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 : طاابسات 
فعاليـاٌت  السـبت،  أمـس  أُقيمـت، 
خطابيـٌة رسـمية وشـعبيّة، يف عدٍد من 
املحافظات، بمناسـبة الذكرى السنوية 
لرحيـل العالمـة بـدر الدين أمـري الدين 

الحوثي. 
اليمـن،  علمـاء  رابطـُة  ونّظمـت 
أمـس، يف العاصمـة صنعـاء فعاليًة 
تحدثـت فيها عن عالقـة العالمة بدر 
الدين الحوثـي بالقرآن الكريم، َحيُث 
أّكـدت الكلمات أنه كان يالزم القرآن 
الكريـم وكان يحـرص عـىل أال يمـر 
يـوٌم من األيّـام دون يتلو منـه ِوْرداً، 
كما ُعرف عنه تعلقه الكبري بالقرآن، 
فكان يتلوه بصوته الشـجي ويعيش 
معـه يف حالـة مؤثرة تعـّرب عن رقي 
عالقتـه اإليمانية مع اللـه، كما كان 
عنـد الشـدائد وامللمـات واملحن يلجأ 
إىل تـالوة القـرآن الكريـم، إضافة إىل 
أنـه طوال مراحـل حياته كان يعطي 
يشء،  ُكــّل  فـوق  أهميّـًة  القـرآن 
ويجعلـه املرجعيـة ويعطيـه أهميًّة 

فوق ُكـّل الكتب واألقوال. 
ويف محافظـة صعـدة، أقيمت، أمس، 
فعاليـًة خطابية اسـتعرض فيها وزيُر 

الحوثـي،  يحيـى  والتعليـم،  الرتبيـة 
محطـاٍت عن حيـاة العالمة بـدر الدين 
الحوثـي، مبينًـا أنـه كان حريصـاً عىل 
العلـم والتعلـم منـذ صغـره ونهـل من 
منابِع العلم، ما أسـهم يف صقل مواهبه 
ويعتمـُد القـرآَن الكريَم منهجيـًة ثابتًة 
ويرفـض ما سـواه، كما ُعـرف برباطة 
جأشه وحكمته وحنكته وحلمه وعلمه 

وزهده وتواضعه. 
وأَشاَر إىل أن العالمة بدر الدين الحوثي 
كان يهتـمُّ بإصالح املجتمع، وبذل جهداً 
عـىل  بالعطـف  وتميـز  ذلـك،  يف  َكبـرياً 
الفقراء واملساكني واملحتاجني، كما كان 

مهتمـاً بالجهاد يف سـبيل الله والتصدي 
ـابيـة، الفتاً إىل  للطاغـوت والفتنة الوهَّ
محطـاٍت مـن معاناتـه وهـو يخوض 

معركة التصدي للطغاة والظاملني. 
مـن جهتـه، أشـار محافـظ صعدة 
محمـد عوض، إىل أن العالمـة بدر الدين 
الحوثي كان رمزاً للعلم والصدق والوفاء 
والجهـاد وعاملـاً زاهـداً مؤلفـاً محّققاً 
محسـنا، ويملـك املواصفـات املحمدية 

والعلوية اإليمانية. 
ويف سياق متصل، نّظم مكتُب اإلرشاد 
بمحافظـة  والعمـرة  الحـج  وشـؤون 
ذمـار فعاليـًة ثقافيـًة يف ذكـرى رحيل 

العالمة السـيد بدر الديـن بن أمري الدين 
الحوثـي، َحيُث أّكـدت الكلماُت عىل دور 
العالمة بـدر الدين الحوثـي يف تصحيح 
املفاهيـم، والتَحـّرك يف صـد مخّططات 
تشـويه  إىل  الهادفـة  االسـتكبار  قـوى 
الدين اإلسـالمي باسـتخدام أدواتها من 

الجماعات التكفريية. 
ويف محافظـة الحديدة، نّظـم مكتُب 
الهيئة العامة لألوقـاف ووحدتا العلماء 
واملتعلمـني والثقافـة القرآنيـة، فعاليًة 
خطابيًة إلحياء الذكرى السنوية لرحيل 
العالم بدر الدين بن أمري الدين الحوثي. 
وأَشـاَر املحافظ محمد عياش قحيم، 

إىل أهميّـِة إحيـاِء ذكرى رحيـل العالمة 
بـدر الديـن الحوثي، الذي سـّخر حياته 
ـــة ومقارعـة  يف تصحيـح مسـار األُمَّ
ـابيـة التـي توافقـت مع  األفـكار الوهَّ
التوّجــه األمريكي ومـا يحّقق أهدافها 

يف املنطقة. 
ــة  وبـنّي أن إحياَء ذكرى أعـالم األُمَّ
ــة ومكانتهم  يأتي للتذكري بأعـالم األُمَّ
وامليض عـىل نهجهـم يف مقارعـة قوى 
الطغيـان واالسـتكبار، منوًِّهـا بصمود 
وثبـات العالمـة بـدر الديـن الحوثي يف 

معركته مع قوى الباطل. 
ويف محافظـة املحويـت، نّظم مكتُب 
الهيئـة العامة لألوقـاف ووحدة العلماء 
يف  ثقافيـة  فعاليـة  اإلرشـاد،  ومكتـب 
العالمـة،  لرحيـل  السـنوية  الذكـرى 
عـام  مـرشُف  خاللهـا  اسـتعرض 
املحافظـة، عزيز الهطفـي، يف الفعالية 
بحضور وكيل املحافظة، يحيى إبراهيم، 
نبذًة عن حياة العالمة بدر الدين الحوثي 

وسريته. 
وتطرق إىل ارتبـاِط العالمة بدر الدين 
الحوثي بالقـرآن الكريم، وتدبره ملعانيه 
وتجسـيد توجيهاتـه يف الدعـوة للخـري 
واإلصالح بـني الناس واالهتمام بقضايا 

ــة.  األُمَّ

أخبار
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 : طتاشزات
كشـف موقـُع «الجنوب اليـوم» اإللكرتوني عن إفـالس مركزي 
عـدن، ونقل عن مصدر اقتصادي طلب إخفاء ُهــِويَّته بالقول: إن 
رفَض مرَكزي عدن تعزيز ما يسمى وزارة املالية يف حكومة املرتِزقة 
بمرتبات املوظفني قبل يومني، يكشف أن البنَك املرَكزي لم تكن لديه 
أية سـيولة نقدية داخل البنك، ما يعنـي أن البنك مفلس تماماً وأن 
أياً من املحافظات الواقعة تحت سـيطرة تحالف العدوان ومرتِزقته 
لـم تقم بتوريد إيراداتها إىل البنـك املركزي يف عدن، باإلضافة لكافة 
املؤّسسـات اإليراديـة كالجمـارك والرضائـب هي األُخـرى لم تقم 
بتوريـد عائداتهـا إىل البنك، األمـر الذي عّطل الـدورَة املالية وأخرج 
األوراَق النقديـة التي قامت حكومُة الفنادق بطباعتها سـابًقا عن 

سيطرة البنك املركزي. 
وأوضـح املصدر أن حكومة الفـار هادي ولتجـاوز أزمة إفالس 
البنك املركزي بعدن وعدم كشفها للرأي العام املحيل والدويل، قامت 
بإجراء احتيـايل قد ينطيل عىل عامة املواطنني لكنه إجراٌء مفضوٌح 
ومكشـوٌف للمتخصصني االقتصاديني واملؤّسسـات املالية الدولية، 
َحيـُث لجأت إىل ضخ كمية من األوراق النقدية املطبوعة مؤّخراً من 
فئـة ١٠٠٠ ريـال من الحجم القديـم والتي اعتربهـا البنك املركزي 
رًة وغري قانونية؛ كـون طباعتها تمت  يف صنعـاء ورقًة نقديـًة مزوَّ
بتاريـخ قديـم وبدون غطاء نقـدي، غري أن كمية الضـخ هذه املرة 
ا خالفاً للكمية السـابقة التـي ضختها من نفس  تعتـرب كبرية ِجـدٍّ

الورقة وبكمية ٦٠ مليار ريال. 
وبـنّي املصـدُر االقتصـادي أن حكومـة املرتِزقـة ولكـي تخفي 
هـا كبديل عن  فضيحـة اإلفـالس زعمـت أن هـذه الكمية تـم ضخُّ
األوراق النقديـة مـن فئة ١٠٠٠ ذات الحجـم الصغري؛ لتاليف حدوث 
ثورة شـعبيّة احتجاجية ضد ضخ كمية جديدة من األوراق النقدية 
املطبوعـة مؤّخـراً وقـد أَدَّى ضخ مبلـغ ٦٠ ملياراً منهـا إىل ارتفاع 
سـعر الرصف يف املناطق الجنوبية الواقعة تحت سـيطرة االحتالل 

اإلماراتي السعودي. 

جماساٌت تضفريغئ طعالغٌئ لطسثوان تعثم سثدًا طظ افضرتئ يف تدرطعت
 : طتاشزات

ـابية  اعتـدت العناُرص التكفرييـة الوهَّ
التابعـة لالحتـالل السـعودي، أمس، عىل 
إحـدى مقابـر مديرية الشـحر، وهدمت 
عـدداً من األرضحـة لرجال ديـن وعلماء 

متوفني. 
تلـك  إن  إعالميـة:  مصـادر  وقالـت 
باهـارون  مقـربة  اقتحمـت  العنـاَرص 
يف منطقـة الحامـي وكـّرست عـدداً من 
الشـواهد املنصوبـة عـىل قبـور العلماء 

السـيد  العالمـة  قـرب  منهـم،  والدعـاة 
عبدالرحمن بن عبدالله باهارون، مشرية 
إىل أن هذه األسـاليَب القت استياًء واسعاً 
من قبـل أهـايل منطقـة الحامـي، الذين 
للمذهِب  اعتربوا تلك االعتداءات استهدافاً 
الصويف ولإلسـالم بشـكل عـام، محملني 
تحالـَف العـدوان وحكومـة الفـاّر هادي 
وما يسـمى باملنطقة العسـكرية التابعة 
لحزب اإلصالح، مسؤوليَة تلك املمارسات 
اإلجراميـة والترصفـات التـي وصفوفها 

باإلرهابية. 
ولفت أبنـاُء منطقة الحامـي بمديرية 

الشـحر، إىل أن هـذه هـي املـرة الثانيـة 
التـي يتم فيهـا االعتداُء عىل قـرب العالمة 

باهارون الذي تويف منذ حوايل ٦٠ عاماً. 
وكشـف األهايل أن االحتالَل السـعودي 
ـابـي يف  قـام بإنشـاء مرَكـٍز سـلفي وهَّ
الحامي يدُرُس فيه أكثُر من ٣٥٠ متشّدداً 
وإثيوبيون،  صوماليـون  بينهم  وتكفريياً 
َحيـُث يقومـون باالعتـداء عىل ُكــلِّ َمن 
وتوّجـهاتهـم،  معتقداتهـم  يخالـف 
باإلضافـة إىل اسـتهداف أرضحـة وقبور 
العلمـاء والدعاة يف مديرية الشـحر ممن 

ينتمون جميعاً للمذهب الصويف.

عغؤئ اقجابمار تعّصُع طثضرَة تفاعط طع الةعاز املرضجي 
لقتخاء طظ أجض خثطئ املسابمرغظ

 : طاابسات 
ـع، أمـس، يف صنعـاء عـىل مذكرة  ُوقِّ
تفاهـم بـني الهيئـة العامـة لالسـتثمار 
والجهـاز املركـزي لإلحصـاء؛ وذلـك ِمن 
أجـِل إنشـاء مكتـب لإلحصـاء يف الهيئة 
العامة لالسـتثمار ضمن النافذة الواحدة 
التي تبنتها الهيئة مـع ُكـّل الجهات ذات 

العالقة باملستثمرين. 
عت بحضور  تتضمن املذكـرُة التـي ُوقِّ
وزيـر التخطيـط والتنميـة عبـد العزيـز 
الكميـم مـن قبـل رئيـَيس الهيئـة يارس 
املنصور والجهاز أحمد اسـحاق، إنشـاَء 

العامـة  الهيئـة  يف  لإلحصـاء  مكتـٍب 
لالسـتثمار، ضمن النافـذة الواحدة التي 
تبنتهـا الهيئة مـع الجهـات ذات العالقة 

باملستثمرين. 
املعامـالت  تسـهيل  إىل  تهـدُف  كمـا 
للمسـتثمرين ومسـاعدتهم يف الحصـول 
عـىل البيانـات اإلحصائية عن املشـاريع 

االستثمارية عرب النافذة الواحدة. 
أهميّـة  إىل  التخطيـط،  وزيـر  وأَشـاَر 
املذكـرة لتشـجيع االسـتثمار وحصـول 
املسـتثمرين عـىل البيانـات واملعلومـات 

اإلحصائية الالزمة. 
العامـة  الهيئـة  رئيـس  أّكــد  فيمـا 

لالسـتثمار، حرص الهيئة عىل إبرام مثل 
هذه املذكرات مع الجهات األُخرى إلتاحة 

البيانات وتوفريها للمستثمر. 
واعترب إنشاء مكتب لإلحصاء بالهيئة، 
خطوًة يف اتّجاه تطوير وتسهيل اإلجراءات 
التـي  االسـتثمارية  املعالجـات  وإحـدى 
تضمنتهـا الرؤيـُة الوطنية لبنـاء الدولة 

اليمنية الحديثة. 
من جانبه، أشار رئيس الجهاز املركزي 
لإلحصاء، إىل أن املذكرَة ستسهُم يف تعزيز 
آليـة التنسـيق للحصول عـىل املعلومات 
يخـدم  بمـا  أفضـل  بشـكل  اإلحصائيـة 

االستثمار يف اليمن. 
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كشـفت القواُت املسـلحة، السـبت، 
تفاصيـَل املرحلـة الثانيـة مـن عملية 
«النـرص املبني» العسـكرية يف محافظة 
البيضـاء، والتـي تمّكن أبطـاُل الجيش 
واللجـان الشـعبيّة فيهـا مـن تحريـر 
لتصـل  ونعمـان،  ناطـع  مديريتَـي 
بذلك املسـاحُة املحـرَّرُة خـالل العملية 
بمرحلتَيهـا إىل ٥٠٠ كيلـو مـرت مربـع، 
تكبـد فيها العـدّو وأدواتُه مـن املرتِزقة 
ومسلحي «القاعدة» و»داعش» خسائَر 
كبريًة، وانهارت أوكاُرهم يف فرتة قياسية 
عىل الرغم من الدعم الكبري الذي قدمته 
لهم دول العـدوان، والجغرافيـا الوعرة 
التي كانوا يتحّصنـون فيها، األمر الذي 
يؤّكــد مجـّدًدا عىل الجاهزيـِة القتالية 
العاليـة لـدى قـوات الجيـش واللجان، 
واالحرتاف يف وضـع الخطط وتنفيذها، 
وهو أَيْـضـاً ما ظهر بوضوح من خالل 
رة التـي وثقت تفاصيل  املشـاهد املصوَّ

املواجهة. 
متحـدُث القـوات املسـلحة، العميـد 
يحيى رسيع، أوضـح أن املرحلة الثانية 
من عملية «النرص املبني» بدأ تنفيذُها يف 
الـ٢٠ من يوليو، أي بعد أقل من أسبوع 
مـن اإلعالن عـن املرحلـة األوىل التي تم 
فيها تحريـر الصومعـة والزاهر، وعىل 
غرار املرحلـة األوىل، اسـتغرقت الثانية 
أياماً قليلة قبل أن تحّقق هدَفها املحّدد، 
وهـو مـا يعتـرب إنجـازاً َكبـرياً ومهماً 
بالنظر إىل مسـاحة مـرسح املواجهات 
املقدر بأكثـر من ٣٩٠ كيلو مرتاً مربعاً، 
إضافـة إىل صعوبـة تضاريـس معظم 
مناطق هذه املساحة، وكثافة مليشيات 
العـدّو املتمركـزة فيهـا، والتـي تمتلك 
ًدا وإسـناًدا مبـاًرشا مـن  تسـليًحا جيـِّ

طريان العدوان. 
وكشف رسيع أنه تم تنفيذُ ١٣ رضبة 
بصواريخ بدر وسـعري البالستية، و١٩ 
عملية (اسـتطالعية وهجومية) نفذها 
سـالح الجـو املسـرّي، خـالل املعركـة، 
األمـر الـذي يرتجـُم جاهزيـًة قتاليـًة 
بني  دقيقاً  عاليـة املسـتوى، وتنسـيقاً 
الوحـدات القتاليـة املختلفـة، وهو ما 
يعرب بـدوره عن تطور كبـري يف التكتيك 
ووضع الخطـط الحربية، بحيث تغطي 
مهامـاً  وتتضمـن  واسـعًة  مسـاحاٍت 
متنوعـًة يف إطار تكاميل فعال، ويف زمن 
قيايس، واألهم من ذلـك القدرة الكاملة 
عىل التنفيذ وتجاوز ُكـّل التحديات عىل 

امليدان. 
أرقـام خسـائر العـدّو ترجمـت هذا 
التفـوق القتـايل والتكتيكي، إذ سـقط 
أكثـُر من ٣٦٠ قتيالً وجريحاً يف صفوف 
تدمـري  وتـم  والتكفرييـني،  املرتِزقـة 
العرشات من آلياتهـم ومدرعاتهم، كما 
تم أُرس العرشات منهم، واغتنام كميات 

متنوعة من عتادهم العسكري. 
الحربـي  اإلعـالم  مشـاهد  وأكملـت 
كالعـادة  متميـز  بتوثيـق  الصـورة، 
الخطـوط  ومـن  املواجهـة  ملجريـات 
األمامية، َحيُث أظهرت املشـاهد كثافة 
النريان املتوسطة والثقيلة التي أطلقها 
أبطـال الجيـش واللجان الشـعبيّة عىل 
قـوات العـدّو، أثنـاء اقتحـام مواقعها 

منقطعـة  وبشـجاعة  وتحصيناتهـا، 
املرتِزقـة  مجاميـُع  تجـد  لـم  النظـري، 
والتكفرييـني أمامها سـوى الفرار عىل 
األقـدام وعىل متـن املدرعـات واألطقم 

العسكرية. 
َمـن وقعـوا يف األرس والجرحى الذين 
ـوا معاملًة  لـم يسـتطيعوا الفـرار، تلقَّ
الجيـش  القـوات  قبـل  مـن  إنسـانيًة 
واللجان، َحيُث تمت معالجة إصاباتهم 
بشـكل عاجل، وتم تزويدهـم بالطعام 
والـرشاب، وهو سـلوك غري غريـب، أَو 
«مصطنـع» مـن قبـل املجاهدين، عىل 
عكـس قوات العدّو التـي باتت معروفة 
بجرائمهـا وانتهاكاتها الوحشـية بحق 

األرسى والجرحى. 
ووثّقت املشـاهد أَيْـضـاً قيام طريان 
العـدوان األمريكي السـعودي اإلماراتي 
بشن العديد من الغارات (بلغ عدُدها ٦٧ 
غـارة) عىل بعض املواقـع، يف محاوالت 
فاشـلة منه إلعاقة تقدم قوات الجيش 
واللجـان، ويف دليـل جديد عـىل العالقِة 
املبـارشة والفاضحة بـني دول العدوان 
وجماعات «القاعـدة» و»داعش»، وهو 
ما يضاُف إىل أدلٍة أُخرى، منها األسلحُة 
واملعداُت التي تم تزويُد التكفرييني بها، 

والتبنّي الرسمي الواضح لتَحرُّكاِتهم. 
وناطع،  نعمـان  مديريتَي  وبتحريـر 
تمتـد املسـاحة املحـّررة خـالل عملية 
«النـرص املبـني» إىل قرابـة ٥٠٠ كيلـو 
مرت مربـع، وترتفع الخسـائر البرشية 
قتـىل   ٥١٠ إىل  والتكفرييـني  للمرتِزقـة 
تمثـل  األرقـام  وهـذه  جريحـاً،  و٧٦٠ 
صفعـًة موجعـًة للغاية تلقاهـا العدّو 

خالل أقل من شهر. 
لكن أبعاَد هذه الصفعة تتجاوز هذه 
األرقام، فبالنظر إىل الخريطة التفصيلية 
للمعركة األخرية، والتي نرشتها القوات 
البوابـة  مالحظـُة  يمكـن  املسـلحة، 
الجنوبيـة الجديـدة التي فتحهـا أبطاُل 
الجيـش واللجـان إىل محافظـة مأرب، 
والتي تبدو قابلًة للتوسع بتحرير بقايا 
جيوب املرتِزقـة والتكفرييني يف املناطق 
الحدوديـة بني مـأرب والبيضـاء، األمر 
الذي سيضيُّق الخناَق أكثَر عىل املرتِزقة 

يف مديرية العبدية بمأرب. 
إىل جانب ذلك، يمكن أَيْـضاً مالحظُة 
إىل  واللجـان  الجيـش  قـوات  وصـول 
وهـي  شـبوة،  يف  «بيحـان»  مشـارف 
إطاللـة اسـرتاتيجية، ال يخفـي حتـى 
املرتِزقُة أهميتَها وتأثريَها عىل مستقبل 

املواجهات. 
خسـارَة  وتظهـر الخريطـُة أَيْـضـاً 
العـدّو الطريـَق الرئيـيس القـادَم مـن 
شـبوة والـذي كان العـدّو يسـتخدمه 
إلمَداد املرتِزقة يف ناطـع ونعمان، وذلك 
بعد خسارته، سـابًقا، الطريَق الرئييس 
القـادَم من مأرب، وهو مـا يغلق الباَب 
أمـام فرص القيـام بـأي تصعيد داخل 
املحافظـة التـي بات معظُمهـا محّرراً، 
كمـا يزيد عزلـة املرتِزقـة والتكفرييني 
يف مـا تبقى لهم مـن الجيوب واملناطق، 
ليسهل تطهريُها مسـتقبالً (وهو األمر 
الذي أعلنـت القوات املسـلحة التوّجـه 
نحوه)، ليتم استكمال تحرير املحافظة 

بالكامل. 
وبذلـك يصبـح العـدّو أمـام مـأزٍق 
مضاعـٍف ويسٍء للغايـة، فالتغيري الذي 
أحدثه أبطاُل الجيش واللجان الشـعبيّة 
يف خريطة السـيطرة، مـن خالل عملية 
«النـرص املبني» بمرحلتيهـا، يجرب دول 
العـدوان وُرعاتَهـا عـىل إعـادة النظـر 
وبقلـق كبـري يف العديد من الحسـابات 
الرئيسية للمواجهة بشكل عام، وأبرزها 
تلك الحسـابات املتعلقة بمعركة مأرب 
والتي لم يخِف العدوُّ رعبَه الشـديد من 

مجرياتها. 
لقد جـاء التصعيُد الـذي تبناه العدوُّ 
رسـميٍّا يف البيضـاء (بدايًة مـن الزاهر 
والصومعـة) ضمـن خطـة مكشـوفة 
لتخفيـِف الضغـط الـذي يتعـرض لـه 
األوراق  ولخلـط  مـأرب،  يف  مرتِزقتُـه 
ا للخـروج مـن املـأزق املتمثـل  ميدانيّـٍ
بالعجز عـن وقف تقدم قـوات الجيش 
واللجان، والعجز عن تحقيق مكاسـَب 
باالبتـزاز السـيايس، لكن هـذه الخطة 
تبخـرت اآلن تمامـاً، وال يقف األمر عند 
هـذا الحـد، فخيـاراُت «املراوغـة» بعد 
عمليـة «النـرص املبـني» باتـت أضيـَق 
قـوات  ألَنَّ  قبلهـا؛  عليـه  كانـت  ممـا 
الجيـش واللجـان قد حّققت مكاسـَب 
يمكـن  ومهمـة  جديـدًة  اسـرتاتيجيًة 
مكاسَب  لتحقيق  واستغاللُها  توظيُفها 
أكرب، وذلك يقابله خسارُة العدّو ملا كان 
يظن أنها «مخارُج» محتملٌة من املأزق، 
إضافة إىل انكشـاف حقيقة موقفه من 

«السالم». 
بعبـارة أُخـرى: إن أيـَة خطـط مـا 
زال العـدّو يعتمـد فيهـا عـىل فرضيـة 
«السـالم»  غطـاء  تحـَت  «التصعيـد» 
ف سـتكون لهـا نتائـُج عكسـيٌة  املزيـَّ

النتائـُج  وهـذه  مؤّكــدٌة،  صادمـٌة 
وقـوع  تعجيـَل  سـتتضمُن  العكسـيُة 
الكثـري مـن املخاطر الكـربى التي يريد 
العـدوُّ تأجيَلهـا، أَو االلتفـاَف عليهـا، 

وهـذا سـيعيُده دائمـاً إىل الوقوف أمام 
«رضورة» التعاطـي الجدي مع رشوط 
السـالم كطريـق وحيـد للخـروج مـن 

املأزق. 

تطعغُر 390 ضغطع طارًا طربسًا وطخرُع وإخابئ 360 طرتِجصًا وتضفغرغًا وأجر السحرات 
تظفغث 13 ضربًئ بخعارغت «بثر» و»جسغر» و19 سمطغئ جعغئ 

اإلسقُم التربغ غعّبص بطعقت المةاعثغظ وتساططعط اإلظساظغ طع أجرى وجرتى السثو

اصرتاب تترغر «الئغداء» بالضاطض
تفاخغض المرتطئ الباظغئ طظ «الظخر المئغظ»: 
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 عجائط طثلئ لطاضفريغني يف الئغداء
 : طظخعر الئضالغ 

للتنظيمات  االنتحارية»  «املغامرُة 
اإلجراميـة يف البيضـاء «تهشـمت»، 
واللجـان  الجيـش  أبطـاُل  وأنهاهـا 
املبـني  النـرص  عمليـة  يف  الشـعبيّة 
فيمـا  والثانيـة،  األوىل  بمرحلتيهـا 
ال تـزال الرضبـات القاصمـة تتواىل 
وتالحـق هـذه الجماعـات إىل أن يتم 

التطهري الكامل للمحافظة. 
األمريكـي  العـدوان  حـاول  لقـد 
السعودي الدفع باملرتِزقة والعنارص 
مـن «داعش  واإلجراميـة  السـلفية 
لتحقيـق  البيضـاء،  إىل  والقاعـدة» 
مسارات متعددة للتقدم يف البيضاء، 
للوصـول إىل محافظة ذمار،  طامعاً 
يعيـش  أن  يتوقـع  يكـن  لـم  لكنـه 
سـوداء، فعمليته التي سماها  أياماً 
«بالنجم الثاقـب» تحولت إىل جحيم 
ونـار حمـراء يف جبـال ومرتفعـات 
وتضاريـس البيضاء الوعـرة، بفعل 
الجيـش  ألبطـال  الشـديد  التنكيـل 
واللجان الشعبيّة لكل املجاميع التي 

تندرج يف الخانة األمريكية. 
تـدرك  العسـكري  الجانـب  يف 
واشـنطن مدى خسـارتها الفادحة، 
الجماعات  عـىل  الفاشـل  ورهانهـا 
التكفريية إلحراز انتصار عىل أبطال 
الجيش واللجان الشعبيّة يف البيضاء، 
فالغـارات الجويـة الهسـتريية التي 
بُمَجــّرد  كانـت  العمليـة  رافقـت 
يف  زميلنـا  يقـول  كمـا  أَو  رساب، 
اإلعالم الحربي «بالسـتيك»، وجميع 
األسـلحة التي تـم حشـدها وتزويد 
هذه الجماعـات بها، أصبحت غنائم 
الشـعبيّة،  واللجان  الجيـش  ألبطال 
العدوان  ملرتِزقـة  الواسـع  واإلعـالم 
الـذي بـدأ بنقـل تباشـري االنتصـار 
أصبـح واجماً وال ينبس ببنت شـفة 
عن معـارك البيضاء، ويف املجمل لقد 
الح يف األفـق االنتصار الكبري للجيش 
لـه  وسـتكون  الشـعبيّة،  واللجـان 

تباعاته وتداعياته يف قادم األيّام. 
الجيـش  أبطـاَل  أن  والواقـع 
واللجـان الشـعبيّة لـم يتوقفوا عند 
كرس أحـالم األمريكيني والتنظيمات 
التكفرييـة يف مديريـة الزاهـر، بـل 
اسـتمروا يف مالحقتهم خـالل األيّام 
املاضيـة، لتثمـر هـذه املالحقة عن 
تحريـر مديريتـي ناطـع وناعـم يف 
عمليـة سـميت «بالنـرص املبني ٢»، 
ويف املجمل تم تحرير مسـاحة تقدر 

بحوايل ٥٠٠ كم مربع. 
ويـرى الخبري واملحلل العسـكري 
العقيـد مجيب شمسـان، أن املرحلة 
الثانيـة مـن عمليـة النـرص املبـني 
تمّكـن مـن خاللهـا أبطـال الجيش 
واللجان الشعبيّة من تحرير مناطق 

اسـرتاتيجية هامة، تعد قلب اليمن؛ 
باعتبَـار أن البيضـاء تربـط بـني ٨ 
محافظات يمنية أربع منها شمالية 

وأربع جنوبية. 
أن  إىل  شمسـان  العقيـد  ويشـري 
تحالف العدوان األمريكي السـعودي 
أََساسـياً  كان يعتـرب البيضـاء وكراً 
لتنظيماتهـا اإلرهابيـة التـي قدمت 
لها مختلـف أنواع الدعم العسـكري 
واللوجستي امليداني واالستخباراتي، 
وكل مـا من شـأنه تحقيـق وخدمة 
األجنـدة األمريكية، مؤّكــداً أن هذه 
أمريـكا  حقيقـة  أظهـرت  العمليـة 
وعرتهـا أمـام العالـم بأنها لـم تأِت 
إىل اليمـن ملحاربـة تلـك التنظيمات 
اإلرهابيـة وإنمـا لتقـدم لهـا الدعم 

لتتمدد وتنترش. 
لقـد حّققـت عملية النـرص املبني 
األوىل والثانية، الكثري من النجاحات 
يف زمـن قيـايس قصـري، وفيهـا تم 
توجيـه رضبـة قاصمـة ألمريـكا-
كمـا يقـول العقيد شمسـان- الفتاً 
األمريكيـة  الخارجيـة  ترصيـح  إىل 
وبلسـان املتحـدث باسـم الخارجية 
األمريكيـة، نيـد برايس، الـذي قال: 
«لقد سـئمنا من الحديث عن السالم 
مـع الحوثيـني»، َحيـُث جـاء هـذا 
الترصيـح بالتـوازي مـع انطالق ما 
يسـمى بعملية «النجم الثاقب» التي 
أطلقتهـا حكومـة املرتِزقـة؛ بَهدِف 
السـيطرة عـىل محافظـة البيضاء، 
لكنهـا يف املقابـل تلقـت الرضبـات 
املوجعـة التي لم تكـن تخُطُر يف بال 

األمريكيني. 
ويوضـح العقيـد شمسـان أن هذه 

العمليـات التـي يحـاول العـدوان من 
واللجـان  الجيـش  تشـتيت  خاللهـا 
الشـعبيّة وتخفيـف الضغط عىل مأرب 
قد بـاءت بالفشـل، بـل وضاعفت من 
لصالـح  واإليجابيـة  القـوة  عنـارص 
الجيـش واللجـان الشـعبيّة وأعطتهم 
ذات  شـبوة  محافظـة  عـىل  إطاللـة 
مـن  النوعيـة  االسـرتاتيجية  األهميّـة 
أن  إىل  ُمشـرياً  العسـكرية،  الناحيـة 
الخسـائر التـي مني بها العـدّو (العدة 
والعتاد) وخسارته امليدانية لتلك املواقع 
إىل  التهديـدات  قلبـت  االسـرتاتيجية 
فرص، وحولـت املعركة برمتها لصالح 
الجيش واللجان الشـعبيّة، وهنا تكمن 
إْمَكانياتهم يف اسـتكمال مـا تبقى من 

معركة مأرب التي باتت قاب قوسني. 
 

خغئئ أطض 
ويصف مستشار املجلس السيايس 
ــة،  األعـىل وأمـني عـام حـزب األُمَّ
العالمة محمد أحمـد مفتاح، عملية 
النـرص املبـني يف مرحلتهـا الثانيـة 
«بالعمليـة  البيضـاء  محافظـة  يف 
العسـكرية النوعيـة»، مؤّكــداً أنها 
األرض  عـىل  مهمـة  نتائـج  إىل  أَدَّت 
مـن  كاملتـني  مديريتـني  بتحريـر 
قبضـة العنارص التكفرييـة وأدوات 

االستخباراتية األمريكية. 
ويقـول العالمة مفتاح يف ترصيح 
إنـه  «املسـرية»  لصحيفـة  خـاص 
وعـىل املسـتوى االجتماعـي تنفس 
املواطنـون الصعداء يف تلـك املنطقة 
وعـادت الحيـاة إىل طبيعتهـا، بعـد 
معاناة شديدة لسكان تلك املديريتني، 
منذ سـيطرة قوى العدوان األمريكي 

وأدواته عليها لسنوات كثرية. 
أما األهميّة السياسية والعسكرية 
واالسـتخباراتية لهذه العملية فريى 
العالمة مفتـاح أن األمريكيني كانوا 
يراهنون عىل أدواتهم التكفريية التي 
زرعوها يف محافظة البيضاء، وبذلوا 
جهـوداً كبرية يف تدريبهـا وتأهيلها، 
والرتويـج لها، فأُصيبـوا بخيبة أمل 
كبـرية، نتيجَة الهزيمـة التي تلقتها 
ووضعـت  التكفرييـة،  عصاباتهـم 
كبـري  ارتبـاك  حالـة  يف  األمريـكان 
نتيجة تبخر إعداداتهم وطموحاتهم 
التي كانوا يبنونها عـىل تلك األدوات 
الرخيصة، لخلط األوراق يف اليمن ويف 
الجزيرة العربية، الفتـاً إىل أن انهيار 
أعـني  أمـام  التكفرييـة  املليشـيات 
األمريكي فجأة ويف غضون أسـابيع 
فقط سـيؤدي إىل إعـادة األمريكيني 
النظر يف اسرتاتيجيتهم تجاه اليمن. 

أن  مفتـاح  العالمـة  ويؤّكــد 
السياسية  والقيادة  اليمني  الشـعب 
والثوريـة والعسـكرية ال تؤمل خرياً 
يف األمريكيـني، وال يف غريهـم، وهي 
عـىل ارتبـاط وثيـق وأمل باللـه، ثم 
األبطـال  املجاهديـن  بتضحيـات 
املسـتمرين يف تحريـر مـا تبقى من 
األولويـات  حسـب  اليمـن  مناطـق 
املرسـومة،  العسـكرية  والخطـط 
وعـىل صمود الشـعب العظيم، وهذا 
هـو الرهـان الـذي نراهـن عليه وال 
رهـان عـىل محادثات ال مـع أدوات 
واإلماراتيـة  األمريكـي «السـعودية 
أذنابهـم  عـىل  وال  والصهيونيـة»، 
الخونـة  حفنـة  اليمـن  مرتِزقـة 

والعمالء. 

ويتجىل االنكسـار األمريكي يف أن 
رهانـه عـىل تحقيق انتصـار رسيع 
وخاطـف يف البيضـاء، قـد تحول إىل 
هزيمـة سـاحقة، وبالتـايل َفـإنَّ ما 
بناه خالل سـنوات كثـرية تم هدمه 
مـن قبـل أبطـال الجيـش واللجان 
ـام، كما أن  الشـعبيّة يف غضـون أَيـَّ
املعركـة ليسـت يف نهايتهـا وقـوات 
الجيـش واللجـان لـن تتوقـف عند 
حـدود الزاهـر وناطع، بل ستوسـع 
منطلقاً  وسـتكون  ميدانيٍّا،  الدائـرة 
ومالحقة  أُخـرى  مكاسـَب  لتحقيق 
ملرتِزقـة العـدوان يف محافظات كان 
يعتقـد أنها سـتظل تحت سـيطرته 
مدى الحياة، واملقصود هنا محافظة 
النفطيـة  بالثـروات  الغنيـة  شـبوة 

والغازية، واملطلة عىل بحر العرب. 
ولعل االندفاع الكبري لقبائل وأحرار 
البيضاء كان له الدور األبرز يف تحقيق 
هذا االنتصار، وهذا يعني أن أبناء تلك 
املناطق قد ضاقوا ذرعاً للممارسـات 
خـالل  العنـارص  لتـكل  اإلجراميـة 
السـنوات املاضية، وأنهـم ال يريدون 
لهذه العنارص الدخـول إىل مناطقهم 

أبداً مهما كلفهم ذلك من ثمن. 
وتكتسب محافظة البيضاء أهميّة 
اسـرتاتيجية من الناحية الجغرافية؛ 
لكونهـا تقـع يف قلـب اليمـن، ولهـا 
حـدوٌد إدارية مع ثمانـي محافظات 
يمنية: شمالية مع مأرب وإب وذمار 
وصنعـاء، وجنوبية مع مأرب ولحج 
وبالتـايل  والضالـع،  وشـبوة  وأبـني 
َفـإنَّهـا تمثـل حلقـة ربـط جغرايف 
وتجاري بني شمال الوطن وجنوبه. 

ونظـراً إىل أهميّـة هـذه املحافظة 
مـن الناحيـة االسـرتاتيجية، بحكم 
موقعها الجغرافيـا، فقد جعل منها 
تنظيـم «القاعـدة» خالل السـنوات 
ملعسـكراته وملعامل  املاضيـة وكـراً 
تصنيع املفخخات والعبوات الناسفة 
وإعداد االنتحاريـني واملقاتلني، ومن 
جنسـيات مختلفـة، وأغلبهـم مـن 
الجنسية السـعودية. وقد استفادت 
هذه التنظيمات اإلجرامية «القاعدة» 
املحافظـة  موقـع  مـن  وداعموهـا 
لتوزيـع املـوت عىل اليمنيني شـماالً 
وجنوبـاً، قتالً وتفخيخـاً واغتياالت، 
والـكالم للباحث عبـد امللك عيىس يف 

حسابه عىل تويرت. 
ويـرى الكاتـب واملحلل السـيايس 
الثانيـة  املرحلـة  أن  رزق،  حميـد 
مـن عمليـة النـرص املبـني تتلخص 
األوىل:  املرتِزقـة،  نفذهـا  بمهمتـني 
الفـرار، والثانيـة: االستسـالم أمام 
أبطـال الجيـش واللجان الشـعبيّة، 
ولم يفلح طـريان التحالف األمريكي 
السـعودي برغم غاراتـه املكثّـفة يف 

رفع معنويات املرتِزقة املنهارة. 

السصغث حمسان: سمطغئ الظخر المئغظ سرَّت أطرغضا لاصثغمعا الثسَط لطاظزغمات اإلرعابغئ لاامثد وتظاحر
السقطئ طفااح: اظعغار المطغحغات الاضفغرغئ أطام أسغظ افطرغضغ شةأة وشغ غدعن أجابغع جاةسض واحظطظ تسغث الظزر شغ اجاراتغةغاعا تةاه الغمظ

اظضسار أطرغضغ جثغث..
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 : طاابسات 
يواصُل النظاُم السـعودي ممارسَة التعسفات 
الجائـرة عـىل املغرتبـني اليمنيـني يف اململكة، يف 
سـياق الحـرب عىل الشـعب اليمني واملسـاومة 
عىل معاناته جراء العدوان والحصار الذي يقوده 
للعام السـابع عـىل التـوايل بمشـاركة أمريكية 

وتغطية أممية.
وبعد سلسـلة مـن اإلجراءات التعسـفية التي 
فرضها النظام السـعودي عىل املغرتبني اليمنيني 
–كنظـام الكفالة والرسـوم متعددة املسـميات 
التـي يتكبدونهـا بشـكل متواصل والسـعودة– 
أصـدر آُل سـعود قـراراً بإزاحة العمالـة اليمنية 
وطـرد املغرتبـني اليمنيـني مـن نجران وعسـري 
ونجران وإنهـاء عقود أعمالهم ومسـاكنهم، يف 
خطـوة تؤّكـد مجـّدًدا إرصار النظام السـعودي 
عىل تضييق الخنـاق املعييش عىل اليمنيني، َحيُث 
أن ماليني املغرتبني اليمنيني يعولون ماليني األرس 
اليمنية بالقدر اليسـري مما يحصلـون عليه من 
الغربـة الشـاقة املليئـة بالتعسـفات وإجراءات 

النهب. 
وحسـب مصـادر إعالميـة، َفـإنَّ السـلطاِت 
السـعوديَة وّجهـت إنـذاراٍت لجميع املنشـآت يف 
نجران وعسـري وجيزان التي لديها عمالة يمنية، 
بإنهـاء املغرتبـني وإنهـاء كفالتهـم وترحيلهم 
إىل اليمـن عنـد انتهاء املـدة املحّددة خـالل ثالثة 
أشـهر، وإحالل مواقع عملهم بعمالة سـعودية 
أَو من جنسـيات أُخرى، فيما حملت السـلطات 
السعودية املنشآت السعودية املسؤولية الكاملة 
عـن أي تقصري يف االلتزام بهذا القرار التعسـفي 
الـذي بّررته بـ»سياسـات التوطني وسياسـات 

االنكشاف املهني وسياسة توازن الجنسيات». 
وذكـرت املصادر اإلعالمية أن هـذه اإلجراءات 
السـعودية تشـمل كافـة األسـاتذة الجامعيـني 
واملؤّسسـات  الجامعـات  جميـع  يف  اليمنيـني 
السـعودية يف مناطـق جيـزان ونجران وعسـري 
والباحـة، يف القطاعـني العـام والخـاص، كمـا 
تشـمل كذلك اليمنيني املوظفني يف املستشـفيات 
واملنشآت الطبية والتجارية السعودية، باإلضافة 
إىل العمالة اليمنية يف املنشآت التجارية املختلفة، 
الذين تلقوا جميعاً بالغات مشـابهة باالستغناء 
وبالتـايل  أعمالهـم،  مـن  وترسيحهـم  عنهـم 
االسـتعداد لرتحيلهـم من املناطـق التي تعترب يف 
األصـل الجغـرايف والتاريخـي يمنية، وسـكانها 
األصليـون يمنيون، وهو ما يؤّكـد إرصار النظام 

السعودي عىل توسيع حربه ضد ُكـّل اليمنيني.
فيمـا مصادر أُخـرى أفـادت بأنه منـذ بداية 
األسـبوع رشعت السلطات السـعودية بمالحقة 
املغرتبـني اليمنيـني وترحيلهـم بشـكل قرسي، 
قامـت  مقـاوالت،  وأصحـاب  تجـار  ومنهـم 
بتوقيفهم وترحيلهم دون السـماح لهم بأخذ أيٍّ 

من ممتلكاتهم، يف صورة أُخرى من صور النهب 
والسـلب التي يمارسـها النظام السـعودي عىل 

املغرتبني اليمنيني. 
وبالنظـر إىل املمارسـات التـي اتخذها النظام 
السعودي يف وقت سـابق ضد املغرتبني اليمنيني، 
َفــإنَّ هـذا القـرار يأتي ممهـداً إللغـاء العمالة 
اليمنيـة يف كامـل املناطق السـعودية، َحيُث أفاد 
مغرتبـون يمنيـون بـأن السـلطات السـعودية 
وضمن حربها عليهم اتخذت قرارات بمنعهم من 
مزاولة املهـن الِحَرفية وأوقفـت تجديد الرَُّخِص 
ألكثـَر مـن ٢٨ مهنـة تحـت اليافطـة املعهودة 
«سـعودة األعمـال والفـرص» وذلـك يف عمـوم 
املناطق السعودية، فيما شـملت تلك التعسفات 
منـَع املغرتبـني مـن مزاولـة التجارة والنشـاط 
والعمـل يف ١٢ قطاعاً، منها (محالت السـيارات 
والدراجات، ومحـالت املالبس الجاهزة، ومحالت 
األثاث املنـزيل واملكتبي، محـالت األدوات املنزلية 
واألجهـزة الكهربائية واإللكرتونيـة ومواد البناء 
والحلويـات) وغريها، ليأتَي قراُر االسـتغناء عن 
األكاديميني وأسـاتذة الجامعات ومدراء األعمال 
وأطباء املستشـفيات يف جيزان وعسري ونجران، 
خاتمـًة إلغالق ُكـّل سـبل العمـل بوجه املغرتب 
اليمني، وهي قراراٌت تجعل املغرتبني أماَم األبواب 

املغلقة يف ُكـّل القطاعات واألعمال. 
كمـا يأتي قـرار طـرد املغرتبـني اليمنيني من 

القطاعـات الــ١٢ املذكورة أعـاله بمثابة الطرد 
الجماعي ألكرب عدد ممكن من املغرتبني اليمنيني، 
َحيُث أن الغالبية السـاحقة منهم يعملون يف تلك 
القطاعات التجارية، وهو ما ينذر بتعرض مئات 
اآلالف مـن املغرتبني اليمنيني للرتحيل من جنوب 

اململكة وداخله. 
ومع األيّام األوىل من القرار السـعودي الجديد، 
تشـري مصـادر إعالميـة إىل أن بعـض املغرتبني 
اليمنيني يف جنـوب اململكة اضطروا إىل تسـجيل 
ممتلكاتهـم رسـميٍّا باسـم الكفيل السـعودي، 
األمر الذي يجعلُهـم ُعرضًة للنهب والنصب، كما 
جرت العادة، كمـا تعرضهم للطرد املفاجئ دون 
النظر للمهلة التي حّددتها السـلطات السعودية 
بثالثـة أشـهر، يف حـني نّوهـت املصـادر إىل أن 
السـلطات السـعودية تمنع املغرتبـني حتى من 
حق التقـايض واللجوء إىل املحاكم السـعودية يف 
أية مشـكلة يتعـرض لها، وأّكــدت أن القرارات 
واألوامـر التي تصدرها السـلطات السـعودية يف 
هذا املجال تجعل من أية قضية تُرفع إىل املحكمة 
محكومٌة بالخسـارة مسـبقاً، َحيـُث أن قرارات 
السلطات السعودية تتحيز مسبًقا ضد املغرتبني، 
وهـو ما يعتربه مراقبون إجبـاراً عىل التخيل عن 
الحقوق واملمتلكات التي أفنى املغرتبون سنواٍت 
من أعمارهم يف سـبيِل تحصيلهـا لتوفري الحياة 

الكريمة لهم وألرسهم. 

وعـىل صعيـد ردود الفعـل اليمنية، فقـد أثار 
القراُر السـعودي موجَة سخط شعبيًّة عارمًة يف 
الداخل اليمني، َحيُث اعترب ناشـطون املمارساِت 
السـعوديَة ضـد املغرتبني حربـاً تسـتهدُف ُكـلَّ 
يمنـي، منّوهني إىل أن خضوَع األنظمة السـابقة 
السـعودي  النظـام  جعـل  السـعودية  للهيمنـة 
يتمادى عىل املغرتبني بسلسلة خطوات تعسفية 
نسـفت ُكـّل مـا ورد يف اتّفاقية الطائف بشـأن 
العمالـة اليمنية يف الداخل السـعودي، كما اعترب 
الناشـطون إقدام السـعودية عىل طرد اليمنيني 
من أرض أجدادهم –يف إشـارة إىل جيزان وعسري 
ونجران– أمراً غري مقبول يسـتدعي الرد اليمني 
القـوي الضامن السـتعادة حقـوق وكرامة ُكـّل 

اليمنيني. 
ويأتـي القرار السـعودي العدواني الجديد بعد 
أسـابيع من توقيف واحتجاز املغرتبني العائدين 
إىل اليمـن يف منفـذ الوديعة؛ بذريعـة منع دخول 
سـيارات الدفع الرباعي، َحيُث يقيض املسافرون 
امـاً طويلًة يف الصحراء مـع عوائلهم؛ بذريعة  أَيـَّ
منع خـروج املركبات ذات الدفـع الرباعي، علماً 
أن غالبية تلك املركبات تخرج تحت نظام الرتبتك 
الـذي يفرض ضمانـات بعودة املركبـة لألرايض 
السـعودية خـالل فـرتة ال تتجاوز ثالثة أشـهر، 
غري أن مصادر أفادت بأن السـلطات السـعودية 
اتخـذت هذا القـرار ملزيد من التنكيـل باملغرتبني 
اليمنيـني ونهـب أموالهم وممتلكاتهـم بما فيها 
سـياراتهم، وفيما يتم مسـاومُة املسافرين عىل 
بيـع سـياراتهم بأسـعار زهيـدة يطـوُل العناُء 
ببعضهم ويحتجزون أشهراً عدة وبعَدها يُسَمُح 
لهـم بالعودة، وهو مـا اعتربه املراقبـون تنكيالً 
قرسياً باملغربني، إذ إن فرتاِت احتجازهم الطويلة 
تسـتنزُف ُكـلَّ مدخراتهـم يف الرصفيات اليومية 

باملنفذ خالل فرتة االحتجاز. 

حؤعُن املشرتبني تثغُظ اإلجراءات الاسسفغئ 
بتص الغمظغني بالسسعدغئ

مـن جهتهـا، أدانـت وزارُة شـئون املغرتبني، 
بشدٍة قراَر السلطات السعودية برتحيل املغرتبني 
اليمنيـني من نجـران وجيزان وعسـري والباحة، 

واملناطق الجنوبية كافة. 
وقالت الوزارة يف بيـان لها: إن هذه اإلجراءاِت 
التعسـفيَة بحـق املغرتبـني اليمنيـني تتناىف مع 
أبسـط حقوق اإلنسـان التـي كفلتهـا الرشائُع 
واملواثيُق والقوانني الدوليـة.. مؤّكـدًة االحتفاَظ 
بحقوق اليمنيني ورفعها أمام املحاكم واملنظمات 

الدولية. 
وطالب البيان، األمم املتحدة واملنظمات الدولية 
املعنيـة بحقوق اإلنسـان، القيـام بدورها تجاه 
االنتهاكات التي تمارسـها السـلطات السعودية 
ضد اليمنيـني املقيمني عىل أراضيهـا والتي كان 

آخرها منع تواجدهم يف املناطق الجنوبية.

تقرير

بسث تعصغش المشاربغظ سظ السمض شغ 12 صطاسًا غحشُطه طقغغُظ المشاربغظ شغ سمعم طظاذص الممطضئ:

الظزام السسعدي غصّرر اقجاشظاَء سظ ُضـّض املشرتبني الغمظغني جظعب املمطضئ وغمعُطعط 3 أحعر إللشاء سصعد أسمالعط وطساضظعط!

 سـثوان سطى ضـض الـغمظغـني سـثوان سطى ضـض الـغمظغـني
السسعدغئ تظسُش ُضـضَّ اقّتفاصغات وتطرد المشاربغظ الغمظغغظ..

اجاحعاُد طعاذظ يف صخش طثشسغ جسعدي سطى طظاذص خسثة التثودغئ
 : خسثة

يواصُل النظاُم السعودي ارتكاَب الجرائم 
الوحشـية بحق املدنيني اليمنيني منذ قرابة 
سـبع سـنوات، وسـط دعم أمريكي أممي 
شـجع تحالف العدوان عىل اإليغـال يف قتل 

اليمنيـني بالغارات والقذائـف والصواريخ، 
وكذا بالحصار والتجويع.

ويف جديـد الجرائم السـعودية استشـهد 
مواطٌن يف إحدى مناطـق صعدة الحدودية، 
السـعودي  العـدّو  لجيـش  قصـف  جـراء 
استهدف املناطق اآلهلة بالسكان يف املناطق 

الحدودية. 

وأَفاد مصدر محيل لصحيفة املسـرية 
باستشـهاد مواطن إثـر قصف مدفعي 
اسـتهدف  السـعودي  العـدّو  لجيـش 
منطقـة الرقـو التابعـة ملديريـة منبه 

الحدودية. 
وأّكــد املصـدُر أن املدفعيـَة السـعودية 
وعيارات ِاألسلحة املتوسطة طالت املناطَق 

اآلهلة بالسـكان املدنيني عىل طول الرشيط 
الحـدودي، وهـو ما قد يتسـبب بسـقوط 

العديد من الضحايا. 
ونـّوه املصـدر إىل أن املدنيني يسـقطون 
بشـكل يومي مـا بني شـهيد وجريح جراء 
االعتداءاِت السعودية املتواصلة عىل املناطق 

الحدودية. 
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 : تاوره / تاوره أغمظ صاغث 

- بدايـًة أُسـتاذ يحيـى.. ما هـي دالالُت إحياء يوم 
الواليـة (عيد الغديـر)؟ وما األثر الـذي يرتُكه هذا 

اليوم يف نفوس املؤمنني؟
هـذا يُدلُّ عىل العالقِة اإليمانيـِة والِوجدانيِة التي 
تربُُط شـعبَنا العزيَز بالرسـول -َصىلَّ اللـُه َعـَليْـِه 
وََعــَىل آِلــــِه َوَسـلَّـَم- وبأمـري املؤمنـني -َعَليِْه 
ــَالُم-، وبأعـالم الهـدى من أهـل البيت عليهم  السَّ

السالم. 
َم يف  وتُدلُّ أَيْـضاً عىل وعي شـعبنا بأهميّة ما ُقدِّ
ــة، وارتباطها بوالية  هـذا اليوم من والية أمـر األُمَّ
الله -ُسبَْحانَـُه َوتََعاَلـى- ووالية رسوله -َصىلَّ اللُه 
َعـَليْـِه وََعــَىل آِلـــِه َوَسـلَّـَم- وارتباطها بكمال 

الدين، وفاعليته، ونفعه يف واقع الحياة. 
 ومـن خالل إقامة هذه املناسـبة، يزداُد شـعبنا 
اليـوم  ـــة  األُمَّ تحتاجـه  وبمـا  بدينـه،  وعيـه  يف 
مـن رضورة الرجـوع إىل واليـة اللـه -ُسـبَْحانَـُه 
َوتََعاَلـى-، بشـكل كامل بما يف ذلك والية الرسـول 
واإلَمــام َعِلـيٍّ وأعالم الهدى من أهل البيت لتخرج 

من الحالة السيئة التي تعيشها. 
 هـذا اليوم املبـارك جديٌر بنـا أن نحتفَل به، وأن 
نبتهَج به، وأن نفرَح به، فهو مناسبٌة دينيٌة عظيمٌة 
ومباركة، وشعبُنا يف ُكـلِّ عام يحتفُل بهذه املناسبة 
ضمن موروثـه اإليماني والديني الذي حاَفَظ عليه، 

ويحافظ عليه يف املستقبل إن شاء الله. 
إن هذه املناسـبة العظيمة لهـا أهميتُها الكبرية 
بالنظـر إىل موقعهـا يف الدين، وبالنظـر إىل عالقتها 
ــة، وهذا مـا ينبغي أن ننُظَر من خالله  بواقع األُمَّ
إىل هذه املناسـبة، فيـوُم الغدير (يـوم الوالية) هو 
اليوم الذي رسـم فيه الرسوُل املساَر السيايسَّ ألمر 
ــة، بما أعلنه فيه مـن أمر الوالية، بدءاً بوالية  األُمَّ

ـَالُم-.  أمري املؤمنني عيلّ -َعَليِْه السَّ
 إنـه اليـوم الذي نزل فيه قـول الله -ُسـبَْحانَـُه 
َوتََعاَلـى- يف كتابه الكريم: {اْليَْوَم أَْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم 
َوأَتَْمْمُت َعَليُْكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اْإلسـالم ِدينًا}

[املائدة: مـن اآلية٣]، أفال يجُدُر بنا أن نحتفل بيوم 
أكمل الله فيه الدين وأتم النعمة عىل البرشية؟!. 

 
ــَالُم- أشـجُع طاعن  - اإلَمــام َعِلــيٌّ -َعَليِْه السَّ
وضـارب ولـه املواقـف البطوليـة مع الرسـول يف 
الغـزوات ومـا بعدها.. هـل هناك عالقـٌة بني ذلك 
وبني ما يحّققه أبطال الجيش واللجان الشـعبيّة يف 

مختلف ميادين الثغور وكيف؟
مـا يحّققه املجاهدون يف سـبيل الله، من أبطال 
الجيش واللجان الشـعبيّة مـن انتصاراٍت له عالقٌة 
أكيـدٌة بصحة التويل؛ ألَنَّهم ممن توىل الله ورسـوله 

ا، تولياً  واإلَمــام َعِلـيّـاً توليـاً واعيـاً، تولياً عمليّـٍ
صادقاً، والله سـبحانَه وعد يف آية الوالية يف سـورة 
املائدة بالنرص ملن يتوىل اللَه ورسـوله والذين آمنوا 
عندمـا قال: {َوَمن يَتََولَّ اللََّه َوَرُسـوَلُه َوالَِّذيَن آَمنُوا 

َفِإنَّ ِحْزَب اللَِّه ُهُم اْلَغاِلبُوَن}. 
وهـم محط رعايـة اللـه -ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَلـى- 
ونرصه اسـتجابة لدعاء الرسـول يف حديث الوالية 
عندما قـال: (اللهـم واِل من وااله وعـاِد من عاداه 

وانرص من نرصه واخذل من خذله). 
هذا من ناحيـة، ومن ناحية أُخـرى من يتولون 
ــَالُم- ترتقي نفسـياتهم،  اإلَمـام َعِلـيّاً -َعَليِْه السَّ
وأعمالهـم،  مواقفهـم  يف  يرتقـون  وبالتـايل 
ويسـتوحون من أمري املؤمنني ومن مواقفه أعظَم 

دروس الشجاعة والبطولة والثبات واالستبسال. 
 

- نحـن نعيـش يف زمن يندفـع فيه بعـُض العرب 
واملسـلمني لتقديـم الـوالء لألمريكيـني والصهاينة 
ومحاربـِة ُكــّل من يطالـب بالوالء لله وللرسـول 

وللمؤمنني.. كيف تعلقون عىل ذلك؟
هذا هو الـيشُء الطبيعـيُّ ملن يرفضـون الَواليَة 
اإللهيَة، أن يسـتبدلوا بها واليـة اليهود والنصارى؛ 
ألَنَّ اللـَه سـبحانَه تحـدث عـن َخطَّـني وواليتـني 
يف سـورة املائـدة، أوالً تحـدث عـن واليـة اليهـود 
والنصارى وخطورتها يف قوله: {يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ 
الَ تَتَِّخـذُواْ اْليَُهوَد َوالنََّصاَرى أوليـاء بَْعُضُهْم أولياء 
نُكْم َفِإنَُّه ِمنُْهْم إِنَّ الّلَه الَ يَْهِدي  بَْعٍض َوَمن يَتََولَُّهم مِّ
اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي} املائدة٥١} ثم يقول بعد ذلك: {إِنََّما 
َوِليُُّكـُم الّلُه َوَرُسـولُُه َوالَِّذيَن آَمنُواْ الَِّذيـَن يُِقيُموَن 
الََة َويُْؤتُـوَن الزََّكاَة َوُهْم َراِكُعـوَن} املائدة٥٥}  الصَّ
فالنـاس بني خياريـن: إما واليـة الله -ُسـبَْحانَـُه 
َوتََعاَلـى- ورسوله والذين وآمنوا أَو البديل ستكون 

هي والية اليهود والنصارى. 
 وقد رأينا من يرفضون هذه الوالية اإللهية كيف 
يتجهون بطريقة مبارشة لتويل أمريكا وإرسائيل، 
أَو بطريقة غري مبـارشة بتوليهم لزعمائهم الذين 

يتولون أمريكا وإرسائيل. 
 

ـابيـون وأتباُعهـم إىل طمـس هـذه  - سـعى الوهَّ
املناسبة العظيمة.. برأيكم ما هي أهدافهم من وراء 
ذلك؟ وكيف نحيي يوم الوالية من وجهة نظركم؟

ـابيـون يحّققـون هدفـاً يهوديـاً، سـواء  الوهَّ
شـعروا أَو لم يشعروا، فاليهود يسـَعون إىل فصل 
ــة عن رموزها وأعالمها الحقيقيني؛ ملعرفتهم  األُمَّ

بأهميّـة الرموز واألعالم يف إقامة املرشوع الديني، 
ويف اسـتقامة اإلنسـان يف الحياة، هذا أوالً، وثانياً 
ليوجـدوا حالًة من الفراغ لـدى أبنائنا فيما يتعلق 
بالرموز واألعـالم فيأتون هم ويمألون هذا الفراَغ 
برموز من لديهم رموز يف الفساد والضياع والتيه. 
أما كيف نحيي هذه املناسـبة، مناسـبة الغدير 
بمـا حصل فيها، فمن خـالل الفعاليات التي نبّلغ 
فيها ما بّلغه رسوُل الله يف مثل هذا اليوم، ليستمر 
بـالُغ رسـول الله يف أمتـه؛ ألَنَّ املسـألَة لها عالقٌة 
بقدسـية الله وحكمتـه وعدله ورحمتـه، وكمال 

دينه، وإقامة الحّجـة عىل عباده. 
أضـف إىل ذلـك أن أمتنا بأمـسِّ الحاجـة اليوَم 
أكثـَر من أي وقت مـىض إىل العـودة إىل والية الله 
ورسـوله والذين آمنـوا، بدءاً بأمـري املؤمنني عيل 
ــَالُم-، وانتهاء بالسيد القائد عبد امللك  -َعَليِْه السَّ

بدر الدين الحوثي حفظه الله فهو خالصها الوحيد 
مما هي فيه من الذلة والخزي. 

 
- مـاذا عن عالقـة اليمنيـني باإلَمـام َعِلــيٍّ وأهل 

البيت عليهم السالم؟
-َعَليْـِه  َعِلــيٍّ  باإلَمــام  اليمنيـني  يربُـُط  مـا 
ــَالُم- هي عالقُة اإليمان، عالقة املحبة، عالقة  السَّ
التويل، عالقة االقتَداء واالهتداء، ونحن يمن اإليمان 
والحكمـة وإيماننـا يحتم علينا أن نكـوَن مع أمري 
املؤمنـني، مـع الحق، مـع القرآن، مع مـن هو من 

رسول الله بمنزلة هارون من موىس. 
 

- برأيكم كيف تَرون الفئاِت أَو الجماعاِت البعيدَة 
؟ عن إطاِر َوالية الله والرسول واإلَمـام َعِلـيٍّ

ُكلُّ الفئـات التي هي بعيدٌة عـن التويلِّ الحقيقي 
لله ورسـوله واإلَمـام َعِلـيٍّ هي معرضة ألن تتوىلَّ 
اليهـوَد والنصارى، إما بطريقـٍة عمودية بالوقوف 
أُفقيـة  بطريقـة  أَو  فلكهـم،  يف  والتَحـّرك  معهـم 

بالسكوت أمام مؤامراتهم وتَحّركهم. 
ويف هذه املناسبة العزيزة، ندعو أمتنا إىل أن تعوَد 
إىل حديـث الوالية حتـى تحصن نفسـها من والية 

اليهود والنصارى. 
 

ــة عند فصل أبنائها  - بما تتمثل الخطورُة عىل األُمَّ
عن مصادر الهداية الحقيقية؟

ــُة نفَسها عن مصادر الهداية  عندما تفصُل األُمَّ
سـيكونون معرَّضـني للضيـاع والتيـه، وأن يتولوا 
املجرمـني والطواغيت والفاسـدين، وأن يتمسـكوا 
بهم ويتأثروا بهم ويتاسـوا بهم؛ ألَنَّ اإلنسـاَن ال بد 
له من ُقدوة يف الحياة، فإما أن يكون ُقدوًة حسـنة، 
أَو سـيكون ُقـدوة سـيئة، ونحـن نرى أبنـاَء أمتنا 
ولألسـف كيف يتأثرون بمن َهـبَّ ودب من اليهود 
والنصارى والكافرين يف ُكـّل شـؤون حياتهم حتى 

عىل مستوى أبسط األشياء. 
 

- مـا الحكمـُة يف اختيـار اإلَمــام َعِلــيٍّ -َعَليْـِه 
ـَالُم- وليٍّا عىل املؤمنني؟  السَّ

هذا كان بأمر الله تعاىل يف قوله {{يَا أَيَُّها الرَُّسوُل 
بَلِّـْغ َما أُنـِزَل إَِليَْك ِمن رَّبَِّك َوإِن لَّـْم تَْفَعْل َفَما بَلَّْغَت 
اِس إِنَّ الّلَه الَ يَْهِدي  ِرَسـاَلتَُه َوالّلُه يَْعِصُمَك ِمَن النـَّ
اْلَقـْوَم اْلَكاِفِريـَن} املائـدة٦٧} ويف حديـث الوالية: 

{(يَـا أَيَُّها النَّاس، إِنَّ اللَه َموَالي، َوأَنَا َموَىل امُلؤِمِننَي، 
 ٌّ أوىل ِبِهم ِمن أنفسـِهم، َفَمن ُكنت َمـوَاله، َفَهذَا َعِيل
ٌّ َموَالُه، اللُهمَّ َوال َمن َواَالُه، وََعاِد َمن  َموَاله َفَهذَا َعِيل
ه، َواخذُل َمن َخذََله} وهو  َعـاَداُه، َوانُرص َمن نَـَرصَ

اختيار من الله الحكيم ورسوله الحكيم. 
 وال يشـك أحد من املسـلمني يف زمن رسـول الله 
-َصىلَّ اللُه َعـَليْـِه وََعـَىل آِلـــِه- َوَسلَّـَم- بأن أمري 
َل لهذه املهمة دون سواه وأن  املؤمنني كان هو املؤهَّ
محلَّـه منها محلُّ الُقطِب مـن الرحى، كما قال هو 

سالُم الله عليه. 
 

االسـتبداد  قـوى  مواجهـة  يف  الواليـة  أثـُر  مـا   -
واالستكبار؟

الَواليُة اإللهية لها عالقٌة أكيدٌة بموضوع الرصاع 
مـع اليهود والنصـارى والكافريـن ونحوهم، فهي 
رشط أََسـايس يف تحقيـق النـرص، فالله سـبحانه 
يقـول: {َوَمن يَتََولَّ اللََّه َوَرُسـوَلُه َوالَِّذيَن آَمنُوا َفِإنَّ 

ِحْزَب اللَِّه ُهُم اْلَغاِلبُوَن}.
 

- يف إطار هذه املناسـبة العظيمة.. ما هي رسالتكم 
ـــة اإلسـالمية ككل وللشـعب اليمنـي  ألبنـاء األُمَّ

ة؟ َخاصَّ
نبارُك ألبنـاء أمتنا وألبناء شـعبنا ُخُصوصاً هذا 
املناسـبة العظيمـة التي هـي عيُد األعيـاد وأعظُم 
املناسـبات الدينية، فهـي يوُم إكمـال الدين وتماُم 
النعمـة باختيار من سـيخلف الرسـول -َصىلَّ اللُه 
َعـَليْــِه وََعــَىل آِلــــِه َوَسـلَّـَم- يف إدارة وتقديم 
وتجسـيد هـذا املرشوع اإللهـي وإنزالـه إىل الواقع 
ـــة يف ُكـّل مجاالت  كمرشوع حضـاري يبني األُمَّ
حياتها، وله عالقٌة أكيدة بفاعلية هذا الدين ونفعه 
ــة وكرامتها  يف واقع الحياة، وله عالقـة بعزة األُمَّ

وخرييتها وتمّكنها. 
ولـه عالقة بالـرصاع مع أعـداء هـذا الدين من 
اليهـود والنصـارى وغريهم، فال نـَرص وال فالح إال 
بتنفيـذ ما قدم الرسـول -َصىلَّ اللـُه َعـَليْـِه وََعـَىل 
آِلـــِه َوَسـلَّـَم- يف هذا اليوم من َحـّل ومخرج لهذا 
ــَالُم-  ـــة من خالل اإلَمــام َعِلـيٍّ -َعَليِْه السَّ األُمَّ
وأعـالم الهدى مـن أهل بيت الرسـول -َصـىلَّ اللُه 
َعـَليْــِه وََعــَىل آِلــــِه َوَسـلَّـَم- ورثـة الرسـول 
الحقيقيني من يسـريون بسـرية الرسول يف جهاده 
ويحملون روحيتـه وينهجون نهجـه يف ُكـّل يشء 

عرب التاريخ بكله إىل يوم القيامة. 

اُفجااذ غتغى صاجط أبع سعاضئ شغ تعار لختغفئ «المسغرة»:

طظ غرشدعن الَعقغئ اإللعغئ غاةععن بطرغصئ 
طئاحرة لاعلغ أطرغضا وإجرائغض

غعم الشثغر عع الغعم الثي رجط شغه الرجعُل المساَر السغاجغ غعم الشثغر عع الغعم الثي رجط شغه الرجعُل المساَر السغاجغ 
ــئ والئثغض سظه الدغاُع والاعلغ لطغععد والظخارى ــئ والئثغض سظه الدغاُع والاعلغ لطغععد والظخارىفطر اُفطَّ فطر اُفطَّ

ـابغعن غتّصصعن     الععَّ
عثشاً غععدغاً شغ السسغ 
ــئ سظ رطعزعا  لفخض افُطَّ

وأسقطعا التصغصغغظ لائصى 
شغ ضغاع وتغه

    طظ غاعلعن اإلَطـام َسِطـغًّا 

ـَقُم- غرتصعن  -َسَطْغِه السَّ
شغ طعاصفعط وأسمالعط 

وغساعتعن طظ طعاصفه أسزَط 
دروس الحةاسئ والئطعلئ 

والبئات واقجائسال

    الظاس بغظ خغارغظ إطا وقغئ 
اهللا ورجعله والثغظ آطظعا أو 
الئثغض وقغئ الغععد والظخارى

ــَئ لطسعدة إلى      ظثسع افُطَّ

تثغث العقغئ ضغ تتّخَظ ظفَسعا 
طظ وقغئ الغععد والظخارى



7
األحد

العدد

22 ذي الحجة 1442هـ..
1 أغسطس 2021م

(1201)
دراسة 

 : إسثاد / طتمث الفرح: 
انتهت مناسـبُة عيـد الغديـر كفعاليات 
واحتفـاالت، ولكنهـا لـم تنتـِه كمفاهيـَم 
ومصاديَق عمليـٍة، ويُفرتَُض يف أقل أحوالنا 
كمؤمنـني وكأوليـاء للـه نتـواله ونؤمن به 
-ونسـأُل اللَه أن يوفَقنا لذلك- أن ال تغادَرنا 
َمنا واستوعبنا ما  هذه املناسـبة إالَّ وقد تفهَّ
يعنيه مبدأُ الَوَالية وكيـف يتحّقق يف واقعنا 

ولو يف مستويات معينة. 
قد ال نسـتطيُع أن نحّقَق إالَّ جزًءا يسريًا 
ا عمليٌة نرتقي  من ذلـك؛ وألن تحقيَقه كليّـٍ

فيها باستمرار مدى الحياة. 
لكـن التطبيـَق الفعـيل يبدأُ مـن اليقني 

واالستيعاب واإليمان بهذا املبدأ. 
وأنا حسـب مـا أفهم وهو لألسـف فهم 
قـارص ومحـدود أن مـالزم دروس معرفة 
اللـه الـ ١٥ أتت يف سـياق تفاصيـل الوالية 
وكيف تتحّقـق يف واقعنا بـدًءا بالثقة بالله 
التـي كانـت الـدرس األول بعـد الرصخـة 
وبعـد أن أكمـل دروس املائـدة األوىل، َحيُث 
اختتم السيد حسـني دروس املائدة يوم ١٦ 
والرصخة جاءت يف يوم ١٧ ودروس معرفة 

الله أتت يوم ١٨ من نفس الشهر. 
كان آخـر دروس املائـدة الـدرس الرابع 

أكثَر تركيزاً عىل مواصفات أولياء الله. 
ألهميّـة  قليـًال  أطلـت  لـو  يل  اسـمحوا 
املوضوع وما يرتبط بـه يف واقعنا يف الحياة 

ويف مستقبلنا يف اآلخرة. 
أوالً- ألَنَّ املوضـوع لـه عالقـٌة بطبيعـة 
البنـاء اإليمانـي وبنـاء الوعـي يف املسـرية 
ولـه بُعـٌد يرتبـط بتاريـخ املسـرية، أضف 
لذلك تسلُسـَل الدروس التي لم تكن بشـكل 

عشوائي كما يظن البعض.
فقد كان السيد حسني رضواُن الله عليه 
يقدم الدروَس بشكل مرتابط وفق خارطة 
محـّددة، وُكلٌّ منهـا يعـزز ويدعـم اآلخـر 
بغض النظـر عما تخللها مـن محارضات 
بعضها مرتبط بمناسبات وبعض بأحداث 

طرأت. 
ثانيـاً: أن البعـَض ينرصف فيمـا يتعلق 
بفهم مبدأ الَوالية إىل اإلَمـام َعِلـيٍّ ويقتطعه 
مـن السـياق الـذي ورد فيـه ويفصله عن 
تسلسـل آية الوالية، ويتجاهـل أن الخطوة 
األوىل يف التـويل هـي خطوة إيمانيـة ترتبط 
بالدرجـة األوىل بالعالقة الوثيقـة بالله بدًءا 
بالروحيـة اإليمانيـة ((املحبـة للـه والثقة 
بالله والخوف والخشـية منه والتعظيم لله 
واإلجـالل له واالسرتشـاد بهـداه والطاعة 

املطلقة له... إلخ)). 
وهـذا أول معيـار يمكـن أن تقيَس مدى 
إيمانـك والتزامـك بمبـدأِ الواليـة وهل أنت 

متولٍّ لله؟
فالتويل ال يقـاس بمقدار الربع والزوامل 

وترديد الوالء يف يوم الغدير أبداً!!
وبالتايل فالعالقـة التي ينبغي أن تربطنا 
بهذا املبـدأ العظيم ليسـت ُمَجــّرد معرفة 
ذهنيـة أَو فهم سـطحي، بل يجب أن تكون 
عالقة وعي وتفهم كما يجب وإيمان ويقني 

يرتسخ يف قرارة نفوسنا. 
واملعيار للعالقة هو التفاعل واالستجابة 
الحية يف واقعنا العميل، فأنت كطرف تنطلق 
أنت، تتوّجـه، تسـتهدي، تسعى ألن ترتبط 
يف  قناعاتـك،  يف  تصوراتـك،  يف  فهمـك،  يف 
مواقفك، ثـم يف واقعك العميل بكله عىل هذا 

األََساس ومن هذا املنطلق. 
ومـن خـالل الرؤيـة القرآنيـة، نجـد أن 
حالة التويل لهـا جوانُب متعددة فيها رؤية، 
وثقافـة، ومنهـج نفهمـه ونعيـه، وفيهـا 
جانب أخالقي ومواصفات معينة نتحىل بها 
ومبادئ نرتبط بها وكذلك مسـارات عملية 

نتَحّرك فيها. 
ومن ثَـــمَّ يمكننا قياُس حالة التويل لله 

يف مسـتوى انطبـاق هذه الجوانـب يف واقع 
اإلنسـان بمعنى (أنا متولٍّ لله -ُسـبَْحانَـُه 
املبـادئ  بتلـك  التزامـي  بقـدر  َوتََعاَلــى- 
املنهجيـة  بتلـك  وارتباطـي  واملواصفـات 
ومستوى التزامي بها يف املسار العميل وهذا 
الذي يعرب عن مستوى التويل لله -ُسبَْحانَـُه 

َوتََعاَلـى-). 
وغيـاُب مصاديـق الواليـة العملية يمثُل 
يف الـوالء للـه ولرسـوله ولإلَمـام  تراجعـاً 

َعِلـيٍّ وألعالم الهدى صلوات الله عليهم. 
وبالتايل ينبغـي أن تكـون عالقتُنا بمبدأِ 

الوالية هي عالقة االلتزام والوعي والعمل. 
فإحياؤنا ليوم الواليـة (عيد الغدير) هو 
محطة لتصحيح الواقع العميل والسـلوكي 
ويوٌم لتجديد َواليتنا لله ولرسـوله ولإلَمـام 
َعِلــيٍّ وألعالم الهدى بوعي صحيح وإيمان 
عميل راسخ، وليس ُكـّل يشء يف الَوالية، وال 
يعني انتهـاؤه أننا قد حّققنـا ُكـّل مقاصد 

الوالية يف واقعنا. 

وطظ عظا غةُإ أن ظسَغ طا غطغ:
- أن هذه املناسبَة يف مدلوالتها هي تأكيٌد 
ـة معالَم الطريق،  عىل أن الله قد رسـم لألُمَّ
وبالتـايل َفــإنَّ الخـروَج عـن تلـك املعالم 
عصيـاٌن لله تعـاىل، فاللـه هو الذي رسـم 
لنـا طريقاً ليـس من صالحياتنـا أن نختاَر 
بدائَل عنها، سواء يف القدوات أَو يف املفاهيم 
واملنهجيات العملية واملواقف، فاسـتجابتنا 
الصحيحـة لله أن نقبَل منـه الطريقَة التي 

رسمها لنا ونلتزم بها. 
ظلـوا  عندمـا  الخـوارَج  أن  نـدرَك  أن   -
وتاهوا وأجمعت ُكـلُّ فئات املسلمني بأنهم 
كالُب أهـل النـار إنمـا كان انحراُفهـم عن 
ـَالُم- منشأُه أنهم  اإلَمـام َعِلـيٍّ -َعَليِْه السَّ

لم يرتبطوا به كما ينبغي. 
- الـذي ينبغـي علينـا يف َخـطِّ الوَالية أن 
نسّلَم أنفَسنا لله ليهديَنا هو ونتجه يف واقعنا 
العمـيل عـىل مـا يشـاء ويريد وعىل حسـب 
توجيهاتـه وتعليماته ونسـتهدي بالله ومن 

خالل أعالم الهدى يف ما جعله الله -ُسبَْحانَـُه 
َوتََعاَلـى- من خاللهم، وأن ال نعترب أنفسـنا 

 . مفلتني ومفتوحني ملن َهبَّ وَدبَّ
واضـٌح  مسـاٌر  هـو  الواليـة  مسـار   -
ومحّدٌد، تحت ِمَظلَِّة الوالية تصنُع قناعاتنا 
وتوّجـهاتنـا ومواقفنـا، ويحّددهـا لنا الله 
-ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَلـى-، ونحـن معنيون أن 
نعتصَم بحبله ونتمسـك بأعالم الهدى ممن 
واليتهـم امتـداٌد لواليته وهم عبيـٌد له، إنما 
يشـدون إليه، إنمـا هم يف مقدمـِة الطريق 
أكثـر الناس عبـادًة وطاعة َوتوليـاً لله من 

غريهم. 
- نحـن يف هـذه املرحلة بأَمـسِّ الحاجة 
إىل اإليمـان بهذا املبدأ العظيـم، الذي يضبُُط 
ــة، ويجعل من انتمائها لإلسالم  مساَر األُمَّ
ارتباطاً، وليس فقط ُمَجـّرد انتماء شـكيل 
روتينـي اعتيـادي، يقتـُرص عـىل التزامات 
محـدودة، ضمـن طقـوٍس معينـة، ضمن 

عبادات معينة، ضمن أخالقيات معينة. 

- مبـدأ الواليـة هـو الضمانـُة لتحويـل 
انتمائنا لإلسالم إىل عالقٍة وارتباٍط منهجي 
ـٌة مستقلة،  للحياة بكلها، حتى نعرَف أننا أُمَّ
نعيُش حالَة االسـتقالل التـام الذي يفِصلُنا 
عن التبعية بكل أشكالها ألعدائنا من اليهود 
وغري اليهود، ألعدائنا من املستكربين يف هذه 
األرض، مـن الطاغوت املنحـِرِف عن منهج 
الله -ُسبَْحانَـُه َوتََعاَلـى- من ُكـّل الظاملني 
يف  نـرى  األرض،  يف  واملفسـدين  واملضلـني 
اإلسـالم مرشوعاً للحياة نسـريُ عليه، ننعم 
بـه بكل ما تضمنـه من توجيهـات إالهية، 

نحظى فيه بالرعاية اإللهية. 
- اإليمـان بهذه الوالية ليس ُمَجـّرَد كالٍم 
نقولُـه، ليـس عبارًة عـن انتمـاء مذهبي، 
كمذهـٍب وانتهى األمر، إنما هو عالقٌة فيها 
ارتبـاٌط مبـدأي، وأخالقي، وعمـيل، نرتبط 
بهذا اإلسالم يف منهجه العظيم، يف مرشوعه 
العظيـم، فنجعل من عيلٍّ حلقَة الوصل التي 
تربطنا برسول الله -صلوات الله عليه وعىل 
آلـه- تربطنا بهـذا اإلسـالم يف مبادئه، بهذا 
اإلسالم يف أخالقه، بهذا اإلسالم يف مرشوعه 
العمـيل، بهذا اإلسـالم فيما يقدمـه لنا من 

وعي، من بصائر، من حقائق. 
- تتجّىل مسـتوى عالقتنـا بهذا املبدأ من 
خالل التفاعـل، من خالل تفاعلك أنت بهذه 
العالقـة، إقرارك بها يسـاعُدك عىل أن تبنَي 
عىل هـذا اإلقرار هـذا التفاعل الـالزم، لكي 
تسـتفيَد، لكي تكوَن ملتزماً بهذه الوالية يف 
واقعـك العميل ويف التلقـي الثقايف والفكري 
الذي تعـرف به اإلسـالم كما هـو، لتتَحّرك 
عىل أََسـاس ذلك عمليٍّا بااللتزام يف مسـرية 

ا.  حياتك، هذه هي املسألة املهمة ِجـدٍّ
- مـن النعمة أن يكوَن اإلنسـان مؤمناً، 
متقبالً، منسِجماً مع رسـول الله -صلوات 
الله عليه وعىل آله- فيما يقدُمه؛ ألَنَّ مسألَة 
التجاهل لهذا اإلعـالن والبالغ العظيم تمثل 
مسـألَة الجحود ملدلوله الحقيقـي ومعناه 
الصحيح، وتمثل مشـكلًة عـىل البعض من 
ـــة، تفصلهم عن هـذا االمتداد،  أبنـاء األُمَّ
فال يسـتفيدون منه كما هـو، فيكونون يف 
موقـٍف صعـب، ويف بيئـة يسـهل اخرتاقها 
وتأثـري األعـداء عليها، ويف بيئـة يكثر فيها 
التشـويش واالختالل الثقـايف والفكري، يف 
بيئـة تصعـب فيها عمليـة الوعـي والفهم 
الصحيح والنظرة الصحيحة، يف بيئة تعيش 
حالـة االنفـالت والفـوىض عـىل املسـتوى 
الثقـايف والفكري، فيسـهل فيهـا االخرتاق 

ويسهل فيها التأثري. 
- من يعيشـون حالة االنتمـاء لهذا املبدأ 
العظيـم عليهـم أن يكونوا واعـني ملا يعنيه 
هذا االنتماء يف تفاعلهم، حتى يعيشوا ثمرَة 
هذا االنتماء وهـذا اإليمان، ثمرته العظيمة 
التـي وعـد الله بهـا برعايتـه -ُسـبَْحانَـُه 
َوتََعاَلــى- حتى يحسـوا بهـذه العالقة مع 
الله، عالقـة الوالية اإللهية يف االرتباط بالله 
-ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَلــى- من خـالل االرتباط 
والكامـل  والفاهـم  والواعـي  الصحيـح 

بمرشوعه العظيم. 
ويف األخـري، َفـإنَّنا بقدر مـا نرتبط بهذا 
ا،  ا، ارتباطـاً وجدانيّـٍ املبـدأ ارتباطـاً عمليّـٍ
ارتباطـاً يف مقام االسـتهداء واالسرتشـاد، 
ارتباطاً إيمانيـاً فيه ثقة، وفيه توكل، وفيه 
عمل، بقـدر ما نرى النـَرص والغلبَة يف هذه 
الحيـاة عىل األعـداء، نرى يف أنفسـنا ما لم 
نصنْعه نحن، نرى قـوَة الله التي يقذفها يف 
قلوبنا، نرى السـكينَة التـي يمنُحنا، نحسُّ 
باالطمئنـان الـذي يمنُحنـا هـو، ونحـسُّ 
بالربط عىل القلوب، نشعر بالقوة يف املوقف 
بالقوة يف امليدان، ويف نفس الوقت نرى ثمرة 
االلتزام بتلك التوجيهات والتعليمات نجاحاً 
يف واقـع العمـل، نجاحـاً وصالحـاً يف واقع 
الحياة، فنرى عظمة هدى الله -ُسـبَْحانَـُه 

َوتََعاَلـى- وعظمة هذا املبدأ. 

ـــــئ؟ ـــــعقغ ال بــــمــــئــــثأ  ســــقصــــُاــــظــــا  ـــــعَن  ـــــض ت أن  ـــئـــشـــغ  غـــظ ضــــغــــش 
ـــئ؟ ـــعقغ ــا طــســظــى ال ــظ ــــى جـــاتـــئ الـــشـــثغـــر غـــتـــّصـــُص ل ـــا إل ـــض تـــدـــعُرظ ع
ــعى تــعلــغــظــا؟ ــا ــس ــا ط ــع ــعئ ــى ض ــط ــُج س ــغ ــص ــُر الـــاـــغ ظ ــغ ــاغ ــس ــم ـــا عـــغ ال ط

طاذا بسث الشثغر؟!
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طسةجاُت الثطاب.. 
صائُث بعرة وَسَطُط عثى

أطض المطعر 

أطلَّ علينا الَعَلُم املوىل يف يوم الغدير والكل يف 

ـٍب لطلوعه علينا، ومـا أن يطلَّ علينا بتلك  ترقُّ

الهيبـة الحيدرية واالبتسـامة التي لم نجد لها 

وصفـاً يف ُكــّل املعاجم، ويبتـدئ القائد -كما 

عودنـا- بالثناء عىل الله تعـاىل كبداية ناصعة 

وصحيحة صادقة. 

انطلـق مروضـاً للكلمـات مهذبـاً للطـرح 

منسـقاً لرشح كيف ال ويف عروقه تجري دماء 

أبلغ البلغاء وسادة النجباء والفصحاء.

ويف خطـاب الوالية ومن خالل تلك األسـطر 

النورانية، أعادنا السيد إىل يوم الغدير، وجمعنا 

ُد  هناك يف ساحة غدير خم؛ لنرفَع األيادي ونجدِّ

العهَد لله والرسـول، جعلنا بأُسـلُـوِبه نسافُر 

إىل ذلـك العهـد ونرى الحقائق ونسـتوضح ما 

بني السطور. 

فحينما تستمُع له تعرُف جيًِّدا أن هذا الرجَل 

ُوِلَد من بطن الحكمة وتّرشب من منبع البالغة 

فصار فينا منرباً علوياً مرشداً ومنقذاً. 

ويف خطـاب الغديـر، تجلـت ُكــلُّ مقومات 

الخطابة والسالسة والجذب والربط والتوضيح 

والتوثيق حارضة وبقوٍة ومن خالل حفيد سيد 

القـول وقائد البالغة تجسـدت أمامنـا واقعُة 

الغدير بكل حيثياتها. 

تناولهـا السـيد عبدامللـك جميـع الجوانب، 

ففي الجانب الروحي والديني كان الطرُح قوياً 

ومثبتـاً ومقنعاً ورصيحاً، بحيث لم يدْع مجاالً 

للشـك أَو الريب يف أهميّة تلك الواقعِة العظيمِة 

ــة. واملفصليِة يف مصري األُمَّ

ويف الجانـب السـيايس والعسـكري وضـع 

وأحـداث  مقارنـات  أمـام  بأرسهـا  ـــة  األُمَّ

ووقائـع، ليكشـَف لهـم معالَم طريـق النرص 

وكيف يعودون إىل قمة التلة بعد أن أصبحوا يف 

قاع الهاوية، دافعـاً للجميع نحَو العمل الجاد 

والتَحّرك املسـؤول، ُكلٌّ من موقعه ومكانه من 

خالل منهجية ويف إطار تلك الوالية. 

تحدث وأسهب ووّضح وكله حرص ومحبة 

وخـوف علينـا مـن أن نضـلَّ ونشـقى من أن 

تختلـَط علينا األموُر فنتوه كمـا تاه َمن كانوا 

قبلنـا، فكانـت كلماتـه تخـرج مـن أعماقـه 

مسارعة إىل صميم قلوبنا. 

ويف خطابـه الغديري وضع أسسـاً عظيمة 

لبناء الدولـة الحديثة القوية العزيزة وسـكب 

علينا من فيض مخزونـه املعلوماتي والعلمي 

العديد لنقتبـس منها منهـج وقاية وتحصني 

من االخرتاق الثقايف والفكري والداخيل. 

الكثري الكثري من الركائز واألسـس طرحها 

سـيدي القائـد يف خطـاب احتـوى عـىل كـم 

معلوماتي كبري وربط تاريخي مميز وشفافية 

ووضوح فائق. 

ثقافيـة  محـارضة  إىل  تسـتمع  فكأنمـا 

وعسـكرية ونفسـية يف آن واحد واملعجزة هنا 

أن املتحدث هنا هو شـخص واحد أبدع وتفوق 

يف الطرح عىل ُكـّل املختصني بتلك الدروس. 

فسـالم اللـه عـىل قائدنـا وملهمنـا ونورنا 

وبصريتنـا وعلمنـا ومعلمنا، مـا بقينا وبقي 

الليُل والنهار. 

الصغادة المرجسغئ.. بغظ َأَلِص الصائث المآبر ورطاد الظاضإ الماسبر

طتطاٌت طظ تغاة السالط الرباظغ بثر الثغظ التعبغ 

 د. سئثاهللا الصثغمغ  

 يـرسي الناموُس اإللهـي يف التأثري َوالتأثُّر من الـّذرِة إىل املجّرة 
عىل أََسـاِس عالقٍة تنّظُم التابَع َواملتبـوَع، بحيث نجُد الكثرَة تدوُر 
يف فلك متبوع يكون مصدَر طاقتها َوصماَم أمان تَحرُِّكها يف مجال 
جاذبيتـه، فاإلجـرام امليكرويـة تدور يف فَلـك أنوية الـذرة كما أن 
اإلجرام (املاكروية) تدور يف فَلك شموسها، فالشموس مرجعيات 
لإلجـرام املاكروية كمـا أن األنويَة مرجعيات اإلجـرام امليكروية، 
َوبفعل قانون السـببية اإللهي يحفظ ربنـا العزيز الحكيم الكون 

َويمسك السماوات َواألرض أن تزوال. 
إذا علمنـا أن اإلنسـاَن بسـمته َوفطرتـه هـو بـني امليكرويـة 
َواملاكروية، َفـإنَّه ليس نشـازاً يف ذلـك الناموس َوال ينفك عن هذا 
االنضباط َوالتناغم الكوني، بـل إن عليه أن يتفكر َويتدبر ليتأىس 
بصنـع اللـه يف كونه، ليجـد ُعُمـوًما يف نماذج القيادة الناسـوتية 
َوتسلسـالتها الجزئية أن القادة الذين هم مصادر طاقة ألتباعهم 
نجدهـم قّلـة، لهم َجَلد، فاجرهـم َوعفيفهم، إن أحداً لـو ندَّ َوأَِبَق 
عن قيادته لن يسـتقرَّ َوسيبقى مسـتثاراً حتى يحدَّ لنفسه قيادًة 
َب إليها علواً  جديدًة تنسـجُم مع مصالحه فيتسامى معها َويرتسَّ

َوانحداراً. 
إن تواُفَر قيادٍة واعية مسـتقلة -ليسـت تستمدُّ طاقتَها إال من 
امللـك الحـق املبني، هـي مرجعيٌة ذاتيـة، واعية بما تأسـس عليه 
فعلهـا َوظروف مرحلتهـا- َلـُهَو من تمام املنّـة الربانية، فقائدنا 
تكوينيـاً يطيُق ما ال يطيُقـه غريُه َوقد امتحن اللـُه قلبَه للتقوى 
َوكان أحق بها َوأهلها، َورشعياً هو الذي احتسب عىل نفسه إنقاذ 
البالد من وهدة التآمر َوالتبعية املستخذية للذي يرتبص بنا الدوائر 
َويوّد عنتنا َوإرصنا واضعاً أغالالً إقليمية َودولية عىل كاهل بالدنا. 
إن اليمـن لـم يسـبق أن توافر فيه َولـه عدل أَو نظـري لقيادتنا 
الشـّماء، ففـي أزمـان مضـت كانـت فيـه القيـادات زعامـات 
كالنعامات تضطرب َوتؤسس أفعالها عىل أََساس تكتيكات وقتية 
السرتاتيجيات مستدامة، كان فيها ُكـّل ما يتعلق بالوطن يخضع 
للتغريات دون ثوابت تنطلق منها أَو تأوي إليها، كانت تلك القيادة 

الكارتونيـة إن عالجت مشـاكل الوطن بما فيهـا القضايا الكربى 
تعالجها بما يماثل رش املبيدات عىل املسـتنقعات! أَو عىل طريقة 
املسـّكنات الوقتيـة التـي ال تعـد عقـارات ناجعة تحـّل أزمة من 

شأفتها أَو تجتث مشكلة من جذورها. 
إن هـذه القيادة الثورية التي امتن اللـه عىل اليمن بها يجب أن 
تُسـتلهم َولو بقـدر القطرة إىل البحر َوالحصـاة إىل الجبل، َوكي ال 
نحّمل النـاس مآثر الوعي َومكامن الفكر، َفــإنَّ الذي يُرجى من 
عامة الناس إنما هو التسـلُّك بسلوك فكر مستمد من ذلك القائد، 
َولسـت أدري لعمـري كيـف يداوُم زيـٌد وََعْمـٌرو مـن الناس عىل 
الدروِس الرمضانية لسـماحة السـيد القائد َوال تجُد لحياتهما أثَر 
املصلح؟! إن تلك الدروس لو كانت شـجرًة لرأيت ثماَرها مشتبهًة 
وَغري متشابهة، َوهي تُسقى من محور واحد ينبع من الثقة بالله 
َوالعّزة املستقلة برب العزة، َوثمرتها هي امُلركِّبة العامة لرضا الله 
التـي قطاف اسـتثمارها إنما هـو نجاح عـىل الصعيدين الحامي 
َوالباني، فيخلص الناضح عرقه يف بناء الوطن كما يخلص النازف 
دمه يف سـوح الوغى ذائـداً عنه، كما أن تلك الـدروس تتناول عدة 
جوانـب بحيـث ال تغفل عـن مضامـني عملية بسـيطة، فالثقايف 
سـيجد نفسـه فيها َواالجتماعي سريى نرباسـاً منها َوالحكومي 
يتنسـم ما يصلح عملـه بها، صاقلة الجميع بحيـث ال يحتاج أي 
ُهه َوال داٍع يسـدده أَو رقيـٍب برشي يرّوض  منهـم إىل ضابٍط يوجِّ

سلوكه. 
أن نجد من يتمثل الوعي َويتأسـس لديه أن له رباً يعلم مثاقيل 
الذر َوتنفعه الذكرى، لن نجده َوحسـب خطيباً يتقن تذكري الناس 
بمرجعيتها، َوإنما سـنجد من كانت له تلك املرجعية طاقة وّقادة 
تزهر يف نفسـه َوتزخر يف مولدات سلوكه املوجب َومصدراً التِّزانه 

َوتوازنه. 
فاللـَه اللـَه يا أنصـار الله.. ال تخفـروا قائَدكـم يف عمل ينقض 
ه عليكم أن تشكروا الله عمليٍّا بأن تكونوا  منهَجه، َواعلموا أن حقَّ
حاذقـني، فكما ترونه بأدبه الجّم يكـرُه إزجاَء األوامر َويقدمها يف 
صورة مقرتحاٍت أَو يشـمل نفُسـه فيقـول يف خطاباته: علينا أن 
نفعـَل كيت َوذَيـت، فكونوا لذلـك مّلاحني َوبه مستمسـكني بقدر 

صلتكم بهذا القائد الباذخ َوبقدر أمله فيكم. 

أطغرة السططان 

يف مثِل هـذا اليوم من ُكـّل عام، نسـتذكُر 
ولو بالنزر القليل حياَة العالم الرباني وبقية 
البقية مـن أهل بيت النبـوة، نجٌم من نجوم 
أهل األرض، إنـه العالم الربانـي/ بدر الدين 
بن أمري الدين بن الحسني بن محمد الحوثي، 
تَحّرك السـيد بدر الدين الحوثي رضوان الله 
عليـه يف زمن خضع فيه الكثـري من العلماء 
فانقسـم الكثري منهم فأصبحـوا إما علماَء 
لسـالطني الجور والنفـاق والعمالة كما هو 
ـابية، وإما علماَء سـكتوا  حال علمـاء الوهَّ
وجعلوا من الحياد الحل واملخرج مع علمهم 

أن ال حياد يف الحق والدين. 
فكان من أقواله «رضوان الله عليه» والتي 
تدل عىل شجاعته يف قول الحق أمام الجبابرة: 
(أي منكر أعظم من منكرات الجبابرة الذين 
يقتلـون األبريـاء ويقتلـون الذيـن يأمرون 
بالقسـط من الناس ويأكلون أمـوال الناس 
بالباطل ويتخذون العمال الظلمة ويسـعون 
يف رفع كلمـة الباطل وإضاعـة الحق، فيعم 
الطغيـان والفسـاد جميع أقطـار البالد -إذَا 
تركوا وشـأنهم- ويثبتـون قواعد الباطل ملن 

بعدهم). 
صدع السـيُد بـدر الديـن الحوثـي بالحق 
أمـام الكثري من العقائد الباطلـة والثقافات 
املغلوطـة، فـكان هـو مـن تصـدى للفكـر 
ـابـي الذي بدأ ينتـُرش ويُغريِّ من عقائد  الوهَّ
وثقافات الناس والذي عرف خطورته وتَحّرك 
بـكل جهـده ملواجهته فـكان ممـا قاله: (يف 
هذا الزمان اسـتقوى الكفار، وتسـلطوا عىل 

املسـلمني، وحاولوا إبطاَل اإلسالم وإضاعته 
وتمييعه، وأن ال يبقى منه إال جسد بال روح، 
فعلينـا أن ندافـع عنه بقـدر ما نسـتطيع، 
لينرصنـا الله ويعزنا، ولنقوم بالواجب علينا 
قبل أن نرجـع إىل الله يوم القيامة ويسـألنا 
ونكـون قد فّرطنا يف حمايـة الدين، وقرصنا 
يف الجهـاد، وهو قد أمرنـا يف القرآن أمراً بأن 

ننُرصُ دينه وندافع عنه ونحميه). 
وهو الوحيُد الذي لم يكن يداهن أَو يجامل 
نظـام عيل صالح والذي حـاول اغتياله أكثر 
من مرة وتعرض للنفـي خارج اليمن، إال أن 
ُكـّل هذه املضايقات من الظاملني لم تُثِن هذا 
العالم الرباني من إكمال مسـريتِه الجهادية 
وقـول الحـق؛ ألَنَّه كان من العلمـاء الذين ال 
تأخذُهم يف الله لومة الئم فجسـد قول الحق 
سـبحانه وتعاىل: {َوَكأَيِّْن ِمـْن نَِبيٍّ َقاتََل َمَعُه 
ِربِّيُّوَن َكِثريٌ َفَما َوَهنُوا ِلَما أََصابَُهْم ِيف َسـِبيِل 
اللَّـِه َوَما َضُعُفـوا َوَما اْسـتََكانُوا َواللَُّه يُِحبُّ 

اِبِريَن}.  الصَّ
ُعرف السـيد املوىل بدر الديـن الحوثي بني 
النـاس بالورع والتقوى واستشـعاره الكبري 
للمسـؤولية واملسـارعة يف األعمال الصالحة 
مشـاكلهم  وحـل  النـاس  بـني  واإلصـالح 
واالسـتماع إىل قضاياهـم، إن هذه املسـرية 
القرآنية التي تَحّرك بها الشهيد القائد السيد 
حسـني بدر الدين الحوثي رضـوان الله عليه 
َمــا ِهـي إال ثمـرة من ثمـار جهـود العالم 
الرباني السـيد بدر الديـن الحوثي فكان هو 
املسـاند واملربـي، واملعلـم والُقدوة الحسـنة 
واملرشـد واملوجه والداعـم واملدافع عن هذه 
املسـرية القرآنية بحركته الجهادية، وبقلمه 

ولسانه وبصحته وبأوالده وأمواله. 

فإذا كان اإلمام زين العابدين عليه السالم 
قد ربَّى وأنشأ اإلمام زيداً الذي كان َعَلَم زمانه 
وحليَف القرآن، فالسيد بدر الدين الحوثي قد 
ربى وأنشـأ ثلًة من األبناء الطاهرين والذين 
منهم السيد الشهيد القائد/ حسني بدر الدين 
الحوثي والسـيد القائد/ عبدامللـك بدرالدين 

الحوثي رضوان الله عليهم أجمعني. 
ترك السـيد بـدر الديـن الحوثـي رضوان 
الله عليـه العديَد من الكتـب واملؤلفات التي 
تعتـرب مرجعاً مهمـا ملـن أراد أن يأخذ العلم 
صافيا نقيا ومـن مؤلفاته رضوان الله عليه 
«التيسـري يف التفسـري»، «السلسـلة الذهبية 
ـابية»، والتـي تحتوي عىل  يف الرد عـىل الوهَّ
العديـد من العناويـن والكتيبات وغريها من 

املؤلفات الكثري. 
الحوثـي  بدرالديـن  السـيد  يتمنـى  كان 
رضوان الله عليه أن يختَم حياته بالشـهادة 
يف سـبيل الله فـكان دائماً يقول: «الشـهادة 
سـعادة» لكن الله سـبحانه وتعاىل اختار له 
نهايـة طبيعية ليكون حّجــة للعلماء الذين 
كانـوا يتصـورون أن مـن يجاهـد ويصـدع 

بالحق ويقف يف مواجهة الظاملني سيقتل. 
كان ممـا قاله عنـه السـيد العالمة مجد 
الديـن املؤيـدي رحمـه اللـه «: (هو السـيُد 
العالمة رضيُع العلم والدراسـة، وربيُب العلم 
والهدايـة، وهو العلُم والعمـل باملحل األعىل، 
ولـه الفكـُر الثاقـب والنظر الصائـب الحظ 
األوفـر والقـدح املعـىل)، وقـال عنه السـيد 
العالمة حسـني بن حسـن الحوثي: (السـيد 
العالـم الكامـل، منبع العلم، وخـرية الخرية 
وبقية البقية الذي امتاز بالورع والزهد وكل 

فضيلة). 
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جصعط المحروع الاضفغري شغ الئغداء إلى افبث

ضعبر المطاع 

َوحـرارة  السـاطعة  الشـمس  حـرارة  مـع 
ام  الرمضاء الشـديدة َوتعب السـفر، َوبعـد أَيـَّ
مـن الحـج املقـدس كان هنـاك أمـٌر جلل من 
الرضوري أن يسـتوقف الرسول صىل الله عليه 
َوآله وسلم من كانوا حارضين معه يف وادي خم 
فيطلب من السابقني العودة وينتظر املتأخرين 
ويف الوقـت ذاته يطلب بـأن تجمع أقتاب اإلبل؛ 
لكـي يعتليها ولكن لم يكن وحيداً عند اعتالئها 
بـل كان أخيـه َووصيـه ورفيق مسـريته معه 

األمام عيل عليه السالم. 
فمـا كان سـبب الصعـود إال ِمن أجـِل هذه 
ـــة والتي انتظـرت لفصـل الخطاب وما  األُمَّ
سيقال فيه َوكما هو معروف بأن النبي الكريم 
«ال ينطق عـن الهوى إن هـو إال وحي يوحى» 
ونـزل األمـني عىل النبـي وهو يقـول ((يا أيها 
الرسـول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل 
فما بلغت رسـالته والله يعصمك من الناس إن 
الله ال يهـدي القوم الكافريـن)) انتظر الناس 
باستغراب وترقب ملا سـيحصل وعليهم عالمة 

الدهشة َوالفضول. 
وهـا قد بدأ النبي صىل الله عليه َوآله وسـلم 
بالحديث من بعد (بسـم اللـه الرحمن الرحيم 
إني أوشـك أن أدعـى فأجيب، ولعـيل ال ألقاكم 
بعد عامي هـذا...) يف خطبة عظيمة مقتضبة 
مفادها بأن أشـار لإلمام عيل وهـو رافع ليده 
بأنـه موالهم وموىل ُكـّل مؤمـن ومؤمنة وبأن 
عليهم أن يبايعوه لسـالمتهم وسـالمة دينهم، 

ثم تركهم مودعا بعد أن أتت املباركات له فقيل 
لـه «بخ بخ يا عيل أصبحت مـوالي وموىل ُكـّل 
مسلم ومسـلمة» لم يخرته النبي ألَنَّه ابن عمه 
وزوج ابنته أَو ألي سبب دنيوي بل اختاره الله؛ 
ألَنَّه يعـرف بأنـه الوحيد القادر عـىل الحفاظ 
عـىل هذه األمانة، وهو القـادر عىل تحمل هذه 

الرسالة العظيمة. 
كيـف ال وعيل مع الحق والحق مع عيل يدور 
معـه، َحيـُث مـا دار، إذن فقـد كان ذلـك أول 
احتفال بهذه املناسـبة الجليلة والتي نسـميها 
بعيد الغدير أَو بيوم الوالية، وهي تعترب احتفاال 
وفرحا بفضل الله علينا لكمال هذا الدين والذي 
جاء ليكـون رحمة للعاملـني محفوظا من عند 
الرحمن الرحيم، وكان الرسـول أول املحتفلني 
بـه واحتفالنـا هـو اقتـَداء بالرسـول األعظم 
صىل الله عليه َوآله وسـلم، وهـو أَيْـضاً فرحة 
باكتمـال الدين وبـأن الدين ليـس بناقص وال 

يشوبه يشء. 
فلماذا هذا االحتفال!!؟

نحتفـل به اليـوم ونحن نعـرف أولياءنا من 
آل بيـت النبي، كي ال يكـون لليهود والنصارى 
يف يـوم من األيّام هـم أولياءنـا، وال يكون لهم 
ـة  حّجــة علينـا، إذن فهـذا املبدأ يحفـظ لألُمَّ
ــة؛ ألَنَّ جهل  عزتها وكرامتها أمام أعـداء األُمَّ
ـــة بماضيهـا َوبأهميّـة الواليـة يجعلها  األُمَّ
عرضـة للوصاية الخارجيـة وباحتفالنا نكون 
من املجددين لهذه الشعرية والتي تظل حارضة 
ـــة َوال تغيب عنهـا يتعلمها الصغار  لدى األُمَّ
َويجددهـا الكبـار يف ُكــّل عـام بفرحـة العيد 

األكرب. 
ها نحن اليوم نلتمس هذه النعمة يف مواجهة 
أعـداء الله َوواليتنـا ألعالم الهدى مـن آل بيت 
النبي صىل الله عليه َوآله وسـلم، فنحن نواجه 
أكرب مرشوع تآمري ضد اإلسـالم ومقدسـاته 
َومـا إغالق مكة املكرمة ومنع الحاج من الحج 
إال ذريعـة َومؤامـرة ضـد املسـلمني ال تواجـه 
إال بالتـويل ألوليـاء الله من املؤمنـني، وما هذه 
الحرب التي تشن عىل يمن الحكمة واإليمان إالَّ 
بَسبِب الحفاظ عىل واليتهم َواتباع أعالم الهدى 

فهم سفينة النجاة. 
ه يـوم الضمانـة الحقيقية  نحتفـل بـه ألَنـَّ
ـــة مـن اخـرتاق أعدائهـا  لحمايـة هـذه األُمَّ
ــة ودينها  لهـا، والتـي كان يرتبص بهـذه األُمَّ
الحنيـف من املنافقني َوالكفار واليهود، والذين 
شـككوا فيه َويف نزوله حتى شـككوا يف وصيه 
َوحرضـوا الناس عىل عـدم اتباعـه ومبايعته، 

غرية يف سقيفة بني ساعدة. 
ه منظومـة أخـالق تحفظ  نحتفـل بـه؛ ألَنـَّ
ـة عزتها وكرامتهـا َوحريتها ومجدها َوال  لألُمَّ
ــة،  بديـل عنها إال مواالة أعداء الله وأعداء األُمَّ
َوبمواالتنـا للمؤمنـني َوالرسـول الكريـم هي 

امتداد لوالية الله تعاىل. 
إذن فالواليـة اليوم هي املخـرج لنجاة هذه 
ـــة، من ُكــّل ما يحاك ضدهـا ومن ُكـّل  األُمَّ
حرب وعدوان يشـن ضدها، فمـا يجري اليوم 
من تطبيع ألعـداء الله بصورة فاضحة تجعلنا 
حريصـني ُكــّل الحرص عـىل االهتمـام بهذه 

املناسبة. 

ظئغض بظ جئض  

 يف البيضاء جنت عىل نفسـها عنـارص القاعدة وداعش 
ومـن ورائها أمريكا َوبريطانيا والسـعوديّة واإلمارات، لم 
تستطع تلك العنارص التكفريية اإلجرامية أن تحّقق نرصاً 
بتصعيدهـا األخـري يف محافظة البيضاء، ولم تسـتطع أن 
تحمـي نفسـها ومديرياتها املحتّلـة من بأس جنـود الّله 
وأنصاره من أبطال الجيش واللجان الشعبيّة، وما إن بدأت 
تلك العنارص اإلجرامية بالتصعيد حتى بارشها املجاهدين 

بعمليات ردع كربى.. 
عمليات واسـعة حّرر فيها املجاهـدون األبطال مديرية 
الزاهر َوطهروها ُوُصـوالً إىل حدود يافع، َوهي كربى مراكز 
تنظيم القاعدة وداعش وآخـر معاقلهم، ومديريتي ناطع 

ونعمان ُوُصـوالً إىل حدود شبوة وبهذا اإلنجاز تعترب البيضاء شبه خالية 
مـن قوى االرتـزاق ورغم ما كانت تمتلكه قـوى القاعدة وداعش وبقية 
لفيـف الخونة والعمالء مـن إْمَكانات كبرية وأسـلحة حديثة ومتطورة 
ا، ومـا قدمته لهم قـوى الطاغوت واالسـتكبار من دعـم يف العدة  ِجــدٍّ
والعتـاد واألمـوال وما قدمته لهم من غطاء جـوي كثيف بمختلف أنواع 
الطائرات الحربية إّال أن ُكـّل تلك األسـلحة األمريكية الحديثة واملتطورة 
لم تفلـح أبداً، وال العنارص التكفريية ثبتت وصمدت بل الحقتها الهزائم 
من منطقة إىل منطقة ومن مديرية إىل مديرية، َوبشكل متسارع تهاوت 
حصونهـا وأرتابها وتبددت جموعها وُقتـل أفرادها باملئات، َوأُِرس منهم 
بالعرشات وتالشـت قواها وخرست أماكنهـا ومناطقها؛ ألَنَّ يف البيضاء 
رجـال يرفضون أمريـكا وأدواتها وقـوى االحتـالل وداعميها وعنارص 
اإلجـرام ورعاتها.. رجـال ثقتهم بالله َواعتمادهم عليـه وتوكلهم عليه 
وثقتهم به، لم يركنوا إىل القوة وكثرة الجموع بل ركنوا عىل الله الذي لم 
يخلف وعده، َوهو القائل: «إنا لننرص رسلنا والذين آمنوا يف الحياة الدنيا 
َويوم يقوم األشـهاد»، وتحّقق النرص وظهر الحـق جليٍّا واضًحا وصدع 
رجال الله برصخات املوت ألمريكا وأدواتها وعمالئها من أعىل قمم جبال 
البيضاء الشـامخة، وهذه العملية العسـكرية النوعية الواسعة تحمل يف 
مضمونها الكثري من الرسـائل لقوى تحالف العدوان أن املعادلة اختلفت 
وأن تلـك اإلْمَكانات العسـكرية واملاديـة املهولة وتلك القـوى التكفريية 
والجموع العميلة الغفرية واملؤامرات العاملية قد استنفدت ُكـّل خياراتها 
ولـم يتبقَّ بأيديها يشء وأنه لم يتبقَّ إّال مـا بجعبة املقاتل اليمني، وهي 

طلقات التحرير وعمليات النرص املبني.
وهذه العملية العسكرية الواسعة بعد سبعة أعوام العدوان والحصار 
تكشف ما وصلت إليه قواتنا من تقدم وبناء يف ُكـّل املجاالت العسكرية، 

َوتكشـف قدرة قواتنا املسـلحة اليمنية عىل إحباط حداثة تلك األسـلحة 
املتطـورة وتكشـف هشاشـتها وضعفهـا َوهشاشـة وضعـف عنارص 
القاعدة وداعش التي عجـزت قوى العالم عن مواجهتها، 
والتـي صورها اإلعـالم والرأي العـام العاملـي أنها قوة ال 
تقهـر، والتي ظهرت عاجزة َوفشـلت أمام رجـال الله يف 
البيضاء فشالً ذريعاً وتلقت هزائم نكرى يف عموم جبهات 
اليمـن، وبعيًدا عن الحديث عن اإلنجاز الكبري الذي حّققه 
املجاهديـن يف البيضاء والحديث عن أبعـاد وتأثريات هذه 
العمليات الواسـعة عىل قوى العدوان السعودّي األمريكي 
أن تعلـم أن الشـعب اليمنـي وقيادتـه وجيشـه ولجانـه 
وقبائلـه وكل أحـراره ال يمكـن بأي حال مـن األحوال أن 
يقفوا مكتويف األيدي أمام تصعيد وممارسات تلك العنارص 
االرتزاقية اإلجرامية الطاغية.. ممارساتها اإلجرامية التي 
تمارسـها بحق الشـعب اليمنـي العظيم، وأن لـدى قواتنا 
الحـق ُكـّل الحق يف الـرد والردع َووضع الحد لجرائـم الغزاة ومرتِزقتهم 
الخونة، ولهذه العمليات تأثريات واسـعة عىل تحالف العدوان عسـكريٍّا 
وسياسـيٍّا وإعالميـاً، وهي تعترب انتصـارات تاريخية لليمـن واليمنيني 
كافـة عىل ُكـّل األصعـدة وهذه التقدمات بفضل اللـه وعونه انتصارات 
كبـرية وعظيمة وسـاحقة، وهـذه ثمرة من ثمـار التمسـك بالُهــِويَّة 
اإليمانيـة واإلراَدة الصادقة والتسـليم املطلق للقيـادة الربانية الحكيمة 
ودليـل عىل أحقية املسـرية وعدالة القضية، وهي الـرشارة لتحرير بقية 
املناطـق املحتّلة: «بـل نقذف بالحق عىل الباطل فيدمغـه فإذا هو زاهق 
ولكـم الويل مما تصفون»، شـبه اللـه ظهور الحق بالرضبة القاسـية 
والقاضية عىل الدمـاغ وهذا ما حدث يف البيضاء َو»قل جاء الحق وزهق 

الباطل إن الباطل كان زهوقاً».
ويف غمـرة هـذه االنتصارات اليمنيـة ألبطال الجيـش اليمني ولجانه 
الشـعبيّة تتصاعد بشـائر الفرح والسـعادة بني أبناء بقيـة املحافظات 
الخاضعـة لالحتـالل الذين يحدوهـم األمل لتحريـر مناطقهم من قوى 
الغـزو واالرتزاق وعصابـات الخيانـة والعمالة التي عاثـت يف أراضيهم 
الفسـاد وألحقت بهم سوء العذاب وجرعتهم كأس العلقم قتالً وترشيداً 
ونهبـاً واغتصاباً، ومع هذه االنتصـارات التاريخية يف محافظة البيضاء 
يشيد أبناء اليمن األحرار بمواقف الرشفاء من أبناء تلك القبائل، والتحية 
والشـكر لكل من يقف إىل جانب أبطال الجيش واللجان الشعبيّة وندعو 
أُولئك املغرر بهـم من أبناء تلك املحافظة الذين يقاتلون يف صف العدوان 
بأن يعودوا لديارهم ولهم األمان، والنرص لليمن ُكـّل اليمن، واللعنة عىل 
ُكـّل غاٍز ومرتِزق عميل، ومن نرص إىل نرص قدماً قدماً حتى تحرير آخر 

شرب من تراب هذا الوطن والعاقبة للمتقني. 

سغث الشثغر طظعب سغث الشثغر طظعب 
الترغئ والرتمئ الترغئ والرتمئ 

العاجسئالعاجسئ

أبع عادي سئثاهللا السئثلغ

يوم  الغديـر  عيـد 

عىل  يرتسـخ  عظيم 

طياته منهج الحرية 

واإلنصاف  والرحمة 

ونحن يف هـذا األيّام 

نسـتعيد  املباركـة 

الغدير  عيـد  ذكـرى 

ونسـتعد لالحتفـال 

كمسـلمني،  بـه 

ومـا يجب بـأن يعي بـه الجميع بـأن االحتفال 

بعيـد الغديـر ليس احتفـاالً مذهبيـاً أَو طائفياً 

أَو منطقيـاً هو بالحد ذاته إسـالمي من منطلق 

إسالمنا وتولينا لله ورسوله واإلمام عيل هو ذلك 

اليوم العظيم الذي تم فيه تنصيب اإلمام عيل بن 

أبي طالب خليفة لرسول الله صىل الله عليه وآله 

وسـلم وتم اإلعالن جهاراً بلسـان عربي فصيح 

هو لسـان خاتم األنبياء واملرسلني محمد «ص» 

حني أمر املسـلمني جميعاً بمبايعة أمري املؤمنني 

بشكل رصيح ال يقبل الغموض أَو املخادعة...!

وقف رسـول الله عـىل رأس القوم ورفع يديه 

ويـد اإلمام عيل إىل األعىل قائـالً «من كنت مواله 

فهـذا عـيل مـواله» ليعني ذلـك أن واليـة اإلمام 

عـيل مرتبطة باإلسـالم ونهـج رسـوله وتكمل 

بعيل عليه السـالم فال شـكوَك يف األمر بعد قول 

رسـوله األكرم فمن كنت مواله فهذا عيل مواله، 

تـويل اإلمام عيل توليـاً قائماً عىل الهـدى والنور 

والرحمـة الواسـعة، إنهـا رحمة الله ورسـوله 

لعباده املؤمنني يف توليهم اإلمام عيل، عيد الغدير 

يوم يشكل عالمة فارقة يف التاريخ اإلسالمي.! 

إن االحتفـال بعيـد الغدير يجسـد أهميّة تويل 

ــة بعـد نبيها، ذلك اليوم  اإلمـام عيل كقائد لألُمَّ

الـذي يعد يوم الرحمة الواسـعة لـكل أبناء هذا 

ـــة الذين تمسـكوا بولية اإلمـام عيل عليه  األُمَّ

ا فيها  السـالم، فالوالية هي مسـألة مهمة ِجـدٍّ

اسـتجابة لدعوة خاتم األنبياء واملرسلني محمد 

ــة اإلسالمية من  «ص» وهي سـفينة نجاة األُمَّ

الواقع املحاك بها ُخُصوصاً يف وقتنا الحارض..! 

تتجىل يف شـخصية اإلمـام عيل عليه السـالم 

جميـع الصفـات الواجـب توافرها يف شـخص 

الحاكـم وحـني نحتفل يف إحياء عيـد الغدير بما 

يليـق بـه إنما نحـن ننتـرص للحـق واإلنصاف 

والعدالـة واالسـتقامة التي لطاملـا وجدناها يف 

شـخصية اإلمـام عـيل فكـرا ومبادئَاً وسـلوكاً 

وحكمـًة وبصريًة وعدالً، ومـن منطلق االحتفال 

يف عيد الغدير يجب ترسـيخ الوعي الوالئي الذي 

يغني مرشوع الوحدة اإلسـالمية ويجعلها ذات 

عزة وكرامة وثبات عىل الدين. 
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صراءة شغ درس طسرشئ اهللا وسثه ووسغثه الثرس الباظغ سحر (3 - 3)

جاطصى اهللا بظفسغاك الاغ سحَئ يف الثظغا بعا والعثاغئ اإللعغئ تضرغط لطظاس 
 : خاص 

ظفسغٌئ خطريٌة ظتمُطعا يف طعروبظا:
ومـن منطلق الخضوع لله، يسـتمرُّ 
الشـهيُد القائُد -ِرْضـــَواُن اللِه َعَليِْه- 
يف تسـليط الضـوء عـىل قضيـة مهمة 
ترتبـط بنفسـية العربي القديـم التي 
ال تـزاُل متجـذرًة اليـوم فينا، نفسـية 
خطـرية نحملهـا يف موروثنـا، ترتكـز 
عـىل آفة النسـيان، والالمبـاالة، بحيث 
يكـون مـن أوىل الكـوارث التـي تلحق 
بنـا كنتيجـة مبـارشة لهـا أن نتفاجأ 
بالرضبـات القاضية التـي كان يمكن 
أن نتحاشـاها، ولكن يكـون األوان قد 
فات عىل ذلك، وتتكر املسألة دائماً دون 
االستفادة من املعطيات الواضحة التي 
تشـري إىل هذه النتائج السـيئة واملصري 
املحتـوم، وينطلـق الشـهيُد القائُد من 
نَا َوَسـِمْعنَا  قولـه تعـاىل: {ربنـا أَبَْرصْ
ا ُموِقنُوَن}  َفاْرِجْعنَـا نَْعَمـْل َصاِلًحا إِنـَّ
َعَليْـِه-:  اللـِه  -ِرْضــــَواُن  ليقـول 
«أليسـت هذه العبارة عبارة الخاضع؟ 
عبارة الخاشـع؟ عبارة املتأدب؟ عبارة 
مـن عرف أن الله ربه؟»، ولكن اإلبصار 
والسـمع بعد وقوع الرضبـة القاضية 
غـري مفيد، وال قيمة لـه وال أثر، ولذلك 
تأتـي آيـات سـورة السـجدة لتوضح 
أهمية الخضوع لله يف الوقت املناسـب، 

أما يف اآلخرة فكأنه لم يكن.
واليـوم ال يـزاُل العـرُب واملسـلمون 
يعيشـون هذه النفسـية التي تجعلهم 
عاصمًة  القـدس  بإعـالن  يتفاجـؤون 
للعـدو اإلرسائيـيل، هـذا إْن تفاجـؤوا 
أصـالً، وإال فاملفاجئـة لـن تكـون إال 
حني يـرون األمريكـي واإلرسائييل هو 
مـن يحكمهـم مبـارشة، كمـا حصـل 
يف العـراق، واليـوم يف سـوريا تعسـكر 
القـواُت األمريكية يف صـورة تتناىف مع 
القانـون الـدويل املنظم هـذه الحاالت، 
وكل ذلـك يبدو يف إطـار املقبول، وليس 
ألحـد أي اهتمام باحتـالل دولة عربية 
مستقلة، ولكن حني تصل هذه القوات 
لتكون هـي املهيمن عىل املشـهد يف أي 
بلد تحت أي مسمى سيكون املنتبهون 
خارج سياق التأثري، وسيكون ُكــّل ما 

يصدر عنهم بال قيمة.
املتجـذرة  العربيـة  النفسـية  هـذه 
فينا مـن الخطورة بمـكان، حتى أنها 
هـي التـي سـتمثل السـبب يف هالكنا 
يـوم القيامة، حني نقـدم بها عىل الله، 
نَا َوَسِمْعنَا  فنتفاجأ ونقول: {ربنا أَبَْرصْ
ا ُموِقنُوَن}،  َفاْرِجْعنَـا نَْعَمْل َصاِلًحا إِنـَّ
يقول الشـهيُد القائُد -ِرْضـــَواُن اللِه 
َعَليْـِه-: «النفسـية التـي روضتها هنا 
يف الدنيـا أال تؤمـن بخطـورة يشء إال 
إذا أحسـت بالرضبـة القاضيـة حينئذ 
سـيرصخ، إنها النفسية التي تقدم بها 
عـىل الله، إنها النسـيان سـتأتي اآلية: 
{َفذُوُقوا ِبَما نَِسيتُْم ِلَقاَء يَْوِمُكْم َهذَا}».

 وكما عشـنا بهذه النفسية سنلقى 
اللـه بها، والذي ال يبرص وال يسـمع يف 
الدنيـا هو «كما قال الله عنه: {َقاَل َربِّ 
تَِني أَْعَمى َوَقـْد ُكنُْت بَِصريًا}؟  ِلَم َحَرشْ
كنت بصريا بشـؤوني الخاصـة. {َقاَل 
َكذَِلـَك أَتَتَْك آيَاتُنَا َفنَِسـيتََها}». وتتجىل 
حقيقـة أنهـا حيـاة واحـدة، يف الدنيا 
واآلخرة، {َوَمْن َكاَن ِيف َهِذِه أَْعَمى َفُهَو 

ِيف اْآلِخـَرِة أَْعَمى َوأََضلُّ َسـِبيًال}، ولذلك 
تتعاظـم خطـورة املزاعم التـي يعيش 
عليها بعضنا، حـني يقبل بواقع الظلم 
واإلذالل، وهو يظنُّ بأن اللَه سـيعوضه 
الُقــْرآن  سـياقات  بينمـا  اآلخـرة،  يف 
الكريـم تختلـف يف مضامينها عن هذه 
املزاعـم، وتذهُب بنـا إىل أن هذه الحياة 
الدينـا مقدمة لحياتنـا الخالدة، وعلينا 
أن ننتبه من اليوم، وأن نسـمع ونبرص 
اآلن، والتأجيـل له مخاطـره العظيمة 
التي سـتذهب بكل يشء، حتى ما نظن 
أنـه أعمـال صالحـة نقدمهـا، يقـول 
الشـهيُد القائُد -ِرْضـــَواُن اللِه َعَليِْه-

: «اليشء الذي يغيـب عن أذهاننا كثرياً 
ونحن نرشد الناس، ونحن نعلم الناس 
ونحـن نحمـل اسـم عالـم، أو نحمـل 
اسـم عابد أو نحـن نقرأ الُقــْرآن عىل 
اآلخريـن، أو نعلم الُقــْرآن لآلخرين، ال 
نفهم هذا الربط املهم، اآلن نحن نحاول 
كمسـلمني أن نبـرص ونسـمع.. أليس 
كذلك؟ لنرى واقعنا نرى ما نحن عليه، 
نرى مـا يجب أن نعمله، نرى ما ينبغي 
أن ننطلق فيه.. هكذا نشعر بالندم هنا 
يف الدنيـا.. أليـس هـؤالء ندمـوا عندما 
قالـوا: {َفاْرِجْعنَـا نَْعَمـْل َصاِلحا} عىل 
ماذا ندموا؟ عرفوا أن األعمال الصالحة 
هـي التـي ضاعـت فضيعوا أنفسـهم 
األعمـال  تلـك  أن  عرفـوا  بضياعهـا، 
الكثـرية التي كانوا يجهدون أنفسـهم 
فيهـا وهـي أعمـال باطلة لـم يعد لها 
قيمة.. هي سـبب الندامة.. أليسوا هنا 

تمنوا أعماالً صالحة؟»

ذرغصُئ الاصغغط لطسمض 
القائـُد  الشـهيُد  يفتـح  ذلـك  بعـد 
-ِرْضــــَواُن اللـِه َعَليْـِه- البـاَب عىل 
مرصاعيـه يف اسـتقرائه للواقـع وهو 
فقـد  فيـه،  التناقضـات  بعـَض  يـرى 
جرت العادة عـىل أن املنافقني يؤثرون 
يف النـاس أكثر ممـا يؤثـر املصلحون، 
بمجـرد  الباطـل  يف  النـاس  وينطلـق 
وسوسـة بسيطة من الشـيطان بينما 
يتثاقلـون يف التوجه إىل الحق مع تكرار 
اإلنـذار والهدايـة الواضحـة مـن الله، 
يقـول متسـائالً: «أليـس أهـل الباطل 
يتَحّركون ويسـهرون ويتعبون؟ أليس 
أهـل الباطـل ينفقون األمـوال الكثرية 
أكثر مما ينفق أهل الحق؟ هناك إنفاق 
هناك ألـم {إِْن تَُكونُـوا تَأَْلُمـوَن َفِإنَُّهْم 

يَأَْلُموَن َكَما تَأَْلُموَن}».
هذا الواقع اليسء نعيشه اليوم حني 
نـرى القدرة التـي يتَحّرك بهـا العمالُء 
يف اسـتقطاب املرتزقة من كافة إنحاء 
اليمـن، ويف املقابـل تـرى القصـور يف 
التحشـيد من قبل أهل الحـق والداعني 
األرض  وحفـظ  املحتـل  مواجهـة  إىل 
والعرض، هذا الواقع ليس جديدا بل هو 
امتداد لواقع كان يعيشـه الناس حتى 
يف زمـن الشـهيد القائـد -ِرْضــــَواُن 
اللـِه َعَليْـِه- وفيمـا قبله أيضـا، حتى 
عىل املسـتوى الفردي نرى من أنفسنا 
تثاقـال يف التَحـّرك فيما للـه فيه رىض، 
ومسـارعة يف املالهـي والغفلـة، ولذلك 
كان التشـبيه للربناج اليـوم للمؤمنني 
بنهر طالوت، فاالسـتغفار يف األسحار 
عىل هونه وعدم تكليفه لنا شـيئا إال أن 
من يهتم بـه قليل من النـاس يف ُكــّل 

زمان، وعىل هذا فقس يف ُكــّل شؤوننا 
كأفراد ومجتمعات.

ويف خالصـة هـذه القضيـة املهمـة 
يقدم الشـهيُد القائـُد -ِرْضـــَواُن اللِه 
َعَليِْه- تلخيصا مهما يف طياته معالجة 
مسـتمدة من الُقــْرآن الكريم، فيقول 
-ِرْضـــَواُن اللِه َعَليِْه-: «ألننا نحن لم 
نتهيب من األعمال الباطلة، ولم نروض 
أنفسنا عىل الرغبة يف األعمال الصالحة، 
وعـىل االنطالق فيها من خالل معرفتنا 
آلثار هذه، وآثار تلك فننطلق يف األعمال 
الباطلـة ونتثاقل يف األعمـال الصالحة، 
ثم يوم القيامة ستكتشـف املسألة أننا 

سنذوق وبال أعمالنا».
إذن فاملعالجة الوحيـدة لهذا الواقع 
أنـه ال بد مـن نـرش ثقافة الُقــْرآن يف 
هـذا الصـدد، ال سـيما التحذيـر مـن 
قضية اإلهمال والال مباالة، والنفسـية 
الخطـرية التي تغلغلـت يف وجدان هذه 
األمة، التي تحجـب عنهم إدراك الواقع 
ومخاطـره يف الوقت املناسـب، ليكون 
هـذا اإلدراك منطلقـاً صحيحاً لألعمال 
ستسـتمد  التـي  األعمـال  الصالحـة، 
صالحهـا مـن خالل هـذ املنطلـق وما 
سـيحمله من النتائـج، وهو ما وصفه 
الله تعاىل بالتقوى يف حديثه عن الهدي 
يف الحج، حني قـال تعاىل: {َلْن يَنَاَل اللََّه 
لُُحوُمَها َوال ِدَماُؤَها َوَلِكْن يَنَالُُه التَّْقَوى 
ِمنُْكـْم}، فالتقـوى هنا اسـتحقت هذا 
التوصيـف ألن العمـل كان من منطلق 
سـليم، فكانـت نتيجتـه يف مصلحتـك 
يقـول  كاملـة،  األمـة  مصلحـة  ويف 
الشـهيُد القائُد -ِرْضـــَواُن اللِه َعَليِْه-

: «األعمال شـكليتها واحدة لكن هناك 
أعمال صالحة غاياتها، منطلقاتها هي 
التـي تجعلها صالحـة فيمـا إذا كانت 

تسري عىل هدي الله». 
هـذه األعمـال الصالحـة هـي التي 
سـتحفظ يف يوم القيامـة بهذه الصفة 
مـن الصالح، ولن تنقلـب فجأة لتكون 
غـري ذلك، حيث إن الُقـْرآن الكريم حني 
لها ستتجسـد حقيقة  يكون منطلقـاً 
صالحهـا يف الواقـع، فالُقــْرآن الكريم 
يصنع اليقني كما يقول الشـهيُد القائُد 
-ِرْضـــَواُن اللِه َعَليِْه-، وهنا يستذكر 
الشـهيُد القائُد -ِرْضـــَواُن اللِه َعَليِْه- 
مقولـة اإلمام عيل عليه السـالم «والله 
لو كشـف يل الغطـاء مـا ازدت يقينا»، 
كشخصية اسـتمدت هدايتها يف الحياة 
مـن الُقـْرآن الكريم، حتـى وصفه الله 
يف بأنه الشـاهد الذي يأتي بعد النبي يف 
قوله تعـاىل: {أََفَمْن َكاَن َعـَىل بَيِّنٍَة ِمْن 

َربِِّه َويَتْلُوُه َشاِهٌد ِمنُْه}.

العثاغئ اإللعغئ عثاغئ تضرغط
وقف الشهيُد القائُد -ِرْضـــَواُن اللِه 
َعَليِْه- أمام قضيـة الهداية اإللهية من 
زاوية اآللية التي تقدم بها لبني البرش، 
حيث تشتبه األمور عىل كثري من الناس 
حـني يـرى كثرياً مـن النـاس يدخلون 
يـوم القيامة إىل جهنـم مع أن الله كان 
قـادراً عـىل حمايتهـم من هـذا املصري 
بأن يمنعهم من سـلوك دروب املعايص 
وتتبعها، يف خلط بـني مفهوم الحكمة 

والرحمة اإللهية.
الهدايـُة اإللهية هداية تكريم، مبنية 
عىل االختيـار الواعي، املبني عىل البيان 

الواضـح التام، ويصحـب ذلك االختيار 
الكثري من املعونات اإللهية املسـاعدة، 
كمكافئـة عاجلـة يف الدنيا عىل حسـن 
االختيـار يف بدايـة األمـر، بينمـا هناك 
نـوع آخر مـن الهدايـة اإللهيـة مبنية 
عىل القرس، وهي تلك الهداية الواضحة 
واألرض  السـماوات  شـؤون  تدبـري  يف 
وسـائر  والنمـل  والنحـل  والجبـال، 
الخلوقـات التي لم تحـض بكرامة من 
اللـه كتلـك التي حظـي بها اإلنسـان، 
قـال الله تعـاىل: {َوَلَقْد َكرَّْمنَـا بَِني آَدَم 
َوَحَمْلنَاُهـْم ِيف اْلـَربِّ َواْلبَْحـِر َوَرَزْقنَاُهْم 
ْن  ْلنَاُهْم َعَىل َكِثرٍي ِممَّ ِمَن الطَّيِّبَاِت َوَفضَّ

َخَلْقنَا تَْفِضيًال}.
ويف هذا السـياق جاء طرح الشـهيُد 
القائُد -ِرْضـــَواُن اللِه َعَليِْه- يف تعليقه 
عىل قوله -ُسبَْحانَُه َوتََعاَىل-: {َوَلْو ِشئْنَا 
َآلتَيْنَا ُكلَّ نَْفٍس ُهَداَها} حيث قال: «ماذا 
كان ينتظر أولئك الناس؟ ما هو الهدى 
الذي كانوا ينتظرونه؟ أن يساقوا سوقاً 
رغمـاً عنهـم وقـًرسا إىل ُكـــّل قضية 
فيها أجـر كبري لهم، إىل ُكــّل عمل فيه 
مصلحة لهـم، إىل ُكــّل عمـل فيه درء 
للعذاب عن أنفسهم.. أن يساقوا سوًقا 
بالعصا، يمسك اإلنسان بمقدمة رأسه 
فيساق غصبا عنه إىل الصالة، ثم يساق 
غصبا عنه إىل ميادين الجهاد، ثم ترفع 
يـده غصبا عنـه ويرضب غصبـا عنه، 
يرضب بهـا اآلخرين غصبـا عنه.. هل 
كنـت تنتظر حركة من هذا النوع؟ هذا 
ما ال يمكن.. هذا ما ال يمكن» استخدم 
الشـهيُد القائُد -ِرْضـــَواُن اللِه َعَليِْه- 
هـذا األسـلوب السـاخر ليوضـح أبلغ 
توضيـح الفرق بني الهدايـة اإللهية لنا 
وبني ما يتصور بعـض املغرورين بأنه 
هكـذا كان يفرتض أن تكـون الهداية، 
فهذه الصورة من الهداية التي سـاقها 
الشـهيُد القائُد -ِرْضـــَواُن اللِه َعَليِْه- 
ال يكون املرء إنسـاناً معها؛ ألنها تتناىف 
مـع كرامة اإلنسـان التي منحـه الله، 
الكرامة التي تتجىل حتى يف طريقة أكله 
ومشيه، ومن يعيش بعيدا عن هدى الله 
يعيش يف واقع أسـوأ من واقع األنعام، 
إذ إنها تعيش يف مستوى من مستويات 
الهداية اإللهيـة التي تناسـبها، ولذلك 
وصف الله تعاىل من يتهرب من التكريم 
حتى يف وسيلة الهداية بقوله تعاىل: {إِْن 

.{ ُهْم إِالَّ َكاْألَنَْعاِم بَْل ُهْم أََضلُّ
مـن أجمـل ملحـات الشـهيُد القائُد 
-ِرْضــــَواُن اللـِه َعَليْـِه- يف تعليقاته 
عىل اآليات الُقـْرآنية واستقرائه للواقع 
مـن خاللهـا قولـه: « إذا كنـت تنتظر 
هداية مـن ذلك النوع القـرس واإللجاء 
َوِلَرُسـولِِه  اْلِعـزَُّة  {َوِللَّـِه  يقـول:  هـو 
هـل  للمؤمنـني..  العـزة  َوِلْلُمْؤِمِنـنَي} 
سـتكون العزة ألولياء الله أن يسـاقوا 
كمـا يسـاق الحمري عن طريـق ملكني 
أو ثالثـة بعـد ُكـــّل شـخص منهم.. 
ليسـت هذه عزة». ومن هنـا يمكن أن 
نـدرك الفارق بني أسـلوب الله الرحمن 
الرحيم الحكيم العـدل يف تعامله معنا، 
وبني أسـلوب أولئك الطغـاة والظاملني 
من أولياء الشيطان الذين نذلل أنفسنا 
لهـم، ونطوعهـا لهم.. «أليـس الفارق 
كبـريًا؟» كمـا يقـول الشـهيُد القائـُد 

-ِرْضـــَواُن اللِه َعَليِْه-.

السثالئ اإللعغئ غعم الثغظ: 
مـن أبرز شـواهد الرحمـة والعدالة 
اإللهيـة ما أخرب به -ُسـبَْحانَُه َوتََعاَىل- 
مـن وقائـع يـوم الدين، حـني تنقطع 
األعذار أمـام ُكــّل أولئـك الذين وقفوا 
أنفسهم  سـريون  لرؤوسهم،  منكسني 
عندما يساقون إىل جهنم دون أن يكون 
لهـم عـذر إطالقاً، بل سيشـهدون عىل 
أنفسـهم بأنهم جديرون بأن يسـاقوا 
إىل جهنـم، {أََليَْس َهـذَا ِباْلَحقِّ َقالُوا بََىل 

َوَربِّنَا َقاَل َفذُوُقوا اْلَعذَاَب}.
إال أنه ثمة إشـكاليًة أخـرى قد تربز 
يف عدالة الله استشـفها الشهيُد القائُد 
-ِرْضـــَواُن اللِه َعَليِْه- من آيات سورة 
السـجدة التـي نقـف معها هنـا، ففي 
قوله تعاىل: {َوَلْو ِشـئْنَا َآلتَيْنَا ُكلَّ نَْفٍس 
ي َألَْمَألَنَّ  ُهَداَهـا َوَلِكْن َحـقَّ اْلَقْوُل ِمنـِّ
اِس أَْجَمِعنَي }،  ِة َوالنـَّ َم ِمَن اْلِجنـَّ َجَهنـَّ
وهنا ينبه الشـهيُد القائُد -ِرْضـــَواُن 
اللـِه َعَليِْه- أن اآلية ال تعنـي بأن املانَع 
مـن هدايـة ُكـــّل نفـس هو أنـه قد 
سـبقت كلمة من الله بـأن يمأل جهنم 
من النـاس، بل كما سـبق توضيحه يف 
الفقـرة السـابقة حول طبيعـة الهدى 
اإللهية املقدم لنبي اإلنسان بما يناسب 
تكريميهم، ولكـن معنى اآلية أنه تعاىل 
قد حق القول منه بأنه سـيمأل الجحيم 
مـن ُكــّل من أعرض عـن هداه، أولئك 
الذيـن رفضوا الخضـوع لـه يف الدنيا، 
الذين حاولوا أن يستقلوا بأنفسهم بدالً 
عنا لتسليم لله، فوجدوا أنفسهم عبيدا 
حني  وتفاجـؤوا  وأوليائـه،  للشـيطان 
أبرصوا وسـمعوا وتيقنوا يوم القيامة، 
ولكـن بعـد فـوات األوان، وذلـك يقول 
الله الله لهم: {َفذُوُقوا ِبَما نَِسـيتُْم ِلَقاَء 
يَْوِمُكْم َهذَا إِنَّا نَِسـينَاُكْم َوذُوُقوا َعذَاَب 
اْلُخْلـِد ِبَمـا ُكنْتُْم تَْعَملُـوَن}، فهو جزاء 
عـادل بما كنتـم تعملون مـن األعمال 
يف ظـل نسـيانكم ملـا سـبق أن جاءكم 
حولـه البيان الواضح، حتى الشـيطان 
لن يأتـَي يوم القيامة بعـذر مقنع، بل 
سـيلزم الصمت، وجل ما سـيفعله هو 
أن يتـربأ ممـا ينسـبه إليـه أتباعه من 
ا  يَْطاُن َلمَّ تسـببه بإغوائهم، {َوَقاَل الشَّ
ُقِيضَ اْألَْمـُر إِنَّ اللََّه وََعَدُكـْم وَْعَد اْلَحقِّ 
َووََعْدتُُكْم َفأَْخَلْفتُُكْم َوَما َكاَن ِيلَ َعَليُْكْم 
ِمْن ُسـْلَطاٍن إِالَّ أَْن َدَعْوتُُكْم َفاْستََجبْتُْم 
ِيل َفـَال تَلُوُمونِي َولُوُموا أَنُْفَسـُكْم َما أَنَا 
ِخيَّ إِنِّي  ِخُكـْم َوَمـا أَنْتُـْم ِبُمْرصِ ِبُمْرصِ
ْكتُُمـوِن ِمـْن َقبْـُل إِنَّ  َكَفـْرُت ِبَمـا أَْرشَ

الظَّاِلِمنَي َلُهْم َعذَاٌب أَِليٌم}.
العدالـة اإللهيـة تتجسـد وتتحّقـق 
يف يـوم القيامـة فقـط، أمـا يف الدينـا 
فهي مسـؤوليتنا نحن، وعلينا السعي 
لتحقيقهـا يف الحيـاة، ولكن اإلنسـان 
ذلـك،  بخـالف  الدنيـا  يف  يتَحـّرك  كان 
يقول الشـهيُد القائُد -ِرْضـــَواُن اللِه 
َعَليْـِه-: «اللـه ال يظلـم أحـًدا. ال يظلم 
النـاس مثقـال ذرة ال يف الدنيـا وال يف 
اآلخـرة، فهـذا العـذاب هـو بأعمالكم 
أنتـم، وأعمالكـم التي كنتـم تنطلقون 
فيها بكل جراءة»، وبهذا انتهى الدرس 
ليفيض بنا إىل أن الخضوع والتسليم لله 
هو طريق النجـاة واإلصالح يف الحياة، 
والبحـث عـن طريق آخر سـيفيض بنا 
إىل بئـس املصـري، حيـث ال مجـال لنـا 

لتصحيح املسار حينها. 
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المحعث الفطسطغظغ شغ أجئعع.. 

4 حعثاء وإخابئ 4 جظعد خعاغظئ وطساعذظني يف 
63 ظصطئ طعاجعئ بالدفئ الشربغئ

واحظطظ تئغع تض أبغإ طروتّغات بخفصئ تخض إلى أربسئ ططغارات دوقر 

تماس: أطرغضا حرغضئ اقتاقل 
يف جرائمه ضث الفطسطغظغني

 : طاابسات
 شـهد األسـبوُع الفائُت اندالَع مواجهات مع االحتالل 
يف 63 نقطـة بالضفـة الغربيـة، تخللهـا تنفيـذُ عمليات 
إطالق نار وإلقاء أكواع ناسفة وزجاجات حارقة، أَدَّت إىل 
إصابة 4 جنود صهاينة ومستوطننَي، فيما استشهد 4 من 

املواطنني برصاص االحتالل. 
ففي يوم أمس األول، أُصيب 435 مواطناً يف بلدتي بيتا 
وبيـت دجن قضاء نابلـس، 8 منها بالرصـاص الحي 84 
بالرصاص املطاطي إصابتـان بالرصاص الحي و16 عىل 
األقـل بالرصاص املطاطي خـالل املواجهات مع االحتالل 
يف بلـدة بيت أمر شـمال الخليل، باإلضافة إىل إصابة 2 من 

جنود االحتالل يف مواجهات بيت أمر. 
وتـم إحصاء 10 نقـاط مواجهة يف حي الشـيخ جراح 
وبلدتـي سـلوان وحزمـا قـرب القـدس، وبلدة بيـت أمر 
بالخليل، ومسـلية قرب جنني، ومنطقة الراس بسـلفيت، 
وخربثـا املصبـاح يف رام الله، وكفر قـدوم رشق قلقيلية، 

وبلدتي بيتا وبيت دجن قرب نابلس. 
ويف يـوم الخميس الفائت، استشـهد الشـابُّ شـوكت 
خالد عـوض (٢٠ عامـاً) برصاص االحتـالل يف بيت أمر، 
باإلضافـة إىل إحصـاء 12 إصابـة بالرصـاص الحي، 10 
إصابـات بالرصـاص املطاطـي، وعدة حـاالت اختناق يف 
مناطـق متفرقة.  وتم إحصاء 6 نقـاط مواجهة يف بلدتي 
سـلوان وحزما بالقدس، وبلدة بيت أمر بالخليل، وبيتونيا 
يف رام الله، وكيسان يف بيت لحم، وبلدة بيتا جنوب نابلس. 
وشـهد يوُم األربعاء الفائـت، استشـهاَد الفتى محمد 
مؤيـد العالمـي (13 عاًمـا) برصـاص االحتـالل يف بيـت 
أمر شـمال الخليل، وتسـجيل العديد مـن اإلصابات، كما 
وشـهدت مدينة جنني اشـتباكات مسـلحة مع مقاومني 

هناك. 
وتـم رصـد 6 نقـاط مواجهـة يف بلـدة سـلوان مخيم 
شعفاط بالقدس، وبلدة بيت أمر ومخيم العروب بالخليل، 

ومخيم جنني وبلدة بيتا جنوب نابلس. 
ويف يوم الثالثاء الفائت، استشـهد الشـاب شادي عمر 
سـليم (٤١ عامـاً) برصـاص االحتالل يف بيتـا، باإلضافة 
إىل تسـجيل عـدة إصابـات بالرصـاص الحـي واملطاطي 
واالختناق، كما وسجل إصابة مستوطن رشقا بالحجارة 
قـرب حزمـا بمدينـة القـدس، وشـهدت مدينـة جنـني 

اشتباكات مسلحة تخللها إلقاء أكواع متفجرة. 
 وتم إحصاء 8 نقاط مواجهة يف بلدتي سـلوان وحزما 
بمدينـة القدس، ومدينة جنني، وبلـدة بيتا ومخيم العني، 
وحـوارة ومحيـط مسـتوطنة مجداليـم بمدينـة نابلس، 

ومنطقة عني الحلوة يف طوباس. 
 ويف يـوم االثنـني الفائت، أعلـن عن استشـهاد الفتى 
يوسـف نـواف محـارب (17 عاًمـا) مـن عبويـن متأثًرا 

بإصابته خالل املواجهات يف سنجل قبل شهرين. 
 وتم إحصـاء 11 نقطة مواجهة يف حي الشـيخ جراح 
وبلـدة حزما بمدينة القدس، وبلدة شـقبا قـرب رام الله، 
وحاجـز األنفاق ومسـتوطنة عصيـون قرب بيـت لحم، 

ومحيط قرب يوسـف وبلـدات بيتا وقريـوت وعينبوس يف 
نابلس. 

 ويف يـوم األحد الفائت، تم إحصـاء 11 نقطة مواجهة 
يف محيـط مسـتوطنة حجـاري بالخليل وبلدة ترمسـعيا 
ونعلـني يف رام الله، وبلدتـي حوارة وبيتا جنـوب نابلس، 
وطمون قـرب طوباس، ومنطقة الحاجـز الجنوب ملدينة 

قلقيلية. 
وشهد يوم السـبت الفائت، بداية األسبوع عدة أحداث 
أَدَّت إىل وقـوع العـرشات مـن اإلصابـات بـني املواطنني، 
باإلضافة إىل إصابة جندي خالل مواجهات شهدها حاجز 

تياسري قرب مدينة طوباس شمال الضفة الغربية. 
 وتـم إحصـاء 11 نقطـة مواجهـة يف بلدة العيسـوية 
بالقدس، وتل رميدة ومسافر يطا وبلدتي خرسا وترقوميا 
بالخليل، وبلدة نعلني يف رام الله ومحيط مسـتوطنة مابو 
دوتـان يف جنـني، وبالقرب من مسـتوطنة عييل زهاف يف 
سلفيت، وحاجز تياسـري قرب طوباس، وبلدة كفر قدوم 

بقلقيلية، وبلدة بيتا جنوب نابلس. 

 : وضاقت
قالـت حركة «حمـاس»: إن «الدعـَم األمريكي 
بالسـالح واملـال والغطـاء السـيايس لسياسـات 
االحتـالل، يجعل مـن الواليات املتحـدة رشيكًة يف 

العدوان عىل الشعب الفلسطيني». 
وشـّددت عىل أن «قراَر الواليـات املتحدة تقديم 
صفقة أسـلحة كبرية للكيان الصهيوني يشجعه 
عـىل مواصلـة عدوانه عىل الشـعب الفلسـطيني 
ومقدسـاته، ويزيد من إرهابه ضد الفلسطينيني 

ونهب أرضه». 
وبينت يف ترصيح عىل لسـان الناطق باسـمها، 
حـازم قاسـم، أن «اسـتمرار الواليـات املتحدة يف 
تسـليح جيش االحتالل، يزيد من حالـة التوتر يف 

املنطقـة، ويعزز من تمرد االحتـالل عىل القوانني 
والقرارات الدولية». 

وكانـت وزارُة الخارجيـة األمريكية أعلنت أنها 
«وافقـت عىل إْمَكانيـة بيع 18 طائـرة هليكوبرت 
للنقـل الثقيـل من طراز «يس إتـشـ  53 كيه» إىل 
الجيـش اإلرسائيـيل، يف صفقـة تصـل قيمتها إىل 
3.4 مليارات دوالر»، وستشمل الصفقة محركات 
وأجهزة مالحة وعتـاداً ومعدات دعم وقطع غيار 

ودعماً فنياً. 
وذكـرت وزارة الخارجية يف بيانها أن «الواليات 
املهـم  ومـن  إرسائيـل،  بأمـن  ملتزمـة  املتحـدة 
للمصالـح القوميـة األمريكية مسـاعدة إرسائيل 
عىل تطوير واسـتمرار جاهزيتها القوية وقدرتها 

يف الدفاع عن النفس». 
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والتي سيتم تمويلها من مصدر ذاتي واملعتمد يف املوازنة للعام 2021م 

أوقات  خالل  الخطية  بطلباتهم  التقدم  الدعوى  هذه  يف  املشاركة  الراغبني  عىل 
الدوام الرسمي إىل العنوان التايل:

للشئون  العامة  االدارة    – الحصبة    – الحبوب  وإنتاج  لتنمية  العامة  املؤسسة 
املالية / إدارة املشرتيات

لرشاء واستالم وثائق املناقصة نظري مبلغ وقدره (  20,000 ) ريال ال يرد .
    وآخر موعد لبيع الوثائق هو تاريخ    9 /   8 /  2021م.

املؤسسة  عنوان  إىل  األحمر  بالشمع  ومختوم  مغلق  مظروف  يف  العطاء  يقدم   -
املحدد ومكتوب عليه اسم املؤسسة واملرشوع ورقم املناقصة، واسم مقدم العطاء، 

ويف طيه الوثائق التالية:
1.  ضمان بنكي بنفس نموذج الصيغة املحددة يف وثائق املناقصة بمبلغ مقطوع 
شيك  أو  املظاريف،  فتح  تاريخ  من  يوماً  ملدة  (120)  صالح   ( دوالر  قدره ( 300  

مقبول الدفع.
2.  صورة من شهادة رضيبة املبيعات + البطاقة الرضيبية سارية املفعول

3.  صورة من البطاقة التأمينية + البطاقة الزكوية سارية املفعول.
4.  صورة من شهادة مزاولة املهنة.

- آخر موعد الستالم العطاءات وفتح املظاريف هو الساعة (الحادية عرش) من 
يوم ( األربعاء )  املوافق 1 /2021/9م  ولن تقبل العطاءات التي ترد بعد هذا املوعد 

وسيتم إعادتها بحالتها املسلمة إىل أصحابها.
- سيتم فتح املظاريف بمقر املؤسسة املوضح بعالية بمكتب (قاعة االجتماعات) 

بحضور أصحاب العطاءات أو من يمثلهم بتفويض رسمي موقع ومختوم.
- يمكن للراغبني يف املشاركة يف هذه املناقصة واالطالع عىل وثائق املناقصة قبل 
رشائها خالل أوقات الدوام للفرتة املسموح بها لبيع وثائق املناقصة ملدة (10) أيام 

من تاريخ إعالن املناقصة.

א�������������������������א	

اجاعثاُف جفغظئ 
«إجرائغطغئ» يف بتر السرب

 : وضاقت
بـرس  أسوشـيتد  وكالـُة  ذكـرت 
تجاريـًة  «سـفينًة  أن  األمريكيـة، 
قبالـة  لهجـوم  تعّرضـت  إرسائيليـة 
سـواحل عمان يف بحر العرب»، وفق ما 
أعلن الجيـش الربيطاني، أمـس األول، 
والـذي اكتفى بذكـر تفاصيل قليلة عن 
«التحقيقـات  أن  إىل  ُمشـرياً  الحـادث، 

جارية يف الحادثة». 
املسـؤولون  يعـرتف  ولـم 
الفور،  عـىل  بالهجوم  «اإلرسائيليـون» 
توتـرات  خضـمِّ  يف  يأتـي  أنـه  علمـاً 
مـع  وإيـران،  إرسائيـل  بـني  متزايـدة 
توقف املفاوضات حول االتّفاق النووي 

اإليراني أخريًا. 
عـن  العربيـة،   13 القنـاة  ونقلـت 
مسـؤوٍل «إرسائيـيل» كبري لم تسـّمه، 
قولـه: إن «إيـران مسـؤولة عن هجوم 
بطائرة مسـرية عىل ناقلة بحرية قبالة 

ساحل سلطنة ُعمان». 
ماريتايم»،  رشكة «زوديـاك  وأعلنت 
التـي يديرها رجـل أعمـال «إرسائييل» 
والتي تشـغل الناقلة «مريرس سرتيت» 
اململوكـة لرشكـة يابانيـة وترفـع علم 
ليبرييـا، أن «الهجـوم أسـفر عن مقتل 
اثنـني من أفراد الطاقـم، هما بريطاني 
ورومانـي»، وذكـرت أنه يشـتبه يف أنه 

«عمل من أعمال القرصنة». 
كما نقل التلفزيون «اإلرسائييل» عن 
املسؤول الذي لم تُكشف ُهــِويَّته قوله: 
«ما حدث هو عمل إرهابي أقدمت عليه 

إيران». 
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َواْلبََصاِئْر اللَّيَاِيلْ  ُدَجــى  ــأَْت  أََض
ــاِدْر ــْدَر َدْوًمـــا َواْلــُمــبَ َوُكــنْــَت الــبَ

َهــْدٍي َقــِريْــَن  الــزََّمــاِن  ِيف  تَُساِفُر 
يَُساِفْر ِفيْنَا  ــَزْل  يَ َلــْم  َضــْوُءَك  َو 

ِشبْالً يِْن  الدِّ ــْبَء  ِع َحَمْلَت  ــذَاَك  َك
ــْر ــاِب األََك ِتَك  ُحجَّ بَِليَْغ  ــاُب  ــَه تَ

ــٍت َوْق ــلَّ  ُك ُعْمٍر  ــْوَط  َش َوتَْقَطُع 
َعاِمْر ـــالُم  اإلْس َك  ـــْرصِ نَ ــْن  ِم ــْه  ِب

ُمِبيْنًا ِذْكــــًرا  ــوٍَّة  ــُق ِب ــــذَْت  أََخ
ــْر ــاِج ــاٍر َوَف ــبَّ ــَك ُكــلُّ َج ــابَ ــَه َف

ً َوَهديا تُقًى  النَِّبيِّ  ــَن  ِم َوُكــنْــَت 
اْلَمَشاِعْر اللِه  ــا  ِرَض إَىل  تـَـُشــدُّ 

ــاٍر ــَق ـــِذي ِف ـــاَن ِب ــَك َك ــيْ ٌّ ِف ـــِيل َع
َحــاِرضْ اْلَمْظلُوَم  ُحَسيْنََك  َوإِنَّ 

َخطٍّا ــْرآِن  ــُق اْل ــَدى  ُه ــْن  ِم ــَم  ــرَيُْس ِل
َساِئْر اللِه  نـَـْحــَو  َعَليِْه  ــِســرْيُ  يَ

ــاٍد بَ َعَليَْك  ــَن  ــِديْ ــَعــاِب اْل ـــُن  َوَزيْ
ــْر ــاِق َوبَ ـــٍد  َزيْ ِيفْ  ــُه  ــنْ َع  ُ ــربِّ ــَع تُ

َهْديًا الُغرِّ  بَِنيَْك  ــْن  ِم َفتَْجَعَل 
اْلَمَشاِعْر يُْحِيْى  َلَعلَُّه  ـــَراُق  يَ

ــْؤذَى  يُ ِحــنْيَ  يَْجَزُع  ــَواَك  ِس ــاَن  َوَك
َصاِبْر ْهــِر  الــدَّ َرَزايَـــا  َعــَىل  َوأَنـْــَت 

***
ــًرا َدْه َقاَسيَْت  ــْم  َك الرَّْحَمُن  ــَك  َل

َصاِغْر ــَو  َوْه َلَجاَءَك  ــْدِرْي  يَ ــْو  َوَل
َعِميٍْل ــْوٍت  ــاُغ َط ـــلَّ  َوُك ــَت  ــيْ أَتَ

اْلَجبَاِبْر ــُه  َل تـَـِخــرَّ  ِبـــأَْن  ــَكــاُد  يَ
َما  ــْي  ــِت الَّ التََّماِثيَْل  َت  ْ ــرسَّ ــَك َف

ــاِرسْ َك ــَت  ــيْ َربَّ األَُىل  َلـــْوال  َلــَهــا 
َشيًْخا ِمنَْك  اْلَجبَاِبُر  َخــاَف  َلُكْم 

ِباْلَجبَاِبْر ــْهــَزأُ  تَ ُكنَْت  بَِسيًْطا 

ْ ــأَيسِّ ــتَّ ال ــاُس  ــنَّ ال تََعلََّم  ــَك  ــنْ َوِم
اْلَمَخاِطْر ــْوِض  َخ يف  اْلبَيِْت  ــآِل  ِب

َغِريْبًا  ــَىس  أَْم ــْد  َق ــُن  يْ الــدِّ َوَكـــاَن 
َعــاِبــْر األَْرَواِح  ــَىل  َع ـــٌر  َ أَث ــُه  َل

ــْدِرْي يَ اللَّيِْث  أَْزَر  تَُشدَّ  َفُقْمَت 
َزاِئـــْر اآلِل  ــَث  ــيْ َل أَنَّ  ــَك  ــنُ ــِريْ َع

َفتَأِْتْي الُقْصَوى  ــاَرُة  ــَغ ال تَُشنُّ 
ــاِر اْلــُمــَكــاِبــْر ــَك ــٍر ألَْف ــِريْ ــْح ــتَ ِب

َطاٍغ اْلِفْكِر  ــُروِب  ُح ِيفْ  َويَْعَجُز 
اْلَعَساِكْر اَب  أَْرسَ َعنُْه  َفيَْحِشُد 

ــأٍْش َج ِبُكلِّ  ــَت  أَنْ تَــُكــوُن  ُهــنـَـاَك 
اْلَحنَاِجْر ِبَها  الُقلُوُب  بََلَغ  ــْد  َوَق

ً يَْوما أَْوالَك  إِذْ  اللَه  ــْدَت  ــِم َح
ــاِرصْ نَ ِللرَّْحَمِن  ـــَت  َوأَنْ ـــَراَك  تَ

َلْحًما َواألَْحــَفــاَد  ــاَء  ــنَ األَبْ ــَرى  تَ
ــْر ــَواِئ َوالــطَّ ــُف  ــذَاِئ ــَق اْل تَُقطُِّعُه 

ً َقْلبا اللِه  ــِق  َخــْل أََرقَّ  ــَت  ــنْ َوُك
ـــَت ِلـــألَْحـــَزاِن َقــاِهــْر َوَهـــذَا أَنْ

َحتَّى  اللِه  ِعــْشــَق  ِعــْشــَت  ـــَك  ألَنَّ
ــْر ــاِئ ــذََّخ ــَة َوال ــبَّ ــُه األَِح ــَت َل ــذَْل بَ

***

َلِكْن ــاُه  ــَق ــْل تَ أَْن  ــُه  الــل أََراَد 
َظاِفْر اْلَحقَّ  أَنَّ  ــْدَت  ــاَه َش ــْد  َوَق

َمــْن ــا  يَ أَْوالَك  ــٍة  ــانَ ــَك َم ـــأَيُّ  َف
َعاِمْر بَْن  ــْوالَن  َخ النَّبَْض  َمنَْحَت 

نَْجٍد ــُروِش  ُك تَْحَت  األَْرَض  َفَهزَّ 
اْلَمنَاِكْر تَْغِيرْيِ  ــْرصَ  َع ـــَن  َوَدشَّ

َفْجراً  ــــَراِر  األَْح ـــْوَرَة  ثَ ــَر  ــجَّ َوَف
ثَاِئْر يـْـِن  الــدِّ ــْدِر  بَ أَِمــثـْـُل  ُء:  يـُــِيضْ

ً ُقُدما ــرْيَ  الــسَّ َحثَثَْت  ــْن  َم ـــَك  َوأَنَّ
يُثَاِبْر ـــَىص  األَْق إَِىل  ــطٍّ  َخ ــَىل  َع

ــزُّوا   َع ــمَّ  ثُ ـــاُزْوا  َف َسَلُكْوُه  َفَمْن 
ِباْلَخَساِئْر َسيُْمنَى  ــُه  ــاِرُك َوتَ

وُضْظَئ الَئثْر
عىل ضفاف سيدي العالمة/ 
بدرالدين بن أمري الدين الحوثي
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