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m  
 مـن الـيمن عىل عدوانه اإلماراتي األمريكي السعودي العدوان شن

حرمات، أفظع وارتكب إنذار، سابق وال ٍجرم، ما غ ا وتجاوز ا  كثـ

 األسـواق، فـرضب الـصهاينة، حتى بها يلتزم كان التي الخطوط من

قابر، واألعراس، ساجد وا شايف، ،وا  وباألسـلحة السكنية، واألحياء وا

حرمة،  جعلـه والحقـارة، الحقـد مـن ٍسـحيق ًمستوى إىل وانحدر ا

ـساكن، آالف ِّمـدمرا النيرتونيـة، بالقنابـل صـنعاء مدينة يقصف  ا

ؤسسات،  األمميـة التقـارير ووثقـت الضحايا، من اآلالف وعرشات وا

 منها مختلفة، محافظات يف السكنية لألحياء العنقودية بالقنابل قصفه

  . صنعاء العاصمة يف وأحياء وحجة، صعدة

، لعادات وخرقه الحرب، جرائم يف بإيغاله العدو ّظن جرم  أنـه ا

قاومة روح سيقتل  يف الـسقوف تجاوز كلما وأنه اليمني، الشعب يف ا

 أن غـ واالستـسالم، االسـتكانة إىل اليمني أجرب كلما الحرب جرائم

 وتـصاعد الكراهـة، تـضاعف إىل ذلك أدى حيث حدث، ما وه العكس

 يف واسـعة قطاعـات يف والغضب الحمية جذوة واشتعال الثورة، روح

  .الشعب هذا

 الـصمود يف شـعبه وفـرادة جهـة، من العدوان فظاعة ب اليمن

 َغـ ًاسـتثنائية ِالحـرب هـذه عىل أضفى أخرى، جهة من والعنفوان
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دجج فالعدو معهودة، ُا  الحلفـاء، وأكثـر وأحـدثها، األسلحة، فضلبأ ّ

 شـعب أمـام حكومة، وأضعف شعب، أفقر أمام ينهزم األموال، وأوفر

 واإليمـان الصلبة، والعزيمة القوية، اإلرادة من إال يشء كل من محارص

 ِّمولـدا الفريد التناقض هذا وكان الحكيمة، والقيادة العادلة، بالقضية

ا للعظمة،  الـذي األمـر التاريخيـة؛ تثنائيةاالسـ إىل بوضـوح ومـش

 ليس وتقييما، وتحليال، وتأمال، ودراية، رواية حوله، الوقوف يستوجب

 أعـدائنا، وانهـزام األبطال، وحكايات النضال، بمحطات نستمتع لكي

 وإمكاناتنـا، تاريخنـا، نعـي لكـي ولكـن الورديـة، أحالمهم وتبعثر

 مـستقبلنا لـصناعة األوضـح الرؤية يعطينا بما وتفاعالتنا وحراكنا،

  .جيد بشكل له والتخطيط

جلس الثقافية اللجنة أقرت م،٢٠١٦ لعام االستثنائية خطتها يف  با

عرفة، العدوان مواجهة عىل العمل اإلسالمي الزيدي  مـن والتوعيـة، با

 عـدوانا بأن إيمانا ؛)النرص يمن سلسلة (منها األنشطة، من ٍعدد خالل

 ال والالسـببية، والفظاعة والحقارة سةالخ وبهذه والحجم الشكل بهذا

 كيان يف عميقة جروحا وترك األمة، جسد يف غائرة طعنات ّوجه وأنه بد

سلم، اليمني شعبنا  الصفحة هذه التاريخ يطوي أن الصعب من وأن ا

 يـذهب حتـى ِالـرصاع ُّوتجدد منها، والعرب الدروس استخالص بدون

  .وبطالنا هزاال، الطرف أكثر
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عنونة سلةالسل هذه  ِّتوثق كتابات عن عبارة هي) النرص يمن(بـ ا

 وفظاعـة الـيمن عـىل األمريكـي الـسعودي العـدوان وأسباب جذور

 التخريـب يف وأدوارهـم الدناءة، يف ومرتزقته عمالئه وانفراد مظاهره،

َنسجت فصولها ملحمية، قصة وتحكي والخسة، ِ  الـشعب فـرادة مـن ُ

واجهة، زُّوتمي الصمود، عبقرية يف اليمني   .النرص وجدارة ا

ــسلة تهــدف ــة إىل السل ــوعي تنمي ــشعبي ال ــذاكرة ال ــة وال  االجتماعي

 والـدناءة، الخـسة يف إيغالـه ومدى العدوان، هذا فظاعة بتوثيق والتاريخية

حلية أدواته بدور والتذك ا التي ا  عـىل وعزفت الوطنية، مسوح لبست طا

 مـن صارت وضحاها ليلة ب ولكنها ة،الديني واألخوة والفتاوى الدين ّموال

 التكفـ أسـلحة باستخراجها همتها وشحذت وأهله، البلد هذا أعادي أعدى

 يف أثـر الفكريـة العدوان منظومة إىل الفكري النتمائها كان وربما الطائفية،

 هـذه بخطـورة اليمنـي الوعي تنمية من بد ال كان لذا هذا؛ السلبي موقفها

حلية األدوات  أي ضـمن إنتاجهـا إعادة وخطورة وسياسيا، وثقافيا افكري ا

مقوتة أدوارها فضح من بد ال وكان قادم، سيايس اتفاق  ليتـسنى وكشفها ا

 دورات يف فخهـا يف الوقـوع وتجنـب وأهلها، األدوار تلك من الحذر للشعب

  .قادمة متوقعة ؤامرات

، الكذب حبل وألن  ابأسـب حـول وأزالمـه العـدوان دعـاوى فإن قص

 يوجـب ما وهو الزمان، عجلة بهم دارت كلما بعضا، ُبعضها يناقض الحرب

ة أهميـة تعطـي الـسبب معرفـة فـإن الحقيقية؛ باألسباب التعريف  كبـ
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 تجنبـه، وكيفية عليها، سيكون التي وللكيفية قادمة، جوالت يف له لالستعداد

 نعهاواصـط العـدوان خلقهـا التي َواألسباب َالظروف كب حد إىل وتكشف

ة لعرقلة س   .السن عرشات منذ لشعبنا، الحضارية ا

 وأسـبابه األسـطوري، اليمـاني بالصمود اليمني الشعب توعية إن

ــه، ــه، وعوامل ــذوره وظروف ــة وج ــة، التاريخي ــسياسية والفكري  وال

 الـصمود، هـذا لتنميـة اليوم؛ معركتنا أولويات من لهو واالجتماعية،

نتجـة، والثقافية جتماعيةواال الفكرية بيئته عىل وللحفاظ  وظروفـه ِا

ساعدة،  واالسـتمرارية األكـرب، والتـأث والقوة، الفاعلية، وإلكسابه ا

ستقبل الحارض يف األدوم   .وا

 وقع، كما ونرصا صمودا بأيدينا وطننا نضال تاريخ نكتب أن يجب

 نكتـب أن علينـا يـشتهون، كما مزيفة عواصف األعداء يكتبه ال حتى

ِّومره، ِبحلوه التاريخ  ألجيالنـا ِّولنقـدم أفـضل، بـشكل وضعنا لنعي ُ

 إىل سـيؤدي مـا وهـذا َّمشوه، وال َّمزيف وال ِّمضلل غ واقعيا تاريخا

 وتنميتهـا، وتمتينهـا الوطنيـة، ذاكرتـه وتجذير اليمني الوعي تنمية

 والبالهـة، الـسذاجة وتغـادر االة،والالمبـ الغفلة فتتجاوز وتغذيتها،

  .مستقبلها أمر من بينة عىل ولتكون

حطـات، جميـع يف راجعة تغذية إىل تكون ما أحوج األمة  وهـذه ا

 األهـداف، تلـك لتحقيق تسعى التي البداية هي الكتيبات من السلسلة
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ُوتـربز النـاقص، تكمـل أخـرى وكتابات دراسات تتبعها أن أمل عىل ِ ْ ُ 

غفل، َا ْ   .والهدف بالغرض وتويف ُ

ف عـىل الذي طا، )ود اليمني يف وجه العدوانصم (فهو الكتيب هذا أما

رشح ز، وّط، ومركـّمظاهر صمود اليمني يف وجه هذا العدوان، بشكل مبس

الطريقـة مميزات الصمود اليماني العظيم، بأسلوب فخم، وطريقـة جزلـة، 

ا دأبت عليها  الكاتبة والشاعرة أحالم إبـراهيم رشف الـدين، التـي التي طا

 مع زمالئها الشعراء، وزميالتها الشواعر، مظهرا أصـيال مثلت يف ذات الوقت

ولـم يكـن صـمودها حرفـا مـارا يف من مظاهر الصمود اليماني األصيل، 

  اليمانيـة التضحياتبل كان نورا بينا يف سفر قصيدة هنا، أو يف كتيب هناك،

ة،  مـصادفة القـدر أنهـا ومجدا تليدا يف عنوان الرشف األصيل؛ إذ من الكب

بحـروف الـصمود، الجميـل والرائـع، كتبـت أيـضا بت كتيبها هذا كتكما 

صربا وصمودا وتضحية واستبساال، وهي تطبـق بنفـسها وعبارات الثبات، 

رأة اليمنيةه يف عنما تحدثت  وهـي التـي فقـدت بعـضا مـن ، تضحيات ا

رشف الـشهيد األسـت اذ زيـد أقاربها شهداء يف هذا العدوان، ومنهم أخوها ا

الذي كان آية االستشهاد يف هذا العدوان، وكانت أختـه الكاتبـة رشف الدين، 

فـريض اللـه عـنهم . والشاعرة كتاب الصدق والكرامـة والـصرب واإليمـان

ستضعف ، ونرص عباده ا   .وأرضاهم، وتقبلنا وإياهم أجمع

نرص مين سلس   لا

  صنعاء -  م٢٠١٦ مایو ٢١
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مة العربيـة ووجودهـا؛ وهـو  يهدد أمن األAggression خطر العدوان

ًخطر محدق بها ال يستثني جزءا منها، وال يخرج أحدا من دائرته؛ ولـيس  ً

ّالعدوان السعودي األمريكـي وليـد صـدفة، فقـد مـرت األمـة العربيـة 

ـؤامرة اليهوديـة ممتـدة إىل  ة، وال تزال تلـك ا واإلسالمية بمراحل خط

ة تسيطر عىل الوضع العربـي الكيان الصهيوني اليوم، والحكومة األمريكي

ُباطنُـه﴿واإلسالمي بطـرق ظـاهرة وباطنـة،  ِفيـه ِ ُالرَمحـة ِ ْ ُوظـاهره َّ َُ ِ ِقبلـه ِمـن َ ِِ َ 
ُالعـذاب ََ يثاق الـذي ﴾ْ تحدة عرض الحائط؛ ذلك ا ؛ ضاربة بمواثيق األمم ا

ًه نظاما قانونيا متكامال لألمـن الجمـاعي، وعـدم ُه وأحكامُ قواعدتشكل ً ً

ة، أو التهديد بها يف حل الخالفـات الدوليـة، بـل اللجـوء إىل استخدام القو

.الوسائل السلمية، وعدم التدخل يف شئون الدول األخرى
)١(  .   

يذكر الدكتور ياسـ الـشيباني أن سلـسلة الحـروب العدوانيـة 

الكربى عىل البالد العربية كانت تتجـدد بانتظـام كـل عـرش سـنوات 

ــا  ــا )م١٩٩١ -١٩٨٢ -١٩٧٣ -١٩٦٧ -١٩٥٦ -١٩٤٨(ًتقريب ؛ وهن

ة منهـا حـرب تدور يف أذهاننا أحـد ة حافظـم عـىل م٢٠٠٤اث أخـ

صعدة؛ تلك الحروب الست التي غلفها التضليل اإلعالمي ولم تنـزل إىل 
                                                           

،: ينظر) ١( قدمـة،  مواجهة العدوان يف القانون الدويل ويف سلوك الدول،الشيباني، ياس  ا

 .م١٩٩٧ ط
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ــرب  ــتخدمت ح ــا واس ــداثها ومجرياته ــل أح ــي بك ــشارع اليمن ال

صطلحات فيها برباعة، وكان سيف الحاكم مسلطا عىل رقاب كل من  ا

مع وهو شهيد، ومنذ ذلك الح الـذي أعلنـت فيـه أمريكـا ألقى الس

دينة التاريخية حتى بداية العدوان اليوم يكـون قـد  الحرب عىل تلك ا

ننظر إىل حاالت العدوان هذه عـىل أنهـا «مرت عرش سنوات بالفعل، و

ـرحيل ،حرب عدوانية واحدة مستمرة ضـد األمـة العربيـة  هـدفها ا

ختلفة  وهدفها النهائي قهر إرادتهـا والخـضوع ،استنزاف طاقاتها ا

رشوع يف التطلـع إىل حيـاة ،الكامل إلرادة أعدائها  والتخيل عن حقها ا

»مستقرة كريمة
) ١(

.  

ِالـذين آمنُـوا يقـاتلون يف سـبيل ا ﴿: تعـاىل–يقول اللـه  َّ ِ ِ َ َِ َ َُ َِّ ُِ َ والـذين ۖ◌َ َِ َّ

ِكفــــروا يقــــاتلون يف َ َ َُ ِ ُ ُ َ ســــبيل الطــــاغوت فقــــاَ َ َِّ ُ ِ ِ ِتلوا أوليــــاء الــــشيطان َ َ ْ َ َّْ َ ِ َِ ْ إن كيــــۖ◌ُ َ َّ َد ِ
ًالشيطان كـان ضـعيفا َ َِ َ َ َِّ ْ﴾

)٢(
لم تستطع عصبة األمـم منـذ نـشأتها  إىل  «؛

ناقشات التي دار فيها تحديد تعريف   ،)العـدوان(انتهائها يف جميع ا

ناقشات، هي أن العدوان  إال أنه يمكن الخروج بنتيجة من خالل هذه ا

سلحة يف غـ حالـة الـدفاع الـرشعي أو تنفيـذ هو استخدام  القوة ا

رتتبة عىل أعمال نظام الضمان الجماعي، واستخدام القوة  االلتزامات ا

سلحة يكون بطريق مبارش، مثل الحرب أو أي نشاط عسكري آخـر  ا
                                                           

قدمة الدويل، القانون يف العدوان الشيباني، مواجهة) ١(   .ا

  .٧٦:  النساء)٢(
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ضد دولة أخرى، وقد يكون بطريق غ مبارش مثل تشجيع ومـساندة 

».الخ... ضد آخر يف حرب أهلية أعمال التخريب، ومساندة طرف 
)١(

.  

والعدوان قبل كل تلك االجتماعات والنقاشات التي عقدت للوصول 

إىل تعريف للعدوان فإننا نعرفه وفـق منهجنـا األول واألخـ القـرآن 

م ﴿: الكريم كتاب اللـه  عـز وجـل القائـل م بالـشهر احلـرا ِالـشهر احلـرا ْ َْ ُ َ َُ َِ ْ َّْ َِّ

ٌواحلرمات قصاص  َ َِ ُ َ ُ ُ ِ فمن ۚ◌ْ َ ٰعتدى عليكم فاعتـدوا عليـه بمثـل مـا اعتـدى اَ َٰ َ ُ َ َ َْ َ ْ َ َْ ِْ ْ َِ ِِ ْ َْ َُ

ْعليكم  ُ ْ َ َ واتقوا ا واعلموا أن ا مع املتقنيۚ◌َ َّ َِّ ُ َ َ َْ َ َُ ََّ ََّّ َُ َ   .)١٩٤: البقرة (. ﴾ْ

ِفمـن﴿» ظلم وتجاوز الحق«: واعتدى يف اللغة َ َاعتـدى َ َ َبعـد ْ ْ َذلـك َ ِ ُفلـه َ َ َ 

ٌعذاب َ يم َ ٌأ ِ »التجاوزو الظلم :االعتداءو، )٩٤: املائدة (﴾َ
)٢(

.  

: ، بمعنـى)دا عـ- عـدو- عدوان- يعتدون-اعتدى (ُ ألفاظْتَرُِكوذ

تجاوز الحد يف القرآن الكريم، وجاء يف تفس الطربي يف تفس قولـه 

﴾ذلك بام عـصوا وكـانوا يعتـدون﴿: تعاىل
)٣(

تجـاوز الحـد : االعتـداء«، 

                                                           
جرائم التعـاون مـع العـدو يف زمـن الحـرب، دراسـة األعظمي، سعد إبراهيم، :  ينظر)١(

حدودة، رشكة مطب، مقارنة ً نقـال عـن سـمعان ،٧٨صم، ١٩٨٥عة داب البغدادية ا

ـرصية للقـانون  جلـة ا بطرس فرج الله يف كتابه تعريف العدوان، بحـث منـشور با

جلد الرابع والعرشون –الدويل    .٢٠٤، صم١٩٦٨ القاهرة – ا

وسوعي أللفاظ القرآن الكريم وقراءاته، )٢( عجم ا  مؤسسة عمر، أحمد مختار، وآخرون، ا

عرفة،   .٣١٠م، ص٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣سطور ا
 .٦١:  البقرة)٣(
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ه، وكل متجاوزَّالذي حده الله لعباده إ ه فقـد ٍ يشءَّ حـدٍىل غ  إىل غـ

»َّتعداه إىل ما جاوز الله
)١(

.  

م بـاليمن واليمنيـ ٢٠١٦وما يفعله تحالف العدوان منذ مارس 

لهو أوقح الظلم، وأقبح التجاوز، وأكثر االعتداءات وحـشية، ومخالفـة 

للحق، وتمثيال للباطل، بشكل يـسمج التعـرض فيـه لـذكر الحجـج 

ؤكدة لذلكوالرباه   . ا

ي بـأن  ستوى العربي واإلسـالمي والعـا لقد شهد التاريخ عىل ا

فما يزال األحباش ينفضون عنهم وعثاء الهزيمة، ) مقربة الغزاة(اليمن 

وال يزال األتراك يعانون آهات الحرسة ح تجرأوا بغزو اليمن، وال بد 

ء  حتى جالأن بريطانيا استوعبت الدرس الذي لقنها إياه جنوب اليمن

تحدة التـي ال م،١٩٦٣آخر مستعمر بريطاني عام ملكة ا  وهي تلك ا

  .تغيب عنها الشمس

خططات العلنية والرسية التـي تحـاول  وال تزال يف األذهان تلك ا

نافذ البحرية والطرق بها أمريكا وقرينتها إرسائيل االستيالء عىل  أهم ا

هم، والسياإل ـرتبط سرتاتيجية يف موقع اليمن ا طرة عىل ذهن شعبها ا

بعقيدة صحيحة، وتقاليد يحسدها معظم الشعوب عليها يف محـاوالت 
                                                           

محمـود شـاكر، مؤسـسة : ، تفس الطـربي، ت)هـ٣١٠ت(الطربي، محمد بن جرير  )١(

 .١٤٢، ص٢م، ج٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠، ١الرسالة، ط
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طمس هويتها، وإحالل مفاهيم وأعراف يهودية نرصانية من خالل ما 

تبثه عىل شاشات التلفاز وشبكات التواصل االجتماعي من مسلـسالت 

مة، وتلـك وبرامج ومجالت بعيدة كل البعد عن الفطرة اإلنسانية السلي

دمرة للعقل الصغ لينشأ عىل صورة الدماء واألشـالء، فـال  األلعاب ا

ذهب  ًيستنكر وال يستهجن ما تفعله به مستقبال، وقد يكون أصحاب ا

جموعـة التـي وقعـت يف رشاك الثقافـات  الصامت اليوم مـن تلـك ا

أسـاوية  غلوطة، وأرس الغزو الفكري اإلرسائييل؛ فكل تلك الـصور ا ا

وقف   .قد تركزت يف العقل الباطن لديه وإن اختلف سياق ا
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واقـف  عنويـة ويحتـاج إىل معرفـة ا الصمود مفهوم غني بالـدالالت ا

والسياقات التي ينبغي فيها الصمود؛ ويعنـي الثبـات والـصرب والتـضحية 

ال والـنفس والولـد وهـو قولـه  َيـا أهيـا الـذين آم﴿: - تعـاىل–با َ َِ َّ َ ُّ ُنُـوا اصـربوا َ ِ ْ
َوصابروا ورابطوا واتقوا ا لعلكم تفلحون ْ ُ ُُ َ َ َ َ َِ ُ َّْ َ ُُ َّ َ َ َّ ِ   .)٢٠٠:آل عمران (.﴾ِ

بدأ للخروج عىل  لك الحوثي عىل االلتزام بهذا ا ويشدد السيد عبد ا

ؤمن بالنرص، ح يؤكد عـىل دور  الظالم، وتحقق وعد الله لعباده ا

عنوي واالطمئنان و االستبشار بالنرص ال الـروح االنهزاميـة، العامل ا

ُفلم الخوف والنرص من عند الله القوي العزيز   .؟ُ

ستـضعفة  ا ما حكى لنا القرآن الكريم عن تلـك الـشعوب ا ًوكث

نترصة  التي صمدت بقلتها، وشحة إمكاناتها، وكان الله عىل كل يشء ا

 يتخيـل أن ؛ فمن كان يصدق أن تقتل الذبابة نمرود، ومن كـانًاقدير

يغرق فرعون يف البحر، والتأريخ يضيق بالحروب، وحوادث العـدوان 

نترصة، وأساط الطواغيـت  ستضعفة ا الكربى، وقصص الشعوب ا

ستكربة، ويركز عىل أكثر األزمنة جورا وظلما، كزمن فرعون، وفـرتة  ًا ً

أهل الكهف، ويقابلهم اليوم فراعنة العرص أمريكـا وإرسائيـل، ومـن 

ًعىل نهجهما، ووجوه الشبه متعددة شـكال ومـضمونا، فأهـداف سار  ً
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هذه وتلك واحدة، وهي القضاء عىل اإلنسانية السمحة، وإثـارة الفـتن 

والحروب، وتشويه العقيدة الواحدة الوحيدة التي أرسل اللـه األنبيـاء 

جميعهم بها؛ وهي عبادة الله وحده، وهذا يعني عدم تأليه مـا سـواه، 

ه تعاىل، والدعوة إىل وحدة الرسالة اإللهية، ثم وحـدة أو الخضوع لغ

الصف، وكل ما يدعو إىل سوى ذلك فهو بعيـد عـن جـادة الـصواب، 

  .والدعاة إىل التفرقة واهمون لعبت بهم أهواء البرش ومطامع الدنيا

لك الحوثي أن  اإلسالم يعلمنا كمسلم أال «وكما يؤكد السيد عبد ا

وأال يستعبد بعضنا بعـضا، وأال نقبـل مـن نتجه نحن الستعباد أحد، 

ُأحد من البرشية أن يستعبدنا؛ ألن الله لم يرد ألحـد أن يتخـذ العبـاد 

ًأربابا، أن يجعل من العباد عبيدا له، وأن يجعل من نفـسه ربـا لهـم،  ً ً

الئكة ليس لها ذلك، وحتى األنبياء ليس لهم ذلـك، فمـا بالـك  حتى ا

توحش والقوى جرم وا تجربةبا   .  االنتهازية والطامعة وا

َقل يا أهل الكتاب تعالوا إىل كلمة سواء بينَنَا وبيـنَكم أال نعبـد إال ا وال ﴿ َّ ََّ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ََ َّ ِ َِ َ َ ََ َْ َ َُ َ َ ٍ ٍ ِِ َ َ َ ْ َ ِْ ْ ُ
ْنـــْرشك بـــه شـــيئا وال يتخـــذ بعـــضنَا بعـــضا أربابـــا مـــن دون ا فـــإن تولـــو َ ُ ْ ْ ْ َ َ َّْ َ َّ ُْ َ َِ ِ َّ ِ ِ ِ ًِ َ َ َْ َ ًِ ُ ًَ َ ِ ُا فقولـــوا َ ُ َ

ـا مـسلمون َاشـهدوا بأ ُ ْ ُِ َّ َ ِ ُ َ مأساة األمة أن يـأتي إليهـا أرش خلـق ، )٦٤:آل عمران(﴾ْ

الله، أسوأ عباد الله، قوى طاغية متجربة ظلومة متوحشة ال أخـالق لهـا، وال 

ــار وال مكانــة للبــرشية وال لحقــوق البــرشية،  قــيم، وال تعطــي أي اعتب

»ها إذالال وهوانا وظلمافتستعبدها، تستعبدها قهرا وتستعبد
)١(

.   

                                                           
ولد النبوي الرشيف )١( لك بدر الدين الحوثي بمناسبة ذكرى ا   .هـ١٤٣٧ خطاب السيد عبد ا
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ًلم يكن العدوان عىل اليمن وليد الصدفة، وال بدعا من الطغاة فهـو 

طـامع قديمـة، ومخططـات  ستكربين؛ إنه امتـداد  دأب الجبابرة وا

ـاكرين،  ـردة وا ، وأفئدة ا صهيونية سابقة، نظمتها أدمغة الشياط

ية األوىلفما تزال آثار الحرب م ١٩٤٥  عـامم والثانية١٩١٤  عام العا

ات بـرشية  ظاهرة حتى اليوم، ويف األذهان كـوارث صـناعية، وتـدم

وشـيما، وناجـازاكي اليابـانلعدد من الدول، فكارثـة   بأرقامهـا ه

ذهلة  ٌرضب من قصص الخيال، وآثارها الساخطة عىل الكيـان كأنها ا

ًتـسرتا بـستار الـسعودية ودول األمريكي الذي يرضب اليمن اليـوم م

التحالف؛ إنه عدوان خارجي بأياد داخلية، وتكتيك إرسائييل بامتيـاز، 

، وإرصارهـم عـىل الحيـاة  الذي تالىش جربوته أمام صـمود اليمنيـ

نتزعة   .إلكمال مرشوع الكرامة، وانتزاع حقوقهم وملكياتهم ا

ون اليمن سرتاتيجية معينة، وأثر قوي ومبارش عىل شئإوللسعودية 

سرتاتيجية يف اتصفت هذه اإل« واالجتماعية، فقد السياسية واالقتصادية

مجملها بطابع هجـومي، حيـث نجـدها وباسـتمرار مبـادرة بخلـق 

األفعال، بينما نجد أن اليمن يف معظم األحيان مكتفية بالرد عىل هـذه 
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، باســرتاتيجية األفعـال وهـو مـا يمكــن تـسميته، إن  صـح التعبـ

»دفاعية
)١(

.  

ولذلك حاولت اليمن وال تزال االسـتقالل عـن النفـوذ الـسعودي، 

واالتصال بالعالم الخارجي، واالكتفـاء بـذاتها مـن خـالل النهـوض 

ـستمر  ملكة السعودية تعرب عن قلقهـا ا باقتصادها؛ وهو ما جعل ا

بالنيابة عن أسيادها، ومخاوفها من عالقة اليمن بالـدول األخـرى، ال 

عادية له ا كالعراق يف أواخر الثمانينات، ومـرص يف الـستينات، سيما ا

ًوإيران اليوم، وتختلق لصد ذلك نـصوصا دينيـة وقانونيـة وثقافيـة 

عيش   .بعيدة عن الواقع ا

ه السيد ال يمنح عبده الحريـة عـىل طبـق مـن َإن الذي يرى نفس

؛ لتقييـد ٍدَدِعدو السعودي يلجـأ إىل طرائـق قـفضة؛ وهذا ما جعل ال

ً، وتــضييق صــالحياته، واســتعماره ثقافيــا ودينيــا يمنســيادة الــ ً ِ ِ

ًواجتماعيا، ولم يكن يخطر له ببال أن مخاوفه تلك سترتجم عىل أرض 

  .ًالواقع، وهو محكم قبضته عىل اليمن قيادة وشعبا كما يخال

ًوالعدوان ليس حربا، وال رصاعا بل اعتداء واضح، ظلمات بعـضها  ً

سعودي األمريكي الغاشم يف وحشيته ّفوق بعض؛ لقد تعدى العدوان ال
                                                           

النزاع الحدودي ب اليمن والسعودية، وقـائع حلقـة نقـاش أقامهـا لسقاف، فارس، ا )١(

ستقبل، مركز عبادي للدراسات والنرش   .٨٠: ص، م١٩٩٧صنعاء ، ، مركز دراسات ا
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كل اعتداء، وتجاوز كل خط أحمر، وها هو يمر عام كامـل عـىل هـذه 

االنتهاكات، وقد تعدى العدوان كـل معـاني اإلنـسانية، ونقـض كـل 

ية، مـستهدفا البـرش والحجـر والـشجر، ومخلفـا آالف  واثيق العا ًا ً

، ال سيما النساء واأل دني ًطفـال، ومـستهدفا الشهداء والجرحى من ا

ساجد، واألسواق الشعبية،  دارس، والجامعات، وا ، وا واطن منازل ا

خـازن الغذائيـة،  ـصانع، وا طارات، وا وانئ، وا عالم األثرية، وا وا

وفرض حصار جوي وبري وبحري عىل البالد، ومنع الغـذاء والـدواء، 

ة عـىل  شتقات النفطية، ويركز يف الفـرتة األخـ تـدم الجـسور وا

كتظـة  حافظات، وقصف األسـواق ا دن وا والطرق التي تربط ب ا

دني األبرياء   .با

ثال ال الحرص من تلك االنتهاكات والتجـاوزات  ونذكر عىل سبيل ا

التي خلفت مئات الضحايا، ومئات النازح جراء غارات العدو الـذي 

حافظا   -:تًيشن عرشات الغارات يوميا يف مختلف ا

  .م٢٠/٤/٢٠١٥ مجزرة فج عطان يف -١

  .م١١/٥/٢٠١٥ مجزرة نقم يف -٢

خا -٣   .م٢٥/٧/٢٠١٥ يف  مجزرة ا

  .م٢٤/٩/٢٠١٥ استهداف صنعاء القديمة -٤

  .م٨/١٠/٢٠١٥عرس يف عنس  جريمة ال-٥



 ١٩ 
 

 

  .م٢٢/١١/٢٠١٦  يف استهداف الصيادين-٦

كفوف-٧   .م٥/١/٢٠١٦  يف استهداف دار ا

  .م٤/٣/٢٠١٦  يفالعجزة استهداف دار -٨

روعـة بـسوق الخمـيس بمديريـة مـستبأ -٧  يف   مجزرة حجـة ا

  .م١٥/٣/٢٠١٦

حتـى شـهر للعدوان الـسعودي مـن بدايتـه ة يخر إحصائ آيف ما ييلو

  ً.شهيدا) ٩١٣٦(إجمايل عدد الشهداء  حيث بلغ .م٢٠١٦ من العام فرباير

  ً.طفال) ٢٣٦٧: ( عدد الضحايا من األطفال-

  .امرأة) ١٨٨٧: (حايا من النساء عدد الض-

  ً.رجال) ٥١١٢: ( عدد الضحايا من الرجال-

  ًجريحا) ١٧٦٦٣(فهم إجمايل عدد الجرحى أما 

  ً.طفال) ٢٤٢٥: (من األطفال -

  .امرأة) ١٩٢٥: ( من النساء-

  ً.رجال) ١٣٣١٢: ( من الرجال-

  :األضرار المادیةوكانت 

ًمدرسة ومعهدا مهنيا) ٨١٠ (- ً.  
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  .عة وكليةجام) ٤١ (-

  .منشأة صحية) ٢٨٥ (-

  ً.منزال) ٣٤٦١٠٣ (-

  ً.نازحا) ٢٧١٤٥٧٩ (-

  .محطة وقود) ٢٧١ (-

  .محطات توليد كهرباء) ١٤٠ (-

ًمنشأة ومجمعا حكوميا) ١١٣٦ (- ً.  

  .موانئ ومرايس بحرية)  ١٠ (-

ًطريقا وجرسا) ٥٣٠ (- ً.  

  ً.مطارا) ١٤ (-

ًمصنعا ومعمال) ٢٢٣ (- ً.  

ًما سياحيامنشأة ومعل) ١٤٩ (- ً.  

  ً.مسجدا) ٦٦٤ (-

ًمعلما أثريا) ٧٢ (- ً.  

  .منشأة إعالمية) ١٧ (-

ًبا وناديا رياضيالعم) ٥٣ (- ً ً.  
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  .خزان مياه) ١٦٣ (-

  .برج اتصاالت) ١٦٧ (-

  .مخزن لألغذية متنوعة) ٦٠٣ (-

  .مخازن قمح) ٨ (-

  .شاحنة وقود) ٢١٢ (-

  .ناقلة لألغذية) ٤٦٣ (-

  .مزرعة دجاج) ١٥٧ (-

سوقا) ٣٨٩ (-
)ً١(

.  

َّانتاب الطرف السعوديَّ األمريكيلقد  بـسبب فـشل عدوانـه عـىل  َ

يا تأكل األخرض واليابس؛ فقـد عقلـه وهـو بـ ذهـول اليمن  هست

ستضعف  وصدمة عصبية تجاه تمرد وصمود وصرب الشعب اليمني ا

ظلـم الـذي خـيم  صاحب اإلمكانات البسيطة، وخروجه عىل نفوذه ا

نطقة العربية، وقيدها بسالسل االحتالل بشبحه الصهيوأم ريكي عىل ا

ًبمختلف وسائله وأساليبه البشعة فكريا واقتـصاديا وثقافيـا ودينيـا  ً ً ً

ًواجتماعيا، الذي يضع بصمته عىل كل ورقة من أوراقه ليحيلها فسادا،  ً
                                                           

، حـصيلة عـام مـن  اإلحصائية صادرة عن االئتالف الوطني لرصـد جـرائم العـدوان)١(

  .م٢٠١٦ مارس ٢١ يف العدوان السعودي األمريكي عىل اليمن، صدرت
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ِظهـر الفـساد يف ﴿: وهو ما صنعه آل سعود، وال يرضاه الله، قال تعاىل ُ ََ ََ َْ

ِّالــرب َ ــاس ليــذيقهم بعــض الــذي عملــوا لعلهــم ْ ــدي النَّ ْ والبحــر بــام كــسبت أ َُ َ ْ ُ ُ ْ َ ْ َ ََّ َ ُ َّ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ ِ َ َ َ ِ ِ

َيرجعون ُ َِ ْ﴾
)١(

 .  

  

  . تشكيل تحالف خليجي عربي صهيو أمريكي-١

  . البحث عن رشعية وهمية وذرائع غ منطقية-٢

  .بنى التحتية تدم ال-٣

  . رشاء الذمم، ونقض العهد-٤

دني األبرياء-٥   . استهداف ا

  . تنفيذ سياسة االغتياالت-٦

حرمة دوليا؛ كالقنابل العنقودية-٧ ً استخدام األسلحة ا ّ.  

 استخدام أساليب شنيعة حرمها الـدين اإلسـالمي؛ كالتعـذيب، -٨

  .والقتل بطرائق السحل والصلب والسلخ

  .رتزقة والخونة والعمالء تشكيل ا-٩

  . استقبال الخونة والعمالء، واحتضان جرائمهم-١٠

                                                           
  .٤١: الروم)١(



 ٢٣ 
 

 

ناطقية والعنـرصية، بـ -١١ ذهبية وا  إثارة الفتن، والخالفات ا

  .أبناء الوطن الواحد

  . نرش الشائعات داخل اليمن وخارجها-١٢

  .  تغذية وتوسيع تنظيم داعش والقاعدة لبث الرعب-١٣

  .مي وقلب الحقائق  التضليل اإلعال-١٤

قاومة-١٥ صطلحات؛ كلفظ ا   . اللعب با

سافرين اليمني ذهابا وإيابا-١٦ ً إهانة ا ً.  

ــرأة والعجــوز يف العــدوان الــسعودي  وال فــرق بــ الطفــل وا

ـسجد، أو  نـزل، أو ا األمريكي، وال اختالف ب األماكن يف أن تكون ا

ستشفى، أو السوق؛ فكلها درسة، أو ا  بنى تحتية، ومرافق دولـة يف ا

حافظات اليمنية طمعا يف أن يقع اليمانيون له ساجدين   .ًمختلف ا

واثيـق هذا العدوان الهمجي السافر تجاوز كل الحدود، ونقـض كـل ا

ية قبل أن نتحدث عن عالقات الجوار، ورابطة الـدين، ودول  اإلنسانية والعا

غـ ذلـك، فهـي تـستع إسـالمية أو » دول التحـالف«ما يسمى بــــ

رتزقة؛ فيما تجدها تعاقـب بـشدة عـىل جريمـة  بالجواسيس، والخونة، وا

دنيـة؛ Treason والخيانـة Espionageالتجسس   يف قوانينهـا العـسكرية وا

تحدة األمريكية عدوة الشعوب، وكـابوس اإلنـسانية التـي  ومنها الواليات ا

 أمريكـا، أو االنتمـاء إىل ترتكز جريمة الخيانة عندها يف شـن الحـرب ضـد
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صفوف األعداء، أو إعانتهم وتشجيعهم، بل مجـرد تقـديم وسـائل الراحـة 

لهم، فما تستع به هذه الدول ضد اليمن ال تقبله التـرشيعات العربيـة، أو 

ترشيعات الدولة االشرتاكية، أو الدول الرأسمالية
)١(

 .  

قراطيـة عـام وانظر إىل الترشيع الجنائي يف جمهورية اليمن الديم

الجـرائم : (م؛ وهو من أحدث الترشيعات العربية تحت عنـوان١٩٧٦

ـادة ، حيـث، ويف باب جرائم الخيانـة)ضد الدولة والشعب ) ١٠٢( ا

تعاقب بـالحبس مـدة ال تقـل عـن «تضم كل خونة اليمن اليوم فهي 

خمس سنوات، وال تزيد عـن خمـس عـرشة سـنة، أو باإلعـدام مـع 

ًارتكب فعال بقـصد اإلرضار ) لكل يمني(الت مصادرة األموال يف الح

باستقالل الجمهورية، أو وحدتها، أو سـالمة أراضـيها، أو مقـدرتها 

 أن يكـون هـذا الفعـل هـو االنتقـال إىل جانـب العـدو، أو ،الدفاعية

التجسس أو الهروب خارج الحـدود، أو رفـض العـودة مـن خـارج 

 للقيـام بنـشاط معـاد الحدود إىل الجمهورية، أو معاونة دولة أجنبية

للجمهورية، أو التآمر بقصد االستيالء عىل السلطة باسـتعمال طـرق 

قوة، أو غ مرشوعة، أو قلب نظام الدولة، أو النظـام االجتمـاعي بـال

»فصل جزء من إقليم الدولة
)٢(

.  

                                                           
، جرائم التجسس يف الترشيع العراقي، دراسـة مقارنـةاألعظمي، سعد إبراهيم، :  ينظر)١(

وجـرائم التعـاون ؛ ٨٧،٧٦م، ص١٩٨١رسالة ماجست يف القانون من جامعة بغداد، 

 .٦٦،٦٥مع العدو يف زمن الحرب، ص
  .٥٨ الحرب، ص جرائم التعاون مع العدو يف زمناألعظمي، )٢(
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ًمهما بلغت إمكانات العدو فإن كيد الشيطان كان ضعيفا، وفيمـا 

نظمـات يتعلق  بصمود اليمني فإن ثباتهم أذهـل العـالم وأحـرج ا

واطن اليمني ينزل الشارع  تحدة؛ فال يزال ا الحقوقية ومواثيق األمم ا

ـدارس  رأة ذلك، كما أن عودة الطالب إىل ا ويمارس عمله كما تفعل ا

والجامعات، وتأم الرواتب الشهرية لهو من أهم الدالالت عىل صمود 

ستويات واالتجاهات، وإن كـان اليمني ً أفرادا وجماعات يف مختلف ا

ناطق التي تتواجد فيها عنارص الجيش واللجان الـشعبية  يتفاوت، فا

ناطق التي  ًأكثر أمانا، فيما تمارس أبشع صور اإلرهاب والتطرف يف ا

قاومـة؛ ومـن  تتمركز فيها عنارص داعش والقاعـدة، ومـا يـسمى ا

الصمود اليمني؛ ألنها واسعة لكن نحاول ذكـر الصعب حرص مظاهر 

  .أبرز أنواع الصمود وجبهات الجهاد

 

أدرك اليمنيون أهمية الفكر، ونوع الثقافة يف بلورة اتجـاه الفـرد 

  االهتمـاموتوجهاته، وهو ما أكد عليه ديننا الحنيـف بتـشديده عـىل

قـاوم إثارةيف  مهم ٌ أثروأهله، والذين كان لهمم العلب  الوعي الـديني ا
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 شـعبنا ضـد الغـزاة د، واستثارة الرصـيد التـاريخي لجهـاللعدوان

، وتوظيف ذلك يف حركة فاعلـة حتل  قـضت عـىل أحـالم الغـزاة وا

  .ومرتزقتهم

 يف أكثـر -رضوان الله عليه–يركز السيد حس بدر الدين الحوثي 

قافة القرآنية وفهم معاني من ملزمة عىل الجانب الثقايف والعودة إىل الث

لك الحوثي ذلك الدور وتلك األهميـة  القرآن، وكذلك يؤكد السيد عبد ا

تطـرف،  توقد، وتـصحيح الفكـر ا بحرصه عىل الحديث عن الوعي ا

غلوطة التي تزيف  ِّوتقويم الثقافات ا َ  الدين اإلسـالمي، وتـؤثر صورةُ

جتمع   .عىل الفرد وا

 هذا الشعب بثقافة القـرآن الكـريم،  إن تثقف قطاعات واسعة يف

ثقافة العزة والكرامة، وثقافـة حرمـة الخـضوع واالسـتكانة أظهـر 

تانـة، وإن  ستوى من الصمود والـشموخ، والـصرب وا اليمني بهذا ا

ركنت بعض التنظيمات الثقافيـة إىل الفئـة الـصامتة تحـت مـسمى 

أقالم عـدد مـن الحيادية، ومربرات ضياع الحق ب هذا وذاك، وجمود 

شهد الثقايف اليمنـي يـضج بهـا، إال أن أصـحاب  ثقف التي كان ا َّا

األقالم الحرة من العلماء واألدباء والشعراء أقـاموا تنظيمـات جديـدة 

ًتمثل اليمني الحر وبكل شجاعة، إدراكا منهم أن دورهم ال يقل أهمية 

واجهـة عن دور الجندي يف الجبهة؛ ونذكر من ذلك الجبهة الثقاف يـة 
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ًالعدوان التي أعلنت لقاء تشاوريا موسعا ضد العدوان ً.  

-  والزواملُ اليمنية بشعرائها األحرار، واألناشيدُ القصيدةشهرتو

 فاعل ٍأهم سالح -َّهيجت مشاعر النخوة والعزة و،  العدوانّحدتالتي ت

  . استخدمه الشعب اليمني يف وجه الغزاة ومرتزقتهمومؤثر وقوي،

درسـية كما ظهرت بـادرات الطالبيـة، والفعاليـات ا  عدد مـن ا

والجامعية التي تندد بالعدوان السعودي األمريكي، ناهيك عن الوقفات 

ظاهرات السلمية، وإصدار صحف ومجـالت جديـدة،  االحتجاجية وا

ــة ترصــد جــرائم العــدوان وانتــصارات الجــيش  ومواقــع إلكرتوني

  .األسطورية

 

 يكن العالم قد وضع يف حـسبانه أن دولـة الـيمن البـسيطة يف لم

ًالصمود يوما واحدا أمام ذلك الهجوم الكاسح، العدد والعدة قادرة عىل  ً

ًلكن صمودها يوما بعد يوم، وضع العدو يف ورطة أنـى لـه الخـروج 

ًمنها، رغم النفس الطويل الذي استمر أربع يوما الذي قابلت القـوة 

اليمنية العدو به لعله يدرك الفخ الذي نصبه لنفسه، ح تجاهـل أن 

، وكما يقـول تعـاىلًالعزة لله جميعا ولرسوله ولل َفلـام فـصل ﴿: مؤمن ََ َ ََّ
َطالوت باجلنُود قال إن ا مبتليكم بنَهر فمن رشب منْه فليس منِّي ومن  َ َُ َ ْ ُ َ َ ِْ ِ َِ َ َُ َ َّ َ َِ َ ٍ ِ ُِ ِ َ َ َّ ِ ُ ْ ُ
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ِمل يطعمه فإنه منِّي إال من اغرتف غرفة بيده  ِ َِ ُ ُ َ َِ ً َ َ ْْ َ ُْ َْ َ َ ِ َّ ِ َِّ ْ ً فرشبوا منْه إال قلـيالۚ◌َّ ِ َ ََّ ِ ُ ِ ُ ِ ْ مـنْهم َ ُِّ
ـــا اليـــوم بجـــالوت ۚ◌ ـــوا معـــه قـــالوا ال طاقـــة لنَ َ فلـــام جـــاوزه هـــو والـــذين آمنُ َُ ْ َ ُ َّ ََ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َِ َ َ ََ َ َ َ ََ ِ ُ َّ

ِوجنُوده  ِ ُ ً قال الذين يظنُّون أهنم مالقـو ا كـم مـن فئـة قليلـة غلبـت فئـة ۚ◌َ َ ُ َ ُ ََ ْ َِ ٍ ٍ ِ َِ َ ََ َ َ َّ ََ ِ ِّ ُّ ََّ ِ َّ ُ َ

ِكثرية بـإذن ا  َّ ِ ْ ِ ِ ً َ ِ ُ واۗ◌َ َّ َ مـع الـصابرينَ َّ َِ ِ َ﴾
)١(

وهو يحسب أنـه قـد أهلـك . 

الجيش قبيل العدوان تارة باالغتياالت الفردية، وأخرى بالجماعيـة، إال 

أن قوات الجيش واللجان الشعبية واألمنية اسـتطاعت النهـوض مـن 

جديد، وإقامـة دورات عـسكرية مكثفـة، ورفـد الجبهـات بـالجنود 

ال ) باستثناء الخونة(الشعب اليمني والجهوزية الكاملة، ويقف معهم 

سيما فئة الشباب بتقديم نفسه وماله، واثق يف الله، مـستمدين منـه 

وعودين به؛ كما استطاعت القوة الصاروخية للجيش واللجان  النرص ا

الشعبية تطوير صواريخ وإطالقها عىل مواقع العدو يف الحدود، وباب 

حتل يف رتزقة وا ندب، ومواقع ا ناطق اليمنية، كمـأرب، وتعـز، ا  ا

ها   .وعدن، والبيضاء، والجوف وغ

ات العبـوات  كما قللت اللجان الشعبية واألمنية من فـرص تفجـ

فخخة التي خلفت عددا مـن الـضحايا شـهداء  ًالناسفة والسيارات ا

ــل العــدوا ــدر (ن يف تفجــ مــسجدي وجرحــى، كمــا حــدث قبي ب

  .م٢٠١٥ مارس ٢٠ يف )والحشحوش
                                                           

  .٢٤٩: البقرة)١(
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ـاكر بعـد أن  لم يكن من السهل مواجهة ذلك العدوان بتحالفـه ا

جلست األطراف السياسية للحوار أشهرا طويلة، وبعد أن قدمت الكث 

بادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التـي كانـت  من التنازالت، وقبلت با

واجهـة جـال أمـام الخونـة للفـرار مـن ا  مصيدة وذريعة إلفساح ا

وفمبيك، ورغـم  الرشيفة، وتحملت عناء الجلوس واالستماع ألكاذيب ا

فتعل، واإلشكاليات السياسية، والثغور التي عمقهـا  الفراغ السيايس ا

شكلة  دعو هادي، إال أن اللجنة الثورية الرقابية العليا لم تدر حول ا َّا

حافظـة عـىل  ووضعت الحلول الرسيعة الحتواء كـل الـصعوبات، وا

مؤسسات الدولة من االنهيـار والنهـب، كمـا قبلـت خـالل العـدوان 

ًالتفاوض والحلول السلمية حقنا للدماء، وجلست عىل طاولـة الحـوار 

يف جنيف أكثر من مرة، وعملت عىل سد هذا الفراغ بحنكـة سياسـية، 

وقيادة حكيمة لم تسمح للعدو تحقيق أهدافـه ومطامعـه عـىل أرض 

دو، وأهداف مؤتمر جنيف، والهدنة التـي السعيدة، وفضحت نوايا الع

  .ًكان ينقضها العدو بعد أن يأخذ قسطا من الراحة
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كان من الواجب التصدي لقنـوات البهتـان واالفـرتاء، والتـصدي 

للشائعات التي تهدف إىل تكوين نفسية مهزومـة، وهـي أخطـر مـن 

ة األخرى، فظهرت عدد من القنوات وا إلذاعـات التـي األمراض الخط

عنوية للمواطن اليمني، ونقل الصورة الواقعية  تعمل عىل رفع الروح ا

كما هي، وقد عمل العدو عىل إغالق عدد من الرتددات، وحظر عدد من 

عنيـون  نددة بجرائم العدوان السعودي األمريكي، واستمر ا واقع ا ا

ال سيما يف حملة يف األمر بإيصال رسالة الصمود إىل كافة أبناء العالم، 

 يف أول ً مليونـا٧٧عجابـات إذ بلغت اإل) ا تقتل الشعب اليمنيأمريك(

ة يف إيـصال  التـي حققـت انتـصارا لـإلرادة اليمنيـحملة للتغريدات

  .مظلوميتها إىل العالم

لقد أظهرت القنوات واإلذاعات وحسابات مواقع التواصل اليمنيـة 

يل الواعي، واالسـتجابة صمودا حقيقيا، وظلت تواكب كل جديد بالتحل

حمودة للمجريات، وفـضحت قنـوات العـدوان الزائفـة والكاذبـة،  ا

واستطاعت إيصال الحقيقة إىل قطاعات واسـعة مـن أبنـاء الـشعب 

اليمني، وباتت صدقية اإلعالم اليمني محل ثقة الجميع، ومثار اسـتياء 

ة  ـس ورعب األعداء؛ األمر الـذي جعلهـم يحـاولون إسـقاط قنـاة ا

  .والقنوات الوطنية من األقمار الصناعية
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لقد عمل أعداء الوطن عىل خلخلة االقتصاد اليمني قبيـل العـدوان 

وبعده، من خالل رفع األسعار، وتسارع الجرعات التي أثقلـت كاهـل 

ان العدوان السعودي األمريكـي ليقـصف  واطن اليمني، ويأتي ط ا

صانع، ومخازن الحبوب،  زارع، والـدواجن، ومختلـف ا والحليب، وا

ًاألغذية، ويمنع دخول الدواء والغـذاء، فيمـا نلحـظ تزايـدا ملحوظـا  ً

للمنتجات السعودية واإلماراتية بشكل خاص، كمـا عمـل عـىل قطـع 

واطنون معا، وأصـحاب  ياه والكهرباء التي تكاتف لحلها ا ًشبكات ا

ياه يف كل منطقة، ويف أكثـر الخ الذين كانوا يتكفلون بإنشاء سبيل م

واطنون حاجتهم، كمـا اسـتفادوا مـن ترشـيد  من حارة، يأخذ منه ا

ـواطن إىل  ياه دون إرساف، أما الكهرباء فقد لجأ أغلبية ا استعمال ا

رشاء طاقات شمسية، وبها عادت الحياة، وارتفعت أصـوات التلفـاز، 

نزلية، ولم ينس كث من اره بخـط  هم إمداد جـواألدوات الكهربائية ا

 فـإذا مزلهنـاديـل خـارج ماقنوضع الكث منهم ين به منزله، كما 

  . بالشوارع تنعم باألنوار
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لهـوف، وإطعـام الجـائع،  كان ديدن اليمني وال يـزال إغاثـة ا

ه ، وهو ما بدا ملحوظا يف تكاتف الـسكان مـع موغ ًا من أعمال الخ

ي إىل خوتهم، ال سيماإ  النازح الـذين اضـطرهم القـصف الهـست

عنيـون  مغادرة منازلهم ال يحملون معهم سوى أنفسهم، وهنا وقف ا

لـبس،  ـرشب، وا أكـل، وا ـسكن، وا باألمر ولجان اإليـواء بتـوف ا

ـدارس، وسـكن الجامعـات مـأوى لهـؤالء  ًواستخدموا عـددا مـن ا

ترضرين، وأقاموا لهم النـدوات الثقاف يـة والتوعويـة، ومحـارضات ا

التنمية البرشية التي ترفع من معنوياتهم، وتخرجهم من تلك النكبـة، 

ًال سيما من فقدوا عزيزا من البرش، أو حبيبا من األعضاء؛ وكانت أعداد  ً

ئات لوال عناية اللـه ولطفـه  ْأهـم ﴿النازح يف بداية العدوان تفوق ا ُ َ

َيقــسمون رَمحــت ربــك  ِّ َ َ َُ ْ َ ِْ ْ نحــۚ◌َ َن قــسمنَا بيــنَهم معيــشتهم يف احليــاة الــدنيا َ َ ُ ُ ْ ُْ ُّ َِ َِ ْ ِ ْ َّ ْ ََ َ َ◌ۚ 

ْورفعنَـــا بعــــضهم فــــوق َبعـــض درجــــات ليتخــــذ بعـــضهم بعــــضا ســــخريا  ُ ْ َ َ َ ْ ْ ُ ْ ْ َِ ْ ُ َ ْ ًَ ُ ََ َ َ ََ َ َِ ٍَّ ِّ ٍ◌ۗ 

َورَمحت ربك خري ممـا جيمعـون ُ ََ ْ َ ََ َّ ِّ ٌ ْ َ َ ِّ ُ ـرأة اليمنيـة ،)٣٢:الزخرف(﴾ْ  كما عادت ا

بى الخضوع لغ الله للوسائل واألسـاليب القديمـة، الصامدة التي تأ

جتمع اليمني لرأيناهم متسول يف البالد  ولوال هذا التكافل ب أفراد ا

  .العربية واإلسالمية
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حتل  ستضعفة أمام ا سبق أن قرأنا وسمعنا عن صمود الشعوب ا

عتدي، لكن اليمني اليوم أثبتوا  ًصمودا غ مسبوق أمام عدد مـن وا

تنوعـة فـــ ختلفة والتنظيمـات ا حتل والجنسيات ا الجنجويـد "ا

قاومة والقاعدة وحـزب اإلصـالح و خونـة الوالبالك ووتر وداعش وا

كلهم جـاءوا لهـدف واحـد، هـو تكمـيم األفـواه » عمالءالرتزقة واو

، ويف الحقيقة لو اعتمدنا عىل  إمكانياتنا لهلكنا يف الشجاعة من اليمني

  .يوم واحد، لوال التدخل اإللهي، وتحقق الوعد بالنرص والتمك

 

 من يدلهم عىل ّسخر الله من عباده الصالح يف كل فرتة من الزمن

ِّولكـل﴿: ؛ يقول تعاىلالهدى ُ ِ ٍقـوم َ ْ ٍهـاد َ َ﴾
)١(

الـسيد حاليا ؛ وقيض لليمن 

لك الحوثي؛ فلكـم حـذر الـسيد حـس  الحوثيحس  والسيد عبد ا

ا مـن ّالحوثي مـن خطـر مـواالة اليهـود والنـصارى، وصـد ًر كثـ

ًالترصيحات يف ملزمة خطر دخول أمريكا اليمن الذي اعتربناه رضبـا 

 ، ًمن الخيال، ونوعا من الوهم، وها نحن نرى كل ذلك اليوم رأي العـ

                                                           
  .٧: الرعد )١(
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ة  القرآنية، والتمسك بالثقافة القرآنية لنس وفق إنما هدانا الله للمس

ة، س  الذي جعلنا نتأمـل أكثـر يف القـرآن الكـريم ما يرشدنا قائد ا

 صنف لنا األعداء، وذكـر صـفاتهم، وفـضح وشدنا إليه، القرآن الذي

ًلـن يـرضوكم إال أذى ﴿:  قـال تعـاىلنواياهم، َ َّ ْ ُ ُّ ُ َ ُ وإن يقـاتلوكم ْيۖ◌َ ُ َُ ُ ِ َ ُولـوكم ِ ُ ُّ َ
َألدبار ثم ال ينرصونا ُُ َ ُ َّْ َ َ َ ْ﴾

)١(
.  

 

إن الجهاد باب من أبواب الجنة، «: -عليه السالم–يقول اإلمام عيل 

فتحه الله لخاصة أوليائه، وهو لباس التقوى، ودرع اللـه الحـصينة، 

ّوجنته الوثيقة، فمن تركه رغبة عنه، ألبسه اللـه ثـوب الـذل، وشـمله  ُ

ُء، وديث بالصغار والقماءة، ورضب به عىل قلبه باإلسهاب، وأديل البال ُ َّ ّ ُ

َّ، وسيم الخسف، ومنع النصفالحق منه بتضييع الجهاد ِ ُ ْ َ«
٢

.  

لقد توجب الجهاد ضد العدو السعودي األمريكي الذي اعتدى عـىل 

 وهو نص رصيـح يف قولـه ،اليمني يف أرضهم وأخرجهم من ديارهم

ِأذن للذ﴿: تعاىل ِ َِّ َ ُين يقاتلون بأهنم ظلموا ُ ْ َِّ ُ َ َُ َ ِ ُ َ ُ ٌ وإن ا عىل نـرصهم لقـدير، ۚ◌َ ِْ َ ََّ ِ ِ ْ َ ٰ َ َ َ َّ ِ َ
                                                           

 .١١١:  آل عمران)١(
وسوي: ت ،نهج البالغةالرشيف الريض،  )٢(  -هــ ١٤٢٢ دار الهادي، ،السيد عباس عيل ا

  .٧٦-٧٥م، ص٢٠٠٢
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ُالذين أخرجوا من ديارهم بغري حق إال أن يقولـوا ربنَـا ا  َّ ُّ َ ُ َُّ َ َ َ ُ ََ َُّ ِ ٍّ ِ ْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُ ولـوال دفـع ۗ◌ْ َ ْ َْ َ َ

ِا النَّاس بعضهم ببعض هلدمت صوامع وب َِ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َِ ْ ََ ِّ ُ َّ ٍ َ
ِ ُيع وصلوات ومساجد يذكر َّ َ ََ ْ ُ َ َ َ َ ٌ َُ ِ ٌ َ

ًفيهــــــــا اســــــــم ا كثــــــــريا  ِ َِ ِ َّ ُ ْ ُ ولينــــــــرصن ا مــــــــن ينــــــــرصه ۗ◌َ َ َ َُ َُ َُ ُ َّ َّ ٌّ إن ا لقــــــــوي ۗ◌َ ِ َ ََّ َ َّ ِ

ٌعزيز   .)٤٠-٣٩:احلج(﴾َِ

سلك الذي وعاه اليمنيون فانطلقوا زرافات ووحـدانا نحـو  ًوهو ا

تعددة، وامتأل هـات القتـال بالرجـال، ت جبالعمل الجهادي بجهاته ا

غاوير واألبطال   .واستبق إىل التضحية والفداء واالستشهاد ا

 

رأة العربية األصيلة يف إعداد جيل واعد  علم أعداء الوطن دور تلك ا

لتـي ال تـساوي يقف مع الحق، ويعادي الباطل، ال تغريه تلك الدنيا ا

وىل سعشجناح بعوضة، وال   فكانـت تلـك سبحانه وتعاىل نعل عند ا

رأة الصالحة وكانت خ متاع الدنيا   .ا

رأة اليمنية خالل الحروب الست السالفة  وليس ببعيد عنا صمود ا

ح سكنت باطن األرض وربطت عىل بطنها الحجر؛ فتناولت الـصرب 

ًطعاما والصمود رشابا، والحرية هـواء؛ وهـا  نهـي طـائرات العـدوا ً

رأة اليمنية  ل  وتجـدولها ضـمن أو، مرمـى النـاريفالسعودي تضع ا

رأة اليوم بـرا ، عىل اإلطالقأهدافهاأهدافها إن لم تكن أول  ً فلم تسلم ا
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ًوال بحرا والجوا؛ لم تسلم يف بيتها أو مكان عملها  حتى وصـل الحـال ،ً

فخخـة  البائس بأعدائها إىل قصفها يف محرابهـا باتخـاذ الـسيارات ا

 أويف طريقهـا لـرتد ،ًبديال عن القصف الجوي بالطائرات والصواريخ

اء الذي تسبب العدو السعودي األمريكي يف قطعه   . ا

رأة اليمنية منذ عام وهـي تـستبدل رفاهيـة العـيش   بـشظفه،ا

ـاء ـشتقات النفطيـة، وانعـدام الكهربـاء،فصمدت أمام قطع ا  ، وا

طب وأواني الفخـار، ح اللتنوردت  وعا،لَُوواستعانت بخربة النساء األ

 ،واستفادت من العمارة اليمنية القديمـة يف تخـزين الطعـام واللحـم

اء والرشاب بطرق تقليدية؛ ومنها حفظ األطعمـة بتـسخينها  وتربيد ا

يكروبات  فإذا بها ، ثم تناولها يف اليوم  الثاني بل الثالث،مساء لقتل ا

 واسـتمتعت ، إىل لحظـة أمـل بل حولت لحظة األلـم،مرةل كحالها أو

بإعانة أخواتها من النساء األخريات يف ابتـداع طـرق تـساعدهن عـىل 

  .استمرار الحياة

تسارع من الرضبات وتلك الغـارات الالمتناهيـة  ورغم هذا الكم ا

ـرأة مـن واجبهـا الـوطني،  دني الرشفاء لم تتنصل ا فوق رؤوس ا

ان، وتطـأ وعملها الرسمي، فخرجت ألداء وظيفتهـا، تـ ستظل بـالن

  .حرارة الظلم

رأة اليمنية يف عدد من منظمات اإلغاثة، حرضتجهة أخرى  ومن  ا
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شاركة يف  واطن اليمني، بل ا ، والتخفيف عىل ا ومراكز إيواء النازح

ات واالحتجاجات التي تندد بالجرائم العدوانيـة البـشعة التـي  س ا

عتدى عليه ظلما يرتكبها العدوان الهمجي الظالم عىل ا ًلشعب اليمني ا َ

، ال سـيما يف  ًوزورا، ولم يثنها هذا العدوان عن ممارسة أعمـال الخـ

 من مشاريع إفطـار الـصائم، وكـسوة العيـد، ،شهره الكريم رمضان

ها من مشاريع الخ   .وغ

وال يخفى عىل العالم بأرسه كيف وقفـت صـامدة مكـابرة وهـي 

ا بمنأى عن التثبيط  فقامت تقدم لوطنها الغـايل أغـىل مـا ،ًتعترص أ

 وتعـرض شاشـات التلفـزة تملكه من أب وزوج وابن قراب طاهرة،

رأة األمبشكل متكرر  وهـي تـستقبل ، والبنـت، واألخـت، والزوجة، ا

بـل ًشهيدها بالزغاريد، وتزفه إىل روضة الشهداء باعتبـاره عريـسا، 

رأة حدث أن  عركـة عـىل عائلها الوحيد للذهولدها وشجعت ا اب إىل ا

ًفريد لم يسجل التاريخ له مثيالٍنحو  ٍ.   

جوهرات من الذهب والفضة غ مكرتثة  كما قدمت ألوان الحيل وا

غرية، كما أنفق  عدد كب مـن األرس بالجرامات الثقيلة والتشكيالت ا

ترضرة  ضحايا العدوان من أهـايل عطـان ونقـم وسـعوان عىل غ ا

ها من األماكن ؛ فالقضية واحدة، والهم مشرتك، والكل مستهدف، وغ

ِوإن﴿: قوله تعاىلاستيعابه ل اليوم  بهذا يؤكدالشعب اليمنيو ْتـصربوا َ ُ ِ ْ َ 
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ْوتتقوا ُ َّ َ ْيرضكم َال َ ُ ُّ ُ ْكيدهم َ ُ ُ ْ ًشيئا َ ْ َّإن َ َا ِ َبام ّ َيعملون ِ ُ َ ْ ٌحميط َ ِ ُ﴾
)١(

: تعاىلوقوله  .

ُّيود َّما﴿ َ َالذين َ ِ ْكفروا َّ َُ ِأهل ْنِم َ ْ ِالكتاب َ َ ِ َوال ْ َاملْرشكني َ ِ ِ ُ َينَـزل َأن ْ َّ ُعلـيكم ُ ْ َ ْمـن َ ِّ 

ٍخري ْ ْربكم ِّمن َ َُّ ِّ﴾
)٢(

 .  

رأة  عىل عاتقها تربيـة أطفالهـا وتنـشئتهم عـىل اليمنية وتحمل ا

بادئ السليمة  وتوف الجو اآلمـن لهـم لتـزداد مـسئوليتها اليـوم، ،ا

ًعدون رعبا، ويطلبـون منهـا ويتضاعف همها، وهي ترى أطفالها يرت

ًالهرب إىل مكان أكثر أمانا ال تعرف له سميا يف ظـل الطـائرات التـي 

تـوحش  أكلت األخرض واليابس، وأمطرت األرض بوابل من قـصفها ا

فرتس ها ا   .وزئ

كان ؛وإضافة إىل ذلك رأة النازحة يف ا  الدور الهادف التي تؤديه ا

تهدئة الوضع ومساندة الرجل يف بنـاء الجديد لها وعملها الدؤوب عىل 

ـستقلة التـي  البنية التحتية للدولة اليمنية الجديـدة ذات الـسيادة ا

 الذي أظهره العدو اليوم بشكل ،دمرها الحقد وعبث بها العداء القديم

  . فكشف األقنعة عن حقد دف منذ عرشات السن،واضح فاضح

  

                                                           
 .١٢٠:  سورة آل عمران)١(
  .١٠٥:  سورة البقرة )٢(
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ب الطفل اليمني معنى الصمود والثبات، ويفهـم مظلوميـة يستوع

الشعب اليمني عىل نحو يدهش األلباب، ويحـ العقـول وهـو يقـف 

إلسعاف ضحايا القصف، ويرغب يف التربع بالدم، وينفـق مـن مالـه 

الخاص، ويهدي مالبسه واحتياجاته للنازح عن طيب خاطر، وهـي 

الوطن يخجل أمامها الفـارون  وشعور باالنتماء إىل أرض ثقافة دينية

  .من وجه اليمن

ًلقد ظهر الطفل اليمنـي يف عـدد مـن الفعاليـات شـاعرا وأديبـا  ً

ًوناصحا ومذيعا وممثال، ووقـف سـاعات طويلـة تحـت الـشمس يف  ً ً

نددة بحوادث العـدوان الـسعودي األمريكـي، مستـش ات ا س ًعرا ا

، وكان له حضور )ةهيهات منا الذل: (ًاهاتفمعنى الكرامة والشموخ، و

  . قوي يف تشييع الشهداء وزيارة الجرحى

ة الصمود شمل برنامج تأهيل النازح الجانب الرتفيهي  ويف مس

للطفل وتعويضه عن تلك الصور البشعة، وإحالل صور أخرى محلها 

إن لم تكن قادرة عىل طمسها تماما؛ فهي دون شك تسهم بفاعليـة يف 

عاناة لديهرسم ابتسامة عىل محياه وتخف   .ف من حدة ا

درسته، وإكمال  ولم يمنع ذلك العدوان الطالب اليمني من العودة 
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ًمشواره التعليمي صابرا صامدا ينتظر النرص تلو النرص  غ مكـرتث ،ً

 مـن تلـك ، ويقطن يف مسامعه، ويثبت يف مخيلته،بما يرتسم يف ذهنه

فزعة فاجئة،األصوات ا لعاب التي هي أبـسط ً بدال عن األ، والغارات ا

األثـر،  األوىل من عمره كما جـاء يف  ال سيما يف السبع السنوات،حقوقه

 فما يستقر يف عقله الباطن من ،ً»والعبه سبعا«وأثبته علم النفس اليوم 

أشالء متناثرة ودماء ساخنة تروي عطش السفاح والجبابرة الـذين 

  .لن يرويهم سوى الحميم يف قعر جهنم

وان الغاشم كل األحالم الجميلة، وسطا عىل األمومـة لقد قطع العد

 لتقف بعدها منظمات حقوق ،ّوالطفولة تحت تواطؤ عربي ودويل ب

رأة والطفل   خجـىل مـن ً-التـي لـم تقـدم شـيئا-اإلنسان وحقوق ا

ـستبد من متنصلة ،مسمياتها تهالكـة، وغطـى العـدوان ا  أهدافها ا

بآثاره ومقدراته ومقدساته وموروثه  ولعب ،الجغرافية اليمنية بأكملها

رأة، ويرحم الطفل ليدخل الشعب اليمني يف حرب  الثقايف الذي يكرم ا

  .  رضوس ال ناقة لهم فيها وال جمل
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  -:وتمثلت يف جانب

  -:قوافل برشية: األول

هم، اليمنيون لم يستنجدوا بأحد للقتال معهم، بل دافعوا عن أنفس

ختلفـة  نـاطق اليمنيـة ا وعرضهم، وأرضهم بأنفسهم، فقد رفـدت ا

ًجبهات القتال بالجنود، وأرسلت مـشجعة عـددا مـن أفـراد قبيلتهـا 

عتدي،  للجهاد بعد أن أعلن العلماء وجوب فريضة الجهاد، والرد عىل ا

تها وفلذات أكبادها، واستقبلت شهداءها بالزغاريد  وودعت أبناء عش

ًإيمانـا منهـا بـصدق ) لبيك يـا شـهيد: ( النارية وهي ترددواأللعاب

رحلة   .القضية، وخطورة ا

  :قوافل مادية: الثاني

ًوهنا يدرك اليمنيون فريضة أخرى وواجبا آخر، وهو اإلنفاق فهبوا 

ساعدات العينيـة والنقديـة بكـل كـرم،  يقدمون القوافل الغذائية وا

ات قبيلـة تلـو ودون انتظار مقابل من أحد، وهم يسارعون  يف الخـ

 يدركون أن كل غال ونفيس أمام فهمأخرى، ومحافظة بعد محافظة، 

: ، قال الله تعـاىلطن وحرية الشعب وكرامته لهو رخيصاستقالل الو

ِوأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل ترهبـون بـه عـدو اهللا ﴿ َّ ُ ْ َ َ َّ ْ َْ ُ ُ َ َُّ ِ ِ ِ ٍ ِِ َ ُ َ َ ِْ ْ ِّ ِّ ْ َِّ ْ َ ُ َ
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َّوعدو َُ ٍكم وآخرين من دوهنم ال تعلموهنم اهللا يعلمهم وما تنفقوا من يشء َ
ْ َ ِ ِ ِْ ُ ُ ََ ْ ُ ُ َ ُ ْ َْ ُ ْ َ ْ ُ َ ََ َُ ُ َ ِ ِ ِ َ ُ

تم ال تظلمون ُيف سبيل اهللا يوف إليكم وأ ْ ْ ََ َْ ُ َُ َ َ ْ َ ُُ ِ َّ ِ ِ ِ فال[﴾ِ   . ]٦٠:األ

 

ــاىل ــه تع ــول الل َوأطيعــوا ا ورســوله وال﴿: يق َ ُ َ ُ ََ ُ َ َ َّ ِ ــازعوا فتفــشلوا َ ُ تنَ َ ْ ََ َُ َ
ْوتــذهب رحيكــم  ُ ُ ِ َ ََ ْ ُ واصــربوا ۖ◌َ ِ ْ َّ إنۚ◌َ َ ا مــع الــصابرينِ َّ َِ ِ َ َ َّ﴾

)١(
مــن أهــم ، 

 ، وللقبيلة مظاهر الصمود عامل القبيلة اليمنية، فشيخ القبيلة له تأث

 مـن أخالق ومروءات تأبى الضيم، وتمنع الحمى، وليس هناك أوجـب

 وفيهـا ،ا جاءت خطوة وثيقة الرشف القبليـة لذالدفاع عن حمى البلد؛

واجهة العدوان الغاشم  أعلنت القبائل جهوزيتها الكاملة واستعدادها 

وعمالئه ومرتزقته سواء يف الداخل أو الخارج، ووجهت القبائل رسالة 

ًاستثنائية لكل عميل ومرتزق أن يراجع حساباته ويعود لرشده فـورا، 

ه من وعىل كل من ال يزال يفكر ويس اند ويدعم العدوان أن يحدد مص

لقد كان لهذه الوثيقة .. هذه الوثيقة التي وقعت عليها كل القبل اليمنية

جتمع اليمني واشتملت عىل مرتكـزات مهمـة  صدى كب يف أوساط ا

منها مبدأ التكافل االجتماعي وإعالن الـرباءة مـن مؤيـدي ومـساندي 

  .القبيلالعدوان والعقوبات القانونية والغرم 

                                                           
 .٤٦:  األنفال)١(
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نطقـة  يف ح ساعدت الطبيعة الصحراوية قوات العدو عىل التوغل يف ا

كانت طبيعة الشمال الجبلية الوعرة صخرة صماء وعائقا قويا أمـام تقـدم 

 وهــذا مــا يدركــه الخــرباء ،قـوات العــدو الــسعودي األمريكــي وأدواتهــا

دم القوات الربيـة وإمـدادها اللوجـستي، ب عملية تقِّالعسكريون مما يصع

باإلضافة إىل ضعف مناورة سالح الجو وعدم قدرته عىل إصابة أهدافه بدقة 

ناطق التي تكلف أرقاما مادية خيالية   . ًيف مثل هذه ا

حـديث طويـل وروحيتهم الجهادية والحديث عن صمود اليمني 

يمنية ة والنزعة ال الجهاديهذه الروحوب ً.ؤلفات مستقبالاستكتب فيه 

 استطاع الشعب اليمني التصدي للعدوان الغاشـم، والوقـوف اإليمانية

وىل بخطى  الحـق  سبحانه وتعاىل ينـرصثابتة، ونفس واثقة من أن ا

، فال الطائرة ترعبه، وال الصاروخ يوقف  ويمكن األرض للمستضعف

ستمر، وال أمطار الرصءبذله وعطا  تـهاص قادرة عىل تغيـ فطره ا

ًالسليمة األصيلة، ونزعته الدينية وميوله اإلنساني؛ وقريبا يتحقق وعد 

َالذين إن مكنَّاهم ْيف األرض أقـاموا الـصالة وآتـوا الزكـاة ﴿الله بالتمك  َ ََ َّ ُ َ َّ ََ َُّ ْ ََّ َ ِ َ ْ ِ ُ َّ ِ ِ

ِوأمروا باملعروف وهنوا عن املنكر  َ ُ ْ َ ْ َْ ِْ ََ َ َ ُ ُ َِ َ ُ و عاقبة األمورۗ◌ِ ُ ْ ُ َ َِ َ ِ َّ ِ﴾
)١(

.   

                                                           
 .٤١: الحج)١(
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 بأمور مهمة تعلمها ُعىل الشعب اليمني ليستمر يف انتصاراته األخذ

 وهـي حقـائق أثبتتهـا ،خالل عام من العدوان الـسعودي األمريكـي

نصف، وأهمها   : التجارب وسجلها التاريخ ا

رجع واألصل وعدم العمل بما يخالفه•    .العودة إىل كتاب الله الكريم فهو ا

 ونتيجته النـرص والبـرشى ، الله أصحابه بالجنةالصرب الذي برش• 

  .وإن بعد ح

اإليمـان بفــرض الجهــاد، والتأمــل يف نــصوص القــرآن الكــريم • 

الواضحة التي يأتي األمر فيها بالجهاد كاألمر بالصالة والـصوم 

  .وسائر الفرائض

 ألخـذ العظـة والعـربة -عليهم الـسالم–ريخ أهل البيت ادراسة ت• 

  .لهم وأهدافهم يف هذه الحياةوالنظر يف أحوا

ة من الثورات العربية ال سـيما الثـورة اتدراسة •  ريخ الفرتة األخ

ًاليمنية بمصداقية بعيدا عـن التحيـز والعنـرصية والطائفيـة، 

همة اختيار من هم أهل   . كهذهٍ لكتابةٌوينبغي إلنجاز هذه ا

حـرر مـن  واالكتفـاء الـذاتي للت،تطبيق مبدأ التكافل االجتماعي•  

مـع األطـراف والـدول غـ ّندية  وإقامة عالقات ،هيمنة اآلخر
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عادية لليمن وشعبه   .ا

ا فيها من مرتكـزات رئيـسة تعيـد •  العمل بوثيقة الرشف القبلية 

 وتجعل الفرد يعيد حساباته ألف مرة قبل ،لليمن هيبته وكرامته

  .أن يفكر يف خيانة وطنه وشعبه

رحلة، وأ•  ـستقبل ينبغـي إدراك خطورة ا ن أمامنا تحـديات يف ا

االستعداد لها بالحرص عـىل صـحة الـوعي والقـيم واألخـالق 

رشوع الحقيقي لألمة   .والعودة إىل ا

 ً،قبـل ثالثـاي أن الحـق والباطـل ثنـائي ال ُ الـصامتةُ الفئةِلتعلم• 

 إىل لصمتهم يف الوقت الذي يجـب فيـه الـصدع بـالحق كـانواو

: حجــة بالغــة علــيهم، يقــول تعــاىل والقــرآن ،الباطــل أقــرب

مْ تكن﴿ ُأ َ ُتىل عليكت  آيايتَ ْ َ َ ٰ َ َم فكنتم هبا تكـذبونْ ِّ َُ َ ُُ َُ ِ ْ﴾
)١(

:  ويقول تعاىل،

م يأن للذين آمنُوا أن ختشع قلوهبم لذكر ا وما نزل من احلق ﴿ ِّأ َ ْ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َّ ََ َ َ ْ َ ْ
ِ َّ ِ ْ َُ ُ ُ َ َ ِ ْ

ِوال يكونوا كالذين َأوتوا الك ِْ َُّ ُُ َ ُ َ ْتاب من قبل فطال عليهم األمد فقست ََ ََ َ َُ َ َ َ َُ ََ ِْ ْ ْ ََ َ ُ ِ

ْقلوهبم  ُ ُ ُ َ وكثري منْهم ْفاسقونۖ◌ُ ُ َِ ُِ َِّ ٌ َ﴾
)٢(

.  

ؤمن هي النرص، يقول تعاىل•  : النتيجة الحتمية التي وعد الله بها عباده ا

ْيا أهيا الذين آمنُوا إن تنرصوا ا ينرص﴿ ُ َُ َ ََ َّ ُ َ ِ َ ِ َّ َ ُّ ْكم ويثبت َ ِّ ُ ََ ْ ْأقدامكمُ َُ َ ْ َ﴾
)٣(

.  

                                                           
ؤمنون)١(   .١٠٥ : ا

  .١٦:  الحديد)٢(

 .٧ : محمد)٣(
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