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 : طاابسات
قـال الشـيُخ عـيل سـالم الحريـزي -وكيُل 
محافظة املهرة السابق ورئيس لجنة االعتصام 
السـلمي يف املحافظـة-: إن محـاوالت تأجـري 
ميناء قشـن لالحتالل اإلماراتـي مدة 50 عاماً، 
باطلـة وغري رشعيـة، مؤّكـداً أن أحـرار املهرة 
سـيتصدون لتلك املحاوالت وسيفشـلونها كما 
أفشلوا تَحّركات االحتالل السعودّي يف السابق. 

وسخر الشـيُخ الحريزي خالل ترأسه، أمس 
االثنـني، اجتماعـاً للجنة االعتصام السـلمي يف 
املهرة، مـن الوعود التي يقطعهـا املرتِزق فرج 
البحسـني منتحـل صفة محافـظ حرضموت 
وعضو مجلس العار، للرشكات األجنبية بشأن 
التنقيـب يف املهـرة، فيمـا طالـب الحريزي من 
املرتـِزق البحسـني توفري الخدمات األََساسـية 
قبـل  حرضمـوت  يف  للمواطنـني  والرضوريـة 

الحديث عن املهرة. 
ويف السـياق ذاته، كشـفت مصادر إعالمية، 
عن فرار املرتِزق فرج البحسـني، منتحل صفة 
املحافـظ املعـني مـن قبـل االحتـالل اإلماراتي 
وعضـو مـا يسـمى «الرئـايس»، من املـكال إىل 

محافظة املهرة. 
ووفقاً للمصادر، َفـإنَّ فرار ومغادرة املرتِزق 
البحسـني بشـكل مفاجـئ يأتي عـىل خلفية 

االضطرابات واألزمات التي تعيشـها محافظة 
حرضمـوت الغنية بالثـروات النفطية، ويف ظل 
محاوالت مسـتميتة للسـيطرة عليهـا من قبل 
االحتـالل السـعودّي ومرتِزقتـه ممثـالً بحزب 
«اإلصـالح» والجماعـات التكفرييـة املتطرفة، 
ومن قبل االحتـالل اإلماراتي وأدواته ممثالً بما 
يسمى املجلس االنتقايل وألوية العمالقة وقوات 

الخائن طارق عفاش. 
وبينـت املصـادر أن املرتـِزق البحسـني قّرر 
البقـاء يف املهـرة بعـد أن غـادر املـكال بصورة 

يف  االثنـني،  أمـس  يظهـر،  أن  قبـل  غامضـة، 
أحـد املعسـكرات التابعـة ملا يسـمى «املنطقة 
العسـكرية الثانيـة» يف املهـرة، التـي يـرتأس 
قيادتهـا، داعيـاً تلك القوات إىل رفـع الجاهزية 
القتاليـة.  وكانـت قـوات مـا يسـمى املنطقة 
العسكرية الثانية التابعة للمرتِزق البحسني قد 
ام أبرز الـرشكات التجارية يف  اقتحمـت قبل أَيـَّ
املكال التابعة لرجال أعمال، َحيُث أفادت رشكة 
الحديـد والصلـب بتعرضها لالقتحـام بعد يوم 

فقط عىل اقتحام رشكة باجراش للكهرباء. 

 : الئغداء
نُظمـت يف مديريـة رداع بمحافظة البيضاء، 
فعاليٌة خطابية بذكرى يوم والية اإلَِمـام َعِلـّي 
ـَالُم-، بمشـاركة أبنـاء مديريات»  -َعَليْـِه السَّ
العرش، ورداع، وصباح، والرياشية، والقرشية، 

وولد ربيع. 
ويف الفعالية بحضور وكالء املحافظة أشـار 
وكيـل محافظـة البيضـاء صالـح الجـويف، إىل 
أهميّـة إحياء هـذه الذكرى كمحطـة إيَمـانية 
ــة ارتباطهـا باإلَِمـام َعِلــّي -َعَليِْه  تعيد لألُمَّ
ـَالُم- وأعالم الهدى الذيـن بواليتهم تتمّكن  السَّ
ـــة من الوقوف يف وجـه أعدائها وتتجاوز  األُمَّ

التحديات. 
ولفت إىل رضورة استلهام الدروس والعرب من 
ذكرى يوم الوالية والتمسـك بها كخيار للشعب 
اليمنـي ملواجهة قـوى العدوان واملسـتكربين، 
ُمشرياً إىل أهميّة استغالل هذه الذكرى يف تعزيز 

الصمود واالسـتمرار يف رفـد الجبهات ملواجهة 
العدوان ومرتِزقته. 

بدورها، أَشاَرت كلمة املناسبة التي ألقاها 
عيل األقهومي، إىل أن إحياء ذكرى يوم الوالية 
يعد تعبرياً عن سـعادة وحـب ووالء وارتباط 
اليمنيني بسـيد املتقني الذي قال فيه رسـول 

الله صلوات الله عليه وآله: «يا عيل ال يحبك إال 
مؤمن وال يبغضك إال منافـق».  وأّكـد أهميّة 
ــة من تويل  تويل أعالم الهـدى لتحصـني األُمَّ
أعداء اإلسـالم وتصحيح مسـارها وموقفها 
والعـزة  الحريـة  لهـا  يحّقـق  منهـج  وفـق 

والكرامة. 

أخبار

شغما المرتِجق الئتسظغ غاثث طظ المعرة طصرًا إلصاطاه بسث شراره طظ المضق

الظفط تساعةظ اإلتاذئ افطمغئ يف طةطج افطظ 
وتآّضـث اجامرار الصرخظئ يف ظض تمثغث الُعثظئ

 : خاص
أدان املديـُر العام التنفيـذي لرشكة النفـط اليمنية، 
املهندس عمار األرضعي، استمرار احتجاز سفن الوقود 

يف البحر األحمر يف ظل تمديد الُهدنة املعلنة. 
ونّوه املهندس األرضعي يف ترصيحات للمسرية إىل أن 
«هناك سفينة بنزين وسفينة غاز محتجزتني ألكثر من 

ام من قبل تحالف العدوان».  10 أَيـَّ
ولفت األرضعـي إىل أن بحرية العدوان أفرجت، أمس 

االثنـني، عن سـفينة بنزيـن بعـد احتجازهـا 15 يوماً 
تكبـدت خاللها غرامات تأخري باهظـة، وهو ما يؤّكـد 
إرصاَر تحالـف العـدوان وأدواتـه عىل انتهاج سياسـة 
التقطـري؛ بغرض تحميل الشـعب اليمنـي ما أمكن من 

غرامات ومعاناة. 
ويف ترصيحاتـه أَيْـضاً، عّرب املهنـدس األرضعي عن 
اسـتهجان رشكة النفط اليمنية إلحاطة املمثل األممي 
األخرية بشـأن سالسة دخول سفن املشتقات النفطية، 

مؤّكـداً أن هناك تضليالً إعالمياً تكشفه القرصنة. 

وكان املتحدُث الرسمي لرشكة النفط اليمنية، عصام 
املتـوكل، قد أعلن يف وقت سـابق من أمـس االثنني، عن 
اإلفراج عن سفينة البنزين «سندس» بعد احتجازها من 
قبـل تحالف العدوان األمريكي السـعودّي ملدة 14 يوماً، 
ُمشـرياً إىل أن تحالف العدوان ما يزال يحتجز سـفينتي 
 بنزين وَغاز قبالة سواحل جيزان بالرغم من تفتيشهما 
وحصولهما عىل تصاريح دخول من األمم املتحدة، وهو 
ما يكشـف الزيف األممـي السـعودّي اإلماراتي، وكذلك 
حرص تحالف العدوان عىل إبقاء معاناة الشعب اليمني. 

الرتبغئ تتّثد الباظغ 
طظ طترَّم طعسثًا لئثء 
السام الثراجغ الةثغث

 : خظساء
أعلنـت وزارُة الرتبية والتعليم بدَء العـام الدرايس الجديد 
لجميـع  ٢٠٢٢-٢٠٢٣م  املوافـق  هجريـة   ١٤٤٣-١٤٤٤
املراحـل الدراسـية يف الثاني مـن محرم املقبـل، املوافق ٣١ 
يوليو الجاري، عىل أن تبدأ عملية القيد والتسجيل واالنتقال 

باملدارس الحكومية واألهلية من اليوم الثالثاء. 
وشـّدد وزيُر الرتبية والتعليم، يحيى بدرالدين الحوثي، يف 
ترصيـح، أمس االثنـني، عىل رضورة انتظـام دوام الهيئات 
التعليمية يف جميع صفوف املراحل الدراسية ابتداء من يوم 
ام يف  السبت املقبل، عىل أن تكون الدراسة بمعدل خمسة أَيـَّ
األسبوع بحسب التقويم املدريس الذي صدر به قرار وزاري. 
ولفت وزير الرتبية إىل أنه سيتم بدء االختبارات املدرسية 
لنهايـة الفصل الدرايس األول لجميع املراحل الدراسـية يوم 
السـبت، ١٨ ربيع اآلخر ١٤٤٤ هجريـة، املوافق ١٢ نوفمرب 
٢٠٢٢م، عـىل أن تبـدأ إجازة منتصـف العام الـدرايس يوم 

األربعاء ٢٩ ربيع اآلخر املوافق ٢٣ نوفمرب املقبل. 
وبحسـب التقويـم املدريس، سـيتم اسـتئناف الدراسـة 
للفصل الدرايس الثاني يف التاسـع من جمادي األوىل املوافق 
٣ ديسـمرب وتبدأ اختبـارات النقل النهائيـة لجميع املراحل 
الدراسـية يف ١٩ شـعبان ١٤٤٤ املوافق ١١ مارس ٢٠٢٣م، 
يف حـني تبدأ اختبارات الشـهادة العامة الثانوية بقسـميها 
العلمـي واألدبي يوم السـبت، ١٦ شـوال املوافق السـادس 
من مايو ويف اليوم التايل ١٧ شـوال تبدأ اختبارات الشـهادة 

العامة األََساسية. 

ترائر رجام بظغ تحغح 
غآّضـثن سزمَئ العقغئ وغسّرين 

صاشطئ سغثغئ لطمرابطني
 : خظساء

احتفـت الهيئة النسـائية يف عزلة رجام بمديرية بني حشـيش 
محافظـة صنعاء، أمس االثنـني، بذكرى يوم واليـة اإلَِمـام َعِلـّي 

َالُم-.  -َعَليِْه السَّ
وأّكـدت كلمات الفعالية، التمسـك بوالية اإلَِمــام َعِلـّي -َعَليِْه 
َالُم-، وترسيخ حب وارتباط أبناء الشعب اليمني به واستلهام  السَّ

الدروس والعرب من سريته ونهجه وشجاعته. 
وأَشـاَرت إىل أهميّة إحيـاء ذكرى الوالية لتجديـد العهد والوالء 
َالُم-.. مؤّكـدة عىل عظمة  لله ولرسـوله واإلَِمـام َعِلـّي -َعَليِْه السَّ
ـَالُم- وما لها من فضٍل  والية أمري املؤمنني اإلَِمـام َعِلـّي -َعَليِْه السَّ

ــة اإلسالمية.  عىل األُمَّ
إىل ذلك، سرّيت حرائُر رجام قافلًة عيديًة؛ دعماً وإسناداً ألبطال 

الجيش واللجان الشعبيّة املرابطني يف الجبهات. 

الترغجي غاسعث بإشحال جغطرة اقتاقل اإلطاراتغ سطى طغظاء 
صحظ وغرد سطى الئتسظغ: تدرطعت أوىل بالثثطات

أبظاء ووجعاء رداع بالئغداء غتافعن بثضرى العقغئ 
وغآّضـثون بئاَتعط أطام الاتثغات
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 : خاص
حـاول النظـاُم السـعودّي أن يبـدو وكأنـه 
نجـح يف «فـرض» رشوٍط عىل البيـت األبيض 
مـن خـالل دفع بايـدن إىل زيـارة اململكة التي 
تعهـد بأن يجعلهـا «منبوذًة»، وحـاول األخري 
أن يبـدو وكأنـه اسـتطاع أن يعيَد السـيطرَة 
إىل  لألسـواق،  الخليجـي  النفـط  تدفـق  عـىل 
جانـب تعزيز حماية الكيـان الصهيوني بدفع 
الريـاض نحـو املزيـد مـن خطـوات التطبيع 
العلني، لكـن يف الواقع كان جميع ضيوف تلك 
الحفلة يحاولون التغطية عىل الفشل امُلستمّر 
ملعسكرهم ومرشوعهم، ولم يفلح اإلعالن عن 
اتّفاقـات وتفاهمات متعـددة يف إبقاء توترات 

وفضائح هذا الفشل خارج الصورة. 
 

السسعدّغُئ تتاشر سطى دور «الئصرة 
التطعب»

ال شـك يف أن زيارَة بايـدن إىل اململكة جاءت 
الواليـات  بحاجـة  أََسـايس  بشـكل  مدفوعـًة 
املتحـدة إىل تخفيض أسـعار النفـط من خالل 
ضـخ املزيد مـن الخـام الخليجي إىل األسـواق 
لتخفيف تداعيات الحـرب يف أوكرانيا، وبالتايل 
يسـتطيع النظام السعودّي أن يتفاخَر إعالمياً 
بأنه دفع بايدن إىل التخيل عن شعاراته ووعوده 

االنتخابية بجعل السعوديّة دولة «منبوذة». 
لكن هذا التفاخر يصبـح بال قيمٍة بمقارنة 
«التنـازالت» التـي قدمتها اململكـة بمقابل أن 
تحظـى بزيـارة الرئيـس األمريكـي وتحصل 
عـىل املزيد من تعهداته التي لـم يعد لها معنًى 
جديـٌد بـ»الدفاع عـن اململكـة»، فاإلعالُن عن 
زيادة إنتاج النفط، وفتح أجواء اململكة رسميٍّا 
لطائـرات الكيـان الصهيوني، وحديـُث بايدن 
الحقـاً عـن «توبيخه» لـويل العهد السـعودّي 
بشـأن جريمة قتل جمـال خاشـقجي.. ُكـلُّ 
ذلك يؤّكـد أن السـعوديّة لم تدفع بايدن لفعل 

أي يشء سـوى مواصلـة معاملتهـا كـ»بقرة 
حلـوب»، وكأَداة لحمايـة مصالـح الواليـات 

املتحدة والكيان الصهيوني. 
هـذا أَيْـضـاً ما أّكــده بايدن نفسـه عندما 
قـال: إن الواليـات املتحـدة «لن تـرتك منطقة 
الـرشق األوسـط فارغة لروسـيا والصني»، يف 
ترصيح حمل إهانًة واضحًة للنظام السعودّي 
ودول الخليـج بشـكل عـام؛ ألَنَّ واشـنطن ال 
تـرى يف املنطقة سـوى مرسٍح للمنافسـة مع 

خصومها. 
عضـو الوفـد الوطنـي، عبد امللـك العجري، 
علق عـىل هذه النقطـة قائـالً إن: «بايدن أراد 
أن يطمـنئ حلفـاءه عندمـا قال إن بـالده لن 
ترتك املنطقـة فارغـة، لكنه تطمـنٌي ظاهُره 
الرحمـُة وباطنُه من قبله الهوان، فكأنه يقول 
ألصحاب الفخامة والجاللة والسـمو من قادة 
العرب: أنتم بـدون أمريكا ال يشء أنتم ُمَجـّرد 
فراغ، وهذه املسـاحات والبلدان الواسـعة أنتم 

تملكونها ولكنكم ال تملؤونها». 
 

باغثن غئتُث سظ دساغات اظاثابغئ 
وغتُخُث املجغَث طظ اقظاصادات 

عـىل الجهـة املقابلـة، صحيـٌح أن الرئيَس 
األمريكي استطاع انتزاع التزام سعودّي بزيادة 
إنتـاج النفـط الخـام إىل ١٣ مليـون برميٍل يف 
اليـوم، لكـن ذلك ال يعنـي أن األزمـة الناجمة 
عـن العقوبـات املفروضـة عىل روسـيا تمت 
معالجتهـا، فالرقم الذي أعلنته السـعوديّة لن 
يتم الوصـول إليه حتى عام ٢٠٢٦، وبحسـب 
مراقبـني َفـإنَّ أقىص زيادة يمكـن أن تتحّقق 
يف إنتاج النفط السـعودّي خالل األشهر الستة 
القادمة هي ١٢٫٢ مليـون برميل يوميٍّا (علماً 
بـأن اإلنتـاج َحـاليٍّا هـو ١١٫١ مليـون برميل 

يوميا). 
وبحسـب الباحـث اللبناني عيل مـراد َفـإنَّ 
«ابن سـلمان أسـمع بايـدن ما يسـاعُده هو 
وأعضـاء حزبه انتخابياً»، لكـن إذَا كان إعالن 

زيادة إنتاج النفط السعودّي قد يساعد الرئيس 
األمريكي انتخابياً، َفـإنَّ جلوسه مع ويل العهد 
السـعودّي يفعل العكس تماماً، ُخُصوصاً وأن 
بايـدن فرش طريقه إىل البيت بشـعارات حول 
جعل السـعوديّة دولة «منبوذة» ومحاسـبتها 
عىل انتهاكاتها لحقوق اإلنسان، إذ مثلت زيارة 
بايدن للمملكة دليالً جديًدا عىل خواء شعارات 
إدارتـه، وزادت مـن حدة االنتقـادات املوجهة 
للبيت األبيض بشأن موقفه من جرائم النظام 

السعودّي. 
وحتـى «التوبيـخ» الـذي تحـدث بايدن عن 
توجيهـه لـويل العهد السـعودّي بشـأن مقتل 
خاشـقجي، فقـد معنـاه (إن كان لـه معنـى 
أصالً) بعد أن اتصل عادل الجبري بقناة فوكس 
نيوز، وأخربهـا بأنه لم يكن هنـاك توبيٌخ وال 

اتّهام، بحسب مراسلة القناة. 
وبحسـب صحيفـة بوليتكو َفـإنَّ «ُسـمعة 
بايـدن تعرضـت لرضبة كبـرية بُمَجــّرد بث 
صورة لقائه مع ابن سـلمان عرب الشاشات يف 

جميع أنحاء العالم». 
أما ترتيبـاُت «التطبيع» التـي أدارها بايدن 
لدفع السعوديّة أكثر نحو العالقات العلنية مع 
الكيان الصهيوني، فهي بال قيمة عملية أصالً؛ 
ألَنَّ العالقات موجودة مسبًقا، كما أنه قد ثبت 
أن التعويـَل عـىل األنظمـة الخليجيـة لحماية 
«إرسائيـل» أمـٌر غـري ُمْجٍد، يف ظل فشـل هذه 
األنظمة يف حماية نفسـها، وتنامي قوة محور 

املقاومة. 
 

إشقٌس طحرتٌك يف ِططش الغمظ
من ِملفاِت الفشـل املشـرتك التـي لم تفلح 
عـىل  التغطيـة  يف  اململكـة  إىل  بايـدن  زيـارة 
حقيقتهـا، ملـف اليمـن الـذي كان عىل رأس 
قائمة األسـباب التي دفعت السعوديّة لرفض 
طلبـات بايدن لزيادة إنتاج النفط؛ ألَنَّها أرادت 
-إىل جانـب الزيـارة- أن يرفـع البيـت األبيض 
مسـتوى دعمه العسـكري للمملكة إلخراجها 

مـن مسـتنقع اليمـن، بمـا يف ذلـك تزويدهـا 
بأسـلحة، وهـو األمـر الـذي يبـدو أن بايـدن 
لـم يـرتّدد يف املوافقـة عليـه؛ ألَنَّ االتّفاقيـات 
«الدفاعيـة» التـي تـم اإلعالن عنهـا تضمنت 

رشكات سالح أمريكية معروفة. 
مـع ذلـك، َفــإنَّ إفـالَس الريـاض واإلدارة 
األمريكيـة معـاً يف مـا يتعلق بملـف اليمن بدا 
واضًحـا من خـالل محاولة إعادة رفع شـعار 
«السـالم» مرة أُخـرى والحديث عـن «تمديد» 
جديـد للُهدنة التي لم تعد ُمسـتمّرة إال بفضل 
صـرب صنعـاء، وهـو مـا يعنـي أن الرتتيبات 
السـعوديّة األمريكية بشأن اليمن ال تحمل أية 
«معجـزة» يمكنها أن تغرّي وضع الهزيمة التي 

يعيشها تحالف العدوان. 
إضافة إىل ذلك، َفـإنَّ صنعاء قد ردت برسعة 
عـىل ترصيحـات بايدن حـول تمديـد الُهدنة، 
وأّكـد الردُّ بوضوح عىل أنه ال مجال للمزيد من 
املراوغات وأن الُهدنة ال تشجع عىل االستمرار، 
وهو مـا يعني أن األمريكيني والسـعودينّي قد 
يجدون أنفسـهم قريباً أمام رضبات وعمليات 

تؤثر حتى عىل العالقة الهشة فيما بينهم. 
ويف السـياق نفسـه، َفــإنَّ زيـارة بايـدن 
قد أسـهمت بشـكل مثري للسـخرية يف فضح 
حقيقـة مـا يسـمى «املجلس الرئـايس» الذي 
شـكل برعاية سعوديّة أمريكية ليكون واجهًة 
جديدًة للعدوان، عىل أمل تحقيق نتائج أفضل، 
فبالرغـم مـن إعـالن دعـم ومباركة تشـكيل 
يت بـ»قمة جدة» إال أن  «املجلس» خالل ما ُسمِّ
الحدث الذي تصدر املشـهد كان عدم السـماح 
للمرتـِزق «العليمـي» بحضـور القمـة، وقول 
وزير خارجيته: إن «السـعوديّة ستمثل اليمن 
يف القمة!»، إذ أثار ذلك موجَة سـخرية واسعًة 
حتى بني املوالني لتحالف العدوان نفسه، وهو 
ُل  مـا أّكـد عىل أن «الواجهَة» الجديدة التي تعوِّ
عليهـا دول تحالـف العـدوان لتغيـري موازين 
املعركة ال تختلُف عن سـابقتها، وبالتايل َفـإنَّ 

. مأزَقها ُمستمرٌّ

تقرير

دقئض السةج المحارك والثقشات الثاخطغئ تثغط سطى أجعاء الجغارة 

إشقس واضح شغ ططش الغمظ وشدغتئ ُأخرى لطعاجعئ «الةثغثة» لطسثوان 

لصاء الثاجرغظزغارة باغثن لطسسعدّغئ: 
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 : خسثة

بمناسبة ذكرى والية اإلَِمـام َعِلـّي -َعَليِْه 
ـَالُم-، ويف حضور رسمي وشعبي واسع،  السَّ
أقيمت بمديرية خـوالن بن عامر يف محافظة 
صعـدة، فعاليـة جماهريية تجديًدا للتمسـك 

بمبدأ الوالية وإعالن الرباءة من أعداء الله. 
ويف الفعالية التي شـارك فيها مدير مكتب 
رئاسة الجمهورية أحمد حامد، ومدير مكتب 
قائـد الثورة سـفر الصـويف، ووزيـرا الصحة 
الدكتـور طـه املتـوكل، واالتصـاالت مسـفر 
النمري، أّكـد وزير اإلعالم ضيف الله الشامي، 
أن الخروج الحاشـد واملرشف للشعب اليمني 
يف مختلـف السـاحات دليـل عىل الوفـاء لله 

َالُم-.  ولرسوله ولإلمام عيل -َعَليِْه السَّ

وأَشـاَر إىل أن االحتفـاَل بهـذه الذكـرى له 
أهميّة كبـرية؛ ألَنَّه عمليـة توثيقية وتبليغية 
تتناقلهـا األجيال لذلك البالغ املهم وأُسـلُـوب 
عظيم يف الحفاظ عىل نص من أهم النصوص 
اإلسـالمية، ومما يدلـل عىل أهميّـة محتوى 
مبدأ الوالية وهو قول الله سـبحانه وتعاىل يف 
مثـل هذا اليوم: «يَا أَيَُّها الرَُّسـوُل بَلِّْغ َما أُنِْزَل 

إَِليَْك ِمْن َربَِّك». 
وأوضـح وزير اإلعالم أن غياب مبدأ الوالية 
أَو تجاهله يمثل مشـكلة كبـرية تمتد آثارها 
السـلبية والسـيئة عىل واقع الدين كله حتى 
يبقى ما بقي من الدين كله يف ُكـّل ترشيعاته 

وتوجيهاته وقيمه وكأنه لم يبلغ. 
ــة يحاولـون يف هذا  وأّكــد أن أعـداء األُمَّ
اليـوم تغيري الوالء لله ولرسـوله ولإلمام عيل 

إىل والء لليهود والنصارى، ُمشرياً إىل أن بايدن 
بزيارته يف هذا التوقيـت يريد أن يقول للعالم 

بأنه هو الويل الجديد لهذا العالم. 
وقال وزيـر اإلعالم: «إنه من الواجب علينا 
أن نجسد املصاديق العملية لهذا املبدأ العظيم 

من خالل التزامنا وسلوكياتنا». 
وأضـاف: «واليـة اإلَِمــام َعِلــّي -َعَليْـِه 
ـَالُم- لم تكن ُمَجـّرد والية سـلطة انتهت  السَّ
باستشهاده بل هي والية اقتَداء واهتداء وعىل 
ــة أن تبقى مرتبطة بها عىل مدى الزمن  األُمَّ

يف ُكـّل األجيال». 
تخللـت الفعاليـة، بحضور رئيـس اتّحاد 
سـلمان،  اللـه  ضيـف  واملنشـدين  الشـعراء 
قصيدة شعرية للشاعر معاذ الجنيد وأنشودة 

لفرقة الرسالة اإلنشادية.

ترائر سمران غآّضـثن 
تمسضعظ بمئثأ العقغئ 

ملعاخطئ الخمعد 
 : سمران

نّظمـت الهيئُة النسـائية الثقافية بمدينة عمران، أمـس االثنني، فعاليًة 
خطابيًة بذكرى يوم الوالية. 

ويف الفعاليـة التـي حرضتهـا قيـادات نسـوية باملدينة، أُلقيـت كلمات 
أَشاَرت إىل أهميّة إحياء الذكرى التي تُجسد ارتباط الشعب اليمني باإلَِمـام 

َعِلـّي كّرم الله وجهه. 
ـَالُم-، تأتي  وأوضحـت الكلمات أن ذكرى والية اإلَِمـام َعِلـّي -َعَليِْه السَّ
ــة من نكسـات ومخّططات من قبـل أعدائها،  يف ظـل ما تتعرض لـه األُمَّ
ــة املصريية ويف  مـا يتطلب تالحم وتوحيد الصفوف للدفاع عن قضايا األُمَّ

مقدمتها القضية الفلسطينية. 
ـَالُم-  كما أّكـدت عىل تجديد تمسـكهن بمنهج اإلَِمـام َعِلـّي -َعَليِْه السَّ

الذي هو امتداد ملنهج الرسول األكرم ومنهج الله تعاىل. 
واعتـربت الكلمات، ذكرى يوم الوالية، محطة مهمة السـتلهام الدروس 
والعرب من سـرية وشـجاعة وتضحيـة اإلَِمــام َعِلـّي كّرم اللـه وجهه، يف 

مواجهة غطرسة وصلف العدوان األمريكي السعودّي اإلماراتي. 
وتـم خالل الفعالية عرض قافلة يوم إتمام النعمة وكمال الدين قدمتها 

املشاركات دعماً وإسناداً للمرابطني يف الجبهات. 
وأّكـدت املشاركات، أهميّة استمرار رفد الجبهات باملال والرجال والعتاد 

حتى تحقيق النرص ودحر الغزاة واملحتّلني من ُكـّل شرب يف أرض اليمن. 

إدارة افطظ بتّةـئ تتافغ بثضرى العقغئ

ظجقء السةظ التربغ بخظساء غسطظعن تمسضعط 
ــئ بالعقغئ وبراءتعط طظ أسثاء اُفطَّ

 : تةئ
ــة  تحت شـعار «يوم الوالية يحصـن األُمَّ
مـن تويل اليهـود والنصـارى»، احتفـت إدارُة 
أمـن محافظـة حّجـة، أمس االثنـني، بذكرى 
ـَالُم-؛  يـوم واليـة اإلَِمــام َعِلــّي -َعَليِْه السَّ
لعنـارص القوة والثبات أمـام املخاطر  تعزيزاً 

والتحديات. 
ويف الفعاليـة، أّكـد وكيـُل املحافظة محمد 
القايض، أهميَّة إحياء هذه الذكرى لالستفادة 
مـن الدروس والعرب والسـري عىل نهج وأخالق 
ـَالُم-  وقيـم ومبادئ اإلَِمــام َعِلـّي -َعَليِْه السَّ

وتجسيدها عىل الواقع العميل. 
ودعـا ضبـاط وأفـراد األجهـزة األمنية إىل 
جعـل هذه الذكرى فرصة السـتحضار دروس 
التضحية والفداء من سـرية وشجاعة اإلَِمـام 
ـَالُم- ومواقفـه ضـد قوى  َعِلــّي -َعَليْـِه السَّ

الطغيان واملستكربين. 
من جانبه، أشار مدير أمن املحافظة، العميد 
نايـف أبو خرفشـة، إىل أن والية اإلَِمــام َعِلـّي 
ــة من تويل اليهود  َالُم-، تحّصن األُمَّ -َعَليِْه السَّ
والنصـارى الذين يشـنون الحـروب ويحيكون 
ـــة عـىل  املؤامـرات واملخّططـات إلبعـاد األُمَّ

رموزها. 

وأّكــد أهميّـة غـرس القيم التـي تحىل بها 
ـَالُم- يف نفوس األجيال  اإلَِمـام َعِلـّي -َعَليِْه السَّ
وتجسـيد معانـي الواليـة وقيمهـا وأثرهـا يف 

ــة ملواجهة أعدائها.  استنهاض األُمَّ
وتطرق العميد أبو خرفشـة إىل أهميّة إحياء 
هـذه الذكـرى واالقتـَداء باإلَِمـام َعِلــّي -كّرم 
اللـه وجهـه- والسـري عـىل نهجـه يف مواجهة 

املسـتكربين ونرصة الحق ودفع الباطل، مشيداً 
األجهـزة  ومنتسـبي  وأفـراد  ضبـاط  بجهـود 
األمنيـة يف تأمني فعاليات يوم الوالية يف مختلف 

مديريات املحافظة. 
تخللت الفعالية التي حرضها قادة الوحدات 
واملناطـق واألجهـزة األمنيـة فقرات إنشـادية 
وقصائد شعرية عربت عن عظمة هذه الذكرى. 

 : خظساء
نُظِّمـت بالسـجن الحربي بصنعـاء، أمس 

االثنني، فعاليٌة خطابية بذكرى يوم الوالية. 
ويف الفعاليـة، أشـار مديـر دائـرة القضاء 
العسكري، العميد قايض عبد اللطيف العياني، 
ـَالُم- وما  إىل فضائـل اإلَِمـام َعِلـّي -َعَليِْه السَّ
ورد مـن آيـات وأحاديث لرسـول الله صلوات 
الله عليه وآله وسلم، يُجمع عىل تواترها أبناء 

ــة.  األُمَّ
وتطـرق إىل حديث رسـول اللـه -صىل الله 
ـَالُم-: «أنت  عليه وآله وسـلم- لعيل -َعَليِْه السَّ
منـى بمنزلة هارون من مـوىس، وقوله اللهم 
وال من وااله وعاد من عاداه وانرص من نرصه 

واخـذل من خذلـه».  وقـال القـايض العياني: 
َالُم- يجب  «عندما نتوىل اإلَِمـام َعِلـّي -َعَليِْه السَّ
أن نجسـد تعاليمه ومنهجه ونسـلك مسلكه يف 

معاداتنا ألعداء الله ومواالتنا ألوليائه». 
مـن جهتـه، أّكــد عضـو النيابـة الجزائية 
محمـد  نـرص  القـايض  باألمانـة  املتخصصـة 

القاسـمي، عىل داللـة إحياء ذكرى يـوم والية 
ـَالُم-، ملـا تمثله من  اإلَِمــام َعِلــّي -َعَليِْه السَّ
محطـة بـارزة يف تاريـخ اإلسـالم واملسـلمني 
وموقـف من مواقف الحـق والحقيقة الناصعة 

التي تركت بصماتها جلية. 
ولفـت إىل أهميّة تجديد الوالء لله ولرسـوله 

َالُم- وأعالم الهدى.  واإلَِمـام َعِلـّي -َعَليِْه السَّ

وأُلقيـت كلمـة عن نـزالء السـجن الحربي، 
ــة  تطرقت إىل مبدأ الوالية الذي تحتاج إليه األُمَّ
لتكون موحدة يف مواجهـة ما يُحاك ضدها من 

مؤامرة تستهدف دينها وعقيدتها. 
تخللـت الفعالية قصائد شـعرية وأنشـودة 
للفرقة اإلنشادية بالسـجن الحربي ومرسحية 

بهذه الذكرى. 
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 طغطغحغا «اإلخقح» يف تسج تثاطش حابًا 
سحرغظغًا طظ وجط املثغظئ

 : طاابسات
اختطفـت ميليشـيا مسـلحٌة تابعـة 
لحـزب «اإلصـالح» يف تعز، أمس، شـاباً 
عرشينياً من وسط املدينة وأخفته قرساً 

يف أحد سجونها الرسية. 
وذكـرت مصادر أن عصابة مسـلحة 
تتبع جماعة «اإلخوان» قامت باختطاف 

الشـاب عمـر باسـم فايد بجـاش، من 
وسط مدينة تعز، َحيُث يقوم الخاطفون 
باحتجـاز الشـاب يف مبنـى دار الرعاية 
الذي يستخدمه حزب «اإلصالح» كسجن 

غري قانوني. 
وبيّنـت املصادر أن الشـاب املخطوف 
نـازٌح مـع أرسته مـن جبل املجاعشـة 
بمديريـة مقبنـة ويعمل سـائَق دراجة 

نارية. 
وتأتي هذه الجريمُة يف ظل اسـتمرار 
األمنـي  االنفـالت  االنتهـاكات وتفاقـم 
الذي تعيشـه تعز املحتّلـة الواقعة تحت 
ومرتِزقـة  اإلصـالح  ميليشـيا  سـيطرة 
العدوان، مع انتشـار مظاهـر الجريمة 
والعصابـات املسـلحة يف أحيـاء املدينة 

وشوارعها الرئيسية. 

صاطى وجرتى يف احائاضات طسطتئ 
بني أدوات اقتاقل بحئعة املتاّطئ

 : طاابسات
سـقط العديُد مـن أدوات ومرتِزقة االحتالل اإلماراتـي قتىل وجرحى، أمس 
االثنني، يف اشتباكات مسلحة متبادلة بني ما يسمى ألوية العمالقة وبني قوات 

ما يسمى املجلس االنتقايل، يف محافظة شبوة املحتّلة. 
وبحسـب مصـادر إعالميـة، َفــإنَّ التصعيـد األخـري بـني أدوات االحتالل 
اإلماراتـي، أمس، يأتي بعد قيام ميليشـيا ما يسـمى «العمالقـة» باختطاف 
طقماً عسـكريٍّا ملا يسـمى «قوات دفاع شـبوة» التابعة لالنتقايل بما عليه من 
جنـود، وذلك ِمن أجِل الضغط عىل األخري؛ ِمـن أجِل دفع تكاليف عالج جرحى 
سقطوا يف حادث مروري تسببت به شاحنة تابعه له بمفرق الصعيد يف مارس 
املايض.  وأضافت املصادر أن النقاَط العسكرية التابعة ملا يسمى اللواء الثامن 
«عمالقـة» يف النقوب بمديرية عسـيالن منعت مـرور أي طقم لـ «قوات دفاع 
شـبوة».  الجديـُر بالذكر أن اشـتباكات مسـلحة عنيفة بـني أدوات االحتالل 
اإلماراتـي يف مديريـة خور مكـرس بمحافظة عدن املحتّلة، أمـس األول األحد، 
تسـببت يف مقتـل جندي من ما يسـمى اللواء األول «عمالقـة» وإصابة 4 من 

أفراد رشطة العريش. 

املرتجق ملطج غعّثد باجاصالاه 
طظ طظخئه «املظَاَتض» بسئإ 

طظاذصغئ املرتجق الجبغثي

أدوات اقتاقل اإلطاراتغ بسثن تططص جراَح صغادي يف 
«التراك» بسث سام طظ اقساصال واإلخفاء الصسري

ختغفئ شرظسغئ تآّضـث تعرط بقدعا يف السثوان 
سطى الغمظ وارتضاب جرائط ضث املثظغني

 : طاابسات
هـّدد املرتِزُق أحمد مللس -القيادي يف ما يسـمى املجلـس االنتقايل، ومنتِحُل 
صفة محافظ عدن املعني من االحتالل اإلماراتي-، باسـتقالته وعدم العودة إىل 
املدينة املحتّلة ملزاولة عمله، وذلك عىل خلفية قرارات مناطقية أصدرها منتحل 

صفة مدير أمن عدن بموافقة املرتِزق عيدروس الزبيدي. 
وقالـت مصادُر مطلعة، أمـس االثنني: إن املرتِزق مطهر الشـعيبي منتحل 
صفة مدير أمن عدن والقيادي يف االنتقايل، أصدر قراراً بتعني «مدير أمن» جديد 

ام قليلة عىل إصدار املرتِزق مللس قراراً مماثالً.  ملديرية الشيخ عثمان بعد أَيـَّ
وبينـت املصـادر أن قرار املرتِزق الشـعيبي قىض بتعني ابـن منطقته أحمد 
السـكرة املقرب من املرتِزق عيدروس الزبيدي، مديراً ألمن الشـيخ عثمان بدالً 
عن عابد البوعر العولقي الذي سـبق للمرتِزق مللـس أن أصدر قراراً بتعيينه يف 
ذات املنصـب، مبينـة أن إقالة العولقي الذي ينتمي إىل منطقة محافظ شـبوة 
جـاء لدوافـع مناطقية مـن قبل املرتـِزق الشـعيبي وبتوجيهات مـن العميل 

عيدروس الزبيدي رئيس االنتقايل التابع لالحتالل اإلماراتي. 
ولفتت املصادر إىل أن قرار املرتِزق الشعيبي، أمس االثنني، يأتي يف ظل وجود 
املرتِزق أحمد مللس يف الخارج، األمر الذي دفعه إىل التهديد بعدم العودة إىل عدن 

املحتّلة ملمارسة مهامه حتى يتم إلغاء القرار الجديد. 

 : طاابسات
أطلق ما يسمى املجلس االنتقايل التابع لالحتالل اإلماراتي، أمس االثنني، 
رساَح قيادي يف «الحراك الجنوبي»، بعد عام من االعتقال واإلخفاء القرسي 

يف أحد السجون الرسية التابعة لالحتالل اإلماراتي يف مدينة عدن. 
وأَفادت مصادر مطلعة، أمس، بأن قواِت ما يسـمى االنتقايل أفرجت عن 
«نائـب رئيس املكتب السـيايس للمجلـس األعىل للحراك الثـوري» يف عدن، 
مـدرم أبـو رساج، وهو بحالة صحية ونفسـية سـيئة، وذلك بعـد عام من 
اعتقالـه عىل خلفية دعوته إىل الخروج يف مظاهـرات ضد مرتِزقة االحتالل 

للمطالبة بتوفري الخدمات. 
وأَشـاَرت املصادر إىل أن اإلفراَج عن القيادي الحراكي أبو رساج جاء بعد 
ضغوٍط كبرية عىل أدوات االحتالل اإلماراتي، َحيُث وقد ظلت ميليشياته عىل 
مدار عام كامل ترفض السـماح ألحد من أرسته بزيارته، ولم توّجـه له أية 

تهمة أَو توافق عىل إحالته إىل النيابة. 

 : طاابسات
سـّلطت صحيفـٌة فرنسـية، أمـس 
االثنـني، الضوَء عـىل دور بالدها يف قتل 
اليمنيـني طيلـة 8 سـنوات وذلـك عن 
طريـق الدعـم اللوجسـتي وصفقـات 
العـدوان  لتحالـف  املباعـة  السـالح 
السـعودّي اإلماراتـي واسـتخدامها يف 

جرائم ضد اإلنسانية. 
كـروا»  «ال  صحيفـة  وأَشـاَرت 
الفرنسـية يف تحقيق نرشته، أمس، إىل 
أنـه وعـىل الرغم مـن تورط فرنسـا يف 
العدوان عىل اليمن، إال أن قرص اإلليزيه 
اختار إنكار ضلوع أسـلحته يف ارتكاب 
جرائـم حـرب يف هـذا البلـد، مبينة أن 
فرنسـا ورسيـة الدفـاع تدوسـان عىل 
حقوق اإلنسان وذلك من خالل مبيعات 
استخدامها  وإنكار  الفرنسية  األسلحة 

يف جرائم ضد اإلنسانية يف اليمن. 
باحثـني  أن  إىل  الصحيفـة  ونّوهـت 
وأسـاتذة يف القانون ينتقـدون الرسية 
الصارمـة املحيطـة بسياسـة تصديـر 
األسـلحة للحكومة الفرنسية، َحيُث إن 
يف أوكرانيا كما يف اليمن، أثريت مسـألَة 

احـرتام التزامـات فرنسـا الدولية التي 
تعهدت بها. 

وبـنّي التحقيـق الصحفي أنـه ومنذ 
عـام 2016، صعدت فرنسـا إىل املرتبة 
املصـدرة  البلـدان  ترتيـب  يف  الثالثـة 
الصـادرات  أثـارت  َحيـُث  لألسـلحة، 
العديـد مـن النزاعـات املسـلحة التـي 
شـارك فيها زبائنُها الرئيسـيون، مثل 
السـعوديّة واإلمارات، موضًحا أن «من 
بني تلك الرصاعات الحـرَب عىل اليمن، 
لكـن فظاعـة هـذه الحـرب والجرائم 
الدوليـة التـي ارتكبت هنـاك ال تكفي 
بتغيـري  الفرنسـية  الحكومـة  إلقنـاع 
سياسـتها ومراجعة بعـض الرشاكات 

االسرتاتيجية». 
أن  الفرنسـية  الصحيفـة  وأّكــدت 
«باريـس تعد واحدة من البلدان املوقعة 
عىل معاهدة تجارة األسلحة عام 2013 
واملوقـف املشـرتك لالتّحـاد األُوُروبـي 
بشـأن مراقبة صادرات األسـلحة عام 
ملتـزم  اإلليزيـه  قـرص  وأن   ،2008
بضمان عدم احتمال استخدام األسلحة 
تسـهيل  أَو  الرتـكاب  يصدرهـا  التـي 

انتهاك خطري لحقوق اإلنسان». 

وأضافت أنه «مع االسـتمرار يف بيع 
املعدات العسـكرية، وتجنب املسؤولية، 
اختارت الحكومة الفرنسـية حتى اآلن 
إنكار تورط أسـلحتها يف ارتكاب جرائم 
ضد اإلنسانية وجرائم حرب يف اليمن». 
لوسائل اإلعالم االستقصائية  ووفقاً 
ديسـكلوز التي تمّكنت من الوصول إىل 
معلومات رسية، فقد تم إرسـال قائمة 
األسـلحة الفرنسـية املتورطة يف حرب 
اليمن، إىل الرئيس الفرنيس «إيَمـانويل 
«إدوار  الـوزراء  ورئيـس  ماكـرون» 
فيليـب» ووزيـر الخارجيـة «جان إيف 

لودريان» يف أُكتوبر عام 2018. 
وقالت صحيفـة «ال كروا»: إن يف 15 
فربايـر 2022، لم يرتّدد وزير الخارجية 
الفرنيس من اإلفادة أمام لجنة الشؤون 
الخارجيـة يف الجمعيـة الوطنيـة، بأن 
القوات الجوية السعوديّة كانت تقصف 
بشـكل أََسـايس من الجو، الفتـة إىل أن 
تحقيقـاً أثبت أن الطائرات السـعوديّة 
قد تـم تزويدها بالوقـود أثناء الطريان 
بالجـو بواسـطة طائـرات مـن طـراز 
إيربـاص إيـه 330 أم آر تي تـي، وكان 
ذلـك بموجب رخصـة تصديـر صادرة 
عن الحكومة الفرنسـية، وأنها مجهزة 
بـ ديموقليس، وهو «جراب» استهداف 

من الجيل الثالث عايل األداء. 
وأّكــدت الصحيفـة أن يف الثاني من 
يونيـو 2022 قدمت عدة منظمات غري 
حكومية شـكوى ضد ثـالث الرشكات 
الفرنسية «داسـو للطريان» َو»تاليس» 
َو»إم بـي دي إيـه» بتهمـة التواطـؤ يف 
جرائم الحرب؛ بَسـبِب تسليم األسلحة 
إىل أعضـاء تحالـف العدوان السـعودّي 
الذيـن سـاهموا يف مقتـل آالف املدنيني 

اليمنيني. 
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 : المرضج اإلسقطغ بالعغؤئ 

الظسائغئ شغ افطاظئ
ـٍة يبلغ تعدادها ملياري مسـلم،  يف أُمَّ
بيـد أن املحظوظـني منهـم يف الوصول 
مـن  الخامـس  الركـن  ألداء  الحـج  إىل 
ا، ليس لعدم  أركان اإلسـالم، قليل ِجــدٍّ
تعظيمهم لهذه الشـعرية وإنما؛ بَسبِب 
آل سـعود الذيـن نصبوا ُكــّل الكمائن 
وتخويـف  الحـج  السـتهداف  القـذرة 

الناس منه. 
 ومـا مـن عـام إال وله ضحايـاه من 
الحجـاج األبريـاء والشـاهد عـىل ذلك 
مذبحة تنومـة التي مجـّدًدا وبعد قرن 
مـن الزمن تعود لتطـرق أبواب التاريخ 
لـرتوي لنا حادثـة قتل أكثـر من ثالثة 
تنومـة  منطقـة  يف  يمنـي  حـاج  آالف 
وسـدوان وهم يف طريقهـم لتلبية أذان 
ربهم بالحج عىل أيدي جنود عبدالعزيز 
بن سـعود يف رسـائَل سياسية وأسباب 
اقتصاديـة ودينية أَيْـضـاً أهمها الصد 
عـن بيـت اللـه الحـرام تنفيـذاً ألوامر 
اليهـود الذين يتخوفون من الحج كونه 
املؤتمر اإلسـالمي األكرب الذي يعلن فيه 

املسلمني الرباءة منهم. 
وعمل آل سـعود بعد ذلك عىل مواراة 
هـذه الجريمة الثرى تربويـاً وأكاديمياً 
وسياسـيٍّا، ولكن التاريخ ال يموت، فها 
هـي أحداث هذه املذبحـة تعود للذاكرة 
لتبـني للعالـم أن حقد آل سـعود ليس 
وليد اللحظـة، بل كانت العـدوان األول 

عىل يمن اإليَمـان والحكمة. 
دينـا  اإلعالميـة  الناشـطة  وتقـول 
الرميمـة: إن من يشـاهد الحرم املكي، 
وهـو خالياً مـن الوافدين يشـعر بألم 
ـام الحج  ـة يف أَيـَّ يحـز يف نفسـه َخاصَّ
الـذي يحـاول اليهـود القضـاء عليـه 
كونه املؤتمر األكرب املوحد للمسـلمني، 
والذي فيـه يعلنون الـرباءة منهم ومن 
املرشكني، لذا فهم يعملون عىل تعطيله 
بمساعدة آل سعود الذين يجعلون منه 
فريضـة ال يقوى عىل أدائهـا إال من له 
قلـب ال يخـىش املـوت، َحيُث فيـه يتم 
اسـتهداف الحجاج وبشكل متعمد ولنا 

يف مذبحة تنومه خري دليل وشاهد. 
وتضيـف الرميمة: «ها هـو التاريخ 

اليـوم وبعـد قـرن مـن الزمـن يفتـح 
رساديبـه املغلقـة عىل جريمـة للنظام 
السـعودّي اسـتهدفت ثالثة آالف حاج 
يمنـي يف منطقة تنومة قبـل مائة عام 
بعـد أن أعطاهـم العلم بأمـن الطريق 
كونه املسؤول عن تأمني حياة الحجيج 
وقائمـاً عـىل الحج، لكنه أرسـل أياديه 
وكان  تنومـة،  منطقـة  إىل  ـابيـة  الوهَّ
هنـاك  توقفـوا  قـد  حينهـا  الحجيـج 
للصالة وللغداء، ومـا أن أنهوا غداءهم 
حتى انهالت عليهـم رصاصاُت الجنود 
السـعودينّي وقضت عليهـم وأوقعتهم 
يف بحٍر من الدمـاء، ومن ثم نزلوا إليهم 

للتأّكـد من هالكهم جميعاً وقاموا بذبح 
من ال يـزال حياً بسـكاكينهم بطريقة 
داعشية بشعة، وأما من نجا منهم فهم 
مـن تظاهـروا باملوت والصمت وسـط 
بركة الدماء وعددهم خمسـِمائة حاج 

يمني، كما ذكر املؤرخون. 
وتوضح الرميمة يف سياق حديثها أن 
أسباب تلك املذبحة قد تناولها املؤرخون 
مـن ثالثة جهات (سياسـية وعقائدية 
ومادية)، فمن الناحية السياسيّة كانت 
بمثابة رسـالة تهديد من بن سـعود إىل 
اإلمام يحيى بـن حميد الدين الذي كان 
ال يزال يعترب منطقة عسري هي منطقة 

يمنية بعد أن كان النظام السـعودّي قد 
ضمها بقوة السـالح إىل مملكته، بينما 
اإلمام يحيى كان متمسـكاً بها كيمنية 
لذلك كانت هذه الرسـالة بمثابة تهديـد 
وإجبار لإلمـام يحيــى بإقرار الوضع 

الحايل كما هو عليه وبدون ادِّعاءات. 
وتواصـل الرميمة: «أما مـن الناحية 
ـابية دور كبري  العقائدية فقد كان للوهَّ
ـابيني لكل  فيها أوالً؛ بَسبِب تكفري الوهَّ
مـن يخالفهم رأيهـم ومعتقداتهم ولذا 
فهم كانوا يعتـربون الحجاج مرشكني 
وال بُـدَّ من قتلهم، أَيْـضاً تأتي من باب 
الصد عن بيت اللـه الحرام ومنع إقامة 

التب إىل بغئ اهللا الترام..

السسعدّي  ـابغ  الععَّ المثعُإ  اباثسعا  الاغ  السئادات  طظ  الضبغر  شغ  ضما  وبثسًئ  ُجرطًا  طا  غعطًا  جغخئح  التب  الرطغمئ: 
جسعد آل  جرائَط  الظاُس  لغسرف  تظعطئ  طأجاة  صخئ  وظحر  ـابغغظ  الععَّ بثطر  المةامع  تعسغئ  العاجإ  طظ  العجغه: 
طثّططاتعط طع  غاظاجإ  بما  سطى  غترضعظعط  الغععد  بغث  ُلسئًئ  أخئتعا  جسعد  آل  طظ  المساثون  المةرطعن  السططان: 

ظةح الغععُد شغ اجاعثاف التب سظ ذرغص آل جسعد بسثة ذرق

ــر الــخــعــغــعظــغ ــط ــث  تـــتـــَئ دائــــــرة ال
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فريضة الحـج الذي وإىل اليـوم ال تزال 
تمارس جرائم قتل للحجاج يف ُكـّل عام 
كنوع من التخويف منه حتى وصلوا إىل 

منع الحج بحّجـة وباء كورونا.
وأمـا مـن الناحيـة املاديـة فتقـول 
الرميمة: إن ما كان يحمله الحجاج من 
أموال وبضائع تعد مبالغ كثرية جعلت 
لعاب أُولئك املجرمني يسـيل فعمدوا إىل 
اعـرتاض قافلتهم، َحيُث قدر ما كان يف 
جعبـة هذه القافلة بــ «أربعِمئة الف» 
ريـال فرنـيس وهي تعـد مبالـَغ كبريًة 
قاموا بنهبها ونهـب ُكـّل ما يف القافلة 
حتى لم يتورعوا عن رسقة املالبس التي 
كان يرتديها هؤالء الضحايا، منّوهًة إىل 
أن آل سـعود ُكـّل أفعالهـم تؤّكـد عىل 
أنهم يحاولون الصد عن بيت الله الحرام 
تنفيذاً ألوامر اليهود الذين يخشون من 
توحد املسـلمني يف الـرباءة منهم يف هذا 
املؤتمر الـذي يعد األكرب وفيـه يعلنون 

الرباءة من املرشكني واليهود. 
وتـرى دينـا الرميمة أن آل سـعود يف 
حني يتفاخرون بـدور الرتفيه واألعداد 
الهائلـة الوافدة إليها والتي بلغ عدادها 
أكثر من ثالثة عرش مليون هم يمنعون 
الحـج ويقلصـون أعـداد الحجيـج إىل 
مليـون حـاج بحّجـة فـريوس كورونا 
الـذي نـأى بنفسـه عـن دور الرتفيـه 
واالبتـذال التـي يراها بن سـلمان نوعاً 
من الحضـارة التي بها يحـاول إرضاء 

أربابه عنه. 
ويف ختـام حديثها تقـول الرميمة: 
إن تقليص عدد الحجيج إىل هذا العدد 
هو قرار فردي اتخذه آل سـعود بمنع 
الحج، ودون اعتبار للمسـلمني الذين 
نراهـم يبلعون ألسـنتهم وال ينّددون 
بمـا يفعلـه هـؤالء الهمـج الرعـاع 
بدينهم ومقدساتهم التي ربما سيأتي 
اليـوم وتفتح أبوابها أمـام الصهاينة 
ليبثوا صورهم من داخل الحرم املكي 
إذَا ما تم السـكوت عىل هذه الجريمة 
والتـي تدل عـىل عدم أهليتهـم إلدارة 
الحرمـني الرشفـني وعليهـا يتوجب 
انتزاع مهمـة اإلرشاف عىل الحج من 
أيديهـم وجعلها مشـرتكة بـني ُكـّل 
الدول اإلسـالمية وإال سيصبح الحج 
يوماً مـا جرماً وبدعة كمـا يف الكثري 
مـن العبـادات التـي بدعهـا املذهب 

ـابي السعودّي.  الوهَّ
 

الغععد وسقصاعط 
باجاعثاف التب

الثقافيـة  الناشـطة  تـرى  بدورهـا، 
شيماء الوجيه أنه يف مثل هذه األيّام قبل 
حوايل 100 سـنة حدثت مجزرة رهيبة 
للحجـاج اليمنيـني اآلمنني املسـافرين 
بأمـان اللـه يف طريقهـم ألداء فريضة 
الحـج، موضحة أن عـدد الحجاج كان 
حوايل «3000» حاج ُقتلوا غدراً وذبحوا 
عندما هاجمهم جنود آل سـعود  ظلماً 
لتوجيـه  غـدراً  فقتلـوا  ـابيـون،  الوهَّ
رسـالة لليمنـني بأن جيشـهم جبار ال 
يقهر يف حال حاولوا اسـتعادة منطقة 
عسـري التي اسـتحوذ عليها آل سـعود 

بقوة السالح. 
وتضيـف الوجيه: ويف هـذا داللة عىل 
أن الحقـد عـىل اليمـن هو حقـد دفني 
كون اليمن شعب متمسـك بكتاب الله 
وسنة رسـوله؛ وألن نفس الرحمن من 

اليمـن، كما قال الرسـول محمد -َصىلَّ 
اللُه َعـَليْـِه وََعـَىل آِلـــِه-، مشـريًة إىل 
أن تعمد آل سعود تغييب هذه الجريمة 
الشـنيعة كـي ال ينفضـح العمالء من 
بنـي سـعود املتولـني لليهـود وكـي ال 
تنكشـف حقيقتهم السيئة للعالم الذي 
يعتربهم خـدام بيت الله الحـرام بينما 
هـم مـن يصـدون عنـه، كذلـك كي ال 
تنكشـف نفسياتهم السـيئة التي تكن 
ة  الحقد والبغض لكل املسـلمني (َخاصَّ

اليمنيني). 
الواجـب  مـن  أنـه  الوجيـه  وتـرى 
النزول بقـوة للمجتمع وتوعيته بخطر 
ـابيـني ونرش قصة مأسـاة تنومة  الوهَّ
ليعرف الناس جرائم آل سـعود، وكذلك 
الدعـوة إىل محاكمتهـم؛ بَسـبِب هـذه 
الجريمـة إىل جانـب العـدوان الهمجي 
عىل اليمـن، والدعـوة كذلك للتحشـيد 

للجبهات ورفدها باملال والرجال. 
وعن اسـتهداف اليهـود للحج تقول 
شـيماء الوجيـه: إن اليهـود نجحوا يف 
اسـتهداف الحـج عن طريق آل سـعود 
الذيـن اتخـذوا عـدة طـرق منهـا رفع 
تكاليفـه، وكذلـك جعلـه مغامـرة بعد 
اسـتهداف الحجيج عاماً بعد آخر أثناء 
تأدية مناسك الحج كما يف حادثة ميناء 
والرافعـة يف الحـرم املكـي، وأخريًا عن 
طريق اخرتاع أمراض وأوبئة التي (كما 
يزعمـون) ال تأتـي إال يف الحـرم، بينما 

غابـت يف قاعات الرتفيـه التي أصبحت 
تتفاخـر فيها اململكـة وتراها نوع من 

التحرض واالنفتاح عىل العالم. 
حديثهـا  الوجيـه  شـيماء  وتختتـم 
بالقول إنه من واجبنا اليوم كمسـلمني 
قتال اليهود ومن توالهم والرباءة منهم 
ومن أفعالهم واإلعداد لكل أسباب القوة 
ملواجهتهـم ومقاطعة منتجاتهم؛ ألَنَّها 
أقوى وأسـهل سـالح لرضبهم يف عقر 

دارهم. 
من جهتهـا، تؤّكـد اإلعالميـة أفنان 
السـلطان أن اليهـود يحاولون بشـتى 
الطرق اسـتهداف شـعرية الحـج التي 
فيها يلبي املسلمون نداء ربهم بالرباءة 

من اليهود واملرشكني. 
وتقـول أفنـان: إن املجرمني املعتدين 
بيـد  لعبـة  أصبحـوا  سـعود  آل  مـن 
اليهـود يحركونهـم عـىل ما يتناسـب 
مـع مخّططاتهم وفعـًال نجحوا يف ذلك 
ومنها عىل وجه الخصوص اسـتهداف 
ه يعترب الفريضة التي تجمع  الحج؛ ألَنـَّ
املسـلمني بلباٍس واحد ويف مكاٍن واحد 
لتلبيـة اللـه ويسـتجيبوا له سـبحانه 
وتعاىل، َحيُث إن اليهود اسـتهدفوا هذه 
الفريضـة بخطوات كالشـيطان تماماً 
وآل سـعود ينفذوها بالحـرف الواحد، 
خطـط  مـن  خطـة  أول  أن  موضحـًة 
اليهـود هي التقليص من عدد الحجاج، 
وفعـًال تناقص العدد من عـام إىل العام 

الذي يليه إىل أن وصلـوا إىل منعه تماماً 
بعذر كوفيد، ولم يكن كورونا إال ذريعة 
لتنفيـذ املخّطط الصهيوني الذي يهدف 
ويُريـد أن يموت الحج يف أنفسـنا، وأن 
تُلغى قيمُة الحج وتعم حال الغفلة عند 
املسـلمني عن قيمته التي تقلق اليهود، 
الفتًة إىل أن استهداف الحجاج أنفسهم 
سـعود  آل  وسـائل  أحـد  أَيْـضـاً  كان 
لتخويف النـاس من الحج فما من عام 
إال وتحدث فيه جريمة يسـتهدف فيها 

الحجاج، بدءاً من مذبحة تنومة. 
وتقول أفنـان: إن مجزرة تنومة هي 
الذكرى األليمة واملأساوية التي كشفها 
التأريخ وأثبت قباحة وإجرام آل سعود 
وأن إجرامهـم ليـس وليـد اللحظـة بل 
حقٌد دفـني تأصل يف تاريخهم األسـود 
وجذوره التي نبتت عـىل دماء الُحجاج 
األبرياء الذيـن كانوا يقصدون بيت الله 
الحرام ليؤدوا ما اسـتطاعوا إليه سبيال 
مـن مناسـك فريضـة الحـج املباركة، 
لكـن خبـث وعنجهية آل سـعود كانت 
ترتصدهم وأودت بحياتهم إىل املوت بعد 

قتلهم وتعذيبهم. 
وتبني السـلطان أن وراء هذه املذبحة 
سـعود  آل  دفعـت  سياسـية  أسـباب 
الرتكابهـا َفــإنَّ الكتـب تؤّكـد عىل أن 
التمسـك التاريخـي لليمنيـني ببعـض 
أجـزاء مـن األرايض اليمنيـة التي كان 
آل سـعود قـد أخذوها منهـم كان أحد 
الدوافع الرتكاب هـذه الجريمة لتهديد 
الحكـم يف تلـك الفـرتة وإرهابهـم عىل 
حساب الدين وانتهاك حرمات الله بكل 

عنجهية وال مباالة. 
أَيْـضـاً  هنـاك  إن  أفنـان:  وتقـول 
ـابية  دينية، َحيُث قامـت الوهَّ أسـباباً 
عليهم  والتحريـض  اليمنيـني  بتكفـري 
بالقتل باسـم الطوائـف الدينية بأنهم 
زيـود وكانت مجزرة تنومـة هي بداية 
ظهور لحقدهـم ومفعول هـذا املرض 
والـداء الذي صنعوه بتنفيـذ بريطاني، 
ومنـذ ذلك الحـني إىل اليوم لـم يتوقفوا 
عن اسـتهداف اليمن بل وامتد ليشـمل 
نشـاطهم خدمـة مشـاريع اليهـود يف 

العالم اإلسالمي. 
وتواصـل أفنـان: «عىل أن آل سـعود 
قـد عملوا عـىل تغييـب هـذه الجريمة 
آثارهـم  وإخفـاء  الحقيقـة  لطمـس 
الدموية وحتى ال يحمل الشعب اليمني 
روح الثأر لهذه الجريمة الالإنسـانية»، 
مسـتدركة بالقول: «لكن زمن كشـف 
الحقائـق أتـى وكشـف مـا كان خلف 
السـتار فالواجُب علينا تجـاه مرتكبي 
هـذه املذبحة الدموية أن نُعرف األجيال 
بها ليبقى آل سـعود عـربة لألجيال أبد 
الدهر وكذلك وهو األهم إيقاظ الروحية 
الجهادية لألخـذ بالثأر منهم وهذا حٌق 

مرشوع من الله». 
وتؤّكــد السـلطان عىل أنـه من قام 
بهـذه املذبحـة هـو نفسـه مـن يقوم 
اليوم بقصـِف البيوت وصـاالت العزاء 
واألعراس واألطفال والنساء والشيوخ، 
َوهو من يهدم ويُدّمـر ويقتل الشـعب 

اليمني عىل مدار ثماني سنوات. 
حديثهـا  السـلطان  أفنـان  وتختـم 
ــة اإلسالمية  بالتأكيد عىل أن واجب األُمَّ
تجاه أفعال آل سعود بالحج أن يتَحّركوا 
ملواجهتهم ويقفون كالبنيان املرصوص 
ليفشـلوا مخّططاتهـم ويعيـدوا للحج 

قيمته وأصالتُه اإلسالمية. 



8
الثالثاء

العدد

20 ذي الحجة 1443هـ
19 يوليو 2022م

(1439)
كتابات 

  اإلغَمـان بمئثأ العقغئ إغَمـان بضمال الثغظ وحمعلغاه

ق طةَث لُفطَّـئ وق رشسئ تاى ترشع غثًا رشسعا الرجعل افضرمق طةَث لُفطَّـئ وق رشسئ تاى ترشع غثًا رشسعا الرجعل افضرم

خطاُب العقغئ بغظ المفععم والثقلئخطاُب العقغئ بغظ المفععم والثقلئ

وجام الضئسغ  

يف هذه اللحظات الفارقة مـن هذا التاريخ امُلمتلئ 
ـة اإلسـالم  باألحـداث املتسـارعة والكارثيـة عىل أُمَّ
يف مواجهـة الحملـة الصليبيـة امُلعلنـة منـذ بدايـة 
األلفية الثالثة السـاعية لطمس الُهــِويَّة اإليَمـانية 
والوطنية عىل َحــدٍّ سواء مستخدمة أدواتها الطيّعة 
بعد مـرور مراحل من تغذيتهـم بالثقافات املغلوطة 
وتعبئتهم باإلرسائيليات وشحنهم طائفياً حتى وصل 
بهم األمـر السـتخدامهم كمعوٍل هّدام مـن الداخل، 
ــة حتى آل األمر إىل  وسوس مؤذ ينخر يف جسـد األُمَّ
أن تَُشن الحروب عىل اإلسالم باسم اإلسالم وما الست 

الحروب التي شنها النظام العميل عىل أبناء محافظة صعدة وتلك 
املذابح واملجازر ُوُصـوالً إىل حرق األرض إلهالك الحرث والنسل إال 

بداية سيناريو تعيشه شعوب إسالمية يف واقعنا اليوم. 
إن هـذا الواقع امُلظلـم، واالنحطاط الجمعي يف شـتّى املجاالت 
الفكريـة منها والثقافيـة، والتعصب األعمى الـذي أَدَّى إىل حرف 
ــة أن تتواله يف اليوم  ــة يف توّليها ملن أمر الله تعاىل األُمَّ مسار األُمَّ
املشـهود بغدير ُخّم، فحّلـت الكوارث، وحصلت الحـروب الدامية 

واملجازر البشعة نتيجة ظلم الوالة املتجربين عرب التاريخ. 
ــة يف أحضان  وقـد أَدَّى هذا االنحـراف الخطري إىل أن تقـع األُمَّ
أعدائهـا من اليهـود والنصارى كنتيجة طبيعيـة يتحّمل وزر ذلك 
أُولئك الذين سـمعوا البـالغ النبوي والتوجيه اإللهـي يف غدير ُخّم 
وخالفوه بعد أن باركوا وقدموا التهنئة يف ِحينه كشاهٍد حي عليهم 
يف الفهم بأهميّة املوضوع وخالفوه إرضاء لنزواتهم ونفسـياتهم 
الشـيطانية، فكما كان (كعب) حارضاً كمستشار ها هم األحفاد 
واألتبـاع يتلّقون التوجيهات من البيت األبيض والشـعوب املؤمنة 

يف عاملنا اإلسالمي يَُقّدمون قرابني يف محرض الكيان اإلرسائييل. 
ـة القـرآن له أسـباب وله أعالم  إن هـذا االخـرتاق الواقـع يف أُمَّ

خالفوا التوجيهات اإللهية وتناسـوا تهنئتهم بعد سماعهم اآليات 
امُللِزمة بالطاعة والوالء، وفّضلوا املشورة من (األحبار) عىل البالغ 
النبوي، فأصبح عرشات من زعماء املسلمني يقفون 
راكعـني مطأطئني رؤوَسـهم أمام اليهـود، بمواقَف 
مخزية، ويف الواقع ال يُمثّلون إال أنفسـهم وقدواتهم 

وال رشعية لهذه النوعية أبداً يف اإلسالم. 
لقد أرسـل الله تعاىل رسـله، وأنبياءه لغاية واحدة 
وهـي العبودية لله وحده -سـبحانه وتعاىل- ُمنّظماً 
لُهـم ُكـّل شـؤون حياتهم، حافظاً للنـاس كرامتهم 
وأعراضهم وأموالهم؛ كونهم عبيده فال ييل أمر عباده 
إال كامـالً يف إيَمـانـه، ومـكارم أخالقه، من يسـعى 
لشّد النّاس إليه سـبحانُه فيخافونه ويرجونه، ال أن 
يشـد الناس ويعبّدهم له كقطيع من األغنام، فرأينا من استعبدوا 
النـاس لهـم صـاروا عبيـداً أذالء ألمريـكا وإرسائيل، وجسـدهم 
مكشـوف يعيُث فيه اليهود كيفما شاءوا وأينما شاءوا، خاضعني 
منقادين ال كرامة لهم وال إنسـانية فيهم، عبيٌد أجالف يسـاقون 

بالسياط يخافون غضب البيت األبيض عليهم. 
إن اإلسـالم كامل يشـمل ُكـّل جوانب الحياة بالنسبة لإلنسان 
السياسـية، واالجتماعية، واالقتصادية، والرتبوية؛ ألَنَّ هذا الدين 
يف جوهـره هـو نظام يسـري عليه اإلنسـان ينظم حياتـه يف ُكـّل 
جوانبهـا، واإليَمـان الصادق بوَالية الله هـو إيَمـان بمبدأ الوالية 
كمـا قّدمه اللـه يف القرآن الكريم، وكما أعلنُه الرسـول (صىل الله 
عليه وآله وسـلم) يف مثل هذا اليوم عىل املسـلمني، واإليَمـان بهذا 
هـو إيَمــان بكمال الدين قـال تعاىل: (اْليَـْوَم أَْكَمْلُت َلُكـْم ِدينَُكْم 
َوأَتَْمْمُت َعَليُْكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اْإلِْسـَالَم ِدينًا) فشكر النعمة 
هـو االتباع، وكمال الدين يف التويل عىل ضوء البالغ النبوي يف غدير 

ُخّم لإليَمـان ُكّله اإلَمام َعِيلّ بن أبي طالب كرم الله وجهه. 
إن اإليَمــان الكامل هو مـن يجعل الناس يقفون مواقف ترفع 
من شـأن اإلسالم وتعُز املسـلمني، ويصنع نظاماً شـامالً للحياة 

يعكس صورة مثالية عن اإلسالم وحاجة الناس إليه. 

طتمعد المشربغ

ــة اإلسـالمية بالتعاون  أربعة عـرش قرناً وأعـداُء األُمَّ
مـع املنافقني مـن الداخل يعملـون عىل طمس الرسـالة 
املحمدية والقضاء عىل وصايا رسـول الله -صىل الله عليه 
وآله وسلم- التي تعمل جنباً إىل جنب مع كتاب الله لوضع 

ـة اإلسالم املحمدية.  األََساس الصحيح لبناء أُمَّ
((أيهـا الناس إني قـد خلفت فيكم ما إن تمسـكتم به 
لـن تضلوا من بعـدي أبداً كتـاب الله وعرتتي أهـل بيتي، 
إن اللطيـف الخبـري نبأني أنهما لن يفرتقـا حتى يردا عيلّ 

الحوض، أال هل بلغت).
ــة إىل الطريق الصحيح يكون  وكلما ظهر من يعيد األُمَّ
ــَالُم- واإلمام  مصريه كمصري اإلمام الحسـني -َعَليِْه السَّ

زيـد وطابور طويل من أئمة آل البيت ومن سـار عىل النهج الصحيح إىل 

يومنا هذا. 
ومحاولة إحباط ثورة اإلمام الخميني وكل ما حدث من حرب وحصار 
عىل الجمهورية اإلسـالمية اإليرانية مـن ٧٩ وحتى اليوم 
يصب يف هذا السـياق، وأيضاً العدوان والحصار عىل اليمن 
كلهـا محاوالت إلجهـاض أية محاولة صادقة السـتعادة 
اإلسـالم املحمدي الذي جاء به سـيدنا محمـد -صىل الله 
عليه وآله وسـلم- قبل 1400 سـنة، أما اإلسـالم الشائع 
واملعمـول بـه يف الدول العربية ومن سـار عـىل نهج هذه 
ــة اإلسالمية ابتدأ  الدول هو اإلسـالم الذي أراد أعداء األُمَّ
مـن خالفة بني أمية إىل حكم بني سـعود أن يكون، وهذا 
ــة إىل َمـا ِهي عليه اليوم من فشـل وتخلف  ما أوصل األُمَّ

وجهل وبعد عن الله وعن قيم اإلسالم. 
ــة اإلسالمية مثار سخرية ُكـّل األمم  حتى صارت األُمَّ
ــة إىل الطريق الصحيح حتى ترفع يداً رفعها  ولن تعود األُمَّ

رسول الله -صىل الله عليه وآله وسلم- يف غدير خم. 

أبع آغات حاضر

بـن  عبدامللـك  املـوىل  القائـد  السـيد  كلمـة 

بدرالديـن الحوثي -يحفظه اللـه تعاىل- يف يوم 

الوالية أذهلـت العقول وأنـارت القلوب وبينت 

االلتباسات وأسقطت الشبه وضيعت الدعايات 

وألغت الوشـايات وبينت الهدى، ومن خالل ما 

وضح فيها عرفنا أن علياً وحبه عالمة لإليَمـان 

وبغضه أَو عدم ذكر فضله ورفض توليه عالمة 

واضحة للنفاق. 

حقيقـة كلمة السـيد املوىل أزعجـت النفاق 

َكثـرياً وأقلقـت الكفر َكثـرياً فهـي بمثابة درر 

تسـاقطت من فم طاهـر عىل قلـوب املؤمنني 

هداية َوإيَمـاناً وعىل قلوب املنافقني والكافرين 

شهباً ونرياناً، وهي أَيْـضاً بمثابة قطرات مطر 

أروت نفسـيات املؤمنـني ومن يريـد أن يتزكى 

األعـداء  وخطـط  مشـاريع  وجرفـت  ويتـوىل 

األلداء واملعاندين وأغرقتهم يف مستنقع اليأس 

والهزيمـة واإلحبـاط ونقـول للمنافقني وعىل 

رأسهم آل سعود وبني زايد ومن يلف يف فلكهم. 

إذاً أنتـم بزيارة الصهيونـي املجرم بايدن إىل 

اململكـة اليهوديـة جعلتموه وليكـم وأردتم أن 

تجعلـوه مرحـب اليهـودي قد عاد مـن جديد، 

َفـإنَّا نعلن علياً ولياً لنا وأن السـيد القائد املوىل 

امتداد لعيل وعيل لم يغب إالَّ شـخصه وأن علياً 

عاد مـن جديـد وأن معركة خيرب سـتعود من 

جديد ومـرصع مرحب الجديد بايدن سـيكون 

رضورياً وحتمياً تحت قيادة حفيد عيل وحيدر 

هذا الزمان سيدنا وموالنا عبدامللك بن بدرالدين 

-يحفظـه الله تعاىل- الذي تكلم عندما سـكت 

اآلخـرون وجاهـد أئمـة الكفر عندمـا تخاذل 

ــة قويـة مجاهـدة عندما  اآلخـرون وبنـى أُمَّ

تراجعت األمم عن قيم الدين والجهاد وهرولت 

للتطبيـع، واالنفتـاح بثقافة الشـيطان األكرب 

بـدالً من ثقافـة القرآن التي ثقفنـا بها حيدرة 

الزمان وانترصت عىل الكفر ومرتِزقته وتنورت 

بنور الله ومشـو به يف سلك الظلم وتجاوزوا به 

الفتن التي كقطع الليل املظلم. 

طع الحعغث الدتغاظغ 
شغ غعم الشثغر 1426عـ 

خالث جتادر 
بعـد الحـرب األوىل وبعـد استشـهاد الشـهيد القائد 
(سـالم الله عليـه) كانـت السـلطُة الظاملـُة يف صنعاء 
قـد منعت ببطشـها وقوة مـا لديها من السـالح، احياء 
مناسـبة يوم الوالية والـذي يعرف أَيْـضاً بيـوم الغدير، 
ويف الوقـت الذي كانت السـجون تغلق أبوبها عىل اآلالف 
من املعتقلني وارسى الحـرب األوىل املجاهدين، ذات يوم 
ويف أواخر شـهر محرم الحرام من العام ١٤٢٧ هجرية، 
كنـت يف بدروم السـجن املركزي بصعـدة اتجاذب بعض 
الحديـث مع بعـض اإلخـوة األرسى املجاهديـن فنحلل 
األحـداث وما قد حدث وبصوت هادئ ومنخفض، وقتها 
نادانـي أحـد السـجانني وقال: أنـت خالد جحـادر؟ لك 
ة مع أمك. فرحت وخفـت يف آن واحد، فأنا  زيـارة َخاصَّ
ما بني مصدق ومكـذب، توّجـهت صوب الباب مرسعاً، 
أخرجوني إىل صالة كانت إضاءتها ضعيفة، التفت يميناً 
وشـماالً وأنا ال أبرص جيًِّدا وناديت أمي، لكني لم أجد يل 
أماً، إنما وجدت عن يميني أربع زنازن مفتوحة وضيقة 
ومتسخة، حينها اسـتعذت بالله بأن يعيذني َرشَّ هؤالء 

األوغاد الظلمة.
ناديـت السـجان بصوت منخفض وخائـف: أين هي 
أمـي أيها السـجان؟ حينها لم يجبني السـجان، وغادر 
وتركنـي مكلومـاً بقلقي يف تلـك الصالة، تريثـت قليًال، 
وحينها سمعت همسـاً وأنيناً يف إحدى الزنازن، تقدمُت 
ٍب  صـوَب الزنزانـة وفتحت بابهـا َوإذَا بشـخص مخضَّ
بدمه، ومكبَّل بكلبشة حديدية يف يديه وسلسلة حديدية 

وعمود يف قدميه.
 يف هـذه اللحظة فتح السـجان بـاب الصالة وناداني 
بـكل عنف هـل هذه هي أمـك؟؟ بكل فـرح اجبته بنعم 
هـي أمي، تركت بـاب الزنزانة مفتوحـاً وأقبلت نحوها 
مرسعـاً، اطمأن قلبي برؤيتها وتجاذبنا أطراف الحديث 
بـكل هدوء وسـكينة، ولكن الذي آملني هـو أن أمي رأت 
َل فبـاُب الزنزانـة كان مفتوحـاً، حينهـا  األسـريَ املكبـَّ
صاحـت يـا ويلتاه هل هكـذا يعملون بكم يـا بني؟ هل 
هكـذا يتعاملون معكـم؟ كنت اطمئنهـا بأننا مرتاحني 
وأن هـذا الشـخص ال أعرفـه َو... وبعد دقائـق معدودة 
نادانا السـجان وبـكل غلظة (انتهى وقـت الزيارة) هيا 
اخرجـي، خرجـت أمي وهي تـنئ وتتكلم عىل السـجان 
وعـىل تلـك الدولة الظاملة، غـادرت وأبقاني السـجان يف 
تلـك الصالـة مكلوماً مهمومـاً فأمي غـادرت مفجوعة 
من بشـاعة التعامـل ومن ما رأت، َوأَيْـضـاً هي لم تهنأ 
بزيارتي كما ينبغي، ومن جانب آخر أملي عىل هذا البطل 
املجاهد األسـري الذي أشـاهده أمامي، ولم أستطع فعل 
يشء له، قربت إليه وسـألته من أنت؟ وما هي قضيتك؟ 
وملـاذا ُكــّل هذا فيك؟ فأجـاب وبكل عزة وشـموخ، أنا 
عبدالعظيـم محمـد الضحياني مـن (املشـهد - حيدان 
- صعـدة) مجاهد يف سـبيل الله أتوىل اإلمـام عيل (عليه 
السـالم) وأموت عىل حبه وواليته، وقصتي ليسـت أكثر 
مـن أني أحييت ذكـرى يوم والية أمـري املؤمنني عيل بن 
ابي طالب (عليه السـالم) يف سـاحة (املرازم) والذي كنا 
نحتفل فيه سنوياً، وكنت قد قّررت وقلت يف نفيس، ال بد 
يل أن أقيم هذه املناسبة واحتفي بوالية أمري املؤمنني عيل 
وأعلن ما أعلنه رسـول الله (صلوات الله عليه وعىل آله) 
يف يوم الغدير، حتى لو كان ثمن ذلك هو حياتي، وعندما 
حاولت أن أحيي املناسـبة كانـت أطقم ومدرعات نظام 
عفاش الفاسـد الظالم يل باملرصـاد، أحاقوا بي من ُكـّل 
جهة وبكل وحشية أمسـكوا بي وأودعوني سجن األمن 
السيايس.. قلت له: ولكن ملاذا فعلوا بك ُكـّل هذا العذاب؟ 
ومـن حرقة قلـب أجاب: فعلوا بي ُكــّل هذا، ألني لم 
أرَض بالتعهد عـىل أال أحتفل مرًة أُخرى بيوم والية أمري 
املؤمنـني عيل (عليه السـالم) وقد كنت طـوال ُكـّل هذه 
الفـرتة يف سـجن األمن السـيايس تحت التعذيب بشـتي 
أنواعه، وعندما يئسـوا مني ولم يستطيعوا أن يفتنوني 
عن ديني أرسلوني إىل هذا السجن وبتوفيق الله لم أتعهد 

ولن أتعهد أبداً، 
سـألته: وكيف تتناول الطعام والـرشاب وأنت مكبل 
اليدين والقدمني؟ فأجاب: كان أحد العساكر باألمس قد 
قدم يل كدمتني مع الشـاي وناولنـي إىل فمي، فقلت له: 
من أمس وأنت بدون طعـام؟!! حينها فتحت هدايا أمي 
التـي كانت قـد قدمتها يل وبدأت اناولـه إىل فمه، وبينما 
أنـا كذلك َوإذَا بالسـجان يركل الباب بـكل قوة ويصيح 
بأعـىل صوته، ملـاذا ال زلت هنـا وما هو دخلـك من هذا 
املجـرم املتمرد؟ ثـم أخذوني وفتحوا البـاب وأخرجوني 

من الصالة إىل داخل السجن.. 
فسـالم اللـه عـىل الشـهيد املجاهـد عبدالعظيـم آل 
ضحياني، وسالم الله عىل سائر الشهداء األبرار، والهالك 
والدمـار ألمريكا وإرسائيل ولكل مـن واالهم من حكام 
أمتنـا العربيـة واإلسـالمية، والخـزي والعار عـىل ُكـّل 

الخونة العمالء املنافقني.
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؟ لماذا اِإلَطـاُم َسِطـغٌّ
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سئثالمطك السةري  

 رمزيُة اإلَِمـام َعِلـيٍّ ليس يف كونه قريَب النبي محمد 
-صىل الله عليه وآله وسـلم- فحسب، والتشيُُّع له ليس 
والًء عشائريٍّا، رمزيُة اإلَِمـام َعِلـيٍّ التي جعلته نموذًجا 
ملهًمـا للحاكم النموذجـي، أنه جـاء يف مرحلٍة حرجة 
مـن تاريخ املسـلمني مرحلة انقسـام وتحـول، تحول 
عن قيـم مجتمع األخوة والعدالة الذي أرسـاه النبي إىل 
مجتمـع الصفـوة والنخبة القرشـية املسـتأثرة باملال 
والثروة، ونظرية السواد بستان قريش وتنامي املظاهر 
الكرسويـة عـىل الوالة فجـاءت حركة عـيل للتصحيح 
كنموذج للحاكم املنحاز ملصالح املستضعفني َواملجتمع 
العـادل مجتمـع األخـوَّة القائم عـىل العـدال يف الحكم 

وتوزيع املـال وقيم الجدارة والفضيلة والحكم الرشـيد التي لخصها 
اإلمـام يف عهده ملالك األشـرت، والتشـيع لإلمام عىل هـو انتماء لهذه 
القيـم قيم العدالة يف توزيع املال ضد نظرية السـواد بسـتان قريش 

والتوزيع العشائري لألرايض املفتوحة. 
عـىل عهد الخليفة عمر بن الخطاب مع توسـع الدولة اإلسـالمية 
وتدفق األموال من األرايض املفتوحة يف الشام والعراق ومرص اكتنزت 
خزينـة بيـت املال بالذهـب والفضـة ونفائس خزائن كـرسى وبالد 
فـارس ومرص وغريها من البلـدان املفتوحة لحـد أن الخليفة احتار 
كيـف ينفق هذه األموال الضخمـة التي لم يعتد عليها املسـلمون أو 
كما قال عمر -ريض الله عنه-: قد جاء للناس مال لم يأِتهم مثلُه منذ 
كان اإلسـالم أشـريوا عيلَّ بمن أبدأ ؟  وبعد أخذ ورد توصل الخليفة إىل 
سياسـة مالية ذات طابع عشـائري تقوم عىل العصبوية تبدأُ بقرابة 
الرسـول يليهم قريش ثم األنصار ثم سـائر العـرب ثم العجم.. وعىل 
َحـــدِّ روايـة الكايف يف فقه اإلمـام أحمد بن حنبل، قـال: قدمت عىل 
عمـر ريض اللـه عنه ثمانِمئة ألـف درهم، فلما أصبح أرسـل إىل نفر 
من أصحاب رسـول الله -صىل الله عليه وسـلم-، فقال لهم :  قد جاء 
للنـاس ماٌل لم يأِتهم مثلُه منذ كان اإلسـالم أشـريوا عـيلَّ بمن أبدأ ؟  
قالـوا :  بك يا أمريَ املؤمنني إنك ويل ذلك قـال :  ال ولكن ابدأوا بأهل بيت 
رسـول الله -صىل الله عليه وسـلم- األقرب فاألقرب فوضع الديوان 
عـىل ذلك ويجعل لـكل طائفة عريفاً يقوم بأمرهـم ويجمعهم وقت 
العطـاء ووقـت الغزو.. فيبدأ ببني هاشـم؛ ألَنَّهم أقارب رسـول الله 
-صىل الله عليه وسـلم- ثم قريش ثم يقدم األنصار عىل سائر العرب 
لسـابقتهم وآثارهم الجميلة ثم سـائر العرب ثم العجم وإن استوى 
اثنان يف الدرجة قدم أسنهما ثم أقدمهما هجرة وسابقة... كانت هذه 
السياسة أََساس للتفاوت يف الثراء، ويقول الجابري: إن ترتيب الناس 
يف العطاء حسـب القرابة من الرسـول والسابقة يف اإلسالم كان ال بد 
أن يؤدَي إىل تكديس الثروة يف أيدي مجموعة معينة، وبالتايل كان ال بد 
أن يُورث فوارق كبرية بني املسلمني يف الثروة، وظهرت ثروات ضخمة 
للعديد من الصحابة، وتضّخمت ثروات َمن كانوا أغنياء بشـكل كبري 
ا، وأن بقيت تأثرياتها محدودة نتيجة لحزم عمر، لكنها تطورت  ِجــدٍّ
بشـكل كبـري عىل عهـد عثمـان فحصلت انتكاسـة ملجتمـع األخوة 
ساعدت االرسـتقراطية القرشية املتشـكلة من القوى التي اعتنقت 

اإلسالم قرساً من استعادة نفوذها والتغلب عىل قوى مجتمع األخوة 
وإعادة تشكيل املجتمع اإلسالمي وزعزعة أسس رشعية الخالفة. 

اسـتطاع بعض أقـارب عثمان وعىل رأسـهم مروان 
بـن الحكـم اسـتغالل قرابتهم مـن الخليفـة للتحكم 
بقراراتـه واإلثراء غري املرشوع وحسـب بعض املصادر 
التاريخيـة (إن عثمـان أعطاه ُخمس غنائـم أفريقية، 
وقـد بلغت خمس ِمئة ألف دينـار) االمتيَازات والهبات 
التـي كان يمنحها الخليفة من بيت املال دفعت عبدالله 
بن مسـعود خازن بيت املال إىل االسـتقالة العلنية أمام 
الناس منّدداً بالخليفة وأقاربه قائالً: (أيها الناس، زعم 
عثمـان أني خـازن له وألهـل بيته، وإنما كنـت خازناً 
للمسـلمني، وهـذه مفاتيح بيت مالكـم)، كما كان أبو 
ذر الغفـاري مـن أوائل األصوات التـي جهرت بمعارضة 
السياسـة املالية للدولة عىل عهده وطالب بإعـادة توزيع املال العام 
بشـكل عـادل وحذر من مخاطـر الثراء غري املـرشوع وتكون طبقة 

ــة وهي ال زالت يف بداية تشكلها.  تحتكر ثروة األُمَّ
كانـت األريض املفتوحة هي مصدر هذا التضخم يف الثروات وحجر 
الزاوية هذا التضّخم يف صياغة التشكيلة االجتماعية الجديدة نتيجة 
توسـع جغرافيـة الدولة اإلسـالمية واقتطـاع أراٍض واسـعة ضمن 
نفوذهـا ضمـت مجتمعات فيضيـه يغلب عليها النظـام االقطاعي، 
احتكرت الدولة األرايض الزراعيـة لألقاليم املفتوحة عنوة واعتربتها 
ملـكاً للدولة وتركتهـا يف يد أصحابها، مقابل رضيبة معينة تسـمى 
ــة وتـوزع بينهم  الخـراج، يفـرتض أن عائداته تعود ملجمـوع األُمَّ
بطريقة عادلة، إالَّ أن السياسـة املالية َواالختالل يف توزيعها َوتوزيع 
عائدات األرايض الخراجية أَدَّى إىل نشوء طبقة اجتماعية ثرية تمّكنت 
من تعزيز نفوذها واحتكار عوائد أرايض الخراج وتوزيعها عىل شكل 
هبات اقطاعية أَو كما عرب سـعيد بن العاص «انما السـواد بسـتان 
قريش»، فرد عليه األشـرت: أتجعل مراكـز رماحنا َوَما أفاء اللَّه َعَليْنَا 

بستانًا َلك ولقومك؟ والله لو رامه أحد لقرع قرعاً يتصأصأ منه.. 
وعندمـا جاء اإلَِمـام َعِلـيٌّ حـاول تصحيَح هذا الوضع واالنتصار 
لقيـم العقيـدة عـىل قيـم العشـرية ومجتمـع األخوة عـىل مجتمع 
الصفوة، جاء األشـعث بن قيس إليـه وهو عىل املنرب، فجعل يتخطى 
رقـاب الناس حتـى قرب منه ثم قـال: يا أمري املؤمنـني، غلبتنا هذه 
الحمراء عىل قربك -يعني العجم أَو املوايل- فركض املنرب برجله، حتى 
قـال صعصعة بن صوحان: ما لنا ولألشـعث! ليقولـن أمري املؤمنني 
-عليه السـالم- اليوم يف العرب قوالً ال يزال يذكر، فقال عليه السالم: 
من يعذرني من هؤالء.. أفتأمرونني أن أطردهم؟!، ما كنت ألطردهم 
فأكون من الجاهلني! أما والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، ليرضبنكم 
عىل الدين عـوداً كما رضبتموهم عليه بدءاً، إضافة التِّخاذ سياسـة 
مالية أكثر عدالة أثارت عليه أصحاب املصالح وقد خفت إليه جموع 
منهم تطالبه بالعدول عن سياسـته فأجابهم اإلمام: (لو كان املال يل 
َلسّويُت بينهم فكيف، وإنما املال مال الله، أال وإن إعطاَء املال يف غري 
حقه تبذير وإرساف، وهو يرفع صاحبه يف الدنيا، ويضُعه يف اآلخرة، 

ويُكّرُمه يف الناس، ويهينه عند الله). 

طتمث الدعراظغ

يسـتمر الشـعب اليمني يف احتفاله ويف ُكــّل عام بيوم 
الغديـر يوم إعالن الرسـول -صلوات اللـه عليه وعىل آله- 
ـَالم-، هذه الوالية املرتبطة  واليـة اإلَِمـام َعِلـيٍّ -َعَليِْه السَّ
بوالية الله عز وجل، ووالية الرسول صلوات الله عليه وعىل 

آله، ووالية اإلَِمـام َعِلـيٍّ من بعده. 
الشـعب اليمني الذي يعرف حـق املعرفة أن هذه الوالية 
هـي كمـال الدين وأمـر من الله لـكل املسـلمني أن يتولوا 
مـن أمرهـم اللـه بتوليهـم يف ظـل الخالفـات والتباينات 
واالنحرافـات التي حدثت بعد موت الرسـول -صلوات الله 

عليه وعىل آله-.
هـذه الوالية امتداد للمرشوع القرآنـي وامتداد ملرشوع 

الحق ضد مرشوع الباطل، هذه الوالية ليسـت ُمَجـّرد كالم عابر مُلَجـّرد 
الـكالم هي والية حقيقية واليـة عملية ال بُـدَّ أن يتَحّرك من خاللها ُكـّل 
ـَالم- اختـاره الله وإعالن  املؤمنني الصادقـني، اإلَِمـام َعِلـيٌّ -َعَليِْه السَّ
من الرسـول صلوات الله عليه وعىل آله، بشـكل واضح وأمر الجميع أن 
يتناقلوهـا فيما بينهم وأن تصل للجميع وَعـرب األجيال؛ ألَنَّها والية لكل 
ــة اإلسـالمية، هي التي سـوف تحافظ عىل اإلسالم بأن يبقى نقي  األُمَّ
وصاف من ُكـّل االنحرافات والضالل الذي عمل اليهود عليه بني أوساط 

ــة. هذه األُمَّ

َالم- يعلم الجميع بمكانته الدينية واإليَمـانية  اإلَِمـام َعِلـيٌّ -َعَليِْه السَّ
والجهاديـة وال يختلـف عليه اثنان، هذا اإلمام التقـي النقي الثابت عىل 
الحـق القوي يف مواقفه ويف انتمائه اإليَمـاني، لذلك واليته 
ـــة وهو ُقدوة للجميع  عزة لـكل املؤمنني وفخر لكل األُمَّ
ومـن خالله يكشـف اللـه املنافقـني وأهل النفـاق وأهل 

الباطل. 
الشـعب اليمني بخروجه املرشف لالحتفـال بهذا العيد 
والفرحة الكبرية لكل املسلمني لكل الصادقني والذي يعلن 
مـن خاللهـا أنه لن يـوايل إالَّ من أمر اللـه أن يواليهم ولن 

يقبل بوالية أمريكا والصهاينة واملنافقني.
يعلـن الشـعب اليمنـي ويف احتفاليات كبرية وواسـعة 
يف ُكـّل املحافظات أن الشـعب اليمني سـوف يحافظ عىل 
واليته لِإلَمـام َعِلـيٍّ وألعالم الهدى من بعده، من يسريون 
يف نفـس املنهـج ويحملون نفـس القضية واملسـار من آل 

البيت األطهار املجاهدين األخيار يف ُكـّل زمان ويف زماننا هذا.
نعلن واليتنا للسـيد القائد عبد امللك بن بدر الدين الحوثي، وأننا سوف 
نسـري يف هذه املسـرية القرآنية والنهج السـليم والحق الحق مهما كان 
ويكـون ولن نفرط يف من أمرنا اللـه أن نواليهم، وهذا يعترب قراراً وعهداً 
بيننا وبني الله ال يمكن الرتاجع عنه والشـعب اليمني سـوف يسري فيه 
ويحافـظ عليه ولن يرتاجع عنه أبداً، مسـتعينني بذلـك بالله ومتوكلني 

عىل الله. 

حسُإ اإلغَمـان 
والتضمئ 

بغظ العقغئ 
والثغمصراذغئ 

طظخعر الئضالغ 
مــا بــني الــواليــة 
والــديــمــقــراطــيــة 
أبناء  يقف  الحديثة 
ــــــــة  شــعــوب األُمَّ
مخريين  اإلسالمية 
الله  اختاره  ما  بني 
ولياً  لهم  ورسوله 
وقائداً وبني ما يحاول 
وأعــداء  الله  ــداء  أع
ليكون  وضعه  دينه 
عن ذلك الخيار،  بديالً 
أَو  االنتخابات  عرب 
وطرق  أشكال  من  وغريها  املدعومة،  االنقالبات 
لتنفيذ  الضامنة  والتسلط  الحكم  إىل  الوصول 
القرون  منذ  أمتنا  بحق  اليهود  ومخّططات  مؤامرات 

األوىل لقيام الدولة اإلسالمية. 
وأمام هذين الخيارين يدفع شعبنا اليمني -الثابت 
ـَالم- والذي خرج  يف توليـه لِإلَمــام َعِلـيٍّ -َعَليِْه السَّ
إىل السـاحات وامليادين باملاليني احتفـاء بعيد الغدير 
األغـر- ثمن هـذا التـويل وثمن انحيـازه ملا أمـر الله 
ــة  ورسوله محمد -صلوات الله عليه وعىل آله- األُمَّ
بتوليه من بعده بل وأثناء ما بقي من حياته حني قال: 
«مـن كنت مـواله فهذا عيل مـواله..»، يف هذه املحطة 
كان األمـر جلل وال خيارات فيه، وال بدائل عنه، أال أن 
ــة  أعداء الله الذين كانوا مستشعرين لخطر تويل األُمَّ
َالم- عليهم وعىل مصالحهم  لِإلَمـام َعِلـيٍّ -َعَليِْه السَّ
ومخّططاتهم ومشـاريعهم يف التحكم والهيمنة عىل 
ــة، سارعوا باالنقالب عىل ذلك الخيار ومنذ  هذه األُمَّ
اللحظـات األوىل لوفاة النبي صلـوات الله عليه وعىل 
آله، الذي بلغهم بما أمره الله أن يبلغهم به، وبما فيه 

كمال دينهم واتمام نعم الله عليهم. 
شـعب اإليَمــان والحكمـة الذي عـرف بارتباطه 
ـَالم- ُمسـتمّر بدفع  الوثيق باإلَِمـام َعِلـيٍّ -َعَليِْه السَّ
ثمن ذلـك التويل إىل اليوم والشـواهد التاريخية كثريًة 
ا عىل ذلك، بل وال حرص لها، ويبقى الشاهد الحي  ِجـدٍّ
هو ما يعانيه جميع أبناء شعبنا اليمني منذ 8 أعوام 
نتيجة لثورتهم عـىل ديمقراطية أمريكا ومخرجاتها 
التـي اتقنـت صنع العمـالء والخونة عرب ما يسـمى 

بصناديق االقرتاع واالنتخابات وما أدراك. 
يف الحالـة اليمنيـة نجد الفرق بـني الوالية اإللهية 
املختـارة بعنايـة ورعاية ربانية، وبـني الديمقراطية 
األمريكيـة املحـّددة بأطر اسـتخباراتية تخدم أجندة 
األعـداء، فالوالية يمثلهـا َحـاليٍّا قائد الثورة السـيد 
عبدامللـك بدرالدين الحوثي، من يقـود معركة التحّرر 
واالسـتقالل لليمن بـل ويمثل نموذجـاً يبنى عليه يف 

بقية الشعوب التواقة لنيل الحرية واالستقالل. 
أمـا الديمقراطيـة يف الحالة اليمنية فـكان يمثلها 
حكـم العميـل عفاش الذي أسـقط عرشـه املرشوع 
القرآنـي، ويمثلها اليوم الدنبـوع وأدواته من قيادات 
األحـزاب املرتهنة لـدول العدوان التي تقتـل أطفالنا 
ونسـاءنا وتدّمــر ُكــّل معالـم الحيـاة عـىل أرضنا 
الحبيبة، وتحارص الشـعب بأكملـه لتوصله إىل املوت 

أَو الخضوع واالستسالم وهيهات لهم ذلك. 
وإذا مـا عدنـا للوالية وقوتهـا يف الوعي الشـعبي 
اليمنـي فهـي راسـخة وزادهـا العـدوان األمريكـي 
السعودّي رسوخاً وقوة أكثر، فيما الديمقراطية -التي 
كانت عبارة عن خديعة تقدمها أجهزة االستخبارات 
اليهوديـة مـن السـفارات األمريكيـة والربيطانية- 
فذبلـت ووهنت وتالشـت يف الوعي الشـعبي اليمني 
وباتت معروفة مقاصدها ومكشـوفة أهدافها يف ظل 
هيمنة السـفارات وعدم تحقيق الحرية واالسـتقالل 

وحفظ السيادة الوطنية. 
وبني هـذا وذاك يؤّكـد شـعب اإليَمــان والحكمة 
ـَالم- وأعالم الهدى  أن توليه لِإلَمـام َعِلـيٍّ -َعَليِْه السَّ
مصدر نجاة ومصدر قوة ومصدر حق وثبات، وخيار 
أبـدي ال يمكن الرتاجع عنه، حتى يسـود مبدأ الوالية 
ــة تحت راية أعالمها املتقني من آل  ُكـّل شعوب األُمَّ

البيت (ع). 
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طع الَسَطط الصائث شغ وبغصئ السعث: اإلغرادات والمعظفعن 
عظادي طتمث

• وصـل -يحفظـه اللـه ويرعـاه- يف 
تنميـة املـوارد املاليـة، ومـا  إىل  الـدرس 
يتعلق بالخراج، وهـو عنواٌن يعربَّ به عن 
اإليـرادات املاليـة مـن اإلنتـاج الزراعي، 
َوأَيْـضـاً يعـرب عـن األرايض التي سـيطر 
عليها املسـلمون ثم تصالحـوا مع أهلها، 
عـىل أن تبقـى يف أيديهـم مقابـل نسـبة 
ـة  معينة مـن محاصيل تلك األمـوال لألُمَّ

اإلسالمية للنظام اإلسالمي. 
ـْد أَْمَر  ــَالُم-: (َوتََفقَّ قـال -َعَليْـِه السَّ
اْلَخـَراِج ِبَما يُْصِلُح أَْهَلُه، َفـِإنَّ ِيف َصَالِحِه 
ِلَمْن ِسـَواُهْم): رؤية  َوَصَالِحِهـْم َصَالحاً 
سياسًة اسرتاتيجية رشيدًة وعادلًة، تمثل 
ـة، ويبنى عليها  املصلحة الحقيقيـة لألُمَّ
الخري، وفيما يركِّز عليه الوالة والحكومات 
نفسـها فيمـا يتعلق مثـالً باإليـراد املايل 
أن يكـون َكبـرياً، هذه الرؤيـة تحّقق هذا 
الهـدف، إضافة إىل هـدٍف له أهميّة كبرية 
ــة وفقاً لسياسـة اإلصالح؛  يف واقـع األُمَّ
بما يصلح القطاع الزراعي ويسـاعد عىل 
اسـتمراريته وحفظه وتطويره، ولألسف 
الشديد تراجع اهتمام املسلمني حكوماٍت 
باإلنتـاج الزراعي، السياسـات  وشـعوباً 
املعادية لإلسالم واملسلمني لها دوٌر يف ذلك 
من خـالل األنظمة والحكومـات العميلة 
يف  وتعتمـد  سياسـاتها،  يف  تعمـل  التـي 
ــة،  سياسـاتها ما يمليه عليها أعداء األُمَّ
والغفلة والتخلف التي سادت يف واقع أكثر 
املسلمني عىل مدى قروٍن من الزمن، فتجد 
االهتمام بالجانب الزراعي بشكٍل كبري يف 
الغرب، والعمل عىل تطويره والرتكيز عىل 

األولويات فيه. 
نظرة اآلخرين إىل هـذا الجانب، تعتمد 

عىل ركيزتني: 
الركيـزة األوىل: يعتربونهـا أمناً قومياً: 
األََساسـية  الرضوريـات  مـن  أنهـا  أي 
لكي يكونـوا دوالً وشـعوباً قوية، وحرة، 
ومسـتقلة قـادرة عىل مواجهـة أعدائها، 

ومواجهة التحديات واألخطار. 
الركيـزة الثانيـة: يدركون أنهـا تمثل 
ثـروًة ضخمـة وذلـك بحسـاب املصلحة 
املاليـة، واالقتصادية، والزراعـة واإلنتاج 

الزراعي من أهم الثروات الضخمة. 
املسـلمون اليوم وهم يعيشون أزمات 
عامليـة، وتحديـات متنوعـة، يحتاجون– 
أكثـر مـن أي وقـٍت مـىض- إىل تصحيح 
سياساتهم فيما يتعلق بهذا املوضوع وإال 
سيكونون ضحية لتقصريهم وإهمالهم؛ 
واالسـتقالل  بالحريـة  عالقـة  لـه  ألََن 
والكرامـة، والثبـات عىل املبـادئ والقيم 
يمثل بالفعل أمناً قومياً لألمم والشعوب، 

ورضورًة للحياة. 
اَس ُكلَُّهـْم ِعيَاٌل َعـَىل اْلَخَراِج   (ِألَنَّ النـَّ
املحصـول  إىل  بحاجـة  الـكل  َوأَْهِلـِه): 
واإلنتاج الزراعي يف موارده املالية وكغذاء 

واحتياج رضوري لحياتهم. 
 (َوْليَُكـْن نََظُرَك ِيف ِعَمـاَرِة األرض أَبَْلَغ 
ِمْن نََظِرَك ِيف اْسِتْجَالِب اْلَخَراِج؛ ِألَنَّ ذَِلَك َال 
يُْدَرُك إِالَّ ِباْلِعَماَرِة، َوَمْن َطَلَب اْلَخَراَج ِبَغرْيِ 

ِعَماَرٍة، أَْخَرَب اْلِبَالَد، َوأَْهَلَك اْلِعبَاَد): 
ا لالهتمام  هـذه عناوين مهمـة ِجــدٍّ
بالجانـب الزراعي، إذَا جئنـا إىل االهتمام 
بهذا الجانب، فمفتاحه، وأََسـاس النجاح 
فيه، وأول ما ينبغي أن نحسـب حسـابه 
هـو: رضورة العـودة إىل اللـه ”سـبحانه 
وتعاىل“ بشـكٍل عميل، أن نسـعى إلصالح 
أمرنا وديننا وأنفسـنا وأعمالنا، لرتسـيخ 
تقوى الله ”سبحانه وتعاىل“ يف سلوكياتنا 
واهتماماتنـا، ويف عنايتنـا فيمـا يتعلـق 
اإليَمـانيـة  والتزاماتنـا  بمسـؤولياتنا 
والدينيـة واألخالقيـة، هـذا جانـٌب مهٌم 
ا، والعنايـة بإخراج الـزكاة لنحظى  ِجــدٍّ
برعاية الله ”سـبحانه وتعـاىل“ وبركاته 
وواسـع فضلـه، لنحظـى بالغيـث منـه 
”سـبحانه وتعاىل“ {َوأَلَِّو اْسـتََقاُموا َعَىل 
الطَِّريَقِة َألَْسـَقيْنَاُهْم َمـاًء َغَدًقا}[الجن: 
اآلية16، ضمن هذا الرجوع العميل هناك.

هنـاك أربع مقومات زراعية أََساسـية 
يمكـن االسـتفادة منها: أولهـا: «األرض 
بلدنـا  يف  يتوفـر  للزراعـة»:  الصالحـة 
بيئـات  ويف  ا،  ِجــدٍّ شاسـعة  مسـاحات 

متنوعة، وال زالت أكثرها مهملة. 
البيئـي):  (التنـوع  أَيْـضـاً  البيئـة  يف 
املحاصيـل  وتنـوع  وفـرة  عـىل  يسـاعد 
اإلنتـاج  يف  التكامـل  َوأَيْـضـاً  الزراعيـة، 
الزراعـي، األرض املتوفرة للزراعة بحاجة 
إىل اسـتثمار واسـتغالل وعمل، مما يؤثر 
عـىل العمل يف الجانـب الزراعـي: توّجـه 
املـدن،  إىل  الريـف  سـكان  مـن  الكثـري 
وتكدسـهم فيهـا ممـا يـؤدي إىل تعطيل 
الزراعة، وهي إشـكالية كبـرية وخطرية 

علينا كمجتمٍع يمني. 
األرض  موضـوع  إىل  نأتـي  عندمـا 
الزراعية، من املشـاكل التـي نعاني منها 
فيمـا يتعلـق بهـذا الجانب، هـو: توّجـه 
الكثـري مـن النـاس للعمـران يف األرايض 
الزراعية؛ واجبنا كشـعٍب يمني أن نكون 
يف  وحكمـة  برشـد  ونتـرصف  حكمـاء، 
تنظيـم شـؤون حياتنـا والتخطيـط لها 
ونرتك العشوائية؛ ألَنَها منافية للحكمة. 

مـن املشـاكل فيمـا يتعلق بـاألرايض 
الزراعية: استغراق أكثرها بزراعة القات، 
واالسـتمرار عىل هذه الطريقـة، والقات 
آفـة ضارة، وال ينبغي أن يكـون التوّجـه 
والسياسـة املعتمدة يف البلد هي استغراق 
األرض بزراعتـه؛ ألَنَـه لن يفيـد الناس يف 
حـال حدوث أزمـات غذائيـة وحصار لن 

ينفعهم. 
ثانـي املقومـات الزراعية األََساسـية: 
امليـاه، هناك مناطـق كثرية تتوفـر فيها 
املـاء  عـىل  الحصـول  إىل  نحتـاج  امليـاه، 
بشـكٍل كبري، بما يالئم ويناسب مستوى 
االحتيـاج، وهـو مـن رضوريـات الحياة 
وعمودهـا، نحتـاج إىل الرجـوع إىل اللـه 
”سـبحانه وتعـاىل“، والعناية باسـتثمار 
نعمـة امليـاه، يف هـذا الزمـن نحتـاج إىل 
العناية بالحواجز املائية بشكٍل كبري، بكل 
أشـكالها، وهذا الجانب يحتاج إىل تعاون 
واهتمام كبري رسـمي وشعبي، ومطلوب 
مواسـمه،  يف  األمطـار  نعمـة  اسـتثمار 
وكذلك العناية بالري الحديث؛ ألََن السقي 
بالطريقـة القديمة فيه اسـتهالك وهدر 
للماء بشـكل كبري،. أَيْـضاً االستفادة من 
الطاقة الشمسـية؛ ألََن الكثري يعانون من 
مشكلة الديزل يف توفري املياه، كذلك طاقة 
الريـاح يف بعض املناطق، ووسـائل أُخرى 

معارصة يستفاد منها يف هذا الجانب. 
ثالـث املقومـات األََساسـية للزراعـة: 
“األسـمدة واملكافحـات”: يَسـتَوِرد البلد 
أسـمدة من الخـارج بمبالغ كبـرية، من 
املفرتض أن يكون هناك اسـتفادة بشكل 
الطبيعـة،  األسـمدة  مـن  وأكـرب  أوسـع 
إنتـاج األسـمدة واملكافحات يف  َوأَيْـضـاً 
البلـد بجودة أفضل، وكلفـة وغرامة أقل، 

مع األخذ بعني االعتبار املحاذير. 
للزراعـة  األََساسـية  املقومـات  رابـع 
“ الوسـائل”: ألنهـا تسـاعد عـىل القدرة 
اإلنتاجيـة واليـرس واإلنجـاز والرسعـة، 
والكلفـة، أقـل بكثري من العمـل اليدوي، 

البعض منها يمكن صناعته يف البلد. 
من األشـياء املهمة فيما يتعلق بصالح 
اإلنتاج الزراعي والزراعة: العناية بالجودة 
وسالمة املحاصيل الزراعية، أثناء العمل، 
ويف طريقـة العمل، وأثنـاء الجني، وأثناء 
القطـاف والحصـاد، بحسـب املحصـول 

الزراعي، هذه مسألة مهمة. 
مـن األشـياء املهمـة لصـالح الجانب 

الزراعي “ضبط الكلفة وترشيدها�: 
ألن البعَض من املزارعني يعمل بطريقة 
عشوائية، فتكون الكلفة املالية عىل العمل 
كبرية، أَيْـضاً العناية بالتسـويق الزراعي 
بـدءاً يف البلـد ثم خارجه ملـا يصبح كذلك 
فائضاً عن احتياج النـاس، هذا املوضوع 
ال بُــدَّ فيه من اهتمام رسـمي وشـعبي، 
َوأَيْـضاً ضبط االسـترياد الخارجي؛ حتى 
الزراعـي  واملحصـول  املنتـج  يـرضب  ال 
املحيل، هذه املسـألة تحتـاج إىل وعي من 

التجار، واستشعار للمسؤولية. 
ممـا يصلـح الزراعـة، مـن أهـم مـا 
يصلحها، هو: العناية باإلرشـاد الزراعي 
وإرشاد املزارعني: وذلك بتقديم املعلومات 
الرضورية لهم، إلصالح الزراعة، ملعالجة 

املشاكل واآلفات التي يواجهونها. 
الجانـب  يف  بالتعليـم  العنايـة  أيضـاً 
الزراعـي: ألََن التعليـم يف هذا الجانب كان 

ا.  ضعيفاً يف املراحل املاضية ِجـدٍّ
مـن أهم مـا يصلح الجانـب الزراعي، 
ومـن أهم متطلباتـه ورضورياته: العمل 
عىل إنتاج البذور محلياً، وكذلك املشـاتل؛ 

ألََن إنتاجها أمر رضوري. 
مما ينعش الجانب الزراعي ويصلحه، 
هو: العمـل عىل إنتـاج وتصنيع وتحويل 
املحاصيـل إىل معلبـات، وعصائـر ونحو 

ذلك: 
يعنـي العمليـة اإلنتاجيـة للمحصول 
الزراعـي من خالل املصانع، هذه مسـألة 
ا، وواسـعة، واالسـتثمار فيها  مهمة ِجـدٍّ

ا.  مهٌم ِجـدٍّ
مـن األشـياء املهمـة التـي سـتنهض 
بالقطاع الزراعـي: «الجمعيات التعاونية 
القـدرة  ألََن  الزراعـة»:  يف  واالسـتثمارية 
املاليـة الفرديـة هـي محدودة لـدى أكثر 
الناس، ليس عندهم قدرة تمويلية لإلنتاج 
يف الزراعـة، وتطويـر الجانـب الزراعـي 

وتقويته. 
إىل جانـب الثـروة الزراعيـة النباتيـة، 
هنـاك ثروة مرتبطـة بها، وهـي توأمها، 
وهـي» الثـروة الحيوانيـة»: ذات أهميّـة 
ا؛ ألَنَها ثروة للناس يف غذائهم،  كبرية ِجـدٍّ
وثـروة ماديـة، وتوفـري لـيشء رضوري 
لحيـاة النـاس وقوتهـم ومعيشـتهم، إىل 

جانب ذلك االهتمام بإنتاج األعالف. 
مسـألة  البيطـري  بالطـب  االهتمـام 
ا، والعناية بالصناعة واإلنتاج  مهمة ِجــدٍّ

يف إطار ذلك. 
 (َوْليَُكـْن نََظُرَك ِيف ِعَمـاَرِة األرض أَبَْلَغ 

ِمْن نََظِرَك ِيف اْسِتْجَالِب اْلَخَراِج): 
ال يكـون همـك فقـط الحصـول عىل 
اإليرادات املالية، اعمل عىل تطوير القطاع 
الزراعي، واإلنتاج فيه الزراعي، وستتوفر 

اإليرادات. 
 (ِألَنَّ ذَِلـَك َال يُـْدَرُك إِالَّ ِباْلِعَمـاَرِة، َوَمْن 
َطَلَب اْلَخَراَج ِبَغرْيِ ِعَمـاَرٍة، أَْخَرَب اْلِبَالَد): 
تتعطـل؛ ألَنَهـا عمليـة اسـتنزاف، أخـذ 
لألمـوال وفـرض لرضائـب وغرامات من 

دون نتيجة. 
 (َوأَْهَلـَك اْلِعبَـاَد، َوَلـْم يَْسـتَِقْم أَْمـُرُه 
إِالَّ َقِليـًال): ألَنَـه يتعامل بظلم، فيتسـبب 
بعقوبـة إلهية عاجلة منهـا رضب البنية 

التحتية. 
 (َفِإْن َشـَكْوا ِثَقـًال، أَو ِعلًَّة، أَو انِْقَطاَع 
ٍب، أَو بَالَّـٍة، أَو إحالـة أَْرٍض اْغتََمَرَهـا  ِرشْ
َغـَرٌق، أَو أَْجَحـَف ِبَها َعَطٌش): إن شـكو 
ثقـل؛ بَسـبِب غرامـة أَو كلفة ماليـة، أَو 
حدثت لهـم عّلة يف محصولهـم الزراعي، 
أَو لـم يتوفر لهم ماء، أَو لـم يحصل مما 
كان يعتمد عىل املطر، أَو فسـدت النباتات 
والبـذور؛ فاملطلـوب منك هـو التخفيف 
ْفَت َعنُْهْم ِبَما تَْرُجو أَْن يَْصلَُح  عنهم، (َخفَّ
ِبـِه أَْمُرُهـْم): ألن ممـا تحـرص عليه أن 

يبقى هذا القطاع ُمستمّر. 
ْفـَت ِبـِه   (َوَال يَثُْقَلـنَّ َعَليْـَك َيشْ ٌء َخفَّ
ُه ذُْخٌر يَُعـوُدوَن ِبِه  اْلَمئُونَـَة َعنُْهـْم، َفِإنـَّ
َعَليْـَك ِيف ِعَماَرِة ِبـَالِدَك، َوتَْزِيـنِي ِوَاليَِتَك): 
ال يصعـب ويثقـل عليـك أنـك قدمت لهم 
تسـهيالت، فهـو يعـود عليـك حتى عىل 
مسـتوى تزيني واليتك، أنـك ناجح يف أداء 
مسـؤوليتك، ولهذا أهميّة كبرية، نََهَضت 

البالد يف عهدك. 
 (َمَع اْسـِتْجَالِبَك ُحْسَن ثَنَاِئِهْم): ألنهم 
سـريتاحون لـك فيثنـون عليـك وقيمـك 

اإليَمـانية. 
ِحَك ِباْسـِتَفاَضِة اْلَعْدِل ِفيِهْم):   (َوتَبَجُّ

أنت سرتتاح بانتشار العدل فيهم. 
 (ُمْعتَِمـداً َفْضـَل ُقوَِّتِهـْم ِبَمـا ذََخْرَت 

ِعنَْدُهْم ِمْن إِْجَماِمَك َلُهْم) 
أنت ستستفيد الحقاً من قوتهم. 

 (َوالثَِّقَة ِمنُْهْم ِبَمـا َعوَّْدتَُهْم ِمْن َعْدِلَك 
َعَليِْهْم): مع مكسـب كبري، وهو: العالقة 
والشـعب،  املسـؤولني  بـني  مـا  القويـة 
ومـا بـني هـذه الفئة مـن أبناء الشـعب 

(املزارعني). 
 (ِبَمـا َعوَّْدتَُهـْم ِمـْن َعْدِلـَك َعَليِْهـْم، 
َوِرْفِقَك ِبِهْم، َفُربََّما َحَدَث ِمَن اْألُُموِر َما إذَا 
َعوَّْلَت ِفيِه َعَليِْهْم ِمْن بَْعُد، اْحتََملُوُه َطيِّبًَة 
أنفسـُهْم ِبِه): يكونون سـنداً يف الظروف 
الصعبـة، يف مواجهة تحديـات وخطورة 
كبـرية مـن األعـداء؛ أحيانـاً قـد يشـعر 
املزارع أنه محارب من بعض املسـؤولني، 

السياسـة الخاطئـة لهـا تأثريات سـيئة 
ا، ترض بهذا املجال.  ِجـدٍّ

ْلتَُه):   (َفـِإنَّ اْلُعْمـَراَن ُمْحتَِمٌل َمـا َحمَّ
البنيـة االقتصاديـة التحتية تمثل سـنداً 
مواجهـة  يف  والدولـة،  للمجتمـع  َكبـرياً 
والحرب  والحصـار  واألخطار  التحديـات 
واملجاعة، ومواجهة ظروف معينة يمكن 

أن يعتمد عليها. 
 (َوإِنََّما يُْؤتَى َخـَراُب األرض ِمْن إِْعَواِز 
أَْهِلـِه): تدهور الجانـب الزراعي وخرابه؛ 

بَسبِب فقر وظروف أهله. 
اِف أنفـس   (َوإِنََّمـا يُْعـِوُز أَْهلَُهـا ِإلِْرشَ
اْلـُوَالِة َعـَىل اْلَجْمـِع): إذَا كان هـم الوالة 
واملسـؤولني كلـه يف جمـع املـال؛ فهـذه 

ا.  سياسة خاطئة ِجـدٍّ
 (َوُسـوِء َظنِِّهْم ِباْلبََقـاِء): ألََن البعض 
وسـيلة  املنصـب  يـرى  املسـؤولني  مـن 

للحصول عىل مكاسب. 
عـدم   :( ِباْلِعـَربِ انِْتَفاِعِهـْم  (َوِقلَّـِة   
الكبرية  والظـروف  باملتغريات  اعتبارهـم 
التـي تحصل كعقوبة من الله ”سـبحانه 

وتعاىل“. 
ا يف  يف هـذا الـدرس رًؤى مهمـٌة ِجــدٍّ
االهتمـام بالجانـب الزراعـي، وتحقيـق 
األهداف املتعددة واملهمة منه، كاإليرادات 
الضخمة، والبنية القوية التحتية، وتوفري 

االحتياج الرضوري للناس، إىل غري ذلك. 
 

معايريُ اختيار املوظفني والُكتَّاب 
(ثُمَّ انُْظـْر ِيف َحاِل ُكتَّاِبَك): الُكتَّاب: هم 
اإلداريون، والعاملـون يف املكاتب، وأمناء 
الـرس الذيـن يكونون يف أعمـال يف محيط 

العاملني واملسؤولني األََساسيني. 
ا؛ ألَنَّهـم يمثِّلون  ودورهـم مهـمٌّ ِجــدٍّ
حلقـة الوصل بني املسـؤول وبني الناس؛ 
فالخلل من جانبهم يمثِّل إشـكاليًة كبريًة 

يف واقع العمل. 
 (َفَولِّ َعَىل أُُمـوِرَك َخرْيَُهْم): ما يتصل 
بأمور مسـؤوليتك، اخرت من يديرها ممن 
تعرف فيـه التقوى، واإليَمــان، ومكارم 
األخالق، واالستشـعار العايل للمسؤولية، 
والفهـم الصحيح للعمل، وحسـن اإلدارة 
واألداء… إىل غـري ذلـك مما يتناسـب مع 

موقع املسؤولية. 
 (َواْخُصْص َرَسـاِئَلَك الَِّتـي تُْدِخُل ِفيَها 
اَرَك ِبأَْجَمِعِهْم ِلُوُجوِه َصاِلِح  َمَكاِيَدَك َوأَْرسَ
اْألخالق): يف إطار مسؤوليتك، ما يتضمن 
اسـة أَو خططـاً فيها ما  معلومـات حسَّ
يتعلق باالسـتعداد للتصدي لألعداء، ومما 
يـؤدي ترسبهـا إىل خلل يف العمل نفسـه، 
اخرت لهذه املهمة أجمعهم ملكارم األخالق 

وللمواصفات اإليجابية. 
ْن َال تُبِْطُرُه اْلَكَراَمُة، َفيَْجَرتِئَ ِبَها   (ِممَّ
): من تعتمد  ِة َمَألٍ َعَليَْك ِيف ِخَالٍف َلَك ِبَحْرضَ
عليـه، وتقرِّبه منـك يف إطار مسـؤوليتك 
املبارشة يف أي مجال من املجاالت ال بُـدَّ أن 
تلحظ فيه الجوانب األخالقية واإليَمـانية 
والقيميـة، حتـى ال يحدث عنـده فقداناً 
زان النفيس ويصاب بجنون العظمة،  لالتـِّ
ا،  يتصور أنه أصبح إنسـاناً عظيمـاً ِجـدٍّ
ا، ثـم ينظـر إليـك بالنظرة  ومهمـاً ِجــدٍّ
تكريمـك  فيقابـل  والسـلبية،  القـارصة 
واحرتامك وتقديـرك واعتمادك عليه بقلة 

األدب واإلساءة واالحتقار والطغيان. 
إِيـَراِد  َعـْن  اْلَغْفَلـُة  ِبـِه  تَْقـُرصُ   (َوَال 
اِلـَك َعَليْـَك): ال يكـون من  ُمَكاتَبَـاِت ُعمِّ
النـوع املهمل املسـتهرت فبغفلتـه يقّرص 
فيمـا ينبغـي إيصالـه إليـك مـن تقارير 
العاملني واملسؤولني الذين تتابع أعمالهم 

يف إطار مسؤوليتك. 
َواِب َعنَْك   (َوإصـدار َجَوابَاِتَها َعَىل الصَّ
ِفيَمـا يَأُْخذُ َلَك َويُْعِطـي َعنَْك): معامالتك 
بشـكل  عنـك  وتنقـل  تصلـك  أن  يجـب 
وطريقة صحيحـة دون زيادة أَو نقصان 

أَو إهمال أَو تفريط. 
َلـَك):  اْعتََقـَدُه  َعْقـداً  يُْضِعـُف  (َوَال   
يكون متقنـاً يف تحرير العقود واملعامالت 
يصيغهـا،  كيـف  ويعـرف  وااللتزامـات، 

ويقدمها بشكٍل منظم وسليم وصحيح. 
 (َوَال يَْعِجـُز َعْن إطالق َما ُعِقَد َعَليَْك): 
يكون قديـراً يف متابعة التنفيـذ واإلنجاز 
فيمـا تضمنته تلك االلتزامات، وقديٌر عىل 

معالجة ما يدخل فيها من إشكاالت. 
 (َوَال يَْجَهُل َمبَْلَغ َقْدِر نَْفِسِه ِيف اْألُُموِر): 

معرفـة اإلنسـان بقـدر نفسـه وحـدود 
صالحياته ومسؤوليته والتزامه أمٌر مهٌم 
يف أداء املسـؤوليات والنجاح فيها، والحد 
من االختالالت فيها، وضبط األداء العميل، 

ا.  هذه مسألة مهمة ِجـدٍّ
 (َفِإنَّ اْلَجاِهَل ِبَقْدِر نَْفِسِه يَُكوُن ِبَقْدِر 
َغـرْيِِه أَْجَهـَل): جهلـه سـيؤثر تجاهك، 

وتجاه اآلخرين والناس. 
َعـَىل  إِيَّاُهـْم  اْخِتيَـاُرَك  يَُكـِن  َال   (ثُـمَّ 
ِفَراَسِتَك َواْسـِتنَاَمِتَك َوُحْسِن الظَّنِّ ِمنَْك): 
ال تكفي التقديرات والتخمينات وحسـن 
واملهـام  املسـؤوليات  مسـألة  يف  الظـن 
العملية املرتبطة بالنـاس والحق والعدل، 

ا.  مسألة مهمة ِجـدٍّ
 (َفـِإنَّ الرَِّجـاَل يَتََعرَُّفـوَن -ويف بعض 
الروايـات (يَتََعرَُّضوَن)- ِلِفَراَسـاِت اْلُوَالِة 
ِبتََصنُِّعِهْم، َوُحْسـِن ِخْدَمِتِهْم، َوَليَْس َوَراَء 
ذَِلَك ِمَن النَِّصيَحِة َواْألمانة َيشٌء): البعض 
من النـاس يتقنـون التظاهـر بالصالح، 
ويقدمون أنفسهم بطريقة معينة، بحيث 
ترى فيهـم أنهم فعالً جديرون بأن تعتمد 
عليهم يف إطار مسـؤولياتك املبارشة؛ فال 
هـم ناصحون، وال هم أمنـاء؛ والنصيحة 
واألمانة هي األََسـاس يف االختيار؛ لذلك ال 
تكتفي بالتقديرات والتصورات والفراسة 
وحسـن الظن املبني عىل مـا الحظته من 
ظاهرهم وخدماتهم التي يقدمونها، ومن 

لفتهم لنظرك إليهم بيشٍء من االهتمام. 
اِلِحنَي   (َوَلِكـِن اْختَِربُْهْم ِبَما ُولُّـوا ِللصَّ
َقبَْلـَك): اعتمـد عـىل االختبـار بتجاربهم 
السابقة، بمهام عملية محّددة ومحدودة، 
الغضـب  كحالـة  مختلفـة،  أحـوال  ويف 
والرضا واليـرس والعرس، كيف هو عندما 
يكـون معنياً يف تنفيـذ مهمة، أَو يف تقدير 

موقف. 
ـِة  اْلَعامَّ ِيف  َكاَن  ِألَْحَسـِنِهْم  (َفاْعِمـْد   
أَثَراً، َوأَْعَرِفِهْم ِباْألمانة َوْجهاً): أحسـنهم 
أثـراً يف الناس، يف نطاق مسـؤوليته، الذي 
يـؤدي مختلف مهامه العملية بكل أمانة، 
مؤتمـن عـىل اإلْمَكانـات وإنجـاز العمل 

واهتمامه به، وعىل طريقته يف أدائه. 
 (َفـِإنَّ ذَِلـَك َدِليٌل َعـَىل نَِصيَحِتـَك ِللَِّه، 
َوِلَمـْن ُولِّيَت أَْمـَرُه): أنك صادٌق ومخلٌص 
مع الله ”سـبحانه وتعـاىل“ ومع الناس، 
وبذلـت جهـدك يف حسـن االختيـار ألجل 
أداء املسؤولية كما ينبغي، بما يريض الله 

”سبحانه وتعاىل“. 
 (َواْجَعْل ِلَرأِْس ُكـّل أَْمٍر ِمْن أُُموِرَك َرأْساً 
ِمنُْهْم): اإلنسـان كلما كربت مسؤوليته، 
كلما احتـاج إىل من يعينه مـن الناس، ال 
يسـتطيع هو بمفرده أن يسـتوعب ُكـّل 
التفاصيل واألمور، وأن ينجز ُكـّل األشياء 
دفعـًة واحـدة، يحتـاج إىل مـن يعينـه يف 
تنظيمها وترتيبها واختصارها وتقريبها، 

وفيما بعد يف إنجازها ومتابعتها. 
 (َال يَْقَهـُرُه َكِبريَُها): يمتلك القدرة، ال 
يضعف، فيهمل، أَو يقرص، نتيجة ضعفه؛ 
ألَنَّها كربت املسـألة عليه، أكرب من قدرته 

النفسية واإلدارية واملعرفية. 
 (َوَال يَتََشـتَُّت َعَليْـِه َكِثريَُهـا): يمتلك 
القدرة تجاه املسـائل الصعبة والكبرية يف 
ذلك املوضـوع واملجال وامللـف، يقدر عىل 
اسـتيعاب التفاصيل ونظمهـا وجمعها، 
ال تتشـتت وتضيع، فيؤدي دوره بشـكٍل 

فاعل وإيجابي؛ فيكون معيناً حقيقيٍّا. 
َعيْـٍب  ِمـْن  ُكتَّاِبـَك  ِيف  َكاَن  (َوَمْهَمـا   
َفتََغابَيْـَت َعنُْه أُْلِزْمتَـُه): ال ينبغي التغافل 
عندمـا تلحظ قصوراً أَو تقصـرياً أَو عدم 
كفاءة أَو سـوءاً أَو خلالً خطرياً، أَو إهماالً 
َكبـرياً، أَو جوانـب سـلبية معينة من أحد 
ممـن هم يف إطار عملك ومسـؤوليتك من 
األعـوان، وهم حلقـة الوصـل بينك وبني 
النـاس، ال تتغافـل، احرص عـىل إصالح 
ذلـك، ومعالجتـه واالهتمام بـه؛ ألَنَّ هذا 

يتصل بمسؤوليتك وعملك املبارش. 
ويفرتض أن يكون هناك تفقد بشـكل 
منتظم، متابعة، مالحظة، سعي لالرتقاء 
بهـذا النـوع مـن املعنيـني واملسـؤولني، 
ليكونـوا باملسـتوى املطلـوب، االهتمـام 
بهم إيَمـانياً، أخالقيـاً، كذلك فيما يتعلق 
بمجـاالت عملهـم، واالرتقـاء بهـم، عىل 
مسـتوى التأهيـل مما يرفع مسـتواهم، 
األثـر  لذلـك  فيكـون  أداءهـم،  ـن  يَُحسِّ
اإليجابي يف إنجاز املهام، وإنجاز األعمال. 
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يحتفـل املسـلمون يـوَم الثامـن عرش 
من شـهر ذي الحّجـة من ُكــّل عام بعيد 
الغديـر األغر والذي يُعـرف أَيْـضاً بـ»عيد 
أَو يـوم الواليـة»، وهـو أحد أهـم األعياد 
الدينية املعارصة يف العالم اإلسالمي، َحيُث 
يحتـل املكانـَة الثالثـة بعد عيـَدي الفطر 
واألضحـى عنـد أتبـاع مذاهـب آل البيـت 
(ع)، إذ يعّرب املسلمون يف ُكـلٍّ من (اليمن، 
العـراق، سـوريا، لبنان، البحريـن، إيران، 
الهند، باكسـتان، افغانسـتان، نيجرييا)، 
عـن ابتهاجهم بهـذه املناسـبة العظيمة، 
بكل مظاهـر الفرح، ويتوّجــه يف العراق 
مئات اآلالف مـن العراقيني والزوار العرب 
بغـداد  يف  الدينيـة  املراقـد  إىل  واملسـلمني 
وكربالء وسـامراء والنجف، التي تستقبل 
اآلالف مـن الذيـن يتوافـدون عـىل مرقـد 
اإلَِمــام َعِلـّي (ع) وسـط النجـف يف ُكـّل 

عام. 
 

اتافاُء العقئغني يف السراق
أحيـا، أمـس األول، آالف الزائريـن من 
داخـل العـراق وخارجـه عيد اللـه األكرب 
يف مرقـد أمري املؤمنني عيل بـن أبي طالب 
(ع) بمدينـة النجف األرشف، َحيُث غّصت 
شـوارع املدينة وأزقتها بالحشود القادمة 
من شـتّى مدن البالد، فضـًال عن عرشات 
اآلالف مـن الـزوار األجانـب، يف ظل أجواء 

امنية مستقرة وهادئة. 
يف  األرشف  النجـف  مدينـة  وشـهدت 
ليلة عيـد الغدير األغّر احتفاالت واسـعة، 
وتوّزعت مظاهـر الزينـة ورفعت الفتات 
تجديـد العهـد والـوالء لخليفـة الرسـول 
األعظـم (ص)، كما اكتظ املرقـد الطاهر 
بأعـداد كبـرية مـن الزائرين مـن مختلف 
املحافظـات العراقية، ومن خـارج العراق 

إلحياء هذه املناسبة. 
وأعلنـت العتبـة العلوية املقدسـة عن 
ة لزيارة عيـد الغدير األغّر  خطتهـا الَخاصَّ

والتي تشمل افتتاح متحفني. 
وقـال عضـو الهيئـة اإلداريـة للعتبـة 
سـليم الجصانـي: إن «حشـود الزائريـن 
بـدأت تتوافـد إىل املدينـة بأعـداد فاقـت 
السـنوات املاضية هذا العام؛ بَسبِبب تعايف 
املجتمعات من الوضـع الصحي وتخفيف 
اإلجراءات الوقائيـة»، مضيًفا: إن «العتبة 
وضعـت خطـة لخدمـة الزائرين تنقسـم 
إىل خدميـة وثقافية، وبالنسـبة للخدمية 

مـن مضامينها تهيئة مسـاحات واسـعة 
للزائريـن وزيـادة بحركـة اآلليـات النقل 
ألماكـن قريبة وموجبـات الضيافة بـ 25 

ألف وجبة». 
وتابع الجصانـي: «أما الخطة الثقافية 
تشـمل مهرجـان الغديـر وأسـبوع الوالء 
وضمنهـا فعاليات وإقامـة مؤتمر علمي 
وبحثي من داخل وخارج العراق»، ُمشـرياً 
إىل «مؤتمـر اإلَِمــام َعِلــّي (ع) ومحافل 
قرآنية للرجال والنساء ونثر ورود طبيعية 
عـىل الزائريـن يف ليلـة املناسـبة وهبوط 
مظليـني، باإلضافـة إىل افتتـاح متحفـني 

للنفائس وللحضارة اإلسالمية». 
واسـتعّدت مدينة كربالء املقدسـة قبل 
ام إلحياء هذا العيد، إذ نرشت محافظة  أَيـَّ
كربـالء لوحـات كبـرية يف شـوارع املدينة 
وُزينت الطرقـات، فيما تزين مرقدا اإلمام 
الحسـني (ع) وأخيه أبو الفضـل العباس 

(ع) بالورود. 
وكانت مختلف املدن العراقية وال سيما 
التـي تحتضـن املراقـد الدينية املقدسـة، 
كالكاظمية املقدسة، وسامراء قد شهدت 
توافد أعداد كبرية من الزائرين إليها خالل 

األيّام القالئل املاضية إلحياء املناسبة. 
وتأتـي إقامة هذه الفعاليـات املباركة، 
الـذي  الغديـر،  أسـبوع  بانطـالق  إيذانـاً 
يتضمـن إقامـة احتفـاالت كـربى يف ُكـّل 
مـن العـراق والـدول اإلسـالمية والعالم، 
وستشـهد العتبات املقدسـة إقامة برامج 
جمـوع  بمشـاركة  إلحيائهـا  ـة  َخاصَّ

الزائرين. 
 

اتافاء العقئغني يف إغران 
أقام اإليرانيون منذ صباح يوم أمس، يف 
العاصمة طهران «ضيافة 10 كيلومرتات» 
يف أحـد أطـول شـوارع العاصمـة، وذلـك 
إظهـاراً لفرحهـم ورسورهـم بحلول عيد 

الغدير األغر. 
الكبـرية  الضيافـة  هـذه  يف  ويُشـارك 
أكثـر مـن 600 موكـب لتقديـم الخدمات 
املتنوعـة والواسـعة للضيـوف، إضافة إىل 
تحضـري أكثر مـن مليوني وجبـة غذائية 
ووجبة خفيفة تـم توزيعها عىل الضيوف 

املشاركني يف احتفاالت العيد. 
وجـرى إهـداء حـزم متنوعـة ولعـب 
لألطفال والفتيـان، باإلضافة إىل انتشـار 
70 فرقـة موسـيقية لتقديم األناشـيد يف 
هذه املناسـبة، َحيُث شـارك يف االحتفاالت 
اإلذاعيـة  الربامـج  ومقدمـو  فنانـون 
إدَخـال  يف  ليسـاهمون  والتلفزيونيـة، 

الرسور عىل نفوس املواطنني. 
كما اقيمت يف مدينة مشـهد التي تضم 
مرقـد اإلمام الرضا ثامن أئمـة أهل البيت 
عليهـم السـالم، احتفـاالت عـرب إقامـة 
مجالـس الذكـر وتـالوة القـرآن الكريـم 

وإلقاء القصائد واملدائح. 
واختتمت الجمهوريُة اإلسالمية عرشة 
الواليـة التي بدأت من عيد األضحى املبارك 
واسـتمرت حتـى يـوم الغديـر األغر، عرب 
إقامة احتفاالت وأفـراح جماهريية عّمت 
كافة املدن عكسـت البهجة والرسور بهذه 

املناسبات السعيدة. 
يف سياٍق متصل، شـّدد سماحة الشيخ 
حسني الوحيد الخراسـاني، عىل املسلمني 
جميعاً إحياء ذكرى عيـد الغدير األغر بما 
تسـتحق من التعظيم والتبجيـل، مؤّكـداً 
عليهم عـدم ترك املناسـبة تمـر من دون 
نـرش فضائـل ومناقـب صاحـب الذكرى 
ـَالُم-).  العظيمة أمري املؤمنني (-َعَليِْه السَّ
وقـال سـماحته يف كلمـة لـه باملناسـبة: 
«عىل الجميـع أن ينربوا إلحقاق هذا الحق 
املضيّع وبذل ما بوسـعهم باليد واللسـان 

واملال والجاه ويف ُكـّل مكان وزمان». 
  

اتافاء العقئغني يف جعرغا
الزينبيـة  الحـوزة  حسـينية  أدخلـْت 
النسـوية يف العاصمة السـورية دمشـق، 
أمـس األول، الفرحـة عـىل قلـوب جمـع 
حاشـد من النسـاء والفتيـات، عرب إقامة 
حفـل بهيج بالذكرى العطـرة لعيد الغدير 

األغر. 
للمرجعية  التابعة  الحسـينية  وشهدت 
للنساء والفتيات  الفتاً  الشريازية، حضوراً 
إلحيـاء هـذه املناسـبة العطـرة، وتجديد 
البيـت  وآل  عـيل  لإلمـام  والـوالء  العهـد 
األطهـار (ع) بالتمّسـك بواليتهم والسـري 

عىل نهجهم الرشيف. 
وقالت إدارة الحسـينية يف بياٍن لها: إن 
«الحفل املبارك أُقيم إليقاد شـموع الفرح 
بذكـرى عيد الله األكرب عيـد الغدير األغر، 
ومشاركة النسوة الزينبيات يف سوريا هذه 

األفراح العلوية». 
وأضافـت أن «الحفـل شـمل فعاليات 
وفقرات متنوعة، من بينها إلقاء الكلمات 
العطرة باملناسبة، واألناشيد الجميلة التي 
تغنّت بالحب ألمري املؤمنني (ع) فضالً عن 
فقرات أُخرى مثل إلقاء القصائد الشعرية 
وتقديـم مشـهد تمثيـيل إلحيـاء الواقعة 

املباركة». 
ولفـت البيـان إىل أن «الحفـل املبـارك 

نال إعجـاب النسـاء الحـارضات اللواتي 
وجوههـّن  عـىل  الفرحـة  ارتسـمت 
أن  مضيفـاً  العظيمـة»،  املناسـبة  بهـذه 
«فعاليـات حفـل الغدير املبـارك اختتمت 
بتوزيـع الجوائز عىل الفائزات باملسـابقة 

الغديرية». 
 

اتافاُء العقئغني يف العظث 
وباضساان

أقيـم، أمـس األول، احتفـال بهيـج يف 
مكتب املرجع الديني سماحة السيد صادق 
الحسيني الشريازي يف الهند، بمناسبة عيد 

الله األكرب عيد الغدير االغر. 
وحرض وشـارك يف هـذا االحتفال جمع 
غفـري من محبـي أهل البيت صلـوات الله 
عليهـم، وتضمـن الحفـل قـراءة حديـث 
الكسـاء الرشيف وقصيدة شعرية القاها 

أحد الشعراء. 
من جانبه، جّدد املرجع الديني سماحة 
السيد صادق الحسـيني الشريازي تأكيده 
عىل املسـلمني بالسـري عـىل طريـق أمري 
املؤمنـني (ع) والتمّسـك بواليتـه، ملـا فيه 
السعادة لهم وملجتمعاتهم وبناء أوطانهم. 
ودعـا املرجع الشـريازي إىل «التمّسـك 
َالُم- والنظر  بوالية اإلَِمـام َعِلـّي -َعَليِْه السَّ
يف منهاجه وسـريته وحكومتـه الرشيفة 
التحديـات»،  ومواجهـة  األزمـات  لحـل 
منبّهـاً بأن «مـا حصل من دمـار وتهديم 
للمجتمعات سببه إقصاء الغدير من حياة 

ــة اإلسالمية».  األُمَّ
وقـال: إن «الواليـة العلويـة تعترب أحد 
الرشوط املهمة والرئيسية للوصول بنا إىل 
مجتمع قائـم عىل أََسـاس العدالة والقيم 
والفضائـل األخالقيـة»، مبينًـا أن «يـوم 
الغديـر العظيم يعـد أهم عامـل يف حفظ 
كيـان الدين وامللـة، وإنكاره يعنـي إنكار 

جميع القيم اإلسالمية السامية». 
وأضـاف أن «إحيـاء عيـد الغدير يعترب 
إحياًء للعدالة وحسن السياسة والتدبري يف 
معـاش الناس وأمنهم، وطرداً للجور والال 
مسـاواة واإلجحاف»، موضًحا أن «الغدير 
أمـري  مدرسـة  يعنـي  وروحـه  بجوهـره 
املؤمنـني (ع) التـي تصلح إلسـعاد البرش 

جميعاً». 
إىل ذلـك، أقامـت العتبات الحسـينية يف 
الهور باكسـتان، أمس، فعاليات فرائحية 
مختلفـة تخللتهـا الكلمـات واملحارضات 
الدينية عن املناسبة واهميتها للمسلمني، 
وكذا األناشـيد واملدائـح، وتوزيع الحلوى 

والهدايا بني الحضور. 
 

اتافاء العقئغني يف لئظان
أحيا حـزُب اللـه يف لبنان عيـد الغدير، 
يف  الوقـف»  «منشـية  يف  أقيـم  باحتفـال 
مدينـة الهرمـل، أمس االثنـني، يف حضور 
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب 

حمادة وحشد من الفعاليات واألهايل. 
وأنشـدت فرقة العهد أناشـيد املقاومة 
وتواشـيح الغديـر، فيمـا أنشـدت فـرق 
جمعيـة كشـافة اإلمـام املهدي أنشـودة 
االحتفـال  تخلـل  كمـا  زمانـي»،  «إمـام 

مسابقة وتقديم جوائز للرابحني. 
وللمناسبة، نظم مركز اإلمام الخميني 
الثقـايف يف الهرمـل، نـدوة فكريـة يف بلدة 
القرص، حارض فيها الشيخ فادي سكرية 
حول معاني الغدير، كما وكرم فوج اإلمام 
الباقـر يف «جمعية كشـافة اإلمام املهدي» 
عـدداً من املكلفـني الشـباب يف حفل أقيم 
يف الحديقـة العامة يف الهرمـل، يف حضور 
حشـد من األهـايل، وتحدث الشـيخ طالل 
ــة.  املسمار عن دور الشباب يف نهضة األُمَّ
للمكرمـني  كلمـة  الفعاليـة  تخللـت 
وتوزيـع الهدايـا عليهـم قبـل أن يختتـم 

الحفل بتواشيح دينية. 
 

اتافاُء العقئغني يف ظغةريغا
أقـام املسـلمون يف نيجرييـا احتفاالت 
بمناسـبة عيد الغدير، عـرص أمس األول، 
بكربى املدن النيجريية وشملت االحتفاالت 

توزيع الهدايا والحلوى. 
حيـث احتفل أتباع أهـل البيت األطهار 
زاريـا  مدينـة  يف  السـالم-،  -عليهـم 
النيجريية، بمناسـبة حلول عيد الله األكرب 
الغديـر االغـر وتتويج أمـري املؤمنني (ع) 
خليفة للمسلمني بعد الرسول األكرم صىل 

الله عليه واله. 
وشهد االحتفال حضوراً غفرياً للموالني 
واملحبـني من الشـيوخ والرجال والنسـاء 
البهجـة  مـن  أجـواء  وسـط  واألطفـال، 
والفـرح تخللها تبادل التهاني والتربيكات 
الهدايـا،  وتوزيـع  امليمونـة  باملناسـبة 
مؤّكـديـن السـري عـىل نهـج وفكـر امري 

املؤمنني (ع). 
وأقيمـت احتفاليـة يف املدينـة تضمنت 
تسـليط الضوء عىل مناسـبة عيـد الغدير 
وإلقاء األناشـيد واملدائح التي تغنت بحب 
أهل البيت عليهم السـالم، وتنظيم برامج 

دينية وثقافية وعقائدية. 
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ـاب الحاطغ  د. شآاد سئثالععَّ

 
الرئيـس  زيـارُة  حظيـت 

املنطقـة  إىل  بايـدن  األمريكـي 

وإعالمـي  سـيايس  باهتمـاٍم 

ـًة يف الدول  غري مسـبوق، َخاصَّ

املشـاركة يف قمة جـدة، وبغض 

النظر عن نتائـج الزيارة املعَلنة 

أَو غري املعَلنة، فقد كان السـبب 

الرئيـيس لذلك االهتمـام هو أن 

زعماَء تلك الدول شعروا باألمان؛ 

ألَنَّ هـذه الزيارة اعتُـربت بوابًة 

لعودة أمريكا إىل املنطقة، وهذا يعني عودَة الحماية األمريكية 

لألنظمـة املواليـة لها بعد الهجمـات التي نّفذتهـا الصواريُخ 

اُت اليمنية ضد السعوديّة واإلمارات ولم تتَحّرك أمريكا  واملسريَّ

بالشكل التي كانت تلك األنظمة ترغب به. 

وإذا اسـتعرضنا محطـاِت هـذه الزيـارة فسـوف نجد أن 

املحطـَة األوىل كانت فلسـطني املحتّلـة، وكان هدفها الرئييس 

إيـران  مواجهـة  يف  َروِْعهـا  وتهدئـة  إرسائيـل  تطمـني  هـو 

ومحـور املقاومـة، والتأكيُد عـىل أن املحطات التاليـة للزيارة 

ُر ملصلحتها ومنحهـا الدعَم الكامـَل يف مواجهة  سـوف تسـخَّ

الفلسـطينيني مهما كانت الوسـيلة التي تستخدمها ضدهم، 

وحتـى أن بايدن تجاهـل قضية مقتل الصحفية شـريين أبو 

عاقلة؛ مراعاًة لشـعور إرسائيل وأما بقية الوعود التي قدمها 

بايدن فهي تجديٌد للوعود األمريكية السابقة.

والجديـد يف هذه الزيـارة هو انتقاُل الرئيـس األمريكي من 

األرايض املحتّلـة إىل إمـارة مكـة املكرمـة مبارشة يف سـابقة 

تطبيعيـة خطـرية بعـد أن كانـت السـعوديّة قد أعلنـت فتَح 

أجوائهـا أمام الطائـرات اإلرسائيلية كبادرة ُحسـن نية منها 

مقدَّمة إىل الرئيس األمريكي.

وأما املحطـُة الثانية فكانت أرايض السـلطة الفلسـطينية 

ولقـاَءه مع محمـود عباس الـذي تنّفس الصعـداء بموافقة 

الرئيس األمريكي عىل لقائه مع أن أمريكا لم تقدم للسلطة أي 

ل بحل الدولتني إىل أن تسمح الظروف  وعد باستثناء وعد مؤجَّ

إلرسائيـل بالحديـث عنـه مـع أن املسـتوطنات اإلرسائيليـة 

ُمستمّرة يف االنتشـار يف الضفة الغربية، إضافًة إىل تقديم ِمئة 

ألـف دوالر ملستشـفيات القـدس وبقية الوعـود تبخرت لعدم 

موافقة إرسائيل عليها. 

وأما املحطة األخرية للزيارة فكانت مدينَة جدة يف إمارة مكة 

املكرمة متزامنة مع انتهاء مناسـك الحج، وفيها ُعقدت قمة 

عربية أمريكية بمشاركة دول مجلس التعاون العربي ومرص 

والعراق واألردن، وخالل القمة جدد الزعماء املشـاركون فيها 

الـوالَء ألمريكا، وقدموا لها الشـكر الجزيل عىل قبولها إلعالن 

والئهم املطلـق لها ولعودتها إىل املنطقـة لحمايتهم من إيران 

وأنصار الله.

هـذا ما ظهر للعلن وبقيُة القضايا ما زالت يف إطار النقاش 

بشـكل غـري معَلن، واتضـح أن أهم هدف للزيـارة هو النفط 

وخدمة إرسائيل. 

طئثُأ العقغئ.. بني افطج والغعم
سئثالصعي السئاسغ   

 
الواليـُة يف اإلسـالم والتـي وردت فيها الكثري مـن النصوص 
القرآنيـة واألحاديث النبويـة، وتعمدت فعليـاً يف قصة الغدير، 
ــة  ـَالم- ولياً عىل أمر األُمَّ يوم تنصيب اإلَِمـام َعِلـيٍّ -َعَليِْه السَّ
اإلسـالمية، قضيـة جوهريـة ومبدأ محـوري راسـخ منذ ذلك 
نة  تة ومزمَّ التاريخ حتى قيام السـاعة، فهذه الوالية ليست مؤقَّ
يف لحظتهـا وانتهت، أَو ال قضية هامشـية أَو حكراً عىل مذهب 
أَو طائفة أَو عرقية دون أُخرى، بل هي قضية عموم املسـلمني 

ــة جمعاء.  يف مشارق األرض ومغاربها، ومحور عقيدة األُمَّ
وذلك ملا لهـا من دالالت عميقة، وأهميّـة عظيمة، إذ جاءت 
بأمر إلهي من الله ُسـبَْحانَـُه َوتََعاَىل، وبتدخل من النبي األكرم 
(ص) فيها، األمر الذي يعكس مدى ارتباطها بالتعاليم اإللهية، 

ويف رسـم التوّجــه الحقيقـي إلدارة املجتمع اإلسـالمي كمنظومـة متكاملة: 
«نظام ودولة، شعب وأمة». 

ولعل قصة الغدير يف معناها الشامل ومغزاها الحقيقي تدلل عىل أن الرسول 
األعظم (ص) ومنذ تأسـيس لبنات اإلسـالم األوىل كنظـام وإدارة، أدرك أهميّة 
ــة بعد وفاته (ص)، فلم يهملها أَو يتعامل معها بعفوية  مسألة إدارة هذه األُمَّ
ـداً مبدأَ الوالية، يف أكثر من حدث وموقف إما  وارتجال، بل سـعى واضعاً ومجسِّ
ــَة  تلميحاً وإشارة وإما ترصيحاً، إىل أن استكملها يف قصة الغدير، َحيُث إن األُمَّ
اإلسالميَة ويف أكثر مسائلها تأثرياً وحساسيًة، ما كان لها أن تُرتك دون توضيح 
وترسيخ، ووضع األسس الالزمة لتجسيد هذا املبدأ العظيم واملقوم الهام يف بناء 

مداميك الدولة. 
ــة؛ لكونه  َالم-، لوالية أمر األُمَّ لقد تم اختيار وتعيني اإلَِمـام َعِلـيٍّ -َعَليِْه السَّ
كان هو التجسيَد األرقى واألسمى لإليَمـان والتقوى، وللعلم والعدل والشجاعة 
والتضحيـة، من بني ُكـلِّ أصحـاب النبي األكرم (ص)، وهذا ما يثبُت أبعاَد مبدأ 
الوالية ومفهوم اإلدارة يف اإلسـالم، وبذلك يتضـح أن هذه األمور هي التي يجُب 
ــة  ح ملهمة إدارة املجتمع اإلسالمي، ولوالية أمر األُمَّ تواُفُرها يف الشـخص املرشَّ
يف أي زمان وأي مكان، وبهذه الصورة التي أرادها الله ُسبَْحانَـُه َوتََعاَىل وأرادها 

الرسول األعظم (ص) والتي تجّسدت من خالل هذا الحدث التاريخي الهام. 
وبمقتىض الحال، فقد أجمع ُكـّل فقهاء وعلماء املسلمني بمختلف مذاهبهم 
ـهاتهـم وتعاقـب أزمنتهـم، وكـذا رواة  وطرائقهـم، واملؤرِّخـون بكافـة توجُّ
األحاديث النبويـة بمختلف طبقاتهم، أجمعوا عىل واقعة الغدير وقصة الوالية، 
وخطبة الرسـول األعظم -َصىلَّ اللـُه َعَليِْه وََعَىل آِلِه َوَسـلََّم- بعد حّجـة الوداع، 
فيمـا ُعرفت بقصة الغدير وحديث الوالية، وخطبة الـوداع، وذكروها باإلجماِع 
ـَالم- كان هو املقصود بتلك القصة دون  واتفقـوا عىل أن اإلَماَم َعِليٍّا -َعَليِْه السَّ

غريه من البرش، وما اختلف البعُض إال يف تفسـري الخطبة، هل جاءت بالوصية 
ـَالم- لرسـول الله -َصـىلَّ اللُه َعَليْـِه وََعَىل آِلِه  نَّصـاً عـىل خالفة عيلٍّ -َعَليِْه السَّ
ــة من بعده؟، أم هي وصيُة فقط  َوَسـلََّم- يف إدارة شـؤون األُمَّ

للحفاظ عىل موقعه السيادي ومنزلته العظيمة يف اإلسالم؟. 
ورغـم ذلك فقد شـذ البعـض عن هـذا املبدأ وأطلق للسـانه 
وقلِمه العنان للتشـكيك يف حديث الغدير وتضعيفه؛ للتشـويش 
ــة، ُمتذرِّعني بكثرة رواته، وتعُدد ُطُرق  فيما أجمعت عليـه األُمَّ
تخريجه، وهم قلٌة قليلٌة تكاد تكون منحرصًة يف أدبيات خوارج 
ـابية، ومـن قبلهم، وّظف بنو  ـــة، ومن بعدهم ُغـالة الوهَّ األُمَّ
أمية ُكــّل مقومات وطاقات دولتهم لطمـس ومحاربة مناقب 
ة، وأهل البيت عليهم السـالم بشـكٍل عام،  ٍّ (ع) َخاصَّ اإلَمام َعِيل
وقامـوا برشاء ِضعاف النفوس من الرواة وعلماء الدين لتحقيق 

ذلك. 
ويف الواقع لم يدخر هؤالء تحت بريق املال والجاه والسـلطان، 
وسـيلًة الختـالق األحاديـث املوضوعة التي تنتقـُص من أهل البيـت، وتحريف 
نصـوص الكثـري من األحاديث الواردة عن النبـي (ص) مما ال يتوافُق مع هوى 
سـالطني بني أمية، ونسـب بعضها إىل غـري ما قيلت فيـه، وتأويل بعضها عىل 
غري ما قصده رسـوُل اللـه، وهناك الكثريُ مـن العلماء األحـرار املعارصين من 
ـابية عىل  غري الشـيعة تحدثوا عن ِجناية بني أمية ومن تالهـم من علماء الوهَّ

التعاليم اإلسالمية واألحاديث النبوية، وحتى عىل التاريخ اإلسالمي. 
ٍّ (ع)  يف املقابل ال ننكُر قياَم بعٍض ممن ينتمون أَو يّدعون تشيعهم لإلَمام َعِيل
من تشـويِه هذا املبدأ العظيم وربطه إما بقصٍد أَو بدون قصد، بأشـياَء وأحداٍث 
خارقـًة للعـادة، ال يتقبَّلُها منطٌق وال يسـتصيُغها عقل، واملتتبُع سـيدرُك أنها 
إمـا جاءت مغاالة وتطرُّفاً يف االتباع، وإما محاولة للرد عىل الخصوم وإسـكات 
تربيراتهم، أَو أنها كانت تأتي مقصودًة؛ بغرض التشويه ليس إال، وحرف مسار 

الوعي الجمعي عن التوّجـه الحقيقي. 
ــُة اإلسـالميُة قد وعت يوَمها عمليـَة التنصيب التي  ُعُمـوًمـا لـو كانت األُمَّ
بـادر إليهـا النبـيُّ األكـرم (ص) بأمٍر مـن الله تعـاىل يف قصة الغديـر وأدركت 
ٍّ (ع)، وتواصلت  مغزاها الحقيقي، وأحسـنت اسـتيعابَها واقتفت أثَر اإلَمام َعِيل
الرتبيُة النبوية الرشيفة، وظّللت مسـريَة أعالم الهدى من بعده، وتربت األجياُل 
اإلسـالميُة املتعاقبُة بِظالِل تربيِتهم اإللهيِة بعيًدا عن ُكـّل الشبهات والهفوات، 
ــُة اإلسـالميُة يف بلوغ  وسـارت عىل ُخَطا الرسـول األعظم (ص)، ألفلحت األُمَّ

املستوى الرفيع الذي عجزت عن بلوغه. 
ـــة املحمدية لتصحيح وإصالح  غـري أن األمَر اليوَم مـا زال متاحاً أماَم األُمَّ
ما أفسـده الزمان ووالة الَجور وحكام االنبطاح وعلمـاء الدنيا وفقهاء الدينار 
والدرهم، وذلك بتوليهم الصادق لله ولرسوله ولإلَمام َعِيلٍّ، لكي يحظوا بالنرص 

والغلبة والتمكني والتأييد. 


