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سئثالسقم غآّضـث لـ «المسغرة» ترص الطرف اآلخر سطى الاخسغث بعجه طئادرات السقم اُفتادغئ

تجاطظًا طع تخاسث الثروصات السسضرغئ شغ سثد طظ المتاشزات:

السةج افطمغ طرض أخاب العثظئ واجامراره غعثد الامثغث
 : خاص

فنّد رئيُس الوفد الوطني، محمد عبدالسالم، 
ُكـلَّ ادِّعاءات تحالف العدوان ومرتِزقته بشأن 
بنوِد الُهدنة اإلنسـانية والعسكرية، مؤّكـداً أن 
تحالَف العدوان حرص طـوَل الفرتات املاضية 
عىل أخذ وقت مسـتقطع وجني مكاسَب دون 
الوفاء بالتزامات، وهو ما يهّدد أي تمديد قادم. 
ة للمسرية، أّكـد محمد  ويف ترصيحات َخاصَّ
عبدالسالم أن اتّفاَق الُهدنة واضٌح ومعَلٌن، وما 

تم تنفيذه يتحدث عن نفسه. 
وعىل صعيد الشـق العسـكري مـن الُهدنة، 
قـال محمـد عبدالسـالم: إن «هنـاك التزاماً ال 
بأس به فيما يتعلق بالعمليات الواسـعة، لكن 
الطريان التجسيس لم يتوقف والطريان الحربي 

نّفذ عدداً من الغارات أَدَّت لسقوط شهداء». 
وأَشـاَر إىل أن «القصـَف املدفعـي املعـادي 
ُخُصوصاً يف الحدود ُمسـتمّر وعمليات القنص 

من قوى العدوان أَدَّت لسقوط ضحايا». 
الحربـي  الطـريان  «قصـَف  أن  إىل  ونـّوه 

ا للُهدنة».  واالستطالعي خرق كبري ِجـدٍّ
وبشـأن مطار صنعاء والبنـود التي ضمها 
بخصوصـه اتّفـاق الُهدنـة، قال عبدالسـالم: 
«حتى اآلن كان يفرتض تنفيذ 32 رحلة جوية 
لكن مـا نفذ منهم 18 رحلة فقط ولن تتجاوز 

الـ20 رحلة خالل املتبقي من الُهدنة». 
ت  وأّكـد أن هناك «رحلًة يتيمًة واحدة ُسـريِّ
مـن مطـار القاهرة وهـذا أَيْـضاً خـرق كبري 

للُهدنة». 
العـدوان  قـوى  أن  إىل  عبدالسـالم  ولفـت 
ورعاتهـم وأدواتهـم «رفضـوا إدَخـال الوقود 

الخـاص بالطائـرات إىل صنعـاء ويرفضـون 
جدولة الرحالت وذلك أمر غري مربّر». 

وبشـأن مينـاء الحديـدة، تابع عبدالسـالم 
بالقـول: «اتفقنـا عـىل دخول 36 سـفينة إىل 
مينـاء الحديـدة ولم تدخـل إال 24 سـفينة 3 
منها يف الحجز ويتم تأخري بعض السفن لـ21 

يوماً». 
يف  عبدالسـالم  قـال  الطرقـات،  ملـف  وإىل 
ترصيحاته: «رفضنا من اليوم األول تسمية أي 

طريق؛ ألَنَّ هذا له عالقة بالوضع العسـكري، 
وفتح الطرق له عالقة بوقف إطالق النار». 

ونـّوه إىل أن «فتح الطـرق يجب أن يتم بناء 
عـىل نقاش بني األطـراف ونحن شـكلنا لجنة 
عسـكرية ولجنة للطرقات بينما الطرف اآلخر 

شكل لجنة لـ تعز فقط». 
وأّكــد أن هنـاك محاولًة السـتغالل قضية 
فتـح الطرقـات وتقديمهـا كصـورة دعائية، 
موضًحا أننـا «قدمنا مبادرات لفتح 3 طرق يف 

تعز مقابل تعنت الطرف اآلخر». 
وأردف بالقـول: «قلنـا لهـم فلنذهب لوقف 
إطالق نار شـامل ودائم يف تعز لكنهم رفضوا، 
وعندما طالبنا بفتح طرق سـواء يف حرض أَو 
مأرب قالوا هذه مشكلة عسكرية تحتاج وقف 

إطالق نار». 
ونـّوه إىل أن «الطـرَف اآلخر لـم يقم بتنفيذ 
يشء وقدمنـا الطـرق املمكن فتحهـا والطرف 

اآلخر لم يقدم حتى طريقاً واحداً». 
وجدد التأكيـَد عىل أن «مطلبنـا منذ البداية 
هـو تحييـُد امللـف اإلنسـاني ووقـف الحـرب 

وخطابنا معروف». 
واسـتطرد «طرحنا قبل شـهِر رمضان عىل 
دول التحالف بوسـاطة عمانية ُهدنة تسـمح 

بنقاش سيايس لكنهم رفضوا». 
عبدالسـالم  جـدد  ترصيحاتـه،  ختـام  ويف 
التأكيد عىل أنه «ليس لدينا مشكلٌة مع السالم 
والُهدنة، وهناك قضايـا إقليمية لها تأثري عىل 
مواقف الطرف اآلخر ونحن ال نخضع مصالح 

شعبنا للمواقف الدولية». 
وأّكـد أن «األمم املتحدة غريُ قادرة عىل إيجاِد 
َحـلٍّ والطرف اآلخر يريد خنق الشعب اليمني، 

ونحن ال يمكن أن نقبل استمرار الحصار». 
ومع ُكـلِّ هذه اإليضاحات واستمراِر العجز 
األممـي، َفـإنَّ مؤرشاِت فشـل أي تمديد قادم 
تلوُح يف األفق، فضالً عن التَحّركات التصعيدية 
تنـذُر  التـي  البحـر  يف  السـعوديّة  األمريكيـة 
بتصعيد قادم، وهو ما يؤّكـُد من جديد سـعي 
واشـنطن وأدواتهـا الحثيث لتبديـد أية جهود 
للسـالم، واسـتخدام معانـاة الشـعب اليمني 

كورقة ضغط. 

صطئ السمطغات السسضرغئ العاجسئ لضظ الطغران الاةسسغ لط غاعصش والطغران التربغ ظفث سثدًا طظ الشارات
ضان غفارض تظفغث 32 رتطئ جعغئ لضظ طا ظفث 18 شصط ولظ تاةاوز الـ20 رتطئ خقل المائصغ طظ الُعثظئ
اتفصظا سطى دخعل 36 جفغظئ إلى طغظاء التثغثة ولط تثخض إق 24 طظعا 3 شغ التةج وغاط تأخغر بسخ السفظ لـ21 غعطًا

تتالش السثوان غعاخُض اخرتاصاته الفاضتئ لطُعثظئ 
بالصرخظئ سطى جفغظئ ظفطغئ جثغثة

 : خظساء
األمريكـي  العـدوان  تحالـف  واصـل 
الثالثـاء،  أمـس  اإلماراتـي،  السـعودّي 
الُهدنـة  التّفـاق  الفاضحـة  اخرتاقاتـه 
اإلنسانية والعسكرية، َحيُث قام باحتجاز 
سـفينة نفطيـة جديـدة رغـم حصولهـا 
عـىل الرتاخيـص األمميـة وتنفيذهـا لكل 
اإلجـراءات القانونية، فضالً عن شـمولها 
ببنود اتّفاق الُهدنة، وهو األمر الذي يؤّكـد 
إرصار تحالف العـدوان عىل زعزعة جهود 

السالم. 
وقالت رشكـة النفـط اليمنيـة، أمس: 
إن تحالـف العدوان بقيـادة أمريكا احتجز 

سفينة ديزل، يف خرق جديد للُهدنة. 
وأوضح الناطق الرسمي للرشكة عصام 
املتوكل، أن تحالف العدوان احتجز السفينة 

«فيفيانـا» املحملة بأكثـر من ٢٨ ألف طن 
مـن مـادة الديـزل، ُمشـرياً إىل أن تحالـف 
العـدوان بقيادة أمريكا ما زال ُمسـتمرٍّا يف 
احتجاز سـفن املشـتقات النفطية بالرغم 
مـن تفتيشـها وحصولهـا عـىل تصاريح 

أممية للدخول إىل ميناء الحديدة. 
تحالـف  اسـتمرار  أن  املتـوكل  وأّكــد 
العدوان يف احتجاز سـفن الوقود يضاعف 
من املعاناة اإلنسـانية للشـعب اليمني، يف 
ظل صمـت دويل وأممي معيب، الفتاً إىل أن 
األمـم املتحدة لـم تقم بأي تَحـّرك إيجابي 

للحد من القرصنة عىل سفن الوقود. 
أعمـال  أمـس،  تواصلـت،  ذلـك  إىل 
َحيـُث  للُهدنـة،  العسـكرية  االنتهـاكات 
ارتكبـت قـوى العـدوان ومرتِزقتهـا 172 
خرقاً للُهدنة اإلنسـانية والعسكرية، خالل 

الـ 24 ساعة املاضية. 

أن  عسـكرية  مصـادر  وأوضحـت 
خرقـاً  يف 36  تمثلـت  العـدوان  خروقـات 
املسـلح  االسـتطالعي  للطـريان  بتحليـق 
والتجسـيس عىل أجواء محافظات: مأرب، 
تعـز، الجوف، صعـدة، الضالـع، الحديدة، 
البيضـاء وجبهات الحـدود، فيما تم رصد 
ثالثـة خروقـات برضبات جويـة للطريان 
االستطالعي املسـلح عىل منازل املواطنني 
ومواقع الجيـش واللجان يف رتب روح الله 
ويف نقظة يف الشامرية بمنطقة حجر بتار 

بمحافظة الضالع. 
ولفتـت املصـادر إىل أن مرتِزقة العدوان 
ارتكبـوا خرقني باسـتحداث تحصينات يف 
محيط مدينـة مأرب ويف منطقـة الجبلية 

بمديرية التحتيا يف محافظة الحديدة. 
وأّكــدت املصـادر رصـد 102 خـروق 
بإطـالق نار عىل منـازل املواطنني ومواقع 
الجيـش واللجـان الشـعبيّة يف محافظات 
مـأرب، تعـز، حّجــة، صعـدة، الضالـع، 
الحـدود،  وجبهـات  البيضـاء  الحديـدة، 
منّوهًة إىل أنه تم تسجيل 29 خرقاً بقصف 
صاروخي ومدفعي ملرتِزقة العدوان، َحيُث 
ارتكب املرتِزقـة خرقني بقصف صاروخي 
باتّجاه مواقـع الجيش واللجان الشـعبيّة 
شـمال رشق مديريـة حيـس بمحافظـة 
بمحافظـة  الرشقـي  البلـق  ويف  الحديـدة 

مأرب. 

اجاحعاد وإخابئ 6 طثظغني 
باظفةار طثطفات السثوان 

والدتاغا خقل غعلغع الةاري 
غخطعن 23 حعغثا وجرغتًا

 : خاص
واصلـت مخلفات العـدوان األمريكي السـعودّي اإلماراتـي االنفجارية اإلطاحة 
باملدنيني يف صعدة والحديدة، َحيُث استشـهد وأُصيب عدد من األطفال خالل الـ 24 

ساعة املاضية، بفعل قنابل املوت العدوانية. 
وأوضح املركز التنفيذي للتعامل مع األلغام أنه سـجل ست حاالت وفاة وإصابة 

يف صفوف املدنيني يف صعدة وصنعاء والحديدة. 
وبنّي املركز أن مواطناً استشـهد، أمس، بمحافظـة الحديدة فيما أُصيب مواطن 
وثالثـة من أطفالـه يف مديرية نهم بمحافظـة صنعاء، جراء انفجـار ألغام وقنابل 

عنقودية من مخلفات العدوان. 
ولفـت إىل أن طفلـني يف صعـدة أُصيبـا بانفجار قنبلتـني من مخلفـات العدوان 

األمريكي السعودّي يف مديريتي الظاهر وحيدان بمحافظة صعدة. 
وأوضـح مصدر أمني باملحافظـة أن طفالً أُصيب أثناء رعيـه األغنام يف منطقة 
غافرة بمديرية الظاهر جراء انفجار قنبلة من مخلفات العدوان، ُمشرياً إىل أن قنبلة 
أُخـرى من مخلفات العدوان انفجرت يف منطقة طـالن بمديرية حيدان أَدَّت إلصابة 

طفل بجروح متفاوتة. 
ولفـت املصـدر إىل أن هناك مناطـَق كثرية باملحافظـة ال تزال موبـوءة بالقنابل 

املحرمة التي ألقاها تحالف العدوان عىل املزارع واملناطق املأهولة بالسكان.
وكان املركـزي التنفيذي للتعامل مـع األلغام قد أوضح أن عـدد ضحايا القنابل 
العنقوديـة ومخلفات الحرب منذ بداية شـهر يوليو الجاري بلغ 23 بينهم خمسـة 

شهداء و18 جريحاً يف عدد من املحافظات. 
وبحسب املركز كان لألطفال النصيب األكرب من الضحايا خالل شهر يوليو بعدد 

11 طفالً جراء مخلفات الحرب.
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 : خاص
تتزايَُد املـؤرشاُت عىل وصوِل مسـاِر الُهدنة 
العسـكرية واإلنسـانية إىل نهايـٍة مسـدودة، 
إذ أثبتـت معطيـاُت فرتة التمديـد التي وافقت 
عليهـا صنعـاُء كفرصـِة إلنقـاذ االتّفـاق، أن 
تحالَف العدوان يركُِّز عىل كسب الوقت؛ لرتتيِب 
صفـوف معسـكره املتفكك، ولَجـرِّ صنعاء إىل 
مربع املسـاومة عىل االسـتحقاقات اإلنسانية 
املرشوعة للشـعب اليمني، األمُر الذي ال نتيجَة 
لـه إال اسـتئناف املواجهـة، وهـو مـا تؤّكــد 
صنعاء أن تداعياته سـتكون هذه املرة أوسـَع 

نطاًقا وأشدَّ تأثريًا من أية مرحلة سابقة. 
 

اقلافاُف سطى اجاتصاصات 
السقم غعّثُد باجاؤظاف املسرضئ

يف تعليق جديد حول وضع الُهدنة، قال عضو 
الوفد الوطني املفـاوض عبد امللك العجري: إن 
«محاولة اختزال السـالم واسـتحقاقات امللف 
اإلنسـاني يف تمديـد الُهدنـة بشـكلها الحـايل 
محاولٌة بائسـة سـرتتد عىل أصحابهـا خيبة 

ووباًال». 
يأتـي هذا أَيْـضاً يف سـياق الرد عىل ترصيح 
الرئيـس األمريكـي جـو بايـدن مؤّخـراً حول 
«املوافقة عـىل تمديد الُهدنـة» وهو الترصيح 
الذي استهجنه املجلس السيايس األعىل سابًقا؛ 
ه يضلـل الـرأي العـام ويتجاهـل حقيقَة  ألَنـَّ
تعنـت تحالف العدوان ورفضه تنفيذ التزامات 

االتّفاق. 
ووفقـاً لذلـك، َفــإنَّ الُهدنة لم تعـد يف نظر 
السـعوديّة والواليـات املتحـدة األمريكية أكثَر 
مـن «غطـاء» دعائـي للتهـرب مـن تداعيات 
اسـتمرار العـدوان والحصار، وكسـب الوقِت 
لخلـط األوراق، وليـس مـن الغريـب أن تعلن 
الرياض وواشـنطن موافقتهمـا عىل «تمديد» 

هذا الوضع. 
ترصيُح العجري يشريُ بوضوح إىل أن صنعاء 
لـن تسـمَح بذلـك، وأن العدوَّ سـيجُد نفَسـه 
قريباً أمام خيـارات محدودة: إما االقرتاب من 
متطلبات السـالم الحقيقي وعىل رأسها وقف 

العدوان والحصار، وهذا سـيتضمُن عىل األقل 
دفـع املرتبـات ورفـع كافة القيـود عن مطار 
صنعاء وميناء الحديدة، أَو عودة املواجهة بكل 
ما تتضّمنـه من سـيناريوهات واحتماالت رد 

وردع. 
خيـار  تداعيـاِت  َفــإنَّ  السـياق  هـذا  ويف 
اسـتمرار العدوان والحصار وعـودة املواجهة، 
بحسـب عضو الوفد الوطنـي «لن تقترص عىل 
اليمن وسـيكون رضُرها أعمَّ وأشـمل»، األمر 
الـذي يعني أن انسـداَد أفـق الُهدنـة كخطوة 
نحو السالم الفعيل، سيفتح مرحلة جديدة لن 
يكـون بإْمـَكان دول العدوان تجنـب تأثرياتها 

بأية «حيلة» أُخرى. 
وكان رئيـُس الوفـد الوطني، ناطـق أنصار 
ام من  الله، محمد عبد السالم، قد حذر قبل أَيـَّ
أن عدم تحقيق السـالم واالسـتقرار يف اليمن، 

سيرض بأمن واستقرار املنطقة كلها. 
ويوضح العجـري أن صنعاء «ال زالت تعمُل 
عـىل تفـادي هـذا الخيـار»، يف إشـارة إىل أن 
الفرصـة ال زالت متاحة أمـام تحالف العدوان 
ورعاتـه، للتوقف عن التعنـت وتدارك ما تبقى 
ـام التمديد للوصول إىل اتّفاق إنسـاني  من أَيـَّ
أوسـع وأشـمل بدون ابتـزاز ومسـاومة عىل 

الحقوق. 
لكن حتى اآلن، ال زالت االحتماالت اإليجابية 
محصـورًة عىل طريقة تعاطـي صنعاء فقط؛ 
ألَنَّ سـلوك تحالف العـدوان ورعاته ومرتِزقته 
منـذ إعـالن الُهدنـة مطلـع أبريـل إىل اآلن، لم 
يتضمـن أي مـؤرش -ولو بسـيطاً- عىل وجود 
أية رغبة لتحقيق تقدم حقيقي يف أي ملف، بل 
إن املؤرشات السلبية تزايدت بشكل ُمستمّر إىل 
َحــدِّ أن إرصاَره عىل استخدام امللف اإلنساني 
كورقـة تفـاوض وابتزاز بـات حقيقـًة جليًة 
تجعـُل احتماالِت نجـاح الُهدنة ضئيلة وبعيدة 

للغاية. 
رحلٌة جويـة واحدة فقط تم تسـيريُها بني 
صنعـاء والقاهـرة منـذ اإلعـالن عـن الُهدنة، 
ومع ذلـك فقد وجدها تحالُف العـدوان كافيًة 
للتفاخـر بها كخطوة إيجابية ولتبادل عبارات 
الشـكر بني قادة الواليات املتحدة والسـعوديّة 
ٌر من  ومـرص بخصوصها، وهذا نمـوذج مصغَّ

ح أن  سـلوك شـديد السـلبية، ليس مـن املرجَّ
يتحـوَل بني ليلـة وضحاها إىل سـلوك إيجابي 
حقيقي يمكن أن يؤدَي إىل سالم فعيل، وبالتايل 
فحتى احتماالُت موافقـة تحالف العدوان عىل 
توسـيع رشوط الُهدنـة خالل الفـرتة القادمة 
ليسـت احتماالت إيجابية بالكامـل؛ ألَنَّ نفَس 
التعنـت قد يتكـّرر يف ظل التواطـؤ الكامل من 

قبل األمم املتحدة. 
ولـذا َفـإنَّ الحـلَّ الحقيقي الـذي يمكنُه أن 
يمنَع انسـداَد أفق الُهدنـة وعودة املواجهة هو 
االنتقـال إىل اتّفـاق ملـزم ومضمـون ورسيع 
املفعول، إىل جانب كونه واسَع النطاق يف بنوده 
اإلنسـانية واالقتصادية، بحيث ال يتيح مجاال 
للتالعـب ببنـوده كما هـو الحال مـع االتّفاق 
الحـايل، وهـذا ما كان نائـب وزيـر الخارجية 
بحكومة اإلنقاذ حسـني العزي قد أشار إليه يف 

وقت سابق. 
بعبـارة أُخرى: إن أيَّ تمديـد قادم للُهدنة 
لـن يكـون مرهونـاً بزيـادة عـدد الرحالت 
الجويـة أَو سـفن الوقـود فقط، بـل برفع 
قيـود الحصـار، بمـا يف ذلك وقـف احتجاز 
السفن ووقف عرقلة الرحالت املتفق عليها، 
وهـذا طبًعا إىل جانب املعالجات االقتصادية 
واإلنسـانية الشـاملة التـي تتضمـن دفـع 
املرتبات وتوحيد اإليـرادات وتبادل األرسى، 
وهي معالجات قد يلجـأ تحالف العدوان إىل 
كأوراق ابتزاز وتحويلها  استخدامها أَيْـضاً 
إىل قضايـا جدليـة لتضييـع الوقـت، لكـن 
مؤرشات املوقف الوطنـي تؤّكـد عىل أنه لم 

يعد هناك مجال لذلك. 
 

املئسعُث افطمغ غدطض السالط 
مـن املؤرشات السـلبية البارزة التـي تؤّكـد 
عـىل أن الُهدنـة تسـريُ يف االتّجـاه الخاطـئ، 
سـلوُك األمم املتحدة ومبعوثها الخاص هانس 
غروندبـرغ، الـذي يـزداد تواطؤا مـع تحالف 

العدوان بشكل فاضح مع مرور الوقت. 
يف إحاطته األخرية أمام مجلس األمن، عمد 
غروندبـرغ بشـكل َفجٍّ إىل تقديـم معلومات 
مزيَّفـة ومغلوطة حول تعاطي األطراف مع 
الُهدنـة، إذ تجاهل تماماً اسـتمرار عمليات 

احتجاز سـفن الوقود ومنعهـا من الوصول 
إىل مينـاء الحديـدة مـن قبـل دول العـدوان 
ورعاتها، وحاول التغطيـة عىل ذلك بحديث 
إنشـائي عن «فوائد» دخول عدد محدود من 
سـفن الوقود (بعد احتجازهـا لفرتات)، بل 
ووصـل به األمـر إىل امتداِح «سالسـة تدفق 
الوقـود» ونسـب الفضـل إىل آليـة التفتيش 
األممية التي يقـوم تحالف العدوان بتجاهل 
تصاريحها املمنوحة للسفن وتحديها بشكل 

واضـح. 
يف املقابـل، تعمـد املبعـوُث اتّهـاَم صنعـاء 
مبـارشًة بعرقلـة ملـف فتـح الطـرق يف تعـز 
املطامـع  متجاهـالً  األُخـرى،  واملحافظـات 
العسكرية التي يريُد تحالُف العدوان تحقيَقها 
الفاضـح  ورفضـه  امللـف،  هـذا  يف  باالبتـزاز 
ملبـادرات صنعاء لفتح عدة طرق كمرحلة أوىل 

يف تعز وعدة محافظات. 
هـذه الصورة التي يقدُمهـا املبعوث األممي 
ملجلس األمن تجعُل الحديَث عن إْمَكانية إنقاذ 
الُهدنة وتوسيع مزاياها ُمَجـّرد نظرية صعبة 
التطبيـق؛ ألَنَّ سـلوَك األمـم املتحـدة بجانـِب 
كماشـًة  يرسـمان  العـدوان  تحالـف  سـلوك 
واضحـَة املالمح يراد إيقـاع صنعاء بني فكَّيها 
لتقييـد خياراتها العسـكرية وجرِّها إىل دوامة 
من املناقشـات العبثية واملسارات املسدودة يف 
الوقـت الذي يسـتمر فيه الحصـار والعمليات 
العدائيـة وترتيـب الصفـوف داخـل معسـكر 

العدوان. 
باملحصلـة، َفــإنَّ موقَف صنعـاء اإليجابي 
ا عـىل إنجـاِح الُهدنة  وحرَصهـا املثبـت عمليّـٍ
واالنتقـال بها إىل مرحلة جديدة تخفف معاناة 
الشـعب اليمني، ال يبدو كافياً لتحقيق التقدم 
املرجـو، إذ يبـدو أن تحالـَف العـدوان واألمـم 
املتحدة يعتمدون بشكل رئييس عىل هذا املوقف 
السـتغالله؛ ِمن أجِل إطالِة أََمـِد حالة العدوان 
االسـتحقاقات  عـىل  وااللتفـاف  والحصـار، 

املرشوعة لليمنيني. 
ومـن هنـا َفــإنَّ تحذيـراِت صنعـاء التـي 
تزايـدت مؤّخـراً بخصـوص عواقب اسـتمرار 
التعنت، قد تكـون فرصًة أخـريًة أمام تحالف 

العدوان ورعاته. 

تقارير

«العثظئ» يف أغاطعا افخرية: 
وأحــمض  أوجــَع  تثاسغاُتــه  جــاضعن  والتخــار  الســثوان  طعاخطــئ  سطــى  اإلخــراُر  السةــري: 
إتاذــئ «غروظثبــرغ» المدططئ أطام طةطج افطظ أّضـثت الامســك بُأجــُطـعب اقباــجاز والمراوغئ

ق تمثغَث لطظسثئ التالغئ وق طآحرات سطى اّتفاق جثغث
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 : طتمث ظاخر تاروش
تحـلُّ علينا هذه األيّام الذكرى الثانيُة عرشَة لوفاة 
العالـم الرباني واألب الروحي ألنصار الله السـيد بدر 
الديـن الحوثـي، الـذي قـىض ٨٦ عاماً مـن عمره يف 
الجهاد والبحث واإلفتاء والتعليم والتفسري والتصدي 
ـابي واجتاحت  لالنحرافات التي جاءت مـع املد الوهَّ
اليمـن عقـب ثـورة ٢٦ سـبتمرب، َحيُث كان السـيد 
العالمـة بـدر الدين الحوثـي من أهم علمـاء الزيدية 

ومراجعها يف اليمن. 
ُولـد السـيد العالمـة بـدر الديـن الحوثـي عـام 
١٣٤٥هــ، يف مدينة ضحيان التابعة ملحافظة صعدة 
«شمال اليمن»، وعاش يف ضحيان ثم انتقل إىل مدينة 
صعدة، وعاش السـيد العالم بدر الدين الحوثي حياة 
متواضعة وبسيطة متنقالً بني مناطق عدة يف صعدة، 
نشـأ يف ظـل أرسة علميـة تشـتهر بالعلـم واملعارف 

والتأليف والتدريس واإلفتاء. 
ويؤّكـد ناشـطون ثقافيون أن السـيد العالمة بدر 
الديـن أمـري الديـن الحوثـي كان متشـوقاً للجهاد يف 
سـبيل اللـه حريصاً عىل األمـر باملعـروف والنهي عن 
املنكـر وأنـه كان يواجـه الفكـر التكفريي بشـجاعة 
منقطعـة النظري طوال حياته وذلك مـن خالل العديد 
مـن مؤلفاته وابحاثه، مشـريين إىل أن الربكة أحيطت 
بأرسة السـيد العالمة بدر الدين الحوثي -رضوان الله 
عليه-؛ كون حياته اتسـمت بالزهد والعفة والطهارة 
والورع والحرص الشديد عىل توخي الحذر من الوقوع 
يف الحـرام األمـر الذي هيأ مـن نسـله الطاهر رجلني 

عظيمني وعَلمني من أعالم الهدى -عليهم السالم-. 
 

اظطقصٌئ طظ الصرآن 
َويقوُل الناشـط الثقايف الدكتور حمود األهنومي: 
إن السـيد العالمة الحّجـة فقيه القـرآن املجاهد بدر 
الديـن أمـري الدين الحوثـي -رضوان اللـه عليه- هو 
من أبـرز علماء اليمن، الذين جمعـوا من وقت مبكر 
بني فضيلتي العلم والجهـاد، َحيُث كان مؤلفاً جديراً 
أجـاب عىل الشـبه التي كانـت تزعزع ثقـة اليمنيني 

وتشكك يف ُهــِويَّتهم اإليَمـانية منذ وقت مبكر. 
 ويشـري األهنومـي إىل أن العالمة الراحـل كان له 
العديد من املؤلفات منها تحرير األفكار، َوكتب كثرية 
ا تضمنتها رسـائله الطليعة وغريهـا اإليجاز يف  ِجــدٍّ
الـرد عىل فتاوى الحجاز وغريها ويف نفس الوقت هو 
من بني كثرٍي من العلماء الذين تميزوا منذ وقت مبكر 

بأنه كان متشوقاً ومتلهفاً للجهاد يف سبيل الله. 
ويؤّكــد األهنومـي أن السـيد العالمة بـدر الدين 
الحوثـي -رضـوان اللـه عليـه- كان حريصـاً عـىل 
األمـر باملعـروف والنهي عن املنكـر وكان ينطلق من 
منطلقـات قرآنيـة، وأنـه إذَا أراد أن يصـف أحداً من 
العلماء ويثنـي عليه َفـإنَّ املعيـار يف الثناء عليه هو 
كونه قرآنياً، فكان يوصف بعض العلماء بأنه قرآني؛ 

ألَنَّه ينطلق مع القرآن الكريم. 
ويـرى األهنومـي أن السـيد العالمـة بـدر الديـن 
الحوثي -رضوان الله عليه- تميز بكونه كان منحازاً 
ومهتديـاً يف ُكـّل املحطـات التاريخية بالقرآن الكريم 

وأن ذلـك انعكس عىل أدائه وعـىل إنجازاته يف الواقع، 
موضًحـا أنـه –رحمـه اللـه- كان متشـوقاً لجهـاد 
أعداء الله من املسـتكربين يف هـذه األرض وأوليائهم 
األمريكان والصهاينة، وأن هناك روايات كثرية تحكي 
عنـه يف مضمار الجهـاد، منها أنه بينما كان السـيد 
العالمة عائداً من املسـجد صادفه طفل صغري، وقال 
لـه يا سـيدي بدر يا سـيدي بدر: متى متى سـندخل 
الجنـة؟. فوقف عىل عصاه واسـتقام وأجـاب عليه، 
وكأنه يجيب عـىل كبري وهذا مـن تواضعه املعروف، 
َحيـُث كان متواضعاً َكبـرياً وكريماً وبشوشـاً، َوقال 

لذلك الطفل: عندما يفتُح اللُه لنا باَب الجهاد. 
ويختـم األهنومـي حديثه بالقـول: ولهـذا َفـإنَّ 
اللـه عز وجل قد أحـاط بيته بربكة كبرية وأخرج من 
ــة، إىل العزة  صلبه رجـالن َعَلمان يقودان هـذه األُمَّ
والكرامة واالسـتدالل والحرية والجهاد يف سبيل الله، 
ففضله عظيـم، َوله منة كبرية علينـا كيمنيني علماً 
وجهاداً، وما السـيد الشـهيد القائد حسني بدر الدين 
الحوثي -رضوان الله عليه- وكذلك السـيد القائد عبد 
امللك بدر الدين الحوثي -يحفظه الله-، إالَّ حسنة من 
حسـنات هذا الرجل العظيم الذي بـارك الله يف علمه 
وجهاده، وأخذ مسـاحة واسـعة يف هذه الدنيا جهاداً 
وعلماً ال يمكن أن يكون هناك مجلس إال ويذكر فيه، 

والكالم للدكتور األهنومي. 
 

طعصش حةاع يف طعاجعئ الاضفريغني 
بـدوره، يقـول الناشـط الثقـايف الدكتور يوسـف 
الحـارضي: بطبيعة الحال العالم الرباني السـيد بدر 
الديـن بن أمري الدين الحوثي -سـالم الله عىل نطفته 
الطاهـرة- كان من أكـرب وأهم علمـاء اليمن قاطبة 
ة»، مردفاً بالقول: ويف محافظة  وعلماء الزيدية َخاصَّ
صعدة كان عليه السالم يتَحّرك تَحّركاً علمياً يف إطار 
ة يف  التثقيـف والتوعية واسـتنهاض املجتمـع َخاصَّ
منطقـة صعدة التي كانت مسـتهدفة من قبل العدّو 
كما يعـرف الجميع والذين اسـتطاعوا بشـكل كبري 
ا أن يتغلغلوا بتلك املناطق فأوجـدوا لهم قواعد  ِجــدٍّ

متعددة كدماج وكتاف وغريها. 
ويؤّكـد الحارضي أن للسـيد العالمـة الراحل بدر 
الدين الحوثـي دوراً علمياً وجهادياً بـارزاً ومحوريٍّا، 
باإلضافـة إىل موقفـه الشـجاع يف مواجهـة الفكـر 
التكفـريي بخـالف غـريه مـن األئمـة والعلمـاء من 
ا يف  الهاشميني الذين انحرص دورهم بشكل كبري ِجـدٍّ
ة بعد ثورة ألف  ظل الحرب التي مورست عليهم َخاصَّ

ا.  وتسع مئة واثنني وستني وحتى فرتة قريبة ِجـدٍّ

 أمـا عـن املسـتوى الرتبـوي فيقـول الحارضي: 
«يكفـي أنه خـرج منه مـن صلبه رجـالن عظيمان 
ويعتربان منارين من منارات التاريخ اإلسالمي السيد 
حسـني بن بدر الدين الحوثي أشـجع رجال اليمن يف 
العرص الحديث ومؤّسـس املسـرية القرآنية والسـيد 
عبد امللك بـدر الدين الحوثي قائد املسـرية القرآنية»، 
ُمضيفاً بالقول: «ويعترب العالمة الحوثي هو واإلمام 
عـيل بن أبي طالـب واإلمام الهـادي الوحيدين من آل 

بيت رسول الله الذين يخرج منهم وليان». 
ويتابـع: «وكما يتحدث عنـه الذين كانوا مقربون 
منـه ويتعاملون بصفاته التـي عرفوها عن قرب أنه 
كان يتحـرى يف ُكــّل صغرية وكبـرية يف أمور الحالل 
والحرام، َويف أمور التعامالت، ويف أمور النصح، وكان 
ال يخىش يف الله لومة الئم حتى يف ظل الحرب الهوجاء 
التـي شـنت عـىل صعـدة يف ٢٠٠٤م والتـي انتهـت 

باستشهاد السيد حسني». 
ويضيـف «مـن املعـروف أن للعالمـة الراحل بدر 
الديـن الحوثـي -رضـوان اللـه عليه- مواقـَف قوية 
وشجاعة استمرت حتى استشهاده سالم الله عليه». 
 ويصـف الحـارضي السـيد العالمـة بـدر الديـن 
الحوثي باملنـارة العلمية والعمليـة، وبأنه رمٌز دينّي 
تاريخيٌّ سـيبقى ما بقيت هذه الحيـاة؛ ألَنَّه مرتبط 
بعلمني عظيمني من أعالم الهدى من بيت رسول الله 

ة يف ظل هذه الفرتة ويف ظل هذا العرص.  َخاصَّ
 

أخقق صرآظغئ 
ويعترب السيد العالمة بدر الدين أمري الدين الحوثي 
عاملـاً ربانيـاً مجاهـداً ال يخـىش يف اللـه لومـة الئم، 
مجسـداً لآلية الكريمة يف قوله تعـاىل: (الَِّذيَن يُبَلُِّغوَن 
ِرَسـاَالِت اللَِّه َويَْخَشـْونَُه َوَال يَْخَشـْوَن أََحـًدا إِالَّ اللََّه، 
َوَكَفى ِباللَِّه َحِسـيًب) صدق الله العظيم، بحسـب ما 

يصفه الناشط الثقايف إبراهيم غالب. 
ويؤّكــد غالـب أن العالمـة بدر الدين جسـد ُكـّل 
القيـم واملبـادئ واألخـالق القرآنية يف العلـم والورع 
وحسـن التعامل والجهاد والصرب والثبات عىل الحق، 
ا يف  موضًحـا أن العالمـة الراحـل كان حريصـاً ِجــدٍّ
ـــة وتبصريهـا والرد عىل  مؤلفاتـه عـىل هداية األُمَّ
ــة ضحية لضـالل علماء  املبتدعـني لكيال تقـع األُمَّ

السوء. 
 ويـرسد غالـب بعضـاً من كتـب وأبحاث السـيد 
العالمـة بـدر الديـن الحوثـي والتـي منهـا تحريـر 
األفـكار عن تقليـد األرشار، والغـارة الرسيعة يف الرد 
عـىل الطليعة، واإليجـاز يف الرد عىل فتـاوى الحجاز، 
والتحذيـر مـن الفرقة، والسـهم الثاقـب يف الرد عىل 
النواصب، وإرشـاد السـائل إىل أهم املسائل، وغريها 

الكثري. 
ويبـني أن السـيد العالمة سـخر حياته يف سـبيل 
اللـه ويف نرش العلـم والحفاظ عىل منهـج آل محمد؛ 
باعتبَـاره أحـد أعالم الهـدى ومصـادر الهداية لهذه 
األمة، الفتـاً إىل دوره الجهادي يف مواجهة التكفرييني 
ومسـاندته لولـده السـيد العلـم حسـني بـدر الدين 
الحوثـي -عليه السـالم- والذي يدل دليـالً قاطعاً أن 
السـيد العالمة جاهد طواَل حياته يف مقارعة الباطل 

فكريٍّا وسياسيٍّا وعلمياً. 

السقطئ الراتض بثر الثغظ التعبغ..
التاضــر شــغ وجــثان الغمظغغظ

افعظعطــغ: السقطــئ التعبــغ ضان طظ أبــرز السطمــاء الثغظ جمسعا بغــظ شدغطاغ السطــط والةعاد
ــفــضــر الــاــضــفــغــري ــئ ال ــع ــعاج ــــارز شـــغ ط ـــض ضـــان لـــه دور ب ـــرات ــث ال ــســغ الـــتـــاضـــري: ال
غالــإ: الســغث السقطــئ جاعــث ذــعال تغاتــه شــغ طصارســئ الئاذــض شضرغــًا وجغاجــغًا وسطمغــًا
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سطى ضعء خطاب صائث البعرة السغث سئثالمطك بثرالثغظ التعبغ شغ ذضرى غعم العقغئ:

تقرير

غعم التب افضرب..
 : خاص

اليهـود  مـن  ـــة  األُمَّ أعـداُء  عمـل 
والنصارى وعمالئهم، يف ُكـّل املسـارات 
للوصـول، عىل االنحـراف باألمة وَجرِّها 
إىل مسـلك آخر غـري الذي رسـم لها من 
بارئهـا؛ وألن فريضة الحـج إىل بيت الله 
الحـرام، هو املحطة الفارقة التي تجمع 
املسـلمني مـن ُكــّل األطيـاف واأللوان 
واملذاهـب والطوائف، وتحـّدد لهم يوماً 
التِّخـاذ موقـف موحد ضد عـدو واحد، 
وهـو يـوم الحج األكـرب الـذي أذن فيه 
الله تعـاىل، بأن يتربأ ُكـّل املسـلمني من 
ـــة، املتمثلني يف  أعداء اللـه وأعداء األُمَّ
املرشكني واليهـود والنصارى، فقد عمل 
األعداء وأذيالهم يف النظام السـعودّي إىل 
حرف مسـار هذه الفريضـة، وتحويلها 
مـن محطة للـرباءة من أعداء اإلسـالم، 
إىل محطـة لرتويج التطبيـع والخضوع 
لليهـود والنصـارى، وهو مـا عمد عىل 
تنفيذه النظام السعودّي يف موسم الحج 
األخـري، بعد سـنوات من إفـراغ فريضة 
الحج من مضمونها الجوهري، وهو ما 
ــة أمـام جملة من التحديات  يضع األُمَّ
املفروضـة التي تسـتوجب هبة وغضبا 
كبريا لردع ممارسـات النظام السعودّي 

ومشغليه من اليهود والنصارى. 
وعىل ضوء خطاب قائد الثورة السـيد 
عبدامللـك بدرالدين الحوثي -رضوان الله 
عليه- يف عيـد الغدير األغر، نسـتعرُض 
جانبـاً من مسـاعي اليهـود والنصارى 
وعمالئهـم من آل سـعود، إىل السـيطرة 
ــة، بدًءا من الرتويج للخضوع  عىل األُمَّ
والتطبيـع، ُمـروًرا بحـرف مسـار يوم 
الحـج األكـرب، ُوُصــوالً إىل تحويل ذلك 
اليـوم وهـذه الفريضـة إىل محطة تزيل 
اليهود والنصـارى واملرشكني من قائمة 
بمعاداتهـم،  اللـه  أمـر  الذيـن  األعـداء 
وتنقلهم إىل قائمـة دخيلة وخطرية عىل 
ـــة تجعل منهم أصدقـاء مقربني،  األُمَّ
رغم ُكـّل اآليات والدروس التي تؤّكـد أن 
أُولئك األعداء لن يكونوا يوماً أصدقاء أَو 

رحماء باملسلمني. 
ويف هـذا السـياق، يقول قائـد الثورة 
الحوثـي:  بدرالديـن  عبدامللـك  السـيد 
داخـل  يف  ابتـداًء  املنافقـون  «حـرص 
ــة، وحـرص أعداؤها من خارجها،  األُمَّ
ــة يف املوقع  إىل السـيطرة عىل هذه األُمَّ
املفصيل، يف املوقـع التوجيهي، يف موقع 
السـيطرة عـىل القرار، يف موقـع التأثري 
ــة يف ُكــّل التفاصيل، يف  عىل هـذه األُمَّ
ــة والتحكم بها،  إدارة شـؤون هذه األُمَّ
يف منهجيتهـا، يف مواقفهـا، يف والءاتها، 
َكبرياً  وهو أمـٌر خطـري، يمثـل تهديـداً 
ـــة؛ ألَنَّ األعـداء حرصوا  عـىل هذه األُمَّ
عىل السـيطرة الحاسمة، يف املوقع الذي 
يتحكمون  لصالحهـم،  األمـور  يحسـم 
ـــة، بتوّجـهات  مـن خالله بثقافة األُمَّ
ويستطيعون  ــة،  األُمَّ بوالءات  ــة،  األُمَّ
مـن خاللـه باالنحـراف باألمـة»، وهنا 
إشـارة مـن قائـد الثـورة إىل التَحّركات 
اليهوديـة السـعوديّة يف مسـار الحـج، 
والتـي تجلت بوضـوح يف تعيني خطيب 
يف يوم الحـج األكرب مشـهور بالتطبيع 
والتـودد لليهود والنصـارى، ليخطب يف 
يوم عرفة يوم الحج األكرب الذي أذن فيه 

املـوىل تعاىل بـأن يجتمع ُكـّل املسـلمني 
للرباءة مـن أعدائه املتمثلني يف املرشكني 

من اليهود والنصارى. 
السـيد  يشـري  ذلـك  عـىل  وعطفـاً 
عبدامللك بدرالدين الحوثي، إىل أن األعداء 
ــة يف  وعمالءهم «اتجهوا إىل إضالل األُمَّ
مسألة من أهم املسائل، وهي: يف تحديد 
من هو العدّو، ومن هو الصديق، فقدَّموا 
ــة، الذين قال الله عنهم  أعداء هذه األُمَّ
يف القرآن الكريـم: {َلتَِجَدنَّ أََشـدَّ النَّاِس 
َعَداَوًة ِللَِّذيَن آَمنُوا اْليَُهوَد}، قدَّموهم عىل 
ـــة لتتوالهم،  أنهـم هم من تتجـه األُمَّ
لتحبهـم، لتقبل بهم، لتقبـل بقيادتهم، 
لتعـادي مـن يعاديهم، ثم جعلـوا العدّو 
ـة، هو من تجعله إرسائيل  الرئييس لألُمَّ
فـإذا  ـــة،  األُمَّ لهـذه  أََساسـياً  عـدواً 
إذَا  اليهـود،  بالصهاينـة  إذَا  بإرسائيـل، 
ــة من  بأمريكا هي التي تحّدد لهذه األُمَّ
هو العـدّو، وهذا انحـراف كبري وخطريٌ 
ا عن منهـج الله سـبحانه وتعاىل،  ِجــدٍّ
ــة  فاتجهـوا ليسـيطروا عىل هـذه األُمَّ
يف واليـة أمرها، يف مختلف شـؤونها، يف 
واقع حياتها ومسـرية حياتها، ليكونوا 
هم من يحّدد السياسات، من يقّرر، من 
ه، ويف الوالءات،  يأمر، من ينهى، من يوجِّ
ويف املواقـف، ويف تحديد مـن هو العدّو، 

ومن هو الصديق، فاملسألة خطرية». 
ويضيـف قائد الثورة السـيد عبدامللك 
بدرالديـن الحوثـي «عندمـا تلحظ مثالً 
حرصهـم عىل هـذا الجانـب، كيف أنهم 
حرصـوا حتـى يف موسـم الحـج األخري 

يف أن يأتـوا بشـخص هـو مـن رمـوز 
التطبيـع مع إرسائيل، ممـن لهم عالقة 
مكشـوفة علنية بالصهاينة اليهود، وله 
ارتبـاط ووالٌء ظاهـر للصهاينة اليهود، 
يأتـون بـه إىل الحـج، إىل الحـج بكل ما 
يمثلـه الحـج، فريضة دينيـة، ركن من 
أركان اإلسـالم، ويجعلونـه هـو الـذي 
يتـوىل الخطبـة للحجيـج يف عرفات، يف 
مقـام من أهم املقامـات الدينية، يأتون 
إليـه برمز مـن رمـوز الخيانـة والعار، 
واالنحـراف، والتويل لليهـود والنصارى، 
ليتـوىل هـو الخطبة، مـع أنَّ املناسـبة 
لذلـك  املناسـب  املوقـع  الصحيحـة، 
الخطيـب: كان أن يذهبـوا بـه إىل إحدى 
الجمـار، إمـا إىل جمرة العقبـة... أَو إىل 
غريهـا، وأن يربطـوه هنـاك للحجيـج؛ 
لريمـوه بالحـىص، كان ذلك هـو املكان 
املناسب الالئق به، ولكنهم يجعلونه هو 
الذي يخاطب املسـلمني، ويوجه خطاباً 
يفـرتض أن يوجه للحجيـج وإىل العالم 
اإلسـالمي قاطبة، وهكـذا يتجهون من 
ــة  العناويـن الدينية، وهم أزاحـوا األُمَّ
عن عيلٍّ، عن أصالة عيلٍّ، عن منهج عيلٍّ، 
ــة  ن األُمَّ عن الـوالء النقي، الـذي يحصِّ

من الوالء ألعدائها؛ ليهيئوها لذلك». 
خطابـه:  يف  القائـد  السـيد  ويتابـع 
«نحن نرى ونشـاهد كيف بذلوا جهدهم 
ألن يقدِّمـوا ما يعنونونـه بالتطبيع مع 
ــة  إرسائيل، وهـو عملية ربط هذه األُمَّ
بالصهاينـة اليهـود، أن يقدِّمـوه تحت 
عناوين دينية، بـدءاً من االتّفاق (اتّفاق 

العـار والخيانـة)، وكيف ينشـطون ما 
بعد ذلك، من خالل لقاءات، اجتماعات، 
حفالت، مناسـبات تحت عناوين دينية، 
هـذه  يخضعـوا  لكـي  الديـن؛  وباسـم 
ـــة -باسـم الديـن نفسـه- لتوايل  األُمَّ
اليهـود والنصـارى، الذيـن حـرَّم اللـه 
والءهم، الذين قال عنهم: {َوَمْن يَتََولَُّهْم 

ِمنُْكْم َفِإنَُّه ِمنُْهْم}». 
ويؤّكـد قائد السيد عبدامللك بدرالدين 
الحوثـي، أن تلـك املسـاعي السـعوديّة 
ــة  اليهودية تأتي «لكي يجعلوا هذه األُمَّ
تتقبل بأن يقودها أُولئك، أن يصبحوا هم 
يف موقـع القيادة، موقع القـرار، موقع 
التوجيـه، وأن يكونوا هم من يتحكمون 
ــة يف ُكـّل مجاالتها، يف ُكـّل  يف هذه األُمَّ
أمورها، حتى يف ثقافتها، حتى يف تقديم 
دينها، فيولفوا من هذا الدين ما يتناسب 
معهم ما ال يعارض هيمنتهم، ما ال يثمر 
ــة ال اسـتقالالً، وال  يف واقـع هـذه األُمَّ
كرامًة، وال عزة، بـل أن يقدِّموا مفاهيم 
ــة وتخضعها  مزيفـة، تدجن هـذه األُمَّ

ألعدائها». 
ومـع مـا تجىل بوضـوح من مسـاٍع 
ـــة نحـو  يهوديـة سـعوديّة لجـر األُمَّ
انحـراف خطري يهّدد وجودهـا وكيانها 
ويهـّدد عقيدتهـا التـي يلـزم منهـا أن 
تحافـظ عليها لتـؤدي املسـؤولية التي 
ُوجدت ِمن أجِلها، فقد بات الجميع أمام 
تحديـات مفروضة تسـتوجب املواجهة 
بالبصرية والحّجـة والبالغة؛ كي يسـلم 
الجميـع مـن الوقـوع يف فـخ الخضوع 

لليهود النصارى وتسليم رقابهم لألعداء 
األلـداء الذين حـذر منهم الله سـبحانه 

وتعاىل يف كثري من آيات القرآن الكريم. 
ومـع تصاعد مـؤرشات اإلعـالن عن 
العالقـات الصهيونية السـعوديّة، تأتي 
املجاهـرة السـعوديّة اليهوديـة بحرف 
مسـار غايات وأهداف يوم الحج األكرب، 
ليتأّكــد للجميـع أن النظام السـعودّي 
ومـن خـالل سـيطرته عىل املقدسـات 
التي تجمع ُكـّل املسـلمني، يسـعى لجر 
ـــة نحـو الخضوع والـوالء لليهود  األُمَّ

والنصارى والوقوع تحت سطوتهم. 
وهنا وأمـام هذه املفارقـات الفارقة 
والخطـرية تربز للجميع مسـألة أهميّة 
مبـدأ الواليـة، وتـويل اإلمام عـيل -عليه 
السـالم-؛ للنجاة مـن الوقـوع يف الفخ 
الذي يعده اليهود والنصارى وأذيالهم يف 
النظام السـعودّي، ال سيَّما أن االنحراف 
األخـري والخطري يف يوم الحـج األكرب لم 
يقابـل بغضـٍب إسـالمي حقيقـي، ولم 
تتعـال أصوات الغضب واالسـتهجان إال 
من قبل ثلـة من املؤمنني الذين يحملون 
الوالَء ألمـري املؤمنني عيل بن أبي طالب، 
مؤهلـني  يجعلهـم  الـذي  األمـر  وهـو 
ألن يخرجـوا مـن ذلـك الفـخ اليهودي 
السعودّي، وقد تطرق قائد الثورة السيد 
عبدامللـك بدرالديـن الحوثـي، يف خطابه 
األخـري إىل أهميّـة مبدأ الواليـة للخروج 
اليهوديـة  املؤامـرات  سـياجات  مـن 
صحيفـة  تسـتعرض  الصهيونيـة، 

«املسرية» جوانب منها يف عرض قادم. 

 طســاٍع غععدغٌئ جسعدّغئ واضتئ لاتعغطه طظ طتطئ جاطسئ 
لطئراءة طظ افسثاء إلى طصام لاروغب الاطئغع والثدعع لعط
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 : طظخعر الئضالغ
يكّرر قائد الثورة السـيد عبدامللك بدر الدين 
الحوثي، دعوتـه يف أكثر من خطاب لالهتمام 
بالنظافـة، والحفـاظ عـىل املظهـر العام يف 
العاصمة صنعـاء وبقية املحافظات األُخرى، 
يف تأكيـد عـىل رضورة القفز عىل السـلبيات 

ومعالجتها وتثبيت واقع جديد. 
ويظـل السـؤال األبـرز الـذي يبحـث عـن 
إَجابَة: ما العوائق التـي تحول دون االهتمام 
بالنظافـة، وتحويلها إىل سـلوك هام يف حياة 
املواطنـني واملسـؤولني واملجتمـع؟ وملـاذا ال 

تظهر صنعاء يف مظهر نظيف الئق؟
ويشـكو الكثـري مـن املواطنـني مـن هذا 
الوضع، مبديـن عدم رغبتهم السـتمرار هذا 
الحـال، مؤّكـدين عـىل رضورة تعزيز ثقافة 
النظافة يف ُكـّل وقت وحني، وعدم اقتصارها 

عىل املناسبات أَو مواقف معينة. 
ويقـول املواطن فـارس أحمد سـعيد: إنه 
غري مرتاح لواقع النظافة يف أمانة العاصمة، 
إىل أن تراكـم القمامـة يف الشـوارع  ُمشـرياً 
والطرقـات وغريهـا، مظهر غـري الئق ومؤذ 

للكثري من الناس. 
يملك فـارس صالون «حالقة» يف العاصمة 
صنعاء، ويشـكو مـن بعض الروائـح النتنة، 
التي تصدر مـن مخلفات القمامـة، بالقرب 
مـن محله، ويقول بـأىس يف حديثه لصحيفة 
إلغـالق باب املحل  «املسـرية»: أضطر أحياناً 
خشية من تلك الروائح، فبعض األوقات يأتي 
عمال النظافة وأوقات ال نراهم، متسائالً عن 
األسباب التي تعيق نقل املخلفات يوميٍّا، وملاذا 
تظل مشـاهد تراكم املخلفات عىل األرصفة، 
ويف األحيـاء، وبجانب الطرقات، وعىل مداخل 

الحارات واألزقة. 
وتوّجـه سـهام االتّهام يف ُكـّل وقت وحني 
إىل عمـال النظافـة، يف مـا يتعلـق بنظافـة 
العاصمة صنعاء، لكن عامـل النظافة فضل 

أحمد العتمي له رأي آخر. 
ويقـول العتمـي لـ «املسـرية»: «رواتبنا ال 
تغطـي مصاريفنـا اليوميـة، ونحـن نغطي 
أكثر من شارع، ويتم نقلنا من حي إىل آخر»، 
مؤّكــداً أنه يعيل أرسة مكونـة من ٥ أطفال 
وزوجتـه، ومع ذلـك َفـإنَّه يسـعى للحصول 
عىل مصـدر دخل آخر يسـتطيع مـن خالله 
التوفيـق بـني عمله يف مجـال النظافـة، ويف 

العمل اآلخر». 

ويعمـل فضـل العتمـي يف هذا املجـال منذ 
بـدء العدوان عىل بالدنا يف ٢٦ مارس ٢٠١٥م، 
ويقول: «كان راتبي حول ٢٠ ألف ريال أَو أقل 
من ذلك بقليـل قبل العـدوان واليوم أتقاىض 
مبلـغ (٣٠ -٣٥) ألـف ريـال، منهـا ٢٠ ألفاً 
إيجار البيـت، ولوال تعـاون أصحاب املحالت 
الذيـن نجمع منهم ما يقارب ألف ريال يوميٍّا 
لنشرتي بها كدم وزبادي، وإضافة إىل ما نبيع 
به من العلب الفارغة، ملا استطعنا االستمرار 

يف عملنا».
ويدعو العتمـي الجهات املختصة إىل زيادة 
الراتب وتفعيل الجانب الرقابي عىل املتهاونني 
واملقرصين يف عملهم ومسـؤولياتهم، شاكراً 
القيـادة الثورية عىل كـرم اهتمامها بأحفاد 

بالل ومعاناتهم. 
ويشـري العتمـي إىل أن مـن أسـباب عـدم 
النظافـة يف أمانـة العاصمة يعـود إىل ضعف 
الجانـب الرقابـي وتدنـي مبلغ الراتـب الذي 
يتقاضـاه العامل وضعف الوعـي املجتمعي، 

وكذلك التوسـع امللحوظ يف الجانب العمراني 
وزيادة النازحني إىل أمانة العاصمة ما يشكل 
ضغطـاً عىل العمـال واملعدات غـري املتكافئة 

مع قدر املخلفات املخرجة إىل الشوارع.
 

سثة وسااد ق غضفغ
وعىل صعيـد متصل يقول مرشف النظافة 
يف أحد مربعات منطقة هربة بمديرة شـعوب 
محمـد عبداللـه عيل دحيس: إن من أسـباب 
عدم النظافة يعود إىل قلة عدد العمال مقابل 
املسـاحة املراد تغطيتهـا، مؤّكـداً أنه يرشف 
عـىل أربعة عمـال مكلفني بتنظيف الشـارع 
املمتد من جولـة الحباري إىل جولة السـاعة 
يف الورديـة األوىل، ويليهـم مجموعة أُخرى يف 

وردية ثانية بعدد أربعة عمال ومرشف. 
ويشـري يف حديثه لصحيفة «املسـرية» إىل 
أن املحالت التجارية والبسـطات العشـوائية 
وأصحـاب العربيات غري ملتزمـني بالرباميل 
ـة برمـي القمامـة، وأن الوردية التي  الَخاصَّ
هي من السـاعة السـابعة صباحاً إىل الثالثة 
عـرصاً فيهـا مـن املشـقة والتعـب ومقدار 
املتاجـر  أصحـاب  يرميهـا  التـي  املخلفـات 
والبسطات واملنازل ما ال يمكن تغطيته بعدد 

أربعة عمال ومرشف. 
ويتابع الحاج دحيس أن من أسـباب تدني 
مسـتوى النظافة غيـاب التخطيط السـليم 
وقلة الكادر واآلليـات واملعدات املتطلبة لنقل 
املخلفـات يف ُكـّل ٥ إىل ٦ سـاعات، إضافة إىل 
غياب الوعي املجتمعي، وعدم تفعيل الجانب 
العقابـي للمخالفـني، الفتـاً إىل أن أصحـاب 
املحالت والبسطات والعربيات يقومون برمي 
الكراتـني والقراطيس ومخلفـات الطعام إىل 
الشـارع بشـكل غري منظـم منتظرين مرور 

عامل النظافة لتجميعها ُكـّل دقيقة. 
عامـل  يظـل  كهـذا  واقـع  «يف  ويضيـف: 
النظافـة طالع نـازل من جولـة الحباري إىل 

جولة الساعة دون قدرته عىل تنظيف الشارع 
العام والجزر الوسـطية مـن املخلفات»، ويف 
حـال غياب بعـض العمال أَو مـرض أحدهم 
يكـون لذلك انعكاسـه عىل مسـتوى املظهر 
العـام للمـكان املخصص بتنظيفه -حسـب 
وصفـه- ويكون مـن واجب املـرشف وبقية 
العمال بذل مجهودات فوق طاقتهم لتاليف أي 
تراكم للمخلفات عىل الجزر واألرصفة وجوار 

املحالت والبسطات العشوائية. 
 مـن جانبه، يقول عامل النظافة وسـواق 
ة بنقـل القمامة محمد  أحـد القالبات الَخاصَّ
وتكـدس  تراكـم  أسـباب  مـن  إن  ياقـوت: 
املخلفـات يف الشـوارع وعىل األرصفـة يعود 
إىل قلة املعـدات وحاجة البعض منها لصيانة 
دوريـة، ُمشـرياً إىل أن كافة املناطـق تتطلب 
املزيـد من القالبـات لتغطيـة كافـة األحياء 

تحقيق

ئ برطغ الصماطئ سثد السمال صطغض والرواتإ ق تضفغ وأختاب الئسطات السحعائغئ غغر ططاجطغظ بالئراطغض الَثاخَّ

 طحرف ظزاشئ: أختاب 
المتقت والئسطات 

والسربغات غصعطعن برطغ 
الضراتغظ والصراذغج 

وطثطفات الطسام إلى 
الحارع بحضض غغر طظزط 

طظازرغظ طرور ساطض 
الظزاشئ لاةمغسعا ُضـّض 

دصغصئ

خظساء بق ظزاشئ.. أغظ غضمظ الثطض؟
السمض بآلغات وطسثات طتثودة وصطع غغار تتااج إلى خغاظئ وتخار سطى المحاصات الظفطغئ
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 سمال ظزاشئ: رواتئظا ق تشطغ طخارغفظا الغعطغئ وظتظ 
ظشطغ أضبر طظ حارع وغاط ظصطظا طظ تغ إلى آخر 

 السةاج: طظ أجئاب تثظغ 
ظزاشئ الساخمئ سجوف 

سثد طظ السمال سظ السمض 
وخسعبئ الاعظغش وجرسئ 

اإلتغان بئثغض

والشوارع بشكل مكّرر يف اليوم الواحد. 
 

تساُوٌن طالغ ضؤغض 
وتظل مشكلة عدم تعاون أصحاب املحالت 
التجاريـة مع عمال النظافـة واحدة من أهم 
وال  الشـوارع،  يف  القمامـة  تكـدس  أسـباب 
سـيَّما وأن عدداً من عمال النظافة يتذمرون 
مـن ذلك، غري أن التجار لهـم رأي آخر، َحيُث 
يؤّكــدون أنهـم يعطـون عمـال النظافة يف 
األسـبوع ما بـني (١٠٠ - ٢٠٠) ريال ومنهم 
من قال نقدم لهـم األكل والوجبات املجانية، 
ومنهم من قـال مقابل مـاذا نعطيهم لديهم 

مرتب من الدولة. 
وبعد التأّكــد من العمال وتقديم السـؤال 
لبعضهـم تبـني أنـه ال يوجـد قانـون يلـزم 
أصحاب املحال التجارية والبسـطات بتسليم 
رسوم شهرية مقابل النظافة وإن كان هناك 
بعض من املسـاعدات فهي من دافع إنساني 

ويف الحاالت النادرة. 
ويعلـق الحـاج دحيـس عىل هـذه النقطة 
بلكنتـه التهاميـة الجميلة بالقـول «يعطونا 
خمسـني ريـاالً أَو ِمئة ريال أَو واحد شـاهي 
ويقولـون يـا أخـي معكـم دولة تدفـع لكم 

مرتبات». 
بدوره، يتسـاءل عيل راجح قاسـم: ملاذا لم 
يتم فرض رسوم شهرية عىل أصحاب املحال 
التجارية وذات الدخل املرتفع التي تقف خلف 
تراكـم املخلفات وزيادتها يف الشـوارع؟ ملاذا 
ما يكون هنـاك آلية منظمة تورد من خاللها 
رسـوم نظافـة إىل الصندوق ويتـم بها رشاء 
معدات وتوظيف كـوادر كافية لتغطية أمانة 
العاصمـة وغريها، وزيـادة املرتبات وتفعيل 

بند اإلضايف واملكافآت؟ 
ويواصـل قاسـم: «إن وجدت آليـة لضبط 
املخالفـني يدفعون من خاللها غرامات مالية 
سـيكون هناك انضباط بالرباميل وعدم رمي 
القمامـة يف الشـارع بشـكل عشـوائي، َوإذَا 
مـا ُوجدت رسـوٌم ثابتـة وبمبالغ متناسـبة 
مـع مقـدار املخلفـات الصـادرة عـن ُكــّل 
محل أَو متجر سنشـهد تحسـناً عىل مختلف 

املستويات. 
ويف هـذا الجانـب، يدعـو العامـل محمـد 
ياقوت، وغريه من العمال الجهات الرسـمية 
للنظر يف وضع راتبهم، يف ظل غالء املعيشـة، 
والنـزول امليدانـي وممارسـة مهـام عامـل 
النظافة لشـهر واحد وبعد ذلـك يحّددون كم 
هـو املبلـغ املسـتحق لعامـل النظافـة نظراً 

لجهوده املبذولة. 
سـنلمس قيـم  ويتسـاءل ياقـوت: متـى 
ومبادئ ثورة الحادي والعرشين من سبتمرب، 
متى سـتلتفت إلينا قياداتنا؟ َويوافقه يف ذلك 
العاملة صالحة صالح التي تقول: أتحدى أي 
واحد من املسؤولني يسمُح لزوجته أَو ألمه أَو 
لواحدة من بناته أن تعمـل يف مجال النظافة 
ووسط الشـمس والغبار واألوسـاخ وبعدين 

يحّددوا لنا الراتب املناسب. 
وتتابـع: «أنـا أم وعنـدي أطفـال صغـار، 
أحدهم رضيـع، ويحتاج أن أكـون إىل جانبه 
إلرضاعـه وتقديم لـه الرعايـة، لكن ظروف 
العيـش وغالء املعيشـة لم تسـمح لنـا بذلك 
فكان لزاماً علينا أن نرتكهم لساعات، ونصرب 
عىل فراقهـم، لنعمل ونكافح ونبـذل ُكـّل ما 
بوسـعنا لنطعمهـم اللقمـة الحـالل، ونقوم 
بمسـؤولياتنا أمام الله واملجتمـع عىل أكمل 

وجه».
بـدوره، يقـول العامـل عيل قاسـم يف هذه 
النقطـة: نحـن عىل ثقـة عالية بعدالـة قائد 
ثورة املستضعفني سـيدي عبدامللك بدرالدين 
قيادتنـا  وعدالـة  اللـه-،  الحوثـي -حفظـه 
السياسـية، والحمـد للـه ثورة ٢١ سـبتمرب 
يقودها مسـتضعفون مـن طبقـة الفقراء، 
َوجاءت؛ ِمن أجِل املستضعفني واملضطهدين 
ا، وندعوهـم إىل عدم  وأملنـا فيهم كبـري ِجـدٍّ
الركـون أَو الثقة بالقيادات السـابقة املعنية 
بهذا املجال فهي مجحفة بحقنا وُمستمّرة يف 
ذلك، ولم نلمس منها أية قيمة تعكس رحمة 
وعطف وانصاف قيادتنا الثورية والسياسية، 

ولم تلبِّ تطلعاتنا وآمالنا الكبرية. 

أجئاب طاسثدة
يف  الكامـن  الخلـل  عـن  البحـث  وملواصلـة 
نظافـة صنعاء يؤّكـد مدير مـرشوع النظافة 
يف منطقة هربة كمال العجاج، أن أسـباب عدم 
قدرتـه وطاقمـه ومعداتـه يف تقديـم النموذج 
املتقدم والصورة املطلوبة للنظافة يف منطقته 
يعـود أوالً إىل معاناتهـم يف مـرشوع النظافة، 
َحيـُث تنطلـق مـن معانـاة العامـل امليداني، 
َوإذَا ما حلت مشـكالته بشكل نهائي وجذري 
نستطيع القول بأننا قادرون عىل تحقيق تقدم 
يف هـذا الجانب، ومعاناة عمال النظافة تنطلق 
مـن مقدار الراتب الـذي يتقاضونه، إضافة إىل 
العـدد القليل للطاقم البـرشي الذي نعمل بهم 
يف املنطقـة والـذي ال يتجاوز عددهـم «١٦٧» 
عامالً وعاملـة منهم حوايل ٣٦ حالة وفاة، ويف 
حـال مرض من تبقى منهـم أَو كان يف اجازة، 
فبقية الطاقم يتحمل عبئاً فوق طاقته لتغطية 

املساحة املكلف بها يف مجموعته. 
لصحيفـة  حديثـه  يف  العجـاج  ويتابـع 
«املسـرية» أن من ضمن األسـباب الرئيسـة 
االسـتمرار بالعمل بآليات ومعدات محدودة، 
البعـض منها معطـل بشـكل كيل، ومنها ما 
يحتـاج إىل صيانـة دوريـة، ويتطلـب يف ذلك 
متابعة ووقتـاً لرشاء قطع الغيـار وغري ذلك 
لصيانتهـا، ُمضيفـاً أن مـن ضمن األسـباب 
كذلـك الحصـار املفـروض عـىل املشـتقات 
النفطيـة ومـادة الديـزل بالتحديـد من قبل 
دول العدوان األمريكي السـعودّي عىل بالدنا، 
وما يشـكل ذلك من خطر عـىل حياة وصحة 

املواطنني، والبيئة والرتبة من حولهم. 

ويشـري العجاج إىل أن من ضمن األسـباب 
كذلـك عزوف العديد مـن العمال عن العمل يف 
مجال النظافـة وصعوبـة التوظيف ورسعة 
اإلتيان ببديل، نظراً ملقدار مبلغ الراتب القليل 
ـة  ا، وبـدء منافسـة الـرشكات الَخاصَّ ِجــدٍّ
بتوظيـف عمال نظافـة بمعاشـات مرتفعة 
يرى فيهـا النازحون من عمال النظافة مالذاً 
آمنـاً وفرصـة أكثـر حضـاً لتأمـني حياتهم 

املعيشية. 
ويلفت العجـاج إىل أن الجوانـب القانونية 
والترشيعيـة يف صنـدوق النظافـة تتجاهـل 
حقـوق عامـل النظافـة وحقـه يف التقاعـد 
واإلحالة براتبه إىل املؤّسسة العامة للتأمينات، 
وهذا مـا يجعل الحاالت املتوفية ُمسـتمّرة يف 
إضافياً  كشوف التوزيع امليداني لتمثل عائقاً 
يثقـل عاتق املوجودين فعليـاً يف امليدان، وكذا 
عدم السـماح بتوظيـف بدل حـاالت وفاة أَو 
عجـز عن العمل بشـكل تلقائي ومنظم مثله 

مثل أي عمل يف بقية مؤّسسات الدولة. 
وعـن عدد املعـدات وآليـات النقـل والفرم 
للمخلفـات يبـني العجـاج أن كميـة اآلليات 
واملعدات املوجـودة يف امليدان حوايل ٨ معدات، 
أضيف لهـا معدتـان جديدتان مـن أصل ١٦ 
معـدة منها ما هو معطـل أَو يتطلب لصيانة 
ُمسـتمّرة، وذلك يمثل عائقـاً آخراً من عوائق 
النظافـة يف أمانـة العاصمـة صنعـاء إذَا ما 

أخذت األسباب يف بقية املناطق واملديريات. 
اجتماعيـاً يقـول العجاج: «تعـاون ووعي 
املواطـن عامل أََسـايس يف تحقيـق أي تقدم، 
والكثـري مـن املواطنـني ال يلتزمـون بموعد 
مرور قالب املخلفات فنرى مشاهد املخلفات 
ُمسـتمّر يف الشـوارع وعىل األرصفة والجزر 
الوسـطية بعد مـرور القـالب بدقائق وكأنه 
لـم يحـدث يشء، وهـذه مخالفـة واضحة، 
وتلـزم العقوبـات والغرامات التـي لم تفعل 
إال بشـكل محـدود يف حاالت املنشـآت فقط، 
كمـا أن بعضاً من أبنـاء املجتمع ينظرون إىل 
عامـل النظافـة بنظرة دونيـة ال وجود فيها 
للتقديـر واالحـرتام، وهـذه عوامل نفسـية 
تحبط معنويات عمال النظافة وتنعكس عىل 

مستوى األداء يف امليدان». 
السياسـية  القيـادة  العجـاج  ويطالـب 

والثوريـة بتفهـم ُكــّل املعوقـات والعراقيل 
التـي تواجـه عامـل النظافـة والتعجيـل يف 
وضع حلـول اسـرتاتيجية وجذريـة لها تبدأ 
مـن الراتب وتنتهي بتفعيـل الجانب الرقابي 
واملجتمعي والقانوني واإلنسـاني واألخالقي 
أَيْـضـاً لنكون صادقني مع اللـه وأوفياء مع 
عمـال النظافـة الذين يجندون أنفسـهم ليل 
نهـار لخدمة الشـعب خدمـة حقيقية ليس 
هناك أية خدمة تسـاويها يف أية مؤّسسة من 

مؤّسسات الدولة، وقطاعاتها الخدمية. 
 

اباجاز وطثالفات 
هذا مـا يعانيه أصحاب املحـالت التجارية 
واملطاعم والبوايف واملنشـآت الفندقية وقطع 
الغيـار وزينـة السـيارات حسـب رواياتهـم 
لصحيفـة «املسـرية»، يقـول الضبيبي لزينة 
السـيارات والـذي طلب التحفظ عن اسـمه: 
إن ضبـاط املخالفـات يتقاضونـه وأصحاب 
زينـة السـيارات مبالـغ مالية ُكـّل أسـبوع 
مقابـل عدم تسـجيل أيـة مخالفـة ويف حال 
عدم الدفع يقوم ضباط املخالفات بتسـجيل 
مخالفات وممارسـة جوانب قانونية ليسـت 
ليشء سـوى للمزيد من االبتـزاز، فيما يقول 
أصحـاب املطاعـم والبوايف الذيـن طلبوا عدم 
ذكر أسـمائهم خشـية املزيد من االبتزاز: إن 
ضبـاط املخالفات يأخذون وجبـات مجانية 
بشـكل ُمسـتمّر، وكذا مبالغ مالية شـهرية 
ومـن يرفـض الدفـع يقومـون بأخـذ بعض 
العمـال إىل فوق الطقم ومن ثم يتم التفاوض 

معهم عىل مبالغ معينة ليتم إنزالهم. 
رئيس قسم التوعية يف مديرية شعوب عيل 
السـيقل، يؤّكـد أنـه برغم توعيـة املواطنني 
وأصحاب املحالت التجارية إال أن هناك خوفاً 
لدى أصحاب املحالت يسهم يف استمرار فساد 
ضباط املخالفات، داعياً إىل تغيري كوادر إدارة 
املخالفـات، وتشـديد الرقابـة عليهـم ورفع 
رسوم املخالفات وتوريدها كاملة إىل صندوق 
النظافـة لتعـود بالنفـع عـىل رواتـب عمال 

النظافة امليدانني وغريهم. 
لصحيفـة  حديثـة  يف  السـيقل  ويشـري 
املحـالت  أصحـاب  بعـض  أن  إىل  «املسـرية» 
متعذريـن  النظافـة  برباميـل  يلتزمـون  ال 
بأنهـا ترسق وهـذا ما أّكــده بعص أصحاب 
املحال لطاقم املسـرية أثنـاء جولتنا امليدانية 
السـتكمال التحقيـق، فيمـا البعـض منهـم 

يخفي الربميل يف الداخل فلم يعد ذا جدوى. 
ويتابع السيقل: تحول عمل إدارة املخالفات 
إىل نافـذة لالختـالس واالبتزاز وتمييـع ُكـّل 
جهـود التوعية وغريهـا، فتكـون املخالفات 
وأحيـاء  شـوارع  يف  مسـتدامة  واملخلفـات 
األمانة، ويسـتمر الحديث عـن أهميّة املظهر 
العـام دون االلتفات إىل األسـباب الرئيسـية 
املساهمة يف تكدس املخلفات وتشوية املنظر 

العام للعاصمة. 
َويدعو السيقل الجهات املختصة يف صندوق 
النظافـة وإدارة املخالفـات بأمانة العاصمة 
إىل إصدار رقم السـتقبال شـكاوى املواطنني 
وأصحاب املحال واملنشـآت ملحاربـة االبتزاز 

والرشوة من قبل الجهات ذات العالقة»، 
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ا منوطـاً بـه،  إن لإلنسـان دوراً محوريّـٍ
ولذلـك كان خليفـًة يف األرض ومكرًَّمـا من 
َحيُث إنه إنسـان. كما أن اإلنسان من َحيُث 
تكوينه هو مزيٌج من نزعات ربانية وأُخرى 
شـيطانية، مـن روح وحمـأ، فهـو خليط 
من أسـمى السـمو وأقىص االنحطاط، أما 
تأثـريات الدين والعبادة واألعمـال الروحية 
وفعـل الخري، فهـي ألجل السـمو واالرتقاء 
وردع عنـارص االنحطـاط فيـه، وإضعاف 
النزعـات  لصالـح  الشـيطانية  للنزعـات 

اإللهية. 
وهنـاك من الناس من هم أولياء لله ومن 
هـم أولياء للشـيطان، فاألول يمثـل الحق، 
بينما اآلخر يمثل الباطل. ومهمة أولياء الله 
دعـوة النـاس إىل الحق وإىل ما يسـمو بهم 
ويضمن لهم االرتقاء إىل حياة تليق باملكانة 
العالية التي من الله بها عىل بني آدم لتأدية 
مهمـة االسـتخالف، بينمـا مهمـة أوليـاء 
الشـيطان تتمثل يف إفساد الناس والحيلولة 
دون بلوغهـم إىل تلك الغاية السـامية، إنما 
هو الشيطان يوحي إىل أوليائه يف ُكـّل زمان 
ومـكان، ليسـول لهم عمل الباطـل، ويميل 
عليهم فسـاده، ويسني لهم طريق الضالل، 
فكل ما كان باطال يف أصله ما هو إال مكيدة 
مـن مكائد الشـيطان، وإن تعددت وجوهه 

وكثرت معاذيره. 
وملـا كانت مواجهـة الشـيطان وأولياؤه 
مسـألة حتمية يف هـذه الحيـاة الدنيا، فقد 
أرسل الله للناس أنبياء، يرشدونهم إىل الحق، 
ويوجهونهم إىل الصـواب، ويخرجونهم من 
براثن الشـيطان وعبادة األوثان واإلفساد يف 
األرض، بدعوتهم لعبادة اإلله الواحد القهار. 
ولهـذا كان اللـه يبعـث للنـاس أنبيـاء بما 
تقتضيـه املرحلة أَو الحقبة التي يعيشـون 
فيها، لالرتقاء بالناس، وحفظ فطرتهم من 
االنحراف، وإنقاذهم مـن الوقوع يف حبائل 

الشـيطان التي وضعها السـتعباد البرشية 
وإيصالها إىل أقىص االنحطاط وانسـالخها 
مـن فطرتهـا اإلنسـانية والسـقوط إىل ما 

دونها من املراتب الحيوانية. 
ولطاملـا اصطفـى اللـه مـن بـني خلقه 
مـن كان أنقاهـم ِفطرًة، وأعظمهـم ُخلُقاً، 
وأفضلهم سـلوًكا، وأحسنَهم سريًة، فيبعثه 
الله للنـاس بمهمـة معينة تتمحـور حول 
املسـتقيم،  الـرصاط  إىل  البرشيـة  توجيـه 
وإعدادهـم  املنحـرف،  واقعهـم  وتقويـم 
ملواجهة الشيطان وأوليائه، وتهيئتهم فكريا 
ونفسـيا وروحيا للمراحل التالية من نزول 
الوحـي وتلقـي رسـاالت الرسـل واألنبياء، 
إىل أن أرسـل اللـه خاتم األنبياء واملرسـلني 
بالقـرآن الكريم، الذي به اكتملت رسـاالت 
السـماء، فهـو خالصـة الكتب والرسـاالت 
السماوية السـابقة وتمامها، وفيه عصارة 
رشائـع  مـع  املاضيـة  البرشيـة  التجـارب 
السـماء، وبه يسـمو النـاس وتتحّقق لهم 
مهمة االستخالف، فبهديه يهتدون إىل الحق 
والرصاط املسـتقيم، وبنـوره يخرجون من 
الظلمـات وبراثن الشـيطان وعبادة األوثان 
إىل النور وعبـادة الله الواحـد الصمد ُمبِدئ 
الخلق خالق اإلنسـان، فاإلسـالم يف جوهره 
إنما هو دين عمل وتوحيد ومحبة وسـالم، 
ويف نفـس الوقت هو ديـن جهاد وقتال ضد 
الظلـم والظاملني، فهو امتـداد لرشيعة نبي 
اللـه إبراهيم، ويحـوي بني دفتيـه رشيعة 
مـوىس الثائـر عىل الطغـاة واملسـتكربين، 

ورشيعة عيىس املنادي باملحبة والسالم. 
ومن املعروف أن مشـكلَة أتبـاع وأنصار 
يف  تمثلـت  لطاملـا  السـماوية  الرسـاالت 
االنحراف واالنقـالب عىل األعقاب فور وفاة 
النبـي أَو مقتله، أَو حتى بُمَجـّرد غيابه عن 
السـاحة لبعض الوقت، كما هو الحاصل يف 
قصـة موىس مع بنـي إرسائيل، لـذا كان ال 
ـة  بد لخاتـم األنبياء واملرسـلني أن يعد لألُمَّ
نموذجاً لإلنسان الكامل الذي ال يوحى إليه، 

كنتـاج طبيعي لهـدى الله ونجـاح مهمته 
الرسالية -كما هو الحال مع جميع األنبياء 
فمـوىس أعـد أخيه هارون ليكـون خلفا له 
وإماما ألمته من بعده- لضمان استمرارية 
السـري يف الخـط اإللهـي الرسـايل الجهادي 
االنحـراف  أَو  عنـه،  وامليـل  الحيـد  وعـدم 
واالنقالب عليه بعد وفاة النبي، فمن خالله 
يتعلم الناس أن الوصول إىل ذلك املستوى من 
الكمال البرشي ليس مسـتحيال، بل يتطلب 
االقتَفـاء بهـذا األثـر، واالتباع لهـذا النهج، 
واإليَمـان بهذا اإللـه، واالمتثال لهذا الدين، 
والتسـليم املطلق لكل أوامـره ونواهيه. وملا 
كان هنـاك للشـيطان أوليـاء يتواجدون يف 
ُكــّل زمان ومكان، كان ال بـد أن يكون لله 
كذلك أوليـاء يواجهون أباطيلهم، ويصدون 
إفسـادهم، ويدفعـون ظلمهم وفسـادهم، 

مصلحني لألرض، معمرين لها. 
ومـن هـذا البـاب تمثلـت ذروة املرشوع 
اإللهـي والهدى الرتبوي والتعليمي يف اإلمام 
عـيل بن أبـي طالب عليـه السـالم، الذي لم 
يكـن إال حصيلـة لهـذا املـرشوع العظيـم. 
فبـِه اسـتتمت النعمـة واكتمـل الدين وتم 
إعداد اإلنسـان الكامل الـذي ال يوحى إليه، 
ملواصلة السـري يف الخط الرسـايل الجهادي 
من بعد وفاة النبي، وليكون لله وليا، ولدينه 
نصريا، وللقرآن قرينا، وللحق هاديا ودليال، 
ـة إمامـا، فهو حّجـة عـىل الضالني،  ولألُمَّ
وحـرب عـىل الفاسـدين، ونـكال للظاملني، 
وُقـدوة للصالحـني، وويل للمؤمنـني، فليس 
يوجـد وحي من بعد النبي، بـل هناك كتاب 

وويل. 
ولهـذا كان الثقـالن -كتـاب اللـه وعرتة 
نبيـه- هما صمام األمـان من الضالل حتى 
قيام السـاعة، فمن أراد النجـاة من حبائل 
الشيطان، فليتوىل الله ورسوله والذين آمنوا 
مـن أهل بيته القوامني بالقسـط، القائمني 
بالقـرآن. ومن ابتغى غري ذلك، فمحتٌم عليه 

االرتماء يف أحضان الشيطان. 

غازي طظغر

للمسـلمني جميعـاً عيدان، عيـد الفطر 

وعيـد األضحى ولكـن املؤمنـني فقط لهم 

عيـد ثالث هـو عيـد الغدير الـذي فيه بلغ 

الرسـول -صلوات الله عليه وآله- ما أنزل 

إليـه من ربه أثناء عودته من حّجـة الوداع 

حني وصل إىل منطقة «غدير خم» نزل إليه 

توجيه مهم من الله: (يَا أَيَُّها الرَُّسـوُل بَلِّْغ 

َك َوإِْن َلـْم تَْفَعْل َفَما  َمـا أُنْـِزَل إَِليَْك ِمْن َربـِّ

بَلَّْغَت ِرَسـاَلتَُه َواللَُّه يَْعِصُمـَك ِمَن النَّاِس)، 

بلـغ أي أعلن ما أمرك الله به وال تخاف من 

لوم الناس وتحليالتهم فسيقولون أنه ابن 

عمك أَو ما شـابه، ال عليك سـيعصمك الله 

منهم. 

حينها توقف الرسول -صلوات الله عليه 

وآلـه- وأرسـل إىل مـن سـبقوا أن يعودوا 

وانتظـر املتأخريـن حتى وصلـوا ومن ثم 

صعـد عىل اإلبـل ومعه عيل بـن أبي طالب 

ــَالُم- وأمسـك بيـده ورفعها  -َعَليْـِه السَّ

وقال: (أيها الناس إن الله موالي وأنا موىل 

املؤمنني أوىل بهم من أنفسـهم، فمن كنت 

مواله فهـذا عيل مواله، اللهم وال من وااله، 

وعاد من عـاداه، َوانرص من نرصه واخذل 

من خذله). 

وحينهـا علم جميـع املسـلمني أن علياً 

ــَالُم- هـو ويص رسـول اللـه  -َعَليْـِه السَّ

وخليفتـه من بعده بأمر مـن الله، وبعدها 

نـزل قول الله تعـاىل: (اْليَـْوَم أَْكَمْلـُت َلُكْم 

ِدينَُكْم َوأَتَْمْمُت َعَليُْكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم 

اْإلِْسَالَم ِدينًا).

وورد الكثـري يف حـق اإلَمـام َعـِيلّ وأهل 

البيت -عليهم السالم- وما ذنبنا يف أن نالم 

يف مواالة عـيل ونحن نعمل بما هو معرتف 

به حتى لدى التيار املنحرف عن أهل البيت، 

وحتى أن رسول الله قال: «عيل مني بمنزله 

هارون من موىس إال أنه ال نبي بعدي».

واإلَمـام َعِيلّ هو عناية رسـول الله وهو 

تربيته وهو باب مدينة علمه، وهو من برز 

لعمـر بن ود يف غـزوة األحزاب حينما جبن 

اآلخـرون، وهو فاتح حصـن خيرب بعد أن 

عجـز عن فتحـه غريه، وهـو مرعب أعتى 

وأقوى فرسـان اليهود، وهـو من نام عىل 

فراش الرسول ليفديه وهو يعلم أن الكفار 

يريدون قتله.

ونحـن بواليتنـا ألمـري املؤمنـني -َعَليِْه 

ــَالُم- نسـتند عـىل اآليـات القرآنيـة  السَّ

واألحاديـث النبوية الصحيحة التي ال ريب 

فيهـا واملعـرتف بها عنـد جميـع طوائف 

املسلمني.

ومـا انتصاراتنـا نحـن الشـعب اليمني 

اليـوم يف وجه عدوان تحالـف أكثر من 18 

دولة بـكل جيوشـها وأسـلحتها الحديثة 

واملتطـورة ورضوخهـا لنـا بعـد عجزهـا 

وفشـلها يف تحقيق أي نرص يذكر إال ثمرة 

مـن ثمـار تولينـا للـه ولرسـوله ولإلَمام 

َعـِيلّ وأعالم الهـدى من أهـل البيت عليهم 

السـالم، وكمـا هـو الحـال يف لبنـان ويف 

الحـروب واالنتصارات التـي حّققها حزب 

شـموخ  َوأَيْـضـاً  الصهاينـة،  ضـد  اللـه 

وتحـدي الجمهوريـة اإلسـالمية اإليرانية 

يف مواجهتهـا للغـرب وانتصـارات العراق 

وسـوريا وتاليش تنظيمي داعش والقاعدة 

فيهما، ُكـّل هذا التأييد واالنتصارات ملحور 

املقاومـة يف هـذه الـدول إنما هـو لصدق 

وبربكة  إيَمـانهـم وتوليهـم لإلَمـام َعـِيلّ 

دعوة النبي األكـرم صلوات الله عليه وآله: 

«وانرص من نرصه». 

طا صئض السصعط 
الحغت سئثالمظان السظئطغ 

لو لـم يكن من 
أمِر السـيد القائد 
(عبـد امللـك بـدر 
الدين الحوثي) إال 
نا إىل  أنه جاء لريُدَّ
ُهويتنـا اإليمانية 
السليمة  اليمانية 
َلـكان ذلـك كافياً 
نتـواله  بـأن 

وننضوي تحت لوائه ومسريته. 
عقـوٌد ونحـن نتنقـل مـن انحطـاط إىل 
انحطـاط آخر قيمي وأخالقـي ومجتمعي 
الواسـع  الحقيقـي  ومفهومـه  بمعنـاه 

والفضفاض، فما الذي حصدناه؟!
كان اإلنسـان اليمني إذَا حّدث صدق َوإذَا 
وعـد لم يخلف َوإذَا عاهد وىفَّ َوإذَا ائتمن لم 

يخن..!
وكان يف تعامله مع أهله وقومه وجريانه 
وال  الغـرور  وال  الكـرب  يعـرف  ال  بسـيطاً 

االستعالء..!
وكان يكـرم الضيـف إذَا وصـل ويأمـر 
باملعروف وينهى عـن املنكر ويمقت الظلم 

وال يقبل الضيم..! 
حتى إذَا قتل أَو أراد األخذ بثأر، 

كان حني يقتل أَو يأخذ بثأٍر مثالً، ال يقتل 
إال (مضطراً) وال يقتـل (غيلًة) وال (غدراً) 

وكان أَيْـضاً ال يقتل امرأًة أَو طفالً.. 
وكان وكان وكان.. 

يعني وباختصار كان أقرَب الناس تخلقاً 
والتزامـاً وتقيـداً بأخالق وتعاليم اإلسـالم 

السمحاء. 
فما الذي حدث؟! 

تعالوا اليوم وانظـروا (بأم أعينكم) حاَل 
اإلنسـان اليمنـي، أيـن كان وكيـف أصبح 
بفعل التسـاهل والتسـهيل يف أمـر الهوية 
والقيم، وستعرفون حجم الكارثة وحقيقة 

املأساة؟!
يعنـي أقـل ما تـراه أمامـك هـو عملية 
تجرد وانسـالخ واضحة من الهوية والقيم 
واألخـالق تجـري عـىل أعـىل وتـرية بفعل 
مؤثـرات ومغريـات أجنبيـة وبصـورة لم 

يشهدها هذا املجتمع من قبل! 
ويـوم أن جـاء هـذا الرجـل مستشـعراً 
الخطر، جاءنـا وهو يحمل معـه مرشوعاً 
قرآنيـاً ال يريد للناس من خالله فقط إال أن 
يعودوا إىل دينهـم وهويتهم وخصوصيتهم 
ووضعهـم الصحيح والسـليم الـذي كانوا 

عليه من قبل، فماذا حصل؟!
قامت قيامة البعض ولم تقعد!

لكنه أبى إال أن يقف ويواجه العالم كله يف 
سبيل العودة بهذا املجتمع إىل ُهويته وقيمه 
وخصوصيته اإليمانية اليمانية مهما كّلفه 

ذلك من ثمن! 
بالله عليكم، أفال يستحقُّ مثل هذا الرجل 
أن يتواله الناُس كما تولوا َجدَّه من قبُل؟! 
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شغ ذضرى العقغئ.. تتغئ لمظ غخظسعن طةَث الغمظ 
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سئثالضرغط السطظئ*  

نصهـا  الـوارد  الواليـة  يـوم  ذكـرى  يف 

ـــة  واملدونـة يف ُكــّل كتـب فقهـاء األُمَّ

بمختلـف اجتهاداتهـم وتنـوع مذاهبهم، 

نوجـه التحية إىل من يشـقون طريق املجد 

بسواعدهم، السـاجدين فوق تراب األرض 

بجباههـم، املدافعـني املتمسـكني بأصول 

وأرواحهـم  دمائهـم  الباذلـني  العقيـدة، 

وأموالهـم رخيصـة لنرصة اإلسـالم وعزة 

املسـلمني والتمسـك بالرشيعة السـمحاء 

التي ال يزيغ عنها إالَّ هالك.

التحيـة لكم أيها املرابطـون الثابتون يف 

مياديـن الدفاع يف ُكـّل سـهل وجبل، تحية 

لكـم أنتم يـا من حملتـم إيَمـانكـم عتاداً 

وجعلتم صمودكم ثباتاً. 

إليكـم أنتـم أيهـا املرابطـون يف خنادق 

التمـاس املناوبـني واملدافعـني عـن ثغور 

الوطن ليالً ونهاراً.

ثباتهـم  يحتسـبون  الذيـن  ُكــّل  إىل 

عـن الديـن  وصربهـم وتضحياتهـم ذوداً 

واألرض والعـرض والرشف والكرامة، نعم 

كيـف ال وأنتم تتصـدون لتحالـف أعرابي 

معتـد (مطبـع بغيـض) يجـري يف دمـه 

وطباعـه الحقد والكراهيـة للمؤمنني منذ 

مئـات السـنني.. ُكــّل همه ومنذ نشـأته 

كمـا أوكل إليه اسـتهداف وإضعاف اليمن 

وتجهيلـه وتغذيـة الرصاعـات بـني أهله، 

وإهالك الحرث والنسـل لـكل اليمنيني من 

هم هنا أَو كانوا هناك دون استثناء.

بحـرسة ومـرارة نقـول: يا ليـت قومي 

يعلمـون ولعلهـم عاملـون، وبخفايـا عدو 

تعمـى  ال  لكنهـا  يدركـون،  األزيل  اليمـن 

األبصار بل تعمى القلوب التي يف الصدور. 

تحيـه لكم أيها املرابطون ولكم منا املدد 

والدعـاء ومن الله الثبـات والنرص والتأييد 

حتى النرص وتحرير األجزاء املحتّلة ومللمت 

الشـتات وتحريـر القـرار والخـروج مـن 

عبـاءة الوصاية والتبعيـة التي هي الهدف 

والعنوان األبـرز لهذا التحالف الشـيطاني 

األعرابي البغيض. 

َلَكم أرسف هذا العدّو يف حصارنا وّضيق 

عـىل أرزاقنـا وقطـع مرتبـات موظفينـا 

ومتقاعدينا وأجاز لنفسـه االستحواذ عىل 

عائدات اإليرادات النفطية والغازية؛ كونها 

تقـع بجغرافيـة املحافظـات املحتّلة التي 

ينهبهـا ليل نهـار.. بها كمـم األفواه حني 

ـــة لـرشاء ذمم  أرسف بضـخ أمـوال األُمَّ

األذيال فجمع حوله معظم أرشار العالم يف 

حرب غري متكافئة ال عدًة وال عتاداً. 

أنفـق عليهـا األرقـام الفلكيـة ويحاول 

أن يطفئ نـور الله بأفواههـم وبإعالمهم 

وبأمـوال وثـروات واحتياطيـات األجيـال 

القادمـة من أبناء شـعوبهم.. تسـاندهم 

اإلدارة  والرجـس  الـرش  إدارة  وتدعمهـم 

مصاصـة  الصهيوماسـونية  األمريكيـة 

دمـاء وثـروات شـعوب املنطقـة وذراعها 

الرسطانـي الخبيـث مـن بنـي صهيـون 

املحتّلني لفلسـطني ومن تماهى معهم من 

األعـراب املنافقـني املطبعني ومـن ورائهم 

جنود إبليس. 

ورغم ُكـّل ذلك هم بعون الله منهزمون 

فسـينفقونها ثـم تكـون عليهـم حـرسة 

ومذلـة وندامـة وخزي يف الدنيـا وعذاب يف 

اآلخرة.

نعـم إننـا َلفخـورون بثباتكم يـا رجال 

الرجـال وعىل نهجكم سـائرون ويف طريق 

الحـق خلفكم ماضـون حتى تعلـو كلمة 

الحق عىل الباطل وتتجىل املواقف وتتكشف 

الطيـب  مـن  الخبيـث  ويتميـز  الحقائـق 

وحينهـا لن ينفع املخدوعـني توبتهم حني 

نرى عودة إخوة يوسف إىل رشدهم يعلنون 

خروجهم من دائرة الشك الكاذبة املخزية، 

َحيـُث االرتـزاق، إىل دائرة الحـق الواضحة 

الجلية حينها سـيدركون أن مواقفهم تلك 

لـم تكن سـوى نزغ شـيطاني ووسوسـة 

خنـاس وأن الوطـن والعيـش فيـه بعـزة 

وكرامة واسـتقالل تسـاوي كنـوز األرض 

مجتمعة غري أنهم سـيكونون عربة ومثاالً 

مـن أمثلة التاريخ السـيئة بما أسـاءوا به 

لوطنهم وشعبهم وأمتهم املسلمة. 

النـرص والعزة والكرامـة والبقاء واإلباء 

والشموخ ليمن اإليَمـان والحكمة وأبنائه 

نحـن الصامدون  الرشفـاء.. ولنـا جميعاً 

الطيبـة  بلـد  الخـري،  بلـد  يف  الصابـرون 

واإليَمـان والحكمة. 

* أمني عام اتّحاد عمال اليمن

أغعب أتمث العادي

نسـتلهم من ذكرى يوم الغدير العديد من الدروس 
والعـرب فهو يـوم إكمال الديـن وإتمـام النعمة عىل 
املسلمني واملؤمنني بتنصيب أمري املؤمنني عيلّ بن أبي 
ـَالُم-، وهو يـوم عظيم يحتفل فيه  طالب -َعَليِْه السَّ
املؤمنـون، ويفرحون فيـه، وذلك لألدّلـة التي وردت 
يف فضلـه وعظمته وأهميّته فإذا رجعنـا قليًال إىل ما 
قبل خمسـني عاماً فسـنجد أن آباءنا وأجدادنا كانوا 
يتخـذون من يـوم الوالية عيـداً يحتفـون فيه بذكر 
َالُم-، إىل أْن  مناقب ومآثر أمري املؤمنني عيل -َعَليِْه السَّ
جاء عرص التحريف والتدوين بحسب رغبات السلطة 

الحاقدة املبغضة لعيلّ وأهل بيته عليهم السالم، وال يعني إنكارهم 
لفضيلة هذا اليوم شـيئاً، فاألحاديـث الواردة يف هذا اليوم واآليات 

النازلة فيه تدلل عىل فضله. 
َحيـُث أخـذ النبـّي -صلوات اللـه عليه وعـىل آله- بيـد عيلّ بن 
ـَالُم- فقال: ألسـت ويلّ املؤمنني؟ قالوا: بىل،  أبي طالب -َعَليِْه السَّ
يا رسـول الله، قـال: من كنت مـواله فعيلّ مواله، فقـال عمر بن 
الخّطـاب: بٍخ بٍخ لك يا ابن أبي طالب، أصبحت موالي وموىل ُكـّل 
مسـلم، فأنزل الله (اليَْوَم أَْكَملُت َلُكْم ِدينَُكـْم... ) (۱). ورواه ابن 

عساكر وابن املغازيل (۲). 
قال تعاىل يف سورة املائدة: (يا أَيَُّها الرَُّسوُل بَلِّْغ ما أُنِْزَل إَِليَْك ِمْن 
َك َوإِْن َلْم تَْفَعل َفما بَلَّْغَت ِرسـاَلتَُه َواللَُّه يَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس إِنَّ  َربـِّ

اللََّه ال يَْهِدي الَقْوَم الكاِفِريَن). 
هـذه اآلية الرشيفـة نزلت يف أواخر عهد رسـول الله -صّىل الله 
عليـه وآله- عند عودته مـن حّجـة الوداع بني مّكـة واملدينة عند 
غديـر خـّم، وقد مىض من دعوته -صّىل اللـه عليه وآله- أكثر من 
عرشيـن عاماً، كان فيها رسـول الله قد بّلغ ُكــّل أمور الرشيعة 

وعّرفها للمسـلمني من صالة وصوم وحّج وأحكام الزكاة وغريها 
من أحكام الرشيعة، ولم يبق يشء إّال وبلغه، فماذا يعني هذا األمر 
اإللهـي بتبليغ ما أنزل إليه؟ وما هـو األمر الذي أمر 

بتبليغه للناس وأمام عرشات األلوف من املسلمني. 
قال السيوطّي يف الدّر املنثور: أخرج ابن أبي حاتم، 
وابن مردويه، وابن عسـاكر، عن أبي سعيد الخدرّي 
قـال: نزلت هذه اآلية: (يا أَيَُّها الرَُّسـوُل بَلِّـْغ ما أُنِْزَل 
إَِليَْك ِمْن َربَِّك) عىل رسول الله صّىل الله عليه وآله يوم 

غدير خّم، يف عيلّ بن أبي طالب (٤). 
وقـال السـيوطي: أخـرج ابـن مردويه، عـن ابن 
مسـعود قـال: كنّـا نقرأ عـىل عهد رسـول الله صّىل 
اللـه عليه وآله (يا أَيَُّها الرَُّسـوُل بَلِّْغ ما أُنِْزَل إَِليَْك ِمْن 
َربَِّك) إّن عليّاً موىل املؤمنني (َوإِْن َلْم تَْفَعل َفما بَلَّْغَت ِرساَلتَُه َواللَُّه 

يَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس) (٥). 
وبعـد أْن أعلن رسـول الله -صّىل الله عليـه وآله- تنصيب أمري 
َالُم- أمام ُكـّل تلك الحشود يف غدير خّم، وبذلك  املؤمنني -َعَليِْه السَّ
تّمـت النعمـة، وكمـل الدين بوالية سـيّدنا وموالنا أمـري املؤمنني 
ـَالُم-، نزلت بعد ذلـك آية إكمال الديـن وتمام النعمة،  -َعَليْـِه السَّ

لتعلن ذلك اليوم عيداً للوالية. 
قال تعاىل يف سـورة املائـدة: (اليَْوَم أَْكَملُت َلُكـْم ِدينَُكْم َوأَتَْمْمُت 

َعَليُْكْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكُم اإلسالم ِديناً) (٦). 
فبالرغـم من وضـوح أهميّة ذلك اليـوم، واآليـات النازلة فيه، 
واألحاديث الواردة بخصوصه، َفـإنَّ العاّمة يشـنّعون عىل أحباب 
أهـل البيت وشـيعتهم احتفالهم بذلك اليوم، غافلـني عن ُكـّل ما 
ورد بخصـوص ذلك اليوم من آيات وأحاديث، ويأخذون بتعليمات 
مـن حرف وحظر عليهم معرفة فضيلة هذا اليوم، حتّى صار ذلك 
العيد نسـياً منسـيّاً، إال ما كان من املؤمنـني الصادقني يف توليهم 
ـَالُم- الذين حافظوا عىل  ونرصتهـم ألمري املؤمنني عيل -َعَليِْه السَّ

االحتفاء به، ألهميّته وعظيم قدره. 

العقغُئ طظعٌب 
رّباظغ وجطعٌك 

إظساظغ 
د. حسفض سطغ سمغر 

 

أشـار  عندمـا 

السيد القائد ملعنى 

التـويل يف مفهومه 

فهـو  العمـيل 

مسـألة  أن  يؤّكـد 

التويل هـي ارتباط 

الرسـالة  بمنهـج 

اإللهيـة بمعنى أن 

التويل ليـس انتماء 

مذهبياً وإنما ارتباط عميل من خالل السري يف 

منهج الرسـالة السماوية وهنا يجدر اإلشارة 

إىل أن مسـألة التويل هي االتبـاع واالقتَداء ملن 

أمرنا الله سـبحانه وتعـاىل باتباعه وال تعني 

املـواالة أن نحب مـن توليناهم فقـط بل إنها 

اقتـَداء بالدرجـة األوىل ملن توليناهـم، َوإذَا ما 

تأملنـا أُولئك الذين أمرنا اللـه بتوليهم َفـإنَّنا 

حتمـاً سـوف نعي معنـى الواليـة وأهميّة أن 

نكـون متولني لهم باملعنى العميل والسـلوكي 

الذي يرتجم معنى الوالية يف سلوكنا من خالل 

التزامنـا اإليَمـانـي واألخالقي بمـا كان عليه 

أوليـاء الله مـن سـلوك عكس مبـادئ الدين 

الحقيقيـة فكـراً وسـلوكاً، ومن هـذا املنطق 

يمكن أن نقول بأن التويل يحكم سلوك وأقوال 

اإلنسـان بمـا يوافق سـلوك مـن توالهم من 

املسلمني. 

ولعل األحـداث التي تمر باألمة يف حارضها 

تؤّكـد لنا أهميّة أن يكون التويل لله ورسـوله 

يحمـي  حصـني  كـدرع  األطهـار  وأوليائـه 

املسـلمني مـن االنـزالق إىل تـويل أعـداء الله، 

فمن لـم يتـولَّ مـن أمرنا للـه بتوليـه حتماً 

سـوف يتولَّ مـن أمرنا للـه بعـدم توليه قال 

تعاىل: (إِنََّما َوِليُُّكُم الله َوَرُسـولُُه َوالَِّذيَن آََمنُوا 

ـَالَة َويُْؤتُوَن الـزََّكاَة َوُهْم  الَِّذيـَن يُِقيُموَن الصَّ

َراِكُعـوَن)، وهنا نجد الكثري ممن تولوا اليهود 

والنصـارى هم قوم أنكروا قول الله سـبحانه 

وتعاىل يف مسـألة التويل: (يَا أَيَُّها الَِّذيَن آََمنُوا َال 

تَتَِّخذُوا اْليَُهوَد َوالنََّصاَرى أولياء بَْعُضُهْم أولياء 

بَْعٍض َوَمْن يَتََولَُّهْم ِمنُْكْم َفِإنَُّه ِمنُْهْم إِنَّ الله َال 

يَْهـِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي)، ونتيجة لعدم توليهم 

ملن أمر الله بتوليهم زاغوا عن الحق وانحرفوا 

عن الرصاط املستقيم وخالفوا توجيهات الله 

وأوامـره فمرقوا من الدين حني أصبحوا جزءاً 

ممن تولوهم، وعليه َفـإنَّ التفريط يف مسألة 

الواليـة تـؤدي إىل التفريط يف الديـن والعقيدة 

وهنـا تظهر أهميّـة أن يكون املسـلم ملتزماً 

قوالً وعمالً بتعاليم الدين؛ ألَنَّ البديل سـيكون 

نهايته مواالة أعـداء الله ومن ثم الخروج عن 

الدين والعياذ بالله.
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الَعقغُئ اإللعغئ لغسئ سظعاظًا ذائفغًا 

ــئرحفٌئ طظ غثغِر العقغئ رحفٌئ طظ غثغِر العقغئ  ــئغعُم الشثغر غعُم سجة اُفطَّ غعُم الشثغر غعُم سجة اُفطَّ

طظاخر الةطغ  

يف عـام مـن أعـوام البـالغ الرسـايل وهـو األخري، 
ورسـول الرحمة، وصحبه ومن معـه، هم زهاء أحد 
عرش ألف حاج من جميع البقاع والديار اإلسـالمية، 
يمكـن أن نقـول معظم الجزيـرة العربيـة، ويف أثناء 
العودة مـن حّجـة الوداع من السـنة العارشة، وعىل 
قارعـة الطريق، جاء البالغ للرسـول األكرم: (يَا أَيَُّها 
َك...) هنا يتحتم  الرَُّسـوُل بَلِّْغ َمـا أُنِْزَل إَِليْـَك ِمْن َربـِّ
املشـهد وألهميّة األمر، يهيئ الرسـول -صلوات الله 
عليه وآله- الظروف ويلـم الجمع، يقف يف موقف لو 
ــة من بعده لوقفت اليوم كبرية ذات باع  وقفتـه األُمَّ

وشـأن وواحدة من أقطاب العالم، أمام الرئيس األمريكي العجوز 
جو بايـدن، والذي هو يف زيارة إلعادة البسـاط للرشق األوسـط، 

وحلب ما تبقى من بقرة بني سعود. 
كان ذلـك البالغ هو إعالن واليـة أمر ألمة إىل من يهديها، إىل من 
يصنع منها قـوة جبارة، وقـدرة مناهضة للتقسـيم، والتطبيع، 

واالنحراف، والركوع، لتفاهات العالم. 
ــة والية رسـول  ام الوالية ويف حني يسـتقبل أحرار األُمَّ مع أَيـَّ
الله ووليـه اإلَمام َعِيلّ (ع) من بعده، ليعيدا إليها الوالء الحقيقي، 
الذي أراده الله، هي ترفع يد أمريكا الذي أرادها الشيطان، رغم أن 
ام مع الحج، وعرفة، ولكن لم  الرباءة من الشـيطان كانت قبل أَيـَّ
يكن الحج بالشـكل الذي يثمر والية صادقـة ألولياء الله، بل جاء 
الرئيـس األمريكـي ليثمر من ُكـّل برئ عميق، ليأخـذ ما ادَّخره آل 

سعود نهباً من الحجيج وموسم الحج. 
اجتمعت القمة العربية األمريكية لوضع التاج عىل البنت املدللة 
«إرسائيـل» هذا مـا قصده بايدن الخـرف يف زيارته لكيـان العدّو 

اإلرسائييل. 
أراَدت البنت الشوهاء حلفاً يحميها من دنس نفسها، فالتجأت 
إىل أعراب الخليج ودويالت، اتخذت سـنام اإلسـالم مطية املطايا، 
دافعـة النفط والثـروة والحمايـة َواالتباع كله لـرتىض إرسائيل، 
عـىل هرم النفاق مملكة العهر التي دنسـت وُدِنس زمان جرى يف 
ــة العربية، تأسسـت من عـام ١٩٢٤م رسطان زرعه  تاريخ األُمَّ

ــة.  االستعمار الربيطاني يف جسد األُمَّ

تظـل السـعوديّة تبحث عن ُكـّل ما له رضـا بأمريكا، فحاولت 
تيسري الزيارة املشـؤومة، ولكي ال تُحرج أمام الرئيس األمريكي، 
ات  مع تناول كأس القهوة، جراَء الصواريخ واملسـريَّ
اليمنيـة، سـارعت بشـماعة وهنة تملؤهـا الثقوب 
املهرتئـة، هي الُهدنـة، بالنسـبة لشـعبنا وقضيتنا 

اليمنية. 
الُهدنـة والتي لطاملا لم تؤت أكلها وثمارها سـوى 
االخرتاقـات امُلسـتمّرة والنزيـف الجـاري واملعانـاة 
املتواصلـة، واملرتبات املنقطعة، والسـفن املحتجزة، 
واملنافـذ املغلقـة، وغريهـا مـن الحصـار والحـرب 
العبثية، إعالميا، سياسـيٍّا، وأخـريًا اقتصاديٍّا، ورقة 
حركتها دول العدوان لتكسب إنجازات سياسية عرب 
الضغط، وكلها محاوالت، ال جدوائية منها، وقد عرف الشـعب ما 
يراد له. ومرشوعية الُهدنة وجوازية بقائها هي املعايري السـابقة 
الذكر، يف حني لم يشهد الشعب شيئًا منها، إذ ال ُهدنة وقادة الرش 
عىل العالم يف قصور جدة، تلعب أمريكا بمسـمى قوة القطبية، أَو 
أحادية القطب العاملي، غري مدركة ما يحيكه الدب الرويس الذي ال 
يمكن يستقر حتى تزول األحادية، وتلد الثنائية وغريها عىل رقعة 

الخريطة العاملية. 
بهذا يتضح أن الوالية اإللهية، دسـتور كتاب وحاكمية مطلقة 
عىل حاكمية العالم؛ كونها تستند إىل عدالة سماوية، تحيا يف ظلها 
البرشية وتهنأ اإلنسـانية، فال سـعادة للمجتمـع وحاكميته غري 
سـعادة تتحّقق من خالل الوالية اإللهية، إذ هي عرصية، فكرية، 
حضارية، واقع الوالية يشهد لها بالتقدم الحضاري حسب املعيار 
القرآنـي والذي أوجدته النظريات الحديثة من خالل وضع قوانني 
وتعاليم وأسـس هزيلة هشـة ليسـت ذات أرضيـة صلبة تضمن 

حتماً أحقية اإلنسانية يف العيش املشرتك. 
فالواليـة وإن اخرتقت من قبل مدعي التديـن ومنحريف األهواء 
والذين ال يجدون متنفسـاً ألطماعهم مع مبادئ الوالية، إذ يرون 
فيهـا ما يكبل جمـاح رغباتهم يف ُكـّل ما ليس لهم فيه حق، وهم 
أشـتات منهـم: همج رعـاع يميلون مـع ُكـّل ناعـق، ومنهم من 
لم يسـتيضء بنور العلم، ومنهم السـذج من مسـتضعفي القوم، 
ومنهم السـماعون وغريهم، تظل يف مرحلة الثبـات الزمني؛ ألَنَّه 

الله، وهي منه وإليه. 

د. تصغئ شدائض

تنسـاُب الِعرب والدروس غزيرًة رقراقة من 
غدير يوم والية من أحبه الله ورسوله وأمرنا 
ـَالُم- لينهل  أن نتواله اإلَِمـام َعِلـّي -َعَليِْه السَّ
املؤمنـون حقاً من هذه الذكرى حكمة ربانية 
يرتفع منسـوبها عـىل مر الزمـان ويرتوون 
بها فكراً إسـالمياً أصيالً َوشعوراً باملسؤولية 
ــة وقضاياهـا، فيؤّكـدون توليهم  تجاه األُمَّ
لإلمـام عيل ما بقية فيهم حياة؛ ألَنَّها سـبيل 
ـة لتصحيح مسـارها  النجـاة الوحيـدة لألُمَّ
املنحـرف، بينما يبقى املنافقـون واملكابرون 
واملتعصبـون عطـىش ال ينالهـم مـن فيـض 
ذلـك الخري العظيم شـيئاً، بل إنهم ال يفتؤون 
يغوصون يف وحل النفاق والعمالة ألعداء الله 

ورسوله جيالً بعد جيل. 
األمانـة  تبليـغ  عـىل  النبـوة  عـزم  فمـن 
وإكمال الدين وتمـام النعمة وبعظمة القائد 
الحريـص عىل مسـتقبل أمتـه، ترتفـع اليد 
الرشيفـة يـد الرسـول األعظم ممسـكة بيد 
وصيه ورجل اإلسـالم األول من بعده اإلَِمـام 
َعِلـيٍّ بن أبي طالب -عليهما السـالم- ُمعلناً 
للجميـع أن هذه اليد هي التـي ارتضاها الله 
ــة  ورسوله لتسـتلم زمام األمور وتقود األُمَّ
وتميض بها يف سبيل الرشـاد، وهاتان اليدان 
الرشيفتان لطاملا تماسـكتا عىل مدى سنوات 
تبليغ الرسالة السماوية فحملتا امليثاق املتني 

ــة وصدتا أعداء  للبرشية بقوة، وحمتـا األُمَّ
الله ورسـوله واملسـلمني، وهذا أمر ال غرابة 
ـَالُم- بالنسـبة  فيـه فمكانة عـيل -َعَليِْه السَّ
لخـري الربيـة -صلـوات ربي وسـالمه عليه- 
بمقام هـارون من موىس -عليهما السـالم- 
فاملهمـة واملسـؤولية واحـدة صـدوع بدين 
اللـه، َوتقديمه صافياً من الشـوائب كما أراد 
ــة إىل  -سـبحانه وتعاىل- وقيادة سفينة األُمَّ

بر األمان. 
وإن كان املسـلمون قد ضيعـوا هذه الهبة 
الربانية بعـد موت الرسـول األعظم مبارشة 
ــة  ألسـباب يعرفها الجميع فصار حال األُمَّ
إىل مـا صارت إليه من ضعـف وتخلف وجهل 
ونهـب يف أيـدي الطواغيت عىل مـر األزمان، 
فواجبنـا أن نسـتجيب للـه ورسـوله َونرفع 
تلـك اليد مجـّدًدا ونجاهـد؛ ِمن أجـِل توليها، 
الغالبـني  أعدائنـا  مـن  املحصنـني  لنصبـح 
لهـم، الصاعدين يف سـلم السـمو اإلنسـاني 

والحضاري والفكري. 
ويكفينا رشفاً أن نكون متولني لإلمام عيل 
ـَالُم- ومن أمرنا أن نتواله سـيدي  -َعَليْـِه السَّ
ومـوالي عبـد امللـك بن بـدر الديـن الحوثي، 
قائدنا القرآني الذي نزهو به بني األمم ونسري 
تحـت رايته منترصين عـىل أعدائنا بإذن الله 
مهمـا واجهنا من صعـاب وتحديات، ومهما 
مكر بنا الشـيطان وحزبه؛ ألَنَّنـا نؤمن يقينا 

أن حزب الله هم الغالبون. 

أطغرة السططان
 

إن املتتبـع ألفعـال النبـي وترصفاتـه 
سـيجد أنها ترصفات كلها حكمة ودقيقة 
ا، فمثالً عندما رفع الرسول -صلوات  ِجـدٍّ
اللـه عليه وعـىل آله- يـد «اإلَِمــام َعِلـّي 
ـَالُم- عاليًا كان الهدف منها أن  -َعَليِْه السَّ
يرى النـاس من هو هذا الشـخص بعينه 
عىل الرغـم من أنه كان يمكـن أن يكتفي 

بقوله «فهذا عيل مواله».
أمـا الداللة األعمق لهـذا الفعل فهي أن 
ـــة لن ترتفـع ولن تقـوم لها قائمة  األُمَّ
ال رفعـة وال عزة وال كرامة أمـام أعدائها 
إال إذَا تولـت هذا الشـخص ومن كان عىل 

صفاته. 
ــة اليوم من ذل وهوان  ما تعيشـه األُمَّ
وخـزي وعار وهـو تخليها عـن اليد التي 
رفعهـا النبي محمـد -صلـوات الله عليه 
وعـىل آله- وبحثهـا عن أيٍد أُخـرى باحثة 
عـن العـزة يف تلـك األيـدي ولكن لألسـف 

دونما فائدة. 
فها نحن اليوم نشـاهد مئات الرَؤسـاء 
ال يجدون يف أنفسـهم سـوى الخزي أمام 
والية األمر األُخرى الخارجة عن والية الله

مطأطئني رؤوسهم راكعني. 
ال يمتلكـون كلمـة وال قـرار حتـى يف 

بلدانهـم فاألمريكـي بات هـو من يصنع 
ـة من يحكمها ومن يتوالها يعني من  لألُمَّ
يراه مناسـباً ويعزل من لم يعد منه فائدة 

أَو جدوى؟!
ا يف زيـارة الرئيس  وهـذا ما نـراه جليّـٍ
األمريكـي إىل املنطقـة، فزيارتـه ليسـت 
زيارة الند للند بل هي زيارة السيد للعبد. 

مـا عىل الدولة التي يمر بها إال أن تقول 
له سـمعاً وطاعة لكل توجيـه يوجهه أَو 
أمر يأمـره حتى وإن كان ما يرغمهم عىل 

القيام به هي ضد مصلحة شعوبهم!
ـة أن تدركها  إن الحقيقة التي ال بدَّ لألُمَّ
والتي ال مناص وال مخرج مما تعيشـه إال 
بهـا هي أن نعود من جديـد من ذلك اليوم 
الـذي حـّدد لنا رسـول الله فيـه البوصلة 
الصحيحـة التـي تجعلنـا عـىل الـرصاط 
املستقيم لنعيش العزة من جديد والكرامة 
التـي فقدناها ملئـات السـنني لكي نكون 
ضمن دعاء النبي لنا: «اللهم واِل من وااله 

وانرص من نرصه». 
يجـب أن نعود لذلـك اليـوم ونرفع تلك 
اليـد التي رفعها النبي؛ ِمن أجِلنا نحن كي 

نرتفع مما نحن فيه من الذل والهوان. 
يجـب أن نعـود إىل ذلـك اليـوم لنكـون 
من حزب اللـه الغالـب: «َوَمن يَتَـَولَّ اللََّه 
َوَرُسـوَلُه َوالَِّذيَن آَمنُوا َفـِإنَّ ِحْزَب اللَِّه ُهُم 

اْلَغاِلبُوَن» والعاقبة للمتقني. 

آُل جسعد أطام وقغٍئ 
طظ ظعع آخر

 

زعران الصاسثي 
أحـرار  احتفـى 
ــة بذكرى يوم  األُمَّ
مجدديـن  الواليـة 
أمـر  ملـن  واليتهـم 
ويف  بتوليـه،  اللـه 
حساسـة  مرحلـة 
؛  ئية سـتثنا ا و
املرحلَة  باعتبَارهـا 
التي يمكن أن تعيد 
ـــة إىل عزتهـا  األُمَّ
وكرامتهـا وتجعلها 

ـة قوية يف مواجهة أعدائها.  أُمَّ
يف وقت اسـتقبل آل سعود الرئيس األمريكي 
بايدن اسـتقباالً كبـرياً لتجديـد واليتهم للبيت 
األبيض ورسم مسـار توليهم لليهود، مما يدل 
عىل االنجـرار الكبري الذي ينجر إليه آل سـعود 
ــة، وإبعادها عن االرتباط  يف خدمـة أعداء األُمَّ
بأعالمهـا، وعن اسـتذكار املحطـات العظيمة 

ـة عزتها وكرامتها. التي تعيد لألُمَّ
االبتعاد عـن والية أوليـاء الله يعـد عصياناً 
كبرياً لتوجيهات الله -سـبحانه وتعاىل- ترتتب 
عليه عواقـب وخيمة من أبرزها هو تويل أعداء 
اللـه، فعندما ابتعد آل سـعود عن مواالة اإلَمام 
ـَالُم- وجدوا أنفسهم أمام والية  َعِيلّ -َعَليِْه السَّ
من نوع آخر هي والية أمريكا والية بايدن والية 

اليهود.
ـة أن تستعيد عزتها وكرامتها  فال يمكن لألُمَّ
إال بالرجوع إىل الله -سبحانه وتعاىل- واالرتباط 
الوثيـق بأعالم دينها بتويل أوليـاء الله ومعاداة 

أعداء الله.
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اجاحعاد شطسطغظغ وإخابئ طساعذظ يف 
سمطغئ ذسظ حرق الصثس

رجائُض الصمئ البقبغئ التاجمئ يف ذعران

 : طاابسات

استشهد شـابٌّ فلسـطيني برصاص قوات 
االحتالل بعد تنفيذه عملية طعن، مسـاَء أمس 
الثالثـاء، أَدَّت إلصابة مسـتوطن رشق القدس 

املحتّلة. 
وذكرت وسـائل إعالم عربية، أن مسـتوطنًا 
أُصيـب يف الجـزء العلـوي من جسـده وحالته 
خطـرية، بعملية طعن قرب مجمـع «راموت» 
التجـاري رشق القدس املحتّلة، مشـريًة إىل أّن 

رشطة االحتالل أطلقت النار عىل املنفذ. 
وقالـت: إن «اسـم املنفذ الذي تـم تحييده يف 
عمليـة الطعن بالقدس، هـو توفيق معايل من 

قرية عقب القريبة من رام الله». 
ووفق الصـور املتداولة من موقـع الحادث؛ 

اإلسـعاف  قدمـت  االحتـالل  قـوات  َفــإنَّ 
للمستوطن املصاب قبل أن تنقله إىل املستشفى، 
يف حني تركت منفذ العملية دون أن تقدم له أي 

إسعاف وتركته ينزف حتى املوت. 
ويف أول ردة فعـل قـال حازم قاسـم الناطق 
باسم حركة حماس: «عملية الطعن يف القدس 

رد طبيعي عىل جرائم االحتالل». 
لتحريـر  الديمقراطيـة  الجبهـة  وأّكــدت 
فلسطني أن عملية الطعن البطولية رد طبيعي 
عـىل جرائم االحتـالل ومسـتوطنيه اليومية يف 
عمـوم األرايض الفلسـطينية، واالحتـالل لـن 
يستطيع إخماد نار املقاومة الشعبيّة الناهضة 

يف الضفة والقدس. 
مـن جانبهـا، باركت لجـان املقاومة عملية 
الطعن البطولية التي نفذها فدائي فلسـطيني 

يف «مستوطنة راموت» بالقدس املحتّلة». 

يف السـياق، قـام أهايل مدينة جنـني بتوزيع 
الحلويـات فرحـاً وابتهاجـاً بعمليـة مغتصبة 
رامـوت البطولية والتي نفذها الشـهيد توفيق 

معايل. 
إىل ذلـك، أُصيـب ثالثة مواطنـني بالرصاص 
الحـي، فجَر أمـس الثالثاء، بعـد اقتحام قوات 
االحتالل الصهيوني مخيم عسكر الجديد رشق 

نابلس. 
وقـال الهـالل األحمـر يف نابلـس: «إّن ثالثة 
مواطنـني أُصيبـوا بالرصـاص الحـي يف أنحاء 
متفرقـة مـن أجسـادهم خـالل اقتحـام قوة 
احتاللية مخيم عسكر الجديد، نقلوا عىل أثرها 

لتلقي العالج يف مستشفى رفيديا». 
وذكـرت مصـادر محلية أّن قـوات االحتالل 

اعتقلت ثالثة شبان خالل اقتحامها للمخيم. 

ئ  : طاابسئ َخاخَّ

يف حـدث بالغ األهميّة عـىل صعيد منطقتنا 
والعالم، اسـتضافت الجمهوريُة اإلسـالمية يف 
إيران، أمس الثالثاء، قمًة رئاسيًة ثالثية ضمت 
كالً من رئيسها السيد إبراهيم رئييس والرئيس 
الرويس فالديمـري بوتني والرئيس الرتكي رجب 

طيب أردوغان. 
مصادر إعالمية أّكــدت أن القمة تمحورت 
حـول العديد من القضايا السـاخنة سياسـيٍّا 
ا عىل صعيد املنطقة والعالم، غري أن  واقتصاديّـٍ
موضوَعها األََسـايس ركز عىل استكمال مسار 
«أستانة» الجولة السابعة، لتسوية األوضاع يف 
سوريا سياسـيٍّا، بعدما أعلنت تركيا منذ فرتة، 
نيتها شن عملية عسـكرية يف منطقة الشمال 

السوري. 
وكشـفت وسـائل إعالميـة، بأن انقـرة قد 
ما  رصفت النظَر عن تنفيذ هذه العملية، ال ِسـيـَّ
يف ظـل إرصار ُكـلٍّ من موسـكو وطهران، عىل 
عدم حصولها؛ ملا لها مـن تداعيات خطرية لن 
تقف عن حدود سـوريا، وبمـا يحّقق املصالح 

األمريكية و»اإلرسائيلية» فقط. 
وهـذا مـا عّرب عنـه بوضـوح، قائـد الثورة 
اإلسـالمية يف إيران السـيد عيل الخامنئي خالل 
لقائه بالرئيس الرتكي أردوغان، حينما قال له: 
«أي عمل عسـكري يف سوريا سـيعود بالرضر 

عىل تركيا وسوريا واملنطقة». 
مؤّكـداً عـىل رضورة وأهميّـة الحفاظ عىل 
وحـدة سـوريا، وأن أي عمـل عسـكري فيهـا 
اإلرهابيـة،  الجماعـات  مصلحـة  يف  سـيصب 
ُمشـرياً بأن «إيران سـتتعاون مـع تركيا حتماً 
يف محاربـة اإلرهاب، لكن الحفـاظ عىل وحدة 
ا بالنسبة  األرايض السـورية، هو أمر مهم ِجـدٍّ
القضايـا  َحــّل  وجـوب  عـىل  مشـّدًدا  لهـا»، 

الخالفية مع سوريا من خالل الحوار. 
كما أّكـد السـيد الخامنئـي، أن الجمهورية 
اإلسـالمية تعترب أمن تركيا هو من أمنها، وأن 
عـىل تركيـا أَيْـضـاً أن تعتـرب امن سـوريا هو 
أمنها، ُمضيفاً بأن «إيـران دافعت عن حكومة 
أردوغان دوماً سـواء يف القضايا الداخلية أَو يف 
مواجهة التدخالت األجنبية، وأنها تدعو بالخري 

للشعب الرتكي». 
ولـم تغـب القضيـُة الفلسـطينية عـن هذا 

اللقـاء، َحيـُث شـّدد السـيد الخامنئـي بـأن 
فلسـطني هي «القضية األوىل للعالم اإلسالمي، 
وأنه يجب عـدم االعتماد عىل أمريـكا والكيان 

الصهيوني». 
غـري أن الجانـب األبـرز يف هـذه القمة كما 
وصفها مراقبون، وفيما يتعلق بزيارة فالديمري 
بوتـني، والتي ترصدها بدقـة العديد من الدول 
عىل رأسـهم أمريكا، عىل ضوء زيارة رئيسـها 
جوزيـف بايـدن األخـرية للمنطقـة، والتي لم 
تحّقق نجاحاً يُذكر، باإلضافة إىل الكيان املؤقت 
الذي يخـاف مـن انعكاسـاتها السـلبية، عىل 
رصاعه الوجـودي مع إيران ومحـور املقاومة 

ُعُمـوًما. 
لذلـك بعثـت زيـارة الرئيـس بوتني رسـالة 
قويـة إىل الغـرب وأمريـكا تحديـداً، تؤّكـد أن 
العالم يتغري بعد العملية العسـكرية الروسـية 
يف أوكرانيـا، وأن هناك خططاً ملوسـكو بإقامة 
عالقات اسرتاتيجية أوثق مع إيران يف مواجهة 

العقوبات الغربية. 
ويرتقـب العالـم مـا قد يفـيض إليـه اللقاء 
بني السـيد الخامنئي والرئيس بوتني، وهذا ما 
أشار إليه مستشار األخري للسياسة الخارجية 
«يوري أوشـاكوف»، الذي وصف اللقاء بالسيد 
بعدمـا  الخامنئـي باملهـم للغايـة، ُخُصوصـاً 
تطـور الحـوار بينهمـا، حـول أهـم القضايـا 
املطروحـة عـىل األجنـدة الثنائيـة والدوليـة، 
ووصف «أوشاكوف» أن مواقفهما متقاربة أَو 

متطابقة يف معظم القضايا. 
ويذكـر أن هذه الزيارة، قد تـؤدي إىل توقيع 

االتّفاقية االسرتاتيجية للتعاون الشامل ما بني 
البلدين، والتي سـلمت روسيا إيران نسخة عن 
مرشوعهـا لذلك، خالل زيـارة وزير خارجيتها 

«سريغي الفروف» يف يونيو املايض. 
ومن املمكن أن تؤدي إىل العديد من القرارات 
االسـرتاتيجية، التي قد يكون مـن بينها: إلغاء 
ا كُعملـة للتبـادل التجـاري ما  الـدوالر نهائيّـٍ
بينهما، وتسـخري قدراتهما لتخطي العقوبات 

األمريكية الجائرة. 
يف السـياق، خيّم عـىل أجواء القمـة ِملفات 
الحـرب الروسـية عـىل أوكرانيـا وتداعياتهـا 
إضافـة لتطـورات مفاوضـات امللـف النووي 

اإليراني. 
مـن جانبه، قـال وزيـر الخارجيـة اإليراني 
حسني أمري عبد اللهيان يف تغريدة عرب حسابه 
عىل «تويرت»: «إّن قّمة رؤسـاء إيران وروسـيا 
وتركيـا يف طهـران سـرتكُز عىل أمـِن املنطقة 

واألمن الغذائي، ومنع الحروب». 
َوأََضــاَف عبد اللهيان: أّن «لقاءات رؤسـاء 
إيران وروسيا وتركيا ستكون فرصة؛ ِمن أجِل 
تنمية التعاون االقتصـادي وتعزيز العالقات»، 
موضًحا أّن «الرتكيز سـيكون عىل أمن املنطقة 
مـن خـالل الحل السـيايس وعـدم اللجـوء إىل 
الحرب وضمان األمن الغذائي»، وشـّدد عىل أّن 

«إيران هي مركز الدبلوماسية الديناميكية». 
من جانبـه، ذكـر املتحدث باسـم الكرملني 
ديمرتي بيسكوف أنّه يأمل أن يتم التوقيع عىل 
اتّفاقيـات مع الجانب اإليراني تشـمل التعاون 

االسرتاتيجي الشامل بني البلدين. 

املصاوطئ الفطسطغظغئ 
تتّثر طظ إصاطئ أي 
تطش سسضري طع 
السثّو يف املظطصئ

 : طاابسات
أّكـدت فصائُل املقاومة الفلسـطينية، أمس الثالثاء، أن 
زيارَة الرئيس األمريكي جو بايدن للمنطقة جاءت لتعزيز 
أمن الكيان وتثبيت وجوده عىل أرضنا املحتّلة وليكون جزًء 

رئيسياً يف املنطقة يف مواجهة قوى املقاومة ومحورها. 
وقالـت الفصائـل يف بيان لها عقب لقـاء وطني عقدته 
بغزة حمل عنوان (انعاكاسـات زيـارة بايدن عىل القضية 
الفلسـطينية وسـبل املواجهة): إن «الزيارة شـكلت بُعداً 
خطرياً ملا تقدمـه من دعم ال متناهـي لالحتالل واالنحياز 

التام له من خالل تقديم الدعم املايل واألمني للكيان». 
َوأََضــاَف البيـان: «بايدن تعهد بمنع إيـران من امتالك 
السـالح النـووي وتعهـدت بمحاربـة املقاومـة يف كافـة 
الجبهات ولكن هذا لن ينجح والزيارة جسـدت بايدن كأنه 
فاتح بالد الحجاز للصهاينة ومهدت لتوسـيع التطبيع مع 

االحتالل». 
وتابعـت الفصائـل يف بيانهـا:» نعـرب عن اسـفنا لفتح 
اململكة العربية السـعوديّة خط جوي مع االحتالل» مبينة 
أن الزيـارة أّكــدت أن َحــّل الدولتـني أصبح بعيـد املنال 
ونسـفت هذا الخيار بالكلية، واملرحلة اآلن تسـتوجب عىل 

السلطة نبذ أوسلو وملحقاتها. 
وأشـار: «بايدن لم ينفذ ما وعد به الفلسطينيني يف فتح 
مقـر للمنظمـة يف أمريكا وسـاند االحتـالل فكيف يمكن 
الوثوق به يف تحقيق السالم، محذراً من أية اتّفاقات رسية 
عسـكرية أمنيـة من أي حلـف عربي صهيوني عسـكري 

وأمني يهدف إىل زعزعة امن واستقرار املنطقة. 
ـة  وجـددت الفصائـل تأكيدهـا أن العـدّو األوحـد لألُمَّ
هـو الكيـان الصهيوني وليـس أي جهة إسـالمية وعربية 
يف املنطقة سـواء كانت إيـران أَو فصائـل املقاومة، داعية 
لـرضورة فتـح حـوار اسـرتاتيجي بـني كافـة مكونـات 
ـــة جمعاء يف مواجهة الخطر  ــة لتحقيق وحدة األُمَّ األُمَّ

الصهيوأمريكي يف املنطقة. 
وأَشـاَرت الفصائل إىل أن الرهان عـىل اإلدارة األمريكية 
هو رهـان عىل رساب وبايـدن مثله كمثل باقي الرؤسـاء 
«رضورة  عـىل  مؤّكــدة  األمريكيـة،  لـإلدارة  السـابقني 
التصدي للمشـاريع الخطرية يف املنطقـة من خالل تظافر 
قـوى املقاومة، واالسـتمرار يف تبني نهـج وخيار املقاومة 

ووضع اسرتاتيجيات شاملة للمواجهة». 
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جظث الخغادي 
 

يف زمـن يتصاعد فيـه تكالب 
قوى الرش العامليـة عىل ما بقي 
مقـدرات  مـن  ـــة  األُمَّ لهـذه 
ومعتقـدات، وبعـد قـرون مـن 
الهيمنـة عـىل وتـرية التقسـيم 
الحـروب  وإثـارة  َواإلضعـاف 
والنزاعـات الداخليـة، بـات من 
ة بعد  الواجـب فرضاً علينـا كأمَّ
ُكــّل هـذا الدهـر مـن الضيـاع 
واالنصياع لرياح املؤامرات َوهذا 
حضورنـا  لطمـس  الهـادف  املـد 
اإلنسـاني َوالتاريخـي أن نصّعد املواجهة بما توفـر لدينا من 

موروثات مغيَّبة وإْمَكانيات مقوَّضة. 
ويف التجربة اليمانيـة بمواجهة العدوان واالنتصار عليه ما 
ــَة جمعاَء ملغـادرة حالة اليـأس والضياع َواتِّخاذ  يحفـز األُمَّ
قـرار املواجهة، بعد التأمل يف طبيعة املفاعيل التي صنعت هذا 
النـرص، والتي كان أولهـا العودة إىل تعليمـات القرآن الكريم، 
َوما انبثق عن مضامينه ومقّرراته من موجهات يحتشد ألجل 

إعالئها اليمنيون اليوم يف مختلف الساحات. 
يف يوم الغدير وجدنا الدواء الناجع بعد أن نجحنا يف تشخيص 
الداء الـذي أوهن العزائـم َوأحال الواقع العربي اإلسـالمي إىل 
صفحـات منسـية يف التاريخ املعـارص، ويف يـوم الغدير رأينا 
األجوبة لكل ما تقدم وتأخر من أسـئلة واستفسـارات، ليس 
جزافـاً أَو تحت تأثري العاطفة، فلقـد ثبت لنا بالدليل القاطع، 
بعد البحـث والتقييم بكل األدوات املنهجيـة أن الوالية توجيه 
رباني َومحمدي، جاءت مـن صميم الدين كرشط أوحد للعزة 
ــَالُم- ومن  ٍّ -َعَليِْه السَّ والقـوة والغلبة، وأن والية اإلَمـام َعِيل
مىض عىل نهجه من أعالم الهدى عىل امتداد العصور َواملراحل 
هي كمال الرسـالة َوتمـام النعمة اإللهية، كمـا هي الطريق 

الضامن إىل إقامة الدين َوقوة الدولة. 
ٌّ -َعَليِْه  وملـن فاته إدراك قيـم الدولة التي أرادها اإلَمـاُم َعِيل
ــَالُم- عليـه أن يدركها يف عهده ملالك األشـرت التي تناولها  السَّ
بالتفصيل السـيد القائـد مؤّخراً يف دروسـه اليوميـة، ليتبني 
الجميـع كارثية التفريط بهـذا النهج، وفضائـل العودة إليه، 
وليـدرك كم هـو الدين اإلسـالمي عظيمـاً حينمـا يكون من 

مناهله الصحيحة. 
تتزامن املناسـبة هذا العـام مع تغريات جديـدة يف الرصاع 
اإلسـالمي الصهيوني ويف ظل تَحـّركات أمريكية صهيونية يف 
املنطقة بمعية أنظمة العمالة والنفاق، وخاللها يزداد وضوح 
ـــة يف مفرتق طريقني  املواقـف والتمرتسـات، زمن باتت األُمَّ
واضحـني يف املعالـم واملآالت، يربز معسـكُر أهـل الوالية دوالً 
َوفصائـَل كقوة ثابتـة َوباقية َومتصاعدة يف سـاحة املعركة، 
ومن حولهـم التخبط واالرتهان يعرتي دوالً َوكيانات بال حول 
وال قـوة، َوالقـوة باللـه وحده، هـو من خط مسـارها َورمى 

بحبلها الوثيق ملن رغب بالنجاة. 

ة والرشُخ الغمظغ  طثرجاُت جصغفئ ِجثَّ
طرتدى الةرطعزي   

 

زعامات عربية وشـعوٌب انطوت معها وانصاعت 
يف دهاليز الضياع. 

سـعت حجاً وتسـبيحاً وشـكراً بحمد رب البيت 
األبيـض، يرتجـون منـه األمـَل وأمـَن حارضهـم 

ومستقبلهم. 
جميُعهم حجيج تهافتـوا إىل مائدة خيانة أعدها 
النظام السعودّي عىل رشف جوزيف بايدن إله نعمة 
أمنهم وبقائهـم يف كرايس اإلمارة يتبجحون به عىل 

شعوب خنعت لهم وأصبحت تعيش اإلذالل. 
والٌء وتعظيـٌم لبايـدن ولقطاء الكيـان اإلرسائييل 

عىل مرأى ومسـمع علماء ومشايخ دين أسـموهم كذباً وبهتاناً 
وهم من الدين واإلسالم منسلخني. 

وتزامنـاً مع موسـم الحج مناسـكه وشـعائره التـي افتقدت 
للنديـة والتـويل الصـادق للـه ورسـوله واملؤمنني، أراد شـيطان 
أمريـكا أن يحرض يف الجهة املقابلة ملكة ليلفت األنظاَر وليشـغل 
العالم عن الحج ورمي الجمرات وعن مناسبة يوم الغدير وإعالن 

الرباءة من أعداء الله. 
اجتمع املطبعون متناسني فضائَل وعظمَة هذه األيّام املباركة 
الـذي يجتمع فيه الحجاُج من أصقاع العالم اإلسـالمي تلبية لله 

ورسوله وبراءة من الله ورسوله من املرشكني. 
لكـن وبما أن النظام السـعودّي أفقد الحـج مذاقه ومضمونه 

وجّرد الحجيج من حرية العبادة عىل أكملها. 
فقد أراد ويف يوم الحج األكرب أن يعلن الوالء والتطبيع مع اليهود 

والنصارى ويف نفس الوقت يعلن الرباء والعداء من املسلمني. 

ويف الوقـت الـذي كان لشـعب الحكمة واإليَمــان خيار رفض 
مخرجـات قمة السـقيفة القمـة األمريكيـة العربية والتمسـك 
بمبـادئ الديـن وبركة هذه األيّـام النورانيـة والتي 
يتزامـن معها ذكـرى يوم الغدير يـوم الوالية لإلمام 
ـَالُم- مصداقاً وطاعـة لتوجيه الله  عيل -َعَليْـِه السَّ
ورسـوله من بلغ الحّجـة وأشـهد اللـه والناس عىل 

إكمال الدين واتمام نعمة الهداية للناس. 
ـَالُم-  وأمرهـم بواليـة اإلَِمــام َعِلــيٍّ -َعَليِْه السَّ
كخليفة ييل أمر املسلمني من بعد وفاته صلوات ربي 

وسالمه عليه وعىل آله الطيبني الطاهرين. 
فما يزال الشـعب اليمني ورشفاء العروبة والدين 
متمسـكني بهـذا العهد ولن يخذلوا رسـول الله ولن 
يفرطـوا بأمـر ومقتىض التـويل قوالً وعمـالً وهـو ارتباط عميل 
وسـلوكي والتزام مبدئي وأخالقي وسـريٌ يف الطريق وتَحّرك عىل 
الطريق املسـتقيم وهو التزام بمضامني ومبادئ الرسالة اإللهية 
يف قيمها ويف أخالقها وهذا هو التويل الذي يريده الله منّا ورسوله 
واإلَِمــام َعِلــّي وأعـالم الهـدى عليهـم أفضل الصلـوات وأجل 

التسليم. 
ونحن ومن هذه املبادئ خرج الشـعب اليمني عن بكرة أحراره 
املؤمنـني يعلنّونهـا برصاحة أنهم عىل نهج الرسـالة لن يتخلفوا 
ولـن يفرطوا بوالية اإلَِمـام َعِلـّي ولـن يرضوا بديالً عنه ويف ذات 

الوقت يتربؤون من أعداء الله ومن ُكـّل الطواغيت والجبابرة. 
وعـىل ضفـاف الغديـر يرفـض اليمنيـون مخرجـات اجتماع 
السقيفة ونجدد والَءنا وعهدنا والتزامنا بكل مضامني وتوصيات 
الله ورسوله لنكسب من خاللها العزة والرفعة وحصد االنتصارات 
امليدانيـة بمختلف أنواعها ومواصلة درب الجهاد واالنتصار حتى 

يحكم الله بيننا وهو خري الحاكمني. 


