




شــهر اهلل الكريــم يطــل علينــا بفضلــه العميــم وخيــره 
الكريــم، وبهــذه المناســبة يبــارك المجلــس الزيــدي اإلســامي 
ــة  ــامية عام ــة واإلس ــة العربي ــة واألم ــي خاص ــعب اليمن للش
بحلــول شــهر رمضــان المبــارك، الــذي نأمــل مــن اهلل تعالــى 
فيــه أن يأخــذ بيــد شــعوب هــذه األمــة إلــى مــا فيــه عزتهــم 
أرهقــت  التــي  األغــال  ربقــة  عنهــم  ويفــك  ورفعتهــم 

أعناقهــم.
يحــل علينــا شــهر اهلل الكريــم ضيفــًا للمــرة الثانيــة، بينمــا 

ال يــزال أحقــر عــدوان علــى تاريــخ البشــرية يمــارس عنجهيتــه 
وكبــره وغطرســته علــى شــعب اإليمــان والحكمــة، العــدوان الذي 

ــة،  ــه إالَّ وال ذم ــوا في ــم يرقب ــات، ول ــل والهمجي ــران كل الرذائ ــوة والجي ــه اإلخ ــارس في م
لكبيــر أو صغيــر، خدمــة ألســيادهم إســرائيل وأمريــكا، ففعلــوا مــا بوســعهم مــن الحقــارة 

والنذالــة، وســجل الشــعب اليمنــي مــا بوســعه مــن متانــة الصمــود وفــرادة التميــز.
فــي شــهر شــعبان الماضــي، كان لعلمــاء اليمــن باختــاف مشــاربهم وتوجهاتهــم شــرف 
التصــدي والســبق وقــول الكلمــة الفصــل فــي لقائهــم الموســع عندمــا دنّــس المســتعمر 
القديــم الحديــث أجــزاء طاهــرة وعزيــزة مــن وطننــا فــي الجنــوب، فصــدح صــوتُ العلمــاء 
عاليــًا بوجــوب الجهــاد العينــي ال الكفائــي، وتجريــم مــن يســاعد المعتديــن فــي الداخــل 

والخــارج، وحكمــوا جازميــن بخيانتهــم هلل والديــن والوطــن.
إن ثبــات شــعبنا اليمنــي البطــل بــكل فئاتــه ومكوناتــه وصمــوده وثقتــه بــاهلل هــو مــا 
ــر الموازيــن، وأدهــش القريــب والبعيــد، وجعــل األعــداء يتوســلون الخــروج مــن هــذا  غيّ
ــاة،  ــحق الطغ ــى س ــوّد عل ــعٍب تع ــى ش ــًا عل ــس غريب ــذا لي ــم، وه ــاء وجوهه ــل بم الوح
ــد  ــي المج ــه ف ــزاع حق ــى انت ــخ، وعل ــوال التاري ــزة ط ــة والع ــرش الكرام ــى ع ــع عل والترب
ــة العاليــة حتــى تحقيــق  ــل أن تســتمر هــذه الروحي بالقــوة والصمــود والمثابــرة، والمؤمَّ

ــم. ــح العظي ــن، وتســجيل الفت النصــر المبي
ليــس غريبــًا أن ترتكــس األمــم المتحــدة مــرة أخــرى بعــد صحــوة مزعومــة إلــى أحضــان 
اإلجــرام واإلرهــاب الدولــي بقيــادة راعيتــه الدوليــة أمريــكا، وتتراجــع عــن قرارهــا بضــم 
دول التحالــف الســعودي إلــى قائمــة قتلــة االطفــال الســوداء، فتلــك الصحــوة كانــت مجــرد 
ــم  ــل العال ــذي جع ــرام، ال ــال الح ــث وراء الم ــزاز، والله ــا االبت ــد منه ــة، أري ــوة ظاهري صح
جميعــًا فــي منظومــة الشــياطين الخــرس، وإن دل ذلــك علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى أن 
هــذا العــدوان أمريكــي المنشــأ والمختــم، وأن كل الجرائــم التــي لحقــت باليمنييــن يتحمــل 
ــر النظــام  ــى منظمــة األمــم المتحــدة، ويدي ــذي يســيطر عل ــر، ال وزرهــا الشــيطان األكب

العالمــي البغيــض والظالــم.
ومع ذلك نوقن أن مصير الطغاة إلى زوال، وأن صوت المظلومين ال بد أن يعلو على 
كل األفاكين، ال سيما إذا كان وراء هذا الصوت رجال آمنوا بقضيتهم العادلة، وثبتوا 
كالجبال الشامخة، ومضوا تحت ركاب قيادتهم الشجاعة والحكيمة، وفي هذا السبيل 
نجدِّد الحمد والشكر لموالنا عز وجل أن وفقنا في المجلس الزيدي اإلسامي لشرف 

المساهمة في الصمود، من خال التوعية واألنشطة الثقافية واالجتماعية واإلعامية 
المختلفة، التي نأمل استمرارها، وتطورها إلى القدر الذي يرضى اهلل به عنا.

أخيــرًا نتضــرع إلــى اهلل فــي هــذا الشــهر المبــارك بــأن يحفــظ المجاهديــن مــن الجيــش 
ــم  ــزة، وأن يرح ــن والع ــباب التمكي ــكل أس ــم ب ــم ويمده ــعبية، وأن ينصره ــان الش واللج
الشــهداء ويشــفي الجرحــى، ونعدهــم أننــا علــى دربهــم ســائرون إلــى أن يتحقــق النصــر 

الــذي وعــد بــه اهلل عبــاده المؤمنيــن. 
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تصدر كـــــــــل شهرين مؤقتًا 
عن المجلس الزيدي اإلسالمي

ترسل جميع المقاالت والمشاركات
 على البريد االلكتروني

عبداهلل النعمي

سليم لطف القيز

األستاذ/ عبداهلل هاشم السياني

الجمهورية اليمنية-  صنعاء القديمة
 تلفون: )01/288246(

البريد االلكتروني للمجلس الزيدي اإلسالمي

الموقع االلكتروني للمجلس الزيدي اإلسالمي

العنوان

المراسالت

إخراج وتصميم

السكرتير

المشرف العام

majalahshaharah@gmail.com

فــي هــذا اإلصــدار مــن مجلــة »شــهارة« 
كمــا هــو الحــال فــي اإلصــدارات الســابقة 
الســعودي  العــدوان  مــع  تزامنــت  والتــي 
ــا أن  ــًا علين ــا كان لزام ــى بادن ــي عل األمريك
نعيــش الحالــة المأســاوية التــي تمــر بهــا 
اليمــن مــن خــال التقاريــر الوثائقيــة لجرائــم 
المعتديــن علــى بادنــا، تلــك الجرائــم التــي 
تلــك  وكانــت  والنســل،  الحــرث  أهلكــت 
التاريــخ  يحفظهــا  لكــي  موثقــة  التقاريــر 
صمــت  علــى  وشــاهدة  القادمــة  لألجيــال 
المجتمــع الدولــي، وفاضحــة لتلــك المنظمــات 
اإلنســان  بحقــوق  المتشــدقة  الحقوقيــة 

وحقــوق الطفــل والمــرأة.
وفــي الجانــب اآلخــر كانــت مجلــة »شــهارة« 
ــف  ــال مل ــن خ ــي  م ــب الثقاف ــة بالجان مهتم
أدب العــدوان والــذي ســلط الشــعراء قوافيهم 
الزوامــل  كلمــات  خــال  مــن  العــدو  علــى 
واألناشــيد التــي كان لهــا أثرهــا فــي نفســية 
المعتدين،والجانــب االجتماعــي المتمثــل فــي 

صمــود شــعب ليــس لــه مثيــل  .
ــذي حمــل باقــة مــن  والجانــب التاريخــي ال
المواضيــع المشــرقة لحضارتنــا وارتباطنــا 
وبأميــر  )ص(  األكــرم  وبالنبــي  بالقــرآن 
األول  العهــد  منــذ  )ع(  علــي  المؤمنيــن 

  . لإلســام 
وفــي جانــب الدولــة العادلــة التــي ينشــدها 
كل يمنــي، دولــة الحقــوق المتســاوية، دولــة 
العقــد االجتماعــي، الدولــة التــي يناضــل مــن 
أجلهــا كل حــر وشــريف فــي هــذا البلــد الــذي 
للوصــول  والنفيــس  النفــس  أبنــاؤه  قــدم 
إليــه، لذلــك نأمــل أن نكــون قــد ســاهمنا ولــو 
بالقليــل إلــى تحقيــق هــذا األمــل المنشــود.

رأينا

zmagls5@gmail.com

المقاالت المنشورة تعبر عن رأي كاتبيها 
وال تعبر بالضرورة عن رأي المجلة

 أو المجلس الزيدي اإلسامي

www.zaidiah.com
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مكان واقعة القصف :
بامل��زرق-  النازح��ن  إي��واء  خمي��م 

حج��ة. حمافظ��ة 
أنش��ئ ه��ذا املخي��م يف الع��ام 2009م حيث 
قام��ت األم��م املتح��دة مبس��اعدة م��ن دول 
اخللي��ج بإقامة املخيم ليأوي إليه  النازحون 
الذي��ن نزح��وا نتيج��ة احل��روب ال��ي ش��نتها 
احلكوم��ة اليمني��ة عل��ى أبن��اء حمافظ��ة 
صع��دة وكان��ت اململك��ة الس��عودية طرف��ًا 

فيه��ا بش��كل مباش��ر .
مديري��ة ح��رض  ع��ن  املخي��م  يبع��د 

ج��وار  يوج��د  وال  )30ك��م(،  احلدودي��ة 
املخيم أي منشآت أو مرافق عسكرية، كما 
أن املخي��م مقس��م إىل ثالث وح��دات داخلية 
)خميم1 ، خميم2، خميم3( ويأوي املخيم ما 
يق��ارب )12500( اثين عش��ر ألف ومخس��مائة 
ن��ازح مي��ين معظمهم من األطفال والنس��اء.

الزمان : صباح يوم اإلثنن .
التاريخ : 30 مارس 2015م

السالح املستخدم يف الجريمة :
قذائ��ف صاروخي��ة بواس��طة الط��ران 
احلرب��ي التاب��ع للحمل��ة العس��كرية بقي��ادة 

اململك��ة الس��عودية وحلفاؤه��ا.

الجهة مرتكبة الجريمة :

اململك��ة العربي��ة الس��عوديه وحلفائه��ا يف 
احلمل��ة العس��كرية عل��ى اليم��ن وه��م )فطر 
- البحري��ن - اليم��ن -اإلم��ارات -الس��ودان 
-باكس��تان(  -األردن  -تركي��ا  -مص��ر 
وحبس��ب تصرحي��ات للوالي��ات املتح��دة أنه��ا 
تقدم للس��عودية وحتالفها أس��نادًا لوجس��تيًا 
األم��ر ال��ذي جعله��ا وف��ق خ��راء عس��كرين 

وقانوني��ن ش��ريكة يف ه��ذه اجلرائ��م.

من جرائم تحالف العدوان على اليمن بقيادة السعودية

جريمة استهداف محافظة
ير حجة -مديرية حرض
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وصف الواقعة :

صب��اح ي��وم اإلثن��ن املواف��ق 2015/3/30م طائ��رات التحال��ف العس��كري تطل��ق 
قذائ��ف صاروخي��ة على الناحية الش��مالية ملخيم املزرق، ويوجد به مكتب تس��جيل 
النازح��ن وإدارة املخي��م باإلضاف��ة إىل وح��دة طبي��ة صغرة هي الوحي��دة يف املخيم.

ضحاي��ا القص��ف كان��وا من املدنين الذي��ن يأويهم املخيم بينهم نس��اء وأطفال، 
ون��ود أن ن��ورد حاليًا بع��ض التفاصيل املتمثلة بالتالي:

1- ُقِت��ل  )25( نازح��ًا بينه��م أطف��ال ونس��اء، وقد ش��اهدنا بع��ض اجلثث وخاصة 
جث��ث األطف��ال وعليه��ا آث��ار اح��راق كام��ل اجلس��د كم��ا وجدن��ا مثان��ي جث��ث 

للنازح��ن مازال��ت جمهول��ة اهلوي��ة.
2- إصاب��ة )45( نازح��ًا بإصاب��ات معظمه��ا خط��رة وبليغ��ة البع��ض منه��م فق��د 

بع��ض أعضائ��ه، وم��ن ب��ن اجلرح��ى أطف��ال ونس��اء.
3- تض��ررت الوح��دة الطبي��ة التابع��ة لألمم املتحدة تلفت مجي��ع حمتوياتها من 

أدوي��ة ولوازم طبية ومس��تلزمات اجلراحة والتطبيب.
4- احراق بعض خيام النازحن، وتدمر بعض امللحقات الس��كنية التابعة إلدارة 

املخيم.
5- تدم��ر بع��ض املمتل��كات اخلاص��ة، وه��ي عب��ارة ع��ن س��يارات وث��الث دراج��ات 

نارية.

شهادات فريق الرصد:

الراص��دون وثق��وا بيانات الضحايا من قتل��ى ومصابن واضرار والي نتجت عن 
واقع��ة قص��ف املخي��م . س��جل الراص��دون )25( قتياًل بينه��م )6( أطفال، و)3( نس��اء، 

كان من بينهم من متزقت أجس��ادهم وتقطعت إىل أش��الء.
مؤسس��ة الش��رق األوس��ط : ش��اهدت مث��ان جث��ث يف مستش��فى ح��رض جمهول��ة 
اهلوي��ة ومتفحم��ة بينه��ا جثتن لطفلن مت توثيق تلك اجلثث، وقد وجدنا جبانب 

تلك اجلثث أش��الء وأعضاء بش��رية.
مؤسس��ة الش��رق األوس��ط : وثق��ت ح��االت املصاب��ن ج��راء القص��ف والذي��ن بل��غ 
عدده��م حس��ب إفادة مدير مستش��فى ح��رض )42( مصابا بينه��م )7( أطفال و)11( 
امرأة، البعض منهم إصابته خطرة وعددهم )7( مصابن، ووفقًا للتقارير الطبية 

األولي��ة أحده��م برت س��اقه اليمنى، وآخ��رون فقدوا بعضًا م��ن أعظائهم.
مؤسس��ة الش��رق األوس��ط: ش��اهدت خمي��م النازح��ن ومواق��ع القص��ف يف ه��ذا 
املخيم ووجدنا آثارًا للقصف يف البوابة الشمالية ملخيم النازحن املطلة على الطريق 

الع��ام الراب��ط ب��ن مديرية ح��رض املالحيظ..
كم��ا مت توثي��ق آث��ارًا للدم��ار يف اخلي��ام ويف الوح��دة الطبي��ة امللحق��ة باملخي��م 
والتابع��ة لألم��م املتح��دة وقد اتس��عت مس��احة الدم��ار حلوالي كيلو م��ر مربع وقد 

قمن��ا بالدخ��ول للوح��دة الطبي��ة ووجدناه��ا ش��به مدم��رة.
كم��ا وجدن��ا س��يارة مملوك��ة ألح��د املواطن��ن مت تدمره��ا كلي��ًا .وك��ذا 
دراج��ات ع��دد )3( دراج��ات ناري��ة وش��اهدنا آث��ار الدم��ار يف املنش��آت امللحق��ة باملخي��م 
ويف أح��د اجلس��ور املمت��دة يف الطري��ق العام ، وجس��ر آخر يربط ب��ن مديرية حرض 

واملخيم.
إعداد/ مؤسسة الشرق األوسط للتنمية وحقوق اإلنسان 
صنعاء- شارع القاهرة -تلفاكس )01250477-00967( جوال 771818214 -00967

WWW.MEFDHR.ORG : موقع
mefdhr@gmail.com
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مكان واقعة القصف :

مديرية يريم التابعة حملافظة إب والي تبعد عن العاصمة 160كم، الغارات اجلوية 
استهدفت ثالثة أماكن متفرقة فيها آهلة بالسكان واملنشآت املدنية والتجارية.

1- املنطق��ة األوىل ال��ي اس��تهدفها ط��ران التحال��ف الس��عودي بغارات��ه تس��مى ) ب��اب 
الضوري��ن ( وتق��ع يف جن��وب غ��رب مدين��ة يري��م، وتبل��غ مس��احتها 500 م��ر مربع، وهي 

عب��ارة ع��ن منطق��ة س��كنية للمدني��ن، وفيه��ا ع��دد م��ن املنش��آت اخلدمي��ة املدنية.
2- املنطقة الثانية تسمى )كتاب( وتقع على الطريق العام الذي يربط مدينة يريم 
مبدين��ة إب، وتبع��د )كت��اب( ع��ن املنطقة األوىل )باب الضوري��ن( بثالثة كيلومرات، 
وهي مكونة من عدد من احملالت التجارية وبعض املساكن املدنية، ويوجد بها حمطة 

للوقود هي )حمطة القادري(.
3- املنطق��ة الثالث��ة ال��ي تعرض��ت للقص��ف عب��ارة ع��ن حمط��ة لتعبئة الوقود تس��مى 

)حمط��ة ثواب��ة( وتبع��د مس��افة )200( م��ر فقط عن )حمط��ة القادري(.
4- يف الطريق الرابط بن يريم وكتاب قصفت ناقلة جتارية حمملة مبواد غذائية 

عبارة عن ألبان.
الزمن : الساعة 2 بعد منتصف الليل .

التاريخ : الثالثاء املوافق 2015/3/13م 

السالح املستخدم:

قص��ف صاروخ��ي ج��وي م��ن قب��ل الط��ران احلرب��ي التاب��ع للس��عودية وحتالفه��ا على 
أحي��اء س��كنية وط��رق وحمطات وق��ود وناق��الت جتارية.

وصف واقعة الجريمة :

بع��د منتص��ف اللي��ل م��ن ي��وم الثالث��اء املواف��ق 2015/3/31م ش��نت طائ��رات التحال��ف 
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جريمة العدوان السعــــــــــــــــــودي يف مديرية يريم
الس��عودي ع��دة غ��ارات قصف��ت يف البداي��ة ناقل��ة حمملة بامل��واد الغذائي��ة )ألبان 
وزب��ادي( عل��ى الطري��ق الع��ام ث��م قصف��ت ناقل��ة حممل��ة بالغ��از املنزل��ي كانت 
متوقفة وس��ط حي س��كين يف مدينة يريم يس��مى )باب الضورين( وقد تس��بب 
االنفج��ار الكب��ر للناقل��ة ال��ذي ُس��ع صوته م��ن مناطق بعي��دة يف انفجار كبر 
آخ��ر كان ناجت��ًا عن احراق حمل لبيع اس��طوانات الغ��از املنزلي كانت الناقلة 
متوقف��ة أمام��ه، وقد أس��فرت تلك االنفجارات الكبرة ع��ن حريق هائل أدى إىل 

س��قوط العدي��د م��ن الضحايا حمرق��ن غالبيتهم من س��كان املن��ازل القريبة .
مل تكت��ف الطائ��رات الس��عودية بتل��ك الكارث��ة حي��ث اس��تمرت بالتحلي��ق يف 
أجواء يريم، وبعد أقل من نصف ساعة قصفت تلك الطائرات )حمطة القادري( 
للمشتقات النفطية أثناء تواجد ثالث ناقالت للوقود تابعة هلا كانت متوقفة 

بداخله��ا ما أدى إىل احراق الناقالت وتدمر احملطة.
كم��ا قصف��ت الطائ��رات )حمط��ة ثواب��ة( ال��ي تبعد ع��ن )حمط��ة القادري( 
حبوال��ي 200 م��ر وكان��ت به��ا أربع ناقالت وق��ود تابعة هلا متعطل��ة عن العمل 
بس��بب ع��دم توف��ر املش��تقات النفطي��ة ونت��ج ع��ن اس��تهداف حمط��ي الوق��ود 
)ب��رول + دي��زل( انفج��ار الناق��الت النفطي��ة حمدث��ة انفج��ارًا هائاًل ه��ز املنطقة 
خملفًا ضحايا بش��رية ما بن قتلى ومصابن، وأضرارًا مادية جس��يمة متمثلة 

يف تدم��ر بني��ة احملطت��ن وتل��ف 7 ناق��الت نفطية.

 إحصائية الجريمة:

-32 شهيدًا بينهم أطفال ونساء.
- 80 جرحيًا.

إعداد/ مؤسسة الشرق األوسط للتنمية وحقوق اإلنسان 
صنعاء -شارع القاهرة -تلفاكس )01250477-00967( جوال 771818214 -00967
WWW.MEFDHR.ORG : موقع
mefdhr@gmail.com
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بع��د أن فش��ل الع��دوان يف حتقي��ق أي تق��دم 
أم��ام   القت��ال  جبه��ات  مجي��ع  يف  عس��كري 
صم��ود وثب��ات اجملاهدي��ن م��ن أبن��اء الش��عب 
اليمن��ى، س��عى إىل تكثي��ف جه��وده وتس��خري 
كل إمكانيات��ه العس��كرية واإلعالمي��ة واملالي��ة 
اليم��ن  م��ن  املرتزق��ة  وحش��د  واللوجس��تية 
وتس��ليحهم  وتدريبه��م  اليم��ن  وم��ن خ��ارج 
العس��كرية  واآللي��ات  األس��لحة  بأح��دث 
ع��ر  والتق��دم  الزح��ف  به��دف  املتط��ورة، 
فرض��ة نه��م والس��يطرة عليه��ا؛ لتمكينه��م 
م��ن الس��يطرة عل��ى املديري��ة والدخ��ول اىل 
العاصم��ة صنع��اء والت��ى بدخوهل��ا س��يضعف 
ويتمكن��ون  اجملاه��دون يف مجي��ع اجلبه��ات 
م��ن احت��الل اليم��ن والس��يطرة علي��ه ومتك��ن 
القاع��دة وداع��ش م��ن بس��ط نفوذه��ا وتنفي��ذ 
خمططاته��ا الصهيوأمريكي��ة حب��ق الش��عب 
بواب��ة  مثَّل��ت  نه��م  فرض��ة  لك��ن  اليمن��ى، 
للعاصم��ة  صم��ود  فصموده��ا  الصم��ود، 
صنع��اء وكل  اجلبه��ات، وصموده��ا أفش��ل 
آخ��ر رهان��ات الغزاة وعمالئهم، وبث اليأس 
يف قلوبه��م لع��دم الق��درة عل��ى حتقي��ق أي 
إجنازات ميدانية فخضعوا من بعدها ودعوا 
العلني��ة. واحل��وارات  الس��رية  للمفاوض��ات 

 

أهمية املوقع الجغرايف 
لفرضة نهم: 

تعت��ر مديري��ة نه��م م��ن أك��ر املديري��ات 
مس��احة ومتت��د يف ثالث حمافظ��ات ّ)صنعاء 
ومأرب واجلوف( جياورها من الغرب  قبيلة 
بين احلارث وبين حشيش ومن الشمال قبيلة 

أرح��ب وس��فيان وده��م وم��ن الش��رق قبيل��ة 
عبي��ده وم��ن اجلن��وب  قبيل��ة خ��والن وجه��م.

ع��دة  اىل  إداري��ًا  نه��م  قبيل��ة  تنقس��م 
مديريات منها مديرية نهم  التابعة حملافظة 
صنعاء )نهم اهلجر( وثالث مديريات تابعة 
حملافظ��ة م��أرب واجل��وف )نه��م الب��دوى(.

التابع��ة  و)الفرض��ة( تتب��ع مديري��ة نه��م 
ماب��ن  الفاص��ل  وه��ى  م��أرب  حملافظ��ة 
حمافظ��ة م��أرب وصنع��اء والفاص��ل ماب��ن 
نهم اهلجر ونهم البدوى وهلذا فإن الفرضة 
تعت��ر موقع��ًا اس��راتيجيًا والس��يطرة عليه��ا 
ميث��ل س��يطرة عل��ى مديري��ة نه��م التابع��ة 
حملافظ��ة صنع��اء ومديري��ات نه��م التابع��ة 
حملافظ��ة م��أرب واجل��وف والس��يطرة عل��ى 
مديري��ات نه��م اهلج��ر ميث��ل بداية الس��يطرة 
عل��ى  والس��يطرة  صنع��اء  العاصم��ة   عل��ى 
مديري��ات نه��م التابع��ة مل��أرب واجل��وف ميث��ل 
بداي��ة الس��يطرة عل��ى م��أرب واجل��وف وعلي��ه 
املواق��ع  أه��م  م��ن  يعت��ر  نه��م  موق��ع  ف��إن 
صنع��اء. العاصم��ة  عل��ى  املؤث��رة  املهم��ة 

صد الزحوفات: 
زح��ف اآلالف م��ن املرتزق��ة بع��دد كب��ري 
م��ن اآللي��ات العس��كرية ومس��نودين بقص��ف 
ج��وي متكن��وا م��ن الدخ��ول إىل قري��ة مل��ح 
وب��ران وج��زء م��ن فرض��ة نه��م، إال أن رج��ال 
نه��م األح��رار واجملاهدي��ن  األبط��ال ص��دوا 
الزحوفات ومنعوها من أي تقدم إىل القرى 
اجمل��اورة وأفش��لوا خمط��ط اخلالي��ا النائم��ة 
املتواج��دة داخ��ل الق��رى واجلاه��زة للتح��رك 

وقط��ع اخلط��وط  اجلب��ال  عل��ى  والس��يطرة 
إلس��قاط املديري��ة تزامن��ًا م��ع الزحوف��ات. 
)مل��خ  القريت��ن  تطه��ري  عملي��ة  وف��ى 
كب��رية  خس��ائر  املرتزق��ة  تكب��د  وب��ران( 
وغ��ري  العس��كري  والعت��اد  األرواح  يف  ج��دًا 
بعي��د أن انه��زام املرتزق��ة يف ه��ذه اجلبه��ة  
األخ��رى. اجلبه��ات  عل��ى  إجياب��ًا  انعك��س 

مخطط العدوان واملرتزقة
 يف مديرية نهم:

املوق��ع  الع��دوان  دول  درس��ت  أن  بع��د 
اجلغ��رايف لفرض��ة نه��م قام��ت بالتخطي��ط  
للسيطرة عليها فخططوا للتقدم بالزحوفات 
كم��ا ذكرن��ا س��ابقًا عل��ى أن يتزام��ن م��ع ه��ذه 
الزحوف��ات حت��ركات اخلالي��ا النائم��ة م��ن 
أبناء املديرية للس��يطرة على اجلبال واخلط 
والتنس��يق  وم��أرب  صنع��اء  ب��ن  الراب��ط 
االجتماعي��ة  الش��خصيات  م��ع  والتواص��ل 
م��ن مش��ائخ وأعي��ان وغريه��م لش��راء ذم��م 
االخ��ر  البع��ض  وتهدي��د  البع��ض  ووالءات 
لتوقيفهم من التحرك يف مواجهة الزحوفات 
إال أن األح��رار رفض��وا ذل��ك والبع��ض مت 
التنس��يق مع��ه وم��ن ضم��ن خمططه��م قصف 
القرى واألس��واق والس��يارات املارة واجلس��ور 
لتخوي��ف  وإرع��اب الن��اس وش��ل حركته��م 
ليضط��روا إىل الن��زوح م��ن قراه��م ويس��هل 
للخالي��ا النائم��ة  الس��يطرة عل��ى اجلب��ال 
األح��رار  نه��م  أبن��اء  أن  إال  الع��ام  واخل��ط 
صم��دوا وثبت��وا ب��ل زادته��م جرائ��م الع��دوان 
واملرتزق��ة إص��رارًا عل��ى الصم��ود والثب��ات.. 

فرضـــة نهـم 
بوابة الصمود         

       بقلم / كهالن السدح 
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حمم��د  التق��ى  الزحوف��ات  ه��ذه  وقب��ل 
س��لمان بق��ادات املرتزق��ة ش��خصيا ودف��ع 
هل��م م��ا طلب��وا مقاب��ل اس��قاط فرض��ة نه��م 
إخفاقه��م. وحماس��بة  حتركه��م  ليضم��ن 

بعض من جرائم الغزاة 
والعمالء بمديرية نهم:  

ارتك��ب الع��دوان يف مديري��ة نه��م جرائ��م 
كب��رية بقصف الطائرات وقصف الكاتيوش��ا 
والت��ى أدت إىل دم��ار قري��ة ب��ران وقري��ة 
واحمل��الت  للمن��ازل  كام��اًل  تدم��ريًا  مل��ح 
التجاري��ة واآلب��ار االرتوازية ومزارع الدجاج 
واحلراث��ات والس��يارات واستش��هاد كث��ري من 
األس��ر منه��ا أس��رة أب��و عله��ان، استش��هد 
منه��ا  أكث��ر م��ن عش��رة ش��هداء، وم��ن أس��رة 
النعيم��ى والدهمش��ي أكث��ر م��ن مثانية عش��ر 
ش��هيدا ومت قص��ف من��زل القهيل��ي يف القرية 
ودم��ر تدم��ريًا كام��اًل، واستش��هد ثالث��ة م��ن 
أبنائ��ه املتواجدي��ن داخل املنزل، واستش��هاد 

الكث��ري م��ن النس��اء واألطف��ال يف القريت��ن 
م��ن ع��دة أس��ر وال��ذى أدى كثاف��ة القص��ف 
إىل ن��زوح األهال��ي اىل الق��رى اجمل��اورة.

ع��اث املرتزق��ة يف القريت��ن وأكث��روا فيهما 
الفس��اد دخلوا البيوت وذحبوا البقر والغنم 
وأكل��وا امل��واد الغذائية وم��زارع القات ونهبوا 
البق��االت، ول��وال نزوح األهال��ي من القريتن 
إىل القرى اجملاورة لكان مصريهم كمصري 
ذب��ح  م��ن  اجلنوبي��ة  واملناط��ق  تع��ز  أبن��اء 
وس��حل وتنكي��ل، إال أن اجملاهدي��ن واألحرار 
م��ن قبيل��ة نه��م متكن��وا م��ن إخراجه��م م��ن 
القريت��ن،  ومت قص��ف كث��ري م��ن املن��ازل يف 
ع��دد م��ن الق��رى منه��ا قري��ة مس��ورة الت��ى 
دم��ر فيه��ا العدي��د م��ن املن��ازل وخلق��ة، وبنى 
وحمل��ى،  والبطن��ة،  ش��كوان،  ونوب��ة  زت��ر، 
بن��ى غال��ب،  وقري��ة  واملدف��ون، وضبوع��ة، 
وامل��دارج، واحملاج��ر، واملرط��ة وغريه��ا، ومت 
قص��ف مجي��ع اجلس��ور الرابط��ة ب��ن خ��ط 
امل��ارة  الس��يارات  وقص��ف  صنع��اء  م��أرب 
منه��ا س��يارة حجي��ل ال��ذى استش��هد مجي��ع 
م��ن بداخله��ا،  وقصف��وا مجي��ع أس��واق نه��م 

وأحلق��وا به��ا دم��ارًا وأض��رارًا كب��رية منه��ا 
)س��وق مس��ورة( ال��ذي دم��ر تدم��ريًا كام��اًل، 
املواطن��ن  م��ن  العدي��د  في��ه  واستش��هد 
وكذل��ك )س��وق بن��ى زت��ر( ودم��ر في��ه كث��ري 
م��ن احمل��الت التجارية وقصفوا س��وق خلقة.

مجزرة سوق خلقة: 
بقناب��ل  الع��دوان س��وق خلق��ة  اس��تهدف 
حمرم��ة دولي��ًا، دمرت الس��وق تدمريًا كاماًل 
واستش��هد يف اجلرمي��ة أكث��ر م��ن 35 مواطنًا 
الش��هداء  م��ن 60 جرحي��ًا ومجي��ع  وأكث��ر 
تفحم��وا  حت��ى  املتفج��رة  امل��واد  أحرقته��م 
ومل يت��م التع��رف عل��ى الكث��ري منهم، وبعض 
الشهداء من مناطق مينية أخرى، مواطنون 
يبحثون عن أقواتهم داخل السوق، األسواق 
الثالث��ة الت��ى اس��تهدفها الع��دوان أس��واق 
أي  األس��واق   جب��وار  يوج��د  وال  ش��عبية، 
تفتي��ش،  نق��اط  حت��ى  أو  عس��كرية  مواق��ع 
ولفداح��ة اجلرمي��ة حظي��ت بإدان��ة دولي��ة 
وعربي��ة وس��خط ش��عيب وخ��روج مظاه��رة 
به��ا. تندي��دًا  العاصم��ة صنع��اء  ك��رى يف 
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باألرقام إحصائية لعام كامل  
من صواريخ الردع اليمنية 
وقلب موازين القوى

ــبح يف  ــاة وتس ــا الحي ــاد له ــا وتع ــن قبوره ــرج م ــلحة تخ ــكود.. أس ــر1 واس ــكا والقاه توش
الســماء اليمنيــة وهــي الخارجــة مــن الخدمــة و املنســية منــذ 1950م ..أثبتــت فعاليتهــا 
ــدارس  ــراء امل ــًا خ ــا، و مفاجئ ــاًل صانعيه ــا ومذهِ ــا كرامته ــذي رد إليه ــي ال ــل اليمن ــل املقات بفض
الصاروخيــة و الصناعيــة العســكرية بهــذا االبــداع واالحرتافيــة والنبــوغ الالمتوقــع، يف 
ــه  ــن.. لكن ــارج الزم ــب وخ ــة أصع ــكرية ميداني ــدات عس ــة، وتعقي ــكرية صعب ــروف عس ظ
اليمــن “مقــرة الغــزاة ومصنــع الرجــال”.. دولــة صلبــة و قائــد شــجاع، ونجــاح عســكري وامنــي 
ــة  ــض الذل ــة، و ترف ــوت إال بكرام ــى امل ــة، تأب ــة وثابت ــة وثاب ــم، وروح إيماني ــتخباري متعاظ واس
واملهانــة، وال تعــرتف باملســتحيل، بــل تصنــع املســتحيل بنفســه .. لــذا ال غرابــة حــن تجــد املكانة 
اليمنيــة يف الحــرب والســلم هــي الرائــدة زمانــًا ومكانــًا، وتفــرض حضورهــا بقائدهــا ورجالهــا 
وبتضحيــات املجاهديــن الشــرفاء و دمــاء الشــهداء و مواقــف الرجــال العظمــاء الخالديــن، 
البشــرية واملعدنية،إنهــا  اليمــن، يمــن الصواريــخ  إنــه  بســلوكهم ومجدهــم وانجازاتهــم.. 
ــادت  ــم، وأع ــت العال ــي أذهل ــة الت ــخ اليمني ــد الصواري ــم مج ــا يف عال ــق بن ــام تحل ــة ع احصائي

ــا. ــا لصانعيه ــر بصناعته الفخ
وإليكم التفصيل:

النجم الثاقب - خاص   إعداد /أ. أحمد عايض أحمد
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* 2015/6/6م:   أطلق��ت القوة الصاروخية 
للجي��ش واللج��ان صاروخ��ًا باليس��تيًا م��ن ن��وع 
س��كود عل��ى قاع��دة خال��د ب��ن عب��د العزي��ز 
اجلوي��ة يف مخي��س مش��يط وال��ي ُقت��ل فيه��ا 
ع��دد  م��ن الضباط الس��عودين33 قتياًل كان 
أبرزه��م قائد القوات اجلوية الس��عودي إضافة 
إىل خ��راء ومستش��ارين صهاين��ة وأمريكي���ن 
وكش��ف املوق��ع الصهيوني”ديب��كا” العس��كري 
الش��هر يف حين��ه ع��ن مص��ادره العس��كرية، 
أن اجلي��ش اليم��ين واللج��ان الش��عبية أطلق��وا 
وف��ق  اجلوي��ة  القاع��دة  باجت��اه  الص��اروخ 
تصرحي��ات ضب��اط صهاين��ة بقاع��دة مخيس 
مش��يط ، وأن فرًقا عسكرية أمريكية مسؤولة 
الدفاعي��ة  »باتري��وت«  منظوم��ة  إدارة  ع��ن 
تؤك��د أن��ه حق��ق هدف��ه وأحل��ق دم��ارًا هائ��اًل 
وسط تكتم سعودي حيث فؤجئ السعوديون 

باهلج��وم الصاروخ��ي.
الق��وة  اس��تهدفت  2015/8/15م:   *
الواج��ب  ق��وة  مق��ر  للجي��ش  الصاروخي��ة 
البحري��ة للع��دو الس��عودي يف جي��زان بص��اروخ 
باليس��ي م��ن نوع توتش��كا أص��اب هدفه بدقة 

عالي��ة.
الق��وة  اس��تهدفت  2015/8/20م:   *
الواج��ب  ق��وة  مق��ر  للجي��ش  الصاروخي��ة 
البحري��ة للع��دو الس��عودي يف جي��زان بص��اروخ 
باليس��ي م��ن نوع توتش��كا أص��اب هدفه بدقة 

عالي��ة.
الق��وة  أطلق��ت  2015/8/26م:    *
الصاروخي��ة للجي��ش واللجان الص��اروخ الثاني 
م��ن ن��وع قاهر1 عل��ى كهرباء حامي��ة جيزان 

وأح��دث أض��رارًا بالغ��ة.
* 2015/9/4م: أطلق��ت الق��وة الصاروخي��ة 
اليمني��ة ص��اروخ توش��كا عل��ى مق��ر الغ��زاة يف 
صاف��ر ق��د أوقع “189” قتياًل، بينهم 67 إماراتيًا، 
و42 سعوديًا و16 حبرينيًا، و12 أردنيًا،باإلضافة 
إىل 52 مرتزق��ًا م��ن ح��زب اإلص��الح االرهاب��ي 
وعناص��ر القاعدة وداع��ش، ورغم أن اإلمارات 
أق��رت مبصرع حنو 97 من جنودها وضباطها 
وش��يوخها إال أن صورة محلة ” ش��هداء الكرامة” 
اإلماراتي��ة رصدت حن��و مائي جندي وضابط 

اإلم��ارات  أن  إال  باإلضاف��ة  قتي��ل،  إمارات��ي 
حتفظت على الرقم احلقيقي لقتالها خش��ية 
الفضيح��ة املدوية والي كش��فت فيما بعد أن 

اجلرح��ى جت��اوزوا 300 جري��ح إماراتي.
ومن حيث اخلس��ائر املادي��ة، دمر الصاروخ 
25عرب��ة حامل��ة صواري��خ م��ن ن��وع مانس��تر، 
وث��الث قاط��رات، وق��ود، و4 ناق��الت إس��عاف، 
طائ��رات  م��ن  وع��ددًا  أباتش��ي،  وطائرت��ن 
االس��تطالع، وأح��راق أكث��ر م��ن مائ��ة آلي��ة 

عس��كرية م��ا ب��ن دباب��ة ومدرع��ة.
* 2015/10/15م: أطلقت القوة الصاروخية 
للجي��ش ص��اروخ اس��كود عل��ى قاع��دة األم��ر 
ب��ن عبدالعزي��ز اجلوي��ة يف مخي��س  خال��د 
مشيط بعد أن نقل العدو االسرائيلي كميات 
كب��رة م��ن العت��اد العس��كري اليه��ا ومصرع 8 
ضباط وخراء ومهندسن صهاينة، و12 خبرًا 
امريكي��ًا وف��ق صحيف��ة يديع��وت احرون��وت 
يف  بالعربي��ة  اس��رائيل  وموق��ع  الصهيوني��ة 

. حينه
جتمع��ات  عل��ى  أطل��ق  2015/12/14م:   *
الغ��زاة يف منطق��ة ش��عاب اجل��ن بب��اب املن��دب 
ص��اروخ توش��كا ال��ذي أطل��ق فج��رًا عل��ى مق��ر 
قيادة الغزاة أدى اىل مقتل 157 عسكريًا أغلبها 
جث��ث متفحم��ة ومت التع��رف عل��ى جث��ث 33 
س��عوديًا، و19 إماراتي��ًا، و12 ضابط��ًا مغربي��ًا، 
و53 م��ن مرتزق��ة ب��الك ووت��ر بينه��م قائ��د 
ب��الك ووتر “كارل”، وعدد من قيادات الغزاة، 
ومت إعط��اب منظومت��ن لصواري��خ باتري��وت 
األمريكية، ومت تدمر مباني قيادة الغزاة،ومت 
تدم��ر 3 طائ��رات أباتش��ي،وأكثر م��ن 40 آلية 
عس��كرية، و7 عرب��ات، و5 مصفح��ات مدرع��ة 
تتب��ع ش��ركة ب��الك ووت��ر، وأدت االنفج��ارات 
اهلائل��ة النط��الق بطاري��ة صواريخ كاتيوش��ا 
باجت��اه البح��ر مم��ا أث��ار الرع��ب يف حبري��ة 
الع��دوان الس��عودي األمريك��ي املتواج��دة عل��ى 
مقرب��ة م��ن املنطقة،م��ا اضطره��ا لله��روب 

فتصادم��ت بارجت��ان س��عوديتان.
* 2015-12-13: الق��وة الصاروخي��ة للجيش 
واللج��ان الش��عبية اس��تهدفت قاع��دة خالد بن 
عبد العزيز مبنطقة مخيس مشيط بصاروخ 

قاه��ر 1 مؤك��دًا أن الص��اروخ أص��اب هدف��ه 
بدق��ة كبرة.

الق��وة  اس��تهدفت  2015/12/19م:   *
الصاروخي��ة يف عمليت��ن نوعيتن جديدتن 
مق��ر القي��ادة العس��كرية للغ��زاة ومرتزقته��م 
م��أرب  حمافظ��ة  ش��رقي  صاف��ر  مبنطق��ة 
بص��اروخ قاه��ر1 أص��اب هدف��ه بدق��ة عالي��ة 
وأوقع يف صفوف الغزاة واملرتزقة مئات القتلى 
واجلرح��ى كم��ا أحرق��ت يف تل��ك العملي��ة 
مثان��ي طائ��رات أباتش��ي، ودم��رت منظوم��ة 
حتك��م بالطائ��رات ب��دون طي��ار، وع��دد كبر 

م��ن خم��ازن األس��لحة واآللي��ات العس��كرية.
الق��وة  أطلق��ت  2015/12/19م:    *
الصاروخي��ة صاروخًا ن��وع قاهر1 على الطوال 
حي��ث باغت قاع��دة جمهزة ومعس��كرًا كبرًا 
لتجمع الغزاة واملرتزقة وجيري التخطيط منه 
لعملي��ات الزح��ف جت��اه ح��رض، باإلضاف��ة إىل 
ع��دة عملي��ات جوية وعس��كرية تنطلق منه، 
ولق��ي مصرع��ه قائ��د ق��وات حتال��ف الغ��زاة يف 
جبه��ة الطوال و 90 قتياًل و100جريح حصيلة 
ش��به كامل��ة خلس��ائر الع��دو بينه��م مرتزق��ة 

ميني��ون مم��ن مت تدريبه��م يف الوديع��ة.
قاه��ر1(  )ص��اروخ  دك  2015/12/20م:   *
املطور حمليًا قاعدة مخيس مشيط السعودية.

* 2015/12/21م:  اس��تهدف مط��ار جي��زان 
اإلقليمي بص��اروخ قاهر1.

* 2015/12/22م: أعل��ن مصدر عس��كري يف 
اجليش واللجان الش��عبية أن القوة الصاروخية 
الش��عبية دك��ت  اليم��ين واللج��ان  للجي��ش 
شركة أرامكو السعودية بصاروخ بالسي من 

ط��راز قاهر1.
الق��وة  دك��ت  2015/12/26م:   *
الصاروخية للجيش واللجان الش��عبية يف وقت 
متأخ��ر من مس��اء ذل��ك اليوم معس��كر احلرس 
الوط��ين بنجران بصاروخ بالس��ي ن��وع قاهر1.

الق��وة  أطلق��ت  2015/12/28م:   *
الصاروخي��ة للجيش واللجان الش��عبية وللمرة 
الثاني��ة صاروخ��ًا باليس��تيًا ن��وع قاه��ر1 عل��ى 

جي��زان. يف  الس��عودية  أرامك��و  ش��ركة 
الصاروخي��ة  الق��وة  2015/12/30م:   *
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أطلق��ت صاروخًا بالس��تيًا من ن��وع قاهر1 على 
مين��اء جي��زان حمقق��ة إصابت��ه بدق��ة.

* 2015/12/31م: أطلقت القوة الصاروخية 
للجيش واللجان الش��عبية ذل��ك اليوم صاروخًا 
بالستيًا نوع قاهر 1 استهدف مطار أبها الدولي 

يف عسر.
الصاروخي��ة  الق��وة  أبه��ا:  2016/1/1م:    *
للجي��ش واللج��ان الش��عبية تطل��ق صاروخ��ًا 
بالس��تيًا م��ن ط��راز قاه��ر 1 عل��ى إدارة اخل��زن 
االس��راتيجي مبدين��ة أبه��ا الس��عودية ..ويق��ع 
مش��روع اخل��زن يف مش��ال مدين��ة أبه��ا ويت��م 
حمط��ة  م��ن  البرولي��ة  باملنتج��ات  تزوي��ده 
التوزي��ع جبي��زان عر خط أنابي��ب بطول )245 
كم( عر سالسل جبال عسر إىل أن يصل إىل 
مناطق التخزين باملوقع.. ويتم ضخ املنتجات 
البرولي��ة م��ن موق��ع أبه��ا إىل حمط��ة التوزي��ع 
ع��ر خ��ط أنابيب بطول )7 كم( لالس��تهالك 
احملل��ي وتعويض��ه مبنتجات برولي��ة جديدة، 
وق��د مت تس��ليم موق��ع أبها لش��ركة أرامكو يف 
أواخر عام 1424ه�� لتتوىل بذلك مهام تش��غيله 

وصيانت��ه.
* 2016/1/20م: أطل��ق ص��اروخ م��ن ط��راز 
توش��كا عل��ى غرف��ة عملي��ات الغ��زاة مبعس��كر 
الب��رق، حمافظ��ة م��أرب مما أس��فر ع��ن مقتل 
أكثر من 120 من املرتزقة والقوات األجنيبة، 
حي��ث لقي 46 م��ن املرتزقة و11 ضابطًا إماراتيًا 
و9 ضباط س��عودين ولقي 11 قائدًا أجنبيًا من 
القادة التابعن لشركة بالك ووتر األمريكية 
مصرعه��م خ��الل العملي��ة، و مت تدم��ر غرفة 
التحك��م بطائ��رات بدون طيار يف مق��ر القيادة 
مبعسكر البرق مبن فيها من خراء أمريكين 
وبريطاني��ن وع��دد م��ن مرتزق��ة ش��ركة 
ب��الك ووت��ر، إضاف��ة إىل 6 طائ��رات أباتش��ي 
وطائرت��ي تش��ينكو األمريكي��ة للنق��ل الثقي��ل 
و4 طائ��رات ب��دون طي��ار ومنظوم��ة مراقب��ة 
متط��ورة للتحك��م يف الطائ��رات ب��دون طي��ار. 
كم��ا مت تدمر 4 منظومات صواريخ دفاعية 

“باتري��وت” األمريكية.
* 2016/2/5م:  أطلق��ت الق��وة الصاروخية 
للجي��ش اليم��ين واللج��ان الش��عبية صاروخ��ًا 

بالس��تيًا م��ن ن��وع “توش��كا” عل��ى جتمع��ات 
للغ��زاة واملرتزق��ة يف معس��كر م��اس مبحافظ��ة 
م��أرب قت��ل ج��راء الضرب��ة 48 من ق��وات الغزو 
السعودي واإلماراتي، وذلك بعد معلومات عن 
وص��ول تعزي��زات إلي��ه. وأك��د مراس��ل قن��اة 
املس��ر ة أن احلصيل��ة األولي��ة لقص��ف املعس��كر 
تش��ر إىل مقتل 18ضابطًا س��عوديًا و13 إمارتيًا، 
وع��دد 130 م��ن اجلنود املرتزق��ة. وتدمر عتاد 
عس��كري ضخ��م يف املكان املس��تهدف وباعراف 

اإلع��الم الغازي.
* 2016/2/8م: اطلق��ت الق��وة الصاروخي��ة 
صاروخ��ن م��ن ط��راز قاه��ر1، ومت إطالقهم��ا 
يف وق��ت وح��دا عل��ى قاع��دة مخي��س مش��يط 
اجلوية.. الفتًا إىل أنهما أحدثا خس��ائر كبرة 
يف القاع��دة اجلوية.. وذكر املصدر العس��كري 
أن هذا االستهداف يعد الرابع للقاعدة اجلوية، 
مبين��ًا أن��ه مت اس��تهداف القاع��دة خ��الل الفرة 

املاضي��ة بصاروخ��ن س��كود و قاهر1.
مش��يط  مخي��س  قاع��دة  أن  إىل  وأش��ار 
اجلوي��ة اس��تخدمت يف اآلون��ة األخ��رة حمط��ة 
واألمريكي��ة  الس��عودية  الطائ��رات  انط��الق 
لقص��ف اليم��ن وتدم��ر بنيت��ه التحتي��ة وقتل 

النس��اء واألطف��ال يف خمتل��ف احملافظ��ات.
* 2016/2/9م:  أطلق��ت الق��وة الصاروخية 
للجي��ش واللج��ان الش��عبية بع��ون اهلل وتوفيقه 
صاروخًا بالس��تيًا من طراز قاهر-1 على مطار 

اإلقليمي. جيزان 
* 2016/2/12م:  أطلق��ت القوة الصاروخية 
للجي��ش واللج��ان الش��عبية صاروخ��ًا باليس��تيًا 
من نوع قاهر-1 على مطار جيزان اإلقليمي يف 
رابع عملية يف أقل من أربعة أيام ، بعد مرور 3 
أي��ام على إطالق ص��اروخ من نفس النوع على 

نفس املطار.
صاروخي��ة  دك��ت  2016/2/16م:   *
اجلي��ش واللجان الش��عبية مط��ار أبها الدولي يف 
عس��ر بص��اروخ باليس��ي م��ن ن��وع القاه��ر 1.
الق��وات  أطلق��ت  2016/2/21م:    *
الصاروخية للجيش واللجان الش��عبية صاروخ 
”قاه��ر 1” عل��ى جتم��ع ملرتزق��ة الغ��زو والع��دوان 
بصح��راء املرازي��ق يف مديري��ة خ��ب والش��عف 

مبحافظ��ة اجل��وف ، وأصاب”قاه��ر 1” هدف��ه 
بدق��ة عالي��ة خملف��ًا انفج��ارات عنيف��ة ه��زت 

املنطق��ة.
* 2016/2/24م:  أطلقت القوُة الصاروخيُة 
للجي��ش واللج��ان الش��عبية صاروخ��ًا باليس��تيًا 
م��ن ن��وع ”قاه��ر 1” على جتمٍع ملرتزق��ة العدوان 
األمريك��ي الس��عودي يف املزاري��ق مبحافظ��ة 
اجلوف، وتعد ضربة قاهر 1”هي الثانية خالل 
هذا االسبوع الي تستهدف جتمعات للمرتزقة 

مبحافظ��ة اجلوف.
* 2016/3/4م:  أطلق��ت الق��وة الصاروخي��ة 
للجي��ش واللج��ان الش��عبية صاروخ��ًا باليس��تيًا 
م��ن نوع قاهر1 عل��ى جتمعات الغزاة واملرتزقة 
مبنطق��ة بئر املرازيق ش��رقي اجلوف، وأوضح 
مص��در عس��كري أن الص��اروخ أص��اب هدف��ه 
بدقة موقعا خسائر كبرة يف األرواح والعتاد.

* 2016/3/5م:  أطلق��ت الق��وة الصاروخية 
للجي��ش واللج��ان الش��عبية صاروخ��ًا باليس��تيًا 
عل��ى جتمع��ات للغ��زاة واملرتزق��ة يف حمافظ��ة 

اجلوف.
* 2016/3/8م:  أطلق��ت الق��وة الصاروخية 
للجي��ش اليم��ين واللج��ان الش��عبية صاروخ��ًا 
بالس��تيًا م��ن ن��وع “قاهر�1” على جتم��ع ملرتزقة 
معس��كر  يف  األمريك��ي  الس��عودي  الع��دوان 

اخلنج��ر مبحافظ��ة اجل��وف.
* 2016/3/10م:  اس��تهدف اجلي��ش اليم��ين 
واللج��ان الش��عبية بص��اروخ بالس��ي وصلي��ات 
م��ن صواري��خ الكاتيوش��ا، جتمع��ات الق��وات 
الغازي��ة يف معس��كر تداوي��ن مبحافظ��ة م��أرب 
واجملم��ع احلكومي ومعس��كر الل��واء 115 مبدينة 
احل��زم باجل��وف، م��ا أدى إىل وق��وع خس��ائر 

فادح��ة بصفوفه��م.
أطلقت القوة الصاروخية ما  بن 10 مارس 
و14 مارس أربعة صواريخ على حمافظة مأرب 
واجل��وف وحقق��ت أهدافه��ا وكب��دت الغ��زاة 

واملرتزقة خس��ائر كبرة.
* 2016/3/14م:  دك��ت الق��وة الصاروخية 

معسكر تداوين مبحافظة مأرب. 
جتمع��ات  عل��ى  قاه��ر1  2016/3/16م:   *
الغ��زاة واملرتزق��ة يف معس��كر تدواي��ن مب��أرب.
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يق��ول اهلل تع��اىل: )ي��ا أيه��ا الذين آمنوا كت��ب عليكم 
الصي��ام كم��ا كت��ب عل��ى الذي��ن م��ن قبلك��م لعلك��م 

تتق��ون(.
امًا َمْع��ُدوَداٍت َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم  ويق��ول س��بحانه :)َأيَّ
��اٍم ُأَخ��َر َوَعَل��ى الَِّذيَن  ٌة ِم��ْن َأيَّ َمِريض��ًا َأْو َعَل��ى َس��َفٍر َفِع��دَّ
َع َخ��ْرًا َفُه��َو  ُيِطيُقوَن��ُه ِفْدَي��ٌة َطَع��اُم ِمْس��ِكٍن َفَم��ْن َتَط��وَّ
َخ��ْرٌ َل��ُه َوَأْن َتُصوُم��وا َخ��ْرٌ َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن َش��ْهُر 
َرَمَض��اَن الَّ��ِذي ُأْنِزَل ِفي��ِه اْلُقْرآُن( )البق��رة: من اآلية185( 
ه��ذه أيض��ًا م��ن اآلي��ات ال��ي حص��ل فيه��ا اخت��الف حتى 
افرض��ت أن هناك كان تش��ريع صي��ام معن ثم انتقل 
إىل صيام رمضان، الحظ أسلوب اآلية هذه ال خيرج عن 
نفس األسلوب السابق يف موضوع التمهيد للذهنية، ألن 
بعض��ه ق��د ال يك��ون متهي��دا فيم��ا يتعل��ق بنقل��ه يف واقع 
احلياة، التمهيد يف الذهنية لقبول املسألة يف البداية: )َوال 
ِ َأْمَواٌت َبْل َأْحَياٌء(. )البقرة:  َتُقوُلوا مِلَْن ُيْقَتُل يِف َسِبيِل اهللَّ
اِبِريَن(،  ��ِر الصَّ من اآلية154( أليس��ت هذه واحدة؟. )َوَبشِّ
)البق��رة: م��ن اآلي��ة155( أليس��ت كذل��ك؟ )َوِإَذا ِقيَل هَلُُم 
ِب��ُع َما َأْلَفْيَنا َعَلْي��ِه آَباَءَنا(  ِبُع��وا َم��ا َأْن��َزَل اهللَُّ َقاُل��وا َبْل َنتَّ اتَّ
َه��ا الَِّذي��َن آَمُن��وا ُكُل��وا  )البق��رة: م��ن اآلي��ة170(. )َي��ا َأيُّ
��اُه  َب��اِت َم��ا َرَزْقَناُك��ْم َواْش��ُكُروا هلِلَِّ ِإْن ُكْنُت��ْم ِإيَّ ِم��ْن َطيِّ
َم َعَلْيُكُم( )البقرة: من اآلية173( أليس  ا َحرَّ َ َتْعُبُدوَن ِإنَّ
ه��ذا متهي��دا للتقبل، قد يكون بعض ما نس��ميه متهيدا 
للتقب��ل ال يك��ون مرتبطا بنقلة اجتماعية لكن املواريث 

مرتب��ط بنقلة يف اجملتمع نفس��ه.
َي��اُم(  َه��ا الَِّذي��َن آَمُن��وا ُكِت��َب َعَلْيُك��ُم الصِّ هن��ا: )َي��ا َأيُّ
)البق��رة: م��ن اآلية183( قد تقدم قبله حديث عن الصر 

ع��ن كذا أس��لوب مع��ن يف جمال التمهيد لقبول املس��ألة 
ذهنيًا لو يقول: يا أيها الذين كتب عليكم الصيام شهر 
رمض��ان م��ن أول ي��وم ل��كان ثقي��اًل على النف��س، لكن ال. 
الحظ كيف هي تس��اق بعبارات أحكام تفصيلية قبل 
أن يذكر الرقم الذي هو شهر، أول شيء أيام معدودات 
مقبول��ة، أليس��ت مقبول��ة ذهني��ًا أي��ام مع��دودات؟ يب��ن 
أحكاما تفصيلية حتى يبن أن الصيام هذا ليس مرهقًا 
ام��ًا َمْع��ُدوَداٍت َفَمْن َكاَن ِمْنُكْم َمِريضًا َأْو َعَلى َس��َفٍر  )َأيَّ
اٍم ُأَخَر َوَعَلى الَِّذيَن ُيِطيُقوَنُه( )البقرة: من  ٌة ِم��ْن َأيَّ َفِع��دَّ
اآلية184( أي عندما يصوم ال يصوم إال جبهد جهيد ألن 
التش��ريع ه��و دون الطاق��ة )ُيِطيُقوَن��ُه( أي يص��وم لك��ن 
بإجه��اد جبه��د جهي��د لنفس��ه باعتب��ار وضعي��ة الب��دن، 
ولي��س باعتب��ار أعمال إضافية أن جتهد نفس��ك بأعمال 
أخ��رى باعتب��ار وضعيت��ك أن��ت بنيت��ك اجلس��مية فهن��ا 
يق��ول: )َوَعَل��ى الَِّذي��َن ُيِطيُقوَن��ُه( يع��ين الصي��ام ه��ذا 
لي��س مرهق��ًا الزم تص��وم حت��ى وإن كن��ت ال تطي��ق 
إال مبش��قة، يطيقون��ه: يع��ين بإمكانه��م أن يصوموا لكن 

بصعوب��ة بالغة بالنس��بة ل��ه، فبإمكانه يفط��ر ويكّفر.
هن��ا مقب��ول بعده��ا أن يق��ول: ش��هر رمض��ان ألي��س 
ه��و مقب��واًل؟ ل��و يأتي من البداية كت��ب عليكم الصيام 
ش��هر، قبل أن يبن كيف الصيام وكيف االستثناءات 
بالنس��بة ل��ه أن��ه: إذا كان واح��د مس��افر أو مريض أو ال 
يس��تطيع إال بصعوب��ة بالغ��ة أن يص��وم باعتب��ار احلال��ة 
ال��ي ه��و فيه��ا فيمك��ن أن يفط��ر ويكف��ر ع��ن كل ي��وم 
إطع��ام مس��كن ويأت��ي بقضي��ة تش��مل هذه يك��ون وفق 
القاعدة اإلهلية يف ماذا؟ يف تسهيل تقديم التشريع، هذه 

الشهيد القائد/ حسين بدر الدين الحوثي
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قضية أساس��ية، قاعدة أساس��ية.
ال أعتق��د أن��ه صحي��ح أن��ه كان هن��اك صي��ام أي��ام 
معين��ة ث��م بعده��ا يصوم��ون، ق��ال هلم: )َش��ْهُر َرَمَض��اَن( ال 
أعتقد، هذا موضوع روايات أخرى، اآلية س��ياق واحد، من 
َياُم(الح��ظ التمهي��د التش��ريعي هن��ا:  )ُكِت��َب َعَلْيُك��ُم الصِّ
)َكَم��ا ُكِت��َب( وليس��ت قضي��ة أنتم خمتصون به��ا ما دام 
ق��د صام��وا أن��اس قبلن��ا، إذًا باس��تطاعتنا أن نص��وم )َكَما 
ُقوَن( )البقرة: من  ُكِت��َب َعَل��ى الَِّذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَُّك��ْم َتتَّ
اآلية183( فيه فوائد بالنس��بة لكم كثرة جتعلكم متقن 
ام��ًا َمْع��ُدوَداٍت( )البق��رة: م��ن اآلي��ة184( أيام��ًا مع��دودات  )َأيَّ
ميك��ن تك��ون عش��رًا ميك��ن تك��ون ثالث��ن، ميك��ن تك��ون 
أربعن، أليست هكذا؟ وميكن تكون مخسة أيام معدودات، 

ال ي��دري أح��د ك��م ه��ي، تب��دو القضية مس��هلة.
 )َفَم��ْن َكاَن ِمْنُك��ْم َمِريضًا َأْو َعَلى َس��َفٍر( )البقرة: من 
اآلي��ة184( قب��ل أن يق��ول بالرق��م )َش��ْهُر َرَمَض��اَن( ش��هر من 
أول ي��وم، قب��ل أن يأت��ي به��ذه األش��ياء يك��ون في��ه ن��وع م��ن 
الصعوبة، صعوبة القابلية يف االنسجام يف الذهنية ال تكون 
أن��ت ت��رى الق��رآن والتش��ريع اإلهل��ي أمام��ك أرقام��ًا كبرة، 
أرقام��ًا جمه��دة يف مقام��ات كث��رة متع��ددة؛ ألن التش��ريع 
تن��اول أش��ياء كث��رة ج��دًا األطعم��ة واألش��ربة املنكوح��ات 
امللبوس��ات األعم��ال البدني��ة كالصيام، جان��ب مالي إنفاق 
وأش��ياء م��ن ه��ذه، لك��ن تالح��ظ كي��ف، وهذه م��ن حكمة 
القرآن أنه جاء يف اجملتمع العربي، أمل يستطع أن ينقلهم إىل 
قابليت��ه؟ بينما األس��لوب الفقهي الذي قّدم أصبح بالش��كل 
ال��ذي مل يع��د باإلمكان إنزاله يف كثر من أس��لوبه، أس��لوب 
جاف أس��لوب بعيد عن أن يكون له قابلية هذا أس��لوب راٍق 
ج��دًا وال خي��رج ع��ن القاع��دة اإلهلية: )َم��ا ُيِري��ُد اهللَُّ ِلَيْجَعَل 

َعَلْيُك��ْم ِم��ْن َحَرٍج( )املائ��دة: من اآلية6(
حتى يف عملية تقبل الدين وهو يوجه التش��ريع أمكن 
أن يش��رع يف خمتل��ف اجمل��االت وقبل��ه الع��رب، ألي��س ه��ذا 
يعت��ر م��ن املعج��زة هل��ذا الدي��ن؟ أن يقبله الع��رب هم، وهم 
ليسوا شعبًا متحضرًا وهم أناس قاسن وجافن وبدائين 
يف اجلزي��رة العربي��ة كان��وا هك��ذا وقبل��وه، وقبلوا األش��ياء 

العالي��ة في��ه، اجلهاد نفس��ه أمل ينطلق��وا جياهدون؟.
 )َوَعَلى الَِّذيَن ُيِطيُقوَنُه ِفْدَيٌة َطَعاُم ِمْس��ِكٍن( )البقرة: 
م��ن اآلي��ة184( إذًا م��ا هن��ا الصي��ام ق��د أصب��ح س��هاًل اف��رض 
َع َخْرًا  أن��ه يطل��ع أربعن يومًا وقد أصبح هك��ذا )َفَمْن َتَطوَّ
َفُه��َو َخ��ْرٌ َل��ُه( )البق��رة: م��ن اآلي��ة184( يف موض��وع اإلطع��ام  
)َوَأْن َتُصوُم��وا َخ��ْرٌ َلُك��ْم ِإْن ُكْنُت��ْم َتْعَلُموَن()البق��رة: م��ن 
اآلي��ة184( يك��ون في��ه فوائ��د هام��ة ق��د يك��ون م��ن الناحية 
الصحية رمبا ينفع قد جيهدك يومن ثالثة أو مخسة أيام 
لك��ن يك��ون ل��ه أثر فيم��ا يتعلق بصح��ة بدنك، ال��ي جعلت 
الصي��ام يف األي��ام األوىل مرهق��ة نوعًا م��ا )َوَأْن َتُصوُموا َخْرٌ 

َلُك��ْم ِإْن ُكْنُت��ْم َتْعَلُموَن( والصيام بش��كل عام هو خر لكم 
م��ع أن��ه ق��ال هن��اك: )ُكِت��َب َعَلْيُك��ُم( هن��ا مناس��ب يقول: 
)َخ��ْرٌ َلُك��ْم( إذًا ق��د أن��ت حت��ب أن تع��رف كّما ه��و وتصوم 

)َش��ْهُر َرَمَض��اَن( )البق��رة: م��ن اآلية185(
كذل��ك يتح��دث ع��ن ش��هر رمض��ان أيض��ًا باملناس��بة 
املهم��ة ال��ي جتعل��ك تتقب��ل أن تص��وم هذا الش��هر ه��و ماذا؟ 
َن��اٍت ِم��َن  ��اِس َوَبيِّ أن��ه )الَّ��ِذي ُأْن��ِزَل ِفي��ِه اْلُق��ْرآُن ُه��دًى ِللنَّ
اهْلَُدى َواْلُفْرَقاِن( )البقرة: من اآلية185( إذًا نصوم مناس��بة 
عظيم��ة وتكري��م هل��ذا الق��رآن، إذًا فالصي��ام ج��اء عل��ى هذا 
النح��و، م��ا هن��اك قضي��ة صي��ام ي��وم مع��ن، عاش��وراء، ث��م 

تنق��ل إىل ك��ذا ه��ذا في��ه رواي��ات أخ��رى.
وال حيت��اج إىل تقدي��رات متعددة، معناه��ا ال يطيقونه، 
ومعناه��ا ك��ذا .. ، يطي��ق صيام��ه، لك��ن يطي��ق بأقص��ى 
جهد لديه، مس��موح له أن يفطر باعتبار وضعيته ]وليس 
باعتب��ار أعمال��ه يأت��ي واح��د جيم��ع ل��ه أعم��ال صعب��ة يف 
رمض��ان يف األخ��ر يق��ول: مل نعد نطي��ق، ال.[ يفطر ويكّفر 
ويقول: بعدها يف نفس الوقت � الحظ التسهيالت من قبل 
ومن بعد � )َش��ْهُر َرَمَضاَن( فيثين على هذا الش��هر يش��وقك 
إىل أن تصوم��ه )الَّ��ِذي ُأْنِزَل ِفيِه اْلُقْرآُن(يبن أن هذا الش��هر 
جدي��ر ب��أن يص��ام وأن يك��ون حمط��ة للعب��ادة اهلام��ة؛ ألن��ه 
الش��هر ال��ذي أن��زل في��ه الق��رآن والصي��ام له عالق��ة بأعظم 
ش��يء أن��ت تقدس��ه وه��و القرآن الكري��م، مما ج��اء من عند 

اهلل.
��ْهَر َفْلَيُصْم��ُه َوَمْن َكاَن َمِريضًا   )َفَم��ْن َش��ِهَد ِمْنُكُم الشَّ
��اٍم ُأَخ��َر ُيِري��ُد اهللَُّ ِبُكُم اْلُيْس��َر َوال  ٌة ِم��ْن َأيَّ َأْو َعَل��ى َس��َفٍر َفِع��دَّ
َة َوِلُتَك��رُِّوا اهللََّ َعَل��ى َم��ا  ُيِري��ُد ِبُك��ُم اْلُعْس��َر َوِلُتْكِمُل��وا اْلِع��دَّ
َهَداُك��ْم َوَلَعلَُّك��ْم َتْش��ُكُروَن( )البق��رة: م��ن اآلي��ة185( إذًا 
أليس الصيام س��هال جدًا هنا: � ش��هر � باألس��لوب هذا الرائع 

العال��ي فعاًل.
يتح��دث ع��ن الصي��ام وع��ن ه��ذا الش��هر ش��هر رمض��ان 
��ي َقِريٌب( أن��ه حم��ط للس��ؤال: )َوِإَذا َس��َأَلَك ِعَب��اِدي َع��ينِّ َفِإنِّ

)البقرة: من اآلية186( وهذه يف حملها أيضًا ذكر أن الباري 
َباِت َما َرَزْقَناُكْم( يق��دم مثلم��ا قال هناك: )ُكُلوا ِمْن َطيِّ
)البق��رة: م��ن اآلي��ة57( يأتي هنا ي��رز يف الص��ورة بأنه أيضًا 
أنتم قد عرض عليكم موسم معن هو من أفضل املواسم 
للدع��اء )َوِإَذا َس��َأَلَك ِعَب��اِدي َع��ينِّ َفِإنِّي َقِري��ٌب ُأِجيُب َدْعَوَة 
اِع ِإَذا َدَع��اِن َفْلَيْس��َتِجيُبوا ِل��ي َوْلُيْؤِمُن��وا ِب��ي( )البق��رة:  ال��دَّ
م��ن اآلي��ة186( يس��تجيبون ل��ي عندم��ا أهديهم وأش��رع هلم 
يف كل م��ا ق��دم )َلَعلَُّه��ْم َيْرُش��ُدوَن( )البقرة: م��ن اآلية186( 

فليؤمن��وا بي لعلهم يرش��دون.
املصدر ]الدرس الثامن[ سلسلة دروس رمضان املبارك
من هدي القرآن الكريم

املسرة نت 
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؟التاجر حين يمتشق سيفًا
بعد أكثر من عام من الحرب، وأكثر من خمسين ألف غارة

أين صار  املشروع
السعودي يف اليمن

عامر محسن
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ينطق��ون  الذي��ن  املثقف��ن  أح��د 
باس��م النظ��ام الس��عودي وأح��د وجوه��ه 
مم��ن  وه��و  عبي��د(،  )ن��واف  الغ��رب،  يف 
ينّظ��رون هل��ذه االس��راتيجية التدخلي��ة، 
يب��دو أّن��ه ق��د ق��رأ ع��ن خّط��ة »ش��ليفن« 
)ال��ي وضعته��ا القي��ادة األملاني��ة الحتم��ال 
وق��ٍت  يف  وروس��يا  فرنس��ا  ض��د  احل��رب 
واحد( مؤّخرًا، فصار يستعملها كتشبيه 
ملقارب��ة السياس��ة العس��كرية الس��عودية يف 
كل مناس��بة، وبالعربي��ة واالنكليزي��ة. 
اس��تيحاء  نع��رف م��دى احلكم��ة م��ن  ال 
االس��راتيجية العس��كرية األملاني��ة خ��الل 
احلرب��ن العامليتن مث��ااًل، ولكننا نعرف أن 
خّطة »ش��ليفن« كانت تق��وم على إخراج 
فرنس��ا م��ن احل��رب يف أقص��ر وق��ٍت ممكن، 
ث��ّم تعبئ��ة امل��وارد األملاني��ة للتف��ّرغ للجبه��ة 
الروس��ية )ال��ي كان��ت تعت��ر األصع��ب، 
نظ��رًا للحج��م اجلغ��رايف والدميغ��رايف للبلد، 
وقدرت��ه على خوض حرٍب طويلة(، فأين 
»فرنس��ا« وأي��ن »روس��يا« يف هذا الس��يناريو؟، 
ه��ل احلرب الس��عودية »اخلاطف��ة« هي تلك 
الي جتري يف اليمن، منذ س��نة وأكثر؟ أم 
أنه��م يعتقدون أن محلًة لقواتهم يف س��وريا 

والع��راق س��تكون س��ريعًة وس��هلة؟.
يف املوض��وع اللبنان��ي، كان��ت لعبي��د 
نظرية بسيطة: استئصال »حزب اهلل« )ألن 
اجليش الس��عودي أق��وى وأقدر من اجليش 
االس��رائيلي(. ال نع��رف إن كان��ت املس��ألة 
»متويه��ًا« أو حماول��ة لص��رف االهتم��ام ع��ن 
هزائم يف أماكن أخرى، ولكن الرياض قد 
ق��ررت، عل��ى م��ا يب��دو، أن ت��رك النزاع��ات 
وأن  والع��راق،  س��وريا  يف  أش��علتها  ال��ي 
تتناس��ى احل��رب ال��ي وصل��ت إىل أرضه��ا يف 
عس��ر وجن��ران، وأن ترّك��ز عل��ى كس��ب 
لبن��ان؛ وه��و بلٌد، على قّل��ة أهميته، يعرف 
أبن��اؤه قب��ل األجان��ب أنه غر قاب��ٍل للحكم 
أو للهيمن��ة، وق��د يئس��ت الق��وى اللبناني��ة 
نفس��ها م��ن فك��رة االنف��راد بامُلل��ك في��ه أو 
حكم��ه وف��ق برنام��ج )إذ يكف��ي أن تصع��د 
قوة سياسية أو طائفية حتى تتكّتل باقي 
الطوائ��ف ضده��ا، ومتنعه��ا م��ن ممارس��ة 
احلك��م؛ وم��ا أن تق��رر طائف��ة »رئيس��ية« 
مقاطعة النظام حتى يتجّمد عمله فورًا(.
ولك��ن، قب��ل لبنان واخلطط العس��كرية 
الس��عودية الحت��الل املش��رق وإي��ران، ق��د 
يكون يف حرب اليمن -أّول »حرب خارجية« 

الثالثيني��ات- نوذج��ًا  من��ذ  للس��عودية 
مفي��دًا لفه��م أداء الس��عودية وقدراته��ا يف 
احل��رب، وحال��ًة واقعي��ة ماّدي��ة، أصدق من 

ش��عارات اإلع��الم ومق��االت التهدي��د..
 بع��د س��نٍة م��ن احل��رب ومخس��ن أل��ف 
غارة، أين صار املشروع السعودي يف اليمن؟ 
أهّم ما يف الوثائقي الذي بّثته قناة »بي بي 
سي« مؤّخرًا عن تعز مل يكن توثيق اشراك 
»القاع��دة« يف القت��ال إىل جان��ب »التحال��ف« 
و »املقاوم��ة«، فه��ذا مع��روٌف من��ذ زم��ن؛ 
»الفضيح��ة« احلقيقي��ة كان��ت يف الص��ورة 
الي نقلتها الكامرا عن املعس��كر الس��عودي: 
جتّمع جلنوٍد سودانين يف معسكر، قربهم 
مقاتل��ون م��ن »القاع��دة«، ويف م��كان آخ��ر 
عناص��ر حزب اإلصالح، يأمرهم وحياضر 

فيه��م ضب��اط خليجيون.
حّت��ى نفه��م طبيع��ة عم��ل الس��عودية 
وحربها يف اليمن، قد يفيد اس��تعراض عام 
للجبه��ات، إضاف��ة إىل تع��ز، حي��ث خيتل��ط 
مقاتل��و التحال��ف م��ع املرتزق��ة األجان��ب 
والقاع��دة واإلص��الح، جن��د أن��ه يف الش��مال 
الغرب��ي، عن��د مين��اء مي��دي عل��ى احل��دود 
السعودية، يقود القوات املوالية ل� »التحالف« 
الل��واء عل��ي حمس��ن )األخ غر الش��قيق لعلي 
عب��د اهلل ص��احل، وأح��د أب��رز رم��وز النظ��ام 
الس��ابق، وق��د مت تعيين��ه أخرًا نائب��ًا لقائد 

الق��وات املس��لحة(. 
ويف مأرب هاش��م األمحر، س��ليل العائلة 
ال��ي متث��ل، تارخيي��ًا، مص��احل الس��عودية يف 
البل��د. بينم��ا يف باب املندب وُذب��اب، القوات 
اماراتي��ة ترفده��ا عناص��ر أجنبي��ة م��ن 
ش��ركات أمني��ة خاص��ة ووح��دات تتب��ع 
هلادي تس��ّمي نفس��ها »اجليش الوطين«، من 
بينه��ا لواء أسى نفس��ه »لواء زاي��د« )ختّيلوا 

الذّل!(.
مشكلة السعودين هي أّن نقاط قّوتهم 
التارخيي��ة، ال��ي سحت هلم باهليمنة على 
اإلع��الم وش��راء النخ��ب وإش��عال احل��روب 
وإدارته��ا، ال قيم��ة هل��ا يف احل��رب املباش��رة. 
مش��كلتهم ه��ي أن جنوده��م ووكالءه��م، 
م��ن احل��دود الس��عودية إىل لبن��ان وس��وريا 
واليم��ن، خيضع��ون مجيع��ًا ملعادل��ة صاغها 
تش��ي غيف��ارا ع��ام 1958م خ��الل الث��ورة 
الكوبي��ة، وه��ي تق��ول: »إن جن��دي الع��دو 
الذي أمامنا هو الش��ريك األصغر للطاغية. 
ه��و الرج��ل ال��ذي ين��ال القطع��ة األخ��رة 
م��ن الفت��ات ال��ي خّلفه��ا طاب��وٌر طويٌل من 
املس��تفيدين، يب��دأ ب��وول س��ريت وينته��ي 
عن��ده. ه��و عل��ى اس��تعداد للدف��اع ع��ن 
امتيازات��ه، ولكن��ه مس��تعد للدف��اع عنه��ا 
فقط بدرجة أهميتها بالنس��بة اليه: راتبه 
وتقاع��ده ق��د يس��تحّقان بع��ض املعان��اة 
وبع��ض اخلط��ر، ولكنهم��ا ال يس��تحّقان، 
يف أي حال��ة م��ن احل��االت، أن يب��ذل حيات��ه 
م��ن أجلهم��ا. وحن تصر حيات��ه هي مثن 
احلف��اظ عل��ى ه��ذه املكاس��ب، يصب��ح م��ن 

األفض��ل ل��ه أن يتخل��ى عنه��ا«.

األخبار - العدد ٢٨٢٢ الخميس ٢٥ شباط ٢٠١٦ 
http://www.al-akhbar.com Published on
)بترصف(

قناة بي بي سي:
توثق اشرتاك 

القاعدة يف القتال 
إىل جانب التحالف 

واملقاومة يف تعز ويف 
مكان آخر عناصر 

حزب اإلصالح 
يأمرهم ويحاضر فيهم 

ضباط خليجيون

مشكلة 
السعودين أن نقاط 

قوتهم التاريخية 
والتي سمحت لهم 

بالهيمنة على اإلعالم 
وشراء النخب، 

وإشعال الحروب 
وإدارتها ال قيمة لها 

يف الحرب املباشرة
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2-يمنية
ورد عن اهلوية اليمنية إش��ارات ش��رعية 
مهمة جتعل اليمنين يعتزون بهذه اهلوية 
اليمنية إسالميا، حيث نزلت آيات عديدة 
يف الثن��اء عل��ى أه��ل اليم��ن، وأعماهل��م 
ال��ي س��بقوا به��ا يف اإلس��الم، كم��ا وردت 
أحادي��ث كث��رية يف ذلك الش��أن، مثل أنهم 
حيب��ون اهلل وحيبه��م، أذل��ة عل��ى املؤمن��ن 
يف  جياه��دون  الكافري��ن،  عل��ى  أع��زة 
س��بيل اهلل وال خياف��ون لوم��ة الئ��م، وأنه��م 
أه��ل اإلمي��ان، والفق��ه، واحلكم��ة، ورق��ة 
القل��وب، ول��ن األفئ��دة، ونص��رة الدي��ن 
الظامل��ن،  عل��ى  والث��ورة  واملس��تضعفن، 
��س هلوية مينية  وهي نصوص ش��رعية تؤسِّ
مش��روعة، لكنه��ا ال ترتب��ط ب��األرض أو 
امل��كان بق��در ما ترتبط باملنهج اإلس��المي 

اإلنس��اني، ال��ذي أخ��رت ب��ه النص��وُص 
الش��رعية، وه��ي نص��وص تش��ري إىل أن��ه 
سيس��تمر ه��ذا املنه��ج عل��ى ه��ذه األرض 
مطابق��ا ملقتض��ى الش��ريعة املصون��ة، وإذا 
كان��ت ه��ذه اهلوي��ة اليمني��ة تع��ين منهج��ًا 
إسالميًا إنسانيًا ينطلق من هذه األرض، 
االعت��زاز  وجي��ب  عادل��ة،  هوي��ة  فه��ي 
به��ا، واالنط��الق منه��ا، والتأصي��ل هل��ا.
ه��ذه اهلوي��ة ه��ي م��ا نس��ميها )هوي��ة 
اليم��ن  )هوي��ة  أو  اليمان��ي(،  اإلمي��ان 
قة وإس��المية،  اإلمياني��ة(، وه��ي هوية حُمِ
واملكاني��ة  الُقْطري��ة  العصبوي��ة  وجت��ايف 
والِعرقي��ة والقومي��ة. ه��ذه اهلوي��ة ال��ي 
فهمناه��ا م��ن الن��ص الش��رعي ج��اءت؛ مل��ا 
يعل��م اهلل م��ن اخلريي��ة واملنهجي��ة العادل��ة 
ال��ي س��تكون يف ه��ذا البل��د. ولع��لَّ أص��دَق 

س��لوك مع��ر ع��ن ه��ذه اهلوي��ة الي��وم ه��ي 
ه��ذه الثقاف��ة ال��ي ظه��رت يف تعام��الت 
وأخ��الق اليمني��ن الذي��ن ينتم��ون بق��وة 
أوليائه��م  م��ع  وثقافته��م،  بلده��م  إىل 
وخصومه��م، ويف اجلان��ب املعاك��س ظهرت 
ثقاف��ة وتعام��ل أولئ��ك الذي��ن غل��ب عليه��م 
االنتم��اء إىل ثقاف��ات أخ��رى غ��ري ميني��ة 
كثقاف��اٍت وأخ��الٍق وتعام��الٍت منحرف��ة، ال 
يرتضيها اإلسالم وال تقبل بها اإلنسانية.
لق��د أك��دت الس��لوكات اليماني��ة فع��ال 
تل��ك األوص��اف الش��رعية، وتب��ن فع��ال 
أن ه��ذا الش��عب ش��عب إنس��اني إس��المي، 
وبتتب��ع التاري��خ اليمين جند أنه طاملا كان 
ش��عبا راقيا تتمثل فيه القيم اإلنس��انية يف 
تعامالت��ه يف خمتل��ف الظ��روف كأفض��ل 
تطرف��ا،  الش��عوب  أق��ل  فه��و  الش��عوب، 

يف اجلزء األول من هذه املقالة، بلغ احلديث إىل حمدِّدات هوية الدولة اليمنية العادلة، 
بعد عرض مفهوم العدالة، ويف هذا اجلزء نستكمل بقية احملدِّدات اليت نرى أنها تشكل 
مبجموعها هوية تلك الدولة اليت ننُشدها ونعمل على بنائها، وثاني تلك احملددات هو:

هوية الدولة 
اليمنية العادلة 

إعداد/ حمود عبداهلل األهنومي)2- 2(   
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ومذهبي��ا،  طائفي��ا،  تس��احما  وأكثره��ا 
وبينم��ا   - الي��وم  ه��و  وه��ا  ومناطقي��ا. 
الع��دوان األمريك��ي الس��عودي اإلمارات��ي 
حي��اول زرع الف��ن املذهبي��ة والطائفي��ة 
واملناطقي��ة - يفاج��ئ ه��ذا الع��امل بأن��ه 
ال يأب��ه هل��ذه املف��ردات العصبوي��ة، كم��ا 
تب��ّن أن م��ن كان ُمْثَق��ال به��ذه اهلوي��ات 
احلق��رية واملنحرف��ة فإن��ه مل َيُع��د ميني��ا، 
وال يعت��ز بيمنيت��ه حبس��ب اهلوي��ة اليمني��ة 
ال��ي ش��رحناها، وإذا حبثن��ا عم��ن رأين��اه 
مي��ارس بش��اعة أو فظاع��ة أو جرائ��م ضد 
يُع��د ميني��ا،  أن��ه مل  اإلنس��انية فس��نجد 
وأن��ه ق��د اخنلع ع��ن ربقة هويت��ه اليمانية، 
وانتم��ى إىل اهلوي��ة الش��يطانية، فمث��ال 
ت��رى الي��وم أولي��اء الع��دوان وعم��الءه ذوي 
هوي��ة ش��يطانية، وه��ي اهلوي��ة النجدي��ة، 
اهلوي��ة املذموم��ة باعتب��ار املنه��ج ال��ذي 
وأدخ��ل  املس��لمن،  وآذى  منه��ا،  خ��رج 
وجدن��ا  وهل��ذا  بينه��م،  فيم��ا  الفس��اد 
اليمني��ن الي��وم الذي��ن وقف��وا م��ع الع��دوان 
ش��يطانية  جندي��ة  هوي��ة  أصح��اب  إم��ا 
حتدث عنها الرس��ول صلى اهلل عليه وآله 
وس��لم، أو ال يعت��ّزون بهويته��م اليمني��ة ب��ل 
يهمه��م م��ا حيصل��ون علي��ه م��ن الفل��وس.

)اليمنية( و )الوطنية(؟
لقد آثرنا استخدام مصطلح )اليمنية( 
عل��ى )الوطني��ة(؛ ألن مفه��وم )الوطني��ة( 
باملعن��ى الس��ليب ل��ه، يتناق��ض متام��ا م��ع 
مفه��وم األم��ة الواح��دة ال��ي يريده��ا اهلل 
تب��ارك وتع��اىل، وه��و مفه��وم عصب��وي ال 
��ِرم اإلنس��اَن املس��لَم خ��ارج  إنس��اني، حَيْ
ذل��ك الوط��ن م��ن حقوق��ه؛ ألن��ه لي��س م��ن 
مواطنيه، على الرغم من أنه وطن وضعت 
حدوَده اتفاقيُة سايكس بيكو االستعمارية، 
قطري��ة.  لصراع��ات  ب��ه  وأّسس��ت 
لق��د انتق��د الس��يد حس��ن ب��در الدي��ن 
احلوثي رضوان اهلل عليه أدعياء الوطنية، 
ال��ذي أكث��روا اللَه��ج به��ذا املفه��وم، وقلَّ��ل 
من جدوائية الربية بها، بل وتنبَّأ كاشفا 
حقيق��ة مهم��ة تتحق��ق يوم��ا بع��د آخ��ر ب��أن 
ه��ؤالء اللِهج��ن بالوطني��ة جنده��م »ه��م 
ه��م مم��ن يبيع��ون األوط��ان فع��اًل، مم��ن 
يبيع��ون األوط��ان«. لكن��ه مل��ا حت��دث ع��ن 
أه��ل اهلوي��ة اإلميانية قال: »الناس الذين 

يتجه��ون يف س��بيل اهلل، وم��ن أج��ل اهلل، 
ه��م الن��اس الذي��ن تعتَ��َرُ األوط��ان غالي��ة 
لديه��م، وتعتَ��َر األعراض عزي��زة لديهم، 
وتعتَ��َر املمتل��كات هام��ًة لديه��م، فعندم��ا 
ينطلق��ون يف س��بيل اهلل ال يع��ين: بأنه��م 
ال يبال��ون بالوط��ن، أو أنه��ا عل��ى حس��اب 
الوط��ن، أو عل��ى حس��اب األع��راض، أو 
حس��اب الن��اس أب��دًا« )ال��درس التاس��ع 
م��ن دروس رمض��ان(. وه��ذا م��ا أثبتت��ه 
اليم��ن  عل��ى  الع��دوان  أح��داث  لألس��ف 
اليوم، فأولئك الذين حتدثوا عن الوطنية 
ه��م الي��وم أبع��د الن��اس ع��ن مقتضاه��ا، 
واألرض  الع��رض  ع��ن  داف��ع  بينم��ا 
والكرام��ة َم��ن حيمل��ون اهلوي��ة اإلمياني��ة.

التعامل مع الواقع
ابتلي املس��لمون يف هذا الزمان باحلدود 
االس��تعمار،  أسس��ها  ال��ي  القطري��ة 
والتقس��يمات ال��ي وضع��ت حج��ر أساس��ها 

اتفاقي��ة )س��ايكس بيك��و(، وب��ات لزام��ا 
التعام��ل م��ع ه��ذا الوض��ع كواق��ع، وه��و 
تعام��ٌل باملث��ل؛ حي��ث أصب��ح وضع القطرية 
والوطني��ة الس��لبية واقع��ا، وبنَي��ت أش��كال 
دول الع��امل املعاص��ر عل��ى ه��ذا النح��و، 
بشكٍل ال ميكن جتاوزه، وحن نتعامل معه 
كمس��لمن هلم نظرة أممية إنس��انية، فهو 
م��ن التعام��ل باملث��ل، يف اجلان��ب اإلجياب��ي 
من��ه، وه��و محاي��ة حق��وق مواطنين��ا، ويف 
الوق��ت نفس��ه حن��ن غ��ري مس��تعدين لظل��م 
أهال��ي الدول��ة األخ��رى، وح��ن نق��ر ه��ذا 
كواقع فإننا جيب أن نعمل على فتح دائرة 
القطرية هذه لالنفتاح على دائرة العربية 
اإلسالمية األممية، وليس لالنغالق عنها. 
ه��ذا التعام��ل باملث��ل يش��به متام��ا تعام��ل 
القرآن الكريم مع ظاهرة الرِّق الي جاء 
اإلس��الم وه��ي واق��ع منتش��ر، فل��م ميل��ك 
إال أن تعام��ل معه��ا كواق��ع، ولكن��ه يف نف��س 
الوقت فتح أبواب التحرير، وش��رع ش��رائع 
كث��رية حت��ارب ه��ذه الظاه��رة، وجتفِّ��ف 
حكيم��ة،  معاجل��ة  وتعاجله��ا  مصادره��ا، 
ومتأنِّي��ة، وحن��ن جي��ب أن نتعام��ل م��ع هذه 
الظاه��رة العاملي��ة الي��وم عل��ى ه��ذا النحو، 
م��ع الدع��وة يف نف��س الوق��ت إىل الوح��دة 
اإلس��المية، واألخ��وة اإلس��المية والعدال��ة 
للناس مجيعا، ال س��يما وحنن نتعامل مع 
اهلوية اليمنية على أنها منهج رمحٍة وخرٍي 
وع��دٍل، ال منه��ج عصبي��ٍة وحتي��ٍز وانغالٍق.

األم��ة  إىل  تس��عى  ميني��ة،  إًذا  دولتن��ا 
ه��ذا  م��ع  تعامل��ت  والقوي��ة،  الواح��دة 
الواق��ع كواق��ع ال ب��د من��ه، حت��ى ال تتس��بب 
يف ظل��م مواطنيه��ا، فتخ��ل بوظيف��ة مهم��ة 
إحق��اق  وظيف��ة  وه��ي  وظائفه��ا،  م��ن 
العدال��ة فيه��م وحصوهل��م عليه��ا كامل��ة.

3- عربية إسالمية
اإلمي��ان  وبل��د  العروب��ة،  مه��د  اليم��ن 
واحلكم��ة والفق��ه، ولس��انها ه��و العرب��ي 
هوي��ٍة  حم��دَِّد  العربي��ة  وك��ون  الفصي��ح، 
هل��ذا البل��د اإلميان��ي فه��و اإلق��رار بواق��ِع 
ترب��ط  ال��ي  البل��د  ه��ذا  وثقاف��ة  لغ��ِة 
أبن��اءه، حي��ث ه��و جمتم��ع الفق��ه واحلكم��ة 
واإلمي��ان، وه��م ع��رب مس��لمون، وينتم��ون 
للحض��ارة العربي��ة اإلس��المية، و لغته��م 
لغ��ة الق��رآن وه��ي العربي��ة، وم��ن الصع��ب 

* هذه الهوية 
اليمنية تعني منهجًا 

إنسانيًا إسالميًا 
ينطلق من هذه 

األرض، فهي هوية 
عادلة، ويجب االعتزاز 

بها واالنطالق منها.

* مفهوم »الوطنية« 
باملعنى السلبي 

يتناقض تمامًا مع 
مفهوم األمة الواحدة 
التي يريدها اهلل، وهو 

مفهوم عصبوي ال 
إنساني.
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أن تتحق��ق احلض��ارة اإلس��المية املطلوب��ة 
وحتق��ق غاي��ات اهلل ومرضات��ه يف ه��ذه 
األرض إال م��ن خ��الل لغ��ة الق��رآن؛ ألن��ه 
اقتف��اؤه،  ال��ذي جي��ب  اإلهل��ي  الدس��تور 
وال يس��تطيع قائ��د أو مصل��ح أن يفهم��ه 
إال م��ن خ��الل علم��ه باللغ��ة العربي��ة، وإذا 
تعلمه��ا ص��ار عربيا، فالعربية لغة وثقافة، 
س��اللة. أو  عرق��ا  أو  عنص��را  وليس��ت 
ق��د حيقِّ��ق ش��عٌب م��ن الش��عوب حض��ارة 
قوي��ة هن��ا أو هن��اك، ولك��ن ه��ذه احلضارة 
ورد يف  كم��ا  تعتم��د منه��ج اهلل  ال��ي ال 
القرآن الكريم ليست يف مأمن من الوقوع 
يف الزل��ة والض��الل واالحن��راف والظل��م؛ 
ألنه��ا ال تع��رف الق��رآن ال��ذي يه��دي لل��ي 
الق��رآن  معرف��ة  ميك��ن  وال  أق��وم،  ه��ي 
العربي��ة،  اللغ��ة  خ��الل  م��ن  إال  الكري��م 
اليم��ن عربي��ة،  أن هوي��ة  يتض��ح  وبه��ذا 
م��ن حي��ث لغته��م وعمقه��م احلض��اري، 
ودمائه��م. أصوهل��م  حي��ث  م��ن  ولي��س 

احمل��دِّد  ه��ذا  ارتب��اط  قضي��ة  وتأت��ي 
إىل  إش��ارًة  )إس��المية(  ب���  )عربي��ة( 
التأكي��د أكث��ر ب��أن من��اط ه��ذه احمل��دِّدات 
يف اهلوية هو اإلسالم بأصِله املتَفق عليه، 
وه��و الق��رآن الكري��م، وإش��ارًة إىل انتم��اء 
دولتن��ا العادل��ة إىل العمق احلضاري هلذه 
األمة، وهي احلضارة العربية اإلسالمية.

أما كونها إسالمية فإن الدولة الي على 
شعبنا الثائر أن يشّيد أركانها هي الدولة 
العادلة، الي تفي اإلنس��ان حبقه، وتعمل 
عل��ى التوازن ب��ن حقوقه وواجباته، توفيه 
ح��ق نفس��ه، ومتن��ع عن��ه ظل��م غ��ريه، إنه��ا 
الدول��ة ال��ي تتمحور حول الع��دل، والعدل 
ال ميك��ن حتقق��ه كام��ال إال إذا ارتبط��ت 
ه��ذه الدول��ة بدس��تور املس��لمن اخلال��د، 
القرآن الكريم، والسنة النبوية الصحيحة 
املس��لمن. مجي��ع  ب��ن  عليه��ا  اجملَم��ع 

 ال داعي لالنهزام
إن إبع��اد الدول��ة العادل��ة ع��ن مرجعي��ة 
شرس��ٍة  هلجم��ٍة  نتيج��ًة  اإلس��الم 
أعدائ��ه،  م��ن  اإلس��الم  ض��د  مورس��ت 
االس��تكبار  دول  وكان أخطره��ا صناع��ة 
حل��ركات التكف��ري لتعم��ل عل��ى نقض عرى 
وتش��وَِّه أحكام��ه،  م��ن داخل��ه،  اإلس��الم 
أّدى  أخ��ريا  وه��ذا  وس��ريه، ومعامالت��ه، 

إىل انه��زام بع��ِض الصادق��ن وختليه��م 
ع��ن مواقفه��م احلق��ة، وس��رى االعتق��اُد 
اخلاط��ئ بوج��وب أن يغ��ادر اإلس��الم حياَة 
َش��َر  أبنائه وس��لوَكهم وتعامالتهم، وأن حُيْ
العبادي��ة. احلي��اة  م��ن  ضي��ٍق  نط��اٍق  يف 
عقالن��ي  تفس��رٌي  لدي��ه  م��ن  عل��ى  إن 
لإلس��الم، وق��ّدم جترب��ة رائ��دة يف حتقي��ق 
مس��احة  ولدي��ه  اجملتمعي��ة،  العدال��ة 
املراجع��ة  يف  فاعل��ة  ومنهجي��ة  واس��عة 
ينه��زم  ال  أن   - والفقهي��ة  الفكري��ة 
الق��ول  عل��ى  ليحمل��وه  اإلس��الم  ألع��داء 
برجعي��ة اإلس��الم وختلف��ه، أو أن يعم��ل 
بنفس��ية م��ن ص��ّدق ه��ذه املقول��ة. جي��ب 
أن ال نق��دِّم هل��ؤالء خدم��ًة جماني��ة تتي��ح 
هل��م إبع��اد اإلس��الم ع��ن واق��ع حياتن��ا.
ثقاف��ة  ه��ي  مي��ين  كمجتم��ع  ثقافتن��ا 
ديني��ة إس��المية قرآني��ة نبوي��ة، وُيْف��َرَُض 
أن ينطل��ق دس��تورنا م��ن ه��ذه الثقاف��ة، 
والق��رآن الكري��م يأمرن��ا ب��أن حنك��م مب��ا 
أن��زل اهلل، ومتيّق��ٌن أن حك��م اهلل لي��س 

ه��و تل��ك الص��ورة النمطي��ة ال��ي عِلَق��ْت يف 
أذه��ان البع��ض م��ن س��لوكات وتعام��الت 
وأفكار داعش والقاعدة الوحشية. إن من 
حياول إخراج النص الش��رعي اإلس��المي 
ع��ن واق��ع احلي��اة كم��ن حي��اول أن يع��اجل 
م��رض ختلفن��ا مب��ا لي��س عالج��ا ل��ه، وال 
ه��و  احل��قُّ  الدي��ُن  يك��ن  حي��ث مل  دواء؛ 
املش��كلة أب��دا، ب��ل كان��ت مش��كلة املس��لمن 
الطغ��اة  يف  تكم��ن  العص��ور  معظ��م  يف 
وس��ادتهم  واملنحرف��ن،  واملس��تبدين، 
والنص��ارى.  اليه��ود  م��ن  املس��تكرين، 
أمل  علين��ا،  الي��وم ش��اهٌد  واقعن��ا  وه��ذا 
تك��ن أنظم��ة العمال��ة واالرت��زاق واهل��وان 
والبع��د ع��ن اهلل ه��ي أك��ر عائ��ق أم��ام 
كينون��ة األم��ة ال��ي يريده��ا اهلل تب��ارك 
وتع��اىل، وحينم��ا انطل��ق اليمني��ون ليكوِّن��وا 
ن��واة تل��ك األم��ة هبَّ��ت عليه��م أعاص��ري 
الطغي��ان والفس��اد م��ن كل ح��َدٍب وص��وٍب.
ال ب��د أن نع��ي أن��ه ال ميك��ن أن تك��ون لن��ا 
دولة عادلة أبدا يف جمتمٍع مس��لٍم، ينطلق 
إمياني��ا وروحي��ا وثقاف��ة وس��لوكا وقيما من 
مفاهي��م اإلس��الم، وه��و ال حيي��ى ب��روح 
اإلس��الم احل��ق، وال ينطل��ق م��ن نصوص��ه 
ش��رعة ومنهاج��ا، وال ميك��ن حلرك��ة تعتمد 
القرآن دستور حياة هلا وهدى تستنري به 
- أن تتجاه��ل تصورات��ه وأحكامه ومبادئه 
وأخالقه وقيمه ومنهجيته وأس��اليبه، وإنه 
ملن التناقض الكبري أن نّدعي أننا مسرية 
قرآني��ة، ث��م ال نعم��ل وال نس��عى ألن يك��ون 
واقُعن��ا قرآني��ا يف هوي��ة الدول��ة وأخالقه��ا 
ومبادئه��ا ووظائفه��ا وأعماهل��ا، وال ميك��ن 
أن يك��ون ذل��ك إال ح��ن تك��ون أدبيات هذه 
الدول��ة منطلق��ة أساس��ا م��ن مش��روع اهلل 
الربان��ي ال��ذي أنزل��ه اهلل ليق��وم الن��اس 
بالقس��ط؛ قال تعاىل: )َلَقْد َأْرَس��ْلَنا ُرُسَلَنا 
ِباْلَبيَِّن��اِت َوَأنَزْلَن��ا َمَعُه��ُم اْلِكتَ��اَب َوامْلِي��َزاَن 
احلدي��د25. ِباْلِقْس��ِط(  النَّ��اُس  ِلَيُق��وَم 

 
الدول الغربية ليست نموذجًا

يس��تبَعُد أن تتحق��ق عدال��ة اجتماعي��ة 
يعتِم��د منه��ج اهلل  نظ��اٍم ال  حقيقي��ة يف 
منهج��ا ل��ه يف الواق��ع، فه��ذه أمري��كا - 
الدول��ة الك��رى يف الع��امل، وأكث��ر دول��ة 
تتشدق مببادئ حقوق اإلنسان، والعدالة، 
واحلرية، والكرامة، واحلضارة، والثقافة، 

* إنتقد السيد 
حسن بدر الدين 

-رضوان اهلل عليه- 
أدعياء الوطنية، 

وقلَّل من جدوائية 
الرتبية بها.

* حن نتعامل مع 
مفهوم الفطرية 

كمسلمن لهم نظرة 
أممية إنسانية فهو 

من التعامل باملثل ويف 
الجانب اإليجابي 

منه.
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والس��الم، وه��ي أكث��ر دول��ة حت��اول إجي��اد 
وواق��ع  واقعه��ا  عل��ى  املفاهي��م  ه��ذه 
مواطنيها - فيها من املشاكل االجتماعية 
واالقتصادي��ة، وب��ذور االنهي��ار احلض��اري، 
واجلفاف الروحي، واالحنراف األخالقي 
مبواطنيه��ا  واالس��تخفاف  والظل��م 
بالنموذجي��ة  جدي��رة  غ��ري  جيعله��ا  م��ا 
م��ن  املهرول��ون  حي��رص  ال��ي  املثالي��ة 
إياه��ا. إعطائه��ا  عل��ى  الش��رق  أبن��اء 

واأله��م م��ن ذل��ك أيضا هو الس��ؤال: هل 
م��ا متارس��ه م��ن ع��دواٍن وظل��ٍم واضطه��اٍد 
م��ن  يعت��ر  األخ��رى  الش��عوب  حب��ق 
العدالة؟ ملاذا ال متنعها ثقافتها العصرية 
واحلضاري��ة م��ن الع��دوان عل��ى الش��عوب، 
واس��تغالل ثرواته��ا، وقت��ل أبنائه��ا؟ مل ال 
يس��أل أولئ��ك املنبه��رون به��ا: مل مل تك��ف 
تل��ك احلض��ارة ع��دوان قادته��ا الي��وم عل��ى 
ش��عبنا؟ مل ال متن��ع أنظم��ة احلك��م فيه��ا 
م��ن قت��ل األطف��ال والنس��اء؟ مل ال متنُعهم 
م��ن تدم��ري بنيتن��ا التحتي��ة؟ مل ال متنُعه��م 
م��ن قت��ل عش��رات اآلالف من أبناء ش��عبنا 
الي��وم؟ ه��ل القت��ل يعت��ر م��ن العدالة الي 
تس��عى هل��ا اهلوي��ة احلضاري��ة الغربي��ة؟ 
وه��ل االس��تئثار خب��ريات الش��عوب وقتله��ا 
تس��تحق  ال  أخ��رى  كائن��ات  واعتباره��ا 
احلي��اة حت��ى يف مواطنه��ا م��ن أساس��يات 
وأخالقي��ات ه��ذه احلض��ارة ال��ي يطالبن��ا 
البع��ض بالس��ري عل��ى خطاه��ا، واالبتع��اد 
الق��رآن؟ وه��دي  اإلس��الم  روح  ع��ن 
هل ما فعله األمريكان على سبيل املثال 
يف الياب��ان، ويف فيتن��ام، ويف أفغانس��تان، 
ولبن��ان،  فلس��طن،  ويف  الع��راق،  ويف 
واضطه��اد  ظل��م  م��ن  الي��وم  اليم��ن  ويف 
يعت��ر أم��رًا مقب��وال يف املنط��ق اإلنس��اني، 
نراه��ن  إذا  فلم��اذا  العامل��ي؟  والضم��ري 
عل��ى حض��اراٍت وقي��ٍم اتض��ح جب��الء أنه��ا 
بعي��دة كل البع��د ع��ن املفاهي��م اإلنس��انية 
أظل��م  أنه��ا  بوض��وح  وتب��ّن  العادل��ة، 
اإلنس��انية،  معن��ى  حتّق��ق  وال  وأطغ��ى، 
بينم��ا جن��د يف دينن��ا أن��ه دي��ن الرمح��ة، 
ودي��ن اإلنس��انية، ودي��ن األخ��الق والقي��م.
وم��ع ذل��ك فه��م يس��تهدفون هوي��ة ه��ذه 
أه��داف  بغي��ة  عليه��ا،  والتأث��ري  األم��ة، 
عبداملل��ك  القائ��د  الس��يد  إليه��ا  أش��ار 
احلوث��ي يف خط��اب املول��د النب��وي 1437ه� 
����ة مجع��اء  قائ��ال: »االس��تهداف هل��ذه اأُلمَّ

ويف  َأْخاَلقه��ا  يف  اإلْس����اَلمية  بهويته��ا 
قيمه��ا، واس��تهداٌف هل��ا أْي���ضًا كُأّمٍة؛ بغية 
تفكيكه��ا وبعثرته��ا ومتزيقه��ا والس��يطرة 
التام��ة هل��ا واالخض��اع هل��ا واإلذالِل هل��ا 
واالس��تعباد هل��ا، وُبغي��ة االس��تغالِل هل��ا 
ه��ذا  وث��روًة،  وخ��رياٍت  وأرض��ًا  إْن�َس���انًا 
����ة، هذا  الواقُع املأساوي الذي تعيُشه اأُلمَّ
����ُة  الواق��ُع املظل��ُم ال��ذي وصل��ت إلي��ه اأُلمَّ
نتيج��َة احن��راِف الكث��ري م��ن احملس��وبن 
عليه��ا م��ن األنظمة ومن القوى السياس��ية 
انضم��ام  أْي���ضًا  الش��عوب،  داخ��ل  وم��ن 
الكث��ري إىَل ص��فِّ اأَلْع���َداء خيان��ًة وعمال��ًة 
وتآمرًا وكيدًا ومكرًا بهذه اأُلمَّ��ة وبأبنائها 
بكل��ه«. احلض��اري  وبوجوده��ا  وبُهويته��ا 

 ال سنية وال شيعية 
الدول��ة(  )إس��المية  ط��رح  يت��م  ح��ن 
خيش��ى البع��ض م��ن وقوعه��ا يف براث��ن 
به��ا  تع��جُّ  ال��ي  واملذهبي��ة  الطائفي��ة، 
املنطق��ة الي��وم، ويّدع��ي ه��ذا البع��ض أن 
والتفس��ريات،  ال��رؤى  متع��دد  اإلس��الم 
مجيع��ا  اإلس��الم  اط��راح  م��ن  ب��د  وال 
حت��ى نأم��ن التفس��ريات املذهبي��ة، وه��ذه 
نظ��رة قاص��رة، وانه��زام مبك��ر، وتس��ليم 
س��طحي أن اإلس��الم ه��و املذاه��ب؛ وه��و 
أم��ر جيان��ب الص��واب، حي��ث ميكن تفادي 
ه��ذه التفس��ريات الضيق��ة، بتعري��ف هوي��ة 
الدول��ة العادل��ة باإلس��المية بغري املذهبية 
وال الطائفي��ة، أي علين��ا أن نأخ��ذ اهلوي��ة 
اإلس��المية اجلامع��ة، ون��رك م��ا عداه��ا، 
والع��دل  والقي��م  األخ��الق  ومنظوم��ة 
وإحق��اق احلق��وق متفق عليها بن اجلميع، 
وم��ن  تطبيقه��ا،  يف  خيتلف��ون  ولكنه��م 
يس��تحق، وم��ن ال يس��تحق، ف��إذا التزمن��ا 
بهوي��ة اإلس��الم اجلامع��ة فعندئ��ذ نتج��اوز 
التفس��ريات واألح��كام وال��رؤى املذهبي��ة، 
س��يما  وال  املس��لمون  علي��ه  أمج��ع  فم��ا 
املذهبان السائدان يف اليمن من األحكام 
والتفسريات مما ال ينكره عقل قويم، وال 
ش��رع قاط��ع اعتمدن��اه، وم��ا اختلف��وا في��ه 
أو ص��ادم القضاي��ا العقلي��ة املتف��ق عليه��ا 
جتاوزن��اه، وتركن��اه للح��وار ب��ن أهل العلم 
وال��رأي، حت��ى اخل��روج برؤي��ة جامعة فيه.

لقد ميز اهلل اليمن بالتس��امح املذهيب؛ 
فل��م تك��ن املذهبي��ة فيه عر التاريخ عائقا 

اجتماعي��ا وال مش��كلة فكري��ة، وح��ن ن��رى 
في��ه حال��ة مذهبي��ة معين��ة ال تنس��جم م��ع 
هذا الوضع فإنها حالة شاذة وال تعرِّ عن 
الس��ياق العام لتاريخ اليمن، ومت توظيفها 
م��ن املتصارع��ن سياس��يا، وه��ذا يعينن��ا 
على األخذ باهلوية اجلامعة، وليس هناك 
م��ن هوي��ة جامع��ة غ��ري هوي��ة اإلس��الم، 
هوية اإلس��الم الذي هو أكر من املذهب 
والطائف��ة  وامل��كان  واحل��زب  واملنطق��ة 
والفئة، ثم إن العدالة الي جيب أن تكّون 
هوي��ة الدول��ة العادل��ة ال تقب��ل باملذهبي��ة، 
وإنص��اف  ألهله��ا  احلق��وق  فإعط��اء 
املظلوم��ن، وتوفي��ة احلق��وق ألصحابه��ا، 
ومن��ع الظ��امل م��ن التع��دي عل��ى الضعفاء، 
ال خيتل��ف م��ن مذه��ب آلخ��ر، ووظائ��ف 
الدولة العادلة أيضا ال تنتمي ملذهب دون 
آخ��ر، ف��كل املذاه��ب تؤي��د إحق��اق الع��دل، 
وردع الظل��م، الله��م إال مل��ن يعت��ر تي��ار 
التكفريين مذهبا إسالميا، فإن االقتناع 
ب��ه يع��ين ب��ال ش��كٍّ الظل��َم واالضطه��اَد 
األخ��رى. املذاه��ب  م��ن  الش��عب  ألبن��اء 
حت��ى  املذه��يب  التس��امح  رأين��ا  إنن��ا 
وال��ي  الزيدي��ن  يف حال��ة دول��ة األئم��ة 
الدول��ة  خان��ة  يف  البع��ض  يصنِّفه��ا  ق��د 
املذهبية، فقد كان احلق والعدل مش��هورا 
فيه��ا ومش��هودا، ومل تك��ن العدال��ة تالق��ي 
صعوب��ة مذهبي��ة فيه��ا، لق��د أنت��ج الوض��ع 

* يجب أن ال نقدم 
ألعداء اإلسالم خدمة 
مجانية تتيح لهم إبعاد 

اإلسالم من واقع حياتنا

*حكم اهلل ليس تلك 
الصورة النمطية العالقة 

يف أذهان البعض من 
سلوكيات وتعامالت 

وأفكار داعش والقاعدة 
الوحشية
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اليم��ين املتن��وع والفه��م اإلس��المي الرحب 
ش��رائع وأحكام��ا وقيم��ا ونصوص��ا فقهي��ة 
��س حلال��ة الع��دل ب��ن خمتل��ف فئ��ات  تؤسِّ
اجملتم��ع، ومكونات��ه، وه��ذا م��ا يتس��ع ل��ه 
ب��اب املعام��الت، أم��ا يف حال��ة العب��ادات 
كلٌّ  ُت��ِرك  فق��د  الفكري��ة  والتص��ورات 
وش��أنه، ومل يك��ن هن��اك مش��كلة يف ه��ذا 
إال ح��ن تري��د السياس��ة توظي��ف التن��وع 
املذه��يب والفك��ري كوق��ود عس��كري خي��دم 
أجنداته��ا السياس��ية والعس��كرية الضيقة.

الدول��ة  تل��ك  ه��ي  العادل��ة  الدول��ة  إن 
حت��ى  الع��دل  لتحقي��ق  تس��عى  ال��ي 
ملواطنيه��ا م��ن غ��ري املس��لمن، فم��ا بال��ك 
مبواطنيه��ا املس��لمن، وه��ي الدول��ة ال��ي 
حتلِّ��ق ب��روح اإلس��الم، وقيم��ه األصيل��ة، 
وتعاليم��ه الس��محة، وال��ي ال عالق��ة هل��ا 
باملذه��ب، ب��ل وال حت��ى بدي��ن مواطنيه��ا، 
إذا م��ا كان اإلط��ار الع��ام يع��رف مبنه��ج 
اهلل ع��ز وج��ل، كم��ا ه��و الوض��ع يف دول��ة 
املدين��ة ال��ي أسس��ها رس��ول اهلل صل��ى 
أس��اس  عل��ى  وس��لم،  وآل��ه  علي��ه  اهلل 
دس��تور وثيق��ة املدين��ة، ال��ي اس��توعبت 
فيه��ا حت��ى اليه��ود والنص��ارى واملنافق��ن. 
اليم��ن  حكم��ت  ال��ي  القوان��ن  ه��ذه 
املش��رِّع  وأخذه��ا  الزم��ن،  م��ن  قرون��ا 
اليم��ين املعاص��ر م��ن ت��راث فق��ه اليمني��ن 
أن  تب��ّن  والطويل��ة  الرائ��دة  وجتربته��م 
األفه��ام  م��ن  ليس��ت  اليمني��ن  مش��كلة 
املتع��ددة لإلس��الم، كم��ا حيل��و للبع��ض 
اهل��روب إليه��ا والتعل��ل به��ا، ولكنه��ا م��ن 
األح��كام  ه��ذه  ترمج��ة  ع��ن  عجزه��م 
والقوان��ن إىل الواق��ع، أو م��ن حتايله��م 
عليه��ا، أو إيثاره��م أهواءه��م الش��خصية 
عل��ى م��ا يفرضه روحه��ا وقيمها ومبادئها، 
وه��ذه احلال��ة )حال��ة االحن��راف والتقلي��د 
األعم��ى للغ��رب( س��تكون أكث��ر تنكي��ال بنا 
يف حال��ة جتاهلن��ا النتمائن��ا اإلس��المي.

وال عصبوية 
ه��ذه الدول��ة العادل��ة هي الي تنطلق مع 
رح��اب اإلس��الم، وتفه��م اإلس��الم فهم��ا 
ع��ادال مسح��ا، بعي��دا كل البع��د ع��ن فه��م 
الفك��ر املتط��رف والعنف��ي التكف��ريي، ترى 
في��ه منه��ج اهلل ال��ذي ج��اء رمحة للعاملن، 
الدول��ة  ه��ذه  ف��إن  املنطل��ق  ه��ذا  وم��ن 
الضيق��ة  العصبوي��ات  تتج��اوز  العادل��ة 

القرآن��ي  اإلس��الم  مث��ل  جن��د  ال  ال��ي 
احملم��دي األصي��ل فك��را ومنهج��ا وأخالقا 
وتعام��ال حياربه��ا ويضاِدُده��ا، وال جن��د 
مثل��ه أمض��ى عليه��ا حج��ة وبرهان��ا، ولي��س 
هن��اك م��ن ِش��ْرعٍة ميكنه��ا القض��اء عليه��ا 
مث��ل ش��رعة اإلس��الم بهداه��ا القرآن��ي 
ونظرته��ا الرمحوي��ة، وأخالقه��ا العظيمة.

واملناطقي��ة،  القبلي��ة،  اهلوي��ات  أم��ا 
واجلهوي��ة، والعنصري��ة، واحلزبي��ة، ف��إن 
واملس��تبدون  الطغ��اة  ه��م  يش��جعها  م��ن 
والغبي��ة؛  واجلاهل��ة  الفاش��لة  واألنظم��ة 
وتلع��ب  الوض��ع  ه��ذا  عل��ى  تراه��ن  إذ 
ع��ن  اليمني��ن  تْص��ِرف  حت��ى  علي��ه 
املنه��ج ال��ذي ُيْوِرثه��م الكرام��َة والع��زة.
إن الدولة مبفهومها احلديث، والي تعين 
الس��لطات الث��الث، التش��ريعية والقضائية 
والتنفيذي��ة يف بل��د م��ن البل��دان، جي��ب أن 
تك��ون أعل��ى وأرحب م��ن احلزبية الضيقة؛ 
إذ أكثُر ما أضر بالدولة هو خلط احلكام 
ب��ن الدول��ة ووظائفه��ا األساس��ية وب��ن 
احل��زب والس��لطة، ومل��ا اس��تخدم احل��زب 

الواحد سلطات الدولة لالعتداء على من 
ض أن حتميه��م ه��ذه الدول��ة تبّن أن  ُيْف��َرَ
تل��ك الدول��ة كان��ت دول��ة ش��كلية، وال متلك 
م��ن العم��ق والس��لطات املس��تقلة والرحاب��ة 
واالتس��اع م��ا ُيْقِن��ع املواطن��ن بأنه��ا دول��ة 
هل��م وعليه��م، ب��ل اتض��ح أن القائمن على 
الس��لطة جم��رد عصاب��ات تش��ّكلت ضم��ن 
أطٍر حزبية أو شللية أو فئوية أو مصلحية 
وتقمَّص��ت دور الدول��ة، وذهب��ت لتض��رب 
وهل��ذا  وتظلمه��م،  وتقتله��م  املواطن��ن 
ح��دث م��ا ح��دث م��ن التن��ازع واالختالف.
ال ميك��ن أن تك��ون الدول��ة دول��ة عادل��ة 
إال إذا مت إجي��اد صيغ��ة متوازن��ة عادل��ة 
ب��ن الس��لطات الث��الث، ومت فصله��ا ع��ن 
بعضه��ا، ومت اح��رام القان��ون، ومب��ادئ 
الدول��ة العادلة، وكانت الس��لطة القضائية 
والتش��ريعية ومؤسس��ات الدول��ة الس��يادية 
ووظائفه��ا العام��ة كاجلي��ش واألم��ن بعي��دة 
كل البعد عن االفتئات واالستخدام السيء 
التنفيذي��ة. الس��لطة  قب��ل  م��ن  للس��لطة 

إن اغتص��اب وظائ��ف الدول��ة م��ن قب��ل 
الس��لطة الزمني��ة ممثل��ة يف احل��زب أو يف 
أو الش��لة املتس��لطة،  اجلماع��ة احلاكم��ة 
وأس��قط  للدول��ة،  أس��اء  ال��ذي  ه��و 
االح��رام هل��ا م��ن قب��ل مواطنيه��ا قب��ل 
غريه��م؛ وهل��ذا جي��ب عل��ى احل��زب أو 
اجلماع��ة ال��ي متس��ك بزم��ام الس��لطة 
أن ال ختل��ط ب��ن الس��لطة والدول��ة، وال 
الدول��ة. ووظائ��ف  احل��زب  أعم��ال  ب��ن 

4-عادلة
يف ما تقدم من حمدِّدات ميكن الوصول 
بالدولة إىل مكانة الدولة العادلة، وحمدد 
العدل جيب أن يبقى احملّدد الرئيس الذي 
ي��دور علي��ه مفه��وم ه��ذه الدول��ة العادل��ة.

ينبغ��ي عل��ى الث��وار األح��رار أن يس��عوا 
اهلوي��ة  به��ذه  الدول��ة  ه��ذه  لتحقي��ق 
العادل��ة واإلنس��انية، وه��ذا ه��و الطري��ق 
أنفس��نا،  حاض��ر  ب��ه  س��ننقذ  ال��ذي 
الصراع��ات  م��ن  أجيالن��ا  ومس��تقبل 
والتش��كالت  امل��زّورة،  والتقمُّص��ات 
اخلادع��ة، ال��ي س��رعان م��ا يتض��ح زيفه��ا 
واحنرافه��ا يف أق��رب اختب��ار وامتح��ان.
وعلى اهلل قصد الس������بيل، وهو حسبنا 

ونعم الوكيل.

* ال يمكن لحركة 
تعتمد القرآن دستور 

حياة لها أن تتجاهل 
تصوراته وأحكامه 

ومبادئه وأخالقه وقيمه 
ومنهجيته وأساليبه

* أكثر ما أضر بالدولة 
هو خلط الحكام 

بن الدولة والحزب 
والسلطة

* إذا التزمنا بهوية 
اإلسالم الجامعة، 

فعندئذ نتجاوز 
التفسريات واألحكام 

والرؤى املذهبية
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الك��رى  العوائ��ق  م��ن  أمامن��ا  يب��ق  مل 
إىل  الوص��ول  دون  حت��ول  ال��ي  الداخلي��ة 
العق��د  دول��ة  املتس��اوية-  احلق��وق  »دول��ة 
رئيس��ة:  عوائ��ق  ثالث��ة  اال  االجتماع��ي« 

اخلالفة اإلهلية. 
اجلر اإلهلي.

ال��ذي  الغائ��م  الس��يكوالرزمية، املصطل��ح 
م��ا ي��زال يبح��ث ع��ن مضمون��ه احلقيق��ي.

مصطل��ح  س��أتناول  احلدي��ث  ه��ذا  ويف 
املس��لمن  وخالف��ة  اهلل  وخالف��ة  اخلالف��ة 
ال��ذي ط��ال عليه��ا الزمن وهو يزود السياس��ة 
بوه��م وخ��در. ه��ذا املصطل��ح صاغ��ه فقه��اء 
التس��لط بع��د االنق��الب على »إم��ارة املؤمنن 
املق��ال  ويف  األم��ة،  حك��م  أي  الش��عبية« 
التال��ي س��أتناول مصطل��ح اجلري��ة اإلهلي��ة، 
مصطل��ح  ع��ن  س��أحتدث  يلي��ه  ال��ذي  ويف 
الس��كيوالرزمية باعتب��اره املخ��رج م��ن س��وء 
النظ��ام احلال��ي. ومن املعلوم أن املصطلحن 
اجلمع��ي  الوج��دان  يف  ح��اّل  ق��د  األول��ن 
حت��ى بات��ا وكأنهم��ا ق��در ال ُي��رد، ومص��ري ال 
يتغ��ري، ومس��ري ال يراج��ع. أم��ا الثال��ث فه��و 
معن��ا  يتوض��ح  الوج��دان ومل  يتغلغ��ل يف  مل 
وبتوضيح��ه ميك��ن محايت��ه م��ن حتوير فهمه.

وقف��ة  منه��ا  واح��د  كل  أم��ام  س��أقف 
يس��مى  م��ا  مبوض��وع  وس��أبدأ  قص��رية، 
باخلالف��ة اإلهلي��ة، ألن ه��ذا املصطل��ح ق��د 
أخ��ذ- جل��الل التس��مية- قداس��ة وحرم��ة ال 
تضاهيها قداس��ة أخرى، حتى جعلت الناس 

يتحمل��ون أوزاره��ا ومظامله��ا بقب��ول حس��ن. 
وق��د س��بق ل��ي الق��ول يف مق��االت ع��دة أن 
اس��م  أن  إىل  القائل��ن  بع��ض  م��ع  ذهب��ت 
الصحاب��ة  أطلقه��ا  تس��مية  ه��ي  اخلالف��ة 
عل��ى الدول��ة الراش��دة، وه��و خط��أ انس��قت 
بينه��ا  التفري��ق  إىل  الس��عي  بس��بب  إلي��ه 
وب��ن املل��ك العض��وض، ومل أك��ن أدري أن��ين 
وقع��ت- حبس��ن ظ��ن- يف مصي��دة »فقه��اء 
التس��لط«. ذل��ك أن الق��ول ب��أن الصحاب��ة هم 
م��ن مساه��ا باس��م اخلالف��ة ي��ؤدي بس��هولة 
إلضاف��ة اإلهلي��ة عل��ى اس��م اخلالف��ة، مل��ا 
للصحاب��ة م��ن مكان��ة عليا بلغ��ت عند البعض 

منزل��ة القداس��ة؛ فإس��ناد التس��مية إليه��م-
وه��م م��ن ه��م- يعط��ي هل��ا وهج��ًا متألق��ًا. 
وق��د تب��ن ل��ي بع��د حب��ث أن م��ن مساه��ا 
التس��لط  فقه��اء  ه��م  الراش��دة  باخلالف��ة 
اس��م  ألن  الصحاب��ة-  ولي��س   - أنفس��هم 
اخلالف��ة واخلالف��ة مل يعيش��ا س��وى عام��ن 
فق��ط ث��م ح��ل حملهم��ا إم��رة املؤمن��ن، وم��ن 
الصعوب��ة مب��كان أن حي��ل اس��م عاب��ر حم��ل 
اسم ثابت، فإذا كان الصحابة هم من مسى 
حكمه��م باخلالف��ة، فإن األحرى أن يس��موها 
ف��رة  ال��ي عاش��وها ومارس��وها  باإلم��ارة 
أط��ول. وم��ن هن��ا يتض��ح أن فقه��اء التس��لط 
ه��م م��ن مساها اإلمارة باخلالفة الراش��دة، 
ث��م ه��م من مساها باخلالفة اإلهلية ليعطوا 
دول��ة التغل��ب -فاق��د الش��رعية - ش��رعية 
ديني��ة، وإن إس��باغ خالف��ة اهلل عل��ى ه��ؤالء 
املتغلب��ن يعطيه��ا مس��اندة إهلي��ة مباش��رة. 
وه��ي وان كان��ت يف صميمه��ا ش��رعية وهمي��ة 
لكنه��ا ذات مفع��ول أخ��اذ، وهك��ذا ذهبوا إىل 
أن خالف��ة احلاك��م األموي املتغلب والعباس��ي 
املتغل��ب، وبقي��ة األمن��اط املتغلب��ة ه��ي خالف��ة 
اهلل، أو سلطنة اهلل، وقد بلغت هذه التسمية 
القض��اة  رئي��س  ي��د  عل��ى  ذروته��ا  اإلهلي��ة 
امل��اوردي )450ه���/ 1058م( لي��رر تش��ريعا 
جدي��دا يوائ��م ب��ن ح��ق الس��لطان املتغل��ب، 
وحق اخلليفة املغلوب، وليمارس سلطان اهلل 
باسم خليفة اهلل حقوق خليفة اهلل الي سبق 
أن منحه��ا إياه��ا فقه��اء س��لطة س��يئو الني��ة. 
وم��ن اخل��ري هن��ا أن نق��ول: إن اإلمامي��ة 
ق��د التق��ت م��ع فقه��اء الس��لطة بتثبي��ت اس��م 

نحو دولة الحقوق املتساوية أو نحو دولة العقد االجتماعي

ليست خالفة اهلل ولكن 
خالفة فقهاء التسلط

بقلم/ زيد بن علي  الوزير
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اخلالف��ة عل��ى فرة اإلم��ارة، للتفريق بينها 
وب��ن مصطل��ح اإلمام��ة املقدس، ألن اإلمامة 
عنده��م أعل��ى ق��درًا، وأكث��ر ارتباط��ًا بالدي��ن 
ألنه��ا بالن��ص اإلهل��ي عل��ى أم��ري املؤمن��ن، 
إال  الس��نة  فقه��اء  م��ع  اختلف��وا  وإن  وه��م 
أنه��م التق��وا معه��م يف إهلي��ة اإلمام��ة ، ويف 
مزاي��دة ج��اء فقه��اء التس��لط باس��م خالف��ة 
ق��ول  أن  واحل��ق  املوقف��ان.  ليتس��اوى  اهلل 
ش��وقي ينطب��ق عل��ى القول��ن خ��ري انطب��اق.

مكر سواس على الدهماء جاز
 ورعاة بالرعايا يلعبون

كيف وجد فقهاء التسلط
 ممرًا اىل خالفة اهلل؟

يب��دو ل��ي أنه��م اخت��ذوا م��ن رواي��ة احل��وار 
ح��ول خالف��ة أب��ي بك��ر س��ببًا الرتق��اء ه��ذا 
الس��لم اآلث��م، وجتاهل��وا أن أب��ا بك��ر الصديق 
رض��ي اهلل عن��ه رف��ض كلم��ة خالف��ة اهلل، 
وخالفة النيب، وحتى اس��م خليفة املس��لمن، 
مل��ا للخالف��ة م��ن التص��اق ب��اهلل، وأطل��ق عل��ى 
نفس��ه اس��م خالف��ة، حت��ى ال يعط��ي نفس��ه 
صف��ة ديني��ة، أو تنبث��ق عنه��ا صف��ة ديني��ة. 
وم��ن املعل��وم أن ف��رة خالف��ة أب��ي بك��ر كان��ت 
قص��رية ج��دًا، م��ا لب��ث أن ختل��ى عنه��ا عم��ر 
بأم��راء  ودع��وا  واحلس��ن،  وعل��ي  وعثم��ان 
وإن  طرحه��ا-  جم��رد  ولك��ن  املؤمن��ن. 
رفض��ت- فق��د وج��د فقه��اء الس��لطة فيه��ا 
فرص��ة لالنط��الق منه��ا، وإذن فم��ن الواضح 
أن م��ن ألغ��ى اس��م »خالف��ة« ومل يأخذ بإمارة 
املؤمن��ن وابتك��ر اس��م اخلالف��ة واخلالف��ة 
اإلهلي��ة لتدي��ن حك��م املغتِص��ب، ه��م فقه��اء 
الس��لطة ال��ي مل يك��ن هل��ا وج��ود أص��اًل. 
س��يحتجون حبدي��ث وه��و )اخلالف��ة م��ن 
بع��دي ثالث��ون عام��ًا، ث��م مل��كًا عضوض��ًا( 
وه��و حدي��ث صحي��ح، لك��ن م��ن املتف��ق علي��ه 
عن��د علم��اء احلدي��ث أن الرواي��ة ه��ي دائم��ًا 
باملعن��ى األق��رب إىل حرفية النص النبوي،- 
إال األحادي��ث القدس��ية- حي��ث أن احلدي��ث 
ق��د تداول��ه راو ع��ن راو، ع��ن راو وكل واح��د 
منه��ا ع��ر بكلم��ة تتف��ق م��ع املعن��ى، وه��ذا 
يفس��ر لن��ا وج��ود عدة صي��غ تروى يف احلديث 
الواحد، وعليه فإمكانية وضع اس��م اخلالفة 
يف موض��ع اإلم��ارة س��هل ومتيس��ر، ب��دون أن 

يتغ��ري م��ن معن��ى احلديث ش��يء وتبقى معنى 
احلدي��ث وه��و أن )اإلم��ارة م��ن بعدي ثالثون 
ث��م مل��كًا عضوضًا(. وهكذا مساها الرس��ول 
الس��لطة خالف��ة.  فقه��اء  إم��ارة، ومساه��ا 
ويع��زز ه��ذا أن اإلم��ارة وردت يف األحادي��ث 
الصحيح��ة  التارخيي��ة  واألخب��ار  النبوي��ة 
تتح��دث ع��ن أم��ري غ��زوة ك��ذا، وأم��ري محل��ة 
ك��ذا، وأم��ري والي��ة ك��ذا، وأم��ري املؤمن��ن، إخل 
مم��ا يق��وي الق��ول ب��أن املقص��ود يف حدي��ث 
اإلم��ارة، ول��و كان احلدي��ث باس��م اخلالفة ملا 
ج��رؤ الصحاب��ة عل��ى تغيري اس��م اخلليفة إىل 
أمري. ومن هنا أؤيد ما ذهب إليه املستشرق 
الكب��ري هاملت��ون ج��ب )ت 2رمض��ان1391/ 
22 أكتوب��ر 1971( يف دراس��ته املتمي��زة م��ن 
أن )اجلماع��ة الس��نية نفس��ها مل يك��ن لديه��ا 
مب��دأ يف اخلالف��ة جمم��ع عليه( و )أن الواقع 
الداخلي يف اإلسالم شيء خمتلف متامًا عن 
الصي��غ اخلارجي��ة ال��ي يصوغه��ا الفقه��اء، 
اإلس��المي  للفك��ر  الواقع��ي  فب��ن احملت��وى 
والتعب��ريات الفقهي��ة تباي��ن أكي��د( وأن فكرة 
أمري املؤمنن )ليس��ت فكرة س��نية وإمنا هي 
إس��المية باملعن��ى الواس��ع(، وأتف��ق معه فيما 
ذهب إليه من أن )فقهاء أهل الس��نة ذهبوا 
إىل الطرف اآلخر واستنزفوا من املثل العليا 
حمت��واه احلقيق��ي باإلف��راط يف االستس��الم 
األغل��ب.  حلك��م  مس��ايرة  الواق��ع(  لألم��ر 
وإذن ف��إن م��ا مس��ي باخلالف��ة اإلهلي��ة ه��ي 
صياغ��ة فقه��اء متملق��ن، وليس��ت صياغ��ة 
إهلي��ة، وم��ن ث��م فه��ي مل حتق��ق ع��دل اهلل، 
املتوح��ش. احلك��م  ظل��م  حقق��ت  وإمن��ا 

)2( 

عل��ى أن مصطل��ح اخلالف��ة اإلهلي��ة والنبوي��ة 
أصب��ح مت��داوال ومعموال به، وال ميكن جتاهله 
إال بع��د أن يفه��م عل��ى حقيقت��ه، ويت��م التخل��ي 
عنه��ا ونتح��دث عن��ه كف��رة تارخيي��ة منقضية 
ب��ل منقطع��ة، وهن��اك حت��ى الي��وم م��ن ي��ردد 
اإلهلي��ة،  النبوي��ة واخلالف��ة  اس��م اخلالف��ة 
ويؤم��ن بوجوده��ا ونفعها، ويس��عى الس��تعادتها 
ويتعامل معها ويتشبث بها. ومن ثم فال ميكن 
حتاش��ي مناقش��ة اعتقاده��م بغ��ري امسه��ا، 
باعتباره��ا أصبح��ت هل��م معق��ال حمصن��ا، 
وإذن فنح��ن نتعام��ل م��ع تس��مية موج��ودة وم��ع 
فئة حتاول اس��ردادها- بكل س��وء تطبيقها- 
كحل��م مغ��ر، م��ع أن معظ��م تطبيقاته��ا كان��ت 
موبق��ة، وم��ن ث��م فالتعام��ل م��ع عالته��ا، وم��ن 
املؤك��د أن��ه مت��ى تع��رف الن��اس عل��ى مرضه��ا 
احلق��وق  دول��ة  مصطل��ح  ن��رى  أن  أمك��ن 
املتس��اوية- العق��د االجتماع��ي بوض��وح كاف.
وعل��ى ه��ذا األس��اس يف ه��ذا املق��ال بقي��ت 
أحاف��ظ عل��ى تردي��د اس��م اخلالف��ة كاس��م 
فقه��ي مغ��رض، ليتمك��ن الن��اس م��ن فه��م أن 
اخلالفة الي حينون إليها هي ليس��ت خالفة 
اهلل وال خالفة املسلمن كما قلنا، وأن تطبيق 
الثواب��ت القرآني��ة مل يطب��ق يف ظله��ا وإمن��ا 
ُطب��ق حت��ت اس��م إم��ارة املس��لمن االنتخابي��ة 
الش��ورية، ومل��ا ُرف��ع اس��م خالف��ة اهلل كان��ت 
حق��وق األم��ة ه��ي ال��ي ابتلع��ت بقس��وة ومعه��ا 
نظامه��ا االنتخاب��ي الش��وري، وبذل��ك فق��دت 
حقوقه��ا بالكام��ل، وم��ن االس��تعراض التال��ي 
نفه��م أن م��ا يس��مى خالف��ة نبوي��ة أو خالف��ة 
إهلي��ة، محل��ت يف نفس��ها عوام��ل تفكيكه��ا، 
وأن م��ا يس��مى باخلالف��ة الس��نية- باعتباره��ا 
ال��ي خلف��ت اإلم��ارة الراش��دية- ق��د  ه��ي 
كل  س��امها  حت��ى  اهل��وان  م��ن  وصل��ت 
وفاطمي��ن  وعباس��ين  أموي��ن  م��ن  مفل��س 
وس��لجوقين وبويهين وعثمانين، وداعشين.
ويأبى اهلل سبحانه ويأبى نبيه سالم اهلل عليه 
أن خيلف على أمته ظلمة معتدين، وأن يسلط 
خالفة فقهاء السلطة على خلفاء اهلل البشر.

لننطل��ق حت��ت راي��ة الق��رآن بذه��ن ص��اف 
م��ن مك��ر فقه��اء الس��لطة الس��تيعاب دول��ة 
احلق��وق املتس��اوية- دول��ة العق��د االجتماع��ي.
يتبع يف العدد القادم

إن الواقع الداخلي 
يف اإلسالم شيء 
مختلف تمامًا عن 

الصيغ الخارجية التي 
يصوغها الفقهاء، فبن 

املحتوى الواقعي للفكر 
اإلسالمي والتعبريات 

الفقهية تباين أكيد
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المملكةاليمن و
إلـــــــــــــــــــــى أيــــــــــــــن؟

بقلم/ محمد الغيل

بعــد عــام مــن العــدوان األمريكــي الســعودي 
علــى اليمــن واســتخدام أبشــع مــا توصــل إليــه 
عقــل اإلنســان املــادي مــن وســائل وخطــط علــى 

املســتوى العســكري واملدنــي. 
تكونــت لــدى املراقــب لألحــداث يف املنطقــة 

والعالــم رؤيتيــان عــن هــذا العــدوان:-
ــادة  ــة وإع ــة العربي ــق باملنطق ــا يتعل  األوىل: م
ترتيبهــا مــن خــالل رؤيــة أمريكيــة روســية 

تتفــق يف الغالــب وتتبايــن يف النــادر.
 الثانيــة: مــا يتعلــق بالوضــع اليمنــي الداخلــي 
نطــاق  ذو  بعضهــا  داخليــة  تيــارات  ووجــود 

واســع واآلخــر متوســط والثالــث محــدود.
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توضيح للرؤية األوىل:

أح��داث  م��ن  املنطق��ة  ج��رى يف  م��ا  إن 
وث��ورات فيم��ا يع��رف بالربي��ع العرب��ي حف��ز 
دواع��ي الق��وى الك��رى املهيمن��ة على العامل  
وإع��ادة  العربي��ة  املنطق��ة  واجه��ة  لتغي��ري 
ترتيبها بشكل خيدم مصاحل الدول الكرى 
ال��ي درس��ت املنطق��ة العربي��ة م��ن الداخ��ل 
دراسة معمقة مستعينة بالعديد من مراكز 
األحب��اث والدراس��������������ات اإلس��راتيجية 
العربي��ة  ال��دول  خماب��رات  وبأجه��زة 
واإلس��المية مث��ل خماب��رات دول اخللي��ج 
واملخ�����������������ابرات املص�����������رية واملخابرات 
والباكس��تانية  واإلي����������������رانية  العراقي��ة 
واجلزائرية واليمنية ال استثين أحدًا منها.

ومت احت��واء الث��ورات العربي��ة ومص��ادرة 
تدرجيي��ًا  عليه��ا  وااللتف��اف  أهدافه��ا 
بالعدي��د م��ن الوس��ائل والط��رق فف��ي مص��ر 
مت إفش��ال مش��روع الث��ورة بالس��ماح لتي��ار 
أإلخ��وان املس��لمن عندم��ا اس��تلم مقالي��د 
الس��لطة بعد إحكام الس��يطرة على مجاعة 
اإلخوان املسلمن عن طريق عقد اتفاقيات 
س��رية بينه��م وب��ن اإلدارة األمريكي��ة،  ومل 
مت��ض س��نة حت��ى مت االلتف��اف عل��ى نظ��ام 
كث��رية،  ألس��باب  ب��ه  واإلطاح��ة  مرس��ي 
م��ن أهمه��ا تواص��ل الش��عوب ع��ر مواق��ع 
التواصل االجتماعي وضعف خرة اإلخوان 
الس��عودية  املخاب��رات  ودور  املس��لمن 
العس��كري  النظ��ام  ليع��ود  واإلس��رائيلية 
والدولة البوليسية إىل دولة مصر املتحررة 
م��ن حك��م مب��ارك الطاغوت��ي، ويف تون��س 
مت إفش��ال الث��ورة بط��رق تتالئ��م م��ع حال��ة 
البل��د املنقس��م عل��ى ذات��ه وعل��ى قادت��ه.
ويف اليم��ن وه��ي الدول��ة الوحي��دة ال��ي 
حاول��ت احت��واء الث��ورة واإلف��ادة منه��ا جنح 
الث��وار يف إبع��اد رأس ه��رم الس��لطة س��لميًا 
وإرس��اء مب��دأ الش��راكة يف الوط��ن  إال أن 
الق��وى املهيمن��ة  يف الداخ��ل وبقي��ادة ح��زب 
اإلص��الح وبع��ض فصائل احل��راك اجلنوبي 
وبع��ض ق��وى النظ��ام الس��ابق وبالتنس��يق 
م��ع ق��وى اخل��ارج ق��ادة أمري��كا وإس��رائيل 
مص��ادرة  حاول��وا   وروس��يا  والس��عودية 
الث��ورة األصيل��ة وإطف��اء جذوتها أال أن تلك 
احمل��اوالت ب��اءت بالفش��ل حت��ى اللحظ��ة.

أمريكا وروسيا ومشروع 
الهيمنة االسرتاتيجي 

باملعس��كر  اخلاص��ة  الرؤي��ة  تنطل��ق 
األمريك��ي والروس��ي م��ن خ��الل خم��اوف 
العامل��ي  باإلره��اب  يس��مى  م��ا  حقيق��ة  
حمم��وم   تناف��س  فوبيا(وم��ن  )إس��الم 
ح��ول مناط��ق الث��روات والنف��وذ يف املنطق��ة 
العربيةالنظري��ة والوس��يلة مب��ا أن اإلره��اب 
)اململك��ة  العربي��ة  اجلزي��رة  يف  منب��ع  ل��ه 
الس��عودية( ومب��ا أن املنطق��ة قادم��ة عل��ى 
فوض��ى أمني��ة داخلي��ة هل��ا أول ولي��س هل��ا 
آخ��ر ومتوقع��ة يف أغل��ب دول الع��امل العرب��ي 
قد يكون منها  دول اخلليج توصل األمريكي 
والروس��ي إىل نظري��ة بس��يطة خمتص��رة.

الربي��ع  )ص��ريوا  الفك��رة  جوه��ر   
واح��دة  خبط��وة  مثين��ة  فرص��ة  العرب��ي 
وه��ي ف��ن إدارة ص��راع املنطق��ة م��ن بعي��د 
ب��ن  ح��رة  مصارع��ة  مبش��اهدة  ومتتع��وا 
مدرج��ات  عل��ى  م��ن  متناحري��ن  فريق��ن 
أو  منتجاتك��م(  واس��تثمروا  الكولوس��يوم 
كون��وا )حك��م ملب��اراة س��اخنة بش��رط أن 
املناس��ب(،  الوق��ت  يف  احلك��م  يتدخ��ل 
للق��وى  ج��دًا  مرضي��ة  س��تكون  والنتيج��ة 
املهيمن��ة الك��رى والق��ارة العج��وز أوروب��ا 
وغريه��ا م��ن دول الع��امل باختصار)اترك��وا 
وص��ادروا  بعض��ًا  بعض��ه  ينح��ر  اإلره��اب 
منه��م(. األثري��اء  املس��لمن  أم��وال 

النتيجة:

* خوض حرب مع ما يسمى اإلرهاب 
بأقل كلفة.

* التنصل من أي مسؤولية.
* التخلص من أي تبعات قانونية 

وحقوقية وإنسانية عاملية. 
* احلد من انتشار الدين اإلسالمي 

يف قارات العامل وعلى رأسها أوروبا 
وأمريكا اجلنوبية والشمالية وكندا وروسيا 

والصن.
* تصدير السالح وبيعه للمتناحرين يف 

املنطقة. 
* اإلفادة من املال اخلليجي الذي فاق 

كنوز قارون.
* بناء قواعد جديدة يف املنطقة. 

* نهب الثروات البرولية أو شراؤها 
بثمن خبس.

* تقسيم دول املنطقة إىل دويالت.
* احملافظة على أمن إسرائيل.

روسيا ومشروع الهيمنة 
االسرتاتيجي

بع��ض تل��ك النتائ��ج س��الف الذك��ر خت��دم 
األم��د  عل��ى  املنطق��ة  يف  روس��يا  مش��روع 
أن  بي��د  األم��د،  بعي��دة  وبعضه��ا  القري��ب 
باملش��روع  تلتص��ق  النتائ��ج   تل��ك  أغل��ب 
األمريكي يف املنطقة إن مل تكن نابعة منه.
ولك��ي أك��ون واضح��ًا فيم��ا يتعل��ق بروس��يا 
حت��رر  روس��يا  مصلح��ة  م��ن  لي��س  فإن��ه 
األمريك��ي  الفل��ك  م��ن  وخروجه��ا  اليم��ن 
اإليران��ي  الث��وري  النم��وذج  غ��رار  عل��ى 
بعضه��ا  ومتنوع��ة،  كث��رية  العتب��ارات 
اقتصادي��ة. اآلخ��ر  والبع��ض  سياس��ية، 
اس��تخراج  روس��يا  مصلح��ة  م��ن  فلي��س 
حت��ى  والغازي��ة  النفطي��ة  اليم��ن  ث��روات 
ع��ن طري��ق  والتصدي��ر  التنقي��ب  كان  ل��و 
ش��ركات روس��ية ك��ون االقتص��اد الروس��ي 
يعتم��د اعتم��ادًا نوعي��ًا عل��ى تصدي��ر النف��ط 
والغ��از، وظه��ور دول��ة جدي��دة منتجة للنفط 
والغ��از م��ن اليم��ن وبكمي��ات واع��دة يع��ين 
الطاق��ة،  أس��عار  يف  ملحوظ��ًا  اخنفاض��ًا 
وبالتال��ي يتأث��ر االقتص��اد الروس��ي س��لبًا، 
والنتيجة احلتمية  ليس من مصلحة روسيا 
ظه��ور منت��ج جدي��د للغ��از والنف��ط،  وال م��ن 
مصلحتها وجود دولة متحررة ذات مشروع 
إي��ران.  مث��ل  بذات��ه  قائ��م  مس��تقل  ن��دي 

أمريكا ومشروع الهيمنة 
االسرتاتيجي يف املنطقة

اإلس��راتيجية  أمري��كا  سياس��ة   
ومن��ذ أم��د بعي��د وخصوص��ًا بع��د تف��كك 
الس��يطرة  وإح��كام  الس��وفيي  االحت��اد 
أملاني��ا  ومجهوري��ة  الياب��ان  ج��زر  عل��ى 
بعدي��ن:- عل��ى  قائ��م  االحتادي��ة 

ي
س

سيا
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وبن��اء  اجلغ��رايف  التوس��ع  األول:  البع��د 
دول  أغل��ب  يف  جدي��دة  عس��كرية  قواع��د 
الصواري��خ  منظوم��ة  ونش��ر  الع��امل  
الباليس��تية للح��د م��ن أي تهدي��د ق��د يط��ال 
دول��ة.   أي  م��ن  ألمري��كا  التحتي��ة  البني��ة 
منظوم��ة  عل��ى  اهليمن��ة  الثان��ي:  البع��د 
االقتصاد العاملي عن طريق ربط االقتصاد 
العامل��ي بعمل��ة ال��دوالر األمريك��ي والتحك��م 
بقرار منّظمة الدول املصدرة للبرول أوبك.
ال��ذي  اجلغ��رايف  التوس��ع  خ��الل  وم��ن 
واس��تقرارها  أمري��كا  أم��ن  هل��م  يع��ين 
والس��يطرة عل��ى االقتص��اد العامل��ي تتمك��ن 
عل��ى  الس��يطرة  إح��كام  م��ن  أمري��كا 
الفكري��ة  رؤاه��ا  جمم��وع  وف��رض  الع��امل 
الع��امل. بث��روات  والتمت��ع  اإلمريالي��ة 

أمريكا واملنطقة واليمن 

 التواج��د األمريك��ي يف املنطقة تزامن مع 
ظه��ور النف��ط يف املنطق��ة وم��ع قي��ام الكي��ان 
تواج��ده  وتعاظ��م  الغاص��ب  اإلس��رائيلي 
بع��د انهي��ار اململك��ة املتح��دة الريطاني��ة 
النظ��ام  ففففف��ام  عندم��ا  وبالتحدي��د   ,
السعودي الثري بفك ارتباطه عن بريطانيا 
وربط مصريه الوجودي بالنظام اإلمريالي 
نفس��ها.  بريطاني��ا  فعل��ت  كم��ا  األمريك��ي 
ومن��ذ ذل��ك احل��ن والنظ��ام االمريال��ي 
األمريك��ي مل يغم��ض عين��ه ع��ن املنطق��ة 
وبالتحدي��د ش��به اجلزي��رة العربية، ويس��عى 
املنطق��ة  عل��ى  للس��يطرة  حثيث��ًا  س��عيًا 
برمته��ا وللتواج��د فيه��ا ع��ن طري��ق س��فارته 
أو ع��ن طري��ق افتع��ال احل��روب واألزم��ات 
واحل��روب بواس��طة إس��رائيل أو ع��ن طري��ق 
عمالئ��ه يف املنطق��ة أو ع��ن طري��ق تنصي��ب 
شخصيات عربية قدمت نفسها لألمريكان 
وتدي��ن هل��م بال��والء املطل��ق لتمس��ك ه��ي 
بالوكال��ة عنه��م بزم��ام احلك��م يف ال��دول 
العربي��ة أو م��ا يع��رف ب��دول الع��امل الثال��ث.
ولكي ال أتش��عب يف هذا العنوان أكثر فهو 
موض��وع ذو ش��جون س��وف أح��اول إمج��ال 
أطماع وأهداف أمريكا يف املنطقة ويف اليمن 
من قبل الربيع العربي ومن بعده يف نقاط :-
* إح��كام الس��يطرة عل��ى أه��م وأعظ��م 
يف  واملتمث��ل  املنطق��ة  يف  جغ��رايف  موق��ع 
مضي��ق )ب��اب املن��دب( وال��ذي ميك��ن م��ن 

خالل��ه تعطي��ل التجارة العاملية وخنق مصر 
متام��ا وض��رب اقتصاده��ا وريعه��ا م��ن قن��اة 
الس��ويس يليه)ع��دن( ع��روس البح��ر وأم 
املوان��ئ العاملي��ة حبك��م موقعه��ا اجلغ��رايف,   
يلي��ه )ارخبي��ل س��قطرى( أغ��رب جزي��رة 
اس��راتيجي  موق��ع  وأعظ��م  الع��امل،  يف 
س��يخدم أمري��كا م��ن خ��الل الس��يطرة عل��ى 
اهلن��دي. واحملي��ط  كام��ال  الع��رب  حب��ر 
جن��وب  م��ن  والص��ن  روس��يا  إبع��اد   *
املنطق��ة متام��ا واالس��تحواذ عل��ى الق��رن 
اليمني��ة  الوح��دة  قي��ام  فبع��د  اإلفريق��ي 
والقضاء على مجهورية اليمن الدميقراطية 
اش��راكية  دول��ة  كان��ت  وال��ي  الش��عبية، 
قائم��ة عل��ى س��لطة احل��زب الواح��د ح��رص 
األمري��كان عل��ى التواج��د أكث��ر يف اليم��ن .

* من��ع تك��رار النم��وذج الث��وري اإليران��ي 
يف جن��وب املنطق��ة لكون��ه س��يهدد مص��احل 
أمري��كا يف املنطق��ة بش��كل فعل��ي ومباش��ر.
* اليمن جيب أن يتح�������ول إىل ن��موذج 
ثوري فاش������ل لردع ش���عوب املنطقة مهما 

كانت التكلفة.
* تدمري   ق��درات اجل������يش اليم�ين أو 

احلد منها. 
* الق����ضاء على تيار أنصار اهلل املارق 

حبسب أدبيات األمريكان.
* إضع��اف احلركات اإلس��المية باملطلق 
وجعله��ا تتناح��ر فيم��ا بينه��ا كم��ا حي��دث يف 
س��وريا ويف ليبي��ا والع��راق واليم��ن للقض��اء 
مه��ده. يف  باإلره��اب  مايس��مونة  عل��ى 
* تأمن الكيان الغاصب وإضعاف )حمور 
املمانعة إيران ، العراق ، سوريا، ولبنان(.   
االعت��دال  دول  ق��رار  عل��ى  اهليمن��ة   *
وزي��ر  منص��ب  يف  اجلب��ري  ع��ادل  وتعي��ن 
ج��اء  الفيص��ل  لس��عود  خلف��ًا  اخلارجي��ة 
األمري��كان  ب��ن  س��رية  صفق��ة  إط��ار  يف 
وه��ذه  الس��ديري  س��لمان  املل��ك  وفري��ق 
حقيق��ي  وتهدي��د  مس��بوقة  غ��ري  خط��وة 
ح��كام  م��ن  وغريهم��ا  والص��ن  لروس��يا 
املنطق��ة ورس��الة أظه��رت للجمي��ع حج��م 
اهليمن��ة األمريكي��ة عل��ى املنطق��ة وارته��ان  
األمريكي��ة. ل��إلدارة  الس��عودي  الق��رار 
االس��تيالء  م��ن  إي��ران  من��ع   *(
ومنعه��ا  جدي��دة  عربي��ة  عاصم��ة  عل��ى 
اليم��ن. يف  منتجاته��ا  تس��ويق  م��ن 
بع��د ه��ذا التمهي��د ميك��ن ل��ي اس��تخالص 
بع��ض النق��اط حول العدوان األمريكي على 
اليم��ن وميك��ن أيض��ا كتاب��ة بع��ض النتائ��ج 
املتوقع��ة م��ن ه��ذا الع��دوان عل��ى اليم��ن..(
والسؤال اآلن: ماذا تريد أمريكا من  اليمن؟ 
وم��اذا يري��د حليفه��ا الس��عودي من اليمن؟.
حالي��ًا وقب��ل ذل��ك األمريك��ي والس��عودي 
الس��ديري مع��ًا ال يقب��الن أن يك��ون تي��ار 
أنصار اهلل هو الفريق الوحيد املهيمن على 
ق��رار اجلمهوري��ة اليمنية، وأيضا ال يقبالن 
بوجوده كفريق العب ضمن مكونات الدولة 
ب��ل املطل��وب أن يك��ون تيار أنصار اهلل مهما 
بل��غ حجم��ه تي��ارا ضعيفا يلعب ضمن القوى 
الداخلي��ة دورا ثانوي��ا ال دورًا أساس��يًا عن��د 
اقتص��ادي. أو  سياس��ي  ق��رار  أي  اخت��اذ 
أه��داف  التوج��ه  ه��ذا  يكش��ف  وال��ذي 
القص��ف اجل��وي، وانتقاء األهداف، ونوعية 
األه��داف املقصوف��ة نفس��ها، وط��ول أم��د 
احلرب وطريقة التخطيط هلا إال أن عامل 
الزمن وطول فرة العدوان  وعوامل أخرى 
مثل: صمود الشعب اليمين اغلب احلاضنة 
الش��مالية ومتاس��ك اغل��ب جبه��ات الن��زال 
وتوغ��ل اجلي��ش اليم��ين واجل��ان الش��عبية 

صريوا الربيع العربي 
فرصة ثمينة بخطوة 

واحدة وهي فن 
إدارة صراع املنطقة 

من بعيد وتمتعوا 
بمشاهدة مصارعة 

حرة بن فريقن 
متناحرين من على 

مدرجات الكولوسيوم 
واستثمروا منتجاتكم( 

أو كونوا )حكم ملباراة 
ساخنة بشرط أن 
يتدخل الحكم يف 

الوقت املناسب(،
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أكث��ر م��ن عش��رة كيل��و م��ر داخ��ل حمافظ��ة 
جن��ران وعس��ري وثب��وت اجلي��ش واللج��ان 
الش��عبية يف مواقعه��م م��ع إمكاني��ة التوس��ع 
وظهور القاعدة وداعش يف مناطق معينة يف 
حمافظ��ات اجلن��وب وال��ذي م��ن احملتمل أن 
يتح��ول إىل حاضن��ة جديدة للقاعدة وقرب 
يفك��ر  الرئاس��ية  األمريكي��ة  االنتخاب��ات 
األمري��كان يف احلف��اظ عل��ى املكاس��ب ال��ي 
حازوها  واملتمثلة يف السيطرة على ارخبيل 
فيه��ا  عس��كرية  قاع��دة  وبن��اء  س��قطرى 
وتعطيل ميناء عدن واإلشراف املباشر على 
مضي��ق ب��اب املن��دب بالتع��اون م��ع الص��ن.
م��ع  بالتنس��يق  األمريك��ي  خط��ط  ل��ذا 
الروس��ي والس��عودي  للمفاوض��ات األخ��رية 
أراض��ي  أنص��ار اهلل يف  و  الس��عودي  ب��ن 
س��عودية  أراٍض  أنه��ا  الس��عودي  يعتق��د 
ميني��ة. أراٍض  أنه��ا  اليم��ين  ويعتق��د 

جوهر الخطة األمريكية 
السعودية املتعلقة باليمن

املتح��دة  الوالي��ات  ق��وات  دخ��ول  بع��د   
ق��درات  وتدم��ري  الع��راق  إىل  األمريكي��ة 
اجلي��ش والدول��ة العراقي��ة حرص��ت أمري��كا 
دوي��الت  ث��الث  الع��راق إىل  تقس��م  عل��ى 
الع��راق  إلضع��اف  بينه��ا  فيم��ا  متناح��رة 
وش��ل قدرات��ه، وحت��ى اللحظ��ة م��ا زال��ت 
مش��اريع أمري��كا يف الع��راق متعث��رة نوع��ا 
م��ا إال أنه��ا اس��تطاعت  إدخ��ال ش��ركات 
يف  قاع��دة  وبن��اء  األمريكي��ة  النف��ط 
الع��راق وس��فارتها تق��ع يف موق��ع جغ��رايف 
اللحظ��ة  حت��ى  زال��ت  وال  كه��ذا،  واس��ع 
دول.  ث��الث  إىل  الع��راق  تقس��يم  حت��اول 
لكردس��تان.  الش��مال  يف  األوىل:   -
س��وريا. مبح��اذاة  للس��نة  الثاني��ة:   -
- الثالثة: للشيعة  ومكانها يف جنوب العراق .
مس��ارين:-  بس��لوك  تتمث��ل  والوس��يلة   
اخلليج��ي  بامل��ال  دفع��ت  األول:  املس��ار 
وفعل��ت ال��دور الرك��ي لدع��م س��نة الع��راق 
اجلي��ش  وبقاي��ا  العراق��ي  البع��ث  وح��زب 
العراق��ي الذي��ن ش��كلوا تنظي��م داع��ش . 
ع��ن  الط��رف  عض��ت  الثان��ي:  املس��ار   
لتلع��ب دورا حم��دودا يف  إي��ران األخض��ر 
الع��راق متث��ل يف محاي��ة العتب��ات املقدس��ة 
عن��د الش��يعة، ودع��م بع��ض فصائل الش��يعة 

واألك��راد إلث��ارة املل��ف الطائف��ي، ويب��دو أن 
النموذج العراقي راق لألمريكي والسعودي 
ثانوي��ة. ف��وارق  م��ع  اليم��ن  يف  لتطبيق��ه 

جوهر الخطة السعودية
 يف اليمن 

تكش��فت خط��ة النظ��ام الس��عودي م��ن خ
الل لق��اء حمم��د ب��ن س��لمان الس��ديري 
وزي��ر الدف��اع م��ع قن��اة العربي��ة يف لق��اء 
بتاري��خ  يف  الدخي��ل  ترك��ي  م��ع  خ��اص 
2016/4/25م وميك��ن م��ن خالل��ه فه��م 
م��اذا يري��د النظ��ام الس��عودي م��ن اليم��ن 
وس��وف أح��اول تلخي��ص ذل��ك يف نق��اط:-

األوىل: أن أمري��كا تفك��ر يف التخل��ي ع��ن 
س��الح النفط الذي بيد الس��عودية والتحكم 
بقرار منّظمة الدول املصدرة للبرول أوبك  
وتبح��ث ع��ن س��الح اقتص��ادي بدي��ل امساه 
حممد بن سلمان ))الصندوق السيادي((.

الثانية: أن حممد بن س��لمان حيمل رؤية 
الغ��رض  مشولي��ة  وعس��كرية  اقتصادي��ة 
منه��ا إح��كام الس��يطرة عل��ى اغل��ب دول 
اليم��ن. مث��ل  بعضه��ا  واحت��الل  املنطق��ة 
الثالث��ة: أن ه��ذه الرؤي��ة الش��مولية ل��ن 
تتحقق إال بالتنسيق مع بعض دول املنطقة 
و  واألردن  الغاص��ب ومص��ر  الكي��ان  مث��ل 
اإلمارات أو إخضاعها مثل عمان والبحرين 

وقط��ر والكوي��ت وس��وريا والع��راق و اليم��ن.
الرابعة: أن صالحيات حممد بن س��لمان 
حاليا تفوق صالحيات ولي العهد حممد بن 
نايف وصالحيات امللك نفسه وهذا يعين ان 
حممد بن سلمان هو احلاكم الفعلي للمملكة 
وان��ه منف��ذ مش��اريع أمري��كا يف املنطق��ة.
اخلامس��ة: أن حمم��د ب��ن س��لمان ش��رع يف 
هيكل��ة اململك��ة بذريع��ة التنمي��ة واإلص��الح 
االقتص��ادي واحل��د م��ن النفق��ات والفس��اد 
وسعى لتجميد اهليئة وحياول أن حيذو حذو  
مارغري��ت تاتش��ر رئيس��ة وزراء بريطاني��ا 
الس��ابقة املعروف��ة ب )امل��رأة احلديدي��ة(.
إرس��ال  س��لمان  اب��ن  ح��اول  السادس��ة: 
لفق��راء  املقابل��ة  أثن��اء  املعس��ول  ال��كالم 
اململك��ة والطبق��ة الوس��طى متضمن��ة وع��ودًا 
زع��م أنها س��تبتلع مش��اكل الفق��ر والبطالة.

منش��غل مبش��اكل  ان��ه  اظه��ر  الس��ابعة: 
جدي��دًا  عص��رًا  وأن  واملنطق��ة  اململك��ة 
الرؤي��ة  خ��الل  م��ن  ي��ده  عل��ى  س��يظهر 
الثالث��ة. األبع��اد  ذات  الوطني��ة 
وق��ادة  األم��راء  ه��دد  الثامن��ة: 
اململك��ة  وأثري��اء  وال��وزراء  اجلي��ش 
رأس  س��يطال  ال��ذي  التقش��ف  بعص��ر 
حتت��ه. قب��ع  وم��ن  ج��اوره  وم��ن  اهل��رم 
التاس��عة: مضمون وجوهر اللقاء حمبوك 
وبلغ��ة غ��ري مفهوم��ة للمواطن العادي,  لكنه 
ح��دد مع��امل سياس��ة أمري��كا اإلس��راتيجية 
يف املنطق��ة م��ن خ��الل حليفه��ا الس��عودي.
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ــروع  ــري، مش ــط الكب ــرق األوس ــروع الش ــه مش ــو نفس ــن ه ــري يف اليم ــا يج إن م
ــة..  ــة أو املناطقي ــة أو القبلي ــة أو االثني ــتدعاء الطائفي ــت باس التفتي

و يف حــال عــدم وجودهــا يتــم اختالقهــا و فرضهــا.. فــإن نجــح )الربيــع العربــي( يف 
ذلــك كان خــريًا وبركــة، وإال فالحــوار يمكــن أن يتكفــل بــه، فــإن لــم يــؤد إىل نتيجــة 

فاإلرهــاب.

نواف نافع )ميسلون(

 التقسيم هو الهدف
الحرب على اليمن:

28
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يعتق��د الكث��رون أن إص��رار )أنص��ار اهلل( 
عل��ى نع��ت الع��دوان املتواص��ل عل��ى اليم��ن 
بصفت��ه أمريكي��ًا، إضاف��ة إىل س��عوديته، هو 
أن��ه ن��وع م��ن التجيي��ش، ويف أحس��ن األحوال 
اعت��ر آخرون أنه حيمل ج��زءًا من احلقيقة؛ 
ك��ون الس��عودية ال ميك��ن أن ختط��و أي 
ب��ل  األمريك��ي،  إذن س��يدها  خط��وة دون 
الض��وء  أن  إىل  التحلي��الت  بع��ض  ذهب��ت 
األخض��ر األمريك��ي ه��و توري��ط للس��عودية 

لغاي��ة يف نف��س س��اكن البنتاغ��ون.
وحت��ى نس��ك بتالبي��ب اهل��دف م��ن 
العدوان ال بد من العودة إىل السنوات اخلمس 
العج��اف األخرة من حياة الش��عوب العربية، 
ففي اليمن أس��فر احلراك يف 2011م عن إعادة 
تقس��يم الس��لطة ب��ن طرفيه��ا املش��اركن 
أص��اًل يف احلك��م من��ذ 1994م وه��م ح��زب 
املؤمتر الش��عيب العام )املمثل لكبار املتنفذين 
العس��كرين  والق��ادة  القبائ��ل  م��ن ش��يوخ 
واملس��ؤولن املدني��ن املس��تفيدين من س��رقة 
االقتص��اد الريع��ي والرش��اوى الس��عودية(، 
وح��زب اإلص��الح اليم��ين )املمث��ل الئت��الف 
قبلي مع اإلخوان املس��لمن املنتفعن بنفس 
الطريق��ة و م��ن ذات املم��ول م��ع حص��ة للن��د 

القط��ري(. 
الف��ارق الوحي��د ب��ن الس��لطة اجلدي��دة 
لع��ام 2011م وس��ابقتها كان زي��ادة حص��ة 
ع��دد  نص��ف  لتق��ارب  املس��لمن  اإلخ��وان 
الوزراء إضافة لرئيس احلكومة حممد س��امل 
باسندوة، مع جوائز ترضية لكل من احلزب 
االش��راكي اليم��ين واحل��زب الناص��ري، أم��ا 
الرئيس عبدربه هادي منصور فقد اس��تمر 

م��ن ضم��ن حص��ة املؤمتر الش��عيب.
ه��ذا ه��و جوه��ر )املب��ادرة اخلليجي��ة( 
ال��ي أص��رت الس��عودية عل��ى أن تك��ون املنفذ 
الوحي��د لوق��ف الص��راع يف اليم��ن، إضاف��ة 
إىل تش��كيل م��ا ع��رف باس��م »جلن��ة احل��وار 
الوط��ين« ال��ي مشل��ت مجي��ع فصائ��ل العم��ل 
القبلي والسياس��ي يف اليمن، وبعد أكثر من 
عام��ن م��ن الصراع��ات واملراوح��ة يف ح��وار 
ش��كلي ومواضي��ع جزئي��ة ونت��ج ع��ن احلوار 
م��ا س��ي )خمرج��ات احل��وار(، وبعي��دًا ع��ن 
اإلنش��اء العرب��ي والش��كليات الغربي��ة ح��ول 
حقوق اإلنسان، ودور املرأة وحرية التعبر...

إخل ال��ي ال ميك��ن صرفه��ا إال ب��ن م��ا اختل��ق 
م��ن مس��ميات منظم��ات اجملتم��ع املدن��ي )يف 
جمتم��ع قبل��ي مل تتش��كل في��ه الطبق��ات 

مبفهومه��ا العلم��ي ومل ينتق��ل إىل املرحل��ة 
املدني��ة بع��د(، ف��إن جوه��ر خمرج��ات احلوار 

ُتلّخ��ص يف اآلت��ي:
دول��ة اليم��ن دول��ة احتادي��ة تتك��ون م��ن 

س��تة أقالي��م   وه��ي:
- إقلي��م )آزال( ويض��م حمافظات صنعاء 
وعم��ران وذم��ار وصع��دة )باس��تثناء صنع��اء 

املدينة(.
- إقليم )اجُلند( ويضم حمافظي تعز 

وإب.
- إقليم )تهامة( ويضم حمافظات 

احلديدة ورمية واحملويت وحّجة.
- إقليم )سبأ( ويضم حمافظات مأرب 

واجلوف والبيضاء.
- إقليم حضرموت.

- إقليم عدن.
األقالي��م ضم��ن دول��ة  وتش��رك ه��ذه 
اليم��ن االحتادي��ة ب��كل م��ن وزارت��ّي الدف��اع 
واخلارجي��ة فق��ط، بينم��ا تك��ون األقالي��م   
مس��تقلة يف إدارة نفس��ها يف كل ش��يء آخ��ر 
مب��ا يف ذل��ك )املالّي��ة(، وق��د وافق��ت مجي��ع 
األط��راف عل��ى ه��ذه املخرج��ات مب��ا يف ذل��ك 
احل��زب االش��راكي واحل��زب الناص��ري! م��ع 
حتف��ظ كل م��ن )أنص��ار اهلل( و)احل��راك 

اجلنوب��ي(.
ويالحظ على املخرج الوحيد واجلوهري 

)للحوار( ما يلي :
م��رر  أو  معط��ى  أي  هن��اك  لي��س   -1
أو  اث��ين  أو حت��ى  اجتماع��ي  أو  اقتص��ادي 
طائف��ي ل��ه، إضاف��ة إىل أّن��ه مل يطال��ب به أي 
ط��رف م��ن أطراف احل��وار اليمين )باس��تثناء 
مطالب��ة بع��ض أط��راف احل��راك اجلنوب��ي 

بإقليم��ن مشال��ي و جنوب��ي(.
االس��تدعاء  ذل��ك  واضح��ًا  كان   -2
للتجربة العراقية املدمرة)إقليم كردستان 
و األقاليم   األخرى( رغم اختالف املعطيات.

3- كان واضح��ًا خط��ورة )االس��تقالل 
امل��ادي( ل��كل إقلي��م وم��ا يس��تدعيه ذل��ك من 

صراع��ات مس��تقبلية لي��س هل��ا نهاي��ة.
املضح��ك املبك��ي كان ذل��ك االس��تدعاء 
التارخي��ي التفتي��ي اهلزل��ي ملس��ّميات مل يع��د 
اجلن��د،  )آزال،  أح��د  أو يذكره��ا  يعرفه��ا 
تهامة، س��بأ( أحدها )اجلند( ارتبط بدخول 
اإلس��الم لليم��ن، ومس��ميات ملراح��ل أخ��رى 
اندث��رت م��ن الذاك��رة ، مم��ا جعله��ا موضع 
تن��در من الش��عب اليم��ين املغلوب عل��ى أمره.

جن��ح  ال��ي  املخرج��ات  ه��ذه  وأم��ام 
مبع��وث األم��م املتح��دة مج��ال ب��ن عمر على 
فرضه��ا* -وال��ي بالتأكي��د مل تك��ن نت��اج 
أف��كاره اخلالق��ة، ب��ل هي خمرج��ات مراكز 
الدراس��ات األمريكية واس��تخباراتها- مل يكن 
ل��دى الوالي��ات املتح��دة وتابعه��ا الس��عودي أي 
مان��ع ام��ام أي تغي��ر يف مي��زان الق��وى وه��ي 
ت��رى )أنص��ار اهلل( يتم��ددون س��لميًا عل��ى 
م��دى ث��الث س��نوات توج��ت بانتصاره��م 
العس��كري عل��ى حتال��ف اإلخ��وان املس��لمن 
القبل��ي يف )عم��ران(، ث��م دخوهل��م صنع��اء يف 
تعب��ر ع��ن )ث��ورة الفقراء( م��ا دام��وا يقبلون 
)مبخرج��ات احل��وار( حت��ى ل��و اضاف��وا إليه��ا 
)الس��لم والش��راكة( ال��ذي تبن��اه جمل��س 
األم��ن الحق��ًا. وهكذا اس��تمر احل��وار يف قصر 
الرئاس��ة ويف املوفينبيك حبضور ومشاركة 
كاّف��ة األطراف مبا فيهم الرئيس عبدرّبه 
منص��ور ه��ادي وبرعاي��ة مج��ال ب��ن عم��ر.. 
حت��ى اللحظ��ة ال��ي أعل��ن فيه��ا أنص��ار اهلل 
بقوة وإصرار رفض االس��تفتاء على مش��روع 
الدس��تور املق��رح واملتضم��ن إنش��اء ما يس��مى 
دول��ة اليم��ن االحتادي��ة ...هن��ا ب��دأت اخلط��ة 
الس��عودية يف  األمريكي��ة )ب( مس��تخدمة 
عدوانه��ا ال��ذي ال زال مس��تمرًا حت��ى اليوم...

لق��د كان األمري��كان والس��عوديون على 
قناع��ة تاّمة أّنه يف حال قدرتهم على فرض 
)التفتيت( س��لميًا فالصراع العسكري القبلي 
س��يأتي بالض��رورة الحق��ًا ودون تدخله��م 
املباش��ر، ولك��ن م��ع فش��ل ذل��ك أم��ام إص��رار 
)أنص��ار اهلل( عل��ى رفض��ه ج��اءت احل��رب 
به��دف التفتي��ت أو التقس��يم بالق��وة وه��و ما 

زال��وا حياول��ون اجن��ازه حت��ى الي��وم.
إنه نفس مش��روع الشرق األوسط الكبر، 
مش��روع التفتي��ت باس��تدعاء الطائفي��ة أو 
االثني��ة أو القبلي��ة أو املناطقي��ة.. ويف ح��ال 
ع��دم وجوده��ا يت��م اختالقه��ا و فرضه��ا .. 
ف��إن جن��ح )الربي��ع العرب��ي( يف ذل��ك كان 
خرًا و بركة، وإال فاحلوار ميكن أن يتكفل 
به، فإن مل يؤد إىل نتيجة فاإلرهاب .. واحلل 
األخ��ر ه��و الع��دوان املباش��ر كم��ا ح��دث يف 

الع��راق و جي��ري الي��وم يف اليم��ن.

* ُمقرح ُأعّد باّطالع السفر األمريكي 
ومجال بن عمر.. جريدة عكاظ/ العدد 
2486 تاريخ12-3-2013م.    
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عبداهلل هاشم السياني

  اليمنيون أخوال الرسول   

 الحلقة  األولى 
خؤول��ة أه��ل اليم��ن ألبن��اء إساعي��ل 
)كنان��ة وقري��ش وب��ين هاش��م( مش��هورة 
ومعروف��ة يف التاري��خ ومدون��ة يف أمه��ات 
املص��ادر التارخيي��ة وتأت��ي خصوصيته��ا 
التصاهل��ا املباش��ر بنس��ب رس��ول اهلل صل��ى 
اهلل عليه وآله وس��لم وآبائه وأمهاته، ونعين 
بأمهات��ه حتديدًا الالتي محلنه يف أرحامهن 
وش��اركن يف انتق��ال بضع��ة الن��ور اإلهل��ي 
احملم��دي م��ن جي��ل إىل جي��ل يف أص��الب 
آباء الرس��ول صلى اهلل عليه وآله وس��لم من 
ل��دن إساعي��ل عليه الس��الم إىل جده عبد 
املطل��ب، فقد ذك��ر املؤرخون صلة القربى 
ال��ي ترب��ط الرس��ول صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه 
وسلم بأهل اليمن بذكر عدد من جداته 
وأمهات��ه اليمني��ات ، وآخ��ر م��ن حت��دث عن 
ذل��ك، د. حممد عاب��د اجلابري الذي ذكر 
يف أح��د كتب��ه أن س��تًا من جدات الرس��ول 
)ص( من أهل اليمن يف سياق حتليله لدور 
القبيل��ة، واألس��باب ال��ي جعلت أه��ل اليمن 
يس��لمون عل��ى ي��د اإلمام علي عليه الس��الم 
دون غ��ره م��ن صحاب��ة الرس��ول صل��ى اهلل 
علي��ه وآل��ه وس��لم )ويع��ين بذل��ك خال��د بن 
الولي��د(.. كم��ا أن امل��ؤرخ اليم��ين األس��تاذ 
عب��د اهلل عل��ي الكمي��م يف كتابه )عروبية 
اليم��ن وميني��ة لغ��ة الق��رآن( ج 1 ق��د أف��رد 

فصاًل كاماًل فيه عن املصاهرة الي متت 
بن اليمنين وبن آباء رسول اهلل وأجداده 
بعنوان )عن تزاوج اليمانين والقرش��ين(  
رص��د في��ه مثاني��ة عش��ر ج��دًا 0م��ن ج��ده 
عب��د املطل��ب إىل ج��ده  مع��د ب��ن عدن��ان 
وأثب��ت أن مجيعه��م تزوجوا من اليمن وإن 
كان هلم زوجات أخر والي سنستعرضها 

بالتفصي��ل فيم��ا بعد

البعد اإللهي:   
لكنن��ا هن��ا ننظ��ر ونتوق��ف عن��د البعد 
اليم��ن يف نس��ب  أه��ل  إش��راك  اإلهل��ي يف 

املصطف��ى ويف مح��ل ذل��ك الن��ور اإلهل��ي 
ال��ذي ظ��ل يتنقل ب��ن األص��الب واألرحام 
الطاه��رة الزكي��ة، م��ن جي��ل إىل جي��ل، 
اهلل  أراده  ال��ذي  والش��رف  واخلصوصي��ة 
م��ن  الرباني��ة  واحلكم��ة  هل��م،  وكتب��ه 
وراء ذل��ك اإلش��راك يف تل��ك القراب��ة، م��ع 
اس��تمرارها وتعدده��ا يف أجي��ال متعاقب��ة 
من آباء الرس��ول صلى اهلل عليه وآله وسلم، 
ومعن��ى االرتب��اط ال��ذي أراده الب��اري ج��ل 
وع��ال خل��امت أنبيائه ورس��له، أن يرتبط به 
ع��ن طريق أمهاته بأه��ل اليمن، وهو الذي 
قال صلوات عليه وعلى آله وسلم: »ابن أخت 
الق��وم منه��م«، ودالالت وأبع��اد ذل��ك خاصة 
إذا م��ا وضعن��ا يف االعتب��ار عظم��ة ووف��اء 
الرس��ول صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم مب��ن 
تربط��ه بهم صل��ة رحم أو قرابة، ورعايته 
لتلك الصلة، حتى لو كانت بعيدة، حيث 
يذك��ر اب��ن هش��ام يف س��رته حديث��ًا ع��ن 
عب��داهلل ب��ن كع��ب األنص��اري ثم الس��لمي 
أن رس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم 
قال: »إذا افتتحتم مصر فاس��توصوا بأهلها 
خ��ر، ف��إن هل��م ذمة ورمحًا قل��ت حملمد بن 
مس��لم الزهري ما الرحم الي ذكر رسول 
اهلل صل��ى اهلل عليه وآله وس��لم فقال: هاجر 
أم إساعي��ل منهم«.باعتباره��ا أمه األوىل.. 
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وذك��ر حمق��ق الس��رة أن احلدي��ث رواه 
احلاكم يف مس��تدركه بش��رط الشيخن، 
»بلف��ظ«، واأللباني يف األحاديث الصحيحة .

 
    محطاتها التاريخية :

ونظ��ًرا لذل��ك البع��د اإلهل��ي وأهميت��ه 
كان الب��د م��ن تن��اول ه��ذه املصاه��رة يف 
ومتابع��ة  املختلف��ة  التارخيي��ة  مراحله��ا 
أه��م احملط��ات فيه��ا وحتليله��ا حت��ى تك��ون 
أبعادها ودالالتها واضحة كون كثر من 
األح��داث التارخيي��ة الالحق��ة املتصل��ة به��ا 
وبزمنها املمتد ال ميكن قراءتها أو تفسرها 
إال إذا أدركن��ا بص��ورة مشولي��ة طبيع��ة 
تل��ك املصاه��رة وخصوصيته��ا  وخاص��ة 
عن��د حماول��ة فهم أ وتفس��ر تل��ك األحداث 
الي   جاءت بعد اإلسالم  وكان هلا آثارها 
وانعكاس��اتها،على عالق��ة األنص��ار خاص��ة 
وأه��ل اليم��ن عام��ة، برس��ول اهلل وبدي��ن 
اإلسالم وبأبناء الرسول صلى اهلل عليه وآله 
وس��لم، وبقريش ولتأث��ر تلك العالقة على 
جمريات مسرة اإلسالم بشكل عام، ونظام 
احلك��م في��ه، نس��تطيع أن نقول ب��أن تاريخ 
املناص��رة واملصاه��رة ب��ن اليمني��ن املمت��د 
أللفي عام ميكن تقسيمه لثالث مراحل:- 

اهلل  ن��يب  زواج  م��ع  ب��دأت  األوىل: 
إساعي��ل م��ن قبيل��ة جره��م اليماني��ة 

عق��ود.  مخس��ة  واس��تمرت 

مل  ال��ي  املرحل��ة  ه��ي  والثانيــة:  
يذك��ر املؤرخ��ون عنه��ا ش��يئٌا يذك��ر 

وامت��دت ألكث��ر م��ن أل��ف ع��ام.

والثالثــة:  وه��ي ال��ي ب��دأت بذك��ر 
آباء وأجداد الرس��ول العش��رون وتعد الفرة 

األخ��رة والقريب��ة م��ن مبعث رس��ول اهلل.
املرحل��ة   وق��د ذكرن��ا فيم��ا س��بق 
م��ن  إساعي��ل)ع(  اهلل  ن��يب  زواج  األوىل 
جره��م اليمني��ة وه��ي  البداية الي أسس��ت 
لعالق��ة الرح��م ب��ن أه��ل اليم��ن وأبناء نيب 
اهلل إساعي��ل وتزامن��ت م��ع بن��اء الكعب��ة 
املش��رفة ونش��أة اجملتم��ع املك��ي وم��ع إس��الم 
اهلل  ن��يب  لدع��وة  ومناصرته��م  جره��م 
إساعي��ل ومش��اركتهم ل��ه يف حك��م مك��ة 

لق��رون عدي��دة حت��ى عرف��وا أه��ل اليم��ن 
بأخ��وال أبن��اء إساعي��ل يف ذل��ك احل��ن. 

كت��ب  لألس��ف  الثاني��ة  واملرحل��ة 
التاريخ مل تؤرخ لنا عن تلك الفرة الزمنية 
الطويل��ة الي فصل��ت بن نيب اهلل إساعيل 
وإب��اء وأج��داد خ��امت األنبي��اء حمم��د )ص( 
العش��رون وال��ي تقدر بأكث��ر من ألف عام 
وبالتالي حرمتنا من معرفة دور أبناء نيب 
اهلل إساعي��ل يف محاي��ة دين إبراهيم عليه 
الس��الم ونش��ره والدف��اع عن��ه يف جزي��رة 
العرب  وهل كان هناك أنبياء ورسل من 
ذري��ة إساعي��ل )ع( أو من األق��وام العربية 
الي كانت تس��كن مش��ال وجنوب جزيرة 
العرب وهذه الفرة تقابل فرة زخم إرسال 
األنبي��اء والرس��ل م��ن أبن��اء ن��يب اهلل إس��حاق 
اهلل  ن��يب  لذري��ة  الثان��ي  الف��رع  ويعق��وب 

إبراهي��م عليه الس��الم.
كم��ا حرمتن��ا م��ن متابع��ة العالق��ة 
ال��ي كان��ت قائم��ة ب��ن ابن��اء إساعي��ل 
وأه��ل اليم��ن ال��ي قام��ت عل��ى املناص��رة 
للتوحيد الذي أرساه نيب اهلل ابراهيم وعلى 
املصاه��رة م��ع ابن��اء إساعي��ل ال��ي جعل��ت 
م��ن املناص��رة واملصاه��رة حال��ة واح��دة 
ال ميك��ن التفري��ق بينهم��ا يف تل��ك الف��رة 
الزمني��ة الكب��رة  وإن ذك��ر القرآن الكريم 
بعضًا من األحداث املتصلة بدور اليمنين 
م��ع الديان��ة اليهودي��ة والنصرانية يف قصة 
ن��يب اهلل س��ليمان وقص��ة أه��ل األخ��دود ويف 

س��ورة سبأ.

املرحلة الثالثة: 
تب��دأ م��ن تدوي��ن تاري��خ آب��اء وأج��داد 
اإلهم��ال  وكان  العش��رون  الرس��ول 
التارخي��ي فيه��ا واضح��ًا مم��ا جعلن��ا فيم��ا 
بعد ال نستطيع بدقة معرفة أهم القضايا 
يف تاري��خ ه��ذه األم��ة مث��ل تاريخ اس��تخدام 
قبائ��ل اجلزي��رة للح��روف العربي��ة ال��ي 
ن��زل به��ا الق��رأن الكري��م ومت��ى اعتماده��ا 
يف الكتاب��ة ل��دى قبائ��ل اجلن��وب والش��مال 
وكذل��ك تاري��خ إط��الق اس��م الع��رب عل��ى 
القبائ��ل العربي��ة يف جزي��رة الع��رب ال��ي 
كان��ت توص��ف قب��ل اإلس��الم باألع��راب 

كونه��ا قبائ��ل بدوي��ة متنقل��ة.

ول��وال ان النس��ابن  ق��د نس��بوا رس��ول 
اهلل يف حضرت��ه وأقّره��م عل��ى عش��رين من 
أبائ��ة مل��ا اهتم املؤرخ��ون بهم  وبنقل بعضا 
م��ن املعلوم��ات عنه��م ال��ي وصلتن��ا إلين��ا يف 
كتب الس��ر والتاري��خ وإن إحنصر حديث 
معظمه��ا يف ذك��ر أس��اء أج��داد الرس��ول 

وأس��اء زوجاته��م وأوالده��م.
ه��ذه  يف  احمل��دودة  املعلوم��ات  ه��ذه   
األس��اس يف  ال��ي ستش��كل  املرحل��ة ه��ي 
حتدي��د ورس��م عالق��ة الرح��م ال��ي ب��ن 
أجداد  رس��ول اهلل وبن أهل اليمن يف الفرة 
املمتدة لقرون قبل مبعث رسول اهلل )ص( 
وتعت��ر ف��رة وس��يطة ب��ن املرحل��ة األوىل 
ال��ي أمدتن��ا ببع��ض املعلوم��ات التارخيي��ة 
ال��ي حتدث��ت ع��ن مصاه��رة )جره��م( 
اليمني��ة ومناصرته��م لن��يب اهلل إساعي��ل 
وب��ن املرحل��ة الثاني��ة ال��ي  انقط��ع التاريخ 
يف تناوهل��ا واحلدي��ث عنه��ا  لق��رون طويل��ة 
لتبدأ من جديد يف احلديث يف هذه املرحلة 
الثالثة عن أجداد الرس��ول العش��رون الذين 
ينتهون بعبد املطلب والي تعد أهم الفرات 
التارخيية الي أكدت وتؤكد استمرارية 
عالق��ة املصاه��رة والرح��م  ب��ن أج��داد 
الرس��ول واليمني��ن وأب��رز مراحله��ا اهلام��ة 
وان اختف��ت فيه��ا مع��امل عالق��ة املناص��رة 
فيه��ا وظه��رت يف حمط��ات حم��دودة منه��ا 
مم��ا يؤك��د اس��تمرارها يف حمطات مهمة.

أم��ا م��ا بع��د ه��ذه الف��رة  أي )املراح��ل 
الث��الث( فقد بدأت مرحل��ة البعثة النبوية 
ال��ي امتزج��ت فيه��ا املناص��رة واملصاه��رة 
بتارخيها الطويل لتظهر يف أعظم جتلياتها 
ومظاهرها وليدخل رسول اهلل وأهل بيته 
م��ع أه��ل اليم��ن يف عص��ر املناص��رة األكر 
خل��امت األنبي��اء واملرس��لن ولإلس��الم،الدين 
العاملي الذي جاء للبش��رية مجعاء وليسجل 
كت��اب اهلل اخلال��د تاري��خ ه��ذه املناص��رة 
وأدق تفاصيلها بن ثناء آياته ويطلق على 
أه��ل اليم��ن اس��م األنصار لرس��ول اهلل وهلذا 
الدي��ن وألهل بيته كحالة بدأت من عهد 
نيب اهلل إبراهيم  وإساعيل عليهما الس��الم 
ولتمت��د وتبق��ى م��ا بق��ي الدي��ن إىل ي��وم 

القيامة.
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مجاميع الزيدية

أن  ي��رى  الزي��دي  لل��راث  واملالِح��ظ 
االهتم��ام بالفك��ر والث��ورة عل��ى النظري��ات 
ل الدافع الكبر وراء تأليفهم،  غر السوية شكَّ
يظه��ر  كم��ا  وردوده��م،  ومراس��التهم، 
ذل��ك يف جمامي��ع أه��ل البي��ت ال��ي كان��ت 
انعكاًس��ا لواقعهم؛ تصحيًح��ا للمفاهيم، ورًدا 
لالحنراف الفكري الذي تس��بب يف االحنراف 
الس��لوكي، واملتصفح لفهارس تلك اجملاميع 

جي��د ذل��ك جلًيا.
ومن معلوم التاريخ أن البيان والتصحيح 
أو )الث��ورة الفكري��ة( إن ص��ح التعب��ر كان 
قب��ل ثوراته��م املس��لحة؛ إكم��ااًل للحج��ة، 

وبياًن��ا أله��داف ثوراته��م ومبادئها. وال يعين 
ضيًقا فكرًيا يف املدرسة الزيدية؛ فالزيدية ال 
ترى بأًسا يف االختالف الفكري والفقهي، فال 
أكث��ر يف أي مدرس��ة إس��المية م��ن املذاه��ب 
داخل املدرس��ة الزيدي��ة؛ إلجيابهم االجتهاد، 
وحترميه��م التقلي��د، وإن��ا خروجهم كان 
عل��ى األفكار الي تتس��بب يف االحن��راف العام 
للحي��اة، وال��ي م��ن أهمه��ا األف��كار السياس��ية 
ال��ي تدجن اجملتمع للس��لطان ظامًل��ا أو غره.

السلطان والفكر العقدي

ليس صحيًحا أن الفكر العقدي لإلنس��ان 
ال عالقة له بالسلطة، فالناظر جيد رؤيتن 

للس��لطان يف الفك��ر اإلس��المي � بع��د اتفاقه��م 
عل��ى أن األصل��ح ه��و م��ن جت��ب له الس��لطة � 
رؤي��ة تق��ول: بأن اإلمام��ة ال تصح إال للعادل، 
وإذا َتَس��ْلَطن غ��ره وج��ب اخل��روج علي��ه، 
وه��ذه رؤي��ة الزيدي��ة. والرؤي��ة األخ��رى 
ه��ي رؤي��ة األم��ر الواق��ع، وتق��ول بأن��ه جي��ب 
التسليم ملن أخذ السلطة انطالًقا من طاعة 

ول��ي األم��ر ما مل يظه��ر الكف��ر البواح.
وهات��ان الرؤيت��ان هم��ا وليدت��ا الفك��ر 
العق��دي، ف�)العدلي��ة( ال��ي ت��رى التحس��ن 
والتقبيح العقلي، وأن اهلل احلاكم والسلطان 
األعل��ى ع��دل ال يأم��ر بقبي��ح، وال جي��ر على 
عل��ى  العدلي��ة  رؤيته��م  يس��قطون  فع��ل، 
س��لطان األرض، فيوجب��ون علي��ه الع��دل، 

الثورة الثقافية في الفكر الزيدي

العبدي نموذجًا

مدخل: 
ــن  ــي ع ــروف والنه ــر باملع ــة )األم ــا بأصال ــم؛ إيمانً ــى الظال ــروج عل ــدأ الخ ــة بمب ــت الزيدي عُرف
املنكــر(، غــري أن الخــروج هــذا لــم يقتصــر علــى الخــروج بالســيف، بــل تعــددت مســارات الخــروج؛ 
ــتها؛  ــم ممارس ــب عليه ــه يتوج ــدي أن ــر الزي ــة يف الفك ــرى ذوو األهلي ــة ي ــكااًل مختلف ــذ أش لتتخ
ــري،  ــم الفك ــة الظل ــه الزيدي ــذي واجهت ــم ال ــن الظل ــاة، وم ــع الحي ــادث يف واق ــم الح ــة الظل إلزال
الــذي انحــرف بمســارات التفكــري؛ لتبتنــي علــى أثــره ســلوكات معوجــة، فالســلوك البشــري نتــاج 

ــان.  ــة لإلنس ــة والثقافي ــة الفكري الخلفي
اعتــرت الزيديــة الفكــر ممــا يجــب تصحيحــه؛ فــكان تصحيــح املفاهيــم يشــكل أوليــة وأولوية 

لهــم، يجاهــدون مــن أجلــه؛ إيمانًــا بمــا للفكــر مــن أثــر يف اتخــاذ املواقــف مــن مســتجدات الحياة. 

إعداد/ مركز وصل للدراسات
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وإذا ما خالف العدل، فال ينال عهَد السلطة. 
أم��ا الرؤي��ة األخ��رى ف��رى أن اهلل املالك يفعل 
م��ا يري��د، ول��ه احل��ق يف أن يأم��ر مب��ا يش��اء 
وإن كان قبيًح��ا فه��و الفاع��ل يف الك��ون، 
وما اإلنس��ان س��وى خملوق مس��ر، يس��قطون 
ه��ذه الرؤي��ة عل��ى س��لطان األرض فل��ه ح��ق 
امل��ال..  الظه��ر، وأخ��ذ  الطاع��ة؛ وإن جل��د 
الزيدي��ة أوجبت العدل يف هذه احلياة، ورأت 
أن��ه ال ح��ق وال طاع��ة للس��لطان اجلائ��ر، وأن 
اخل��روج علي��ه لي��س مث��اًرا للفتن��ة، فالفتنة 
ه��ي االس��تكانة للظ��امل ال��ذي يرت��ب علي��ه 
تعطي��ل األح��كام الش��رعية، واخت��اذ م��ال اهلل 
دواًل، وعب��اده خواًل؛ لذلك كثرت ثوراتهم، 
س��واء الفكرية عر التأليف والردود واحلوار، 

أو املس��لحة ض��د أئم��ة اجل��ور. 

إسحاق العبدي، والثورة 
الفكرية ضد االحتالل 

الفكري العثماني:
أ ـ دولتان ومذهبان: 

عل��ى  الس��يطرة  بع��د  األت��راك  س��عى 
الوط��ن العرب��ي، إىل نش��ر املذه��ب األش��عري 
ال��ذي يدي��ن ب��ه حكاُمه��ا، وال��ذي م��ن أه��م 
رؤاه تقري��ر املتغلب بغر أهلية، وعدم القول 
بالث��ورة عل��ى اخلليف��ة، كم��ا س��عت الدول��ة 
العثمانية إىل نش��ر لغتها خاصة يف الدواوين 
الرسي��ة، وعم��دت إىل أن تك��ون لغته��ا يف 
أواخ��ر حياته��ا اللغ��ة الرسي��ة للدول��ة يف 
الفرمان��ات وما ش��اكلها؛ فالدولة العثمانية 
مل تكن سياسية حبتة، بل كانت حتمل يف 
طياته��ا قضيتن هما املذه��ب واللغة. كان 
اليم��ن ه��و العصي عل��ى العثماني��ن فجاهد 
جيوش��ها حت��ى أخرجه��م م��ن اليم��ن. غ��ر 
أن املواجه��ة يف اليم��ن ب��ن الدول��ة القاسي��ة 
واألت��راك مل تك��ن مس��لحة فق��ط، ب��ل كان 
صراًع��ا أيديولوجًي��ا وقومًي��ا، فاليمني��ون 
الع��رب يدين��ون باملذه��ب الزي��دي ي��رون 
اخل��روج عل��ى احلاك��م الظ��امل؛ لذل��ك ق��اوم 
اليمني��ون االحت��الَل الرك��ي يف مس��اريه 
العس��كري واأليديولوج��ي؛ ف��كان النض��ال 

الفك��ري م��ن أه��م ميادي��ن الص��راع.
يظه��ر الص��راع الفك��ري العثمان��ي فيم��ا 
ق��ام ب��ه إبراهيم الك��ردي أحد علم��اء الدولة 

العثماني��ة م��ن تألي��ف كت��اب الن��راس رًدا 
ونقًضا لكتاب األساس العقدي لإلمام القاسم 
ال��ذي محل ل��واء الثورة يف وج��ه العثمانين. 
ظهر كتاب النراس كمس��ار من مس��ارات 
الص��راع م��ع الزيدي��ة يف اليم��ن؛ ليداف��ع ع��ن 
ا ال خمًرا،  فكرة اجلر، وكون اإلنس��ان مس��رً
إىل ما هنالك من مسائل يف العدل والتوحيد 
واإلمام��ة؛ فتص��دى العب��دي هل��ذه اهلجم��ة 
الفكري��ة ع��ر تأليف��ه كتاب��ه االحراس عن 
ن��ار الن��راس. مل يك��ن العب��دي أم��ام كات��ٍب 
ه��و أح��د قض��اة العثماني��ن، ب��ل كان أم��ام 
مش��روع دولة، متثل يف التدخل السياس��ي يف 
اليم��ن ع��ر اجليوش، والتدخ��ل الفكري عر 

الفك��ر. هذا م��ن الناحي��ة األيديولوجية.
أم��ا م��ن الناحي��ة القومي��ة، فق��د ح��اول 
العب��دي االنتص��ار للغ��ة العربي��ة، ومج��ال 
تراكيبه��ا، وروع��ة بالغته��ا، م��ن خ��الل: 
س��بكه ملس��ائل كت��اب االح��راس بأس��لوب 
بالغ��ي بدي��ع، بالرغ��م م��ن كون��ه يناق��ش 
علًم��ا منطقًي��ا، فاجلم��ال البالغ��ي ال��ذي 
ظه��ر به االح��راس يدل عل��ى اهتمام املؤلف 
بالعربية الي غزاها اللسان الركي، وحاول 
تهميش��ها، وبي��ان الرطان��ة ال��ي حف��ل به��ا 
كت��اب الك��ردي، ومواق��ع األخط��اء اللغوية، 

والبالغي��ة يف تأليف��ه. 

العدل واملسؤولية البشرية:

ي��رى املذه��ب األش��عري ال��ذي كان��ت 
الدول��ة العثماني��ة تتبن��اه أن الفع��ل البش��ري 
ه��و فع��ل اهلل، وأن اإلنس��ان مس��ّر ال خم��ّر، 
وج��اءت ه��ذه النظرية الديني��ة تبًعا للرؤية 
السياس��ية ال��ي تأسس��ت بع��د م��دة اخلالف��ة 
الراش��دة، وال��ي حاول��ت أن تصب��غ ش��رعيًة 
عل��ى فع��ل احلاك��م مهما كان فعل��ه عداًل 
أم ظلًم��ا، لق��د ح��اول احلاك��م الظ��امل أن 
يك��رس يف أذه��ان الن��اس أن فعل��ه ليس فعاًل 
ل��ه يف احلقيق��ة، وإن��ا ه��و فع��ٌل هلل تع��اىل، 
فه��و خال��ُق كل ش��يء، وال ميك��ن أن يق��ع يف 
ملك��ه ما ال يري��د، كل ذلك من أجل حفظ 
امُلل��ك، وأن جيعل من الثورات املطالبة بعدله 
ثورات ضد إرادة اهلل، تثر الفنت، وتتسبب يف 
سفك الدماء. ويف مقابل هذه الرؤية كانت 
رؤية »العدلية« الي تبناها املعتزلة والزيدية، 
إال أن الفرق بن املعتزلة والزيدية أن الرؤية 

العدلي��ة عن��د املعتزل��ة رؤي��ة نظري��ة حبت��ة 
بينم��ا هي عن��د الزيدية رؤية عملية جتلت 

يف:-
1.  الث��ورات ال��ي قاده��ا أئم��ة الزيدي��ة 
ض��د أئم��ة اجل��ور يف عه��د الدول��ة األموي��ة 

والركي��ة.  والعباس��ية 
اتبعه��ا  ال��ي  احلك��م  أيديولوجي��ة    .2
أئم��ة الزيدي��ة الذي��ن حكموا، والي تأسس��ت 
عل��ى أفضلي��ة احلاك��م، ووج��وب تغي��ر 
الظ��امل واخل��روج علي��ه، وتبل��ورت فيما بعد 
يف ش��روط اإلمام��ة ال��ي يش��رطها املذه��ب 

الزي��دي مل��ن يت��وىل احلك��م.
إن الرؤي��ة العدلي��ة الي ت��رى أن اهلل عدٌل 
ال يفعل القبيح، وال جير اإلنسان على فعله، 
وأن اإلنس��ان خمٌر ال مس��ر، ترى أن احلاكم 
»اإلم��ام« جي��ب أن يك��ون مث��ااًل هلل يف األرض؛ 
ع��اداًل ال يظل��م، حمس��ًنا ال يفع��ل القبي��ح، 
وبذل��ك جي��ب أن تك��ون السياس��ة سياس��ة 
قائم��ة عل��ى مبدأ الع��دل واحلرية املس��ؤولة. 
ومضم��وُن كت��اب االح��راس رٌد عل��ى 
الرؤي��ة ال��ي تس��لب اإلنس��ان إرادًة وفع��اًل 
ها األقدار  للغيب، وجتعله جمرد دمية تس��رّ
ف��ال إرادة ل��ه وال اس��تطاعة، إن��ه دف��اع ع��ن 
التكلي��ف واملس��ؤولية البش��رية يف بن��اء ه��ذه 
احلي��اة، وعن الرؤية السياس��ية القائمة على 
مبدأ التكليف والعدل، وكون اإلمام خليفة 
للنب��وة، وإماًم��ا للمس��لمن جي��ب أن يك��ون 
أفضله��م وأقدره��م، ال عل��ى مب��دأ ش��رعنة 

الواق��ع، وجتوي��ز إمام��ة الظ��امل. 
ح��اول العب��دي إثب��ات اإلرادة البش��رية، 
واملس��ؤولية اإلنس��انية ع��ن الفع��ل، وإبط��ال 
اجل��ر والتس��ير القس��ري لإلنس��ان يف ه��ذه 
احلي��اة، كم��ا ح��اول التأصي��ل ملب��دأ احلك��م 
الع��ادل، وكون��ه من أهم أعمدة بناء احلياة 
الوج��ود  واس��تقامة  والدنيوي��ة،  الديني��ة 

البش��ري عل��ى ه��ذه األرض.

ظهــر كتــاب النــراس 
مســارات  مــن  كمســار 
الصــراع مــع الزيديــة مــن 
اليمــن ليدافــع عــن فكــرة 
اإلنســان  وكــون  الجــر، 

مســريًا ال مخــريًا
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الجامع الكبري بصنعاء 
صرح علمي وديني

ــلم يف  ــه وس ــه وآل ــى اهلل علي ــد صل ــم محم ــي الكري ــر النب ــاؤه بأم ــاء بن ج
البســتان الــذي أهــداه لــه )بــاذان( حاكــم مدينــة صنعــاء بعــد دخولــه 
اإلســالم وكان الصحابــي الجليــل وبــر بــن يُحنــس األنصــاري أول مــن بــدأ 

ــال: ــث ق ــه حي ــرازي يف تاريخ ــر ال ــا ذك ــع كم ــاء الجام بن
ــى اهلل  ــي صل ــنده إىل النب ــعيد بس ــن س ــاد ب ــال حم ــرزاق ق ــا عبدال حدثن
ــله إىل  ــن أرس ــاري ح ــس األنص ــن يحن ــر ب ــر وب ــه أم ــلم أن ــه وس ــه وآل علي
صنعــاء واليــًا عليهــا قــال لــه: )ادعهــم إىل اإليمــان فــإذا أطاعــوك فاشــرع لهــم 
ــن  ــاذان م ــتان ب ــم يف بس ــجد له ــاء مس ــر ببن ــا فم ــوك به ــإذا أطاع ــالة ف الص
الصخــرة التــي يف أصــل غمــدان واســتقبل بــه الجبــل الــذي يقــال لــه ضــن( 

ــجد..  ــي املس ــلموا وبُن ــن وأس ــر إىل اليم ــل وب فوص
       بقلم / أمحد حمي الدين 
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وأخرج الطراني يف األوس��ط بس��ند حس��ن 
بس��نده إىل وبر األنصاري أنه قال:

ق��ال ل��ي رس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه 
وس��لم: )إذا أتيت مسجد صنعاء فاجعله على 

جب��ل يقال ل��ه ضن(.
ب��ن  لعل��ي  الزوائ��د  جمم��د  يف  وذك��ر 
س��ليمان اهليثم��ي رواي��ة وب��ر بلفظه��ا وبن��اء 

جام��ع صنع��اء..
كم��ا ذكر ابن هش��ام يف الس��رة أن النيب 
صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم أم��ر ببن��اء جام��ع 

صنع��اء بن احلج��ر امللمل��م وغمدان..
واحلج��ر امللمل��م ه��ي الصخ��رة املنصوب��ة 
بإزاء جدار اجلناح الغربي يف الصرح اخلارجي 
للجام��ع وال ت��زال باقي��ة إىل الوق��ت احلاض��ر 

وتس��مى )الصخ��رة امللم��ة(..
وغم��دان ه��و القص��ر ال��ذي ش��رع يف بنائه 
بصنع��اء س��ام ب��ن ن��وح عليهم��ا الس��الم بع��د 
الطوف��ان وزاد يف بنائ��ه مل��وك اليم��ن طابق��ًا 
بع��د طاب��ق حت��ى ص��ار م��ن عجائ��ب الدنيا.. 
وكان��ت ح��دوده إىل قرب ب��اب اليمن جنوبًا 
وس��وق اجلبان��ة وجام��ع الش��هيدين مش��ااًل 
وجامع احلميدي شرقًا واجلامع الكبر غربًا.. 
وق��د ُه��دم ذلك القصر يف أي��ام اخلليفة الثالث 

عثم��ان ب��ن عف��ان وبأم��ر منه..
أم��ا جب��ل ض��ن ال��ذي أم��ر الن��يب صلى اهلل 
عليه وآله وس��لم وبر بن حينس أن يس��تقبل 
ب��ه اجلام��ع فه��و اجلب��ل املش��هور الواق��ع إىل 
الش��مال م��ن صنعاء ويقال أن��ه جبل مبارك..

ويق��ع أول حم��راب للجام��ع الكب��ر م��ا ب��ن 
املسمورة واملنقورة يف مؤخرة اجلامع املعروف 

بالعدني.
ع��ن  عب��ارة  واملنق��ورة  واملس��مورة 
اس��طوانات   أرب��ع   حيدهم��ا  اس��طوانتن 

احمل��راب.. توس��طهما 
وق��د ُسي��ت املس��مورة؛ ألنه��ا أقيم��ت يف 
م��كان مت في��ه دق مس��مار يف جان��ب مي��ن 
احملراب، وسيت االس��طوانة الثانية املنقورة؛ 
ألنه��ا أقيم��ت يف مكان مت النق��ر فيه يف جانب 

يس��ار احملراب..
ويذك��ر املؤرخ��ون أن البقع��ة الواقع��ة ما 
بن املسمورة واملنقورة هي روضة من رياض 

اجلنة.
ويق��ول القاض��ي العالم��ة عبدالواس��ع ب��ن 
حيي��ى الواس��عي رمح��ه اهلل يف كتاب��ه )الب��در 
املزيل للحزن يف فضل اليمن وحماسن صنعاء 
ذات املن��ن(: )وم��ن اجمل��رب يف ه��ذا املوض��ع أن 
الدع��اء مس��تجاب ما ت��رى مكروب��ًا أو مهمومًا 
وأقب��ل عل��ى اهلل بإخ��الص يف ه��ذا املوض��ع إالَّ 
وفرج عنه حااًل، وترى أهل صنعاء يتواصون 

يف ه��ذا املوض��ع بالدع��اء ودروس القرآن(..
الن��اس  )واملش��هور عن��د  أيض��ًا:  ويق��ول 
بالتجرب��ة أن م��ن حل��ف ب��اهلل تع��اىل يف ه��ذا 
املوض��ع ميين��ًا فاج��رة مل ميك��ث ثالث��ة أي��ام 
حت��ى يص��اب باجل��ذام أو س��قوط أطراف��ه أو 

عل��ة عظيم��ة يف أعضائ��ه(..
صنع��اء  مس��جد  يف  أن  ال��رازي  وذك��ر 

روض��ة م��ن ري��اض اجلن��ة وه��ي املقص��ورة 
الغربي��ة... وع��ن ه��ذه البقع��ة يق��ول القاضي 
الواس��عي: )واملوض��ع الفضي��ل املش��هور ه��و 
ش��رقي احمل��راب مم��ا يل��ي الطاق��ة ال��ي إىل 
الص��وح أي صحن اجلام��ع قيل أن هذا املوضع 
ه��و م��ا ب��ن الطاق��ة واالس��طوانة روض��ة م��ن 
ري��اض اجلن��ة قال الكش��وري ق��د صلى يف هذا 
املوضع كثر من الصحابة بعد عمارة البناء 
املتقدم ذكره بأمر النيب صلى اهلل عليه وآله 

وس��لم .
وه��ذا املوض��ع هو الذي عب��داهلل تعاىل فيه 
الن��يب حنظل��ة بن صفوان عليه الس��الم مكث 
يعبد اهلل فيه أربعن ش��هرًا وهذا النيب مقبور 
يف جان��ب ه��ذا املوض��ع يف املقص��ورة الغربي��ة 
ب��إزاء ج��دار املن��ارة الغربي��ة وفوق ج��دار القر 
لوح مكتوب.. وقال كثر بن مس��لم وحممد 
ب��ن ش��رحبيل أخ��را أن االس��طوانة ال��ي عند 
الص��وح يف ط��رف الطاق��ة ال��ذي حب��ذاء ب��اب 
املقص��ورة خارج��ًا إىل الص��وح موض��ع روض��ة 
فض��اًل  فيه��ا  وذك��را  اجلن��ة  ري��اض  م��ن 
كث��رًا(.. وحي��رص الكث��ر م��ن زوار اجلام��ع 
الكب��ر واملرددي��ن علي��ه عل��ى زيارة ق��ر النيب 
حنظل��ة عليه الس��الم والوق��وف أمامه لقراءة 

الفاحت��ة إىل روح��ه الطاه��رة..
ومم��ا ذك��ره املؤرخ��ون أيض��ًا يف ه��ذا 
الشأن: )عن ابن عباس رضي اهلل عنهما أيضًا 
ق��ال: أوح��ى اهلل تع��اىل إىل النيب صلى اهلل عليه 
وآله وسلم أن يبعث معاذ بن جبل إىل اليمن، 
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ثم قال مسجد جامع صنعاء فإنه اعتكف 
فيه نيب يقال له حنظلة بن صفوان ًأرسل 
إىل م��أرب ن��يب مرس��ل أربع��ن ش��هرًا لي��س 
منه��ا ي��وم وال ليل��ة إال ين��زل علي��ه جري��ل 
واملالئك��ة، فقاتل��ه قوم��ه فقتلوه فبعث اهلل 
س��بعن ألف ملك حت��ى جعلوهم حصيدًا 
خامدين فمن اعتكف يف مسجد صنعاء يف 
مؤخ��ره فكأن��ا اعتكف يف ملكوت الس��ماء 
الرابع��ة وم��ن صل��ى في��ه ركعتن خاض 
يف الرمح��ة إىل ي��وم البع��ث املعل��وم وعدل��ت 
ل��ه خبمس��ن ص��الة ويضاعفه��ا اهلل تع��اىل 
حت��ى ال حتصيه��ا املالئكة إىل يوم القيامة( 
وروي ع��ن ف��روة بن مس��يك أنه قال: )من 
صل��ى يف مس��جد صنع��اء عش��رين مجع��ة 

دخ��ل اجلن��ة أ وقال بريء م��ن النار(.
ومم��ا ُكتب ع��ن فضل اجلام��ع الكبر 

وفض��ل الصالة فيه:
ق��ال أب��و احلس��ن ب��ن عل��ي ب��ن احلس��ن 
ب��ن عبد الوارث: )حدثين بعض الصاحلن 
ق��ال م��ن أدرك التكب��رة األوىل يف ص��الة 
الصب��ح يف املس��جد اجلام��ع بصنع��اء أعط��اه 
اهلل براءت��ن ب��راءة م��ن الن��ار وب��راءة م��ن 
النف��اق, وقي��ل من صلى يف املس��جد أربعن 
مجع��ة متوالي��ة ح��رم اهلل جس��ده عل��ى 

الن��ار(..
ويوجد يف البقعة املعروفة باس��م )قبة 
العوس��جة( غرب��ي مؤخ��ر اجلام��ع أربع��ة 
قب��ور يذك��ر القاض��ي العالم��ة حممد بن 
أمحد احلجري يف كتابه )مساجد صنعاء 

عامره��ا وموفيها( أنه��ا لكل من: 

1-الس��يد حمم��د ب��ن إدري��س ب��ن عل��ي 
ب��ن عبداهلل احلمزي صاح��ب غلة الصادي 

عل��ى مذه��ب اهل��ادي املتويف س��نة 714ه�
2- اإلم��ام امله��دي حمم��د ب��ن املطه��ر بن 
حيي��ى ب��ن املرتضى الذي ينتهي نس��به إىل 
اإلم��ام احلس��ن بن احلس��ن بن عل��ي بن أبي 

طال��ب املتويف س��نة 728ه� .
3- وابن��ه اإلم��ام املطه��ر ب��ن حمم��د ب��ن 
املطه��ر ب��ن حيي��ى بن املرتضى املتويف س��نة 

781ه�.
4- الس��يد حييى بن احلس��ن بن حييى 
ب��ن عل��ي احلس��ن ال��ذي ينته��ي إىل اإلم��ام 
اهل��ادي حيي��ى ب��ن احلس��ن وه��و صاح��ب 

الياقوت��ة املت��ويف س��نة 729ه�.
كم��ا يوج��د ب��إزاء املن��ارة الش��رقية 
للجام��ع م��ن جه��ة الغ��رب ق��ران يذك��ر 
العالم��ة الواس��عي أن أحدهم��ا ق��ر ش��ريف 
عل��وي واآلخ��ر حس��ين ووفاتهم��ا يف املائ��ة 
اخلامس��ة قب��ل توس��يع اجلام��ع يف حم��ل 

القري��ن..
ومؤخ��ر اجلام��ع الكب��ر ه��و املس��جد 
األصل��ى أو البن��اء األول وقي��ل أن ال��ذي مت 
بناؤه هو الصحابي اجلليل أبان بن س��عيد 
ب��ن العاص��ي بأمر من الن��يب صلى اهلل عليه 
وآله وسلم حن أرسله بعد وبر بن حينس 

األنصاري..

التوسعة والرتميم:
مم��ا كت��ب ع��ن اجلام��ع الكب��ر أن 
الولي��د ب��ن عبداملل��ك بن م��روان كان أول 
من قام بتوس��عته حيث كتب إىل عامله 

بصنع��اء أي��وب بن حييى الثقف��ي يأمره أن 
يزيد مسجد صنعاء ويبنيه بناًء حمكمًا..
وقي��ل إن ذل��ك كان يف املائة األوىل من 
اهلج��رة.. وق��د زاد في��ه م��ن موض��ع قبلته 

األوىل إىل موض��ع قبلت��ه اليوم..
اجلام��ع  136ه��� مت جتدي��د  ويف س��نة 
عل��ى ي��د األم��ر عل��ي ب��ن الربيع وه��و أحد 

م��ن ت��وىل لب��ين عب��اس..
وقيل إن التجديد كان يف س��نة 186ه� 
كم��ا ه��و مكت��وب باخل��ط الك��ويف يف اللوح 

األبيض عرض املنارة الش��رقية..
ويف س��نة 265ه��� ق��ام األم��ر حمم��د ب��ن 
يعف��ر بإع��ادة بن��اء اجلام��ع بع��د تع��رض 
جان��ب من��ه للخ��راب بس��بب س��يل عظيم 
ن��زل م��ن جب��ل نق��م واخ��رق صنع��اء م��ن 

جه��ة الش��رق وأخ��رب دورًا كث��رة..
وكان الس��يل مي��ر بش��فا اجلام��ع م��ن 

جه��ة الش��مال فأخ��رب جانب��ًا منه..
وش��ارك األم��ر أب��و يعف��ر إبراهي��م ب��ن 

حمم��د ب��ن يعف��ر وال��ده يف بن��اء اجلام��ع..
ويذك��ر املؤرخ��ون أن مم��ن وس��عوا 
اجلام��ع الكب��ر اإلم��ام اهل��ادي حيي��ى ب��ن 
احلسن وامللكة سيدة بنت أمحد الصليحي 
ال��ي عم��رت اجلن��اح الش��رقي وزخرفت��ه 
غاي��ة الزخرف��ة وكان��ت أخش��ابه م��ن 
الساج وذلك يف سنة 525ه�، وهناك روايات 
تش��ر إىل أن امللكة س��يدة بنت أمحد قامت 
بتجدي��د زي��ادة اجلن��اح الش��رقي وترميمه 

أم��ا عمارت��ه فتع��ود إىل زم��ن ب��ين يعف��ر..
ويف س��نة 603ه��� أع��اد األم��ر ورد س��ار 
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بن ينامي الكردي بناء املنارة الغربية للجامع 
كم��ا ه��و مكت��وب يف الل��وح امل��در األبي��ض 
املنص��وب يف ج��دار املنارة من اجلهة الش��رقية: 
)املس��جد اجلام��ع بصنع��اء أم��ر ببنائ��ه رس��ول 
اهلل صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم قب��ل مس��جد 
اجلن��د وأعي��دت عم��ارة ه��ذه املن��ارة الغربي��ة 
م��ن أساس��ها إىل علوها بأمر األم��ر علم الدين  
ورد س��ار ب��ن ينام��ي الش��اكاني أنف��ق عليه��ا 
م��ن ماله س��نة 603ه��� بعد أن كمل��ت عمارة 
اجلبان��ة مصل��ى العيدي��ن يف مق��دم صنع��اء 
ومصل��ى العيدي��ن وضع على عهد النيب صلى 
اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم، وأعي��دت عمارت��ه م��ن 
أساس��ه إىل عل��وه، واحتف��رت البئ��ر ال��ي في��ه 
وعم��رت ه��ي وضيعته��ا عم��ارة أخ��رى بأم��ر 
األم��ر عل��م الدي��ن ورد س��ار وأنف��ق عليها من 
مال��ه وق��ف الضيع��ة والبئ��ر عل��ى مص��احل 

اجلبان��ة(..
وقيل إن األمر ورد سار أصلح أيضًا املنارة 
الشرقية للجامع بعد ذلك وحفر البئر وعمر 
املطاهر والركة ووقف البس��تان )املقش��امة( 
املوج��ود يف اجله��ة اجلنوبي��ة الغربي��ة للجام��ع 
ليت��م جتدي��د م��اء املطاه��ر م��ن البئ��ر وس��قى 

البس��تان باملاء املستعمل..

بناء املنارتني الشرقية والغربية :
أم��ا بن��اء املنارت��ن الغربي��ة والش��رقية 
فيع��ود إىل س��نة 265ه� حي��ث عمرهما األمر 
إبراهي��م ب��ن حمم��د ب��ن يعف��ر إال أن بناءهم��ا 
اختل وتأثرت أساساتهما بسبب سيل عظيم 
دخ��ل إىل اجلام��ع فقام األمر ورد س��ار بإعادة 
بن��اء املن��ارة الغربي��ة وجتدي��د وإص��الح املنارة 

الشرقية..

بناء املحراب :
ويف س��نة 665ه��� مت بن��اء احمل��راب املوجود 
يف مق��دم اجلام��ع , كم��ا ه��و مكتوب باجلص 
ف��وق احمل��راب ونص��ه:  )عم��ل ه��ذا احمل��راب 
بعناي��ة القاض��ي ضي��اء الدين عمر بن س��عيد 

الربيع��ي أج��زل اهلل ثواب��ه يف س��نة 665ه��� (..
باجل��ص  مكت��وب  احمل��راب  جان��يب  ويف 
أيض��ًا: )عم��ل هذا احملراب العب��د الفقر إىل اهلل 
عبدالصم��د ب��ن أمحد ب��ن أبي الفت��وح وولده 
أمح��د وجع��ال م��ا يس��تحقان م��ن اآلج��ر عل��ى 
ذل��ك صدق��ة هلل تع��اىل طلب��ًا للث��واب اجلزي��ل 
تقبل اهلل منهما(.. ويبدو من هذا النص أنهما 
قام��ا بتنفيذ العم��ل وتنازال عن أجرتهما ومل 
يتقاضياه��ا واعتراه��ا صدق��ة وعماًل تطوعًا 

يثاب��ان علي��ه أج��رًا عوضًا ع��ن اأُلجرة..

بناء املنرب :
ويف س��نة 984ه��� ُأقيم يف مق��دم اجلامع إىل 
مين احملراب منر اخلطابة وذلك على نفقة 
الوزي��ر م��راد باش��ا كم��ا تذك��ر الرواي��ات، 
وكان املن��ر عن��د إقامت��ه يف وض��ع يقط��ع 
الص��ف األول للمصل��ن.. وه��ذا وض��ع يش��به 
وض��ع من��ر قب��ة البكري��ة بصنع��اء ووض��ع 

املناب��ر يف مس��اجد مص��ر وتركي��ا..
وق��د مت تعدي��ل وضع��ه يف س��نة 1338ه��� 
بأم��ر اإلم��ام حيي��ى ب��ن حمم��د محي��د الدي��ن 
إم��ام اليم��ن حين��ذاك حبي��ث أصبح��ت الدرج 
ال��ي يصع��د عليه��ا اخلطي��ب إىل املن��ر موازية 
للج��دار وال حت��ول دون إكمال الصف األول.. 
املتح��ف  املن��ر موج��ود حالي��ًا يف  وه��ذا 

احلرب��ي وق��د مت نقل��ه إلي��ه بع��د أن مت عم��ل 
من��ر آخ��ر جدي��د يف س��نة 1990م.. كم��ا مت 
إزال��ة املبل��غ يف نف��س الس��نة وعم��ل مبل��غ آخر 
جديد.. واملبلغ هو الس��قف اخلش��يب املخصص 
للمؤذن وقارئ القرآن يوم اجلمعة وفجر أيام 

ش��هر رمض��ان املب��ارك..

الباب القبلي الحمريي:
وم��ا ب��ن احملراب واملن��ر يقع ب��اب القبلة.. 
ويذك��ر املؤرخ��ون أن ه��ذا الب��اب ه��و م��ن 
األبواب األثرية احلمرية وقيل إنه من أبواب 
قص��ر غم��دان وب��ه صفائ��ح فوالذي��ة متقن��ة 
الصنع��ة وكتاب��ة باخل��ط املس��ند احلم��ري..

وه��ذا الب��اب )ب��اب القبل��ة ( ه��و الب��اب 
الوحي��د يف اجله��ة الش��مالية للجام��ع وه��و 
خمص��ص لدخ��ول وخ��روج حاك��م الب��الد 
عن��د   ) اجلمهوري��ة  رؤس��اء  ث��م  )األئم��ة 
حضوره��م إىل اجلام��ع ألداء ص��الة اجلمع��ة..

تبويب الجامع:
وتش��ر بعض الروايات إىل أن أول من بَوب 
اجلام��ع الكب��ر هو عمر ب��ن عبداحلميد الذي 
بعث��ه الولي��د ب��ن عبداملل��ك ب��ن م��روان بينما 
تشر رواية أخرى إىل أنه عمر بن عبداجمليد 
ب��ن عبدالرمح��ن ب��ن زي��د اخلط��اب، وهو أول 
م��ن ول��ي صنع��اء لب��ين العب��اس.. وإضاف��ة إىل 
ب��اب القبل��ة يف اجله��ة الش��مالية هناك مخس��ة 
أبواب يف اجلهة الشرقية األول يؤدي إىل مقدم 
اجلام��ع، والثان��ي والثال��ث يؤدي��ان إىل اجلن��اح 
الشرقي، والرابع يؤدي إىل املقصورة الشرقية 
أم��ا الب��اب اخلام��س فه��و مس��دود م��ن اخل��ارج 
الداخ��ل كخزان��ة  اس��تخدامه م��ن  ويت��م 
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حلف��ظ املصاح��ف.. ويوج��د ب��اب واح��د م��ن 
اجله��ة اجلنوبية ويس��مى الباب العدني )يطلق 
عل��ى اجلهة اجلنوبية اجلهة العدنية نس��بة إىل 

االجت��اه حن��و مدينة ع��دن (..
ويف اجله��ة الغربي��ة للجام��ع هن��اك ثالث��ة 
أب��واب األول ي��ؤدي إىل املق��دم، والثان��ي ي��ؤدي 
إىل اجلن��اح الغرب��ي، والثال��ث ي��ؤدي من الصرح 
الغرب��ي، حي��ث توج��د الصخ��رة امللملم��ة إىل 
مؤخر اجلامع.. أي أن عدد أبواب اجلامع الكبر 

عش��رة أبواب..
أما عدد أبواب اجلامع الكبر عشرة أبواب..

أم��ا ع��دد اس��طوانات اجلام��ع )الدعائ��م ( 
فهو 180 اس��طوانة منها )75( يف املقدم و)30( يف 
اجلناح الش��رقي و)30( يف اجلناح الغربي و)45( 

يف املؤخ��ر .

مساحة الجامع:
ويبل��غ ط��ول اجلام��ع )127( ذراع��ًا وعرضه 
)104( أذرع بالذراع احلديد املعروف يف صنعاء.. 
وال��ذراع احلدي��د يس��اوي 80 س��م أي أن ط��ول 
اجلام��ع )101,6( م��ر ، وعرض��ه )83,2( م��ر.. 
وبهذا فان مس��احة اجلامع تبلغ )8453,12( مرًا 

مربعًا..
بنائ��ه  يش��به يف هيئ��ة  الكب��ر  واجلام��ع 
احلرم املكي الشريف لوجود القبة الي تتوسط 
الص��رح الداخل��ي نظ��ر وج��ود الكعبة املش��رفة 

وس��ط احل��رم..
ويذك��ر العالم��ة احلج��ري أن ال��ذي ين��ى 
القب��ة ورص��ف الص��رح باألحج��ار ه��و الوزي��ر 
س��نان باش��ا يف أوائ��ل الق��رن احل��ادي عش��ر 

)1018ه���(.. اهلج��ري 

مكتبــــــة الجامع:
أم��ا املكتب��ة املطل��ة عل��ى الص��رح م��ن جهته 
اجلنوبي��ة واملمت��دة م��ن ق��رب املن��ارة الش��رقية 
إىل جه��ة الغ��رب وال��ي يق��ع بابه��ا )مدخله��ا( يف 
املقص��ورة الغربي��ة فقد بناها اإلم��ام حييى بن 
حمم��د محيد الدين س��نة 1355ه��� وأوقف فيها 
نفائ��س الكت��ب وض��م إليه��ا م��ا عث��ر عليه من 

الكت��ب املوقوف��ة من أس��الفه..
وم��ن النفائ��س ال��ي تضمه��ا ه��ذه املكتب��ة 
املصح��ف الش��ريف املكت��وب خبط أم��ر املؤمنن 

اإلم��ام عل��ي ب��ن أبي طال��ب عليه الس��الم..

املنازل :
وتوجد يف اجلهة الغربية من اجلامع غرف 
خمصص��ة لس��كن طلب��ة العل��م وتع��رف باس��م 
املنازل ويطلق على س��اكنيها اس��م املهاجرين 
وهي تسمية تأتي من كونهم تركوا قراهم 
أو مدنه��م وهاج��روا إىل صنعاء وبالتحديد إىل 

اجلام��ع الكبر لطالب العلم .

الربك واملطاهري:
وكان��ت توج��د يف اجله��ة الغربي��ة أيض��ًا 
برك��ة م��اء ومص��ايف جب��وار الص��رح اخلارجي 
كان يطل��ق عليه��ا اس��م املطاه��ر اخلارجي��ة، 
وق��د مت هدمه��ا يف س��بعينيات الق��رن املاض��ي 
وبناء خزان علوي من االسنت املسلح لتزويد 
اجلام��ع بامل��اء ال��ذي يت��م خزن��ه في��ه بع��د أن 
جفت البئر الس��طحية املوجودة غرب اجلامع، 
وأصب��ح تزوي��د اجلام��ع بامل��اء ال��ذي يت��م م��ن 
خ��الل املواس��ر ال��ي مت متديده��ا إىل اجلام��ع 

م��ن البئ��ر االرتوازي��ة املوج��ودة يف الس��ايلة يف 
اجلهة املقابلة ملسجد بروم من اجلهة الغربية.. 
ويف س��نة 1404ه��� مت ه��دم بع��ض املن��ازل وبن��اء 
املكتب��ة ف��وق الصرح اخلارجي وال��ي يقع بابها 
على مين الباب الغربي للجامع املعروف باسم 
)ب��اب الك��وع(.. وتكرش��ات وعم��ل فص��ل ب��ن 
ظه��ارة وبطانة مدماك اجل��دار الغربي للجامع 
نظرًا لزيادة األمحال على هذا اجلدار وتسرب 
امل��اء إلي��ه.. وش��هد اجلام��ع الكبر يف س��بعينيات 
الق��رن املاض��ي أيض��ًا عملي��ة ترمي��م متثل��ت يف 
إزال��ة األج��زاء ال��ي كان��ت متض��ررة يف ج��دار 
اجلام��ع يف اجلهة الغربي��ة وإعادة بنائها بنفس 
األحج��ار الس��ابقة.. وخ��الل تل��ك العملي��ة مت 
إزال��ة الس��قفن الواس��طن يف اجلناحن الغربي 
والش��رقي.. وكان السقفان يتوسطان أرضية 
اجلناح��ن وس��قفهما ويصع��د املصل��ون إليهم��ا 
ع��ر درج خش��بية يوم اجلمع��ة للصالة عندما 

يزدح��م اجلام��ع باملصلن.
ويذكر العالمة احلجري أن الس��قفن من 
حماس��ن اإلم��ام حييى ب��ن حممد محي��د الدين 
وهما )من األخش��اب اجلاوي��ة واأللواح اهلندية 
ومجيعه��ا م��ن الن��وع اجلمي��ل الثاب��ت . وق��د 

ركب��ت تركيب��ًا حمكم��ًا متق��ن الصنعة(..
وخ��الل الس��بعينيات م��ن الق��رن املاض��ي 
مت تركي��ب األب��واب اخلش��بية -الزجاجي��ة 
ال��ي حتي��ط بالص��رح الداخل��ي للجام��ع.. وقبل 
تركي��ب ه��ذه األب��واب كان حيي��ط بالصرح 
ج��دار حب��ش يع��ود بنائب��ه إىل س��نة 1326ه��� 
يذك��ر العالم��ة احلج��ري أن��ه )م��ن حماس��ن 
احل��اج أمح��د عط��اء(.. وه��ذا اجل��دار احلب��ش 
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م��ن املق��دم واجلناح��ن الش��رقي والغرب��ي 
إىل الص��رح  ال ي��زال قائم��ُا حت��ى الوق��ت 
احلاض��ر.. وق��د مت تركيب األبواب اخلش��بية 
اجل��دار.. ه��ذا  إزال��ة  دون  -الزجاجي��ة 

مت  املاض��ي  الق��رن  م��ن  الثمانين��ات  ويف 
تع��رف باس��م  ال��ي كان��ت  ه��دم املص��ايف 
املطاه��ري الداخلي��ة ال��ي بناه��ا القاض��ي 
وحل��ت  607ه���  س��نة  إبراهي��م  ب��ن  س��ري 
حمله��ا حنفي��ات للوض��ؤ وإىل الغ��رب منه��ا 
مت بن��اء دورات مي��اه يف املس��احة اخلالي��ة 
ال��ي كان��ت تع��رف باس��م )املنس��ي(.. كم��ا 
مت ه��دم احلمام��ات القدمي��ة ال��ي كان��ت 
كان��ت  وال��ي  )املتخ��ذات(  باس��م  تع��رف 
توج��د خ��ارج اجلام��ع م��ن اجله��ة اجلنوبي��ة 
الغربي��ة املطل��ة على البس��تان )املقش��امة(..

م��ن  احلاض��ر  الوق��ت  يف  يتب��ق  ومل 
ال��ي  املص��ايف  س��وى  القدمي��ة  املص��ايف 
نس��بة  األك��وع(  )مطاه��ري  باس��م  تع��رف 
إىل بانيه��ا يف أواخ��ر الق��رن الثان��ي عش��ر 
اهلج��ري القاض��ي عل��ى ب��ن حس��ن األك��وع..

الرتميم األحـــــــــــدث:
2006م   - 1427ه���  س��نة  بداي��ة  يف 
أوس��ع  تنفي��ذ  ب��دء  الكب��ري  اجلام��ع  ش��هد 
تارخي��ه.. يف  ترمي��م  عملي��ة  وأه��م 
متكام��اًل  مش��روعًا  متث��ل  عملي��ة  وه��ي 
يتك��ون م��ن ع��دة مراح��ل ويت��م تنفي��ذه وف��ق 
ج��دول زم��ين.. وطبق��ًا مل��ا توف��ر للمؤل��ف 
ف��ان  املش��روع  ه��ذا  ح��ول  املعلوم��ات  م��ن 
ممث��اًل  للتنمي��ة  االجتماع��ي  الصن��دوق 

إىل  ب��ادر  ق��د  الثق��ايف  ال��راث  وح��دة  يف 
تب��ين فك��رة الرمي��م بع��د أن ظل��ت ت��راود 
املس��ؤولن ألكث��ر م��ن عقدي��ن م��ن الزم��ان..
إش��راف  حت��ت  الرمي��م  عملي��ة  وتت��م 
فري��ق م��ن اخل��راء اليمني��ن املتخصص��ن 
ومبساعدة عدد من اخلراء الدولين منهم 
املهن��دس عص��ام ع��واد ه��و أح��د اخل��راء 
الذين قاموا برميم قبة الصخرة واملس��جد 
األقص��ى املب��ارك , والروفيس��ور كرس��توفر 
إيدني��ز وه��و أح��د اخل��راء املتخصص��ن يف 
أعمال الرميم الدقيق لألسقف اخلشبية..
مش��روع  يف  بالعم��ل  الب��دء  س��بق  وق��د 
مهم��ة  خبط��وات  القي��ام  الرمي��م 
املث��ال ال احلص��ر يف: متثل��ت عل��ى س��بيل 

- مج��ع التقاري��ر والدراس��ات واألحب��اث 
تتعل��ق  ال��ي  والص��ور  واملخطط��ات 
يف  منه��ا  لإلس��تفادة  الكب��ري  باجلام��ع 
من��ه  يس��تفيد  أرش��يف  وإنش��اء  املش��روع 
يف  ب��ه  ويس��تعان  والدارس��ون  الباحث��ون 
مس��تقبلية وترمي��م  صيان��ة  مش��اريع  أي��ة 

- القي��ام بعملي��ات مس��ح وتس��جيل وتوثي��ق 
مت يف إطاره��ا احلص��ول عل��ى نتائ��ج املس��ح 
والتوثيق املعماري ملبنى اجلامع الذي أجراه 
جمموعة من أساتذة وطالب جامعة صنعاء 
عام 2003م.. وهي نتائج وصفت بالباهرة..

الوط��ين  املعه��د  م��ن  فري��ق  ق��ام   -
بإج��راء  اجلغرافي��ا  لعل��وم  الفرنس��ي 
حديث��ة  أس��اليب  مس��تخدمًا  مس��ح  عملي��ة 
املس��احي  التصوي��ر  ع��ن طري��ق  ومتط��ورة 
بأش��عة  واملس��ح  جرام��ري(  )الفوت��و 

ثالث��ي  جمس��م  عل��ى  للحص��ول  اللي��زر 
األبع��اد ملبن��ى اجلام��ع ومجي��ع تفاصيل��ة..
العاملي��ة  الش��ركات  إح��دى  تكلي��ف  مت   -
املتخصص��ة بالدراس��ات األثري��ة والرمي��م 
لتقس��يم  متخصص��ة  فني��ة  دراس��ة  بعم��ل 
حال��ة النق��وش واألس��قف اخلش��بية وتبي��ان 
م��دى الض��رر ال��ذي حل��ق بالنق��وش بش��كل 
خ��اص، وعم��ل برنام��ج ترمي��م وصيان��ة..
لي��و  رونال��د  الروفيس��ور  دع��وة  - مت��ت 
ك��وك وه��و أس��تاذ متخص��ص يف العم��ارة ل��ه 
الكث��ري م��ن الكت��ب واألحب��اث الدراس��ات 
منه��ا كت��اب بعن��وان )صنع��اء مدين��ة عربي��ة 
إس��المية( أف��رد في��ه فص��اًل خاص��ًا للجام��ع 
الكب��ري.. مت��ت دعوته لزي��ارة اليمن وتكليفه 
بإع��داد تقري��ر أول��ي يوض��ح في��ه البدائ��ل 
كل  ومتطلب��ات  للتدخ��ل  املمكن��ة  املنهجي��ة 
بدي��ل م��ع ذك��ر ممي��زات وعي��وب كل منه��ا..
تش��كيل  2005م  ع��ام  منتص��ف  يف  مت   -
معم��اري  استش��اري  برئاس��ة  العم��ل  ف��رق 
وتش��كيل جه��از ف��ين متهي��دًا لب��دء العم��ل 
اجله��از  ه��ذا  وب��دأ  الرمي��م،  مش��روع  يف 
والدولي��ة  احمللي��ة  باجله��ات  باالتص��ال 
املطلوب��ة.. واخل��رات  الطاق��ات  لتجمي��ع 
وم��ع ب��دأ تنفي��ذ مش��روع الرمي��م مت عم��ل 
للج��دران  وجمس��ات  أرضي��ة  جمس��مات 
واألعمدة يف عدة أماكن ومقاطع من اجلامع 
ألخذ عينات من مواد البناء واختبار الربة 
األصلي��ة  املس��تويات  ومعرف��ة  ومكوناته��ا 
ألرضيات��ه يف كل األروق��ة والس��طح.. وذل��ك 
به��دف معرف��ة احلال��ة اإلنش��ائية واملعماري��ة 

الذي تتخلله فتحات لعبور املصلن من املقدم 
واجلناح��ن الش��رقي والغرب��ي إىل الص��رح  ال 
ي��زال قائم��ُا حت��ى الوق��ت احلاض��ر.. وق��د مت 
تركي��ب األب��واب اخلش��بية -الزجاجية دون 

إزال��ة هذا اجل��دار..
ويف الثمانين��ات م��ن القرن املاضي مت هدم 
املص��ايف ال��ي كان��ت تع��رف باس��م املطاه��ر 
ب��ن  القاض��ي س��ري  ال��ي بناه��ا  الداخلي��ة 
إبراهي��م س��نة 607ه��� وحلت حمله��ا حنفيات 
للوض��وء وإىل الغ��رب منه��ا مت بن��اء دورات 
مي��اه يف املس��احة اخلالي��ة ال��ي كان��ت تع��رف 
باس��م )املنس��ي(.. كم��ا مت ه��دم احلمام��ات 
القدمية الي كانت تعرف باسم )املتخذات( 
وال��ي كان��ت توجد خ��ارج اجلامع من اجلهة 
البس��تان  عل��ى  املطل��ة  الغربي��ة  اجلنوبي��ة 
)املقش��امة(.. ومل يتب��ق يف الوق��ت احلاض��ر 
م��ن املصايف القدمية س��وى املص��ايف الي تعرف 
باس��م )مطاه��ر األك��وع( نس��بة إىل بانيها يف 
أواخ��ر الق��رن الثان��ي عش��ر اهلج��ري القاض��ي 

عل��ي ب��ن حس��ن األك��وع..

الرتميم األحـــــــــــدث:
ش��هد  2006م   - 1427ه���  س��نة  بداي��ة  يف 
اجلام��ع الكب��ر ب��دء تنفيذ أوس��ع وأهم عملية 
تارخي��ه.. وه��ي عملي��ة متث��ل  ترمي��م يف 
مش��روعًا متكام��اًل يتك��ون م��ن ع��دة مراحل 
ويت��م تنفي��ذه وف��ق ج��دول زم��ين.. وطبق��ًا 
مل��ا توف��ر للمؤل��ف م��ن املعلوم��ات ح��ول ه��ذا 
املش��روع ف��ان الصن��دوق االجتماع��ي للتنمية 
ممث��الً يف وح��دة ال��راث الثق��ايف ق��د ب��ادر إىل 

تب��ين فك��رة الرمي��م بع��د أن ظل��ت ت��راود 
املس��ؤولن ألكث��ر م��ن عقدي��ن م��ن الزمان.. 
وتت��م عملي��ة الرمي��م حت��ت إش��راف فري��ق 
من اخلراء اليمنين املتخصصن ومبس��اعدة 
ع��دد م��ن اخل��راء الدولي��ن منه��م املهن��دس 
عص��ام ع��واد ه��و أح��د اخل��راء الذي��ن قام��وا 
برميم قبة الصخرة واملسجد األقصى املبارك 
, والروفيس��ور كرس��توفر إيدنيز وهو أحد 
اخل��راء املتخصصن يف أعمال الرميم الدقيق 
لألس��قف اخلش��بية.. وقد س��بق البدء بالعمل 
يف مش��روع الرمي��م القي��ام خبط��وات مهم��ة 

متثل��ت عل��ى س��بيل املث��ال ال احلص��ر يف:
- مج��ع التقاري��ر والدراس��ات واألحب��اث 
واملخطط��ات والص��ور ال��ي تتعل��ق باجلام��ع 
الكب��ر لالس��تفادة منه��ا يف املش��روع وإنش��اء 
أرش��يف يس��تفيد من��ه الباحث��ون والدارس��ون 
ويس��تعان ب��ه يف أية مش��اريع صيان��ة وترميم 

مس��تقبلية.
- القيام بعمليات مس��ح وتسجيل وتوثيق 
مت يف إطاره��ا احلص��ول عل��ى نتائ��ج املس��ح 
والتوثي��ق املعم��اري ملبن��ى اجلامع ال��ذي أجراه 
جمموعة من أس��اتذة وطالب جامعة صنعاء 
ع��ام 2003م.. وه��ي نتائج وصف��ت بالباهرة..

- ق��ام فري��ق م��ن املعه��د الوطين الفرنس��ي 
مس��ح  عملي��ة  بإج��راء  اجلغرافي��ا  لعل��وم 
مس��تخدمًا أس��اليب حديث��ة ومتط��ورة ع��ن 
طري��ق التصوير املس��احي )الفوتو جرامري( 
واملس��ح بأش��عة اللي��زر للحص��ول عل��ى جمس��م 
ثالثي األبعاد ملبنى اجلامع ومجيع تفاصيلة..
- مت تكلي��ف إح��دى الش��ركات العاملي��ة 

والرمي��م  األثري��ة  بالدراس��ات  املتخصص��ة 
بعمل دراس��ة فنية متخصصة لتقسيم حالة 
النق��وش واألس��قف اخلش��بية وتبي��ان م��دى 
الض��رر ال��ذي حل��ق بالنق��وش بش��كل خ��اص، 

وعم��ل برنام��ج ترمي��م وصيان��ة..
- مت��ت دع��وة الروفيس��ور رونال��د لي��و 
ك��وك وه��و أس��تاذ متخص��ص يف العم��ارة ل��ه 
الكث��ر م��ن الكت��ب واألحب��اث والدراس��ات منها 
كت��اب بعن��وان )صنع��اء مدين��ة عربي��ة 
إس��المية( أف��رد في��ه فص��اًل خاص��ًا للجام��ع 
الكب��ر.. مت��ت دعوت��ه لزيارة اليم��ن وتكليفه 
بإع��داد تقري��ر أول��ي يوض��ح في��ه البدائ��ل 
املنهجي��ة املمكن��ة للتدخ��ل، ومتطلب��ات كل 
بدي��ل م��ع ذك��ر ممي��زات وعي��وب كل 

منه��ا..
- مت يف منتصف عام 2005م تشكيل فرق 
العم��ل برئاس��ة استش��اري معم��اري وتش��كيل 
جه��از ف��ين متهي��دًا لب��دء العم��ل يف مش��روع 
الرمي��م، وب��دأ ه��ذا اجلهاز باالتص��ال باجلهات 
احمللي��ة والدولي��ة لتجميع الطاق��ات واخلرات 
املطلوب��ة.. وم��ع ب��دأ تنفي��ذ مش��روع الرمي��م 
مت عمل جمسمات أرضية وجمسات للجدران 
واألعم��دة يف ع��دة أماك��ن ومقاط��ع م��ن 
اجلام��ع ألخذ عينات من مواد البناء واختبار 
الربة ومكوناتها ومعرفة املس��تويات األصلية 
ألرضيات��ه يف كل األروق��ة والس��طح.. وذل��ك 
به��دف معرف��ة احلال��ة اإلنش��ائية واملعماري��ة 

والتارخيي��ة واألثري��ة ملبن��ى اجلامع..
وتعت��ر ه��ذه احلفري��ات األوىل يف تاري��خ 
اجلام��ع الكب��ر ورمب��ا عل��ى مس��توى مدين��ة 
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صنع��اء القدمي��ة وكم��ا يق��ول املتخصصون 
فإنه��ا ستؤس��س مرجعية للدراس��ات األثرية 

للعم��ارة اإلس��المية يف اليم��ن..
العم��ل يف 43  ويف ه��ذا اإلط��ار فق��د مت 
جمس��ًا من��ذ بداية مش��روع الرمي��م تلخصت 

نتائجه��ا األوىل في��ه:

1- معالم وشواهد تعود
 إىل فرتة ما قبل اإلسالم:

- مت الكش��ف عن جدران وأساس��ات تعود 
إىل ما قبل اإلسالم يف مستويات منخفضة يف 

الرواق اجلنوبي والشمالي الشرقي.
- الكش��ف ع��ن أخش��اب حمرق��ه وفح��م 
كثي��ف وأرضي��ات عن مس��توى عمق يزيد 
ع��ن 3 م��ر يف ال��رواق اجلنوب��ي، وأرضي��ات 
مبلطة بأحجار مهندمة مصقولة هلا عالقة 

مببن��ى قدي��م هام..
- العث��ور عل��ى كمية م��ن الفخار وأجزاء 
م��ن أواٍن حجري��ة م��ن احل��رض ذات أس��لوب 
صناع��ي وزخ��ريف يعود إىل ما قبل اإلس��الم..

- الكش��ف ع��ن بئ��ر م��ردوم يف نط��اق 
ال��رواق الش��مالي مبح��اذاة اجل��دار الش��رقي 
الس��ابق للجامع م��ن الداخل مبنية باألحجار 

املهندم��ة أبعاده��ا 85-82س��م..

2- معالم وشواهد تعود إىل فرتات 
إسالميه لها عالقة بالتوسعات التي 

شهدها )تعرض لها( الجامع:

- الكش��ف ع��ن مع��امل اجل��دار الش��رقي 
التوس��عة احلالي��ة  اخل��اص باجلام��ع قب��ل 
واملمت��د م��ن الش��مال إىل اجلن��وب , والكش��ف 
ع��ن بقاي��ا بوابت��ن تتخل��الن ه��ذا اجل��دار .

- الكش��ف ع��ن قواع��د مربع��ه صغ��ره 
ألعم��دة مزال��ة تع��ود إىل ف��رة س��ابقة م��ن 
توسعات اجلامع يف الرواق اجلنوبي يف مناطق 

خمتلف��ة ع��ن مواق��ع األعم��دة احلالي��ة..
ترميم��ات  مراح��ل  ع��ن  الكش��ف   -
الدعام��ات  لبع��ض  واس��تبدال  وتعدي��الت 
القدمي��ة بأعمدة من كتلة حجرية واحدة 
جلب��ت م��ن مواق��ع قدمي��ة يف ف��رة الحق��ة..

- الكش��ف ع��ن الب��اب الش��مالي القدي��م 
منخف��ض  مس��توى  يف  الش��رقية  للمئذن��ة 
حبوال��ي نص��ف م��ر ع��ن احلال��ي وإىل الغ��رب 
من��ه، وكان يت��م الصع��ود إلي��ه بواس��طة 
درجات من س��لم حجري من أرضية اجلامع 

الواقع��ة يف مس��توى منخف��ض..
وكم��ا يق��ول املس��ئولون املختص��ون يف 
وحدة ال��راث الثقايف بالصن��دوق اإلجتماعي 
للتنمية يف تقرير حول سر العمل يف مشروع 
ترمي��م اجلام��ع الكبر فان النتائج الس��ابقة ال 

زال��ت حتت الدراس��ة والتحلي��ل واملقارنة..

جامع وجامعة:
إىل جان��ب أن اجلام��ع الكبر ميثل صرحُا 
من الصروح الدينية الش��اخمة على مس��توى 
الع��امل اإلس��المي فإنه كذل��ك ميثل صرحًا 
م��ن الص��روح العلمي��ة عل��ى نفس املس��توى.. 
وي��رى العدي��د م��ن العلم��اء أن اجلام��ع الكب��ر 

يعت��ر جامع��ة جي��اري أي جامع��ة يف ال��دول 
العربي��ة واإلس��المية خصوص��ًا عل��ى صعيد 
الفق��ه  وعل��وم  الكري��م  الق��رآن  تدري��س 
واحلدي��ث والتفس��ر والس��رة النبوي��ة واللغ��ة 
العربي��ة.. وقد بدأ التدريس يف اجلامع الكبر 
يف عه��د الن��يب الكري��م حمم��د صل��ى اهلل وآل��ه 
وسلم على أيدي بعض الصحابة ثم التابعن 

وتابعيه��م..
ويق��ول بع��ض العلم��اء أن اجلام��ع الكب��ر 
يعد املدرس��ة األوىل يف تعليم الفقه واحلديث 
ويتس��ع  والتوحي��د  والتفس��ر  والتجوي��د 
التعلي��م في��ه ليش��مل عل��وم اللغ��ة العربي��ة 
واملنط��ق والفل��ك واحلس��اب ويش��ر أحده��م 
)طل��ب ع��دم ذكر اسه( يف حديث للمؤلف 
أن اجلامع الكبر والقروان والزيتونة واألزهر 
الش��ريف متثل منارات علمية شاخمة قامت 
وتق��وم ب��دور مهم وبارز يف نش��ر علوم الدين 
اإلس��المي احلنيف والش��ريعة الغراء.. ويعتر 
اجلام��ع الكبر أقدم هذه املنارات، وهذا القول 
بطبيع��ة احل��ال ال يع��ين تفضي��ل ه��ذا عل��ى 
ذاك أو التقلي��ل م��ن ش��أن ه��ذا أو ذاك )هك��ذا 

ق��ال الع��امل اجللي��ل يف حديثه(.
وق��د تعل��م يف اجلام��ع الكب��ر وخت��رج منه 
الكث��ر م��ن أصح��اب الفضيل��ة العلم��اء م��ن 
داخ��ل اليمن وممن قدموا إليه من خارجها.

وكان الواح��د يأت��ي إىل اجلام��ع الكب��ر 
طالبُا ثم ما يلبث بعد سنوات أن يصبح عاملُا 
ومعلمًا يتتلمذ على يديه العديد من طالب 

العلم.
وكان الصحاب��ي اجلليل وبر بن حينس 
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األنصاري الذي أسس وبنى اجلامع الكبر أول 
م��ن عل��م الق��رآن فيه ثم جاء بع��ده الصحابي 
اجللي��ل أب��ان ب��ن س��عيد.. وبفع��ل تعاق��ب 
الس��نن ط��وى النس��يان الكث��ر م��ن أس��اء من 
التحق��وا حبلق��ات العل��م للدراس��ة والتدري��س 
يف اجلام��ع الكب��ر إال أن هن��اك أس��اء مازال��ت 
ب��ارزة ومل تن��س نتيجة إبداعاته��ا وما حققه 
أصحابه��ا م��ن س��بق يف جم��ال التألي��ف مث��ل 
وه��ب ب��ن منبه أول من وضع كتاب تفس��ر 
للق��رآن وأخي��ه هم��ام أول م��ن مج��ع وكت��ب 
يف عل��م احلدي��ث، ومعم��ر بن راش��د، وتلميذه 
عبدالرزاق ب��ن همام الصنعاني، الذي قصده 
اإلم��ام أمح��د ب��ن حنب��ل م��ن أج��ل العل��م، 
والقاض��ي إبراهي��م ب��ن إس��حاق الدب��ري الذي 

قص��ده اإلم��ام الش��افعي وق��ال يف ذل��ك:
البد من صنعاء ولو طال السفر

           ونقصد القاضي إىل هجرة دبر
وبع��د ه��ذه األس��اء ب��رزت أس��اء أخ��رى 

لبع��ض العلم��اء واملش��ائخ واألج��الء مث��ل:
الس��راجي  حمم��د  ب��ن  حيي��ى  العالم��ة 
املتوفى س��نة 696ه���، وحفيده العالمة حممد 
بن علي الوشلي املتوفى سنه 910 ه�، والعالمة 
حمم��د ب��ن إساعي��ل األمر املتوفى س��نة 1123 
ه���، وهاش��م ب��ن حيي��ى الش��امي املتوفى س��نة 
1158 ه�، والعالمة حممد بن علي الش��وكاني 

املتوف��ى س��نة 1250 ه�.
وبع��د ه��ؤالء ب��رزت أس��اء أخ��رى للعلماء 
واملش��ايخ الذي��ن انقطعوا للتدري��س يف اجلامع 
الكب��ر وخت��رج عل��ى أيديه��م العدي��د م��ن 
ط��الب العل��م مع نهاي��ة النص��ف األول وبداية 

النص��ف الثان��ي م��ن الق��رن الراب��ع اهلج��ري 
مث��ل: العالم��ة أمح��د الكحالن��ي، والعالم��ة 
عل��ي فض��ة، والعالم��ة عبدالواس��ع الواس��عي، 
والعالم��ة عبدالوه��اب الش��ماحي، والعالم��ة 
لط��ف الفس��يل، والعالم��ة حممد علي الش��ريف، 
الدب��ب، والعالم��ة عب��داهلل  والعالم��ة عل��ي 
الرحيب، والعالمة حسن أبو طالب، والعالمة 
عب��داهلل الرح��يب، والعالم��ة حس��ن الكبس��ي، 
والعالم��ة  إبراهي��م،  عبدالعزي��ز  والعالم��ة 

أمح��د عب��داهلل الكبس��ي. 
واملش��ائخ  العلم��اء  م��ن  العدي��د  وهن��اك 
األج��الء الذي��ن قام��وا بالتدري��س يف اجلام��ع 
الكبر تطوعًا ومل يكونوا منقطعن للتدريس 
فق��ط مث��ل: العالم��ة زي��د ب��ن عل��ي الديلم��ي 
والعالم��ة حييى ب��ن حممد اإلرياني، والعالمة 
قاسم بن ابراهيم، والعالمة محود بن عباس 
املؤي��د، والعالم��ة حمم��د ب��ن حمم��د املنص��ور، 
والعالم��ة أمح��د ب��ن عبدالواس��ع الواس��عي، 
والعالم��ة إساعي��ل الرمي��ي وول��ده العالم��ة 
إساعي��ل ب��ن اساعي��ل الرمي��ي، والعالم��ة 
عبدال��رزاق  والعالم��ة  الرقيح��ي،  عب��داهلل 
الرقيح��ي، والعالمة احلس��ن اجل��الل.. وبرزت 
كذلك أساء لبعض العلماء واملشائخ األجالء 
الذي��ن قام��وا بالتدري��س يف اجلام��ع الكب��ر 
مث��ل: العالم��ة حمم��د بن إساعي��ل العمراني 
والعالم��ة غال��ب الدرة، والعالم��ة أمحد فضة، 
والعالم��ة حمم��د البهلول��ي، والعالم��ة حس��ن 
الظف��ري، والعالم��ة أمحد البهلول��ي، والعالمة 
ثاب��ت به��ران، والعالم��ة حس��ن القرمان��ي، 
والعالم��ة إساعيل الزبيدي، والعالمة حممد 

الب��دري، والعالم��ة حمم��د ب��ن لط��ف الش��امي 
والعالم��ة عبداحلمي��د معي��اد والعالمة أمحد 
الس��ياغي، والعالم��ة عب��د الكري��م قاض��ي 

والعالم��ة حمم��د ب��ن اساعي��ل الش��امي..
وب��رزت أس��اء لبع��ض العلم��اء واملش��ائخ 
األج��الء من مش��ائخ الق��رآن الكري��م )القراءت 
العالم��ة أمح��د ب��ن ناص��ر  الس��بع ( مث��ل 
اخلوالن��ي، وكان أيض��ًا عامل��ًا متخصص��ًا يف 
الطائف��ي،  عل��ى  العالم��ة  و  احلدي��ث  عل��م 
والعالم��ة أمحد الطرم��ح، والعالمة حممد بن 
عل��ي األك��وع، وكان أيض��ًا عامل��ًا متخصص��ًا 
يف عل��م الفل��ك ومثل��ه كذل��ك يف عل��م الفل��ك 
عل��ي  والعالم��ة  احلامت��ي،  أمح��د  العالم��ة 
اللوذعي..  ومن مشائخ القراءات السبع أيضًا: 
الش��يخ حس��ن ب��ن مب��ارك الغيث��ي، والش��يخ 
حس��ن ب��ن لط��ف باصي��د، والش��يخ حممد بن 
حس��ن عام��ر، والش��يخ علي الوتري، والش��يخ 
عل��ى املراص��يب، والش��يخ حمم��د العصيم��ي، 
حمم��د  والش��يخ  ش��ندق،  حمس��ن  والش��يخ 

العم��ري..
دوره  ي��ؤدي  الكب��ر  اجلام��ع  ي��زال  وال 
كمن��ارة م��ن املن��ارات وص��رح م��ن الص��روح 

العلمي��ة الش��اخمة حت��ى الي��وم.. 
وم��ن العلم��اء الذي��ن يزاول��ون التدري��س 
يف حلق��ات العل��م يف وقتن��ا احل�����اضر العالم��ة 
عبدالكري��م  والعالم��ة  اجل��راش  حمم��د 
الالح�����جي والعالمة ف���ؤاد ناج����ي والعالمة 
عب�������داهلل احل����اضري،]والع������المة عبد اهلل 
حس������������ن الراع��ي، والعالم��ة/ عبدالفت��اح 

الكبس��ي[.

ي
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  إعداد : أمة الكريم الذارحي

التكفريية املعاصرة
إن مــا نشــهده اليــوم مــن حمــالت متصاعــدة ضــد اإلســالم وظهــور جماعــات تكفرييــة تتحرك 
ــة  ــخ املنطق ــر يف تاري ــي األخط ــا، ه ــش وغريه ــرة وداع ــدة والنص ــة القاع ــن كحرك ــم الدي باس
ــا  ــت فيه ــي اندفع ــانية، والت ــد اإلنس ــة ض ــر دموي ــن ظواه ــه م ــا تحمل ــالمية بم ــة واإلس العربي
ــيم األمــة ثقافيــًا وفكريــًا علــى أســاس مذهبــي  الــدول املســتكرة بتأجيجهــا ودعمهــا لتقس
)ســني –شــيعي(، وإيجــاد صراعــات طائفيــة عــر مشــروع جديــد يف املنطقــة العربيــة هــو  

ــه.. ــه ومحاربت ــاد عن ــه، كاالبتع ــال تجاه ــن ردود األفع ــاٍل م ــاد مج ــيع«؛ إليج ــيطنة التش »ش
بعــد ذلــك يتــم توظيــف مصطلــح )مجوســي رافضــي( بمــا يحملــه هــذا املصطلــح مــن صراعــات 
ــاد،  ــات واألحق ــه العصبي ــالمي؛ لتتوج ــع اإلس ــى الواق ــقاطه عل ــم إس ــن ث ــة، وم ــة وديني تاريخي
وحــاالت البطــش واإلجــرام نحــو الداخــل اإلســالمي والعربــي بوجــه عــام، وضــد الحركــة 
اإلســالميّة الشــيعية بوجــه خــاص.. وكل ذلــك عــر األجهــزة الصهيونيــة العامليــة، وبأيــدٍ 
وهابيــة تنفيــذًا ألكثــر مــن مخّطــط خبيــثٍ، هدفــه تمزيــق األمــة اإلســالمية إىل ملــل متناحــرة، 

ــرائيل(.  ــكا وإس ــي )أمري ــي والحقيق ــا التأريخ ــد عدوه ــى ض ــن أن تتالق ــداًل م ــرة، ب ــرق متناث وف
ولكــي نســتطيع أن نفهــم هــذه الظاهــرة ونواجههــا يجــب أن نعــرف مــا هــو التكفــري؟، ومــا هــي 
ــدان  ــدث يف البل ــا يح ــي؟، وم ــتكبار العامل ــري باالس ــاط التكف ــدى ارتب ــا م ــبابه؟، وم ــادره وأس مص

ــاجد؟!!!. ــري يف املس ــح، وتفج ــل، وذب ــن قت ــن م ــا اليم ــالمية، ومنه اإلس
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التكفري) مصادره وخصائصه(:

إن ظاه��رة التكف��ر املعاصرة ميكن أن 
نصفه��ا مبش��روع تأرخيي فكري سياس��ي 
ب��دأ م��ع اخل��وارج، حي��ث مث��ل االحن��راف 
يف املفاهي��م والقي��م الديني��ة واألخالقي��ة 
بدع��م م��ن األنظم��ة اجلائ��رة، وجتل��ى 
أي��دي  والقاع��دة عل��ى  الي��وم بداع��ش 
والب��رودوالر  األمريكي��ة  االس��تخبارات 
اخلليجي��ة يف أفغانس��تان والعراق وس��وريا 
الس��طح  يف  لت��رز  اليم��ن؛  يف  والي��وم 
ح��ركات تكفري��ة متطرف��ة ال حتك��م 
بكف��ر الف��رد فق��ط، ب��ل بكف��ر اجملتم��ع 
اإلس��المي برمت��ه، وم��ن ث��م اس��تباحة 
دمه وماله وعرضه باس��م اإلسالم!!، هذا 
التكفر الذي بالتأكيد كان سببه فكر 
وفت��اوى ابن تيمية املتش��ددة، ومن بعده 
)اجملدد( حممد بن عبدالوهاب بعقيدته 
الوهابي��ة التكفري��ة ال��ي كان هل��ا تأث��ر 
كب��ر عل��ى التي��ارات الس��لفية الس��نية 
وخاص��ة التي��ار الس��لفي اجله��ادي ال��ذي 
تعتر تنظيمات مثل »القاعدة« و«داعش« 
أح��د نت��اج هذا النوع م��ن الفكر التكفري 

املتش��دد.
غل��ّوه  ن��رى  املعاص��ر  والتكف��ري 
وإفراطه يقودانه للمسارعة بتكفر كل 

م��ن ال يوافق��ه يف رأي��ه بتكف��ره ورمي��ه 
بالش��رك؛ جمل��رد أن أولئ��ك يترك��ون 
ب��ه،  يتوس��لون  أو  الن��يب،  آث��ار  ببع��ض 
ويترك��ون باألولي��اء، وزي��ارة قبوره��م 
وغره��ا م��ن األم��ور واألف��كار الس��طحية 
ال��ي تتبناه��ا احلرك��ة الوهابي��ة م��ن 
املس��اجد  ففج��روا  وداع��ش،  القاع��دة 
باملصل��ن، وهدم��وا املقاب��ر واألضرح��ة، 
وقتلوا األبرياء من العامة باس��م اإلس��الم، 
وبش��عارات ديني��ة مقدس��ة، ه��ذا التكف��ر 
مل يك��ن س��ببه بالض��رورة أن التكف��ري 
يول��د جمرم��ًا بالفط��رة، وإن��ا إجرام��ه 
كان ع��ن وع��ي وس��وء اختي��ار، س��ببه 
ش��بهات انطلق��ت م��ن بع��ض االلتباس��ات 
يف فه��م نص��وص معين��ة ورد فيها إطالق 
كلم��ة الكف��ر أو الش��رك عل��ى ارت��كاب 
بعض احملرمات، أو ترك بعض الواجبات، 
وتطبي��ق اآليات الي نزلت يف املش��ركن 
والكف��ار عل��ى املس��لمن.. وه��ذا بالطب��ع 
س��ببه اجله��ل بتعالي��م الدي��ن وقيم��ه، 
الدي��ن  فه��م  يف  الس��طحية  النظ��رة  أو 

ومقاص��ده.
أم��ا صف��ات التكف��ري فه��ي باإلمج��ال 
ش��خصية قش��ورية ظاهري��ة س��طحية 
وتهم��ل  والظواه��ر،  باملظاه��ر  تهت��م 
املقاص��د، وتتج��ه حن��و التش��دد وإلغ��اء 

اآلخ��ر.. ونس��تطيع الق��ول: إن م��ا يق��وم 
وحش��ية،  أعم��ال  م��ن  التكف��ري  ب��ه 
وقت��ل، وذب��ح، ومتثيل باجلث��ث، وترويع 
لآلمن��ن تكف��ي ب��أن يع��رف الواح��د من��ا 
ب��أن ه��ؤالء ليس��وا يف قام��وس اإلنس��انية، 
وال ميلكون من اإلنس��انية إال الش��كل، ومل 
يقدم التكفريون ش��يئًا لقضية فلس��طن 
ولقضية اإلسالم سوى التشويه، ومتزيق 
الش��يعة  الش��اغل  ش��غلهم  ألن  األم��ة؛ 
والرواف��ض، فق��ر هن��ا، ومس��جد هن��اك 
جي��ب هدمه، وش��خص يقول: ي��ا حممد.. 
ي��ا علي اش��فع لي جي��ب قتله، ه��ذا همهم 
ب��الد  تك��ون  أن  يهمه��م  وال  الوحي��د، 
املس��لمن غرض��ًا للكف��ار م��ن الصهاين��ة 

واحملتل��ن.
داع��ش جت��لٍّ م��ن جتلي��ات الوهابي��ة 
والي��وم  العاملي��ة:  للصهيوني��ة  وامت��داد 
ينظ��ر إىل تنظي��م الدول��ة اإلس��المية يف 
الع��راق والش��ام )داع��ش(، بأنه��ا أكث��ر 
التنظيم��ات عنف��ًا ووحش��ية يف تأري��خ 
تتبن��ى  ال��ي  اإلس��المية،  احل��ركات 
الفك��ر الس��لفي اجله��ادي التكف��ري، مب��ا 
فيه��ا حت��ى التنظي��م األم ال��ذي خ��رج 
من��ه، أي تنظي��م »القاع��دة« الذي صنعته 
ض��د  األمريكي��ة  االس��تخبارات  أجه��زة 
االحت��اد الس��وفيي آن��ذاك، وتعتم��د ق��وة 
ه��ذا التنظي��م عل��ى أس��اس االس��تقطاب 
الطائفي، ويعتمد خطابًا دينيًا متعصبًا، 
كم��ا يتبن��ى العن��ف واإلره��اب كنه��ج 

لتحقي��ق أهداف��ه.
األف��كار  فه��ي  أدبياته��م،  ع��ن  أم��ا 
نفس��ها عن��د الوهابي��ة مثل فك��رة اإلمارة 
اإلس��المية ال��ي أقامه��ا حمم��د ب��ن عب��د 
ودار  هج��رة  ودار  الدرعي��ة  يف  الوه��اب 
إمي��ان، وه��و م��ا جي��ري اآلن يف س��وريا 
واليم��ن، إمارة بالد الش��ام، وإمارة محص، 
وإم��ارة حضرم��وت، وإمارة أب��ن وغرها.

أم��ا ع��ن اجلرائ��م فتس��تخدم »داع��ش« 
أبش��ع الوس��ائل م��ن ذب��ح البش��ر، وإغراق، 
وح��رق داخ��ل أقفاص من حدي��د، وقتل 
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بالرص��اص  هل��ا  أس��رى  تعتره��م  مل��ن 
وقذائ��ف ب)اآلربيج��ى( بع��د حبس��هم 
انتحاري��ة  وعملي��ات  س��يارات،  داخ��ل 
 ، البش��ر  تس��تهدف ع��ددًا كب��رًا م��ن 
واألخط��ر م��ن ذل��ك أن ه��ذا التنظي��م 
يغل��ف جرائم��ه الوحش��ية بغط��اء م��ن 
اإلس��الم، فيس��تخدم آي��ات م��ن الق��رآن 
الكريم، وأحاديث منس��وبة كذبًا للسنة 
النبوي��ة املطه��رة لتري��ر أفعال��ه النك��راء، 
صفوف��ه،  يف  الش��باب  لتجني��د  س��عًيا 
وينش��ر ص��ور ه��ذه اجلرائ��م عل��ى ش��بكة 
اإلنرن��ت، وبش��عار دائم��ًا يذكرون��ه يف 
كل مناس��بة: )جئناك��م بالذب��ح ي��ا 
روافض؟!!!(، وهو ما يكشف عن وحشية 
يف  بقس��وته  وتفاخ��ره  التنظي��م،  ه��ذا 
وس��ائل اإلع��الم، ليلق��ى الرع��ب يف قل��وب 
الن��اس، وينش��ر ثقاف��ة اإلذالل؛ ليخاف��وا 
اخل��وف  م��ن  فيجعل��ون  ويستس��لموا، 
سالحًا الستعباد الناس.. إن هذه اجلرائم 
يف الواقع هي العقيدة الوهابية نفسها الي 
قام��ت مبج��ازر وحش��ية بذريع��ة تطه��ر 
العقي��دة التوحيدي��ة يف اجلزيرة العربية، 
وانتش��رت حت��ت ظ��الل الس��يوف، وهو ما 
يع��ر عن��ه العل��م الس��عودي الي��وم: )ش��عار 

التوحي��د والس��يف(.
وخ��الل كل ه��ذه األح��داث يتأك��د 
اخلاّلق��ة(،  )الفوض��ى  مش��روع  أن  لن��ا 
وإنش��اء )ش��رق أوس��ط جدي��د( ال��ي دعت 
إليه قوى االستكبار العاملي كمشروع هلا 
يف املنطق��ة هو بالفع��ل مؤامرة صهيونية 
عاملي��ة بقيادة أمريكا وإس��رائيل، ليجعلنا 
نتس��اءل: مل��اذا مل تنطل��ق ه��ذه اجله��ات 
ال��ي ال ت��زال تنتج املئات م��ن االنتحارين 
خلدم��ة املقاوم��ة يف فلس��طن، ولتقات��ل 
ع��دو األم��ة التارخي��ي بش��كل مباش��ر؟ أم 
إّن برناجمه��ا يرّك��ز عل��ى متزي��ق األم��ة 
وتشتيت طاقاتها بداًل من الركيز على 
احملتل،سواء أكان أمريكيًا أو إسرائيليًا؟! 
أليس من حقنا أن نتهم الوهابية بأذرعها 
بأنه��ا  وداع��ش(  )القاع��دة  التكفري��ة 

الوج��ه اآلخ��ر للصهيونية؟، لقد صرحت 
إسرائيل أن داعش ال تشكل خطرا عليها 
بق��در م��ا تش��كله إي��ران عليه��ا مائ��ة م��رة 
بأنصاره��ا م��ن ح��زب اهلل و)احلوثي��ن( 

أنص��ار اهلل.

التكفري يف اليمن:

اليم��ن  التكف��ر يف  إن احلدي��ث ع��ن 
حيت��اج ألن يكون له حبث مفصل و ملف 
خ��اص به مل��ا حدثت من وقائ��ع وحوادث 
هدفه��ا تدم��ر ه��ذا البل��د وإدخال��ه حت��ت 
واالس��تعمارية  الوهابي��ة  الوصاي��ة 
الصهيوني��ة ، ولك��ن ميكنن��ا الق��ول أن 
اليم��ن لطاملا كانت حمط اهتمام للدولة 
وأفكاره��ا  نفوذه��ا  لبس��ط  الس��عودية 
الوهابي��ة وإدخ��ال اليم��ن يف دائ��رة البيعة 
والطاع��ة لول��ي األم��ر، خاص��ة أنه��ا ت��رى 
اليمني��ن املعروف��ن بوالئه��م آلل البي��ت 
عليهم السالم وباتباعهم لإلمام زيد عليه 
الس��الم ، أنهم مش��ركون وكفار وجيب 
حتريرهم من الش��رك الذي ميارس��ونه.. 
و يذك��ر أن عب��د العزي��ز ب��ن حمم��د بن 
الفرص��ة  س��عود )األول( كان ينتظ��ر 
ليحق��ق أمنيت��ه يف أن تك��ون اليم��ن ج��زء 
م��ن دولته إال أن القبائل اليمنية امللتزمة 
بالزيدية ذات الشجاعة والبسالة، وجبال 

أمام��ه  عائق��ًا  ش��كلتا  الش��اهقة  اليم��ن 
وجعلت��ه يبعده��ا م��ن حس��ابه، ونتيج��ة 
لبع��ض الظ��روف واألح��داث التارخيي��ة 
-ال��ي ال جم��ال لذكره��ا- اس��تطاعت 
الوهابي��ة الس��عودية تنفي��ذ أول مش��روع 
تكف��ري هل��ا يف اليم��ن ع��ام 1224م، ح��ن 
القبائ��ل النجدي��ة عل��ى بع��ض  غ��ارت 
امل��دن اليمني��ة كاحلديدة وبي��ت الفقيه 
وزبيد، وعاثت فيها فسادًا وقتلوا سكانها 
ونهب��وا أمواهل��ا وخرب��وا املس��اجد ومزقوا 
القبائ��ل  فث��ارت   ، واملصاح��ف  الكت��ب 
اليمني��ة عليه��م وأخرجته��م م��ن تهامة.

من خالل كل 
هذه األحداث 

يتأكد لنا أن 
مشروع الشرق 

األوسط الجديد 
هو مؤامرة 

صهيونية عاملية 
بقيادة أمريكا 

وإسرائيل
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وثانيه��ا: )مذحب��ة تنومة( عام 1340ه� 
-1920م  وال��ي ذه��ب ضحيته��ا ثالثة آالف 
حاج ، حيث غارت القبائل النجدية على 
احلج��اج يف وادي تنوم��ة وأطلق��ت عليه��م 
الرص��اص م��ن كل جان��ب وه��ي تعتق��د 
أن ه��ؤالء املس��لمن اليمني��ن مش��ركون 
جي��ب قتله��م وذحبه��م ونه��ب أمواهل��م 
قرب��ة إىل اهلل وجه��ادًا يف س��بيله، ومل ين��ج 
منه��م إال مخس��ة أش��خاص ع��ادوا لليم��ن 
ليقص��وا املأس��اة . وق��د كت��ب ع��ن ه��ذه 
املذحب��ة واجلرمي��ة البش��عة ع��دد كب��ر 
م��ن علم��اء اليمن ومؤرخيه��م من بينهم 
القاضي عبد الواسع بن حييى الواسعي يف 
كتاب��ة )فرج��ة اهلموم( ال��ذي قال فيها: 
»ويف ه��ذه الس��نة وقع��ت الرزي��ة العظيمة 
واحملن��ة الفخيم��ة حلج��اج اليم��ن ح��ن 
دخوهل��م للح��ج فلم��ا وصل��وا إىل تنوم��ة، 
س��عود  اب��ن  املل��ك  أصح��اب  اعرضه��م 
فقتلوه��م وه��م آمن��ون ولي��س معه��م 
سالح وال مستعدون لقتال وكان حجاج 
اليم��ن الذي��ن أت��وا ه��ذه الطري��ق -طري��ق 
ال��ر- ثالث��ة اآلف رج��ل أخ��ذوا دوابه��م 

وأمتعته��م، ومل يس��لم م��ن ه��ذا الع��دد إال 
مخس��ة أش��خاص فق��ط كان��وا يف ط��ريف 

القافل��ة جن��وا بأنفس��هم هرب��اًً.
ه��ي  املذحب��ة  ه��ذه  كان��ت  لق��د 
ناق��وس اخلط��ر املن��ذر بامل��د التكف��ري 
ال��ذي أراد إخض��اع اليم��ن حت��ت اهليمن��ة 
الس��عودية لتأت��ي بعدها تغ��رات وأحداث 
كث��رة اس��تطاعت الس��عودية إح��كام 
س��يطرتها بالق��رار والتدخ��ل السياس��ي يف 
اليم��ن ع��ر م��ا تضخ��ه م��ن أم��وال عمل��ت 
عل��ى تكوي��ن ودع��م اجلماع��ات الديني��ة 
العميل��ة م��ن بع��ض القبائ��ل واملش��ايخ 
اليمني��ة، ترافق��ت معه��ا إنش��اء املعاه��د 
العلمي��ة ال��ي بلغ��ت 400 معه��د ومراك��ز 
الدع��وة يف بع��ض احملافظ��ات اليمني��ة 
األف��كار  نش��ر  مت  خالهل��ا  م��ن  وال��ي 
الوهابي��ة وتدريس��ها، وإرس��ال املختص��ن 
يف الفك��ر الوهاب��ي والش��يوخ للدع��وة ع��ر 
حماض��رات وكت��ب وأش��رطة، وم��ن ث��م 
الديني��ة  اجلماع��ات  ه��ذه  اس��تطاعت 
املتش��ددة بش��قيها الس��لفي واإلخواني من 
الوص��ول إىل مراك��ز النف��وذ، والتحك��م 

مجزرة تنومة عام 
1340هـ هي بداية 

املد التكفريي الذي 
أراد إخضاع اليمن 

للهيمنة السعودية 
الصهيونية، لتأتي 

بعدها أحداث 
استطاعت 

السعودية إحكام 
سيطرتها بالقرار 

والتدخل السياسي 
يف اليمن عر ما 

تضخه من أموال 
عملت على تكوين 

جماعات دينية 
من بعض املشايخ 

والقبائل
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بالتعلي��م األساس��ي ودور العبادة، وإصدار 
فت��اوى الكفر والش��رك واس��تباحة الدماء 
يف اجلن��وب يف ح��رب 94 مم��ن قب��ل عب��د 
الوه��اب الديلم��ي وعب��د اجملي��د الزنداني، 
الس��ت  احل��روب  فت��اوى  بع��ده  لتأت��ي 
الظامل��ة عل��ى صع��دة.. وكل ذلك بدعم 
مال��ي ولوجس��ي م��ن قب��ل الس��عودية 
يف  لعمالئه��ا  األمريكي��ة  واالس��تخبارات 
اليم��ن خدم��ة ملش��اريع اس��تعمارية ق��د 
خط��ط هل��ا مس��بقًا، وه��و متزي��ق اليم��ن 
مذهبيًا وطائفيًا، واحلصول على ثرواته 
ومقدرات��ه، وم��ن بع��ده اجلزي��رة العربية 

بأكمله��ا.
اهلل  أنص��ار  حرك��ة  قي��ام  وبع��د 
الس��يد  بدأه��ا  ال��ي  القرآني��ة  والثقاف��ة 
حس��ن ب��در الدي��ن احلوث��ي رض��وان اهلل 
عليه يف السنوات األخرة، نرى أن املذهب 
الوهاب��ي الس��عودي وأذناب��ه م��ن ح��زب 
اإلص��الح قد س��عى بكل جه��ده على إثارة 
النع��رات الطائفي��ة باالتف��اق م��ع أس��ياده 
أمري��كا وإس��رائيل، وافتع��ال ع��دة قضاي��ا 
كدم��اج وكت��اف والقاع��دة يف اجلن��وب 
الثقاف��ة  وتش��ويه  اهلل  أنص��ار  ملواجه��ة 

القرآني��ة التنويري��ة، ومل يكلف��وا أنفس��هم 
حت��ى باالس��تماع إىل أنص��ار اهلل وق��راءة 
منهجه��م القرآن��ي ق��راءة منصف��ة بعي��دة 
عن االس��تغالل السياس��ي وش��ره الوصول 
والس��يطرة عل��ى احلك��م، فضلل��وا الن��اس 

إعالمي��ًا، وضخم��وا واف��روا عل��ى أنص��ار 
ونس��اء  الصحاب��ة  ح��ول  اهلل مبواضي��ع 
الن��يب والتع��اون م��ع إي��ران )اجملوس��ية 
يف  إعالمه��م  ووظف��وا  الرافضي��ة(، 
قن��وات التكف��ر، وفرض��وا عليه��م حروبًا 
ظاملة،إضاف��ة إىل تعالي��م وفت��اوى التكفر 
لعمالئه��م م��ن التي��ار الس��لفي كمقب��ل 
الوادع��ي وحيي��ى احلج��وري وتالمذته��م 
الذي��ن كان��وا مجيعًا مع ح��زب اإلصالح 
يف  األمريكي��ة  املخطط��ات  لتنفي��ذ  أداة 
إث��ارة الف��نت واحل��روب الداخلي��ة، وإجي��اد 
املرر لغزو اليمن حبجة اإلرهاب.وبالفعل 
ش��اهدنا اجلرائم األكثر وحش��ية حيث 
الذبح والقتل والدهس للجنود اليمنين، 
كم��ا ح��دث يف اجلن��وب، والتفج��ر يف 
األس��واق والتجمعات واملراكز احلكومية 
واغتي��االت  العرض��ي،  كحادث��ة 
لش��خصيات ب��ارزة ومؤث��رة يف اجملتم��ع 
اليم��ين وآخره��ا تفج��ر املس��اجد كم��ا 
حص��ل يف مس��جدي ب��در واحلش��حوش 
يف صنع��اء ال��ذي ذه��ب ضحيته��ا مئ��ات 
املصلن كنتيجة متوقعة لتلك الفتاوى  

والعمال��ة وذل��ك التحري��ض. 

حزب اإلصالح قد 
سعى بكل جهده 

على إثارة النعرات 
الطائفية وافتعال 

عدة قضايا كــ 
»دماج، والقاعدة 

يف الجنوب« 
ملواجهة أنصار اهلل 

وتشويه الثقافة 
القرآنية
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أم��ا لق��ب جموس��ي -رافض��ي وال��ذي 
ب��در  مس��جدي  تفج��ر  س��بب  كان 
مؤام��رة  صنعاء،فه��ي  يف  واحلش��حوش 
وخديع��ة تفنن��ت به��ا املدرس��ة الوهابي��ة 
وكت��ب النواص��ب كاب��ن تيمي��ة وم��ن 
بع��ده، تنكي��اًل وعداوة لكل م��ن خيالفهم 
ال��رأي م��ن )الش��يعة( الذي��ن يتهمونه��م 
بأنه��م يس��بون الصحاب��ة ونس��اء الن��يب، 
فوظفه��ا إعالمه��م ال��كاذب خل��داع عام��ة 
الن��اس وتضليله��م بأنه��ا غ��رة ديني��ة 
أنه��ا غ��رة  الصحاب��ة، واحلقيق��ة  عل��ى 
سياس��ية ال أق��ل وال أكث��ر لعمالء أمريكا 
وإس��رائيل، م��ن خ��الل التبعي��د املف��رط 
ع��ن )الش��يعة( ع��ر ب��ث الكراهي��ة هل��م 
بكل الوس��ائل وجعلهم )العدو الرئيس��ي( 
الصهيوني��ة  م��ع  والتقري��ب  لألم��ة، 
تدرجيي��ًا ال��ي أصبح��ت الي��وم للوهابي��ة 
الس��عودية )احللي��ف املوث��وق( طامل��ا أن��ه 
يقات��ل )الش��يعة أع��داء الدي��ن( املتمثل��ة 
بإي��ران وح��زب اهلل وس��وريا وأنص��ار اهلل يف 
اليمن والذين يش��كلون تهدي��دًا للمنطقة 
املؤسس��تن  ب��ن  املش��ركة  واملص��احل 
الصهيونية والوهابية.. وإال أين هم حن 
انتهكت حرمة رس��ول اهلل باإلس��اءات إليه 
وتهدي��م معامل��ه وآثاره ، ومل يث��روا الناس 
ألج��ل الدف��اع ع��ن رس��ول الرمح��ة كم��ا 
يش��غلوهم نعيقا حول موضوع الصحابة 

وس��بهم.
وكذل��ك كلم��ة »جموس��ي« ال��ي ال 
نكاد نس��معها إال عند االختالف السياسي 
الذي يعيشه هؤالء الذين يتهمون التشيع 
معين��ة.  مذهبي��ة  لعق��دة  بالفارس��ية 
املذه��يب،  اجلان��ب  لتحري��ك  يف حماول��ة 
واجلانب القومي، من دون االلتفات إىل أن 
التش��يع انطل��ق م��ن حالة ثقافي��ة فكرية 
عربية تس��تند إىل الق��رآن، يف قوله تعاىل: 
)وإن م��ن ش��يعته إلبراهي��م(. )س��ورة 
الصافات(، مبعنى الوالء واحملبة واالتباع، 
ب��ل االدع��اء بأنه انطلق م��ن حالة قومية 
فارسية تتحرك من أجل إسقاط اإلسالم، 

أو من أجل إسقاط العامل العربي يف مسألة 
الش��عوبية وم��ا إىل ذل��ك.. وكأنَّ ه��ؤالء 
ال يلتفت��ون إىل أنَّ أكث��ر علمائه��م م��ن 
السنة الذين يقدسونهم كانوا من إيران 
كالبخاري، ومسلم وغرهما وستطاهلم 

عبارة جموس��ي!!.
الراكم��ات  لتل��ك  والي��وم ونتيج��ة 
الثقافي��ة واملؤام��رات الديني��ة والسياس��ية 
ال��ي صنعته��ا الوهابي��ة، تعت��ر  القاع��دة 
وداع��ش أن وج��ود )الش��يعة( يف جزي��رة 
الع��رب مناقًض��ا لإلس��الم، فه��م رواف��ض 
يف نظره��م وجي��ب طرده��م كغره��م 
م��ن األقلي��ات كاليهودي��ة والنصري��ة 
وعب��دة الش��يطان وغره��م م��ن ش��به 

اجلزي��رة العربي��ة كخطوة إس��راتيجية 
ترسه��ا القاعدة وداعش إلقامة اخلالفة 
اإلس��المية املزعوم��ة يف الش��ام واليم��ن. 

ث��م يص��در تنظي��م داع��ش فت��وى 
جتي��ز تفج��ر مس��اجد الش��يعة يف أي بل��د 
يف الع��امل،  منه��ا أن تل��ك املس��اجد »ض��رار » 
أي يت��م فيه��ا الض��رر لإلس��الم واملس��لمن 
وال مت��ت لصحي��ح اإلس��الم ب��أي صل��ة، 
باإلضاف��ة إل��ي أن املذهب الش��يعي مذهب 
»ش��ركي« وأن مس��اجدهم ه��ي »معاب��د« 
للرافض��ة املش��ركن ألنه��م ال يعب��دون 
اهلل عز وجل بل يعبدون ما س��واه، لتقوم 
بتنفيذ عمليات ضد املساجد الشيعية يف 
الع��راق والكوي��ت والس��عودية واليم��ن من 
خ��الل املفخخ��ات والتفج��رات االنتحاري��ة 
وحص��دت الكث��ر م��ن أرواح األبري��اء م��ن 

األطف��ال والنس��اء.
بداي��ة  القاع��دة  تعل��ن  اليم��ن  ويف 
استهدافها جلماعة أنصار اهلل ومجاهرهم، 
ض��د  العملي��ات  م��ن  مبزي��د  وتتوع��د 
مجاع��ة أنص��ار اهلل )احلوثين( مبا أسوه 
توس��ع احلوث��ي يف أراض��ي أه��ل الس��نة، يف 
مقدم��ة لكس��ب الكث��ر م��ن املناصري��ن 
وه��و م��ا حص��ل فيم��ا بع��د م��ن أح��داث 
الس��لفين  املقاتل��ن  ومش��اركة  دم��اج 
التكفرين فيها ومن جنس��يات خمتلفة. 
اليمني��ة  املس��رة(  )قن��اة  نش��رت  وق��د 
وثائ��ق واعراف��ات للقاع��دة ومرتزقته��ا 
م��ن أثيوبين وغرهم مبش��اركتهم مع 
حزب اإلصالح بعمليات ضد أنصار اهلل يف 
حمافظ��ات خمتلفة من اليم��ن بتحريض 

م��ن ش��يوخ الس��لفية الوهابي��ة.
املس��بق  التحري��ض  ذل��ك  ونتيج��ة 
وامل��دروس له س��لفًا مت  التخطيط لتفجر 
ثالث��ة مس��اجد علمي��ة يف اليم��ن يتواف��د 
إليه��ا كل ش��رائح اجملتم��ع اليم��ين م��ن 
وغره��ا،  وصوفي��ة  وش��افعية  زيدي��ة 
وليست مساجد )حوثية - شيعية(، كما 
ي��روج له إعالمهم إلش��عال فنت مذهبية، 
فتقوم تل��ك اجلماعات التكفرية بتنفيذ 
خمط��ط إرهاب��ي دم��وي مل تش��هده اليمن 
م��ن قب��ل؛ حي��ث ق��ام انتحاري��ون بتفجر 
أنفسهم حبزام ناسف داخل مسجدي بدر 

كلمة »مجوسي« التي 
ال نكاد نسمعها إال عند 

االختالف السياسي 
الذي يعيشه هؤالء 

الذين يتهمون التشيع 
بالفارسية لعقدة مذهبية 

معينة. يف محاولة 
لتحريك الجانب املذهبي.

وكأنَّ هؤالء ال يلتفتون 
إىل أنَّ أكثر علماءهم 

من السنة الذين 
يعبدونهم كانوا من 

إيران كالبخاري، ومسلم 
وغريهم وستطالهم عبارة 

مجوسي!!.
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واحلش��حوش املزدحم باملصلن ثم تفجر 
آخ��ر ل��دى تدافع املصل��ن هربًا من خالل 
البواب��ات، خملف��ًا العديد من القتلى الذين 
تطايرت أش��الؤهم يف كل مكان، فكانت 
حصيلة هذا التفجر، جرح ما ال يقل عن 
)350( ش��خص وأكث��ر م��ن )142( ش��هيدا 
قتل��وا م��ن بينه��م الدكت��ور العالم��ة 
املرتض��ى احملط��وري أه��م علم��اء الزيدية 
يف اليمن الذي مت التحريض عليه مسبقًا 
بعالقت��ه مع احلوثي��ن وارتباطه بإيران، 
من قبل ش��يوخ الفكر الوهابي التدمري. 
ث��م يعل��ن تنظي��م داع��ش يف بي��ان ل��ه 
عل��ى مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي ع��ن 
تبني��ه الس��تهداف املس��جدين، بهجوم��ن 
انتحاري��ن ض��د »الرواف��ض«، معت��رًا أن 
هذه »معابد« وليست مساجد كمساجد 
املس��لمن من أهل السنة واجلماعة وهدد 
تنظيم« داعش »بشن املزيد من اهلجمات 

يف اليم��ن.
لق��د كان��ت جرمية تفجر مس��جدي 
ب��در واحلش��حوش يف صنع��اء ، فظيع��ة 
بكل املقاييس من حيث التخطيط وعدد 
الضحاي��ا والوق��ت وامل��كان ويف وق��ت حرج 
ج��دًا ؛ حي��ث كان��ت اليم��ن ق��د ب��دأت 
تتعاف��ى م��ن ش��ر ق��وى النف��وذ احلاكمة 
والعميل��ة يف اليم��ن لتك��ون ه��ذه احلادث��ة 

متهيدًا للعدوان الس��عودي األمريكي على 
اليم��ن بع��د أن فش��لت متام��ا يف حتقي��ق 

مش��روعها الطائف��ي واملذه��يب.
والس��ؤال هن��ا: ه��ل جي��وز قت��ل ه��ؤالء 
املصل��ن حبج��ة أنه��م »رواف��ض«؟، وم��ا هو 
ج��رم أولئ��ك األطفال والش��يوخ والش��باب 
الذي��ن ذهب��وا ألداء ص��الة اجلمع��ة؟، م��ن 
أي��ن اس��تمد التكفري��ون ش��رعية ذل��ك؟، 
وم��ن املس��تفيد واملنف��ذ هل��ذه اجلرمي��ة 

البش��عة؟!!.

القاتل الحقيقي:
م��ن كل م��ا تق��دم، نفه��م أن القات��ل 
احلقيق��ي لي��س ش��خصا بعين��ه أو فئ��ة 
بعينه��ا ب��ل ه��و تش��كيل م��ن العناص��ر 
اإلجرامي��ة منها الفك��ر الوهابي التكفري 
وال��ذي تغذي��ه فكري��ًا ومادي��ًا وإعالمي��ًا 
حكوم��ات ومش��ايخ وجت��ار دول اخللي��ج 
النفطي��ة وعلى رأس��ها اململكة الس��عودية، 
والصهيوني��ة العاملية )أمريكا وإس��رائيل( 
ال��ي كان هل��ا ال��دور الرئي��س واألب��رز يف 
ه��ذا اجملال. فقد رأينا نوذجًا من ناذج 
التكف��ر األش��د وحش��ية يف تل��ك العمليات 
الي تستهدف املصلن؛ األمر الذي يؤكد 
ارتب��اط ه��ذه اجلهات التكفرية باملش��روع 
املع��ادي لألم��ة ووحدته��ا، وإصراره��ا على 

إح��داث االنقس��ام فيه��ا لتتبعث��ر الطاقات 
يف املع��ارك اجلانبي��ة ويف الف��نت الداخلي��ة، 
ب��داًل م��ن أن تنطل��ق احلرك��ة اجلهادي��ة 
كله��ا يف مواجه��ة احملت��ل الغاص��ب ال��ذي 
ينبغ��ي أن تتوج��ه إلي��ه العزائ��م وكل 
اإلمكانات املتاحة يف األمة اإلس��المية الي 
م��ن ش��أنها أن تفش��ل مش��روعه وتس��قط 

أهداف��ه العدواني��ة.

وختامًا:
 ف��إن احل��ل للواق��ع الس��يئ واملظل��م 
س��احات  إىل  الن���زول  ه��و  األم��ة  هل��ذه 
العم��ل واملواجه��ة، للرّد عل��ى هذه اهلجمة 
وسياس��يًا  وفكري��ًا  ثقافي��ًا  التكفري��ة 
وإعالمي��ًا والتضحي��ة م��ن أج��ل إع��الء 
كلم��ة اهلل ونص��رة املس��تضعفن، ول��ن 
اإلس��الم  إىل  بالع��ودة  إال  ذل��ك  يك��ون 
احلقيق��ي كمنظوم��ة متكاملة، والعودة 
وثقافت��ه  الكري��م  الق��رآن  منهجي��ة  إىل 
وأعالم��ه الصادقن الذين دعوا املس��لمن 
للخ��روج من اخلطاب الطائفي املذهيب إىل 
االنفت��اح على آفاق اخلطاب القرآني الذي 
ه��و مص��در قوتهم  والداعي إىل وحدتهم  
ضد عدوهم احلقيقي أمريكا وإسرائيل.
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الشهادة يف فكر اإلمام علي

بقلم/ عبدالمجيد الحوثي

أطلقت الشهادة يف اللغة، على:
1- »احلض��ور عل��ى الواقع عند وقوعه«، 
وم��ن ث��م يق��ال: ي��رى الش��اهد م��ا ال ي��راه 

الغائب.
)وشهده كس��معه، شهودًا أي حضره، 
فهو شاهد، مجعه شهود، أي حضور، وهو 
يف األص��ل مصدر(، وهذا كما قال تعاىل: 
��َماَواِت َواأْلَْرِض  )َم��ا َأْش��َهْدُتُهْم َخْل��َق السَّ
ِخ��َذ  َوَم��ا ُكْن��ُت ُمتَّ َأْنُفِس��ِهْم  َواَل َخْل��َق 
امْلُِضلِّ��نَ َعُض��ًدا( ]س��ورة الكه��ف : 51[ اي 
مل أحِضره��م عن��د خلقه��ا حت��ى يكون��وا 
ش��هودًا عليه��ا، وكم��ا ق��ال تع��اىل: )َأْم 
ُكْنُت��ْم ُش��َهَداَء ِإْذ َحَض��َر َيْعُقوَب امْلَ��ْوُت ِإْذ 
َق��اَل ِلَبِنيِه َما َتْعُبُدوَن ِمْن َبْعِدي( ]س��ورة 
البقرة : 133[ اي أم كنتم حاضرين حن 

حض��ر امل��وت يعق��وب عليه الس��الم.
2- وتقال على معنى »أداء ونقل الواقع 

إىل الغر« :
)ويق��ال: ش��هد لزي��د بك��ذا ش��هادة، أي 
أدى م��ا عن��ده م��ن الش��هادة، فه��و ش��اهد(، 
وعل��ى  حب��ق  الش��هادة  أداء  كان  ف��إن 

مقتض��ى الواق��ع سيت ش��هادة حق كما 
��قِّ َوُه��ْم  ق��ال تع��اىل : َ)ِإالَّ َم��ْن َش��ِهَد ِباحْلَ
َه��ا  َيْعَلُم��وَن( ]س��ورة الزخ��رف : 86[، )َي��ا َأيُّ
اِم��َن ِباْلِقْس��ِط  الَِّذي��َن آَمُن��وا ُكوُن��وا َقوَّ
ُش��َهَداَء هلِلَِّ َوَل��ْو َعَل��ى َأْنُفِس��ُكْم َأِو اْلَواِلَدْي��ِن 
( ]س��ورة النس��اء[، وإن كان��ت  َواأْلَْقَرِب��نَ
خب��الف احل��ق والواق��ع سي��ت ش��هادة 

ال��زور كما قال تع��اىل يف وصف املؤمنن: 
وا ِباللَّْغِو  وَر َوِإَذا َمرُّ )َوالَِّذيَن اَل َيْشَهُدوَن الزُّ

وا ِكَراًم��ا( ]س��ورة الفرق��ان : 72[. َم��رُّ
والش��هادة يف الق��ران الكري��م أطلق��ت 
عل��ى املعاني املتقدم��ة، وأطلقت أيضًا على 

مع��ان أخ��ر منها:
احل��ق  وتوضي��ح  احلج��ة  »إقام��ة   -3
للن��اس ودعوته��م إلي��ه« حت��ى ال يك��ون 
للناس على اهلل حجة بأن يقولوا مل يدعنا 
أح��د إىل احل��ق ول��و دعان��ا ألجبن��ا كم��ا 
ِريَن َوُمْنِذِريَن ِلَئالَّ  قال تعاىل:)ُرُس��الً ُمَبشِّ
ُس��ِل  ��ٌة َبْع��َد الرُّ ��اِس َعَل��ى اهللَِّ ُحجَّ َيُك��وَن ِللنَّ
ا َحِكيًم��ا( ]س��ورة النس��اء  َوَكاَن اهللَُّ َعِزي��زً
: 165[، ثم بعد إقامة احلجة يقومون بأداء 
الش��هادة أم��ام اهلل ي��وم القيام��ة بأنه��م ق��د 

أقام��وا احلج��ة عل��ى عب��اده.
وبهذا املعنى أطلق على الرسل صلوات 
اهلل عليه��م بأنهم ش��هداء كم��ا قال تعاىل: 
��ٍة ِبَش��ِهيٍد  )َفَكْي��َف ِإَذا ِجْئَن��ا ِم��ْن ُكلِّ ُأمَّ
َوِجْئَن��ا ِب��َك َعَل��ى ه��ُؤاَلِء َش��ِهيًدا( ]س��ورة 
ا َأْرَس��ْلَنا  النس��اء : 41[. وكما قال تعاىل: )ِإنَّ
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ِإَلْيُكْم َرُس��واًل َش��اِهًدا َعَلْيُكْم َكَما َأْرَس��ْلَنا 
ِإىَل ِفْرَع��ْوَن َرُسواًل(.]س��ورة املزم��ل : 15[.

وبه��ذا املعن��ى أيض��ًا أطل��ق عل��ى األئمة 
اهل��داة الدع��اة إىل احل��ق م��ن آل البي��ت 
عليه��م الس��الم بأنه��م ش��هداء عل��ى الن��اس 
كم��ا ق��ال تع��اىل: )َوَجاِه��ُدوا يِف اهللَِّ َح��قَّ 
ِجَه��اِدِه ُه��َو اْجَتَباُك��ْم َوَما َجَع��َل َعَلْيُكْم 
ي��نِ ِم��ْن َح��َرٍج ِملَّ��َة َأِبيُك��ْم ِإْبَراِهي��َم   يِف الدِّ
اُك��ُم امْلُْس��ِلِمَن ِم��ْن َقْب��ُل َويِف ه��َذا  ُه��َو َسَّ
ُس��وُل َش��ِهيًدا َعَلْيُك��ْم َوَتُكوُن��وا  ِلَيُك��وَن الرَّ
اِس(.]س��ورة احل��ج : 78[. ُش��َهَداَء َعَل��ى النَّ

وبه��ذا املعن��ى أيض��ًا س��ى اهلل األمة الي 
تق��وم بدوره��ا يف األم��ر باملع��روف والنه��ي 
ع��ن املنكر كما قال تع��اىل: )ُكْنُتْم َخْرَ 
��اِس َتْأُم��ُروَن ِبامْلَْع��ُروِف  ��ٍة ُأْخِرَج��ْت ِللنَّ ُأمَّ
َوَتْنَهْوَن َعِن امْلُْنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِباهللَِّ( ]س��ورة 
آل عمران : 110[، وأطلق عليها انهم شهداء 
عل��ى الن��اس ووسه��م بالوس��طية فق��ال 
ًة َوَس��ًطا  تع��اىل: )َوَكذِل��َك َجَعْلَناُك��ْم ُأمَّ
ُسوُل  اِس َوَيُكوَن الرَّ ِلَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَلى النَّ

َعَلْيُك��ْم َش��ِهيًدا( ]س��ورة البقرة : 143[.

معنى الشهادة 
يف سبيل اهلل

بع��د أن عرفن��ا معاني الش��هادة يف اللغة 
العربي��ة والق��رآن الكريم، ينبغ��ي أن نعلم 
أن لف��ظ الش��هادة يف عرف الش��رع قد غلب 
استعماله يف من يقتل يف سبيل اهلل إلعالء 

كلم��ة اهلل ونص��رة دينه وإقامة احلق.
وه��و أيض��ًا يف ه��ذا املوض��ع مأخ��وذ 
م��ن إقام��ة احلج��ة والش��هادة هلل ي��وم لقائه 
بالدع��وة للن��اس إىل احل��ق »وقبوهل��م، أو 
رفضه��م ل��ه« ف��دم الش��هيد ال��ذي س��فك يف 
س��بيل اهلل وروح��ه الطاه��رة ال��ي أزهق��ت 
يف س��بيل الدع��وة إىل اهلل ونص��رة دين��ه 
ه��ي أك��ر ش��اهد عل��ى أولئ��ك اجملرم��ن 
الذي��ن حارب��وا اهلل ورس��وله وخالف��وا احلق 
وقتل��وا الذي��ن يأم��رون بالقس��ط واحل��ق 
م��ن الن��اس كم��ا ق��ال تع��اىل: )ِإنَّ الَِّذي��َن 

َن ِبَغْرِ  ِبيِّ َيْكُف��ُروَن ِبآَياِت اهللَِّ َوَيْقُتُل��وَن النَّ
َحقٍّ َوَيْقُتُلوَن الَِّذيَن َيْأُمُروَن ِباْلِقْس��طِ ِمَن 
��ْرُهْم ِبَع��َذاٍب َأِلي��ٍم( ]س��ورة آل  ��اِس َفَبشِّ النَّ

عم��ران : 21[.
فالش��هادة يف س��بيل اهلل هي بذل الروح 
والنفس يف سبيل الدعوة إىل احلق وإقامة 
احلج��ة عل��ى الن��اس مب��ا يقطع الع��ذر هلم 

أمام اهلل.
ولك��ن م��ن املهم ج��دًا أن نعلم أنه ليس 
كل م��ن يقت��ل يف املعركة يعتر ش��هيدًا 
ويكت��ب عن��د اهلل ش��هيدًا مهم��ا مل يك��ن 
قتال��ه هلل يف س��بيل إقام��ة احل��ق والدي��ن 
ملتزم��ًا بالش��رع وبالتوجيه��ات اإلهلي��ة يف 
أقوال��ه وأفعال��ه ومجي��ع س��لوكياته؛ إذ 
كيف يكون شاهدًا على من خالف احلق 
وه��و مل يلت��زم باحل��ق يف أقوال��ه وأفعال��ه، 
ف��ال يكف��ي أن يك��ون اإلنس��ان حت��ت راي��ة 
احل��ق أو م��ع قي��ادة حمق��ة أو ألن��ه يقات��ل 
أه��ل الباط��ل يف أن يكت��ب عن��د اهلل م��ن 
الش��هداء مهم��ا كانت تصرفات��ه وأعماله 
خمالفة للحق ولتعاليم اهلل سبحانه؛ وهلذا 
ورد يف كثر من الروايات أن أناسا كانوا 
يقاتلون حتت راية الرسول األعظم صلى 
اهلل عليه وآله وس��لم املشركن فيقتلون، 
فيقال: يا رس��ول اهلل، فالن ش��هيد، فيقول 
صلى اهلل عليه وآله وس��لم: )ال؛ إنه يف النار 
يف عب��اءة غله��ا(، )ال؛ إن��ه ال يدخ��ل اجلن��ة 

عاص(.

الشهادة يف فكر 
ونهج اإلمام علي

وأما اذا جئنا إىل الش��هادة يف فكر ونهج 
اإلم��ام عل��ي عليه الس��الم فإنا ن��رى اإلمام 
علي��ًا علي��ه الس��الم مع م��ا كان عليه من 
صف��ات الفض��ل وخص��ال اخلر ال��ي تفرد 
بها؛ فهو من تربى يف حجر الرس��ول، ونا 
حت��ت إش��رافه ورعايت��ه، وه��و الس��ابق إىل 
االس��الم؛ وأول م��ن آم��ن برس��ول اهلل صل��ى 
اهلل عليه وآله وس��لم؛ وهو من قام اإلسالم 

بس��يفه كما قال الش��اعر:

وبسيفه قامت قناة الدين لو
ال سيفه ما قام منه قناه

وه��و عيب��ة عل��م املصطف��ى؛ وب��اب 
ووصي��ه،  أخ��وه،  وه��و  علم��ه؛  مدين��ة 
وخليفته من بعده إىل غرها من الفضائل 
الي ال حتصى ال حتتويها اجمللدات الكبار.

ولك��ن أم��ر املؤمن��ن صل��وات اهلل علي��ه 
كان م��ع ذل��ك حريص��ًا أش��د احل��رص 
عل��ى أن ال يفوت��ه مق��ام الش��هادة ودرجتها 
العظيم��ة فهو م��ن كان يتمناها يف كل 
معركة خيوضها دفاعًا عن اإلس��الم. بل 
كان يدع��و ويبته��ل إىل رب��ه أن يوفق��ه 

للشهادة.
ومل��ا مض��ت ع��دة غ��زوات ومل حيص��ل 
عل��ى الش��هادة تق��دم إىل أخي��ه وقدوت��ه 
ومثل��ه األعل��ى بالطلب أن يتق��دم بالدعاء 

إىل رب��ه أن يرزق��ه الش��هادة يف س��بيله.
ومل��ا م��رت ع��دة مع��ارك مل ين��ل فيه��ا 
اإلم��ام عل��ي علي��ه الس��الم الش��هادة أخ��ذ 
يعات��ب حبيب��ه و يش��كو إليه:)ي��ا رس��ول 
اهلل طلب��ت منك أن تدعو اهلل لي بالش��هادة 
وأن��ا أرى إخوان��ي يستش��هدون دون��ي(، 
ف��رد علي��ه الرس��ول األعظ��م صل��ى اهلل 
علي��ه وآله وس��لم: )إنه��ا من أمامك يا علي 
و لك��ن م��ن يقات��ل الناكثن والقاس��طن 
واملارقن، أما إنها ستخضب هذه من هذه 
-  وأش��ار إىل رأس��ه وحليته- فكيف صرك 
عنده��ا ي��ا عل��ي(، فيجي��ب اإلم��ام عل��ي 
بتلك الروحية العظيمة الي باتت تعشق 
وتع��رف قدره��ا  اهلل  س��بيل  الش��هادة يف 
ومنزلتها، فتعترها وس��ام ش��رف ودرجة 
رفيعة، حيمد اهلل اإلنس��ان أن منحه إياها، 
فيق��ول اإلم��ام عل��ي علي��ه الس��الم جميب��ًا 
عل��ى حبيب��ه املصطف��ى: )لي��س ذل��ك من 
مواط��ن الص��ر ي��ا رس��ول اهلل ب��ل ه��و م��ن 

مواط��ن الش��كر(.
هك��ذا ع��اش اإلم��ام عل��ي عليه الس��الم 
طيل��ة حيات��ه وه��و حيل��م بالش��هادة يف 
س��بيل اهلل ويبذل حياته للجهاد يف س��بيل 
اهلل، »ال يبال��ي أوق��ع على املوت أو وقع املوت 
علي��ه«، ب��ل كان كما قال عليه الس��الم: 
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»واهلل الب��ن أب��ي طال��ب آن��س بامل��وت م��ن 
الرضي��ع بث��دي أم��ه«، وه��و القائ��ل عن��د 
قتال اخلوارج: »واهلل ألنا أشوق إىل لقائهم 

منه��م إىل دياره��م«.
وقد كان من إمتام الفضل  والش��رف 
ألم��ر املؤمن��ن علي��ه الس��الم أن يرزق��ه 
اهلل الش��هادة عل��ى ي��د ش��ر اخلل��ق واخلليقة 
الب��ذرة الش��يطانية ال��ي أنتج��ت منه��ج 
التكف��ر للمس��لمن واس��تباحة دمائه��م 
وأعراضهم، والذين أخر الرس��ول األعظم 
صلى اهلل عليه وآله وسلم أنهم »شر اخللق 
واخلليق��ة يقتله��م خ��ر اخلل��ق واخلليق��ة«، 
ف��كان أم��ر املؤمن��ن ه��و م��ن ن��ال ش��رف 
قت��ل هؤالء اخلوارج املارقن التكفرين يف 

وقع��ة النه��روان.
وعندم��ا سع��ت أم املؤمن��ن عائش��ة 
بقتلهم قالت من قتلهم؟؟ فقيل: علي بن 
أب��ي طال��ب، فقال��ت: أم��ا إن��ه ال مينع��ين ما 
بي��ين وب��ن عل��ي أن أق��ول فيه م��ا سعته 
م��ن رس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه وآله وس��لم 
سعت��ه يق��ول فيه��م :)ه��م ش��ر اخلل��ق 
واخلليق��ة يقتله��م خر اخلل��ق واخلليقة(.

ه��م  التكفري��ون  اخل��وارج  وه��ؤالء 
صفاته��م  وع��ن  عنه��م  حدثن��ا  م��ن 
الرس��ول األعظ��م صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه 
وس��لم قائ��اًل: »يأتي أناس حيس��نون القول 
ال  الق��رآن  يق��رؤون  الفع��ل،  ويس��يئون 
يتج��اوز تراقيه��م، حيس��بونه هل��م وه��و 
عليه��م، حتقرون صالتك��م عند صالتهم 
وتالوتكم عند تالوتهم، حيفون شواربهم 
أنص��اف  إىل  أزره��م  حلاه��م،  ويعف��ون 
س��وقهم، حيارب��ون أهل اإلس��الم ويَدعون 
أه��ل األوث��ان، طوب��ى مل��ن قاتله��م وقتلوه، 
لئ��ن أدركته��م ألقتلنه��م قتل��ة ع��اد، هم 
ش��ر اخلل��ق واخلليق��ة يقتله��م خ��ر اخلل��ق 
واخلليق��ة«، ميرق��ون م��ن الدي��ن كم��ا 
ميرق السهم من الرمية، هم كالب أهل 

الن��ار«.
عندما نس��تمع إىل ه��ذه األوصاف الي 
و ص��ف الرس��ول األعظ��م صل��ى اهلل علي��ه 

وآله وس��لم بها هذه الفرق��ة املارقة الضالة 
ن��درك م��دى ض��رر وخط��ر ه��ذا الفك��ر 

التكف��ري عل��ى مس��تقبل األم��ة.
وهل��ذا ف��ال يس��تغرب أن يق��وم ه��ؤالء 
بالتق��رب إىل اهلل -عل��ى زعمه��م- بقت��ل 
وس��يد  الدي��ن،  ويعس��وب  أمراملؤمن��ن 

الوصي��ن، وقائ��د الغ��ر احملجل��ن؛ أخ��ي 
رس��ول رب العامل��ن؛ ووصي��ه، وخليفت��ه 
م��ن بع��ده، م��ن ي��دور م��ع احل��ق واحل��ق 
ي��دور مع��ه، م��ن ه��و م��ع الق��ران والق��رآن 
مع��ه، م��ن يقاتل على تأوي��ل القرآن كما 
قات��ل الرس��ول عل��ى تنزيل��ه، م��ن يقات��ل 

الناكث��ن والقاس��طن واملارق��ن.
اخلل��ق  أش��قى  يق��وم  أن  غراب��ة  ال 
بالرب��ص الغتي��ال ه��ذه الش��خصية ال��ي 
انه��د مبقتله��ا عم��ود الدي��ن وتهدم��ت 
أركان اليق��ن وأظلم��ت األرج��اء وأس��ود 
الفض��اء، فرب��ص اللع��ن ألم��ر املؤمن��ن 
س��الم اهلل علي��ه وه��و خ��ارج ألداء ص��الة 
الفج��ر يف املس��جد فضرب��ه بس��يف كان 
ق��د صقل��ه بألف دين��ار وّسه بأل��ف دينار 
فش��ق ب��ه هامت��ه املنيف��ة حت��ى س��ال الدم 
عل��ى حليت��ه الش��ريفة كما أخ��ر حبيبه 

املصطف��ى صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم.
أم��ر  ن��ال  اللحظ��ة  ه��ذه  ويف  وهن��ا 
املؤمن��ن م��ا كان ينتظ��ره بلهفة وش��وق 
من��ذ أي��ام ش��بابه ومل ينل��ه إال وق��د بل��غ 
الثالث��ة والس��تن م��ن عم��ره، وعن��د ذل��ك 
يطل��ق أم��ر املؤمن��ن صرخت��ه ال��ي ت��دل 
على مدى ترس��خ وجتذر حب الش��هادة يف 
قلب��ه وكيانه قائاًل:)فزت ورب الكعبة(. 
فاز ألنه نال ش��رف الش��هادة يف س��بيل اهلل، 
ف��از ألن��ه س��ار عل��ى النه��ج القوي��م ال��ذي 
يؤهل��ه ألن يك��ون م��ن الش��هداء م��ع كل 
م��ا نال��ه م��ن الفض��ل والش��رف يف مس��رة 
الب��ذل والعط��اء الالحم��دود ال��ي قض��ى 
عم��ره بأكمل��ه يف س��بيلها، فصل��وات اهلل 
علي��ك ي��ا أم��ر املؤمن��ن ي��وم ول��دت وي��وم 
استش��هدت وي��وم تبع��ث إىل رب��ك مرضي 
الق��ول مش��كور الس��عي حتمل ل��واء احلمد،  
ح��وض  عل��ى  املؤمن��ن  تس��قي  وتق��ف 
الرس��ول األمن وجعلنا اهلل ممن س��ار على 
درب��ك، واهت��دى به��داك، ورزقن��ا الش��هادة 
يف س��بيله حب��ق حمم��د وآل��ه وال ح��ول وال 
قوة إال باهلل العلي العظيم و صلى اهلل على 
س��يدنا حممد وآله وس��لم تسليمًا كثرًا.

يأتي أناس 
يحسنون القول، 

ويسيئون 
الفعل، يقرؤون 

القرآن ال 
يتجاوز تراقيهم، 

يحاربون أهل 
اإلسالم، 

ويدعون أهل 
األوثان طوبى ملن 

قاتلهم وقتلوه، 
لئن أدركتهم 

ألقتلنهم قتلة 
عاد، هم شر 

الخلق والخليقة
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يق��ول اهلل تع��اىل: )ِإنَّ َأوََّل َبْي��ٍت ُوِض��َع ِللنَّ��اِس 
َللَِّذي ِبَبكََّة ُمَباَرًكا( ويقول عز من قائل: )ُسْبَحاَن 
��َن املَْْس��ِجِد احْلَ��َراِم  الَّ��ِذي َأْس��َرى ِبَعْب��ِدِه َلْي��اًل مِّ
ِد اأْلَْقَص��ى الَّ��ِذي َباَرْكَن��ا َحْولَ��ُه(. ِإىَل املَْْس��جِ
وبي��ت  الس��ماوي  اإلش��عاع  بداي��ة  مك��ة 
املق��دس وم��ا حول��ه مهب��ط مالئك��ة الس��ماء .
املالح��ظ أن معظ��م األنبي��اء يف تبلي��غ دي��ن 
اهلل ورس��الة التوحيد هلل من هذين املس��جدين 
وم��ا حوهلم��ا مك��ة وم��ا جاوره��ا األحق��اف ق��وم 
ع��اد ومث��ود ومش��ال اجلزي��رة العربي��ة باألردن.
ولبن��ان  الع��راق  وأكنافه��ا  الق��دس  كذل��ك 
بي��ت املق��دس ه��ذه  وس��وريا وأنطاكي��ا ح��ول 
األنبي��اء  خمتل��ف  كان��ت  وامل��دن  الق��رى 
. الس��ابقة  األم��م  تاري��خ  حس��ب  واملرس��لن، 
وإذن خنلص إىل أن املسجد احلرام وما حوله 
واملسجد األقصى وما حوله هي أماكن مباركة ؟.

 أبو األنبياء وتعميد املسجدين :
الق��دس  يف  اإلبراهيم��ي  احل��رم   م��ن 
يس��افرأبو األنبي��اء إبراهي��م وابن��ه امساعي��ل 
لريف��ع أس��اس قواع��د البي��ت احل��رام م��ن 
خ��الل ن��ص اآلي��ة الكرمي��ة يفه��م أن البي��ت 
احل��رام كان ق��د ب��ين يف ف��رة س��ابقة عل��ى 
الس��الم،  علي��ه  إبراهي��م  اهلل  ن��يب  ف��رة 
وقي��ل: إن��ه أس��س بع��د الطوف��ان وألس��باب 
جغرافي��ة وعوام��ل التعري��ة والس��يول، فق��د 
جرف��ت البن��اء األول للبي��ت احل��رام فج��اء 
إبراهي��م )ع( ليكم��ل البن��اء برف��ع القواع��د 
يرف��ع  )وإذ  موج��ودة  أص��اًل  كان��ت  ال��ي 
البي��ت وإمساعي��ل  م��ن  القواع��د  إبراهي��م 
ربن��ا تقب��ل من��ا إن��ك أن��ت الس��ميع العلي��م( .

ث��م ي��رك أب��و األنبي��اء ابن��ه إمساعيل وأمه 
هاج��ر عليهم��ا الس��الم يف واٍد غ��ري ذي زرع، 
وحيص��ل هلم��ا عط��ش ش��ديد ويف��رج اهلل 
عنهم��ا بتفج��ري ع��ن زم��زم يف ذل��ك ال��وادي 
ويزدهر املكان وتزدهر قبيلة جرهم وتصبح 

حاض��رة اجلزي��رة وأم الق��رى برك��ة البي��ت 
وإمساعي��ل وأم��ه هاج��ر عليهم��ا الس��الم.
ومت��ر األي��ام ويت��زوج إمساعي��ل م��ن قبيل��ة 
جرهم ويأتي من ذريته عدنان ثم من ذريته 
قص��ي ويأت��ي م��ن ذري��ة قص��ي  رس��ول اهلل 
اخل��امت حمم��د صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم.

وبع��د بعثت��ه صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم 
الس��ابع  ليل��ة  رج��ب  ش��هر  يف  وبالتحدي��د 
والعش��رين يش��كو رس��ول اهلل جف��وة قوم��ه 
وقس��اوة القل��وب، ع��الوة عل��ى وف��اة أق��رب 
األقرب��ن ل��ه، م��ن كان خ��ري مع��ن وم��ؤازر 
ومناص��ر بع��د اهلل س��بحانه، وهم��ا عم��ه أب��و 
طال��ب وزوجت��ه الطاه��رة خدجي��ة الك��رى 
احل��زن. ع��ام  فس��مي  عليهم��ا  اهلل  س��الم 

رحلة ترفيهية وتسلية للنبي :
ورس��ول اهلل  صلى اهلل عليه وآله وس��لم يف 
ه��ذه احلال��ة النفس��ية وضي��ق الص��در )ش��رح 
اهلل ص��دره( به��ذه الرحل��ة الرفيهي��ة وفيه��ا 
اس��تخدم  أس��رع وس��يلة للمواص��الت عل��ى 
اإلط��الق وه��ي ال��راق أس��رع داب��ة عل��ى وجه 
األرض وهلا من امسها نصيب فالرق والراق 
هلم��ا معن��ى س��رعة الض��وء وملع��ان ال��رق.
كم��ا ج��اء يف األث��ر أن ال��راق )يضع قدميه 
م��د البص��ر( وه��ذه كناي��ة ع��ن س��رعته ويف 
احلقيقة أن الرسول صلى اهلل عليه وآله وسلم 
أس��ري ب��ه إىل بي��ت املق��دس بس��رعة الض��وء 
)300 ألف كم يف الثانية( وهي السرعة الي 
مل يس��تطع أح��د م��ن البش��ر أن يتواص��ل به��ا.

ج��اء يف التفاصي��ل رحل��ة اإلس��راء واملع��راج 
أن رس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم 
إىل  وع��رج  الق��دس  إىل  رحلت��ه  يف  ذه��ب 
الس��ماوات العل��ى واىل س��درة املنته��ى وع��اد 
إىل مكة وما يزال فراش��ه دافئًا(، وهذا فيه 
اش��ارة أن رس��ول اهلل كان يف ه��ذه الرحل��ة 
يس��ري بس��رعة الض��وء وإن ش��ئت فق��ل: إن 

وس��لم  وآل��ه  علي��ه  اهلل  صل��ى  اهلل  رس��ول 
اخ��رق قان��ون الزم��ن وتوقف��ت عجل��ة الزم��ن 
حت��ى أن قريش��ًا مل��ا رج��ع رس��ول اهلل علي��ه 
وآل��ه الص��الة والس��الم وأخره��م بأن��ه وصل 
إىل بي��ت املق��دس وصل��ى باألنبي��اء وع��رج ب��ه 
إىل الس��موات العل��ى وع��اد إىل منزل��ه كل 
تل��ك الرحل��ة الطويل��ة يف ليل��ة واح��دة، أمر مل 
يس��توعبه كف��ار قري��ش ، فق��د ق��ال بعضه��م: 
»ياحممد بيت املقدس بلد بعيد نضرب عليه 
آباط اإلبل ش��هرًا كاماَل، وأنت تذهب وتعود 
يف ليل��ة واح��دة وتري��د منا أن نصدقك« ؟؟!!.

الدرس الذي تستفيد منه األمة :
- املسجد األقصى مهبط الرسالة السماوية.
- املسجد احلرام املبدأ واملختم للرسالة 

السماوية.
- ما بن املسجد احلرام واملسجد 

األقصى تكمن القدسية والتوحيد والنبوة.
- حرمة املسجد احلرام ال ختتلف عن 

حرمة األقصى.
- لكل من املسجد األقصى القبلة األوىل 

واملسجد احلرام القبلة اخلتامية للصالة 
رمزية لوحدة الديانة والقدسية املشركة. 

- التفريط يف املسجد األقصى هو تفريط 
يف املسجد احلرام.

مآس متشابهة يعيشها املسجدان:
حمتل��ن  كونهم��ا  املس��جدان  يتش��ابه   -
األول م��ن آل يه��ود والثان��ي م��ن آل س��عود.
قبل��ة  كونهم��ا  يتش��ابهان   -
املس��لمن. وغ��ري  للمس��لمن  للص��الة 
لطم��س  س��عود  آل  م��ن  كل  يس��عى   -
هوي��ة املس��جد احل��رام م��ن اآلث��ار النبوي��ة 
يف  اليه��ود  يس��عى  كذل��ك  اإلس��المية 
الق��دس لطم��س اآلث��ار اإلس��المية، وطم��س 
اهلوي��ة العربي��ة بطم��س آثاره��ا وتارخيه��ا.

ذكرى اإلسراء والمعراج 
تأكيد على القضية 

الفلسطينية 
بقلم/ سليم لطف القيز
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1- الثقافة القرآنية:

ــي  ــالة النب ــالمي وبرس ــن اإلس ــًا بالدي ــًا وثيق ــط ارتباط ــه مرتب ــخ أن ــدى التاري ــى م ــي عل ــعب اليمن ــز الش ــا يمي م
محمــد صلــوات اهلل عليــه وآلــه وأعــالم الهــدى مــن آلــه وهــم األنصــار واألوس والخــزرج، وبرغــم محــاوالت إبعــاده 
عــن الديــن إال أنــه بقــي محافظــًا علــى قيــم ومبــادئ الديــن اإلســالمي حتــى جــاء الشــهيد القائــد الســيد حســن 
بدرالديــن الحوثــي وأيقــظ هــذه املبــادئ والقيــم واألخــالق والثقافــة القرآنيــة اإليمانيــة يف وجــدان الشــعب 
اليمنــي علــى إ ثــر ذلــك شــرب اليمنيــون مــن بحــر القــران الكريــم وتثقفــوا بثقافتــه فأصبحــوا  أكثــر وعيــًا وصالبــة 

وقــوة يف موقــف الحــق، ومقارعــة الظلــم والظاملــن .
وعندمــا جــاء العــدوان الســعودي األمريكــي بــرزت هــذه الثقافــة العظيمــة يف رجــال أشــداء ونســاء طاهــرات 
وأطفــال أقويــاء وتجلــت مواقفهــم وتضحياتهــم وصمودهــم أمــام كل الجرائــم والقتــل والدمــار فقدمــوا دروســًا يف 

الصمــود والعظمــة لــم يشــهد لهــا التاريــخ مثيــاًل. 
هذه الثقافة القرآنية كان من  أبرز تجلياتها وصورها يف صمود الشعب اليمني كالتالي:

بقلم/ زيد أحمد الغرسي

ي
اع

تم
اج
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أسباب الصمود 
األسطوري 

للشعب اليمني   



2- التأييد اإللهي:
اجملاهدي��ن  أح��د  م��ع  جتل��س  عندم��ا 
املقاتل��ن يف اجلبه��ات وتس��تمع ل��ه وكأن��ك 
تسمع قصصًا خيالية لكن ما إن يلبث يكرر 
عبارة هو اهلل عشرات املرات يف كالمه، هذا 
الش��عور ل��دى اجملاهدي��ن يثب��ت لن��ا كأم��ة 
مؤمن��ة ومس��لمة مثقف��ة بثقاف��ة الق��رآن أن 
اهلل حيق��ق وع��وده م��ع املؤمن��ن كم��ا حكى 
يف كتاب��ه الكري��م بقول��ه : )إن تنص��روا 
اهلل ينصرك��م(، )إن اهلل يداف��ع ع��ن الذي��ن 
واألرض(،  الس��موات  جن��ود  )وهلل  آمن��وا(، 
ومهما كانت إمكانيات األعداء وجتهيزاتهم 
وقوته��م فإنه��ا تتالش��ى أم��ام التأيي��د اإلهل��ي 
للمجاهدي��ن والرعاي��ة والس��كينة والتثبي��ت 
ال��ذي مي��د اهلل ب��ه عب��اده املؤمن��ن )ويثب��ت 
أقدامك��م(، وه��ذا س��ر الصم��ود واالنتص��ار 
عل��ى م��دى ع��ام كام��ل وهو م��ا يبعث على 
األمل للشعب اليمين باالنتصار احلتمي على 
الع��امل املتآم��ر ض��ده، وهذا م��ا نالحظه أيضًا 
م��ن العملي��ات الي يقوم به��ا اجليش واللجان 

الش��عبية.
يس��دد  اهلل  إن  املث��ال  س��بيل  فعل��ى 
ضرباته��م الصاروخي��ة لتقت��ل العش��رات من 
جن��ود الغ��زاة ومرتزقته��م ويدم��ر كث��ر 
م��ن اآللي��ات واملع��دات العس��كرية بالرغ��م 
م��ن أن��ه صاروخ واح��د »وما رمي��ت إذ رميت 
ولك��ن اهلل رم��ى« وف��وق كل ذل��ك تأتي هذه 
الصواريخ بتوفيق اهلل لتفشل كل املؤامرات 
ال��ي كان يع��د هل��ا األع��داء وحيش��دون هل��ا 
اإلمكان��ات الكب��رة وعل��ى س��بيل املث��ال ال 
احلص��ر، ص��اروخ م���أرب الذي أفش��ل املؤامرة 
ال��ي كان يري��د العدوان م��ن خالهلا التقدم 
حنو صنعاء والسيطرة على حمافظة م�أرب 
وقت��ل يف ه��ذه الضرب��ة عش��رات اجلن��ود 

اإلماراتي��ن والس��عودين وغرهم، وكذلك 
صاروخ باب املندب الذي أفشل زحفًا كبرًا 
للعدوان ومؤامرته يف الس��يطرة على مدينة 

تع��ز ومضي��ق ب��اب املن��دب.

3- ثقافة الشهادة والتضحية: 
لعلن��ا مجيع��ًا ن��رى يوميًا نس��اء وزوجات 
كي��ف  الش��هداء  وآب��اء  وأطف��ال  وبن��ات 
وب��أس  وق��وة  واعت��زاز  بفخ��ر  يتحدث��ون 
بشهدائهم ال يبكون وال ينوحون عليهم، بل 
حت��ى أطفاهل��م أصب��ح لديه��م ب��أس وإص��رار 
عجي��ب، وم��ن خ��الل املواق��ف والتصرحي��ات 
العظيمة يقش��عر هلا جس��د اإلنسان لسماعها 
ورؤيته��م وه��م يس��تقبلون أبناءه��م ش��هداء 
بتلك العزائم والفخر واالعتزاز وهنا السؤال 
م��ا ال��ذي جيع��ل امل��رأة تق��دم ابنه��ا وزوجه��ا 
وتس��تقبله بإط��الق الرص��اص احل��ي فرح��ًا 
بوصول��ه ش��هيدًا؟، وجتع��ل الطف��ل ال��ذي 
كان م��ن املفرض أن يك��ون همه ألعابه وما 
يلهي��ه ويس��عده، يص��رح بتل��ك التصرحي��ات 
العظيم��ة ال��ي تع��ر ع��ن م��دى وع��ي كب��ر 
وكأن��ه املع��ين مبواجه��ة الع��دوان والتصدي 
ل��كل مؤامرات��ه؟، إنه��ا ثقاف��ة الق��رآن ال��ي 
أوجدت هذه الوعي الكبر لدى أبناء الش��عب 
اليم��ين ألن��ه لو عم��ل من عمل عل��ى حتفيز 
الن��اس حل��ب التضحي��ة بأم��وال ومب��ادئ 
سياس��ية أو قيم لألس��طورة فالن أو فالن أو 
حل��ب الوط��ن ل��ن يكون هل��ا األثر مث��ل ثقافة 
الق��رآن العظيم��ة ال��ي جتعل��ك إنس��انًا قوي��ًا 
كاجلب��ل يف مواجه��ة كل املؤام��رات مهم��ا 

بلغ��ت ومهم��ا كان��ت.

4- القيادة الحكيمة:
للش��عب  احلكيم��ة  القي��ادة  واجه��ت 
اليم��ين متمثل��ة يف الس��يد القائ��د عبداملل��ك 

بدرالدي��ن احلوث��ي الع��دوان من��ذ بدايت��ه 
عل��ى أرق��ى مس��توى وإدارة وحكم��ة وحنكة 
بأس��اليبها  الصدي��ق  قب��ل  الع��دو  أذهل��ت 
الفري��دة ال��ي أوجدته��ا يف التص��دي لكث��ر 
ال��ي  احلكيم��ة  وبقرارته��ا  املؤام��رات  م��ن 
أرهق��ت الع��دو وأوقفت��ه وبش��جاعته ال��ي مل 
يس��توعبها العدو وببس��الة مواقفه العظيمة 
مواجه��ة  يف  والتح��ركات  األط��ر  كل  يف 
الع��دوان حي��ث عملت على حتص��ن اجلبهة 
الداخلية عس��كريًا وأمنيًا وسياس��يًا وأفشلت 
كث��رًا م��ن املؤام��رات ال��ي كان��ت ترم��ي 
إىل تفكي��ك اجلبه��ة الداخلي��ة س��واء عل��ى 
مس��توى انهي��ار مؤسس��ات الدول��ة الرسي��ة 
وانهي��ار االقتص��اد الوط��ين وخلخل��ة األم��ن 
بالتفج��رات واالغتي��االت والفوض��ى األمنية 
وإس��قاط مشروع الفتنة املذهبية والطائفية 
واملناطقي��ة ال��ي كان يراه��ن عليه��ا الع��دو، 
وحت��ى يف خ��وض املواجه��ات العس��كرية يف 
جبه��ات القت��ال الداخلي��ة ال��ي وصل��ت إىل 
أكث��ر م��ن إح��دى عش��رة جبه��ة داخلي��ة 
وجبه��ات احل��دود وب��كل حكم��ة واقت��دار 
وإدارة اس��تثنائية خي��وض ه��ذه املواجه��ات 
واملؤام��رات كله��ا ويفش��لها ب��ل ويس��جل 
تكتي��كات  إىل  وص��واًل  يومي��ة  انتص��ارات 
عس��كرية جديدة أصبح اخلراء العس��كريون 

يبحثونه��ا ليس��تفيدوا منه��ا.
كم��ا كان هل��ذه القي��ادة ال��ي تعت��ر 
صم��ام أمان الش��عب اليم��ين يف مواجهة كل 
املؤام��رات احلالي��ة والالحقة خب��وض معارك 
يف جبه��ات م��ا وراء احل��دود واس��تطاعت أن 
تن��كل بالع��دو وتس��تنزفه وتس��يطر عل��ى 
مواقع��ه ومدن��ه وتس��جل انتص��ارات علي��ه 
بالرغ��م م��ن ف��ارق اإلمكاني��ات العس��كرية 
والبش��رية واملادية بل وأسقطت خط دفاعه 
الكب��رة  األس��لحة  بكمي��ات  املدج��ج  األول 
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والضخم��ة واملتط��ورة وحتصيناته الدفاعية 
الغر مسبوقة وأصبح العدو يتلقى الضربات 
املوجع��ة تل��و الضرب��ات بع��د ظن��ه أن زم��ام 
املب��ادرة س��يكون بيده وس��يكون راحبًا فقط.
خلطاب��ات  كان  أخ��رى  ناحي��ة  م��ن 
الس��يد القائ��د عبداملل��ك ب��در الدي��ن احلوث��ي 
أث��ر عظي��م يف تعبئ��ة الش��عب اليم��ين تعبئ��ة 
عام��ة ورفع الوعي لدي��ه وتوضيح املؤامرات 
ال��ي حت��اك ض��ده م��ا انعك��س إجياب��ًا عل��ى 
دع��م جبهات القتال بالرجال واملال وحتقيق 

االنتص��ارات.
ه��ذه القي��ادة االس��تثنائية ال��ي اع��رف 
الع��امل بتقدميه��ا دروس��ًا وأس��اليب جدي��دة 
يف مواجه��ة الع��دوان العامل��ي س��واء كان��ت 
امني��ة أصبح��ت  أو  أو سياس��ية  عس��كرية 
ب��ل  العس��كرية  األكادميي��ات  يف  ت��درس 
واس��تفادت من خطواتها وحتركاتها بعض 

البل��دان كس��وريا والع��راق وغره��م.

5- الوعي الشعبي:
من��ذ انط��الق الع��دوان عل��ى اليم��ن قب��ل 
ع��ام كان الش��عب اليم��ين عل��ى ق��در كب��ر 
م��ن الوع��ي مب��ا حي��اك ض��ده م��ن مؤام��رات 
وأهدافه��ا وم��ن يق��ف خلفه��ا وم��ن يقوده��ا 
فباش��ر بالعم��ل مباش��رة عل��ى إحب��اط الكثر 
منها وصوب س��هامه جتاه امريكا وإس��رائيل 
مل��دى معرفت��ه ووعي��ه بانهم��ا م��ن يق��ودان 
الع��دوان وم��ا اإلم��ارات والس��عودية وبقي��ة 
ال��دول إالجم��رد أدوات هلم��ا وه��ذا م��ا أثبتت��ه 
األع��داء  وتصرحي��ات  واألح��داث  الوقائ��ع 

أنفس��هم خ��الل الع��دوان.
كم��ا أن��ه مل يلج��أ ألي دول��ة يس��تغيث 
به��ا أو مي��د ي��ده إىل أي دعم م��ن هنا وهناك 
ب��ل انطل��ق واثق��ًا ب��اهلل وح��ده يف مواجه��ة 
العدوان ومتكاًل عليه ال س��واه  وهذه احدى 

املمي��زات اهلام��ة والفري��دة ال��ي يتمي��ز به��ا 
الش��عب اليمين عن غ��ره والي طاملا افتقدها 
كث��ر م��ن البل��دان اخلاضع��ة لالحت��الل أو 
لع��دوان وال��ي ركنت على دول هنا وهناك 
إقليمي��ة أو عاملي��ة وهاهي جتين مثار تدخل 
ه��ذه الدول إما بتن��ازالت تقدمها أو الرضوخ 
ملس��اومات أو تن��ازل ع��ن س��يادة وكرام��ة 

ومصاحله��ا االقتصادي��ة والسياس��ية.
كم��ا أن الوع��ي الكب��ر ال��ذي ميتلك��ه 
الشعب اليمين كان سببًا رئيسيًا يف الصمود 
األس��طوري للش��عب اليم��ين وبالرغ��م م��ن 
محالت األعداء اإلعالمية الكبرة والضخمة 
والكث��رة للتضلي��ل عل��ى رأي الش��عب اليم��ين 
إالأنه��ا فش��لت ومل يك��ن هل��ا أي تأث��ر يف وعيه 
وصم��وده وحترك��ه يف مواجه��ة الع��دوان 

بكل الوس��ائل. 

من مميزات الشعب اليمني 
1- الشدة والبأس :

يتمت��ع الرج��ل اليمين بالش��دة والبأس يف 
القت��ال، وبطبع��ه يتكيف م��ع كل الظروف 
اجلغرافي��ة والطبيعي��ة وه��ذه اخلصل��ة تكاد 
تكون فريدة بالشعب اليمين كفطرة خيلق 
عليه��ا وق��د مدحه��م اهلل يف الق��رآن الكري��م 
بقول��ه تع��اىل: )حن��ن أول��وا ق��وة وأول��وا ب��أس 
شديد( هذه الصالبة والقوة والبأس الشديد 
جتع��ل من املقاتل اليم��ين يتصدى -وبفضل 
اهلل أواًل- لزحوف��ات ضخم��ة وبأعداد كبرة 
ترافقها طران العدوان الذي ميش��ط املنطقة 
املراد اقتحامها بل ويكبدها اخلس��ائر ويوقع 
العش��رات م��ن القتلى حت��ى أن بعض املناطق 
كان يزح��ف فيه��ا الع��دو حملاولة الس��يطرة 
عليه��ا بعش��رات الزحوفات يف الي��وم الواحد.

كم��ا أن��ه يف جبه��ات احل��دود يواج��ه 

الط��ران ال��ذي ال يرك ساء املواجهات حلظة 
واح��دة ويواجه األس��لحة احلراري��ة املتطورة 
ج��دًا والظ��روف اجلغرافية الصعبة وميش��ي 
مئ��ات الكيلوم��رات ح��ايف القدم��ن ليقتح��م 
معس��كرات الع��دو ويدمره��ا ويقت��ل جن��ود 
العدو الس��عودي ويأس��ر العشرات منهم وهذا 
كله بفضل اهلل وتأييده ومّنه على الش��عب 
الصالب��ة  اليم��ين، وألج��ل مواجه��ة ه��ذه 
والق��وة للمقات��ل اليم��ين اس��تورد الع��دوان 
أحرف وأفضل املقاتلن يف العامل ليواجهوهم 
لكنه��م فش��لوا أيض��ًا، وكش��اهد عل��ى ذل��ك 
ش��ركة ب��الك ووت��ر األمريكي��ة املعروف��ة 
القت��ل  يف  واحلرفي��ة  اإلجرام��ي  بتارخيه��ا 
وارت��كاب اجلرائ��م واجمل��ازر يف العامل خرجت 
ه��ذه الش��ركة منكس��رة مهزوم��ة ذليل��ة 
بع��د هزمي��ة نك��راء تعرض��ت هل��ا ألول م��رة 
يف تارخيه��ا حي��ث قت��ل الكث��ر م��ن جنوده��ا 
وقياداتها وقد اعرفت بذلك أثناء انس��حابها 
، فل��م تنف��ع أم��ام ه��ذا املقات��ل األس��طوري 
اليم��ين ال الف��رق املتخصصة وال املدربة أعلى 
تدري��ب وال التكنلوجي��ا العس��كرية املتطورة 
واجلوي��ة  الري��ة  الزحوف��ات  كثاف��ة  وال 

والبحري��ة.
ولع��ل اجلمي��ع ال زال��ت عالق��ة يف أذهانهم 
ص��ورة ذل��ك البط��ل اليم��ين ال��ذي اقتح��م 
موقع نهوقة العس��كري الس��عودي وهو حايف 
القدم��ن وآخ��ر يف مدين��ة  الربوع��ة وه��و 
يقات��ل بي��د واح��دة بينم��ا األخ��رى مبت��ورة 
وغ��ره يقتح��م إح��دى املعس��كرات للع��دو 
برج��ل واح��دة فق��ط ، وه��ذه فق��ط ص��ورة 
مصغ��رة تكف��ي لش��رح ب��أس وش��دة املقات��ل 
اليم��ين وكم��ا قي��ل ع��ن أح��د األجان��ب 
»أعطون��ي قتال الش��عب اليمين وس��أحتل به 

الع��امل«. 
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2- العزيمة واإلصرار :
ف��رة الع��دوان الطويل��ة وط��ول احلرب مل 
تف��ت يف إص��رار وعزمية أبناء الش��عب اليمين 
حت��ى اجلرائ��م الي وصلت إىل كل مديرية 
يف اليم��ن مل توه��ن اليمني��ن عل��ى مواجه��ة 
العدوان واالنتصار وبعد عام كامل من هذا 
الع��دوان الزالت اجلبهات تش��هد رفدًا للرجال 
واألم��وال وال زال العط��اء م��ن قب��ل الش��هداء 
يتدفق يوميًا والزال خيرج هذا الشعب األبي 
يف وقف��ات احتجاجي��ة واس��تنفارية ويق��دم 
قواف��ل الدع��م املال��ي ويس��تمر بالفعالي��ات 
ومل  واإلعالمي��ة  والسياس��ية  االجتماعي��ة 
وال  املنافق��ن  وإرج��اف  اإلش��اعات  متنع��ه 
وس��ائل اإلغ��راء والتهديد للع��دوان بالقتل أو 
غ��ره وه��ذا يثب��ت أن الش��عب اليم��ين ميتلك 
م��ن الص��ر والعزمي��ة واإلرادة م��ا الميتلك��ه 
غ��ره يف مث��ل ه��ذه الظ��روف ال��ي يعيش��ها 
خ��الل الع��دوان وم��ا يؤك��د ذل��ك خط��اب 
الس��يد القائ��د عبداملل��ك ب��در الدي��ن احلوث��ي 
ب��أن الش��عب اليم��ين س��يواجه الع��دوان جياًل 

بع��د جي��ل حت��ى ي��وم القيامة.

3- اإلنفاق يف سبيل اهلل:
قدم الش��عب اليمين درسًا بليغًا ونوذجًا 
قرآني��ًا فري��دًا يف اجلان��ب االقتصادي لتحمل 
أعب��اء تكالي��ف مواجه��ة الع��دوان وكم��ا هو 
معل��وم أن امل��ال عم��ود فق��ري يف مواجه��ة 
تزوي��د  يف  ح��روب  خ��وض  أو  ع��دوان  أي 
اجلبه��ات ب��كل م��ا حتتاج��ه يف جتهي��زات 
عس��كرية ورج��ال ونفق��ات وكل ش��يء ويف 
الع��دوان عل��ى اليم��ن ح��اول الع��دوان ض��رب 
احلال��ة االقتصادي��ة للش��عب اليم��ين ليس��هل 
إح��دى  وليك��ون  أهداف��ه  حتقي��ق  علي��ه 
الش��عب  الضغ��ط عل��ى  املهم��ة يف  الوس��ائل 

اليم��ين إلركاع��ه وإخضاع��ه فعم��ل بع��دة 
وس��ائل لتحقي��ق ذلك منها تدمر مؤسس��ات 
الدول��ة اإلداري��ة واملصان��ع وس��حب العمل��ة 
الصعب��ة م��ن الس��وق احمللي��ة وش��راء كل 
امل��واد الغذائي��ة إلخفائه��ا ع��ن الس��وق ليؤدي 
إىل ارتف��اع أس��عارها مب��ا ال يس��تطيع املواطن 
ش��راءها كم��ا عم��ل عل��ى حماول��ة إس��قاط 
االقتص��اد الوط��ين وانهي��ار الدول��ة ه��ذا عل��ى 
مس��توى الدول��ة وأجهزته��ا الرسي��ة ،أم��ا 
عل��ى مس��توى حال��ة املواط��ن اليم��ين فق��د 
عم��ل الع��دوان عل��ى حصار الش��عب ومنع أي 
دخ��ول للمواد املطلوب��ة للتجار وكذا تدمر 
مصانع كانت تعيل آالف األسر وغرها من 
احملاوالت ويف ظل هذه الظروف قدم الشعب 
اليم��ين درس��ًا قرآني��ًا فري��دًا ب��ن ش��عوب 
الع��امل حينم��ا اعتم��د عل��ى دع��م جبه��ات 
القت��ال بامل��ال واإلنف��اق يف س��بيل اهلل بالرغ��م 
م��ن م��ا يعيش��ه م��ن ظ��روف اقتصادي��ة 
صعب��ة وكان��ت ه��ذه اخلط��وات تتمث��ل 
يف تس��ير قواف��ل مالي��ة وغذائي��ة متنوع��ة 
م��ن كل أبن��اء الش��عب اليم��ين وأثبت��ت هذه 
اخلط��وة جناحه��ا الكب��ر واألث��ر العظي��م يف 
تفعي��ل الش��عب اليم��ين يف مواجه��ة الع��دوان 
و االعتم��اد عل��ى النف��س وع��دم االلتج��اء إىل 
الغ��ر م��ن ال��دول واجلماع��ات وال��ي بدوره��ا 
انعكس��ت على حرية القرار اليمين وس��يادته 
واس��تقالله يف كل الق��رارات ال��ي يتخذه��ا 

داخلي��ًا وخارجي��ًا.
إن موض��وع اإلنفاق ووس��يلته أثبتت أنها 
الس��بيل األوح��د لصم��ود األم��ة واتكاهلا على 
نفس��ها وعدم ارتهانها للغر وقد قدم الش��عب 
اليم��ين جترب��ة ناجح��ة تس��تحق أن ت��درس 
وأن تتكرر يف كثر من ش��عوب املنطقة الي 
ختضع لالبتزاز بسبب أوضاعها االقتصادية 
املتواضع��ة ولذلك ومن خ��الل هذه التجربة 

القرآني��ة ن��رى  أن  م��ن آثاره��ا االقتصادي��ة 
ع��دم وجود تضخم لالقتصاد الوطين كما 
أنه مس��تقر بنس��بة كبرة مقارنة باحلرب 
على اليمن كما مل يؤثر ذلك على ميزانية 
الدول��ة املوجودة والي ال زالت تدفع مرتبات 
املوظفن  وتس��ير ش��ؤون املواطن��ن بالرغم 

م��ن عدم وجود إي��رادات هلا ...إخل. 

آثار الصمود وتداعياته
أواًل : على مستوى الداخل 

اليمني:-
للش��عب  األس��طوري  للصم��ود  كان 
اليم��ين أث��رًا بالغ��ًا وس��ببًا رئيس��يًا يف كش��ف 
كث��ر م��ن أوراق الع��دوان وفض��ح أهداف��ه 
احلقيقي��ة وس��قوط الش��عارات الزائف��ة ال��ي 
رفعه��ا بداي��ة الع��دوان واختذه��ا م��ررًا لش��ن 
الع��دوان عل��ى اليم��ن كالش��رعية واألم��ن 
واالس��تقرار للش��عب اليمين ومصلحة الشعب 
والدف��اع عن العروب��ة والبيت احلرام وغرها 
وبط��ول الف��رة ال��ي كان الصم��ود أساس��ها 
وظه��رت  الش��عارات  ه��ذه  زي��ف  انكش��ف 
األه��داف احلقيق��ة وأصبح��ت ملموس��ة على 
الواقع اليمين وما يقدمه العدوان من نوذج 
يف احملافظ��ات اجلنوبي��ة إالخ��ر دلي��ل عل��ى 
ذل��ك، كم��ا كش��فت أيض��ًا العالق��ة ب��ن 
الع��دوان والنظ��ام الس��عودي واإلماراتي وبن 
م��ا يس��مى بالقاع��دة وداع��ش ال��ي يدعمه��ا 
بكل أنواع األسلحة ويسلم هلا املدن اجلنوبية 
واح��دة تل��و األخ��رى يف حل��ج وع��دن وأب��ن 
وحضرموت وش��بوة وغرها، كما اتضحت 
حقيق��ة الع��دوان وم��ن يق��ف خلف��ه م��ن 
األمريكين واإلس��رائيلين واتضاح أهدافهم 
من خالل أفعاهلم على امليدان وتصرحياتهم 
ال��ي أش��ارت يف كث��ر منه��ا إىل األه��داف 

56

ي
اع

تم
اج

العددين »6/5«
السنة الثانية - رجب- رمضان 1437هـ



احلقيقي��ة م��ن الع��دوان مث��ل تصرحي��ات 
اإلس��رائيلين بالس��يطرة عل��ى ب��اب املن��دب 
وتصرحيات )أنور عش��قي( مستشار الديوان 
امللك��ي بعد زيارته إلس��رائيل والي تكلم عن 
أهداف عدة بدايتها إقامة وتطبيع العالقات 
م��ع إس��رائيل، ول��ن يت��م ذل��ك إال بالس��يطرة 
عل��ى ب��اب املن��دب والس��يطرة عل��ى البح��ر 
النفط��ي املوج��ود يف م���أرب واجل��وف وفصل 
حضرم��وت وجعله��ا مدين��ة ومم��رًا للنف��ط 
اخلليج��ي وربطه��ا جبيبوت��ي وه��ي كله��ا 
أه��داف ختدم إس��رائيل كما دع��ا إىل فصل 
كردس��تان الع��راق وف��ق م��ا س��ى بالش��رق 
االوس��ط اجلدي��د، وحت��ى حماول��ة بريطاني��ا 
اع��ادة احت��الل اجلن��وب م��ن بواب��ة اإلم��ارات 
كم��ا عمل��ت امري��كا عل��ى الس��يطرة عل��ى 
املم��رات الدولي��ة العاملي��ة ال��ي يش��رف عليه��ا 
اليم��ن مث��ل س��قطرى ال��ي احتلته��ا بواجهة 
إماراتي��ة حت��ت مس��مى عق��د تأج��ر ه��ادي 
هل��ا.. م��ن جان��ب آخ��ر كان للصم��ود اث��رًا 
إجيابي��ًا يف وحدة اليمني��ن ومجع كلمتهم 
وتالفه��م وترفعهم عن خالفاتهم السياس��ية 
واالبتعاد عن املناطقية واملذهبية وااللتفاف 
صف��ًا واح��دًا حت��ت قي��ادة الث��ورة الش��عبية 
املباركة ممثلة بالس��يد عبدامللك بدرالدين 
احلوث��ي.. أيض��ًا م��ن ب��ركات الصم��ود ان 
وص��ل الش��عب وقوات��ه املس��لحة وجماهدي��ه 
بش��كل مل  احلرب��ي  التصني��ع  إىل مرحل��ة 
يتص��وره ال القري��ب وال العدو كما حدث يف 
تطوير صواريخ بالس��تية كصاروخ قاهر 1 
وتصني��ع صواري��خ حملية مث��ل الزلزال بكل 
تصنيفات��ه والصرخ��ة والنج��م الثاقب والي 
جعل��ت الع��دو اإلس��رائيلي يقل��ق ويع��ر ع��ن 

ختوف��ه م��ن ه��ذا التط��ور املفاج��ئ..
 أيض��ًا عم��ل الش��عب عل��ى إجي��اد البدائ��ل 

املعيش��ية االقتصادي��ة واحلياتي��ة اليومي��ة 
دون ما استس��الم للحصار والعدوان وبفضل 
اهلل اس��تمرار احلياة بش��كلها الطبيعي كأننا 
يف ظ��روف طبيعي��ة ولي��س يف ع��دوان مل��دة 

عام.

ثانيًا : على مستوى املنطقة: 
كان ذل��ك بوق��وف ح��زب اهلل والس��يد 
حس��ن نص��ر اهلل م��ع اليم��ن وش��عبه ض��د 
الع��دوان وم��ا ترت��ب عل��ى ه��ذه اخلط��وة 
م��ن تداعي��ات إقليمي��ة ب��دأت م��ن تصنيف��ه 

ه��ذه  عكس��ت  وم��ا  إرهابي��ة  كمنظم��ة 
العربي��ة  األنظم��ة  تعري��ة  م��ن  اخلط��وة 
املتصهين��ة تالها تداعي��ات االجرام وحماولة 
تدم��ر تون��س باجلماع��ات االجرامي��ة م��ن 
القاع��دة وداع��ش كعقوبة ملوقف��ه الرافض 
تصني��ف ح��زب اهلل مجاع��ة ارهابي��ة، كم��ا 
هل��ذه  اإلس��رائيلي  الع��دو  ترحي��ب  كان 
اخلط��وة م��ن قب��ل األنظم��ة العربي��ة ش��اهدًا 
جدي��دًا عل��ى الف��رز اجلدي��د ال��ذي تش��هده 
املنطق��ة وباملقاب��ل فضح��ت ه��ذه اخلط��وة 
كث��رًا م��ن األنظم��ة العربي��ة واخلليجي��ة 
والعاملية الي كانت تتس��ر بشعارات قومية 
وعربي��ة، كم��ا س��يكون النتصاره��م الكثر 
من التداعيات على مس��توى املنطقة والعامل 
وال��ي ب��دأت ارهاصاته��ا حاليًا وه��ذا مصداق 
مل��ا ذك��ره الش��هيد القائ��د الس��يد حس��ن 
بدرالدي��ن احلوث��ي انن��ا يف زم��ن كش��ف 

احلقائ��ق وس��قوط االقنع��ة. 

ثالثًا: على مستوى تحالف 
العدوان ومنظومة األمم  املتحدة:

واالنتص��ارات  اليم��ين  للصم��ود  كان 
الي حيققها س��ببًا رئيس��يًا يف تداعيات حلت 
كش��ف  يف  أو  الداخ��ل  يف  الع��دوان  ب��دول 
املنظومة الدولية على حقيقتها. وسنذكر 

بعض��ًا منه��ا كالتال��ي:-
- تفكك دول التحالف العدوانية. 

- انهيار االقتصاد للدول املعتدية. 
- تعري��ة النظ��ام الس�������عودي واألمريكي 

وكش��ف حقيقة جرائمهم اإلنسانية.
- كش�������������ف ع���������القة آل س������عود 
بالع��دو الصهيون��ي اإلس��رائيلي، وكش��ف 

زي��ف ش��عارات األم��م  املتحدة.

أنور عشقي:
إقامة وتطبيع 

العالقات مع إسرائيل 
لن يتم ذلك إالَّ بعد 
السيطرة على باب 
املندب، والسيطرة 
على البحر النفطي 
يف مأرب والجوف، 
وفصل حضرموت 

وجعلها ممرًا للنفط 
الخليجي
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10 فوائد صحية للصيام 

الصيــام هــو أحــد أركان اإلســالم الــذي فرضــه اهلل عــز وجــل علــى املســلمن خــالل شــهر 
ــة  ــد الصحي ــخاص الفوائ ــن األش ــد م ــل العدي ــك، يجه ــن ذل ــم م ــى الرغ ــن عل ــان. لك رمض
املذهلــة للصيــام. فالصيــام ممارســة صحيــة فعّالــة، إن تم تطبيقهــا بالشــكل الصحيح. ؛ إذ 
يســاعد الصيــام علــى التخلــص مــن الســموم خــارج الجســم، ويقلــل من نســبة الســكريات 
ــام  ــزز الصي ــك، فيع ــة إىل ذل ــون. وباإلضاف ــن الده ــض تخزي ــى خف ــل عل ــا يعم ــدم، كم يف ال
العــادات الغذائيــة الصحيــة، كمــا يعمــل علــى تقويــة جهــاز املناعــة. وإليــك أهــم 10 فوائــد 

صحيــة يمكنــك االســتفادة منهــا أثنــاء الصيــام.

املصدر: 
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 1- الصيام يعزز إزالة السموم

فاألطعم��ة املصنعة مس��بقا حتتوي عل��ى العديد من املواد احلافظة 
واإلضاف��ات. تل��ك اإلضاف��ات تتح��ول إىل س��وم داخ��ل اجلس��م. العديد 
من تلك السموم يتم ختزينها داخل دهون اجلسم، وأثناء الصيام يتم 
حرق تلك الدهون، خاصة عند الصيام ملدة أطول. فيساعد ذلك على 
التخل��ص م��ن الس��موم م��ن خ��الل الكب��د والكل��ى وباق��ي أعضاء اجلس��م 

املس��ؤولة عن التخلص من الس��موم.

2- الصيام يعمل على راحة الجهاز الهضمي

أثن��اء الصي��ام، حيظ��ى اجله��از اهلضمي بف��رة من الراحة. فتس��تمر 
الوظائف الفس��يولوجية الطبيعية وخاصة إفراز العصارات اهلضمية، 
لك��ن م��ع معدل أقل. وتلك املمارس��ات تس��اعد على احلف��اظ على توازن 
س��وائل اجلس��م. هضم الطعام حيدث أيضا مبعدالت ثابتة، مما يعمل 
عل��ى إنت��اج الطاق��ة مبع��دالت تدرجيي��ة. وم��ع ذل��ك، فالصي��ام ال مينع 
إف��راز األمح��اض املعدي��ة، لذل��ك، ينص��ح املرض��ى الذي��ن يعان��ون م��ن 

قرح��ة املع��دة باحلذر عن��د الصيام.

3- الصيام يساعد على عالج االلتهابات

بع��ض الدراس��ات ق��د أك��دت أن الصي��ام يس��اعد عل��ى ش��فاء بعض 
األم��راض م��ن االلتهابات واحلساس��ية كالته��اب املفاص��ل، والصدفية.  

4- الصيام يساعد على خفض مستويات السكر يف الدم

حي��ث يعم��ل الصي��ام على زي��ادة تكس��ر اجللوكوز وإنت��اج الطاقة 
للجس��م، مم��ا يعم��ل عل��ى خفض إنت��اج اإلنس��ولن. وهذا يس��اعد على 
راحة البنكرياس، كما يساعد على زيادة إنتاج اجلليكوجن لتسهيل 

عملية تكسر اجللوكوز. وبهذا يساعد الصيام على خفض مستويات 
السكر يف الدم.

5- الصيام يساعد على زيادة حرق الدهون

حي��ث تك��ون االس��تجابة األوىل للجس��م أثن��اء الصي��ام ه��ي تكس��ر 
اجللوكوز. مما يس��هل تكس��ر الدهون إلنتاج الطاقة الالزمة للجس��م، 

وخاص��ة الده��ون املخزن��ة يف الكليت��ن والعض��الت.

6- الصيام مفيد ملرضى ارتفاع ضغط الدم

الصي��ام ه��و أح��د العالج��ات الطبيعي��ة خلف��ض مس��تويات ضغ��ط 
ال��دم، حي��ث يس��اعد على خف��ض خماط��ر اإلصابة بتصلب الش��راين. 
يف أثن��اء الصي��ام يتم حرق الدهون وتكس��ر اجللوك��وز إلنتاج الطاقة 
الالزم��ة للجس��م. كم��ا تنخفض مع��دالت التمثيل الغذائ��ي، تنخفض 
معدالت اهلرمونات كاألدرينالن، مما يساعد على خفض مستويات 

الدم. ضغط 
7- الصيام يحفز خسارة الوزن

الصي��ام حيف��ز خس��ارة ال��وزن بس��رعة. حي��ث يعم��ل الصي��ام عل��ى 
من��ع ختزي��ن الدهون يف اجلس��م.

8- الصيام يعزز العادات الغذائية الصحية

فق��د لوح��ظ أن الصي��ام يس��اعد عل��ى خف��ض الش��هية جت��اه تن��اول 
األطعم��ة اجلاه��زة. فب��دال م��ن ذل��ك، حيف��ز الصي��ام الرغب��ة يف تن��اول 

األطعم��ة الصحي��ة، وخاص��ة امل��اء والفواك��ه.

9- الصيام يعزز الجهاز املناعي

عن��د اتب��اع نظ��ام غذائ��ي مت��وازن ب��ن ف��رات الصي��ام، يس��اعد 
ذل��ك عل��ى تعزي��ز اجلهاز املناع��ي، إزالة سوم اجلس��م وخفض ختزين 
الده��ون. وعن��د تن��اول الفواك��ه لإلفط��ار، فه��ذا يس��اعد عل��ى تعزيز 
احملت��وى الغذائ��ي للجس��م م��ن الفيتامين��ات واملع��ادن. أيض��ا فيتام��ن 
-وه��ي عناص��ر ممتازة ملضادات األكس��دة، وهي تس��اعد على تقوية 

جه��از املناع��ة أيضا.

10- الصيام يساعد على التغلب على مشكالت اإلدمان

فق��د أك��د بع��ض الباحث��ن أن الصي��ام يس��اعد عل��ى التغل��ب عل��ى 
مش��كالت اإلدم��ان للنيكوت��ن والكافي��ن وغره��ا. وعل��ى الرغ��م م��ن 
وجود بعض األنظمة العالجية الي تساعد على عالج حاالت اإلدمان، 
إال أن الصي��ام ل��ه دور فع��ال يف مث��ل تل��ك احلاالت، عل��ى الرغم من تلك 
الفوائ��د املتع��ددة، إال أن��ه يف بع��ض احل��االت ينبغ��ي استش��ارة الطبي��ب 
قب��ل الصي��ام كحاالت احلمل، الرضاعة، وقرحة املعدة. فقد يتس��بب 
الصي��ام يف بع��ض اجلف��اف مم��ا ي��ؤدي ألالم ال��رأس أو الص��داع النصفي.
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)ُأُح��ُد( ال   .. اآلن  ُت��داُر  )ب��دٌر( 

عل��ى     ُي��روَن  وال   ، َي��روَن  ُجن��ٌد 

حُمتش��ٌد واإلمي�����ان   ، احل������ق 

ق��واُت نص��ف الع��امل اجتمع��ت

َي��ٌد الس��الح  بتصني��ع  فله��م 

هن��ا الراس��خات  اجلب��ال  كل 

ُمنف��ردًا الك��وَن  حت��ّدى  ش��عٌب 

بيدي��ه أق��وى البارج��ات مض��ْت

بن��ا املتورط��ن  لعن��ة  ي��ا 

هن��ا الغ��زاة  تش��وي  نرانن��ا 

يئَس��ت ن��ا  جبوِّ الطائ��راُت 

طال��ت فص��وُل احل��رب أو قُصَرت

ب��ِه  ، الصم��ود  ُخ��رايفُّ  )مي��ٌن( 

ص��اَح الغ��زاُة .. س��يدخلون غ��دًا !

وقف��وا إن  اخلليجي��ن  إنَّ 

قُه��م أرَّ التس��ع  الش��هور  قح��ُط 

م��ن أي��َن ق��د يأت��ي العميُل هلم

مجعوا الوجود ، وفجأًة ُصعقوا

ُس��َنُن الطبيعة أن نوت .. ويف

باحلرب صرنا ِضعفنا ، وغَدت

اّتس��عت آفاُقن��ا  حبصاره��م 

ف�)ثواقٌب( من عزمنا انطلقت

ندن��و م��ن البي��ت احل��رام به��ا

)يومئ��ٍذ( اهلل  عن��ُه  ق��ال  م��ا 

س��يادتِه يف  ُح��رٌّ  الش��عُب 

ُمرتب��كًا الش��يطاُن  يتخّب��ُط 

ُمنهزم��ًا الش��رِّ  ِحل��ُف  ينه��اُر 

وامل��َدد  ، التعزي��ُز  ه��َو  جي��ٌش 

س��جدوا الِع��دا  أطغ��ى  أقدامه��م 

حُمتش��ُد والطغي��ان   ، والظل��ُم 

ُمنف��ِرُد اليم��ينُّ  وامل��ارُد 

َي��ُد املعج��زات  بصن��ع  ولن��ا 

تس��تنُد الش��عب  ه��ذا  لثب��ات 

الصَم��ُد أسائ��ه  م��ن  ويل��وُح 

زَب��ُد كأنه��ا  اجُلف��اء  خل��ف 

غ��ر املذل��ة م��ا ال��ذي حص��دوا !؟

يّتِق��ُد! )إس��رائيل(  ومل��فُّ 

أح��ُد جلنونه��ا  يلتِف��ت  مل 

واألب��ُد  ، املفت��وُح  امل��دى  حن��ُن 

متض��ي العواص��ُف وه��َي ترتِع��ُد

غ��ُد في��ه  لي��س  بُعم��ٍر  دخل��وا 

للح��رب .. فاعل��ْم أّنه��م قع��دوا !!

ُجِل��دوا بأس��نا  م��ن  ك��م  أهلل 

بالنص��ر ، وه��َو إلي��ه يفتق��ُد ؟

حن��ُن الوج��ود ، ومجعه��م ب��َدُد

حنتش��ُد فنح��ُن  اإلل��ه  ُس��َنِن 

عه��دوا م��ا  أضع��اف  قواُتن��ا 

ول��دوا موته��م  م��ن  ورجالن��ا 

ش��هدوا ميني��ةً  )زالزاًل(  و 

يبتع��ُد س��عود  آل  ونظ��اُم 

جِن��ُد وم��ا  ه��ذا  يومن��ا  ه��َو 

ُمضَطَه��ُد اجل��الُد  واحلاك��ُم 

و)جنيف( تعمى كيف تنعِقُد ؟

وي��رى اليماني��ون م��ا ُوِع��دوا ..ُ 

غزوة الكون
للشاعر/ معاذ الجنيد
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جاْل 1- َعَرْفنا ِمَن احَلْرِب ِصْدَق الرِّ
َعَرْفنا َمَعاني اإِلبا والنِّضاْل

2- َعَرْفنا ُهَدى اهلِل ِحَن اْنَرَى
الل ُق َوْجَه الضَّ زِّ ِجَهاًدا مُيَ

3- َعَرْفَنا اأَلعادي وأرباَبُهْم
كاْل َقا والنَّ َفُصْهُيوُن رأُس الشَّ

4- َصَهاِيَنُة الُعْرِب َأْذناُبُه
َفَقْد َأْصبحوا لأَلعادي ِنَعاْل

5- َكآِل ُسُعوٍد وَأْتَباِعِهْم
ْعَب لالحتالْل ُنوا الشَّ َوَمْن َدجَّ

ماء 6- َوُكلُّ ِنَظاٍم ُيبيُح الدِّ
واْل َيسُر إىل َحْتِفِه والزَّ

ا َلَنا قائًدا 7- َعَرْفنا َوِليًّ
ا َسِديَد امَلَقاْل ا َزِك�يًّ َأِب�يًّ

اُف الِعَدا 8- َقِريُن اهُلَدى ال خَيَ
َحِفيٌّ ِبَشْعٍب عظيِم اخلصاْل

9- َعَرْفنا رجاَل الوفا واإلباء
ُروا للقتاْل ِمَن اجليِش َمْن مَشَّ

10- َفُهْم واللَِّجاُن األسوُد اأُلَباة
يقودون َشْعَب اهُلَدى للكماْل

اُعُه ْص�ِر ُصنَّ 11- َوُهْم َبْسَمُة النَّ
َوُهْم ِدْرُع َشْعيب إذا الليُل طاْل

زِّ ُمْسَتْبِش�ٌر ُن العِّ 12- ِبِهْم مَيَ
َياْل( ا َعبيَد )الرِّ َيُذوُدوَن َعنَّ

13- هَلُْم يف ُدُروِب امَلَنايا َزئٌر
ُيَزْلِزُل َأْفئَدَة االحتياْل

14- وَباُعوا ِمَن اهلِل أرواَحُهْم
َدُهْم َربُّنا ذو اجلالْل َفَأيَّ

15- َعَرْفنا ِبَأنَّ الُغَثا َزائٌل
َوَأنَّ اهُلَدى شامٌخ كاجلباْل

16- َعَرْفنا التآخي َوَمْن جاهدوا
زاْل َمَع الَيَمِن احُلرِّ َيْوَم النِّ

ماء 17- َوَمْن ساندوا َشْعَبنا بالدِّ
َواْل  ومَلْ َيْبَخُلوا بالعطا والنَّ

18- َقَواِفُلُهْم َأْكَرَمْت َجْيَشَنا
ِبَبْذٍل َسِخيٍّ َعديِم امِلثاْل 

يِّي احُلُشوَد الي َأْعَلَنْت 19- حُنَ
ْهَم يف ُكلِّ َحاْل  َتَضاُمَنَها الشَّ

َعْت بالدماء ْعِب َقْد َوقَّ 20- َمَع الشَّ
َوثيَقَة َعْهٍد بصْدِق الفعاْل 

21- َلَقْد َكَشَف اهلُل َمْكَر اليهود
أرادوا لنا الذلَّ واالقتتاْل 

22- أرادوا بالدي وخراِتها
وإنساَنها يف جحيِم الوباْل 

23- َقِد استهدفوا الطفَل يف أرِضنا
بعاصفِة احِلْقِد واالغتياْل

24- وَقْد أْخَرَج اهلُل أضغاَنهْم
وما زاَل شعيب َبعيَد امَلَناْل 

صدق الرجال
للشاعر: ضيف اهلل الدريب
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ُموِخ َنُقوُل بعَد عامٍّ ِمن الشُّ
حسُبنا اهلُل َوْهَو نعَم الوكيُل!!

حسُبنا اهلُل حتَت كلِّ ركاٍم
رْتَها الدِّماُء َوهَي َتِسيُل!! سطَّ

َبعَد عاٍم من املآسي وقفنا
واحنن��ت أمريكا وإسرائيُل!!

حنُن شعٌب أعزَّنا اهلُل حقًا
لسواُه ُرك��������ُوُعَنا ُمسَتِحيُل!!

إن ربي بالظاملن حميٌط
وك����ذا أخذه ُ ألي������������مٌ وبيُل

َوِبهْم َحاَق كلُّ مكِر األعادي
ُسنَّ�����������ُة اهلِل مال�������ها تبِديل 

إن تعودوا َنُعْد وهيهاَت ِمنَّا
ُموُد دليُل!! الذُّلُّ هيهاَت والصُّ

حنُن قوٌم تارخُينا معجزاٌت
حت�������َت أقداِمنا العدوُّ ذليلُ 

مل ولن َنْرَض باملذلِة يومًا
َعزُم شعيب يف النَّائباِت أصيُل

بأُسَنا أيها الغزاُة شديدٌ 
ولن��������������ا احلُق َمنه���ٌج وسبيلُ 

ها هو الباطُل الزهوُق تهاوى
وتالشى النفاُق والتضليُل!!

حنُن حنُن االعلوَن من دوِن ريٍب
ولنا يف اجلهاِد َصٌر مَجيُل

لن نعيَش احلياَة إال كرامًا
َنَفسُ الشعِب يف احلروِب َطويُل

بعَد عام نق��وهُلا ِبوضوحٍ 
عن هدى اهللَِّ إنَّنا ال مَنيُل

أمُم األرِض قد تداعت علينا
اشراها الدوالُر والِبروُل!!

مل َيُعْد لإلنساِن أيَّ ُحقوٍق
يف زماٍن أشقى احلياَة )َسُلوُل!!(

فرُج اهلِل سوَف يأتي قريبًا
ساعُة النصرِ  ما هلا َتأِجيُل..

ُموْخ عام ُالشُّ

للشاعر/ ضيف اهلل سلمان
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إرُث األنبياء *
للشاعر: عبدالسالم المتميز

س��را األم��ر  يع��د  ومل  جه��ارًا 
فع��ال  الش��ر  خ��ٌر حيم��ل  وذا 
فه��ا ه��و خيتص��ر الُبع��د حن��وي 
ت��راءت  ث��ورة ش��عيب  ويف ك��ف 
نف��ٍط  بزين��ة  ج��اء  فق��ارون 
ومل يب��ق إالك فرع��ون فاحض��ْر

ف��وق  باجلماع��ة  هزميتك��م 
فذي��ال  ذي��اًل  ُتقط��ع  ذيول��ك 
جئت��م الي��وم  أنك��م  س��تعرف 
بالص��ر قلب��ا ه��و اهلل يرب��ط 
والء   اعتزلن��ا  وقلن��ا:  فقمن��ا 
ف��كان لن��ا الكه��َف ق��رآُن رب��ي

ن��وٌر كان  س��ينائه  ط��ور  ويف 
وس��رنا اهل��وان  نع��ال  خلعن��ا 

قلن��ا: ش��عاُر  فم��ا يف ميين��ك؟ 
يق��ال  خوف��ا،  نوج��س  فتهت��ز، 
ضع��وا قبض��ة العلم يف جيب عٍز
س��يطلع م��ن ُجّب يوس��ف ش��عيب
وَم��ن عق��روا ناق��ًة ق��د ُأبي��دوا

ب��اغ  كل  ي��ا  اهلل  ُس��ّنة  ك��ذا 
ج��دارًا ُيقي��م  بن��يٍب  أت��ى 
فكي��ف بش��عٍب ل��ه النف��ط كن��ز

أت��وا أرضن��ا دفع��ًة تل��و أخ��رى
ولك��ّن يف عم��ق فح��واه بش��رى
وك��م عش��ت أش��تاق لقي��اه ده��را
عصا احلق تضرب، تفلق حبرا
وهام��ان يف ث��وب )داعش(ك��را
ُط��ّرا البح��ر  جّل��ُة  لتغرقك��م 

أج��را وأعظ��م  الف��رادى  ث��وب 
فه��ل جئت متنحهم منك نصرا
َنك��را هزائ��َم  يف  لتش��ركوا 
مت��ى قام ض��د الطواغيت جهرا
يه��وٍد فقام��ت ق��وى الش��ر ِك��را
وفي��ه التمس��نا م��ن اهلل نص��را

أم��را فلّبي��ه  )أع��ّدوا(  يق��ول 
م��ع احل��ق والع��دل َم��ّدا وج��زرا
جه��را فقول��وه  ق��ال  ال��راءة، 
خذوه��ا لتمح��ق زيف��ا وس��حرا
ون��ورا ن��ارا  بيض��اء  لتطل��ع 
ق��درا وأرف��ع  مقام��ا  أع��ّز 
فكي��ف مب��ن عق��ر الش��عب عق��را

في��ا وي��َح م��ن لي��س يفق��ه ذك��را
ض��را خيش��ون  يتيم��ن  ألج��ل 
وأم��را نهي��ًا  أطعن��اه  وحن��ن 
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يقي��م  م��ا  بقرآن��ه  ألي��س 
ح��رٍث ب��ن  نفش��ْت  غن��ٍم  ويف 
ربان��ا يف  نفش��ت  وق��د  فكي��ف 
جه��ادًا الرس��ول  حي��اة  علمن��ا 
اإلل��ه بدي��ن  فأي��ن  فأي��ن 
وقال��وا اف��راًء: أطيع��وا األم��ري
فين��ا وأمري��ك  يه��ود  فص��ارت 
ُتس��اق كالقطي��ع  وأمتن��ا 
وأصن��ام ه��ذا الزم��ان أضل��وا
األنبي��ا ورث��وا  العلم��ا  هن��ا 

ف��إرث النبي��ن حتطي��م فرع��ون
ذاًل كان  م��ا  النبي��ن  وإرث 
يه��ودًا نوال��ي  أن  إرثه��م  وه��ل 
فين��ا الع��َز  ورَّث��وا  األنبي��ا  ب��ل 
عبي��دًا لط��اٍغ  نك��ون  وأالَّ 
للظامل��ن املذل��ة  وأن 

احلرم��ن عاب��د  ي��ا  كن��َت  إذا 
الش��هادة دم��اء  جعلن��ا  فإن��ا 
منك��م أمري��ك  يتول��ون  وم��ن 
ن��ارا البالغ��ة  ش��عر  س��يقدح 
ول��ن نع��رب الق��ول رفع��ًا ونصب��ا
وخنرج من "قام زيٌد وعمرٌو"
س��نزرع يف كل قل��ب )حس��ينًا(

ول��ن نض��رب الي��وم كف��ًا بك��ٍف
به��وٍل ه��واًل  نض��رب  اآلن  ب��ل 
 س��نعدو عل��ى العادي��ات ونأت��ي
سنأتيك يف الصبح من كل مشس
الرج��ال س��تلقون فين��ا رج��ال 
الغ��زاة دف��ن  أدم��َن  تراب��ي 
عزي��ٍز ق��وٍي  ب��رٍب  وثقن��ا 

وُن��ذرا ُع��ذرًا  العزمي��ة  ج��دار 
ففّه��َم قل��ب )س��ليمان( فك��را
ت��رى وأمري��ك  يه��وٍد  كالُب 
وم��ا ه��اب غ��زوًا وقت��ال وأس��را
ن��رى ال��ذل واالس��تكانة ع��ذرا
جَت��ّرا  بالدواه��ي  ول��و جمرم��ًا 
َعْم��را وتع��زل  بك��را  ُترّئ��ُس 
وتطل��ب يف طاع��ة اجل��ور أج��را
وَنس��را يع��وق  وفاق��وا  كث��ريا، 
فاقت��دوا بالنبي��ن عزم��ًا وصرا 

حتطي��م من��رود حتطي��م كس��رى
وزورا وإف��كًا  وخزي��ًا  وصمت��ا 
قس��را ألمري��ك  نس��تكن  وأن 
وأن ننص��ر احل��ق ب��را وحب��را
أط��را املس��تبدين  نأط��ر  وأن 
وأخ��رى دني��ا  الع��ز  لن��ا  وأن 

فخ��را اإلم��ارة  س��ؤَر  تعط��رَت 
عط��را تض��ّرج  ج��رٍح  كل  م��ن 
كف��را اهلل  نعم��ة  بدل��وا  فق��د 
مج��را النح��و  أمثل��ة  وتنط��ق 
ولكْن على اخلصم كس��رًا وجرا
ش��را تأّب��ط  )أوبام��ا(  ألن 
وتنب��ت م��ن دمن��ا أل��ف )َزه��را(

إىل أن نصري )فلسطن( أخرى
وج��ذرا س��اقاًً  الش��ر  ونقتل��ع 
بع��زم املغ��ريات صبح��ًا وفج��را
ونسري لك الليل من كل مسرى
فش��عب الكرام��ة بالنص��ر أحرى
وشعيب بسحق الطواغيت ُمغرى
يس��را العس��ر  م��ع  أن  ونعل��م 

هذه القصيدة ألقاها الشاعر يف اللقاء املوسع لعلماء اليمن ضد الغزو األمريكي لبالدنا، وأضيفت إليها أبيات إضافية مل تلق يف املناسبة.
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كلمة المجلس الزيدي اإلسالمي في فعالية رجب بعنوان: 

اإلمام علي واليمنيون
 انصهار بال حدود

املؤمن��ن،  عب��اده  ناص��ر  هلل  احلم��د 
وصل��ى  اجلباري��ن،  أعدائ��ه  وقاص��م 
وأش��جع  احل��ق،  م��وىل  موالن��ا  عل��ى  اهلل 
وب��دور  الوغ��ى،  أس��ود  آل��ه  وعل��ى  اخلل��ق، 
الدج��ي، وصحابت��ه أه��ل الفض��ل والتق��ى.
أيها السيدات والسادة، أيها احلاضرون 

مجيعًا.
الزي��دي  اجملل��س  وباس��م  بامس��ي 
وأحي��ي  مجيع��ًا،  بك��م  أرح��ب  اإلس��المي 
ميانيتك��م وصمودك��م وإميانك��م وحكمتك��م، 
يف  مغ��وار،  ش��هم  كل  إىل  موصول��ة  وه��ي 
واألغ��وار. أجناده��ا  يف  الع��زة  جبه��ات 
إنه��ا ملناس��بة رائع��ة، فيه��ا مف��ردات هل��ا 
دالالت عميقة يف واقعنا، فهذه اليمن مكانيًا، 
وه��ذا رج��ب زماني��ًا، حي��ث تس��بق اليم��ن إىل 
اإلس��الم يف أول مجع��ة م��ن رج��ب، عل��ى ي��د 
أعظم سفراء اإلسالم، وأفضل قادته اإلمام 
عل��ي، ال��ذي يص��ادف ه��ذا الي��وم بالتحدي��د 
الزاه��ي  مول��ده  رج��ب  م��ن  عش��ر  الثال��ث 
املبارك، اإلمام علي الذي حتّدر من أرومته 
الطيب��ة القائ��د الش��هيد حس��ن ب��در الدي��ن 
احلوثي -رضوان اهلل عليه- الذي أيضًا نال 
ش��رف الش��هادة يف ش��هر رجب، الشهر الذي 
تعل��م في��ه اليماني��ون اإلس��الم، ال��ذي يع��ين 
اإلمي��ان والفق��ه واحلكم��ة، ويع��ين الش��جاعة 
واإلق��دام، والكرام��ة والع��زة، حيث ش��اء اهلل 
أن تكون ميانيتنا اإلميانية روح هذا الصمود 
العظي��م، وم��ادة هذه العزة املقدس��ة، ومقرر 
ه��ذا النص��ر األكي��د ال��ذي ال حي��ذف أب��دًا.

الثال��ث عش��ر م��ن رج��ب، مول��د اإلم��ام 
الش��يء  يع��ين  ال��ذي  الس��الم  علي��ه  عل��ي 
الكث��ري ل��كل مي��ين مؤم��ن ح��ر كري��م ش��جاع 
جدي��ر. النص��ر  وب��ه  بالنص��ر،  جدي��ر 
عظي��م  لقائ��د  س��عيد،  مول��د  لي��وم  إن��ه 
علمن��ا  كب��ري  ومعل��م  اإلس��الم،  ق��ادة  م��ن 

أن  واألح��كام، وجي��ب  واألخ��الق  الش��ريعة 
يك��ون مول��دًا للدول��ة العادل��ة ال��ي ينش��دها 
تعالي��م  وح��ي  م��ن  ويطلبونه��ا  اليماني��ون، 
الق��رآن، وتطبيق��ات الرس��ول الكري��م س��يد 
اهلم��ام. الش��جاع  اإلم��ام  ووصي��ه  األن��ام، 

أيه��ا اإلم��ام ي��ا صاح��ب ه��ذا الي��وم أرس��ل 
رسول اهلل سواك إلينا ومكث ستة شهور فلم 
يستجب له آباؤنا، فلما جئت أنت أسلمنا يف 
ي��وم واح��د؟!، مل��اذا؟، ألن��ك خ��ري س��فري إىل 
خري ش��عب يف خري س��فارة من خري مرس��ل.

أح��ب الش��عوب إىل رس��ول اهلل أنت��م أيه��ا 
اليماني��ون هل��ذا اختار إليكم أحب الس��فراء.
وح��ن أس��لم الع��رب ف��رح رس��ول اهلل صلى 
اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم، لكنك��م حي��ث حث��ت 
س��جد  اهلل  رس��ول  إىل  خطاه��ا  البش��ارة 
شكرًا هلل، وقال ثالثًا: السالم على همدان، 
الس��الم عل��ى هم��دان، الس��الم على همدان، 
ومل ي��رو أن��ه س��جد إلس��الم قبيل��ة أخ��رى.
إن��ه اليم��ن اإلميان��ي، واإلمي��ان اليمان��ي.

أيها اإلخوة واألخوات:
ح��ق لك��م أن تكون��وا قريب��ن م��ن اهلداي��ة، 
بعيدي��ن ع��ن الغواي��ة، فأك��رم بش��عب تنزل��ت 
يف فضله آيات الكتاب، وضمخت كل مسجد 
وحم��راب، وأك��رم ب��ه إذ أحادي��ث رس��ول اهلل 
تش��نف األمس��اع حبكم��ة أبنائ��ه، وإميانه��م، 
وفقهه��م، ول��كأن رس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه 
وآل��ه وس��لم يتح��دث ع��ن أبنائك��م املرابط��ن 
يف س��احات القت��ال، رج��ال الرج��ال، وس��ادة 
احل��ي  عنكم:)نع��م  يق��ول  وه��و  األبط��ال، 
هم��دان، م��ا أس��رعها إىل النص��ر، وأصرها 
عل��ى اجله��د(، وم��ا أص��ر رجالك��م الي��وم 
عل��ى اجله��د، وم��ا أس��رعهم إىل النص��ر، 
وكم��ا أثن��ى الن��يب ثن��اًء خاص��ًا عل��ى قبيل��ة 
ب��ن  عب��داهلل  الصحاب��ي  جع��ل  )النخ��ع(، 
مس��عود راوي ذل��ك الثن��اء يتمن��ى أنه خنعي.

أيه��ا اإلخ��وة األكرم��ون: لق��د ظ��ل اليمني��ون 
ه��م األق��رب إىل اإلس��الم، كلم��ا بع��د عن��ه 
اآلخرون، وحينما تأخرت األمم سبقوا، وحن 
ارت��د البع��ض ثبت��وا، وق��ام األوس واخل��زرج 
القبيلت��ان اليمنيت��ان ب��دور نك��ص عنه معظم 
القبائ��ل يف اجلزي��رة العربي��ة، فجع��ل رس��ول 
اهلل حبه��م إميان��ًا وبغضه��م نفاق��ًا، وكذل��ك 
كان اليمني��ون وال زال��وا حبم��د اهلل وتوفيقه.
حينم��ا ت��رون أيه��ا األحب��ة ه��ذا الصم��ود 
والثب��ات  العجيب��ة  والش��جاعة  األس��طوري 
العجيب الذي عليه اليمنيون األبطال، حينما 
ت��رون جماهدين��ا ال يغ��درون وال يفج��رون، ال 
يذحب��ون وال يس��حلون، حينم��ا ت��رون تدينن��ا 
عالي��ة،  وأخالق��ًا  قومي��ًا،  س��لوكًا  ينعك��س 
ومعامل��ة حس��نة، وس��رية فاضل��ة، وجم��دًا 
باذخ��ًا، وعلم��ًا راس��خًا، ف��إن ذل��ك ألن ه��ذا 
الش��عب تتلم��ذ عل��ى أعظ��م رج��ال األخ��الق، 
وق��ادة اإلس��الم، واحتض��ن أفض��ل منه��ج، 
وخ��ري طري��ق، وأق��وم مق��ال، وأحس��ن فع��ال.
اهلوي��ة  صاح��ب  اليم��ين  إىل  انظ��روا 
اليمانية كيف يرفق بأسراه، ويطعم أعداءه، 
وعنوان��ًا؟. متن��ًا  ويرق��ى  إنس��انًا،  ويرق��ى 
وب��إزاء ذل��ك انظ��روا إىل أع��داء اليم��ن 
م��ن قتل��وا، وم��ا ال��ذي دم��روا، وأي مش��فى 
يفعل��ون  كي��ف  أزهق��وا،  روح  وأي  قصف��وا، 
القتل��ى؟. يس��حلون  ومل  باألس��رى، 
الف��ارق ه��و األس��تاذ واملنه��ج والطريق��ة، 
أس��تاذنا ه��و س��فري رس��ول اهلل، ال��ذي علمن��ا 
األخالق كيف جيب أن تكون، هذا الرجل الذي 
أحببن��اه وأحبن��ا، أس��لمنا على يده يف غضون 
ي��وم واح��د، وق��د متنعن��ا عل��ى غ��ريه ش��هورًا، 
فش��غف اليمنيون به حبًا وعش��قًا مذ عرفوه.

وه��ذه الذاك��رة الش��عبية اليمني��ة تس��جل 
حض��ورًا قوي��ًا وطاغي��ًا لإلم��ام عل��ي علي��ه 
الس��الم يف مناط��ق خمتلف��ة م��ن اليم��ن، 
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وال زال الن��اس ينس��بون مناط��ق وعيون��ًا 
وآب��ارًا وآث��ارًا إلي��ه، فمنه��ا مثاًل: ع��ن علي، 
وضرب��ة عل��ي، وهن��اك املعق��ر يف تهام��ة 
بغلت��ه  وعق��روا  أهله��ا  اعرض��ه  حي��ث 
فس��مي املوض��ع )املعق��ر(، كم��ا ي��روى 
أن��ه وص��ل ع��دن أب��ن، وأن��ه خط��ب عل��ى 
منرها خطبة بليغة، وهي مجيعًا تعكس 
احلال��ة الوجداني��ة أله��ل اليمن جت��اه هذه 
الش��خصية ال��ي ول��ع الن��اس به��ا قدمي��ًا 
وحديث��ًا، وص��ارت األن��وذج املتجس��د يف 

الش��جاعة والقض��اء والعدال��ة واملس��اواة.
دعون��ي أيها اإلخوة واألخوات هنا أورد 

لكم هذه اإلحصائيات:
- كان هن��اك 10 ميني��ن من األنصار، 
و10 مهاجري��ن ومضرين، وفارس��ي واحد 
هم البذرة األوىل لشيعة علي يف الصحابة..

- ه��ذه اليم��ن ال��ي كان��ت مس��احتها 
آنذاك متثل حواىل 10% فقط من مس��احة 
دول��ة اإلس��الم كان 40 نف��رًا ميني��ًا أو م��ن 
أص��ول ميني��ة مقابل 17 نف��رًا من نزار هم 
أول م��ن بايع��وا أمر املؤمنن عليه الس��الم، 
أي كان اليمني��ون فيه��م بنس��بة )%70(.

- ش��كل اجملاه��دون م��ع اإلم��ام عل��ي 
يف اجلم��ل نس��بة )37%( م��ن اليمني��ن، 
وكان��ت أرب��ع فرق مينية من أصل س��بع 
ه��ي جمموع ف��رق جيش اإلمام علي عليه 
م��ن   )%70( ذل��ك كان  وب��إزاء  الس��الم، 

ق��ادة أعدائ��ه البال��غ عدده��م 20 أل��ف نف��رًا 
م��ن النزاري��ن، بينم��ا فق��ط 25% كان��وا 

ميني��ن.
- بل��غ ع��دد عمال��ه علي��ه الس��الم م��ن 
اليمني��ن 62%، وم��ن بقي��ة الع��رب فق��ط 
38%، وه��و أم��ر ل��ه داللت��ه عل��ى اخللفي��ة 
اإلدارية واحلضارية لإلنسان اليمين، وعلى 
ثقته عليه الس��الم بهم وبأدائهم الوظيفي 
واإلداري والقي��ادي، وكفاكم ذلك فخرًا 

وجم��دًا أثبتم��وه الي��وم م��رة أخرى.
- كان اإلمام علي عليه الس��الم معتزًا 
باليمني��ن م��ن وق��ت مبكر، فحن أرس��له 
رس��ول اهلل صل��ى اهلل علي��ه وآله وس��لم واليًا 
وقاضي��ًا عل��ى اليم��ن، خ��اف أن ال يوف��ق 
إلي��ه، فق��ال معت��ذرًا: )ه��م أس��ن م��ين(، 
كم��ا يف بع��ض الرواي��ات، وفي��ه إش��ارة إىل 
التف��وق اليمين يف جمال القضاء؛ خللفيتهم 
احلضاري��ة، لك��ن رس��ول اهلل دع��ا له رس��ول 
اهلل بتثبي��ت قلب��ه، وزوده ببعض النصائح 

القضائي��ة واإلداري��ة
- إن��ه احل��ب أيها األحباب حن ال يكون 
م��ن ط��رف واح��د، ب��ل م��ن طرف��ن، أحب 
اليمني��ون علي��ًا، وأحبه��م عل��ي، وهو الذي 
ورد يف غ��زوة يه��ود خي��ر: أن��ه »حي��ب اهلل 
ورس��وله، وحيب��ه اهلل ورس��وله، ك��رار غر 
ف��رار، ال يرج��ع حتى يفتح اهلل على يديه«، 
وه��ا ه��م اليمني��ون حمب��و اإلم��ام عل��ي يف 

مواجه��ة صهاين��ة الزم��ان )ك��رارون غ��ر 
فراري��ن، ال يرجع��ون حت��ى يفت��ح اهلل على 

أيديهم(.
وغ��ر مس��تنكر أن��ه علي��ه الس��الم ت��ّوج 
هم��دان بت��اج اجمل��د الرفي��ع، حي��ث يبل��ى 

الزم��ان وال يبل��ى، فق��ال:
تيممت همدان الذين هُم هُم

إذا ناب أمٌر جني وسهامي
فوارس ليسوا يف احلروب بعزل

غداة الوغى من شاكر وشبام
ومن أرحب الشم املطاعن بالقنا

ورهم وأحياء السبيع ويام
ووادعة األبطال خيشى مصاهلا

بكل صقيل يف األكف حسام
يقودهم حامي احلقيقة ماجد

سعيد بن قيس والكريم حمامي
رجال حيبون النيب ورهطه

هلم سالف يف الدهر غري أيام
هلمدان أخالق ودين يزينها

وبأس إذا لوقوا وحد خصام
وجد وصدق يف احلديث وجندة

وعلم إذا قالوا وطيب كالم
فلو كنت بوابًا على باب جنة

لقلت هلمدان ادخلوا بسالم
واألخ��وات  األماج��د،  اإلخ��وة  أيه��ا 
الش��جاعة  عن��وان  عل��ي  الكرمي��ات: 
والتضحي��ة والف��داء، كان معلمن��ا وه��و 
عن��وان النص��ر والتف��وق والعل��و، وذل��ك م��ا 
ينعك��س عل��ى واقعن��ا الي��وم، وعلين��ا أن 
حناف��ظ علي��ه، وأن نعت��ز بعالقتن��ا بق��ادة 
اإلنس��انية الك��رام، وأئم��ة اإلس��الم العظ��ام 
حت��ى تكتب لنا العظمة، ويتهيأ لنا النصر 

الكب��ر.
وأش��كر  حضورك��م،  أش��كر  أخ��رًا 
رئاس��ة اجملل��س الزيدي اإلس��المي، ومجيع 
م��ن يش��اركنا ويش��اطرنا جبه��ده يف ه��ذه 
الفعالي��ة الرائع��ة، ال أس��تثين أح��دًا منه��م، 
فلس��اني كلي��ل عن إيفائه��م حقهم، مهما 
قلت.. التحي��ة لكم، والنصر لليمن، واجملد 
العظي��م يف زن��اد جماهديك��م، والرمح��ة 
واخلل��ود لش��هدائكم، والش��فاء للجرح��ى، 
واخلزي والعار ألعداء اليمن، أعداء اإلسالم 

واإلنس��انية.
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المجلس الزيدي يقيم ندوة فكرية ، ويوزع 
كتاب شهداء مسجدي بدر والحشحوش

أق��ام اجملل��س الزي��دي اإلس��المي بصنع��اء يف 2016/3/31م ندوة 
فكري��ة مت عل��ى هامش��ها توزي��ع كت��اب ش��هداء مس��جدي ب��در 
واحلشحوش وذلك حتت شعار » من وحي شهداء املسجدين نوقع 

كت��اب الصم��ود املبن«.
ويف الندوة أش��ار نائب رئيس اجمللس الزيدي اإلس��المي السيد 
العالمة/عبداجملي��د احلوث��ي إىل أن جمزرت��ي ب��در واحلش��حوش 

مقدم��ة  كانت��ا 
الس��عودي  للع��دوان 
األمريك��ي عل��ى اليم��ن 
.. معت��رًا اجلرميت��ن 
بداي��ة لنهاي��ة الفك��ر 
املتط��رف  التكف��ري 
ال��ذي دفع��ت مملك��ة 
واإلره��اب  الش��ر 
امللي��ارات لزرع��ه يف 
والش��عوب  اليم��ن 

العربي��ة.
وقال » إن 

اليمن معروف 
عر التاريخ 

بالتعايش بن 
خمتلف املذاهب 
مبا فيها الزيدي 

والشافعي، حيرم 
كل منهما 
خصوصية 

اآلخر وال 
توجد 

اختالفات 
بينهما 

يعيشون حياة 
واحدة ومل يتلوث إميانهم احلقيقي 

باألفكار املنحرفة والضآلة«.
ولف��ت العالم��ة احلوثي إىل أن الفك��ر التكفري اإلجرامي الذي 
تص��دره الس��عودية إىل الش��عوب العربي��ة عموم��ًا واليم��ن بوج��ه 
خ��اص، انكش��ف حقيقت��ه وب��ات م��ن الواض��ح للجمي��ع معرف��ة 
خماط��ره عل��ى األم��ة واجملتم��ع اإلس��المي الوس��طي، وص��ار ه��ذا 

الفك��ر يش��وه ص��ورة وسعة اإلس��الم.
 وأض��اف متس��ائاًل:« يف أي دي��ن ه��ذا الفك��ر املتط��رف ال��ذي 

تغلغل حامله بن املصلن وفجر نفسه، وقتل األطفال واألبرياء 
يف بي��وت اهلل وحرمات��ه، أي��ن هؤالء من تعاليم اإلس��الم، والرس��ول 
علي��ه الص��الة والس��الم نه��ى ع��ن قت��ل الرهب��ان الذين هم أس��اس 

الكفر؟ ».
وأك��د نائ��ب رئي��س اجملل��س الزي��دي اإلس��المي أن األجه��زة 
األمني��ة وأبط��ال اجلي��ش واللج��ان الش��عبية وعق��ب جمزرتي بدر 
واحلش��حوش، أخذت على عاتقهم مس��ؤولية حماربة هذا الفكر 
املتط��رف والدخي��ل عل��ى اجملتمع 

اليم��ين وقيم��ه األصيلة.
تق��ي  األس��تاذ/  أش��ار  فيم��ا 
الدي��ن املط��اع يف كلمت��ه عن أس��ر 
شهداء مسجدي بدر واحلشحوش، 
واألستاذ/ محود عبداهلل األهنومي 
إع��داد  فري��ق  ع��ن  كلمت��ه  يف 
كت��اب ش��هداء املس��جدين، إىل م��ا 
مثلت��ه جم��زرة اس��تهداف املصل��ن 
واحلش��حوش  ب��در  مس��جدي  يف 
م��ن جرمي��ة بش��عة، تتناف��ى م��ع 
القي��م واملب��ادئ الديني��ة واإلنس��انية 
واألخالقي��ة راح ضحيته��ا املئ��ات م��ن 

الش��هداء واجلرح��ى.
املس��جدين  جمزرت��ي  واعت��را 
األوىل  الش��رارة  واحلش��حوش،  ب��در 
للع��دوان الس��عودي األمريك��ي الس��افر 
فض��اًل  اليم��ين،  الش��عب  الس��تهداف 
ع��ن موج��ة االغتي��االت ال��ي طال��ت 
ع��ددًا م��ن الش��خصيات الوطني��ة، وال��ي 
كان��ت ش��رارات متهيدي��ة ومقدم��ات 
لش��ن الع��دوان، ون��وه املط��اع واالهنوم��ي 
مب��ا تضمن��ه الكت��اب م��ن أس��اء ش��هداء 
م��ن  ش��هيدًا   153 وعدده��م  املس��جدين 
العلم��اء والدع��اة واملثقفن واألكادميين 

وأعماهل��م وخمتل��ف ش��رائح  ميالده��م  وأماك��ن  اجملتم��ع 
استش��هادهم. وموق��ع  وأنش��طتهم 

واس��تعرضا الصعوب��ات ال��ي واجهت املصلن عق��ب اجملزرتن 
واملش��اهد املروع��ة لألطف��ال واألبري��اء والدم��اء واألش��الء وعملي��ة 
إس��عافهم وإنق��اذ اجلرح��ى باإلضاف��ة إىل العوائ��ق ال��ي واجه��ت 
فري��ق إع��داد الكتاب يف البحث عن مصادر املعلومات عن الش��هداء 
وبيان��ات الضحاي��ا وتدوينه��ا وتوثيقه��ا بطريق��ة كامل��ة، ويف 
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المجلس الزيدي االسالمي أقام أمسية 
رجبية شعرية ومسرحية بعنوان: 

»من التكفير الى التفجير«

الفعالي��ة ق��دم الكات��ب والباح��ث/ زي��د الغرس��ي ورق��ة عم��ل بعن��وان: 
الصم��ود األس��طوري للش��عب اليم��ين يف مواجه��ة العدوان«، تن��اول فيها 
م��ا س��خره الع��دو م��ن إمكانات عس��كرية ومادية والتجييش السياس��ي 
العامل��ي واس��تخدامه للمرتزق��ة وحص��اره اجل��وي وال��ري والبح��ري 
واحل��رب اإلعالمي��ة وم��ا قابل��ه ذل��ك م��ن صم��ود أس��طوري للش��عب 
اليم��ين واالنتص��ارات ال��ي حققه��ا يف مواجه��ة ودحر الغ��زاة واملرتزقة، 

وأش��ار إىل صم��ود الش��عب اليم��ين يف وجه العدوان م��ن خالل ثقافة 
ارتب��اط اليمنين ارتباطا 
وثيقا بالدين اإلس��المي، 
وبرس��الة خ��امت األنبي��اء 
حممد صلى اهلل عليه وآله 
وس��لم وثقاف��ة التضحي��ة 
والفداء والشهادة والقيادة 
احلكيم��ة والوعي الش��عيب 
ال��ذي كان س��ببًا رئيس��يًا 
يف الصم��ود أم��ام الع��دوان 
خمططات��ه..  وإفش��ال 
وتط��رق إىل آث��ار الصم��ود 
وتداعياته يف كش��ف أوراق 
أهداف��ه  وفض��ح  الع��دوان 
احلقيقية وسقوط الشعارات 

الزائف��ة ال��ي رفعه��ا حتال��ف الع��دوان يف بداي��ة عدوان��ه واختذه��ا م��ررا 
لش��ن حرب��ه عل��ى اليم��ن، وجرى خ��الل الن��دوة التوقيع عل��ى كتاب 
ش��هداء مس��جدي ب��در واحلش��حوش م��ن قب��ل رئي��س وأعض��اء فري��ق 
إع��داد الكت��اب، والعلم��اء والدع��اة وأس��ر ش��هداء وضحاي��ا املس��جدين 

واحلاضري��ن، وتوزي��ع الطبع��ة األوىل من��ه.
فيل��م كم��ا  ع��رض  الن��دوة  ختل��ل 

اجملل��س  إنت��اج  م��ن  وثائق��ي 
بعن��وان:  اإلس��المي،  الزي��دي 
جملزرت��ي  الدامي��ة«،  »اجلمع��ة 
واحلش��حوش  ب��در  مس��جدي 
الصم��ود  م��ن  ع��ام  وم��رور 
اليم��ين يف وج��ه الع��دوان ن��ال 
استحس��ان اجلمي��ع،   ووث��ق 
بطريق��ة  احلادث��ة  لتل��ك 
رائع��ة ومؤث��رة، وق��د ترج��م 
الفيل��م إىل اللغ��ة االجنليزي��ة 
ومت توزيعه ونش��ره بش��كل 

واس��ع.

اجمللس -خاص
اإلس��المي  الزي��دي  اجملل��س  أق��ام 
عص��ر األربعاء13رج��ب 1437ه��� املواف��ق 
الثق��ايف  املرك��ز  بقاع��ة  2016/4/20م 
ش��عرية  »أمس��ية  صنع��اء  بالعاصم��ة 
ومس��رحية« رجبية بعنوان: »اليمنيون 
بن ديباجة اإلسالم واستهداف التكفر 

واإلج��رام«.
لرئي��س  بكلم��ة  الفعالي��ة  وب��دأت 
الزي��دي،  باجملل��س  الثقافي��ة  اللجن��ة 
عب��داهلل  العالمة/مح��ود  األس��تاذ 

األهنوم��ي ، حت��دث فيه��ا ع��ن الدالل��ة 
املكانية لليمن، والزمانية لشهر »رجب«، 
وعالقتهم��ا باإلم��ام علي ب��ن أبي طالب 
اليمني��ن  نف��وس  يف  الس��الم«  »علي��ه 
وس��لوكهم ، حي��ث مّث��ل اإلم��ام عل��ي 
)ع( خ��ر س��فر إىل خ��ر ش��عب ، يف خ��ر 

س��فارة م��ن خ��ر مرس��ل.
وتط��رق األهنوم��ي إىل خصائ��ص 
اليمني��ن اإلمياني��ة وس��رعة تلبيته��م 
وانتصاراته��م   ، وثباته��م  للجه��اد 
وصره��م ،، مس��تدال بش��هادة الرس��ول 

األعظم »صلى اهلل عليه وآله وسلم« من  
فج��ر الرس��الة إىل الي��وم .

بع��د ذل��ك ق��رأ خنب��ة م��ن الش��عراء 
والش��واعر قصائ��د حتدث��ت يف جممله��ا 
ع��ن ش��هر رج��ب املب��ارك، وم��ا في��ه م��ن 
ب��دءا   ، جهادي��ة  امياني��ة  مناس��بات 
بدخ��ول اإلس��الم إىل اليم��ن ، وم��رورا 
مبول��د واستش��هاد أم��ر املؤمن��ن عل��ي 
»علي��ه الس��الم« ، وكذل��ك استش��هاد 
السيد القائد/حسن بدر الدين احلوثي 

»رض��وان اهلل علي��ه«.
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وربطوه��ا  املف��ردات  تل��ك  الش��عراء كل  واس��تحضر 
مب��ا  مي��ر ب��ه اليم��ن الي��وم وبصم��وده األس��طوري وثبات��ه، 
وبالنص��ر القري��ب ب��إذن اهلل كنتيج��ة حتمية واس��تحقاق 

إميان��ي وحض��اري. 
وق��د ش��ارك يف األمس��ية كل م��ن الش��عراء/ حس��ن 
املرتض��ى، ولي��د احلس��ام، صالح الش��ام، أحالم ش��رف الدين، 

أح��الم عبدال��كايف، زي��د
الديلمي، حممد عبدالقدوس الوزير.

ويف اجل��زء الثان��ي م��ن الفعالي��ة ، عرض��ت فرق��ة أح��رار 
لإلنش��اد واملس��رح، مس��رحية هادف��ة ومؤث��رة بعن��وان: »من 
التكف��ر إىل التفج��ر«، ص��ورت خط��ر الفكر املش��وه التكفري 

عل��ى الف��رد واجملتم��ع واألم��ة، ولق��ت املس��رحية استحس��ان 
احلاضري��ن الذي��ن م��ألوا م��درج القاعة.

ه��ذا وق��د أخرج��ت املس��رحية إخراج��ًا تلفزيوني��ًا، ومت 
نشرها من خالل القنوات الرسية واألهلية اليمنية، وعلى 
مواق��ع التواص��ل االجتماع��ي، ويف س��يديهات لتوزيعها على 
املراك��ز الثقافي��ة على طول وع��رض احملافظات اليمنية.

خ��الل الفعالي��ة مت توزي��ع نس��خ م��ن كتي��ب »إيض��اح 
وبي��ان يف ال��رد عل��ى من يرر الع��دوان« لرئيس رابطة علماء 
اليمن ، الس��يد العالمة/ مشس الدين ش��رف الدين، وقرص 
مدم��ج للفيل��م الوثائق��ي »اجلمعة الدامية لتفجر مس��جدي 
ب��در واحلش��حوش« ال��ذي أنتج��ه اجمللس الزيدي اإلس��المي.
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ــر  ــا ونحــن أكث شــهر رمضــان هــذا العــام يهــل علين
األمــم والبشــر حاجــة إليــه، ال لكثــرة ذنوبنــا، وال ألننــا 
أكثــر الشــعوب بعــدًا عــن اهلل، بــل ألننــا نعيــش حالــة 
مــن العبــادة الشــاملة علــى مســتوى كل حياتنــا، فنحن 
نجاهــد فــي أقواتنــا، ونجاهــد فــي أمننــا، ونجاهــد فــي 

مدارســنا، ونجاهــد فــي منازلنــا ومصانعنــا وطرقنــا.
لقــد تحولــت اليمــن بــكل ســاحاتها إلــى ســاحة عبادة، 
وكل أرضهــا إلــى محــراب تشــهد جهــاد تســبيحهم، كل 
مــا مــرَّ عليهــا إنســان صامــد وصــار ينتمــي إلــى هــذه 

المباركة. األرض 
والعــدوان  الحصــار  اليمــن يعيشــون  أهــل  جميــع 
فــي آن واحــد بقلــوب مملــوءة بالســكينة واالطمئنــان، 
ــة  ــر والرضــا، وكأنهــم يعيشــون أيامهــم العادي والصب
التــي اعتادوهــا، بــل إنهــم بقلوبهــم المطمئنــة كأنهم 

يعيشــون أفضــل أوقــات الســام.
لقــد حــوَّل أهــل اليمــن كل أوقاتهــم، وكل أرضهــم 
ــادة هلل، ومــع مجــيء رمضــان تكتمــل  ــى ســاحة عب إل
عبادتهــم اإللهيــة لتصبــح قلوبهــم وأجســادهم كلهــا 
، باطنهــا وظاهرهــا فــي حالــة عبــادة دائمــة، ليرتقــوا 
إلــى أســمى المنــازل عنــد اهلل، لذلــك قلنــا: نحــن 
أحــوج النــاس إلــى رمضــان؛ ألننــا أحــوج إلــى اســتكمال 

ــه، وأحــق األمــم لنيــل رضــاه. ــة ل ــا الكامل عبوديتن

المشرف العام
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