ال���م 
اإلخ��ب��اري��ة أن ال��ب��ع��ض يف ت��ل أب��ي��ب ي���رى أن س��ع��ودي��ة ب��ن سلمان 
قدمت لهم ما هو أكرب وأهم من تطبيع علني يف مراسم احتفالية 

، حيث قدمت لهم أربع دول عىل طبق من ذهب ومجال جوي 
مفتوح م��ا حلموا أن تمر فيه ط��ائ��رات��ه��م وص��ف��ق��ات أمنيه سرية 
وعلنية وت��ج��ارة تمر ع��رب م��ط��ارات عربية واس��ت��ث��م��ارات يف املغرب 
مشرتكة بمليارات الدوالرات -وهو ما ال يعرفه إال بعض العرب 
-، إذاً.. ما املانع أن يؤجل احتفال التطبيع العلني بني تل أبيب 

والرياض إىل أن تتأىت الظروف املناسبة؟

تحقيق األهداف 
يف أحد األفالم الوثائقية عن العالقات السعودية اإلسرائيلية 
قال الصحفي اإلسرائييل الشهر "يورم بن نور " ليس مهما أن 
نلتقي يف فنادق خمسة نجوم وأن ترانا وسائل اإلعالم العاملية 
، يكفي أن يعرف كل منا مصالحنا املشرتكة وأن يعمل لها يك 
نكون حلفاء " لذلك ال أعتقد أن بايدن وقادة تل أبيب يف عجلة 
من أمرهم ، املهم اآلن هو تحقيق األهداف الواضحة وعىل رأسها 
إجبار السعودية عىل رفع إنتاجها من النفط وأن تساهم يف حل 

األزمة العاملية الناتجة عن الحرب الروسية األوكرانية.
وح��ت��ى يف إط���ار ال��ق��ض��ي��ة الفلسطينية ب��اي��دن ق���دم فهما ج��دي��دا 
للتعامل معها عنوانه "اإلدارة األمريكية ترى والقرار لحكومة 

تل أبيب".

الظروف الجيوسياسية
وت���������ط���������رق م�������رك�������ز ال���������ش���������رق األوس�����������������ط ل�������الس�������ت�������ش�������ارات ال����س����ي����اس����ي����ة 
واالسرتاتيجية يف بحث ح��ول زي��ارة بايدين الشرق أوسطية إىل 
أن��ه ) يف ض��وء تغر الظروف الجيوسياسية وتداعيات الجائحة 
والحرب الروسية يف أوكرانيا، يبدو أن واشنطن خسرت فرص 
استمرار سياسة التبعية لخياراتها يف ال��ش��رق األوس���ط، وباتت 
مضطرة لدراسة تغير طبيعة التعاون إىل شراكة ندية مع دول 
ال��خ��ل��ي��ج وت��ق��دي��م ف���رص اس��ت��ف��ادة م��ت��ك��اف��ئ��ة م��ع ع���دم ال��ت��أث��ر عىل 
الخيارات السيادية بما فيها التحالفات مع قوى عظمى أخرى 
كروسيا والصني، والتي باتت تمثل مساراً ال يمكن الرتاجع عنه 
يف ظ����ل ب���ح���ث دول م��ج��ل��س ال���ت���ع���اون ع����ن ت���م���وق���ع ج���دي���د ي��خ��دم 
أهدافها الوطنية بغض النظر عن تعارضها مع بعض خيارات 

القوى الدولية.(

إمدادات الطاقة 
ويف هذا السياق أفضت تطورات العملية العسكرية الروسية 
يف أوكرانيا وتداعيتها السياسية واالقتصادية واالجتماعية عىل 
شعوب أوروب��ا وال��والي��ات املتحدة، لحاجة غربية ماسة لزيادة 
إمدادات الطاقة التي تفرض تحسني العالقات مع دول الخليج 
ب����األس����اس ك��ح��ل��ف��اء ت���اري���خ���ي���ني ألم����رك����ا، رغ�����م ذل������ك، ل����م ت���رتاج���ع 
اإلدارة األمريكية رسميا يف خطط انسحابها املستمر من قواعدها 
بالخليج والشرق األوسط مدفوعة بزيادة املخاطر املتصاعدة يف 
شرق أوروبا وبحر الصني الجنوبي ملقاومة توسع نفوذ موسكو 

وبكني.
ولذلك فإن التزام واشنطن بخطط االنسحاب قد تكون مدفوعة 
برغبة أمريكية ملحة الحتواء تهديد إيران وإلزامها بتوقيع اتفاق 

نووي يعيد الرقابة الدولية عىل أنشطتها العسكرية.

موسكو تعزز تحالفاتها 
يف املقابل هذه الزيارة، جعلت روسيا تسارع لإعالن عن قمة 
مرتقبة تجمع الرئيس فالديمر بوتني والرئيس اإليراين ونظره 
الرتيك يف طهران تزامنا مع جولة بايدن الشرق األوسطية، وهو 
م��ا يتم وصفه برسالة واض��ح��ة بعثها الكريملن م��ن أج��ل تأكيد 
إصرار موسكو عىل تعزيز تحالفاتها يف الشرق األوسط، وهو ما 
سيؤجج سباق االستقطاب والتنافس عىل املصالح بقدر الرغبة 
يف تحقيق س��الم ع���ادل يشمل أغ��ل��ب ال���دول العربية كما ت��روج 

لذلك واشنطن.

أسعار النفط والغاز 
ويف سياق متصل قالت صحيفة “نيويورك تايمز” األمريكية، 
، إن ال��رئ��ي��س ج���و ب���اي���دن “أدرك ح��ق��ي��ق��ة اح��ت��ي��اج��ه ل��ل��س��ع��ودي��ة” 
الس��ي��م��ا ع��ق��ب ال���ح���رب ال���روس���ي���ة م���ع أوك���ران���ي���ا وال���ت���داع���ي���ات ال��ت��ي 

لحقت بقطاع النفط والغاز.
ج��اء ذل��ك يف مقال للصحيفة حمل عنوان “درس السعودية 
ل���ب���اي���دن: ال���ط���ري���ق ال���وح���ي���د ي���م���ر ع����رب م��ح��م��د ب����ن س���ل���م���ان”، ح��ي��ث 
أش��������ارت إىل أن ح����اج����ة واش����ن����ط����ن ل��ل��م��م��ل��ك��ة س��ي��ج��ع��ل��ه��ا ت��ت��ع��ام��ل 
م���ع ويل ال��ع��ه��د م��ح��م��د ب���ن س��ل��م��ان ال�����ذي ي���ق���ود ب�����الده ع���ىل ك��اف��ة 

املستويات.
وأوضحت الصحيفة أن تأثر حرب أوكرانيا عىل أسعار النفط 
واالعتقاد ب��أن إي��ران تعمل عىل توسيع قدراتها النووية “جعال 
ب��اي��دن يحتاج ف��ج��أة إىل م��س��اع��دة ال��س��ع��ودي��ة وم��واج��ه��ة حقيقة 
أن الطريقة الوحيدة للحصول عىل هذه املساعدة هي من خالل 

بن سلمان”.

إعالن مشرتك 
تعّهد بايدن يف إعالن أمني وّقعه مع إسرائيل ، بأن تستخدم 
الواليات املتحدة “كل قوتها الوطنية” ملنع إيران من حيازة سالح 
نووي ، وخالل مؤتمر صحايف مع رئيس الوزراء االسرائييل يائر 
الب��ي��د ، ق���ال ب��اي��دن إّن إدارت�����ه ح����ددت ال���ش���روط امل��ط��ل��وب��ة إلح��ي��اء 

االتفاق النووي و”لن ننتظر إىل األبد” الرد اإليراين عىل ذلك
وأىت هذا املوقف غداة تأكيد بايدن استعداده الستخدام القوة 

لضمان عدم حصول إيران عىل سالح نووي “

رد إيراين  
وعن تهديدات بايدن إليران كتب وزير الخارجية اإليراين حسني 
أمر عبداللهيان عرب حسابه عىل تويرت “بقوة ومنطق، تواصل 
إي������ران ج���ه���وده���ا إلل���غ���اء ال���ح���ظ���ر”، يف إش������ارة اىل ال��ع��ق��وب��ات ال��ت��ي 
أعادت واشنطن فرضها عىل طهران بعد انسحاب األوىل أحاديا 

من االتفاق يف العام 2018.
وأض���اف “ل��ن نتغاىض أب���داً ع��ن الحقوق الثابتة لألمة اإليرانية 
العظيمة وإنجاز اتفاق جيد وصلب ومستدام هو هدفنا من دون 
أدىن شّك، عرض الدمى بني البيت األبيض والصهيونية يجعلنا 

أكر تصميما” عىل تحقيق ذلك.

مخاوف جوهرية 
أثارت زيارة بايدن للرياض استياء الكثرين يف مجتمع حقوق 
اإلن��س��ان، لكن ق��راره قد يكلفه أيًضا رأس امل��ال السيايس داخل 
حزبه الديمقراطي ويجادل كالهما أن الطريقة الوحيدة بالنسبة 
ل��ه لتحويل الرحلة إىل "ف���وز" ه��ي إث���ارة م��خ��اوف جوهرية بشأن 

حقوق اإلنسان.
إن���ه���م ي��ح��ث��ون��ه ع����ىل ال���ض���غ���ط م����ن أج�����ل إط������الق س������راح ال��س��ج��ن��اء 
ال���س���ي���اس���ي���ني ب���ح���ك���م األم�������ر ال�����واق�����ع ورف�������ع ح���ظ���ر ال���س���ف���ر وال���ق���ي���ود 
األخ��رى املفروضة عىل النشطاء. كما يريدون منه أن يكرر علنا 

املطالبة بمحاسبة قتلة خاشقجي.
ويف رسالة مشرتكة، دعا رؤساء ست لجان يف مجلس النواب 
ال��رئ��ي��س إىل م��واص��ل��ة ت��ع��ل��ي��ق ال���دع���م ال��ه��ج��وم��ي ل��ل��ت��ح��ال��ف ال���ذي 

تقوده السعودية والذي يقاتل يف اليمن.

وقف الحرب 
ويف تعليق له عىل زيارة بايدن الشرق أوسطية أكد األمني العام 
لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله، أن الرئيس األمرييك 
ب���اي���دن م��ط��ال��ب ب��إن��ه��اء ح����رب ال��ي��م��ن ورف����ع ال��ح��ص��ار ول��ي��س فقط 

تمديد الهدنة.
وأوض��ح السيد نصرالله أن بايدن يريد الهدنة واملظلومون يف 
اليمن وافقوا عليها استجابة ملصلحة شعبهم، الفتا إىل أن ما 
ي��ج��ب أن ي��ق��وم ب��ه ب��اي��دن ه��و إع��ط��اء اإلذن ل��ل��س��ع��ودي��ني إلي��ق��اف 

الحرب يف اليمن وليس فقط تمديد الهدنة.

ترحيب بالهدنة 
رحب البيان الختامي لقمة جدة بالهدنة يف اليمن، معرباً عن 
أم��ل��ه يف التوصل إىل ح��ل س��ي��ايس والتأكيد ع��ىل أهمية استمرار 
دعم الحاجات اإلنسانية واإلغاثية والدعم االقتصادي والتنموي 

للشعب اليمني، وضمان وصولها لجميع أنحاء اليمن.
ويف املقابل ي��واص��ل ال��ع��دوان خروقاته للهدنة املعلنة  وف��رض 

حصاره الجائر وحجز سفن النفط والغاز .
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بعد جولته الشرق أوسطية .. بايدن يعود بخفي حنني  
أمرياك تخرس سياسة التبعية لخياراتها يف الرشق األوسط 

    لم تعد واشنطن متلك هيبة احلضور كما كانت خالل 80 عامًا 
من العالقات خاصة مع الرياض

   زيارة بايدين للرياض تكشف 
حقيقة هزمية أمريكا اجلديدة

   فشلت جولة بايدن وفشلت  معها السياسة 
األمريكية في ظل املتغيرات الدولية 

    صراع سياسي داخل الكيان الصهيوني بعد انهيار ائتالف نفتالي بينيت
    اللوبي الصهيوني هو من يتحكم بالقرار السياسي األمريكي  

    نّص "إعالن القدس" على التزام 
واشنطن مبا يسمى "أمن إسرائيل"

   إعالن القدس تعزيز جديد 
لإلرهاب األمريكي 

: - تقرير: ناصر الخدري



احمد  الفقيه

منطقة الرشق األوسط بني حلفني الثالث لُهما
* ت�����ح�����ال�����ف  أم��������ري��������ي- خ����ل����ي����ج����ي- ل�����ح�����م�����اي�����ة- إس�����رائ�����ي�����ل 

وتحالف املقاومة- بقيادة- ايران- لتحرير فلسطني..
امل��ن��ط��ق��ة ع��ى أع��ت��اب س��ج��ال وت���ص���ادم م��ب��اش��ر وال��ب��ق��اء 
ُهنا ليس لألقوى بل ملن يمتلك القضية التي سيقاتل 
وي���م���وت م���ن اج��ل��ه��ا وزي�������ارة ب���اي���دن ك���ان���ت ب���داي���ة م��رح��ل��ة 
جديدة وفصل جديد من فصول الصراع الذي سُيفيض 
إىل ن��ت��ي��ج��ة...! وك��م��ا أس��ل��ف��ن��ا م��ن ق��ب��ل ف���إن ل���زي���ارة ب��اي��دن 

للسعودية أهداف عديدة منها هدفني أساسيني: 
١_ زي��������ادة إن����ت����اج ال���ن���ف���ط وال�����غ�����از ل��ت��غ��ط��ي��ة اح���ت���ي���اج���ات 

أمريكا وحلفها املتضرر من حرب الروس وأوكرانيا.. 
٢_ دمج إسرائيل بشكل مباشر مع دول التطبيع يف 
ال��وط��ن العربي وتوحيد ال��دف��اع ب��ل حتى توحيد لهجة 
ال��ت��ه��دي��د وال��ض��غ��ط ع��ى إي����ران وك���ل ال��ح��رك��ات املناهضة 

ملشروع أمركة العالم واملطالبة بتحرير القدس.. 
ُهنا يتضح ان قمة جدة بأهدافها امللحوظة املستفيد 
منها أمريكا وإسرائيل فقط.. ولن تكسب منها الدول 
العربية املطبعة سوى العار واملستقبل امليلء بالصراعات 

م��ع ال��ش��ع��وب ال��ت��ي ت��رف��ض التطبيع وتستنكره وتقاتل 
من اجل السيادة والقضية املحورية القدس.. وإن كان 
الالفت يف هذه القمة أنها قمة لحرف البوصلة وإيجاد 

أعداء ُجدد حيث تكرره عبارة ومسمى إيران إيران..
وه����ذا م���ا ُس��م��ي ب��ح��رب امل��ص��ط��ل��ح��ات وت��س��م��ي��م ع��ق��ول 
الجماهري ل��دى معظم ال��ش��ع��وب، حيث ُق��دم��ت إي��ران 
املدافعة عن فلسطني وال��ق��دس عى انها ع��دو السالم 
يف املنطقة وأن��ه��ا ب��ؤرة ال��ص��راع��ات وسبب ع��دم استقرار 

الشرق األوسط والعالم!!. 
 وب���امل���ق���اب���ل يف ق��م��ة ج����ده ن��ف��س��ه��ا ت���م ت��ق��دي��م إس��رائ��ي��ل 
التي قامت يف أساسها ككيان محتل وُبني عى املؤامرات 
واستطاع بايدن تقديم هذا الكيان عى انُه صديق قوي 
وج����دي����د وُم����ه����م وج�������وده ودم����ج����ه م����ع األن���ظ���م���ة امل��ط��ب��ع��ة 
لتشكيل قوة تحفظ أمن املنطقة،  والحقيقة ان الكيان 
النائش عى املؤامرات والعنصرية املقيتة ُيشكل خطراً 
حقيقيا عى شعوبنا العربية وال يرقى ان نعمل مقارنة 
بينه وبني إيران ولو عى مستوى التقريب والتوضيح...!! 

وك�����������ل ه�����������ذا ال������ع������م������ل ي�����س�����ب�����ق او ي�����م�����ه�����د مل������رح������ل������ة ج������دي������دة 
ومباشرة من الصراع املباشر بني أمريكا وإي��ران.. إيران 
دول��ة إسالمية تسعى بقوة لتحرير  فلسطني يف حني 
باعها ملوك الرمال والنفط العائم وملوك الصحاري 
امل��ت��أس��ل��م��ني!!! وك��ي��ان- بني ص��ه��ي��ون- ك��ي��ان محتل ومن 
ي��ق��ف م��ع��ُه ل��ي��س مسلم وال يتحى ب��ال��ف��ط��رة اإلن��س��ان��ي��ة 
ن��ظ��راً مل��م��ارس��ات��ه ب��ح��ق فلسطني ال��ق��دس ال��ش��ري��ف وم��ن 
ُيربر التطبيع وبناء العالقات مع هذا الكيان إنما يعمل 

لصالح هذا الكيان وليس من املسلمني يف يشء...!! 
ال��������ي��������وم ه������ن������اك ح�����ل�����ف أم���������ري���������ي- إس��������رائ��������ي��������يل- خ���ل���ي���ج���ي 
وباملقابل حلف- إسالمي ُرمز لُه بإيران.. حيث لها الدور 
البارز يف قيادة هذا الحلف كما ألمريكا الدور البارز يف 
ق���ي���ادة ال��ح��ل��ف اإلس���رائ���ي���يل ال��خ��ل��ي��ج��ي ال���ف���راغ ال����ذي ك��ان 
ي���ت���واج���د م����ن ق����ب����ل.. ال����ي����وم ل����م ي���ع���د م���ج���ال ل����وج����ود ه���ذا 
ال��ف��راغ وتشكلت املنطقة وتبلورت لتنقسم اىل حلفني 

فقط "حلف- إيران"حلف- أمريكا.. 
امل�����ن�����ط�����ق�����ة ع���������ى م��������وع��������د مل����������ب����������ارزة ب���������ني ه��������ذي��������ن ال����ح����ل����ف����ني 

وإتباعهما والغلبة مل��ن ُيقاتل م��ن أج��ل قضية تستحق 
القتال الغلبة واملجد والنصر لفلسطني وألمتنا العربية 
املجد والنصر لحلف اي��ران_ال��ع��رب��ي وال��خ��زي والهزيمة 
س��ت��ك��ون م��ن نصيب ح��ل��ف أمريكا_وملوكها_املطبعني 

كل العار واملوت لهم وألتباعهم..

احمد  الرازحي

م����ن����ذ أوائ�����������ل ع�������ام 1975  ش����ج����ع ال����ع����م����ل ع������ى ح��ل 
امل��ش��اك��ل امل��ش��رك��ة وع����زل ب��ع��ض ال����يء ع��ن ال��ق��وى 
امل�����ح�����ل�����ي�����ة يف ال������ش������م������ال وت�������ح�������ول ب����ش����ك����ل م������ت������زاي������د إىل 
م��ح��ادث��ات م��ع ع��دن وت��ج��س��دت يف أوائ���ل ع��ام 1977  
حني التقى الحمدي وساملني بالقرب من الحدود 
ال��ش��م��ال��ي��ة وال��ج��ن��وب��ي��ة وب��ع��ده��ا يف أغ��س��ط��س 1977  
جاء ساملني إىل صنعاء ، لكن التوتر مع السعوديني 
الرافضني للتقارب اليمني كان ال يمكن حله وبغض 
ال��ن��ظ��ر ع���ن االش���راك���ي���ة ك���ان���وا ي��ك��ره��ون ف���ك���رة ال��ي��م��ن 
املوحد ويحاولون بشتى الطرق منع حدوث الوحدة 
ال��ي��م��ن��ي��ة وك���ان���ت ه��ن��ال��ك م����ح����اوالت م���ن اج����ل اظ��ه��ار 
الحمدي عى أنه غري قادر عى تقاسم السلطة يف 
محاولة لضرب شعبية الرئيس الواسعة االنتشار 
والتلويح بان فرة حكمه إىل حد ما حكم فردي من 

النوع الذي مارسه اإلمام سابقا .
خ��الل ف��رة حكم ال��ح��م��دي ، شهد ش��م��ال اليمن 
نمواً اقتصادياً ملحوظاً ، حيث ارتفع الناتج املحيل 
اإلج���م���ايل ل��ل��ب��الد م��ن ٪21.5 ع���ام 1974  إىل 56.1٪ 
ع��ام 1977  وارت��ف��ع دخ��ل ال��ف��رد فيها بنسبة 300٪ 
ويف نفس الفرة  كان الحمدي يخطط أيًضا إلنشاء 
املزيد من املؤسسات الديمقراطية يف البالد من خالل 

ت��أس��ي��س م��ا أس���م���اه  االت��ف��اق��ي��ات 
الشعبية كان الغرض من هذه 
االت����ف����اق����ي����ات ه���وت���م���ه���ي���د ال���ط���ري���ق 
إلج�����������������راء ان�������ت�������خ�������اب�������ات ن�����ه�����ائ�����ي�����ة يف 
شمال اليمن و كثريا ما يقال أن 
الحمدي كان يرغب يف أن يكون 

عبد الناصر يف اليمن .
وم��������������ع ذل��������������ك ، ف��������������إن ال���������ق���������وات 
ال��ق��ب��ل��ي��ة ال��ت��ي ُي��زع��م أن��ه��ا ت��آم��رت 
مع اململكة العربية السعودية 
ض������������������د ال��������������ح��������������م��������������دي ل������������������م ت������س������م������ح 
ل����خ����ط����ط����ه يف ش������م������ال ال�����ي�����م�����ن أن 
تؤيت ثمارها ويف 11  إكتوبر 1977  
أغتيل مع شقيقه يف منزل نائبه 
يف صنعاء قبل يومني فقط من 

زيارة كان مخططا لها مع ساملني يف عدن من أجل 
الرتيب لوحدة اليمن الشمايل والجنوبي .

خ��ل��ق��ت أج���ن���دة ال���ح���م���دي ال���ث���وري���ة ل���ه ال���ع���دي���د من 
األع���داء األق��وي��اء خصوصا م��ن أك��ر شيوخ القبائل 
ن��ف��وذاً يف ال��ي��م��ن وأح���د أب���رز ح��ل��ف��اء اململكة العربية 
ال����س����ع����ودي����ة يف ال�����ب�����الد وات����ه����م����ت امل���ن���ظ���م���ة ال��ش��ع��ب��ي��ة 

الوحدوية الناصرية السعودية 
فيما بعد بالتآمر وتنفيذ اغتيال 
ال��ح��م��دي ويف واح����دة م��ن أفظع 
عمليات اإلغتيال التي تعرضت 
ل�������ه�������ا ال������ش������خ������ص������ي������ات يف ال������ع������ال������م 
ال��������ع��������رب��������ي ع����������ى اإلط��������������������الق روي����������ت 
ق������ص������ة ت������س������ر م���������روع���������ة ت���ض���م���ن���ت 
ق��ت��ل ام���رأت���ني ف��رن��س��ي��ت��ني ووض��ع 

ج������ث������ت������ي������ه������م������ا ب������ج������ان������ب 
ج��������������������������ث��������������������������ت��������������������������ي 

ال�������������ح�������������م�������������دي ل������ت������ش������ري 
غ������������ري  ع�����������������������������الق�����������������������������ة  إىل 

م����������ش����������روع����������ة وت������������داول������������ت 
ص����������ور امل�����ش�����ه�����د امل�����ل�����ف�����ق يف 

وس������ائ������ل اإلع�����������الم ل���ت���ش���وي���ه 
ش������خ������ص������ي������ة ال���������ح���������م���������دي ل����ك����ن 

ال���ج���م���ه���ور ال��ي��م��ن��ي رف�����ض ه�����ذه امل�����ؤام�����رة وح������زن ع��ى 
املوت الوحي لرئيسهم .

وحسب املعلومات املتداولة وقتها إن السعودية 
قتلت الحمدي بإشراف امللحق العسكري السعودي 
ص��ال��ح ال��ه��دي��ان ألن���ه ك���ان م��ع��ارض��ا ل��ل��س��ع��ودي��ة ول��م 

يمتثل لتعليماتها وتدخالتها يف اليمن
ارت��ب��ط ال��ن��ض��ال م��ن أج���ل إق��ام��ة دول���ة يمنية بقوة 
ب���اغ���ت���ي���ال ال���ح���م���دي ، ل����م ي���ك���ن م���وت���ه م���ج���رد اغ��ت��ي��ال 
سيايس. بالنسبة للكثريين ، كان يمثل قتل الحلم 

الجماعي بيمن موحد.
عكست النهاية امل��ب��ك��رة ل��ل��روح ال��ري��ادي��ة يف اليمن 
ال���ش���م���ايل يف ال��س��ب��ع��ي��ن��ي��ات ج���ه���ود ال���ح���م���دي إلن���ه���اء 
ال����ق����ب����ل����ي����ة وه����������و ف�����ش�����ل ش�����ه�����د ع������������ودة ظ������ه������ور ال����ن����ف����وذ 
ال����ق����ب����يل وال����������������والءات امل���ح���م���ل���ة ب����ال����ع����ن����ف. يف ح������ني أن 
القوى املوجودة يف اللعبة ربما تكون قد تغريت يف 
طبيعتها ، إال أن سالمة الدولة والشعب اليمني 

ال تزال مهددة حتى اليوم
يف النهاية ، بداًل من سحق إعجاب الجمهور 
اليمني بالحمدي ، كما كان يأمل قتله ، أدى 
اغتيال الحمدي إىل جعله أك��ر شعبية وه��ذا 

ماعزز إرثه يف الذاكرة الجماعية للبالد.

36(تاريخ اليمن الحديث.. بول دريش جامعة أكسفورد          (

نجح سادن البيت األبيض مؤقتاً يف تخفيف حدة الصراع 
ال��ع��س��ك��ري ال��س��ي��ايس ال���س���ع���ودي يف م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ح��رب��ه��ا عى 
اليمن كان املقال السابق قد طرح الريث حتى تنجيل األمور 
السياسية فيها حيث طرح سادن البيت األبيض األمريكية يف 
املحادثات تمديد الهدنة الهشة أصاًل بني الجانبني رغم عدم 
موافقه الجانب اليمني يف صنعاء عى ذلك كما طرح فتح 
الطرقات يف محافظه تعز وطرق رئيسيه يف محافظات يمنية 
أخرى نتمنى استجابة اململكة لذلك وليس لدينا معلومات 
م����ؤك����دة ع����ن ف���ت���ح امل�����ط�����ارات ال��ي��م��ن��ي��ة امل���غ���ل���ق���ة وامل�����دم�����رة أص����اًل 
بفعل العدوان العسكري السعودي ومن املالحظ إعالميا 
لقاء الرئيس األمريي لويل العهد السعودي- حيث يعترب 
املحللون السياسيون اعتبار اللقاء بمثابة شرعية أمريكية 
ل��والي��ة العهد السعودي خاصة بعد ان ن��ي س��ادن البيت 
األبيض او تناىس دبلوماسيا منشار خاشفجي وقضيته حيث 
تتغلب املصالح الدولية عى الجوانب االنسانية التي تدعي 

واشنطن مراعاتها والعمل عى تفعيلها كدولة راعية للسالم 
ال���وه���م���ي يف ال���ع���ال���م وق�����د س���ع���ت م����ؤخ����را ان ت���ت���ص���در  زع���ام���ة 
ال���ع���ال���م ف��ان��ف��ل��ت ال��ع��ق��د ع��ل��ي��ه��ا وع�������ادة  ال���ت���ع���ددي���ة  ال��ق��ط��ب��ي��ة 
اك������ر م����ن ذي ق���ب���ل ح���ي���ث خ����س����رت واش���ن���ط���ن زع����ام����ة ال���ع���ال���م 
ال���ت���ي ك���ان���ت ب��ك��ني ل��ه��ا ب���امل���رص���اد وع�����اد س�����ادن ال��ب��ي��ت االب��ي��ض 
من جديد ليطرح مسؤوليته ومسؤولية زعماء دول غربيه 
كثريه كعادة من سبقوه من سدنة البيت األبيض )الرؤساء 
األمريكيون السابقون(  عن ضمانه أم��ن الكيان اإلسرائييل 
وجعله أقوى عسكريا وامنيا من كل دول املنطقة حيث طرح 
يف اللقاء السعودي األمريي هذه املسألة بمصداقية الحوار 
ليتمخض  عن ذل��ك أقامه نيتو عربي لحمايه اسرائيل من 
محور املقاومة الوطنية التي يتزعمها السيد حسن نصر الله 
األمني العام لحزب الله اللبناين ويكتنف الغموض جزء من 
املحادثات السعودية االمريكية التي نجح بايدن يف جزء منها 
وال���ت���ي ن���أم���ل ت��ف��ع��ي��ل��ه��ا وان ي���ك���ون ذل����ك م��م��ك��ن��ا ع���ى امل��س��ت��وى 

العميل ام��ا اخ��ف��اق��ه يف تبني لنيتو ع��رب��ي م��ن ال��س��اب��ق ألوان��ه 
ال��ح��ك��م ع���ى ذل����ك اال اذا ت��ح��م��س��ت ال������دول ال��ع��رب��ي��ة امل���دع���وة 
لعقد قمة عربيه- أمريكية ملناقشة هذا املوضوع- ويشكك 
املحللون يف نوايا الدول العربية املدعوة وعدم قدرتهم عى 
صد الرغبة االمريكية وعدم ادراكهم بتجسيد املثل املشهور 
)وج��ن��ت ع��ى نفسها وأه��ل��ه��ا ب���راق���ش( ذل���ك ه���دف السياسة 
االم��ري��ك��ي��ة ال��خ��ارج��ي��ة ال��ت��ي تعمل دول��ي��ا ع��ى تفعيل )ص���راع 
ال��دي��ك��ة( لتستمتع بمشاهدات ذل���ك- وع��ى ال���دول العربية 
امل����دع����وة ل���ح���ض���ور ال���ق���م���ة وان����ش����اء ال����ف����رع ان ت��ع��م��ل ح��س��اب��ه��ا 
ل���ت���وس���ي���ع م���ه���م���ة ال����ف����رع وان ت����أخ����ذ ال����ع����ربة م����ن ت���ك���ات���ف دول 
الغرب قاطبة لدعم اوكرانيا عسكريا ومعنويا وزج روسيا 
يف أتون حرب ال مربر لها غري رغبة الغرب وحلفه العسكري 
)النيتو( لركيع روسيا وقد كان ممكنا حل اسباب الخالف 
ال�����������رويس- األوك�������������راين س���ي���اس���ي���ا وإع������ف������اء ب�����راق�����ش وأه����ل����ه����ا م��ن 

مهمتهم املهمة.
عميد 

أحمد محمد املاوري

ما ظهر يف محادثات الرئيس األمريكي جو بايدن

من تاريخ مديرية دمت.. األرض واالنسان                                                       الحلقة رقم )12(

 احمد القردعي

كلك نظر

خالل ال�3 سنوات االخرية إنشاء مباين من قرب 
دار ال��ح��س��ن )3( اىل ق����رب ج��س��ر س��ي��ل ب���ن���اء عى 
ج���ان���ب���ي ال����ط����ري����ق وإن ك������ان ال����ج����ان����ب ال����غ����رب����ي م��ن 
ال���ط���ري���ق ض��ي��ق ف��ق��د ت���م ت��وس��ع��ت��ه ك��م��ا ت���م إن��ش��اء 
ح��ي يف منطقة ال��ح��ص��ور غ���رب ال��ط��ري��ق الرئيي 
واملساحة التي حوله قابلة للبناء والتوسع باتجاه 
ال�����غ�����رب وإج�������م�������ااًل ال����ت����وس����ع ال����ك����ب����ري ال����ت����ي ش���ه���دت���ه 
م��دي��ن��ة دم���ت خ���الل ال��س��ن��وات االخ����رية ي��ع��د الف��ت��اً 
رغ�����م ظ������روف ال����ح����رب ال���ح���ال���ي���ة ال���ت���ي ل����م ت���ح���د م��ن 
توسع مركز املديرية بشكل خاص وقرى املديرية 

بشكل عام.
وم����ن امل��ح��ت��م��ل ان����ه خ����الل ال������15 ال��س��ن��ة ال��ق��ادم��ة 
س��ي��م��ت��د ال���ب���ن���اء ع����ى ج���ان���ب���ي ال����خ����ط ال���رئ���ي���ي م��ن 
قرية خاب من قرى جنب مدينة دمت اىل قرية 
املعزبة الواقعة يف أقىص جنوب مديرة الرضمة 

محافظة إب..
مالحظة : األرايض عى جانبي الطريق الرئيي 
من شمال جسر سيل بناء إىل قرية املعزبة  من 
مخالف عمار والتي تُعرف بمنطقة الحصور هي 
من األرايض الجيدة وتبعد عن البحرية الكربيتية 
يف جوف أو باطن أرضها بحدود من 450 اىل 500 
مر تقريباً وهي مؤهلة للبناء عليها عدة طوابق 
لكل مبنى لكنها منُذ عدة سنوات مجمدة نظراً 
ل���ت���ن���ازع م��ل��ك��ي��ت��ه��ا ب���ني ب��ن��ي ال���ح���دي وب���ن���ي م��ح��م��ود 
واألس����رت����ني م���ن م���خ���الف ع���م���ار ول���ألس���ف ال��خ��الف 
ب��ني األس��رت��ني ش��ه��د ن��ت��ائ��ج م��ؤمل��ة دف��ع��ت مشايخ 
خريية للتدخل لحل الخالف بني االسرتني أمثال 
الشيخ عبدالواحد الصيادي وبعض املشايخ من 
عمار والعود وبعض الوجاهات أمثال األخ عارف 

م���دي���ري���ة دم����ت امل���ك���ون���ة م���ن 10 ع����زل و80 ق��ري��ة 
وع����دد ال��س��ك��ان يف امل��دي��ري��ة ح����وايل 92540ن��س��م��ة 
ت����ق����ري����ب����اً ت��������دل ع������ى ال�����ت�����وس�����ع ال�����ع�����م�����راين وال�������زي�������ادة 
السكانية ولو ندقق يف تفرعات القرى سنجدها 
أك�����ر م����ن ال����ع����دد امل����ذك����ور ع����ى س��ب��ي��ل امل����ث����ال ق��ري��ة 
ق�����ه�����الن  )1( م���ت���ف���رع���ة اىل 3 ق�������رى وق�����ري�����ة ال����ج����ذذ 
متفرعة اىل 4 قرى العكرتني )2( قد وجدت عكرة 
ثالثه عى ضفتي سيل بناء الجنوبية والشمالية.

التوسع العمراين يف مديرية دمت 
ال�����ت�����وس�����ع ال������ع������م������راين يف ق��������رى امل������دي������ري������ة ت���ف���رض���ه 
الزيادة السكانية أما التوسع العمراين يف مركز 
املديرية فهي نتيجة الطموح االستثماري العقاري 
رغم الظروف الراهنة للبالد ويركز البناء بشكل 
رئيي عى جانبي الطريق الرئيي وبعض املباين 
من 4 اىل 6 طوابق بينما املفروض أن ال يزيد عن 
3 أدوار ل��ي��ك��ون م��أم��ون��ا يف أرض ت��ن��ام ف���وق بحرية 
من املياه الكربيتية والله أعلم ماذا يخبئ الزمن 

للمباين املرتفعة إن شاء الله يكون خري..
يف السنوات السبع األخرية زاد أعداد املهاجرين 
اىل الخارج ومعها زاد التوسع العمراين يف املدينة 
ال�����ط�����ام�����ح اىل االس�����ت�����ث�����م�����ار ال������ع������ق������اري ال����������ذي ي��ع��ت��رب 
مشروع بشرط التزام أصحابه بالتقيد بضوابط 

األدوار املقررة..
وذل�������������ك ح�����ف�����اظ�����ا ع��������ى س�������الم�������ة امل��������ب��������اين وس�����الم�����ة 
س���اك���ن���ي���ه���ا ل����ذل����ك ف������إن ال���ت���وس���ع األف����ق����ي ل��ل��ع��م��ران 
هو األنسب أما ال��رأيس ففيه مخاطر مستقبلية 
خ���اص���ة وأرض ع���اص���م���ة امل����رك����ز وم�����ا ح���ول���ه���ا وع���ى 
مسافة 15 كم يف كل اإلتجاهات تنام فوق بحرية 

هائلة من املياه الكربيتية.
ومن التوسع العمراين يف مدينة دمت الحظت 

امل�����ع�����ريش م����ش����رف ع����زل����ة رخ����م����ة وق������د ح������اول������وا س��د 
ذات البني لكن الفرقاء لم يتجاوبوا واملحاوالت 
الالحقة ستنجح إن شاء الله يف سد خالف بني 
الحدي وبني محمود وإن شاء الله أن االسرتني 
ي��ن��ه��وا ال��خ��الف ف��ي��م��ا بينهم خ��اص��ة وان ف��ي��ه كثري 
م���ن ال��ع��ن��اص��ر ال���خ���رية وال����وج����اه����ات امل���ع���روف���ة من 

األسرتني..
عودة اىل املوضوع : إن التوسع املحتمل املذكور 
خ��الل ال��ف��رة ال��ق��ادم��ة ل��ن يقتصر ع��ى املكاحشة 
ال����دك����اك����ي����ن����ي����ة ع�����ى ج����ان����ب����ي ال����ط����ري����ق ال����رئ����ي����ي م��ن 
خ�����اب إىل امل���ع���زب���ة ب����ل س��ي��ت��ج��ه ش����رق����اً م����ن امل���دي���ن���ة 
ع�������ى ال�����ض�����ف�����ت�����ني ال�����غ�����رب�����ي�����ة وال������ش������رق������ي������ة م�������ن س���ي���ل 
ب���ن���اء أم����ا ال��ج��ه��ة ال��غ��رب��ي��ة م���ن امل���دي���ن���ة وال������ذي ك��ان 
معظمه أرايض أو أط��ي��ان زراع���ي���ة ص���ردا )4( حية 
م��ث��ل ش��ع��ب ال���ق���ايض وم����ا ح���ول���ة وع����ى ال���رغ���م ان��ه 
يشكل اح��ي��اء سكنية ه��ادئ��ة ف��ل��ن ي��ك��ون التوسع 
املحتمل فيه كثرياً بسبب ان تفكري معظم الناس 

تفكري دكاكيني.

الهوامش: 
• قللللهللللان: اسلللملللهلللا اللللتلللاريلللخلللي اللللصلللحللليلللح كللهللان 
ن���س���ب���ة اىل ك����ه����الن اب������ن ح���م���ري ت���ق���ع أق������ىص ش���م���ال 

مديرية دمت واقيص شمال محافظة الضالع.
أب�����رز االس�����ر ال���ت���ي اس��ت��ق��رت يف ق���ري���ة ق���ه���الن منذ 
م���ئ���ات ال��س��ن��ني ه����ي: ب��ن��ي ح�����داد م���ن ن��س��ل ك��ه��الن 

بن حمري.
بني األعمى لقب أسرة حمريية. 

بني الحصيني يعود أصلهم اىل قرية الحصني 
القريبة م��ن مدينة ال��ض��ال��ع ول��ه��م ف��رع يف إح��دى 

مناطق محافظة تعز.

• الللعللكللرتللن: املللقللصللود بها قللريللة الللعللكللرة العليا 
وقرية العكرة السفى.. وكلمة العكرة هي صفة 

وتعني الوعرة أو الصعبة.
ت����س����ك����ن أب������������رز أس�������رت�������ني يف ال������ع������ك������رة ُم������ن������ذ م����ئ����ات 
ال���س���ن���ني وه����م����ا: اس������رة ب���ن���ي ال���ح���ض���رم���ي وه�����ي م��ن 
أصول محافظة حضرموت ولها فرع يف منطقة 

سنحان من محافظة صنعاء.
اس������������������رة ب��������ن��������ي ال����������ش����������ام����������ي: ل��������ق��������ب إلح������������������دى األس�����������ر 

الحمريية.
• دار الحسن: دار أثري حكومي كان مقر أمني 
وعسكري األن مهدوم دمرته الطائرات املعادية.

• أطيان صرداحية: هي األطيان الزراعية التي ال 
توجد لها أعبار مساقي ري وتعتمد عى زرابيب 

املطر.

 ترجمة: كاتبة يحيى السني-  كندا

زيارة بايدن: بني الّتفويض والّتقويض

 

عبدالسالم التويتي

بوح الرياع

)الكويت( مقارنة بـ)أبوظيب وديب(
ِب« ٍق ومغِرّ »شتان بني مرِشّ

لقد ت��ب��ادر إىل ذهني -وأن���ا أالح��ظ م��ا ظهر عى 
م��وق��ف��ي ال��ن��ظ��ام��ني ال��ك��وي��ت��ي واإلم�����ارايت م��ن زي���ارة 
ال����رئ����ي����س األم�����ري�����ي »ج������و ب�����اي�����دن« ل��ل��م��ن��ط��ق��ة م��ن 
- أن أع��ق��د م��ق��ارن��ة ب���ني ط��ب��ي��ع��ة ع��الق��ة  ت��ب��اي��ن ب�����نيِّنّ
كٍلنّ نظام من ذينك النظامني بالكيان الصهيوين 
ال����غ����اص����ب ألرض ف���ل���س���ط���ني وامل����ت����س����ب����ب ب��ت��ش��ري��د 
ماليني الفلسطينيني منذ عشرات السنني الذي 
يسعي إىل تهويد املقدسات اإلسالمية بعزيمة 
ال ت����ل����ني، الس���ي���م���ا وأَننّ ع���الق���ت���ه���م���ا ب����ذل����ك ال���ك���ي���ان 

البغيض عى طريف نقيض.
ف��ب��ال��ت��زام��ن م���ع إق�����دام ك���ل م���ن ن���ظ���ام اإلم�����ارات 
وسلطات دولة الكيان الصهيوين عى توقيع ما 
ت ضربًة قاصمًة  سمي اتفاقية أبراهام التي ُعَدنّ
للقضية العربية الفلسطينية، أعلنت الكويت 
-قيادة وحكومًة وشعًبا -من منطلق بقائها وفية 
لقوميتها العربية ومبادئ شريعتها اإلسالمية- 
استنكارها الشديد لتلك السقطة اإلماراتية الال 
إنسانية، وبقدر ما مىض نظام وأزالم »أبوظبي 
ودب������ي« امل��ن��ت��ه��ج س��ي��اس��ة امل���ج���ون وال��ت��م��ي��ي��ع ي��زي��ن 
ل��ل��ج��م��ي��ع -وب���ك���ل م���ا ي��س��ت��ط��ي��ع- رذي���ل���ة ال��ت��م��رغ يف 
�����رت ال���ك���وي���ت ال��ع��رب��ي��ة  م��س��ت��ن��ق��ع ال���ت���ط���ب���ي���ع، س�����َخنّ
الشموخ واإلباء اإلسالمية الدين واملبدأ إمكاناتها 
امل��ادي��ة وامل��ع��ن��وي��ة -م���ن ب���اب االم��ت��ث��ال لنهي امل��وىل 
ج���������َلنّ وع���������ال- ل���ل���ح���ي���ل���ول���ة دوَن ات������خ������اذِّ )ٱلَۡي���������ُه���������ودِّ 

اَرٰىٓ أَوۡلَِّيآَءۡ(. َوٱلَننَّصٰ
وب������ال������ت������زام������ن -م����������ن ن�����اح�����ي�����ة أخ��������������رى- م�������ع س���ع���ي 
س�����ل�����ط�����ات أب������وظ������ب������ي ودب������������ي إىل اف������ت������ت������اح امل������راق������ص 
وامل��اله��ي الليلية وإق��ام��ة الفعاليات املاجنة التي 
ت����ج����ذب أك������رب ع�������دٍد م���م���ك���ن م����ن ال���ص���ه���اي���ن���ة، وإىل 
اس�����ت�����ح�����داث امل����ط����اع����م واالس��������راح��������ات ال����ت����ي ت���ق���دم 
ال��وج��ب��ات ال��خ��اص��ة ب��ال��ي��ه��ود، وك���ل م��ا ل����َذنّ وط��اب 
م���ن ال��ح��ل��وي��ات وامل���ش���روب���ات ال��خ��اص��ة ب��ال��ك��الب، 
ع��م��د ج��م��ي��ع ال��ك��وي��ت��ي��ني إىل ك���ل أش���ك���ال ال��ت��ع��ب��ري 
عن مساندتهم الجادة لقضية فلسطني، وعن 
ديمومة نصرتهم إلخوانهم الفلسطينيني تأكيًدا 
ع���ى م���ا ي��ج��م��ع ال��ش��ع��ب��ني ال��ش��ق��ي��ق��ني م���ن رواب����ط 

الدم والدين.
 وب�������م�������وازاة م����س����ارع����ة ن����ظ����ام اإلم������������ارات إىل ف��ت��ح 
م���س���ج���د ال���ش���ي���خ زاي�������د ال�������ذي ي��ف��ت��خ��ر اإلم����ارات����ي����ون 
ب����ك����ون����ه ت����ح����ف����ًة م����ع����م����اري����ًة إم�������اري�������ة ع����ص����ري����ة م���������زاًرا 
الل�������ت�������ق�������اط ال���������ص���������ور ال��������ت��������ذك��������اري��������ة ل������ك������ل ص����ه����ي����ون����ي����ٍة 
، وم��ن��رًبا إلشهار ما  نجسٍة وك��ل صهيويٍننّ نجسِّ
ي���ق���رف���ه امل���ث���ل���ي���ون وامل���ث���ل���ي���ات م����ن ش�������ذوذ ج��ن��ي، 
س�����ارع ال��ك��وي��ت��ي��ون إىل إط�����الق م���ب���ادرت���ه���م ال���رائ���دة 
»م��ب��ادرون ألج��ل فلسطني« ال��ت��ي تعكس تعهد 
ال���ك���وي���ت ب��ت��ك��ري��م ك���ل ك��وي��ت��ي وك����ل ك��وي��ت��ي��ة يعرب 
ع������ن م���ن���اه���ض���ت���ه ل���ت���ط���ب���ي���ع ال�����ع�����الق�����ات م������ع ال�����دول�����ة 
����������������ة ف�����ع�����ال�����ي�����ة ري�������اض�������ي�������ة أو أدب�������ي�������ة،  ال�������ع�������ربي�������ة يف أَينّ
متحدين بتلك املبادرة اإليجابية عنجهية وصلف 

الصهيوصليبية واإلمربيالية الغربية.
وي��ج��در بنا أن نشري هنا -ب��االس��ت��ن��اد إىل بعض 
م��ا ت��ن��اول��ت��ه ال��ص��ح��اف��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ب��ت��أري��خ 13 يونيو 
امل�����������ايض- إىل ب����ع����ض ال����ش����خ����ص����ي����ات ال�����ت�����ي ُح���ظ���ي���ت 

بالتكريم عى النحو التايل:
- األدب����اء: ن��اص��ر ال���دوس���ري، وم��ن��ى الشمري، 
وع���������يل ج�����ع�����ف�����ر، وأح�������م�������د ال��������زم��������ام ال�������ذي�������ن أع����ل����ن����وا 
مقاطعتهم ل�»مهرجان طريان اإلمارات لآلداب« 
يف ف�����رباي�����ر امل��������ايض اع������راًض������ا ع�����ى م����ش����ارك����ة ك���ات���ب 

صهيوين يف أنشطة املهرجان.
- امل�������ه�������ن�������دس�������ة ج���������ن���������ان ال���������ش���������ه���������اب ال���������ت���������ي أل������غ������ت 
م���ش���ارك���ت���ه���ا يف م����ع����رض »إك����س����ب����و دب������ي 2020م« 

رفًضا للتطبيع مع دولة الكيان.
- الع��������ب ال����ت����ن����س م����ح����م����د ال������ع������ويض ذو ال�����������»14 
ربيًعا« الذي رفض اللعب أمام منافس صهيوين 
-خالل البطولة الدولية للناشئني بدبي- يف يناير 

املايض.
- ال���ري���ايض  ع��ب��د ال����رزاق ال��ب��غ��يل ال���ذي انسحب 
م������ن س�����ب�����اق »امل��������وت��������وس��������ريف« يف ب����ط����ول����ة أب����وظ����ب����ي 
ال���دول���ي���ة يف م������ارس امل������ايض رف����ًض����ا مل���واج���ه���ة الع���ب 

صهيوين.
- الع������ب������ا امل����ن����ت����خ����ب ل�����ل�����م�����ب�����ارزة م����ح����م����د ال���ف���ض���يل 
وحسني النصار اللذان انسحبا من بطولة العالم 
ل��ل��م��ب��ارزة يف دب���ي يف أب��ري��ل امل���ايض رف��ًض��ا ملواجهة 

العبني صهيونيني.
- ال���الع���ب���ة خ����ل����ود امل����ط����ريي ال����ت����ي ان���س���ح���ب���ت م��ن 
بطولة تايالند الدولية -يف فئة سالح املبارزة عى 
الكرايس املتحركة- يف مايو املايض رافضًة مواجهة 

العبة صهيونية.
-  ن������اص������ر ال�������ف�������رج ال������������ذي ان�����س�����ح�����ب م�������ن ب���ط���ول���ة 
»ال���ج���وج���ي���ت���س���و« يف ه���ن���غ���اري���ا م����اي����و امل�������ايض رف���ًض���ا 

ملواجهة العب صهيوين.
- ب������در ال����ه����اج����ري ب���ط���ل ل���ع���ب���ة ال���ش���ط���رن���ج ال�����ذي 
ان���س���ح���ب يف م����اي����و امل�������ايض م����ن م���ن���اف���س���ات ب��ط��ول��ة 
»ص��ن��واي« ال��دول��ي��ة للشطرنج يف إسبانيا بعدما 
أوق����ع����ت����ه ال����ق����رع����ة يف م����واج����ه����ة أح������د الع����ب����ي دول�����ة 

االحتالل.
ويف م��ق��اب��ل م��غ��االة محمد ب��ن زاي���د يف التملق 
وال���ت���ودد ل��ل��رئ��ي��س األم���ري���ي »ج���و ب���اي���دن« -طيلة 
فرة تواجده يف مدينة جدة- حتى حظي بدعوته 
-ب���س���ب���ب ش������دة ت���م���ل���ق���ه وك��������رة ت����������ودده- إىل زي��������ارٍة 
ف تلك الدعوة  رسميٍة للواليات املتحدة، فتلَقنّ
بفرحٍة غايًة يف الشدة ك��اد -لشدتها- أن يخرج 
من جلده، خ��رج أبناء الشعب الكويتي -عقب 
أدائهم صالة ثالثة ُجمع ذي الحجة الحرام من 
ال��ع��ام 1443ه������ ال��وش��ي��ك االن���ص���رام- إىل ال��ش��وارع 
تنديًدا ب��زي��ارة الرئيس األم��ري��ي جو بايدن -منذ 
ال��ل��ح��ظ��ة األوىل ل���وص���ول���ه- إىل ف��ل��س��ط��ني امل��ح��ت��ل��ة 
وم��ن��ه��ا إىل ال��س��ع��ودي��ة مستنكرين ح��ل��ول��ه ضيًفا 
عى األنظمة الصهيوعربية، ومعربين -بحماٍس 
جنوين- عن رفضهم القاطع للتطبيع مع الكيان 

الصهيوين.
وب����ه����ذا ي��م��ك��ن ل���ن���ا أن ن��ت��م��ث��ل يف م����ا ب�����دا ل���ن���ا م��ن 
تضادنّ بني موقف الكويت الذي يضرب به املثل يف 
اإليجابية وموقف أبوظبي ودبي الذي يضرب به 

املثل يف السلبية قول الشاعر العربي:

ًبا سارْت مشِرّقًة وسرُت مغِرّ
ٍق ومغِرِّب                         شَتّان بني مشِرّ

قراءة خاطفة: 
"الرسالة الوطنية" 

للرصايب
ب�����������ادئ ذي ب���������دء أش���������ري إش���������������ارًة ع��������اب��������رًة ب�����أن 
م�������ف�������ردات وس������ط������ور ال�����ك�����ت�����اب ت�����وح�����ي ل����ن����ا ب����أن 
الكاتب مسكون بعشق وطنه أرضاً وإنساناً 

وهويًة حتى الثمالة..
ف������ج������اء أس�����ل�����وب�����ه رش������ي������ق������اً، س�����ل�����س�����اً، ن������اف������ذاً 
يالمس شغاف القلوب، وقيعان العقول.. 
ال ي�������ت�������ع�������اىل يف م�����������ف�����������ردات�����������ه، وال ي������ت������ق������ع������ر يف 
مصطلحاته.. وال يميل يف عرض أفكاره إىل 

الصيغ املركبة املعقدة املزروعة باأللغام..
ف��ك��ان��ت رح��ل��ة ال��ك��ت��اب��ة ع��ن��ده.. رح��ل��ة إب��داع 
وت��أم��ل وب��ح��ث وس��ي��اح��ة يف روض���ات ال��وط��ن 
الجريح الذي عاىن كثرياً من ويالت الحرب 
أم�����������ام ع���������������دواٍن ب�������رب�������ري غ������اش������م ج������ائ������ر م���������ازال 
يف غ�����ي�����ه وض�������الل�������ه وغ�����ط�����رس�����ت�����ه س������������������ادراً.. ل�����ذا 
فالكتاب حوى رسائل وطنية مهمة وفاعلة 
م���وج���ه���ة ل���ع���دة ج���ه���ات وش����رائ����ح م��ج��ت��م��ع��ي��ة 
وقبلية وحكومية، وكلها تصب يف مصلحة 
ال�����������وط�����������ن.. وت��������ه��������دف إلرس����������������اء دول�������������ة ال�����ن�����ظ�����ام 
والقانون والحكم الرشيد، وإعطاء كل ذي 
حق حقه بموجب املواطنة املتساوية..وبهذا 
اس��ت��ط��اع ال��ك��ات��ب أن يشخص ال���داء ويصف 
ال�����������دواء ب����أس����ل����وب رش�����ي�����ق، ورأي ح���ص���ي���ف، 
وفكر سديد، وأن ُيري القارئ بموضوعات 
ش�����ت�����ى، ورؤى م����ت����ن����وع����ة ه�������ادف�������ة، وب�������ن�������اءة.. 
ب������ع������ي������داً ع��������ن ه�����رط�����ق�����ة امل����������أزوم����������ني وال�����ع�����م�����الء 
وامل���رت���زق���ة، وت��ن��ط��ع امل��ت��ن��ط��ع��ني ال���ذي���ن يف كل 

واد يهيمون..
وه��������ذا م�����ا ج����ع����ل م����ح����ت����وي����ات ال����ك����ت����اب غ���ن���ي���اً 
ب������ال������ق������ي������م وامل�������ف�������اه�������ي�������م وامل������������واق������������ف اإلن������س������ان������ي������ة 
واالج�����ت�����م�����اع�����ي�����ة ال����ق����ي����م����ة وال������ه������ادف������ة يف ش���ت���ى 

مناحي الحياة..
وقد أدرك الكاتب من خالل عرض رسائله 
املتعددة، أن يف زمن الحروب والصراعات 
ت��ك��ش��ف م���ع���ادن ال���رج���ال ال���ش���رف���اء األوف���ي���اء 

تجاه قضايا وأزمات الوطن..
فالوطن مهما عصفت ب��ه ري��اح األع��داء، 
واش������ت������دت ب�����ه ال����خ����ط����وب وال�������ن�������وازل ي����ظ����ل يف 

ح�����������������������������������دق�����������������������������������ات 
أع��������������������ي��������������������ن��������������������ن��������������������ا، 
وس��������������������������وي��������������������������داء 
ق�������������������ل�������������������وب�������������������ن�������������������ا.. 
ف�����������األوط�����������ان ال 
ُت���������ج���������ارى.. وال 
ت�����ب�����ارى.. وم���ن 
جوف املعاناة 
وامل������ح������ن ت����ول����د 
االن���ت���ص���ارات.. 
وع��������������������������������������������������������������������������������������������������������ى 
ال������������������������������ع������������������������������دوان 
وم��رت��زق��ت��ه أن 
ي�������������������درك�������������������وا أن 
أزمات الدول 
وال������������ش������������ع������������وب 
ل���م ول����ن ت��ح��ل 
ب��������ال��������ح��������وار  إال 
ال�������������������������������������������������ج�������������������������������������������������اد 
ال����������������������������������ص����������������������������������ادق 
م�����وارب�����ة  دون 
م�������خ�������ات�������ل�������ة  أو 
أو م��خ��ادع��ة.. 
ح�����������������������������������������������������������������������������������������������������������وار 

ال��ش��رف��اء.. ال ح��وار ال��ع��م��الء.. ح��وار الشرف 
وال�����ع�����زة وال����ك����رام����ة ال ح������وار ال����خ����ن����وع وال�����ذل 
واالن�������ك�������س�������ار.. أم��������ا زم��������ن امل�����ص�����ال�����ح ال����ض����ي����ق����ة.. 
وال����والءات املتقوقعة ق��د وىل وان��دث��ر.. مثل 
هؤالء غثاء كغثاء السيل سرعان ما يزول..
هنا تبدأ رحلة البحث عن لحظة الومضات 
امل���ض���ي���ئ���ة يف ح����ي����اة األم�������م وال����ش����ع����وب وت���ظ���ل 
م������ت������وه������ج������ة وم���������ت���������وق���������دة يف ع���������ق���������ول وق�������ل�������وب 
املاليني من أبناء الوطن حتى بزوغ الفجر.. 
فالكاتب بقلمه الرشيق، وفكره الحصيف 
أوض����ح ل��ن��ا ب����أن ت��ل��ك ال���وم���ض���ات ال���ن���ازف���ة م��ن 
ق�����ل�����وب امل������الي������ني، ت����ظ����ل ب�����راك�����ني ح�����ارق�����ة ع��ى 
ت���ل���ك ال���ن���خ���ب ال���ت���ي خ���ان���ت ال�����وط�����ن.. وب���اع���ت 
ت���������راب���������ه م���������ن أج������������ل امل���������������ال امل������������دن������������س.. وت�������رك�������ت 
امل�����الي�����ني م�����ن أب�����ن�����اء ال�����وط�����ن م���ك���ب���ل���ني ب����أغ����الل 
ال���ق���م���ع وال����ح����زن وال����ج����وع وامل���������رض.. ف��ض��ل��وا 
ح����ي����اة ال����دع����ة ورف����اه����ي����ة ال���ع���ي���ش يف زم�����ن ل��م 
ي��ج��د ف��ي��ه ال���وط���ن وامل���واط���ن س���وى رك����ام م��ن 
خيوط دخانية سوداء..هنا استطاع الكاتب 
أن يكون أكر اقراباً ملسار الومضات املضيئة 
رغ�������م ال�����ع�����وال�����م امل����ش����ح����ون����ة ب����ال����ت����وت����ر وال����ق����ل����ق 
والصراع.. ألنه يؤمن إيماناً جازماً بأنه من 
ال ي��م��ل��ك ال��ح��ق ل��ن ي��ن��ت��ص��ر.. ب��ل ي��ظ��ل ي���راوح 
وي���خ���ادع، م��ت��م��س��ك��اً ب��ف��وض��وي��ة ت��ت��م��اه��ى مع 
مصالحه الذاتية وأجندته املاورائية.. باحثاً 
عن مالذ أو مأوى أو مسروح رغم املسافات 
ال������دام������ي������ة.. وامل������س������اح������ات امل����ش����ح����ون����ة ب�����ال�����رؤى 
امل���ت���ن���اق���ض���ة.. ل��ك��ن يف ب����الد واق ال���واق..ه���ك���ذا 
هم يعيشون عى صنع األراجيف الكاذبة، 
ون���ش���ر ال��ش��ائ��ع��ات امل��ض��ل��ل��ة، وص�����واًل مل��آرب��ه��م 

ومقاصدهم الدنيئة..
ومن هنا استطاع الكاتب أن يضع النقاط 
ع��ى ال��ح��روف، وي��ك��ش��ف ل��ن��ا ن��واي��ا ال��ع��دوان 
الغاشم عى بالدنا، بأن العمالء واملرتزقة 
والخ ونة الذين باعوا وطنهم بعرض دنيوي 
زائل ال هم لهم سوى املال املدنس.. وهكذا 
ي��ع��ل��م��ن��ا ال���ت���اري���خ وال���ت���ج���ارب أن األوط������ان ل��ن 

ُتباع إال بقذارة وخيانة وعمالة أبنائها..
وع���ن���دم���ا ُت����ب����اع ال���ض���م���ائ���ر.. ُت����ب����اع األوط��������ان.. 
وع������ن������دم������ا ت�����ت�����ك�����ال�����ب ق����������وى ال������ش������ي������ط������ان األك��������رب 
م���ع ع��م��الئ��ه��ا وم��رت��زق��ت��ه��ا ي��ق��ف ل��ه��م ال��رج��ال 
ال�����ص�����ن�����ادي�����د ال������ذي������ن ي�������درك�������ون ق����دس����ي����ة ت������راب 
الوطن ال��ذي يربع يف قلوبهم، ويجري يف 

شرايني دمائهم، ونبضات قلوبهم..
• صفوة القول:

الكتاب يعترب مرجعاً قيماً ومهماً، ويدعو 
الجميع االمتثال بالقيم الوطنية، واملبادئ 
ال���س���ام���ي���ة امل���س���ت���م���دة م����ن ث��ق��اف��ت��ن��ا ال���ق���رآن���ي���ة، 
وسنة رسولنا األعظم صى الله عليه وآله 
وس������ل������م.. وامل����ح����اف����ظ����ة ع�����ى وح��������دة أراض�����ي�����ه، 
وس���الم���ة أم���ن���ه ال���وط���ن���ي وال���ق���وم���ي م���ن ع��ب��ث 
ال�����ع�����م�����الء وال�����خ�����ون�����ة وامل������رت������زق������ة ال������ذي������ن اله����م 
ل��ه��م س���وى م��ص��ال��ح��ه��م ال��ذات��ي��ة وش��ه��وات��ه��م 
الدونية.. فالوطن أسمى وأع��ى وأغ��ى من 
ك����ل يشء.. غ������داً ت���ش���رق ش���م���س ال��ح��ق��ي��ق��ة، 
وت���خ���ت���ف���ي أب����اط����ي����ل ال����ع����م����الء وامل�����رت�����زق�����ة وراء 

األفق دون رجعة. 

الوطنية  الرسالة    
ــزال  ــت ــو اخ ــح إبـــحـــار ن
الساخنة  ــات  ــاف ــس امل
لــبــنــاء وطـــن خـــال من 
الرتاكمية  الــزاعــات 

القديمة

  ينطلق املؤلف من 
القرآنية  الثقافة  منبع 
ـــة  ـــان ـــة األم ـــي ـــدس وق
ــــذا ما  الــعــلــمــيــة، وه
املتعددة  رسائله  منح 
وتنوعًا  ــراًء  وث حضورًا 

إنسانيًا ووطنيًا
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لست بحاجة إىل أن تكون يهودًيا يك تكون صهيونًيا بتلك 
العبارة فونّض الرنّئيس االمريي جو بايدن نفسه مقاتاًل يف 
رق أوسطينّة األوىل  جيش العدو خاض حربه بجولته الشنّ
صت أهداف  ة البيت االبيض، عبارة لخنّ منذ وصوله اىل سدنّ
��اً ب��اف��ت��ت��اح ج��ول��ت��ه ب���زي���ارة ال��ك��ي��ان  ي���ارة ال��ت��ي ت��رج��م��ه��ا ع��م��ل��ينّ ال���زنّ
هيوين ولقائه برئيس حكومة تصريف األعمال يف الكيان  الصنّ
متها امللف  املؤقت يائري البيد حاماًل ملفات أساسينّة ويف مقدنّ
��ة  وس��ينّ اإلي�����راين، وامل��ل��ف الفلسطينينّ وت��داع��ي��ات ال��ح��رب ال��رنّ
���ط���ب���ي���ع ب����ني ال���ك���ي���ان  ������ة، وت���ع���زي���ز وت���وس���ي���ع إط�������ار ال���تنّ األوك������ران������ينّ
هيوين وبعض الدول العربية وإالسالمية، إضافًة إىل  الصنّ
ع���م ال��ع��س��ك��ري ل��ل��ك��ي��ان، ال����ذي ي��ع��ي��ش ح���ال���ًة من  زي�����ادة ال���دنّ
التنّخبنّط يف ظلنّ تصاعد الننّزاع الحدودي مع لبنان ال سينّما 
��ي��د ح��س��ن نصر  ب��ع��د خ��ط��اب األم����ني ال���ع���ام ل��ح��زب ال��ل��ه ال��سنّ
ة التي أطلقها ح��زب الله  ��ائ��رات امل��س��رينّ الله بعد عملينّة ال��طنّ
فوق حقل كاريش يف عملينٍّة اعتربها بعض قادة العدو أننّها 
البيان رقم واحد إلعالن الحرب عى الكيان الذي تصاعدت 
وت�����رية م��خ��اوف��ه وت����زاي����دت م���ع ام���ت���الك ال��ع��دي��د م���ن ف��ص��ائ��ل 
واريخ البالستينّة  ة والصنّ ائرات املسرينّ املقاومة ومحورها للطنّ
����ن����وات االخ�������رية يف ظ�����لنّ اخ�������راق ط���ائ���رات  ق����ي����ق����ة  يف ال����سنّ وال����دنّ
��ة وورود م��ع��ل��وم��اٍت  ����ة ل����ألج����واء ال��ف��ل��س��ط��ي��ن��ينّ ة إي����ران����ينّ م����س����رينّ
���ة  ات ي���م���ن���ينّ ������ة وص������������ول م��������س��������رينّ وت�������ق�������اري�������َر أش��������������ارت إىل إم������ك������ان������ينّ
يمتلكها أنصار الله يف اليمن وفقاً ملا ذكره موقع "إسرائيل 
ديفينس" أننّهم يف "إسرائيل" بدأوا يف األينّام األخرية "زيادة 
غط اإلع��الم��ي ح��ول "الحوثيني" يف اليمن. وأننّ هناك  الضنّ
ة  خشيًة اسرائيلينًّة من إطالق "الحوثيني"، طائرات مسرينّ
��ه��ي��ون��ي��ة  أو ص����واري����خ ع����ى إي�������الت. ك�����لنّ ت���ل���ك ال���ه���واج���س ال��صنّ
واألمريكينّة استدعت إعطاء الرنّئيس بايدن األولوية إلنشاء 

���ى ب���ال���ن���ات���و  ال��ع��رب��ي  ن���ظ���ام دف������اع ش�����رق أوس����ط����ي أو م����ا ي���س���منّ
الذي يضمنّ دول التطبيع وتحويلها إىل منظوماٍت دفاعينٍّة 
هيوين يف ح��ال تعرنّضه ألي هجوٍم  فاع ع��ن الكيان الصنّ للدنّ
واريخ البالستينّة مهما كان مصدرها وهو  ات أو بالصنّ باملسرينّ
����ده وزي����ر ح���رب ال���ع���دونّ  ب��ي��ن��ي غ��ان��ت��س م��ع��ل��ن��اً إننّ كيانه  م��ا أكنّ
��رق االوس����ط" بقيادة  ف��اع ال��ج��وي يف ال��شنّ تبننّى "ت��ح��ال��ف��اً ل��ل��دنّ
اب الكنيست )اإلسرائييل(  الواليات املتحدة، مضيفاً أمام نونّ
إننّني أقود برنامجاً مكثنّفاً مع شركايئ يف البنتاغون واإلدارة 
ز التنّعاون بني إسرائيل ودول املنطقة. "هذا  األمريكينّة سيعزنّ
ات  ن من اعراض مسرينّ الربنامج بدأ العمل به بالفعل وتمكنّ
هيوين ودول أخرى. إعالن بني  إيرانينّة ملهاجمة الكيان الصنّ

رات اهمها: الالت واملؤشنّ غانتس حمل العديد من الدنّ
1 – اع�������راف أم����ري����ينّ ص���ه���ي���ويننّ س����ع����ودينّ ب��ت��ن��ام��ي ق�����درات 
����ة وم��ن��ظ��وم��ة  ����اروخ����ينّ ر ت���رس���ان���ت���ه ال����صنّ م����ح����ور امل����ق����اوم����ة وت�����ط�����ونّ

ة طائراته املسرينّ
ة وتأثري محور  2 –ارتفاع وترية القلق والهواجس من قونّ
ف���اع  امل���ق���اوم���ة وأدائ������ه ال�����ذي اس��ت��دع��ى ت��ش��ك��ي��ل م��ن��ظ��وم��ة ال���دنّ

رق أوسطي الشنّ
3 – إح��داث تغيري اسراتيجي يف خريطة املنطقة يف ظلنّ 
��ة وتصاعد الحرب الننّفطية بني  الحرب الرنّوسينّة االوك��ران��ينّ

الواليات املتحدة األمريكينّة وروسيا
���ة امل���واج���ه���ة م���ع أم��ري��ك��ا  ����رات ح����ول م���ح���ورينّ 4 – ب�����روز م����ؤشنّ

هيوين يف أي حرٍب قادمٍة يف املنطقة والكيان الصنّ
هيوين أننّ محور املقاومة اليوم  يدرك االمريي وقبله الصنّ
بات أقوى من أي زمٍن مىض ال سينّما يف ظلنّ تراجع وانهزام 
م����ش����روع����ه����م����ا يف ال����ي����م����ن ب����ع����د أك��������ر م������ن س����ب����ع س������ن������وات م��ن 
العدوان ويف فلسطني يف معركة سيف القدس وتراجعه 

يف ل���ب���ن���ان ي����وم����اً ب���ع���د ي�����وم يف ظ�����لنّ ت��ه��دي��د 
��ي��د حسن  األم����ني ال��ع��ام ل��ح��زب ال��ل��ه ال��سنّ
���ه���ي���وين وك�������لنّ م��ن  ن���ص���ر ال����ل����ه ل���ل���ك���ي���ان ال���صنّ
��ف��ط  ي��ق��ف م��ع��ه يف م��ع��رك��ة اس��ت��خ��راج ال��ننّ
���ة  ال���ت���ي أع���ل���ن ف��ي��ه��ا أننّ امل���ق���اوم���ة ع����ى أه���بنّ
���ة وت��ح��ت  االس����ت����ع����داد وب���ك���ام���ل ال���ج���ه���وزينّ
روف ستمنع العدونّ من  أينّ ظرٍف من الظنّ
استخراج الننّفط إذا لم يحصل لبنان عى 
ث��روت��ه الننّفطينّة وال��غ��ازينّ��ة  واستخراجها 
م��ش��رياً إىل ق��ي��ام امل��ق��اوم��ة بعملينّة مسٍح 
������ة ب�������م�������ا ف����ي����ه����ا  ��������واط��������ئ ال������ف������ل������س������ط������ي������ن������ينّ ل��������ل��������شنّ
�����ٍة وم�������وائن  ����ٍة وأم�����ن�����ينّ م�����ن أه�����������داٍف ع����س����ك����رينّ
���داً ب����أننّ امل��ق��اوم��ة  وم���ط���ارات ل��ل��ع��دونّ وم���ؤكنّ
ل��ن تقتصر معركتها ع��ى حقل كاريش 
بل إننّها ذاهبٌة إىل ما بعد ما بعد كاريش 

بها العدو وذاق ويالتها يف عام 2006  وهي املعادلة التي جرنّ
يد نصر الله اننّ امل��ق��اوم��ة ذاه��ب��ٌة إىل م��ا بعد  ح��ني أعلن السنّ
ب��ع��د ح��ي��ف��ا ووف�����ى ب���ذل���ك وه����ي ن��ف��س امل���ع���ادل���ة ال���ت���ي أرع��ب��ت 
���ي���د ع��ب��د امل���ل���ك ال���ح���ويث ع��ام  ي����اض ح���ني أع���ل���ن ال���سنّ ���ام ال����رنّ ح���كنّ
هيد حسني الحويث معلناً أننّ صواريخ  2017 يف ذكرى الشنّ
انصار الله ق��ادرة عى ال��وص��ول إىل ما هو أبعُد وأب��ع��ُد من 
ياض. أمام هذا الواقع يدرك العدونّ  عودينّةِّ الرنّ العاصمةِّ السنّ
��ي��د ن��ص��ر ال���ل���ه يف خ��ط��اب��ه األخ���ري  ًة ع����ربنّ ع��ن��ه��ا ال��سنّ ح��ق��ي��ق��ًة م�����رنّ
معلناً أننّ املقاومة لن تتنازل عن ذرنٍّة من حقوقها وأننّ أينّة 
حماقة سيقدم عليها العدونّ ومن معه سيدفع ثمنها باهظاً 
يف ال���ج���ونّ وال������ربنّ وال���ب���ح���ر. إض���اف���ًة إىل أننّ ب���اي���دن غ���ري مستعد 
ل��دخ��ول ح���رٍب ج��دي��دٍة يقاتل فيها ب��ج��ن��وده بعدما أشعل 

أوكرانيا وأسقط أوروبا وحونّلهما إىل 
أدواٍت يواجه بهما الرنّويس يف حربه 
هيوين الذي  الخاسرة وال الكيان الصنّ
اخل  يقف عى فوهة بركان غزنّة والدنّ
الفلسطيني والذي يسابق الزنّمن بني 
��ف��ط  اس��ت��م��رار وج����وده واس��ت��خ��راج ال��ننّ
تاء  وال  لينقذ أوروبا قبل حلول الشنّ
عودي واإلمارايتنّ اللنّذان  الكيانان السنّ
������ل������م  ال ي�����م�����ل�����ك�����ان ق�������������رار ال��������ح��������رب وال������سنّ
يف وض�����������ٍع ي����س����م����ح ل����ه����م����ا ب�����امل�����زي�����د م���ن 
ال�����ح�����م�����اق�����ات وامل�������غ�������ام�������رات ال�����خ�����اس�����رة 
��وازن  التي لن تغرينّ من م��ع��ادالت ال��تنّ
يف امل���ن���ط���ق���ة م����ن ف��ل��س��ط��ني إىل ل��ب��ن��ان 
وس������وري������ا وال�������ع�������راق وال����ي����م����ن وإي����������ران. 
������واه������د ع�����ى ذل�������ك ح�����اض�����رة وم����ا  وال������شنّ
واريخ البالستينّة اليمنينّة التي  ات والصنّ فرضته معادلة املسرينّ
ي��اض وأب��و ظبي وأشعلت نفطها ستفرضه  استهدفت ال��رنّ
فاعي  مسريات املقاومة وصواريخها عى الكيان وحلفه الدنّ
التنّطبيعي وستهزمه وتفرض شروطها يف املنطقة وستسقط 
أه����داف زي����ارة ب��اي��دن ك��م��ا أس��ق��ط��ت أه����داف سلفه اإلره��اب��ي 
دونالد ترامب ومعهم ستتهاوى ترساناتهم ومنظوماتهم 
هيوين الذي  فاعينّة التي ستعجز عن حماية الكيان الصنّ الدنّ
س��ي��ج��رب ع��ى ال���رنّض���وخ ل��ل��ب��ن��ان ب��ف��ض��ل م��ق��اوم��ت��ه وستخضع 
ات عى  واريخ واملسرينّ دول العدوان عى اليمن بسحر الصنّ

وقف العدوان عليه وليس عى الهدنة وحسب.

*كاتب واعالمي لبناين
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لقد اتضح جليا أن اليمنيني أولوا عناية فائقة بالزراعة وبتوسيع 
اراضيهم الزراعية ولم يكن ذلك ليتحقق لهم مالم يتمكنوا من توفري 
املياه الالزمة لري تلك املساحات الشاسعة ومصادر املياه يف اليمن 
القصوى  االستفادة  الجوفية ويف سبيل  واملياه  والسيول  األمطار 
من هذه املصادر الثالثة سخر اليمنيون طاقاتهم الفكرية وقدراتهم 
اإلبداعية ألجل االستغالل الدقيق واألمثل لتلك املياه لري األرايض 
وإنشاء شبكات ري ومصارف لخروج املياه وتوزيعها بانتظام عىل 
املرتفعات واملنخفضات من األرايض الزراعية وقد كانت طبيعة هذه 
املنشآت ومستوى إنشائها التكتييك يختلف وفقا لطبيعة املنطقة 
التضاريسية وكمية املياه املتدفقة واملتوافرة، فعمل اإلنسان اليمني 
عىل إقامة املدرجات الزراعية يف املناطق الجبلية من أجل توسيع 
رقعة األرايض الزراعية وحفظ الرتبة من االنجراف ومياه األمطار 
من الضياع، كذلك عمل اإلنسان اليمني عىل إقامة السدود عىل 
مداخل فتحات األودية لحجز كمية املياه الزائدة عىل حاجته من 
جراء سقوطها بكرثة يف مواسم األمطار الغزيرة واالستفادة منها يف 
ري مزروعاته وشربه يف السنوات التي تقل فيها كمية األمطار وكذلك 
لالستفادة منها يف السنوات التي يتقدم فيها موسم األمطار يف اليمن 

او يتأخر كما تفنن يف بناء الصهاريج.
مواسم االمطار

من املعروف انه ال توجد باليمن انهار دائمة الجريان كمصر والعراق 
إنما تعتمد بصفة أساسية عىل مياه االمطار التي تتجمع عىل شكل 
سيول يف األودية او تحتجزها السدود تخرتقها الرتبة فتغذي الينابيع 
والعيون واآلبار . فهناك موسمان مطريان املوسم األول صيفي يف 
الفرتة ما بني ) يوليو - سبتمرب ( ثم موسم آخر ربيعي يمتد من ) 
مارس – مايو (.  كما تهطل امطار يف فصيل الخريف والشتاء عىل 
بعض املناطق خاصة املناطق الساحلية . اما االمطار الغزيرة ترتكز عىل 
املناطق الوسطي واملرتفعات حيث تتجه بعدها إىل نواح مختلفة منها 

لرتوي ما تصادفه من السهول الواقعة يف اطراف تلك املرتفعات.. 
فأمطار اليمن الرئيسية يف فصل الصيف وقد الحظ الرحالة ابن 
بطوطة ذلك وقال: )إن املطر ببالد الهند واليمن والحبشة إنما ينزل 
يف أيام القيظ( أي شهور )يونيو- سبتمرب( يف حني يذكر ابن رسته انهم 
)يمطرون يف شهور الصيف شهرا واحدا ويف الخريف تمام أربعة أشهر 
ثم تنقطع األمطار عندهم( اما ابن املجاور فيذكر ان نزول املطر يف 
اليمن اكرث من تلك املدة بقوله: )وينزل الغيث يف جبال اليمن ستة 
شهور( وهو األقرب إىل الصواب حيث يوجد باليمن موسمان لألمطار 
احدهما رئييس ويمتد من شهر يوليو حتي شهر سبتمرب واآلخر ثانوي 

يرتكز خالل شهري إبريل ومايو.

نظام املدرجات
تشكل األمطار أهم مصدر للرثوة املائية يف اليمن كون اليمن ال توجد 

به انهار ومناخ اليمن يمتاز بالتباين لهذا نجد االمطار ذاتها تتفاوت 
من منطقة إىل أخرى، لكن كرثة تلك االمطار غالبا ما تهدد بعض 
املناطق التي تتجمع فيها مياه الوديان حينما تكون محملة بالسيول 
الغزيرة التي سرعان ما قد تجرف الرتبة والقرى معها، لذلك ومنذ 
املراحل الحضارية االوىل برزت هذه املشكلة وفكر اليمنيون يف إيجاد 
حل لهذه املعضلة والبحث عن إمكانية مثىل الستغالل تلك املياه يف 
فصل هطولها  من خالل السيطرة عليها أوال وتصريفها إىل الحقول 
ثانيا حيث يتم ذلك بشكل مقنن ومنظم بدال من ان تذهب املياه هباء 
منثورا يف رمال الصحراء هدرا او يف البحر، فجاءت فكرة بناء منشآت 
ري تنظم تلك العملية اإلروائية، فعىل املرتفعات اقام اإلنسان اليمني 
القديم نظام املدرجات التي تسمى يف النقوش )الجروب( )ج ر ب( او 
)ح ي ق( او )ك ل و ت( وذلك الستغالل مياه األمطار يف حينها للتو 
قبل ان تتاليش من تلك املرتفعات وتذهب سدى دون االستفادة منها 
ومن ناحية اخرى منعها من ان تجرف تلك املياه الغزيرة املدرارة معها 
ما تتمتع به تلك املدرجات الهندسية من تربة غنية، فلم يكن لتلك 
املياه الهائلة يف ظل هذا النظام املبتكر اال ان تستقر يف تلك املدرجات 
لرتوي تربتها الخصبة تدريجيا باطراد متناسق بحيث تنساب منحدرة 

من املدرجات العليا إىل مثيالتها السفيل.
وقد تحدثت العديد من النصوص النقشية عن بناء تلك املدرجات 
ومنها النقش الذي عرث عليه يف وادي )رخيله( من منطقة عزان 
من عشائر  عن جماعات  يتحدث  النقش  وهذا  شبوة  بمحافظة 
)يزن وذي كربن وذي يصب( كانوا شيدوا مدرجات حقولهم العليا 
الواقعة يف الوادي حتى مزرعتهم حيفان وقد شيدوها وسوروها 
من أعالها إىل اسفلها بالجري والحىص بعون اإلله صاحب السماء 
وبعون أربابهم امللوك حكام ريدان- مما يدل عىل ان الدولة كانت 
تهتم وتساند تلك األعمال املجتمعية- وبعون قبائلهم )ضيفنت( 
و)رثحم( وبعون معاونيهم وصياديهم وحراسهم كان ذلك يف شهر 
)ذو سربان( من سنة 560 حمريي املوافق 445م وهناك نقوش أخرى 

تتحدث عن بناء املدرجات عىل املرتفعات الجبلية .

منشآت السدود
السيول  اليمنيون لالستفادة من  بها  قام  التي  الثانية  الطريقة 
اآلتية من املرتفعات الجبلية نتيجة غزارة األمطار وقد اقاموا السدود 
والقنوات والصهاريج املتعددة   ولكل سد وظيفته وطبيعة إنشائه 
حتى اشتهرت بالد اليمن بأنها بالد السدود وقد جاء يف النقوش 
لفظ )عرم( بمعنى السد كما جاء يف سورة سبأ اآلية:15 )فأعرضوا 

فأرسلنا عليهم سيل العرم(.
ومن اقدم سدود اليمن كما هو معروف سد مأرب وكان  يسمح 
فإنشائه  الزراعية  األرايض  من  هكتار  آالف  من خمسة  اكرث  بري 
كسد تخزين وتصريف فحجز املياه املتدفقة نحو الصحراء والبحار 

خالل فصل االمطار الغزيرة وإعادة توزيع تلك الكميات من املياه 
الرخاء  بغية تحقيق مستوى مضمون من  الجفاف  خالل فرتات 
امليالد ما  االقتصادي، وسد مأرب بنى يف بداية األلف األول قبل 
بني -850 900 ق . م . وقد أقيم سد مأرب لحجز املياه املوسمية 
املنحدرة من املرتفعات الجبلية، وإىل جانب سد مأرب شيد اليمنيون 
يف التاريخ القديم العديد من السدود لالستفادة من مياه األمطار 
ومنها سد الخانق بصعده الذى بني يف عهد امللك لحمريي سيف 
بن ذي يزن  كذلك سد ريعان يف همدان وملا خرب نقص غيل وادي 
ظهر إىل النصف وسد سيان يف جنوب شرق صنعاء وسد جرية يف 
عنس بذمار وسد بيت كالب يف ظاهر همدان وسد العرائس يف لحج 
وسدود أودية بيحان وجردان وعمد و سدود يحصب يف دولة حمري 

بظفار التي بلغ عددها ثمانني سدا. 

سدود تحويلية
تقسم السدود اىل اقسام نتيجة طبيعة عملها والغرض من انشائها 

ومنها سدود تحويلية ويمتاز هذا النوع من السدود ببساطتها حيث 
تقام اساسا لهدف رفع منسوب مياه السيول املتدفقة يف املجري عىل 
األرايض الزراعية املحيطة وليس للخزن وبتوافر مثل هذه السدود 
امكن االستفادة من هطول األمطار بشكل مباشر اوال بأول حيث كان 
يتم صرف مياهها عرب قنوات جانبية حيث كان يتم صرف مياهها عرب 
قنوات جانبية، ومازال هذا النوع من السدود التحويلية منتشرا يف 

اليمن حتى اليوم ويسمى )أعبارا( او )عوارض (.

سدود خزن وتصريف 
يبنى هذا النوع من السدود من االحجار الكبرية حيث تقام تلك 
السدود يف اضيق مكان من الوادي اي يف املكان الذي يهدأ فيه اندفاع 
السيل ويهدف بناء مثل هذه السدود اىل درء خطر السيول التي 
القرى واملزارع وتجرف  فتهدم  االمطار  نتيجة غزارة  بشدة  تنهمر 
الحقول  إىل  الوادي  يف مجرى  املياه  رفع منسوب  الرتبة، كذلك 
الزراعية بواسطة نظام إروايئ دقيق عرب شبكات وقنوات ري منظمة، 
واالستفادة القصوى من تلك املياه لري األرايض يف فرتة الجفاف، 
ومن تلك السدود سد مارب ويتسم بضخامته وروعة هندسته و يعد 
من أكرب املشاريع الهندسية للري يف شبه الجزيرة العربية حيث كان 
يف وجوده رخاء لسكان املنطقة ووفرة يف اقتصادهم الزراعي وبقي 
هذا السد العمالق قائما ألكرث من ألف عام، فنظام التخزين فيه 
اعد بحيث يسمح بوصول السيل إىل األرايض الزراعية عرب مصرفني 
كبريين عىل جانبي السد ثم تتوزع املياه بعد ذلك عرب قناتني رئيسيتني 

ثم قنوات فرعية.

شبكات ري
كذلك استفاد اليمنيون من االمطار الغزيرة بعمل شبكات وقنوات 
ري متنوعة  بدقة هندسية مكنت من حسن توزيعها فقد كشفت 
بعثات اآلثار يف كثري من املدن التاريخية عن بقايا لشبكات ري متنوعة 
امكن من خاللها وصول املاء إىل الحقول الزراعية فهناك قنوات 
مكشوفة وأخرى مغطاة تتدرج تلك القنوات يف تفرعها من قنوات 
رئيسية تسمى )عرب( جمعها أعبار إىل قنوات ثانوية يسمى الواحد 
املاء  منها )شرج( وجمعها )اشراج( وجميعها تتحكم يف تصريف 
بكميات قليلة او كثرية حسب الحاجة وتظل تلك القنوات مفتوحة 
عىل الدوام وبهذه الطريقة فإن السيل عندما يأيت فجأة يف الليل او 
النهار تتوزع مياهه تلقائيا عىل املزارع كما ان تلك الطريقة تتسبب يف 
تسرب كثري من املاء إىل باطن األرض فريتفع منسوب املياه الجوفية يف 
الوادي ويسهل بذلك الحصول عىل املاء عن طريق حفر اآلبار يف ذلك 
املكان وهناك عدد من النقوش تتحدث عن بناء القنوات وتعمريها، 
فقد اكتشفت البعثة األمريكية التي زارت بيحان عام 1952م وجود 
قناة ري رئيسية عند )هجر بن حميد( يبلغ طولها 1200 مرت أقيمت 

عليها حواجز ذات فتحات لتوزيع املياه عىل جانبيها .

الصهاريج 
الصهاريج او ما يسمى )الكريف( لقد تمكن اليمنيون قديما من 
التحكم بمياه السيول املنحدرة يف االودية عن طريق إقامة منشآت 
ري متنوعة يتم توزيعها عىل األرايض الزراعية واالستفادة منها، 
كذلك تمكنوا يف املناطق التي تخلو من املياه العذبة من حفظ مياه 
األمطار داخل خزانات تحفر غالبا يف الصخر وتبطن بمادة ال تسمح 
بتسرب املاء من خاللها وكان الهدف من خزن تلك املياه هو اما ان 

تكون للشرب او لالستعمال املنزيل.
وتنتشر الصهاريج يف اليمن فوق املرتفعات الجبلية كمرتفعات 
محافظة إب كما وجد أثار لتلك الصهاريج فوق الجبال التي كانت 
بها تحصينات للمراقبة عىل طول سواحل اليمن ويف بعض الجزر 
املجاورة لها.. وقد عرث اآلثاريون عىل بقايا صهاريج كانت تستعمل 
يف العصور القديمة كصهاريج )حصن الغراب( حيث موقع مينا قنا 
املشهور قديما بمحافظة شبوة.. لكن أكرب عدد من الصهاريج كان 
يف وادي الطويلة بمدينة عدن فقد عرث عىل بقايا اكرث من خمسني 
صهريجا وترجع تلك الصهاريج إىل عهد الدولة الحمريية يف تاريخ 

اليمن القديم.
فندرك من كل ذلك بأن اإلنسان اليمني قديما استطاع االستفادة 
من غزارة االمطار من خالل مشاريع ري متعددة ساهمت يف تطوير 
الزراعة وانتشارها يف مناطق واسعة من اليمن مما اوجد الرخاء 
االقتصادي.. فعىل االودية اقام اليمنيون السدود وأنشأوا القنوات 
املدرجات  بنوا  املرتفعات  اآلبار وعىل  الداخلية حفروا  املناطق  ويف 
 . الصهاريج  بناء  يف  تفننوا  كما  االمطار  مياه  واستغلوا  الزراعية 
فتحولت مشكلة غزارة االمطار إىل ثراء اقتصادي وحولت اليمن 
إىل ارض دائمة االخضرار فهي التي سماها الله بلدة طيبة وسماها 

اجدادنا الحمرييون )اليمن الخضراء(.
واليمن اليوم مقبلة عىل ثورة حقيقة يف املجال الزراعي واالهتمام 
سبتمرب   21 ثورة  قيام  فبعد  واالجداد  االباء  مجد  واعادة  به  
وبتوجيهات من املجلس السيايس االعىل باالهتمام بالجانب الزراعي 
والسدود  فقد  تم االهتمام باملوارد املائية، َحيُث تم تنفيذ )254( 
مبادرة ومشاريع يف مجال الري، ما بني سدود وحواجز، وخزانات، 
وكرفانات، وقنوات ري واليوم ومع موسم االمطار يجب ان تكون 
هناك خطط مدروسة لالستفادة القصوى من مياه االمطار نظرا 
للتوسع الحايل التي تشهده بالدنا يف املجال الزراعي وخاصة زراعة 

الحبوب والتي تشكل جزءاً من األمن الغذايئ للبلد. 
ونتيجة ألهمية القطاع الزراعي منذ القدم كونه يمثل حجر الزاوية 
يف التنمية الشاملة وتحقيق االستقرار االقتصادي واألمن الغذايئ 
واالستقرار االجتماعي، فقد حظي هذا القطاع بخطط وبرامج يف 

إطار الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

وواعدة  معطاءة  اليمن  ارض 
بالخير الوفير في االنتاج الزراعي 
بشكل عام نظرا لخصوبة تربتها 
اكسبها  مما  المتنوع  ومناخها 
المحاصيل  لمختلف  االنتاج  في  تفردًا 
تلك  ومن   , وغيرها  النقدية  الزراعية 
شهرة  ايضا  اكتسبت  التي  المحاصيل 
تحتاج  التي  اللوز  هي  لجودتها  عالمية 
للتطوير  المعنيين  قبل  من  التفاتة  الى 
والتوسيع في زراعتها وارشاد المزارعين 
بشكل يسهم في  زيادة االنتاج لتغطية 
 .. التصدير   الى  المحلي وصوال  السوق 

تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي :  

بحسب كتاب اإلحصاء للعام 2020م- الصادر عن اإلدارة العامة 
لإلحصاء واملعلومات الزراعية فقد زادت  املساحة املزروعة بأشجار 
اللوز وكمية اإلنتاج حيث بلغت) 7119(هكتاراً، وكمية اإلنتاج )12466(

طناً مقارنة )6474 (هكتاراً يف العام 2019م، وبلغت كمية اإلنتاج 
)11340( طناً وتركزت زراعة اللوز يف محافظة صنعاء بنسبة تفوق 
%95،  وخاصة يف مديريات الطيال، وبني مطر والحيمة الداخلية، 

والخارجية. 

املوطن االول 
تعد منطقة جبل اللوز وجبل بني جرب بمديرية الطيال محافظة 
صنعاء  املوطن األول للوز اليمني، وترتفع عن سطح البحر اكرث من 
3200مرت، وتمتاز ببيئة مناسبة لزراعة اجود انواع اللوز، باإلضافة 

إىل زراعة انواع الحبوب البلدي ومن هذه املنطقة انتشرت زراعة اللوز 
إىل مديريات اخرى يف محافظة صنعاء وتعز وذمار وأمانه العاصمة.

وعن زراعة اللوز اشار مدير عام مكتب الزراعة والري بمحافظة 
باعتباره  اللوز،  محصول  اهمية  إىل  القريي  املهندس عيل  صنعاء 
محصوال نقديا هاما، مؤكدا أن اللوز من اهم املحاصيل التي تشتهر 

بها محافظة صنعاء
األول بني محافظات  املركز  بأن محافظة صنعاء تحتل  موضحا 

الجمهورية اليمنية  يف زراعة وانتاج اللوز. 
مهرجان اللوز 

اىل ذلك كشف القريي أن هناك استعدادات جارية  لتنظيم مهرجان 
للوز خالل االشهر القادمة بالتعاون مع اللجنة الزراعية والسمكية 
عملية  يف  املهرجان  اهمية  اىل  الفتا  والري،  الزراعة  ووزارة  العليا 

التسويق للوز، وايجاد اسواق خارجية ومحلية. 
منع استرياد اللوز الخارجي 

ودعا املهندس القريي إىل ضرورة اصدار قرار بمنع استرياد اللوز 
الخارجي، مبينا املردود الكبري الذي سيعود عىل اللوز املحيل، وهو ما 
سيشجع املزارعني عىل التوسع يف زراعة اشجار اللوز، مؤكدا أن اللوز 

الخارجي يعد إحدى التحديات التي تواجه املنتج املحيل من  اللوز. 
املوطن األول 

املزارع محمد عيل السالمي احد مزارعي اشجار اللوز بمنطقة جبل 
اللوز مديرية الطيال محافظة صنعاء أوضح بأن منطقة جبل اللوز 
عرفت زراعة اللوز قبل اكرث من 400 سنة مبينا ان جبل اللوز يعد 

املوطن األول للوز يف اليمن. 
انواع اللوز 

واشار السالمي أن اشهر انواع اللوز هو اللوز الحلو )الرازقي والذي 
يسهل كسره باليد،  ذات اللون االبيض وصغري الحجم( ثم يأيت بعده 
النوع) العجمي وال يكسر اال بالحجر(، وبعدها يأيت النوع نصف مر 
ويسمى )الشحطي( وآخر االنواع وهو النوع املر، وهو قليل جدا، 

وهو غري مرغوب. 
واوضح املزارع السالمي أن شجرة القات اثرت بنسبة ما بني -30%
%40 عىل زراعة اللوز، مشريا اىل  أن زراعة  اللوز اسهل من زراعة 
القات، وال تحتاج كميات كثرية من املاء، مبينا أن منطقة جبل اللوز 

تعاين من شحة املياه وهو ما ساعد عىل عدم انتشار شجرة القات. 
واشار السالمي أن اكرب التحديات التي تواجه شجرة اللوز هي انتشار 
اآلفات الزراعية ومنها آفة املن االسود، واللفحة، اىل جانب اللوز 

الخارجي الذي يتنشر بكرثة يف االسواق اليمنية. 
وقال : "  أن اللوز املستورد التكمن خطورته يف تدين سعره فقط، 
بل أن خطره يأيت  عند خلط اللوز اليمني باللوز الخارجي،  خاصة 

عند التجار عديمي الضمري وهو ما يؤثر عىل  شهرة وجودة اللوز 
اليمني داخليا وخارجيا. 

االرشاد الزراعي 
وأكد السالمي ان غياب االرشاد الزراعي، وعدم استخدام 
البيوت  اللوز ومنها  اشجار  زراعة  الحديثة يف  التقنيات 
املحمية أثر بشكل سلبي عىل تطور زراعة اللوز وزيادة 
االنتاج ، داعيا وزارة الزراعة والري إىل االهتمام بأشجار 
اللوز،  والقيام بعملية االرشاد الزراعي لتوعية املزارعني 
وارشادهم بالطرق الصحيحة ملكافحة اآلفات الزراعية 
التي تصيب اشجار اللوز، يف ظل  غياب تام للتسويق 

الزراعي ملنتج ومحصول اللوز.
جودة اللوز اليمني

من جانبه اوضح  املهندس عادل العريقي مدير البستنه 
بوزارة الزراعة أن اشجار اللوز تحتاج إىل ساعات برودة 

ما بني) -150 500(ساعة،  مشريا ان اإلزهار والعقد يبدأ 
يف )يناير - فرباير( والنضج يبدأ يف )يونيو -يوليو(، مبينا أن 

عملية جني اللوز تبدأ عندما يتشقق الغالف الخارجي الثمري 
وانفصاله عن القشرة الداخلية للوز. 

باإلثمار يف عمر) 3-4( تبدأ  اللوز  ان  شجرة  العريقي  واشار 
سنوات، واإلنتاج التجاري يكون يف السنة السادسة والتي يمكن 

أن يصل إىل )15( كيلو جرام، وكلما ازداد االهتمام بالشجرة يمكن 
يصل إىل 30كيلو جرام.

مؤكدا أن اللوز اليمني يمتاز عن غريه من انواع اللوز يف العالم بمذاق 
فريد وجودة عالية وذلك الحتوائه عىل العديد من األلياف والعناصر 
الغذائية الهامة  ونكهته املشبعة بالزيوت الطيارة، مقارنة بغريه، 
مرجعا سبب هذه امليزة اىل طبيعة املناخ والتنوع املناخي الفريد لليمن. 

األمراض التي تصيب اللوز 
 وعن األمراض التي تصيب اشجار اللوز بني املهندس العريقي أن 
من أكرث االمراض واآلفات إنتشارا بني اشجار اللوز هي :  البياض 
الدقيقي واملن االسود، والعناكب، والتصمغ عند ارتفاع الرطوبة ، 

خنفساء قلف الربقوق 
العقد  بعد  الثمار  سقوط  ينتج  عنها   االمراض  أن هذه  مشريا 

وإضعاف النمو  وبالتايل صغر الشجرة وتشوهها وتساقط اوراقها
موضحا بأن الوقاية من هذه األمراض واآلفات التي تصيب تتطلب 
العناية بالشجرة وازالة االغصان املصابة باستمرار والتحويط حول 
الشجرة عند ريها واستخدام املبيدات املتخصصة بنوع اإلصابة حسب 

التعليمات عىل العبوة.
وتبقى شجرة اللوز شجرة اقتصادية هامه  ومحصولها   محصوالً 

نقديا 
و 

اقتصاديا هاما 
والدولة،  ،للمزارع 

تحتاج  ال  وباملقابل 
عناية  اىل  اللوز  شجرة 

املحاصيل  كبقية  كبرية 
الزراعية ، وال كميات ماء 

بشكل  بيئتها  وتتوفر  كثرية 
األرايض  وهي  اليمن،  يف  كبري 

عىل  تؤثر  ال  التي  الهامشية 
املحاصيل االسرتاتيجية من الحبوب 

كالقمح وغريه، وهو ما يتطلب التوسع يف 
زراعتها، وايجاد اسواق خارجية للوز اليمني 

وحمايته من اللوز املستورد، ومكافحة األمراض 
واآلفات التي تصيب هذه الشجرة النقدية الهامة..

إقامة  على  اليمين  اإلنسان  عمل 
الجبلية  املناطق  يف  الزراعية  املدرجات 
من أجل توسيع رقعة األرايض الزراعية 
وحفظ الرتبة من االنجراف ومياه األمطار 

من الضياع

االمطار  من  اليمنيون  استفاد 
الغزيرة بعمل شباكت وقنوات ري 
متنوعة وبدقة هندسية مكنت من 

حسن توزيعها 
سد مأرب كان يسمح بري اكرث 
من خمسة آالف هكتار من االرايض 

الزراعية

اعداد: عيل الشراعي

تشكل األمطار أهم مصدر للثروة المائية في اليمن كون اليمن ال يوجد به انهار فمنذ المراحل 
الحضارية األولى فكر اليمنيون في البحث عن إمكانية مثلى الستغالل  مياه  األمطار في فصل 

هطولها من خالل السيطرة عليها وتصريفها .
 فاإلنسان اليمني قديما لم يقف موقفا متفرجا امام غزارة األمطار وتفاوتها ويبقى أسيرا لها بل 
سخر كل طاقاته لالستفادة منها  وكان مدعوما بوجود سلطة قوية تدعمه وتسانده على اقامة 

مشاريع انظمة الري لالستفادة من مياه األمطار .

تقرير / محمد صالح حاتم

حصاد مياه األمطار
مشاريع ري متعددة ونهضة زراعية شاملة

اللوز اليمني 
جودة عالية ومذاق فريد  اكسبته شهرة عاملية



تعازينا
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دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

وم���������ن واج��������ب��������ات ال��������دول��������ة ب������ن������اء ال����ب����ن����ي����ة ال����ت����ح����ت����ي����ة وم������ث������ا االه�����ت�����م�����ام 
باملواصات وتسيري السكك الحديدية، وال��ري��د. فاملجتمع املدين 
هو تضامن اجتماعي يشمل الجميع، يشمل الرتابط بني صاحب 
العمل والعمال، ويكون للدولة والجهاز التشريعي فيها بإصدار 
ال��ق��وان��ني ال��ت��ي ت��ح��دد ع��اق��ة ص��اح��ب ال��ع��م��ل ب��ال��ع��ام��ل وال��ع��م��ال، 
كما تصدر القوانني الخاصة بالتأمني الصحي للعمال واملوظفني.
ت���ت���ب���ع ال���ن���م���س���ا وأمل����ان����ي����ا م���ف���ه���وم امل���ج���ت���م���ع امل�������دين ع����ى ه������ذا امل���ف���ه���وم 
امل���وس���ع، ح��ي��ث ت��ت��ي��ح ال���دول���ة ل���اه���ايل إن���ش���اء ش���رك���ات وم��ؤس��س��ات 
ت��س��اه��م��ي��ة إىل أب���ع���د ال����ح����دود. ويف ال���وق���ت ال���ت���ي ت���ق���وم ف��ي��ه ال���دول���ة 
ب��إن��ش��اء امل��ق��وم��ات األس��اس��ي��ة م��ث��ل ب��ن��اء ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة، وتشغيل 
ال��س��ك��ك ال��ح��دي��دي��ة وامل�����وائن، وال���ري���د، ف��ه��ي تهتم أي��ض��ا ب���أن تقوم 
األجهزة التشريعية بتحديد العاقة بني صاحب العمل والعامل 
والعمال.. فمثا يقرر املشرع بأن يكون التأمني الصحي للعامل 

وذويه من القصر مناصفة بني صاحب العمل والعامل. 
ك��م��ا ي��ن��ظ��م امل���ش���رع ت��أم��ني ال��ع��ام��ل ض���د ال��ب��ط��ال��ة إذا م���ا س���اء ح��ال 
شركة ما واضطرت لتسريح بعضا من عمالها. فالدولة هي التي 
تقوم بتحصيل تأمني البطالة من املنبع )أي من الشركة أو املؤسسة 
مباشرة( وتحدده وترفعه بحسب نقص أو غ��اء األس��ع��ار، وهي 
التي تقوم بعد ذل��ك بدفع إعانة البطالة للعامل بالقدر وللمدة 

التي حددها القانون.
م��ع��ظ��م ال���ش���رك���ات األمل���ان���ي���ة وال���ن���م���س���اوي���ة ال���ك���ب���رية، م���ث���ل س��ي��م��ن��ز 
ودايملر بنز وكروب للحديد والصلب، وباير للصناعات الكيميائية 
وصناعة الدواء هي شركات مساهمة تمتلكها األهايل. فهي أدوات 
إنتاجية وت��وف��ر ف��رص العمل وال��ع��اق��ة بينها وب��ني العملني فيها 
ي���ن���ظ���م���ه���ا امل������ش������رع، ف����ه����ي م���ن���ظ���وم���ة ن���ش���ط���ة ل���ل���ت���ض���ام���ن االج���ت���م���اع���ي 
وت����ح����ق����ي����ق ال��������رخ��������اء.. ش��������اع اس�����ت�����خ�����دام ت���ع���ب���ري “امل����ج����ت����م����ع امل�����������دين” يف 
ال���ن���ق���اش���ات ال��س��ي��اس��ي��ة واالق���ت���ص���ادي���ة يف ال��ث��م��ان��ي��ن��ي��ات، ع��ن��دم��ا ب��دأ 
ب��ال��ت��ش��ك��ل م���ن خ���ال ح���رك���ات غ���ري ت��اب��ع��ة ل��ل��دول��ة ت��ت��ح��دى األن��ظ��م��ة 

االستبدادية، خاصة يف وسط وشرق أوروبا وأمريكا الاتينية.
يغطي نشاط املجتمع املدين نطاًقا واسًعا يشكل فضاًء عاًما بني 

الدولة والسوق واألسرة العادية، إذ يمكن لناشطي املجتمع املدين 
نقاش قضايا محددة والتحرك من أجلها، وقد يمثلون تكوينات 
وف���ئ���ات وش����رائ����ح اج��ت��م��اع��ي��ة م��خ��ت��ل��ف��ة.. ي��م��ك��ن أن ي��ش��م��ل ذل����ك أي 
نشاط جماعي طوعي يجتمع فيه الناس لتحقيق تغيري يف قضية 
معينة، باستثناء األحزاب السياسية التي تضمها بعض التعاريف 
إىل امل��ج��ت��م��ع امل���دين إن ل��م ت��ك��ن م��ش��ارك��ة يف ال��ح��ك��وم��ة، وتستثنيها 
بعض التعاريف األخ���رى، ولكن بكل األح���وال تجمع التعريفات 

عى البعد السيايس للمجتمع املدين.
وف����ًق����ا ل��ل��ب��ن��ك ال��������دويل ي���ش���ري ت���ع���ب���ري امل���ج���ت���م���ع امل�������دين إىل م��ج��م��وع��ة 
واس��������ع��������ة م��������ن امل������ن������ظ������م������ات: امل������ج������م������وع������ات األه�������ل�������ي�������ة، امل�����ن�����ظ�����م�����ات غ���ري 
الحكومية، النقابات العمالية، مجموعات السكان األصليني، 

املنظمات الخريية والدينية، الجمعيات املهنية، املؤسسات.
أم�����ا األم������م امل���ت���ح���دة، ف���ت���ع���رف “امل���ج���ت���م���ع امل�������دين” ع����ى أن�����ه ال��ق��ط��اع 
الثالث من قطاعات املجتمع مع الحكومة وقطاع األعمال. ويتكون 
قطاع املجتمع امل��دين حسب األم��م املتحدة م��ن منظمات املجتمع 

املدين واملنظمات غري الحكومية.
يشمل املجتمع امل��دين أيًضا جماعات الضغط الدينية، وبشكل 
عام، يضم املنتديات االجتماعية والثقافية والشبابية، والحركات 
النسوية والطابية، والهيئات الحرفية وامل��راك��ز البحثية ومراكز 
ال�������دراس�������ات غ�����ري ال���ح���ك���وم���ي���ة وامل�����ؤس�����س�����ات ال���دي���ن���ي���ة غ�����ري ال���خ���اض���ع���ة 
لسلطة الدولة، وغرف التجارة والصناعة والنقابات واالتحادات 
وغ���ريه���ا.. وي���ش���ارك امل��ج��ت��م��ع امل����دين يف ال���دف���اع ع���ن ح��ق��وق الشعب 
ورغ�����ب�����ات�����ه، ب���م���ا يف ذل�������ك، ع�����ى س���ب���ي���ل امل�����ث�����ال ال ال����ح����ص����ر، ال���ح���ق���وق 
ال��ص��ح��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة واالق���ت���ص���ادي���ة. وي�����ؤدي امل��ج��ت��م��ع امل����دين واج��ب��ات 
مهمة يف ض��ب��ط وت�����وازن ال��دي��م��ق��راط��ي��ات، ل��ذل��ك ل��دي��ه ال���ق���درة عى 
التأثري عى الحكومة وتحميلها املسؤولية. املجتمعات املدنية الحرة 
والنشطة هي مؤشر عى ديمقراطية تشاركية سليمة. عندما يتم 
ت��ع��ب��ئ��ة امل��ج��ت��م��ع امل����دين ال����ذي ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه أح��ي��اًن��ا “ال��ق��ط��اع ال��ث��ال��ث” 
)بعد قطاعي الحكومة والتجارة(، يكتسب القدرة عى التأثري يف 

تصرفات صناع السياسة املنتخبني وقطاع األعمال.

املجتمع املدني ودوره الفاعل    )   2  -   2 (
دراسات صادرة عن مؤسسة ميسرة التنموية

املجتمع املدين كل أنواع األنشطة التطوعية التي تنظمها الجماعة حول مصالح وقيم وأهداف مشرتكة. 
وتشمل هذه األنشطة املتنوعة الغاية التي ينخرط فيها املجتمع املدين تقديم الخدمات، أو دعم التعليم املستقل، أو التأثري عىل السياسات 
العامة. ففي إطار هذا النشاط األخري مثال، يجوز أن يجتمع مواطنون خارج دائرة العمل الحكومي لنشر املعلومات حول السياسات، أو 

ممارسة الضغوط بشأنها، أو تعزيزها )معاقبة صانعي السياسات أو مكافأتهم(.
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بمناسبة  زفافه امليمون ودخوله القفص 
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مربوك  عيل
اجمل التهاين والتريكات القلبية نهديها 

للشاب الخلوق/ 

عيل عادل املجيدي
بمناسبة زفافه امليمون ودخوله القفص 

الذهبي..فألف مروك.

املهنئون:  
والدك عادل املجيدي واوالده وال املرتىض وال الشعثمي

 وال عطفان وال البحري والشيخ فاروق العجي  واخوانه 
ونبيل الرتابي وجميع االهل واالصدقاء

شكر  و عرفان
كل الثناء والتقدير

 للدكتور / ماهر اسلم إسماعيل
لإلنسانية عنوان واحد هو العطاء با حدود..

ونحن هنا نشيد ونثني عى إنسانية هذا الدكتور 
العظيم يف املستشفى املليك يف بيت بوس الذي اعتنى 
واهتم بمرض الزميل احمد الجويف ونحن هنا نعر 

عن تقديرنا الكبري لهذا املوقف اإلنساين.

إعالن تصحيح 
تقدم إىل املحكمة العسكرية املركزية املدعو/  محمد أحمد علي قاسم حرمل  
بطلب تصحيح اسمه من / محمد أحمد علي قاسم حرمل اآلنيس إىل االسم الصحيح / محمد 

احمد علي قاسم حرمل ومن له اعرتاض عليه التقدم إىل املحكمة  خالل املدة القانونية . 

< بداية نود أن تعطونا قراءة ملجمل 
الواقع العسكري الراهن؟

<< تدعونا اللحظة أن نقف لحظة صمت وإجال 
وتقدير يف حضرة القيادة الثورية وق��ي��ادة املسرية 
القرآنية.. لنتمعن جيداً لثمار سنوات التحديات 
وس���ن���وات ال��ث��ب��ات وال��ص��م��ود يف وج���ه أع��ت��ى وأخ��ط��ر 
ع���������دوان اخ�����ت�����ار ل�����ه ال���ص���ه���اي���ن���ة ع����ن����وان����اً أرادوه ق���وي���اً 
ومؤثراً مثل مسمى "عاصفة الحزم".. ونحن نقر 
ل��ه��م ب��أن��ه��ا ع���اص���ف���ة.. ل��ك��ن��ه��ا ع��اص��ف��ة م���ن امل���ؤام���رات 
ع����اص����ف����ة م������ن االرت�������ه�������ان ل������ق������رار األج�����ن�����ب�����ي ال�����دخ�����ي�����ل.. 
ع����اص����ف����ة م�����ن اإلض�����������رار ب�����األط�����ف�����ال وال�����ن�����س�����اء وامل�������دن 

واألحياء السكنية.. 
أما يف املعارك فهي أضعف وأقل شأناً من زوبعة 
يف ف���ن���ج���ان.. ون�����ود ه��ن��ا أن ن��ع��ر ع���ن ت��ق��دي��رن��ا ل��ق��ائ��د 
ال���ث���ورة امل��ج��اه��د ال��ع��ظ��ي��م ورم���ز امل��واج��ه��ة التاريخية 
ال���س���ي���د ع���ب���دامل���ل���ك ب�����در ال����دي����ن ال����ح����ويث ال������ذي ت��م��ك��ن 
بحكمة ودراي����ة وع��ل��م وف��ه��م م��ن اإلدارة الناجحة 
ال��ف��اع��ل��ة مللحمة وط��ن��ي��ة إس��ام��ي��ة ت��اري��خ��ي��ة ستظل 
لعقود وسنوات قادمة مثار تقدير كتاب التاريخ 

واملحللني..
كما نتوجه بالشكر إىل رئيس املجلس السيايس 
وأعضاء املجلس السيايس.. والحكومة بأكملها..

ون����خ����ص ب���ال���ش���ك���ر وزي��������ر ال������دف������اع ورئ�����ي�����س األرك��������ان 
ونائب رئيس األركان ومساعدي وزير الدفاع..

ويف ال�����ت�����ق�����دي�����ر ل����ل����م����وق����ف ال�����س�����ي�����ايس وال����ع����س����ك����ري 
واألم����ن����ي يف ال���ي���م���ن، ف����إن األم������ور ت��س��ري ن��ح��و إرس����اء 
ت��ج��رب��ة ع��ظ��ي��م��ة ج���دي���رة ب���ال���ت���ق���دي���ر.. وع��ظ��ي��م��ة األث���ر 

والتأثري..
فبعد سنوات ثمان من الجهود والصر واملرابطة 
وال��ج��ه��اد وال��ك��ف��اح وال��ق��ت��ال وال��ع��م��ل ال��ع��س��ك��ري.. 
هاهي الثمار الطيبة تتحقق عى أرض الواقع وتنمو 
مجسدة أعماال مبشرة ب��االن��ج��ازات يف كل منحى 
ويف ك��ل ت��وج��ه اق��ت��ص��ادي أو اجتماعي أو عسكري 
وه��ذه انتقالة عسكرية نوعية أن تتحول عواصم 
ال������ع������دوان إىل ح����ال����ة م����ن االس����ت����ج����داء أم�������ام ص��اب��ة 
وث����ب����ات وب�����ط�����والت امل���ج���اه���دي���ن األف���������ذاذ يف ال��ج��ي��ش 
وال����ل����ج����ان وأب�����ن�����اء ال���ق���ب���ائ���ل ال�����ش�����رف�����اء.. وه�������ذا ن��ج��اح 

مشهود ومقدر تاريخياً..
ال���ي���وم ص��ن��ع��اء ال���ب���ط���ول���ة.. ص��ن��ع��اء ال���ت���اري���خ اإلب����اء 
وال���ش���م���وخ ه����ي م����ن ت��م��س��ك ب����ج����دارة ب��������أوراق إدارة 
ال���ص���راع وإدارة امل��واج��ه��ة وإدارة م��ق��ارع��ة ال��ع��دوان 

يف كل اتجاهات الحياة..

< ال�������ي�������م�������ن يف ه�������������ذه امل��������رح��������ل��������ة ي�������واج�������ه 
ح�������������رب�������������اً ن���������اع���������م���������ة وح���������������رب���������������ًا ن�������ف�������س�������ي�������ة م�����ن 
تكالب ع���دواين دويل وإقليمي.. كيف 

اس�����ت�����ط�����ع�����ت�����م إدارة ه������������ذه ال������ت������ح������دي������ات 
ومواجهتها؟

<< بالتأكيد التحديات كبرية ومتعددة.. والطابور 
ال����خ����ام����س وال�������س�������ادس وال������س������اب������ع.. وك����ل����ه����ا ط����واب����ري 
م���ؤام���رات ل��م ت��ت��وق��ف لحظة يف ح��ي��اك��ة ال��دس��ائ��س 
ويف س��ع��ي م��ح��م��وم ل���ف���رض م��ع��ط��ي��ات��ه��ا يف ال��ح��رب 

الناعمة ويف الحرب النفسية الدعائية..

< كيف تحلل تكالب قيادات تحالف 
العدوان عىل التواجد يف البحر األحمر 

ومحيطه؟
<< ال����ب����ح����ر األح������م������ر س����������واء يف ش����م����ال����ه امل����م����ت����د إىل 
إط������������االت دول ع��������دي��������دة.. أو يف ج����ن����وب����ه وم����دخ����ل����ه 
خليج عدن وباب املندب هو محط األطماع الدولية 
األج��ن��ب��ي��ة ل��ي��س ال��ي��وم وإن��م��ا ألزم����ان م��ض��ت.. ولكن 
م��ث��ل ه���ذه األط���م���اع م���ازال���ت تلقي ب��ظ��ال��ه��ا الثقيلة 
ع�����ى ه������ذا امل�����ج�����رى امل�����اح�����ي ال����ع����امل����ي وال�������������دويل.. م��م��ا 
يضاعف من مسؤوليات الدول املطلة واملتشاطئة 
م����ع ال���ب���ح���ر األح����م����ر ول����ه����ذا ف�����إن امل���س���ؤول���ي���ات س�����واًء 
األم��ن��ي��ة أو االس��ت��خ��ب��اري��ة أو ال��ج��ي��وس��رتات��ي��ج��ي��ة هي 
م��س��ؤول��ي��ات ال ت��ق��ف ع��ن��د ج��ه��ة م���ا أو ع��ن��د ه��ي��ئ��ة أو 
م��ؤس��س��ة ه���ي م���س���ؤول���ي���ات ذات ب��ع��د ج��ي��وس��ي��ايس 
ت��ت��ط��ل��ب ج��ه��ود ال���دول���ة ب��ك��ام��ل��ه��ا وج���ه���ود ال��ب��اح��ث��ني 
وامل����ح����ل����ل����ي����ني االس�����رتات�����ي�����ج�����ي�����ني وت�����س�����ت�����دع�����ي ج������ه������وداً 
م���ض���اع���ف���ة وم���ك���ث���ف���ة ح����ت����ى ي���ت���م���ك���ن امل����خ����ت����ص����ون م��ن 

اإليفاء بمهامهم ومسؤولياتهم..
ف�����ه�����ذا ال����ب����ح����ر وامل������ج������رى امل�����اح�����ي ال����ع����امل����ي ه�����و أك����ر 
م����ن����ط����ق����ة ب������ح������ري������ة يف ال�������ع�������ال�������م ت�����ش�����ه�����د اض�������ط�������راب�������ات 
وت��ح��والت وه��و أك��ر ح��وض م��ايئ دويل تنشط فيه 
كل وكاالت االستخبارات اإلقليمية والدولية جراء 
التواجد الخارجي يف بعض موائن هذا املسطح املايئ 

الخطري.

< بايدن يف جدة وقمة ما يسمى قمة 
األمن والتنمية.. ترى ما هي توابع هذا 

املوقف التآمري؟
<< أمريكا تعيش تخبطاً واضحاً ج��راء العملية 
ال����ع����س����ك����ري����ة ال�����روس�����ي�����ة يف أوك������ران������ي������ا ال�����ت�����ي وض���ع���ت 
ال�����ع�����ال�����م ك����ل����ه ويف امل�����ق�����دم�����ة إدارة ب������اي������دن يف م��ه��ب 
ال���ري���ح ويف م��ه��ب امل���ج���ه���ول.. ول���ذل���ك ف����إن امل��س��ارع��ة 
األم���ري���ك���ي���ة إىل م��ن��ط��ق��ة ال���ش���رق األوس������ط وم��ح��اول��ة 
ف�����رض ح���س���اب���ات ج����دي����دة ب���ع���د أن ف����رض����ت ع��ل��ي��ه��م 
التطورات اإلقليمية انكماشاً واض��ح��اً يف الحضور 
والتأثري.. وقد فرضت صنعاء معادلتها العسكرية 
واألم��ن��ي��ة وال��ج��ي��وس��رتات��ي��ج��ي��ة ول��ذل��ك ت��داع��ت ق��وى 
ال����ن����ف����وذ ال���������دويل واالس����ت����ك����ب����اري يف س���ع���ي م���ن���ه���ا إىل 
إي��ج��اد م��ع��ادل��ة ت��خ��دم��ه��م ب��ع��د أن اه��ت��زت املفاهيم 

السابقة م��ن ام��ن املنطقة وم��ن ال��ت��خ��اذل ال��واض��ح 
ل��ل��دور األم��ري��يك ال���ذي ب���دأ يكشف ع��ن ه��ش��اش��ة يف 
املوقف ويف القرار وأدركت دول منطقة الخليج انها 
م��ك��ش��وف��ة ول��ه��ذا ف���إن ه��ن��اك اس��ت��ي��ع��اب��ا للمتغريات 
وق����د ب�����دأت ب�����وادر ت��ب��اش��ري ال��ف��ش��ل ال���ذري���ع ف���ا ن��ات��و 
عربي" تحقق ولن يتحقق ويبدو أن الصني وروسيا 
ق����د ق��ل��ب��ت��ا ك����ل امل���ع���اي���ري وق���ل���ب���ت���ا امل������وازي������ن إذ ل����م ت��ع��د 
سياسة وهيمنة التطوير الواحد قابلة لاستمرار.. 
وم�������ن امل������ؤك������د أن ال�����ع�����ال�����م ي���ت���ج���ه إىل ع�����ال�����م م���ت���ع���دد 
األقطاب وهذا يعني أن األمريكان والناتو قد راحت 
عليهم ولذلك يجب ان ترىس معادالت جديدة من 

التوازنات.. فا سطوة أمريكية صهيونية.

< هذه القمة تجاهلت اليمن واكتفت 
ب������������أن ت�������م�������دد ال�������ه�������دن�������ة وت�������ن�������اس�������ت أع������ب������اء 

الحصار واستمرار العدوان؟
<< ص���ن���ع���اء ق����ال����ت ك��ل��م��ت��ه��ا ورف�����ض�����ت م���خ���رج���ات 
هذه القمة املشبوهة ورأت فيها صورة أخرى من 
ص���ور ال��ت��آم��ر وال���ع���دوان ال��ج��دي��د ع��ى ال��ي��م��ن.. وق��د 
قال املجلس السيايس األعى كلمته وهي الكلمة 
ال���ف���ص���ل وع������ى دول ال������ع������دوان وم������ن ي���س���ان���ده���ا أن 
ت�����س�����ت�����وع�����ب ج�������ي�������دا األس�������ال�������ي�������ب ال�������ق�������وي�������ة ل���ل���م���ج���ل���س 
ال��س��ي��ايس األع����ى وب��ال��ت��أك��ي��د أن ال��ي��م��ن غ���ري معنية 
بمخرجات القمة املشبوهة التي احتضنتها جدة 

يف األيام املاضية. 

 احلسابات األمريكية ذاهبة لالنهيار
   صنعاء قوية بقيمها 

وبالقضايا الوطنية 
والدينية التي تنطلق منها

    بايدن.. 
عاد خائبًا بعد اهتزاز كل 

أهداف زيارته
   اليمن يسير نحو 

االنتصار املؤكد

يف ع��ت��ب��ات امل����واق����ف ال���ق���وي���ة ع��س��ك��ري��ًا واج���ت���م���اع���ي���ًا.. ي����أيت ال����ح����وار م���ع ال���ك���ف���اءات 
العسكرية مسألة يف غاية األهمية ألننا نستجيل من خاللها قراءات عن واقع 
امل��رح��ل��ة..  ه��ذا ال��ح��وار م��ع العميد ال��رك��ن عبدالرحمن األدي��م��ي.. وه��و أح��د أب��رز 

الكفاءات العسكرية التي خاضت تجربة عسكرية مهمة وواسعة..

حاوره:  أبو أكرم الزراعي

محطات

جمال القيز

ل�������������م ت���������ج���������د ق�������������ي�������������ادة ال���������������ري���������������اض امل�������رت�������ه�������ن�������ة 
ل���ل���ص���ه���ي���ون���ي���ة م�����ن م�����خ�����رج ي����ف����ي ب���ال���غ���رض 
وال��������ه��������دف م�������ن زي�������������ارة ال������رئ������ي������س األم������ري������يك 
بايدن سوى اإليذان العلني بالتطبيع مع 
ال��ص��ه��اي��ن��ة م��ع ن��ظ��ام ت��ل أب��ي��ب العنصري 

االستعماري..
وبهذا انطلقت طائرة الرئيس األمرييك 
م�����������ن ت�����������ل أب���������ي���������ب إىل ج��������������دة م������ع������ل������ن������ة ف����ت����ح 
األجواء للطائرات الصهيونية وعى مرأى 

ومسمع من الجميع..
اب���������ن س�����ل�����م�����ان ب������ه������ذا امل�������وق�������ف إن������م������ا ي���ض���ع 
واح����������دة م�����ن ل����ب����ن����ات ج����ل����وس����ه ع�����ى ع����رش 
ال��������ح��������ك��������م م���������ع���������م���������داً ب��������م��������واف��������ق��������ة أم������ري������ك������ي������ة 
وأوروبية وصهيونية.. وخاصًة ان بايدن 
كان قبا قد جاهر بموقف متشنج من بن 
سلمان ومن النظام السعودي إىل الحد 
ال�������ذي ان����دف����ع ل��ي��س��م��ي م��م��ل��ك��ة ال��ش��ط��ي��ان 

ب��ال��ب��ل��د امل���ن���ب���وذ واىل ال���ح���د ال�����ذي ك����ان قد 
س������ب������ق يف ش��������ن ح�����������رب ن����ف����س����ي����ة ض��������د اب������ن 
سلمان بسبب اغتيال الصحفي جمال 
خ��اش��ق��ج��ي وات���ه���ام اب���ن س��ل��م��ان ون��ظ��ام��ه 
ث���م ج�����اءت ال���ح���رب ال���روس���ي���ة االوك���ران���ي���ة 
ل����رتغ����م ب�����اي�����دن ب�������ان ي����ذه����ب م����ت����وس����ا اب����ن 
س��ل��م��ان وي��ع��ت��ذر ب��ص��ورة علنية م��م��ا ك��ان 

قد بدر منه؟!
ب����اي����دن ال���ع���ج���وز امل���خ���ض���رم ال������ذي ان��ت��ف��خ 
وق���������ال ال����ك����ث����ري ه�����اه�����و ي�����رض�����خ وي����ق����ب����ل ب����ان 
ي��ل��ت��ق��ي اب�����ن س���ل���م���ان وي���س���ح���ب ك���ث���ريا م��ن 

كامه السابق..
امل���������ص���������ال���������ح ه�����������ي ال���������ت���������ي ت������ح������ك������م ه������������������ؤالء.. 

وت����ح����دي����داً م���ص���ال���ح ام���ري���ك���ا ال����ت����ي ت��ع��ي��ش 
انحداراً واضحا يف كل يشء.. ليس ادل 
ع�����ى ذل������ك االن������ح������دار م�����ا ن��������راه م�����ن ت��خ��ب��ط 
س���ي���ايس يف االق��ل��ي��م ويف م��ن��ط��ق��ة ال��ش��رق 

االوسط..
ال��������ذي ي���ه���م���ن���ا ن���ح���ن يف ال���ي���م���ن ه�����و ذل���ك 
ال��ت��ط��ف��ل ال��س��ع��ودي االم������ارايت الخليجي 
يف التحدث باسم اليمن وبالقبول بكل 
م���ا ي��م��ل��ي��ه اب���ن س��ل��م��ان واب����ن زاي�����د.. ه��ك��ذا 
بكل صفاقة ووقاحة.. واالشد اياما عى 
النفس م��ا ش��ه��دن��اه م��ن ان��ب��ط��اح املرتزقة 
وق�����ي�����ادات�����ه�����ا وااله��������ان��������ات امل�����ت�����وال�����ي�����ات ال���ت���ي 
انهالت عى رأس املدعو العليمي الذي 

تعرض الكر اهانة واش��د استخفاف إىل 
الحد الذي يجعل مسمى رئيس املجلس 
ال������ق������ي������ادي ال��������رئ��������ايس م������ج������رد اض�����ح�����وك�����ة ال 
معنى لها وال قيمة لها يف سوق النخاسة 

فما بالكم يف سوق السياسة..
م��ا ي��ق��وم ب��ه امل��رت��زق��ة معيب يف ح��ق كل 
يمني النه يف ختام املطاف هؤالء يمنيون 
حتى وان ت��م��ادوا يف االن����زالق نحو هاوية 
االنحراف السيايس واالنبطاح الرخيص..
امل�����ط�����ل�����وب ال���������ي���������وم.. ان ت����ع����ق����د م���ح���اك���م���ة 
ش��ع��ب��ي��ة س��ي��اس��ي��ة ل����رم����وز ال���خ���ي���ان���ة ال���ذي���ن 
ق��ب��ل��وا ب����دور االرج��������وازات واس������اؤوا لليمن 
ول�����ل�����ش�����ع�����ب ال�������ي�������م�������ن�������ي.. ول������������م ي���������ج���������دوا م���ن 

يوقفهم ويقول لهم عيب يا خرة..
عيب كل هذا االرت��زاق.. وعيب كل هذا 
االرت���ه���ان.. وع��ي��ب ك��ل ه��ذه اإلس����اءات إىل 

كرامتكم التي ال وجود لها؟!

قمة العمالة والتطبيع

احمللل العسكري العميد الركن/ عبدالرحمن األدميي  لـ"                                                  ":

بني فرحه األهل واألصدقاء وتحت أضواء النيون املتألألة يف سماء 
حوبان تعز يحتفل اليوم 

الشيخ/ سمري الزيلعي
  بزفاف نجله الشاب الخلوق/  احمد 

وبهذه الفرحة التي ال توصف نقول للعريس احمد
ألف ألف مروك وعقبال البكاري

املهنئون: 
الشيخ سلطان السامعي- صال ح عبدالرحمن بحاش-القايض 

مصطفى مقشم - د احمد األمريي-عبدالقوي األمريي

تهانينا  آل الصايد وآل عالمة
يحتفل االخ/  محمد عالمة بزفاف نجليه

 احمد وعبدالله
متمنني لهما حياة زوجية سعيدة 

وألف مروك.
كما نزف اجمل التهاين القلبية إىل

 األخ/  عيل الصايدي 
بمناسبة زفاف نجله  إبراهيم

دام السرور واملسرات للجميع والف الف مروك..

املهنئون: إسماعيل الروين- محمد الروين
 شرف االكوع- محمد البوساين- نبيل ديش

 عبدامللك االكوع وكافة االهل واالصدقاء

< ي��ع��ل��ن األخ م���ح���م���ود ي��ح��ي��ى ع����ي ال���������وزان عن 
فقدان بطاقته الشخصية صادرة من األمانة.. 
ف����ع����ى م������ن ي����ج����ده����ا إي����ص����ال����ه����ا إىل اق����������رب ق��س��م 

شرطة..وله جزيل الشكر.

< يعلن األخ ع��ب��دال��ل��ه اح��م��د ص��ال��ح غ����ازي عن 
ف������ق������دان ب����ط����اق����ة ع���ائ���ل���ي���ة ص�����������ادرة م������ن األم�������ان�������ة.. 
ف����ع����ى م������ن ي����ج����ده����ا إي����ص����ال����ه����ا إىل اق����������رب ق��س��م 

شرطة..وله جزيل الشكر.

< يعلن األخ منري عي محمد محسن الدرعي 
ع�����ن ف�����ق�����دان ب���ط���اق���ت���ه ال���ش���خ���ص���ي���ة ص�����������ادرة م��ن 
األم���ان���ة.. ف��ع��ى م��ن ي��ج��ده��ا إي��ص��ال��ه��ا إىل اق��رب 

قسم شرطة..وله جزيل الشكر.

فقدان

بقلوب حزينة يعتصرها األلم والحسرة ومؤمنة بقضاء الله 
وقدره.. نتقدم بأصدق العزاء واملواساة إىل أهايل وأسر الزميلني 

املنتقلني  اىل رحمة الله تعاىل:

املقدم/ محمد خصروف   واملقدم/ أحمد دحان
كما نعزي الزميل العقيد/ عيل الراسني بوفاة ولده

 الدكتور    ياسر

وكذلك نعزي الزميل العقيد/ عبدالله شجاع الدين

 بوفاة   أخيه

سائلني الله أن يرحم املتوفني جميعاً وأن يسكنهم فسيح جناته 
وأن يلهم أهلهم وذويهم الصر والسلوان.. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

االسيفون:  كافة منتسبي دائرة التوجيه املعنوي 
وصحيفة "26 سبتمرب"وموقع "26 سبتمرب نت"

تهانينا بشار
اجمل التهاين والتريكات القلبية نهديها 

للشاب الخلوق/ 

 بشارأحمد مهدي األسدي
بمناسبة زفافه امليمون ودخوله القفص 

الذهبي..فألف مروك.
املهنئون:

 أعمامك املستشار/ عيل احمد األسدي- محمد االسدي- 
خالد األسدي- يحيى محمد مبارك واوالده

 املقدم/ عيل محمد مبارك وولده- وكافة األهل واألصدقاء

تهانينا
أقدم أحى تهنئة مفعمة بالود والسعادة 

ومعطرة برائحة الفل والرنجس للعريسني 
الغاليني 

املهندس/ رأفت 
 والدكتور/ صهيب نبيل الهول

 بمناسبة زفافهما امليمون بارك الله لكما 
وبارك عليكما وجمع بينكما يف خري.

والف مروك.. لوالدهم الحبيب
 املحامي/ نبيل الهول

 اسأل الله لهم التوفيق ودامت االفراح.
املهنئون:

 عميد ركن/ مراد القديس  وجميع إخوانه 
وأوالده-  الدكتور أكرم القديس وإخونه

الدكتور وسيم القديس وإخوانه

يحتفل الخميس القادم
 املقدم مهندس/ يحيى محمد مارط ووالده 

الحاج/  محمد صالح مارط بزفاف نجلهم الدكتور / 
صالح يحيى محمد مارط

وبهذه املناسبة السعيدة يطيب لنا أن نزف أجمل التهاين 
وأعذب التريكات للدكتور صاح.. متمنني له حياة زوجية 

سعيدة.. وألف مروك.
املهنئون: كافة منتسبي دائرة التوجيه املعنوي 
وصحيفتي "26سبتمرب" و"اليمن" وسبتمربنت
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الرياض وتل أبيب وجهان لعملة واحدة سكتها بريطانيا
 عندما أعلن جو بايدن من تل أبيب بأن أمريكا ملتزمة بأمن إسرائيل والدفاع عنها وقال إنه فخور 

كأول رئيس أمرييك يقوم برحلة مباشرة من إسرائيل إىل السعودية التي فتحت املجال الجوي أمام 
الرحالت القادمة من كيان العدو اىل املنطقة فذلك ليس بجديد وال يدخل يف قائمة الظواهر الغريبة 
فإسرائيل والسعودية وجهان لعملة واحدة وإن كانت طباعتها بريطانية بتغطية أمريكية وأيا كانت 

النتائج التي تمخضت عنها زيارة بايدن إلسرائيل والسعودية فإنها فقط تكشف للعالم ما كان مستورا 
وكيف إن السعودية مثل إسرائيل ال تستغني عن الحماية األمريكية والدفاع عنها وااللتزام بأمنها..

وهذه الحقيقة أكد عليها وتضمنها البيان 
املشرتك الذي صدر عقب اجتماع بايدن وابن 
ســـلـــمـــان  كـــونـــهـــا عــــاجــــزة عــــن حـــمـــايـــة نــفــســهــا 
رغم ما تمتلكه من إمكانيات مختلفة، أما 
املفارقة الوحيدة يف هذه الزيارة فقد تمثلت 
يف أن جــــوبــــايــــدن تــــراجــــع عــــن تـــهـــديـــده الــــذي 
أطلقه أثناء حملته االنتخابية وبعد تسلمه 
الرئاسة بأنه سيجعل من السعودية دولة 
مــنــبــوذة وال يــمــكــن أن يـــزورهـــا ويــلــتــقــي بــويل 
عــــــهــــــدهــــــا مـــــحـــــمـــــد بــــــــن ســــــلــــــمــــــان، ال نـــــــريـــــــد أن 
نـــســـرتســـل كــــثــــرا يف هــــــذا الــــجــــانــــب الفـــتـــقـــاده 
ألي جديد يمكن أن نتحدث عنه  ماعدا ما 
أشرنا اليه حول تراجع بايدن عن تهديده، 
فما يهمنا هنا هو كشف جانب من حقيقة 
هـــــذه األســــــــرة الـــســـعـــوديـــة الـــتـــي مــــن الـــراجـــح 
أنها ظهرت يف نجد قبل اكرث من مائتي عام 
وأمتد نفوذها اىل الحجاز بمساعدة بريطانيا 
منذ تسعني عاماً هي عبارة عن ساللة بعر 
ضالة يف الصحراء وما امتطاء الغرب لظهور 
هــــذه األســــــرة والـــغـــبـــاء الــطــافــح مـــن عــيــونــهــم 
وتـــطـــاولـــهـــم بــعــنــق أجــــــرب طـــويـــل أعــــــوج عــى 
الــــيــــمــــن وشــــعــــبــــه والـــــتـــــدخـــــل يف شـــــؤونـــــه مــنــذ 
اول يـــوم تــم فــيــه تــأســيــس مملكة الفضائح 
يف 23 سبتمرب عــام 1932م والحقد الدفني 
عــــــى الــــشــــعــــب الـــيـــمـــنـــي ال يـــمـــثـــل إال صـــفـــات 
اتصفت بها الجمال والنوق دون غرها من 
الــخــالئــق، ورغـــم ذلــك يعتقد آل ســعــود أن 
الــبــالد الــتــي يحكمونها هــي بــالدهــم ونقصد 
بـــذلـــك نـــجـــد والـــحـــجـــاز فـــألـــحـــقـــوهـــا بــاســمــهــم 
حيث اطلقوا عليها اسم: السعودية انتسابا 
إىل أسرتهم وبدلوا الشورى القديمة بوراثة 
بــــغــــيــــضــــة مـــــــع إن رؤوســــــــهــــــــم خـــــــاويـــــــة إال مـــن 
العقال، وقد اشتد الشطط بهم  فأضافوا 
الـــشـــعـــب نـــفـــســـه يف نـــجـــد والــــحــــجــــاز لــقــائــمــة 
مــمــتــلــكــاتــهــم الـــخـــاصـــة وجـــعـــلـــوه رهـــيـــنـــة بــني 
ايديهم ال حول له وال قوة وكأن ريع ثروات 

البحر واألرض هــي مــصــروفــات خــاصــة جدا 
بهم يتقاسمونها دون مشاركة احــد سوى 

األسياد املمتطني ظهورهم. 
وهنا يحضرين تعليق مواطن عربي ظريف 
حــيــث قــــال: )ال يــهــمــنــي  مـــا صــرفــه ويــصــرفــه 
أمــــراء مملكة الــفــضــائــح يف الـــنـــوادي الليلية 
ومــوائــد الــقــمــار ولــكــن تغيظني املــاليــني التي 
ينسونها تحت الوسائد واألسرة يف الفنادق 
فــلــو وزعـــوهـــا عـــى فـــقـــراء الـــعـــرب واملــســلــمــني 
لــــــــتــــــــبــــــــدل حــــــــــــــــال األمـــــــــــــــــــــــة( لــــــــقــــــــد شــــــــــــن الـــــــنـــــــظـــــــام 
السعودي وحلفاؤه عدوانهم الرببري عى 
الــــيــــمــــن وشــــعــــبــــه الــــعــــظــــيــــم  يــــــــوم 26 مــــــارس 
2015م بعد أن كال هذا النظام من قاموس 
الــــبــــذاءة والــشــتــائــم واالفـــــــــرتاءات مـــا يـــريـــد يف 
هالته اإلعالمية التي اشرتاها بإمرباطوريته 
املــــالــــيــــة لــــتــــزيــــن وجــــهــــه الـــقـــبـــيـــح وتــــحــــســــن مــن 
صورته املشوهة ، لكنه سرعان ما أدرك أن 
حمالت إعالمه املضلل املمجد لعدوانه لم 
يــزد الشعب اليمني إال صــمــودا ًوصــالبــة يف 
مــواجــهــات كــل مخططات التآمر والــعــداوة 
الـــتـــاريـــخـــيـــة الــــتــــي اخـــتـــزنـــهـــا نــــظــــام آل ســـعـــود 
بـــــهـــــدف تــــركــــيــــع الــــشــــعــــب الــــيــــمــــنــــي ومــــحــــاربــــة 
انــــطــــالقــــتــــه عـــــى درب الــــتــــقــــدم والـــــنـــــهـــــوض ، 
ذلك إن اإلعالم السعودي واملناصر له الذي 
تركزت مضامينه السخيفة املمجوجة عى 
الــيــمــن وشــعــبــه واالســـتـــعـــالء عــلــيــه وتــحــقــره 
وتــــــــذكــــــــره يف كـــــــل حـــــــني بــــعــــطــــايــــا آل ســــعــــود 
وخرهم مستخدما يف ذلك بعض املرتزقة 
واملــــأجــــوريــــن مـــن الـــكـــّتـــاب والـــعـــمـــالء الــخــونــة 
والـــجـــثـــث املــحــنــطــة مـــن بــقــايــا قــــوى ســيــاســيــة 
شـــاخـــت وانــتــهــى دورهـــــا قـــد جــعــل اليمنيني 
أكرث قناعة وتشبثاً بنهجهم الجديد السائر 
عــــى درب الـــبـــنـــاء الـــســـيـــايس والـــديـــمـــقـــراطـــي 
والــتــنــمــوي غـــر آبـــهـــني بــكــل تــلــك املــخــطــطــات 
الــتــآمــريــة الــتــي أخــــذت أشـــكـــااًل مختلفة تــارة 
بـــالـــتـــخـــريـــب االقـــــتـــــصـــــادي عـــــن طــــريــــق ســحــب 

الـــعـــمـــالت او إدخــــــال كــمــيــات مـــن الــعــمــالت 
املــزيــفــة كــمــا يــحــدث الـــيـــوم حــيــث يــتــم تــزويــد 
مــــرتــــزقــــتــــهــــم بـــــهـــــا، وكــــــذلــــــك تـــضـــيـــيـــق الـــخـــنـــاق 
عــــــــى املـــــــــواطـــــــــن الـــــيـــــمـــــنـــــي يف عـــــيـــــشـــــه ومـــــصـــــدر 
رزقــــــــــــــه مـــــــــن خــــــــــــالل فــــــــــــرض الـــــــحـــــــصـــــــار الـــــجـــــائـــــر 
عــلــيــه بــالــقــوة بـــحـــراً وجـــــواً وبــــــراً، وتـــــارة بشن 
الــــــحــــــمــــــالت الــــــدعــــــائــــــيــــــة والـــــتـــــعـــــبـــــئـــــة الــــخــــاطــــئــــة 
املــضــادة واملكشوفة للشعب اليمني داخــل 
الــســعــوديــة وغـــر ذلـــك مــن أســالــيــب الــعــداء 
الــتــاريــخــي املستحكمة عــقــدتــه يف صــــدور آل 
ســـعـــود الـــــذي عــــــادًة مـــا يــظــهــر عــنــدمــا يحقق 
الـــــشـــــعـــــب الــــيــــمــــنــــي نــــقــــلــــة نـــــوعـــــيـــــة جـــــــديـــــــدة يف 
حياته يتغلب بها عى واقعه املمزق بفعل 
ظروف وأوضاع سابقة كانوا هم السبب يف 

إيجادها.
 لـــقـــد ُعــــــرف الـــنـــظـــام الــــســــعــــودي بـــمـــؤامـــراتـــه 
ضــــــــــد الـــــــيـــــــمـــــــن وشـــــــعـــــــبـــــــه ســــــــــــــــواء يف املــــــــــــــــايض او 
الــحــاضــر بــمــراهــنــتــه- دون شـــك- عــى حصان 
خـــاســـر يــتــمــثــل يف الـــعـــمـــالء واملــــرتــــزقــــة لــتــنــفــيــذ 
أجــنــداتــه الخبيثة وقـــد أدرك شعبنا اليمني 
أبــــــعــــــاد املــــــــؤامــــــــرة والـــــــــعـــــــــداوة الــــتــــاريــــخــــيــــة الـــتـــي 
يـــضـــمـــرهـــا نـــــظـــــام آل ســـــعـــــود لـــلـــيـــمـــن وشـــعـــبـــه 
والــــــــتــــــــي تـــــســـــتـــــهـــــدف يف األســــــــــــــــاس أعـــــــــــز وأغــــــــى 
مكتسبات الشعب اليمني املتمثلة يف اعادة 
تـــحـــقـــيـــق وحــــــدتــــــه واكـــــتـــــشـــــاف خـــــــــرات األرض 
الـــيـــمـــنـــيـــة مـــــن الــــنــــفــــط والــــــغــــــاز واملـــــــعـــــــادن الـــتـــي 
ستعود بالخر الوفر عى اليمن كله، ومع 
ذلــك يظل الشعب اليمني صــامــداً وشامخاً 
وماسكاً بزمام املبادرة ليكون النصر حليفه 
يف النهاية بإذن الله كونه صاحب حق يواجه 
بــاطــل وتــعــرض ملظلومية ال لــيء وإنــمــا ألن 
الشعب اليمني اراد ان يبني دولته الحديثة 
ويحرر قراره السيايس من الوصاية الخارجية 
لـــيـــعـــيـــش كـــــغـــــره مــــــن الـــــشـــــعـــــوب حـــــــــراً كـــريـــمـــا 
معتمداً عــى نفسه واالســتــفــادة مــن خــرات 

ارضه التي منعوه من استخراجها.


