




أســقطت اململكــة كل أوارص عالقــات اجلــوار مــع جارهتــا اليمــن بشــنها احلــرب العدوانيــة عليهــا 
إليــه،  بــه وينتمــي  التــي اســتهدفت فيهــا اإلنســان اليمنــي يف كل مــا يملكــه ومــا يعتــز  قبــل عامــن و 
وبــدون أي مــررات قانونيــة أو أخالقيــة، غــر االســتضعاف والوهــن الــذي رأتــه يف الدولــة اليمنيــة، 
والــذي أبــاح هلــا اختــاذ مثــل هــذا القــرار، والشــعور باالســتكبار التــي ظنــت اململكــة أهنــا بحاجــة إليــه 

الســتعراض قوهتــا مــن خاللــه.  
الســيايس  الظــرف  واســتغالل   )الوهــم(  القــوة  تلــك  إبــراز  بــرورة  أمريــكا  أومهتهــا  أن  بعــد 
الراهــن الــذي تعيشــه اململكــة واإلقليــم مــن حوهلــا ومــن ثــم تقــود الســعودية دول اخلليــج بعيــدًا عــن 
حالــة االستســالم والتبعيــة التــيُ فرضــت عليهــا منــذ إنشــائها وكأن أمريــكا والغــرب اكتشــفوا  أخــرًا 

رس قــوة الســعودية واخلليــج.
الشــعبن  وخصائــص  ونشــأهتا  الســعودية  والدولــة  وتارخيهــا  اليمنيــة  الدولــة  طبيعــة  يعــرف  مــن 
بــدون عنــاء أن اململكــة حــن اســتضعفت الدولــة اليمنيــة والشــعب  اليمنــي والســعودي، ســيدرك 
اليمنــي  واختــذت قــرار شــن هــذا العــدوان، مل تــدرك أن اليمنيــن يف هــذه اللحظــة  يعيشــون حالــة 

ثوريــة، ومشــاعر وطنيــة، ووحــدة شــعبية، ونزعــة اســتقالل غــر معهــودة منــذ عقــود. 
 وبأهنا قد وقعت يف فخ نظرهتا الدونية التي تشكلت  يف ذهنيتها حتت تأثر النصائح والضغوط 
األمريكيــة واهنــا اختــارت الوقــت اخلطــاء إلبــراز مــروع ردعهــا إليــران يف املــكان األكثــر خطــرًا ويف 

التوقيت األكثر خطًأ .
فيصــل  جيشــه  وقائــد  عبدالعزيــز  جتنبهــا  التــي  اليمنيــة  اجلبــال  صقــور  أيقظــت  قــد  بذلــك  وهــي 
التــي  الطائــف  مــا حققتــه يف حرهبــا عــام ٣٤م، ومــا جنتــه مــن معاهــدة  الثالثينيــات، وقوضــت  يف 
منحتهــا عســر ونجــران بحــدود مــع اليمــن شــبه ثابتــة، جعلــت مــن اململكــة العربيــة الســعودية دولــة 
آل  أخضعهــا  التــي   املناطــق  تلــك  وعســر(  واحلجــاز،  واإلحســاء،  نجــد،  )تضــم  الرعيــة  كاملــة 

والغــزو. بالقــوة  ســعود وســيطروا عليهــا  
مــا  وإىل  االختبــار،  إىل  اململكــة  رشعيــة  اليمــن  عــى  بعدواهنــم  األحفــاد  األمــراء  أعــاد  وهكــذا 
قبــل معاهــدة الطائــف مــن حيــث ال يشــعرون، وأتاحــوا للدولــة الوطنيــة القادمــة يف اليمــن فرصــة 
واحلــرب  القــوة  اســتخدام  إىل  عــادت  أن  بعــد  حــرب٣٤م  يف  بالقــوة  اململكــة  أنجزتــه  مــا  مراجعــة 

رشوطهــا.  أهــم  جلوهــر  وخرقــًا  الطائــف  اتفاقيــة  عليــه  نصــت  ملــا  خالفــًا 

       االفتتاحية
عبدالله هاشم السياني
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المراسالت

العنوان:

تصدر كـــــــــل شهرين مؤقتًا 
عن المجلس الزيدي اإلسالمي

األستاذ/ عبدالله هاشم السياني
مدير التحرير/

 الحسن يحيى الجالل
سكرتير التحرير/
سليم لطف القيز

الجمهورية اليمنية
 صنعاء القديمة - السائلة - حارة الجالء

تلفون: )01/288246(
الموقع االلكتروني للمجلس الزيدي اإلسالمي

majalahshaharah@gmail.com

zmagls5@gmail.com

المشرف العام

عبدالله النعمي

ترسل جميع المقاالت والمشاركات
على البريد االلكتروني

إخراج وتصميم

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

 أو المجلس الزيدي اإلسالمي

يلبــي  مــا  وفيــه  العــدد  هــذا  يظهــر  أن  كثــرًا  حرصنــا   *
بتجهيــز  قمنــا  هــذا  أجــل  ومــن  أومتابــع..  كقــارئ  رغبتــك 
.. ومنفــردة  القــول  نســتطيع  بــل  ومميــزة،  خاصــة  ملفــات 

اللــواء  عــن  خاصــًا  ملفــًا  العــدد  هــذا  يف  ســتقرؤون  هلــذا 
الشــهيد )أبوحســن( طــه املــداين، فيــه تفاصيــل التفاصيــل عــن 
حيــاة هــذا الرجــل العظيــم وبلســان أصدقائــه وزمالئــه عــر 

معهــم.. أجريناهــا  لقــاءات 

يكــون  أن  رضورة  عــى  حرصنــا  أيضــًا  العــدد  هــذا  يف   *
الوقــت  يف  وحضورهــا  مكانتهــا  هلــا  شــخصية  ضيفنــا 

الراهــن..
عــر  اجلنيــد  الوطــن والثــورة معــاذ   اســتضفنا شــاعر  هلــذا 
حــوار خــاص أجرينــاه معــه، حــوار أفصــح فيــه عــن الكثــر، 

إبداعــه وتألقــه.. الــر احلقيقــي وراء  وعــن 

*  مواضيع وملفات كثرة ربام يزخر هبا هذا اإلصدار، 
عى ســبيل املثل وليس احلرص:-

عب اليمني. عب اهلاشمي وحصار الشَّ - حصار الشِّ
- اخلطة األمريكية وعالقتها بأحداث عتمة.

- اجلنوب اليوم..

أن  جيــب  كــام  اإلصــدار،  هــذا  يكــون  أن  نتمنــى  أخــرًا   *
رغبتكــم.. وملبيــًا  مميــزًا  يكــون 

حفظ اهلل اليمن أرضًا وإنسانًا..

رأيــــــنا

مجلة ثقافية شاملة



            اليمن.. قوافل الشهداء.. وعز البقاء

           قريش تعتدي على اليمن!!!

            آثار العدوان السعودي على تعز

            الحرب المنسية.. هل من نهاية تلوح في األفق؟

           حصار بني هاشم.. بين الذكرى والواقع

            ابن الحالمة.. أسد جبل »يام«

           الصرخة.. المنابع القرآنية والحقائق اإليمانية

عالقة التدخل األمريكي بأحداث 
عتمة، ومشروع أنور عشقي

َ
ما خاب ظنك

 يا خير الورى فينا

الشهيد القائد

الجنوب.. بعد االحتالل

العدوان عامان من التوحش 
والفشل واإلحباط

بين حصار الشعب الهاشمي.. 
وحصار الشعب اليمني!!

سنكتب التاريخ قريبًا

الشهداء..  أموات تغمرهم الحياة

خاطر : كان أبًا روحيًا تعلمنا منه 
األخوة واإلحسان، وكظم الغيظ

العجري : كان يتميز بابتسامة تريح 
المؤمنين، وتؤذي المجرمين

عكوان : القول فيه قليل، فقد كان 
هامة عظيمة، وأشتر زمانه

طاووس : على هذه األمة أن تعرفه 
من أجلها ال من أجله

المحتويات      ملف خاص عن الشهيد اللواء / طه املداني
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والفشل واإلحباط
ان

دو
لع

العدوان ..ا

عامان من التوحش..
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* العدوان بقيادة 
السعودية على اليمن 

كانت أمريكا تهدف 
بالدرجة األولى من وراء 

دفع السعودية للقيام به 
هو لرد االعتبار لنفسها 

كدولة هي األقوى في 
العالم التي خرجت من 

صنعاء وهي تشعر بأقصى 
درجات الذل واإلهانة، بعد 
أن شعرت أنها فقدت كل 

مصادر قوتها وأدواتها.

ان
دو

لع
ا
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وتوســع  إيــران  مــن  اخلــوف  عقــدة   *
واخلليــج  العربيــة  املنطقــة  يف  مروعهــا 
التــي  الســحرية  العصــاة  كانــت  العــريب 
طبيعــة  رســم  يف  أمريــكا  اســتخدمتها 
اململكــة  مــع  وتعاوهنــا  وحتالفاهتــا  عالقتهــا 
النفطيــة  وأمواهلــا  اخلليــج  ودول  الســعودية 
خــالل العقــود الثالثــة املاضيــة، حيــث كانــت 
اخلليــج  ودول  بالســعودية  تدفــع  أمريــكا 
ملواجهة إيران إعالميًا وسياسيًا واقتصاديا 
ملواجهــة  التكفريــة  اجلامعــات  متويــل  وعــر 
الدخــول  والعــراق دون  نفوذهــا يف ســوريا 

إيــران. مــع  مبــارشة  مواجهــة  يف 
نفســها  أمريــكا  وجــدت  وعندمــا 
بحاجــة لالتفــاق معهــا واالعــراف بنفوذهــا 
النفــوذ  املتنامــي يف منطقــة اخلليــج وتقاســم 
ومنعهــا  الصهيــوين  للكيــان  محايــة  معهــا 
الســالح  صناعــة  حلظــة  إىل  الوصــول  مــن 
جديــد  مــن  اللعــب  ســوى  جتــد  مل  النــووي، 
وعــى  املخلصــن  حلفائهــا  بمشــاعر 
ليــس  املــرة  هــذه  ولكــن  الســعودية  رأســهم 
وبالنصــح  العجــز  روح  اســتمرار  بــزرع 
فعلــت  كــام  املبــارشة  غــر  املواجهــة  بعــدم 
َوْهــم  زرع  وهــو  نقيضــه  بــزرع  بــل  ســابقا،ً 
لــدى حلفائهــا، إذ أوحــت إىل حــكام  القــوة 
الذيــن يعيشــون منعطفــًا خطــرًا  الســعودية 
وانقســامًا عائليــًا حــادأ يف حتديــد مــن يكــون 
قــوة  يمتلكــون  بأهنــم صــاروا  القــادم،  امللــك 
عسكرية  قادرة عى قيادة اخلليج، وفرض 
ومروعــه  السياســية  وإرادتــه  وجــوده 
املناهــض إليــران يف املنطقــة، ووقــف متــدده 
الســعودية  أمريــكا  أقنعــت  وهتديداتــه 
بعــد  جــدي  بشــكل  اليمــن  عــى  بالعــدوان 
ســقوط العاصمــة اليمنيــة صنعــاء بيــد حركــة 

اهلل.   أنصــار 
احلقيقــي  أمريــكا  هــدف  كان  حــن  يف 
عــى  العــدوان  لقيــادة  الســعودية  دفــع  مــن 
متوتــرة  اخلليــج  منطقــة  إبقــاء  هــو  اليمــن 
وغــر مســتقرة لتبقــى دوهلــا يف حاجــة دائمــة 

اســتغناء  بعــد  حتــى  األمريكيــة  للحاميــة 
أمريــكا عــن نفــط اخلليــج، ويف نفــس الوقــت 
إليــران  تســمح  لــن  العــدوان  هبــذا  هــي 
مــن  اقتصاديــًا  وال  سياســيًا  االســتفادة  مــن 
الــذي  نفوذهــا  مــن  وال  النــووي  االتفــاق 
حميطهــا  يف  االتفــاق  هــذا  نتيجــة  ســتجنيه 
اإلقليمــي وال حتــى مــن انفتــاح العــامل عليهــا 

الــدويل.  املجتمــع  يف  ودجمهــا 
أن  األهــم  وهــو  آخــر  جانــب  ومــن 
اليمــن  عــى  الســعودية  بقيــادة  العــدوان 
مــن  األوىل  بالدرجــة  هتــدف  أمريــكا  كانــت 
لــرد  هــو  بــه  للقيــام  الســعودية  دفــع  وراء 
يف  األقــوى  هــي  كدولــة  لنفســها  االعتبــار 
وهــي  صنعــاء  مــن  خرجــت  التــي  العــامل 
واإلهانــة،  الــذل  درجــات  بأقــى  تشــعر 
مصــادر  كل  فقــدت  أهنــا  شــعرت  أن  بعــد 
اليمنيــة  الســلطة  داخــل  وأدواهتــا  قوهتــا 
وســيطرة  دخــول  بعــد  الدولــة  ومؤسســات 
نفســها  وجــدت  حيــث  عليهــا،  اهلل  أنصــار 
خــارج دائــرة الفعــل والتأثــر بــل صــارت يف 
وســط معــادي ال تســتطيع فيــه محايــة نفســها. 

ســفرها  أمــام  خيــار  مــن  يعــد  مل  بحيــث 
عــن  والبحــث  املغــادرة   ســوى  صنعــاء  يف 
املغــادر  ســفرها  لــدى  يكــن  فلــم  ضامنــة 
ضامنــة  عــن  البحــث  يف  الرغبــة  ســوى 
تســمح بخروجــه مــع طواقمــه الدبلوماســية 
ال  ســاملن  املارينــز  وقــوات  واملخابراتيــة 
مــن  خروجهــم  أثنــاء  أحــد  هلــم  يتعــرض 
مل  وحينهــا  صنعــاء،  مطــار  إىل  الســفارة 
لــه  توفــر  عــامن  ســلطنة  ســوى  الســفر  جيــد 
ضامنــة اخلــروج نيابــة عــن حركــة أنصــار اهلل 
احلوثيــة، وأمريــكا قــد كانــت لســنوات أربــع 
مضت مع سفرها يف صنعاء هي احلاكمة 
الدنيــا  قراراتــه  بــكل  واملتحكمــة  لليمــن، 
والعليــا مــع خضــوع واستســالم كل قيــادات 
الســلطة اليمنيــة وأحزاهبــا السياســية للــدور 
وكأنــه  أصبــح  الــذي  املهيمــن  األمريكــي 
ــا ألمريــكا وبطريقــة غــر معهــودة  قــدرًا وحقًّ
والســلطة  اليمنيــن  حيــاة  يف  معروفــه  وال 

قبــل.    مــن  اليمنيــة 

وأخيرًا:

وبقيــة  األمريكيــة  الســفارة  حاولــت 
 ٢١ ثــورة  عــى  التآمــر  العــر  الــدول 
هــادي،  عــر  اهلل  أنصــار  بقيــادة  ســبتمر 
ومــروع  الدســتور  إقــرار  طريــق  وعــن 
هــذا  اهلل  أنصــار  أفشــل  وعندمــا  األقلمــة، 
برتيــب  الــدول  تلــك  قامــت  املخطــط 
هتريــب هــادي إىل عــدن ونقــل الســفارات 
إليهــا عــى أســاس إعالهنــا عاصمــة لليمــن 
قبــل  مــن  حمتلــة  عاصمــة  صنعــاء  واعتبــار 
العســكرية  العمليــة  ولتبــدأ  االنقالبيــن، 
الرعــي  الرئيــس  قيــادة  حتــت  عــدن  مــن 
هــادي لتحريــر العاصمــة صنعــاء والقضــاء 

اهلل. أنصــار  حركــة  عــى 
مــن  اهلل  أنصــار  حركــة  أفشــلت  ثــم 
عــى  وســيطرت  املخطــط  هــذا  جديــد 
وعــى  خاطفــة  عســكرية  خطــوة  يف  عــدن 
جديــد  مــن  هــادي  هتريــب  تــم  إثرهــا 
مــن  اليمــن  عــى  العــدوان  بدايــة  وإعــالن 
العاصمــة  مــن  وأمريــكا  الســعودية  قبــل 
األمريكيــة واشــنطن يف نفــس الليلــة التــي 

مســقط. إىل  فيهــا  هــادي  هتريــب  تــم 

لماذا العدوان؟؟!!



ودراســة  إدراك  جــدًا  املهــم  مــن 
األصيلــة  العــودة  وأســباب  وكيفيــة  طبيعــة 
الوطنــي  موروثــه  إىل  اليمنــي  للمجتمــع 
واستيعاب وفهم هذا التحول االجتامعي 
العميــق  النفــي  الســيايس  الدينــي  الثقــايف 
املجتمــع  داخــل  حــدث  الــذي  واملضــاد  
واإلنسان اليمني  خالل السنوات املاضية 
فيــه  وأحــدث  وقياســية،  قصــرة  فــرة  يف 
ثــورة حقيقيــة يف أعامقــه مل تســتطع الســلطة 
املتحالفــة  السياســية  القــوى  وال  احلاكمــة، 
والدوليــة  اإلقليميــة  الــدول  وال  معهــا 
اســتيعاب  اخلليجيــة  للمبــادرة  الراعيــة 
ذلــك التحــول، وال فهــم طبيعتــه وال إدراك 
أبعــاده ونتائجــه وتفســر خلفيتــه وحيثياتــه 
ممــا أفقدهــا القــدرة الواقعيــة للتعامــل معــه، 
وحرمهــا مــن اختــاذ اخلطــوات الصحيحــة 
يف  تقــع  وجعلهــا  بــه  عالقتهــا  رســم  يف 
ســواء  ودوره  ملســتقبله  اخلاطــئ  التقديــر 
قــرار  اختــاذ  أثنــاء  أو  االنتقاليــة  الفــرة  يف 

لعامــن  فيــه  واالســتمرار  عليــه،  العــدوان 
متواليــن.

وقــد نرجــع فشــل تلــك القــوى والــدول 
الــذي  التحــول  طبيعــة  وإدراك  تقييــم  يف 
هــذا  أن   إىل  اليمنــي  املجتمــع  يف  حــدث 
قــد  الدراماتيكــي  االجتامعــي  التحــول 
والــدول  احلاكمــة  القــوى  تلــك  فاجــأ 
اســتبعادها   عامــل  جانــب  إىل  الراعيــة، 
أمامــه  يقــف  مــا  كل  جــرف  عــى   قدرتــه 
مــن واقــع ســيايس وثقــايف واجتامعــي جتــذر 
اجلغرافيــا  يف  الزمــن  مــن  عقــود  خــالل 
النظــام  وغطــاء  وختطيــط  بجهــد  اليمنيــة 
اإلخــوان  وحليفــه  الســابق  الســيايس 
املســلمن ودعــم إقليمــي ســعودي ورضــاء 
وتلــك  القــوى  تلــك  جهــل  أن  كــام  دويل، 
والثقــايف  الســيايس  اليمــن  لتاريــخ  الــدول 
وإدراك أثــره العميــق يف البيئــة االجتامعيــة 

لليمــن. والثقافيــة 
كل ذلــك ال شــك ســاهم يف الوقــوع يف 

القــوى  تلــك  قبــل  مــن  القاتــل  اخلطــأ  ذلــك 
والــدول وعــى رأســها أمريــكا والســعودية 
بالعــدوان  قيامهــم  وأعنــي  واإلخــوان 

اليمــن.   عــى  الوحــي 
ولعــل أهــم مــا يرصــده املتابــع للتحــول 
حــدث  الــذي  والســيايس  االجتامعــي 
يف  وبالتحديــد  الزمــن  مــن  عقــد  خــالل 
إىل  عــام٢0١١م  مــن  األخــرة  الســنوات 
التحــول  ذلــك  اتســاع  هــو  ٢0١٦م  عــام 
إىل  واجلغــرايف  الفئــوي  إطــاره  ومتــدّد 
مناطــق وفئــات مل يكــن متوقــع أو حمســوب 
قــادوا  ممــن  حتــى  إليهــا،  التحــول  وصــول 
هــذا التحــول ومحلــوا مســؤولية القيــام بــه، 
هــذا التحــول الــذي قــى عــى جهــود أكثــر 
الــدؤوب  العمــل  مــن  عامــًا  أربعــن  مــن 
الســيايس  النظــام  قبــل  مــن  واملخطــط 
املســلمن  اإلخــوان  وحليفــه  الســابق 
وســيايس  مــايل  مبــارش  إقليمــي  وبدعــم 

دويل. ورضــاء 

املعلنــة  األهــداف  حتديــد  الســهل  مــن 
الترصحيــات  خــالل  مــن  للعــدوان 
السياســية التــي أدىل هبــا وزيــري اخلارجيــة 
الســعودي واألمريكــي يف واشــنطن أو مــا 
قالــه امللــك ســلامن وويل ويل عهــده أو مــن 
الناطــق  عســري  أمحــد  ترصحيــات  خــالل 
خــالل  ومــن  العــدوان،  حتالــف  باســم 

أو  العــدوان  رافقــت  التــي  البيانــات  ســيل 
ضــد  أو  مــع  التــي  واملواقــف  التحليــالت 

العدوان...إلــخ. 
ولكن حتديد أهداف حتالف العدوان 
أمريــكا  أرادهتــا  التــي  والواقعيــة  احلقيقيــة 
خــالل  مــن  تكــون  أن  جيــب  والســعودية، 
ووحشــية  وشــمولية  وكيفيــة  طبيعــة  فهــم 

العــدوان واحلصــار معــًا، والعالقــة اجلدليــة 
رصــد  خــالل  ومــن  بينهــام،  واملتداخلــة 
املختلفــة  األهــداف  ونوعيــة  مفــردات 
واملتعددة التي اســتهدفها طران العدوان 
ســؤال يف  عــى  اإلجابــة  ثــم  ومــن  بقصفــه، 
غايــة األمهيــة عنــد التوقــف أمــام كل هــدف 

وهــو:  العــدوان  قصفــه 

  قراءة غبية..

  أهداف..

 معجزة التحوالت العميقة في المجتمع اليمني
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لماذا قصف العدوان
هذا الهدف؟

مطــار،  للجيــش،  خمــازن  )معســكر،   
مبنــى  مستشــفى،  مدرســة،  طريــق، 
جامعــة، مصنــع، مزرعــة أبقــار، أســواق، 
ناقــالت، صوامــع غــالل،  حمطــات وقــود، 
غــاز،  حمطــات  جســور  ميــاه،  خزانــات 
يف  ســكنية  بيــوت  رياضيــة،  مالعــب 
عامــة،  طــرق  أعــراس،  والقــرى،  املــدن 
أدويــة،  مصانــع  الجئــن،  معســكرات 
يف  احليــاة  ومظاهــر  إســمنت  مصانــع 

. ليمــن ا
املقصوفــة  األهــداف  تلــك  وبتصنيــف 
إليهــا  ســنصل  التــي  اإلجابــات  ضــوء  عــى 
اإلنســان  بقتــل  منهــا  يتصــل  مــا  ســواء 
يتصــل  مــا  ومنهــا  كإنســان،  اليمنــي 
مظاهــر  أو  حياتــه  مقومــات  باســتهداف 
اليمــن  بقــدرات  املتصلــة  أو  احليــاة،  تلــك 
أو  وشــعب  وجمتمــع  وبلــد  كدولــة  املاديــة 
اليمــن وذاتيتــه كســيادته  املتعلقــة بمعنويــة 
وأمنــه  ووحدتــه  واســتقراره  واســتقالله 

وحريتــه..
وصلنــا  املنهجيــة  تلــك  وبتطبيــق 
احلقيقيــة  العــدوان  أهــداف  حتديــد  إىل 
معرفــة  إىل  نظــن(  )كــام  واســتطعنا 
حتالــف  أراد  التــي  األهــداف  -وبدقــة- 

ال  خالهلــا  ومــن  حتقيقهــا،  العــدوان 
ونعــرف  نجــزم  أن  نســتطيع  شــك 
املســتقبلية  وأهدافــه  العــدوان  طبيعــة 

 . تيجية ا ســر ال ا و
وعليه يمكن رصد وحتديد األهداف 

االسراتيجية للعدوان كالتايل: 
١- قتــل اإلنســان اليمنــي واســتهدافه 
كان،  مــا  أيــن  دمــه  وإباحــة  لذاتــه  كإنســان 
العــدوان  ومواجهــة  املقاومــة  إرادة  لقتــل 
يف  أو  معســكر  يف  كان  ســواء  أعامقــه،  يف 
بيــت أو  مســجد، يف مدينــة أو يف قريــة يف 
منــزل أو جممــع ســكني، يف طريــق عــام أو 
يف جامعــة، يف منشــأة صناعيــة أو مدرســة 

مستشــفى  أو  عــام  ســوق  يف  تعليميــة، 
قــارب  عــى  عــرس  جتمــع  أو  جــر  عــى 
فــرق  وال  عموميــة  ناقلــة  عــى  أو  صيــد 
العــدوان يف أن يســتهدف بالقتــل يف  لــدى 
قصفــه طفــاًل أو امــرأة، شــابًا أو عجــوزًا أو 
متفرقــن. أو  جمموعــن  فتــى  أو  رضيعــًا 
حيــاة  مقومــات  عــى  القضــاء   -٢
كل  عــى  وتدمرهــا  اليمنــي  اإلنســان 
ســواء  وجــدت  مــا  أيــن  اليمنيــة  األرايض 
أو  واملوانــئ،  املطــارات  وتدمــر  بقصــف 
وخزانــات  الكهربــاء  حمطــات  بقصــف 
املاء، أو بقصف صوامع الغالل ومصانع 
والطرقــات  اجلســور  بقصــف  أو  األدويــة، 
أو الناقــالت أو بقصــف املــزارع وحمطــات 
بقصــف  أو  والديــزل،  والبــرول  الغــاز 
واملــواد  التجــار  خمــازن  أو  املستشــفيات 
اإلنســان  جيعــل  الــذي  األمــر  الغذائيــة 
قــادم ال  املــوت اجلامعــي  اليمنــي يشــعر أن 
حمالــة لــكل اليمنيــن مــع اســتمرار التدمــر 
اليومــي ملصــادر وأســباب حياتــه مــن قبــل 
العدوان والذي  سيؤدي إىل حالة إحباط 
عامــة ويــأس جتعــل الشــعب اليمنــي يشــعر 
يف  والصــر  الصمــود  عــى  قــادر  غــر  أنــه 

العــدوان.   مواجهــة 
حيــاة  مظاهــر  عــى  القضــاء   -٣
ُتشــّل  حتــى  واســتهدافها  اليمنــي  اإلنســان 

احلياة العامة وتتعطل كل أسباهبا ويصبح 
املواطــن غــر قــادر عــى احلركــة والوصــول 
العــام  نشــاطه  وممارســة  عملــه  أماكــن  إىل 

بأمــان. فيــه  والبقــاء 
واســتهداف  بقصــف  ذلــك  تــم  وقــد 
واجلامعــات  واملعاهــد  املــدارس 
كانــت  مــا  أيــن  العامــة  واألســواق 
والطرقــات والتنقــالت واملصانــع واملــزارع 
واملؤسســات احلكوميــة املســاجد ووســائل 
والتجمعــات  أنواعهــا،  بمختلــف  الســفر 

إلــخ.   ... نوعهــا  كان  أيــًا  البريــة 
اليمنــي  اجليــش  مقومــات  تدمــر   -٤
وخمازنــه  ومعســكراته  اجلويــة  والقــوات 
ليفقــد  قوهتــا  ومصــادر  األمنيــة  واألجهــزة 
اليمنيــون القــدرة عــى الدفــاع عــن أنفســهم 
عــى  املحافظــة  أو  بلدهــم  ســيادة  وعــن 
أمنــه  اليمنــي  الشــعب  وليفقــد  دولتهــم، 
االجتامعيــة. وســكينته  واســتقراره  العــام 

اليمــن  مســتقبل  عــى  القضــاء   -5
اليمنيــن  ومنــع  قدراتــه  كل  بتدمــر 
هنــوض  حالــة  بــأي  القيــام  إمكانيــة  مــن 
يف  أصاهبــم  التدمــر  ذلــك  هبــا  يتجــاوزون 
املســتقبل القريــب واملنظــور أو إقامــة دولــة 
أســباب  كل  قصــف  بعــد  مســتقلة  قويــة 
ومقومــات  قوهتــا  ومصــادر  الدولــة  بقــاء 

وجودهــا..
 لمن المستقبل؟ 

والســعودية  أمريــكا  صنفتــه  مــا  كل 
دول  حتقيقــه  أرادت  ومــا  واإلمــارات، 
التحالف من عدواهنا الشامل واملتوحش 
أو  ثــامره  يــؤيت  أن  يمكــن  ال  اليمــن  عــى 
اليمــن  خصوصيــة  ألن  أهدافــه،  حيقــق 
وشــعبه ومســارات تارخيــه وواقــع معيشــته 
لإلنســان  العــام  االجتامعــي  والســلوك 
الضعــف  أســباب  كل  مــن  جيعــل  اليمنــي 
اخلنــوع  أســباب  كل  ومــن  قــوة،  مصــادر 
أســباب  كل  ومــن  وصمــود،  متــرد  وســائل 
اهلزيمــة عوامــل نــرص، وهــذا ال حيــدث إال 

اليمــن. يف 

 * خصوصية اليمن 
وشعبه ومسارات تاريخه 
وواقع معيشته والسلوك 
االجتماعي العام لإلنسان 

اليمني يجعل من كل 
أسباب الضعف مصادر 

قوة، ومن كل أسباب 
الخنوع وسائل تمرد 

وصمود، ومن كل أسباب 
الهزيمة عوامل نصر، وهذا 

ال يحدث إال في اليمن.
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الفضــل يف اســتقبال أحــد  التــي كان هلــا  الشــاخمة  املدينــة  تلــك  تعــز  مدينــة 
بــن جبــل حيــث أســس فيهــا  ســفراء اإلســام وهــو الصحــايب اجلليــل معــاذ 
جامــع اجلنــد التارخيــي يف القــرن األول اهلجــري وهــي بذاهتــا مدينــة تعــز التــي 
بنــى الصليحيــون قلعتهــا املســاة بحصــن تعــز )قلعــة القاهــرة حاليــَا(، وهــي 
تلــك املدينــة احلصينــة التــي أعلنهــا امللــك املظفــر الرســويل يوســف بــن عمــر 

بــن عــي بــن رســول عاصمــة للدولــة الرســولية بعــد ســنة )626هـــ(.
للملــك عــى مكــة  نائبــًا  تعيــن  يتــم  )تعــز( كان  الرســولين  ومــن عاصمــة 

واحلجاز، بل وقام الرسوليون ببناء الكثري من احلصون بن مكة واملدينة والتي ظلت آثارها باقية إىل زمن متأخر.. 
وملكانــة هــذه املدينــة حــاول الغــزاة العثانيــون الســيطرة عليهــا ملــرات عــدة وال تــزال آثــار الغــزاة األتــراك شــاهدة عــى هــذا 

االحتــال املتكــرر لليمــن عامــة ولتعــز خاصــة.

كل  يف  تعــز  مدينــة  إىل  نظرنــا  وإذا 
مــن  عليهــا  مــرت  التــي  املحطــات  تلــك 
األيوبيــون  وبعدهــم  الصليحيــن  حكــم 

مــرارًا. غزوهــا  الذيــن  والعثامنيــون 
تســتعيد  أن  حاولــت  املدينــة  أن  نالحــظ 
نســيجها  مــن  متــزق  مــا  وترمــم  عافيتهــا 

االجتامعــي بســبب الغــزاة مــرة بعــد أخــرى، 
األيــويب  الغــزو  خلفــه  مــا  كل  متجــاوزة 
والغــزو العثــامين مــن شــحن طائفــي ومتزيــق 
املدينــة  هــذه  مــن  اليمنيــن  ألوارص  متعمــد 
وغرهــا مــن املــدن اليمنيــة بــل إهنــا أصبحــت 
مــن طــالب علــم وعلــامء  قبلــة للمهاجريــن 

وغرهــم مــن كل ربــوع اليمــن الســعيد وال 
زال أثــر هــذه اهلجــرة بــارزًا يف ســكان هــذه 

اآلن. إىل  املدينــة 
مل يكتــب ملدينــة تعــز ذات الطابــع الثقــايف 
للتعايــش  مثــاالً  تبقــى  أن  بــه  متيــزت  الــذي 
الغــزاة  مطامــع  أحــد  فصــارت  والتنــوع 

آثار العدوان السعودي على مدينة تعزآثار العدوان السعودي على مدينة تعزآثار العدوان السعودي على مدينة تعز

أ . رضوان المحيا *
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ملــوكًا  اإلنجليــز  وضعهــم  الذيــن  اجلــدد 
آل ســعود حيــث  احلجــاز وهــم أرسة  عــى 
قاموا بتصدير الفكر الوهايب عر منتسبي 
مجاعــة اإلخــوان املســلمن فأقيمــت يف تعــز 
اجلنــد  مدينــة  اختيــار  وتــم  العلميــة  املعاهــد 
الوهابيــة  الســموم  لنــر  رئيــس  كمقــر 
تالهــا  ثــم  املســلمن  اإلخــوان  أبــواق  عــر 
ومجعيــات  ومــدارس  معاهــد  ذلــك  بعــد 
فعملــت  ســعوديًا  مدعومــة  ومســاجد 
جاهدة عى طمس اهلوية الدينية والثقافية 
الرســمية  للســلطة  وكان  تعــز  ملدينــة 
مــن  بإبعــاز  املهمــة  هــذه  تســهيل  يف  دوارًا 
أبنــاء  حســبان  يف  يكــن  ومل  النفــط،  ملــوك 
يومــًا  باهضــه  أثامنــًا  ســيدفعون  أهنــم  تعــز 
للفكــر  وســامحهم  تســاهلهم  بســبب  مــا 
أوســاطهم  يف  بالتغلغــل  اإلخــواين  الوهــايب 
واملناهــج  واملســاجد  واملعاهــد  املــدارس  يف 
التعليميــة واملؤسســات الفكريــة والثقافيــة.

وال  الكثــر  تعــز  مدينــة  أبنــاء  دفــع  لقــد 
الوهــايب  الغــزو  هــذا  ثمــن  يدفعــون  زالــوا 
ــزْق  اإلخــواين فلــم ُتــَرْق دمــاء أبنائهــا و مل ُيمَّ
فــرة  مثــل  فــرة  يف  االجتامعــي  نســيجها 
الغــزو الفكــري الوهــايب عــى مــر العصــور.

 
ً
العدوان السعودي استكماال

للمشروع التكفيري
ويــأيت العــدوان الســعودي عســكريًا عــى 
اســتكامالً  خاصــة  تعــز  وعــى  عامــة  اليمــن 
العــدوان  ركــز  الــذي  التكفــري  للمــروع 
فيــه عــى مدينــة تعــز باهتــامم بالــغ كوهنــا أكثــر 
املتطــرف  لفكــرة  اســتجابة  اليمنيــة  املــدن 
يعــول  كان  إنــه  بــل  االنحرافيــة  وثقافتــه 
تركيــع  عــى  مســاعدته  يف  كثــرًا  عليهــا 
بســبب  لــه  ســهلة  لقمــة  وتســليمها  اليمــن 
الكثافــة الســكانية هلــذه املدينــة لكــن الواقــع 
غــادروا  تعــز  أبنــاء  مــن  الكثــر  أن  يشــهد 
أدواتــه  إال  للعــدوان  يبــق  ومل  املدينــة  هــذه 
القوميــن  مــن  وفلــول  اإلخوانيــة  الوهابيــة 
واليسارين الذين تم اخراقهم عر مجاعة 
وعملــوا  الوطــن  بيــع  فاختــاروا  اإلخــوان 
أمــوال  مقابــل  الطلــب  حتــت  كمرتزقــة 
النفــط  ملــك  مــن  هلــم  يــرصف  وســالح 

أصحــاب  هــم  وحدهــم  املرتزقــة  وهــؤالء 
شــوهت  التــي   ) ســلامن  شــكرًا   ( مقولــة 
إىل  وأســاءت  املدينــة  هــذه  وعراقــة  تاريــخ 
مــع  وقفــوا  الذيــن  أبنائهــا  مــن  األحــرار 
ســعود  آل  طغيــان  ضــد  واللجــان  اجليــش 
وتــرأوا مــن ثقافــة االرتــزاق والعاملــة التــي 
أن  والوهابيــة  اإلصــالح  مرتزقــة  حيــاول 
يرســخ يف األذهــان أهنــا ثقافــة كل أبنــاء تعــز 

متامــًا. ذلــك  بعكــس  يشــهد  والواقــع 

العدوان حاول طمس هوية 
محافظة تعز

الســعودي  العــدوان  حــاول  وهكــذا 
ثقافيــًا  اجلميلــة  املدينــة  هــذه  اختطــاف 
اإلرهابيــة  تنظيامتــه  إىل  فأوعــز  وعســكريا 
ومليشــيات  وداعــش  القاعــدة  مــن 
معــامل  تغيــر  إىل  املســلمن  اإلخــوان 
هــدم  فتــم  هويتهــا  وطمــس  املدينــة  هــذه 
كريــح  الصوفيــة  واألرضحــة  القبــاب 
يف  الســودي  عبداهلــادي  بــاهلل  العــارف 
مجــال  ورضيــح  القديمــة  تعــز  مدينــة  قلــب 
وقامــت  بــل  وغرهــا،  اجلنيــد  الديــن 
علــامء  بتهجــر  العــدوان  عصابــات 
عــى  والســيطرة  والصوفيــة  الشــافعية 
مكاتبهــم  ومصــادرة  وإحراقهــا  منازهلــم 
تــم  لقــد  بــل  أثريــة،  خمطوطــات  حتــوي  التــي 
إحــراق أكــر مكاتــب املدينــة وهــي مكتبــة 
مــا  كل  منــع  إىل  إضافــة  العلميــة،  الســعيد 
كان يقــام مــن احتفــاالت ومناســبات دينيــة 
حتــت  تقــع  التــي  املناطــق  يف  املدينــة  هــذه  يف 
ذلــك  كل  عــى  وعــالوة  املرتزقــة..  ســيطرة 
رأينــا الوجــه احلقيقــي للعــدوان الســعودي 
عمليــات  يف  املدينــة  هــذه  يف  ومرتزقتــه 

يف  املتكــررة  والصلــب  والذبــح  الســحل 
شــوارع املدينــة، إضافــة إىل اقتحامهــم قريــة 
الــرصاري التــي ظلــت حمــارصة مــن قبلهــم 
اقتحامهــم  بعدهــا  ومــن  عــام  مــن  ألكثــر 
بالصلــب  وقيامهــم  اجلحمليــة  ملنطقــة 
والســحل والنهــب والســلب للممتلــكات، 
بــل إن هنــاك جمــازر مل يتــم تغطيتهــا إعالميــًا 
فيهــا  تــم  التــي  الرميمــة  بيــت  جمــزرة  مثــل 
واألرسى  املســنن  والشــيوخ  النســاء  قتــل 
عــى  واالســتيالء  بالدهــم  مــن  وهتجرهــم 

. هتــم ممتلكا
هــذا  عــى  العــدوان  مرتزقــة  يلبــث  مل  ثــم 
دبــت  قــد  احلــرب  رشارة  إن  بــل  احلــال، 
بينهم بعد أن تفرقوا إىل شلل وميليشيات 
يقاتل كل منها اآلخر يف شوارع مدينة تعز 
وبمختلــف أنــواع األســلحة، وهــذه احلــرب 
واضــح  انعــكاس  هــي  بينهــم  تنشــأ  التــي 
للخــالف الســعودي اإلمــارايت الــذي يبــدو 
اخلــاص  مروعهــا  الدولتــن  مــن  لــكل  أن 
يف تعــز ولــكل منهــا عمالؤهــا ووكالؤهــا، 
هــذا وإن احلديــث عــن اآلثــار التــي خلفهــا 
األمريكــي  الســعودي  العــدوان  وخيلفهــا 
صغــر  مقــال  يرحــه  ال  تعــز  مدينــة  يف 
ومســاجدها  الرســولين  مدينــة  إن  بــل 
ومكتباهتــا  املهدمــة  وبيوهتــا  وشــوارعها 
ودمعــات  النازحــة  وأرسهــا  املحروقــة 
أهلهــا الذيــن فقــدوا أحباءهــم ومســاكنهم، 
واليــأس املخيــم عــى الطــالب الذيــن تركــوا 
الذيــن  والعلــامء  وجامعاهتــم  مدارســهم 
غــادروا أربطتهــم وزواياهــم وتــم مصــادرة 
مكاتبهــم وأمالكهــم كل هــذا ومــا شــهدته 
املدينة من جمازر يف املخا وذو باب وصالة 
لنــا  ســروي  وصــر  واحلوبــان  واملــراخ 
قصــة املدينــة احلزينــة املكلومــة التــي حــاول 
ويصــادر  خيتطفهــا  أن  حقــر  عــدوان 
تارخيهــا وثقافتهــا، لكنهــا ســتتعاىف بــإذن اهلل 
وكــام هــي ســنة اهلل بــأن األرض تنتــرص عــى 

الغــزاة.
منقلــب  أي  ظلمــوا  الذيــن  وســيعلم 
العاملــن  رب  هلل  واحلمــد  ينقلبــون، 
وصلواته عى نبيه األمن وآله الطاهرين.
* نائب رئيس املجلس الشافعي اإلسامي

* مليشيات اإلخوان 
وداعش عاثت في تعز فسادًا 

فتم هدم القباب واألضرحة 
كضريح العارف بالله 

عبدالهادي السودي، وضريح 
جمال الدين الجنيد.
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الخدمات األساسية
األساســية  اخلدمــات  جانــب  يف  أمــا 
مســتمرة  أزمــات  مــن  املواطنــون  فيعــاين 
امليــاه  وانعــدام  الكهربــاء  وانقطاعــات 
اخلدمــات  وتــردي  للــرب  الصاحلــة 
بعــض  إغــالق  إىل  أدى  الــذي  الصحيــة 
املــرىض  مــن  الكثــر  ووفــاة  املستشــفيات 
كان  التــي  واألوبئــة  االمــراض  وانتشــار 
مــن  العــرات  أرواح  حصــد  يف  دور  هلــا 

. طنــن ا ملو ا

مؤسسات الدولة
أمــا مؤسســات الدولــة فتشــهد عمليــات 
قبــل  مــن  مســتمرة  وممنهجــة  منظمــة  هنــب 
وداعــش  القاعــدة  مــن  وأدواتــه  االحتــالل 
الســيطرة  خــالل  مــن  املليشــيات  وبقيــة 
واجلــامرك  النفــط  مــن  اليمــن  ثــروات  عــى 
إيــرادات  وهنــب  وغرهــا،  والرائــب 
عــدن  كمصــايف  اإليراديــة  املؤسســات 
باإلضافــة  وحرمــوت  عــدن  ومينــاء 
اخلاصــة  واملمتلــكات  املبــاين  هنــب  إىل 

. طنــن ا ملو با

تمكين داعش والقاعدة
كــام عمــل االحتــالل عــى متكــن القاعــدة 
بعــد  اجلنوبيــة  املحافظــات  مــن  وداعــش 
عــى  الشــعبية  واللجــان  اجليــش  عمــل  أن 
طردهم من أغلب املحافظات قبل وبداية 
نرهــا  أعــاد  العــدوان  لكــن  العــدوان 
باألســلحة  املعســكرات ودعمهــا  هلــا  وأقــام 
األمنــي  الغطــاء  هلــا  ووفــر  املختلفــة 
عــن  أن  إىل  احلــال  بــه  ووصــل  والســيايس 
يف حكومــة  كــوزراء  قياداهتــم  مــن  البعــض 
هادي ك)هاين بن بريك( وغره وآخرون 

الجنوب اليوم

 زيد أحمد الغرسي 

منذ دخول قوات االحتال الســعودي اإلمارايت األمريكي إىل املحافظات اجلنوبية 
منتصــف عــام 2015م و ألكثــر مــن عــام ونصــف حتــى اليــوم تشــهد هــذه املحافظــات 
غــري  أمنيــة  فــوىض  تشــهد  األمنــي  اجلانــب  ففــي  املســتويات  كل  عــى  خطــريًا  تدهــورًا 
الناســفة  والعبــوات  والتفجــريات  يوميــة  الشــبه  االغتيــاالت  ناحيــة  مــن  مســبوقة 
والســيارات املفخخــة واالنتحاريــن واجلثــث املجهولــة واالشــتباكات والرصاعــات بــن 

مليشــيات االحتــال راح ضحيــة كل ذلــك اآلالف مــن أبنــاء اجلنــوب. 
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تــم تعيينهــم يف مناصــب عســكرية وإداريــة 
لتلــك املحافظــات.  يف املجالــس املحليــة 

أهداف االحتالل للمناطق 
الجنوبية في اليمن

عــدة  حتقيــق  عــى  االحتــالل  يعمــل 
وســيطرته  احتاللــه  خــالل  مــن  أهــداف 

لليمــن.  اجلنــويب  اجلــزء  عــى 
- القضاء عى القضية اجلنوبية متامًا. 

واحلــروب  اخلالقــة  الفــوىض  زرع   -
اجلنــوب  أبنــاء  بــن  واملناطقيــة  األهليــة 
والعمــل عــى تغذيتهــا بتشــكيل مليشــيات 
وإجيــاد  مناطقيــة  أســس  عــى  مســلحة 

وتعميقهــا.  بينهــم  اخلالفــات 

واملقتــدرة  الكفــؤة  الكــوادر  اغتيــال   -
املجــاالت  كل  يف  اجلنــوب  أبنــاء  مــن 
واالقتصاديــة  والعســكرية  السياســية 
يف  دور  هلــا  يكــون  أن  مــن  خيشــى  والتــي 

احلديــث.  اليمــن  بنــاء  يف  املســتقبل 
- متكــن القاعــدة وداعــش يف اجلنــوب 
تصفيــة  يف  كســالح  واســتخدامها 
مكونــات احلــراك اجلنــويب وجعلهــا مــررًا 
والســيطرة  وذريعــة الســتمرار االحتــالل 
عــى املناطــق االســراتيجية كبــاب املنــدب 
وجزيــرة ســقطرى وخليــج عــدن والبحــر 
جلــذب  كوســيلة  يســتخدمها  كــام  العــريب 
املغــرر هبــم  مــن أبنــاء اجلنــوب والدفــع هبــم 

الشــعبة.  واللجــان  اجليــش  مواجهــة  يف 
بشــكل  اليمــن  تقســيم  عــى  العمــل   -
بــام يف ذلــك اجلنــوب إىل )كنتونــات(  عــام 
صغــرة  تتناحــر فيــام بينهــا البــن ليســهل لــه 
والســيطرة  ثرواتــه،  وهنــب  البلــد  احتــالل 
عــى القــرار الســيايس فيــه وحتقيــق أطامعــه 
حيتــل  الــذي  البلــد  هــذا  يف  االســتعامرية 
موقعــًا جغرافيــًا اســراتيجيًا وحيتــوي عــى 
املختلفــة  الطبيعيــة  الثــروات  مــن  الكثــر 
مــا  إحيــاء  عــى  يعمــل  الســياق  هــذا  ويف 
هــذا  يف  أوىل  كخطــوة  باألقاليــم  يعــرف 
خــالل  تنفيــذه  يف  فشــله  بعــد  املخطــط 
فيــه  الــذي تصــدى  مؤمتــر احلــوار الوطنــي 
املــروع اخلطــر واملدمــر  أنصــار اهلل هلــذا 

 . لليمــن
اهلويــة  تدمــر  عــى  االحتــالل  يعمــل   -
تدمــر  خــالل  مــن  اجلنــوب  يف  اليمنيــة 
التــي  اليمنيــة  والدينيــة  التارخييــة  اآلثــار 
عــى  يعمــل  وباملقابــل  عريــق  تاريــخ  هلــا 
ســابقًا  عــرف  بــام  بريطانيــا  مــروع  إحيــاء 
بمســمى اجلنــوب العــريب، الــذي يعنــي أن 

دويــالت.  عــدة  حتــت  اجلنــوب  يبقــى 
عــدن  مينــاء  عــى  - ســيطرة االحتــالل 
ومينــاء  األمحــر  البحــر  يف  االســراتيجي 
البحــر  يف  بحرمــوت  واملــكال  الشــحر 
بشــكل  تدمرهــا  عــى  والعمــل  العــريب 
االقتصاديــة  ألطامعــه  خدمــة  ممنهــج 

تــم اســتغالهلا  املوانــئ يف حــال  كــون هــذه 
فســيؤثر  الصحيــح  بالشــكل  وتشــغيلها 
عــى  االقتصاديــة  مكانتهــم  عــى  ذلــك 
املنطقــة وبالتحديــد عــى موانــئ  مســتوى 

العامليــة. ديب 
يعمــل  االجتامعــي  املســتوى  عــى   -
واألســاليب  الوســائل  بــكل  االحتــالل 
أخالقيــًا  النــاس  إفســاد  عــى  والطــرق 
واجتامعيــًا بــام يــؤدي إىل انحــالل املجتمــع 

ودينــه.  وأخالقــه  ومبادئــه  قيمــه  مــن 
يف  ومآالهتــا  األحــداث  ملســار  واملتأمــل 
بــام  يــدرك  املحتلــة  اجلنوبيــة  املحافظــات 
ختــى  االحتــالل  أن  للشــك  جمــاالً  يــدع  ال 
ألبنــاء  رفعهــا  التــي  العناويــن  كل  عــن 
الشــعب اليمنــي بدايــة العــدوان مــن أمــن 
واســتقرار وخدمــات ومصلحــة الشــعب 
الواقــع  عــى  جيــد  بــل  وغرهــا،  اليمنــي 
تدهــورًا يومــًا بعــد يــوم ومل يقــدم االحتــالل 

املواطــن.  لصالــح  يشء  أي 
البريــة  تاريــخ  عــر  املعلــوم  هــو  وكــام 
الــذي  البلــد  يف  يســعى  ال  املحتــل  أن 
الشــعب،  ألبنــاء  خــر  أي  لتقديــم  حيتلــه 
وأهدافــه  أطامعــه  حتقيــق  إىل  يســعى  بــل 
يف  حاليــًا  ينطبــق  مــا  وهــذا  ومؤامراتــه 
والتــي  املحتلــة  اجلنوبيــة  املحافظــات 
دول  بــن  رصاع  ســاحة  أصبحــت 
واإلمــارات  كالســعودية  االحتــالل 
األوضــاع يف  تتجــه  وقطــر وتركيــا، وهبــذا 
يــدرك  تلــك املحافظــات إىل األســوأ مــا مل 
أبنــاء اجلنــوب والشــعب اليمنــي خطــورة 
اخلــارج  مــن  هلــا  يتعــرض  التــي  املشــاريع 
ملواجهــة  ملســئوليته  متحمــاًل  ويتحــرك 
هــذه املخططــات واملؤامــرات ضــد اليمــن 
كريــاًم  عزيــزًا  البلــد  هــذا  ليبقــى  وشــعبه 
وقيمــه  مبادئــه  عــى  حمافظــًا  مســتقاًل  حــرًا 
وأخالقــه ودينهــم كــام هــو املعــروف عنهــم 
بالنضــال  واملــيء  املــرق  تارخيهــم  يف 
وطــرد كل مســتعمر أو غــاٍز أجنبــي عــى 

الغــزاة. مقــرة  فاليمــن  العصــور  مــر 

*  تمكين القاعدة وداعش 
في الجنوب واستخدامها 

كسالح في تصفية مكونات 
الحراك الجنوبي وجعلها 
مبررًا وذريعة الستمرار 

االحتالل والسيطرة على 
المناطق االستراتيجية 
كباب المندب وجزيرة 
سقطرى وخليج عدن 

والبحر العربي كما 
يستخدمها كوسيلة لجذب 

المغرر بهم  من أبناء 
الجنوب والدفع بهم في 

مواجهة الجيش واللجان 
انالشعبة.

دو
لع

ا

11 العدد »008«
السنة الثالثة - جمادى الثانية - رجب - 1438هـ



باإلســالم  وارتباطــه  باإلســالم  فعالقتــه 
األول  فجــره  منــذ  اإلســالم  عــى  وإقبالــه 
كان عــى نحــو متميــز وعــى نحــو عظيــم، 
منــذ بــزوغ فجــر اإلســالم، كان هنــاك ممــن 
مــن  هــم  وممــن  يمنيــة،  أصــول  مــن  هــم 
اليمــن مــن متيــزوا كنجــوم المعــة يف ســامء 
تاريــخ اإلســالم، فعندمــا نــأيت مثــال عندمــا 
فيهــا  ابتــدأ  التــي  املكيــة  املرحلــة  إىل  نــأيت 
وبــدأت  اإلســالم،  ودعــوة  اإلســالم  نــور 
حركــة النبــي حممــد صــى اهلل عليــه وعــى 

ويف  وتعــاىل،  ســبحانه  اهلل  برســالة  آلــه، 
التكذيــب  فيــه  واجــه  الــذي  املحيــط  ذلــك 
مكــة  أهــل  وحتــرك  قومــه،  أكثــر  مــن 
بالرســالة،  التكذيــب  موقــع  مــن  أكثرهــم 
الشــديد  والعــداء  اإلســالم  عــن  والصــد 
عليــه  اهلل  صــى  وللرســول  لإلســالم، 
وعــى آلــه، كان هنــاك وضمــن املجموعــة 
األوىل مــن املســلمن مــن متيــز منهــم أيضــا 
بدور عظيم ودور تارخيي كبر يف تاريخ 
األرسة  بــل  يــارس،  بــن  عــامر  اإلســالم، 

وابنهــام  ســمية  وزوجتــه  يــارسا  بكلهــا 
فــكان  أصلهــا،  اليمــن  مــن  أرسة  عــامر، 
والــده والــد عــامر بــن يــارس أول شــهيد يف 
الــذي  نفســه  اليمــن، وعــامر  مــن  اإلســالم 
كان مــن خــرة وصفــوة  املســلمن ومحلــة 
بــن  عــامر  وأنصارهــا،  اإلهليــة  الرســالة 
يــارس الــذي ورد يف احلديــث عــن الرســول 
وهــو  وســلم  آلــه  وعــى  عليــه  اهلل  صــى 
املســتوى  عــن  ويتحــدث  بإيامنــه،  يشــر 
اإليــامين الراســخ والراقــي لعــامر، إنــه ملــئ 

لشــعبنا  الذكريــات  وأقــدس  أعــز  مــن  وعزيــزة،  مميــزة  وذكــرى  أمهيــة  رجــب  شــهر  مــن  األوىل  اجلمعــة  يف 
اليمنــي املســلم العزيــز، وتعــد أيضــا مــن الصفحــات البيضــاء الناصعــة يف تاريــخ شــعبنا املســلم، هــذه الذكــرى 
هــي واحــدة مــن ذكريــات ارتبــاط شــعبنا العزيــز باإلســام العظيــم يف اجلمعــة األوىل، حيــث التحــق عــدد كبــري 
مــن أبنــاء اليمــن باإلســام يف ذكــرى تارخييــة عظيمــة ومقدســة ومهمــة؛ ولذلــك هــي مناســبة مهمــة يف احلفــاظ 
عــى هويــة شــعبنا املســلم ويف جتذيــر وترســيخ هــذه اهلويــة لــكل األجيــال احلــارضة واملســتقبلية، اهلويــة التــي 

يمتــاز هبــا شــعبنا اليمنــي، اهلويــة اإلســامية املتأصلــة، هــي تعــود إىل تاريــخ أصيــل هلــذا الشــعب...

الهوية التي يمتاز بها شعبنا اليمني هوية إسالمية 
من كلمة قائد الثورة بمناسبة »ذكرى جمعة رجب«:
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قدميــه. أمخــص  إىل  مشاشــه  مــن  إيامنــا 

ال يركع وال يخضع إال لله
يواجــه  فيــام  فيهــا  نــرى  املناســبة  هــذه 
وأخطــار،  حتديــات  مــن  العزيــز  شــعبنا 
مناســبة مهمــة، يف جتذيــر وترســيخ اهلويــة 
اليــوم  شــعبنا  الشــعب،  هلــذا  األصيلــة 
بالتأكيــد،  هــذا  هويتــه،  يف  يســتهدف 
هويتــه اإليامنيــة، بــكل مــا فيهــا مــن مبــادئ، 
فيهــا  مــا  وبــكل  قيــم،  مــن  فيهــا  مــا  وبــكل 
مــن قيــم، ومــن أخــالق، بــكل مــا هلــا مــن 
ذلــك  وشــعورية،  ونفســية  تربويــة،  آثــار 
أن اهلويــة األصيلــة هلــذا الشــعب هلــا تأثــر 
يف  الشــعب  هــذا  متاســك  مــدى  يف  كبــر 
هــذا  واألخطــار،  التحديــات  مواجهــة 
الشــعب املســلم، مــن أهــم مــا يف إســالمه 
تلــك املبــادئ والقيــم العظيمــة، أن يرفــض 
االستعباد لكل قوى الطاغوت، أال يقبل 
بــأن يركــع وال أن ينحنــي وال أن خيضــع 
القهــار،  الواحــد  هلل  إال  يســتعبد  أن  وال 
هــذا  أســايس،  ومبــدأ  رئيــي  مبــدأ  هــذا 
اهلل(،  إال  إلــه  )ال  يوحيــه  الــذي  املبــدأ  هــو 
مبدأ )ال إله إال اهلل(، أال ننحني ونخضع 
نستســلم،  وال  نركــع  اال  هلل،  إال  باملطلــق 
وال نطيــع الطاعــة املطلقــة إال اهلل ســبحانه 
هــذا  وتعــاىل،  ســبحانه  هلل  وإال  وتعــاىل، 
مبــدأ )ال إلــه إال اهلل(، ثــم مــا يف هــذا الديــن 
هــذا  يف  مــا  أهــم  مــن  وأخــالق،  والقيــم 
العــزة، حينــام نقــول:  الديــن مــن قيــم هــي 
هــذا  إن  نقــول:  أن  جيــب  يــامن،  اإليــامن 
كل  يف  عزيــزًا،  يكــون  أن  جيــب  الشــعب 
مواجهــة  يف  املراحــل،  كل  يف  الظــروف، 
بالــذل  يقبــل  ال  واألخطــار،  التحديــات 
لإليــامن،  مالزمــة  العــزة  ألن  أبــدًا؛  أبــدًا 
الشــعب  هــذا  يفــارق  أن  أبــدا  يمكــن  ال 
عزتــه إال ويفــارق إيامنــه، وجوهــر إيامنــه، 
دام  مــا  إيامنــه،  وأخــالق  إيامنــه،  وقاعــدة 
إال  أبــدا  يمكــن  ال  مؤمنــا  الشــعب  هــذا 
بينــه،  فــكاك  ال  تــالزم  عزيــزا،  يكــون  أن 
ُة  اْلِعــزَّ }َوهلِلَِّ  اإليــامن،  وبــن  العــزة  بــن  مــا 

مــن  )املنافقــون:  َولِْلُمْؤِمنِــَن}  َولَِرُســولِِه 
اآليــة8(، والعــزة هــي عــزة النفــوس، عــزة 
يف النفــوس تصنــع يف الشــعور والوجــدان 
إبــاء وامتناعــا مــن القبــول بالــذل والقبــول 
والقبــول  باهلــوان،  والقبــول  بــاإلذالل، 
الظــروف، مهــام  كانــت  باالســتعباد، مهــام 
قــوى  امتلكــت  مهــام  العــدو،  امتلــك 
عبــاد  الســتعباد  تســعى  التــي  الطاغــوت 
وفــرض  هبــم،  والتحكــم  وإذالهلــم  اهلل، 

عليهــم. وإرادهتــا  إمالءاهتــا 

باب المندب
يــا أخــوة ليســت معركــة  واملعركــة هــذه 
سياســية  مشــكلة  فقــط  ليســت  سياســية، 
واهلل  ال؛  عســكريا،  حيلوهــا  أن  أرادوا 
هــم  واهلل  شــعبنا،  اســتعباد  يريــدون  هــم 
كشــعب  علينــا  التامــة  الســيطرة  يريــدون 
يمنــي مســلم، حتــى ال يبقــى لنــا قــرار مــع 
قرارهــم، وال أمــر مــع أمرهــم، وال إرادة 
حريتنــا،  منــا  يســلبوا  حتــى  إرادهتــم  مــع 
يريدونــه،  مــا  هــذا  وإرادتنــا،  وكرامتنــا 
واضحــة  فاملســألة  وإال  يريدونــه،  مــا  هــذا 
لــو كانــت املســألة مشــكلة داخليــة  يعنــي. 
فاملســألة  وإال  ويســرا،  ســهال  حلهــا  كان 
واضحــة يعنــي، لــو كانــت املســألة مشــكلة 
ويســرًا  ســهاًل  حلهــا  لــكان  داخليــة 
للحلــول  الكثــرة  احللــول  وأتيحــت 
وجغرافيتنــا  وثروتنــا  أرضنــا  ويريــدون 
جزرنــا  ويريــدون  موانئنــا  ويريــدون 
ويريــدون منفذنــا بــاب املنــدب الــذي هــو 
يريــدون  العــامل  هــذا  يف  املنافــذ  أهــم  مــن 
منــا ديننــا ودنيانــا، ولذلــك حتــى لــو دفعــوا 
واملرتزقــة  للعمــالء  الفلــوس  مــن  بعضــًا 
مــا  أن  أمــل  عــى  هــو  اخلونــة  واملنافقــن 
حيصلــون عليــه مــن امتيــازات اقتصاديــة 
بكثــر  بكثــر  أهــم  وجغرافيــة  وسياســية 
أن  نقــول  نحــن  ولذلــك  دفعــوا  ممــا  بكثــر 
الشــامل  يف  البلــد  هــذا  املنافقــن يف  هــؤالء 
هــؤالء  والغــرب  والــرق  واجلنــوب 
املنافقــن مل حيســنوا حتــى بيعهــم ورشائهــم 

رخيصــة  خيانــة  كانــت  خيانتهــم  حتــى 
حــال. أســوأ  اىل  رخيصــة 

الســابقن  األمريكيــن  الســفراء  أحــد 
زالــت  ال  اليمــن  أن  مــرة  ذات  قــال 
ال  وخراهتــا  بثرواهتــا  بكــرًا  بكــًرا،،،  
الواعــدة مــن  زالــت مليئــة هبــذه اخلــرات 
البــرول والنفــط واملعــادن والغــاز وأشــياء 
مكدســة  خــام  مــادة  كٍل  فعــى  كثــرة 
البلــد  هــذا  يف  ومكنــوزة  البلــد  هــذا  يف 
وواعــدة ثــروة واعــدة هلــذا الشــعب الفقــر 
املعــاين يريــدون أن نســتمر يف بؤســنا وأن 
هــذه  مــن  االســتفادة  مــن  أبــًدا  نتمكــن  ال 
يكــون  أال  اخلــرات  هــذه  ومــن  الثــروات 
يف هــذا البلــد دولــة حــرة ومســؤولة تعطــي 
تراعــي  يشء  كل  قبــل  لشــعبها  االعتبــار 
يريــدون   ، قبــل كل يشء  مصالــح شــعبها 
حكومــة  البلــد  هــذا  يف  هنــاك  يكــون  أن 
ألمرهتــم  ختضــع  هزيلــة  ضعيفــة  صغــرة 
لسياســاهتم  ختضــع  لقراراهتــم  ختضــع 
تضــع  إلمالءاهتــم  باملطلــق  ختضــع 
قبــل  هلــم  يشء  كل  وقبــل  أوالً  االعتبــار 
األولويــة  فتكــون  بلدهــا  قبــل  هلــم  شــعبها 
القواعــد  أهــم  يف  بالقواعــد  املطلقــة 

الهوية التي يمتاز شعبنا 
اليمني، الهوية اإلسالمية 

المتأصلة، هي تعود إلى تاريخ 
أصيل لهذا الشعب فعالقته 
باإلسالم وارتباطه باإلسالم 

وإقباله على اإلسالم منذ فجره 
األول كان على نحو متميز 

وعلى نحو عظيم، منذ بزوغ 
فجر اإلسالم، كان هناك ممن 

هم من أصول يمنية، وممن هم 
من اليمن من تميزوا كنجوم 

المعة في سماء تاريخ اإلسالم.
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املناطــق  أهــم  وأهلــه  البلــد  قبــل  لألجنبــي 
هلــذا  قواعــد  إىل  تتحــول  البلــد  هــذا  يف 
األجنبــي لألمريكــي وعمالئــه لإلمــارايت 
االســراتيجية  املناطــق  أهــم  والســعودي، 
ونحــن  ألولئــك  تكــون  البلــد  هــذا  يف 

مشــخرين. نبقــى  اليمنيــن 
البلــد  هــذا  يف  العلــامء  كل  عــى  جيــب 
والصادقــن  األوفيــاء  املســتنرين 
يبيــع  الــذي  البيــاع  غــر  البياعــن،  غــر 
وإال  بالــدوالر  يبيــع  واال  بالســعودي 
احلقيقيــن  العلــامء  باإلمــارايت،  يبيــع 
الصادقــن  واملثقفــن  البلــد  هــذا  يف 
حيمــوا  أن  املســاجد  وخطبــاء  املســتنرين 
هــذا الشــعب مــن هــذا الفكــر املســخ مــن 
والباطلــة؛  الضالــة  وثقافتهــم  التكفريــن 
البعــض  ومســخوا  هبــا  يمســخون  ألهنــم 
مــن أبنــاء شــعبنا هبــا، وحولــوا منهــم عــى 
شــاكلتهم والعياذ باهلل وما أســوأهم، هذا 
غــزو كبــر الســعودية واألمــارات تقــدم لــه 
أمــوال  ســنوات،  منــذ  املليــارات  مئــات 
قنــوات،  لصاحلــه  تشــتغل  جــًدا  كثــرة 
وجمــالت  صحــف  وتنــر  كتــب  وتطبــع 
ولــه مســاجد  مــدراس  ولــه  ومنشــورات، 
كبــر،  شــغل  يعنــي  إلــخ  جامعــات}  ولــه 
غــزو كبــر جــًدا جيــب ان نتصــدى لــه هــذا 
غزو يستهدفنا يف هويتنا النقية والصافية 
والراقيــة التــي توارثناهــا منــذ عهــد حممــد 
بــن عبــداهلل صلــوات اهلل عليــه وعــى آلــه، 
طالــب  أيب  بــن  عــي  تالميــذه  وعلمناهــا 
بضالهلــم  هــؤالء  يــأيت  واليــوم  وغــره، 
شــعبنا  ويمســخوا  ليمســخونا  وباطلهــم 
كان  وأينــام  جــد،  بــكل  التصــدي  جيــب 
هلــذا التوجــه الضــال نشــاط جيــب التصــدي 
نشــاط  لــه  الضــال  التوجــه  هــذا  لــه، 
يف  هلــم  التصــدي  جيــب  اجلامعــات  يف 
التصــدي  جيــب  املناهــج،  ويف  اجلامعــات 
أو  قريــة  يف  أو  مســجد  يف  وجــد،  أينــام  لــه 
يف مدينــة يف مدرســة أو يف قنــاة، التصــدي 
أيًضــا وبــكل األســاليب  الوســائل  بــكل  لــه 

املروعــة.

شــكل  لــه  غــزو  أيًضــا  آخــر  غــزو  هنــاك 
مــن  الغــزو  هــذا  كل  حظــوا  وال  آخــر، 
طــرف واحــد ليتضــح لكــم أنــه كلــه باطــل، 
الحظــوا غــزو باســم الديــن وعــى أســاس 
بالديــن  االلتــزام  وباســم  الدينــي  التشــدد 
إىل  ومــا  واإلســالم  اإلســالمية  واخلالفــة 
هــذا  رضب  هبــدف  آخــر  غــزو  ذلــك، 
رشفــه  يف  عفتــه  يف  أخالقــه  يف  الشــعب 
كبــرة  حــرب  هنــاك  اليــوم  طهارتــه،  يف 
التواصــل  مواقــع  عــر  وتشــتغل  ومنظمــة 
املناطــق  يف  أيًضــا  وتشــتغل  االجتامعــي، 
املنظــم،  لإلفســاد  شــبكات  عــر  واملــدن 
إســقاط  إىل  تســعى  منظمــة  شــبكات 
الشــباب والشــابات يف الدعــارة والرذيلــة 
شــغل  هنــاك  األخالقــي،  اإلفســاد  وإىل 
كلــام  يــزداد،  أنــه  ولوحــظ  جــًدا،  كبــر 
إىل  يــزداد  العســكرية  املعركــة  ازدادت 
هــذا  الشــغل  هــذا  العمــل  هــذا  جانبهــا 
أخالقنــا،  يف  يســتهدفنا  غــزو  الغــزو، 
أرشف  مــن  هــو  واهلل  اليمنــي  الشــعب 
وقدســية،  طهــارة  أكثرهــا  مــن  الشــعوب 
ومــن أكثــر الشــعوب عفــة ونبــاًل ورشًف 
تقاليــده  حتــى  ونســاؤه  رجالــه  وحمافظــة، 
العفــة  عــى  حتافــظ  هــي  أعرافــه  حتــى 
حتافــظ عــى الطهــارة حتافــظ عــى الــرف، 
الدنــس  مــن  وتصوهنــا  املــرأة  عــى  حتافــظ 
وتصونــه  والرجــل  الشــاب  عــى  وحتافــظ 
غيــور شــعب عفيــف  الدنــس شــعب  مــن 
وحمافظــة  متميــزة  أخــالق  لــه  شــعب 
اليــوم  لكــن  االجتــاه،  هــذا  يف  واضحــة 
عــر  االجتامعــي  التواصــل  وســائل  عــر 
وســائل اإلعــالم املتنوعــة أيًضــا عــر بعــض 
معاهــد  اللغــات  تــدرس  التــي  املعاهــد 
أجنبية يف صنعاء ويف بعض املدن لتعليم 
آخــر  دوًرا  وتلعــب  األجنبيــة،  اللغــات 
نشــاطا  اللغــات  تعليــم  يف  نشــاطها  يبقــى 
احلقيقــي  نشــاطها  لطبيعــة  وغطــاء  ثانوًيــا 
والرئيــي الــذي تركــز عليــه، داخــل هــذه 
عــى  تســاعد  برامــج  يبــدأون  املعاهــد 
الروابــط  وتعزيــز  الفوضــوي  االختــالط 

ثــم  الرعيــة  الضوابــط  إطــار  خــارج 
إىل  يدخلــون  ثــم  الضوابــط  هــذه  تــزداد 
املســخ حتــت العنــوان احلضــاري والتغريــر 
بشــبابنا وشــاباتنا وتقديــم النمــوذج الغــريب 
وال  ضوابــط  حتكمــه  ال  الــذي  املنفلــت 

األخالقــي.
املاضيــة  املراحــل  كل  يف  حارضيــن  كنــا 
إلجــراء عمليــة تبــادل يف األرسى باعتبــار 
ان  باعتبــار  انســاين  ملــف  امللــف  هــذا 
وراء هــؤالء االرسى الذيــن منــا عندهــم 
ارس  وراءهــم  عندنــا  منهــم  والذيــن 
حزينــون  نســاء  وراءهــم  أطفــال  وراءهــم 
يفــرض،  ثــم  لفقدهــم  متأملــون  عليهــم 
أن  ارساهــم  هيــم  أن  بأولئــك  يفــرض 

عليهــم. عزيزيــن  يكونــوا 
عندهــم  منــا  فــاألرسى  نحــن  أمــا 
مــن  نحــن  كنــا  ولذلــك  علينــا  عزيزيــن 
لدهيــم  أرسانــا  علينــا  يعــز  ألنــه  يبــادر 
اعتبــار  لدهيــم  كرامــة  لدهيــم  لدينــا  حرمــة 
حمبــة مــودة تكريــم إىل آخــره، ويعــز علينــا 
معانــاة ارسهــم معانــاة ارسهــم هــي معانــاة 
نعيــش  نفــس األمل  نعيــش  لنــا نحــن، نحــن 
نفــس الوجــع، نعيــش نفــس اهلــم ونتحمــل 

ذلــك. يف  واهلــم  املســئولية 
أمــا أولئــك فانــه يبــدو ال لــألرسى عندنــا 
اعتبــار  أرساهــم  ألرس  وال  لدهيــم  كرامــة 
شــخصيات  وجــود  مــع  يعنــي  لدهيــم، 
بالنســبة  أرسي  عندنــا  هلــم  بالنســبة  هامــة 

للمرتزقــة.
النظام السعودي يبدوا انه مل يعد مهتام 
فيهــم  حــان  مــا  رخيصــن  عندنــا  ألرساه 
ســلموه  أمرهــم  يعنــي  كذلــك  واملرتزقــة 
املراحــل  بعــض  يف  اننــا  حتــى  لغرهــم 
عــى  اجلنــوب  يف  املرتزقــة  مــع  اتفقنــا  كنــا 
ولكــن  لــألرسى  ضخمــة  تبــادل  عمليــة 
وهــم يرحلــون األرسى منــا حتــى وصلــوا 
واعــرض  حلــج  مناطــق  مــن  منطقــة  يف 
عليهــم اإلمــارايت وقــال أعيدوهــم وألغــى 

التبــادل. صفقــة  اإلمــارايت 
حمافظــة  احلديــدة،  حمافظــة  اليــوم 
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ذمــار،  املحويــت، حمافظــة ريمــة، حمافظــة 
هــذه  كل  إب،  وحمافظــة  حجــة  وحمافظــة 
طليعــة  يف  تكــون  أن  معنيــة  املحافظــات 
هــذا الشــعب، يف دعمهــا ملعركــة الســاحل 
تقــدم  لنــا  بالنســبة  لألعــداء،  والتصــدي 
معــه  مســتمرة  معركتنــا  تأخــر،  أو  العــدو 
يف  البلــد،  هــذا  يف  شــر  آخــر  حتريــر  حتــى 
بلدنــا  يكــون  وحتــى  وجــزره  وبحــره  بــره 
لصالــح  نتحــرك  دائــام  ســنبقى  مســتقال، 
بلدنــا،  يتحــرر  وأن  بدلنــا  يســتقل  أن 
والريطــاين  واإلرسائيــي  األمريكــي 
معهــم  ومــن  واإلمــارايت  والســعودي 
ومــن  اآلفــاق  شــذاذ  مــن  لفيفهــم،  مــن 
يف  هــو  الــكل  واملشــرية،  البائعــة  القــوى 
اليمنــي  الشــعب  ضــد  خيوضهــا  معركــة 
وضــد اســتقالل اليمــن، وهبــدف احتــالل 
ليــس  بلدنــا  يف  اليــوم  املعركــة  اليمــن، 
معركــة مــع إيــران، كلــه كــذب، كلــه نفــاق، 
كلــه زور كلــه هبتــان، معركــة مــع اليمــن، 
اليمنيــون  هــم  اليمــن  يف  يقتــل  الــذي 
اليمــن  يقتــل يف  الــذي  وليــس اإليرانيــون، 
ونســاء  أطفــال  هــم  ونســاء  أطفــال  مــن 
اليمــن،  وشــباب  اليمــن  ورجــال  اليمــن 
الشــهداء  وروضــات  الشــهداء  مقابــر 
كلهــا مــن أهــل اليمــن، املبــاين التــي تدمــر 
يف  املــدن  يف  أحيــاء  مــن  منــازل،  مــن 
املصانــع  تدمــر،  التــي  اجلســور  القــرى، 
يف  كلهــا  حتتــل  التــي  األرض  تدمــر،  التــي 
حاجــة،  وال  بــه  مــا  اليمــن،  ومــن  اليمــن 
اليمــن،  يف  ُدمــر  إيــراين  بيــت  وال  بــه  مــا 
يف  أولئــك  فيهــا  تقــدم  إيرانيــة  أرض  وال 
يف  بإيــران  يتعلــق  يشء  أي  وال  اليمــن، 
عــن  يقولونــه  مــا  كل  هــم  أبــدا،  اليمــن 
ليــس إال  مــن عناويــن، هــذا  حرهبــم هــذه 
مــن عناويــن متعــددة، هــي جمــرد  عنــوان 
املعركــة  لكــم:  أقــول  أنــا  زائفــة،  تريــرات 
معركــة  تعتــر  فعــال  معركــة  هــي  التــي 
مبــارشة اإليــراين هــي املعركــة يف العــراق، 
النظــام  جيــرؤ  هــل  الســعودية،  جتــرؤ  هــل 
الســعودي أو جتــرؤ اإلمــارات أن تدخــل 

بشــكل مبــارش يف املعركــة يف العــراق، لــن 
بشــكل  تصطــدم  أهنــا  تعــرف  ألهنــا  جتــرؤ، 
باإليــراين، اإليــراين هــو يف موقعــه  مبــارش 
يف املنطقــة بلــد إســالمي ليــس عــى اليمــن 

أبــد. رش  أي  منــه 
الــذي  مــن  يعرفــون  اليــوم  اليمنيــون 
الســعودي،  أو  اإليــراين  هــل  يقتلهــم، 
أو  اإليــراين  هــل  يســتهدفهم،  الــذي  مــن 
العربيــة  املنطقــة  يف  اجلميــع  الســعودي، 
الــذي  مــن  يعرفــون  اإلســالمي  والعــامل 
الفلســطينية،  للقضيــة  داعــام  بقــي 
الفلســطينية  قضيتهــم  يف  للعــرب  وداعــام 
الــذي  مــن  وعربيــة،  إســالمية  كقضيــة 
ال  املنطقــة،  يف  متميــز  موقــف  يف  هــو 
يســتهدف بلــدان هــذه املنطقــة، اإليــراين أم 
الســعودي  النظــام  يأهيــا  أنــت  الســعودي، 
موقــع  مــن  وليــس  العاملــة  موقــع  مــن 
كيمنيــن  اليمنيــن  تســتهدف  األصالــة 
الحتــالل  وتســعى  كإيرانيــن،  وليســوا 
أرض اليمــن لصالــح أمريــكا ولقــرة عــن 
إرسائيــل، وكل مــا تفعلــه هنــا يف اليمــن ال 
يؤثــر عــى إيــران مــن قريــب وال مــن بعيــد.
وإرٍسائيــل  أمريــكا  أن  يف  نــرى  نحــن 
اإٍلســالمية،  لألمــة  احلقيقــي  العــدو 
عــن  نحيــد  ال  العــرب،  وغــر  للعــرب 
أخــرى،  قناعــة  لنــا  وليــس  املبــدأ،  هــذا 
عــى  نكــن  مل  وإذا  أهوائكــم،  عــى  ولســنا 
وفــق  عــى  أننــا  ذلــك  يعنــي  ال  أهوائكــم 
امتــدادا  إال  البلــد  يف  لســنا  توصيفاتكــم، 
أصيــل  موقــف  موقفنــا  اإليــراين،  للنفــوذ 
مل  لــو  حتــى  أخالقــي،  قيمــي  مبدئــي 
وال  الدنيــا  هــذه  يف  موجــودة  إيــران  تكــن 
هــي  أمريــكا  ســنقول  كنــا  العــامل  هــذا  يف 
عدونــا، إرسائيــل هــي عدونــا، هــي عــدو 
األمــة ال ينبغــي، ال جيــوز أبــدا أن يتحــول 
عــن  بــدال  آخــر  مســلم  لبلــد  األمــة  عــداء 
العــداء لألعــداء احلقيقيــن لألمــة أمريــكا 
ليســت  راســخة  قناعــة  هــذه  وإرسائيــل، 
إيــراين،  لنفــوذ  امتــدادا  أو  اقتناعــا  أبــدا 
املحبــة  كل  اإلســالم  إليــران  هــذا  ومــع 

هــم  اإلســالمية،  واألخــوة  واالحــرام 
كــام  جموســا  وليســوا  اإلســالم  يف  إخوتنــا 
الكلمــة  آخــر  يف  أيضــا  هنــا  تقولــون.. 
أتوجــه أيضــا بمالحظــة إىل شــعبنا العزيــز 
تتعلــق بإطــالق النــار يف املناســبات، ســواء 
مناســبات األفــراح أو يف تشــييع الشــهداء 
يف  البعــض  عــادة  جــرت  ذلــك،  غــر  أو 
تشــييع  األعــراس ويف  املناطــق، يف  بعــض 
أن  املناســبات  بعــض  ويف  الشــهداء، 
ظاهــرة  هــذه  اهلــواء،  إىل  النــار  يطلقــوا 
عــى  نعمــل  أن  وينبغــي  إجيابيــة،  ليســت 
إلغائها متاما وإهنائها متاما، أوال هلا خماطر 
بتســاقط الرصــاص مــن اجلــو وعودتــه إىل 
حــاالت  مــن  كثــر  يف  وحدثــت  النــاس، 
حــوادث  حدثــت  اجلــو،  يف  النــار  إطــالق 
مؤســفة ومؤملــة، البعــض استشــهد نتيجــة 
جرحــوا،  والبعــض  الســاقط،  الرصــاص 
حتــى أطفــال وحتــى نســاء، وأيضــا ظاهــرة 
غر أمنية، يعني هلا مسالب وهلا مثالب، 
األمنــي،  باجلانــب  تتعلــق  ســلبيات  وهلــا 
فأنــا أتوجــه برجــاء إىل اجلميــع وبالدرجــة 
إىل  الشــهداء  تشــييع  عمليــات  يف  األوىل 

ســلبية. ظاهــرة  باعتبــاره  ذلــك،  تــرك 

األمريكي واإلسرائيلي 
والبريطاني والسعودي 

واإلماراتي ومن معهم من 
لفيفهم، من شذاذ اآلفاق ومن 
القوى البائعة والمشترية، الكل 

هو في معركة يخوضها ضد 
الشعب اليمني وضد استقالل 
اليمن، وبهدف احتالل اليمن، 
المعركة اليوم في بلدنا ليس 
معركة مع إيران، كله كذب، 

كله نفاق، كله زور كله بهتان، 
معركة مع اليمن.
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بيـــان

المجالس اليمنية الزيدي والشافعي 
والصوفي في ذكرى عامين على العدوان

بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمدهلل القائل: )ُثمَّ إِنَّ َربََّك لِلَِّذيَن َهاَجُروْا ِمن َبْعِد َما ُفتِنُوْا ُثمَّ 

ِحيٌم(، وصلِّ اللهم وسلِّم  وْا إِنَّ َربََّك ِمن َبْعِدَها َلَغُفوٌر رَّ َجاَهُدوْا َوَصَبُ
عى سيدنا حممد الصابر املجاهد وعى آله جبال الصب، وسادة النرص، 

وارض اللهم عن أصحابه املرابطن يف مرضاة اهلل، وعن مجيع املؤمنن 
الثابتن إىل يوم الدين وبعد..

فــإن املجالــس اليمنيــة الثالثــة، وهــي املجلــس الزيــدي اإلســالمي، 
اإلســالمي،  الصــويف  واملجلــس  اإلســالمي،  الشــافعي  واملجلــس 
اليامنيــة  األمــة  وبثبــات  واملتــن،  القــوي  الشــعبي  بالصمــود  تشــيد 
ــد أن  املجاهــدة يف ســبيل اهلل عــى مــدار عامــن مــن العــدوان، وتؤكِّ
النــرص قــادم ال حمالــة، وأنــه كلــام اقــرب النــاس مــن رضــوان اهلل كانــوا 
أقــرب إىل النــرص منــه، يقــول تعــاىل: )َوَمــا النَّــرْصُ إاِلَّ ِمــْن ِعنــِد اهلّلِ إِنَّ 

اهللَّ َعِزيــٌز َحِكيــٌم(.
العربيــة  أمتنــا  شــعوب  ويــا  العظيــم،  اليــامين  شــعبنا  مجاهــر  يــا 
عــى  عامــن  مــرور  بمناســبة  اليمنيــة  املجالــس  إن  واإلســالمية، 
اليــوم،  العــامل  يف  عنــه  املســكوت  للقتــل  حفلــة  أكــر  أمــام  صمودنــا، 

التاليــة: النقــاط  يف  بياهنــا  ِمــُل  جُتْ
األمريكــي  الســعودي  العــدوان  هــدف  أن  واضحــا  بــات  أوالً: 
إنســانًا  شــعبنا  تدمــر  هــو  الغاشــم  العــدوان  هــذا  مــن  اإلمــارايت 
ومقــّدرات، عقابــًا لــه عــى ثورتــه ضــد اهليمنــة األمريكيــة، والوصايــة 
السعودية، وألنه شعب أيب حر محل همَّ األمة العربية واإلسالمية، 
وتبنَّى قضاياها املركزية، وعى رأسها قضية فلسطن، وسعى إىل 
واالقتصاديــة،  والسياســية  الســيادية  قراراهتــا  يف  شــعوبنا  اســتقالل 
مــن  شــعبنا  مــن  االنتقــام  والصهاينــة  األمريــكان  قــّرر  ذلــك  وألجــل 
خــالل أدواتــه العميلــة يف املنطقــة، وهــي النظــام الســعودي والنظــام 

دعاواهــم  وأمــا  عينــن.  ذي  عــى  خيفــى  ال  أمــر  وهــذا  اإلمــارايت، 
ــح  حــول مزعــوم الرعيــة فهــي مــن الزيــف الفاضــح واالدعــاء املتبجِّ

الوقــوف لالســتدالل والتوضيــح. لنــا  بمــكان ال جييــز 
وماديــة،  بريــة،  خســائَر  مــن  بشــعبنا  أحلقــوا  مــا  رغــم  ثانيــًا: 
مــة دوليــا،  أنــواع األســلحة، ومنهــا املحرَّ ورغــم اســتخداِمهم مجيــع 
جرائــم  وارتكاهبــم  البشــعة،  اجلامعيــة  املجــازر  مئــات  وارتكاهِبــم 
اإلحبــاط،  مــن  مزيــدا  إال  قــوا  حيقِّ مل  أهنــم  إال  املحظــورة،  احلــرب 
ى  وكثــرا مــن الفشــل، وكــام هائــال مــن أخفــاف ُحنــن، حيــث تصــدَّ
شعُبنا شعب احلكمة واإليامن هلم بكل قوة وشموخ، وبصموٍد قلَّ 
األكــر واألرشس  يعتــر  العــدوان  هــذا  نظــره يف عاملنــا، ورغــم أن 
واألكثــر متويــال واألحــدث أســلحة، واألقــوى فتــكا، غــر أن رجــال 
اهلل يف امليــدان، وِمــن خلفهــم دعــاء اآلبــاء وتســبيح األمهــات، كانــوا 
أقــوى صمــودا، وأرشس مواجهــة، وأكثــر انطالقــا وســعيا، وأمــى 
فتكا، فكتبوا عى مدار عامن ملحمة أسطورية عجز العامل أمجع 
فــا لــكل يمنــي يف  عــن تفكيــك ألغازهــا، وســطروا بذلــك تارخيــا مرِّ
النــوِّ  عــى  يــدل  اليســر،  العامــن  وبــارق  األجيــال.  وعــر  احلــارض 

القــادم. املطــر يف األعــوام 
العــدوان عــى مــدار عامــن،  ــفت تباعــا أكاذيــُب  لقــد تكشَّ ثالثــًا: 
بتمكينهــم  الشــعب،  هــذا  عــى  املعتديــن  مؤامــرات  عــن  فأبانــت 
املنطقــة،  يف  األمريكــي  املــروع  ختــدم  التــي  التفكريــة  احلــركات 
ال  والوســائل  الســب  بشــتى  هلــا  التهيئــة  يف  املســتمرة  وبمحاوالهتــم 
واملــكال،  عــدن،  ملدينــة  وباحتالهلــم  اجلنوبيــة،  املحافظــات  يف  ســيام 
التــي  ســقطرى،  وجزيــرة  ميــون،  جزيــرة  ومنهــا  اليمنيــة،  وللجــزر 
وكذلــك  للتشــكيك،  قابــل  غــر  بشــكل  فيهــا  أطامعهــم  ظهــرت 
بســيطرهتم عــى القــرار يف مــدن اجلنــوب، بحيــث ال يســتطيع الفــار 

ها هي مجيع املذاهب اليمنية الزيدية والشافعية والصوفية تصدر بياهنا يف ذكرى عامن عى الصمود، 
مؤكدة دورها اإلسامي والوطني واإلنساين جتاه هذا الشعب وما يعانيه من حرب إبادة من قوى 
الطغيان، ومن حصار ظامل. وأنه ال خيار كشعب يمني، وكمذاهب مسلمة معتدلة إال الصمود.
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عبدربــه هــادي - مــن شــنوا احلــرب بزعــم 
يف  طائرتــه  حُتــط  أن   - الكاذبــة  رشعيتــه 
اإلمــارايت  احلاكــم  بــإذن  إال  عــدن  مطــار 
مــن  اليمنــي  شــعبنا  اكتشــف  وقــد  فيهــا، 
وأهنــا  شــيطانية،  ذريعــة  تلــك  أن  يــوم  أول 
جمــرد قميــص عثــامن للتمكــن مــن أهدافهــم 
احلقيقيــة. وآيــة ذلــك أن هــذه املــدن املحتلــة 
األمنيــة،  الفــوىض  حتــت  تــرزح  تــزال  ال 
واألزمــات  والتفجــرات،  واالغتيــاالت، 

اخلدميــة.
رابعًا: رغم قوافل الشهداء الذين يزفهم 
شــعبنا إىل روضــات اجلنــات، إال أن شــعبنا 
ــق لــه الكثــر مــن املنجــزات العظيمــة  قــد حتقَّ
إفشــال  وأوهلــا  الصمــود،  هــذا  بســبب 
العــدوان،  هلــذا  البِشــع  التدمــري  ــط  املخطَّ
يف  هائلــة  بريــة  خســائر  إحلــاق  وثانيهــا 
ومرتزقتهــم،  ومنافقيهــم  العــدوان  مقاتــي 
وماليــة  ماديــة  خســائر  تكبيدهــم  وثالثهــا 

جعلــت النظامــن الســعودي واإلمــارايت 
الســامن بأخريــات  يســتبدالن ســنواهتام 

املليــارات  مئــات  وذهبــت  عجــاف، 
الريــاح،  أدراج  دوالراهتــم  مــن 

منجــز،  أي  وبــال  أفــق،  أي  بــال 
أنــه حقــق شــعبنا تقدمــًا  ورابعهــا 

العســكرية  قدراتــه  يف  هائــاًل 
لــوال هــذا  لــه أن حيققهــا  مــا كان  املتطــورة، 
عليــه،  العــدوان  فرضــه  الــذي  التحــدي 
يف  االســراتيجية  التطــورات  ذلــك  ومــن 
املتعــددة،  بمنظوماهتــا  الصاروخيــة،  القــوة 
بــدون طيــار، ويف منظومــة  الطائــرات  ويف 
ويف  البحريــة،  القــوة  ويف  اجلــوي،  الدفــاع 
ذلــك  وغــر  املتنــوع،  العســكري  التصنيــع 
مــن املنجــزات العظيمــة التــي ســتفاجئنا هبــا 

القادمــة. األيــام 
التــي  املنجــزات  خامســًا: إن مــن أعظــم 
الوطنيــة  الوحــدة  هــو هــذه  لشــعبنا  قــت  حتقَّ
املذاهــب  ملختلــف  العــدوان  مواجهــة  يف 
الدينيــة وجلميــع القــوى السياســية الوطنيــة، 
االجتامعيــة  واملؤسســات  والتيــارات 
املتعــددة، وكان تشــكيل املجلــس الســيايس 
أبــرز  الوطنــي  ثــم حكومــة اإلنقــاذ  األعــى، 
مظاهــرة  ومــا  الوحــدة،  هــذه  مالمــح 
٢0١7م  مــارس   ٢٦ هــذا  يومنــا  الســبعن 

هــذه  دليــل  إال  الصمــود  مــن  عامــن  بعــد 
االســتهداف  رغــم  الراســخة،  الوحــدة 
الشــعب،  قــوى  بــن  الفتنــة  إليقــاع  املمنهــج 
الدولــة  موظفــي  اســتهداف  ورغــم 
شــعبنا  جتويــع  وإرادهتــم  مرتباهتــم،  يف 

والــدواء. الغــذاء  مــن  وحصــاره 
اليمنيــة  املجالــس  توجــه  سادســًا: 
مــن  امليــدان،  التحيــة لرجــال اهلل يف  الثالثــة 
حــراس  الصابريــن،  املرابطــن  املجاهديــن 
واألرض،  والِعــرض،  والديــن،  الوطــن، 
مؤامــرات  أمــام  منيعــًا  ســدا  يقفــون  الذيــن 
العــدوان اللئيمــة، والقــذرة، والذيــن باعــوا 
عــن  الدفــاع  أنفســهم هلل رخيصــة يف ســبيل 
حارضنــا  وعــن  وكرامتنــا،  وحريتنــا  بلدنــا 
ألولئــك  اخلالــدة  والتحيــة  ومســتقبلنا، 
نحبهــم  قضــوا  الذيــن  الشــهداء  األبطــال 
قــدم،  عــن  ناكلــن  غــر  العــز،  جبهــات  يف 
كذلــك  وهــي  عــزم،  يف  واهــن  وال 
لــألرسى،  مطيبــًة  طيبــًة 
 ، حــى جلر ا و

واملعاقــن، والنازحــن، 
العــدوان  لــؤُم  طاهلــم  َمــْن  ولــكلِّ 
املدنيــن. مــن  وفظاعتــه  وبشــاعته 

الثالثــة  اليمنيــة  املجالــس  تدعــو  ســابعًا: 
الشــعب اليمنــي إىل االســتمرار يف صمــوده 
اجلبهــات  بدعــم  عظمتــه،  عــى  واحلفــاظ 
ذلــك  وتعَتــِر  والســالح،  واملــال  بالرجــال 
بــاهلل  يؤِمــن  قــادٍر  كلِّ  عــى  ــدًا  مؤكَّ فرضــًا 
اهللَ  يلقــى  أن  عــى  وحيــِرص  ورســوله، 
املصاَبــرة  إىل  تدعــو  كــام  عنــه،  راضيــًا 
واملراَبطــة يف اجلبهــات، وحتــث عــى الثبــات 
ووحــدة الصــف، وتنظيفــه مــن الدساســن 
اجلبهــة  بــن مكونــات  للوقيعــة  املدسوســن 
بتكاتــف  األمــن  عــى  واحلفــاظ  الوطنيــة، 
إىل  تدعــو  كــام  األمــن،  مــع رجــال  املجتمــع 
ومواجهــة  االجتامعــي  التكافــل  تفعيــل 

التعامــل  مــن  باملزيــد  التجويــع  عــدوان 
املجتمــع.  أوســاط  يف  اخلــري  اإلنســاين 
الثالثــة  اليمنيــة  املجالــس  تدعــو  ثامنــًا: 
العــامل،  يف  اإلســالمية  املذاهــِب  رمــوَز 
والكيانــات  الفكريــة  التيــارات  ومجيــع 
ســيام  وال  والعلميــة،  والتعليميــة  الثقافيــة 
القــروان،  وعلــامء  الريــف،  األزهــر 
أن  املقدســة،  وقــم  األرشف،  والنجــف 
تفريــه  الــذي  اإلفــك  حادثــات  يف  يتبّينــوا 
األمريكــي  الســعودي  العــدوان  قــوى 
ســخيفة  تضليــالت  مــن  اإلمــارايت 
مؤمــن،  بلــٍد  ضــّد  اســتعدائية،  ودعــاوى 
حماريــُب  يوميــًا  وفضلــه  برفــه  تصــدح 
الصلــوات وحلقــات العلــم بتــالوة اآليــات 
التــي  النبويــة  األحاديــث  وســامع  القرآنيــة 
تثنــي عليــه، وتشــهد بإيــامن أهلــه، وفقههــم، 
الــذي  الوقــت  يف  وأحقيتهــم،  وحكمتهــم، 
يعِرف اجلميع أن مصدر هذه التضليالت 
التكفريــة،  الوهابيــة  ووعــاظ  شــيوخ  هــم 
فتِئــوا  مــا  والذيــن  الشــيطان،  قــرن  أتبــاع 
واالســتكبار  االســتعامر  قــوى  خيدمــون 
الفتــن  وينــرون  يــوم،  أول  مــن 
املســلمن،  شــعوب  بــن  والتكفــر 
املمثلــون  العضــال  األمــة  وأهنــم داء 
حــذر  التــي  الشــيطان  قــرن  ملدرســة 
وآلــه  عليــه  اهلل  صــى  اهلل  رســول  منهــا 
وســلم يف ذات احلديــث الــذي أثنــى فيــه 

والشــام. اليمــن  عــى 
يمنــي  كشــعب  لنــا  خيــار  ال  أخــرًا: 
الصمــود  إال  معتدلــة  مســلمة  وكمذاهــب 
وجــه  يف  مجيعــا  األمــة  هــذه  عــن  نيابــة 
هيوديــة  مــن  املتحالفــة  الــر  قــوى  منظومــة 
ووهابيــة  منحرفــة،  ونرصانيــة  ضالــة، 
َوَتتَُّقــوْا الَ  وْا  َتْصــِرُ تكفريــة مهجيــة، )َوإِن 
َيْعَمُلــوَن  بِــاَم  اهللَّ  إِنَّ  َشــْيئًا  َكْيُدُهــْم  ُكــْم  َيُرُّ

. ) يــٌط حُمِ
لقــرن  واهلزيمــة  اإليــامن،  ليمــن  النــرص 
الظاملــن. عــى  إال  عــدوان  وال  الشــيطان، 
صادر بصنعاء يف يوم األحد ٢٦ مارس 

٢0١7م عن:
املجلس الزيدي اإلسالمي

املجلس الشافعي اإلسالمي
املجلس الصويف اإلسالمي
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اه/ الحسن الجالل
التق

نحن نستقي ثقافتنا من القرآن الكريم ومن مالزم 
السيد حسين التي تشدنا إلى القرآن أكثر

نحن نستقي ثقافتنا من القرآن الكريم ومن مالزم 
السيد حسين التي تشدنا إلى القرآن أكثر

شاعر الثورة
 »معاذ الجنيد« 

في حديث خاص 
لمجلة )شهارة(

نحن نستقي ثقافتنا من القرآن الكريم ومن مالزم 
السيد حسين التي تشدنا إلى القرآن أكثر
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تمثل القصائد حالة خاصة 
من حاالت الواقع المنبثقة منه، 

بتعبيراتها المنبثقة من زوايا 
المجتمع الغارقة في الصمت 

والبعد عن الرصد.. كما تمثل 
أيضًا في قضايا الوطن صوته 

الصادق وضميره الحي ووسيلته 
األسرع إلظهار صورته وحاله.

معاذ الجنيد.. شاعر وطني، تألق 
في رسم أحوال الوطن والتعبير 

عن أحوال الناس ورؤاهم، فعرفت 
قصائده الطريق إلى عقول وقلوب 

الناس، فغدا صوتهم وغدت 
قصائده لغتهم التي يعبرون بها 

عما يدور في أذهانهم وتعجز 
ألسنتهم من قوله أو قول بعضه..

في هذه المساحة نحاول 
االقتراب من معاذ الشاعر 

واإلنسان.. صوت الناس وضمير 
الوطن:

يف  الكثــري  يعرفــه  ربــا  شــاعر  معــاذ   -
بــا  ســطع  نجمــه  ولكــن   .. البلــد  هــذا 
الســعوأمريكي..  العــدوان  بعــد  حــدود 
منافــس،  بــا  األول  الشــاعر  وأصبــح 
معروفــًا،  أصبــح  اليــوم  فاســمك 
مــكان...  يف كل  تناوهلــا  يتــم  وقصائــدك 

تعليقــك؟ مــا 
* أمتنــى أن تكــون كل كتابــايت خالصــة هلل 

والوطــن والقضيــة.
ســنن  مــن  قصائــدك  يف  الوضــوح   -
فبايــر  ثــورة  انطــاق  منــذ  وباألخــص 
أي  عميــق..  منهــج  وفــق  متــي  أهنــا 
وحتــى  الفــرة  تلــك  منــذ  قصائــدك  أن 
بــن  تناقــض  أي  يتخللهــا  ال  اللحظــة 
ذلــك؟  يف  الــر  مــا  وأخــرى..  قصيــدة 
وفــق  األحــداث  قــراءة  يف  هــو  الــر   *
مــع االســتناد إىل  الســليمة  الفطــرة اإلنســانية 
يأتيهــا  أن  يمكــن  ال  التــي  القرآنيــة  الثقافــة 
مــن  مــن خلفهــا..  أو  بــن يدهيــا  مــن  الباطــل 

يصيــب  مجاعــة  أو  حلــزب  متعصبــًا  ينطلــق 
مــرة وخيطــئ مــرات أخــرى ومــن ينطلــق مــن 

مــع قناعاتــه. يتناقــض  القــرآن ال يمكــن أن 
يكــن  مل  -إن  قصائــدك  بعــض   -
أهنــا  املتابــع  أو  القــارئ  ُتشــعر  أغلبهــا- 
عبــد  القائــد  الســيد  خلطابــات  ترمجــة 

تعليقــك؟  مــا  امللــك.. 
* نحن نستقي ثقافتنا من القرآن الكريم 
الديــن  بــدر  حســن  الســيد  مــالزم  ومــن 

احلوثــي -عليــه الســالم- التــي جــاءت تشــدنا 
الســيد  بــه  جــاء  مــا  وهــذا  أكثــر،  القــرآن  إىل 
-حفظــه  احلوثــي  الديــن  بــدر  امللــك  عبــد 
اهلل- أيضــًا.. أنــا أعتــر خطابــات الســيد عبــد 
امللــك احلوثــي -حفظــه اهلل- مــروع أعــامل 
منهــا  ينطلــق  أن  ممكــن  متعــددة  إبداعيــة 

واملجاهــد،  واملنشــد،  والكاتــب،  الشــاعر، 
فهــو يلخــص مــا نريــد أن نقولــه.. فــال عجــب 

خطاباتــه. مــع   قصائــدي  توافقــت  إذا 
ومثقفــون  وإعاميــون  شــعراء  هنــاك 
ويغيبــون  يظهــرون  أيضــًا  وسياســيون 
القائــل  مــن  معــاذ  ألخــرى..  فــرة  مــن 
يشــعرك  أن  دون  بالعطــاء  املســتمرون 

هــذا؟ يف  الــر  مــا  ملــل..  بغيــاب أو 
فنحــن  حــارضة  القضيــة  دامــت  مــا   *

دائــاًم. حــارضون 
وإعاميــون  ومثقفــون  سياســيون   -
الســعودي  للــال  وشــعراء ارهتنــوا  وأدبــاء 
مل  الــذي  الدافــع  مــا  بيــع وطنهــم..  مقابــل 
وهــل  املرتزقــة؟..  أولئــك  مــن  جيعلــك 

ومتــى؟  إغــراؤك؟  ســبق 
بوطننــا  واعتزازنــا  بقضيتنــا  إيامننــا   *
مــن  أمــا  الدنيــا..  مكاســب  كل  مــن  أســمى 
ناحية هل سبق إغرائي فال أعتقد أن هناك 
فهــم  بالوطــن،  مســاومتنا  عــى  جيــرؤ  مــن 
يعلمــون موقفنــا الواضــح والرصيــح جيــدًا.

هــذه  يف  الشــعراء  لــدور  تقييمــك   -
املرحلــة، ومــن أكثرهــم تألقــًا وحضــورًا 

برأيــك؟
ومثمــرًا  فعــاالً  كان  الشــعراء  دور   *
يف  والقوميــة  اإلســالمية  لقضيتنــا  ورافــدًا 

املرحلــة. هــذه 
أكثــر الشــعراء تألقــًا وحضــورًا هــو الشــهيد 
أنــه  ُيشــعرك  الــذي  النمــري  املحســن  عبــد 
هــذه  معنــا  يعيــش  وأنــه  حــارضًا،  الزال 
الفــرة، فمعظــم الزوامــل التــي تناولــت هــذه 
املرحلة تســتمع إليها وأنت تظن أهنا لشــاعر 
ثــم تكتشــف أهنــا مــن  الفــرة،  كتبهــا يف هــذه 
قبــل  كتبهــا  التــي  النمــري  الشــهيد  قصائــد 

ســنوات.
- رســالتك ألبنــاء تعــز خاصــة، وألبنــاء 

وطنــك عامــة؟
أن معظمكــم  أعلــم  أقــول:  تعــز  * ألبنــاء 
يــرىض  العــدوان وال يمكــن أن  مــع  يقــف  مل 
جرائــم  مــن  خائفــن  تقفــوا  ال  ولكــن  بــه، 
قبــوالً  ُيعــد  صمتكــم  ألن  العــدوان؛  مرتزقــة 

* أعتبر خطابات السيد/ 
عبدالملك بدر الدين 

الحوثي مشروع أعمال 
إبداعية متعددة ممكن 
أن ينطلق منها الشاعر 
والكاتب، فال عجب إذا 

توافقت قصائدي مع 
خطاباته.
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بــأن  ُخدعــوا  ممــن  تعــز  وألبنــاء  بجرائمهــم.. 
العــدوان جــاء مــن أجلهــم، إن احلــرب مهــام 
كانــت مرراهتــا ال يمكــن هلــا أن ختــدم أحــدًا، 
وأن الوقــوف مــع الوطــن هــو األولويــة التــي 
جيــب أن نوليهــا كل اهتاممنــا بعيــدا عــن كل 

الداخليــة. اخلالفــات 
األرض تبحث فيكم عن هويتها

        فامحوا مِحاها ومن أجمادها اغرفوا
توحدوا اآلن ضد العاصفن هبا

وبعدها كيفام شئتم هبا اختلفوا 
وألبنــاء الوطــن عامــة أقــول: أمحــد اهلل أين 
واحــد منكــم، ومــن حســن حظــي أين أنتمــي 

إىل الوطــن الــذي تنتمــون إليــه.
لكنــه  مجيلــة،  وصــور  بليــغ  شــعر   -
وال  كثــريًا  لإلنشــاد  طريقــه  جيــد  ال 

ملــاذا؟ للطباعــة.. 
أنفســهم،  باملنشــدين  تتعلــق  املســألة   *
»يمــن  مثــل:  أنشــدوها  قصائــد  فهنــاك 
وقصيــدة  احلســم«،  و«ســواعد  الصمــود«، 
»صــالة النــرص«، وقصيــدة »صــوت وزنــاد« 
هــذه  القحــوم،  لطــف  الشــهيد  يف  كتبتهــا 
أن  دون  اهلل  أنصــار  فرقــة  حلنتهــا  القصائــد 
قــرر منشــد  إذا  ذلــك، وهكــذا  أطلــب منهــم 
أن يلحــن قصيــدة فــال مشــكلة لــدي، ولكــن 
يبحثــون  حــدث  يــأيت  حــن  املنشــدين  بعــض 
رغــم  ليلحنوهــا،  قصيــدة  هلــم  يكتــب  عمــن 
أهنــم لــو رجعــوا إىل اإلنتــاج الشــعري للعديــد 
مــن الشــعراء لوجــدوا القصيــدة املناســبة هلــم 
ثــم فليلحنوهــا. .أمــا الطباعــة فالتأخــر منــي 
أنــا، ولكنــي هــذه املــرة قــررت طباعــة ديــواين 

اهلل. بــإذن  قريبــًا  وســيطبع  األول، 
الشــاعر  ينقــص  الــذي  مــا  برأيــك   -
اليمني كشــاعر عريب يشــار إليه بالبنان؟

* ينقصه إعالم عريب نزيه.
بقصائــدك  أنــك  شــك  ال  معــاذ، 
الســابقون  أقرانــك  هبــا  يــأِت  مل  بــا  أتيــت 
مــن  مصــدرك؟.  مــا  واملعــارصون.. 
اإلبــداع؟ هــذا  كل  وراء  ملهمك؟.مــن 

* ))قل إن الفضل بيد اهلل يؤتيه من يشاء 
واهلل واسع عليم((، بفضل اهلل وبتوفيقه. 

بـــ  يصفونــك  ومتابعــون  شــعراء  هنــاك 
تعليقــك؟ مــا  العــرص(..  )بــردوين 

* الــردوين هامــة وطنيــة شــعرية كبــرة ال 
النــاس  بعــض  يكــن  نرقــى إىل مســتواه، وإن 

قــد وصفــوين بــه فهــذا رشف كبــر يل.
- مــا هــي الرســالة التــي حتــرص تقديمهــا 

يف قصائــدك؟
املطلــق  وتوكلنــا  بــاهلل،  الكاملــة  ثقتنــا   *
عليــه، وإيامننــا العميــق بنــرصه، وشــد النــاس 

الغاشــم.  العــدوان  هــذا  ضــد  اجلهــاد  إىل 

ونصيحــة للمرتزقــة باالصطفــاف معنــا يف 
خنــدق الوطــن الواحــد.

- هــل تــرى وســائلنا اإلعاميــة تتفاعــل 
مــع قصائــدك بالشــكل الــذي تتمنــى؟
* نعم، وأوجه هلا التحية والشكر.

لكتابــة   جتذبــك  التــي  املواضيــع  أكثــر  مــا 
قصيــدة؟

الشــعب  حيققهــا  التــي  االنتصــارات   *
الســعوأمريكي.  العــدوان  ضــد  اليمنــي 

معاذ، ماذا كسبت وخرت كشاعر؟
اهلل  رضــا  كســبت  قــد  أكــون  أن  أمتنــى 
واملجاهديــن يف ســبيله.. ومــع اهلل ال توجــد 

خســارة. أي 
- من هم الشعراء الذين تأثرت هبم؟

* قــد أكــون تأثــرت بالعديــد مــن القصائــد 
بشــاعر  أتأثــر  مل  ولكنــي  شــاعر،  مــن  ألكثــر 

ذاتــه. بحــد 
شاعر ترى أنه مظلوم إعاميًا؟ 

مــن  العديــد  بــرزت  احلــرب  هــذه  يف   *
مــن  الكثــر  وظهــر  الشــعرية،  املواهــب 
للعــدوان،  الرافضــة  بقصائدهــم  الشــعراء 
االجتامعــي  التواصــل  وســائل  وبفضــل 
إيصــال  الشــعراء  مجيــع  اســتطاع  املتعــددة 
هنــاك  كان  وإن  النــاس،  إىل  قصائدهــم 
أنــه مل يكتــب  بــد  شــاعر مظلــوم إعالميــًا فــال 
بعــد قصيدتــه التــي ســتوصله إىل النــاس دون 
بشــعراء  القادمــة  األيــام  وســتأيت  واســطة، 
العامــن،  هذيــن  خــالل  عرفنــا  كــام  رائعــن 
قبــل. مــن  نعرفهــم  نكــن  مل  عظــامء  شــعراء 

- شــخص حتــب أن تســمع لــه أو تقــرأ  أو 
جتلــس معــه؟

* أحــب أن أســمع لعمــي الســيد عدنــان 
اجلنيــد، وأن أقــرأ للســيد حســن بــدر الديــن 
مــع  أجلــس  وأن  الســالم-،  -عليــه  احلوثــي 

غابــش. محــود  املجاهــد  األخ 
- أقــدم قصيــدة تعتــز هبــا مــن شــعرك؟ 

ومتــى كتبتهــا؟
يف  كتبتهــا  والتــي   « اهلل  »نــرص  قصيــدة   *

٢00٦م. متــوز  حــرب 
- أصدق نص شعري كتبته؟

ومواجهــة  الُشــعث،  ُهــم  نعــم  قصيــدة   *
العــدوان. 

لشــخص  توجههــا  أن  حتــب  رســالة   -
مــا؟

* أحــب أن أقــول للســيد عبــد امللــك بــدر 

* من ينطلق متعصبًا 
لحزب أو جماعة 

يصيب مرة، ويخطئ 
مرات، ومن ينطلق 

من القرآن الكريم ال 
يمكن أن يتناقض مع 

قناعاته.

* أتمنى أن يعود 
مؤيدو العدوان إلى 

رشدهم، ونصبح شعبًا 
واحدًا في مواجهة 

العدوان.
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أن  كثــرًا  اهلل  نحمــد  أننــا  احلوثــي  الديــن 
وأننــا  فيــه،  هــو موجــود  زمــان  خلقنــا يف 
نشــعر  بدونــه  العــامل  هــذا  نتخيــل  حــن 

بــه. علينــا  اهلل  نعمــة  بعظمــة 
ومل  ذهنــك  عــن  يِغــب  مل  موقــف 

نســيانه؟ تســتطع 
جبهتــي  يف  باملجاهديــن  لقائــي   *
الزيــارات  إحــدى  يف  وميــدي  حــرض 
امليدانيــة أكثــر موقــف ال أســتطيع نســيانه 
إىل اآلن، ولــو كنــت رســامًا فبإمــكاين أن 
واحــدًا  واحــدًا  وجوههــم  اآلن  أرســم 
واحــد  أي  مالمــح  يف  أخطــئ  أن  دون 

. منهــم
- موقــف ظريــف حصــل لــك أثنــاء 

مســريتك الشــعرية؟
مــن  أكثــر  يل  حصــل  يكــون  قــد   *
موقفــًا  اآلن  أتذكــر  ال  ولكنــي  موقــف، 

. معينــًا
أفضــل  أهنــا  تشــعر  قصيــدة   -

؟ ك ئــد قصا
أفضــل  تكــون  جديــدة  قصيــدة  كل   -
أخــرى. قصيــدة  أكتــب  حتــى  قصائــدي 

معــاذ  وُيفــرح  ُيغضــب  الــذي  مــا   -
؟  اجلنيــد

 * يغضبنــي أن يكــون هنــاك تقصــر 
هــم  ممــن  باملســئولية  شــعور  وعــدم 
واقفــون أصــاًل ضــد العــدوان.. يفرحنــي 

القصيــدة. كتابــة  مــن  االنتهــاء  حلظــة 
من أقرب الناس إىل قلبك؟ 

* زوجتي.
- أمنية تتمنى حتقيقها؟

العــدوان  مؤيــدو  يعــود  أن  أمتنــى   *
يف  واحــدًا  شــعبًا  ونصبــح  رشــدهم  إىل 
بيننــا  يوجــد  ال  العــدوان..  مواجهــة 
يمكثــون  مــن  ســوى  مرتزقــة  أو  عمــالء 
عــن  انســلخوا  قــد  فأولئــك  الريــاض،  يف 

متامــًا. اليمنيــة  هويتهــم 
- كلمة أخرية تريد أن تقوهلا؟

احلمــدا      نبــدأ  ونــرٍص  نــرٍص  أي  مــن   *
هتــدأ. مل  اهلل  يــا  واالنتصــارات 

* ألبناء تعز: أعلم أن معظمكم لم يقف مع العدوان، ولكن 
 بجرائمهم.

ً
ال تقفوا خائفين؛ ألن صمتكم ُيعد قبوال

* الشهيد عبدالمحسن 
النمري يشعرك أنه ال زال 
حاضرًا، وأنه يعيش معنا 

هذه الفترة.
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* طوبى لروح طه المجاهد الصادق 
والعالم الورع والشمعة التي أضاءت 

طريق الحق لعشرات األلوف من أبناء 
هذا الوطن.. 

وطوبى لذلك اليمني الذي صدح بالحق 
وناصره وتشبع به.. 

طوبى ألسد الشهداء.. سهيل األرض 
الذي غار منه سهيل السماء.. 

طوبى لمن ستضيئ قصته صفحات 
التاريخ وعقول األجيال مدى الزمان.

الشهيد اللواء/ أبو حسن - طه المداني
     ملف خاص عن 

إعداد/ أبو تراب الجالل
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*  ثمــة جتــارب ال تتكــرر.. وثمــة قصــص 
تكفــي  ال  حيــاة  ثمــة  روايتهــا..  مــن  يمــل  ال 
ماليــن الســطور لــرد تفاصيلهــا الشــائقة.. 
وثمــة حيــاة ال تفــي األوراق بمجــرد املــرور 

الذكريــات..  مــرور  عليهــا 
مل  بعيــدة..  ســنوات  منــذ  بــدأت  قصــة   *
يف  ســروى  أهنــا  أبــدًا  يظــن  صاحبهــا  يكــن 
غائبــًا  ســيكون  بطلهــا  وهــو  وأنــه  مــا..  يــوم 
حــارضًا.. يســتمع اليهــا مــن بعيــد.. مبتســاًم 
بامتنــان أحيانــًا كثــرة..  حينــًا.. ومتواضعــًا 
يعكــس  أن  »الســبعيني«  مليــالده  قــدر   *
وطــن  تداعيــات  كل  املتعبــة  طفولتــه  عــى 
ورصاعــات  واجلهــل  الفقــر  حــاالت  يعيــش 
السلطة.. وطن ينزح حتت نران املطامع.. 
أمــرًا  انكســاره  وكان  الظــروف..  وقســوة 
الطفــل  أعــامق  يف  مــا  يشء  أن  غــر  ممكنــًا.. 
وطنــه  مــآيس  فاختــزل  االنكســار..  رفــض 
بالقــوة ليمــي  كتجربــة يف كيانــه ..امتــدت 
األمــن  يســوده  بوطــن  حلمــه  حتقيــق  يف 

واالســتقرار.. 
* بــدأ مشــواره بالعلــم فحفــظ كتــاب اهلل 
بــن  متنقــاُل  واإلعداديــة  االبتدائيــة  ودرس 
ميــدي وصعــدة.. كان شــغوفًا بعلــوم الديــن 
وجــده..  أينــام  معــه  يقــف  للحــق  منحــازًا 
ويبحــث عنــه متــى افتقــده.. ال يمنعــه حيــاؤه 
مــن  ســنه  صغــر  يعوقــه  وال  الســؤال  مــن 

املقــال.. 
*  ويف صنعــاء كان لــه فصــول مــن قصتــه 
عبدالنــارص  مجــال  ثانويــة  معلمــو  مــازال 
البدهييــة..  ورسيــع  الــذكاء  متوقــد  كفتــى 
حــارض القلــب.. مســكون باحلــق ومشــغول 
وإذا  مصغيــًا..  الصمــت  مــن  يكثــر  بــه.. 
حتدث أصغى له اجلميع.. مدهوشن بقوة 

كلامتــه.  ومجــال  عباراتــه  وبســاطة  حجتــه 
والصبــي  الطفــل  طــه  يكــن  مل   *
والفتى،جمــرد ولــد يشــبه الكثــر مــن أقرانــه.. 
بــل كان »جــذوًة »تلفــت هلــا األنظــار وتــأرس 
الكبــار  مــن  املثــل  مــرب  كان  القلــوب.. 
ألبنائهــم.. خلقــًا وعلــاًم.. دينــًا وأدبــًا.. فكــرًا 
يــرون  وهــم  أترابــه  حيســده  ومل  وســلوكًا.. 
بــل  بــه..  لالقتــداء  مثــاًل  يضعونــه  آباءهــم 
منهــم   قريبــًا  كان  فقــد  أيضــًا..  حيبونــه  كانــوا 
ومســاندة،  وحــرص  بحــب  عليهــم  ُيقبــل 

فــرك بصمتــه يف كل مــن عرفــه.. وتــرك أثــره 
يف كل مــكان كان فيــه.. وظــل وفيــًا للجميــع 

وحمبــًا هلــم دائــاًم. 
بصنعــاء  املــداين  طــه  عالقــة  تتوقــف  مل   *
حبــه  قــاده  بــل  الثانويــة  شــهادة  نيلــه  عنــد 
للحــق لاللتحــاق بكليــة الريعــة والقانــون 
كليــة احلــق واحلقــوق والعدالــة.. وبقــدر مــا 
مــا  بقــدر  باحلقيقــة  شــغفه  الكليــة  أشــبعت 
مــن  فــكان  أكثــر..  احلــق  لــه طريــق  أضــاءت 

بدرالديــن  حســن  »الســيد  تالميــذ  أوائــل 
القيــادة  ســامت  فيــه  رأى  الــذي   « احلوثــي 
يف  ورأى  الفكــري..  والنضــوج  احلكيمــة 
عنــه  يبحــث  كان  الــذي  الطريــق  منهجــه 
وكريــم،  قــوي  وطــن  يف  حلمــه  لتحقيــق 
وكانــت جــرأة طــه يف احلــق موضــع إعجــاب 
اجلميــع وكانــت أيضــًا موضــع خــوف أرستــه 

عليــه.. بعــد أن تلقــى طعنــة غــادرة يف رقبتــه 
يف اجلامع الكبر إثر ترديده للرصخة هناك 

األوىل.  صعــدة  حــرب  بدايــات  يف 
اجلامعيــة  شــهادته  ينــال  طــه  كاد  مــا   *
حتــى بــدأ فصــاًل جديــدًا مــن فصــول كفاحــه 
الوطنــي يف ســبيل إقامــة وطــن آمــن ومســتقر 
والكرامــة  العــزة  يرتــدي  وطــن  وعــادل.. 
اهلل  أنصــار  هنــج  واختــار  هامتــه،  يزيــن  تــاج 
ســبياًل لتحقيقــه، فوجــد نفســه رسيعــًا خلــف 
قضبــان زنازيــن األمــن الســيايس.. ال ذنــب 
وكان  شــامخ..  بوطــن  حلــم  أنــه  ســوى  لــه 
املقبــل  الشــاب  يكــر  أن  الظلــم  هبــذا  حريــًا 
عــى احليــاة.. غــر أن خمزونــه القديــم أضــاف 
الظلم إىل مآيس الوطن، ليزيد من إرصاره 
عــى حتقيــق حلمــه، وكــام نــال حــب واحــرام 
نــال  الســجن،  خــارج  حولــه  كان  مــن  كل 
يعــرف  غــدا  حتــى  داخلــه  األمــر  نفــس 
وحســن  أخالقــه  لدماثــة  املســاجن  بصديــق 

معهــم.   ســرته 
 ٢007 لســنة  األوىل  البدايــات  ومــع   *
غــادر )طــه( الســجن الــذي قــرر فيــه الــزواج 
مــن أخــت أحــد الســجناء وكان قــرار تقبــل 
وظــن  والبهجــة،  والــرور  بالفــرح  ذويــه 
انطفــأت.. قــد  نضالــه  شــعلة  أن  أصدقــاؤه 
عرســه..  يف  يريــده  عــام  ســأل  حــن  أنــه  غــر 
طلــب رشاء ذخــرة للمجاهديــن املرابطــن, 
اســتبدله  بالرفــض,  طلبــه  قوبــل  وعندمــا 
و«بيجامــات«  بطانيــات   رشاء  بطلــب 
الرفــض  وجــد  أخــرى  ومــرة  للمجاهديــن، 
أي  طلــب  عــن  فتوقــف  طلبــه،  إىل  ســبياًل 
منهــم  طلــب  عليــه  إرصارهــم  وبعــد  يشء، 
رشاء »بــويت« كــي يســهل عليــه حســب قولــه 
التنقــل يف اجلبــال والوديــان.. كان حتــى يف 
حلظاتــه اخلاصــة يفكــر يف اجلهــاد يف ســبيل اهلل 

كلمتــه.  وإعــالء 
االلتحــاق  مــن  زواجــه  يمنعــه  مل   *
احلــق،  لنــرصة  اجلبهــات  يف  باملجاهديــن 
الرابعــة، وأظهــر  احلــرب  فاشــرك معهــم يف 
القيــادات  أهــم  أحــد  منــه  جعلــت  براعــة 
يف  بــرع  كــام  فيهــا..  اجلهاديــة  العســكرية 
مهمــة تأمــن ســالمة وأمــن املناطــق والقــرى 
جبهــات  بــن  التنقــل  كثــر  وكان  املحــررة، 
أنــه أصيــب  القتــال مشــاركًا ومســاندًا حتــى 

* طه المداني أرهب 
الغزاة والمنافقين، 

وبات اسمه »أبو 
حسن« يمأل نفوس 

الغزاة بالخوف والفزع.

* أيقن أن منهج 
أنصار الله هو طريقه 

لتحقيق حلمه.

* ناضل من أجل وطن 
عادل وقوي ومستقر.

* كان شغوفًا بعلوم 
الدين، منحازًا للحق 

يقف معه أينما وجد.

اء
هد

ش
ال

23 العدد »008«
السنة الثالثة - جمادى الثانية - رجب - 1438هـ



اإلصابــات  وهــي  بالغــة..  إصابــات  بثــالث 
التــي مل تعقــه عــن مواصلــة اجلهــاد يف نــرصة 

واملســتضعفن.  احلــق 
يف  يشــارك  أن  املــداين  لطــه  قــدر  لقــد    *
 ٢١ ثــورة  يف  املتمثلــة  احللــم  حتقيــق  بدايــة 
ســبتمر  فتــوىل مهمــة تنظيــم اللجــان األمنيــة 
عليهــا  واإلرشاف  املحافظــات  مجيــع  يف 
أحــد  وكان  وأمنهــا..  ســالمتها  تأمــن  و 
ومستشــارًا  العليــا  األمنيــة  اللجنــة  أعضــاء 
مهامــه  أن  ورغــم  الداخليــة..  لوزيــر 
وواجباتــه كانــت أمنيــة بحتــة.. إال أنــه وأمــام 
واملســتهدف  أرضــه  عــى  الغاشــم  العــدوان 
جبهــات  إىل  انطلــق  حلمــه،  حتقيــق  إيقــاف 
القتــال بعيــدًا عــن املــدن.. ومحــل البندقيــة مــع 
دفاعــًا  واجليــش  الشــعبية  اللجــان  يف  رفاقــه 
مروعيــة حلمــه  وعــن  الوطــن  تــراب  عــن 
واملنافقــن  الغــزاة  فأرهــب  التحقــق..  يف 
وكللهــم باهلزائــم وبــات اســمه )أبــو حســن( 
باخلــوف  الغــزاة  نفــوس  يمــأل  بــأن  حقيقــًا 

والفــزع. 
املــداين حياتــه للحــق..  لقــد وهــب طــه   *
ومســتقر..  آمــن  وطــن  أجــل  مــن  وناضــل 
األوىل  اللحظــة  منــذ  وقــوي..  عــادل  وطــن 
وأيقــن  العــامل..  عقلــه  فيهــا  أدرك  التــي 
لتحقيــق  طريقــه  هــو  اهلل  أنصــار  منهــج  أن 
حلمــه  ســبيل  يف  يناضــل  واســتمر  حلمــه، 

ذاهتــا..   حياتــه  احللــم  هــذا  غــدا  حتــى 
 وحن أخذ احللم يف التجســد عى أرض 
جيــد  مل   .. اهلل  أنصــار  أيــدي  عــى  الواقــع 
»طــه« هديــة يقدمهــا هلــذا احللــم -اآلخــذ يف 
التحقــق- أعظــم مــن حياتــه.. فســام شــهيدًا 
نصــرًا  والكرامــة..  احلريــة  مياديــن  يف 
والتفــاين  الســمو  معــاين  لــكل  ورمــزًا  للحــق 

والوفــاء.. 
الصــادق  املجاهــد  طــه  لــروح  طوبــى   *
أضــاءت  التــي  والشــمعة  الــورع  والعــامل 
أبنــاء  مــن  األلــوف  لعــرات  احلــق  طريــق 
هــذا الوطــن.. وطوبــى لذلــك اليمنــي الــذي 

بــه..  وتشــبع  ونــارصه  باحلــق  صــدح 
األرض  الشهداء..ســهيل  ألســد  طوبــى 
ملــن  طوبــى  الســامء..  ســهيل  منــه  غــار  الــذي 
ســتضيئ قصتــه صفحــات التاريــخ وعقــول 

الزمــان. مــدى  األجيــال 

ِْم ُيْرَزُقوَن(. ِذيَن ُقتُِلوا يِف َسبِيِل اهللَِّ َأْمَواًتا َبْل َأْحَياٌء ِعنَد َرهبِّ َسَبنَّ الَّ ) َواَل حَتْ
شــهيد اليــوم هــو املجاهــد والقائــد امليــداين مــن القــادة امليدانــن الذيــن كان جهادهــم 
اهلل  جنــود  وهــؤالء  تعــاىل  اهلل  مــع  رس  صداقــة  كلهــا  وحياهتــم  وتعبهــم  وســهرهم 
املجهولــون يف األرض املعروفــون يف الســامء، ال يدافعــون عــن أنفســهم بــل يدافعــون 
عــن األمــة والوطــن وقضايــا احلــق وال ينتظــرون مدحيــًا، ألهنــم جمهولــون وال يــردون 
هتمــة ظــامل أو كاذب أو مــّدٍع، ألهنــم مســتورون، وال يدافعــون عــن أنفســهم، ألهنــم ال 

يــرون ألنفســهم وجــودًا خــارج معركــة اجلهــاد والعطــاء والتضحيــة. 
لألمــة  نكشــف  وأن  ننصفهــم  أن  مجيعــًا  علينــا  فحقهــم  هــؤالء،  شــهادة  بعــد  أمــا 

العظيمــة.  وعطاءاهتــم  الصافيــة  وحقائقهــم  املنــرة  وجوههــم  اإلســالمية 
اليــوم حــق الشــهيد طــه املــداين عــى هــذه األمــة أن تعرفــه مــن أجلهــا ال مــن أجلــه، 
وحقــه عــى األمــة أن تنصفــه مــن أجلهــا ال مــن أجلــه وحقــه عــى األمــة أن تســتلهم 

روحــه ودرســه وجهــاده مــن أجلهــا ال مــن أجلــه. 
ثنــاء أو مديــح  قــد يقــال عنــه يف دار الدنيــا مــن  اليــوم يف رضــوان اهلل وكل مــا  طــه 
هــو جــزء مــن الدنيــا الفانيــة التــي ال تســاوي شــيئًا يف حســابات مــن باعــوا أنفســهم هلل.

بقلم عبدالغني طاووس..
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هناك ذكريات ال ُتنسى، وهناك أشخاص حيفرون أنفسهم يف ذاكرة 
من عرفهم كنقٍش عى حجر، ال متحوه السنوات، وال تقوى عى 

إخفائه معادل الزمن؛ ليكونوا رغم غياهبم عنا حارضين دومًا كنجم 
يبُعد وال يأفل، يتوارى لساعاٍت ولكنه ال يزول أبدًا.. هو واحد 

من هؤالء، نقش ياين يطاول الزمان بقاء، ويضاهي التاريخ عمقًا 
وحضارة.. إنه الشهيد الباقي طه حسن املداين، يسُطع كنجٍم متأللئ 
يف ساء ذاكرة من عرفوه، ويرتسم عى مامح من عايشوه، أثر منه 

ال يزول.
ذكريات رفاق دربه وتاميذه ُتعيد تشكيل ماحمه التي احتضنتها 

األرض بعد أن ارتوى تراهبا بدمائه، فيراءى ملن مل يعرفوه دربًا 
من النقاء املطلق، يفتح هلم أبوابًا خفية حلياة أخرى لطاملا ظنوا 

بوجودها، وعجزوا عن رؤية أبواهبا.
من تشاجر أغصان الذكريات فحاول ارتقاء عتبات الوصول إىل 

رشفات طه املداين، عّلنا نرى فرجة من عامله امليء بقبسات اخللود 
الذي صنعه طه بمسرية حياته واستشهاده، متنقلن من ذاكرٍة 

إىل أخرى ختتلف شخوصها وتتفق صورها التي ترسمها لطه يف 
أذهاننا.. هنا يف »جملة شهارة« التقينا ببعض أصدقاء الشهيد أبو حسن 

طه املداين.. ليتحدثوا لنا بتفاصيل التفاصيل عن هذه اهلامة التي مل 
ولن تغيب..

على هذه األمة أن تعرفه من أجلها ال من أجله
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التواجــد  اإلخــالص..  عنــه  عرفــت   *
 .. الكــرم   .. التواضــع   .. امليــداين 
عنــه  يعــرف  الــكل  جعــل  هــو  الشــجاعة..  
معنــى القــدوة .. كان معظــم املواقــف التــي 
ذات  إصــالح  يف  مواقــف  هــي  بــه  مجعتنــي 
البــن .. وحــل القضايــا املجتمعيــة .. وأخــذ 
مشــوراته التــي تتميــز بنجاحهــا وفاعليتهــا.

لكنهــا   .. كثــرة  أشــياء  عنــه  ســمعت   *
كلهــا ترمجــت إىل معرفــة، بمعنــى أن كل مــا 
ســمعته عنــه عرفتــه فعــاًل فيــه .. وهــي تلــك 
متجليــة  تراهــا  التــي  العظيمــة  الصفــات 
واملؤمنــن  للمتقــن  تعــاىل  اهلل  وصــف  يف 

والصادقــن.. 
تريــح  التــي  بابتســامته  يتميــز  كان   *
وتــؤذي  وصدقهــا   بعفويتهــا  املؤمنــن 
وســخريتها  وقوهتــا  بعنفواهنــا  املجرمــن 
يتميــز  باطــل..  وكان  مــن  مــن ماهــم عليــه 
املــروع  هــذا  صــدق  عــى  شــاهد  بأنــه 
شــخصًا  عرفــت  فأنــا  العظيــم..  القــرآين 
وأهدافهــا  املســرة  هبــذه  الظــن  يسء  كان 
هــذه  أفــكاره  خيــدم  وكان  قادهتــا..  وحتــى 
املخالفــة  الترصفــات  بعــض  األســف  مــع 

هلــذه  املنتســبن  بعــض  مــن  والالمســؤولة 
املســرة، ويف يــوم صــادف أن كان يف جملــس 
ســيدي  املجلــس  وحــر  اإلخــوة  أحــد 
تداخــل  اجللســة  ويف  املــداين،  طــه  الشــهيد 
معــه ذلــك الشــخص وطــرق عــدة مواضيــع 
بتلــك النفســية املعارضــة،  فتفاجــأ بــأن رأى 
حيملــه  مــا  فعــال  يمثــل  شــخص  مــع  وعــاش 

مبــادئ.. مــن  املــروع  هــذا 
نظرتــه  تغــرت  الشــخص  هــذا  أن  املهــم 
وزادت عالقتــه وتواصلــه بســيدي الشــهيد 

املــداين.. طــه 
* أحــب األشــياء إليــه أن يــرى املخلصــن 
مــا  ثــامر  يلمــس  أن  املتحركــن.  يــرى  أن 
يعمــل .. أن يــرى الباطــل يســقط.. أن يــرى 

اهلل.. هبــدى  ملتزمــة  أمــة 
مــا  وأشــد  وأهلــه..  الباطــل  يغضبــه  كان 
يؤملــه حــن يــرى مــن هــو حمســوب عــى هــذه 
هــدى  عــن  منحرفــًا  يــراه  القرآنيــة  املســرة 

اهلل.. 
كثــر  الــكالم  قليــل  كان  الشــهيد   *
نابــع  كلــه  فكالمــه  تكلــم  فــإن  العمــل.. 
منــه  تســمع  الكريــم..  القــرآن  ثقافــة  مــن 

النصائح.. التشــجيع .. تلمس احلاجات.. 
تعــاىل.. هلل  والذكــر  التأمــل  كثــر  وكان 

* الــذي أحــب أن أقولــه عــن الشــهيد طــه 
التــي  العظيمــة  اجلملــة  تلــك  هــي  املــداين..  
والتــي  اهلل  حفظــه  القائــد  الســيد  عنــه  قاهلــا 
خلــص هبــا ســالم اهلل عليــه ســرة الشــهيد طــه 

املــداين رضــوان اهلل عليــه ..
وهــي ))كان ســالم اهلل عليــه كثــر املعونــة 

قليــل املؤونــة((.
لــه  رســالة  أكتــب  أن  أمتنــى  كنــت   *
ســيدي  هلل  شــكري  بعــد  فيهــا:  لــه  أقــول 
وبعظمتــك  ألنــك  الشــكر  جزيــل  أشــكرك 
وإخالصك وإقدامك وصدقك.. جعلت 
مــن  عــى  بــك  نحتــج  نموذجــًا  نفســك  مــن 
مســرتنا  صــدق  بــك  ونثبــت  عارضنــا.. 
مــن  جلــاج  بذكــرك  وُنْســِكُت   .. العظيمــة 

عظمتهــا..  يف  يشــكك 
املشــككن  مــع  النقــاش  طــال  مهــام  وأنــه 
بطــه  رأيــك  مــا  لــه  أقــول  أن  وبمجــرد  فإنــه 
بعظمتــك  ويقــر  ويتلعثــم  يســكت  املــداين.  

. ي ســيد

عبدالخالق العجري:  أشد ما يؤلمه حين يرى محسوبًا على المسيرة القرآنية منحرفًا عن هدى الله
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يتحدث عن الشهيد اللواء/  طه المداني »أبو حسن«:

عبداخلالــق العجــري شــخصية 
يف  خاصــة  التعريــف  عــن  غنيــة 
اهلل، وألنــه  أنصــار  حركــة  وســط 
املــداين  اللــواء طــه  الشــهيد  يعــرف 
يكــون  أن  حرصنــا  املعرفــة  متــام 
امللــف  هــذا  يف  معنــا  حــارضًا 
ليعرفنــا عــن ســرية الشــهيد وعــن 
جانــب  إىل  عنــه  يســمعه  كان  مــا 
بعــض املواقــف التــي لطاملــا كانــت 
التــي  تلــك  ســيا  ال  بــه،  جتمعــه 

البــن. ذات  بإصــاح  تتعلــق 

25 العدد »008«
السنة الثالثة - جمادى الثانية - رجب - 1438هـ



شــخص  حيصيــه  أو  كاتــب  يكتبــه  أن  يمكــن  ال  مــا  عنــه  أعــرف 
عظيمــة،  زاكيــة  نفســًا  حيمــل  الصــر  مــن  جبــاًل  كان  فهــو  أبــدًا  أبــدًا 
ال  مهــًا  حيمــل  أخالقــه،  وعظيــم  وتواضعــه  صــدره  بســعة  يتميــز 
األحــداث  اشــتدت  وكلــام  حيــايت  يف  عرفــت  فيمــن  شــخص  حيملــه 
لكــن  نفوســنا،  تضيــق  كانــت  املعانــاة  وزادت  األعــامل  وتراكمــت 
فمــه  االبتســامة  تفــارق  ال  الــذي  كهفنــا  الشــدة  أوقــات  يف  هــو  كان 
مهــام كان مهــه ومشــاكله فــكان لنــا املــريب والنمــوذج الربــاين واألب 
املؤونــة،  قليــل  املعونــة،  كثــر  العمــل،  كثــر  املتواضــع وكان  الرحيــم 
كثــر الذكــر هلل، تربــى بركــة جهــوده وعــى يديــه املئــات مــن القــادة 
دائــاًم  بــه  ويرتبــط  اهلل  هــدى  يقــدس  كان  املجاهديــن  مــن  واآلالف 
قــوالً وعمــاًل، كان قــدوة يف كل حتركاتــه وترصفاتــه وأعاملــه وأقوالــه 
ترافقنــا ســويًا يف الســجن ومــا بعــد الســجن وكذلــك بقــدر تواضعــه 
للمجاهديــن وســعة صــدره كان شــديدًا وقويــًا ومقدامــًا رشســًا عــى 
أعــداء اهلل  واســتغفر اهلل عــى تقصــري يف احلديــث عنــه فهــو فــوق 
أن نفيه حقه، فهو بحق واهلل واهلل الشخص الذي كان يمثل السيد 
كنــا  ورمحــة،  وتواضعــًا  وأخالقــًا  وســلوكًا  عمــاًل  اهلل  حفظــه  القائــد 

القيــادة.. وعظمــة  اهلــدى  عظمــة  فيــه  نــرى 

مواقف ال تنسى
لــه مواقــف كثــرة كنــا يف ذات يــوم يف احلــرب اخلامســة ويف إحــدى 
الغــزوات استشــهد أحــد املجاهديــن ومل يســتطع أحــد منــا الدخــول 
كثافــة  هنــاك  وكان  األعــداء  مــن  قريبــًا  كان  فقــد  الشــهيد  إلخــراج 
ناريــة كبــرة فوقــف كاألســد وكان لــه الفضــل يف إخراجــه مستبســاًل 
مــع اثنــن مــن مرافقيــه كان يتميــز بالوفــاء حتــى يف أشــد الظــروف، 

كذلــك كان لــه مواقــف كثــرة يف مواجهــة الوهابيــن التكفريــن.
 أمــا املواقــف األمنيــة فحــدث وال حــرج أمــا أكثــر مــا عرفتــه عنــه 

وســمعته هــو تواضعــه وســعة صــدره وحكمتــه العاليــة ووعيــه العــايل 
وشــدته عــى االعــداء حتــى أنــه قــال يل ذات يــوم: إذا أغضبــك بعــض 
توجــه  ثــم  غيظــك  اكظــم  عليــه  تغضــب  أو  تنفعــل  فــال  املجاهديــن 

لتفــرغ غضبــك يف املنافقــن واألعــداء..
أحــب  وكان  والتعــاون،  واجلــد  العمــل  هــو  إليــه  األشــياء  أحــب 
األعبــاء واملشــاكل  اهلل وخيفــف  لــريض  يعمــل  كيــف  هــو  إليــه  شــيئ 
القناصــة  الديــن، وكان حيــب  بــدر  عــن ســيدي ومــوالي عبدامللــك 
املــرح واملــزح املفيــد مــع املجاهديــن لكــي  الســالح، وحيــب  ويعشــق 
ال يكون بينه وبينهم حواجز، يتواضع بشــكل جيعلك ختجل أمامه 
والنفــاق  الكــذب  يغضبــه  كان  قويــة..  وشــخصية  هيبــة  لــه  وتــرى 
الســيد حفظــه  هبــا  التــي وجــه  األعــامل واملهــام  التقصــر يف  ويغضبــه 
عــن  واحلديــث  اهلل  ذكــر  هــو  لســانه  عــى  يــردده  مــا  أكثــر  كان  اهلل.. 
أن  جيــب  وكيــف  عبدامللــك  ومــوالي  لســيدي  والتســليم  اإللتــزام 

بنــا. ظنــه  عنــد حســن  ونكــون  نتــواله ونعرفــه 
القــول فيــه قليــل مهــام بلــغ ولكــن أقــول: يــا ســيدي طــه كنــت هامــة 
آيــات  فهــو  حقــه  نفيــه  لــن  فــواهلل  زمانــك(  )أشــر  وكنــت  عظيمــة 
عليــه  عــي  اإلمــام  جــده  وشــجاعة  األشــر  وعــي  فيــه  نــرى  تتحــرك 
الســالم فجــزاه اهلل عنــا وعــن املســرة خــر اجلــزاء ووفقنــا اهلل القتفــاء 
أثــره واللحــاق بــه شــهداء مقبولــن لنحظــى بمرافقتــه يف اآلخــرة كــام 

الدنيــا. باجللــوس معــه ومرافقتــه يف  ترفنــا 
الرســالة أو العبــارة التــي كنــت أحــب أن يقرأهــا منــي أنــا هــي: أين 
كنت أمتنى أن أستطيع أن أعر له عن ما يكنه صدري ومشاعري 
له من احلب واإلجالل وإين كنت أمتنى أن أكون من خدامه بكل 
رشف ليــس تواضعــًا بــل إيامنــًا منــي ويقينــًا ملــا لــه مــن فضــل عنــد اهلل 
لــه مــن فضــل يف ســبقه يف هــذه املســرة املباركــة فهــو أحــد أهــم  وملــا 

وأبــرز رمــوز  وركائــز هــذه املســرة.

2

 كان شديدًا وقويًا ومقدامًا شرسًا على أعداء الله
عكوان:

حرصنــا يف جملــة »شــهارة« عــى عمــل ملــف كامــل األركان للشــهيد اللــواء الركــن 
وســيلة  أي  قدمتهــا  أن  يســبق  مل  مــادة  تقديــم  أجــل  مــن   .. املــداين  طــه  حســن(  )أبــو 
إعاميــة؛ وألن عمــًا مثــل هــذا توجــب علينــا البحــث عــن شــخصيات هلــا ارتبــاط 
هبــذا القائــد ارتباطــًا كبــريًا وعميقــًا، وبالفعــل متكنــا مــن الوصــول للمجاهــد أبوقيــس 
عكوان الذي بدأ هذا اللقاء بالقول: إنه يعرف عن »أبو حسن« ما ال يعرفه أحدًا..

  * القول فيه قليل مهما بلغ فقد كان هامة عظيمة، ولن نفيه حقه 
فهو آيات تتحرك نرى فيه وعي األشتر وشجاعة جده اإلمام علي )ع(.

اء
هد

ش
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اإلحسان لديه ال حدود له
عن الشهيد اللواء/  طه المداني »أبو حسن«:

3

* كان سيدي طه المداني صاحب حكمة كبيرة جدا.
* أكرمنا الله برحمة وطيبة وعلم وإيمان هذا الرجل.

* دائمًا ما كان يبشرنا بأن الخير قادم، وأن سجننا وعذابنا 
ستكون ثمرته كبيرة، وكفيلة لنصرة المسيرة القرآنية.

* كان ينصحنا ويحثنا على ضرورة االرتباط بالقرآن الكريم، 
فأصبحنا جميعًا ملتزمين بقراءته.. 

هنــا يف مدينــة العــز والصمــود ..مدينــة الســام صعــدة التقينــا باملجاهــد بــدر خاطــر أحــد رفقــاء  الشــهيد اللــواء 
طه املداين يف سجن االمن السيايس بصعده والذي مكث معه  ما يقارب ثاث سنوات قبل انطاق احلرب 
األوىل.. هنــا ســتقرؤون مقتطفــات مــن ابــرز مــا قالــه بــدر خاطــر عــن ســرية ومســرية الشــهيد أبــو حســن..هذا 

الرجل الذي افنى عمره جماهدا وقائدا ومعلا يف خدمة املســرية القرآنية..

اء
هد

ش
ال

27 العدد »008«
السنة الثالثة - جمادى الثانية - رجب - 1438هـ

بدر خاطر متحدثًا 



صاحــب  املــداين  طــه  ســيدي  كان   *
حكمــة كبــرة جــدًا، وكذلــك اإلحســان 
معاملــة  جانــب  إىل  لــه  حــدود  ال  لديــه 
رمحــة  كان  وصــف،  ماهلــا  برمحــة  النــاس 
رمحــة رمحــة بــام تعنيــه الكلمــة مــن معنــى.

بصعــدة  الســيايس  األمــن  ســجن  يف 
اســتطاع أن حيــل كل تلــك اإلشــكاليات 
نحــن  بيننــا  حتــدث  مــا  دائــاًم  كانــت  التــي 
املجاهديــن والعســكر ألننــا كنــا دائــاًم يف 

شــجار..
املراحــل  حتصــل  مــن  جــاءت مرحلــة 
كانــوا  أنفســهم   العســكر  بــن  مشــكلة 
يتجهون للعنر الذي كان مســجونًا فيه 
بينهــم  ألهنــم جيــدوا  ســيدي طــه ليحكــم 

والرمحــة.. احلكمــة  فيــه 
جــاء  تعاملــه  وحســن  إحســانه  ومــن 
وقــت والعســكر يرصخــون معنــا، وهــذا  
بســبب إحســان ورمحــة وحكمــة ســيدي 

طــه.
بأســئلتي  أشــغله  كنــت  حينهــا  أذكــر 
مــا  هــذا  ومــع  بــه،  يقــوم  يشء  كل  عــن 
يضجــر منــي أبــدًا، بالرغــم لــو أحــدًا غــره 
 . جنبــه  يقبلنــي  عــاد  ومــا  ضجــر  كان 
لكــن إحســانه ورمحتــه وصــره أكــر مــن 

يشء.. كل 

تــأيت  ســجناء  يف  الفــرات  مــن  فــرة 
والبعــض   أهاليهــم  مــن  مصاريــف  هلــم 
وهــم  مســتضعفن  مرديــن  أهلــه  كان 
زيــارة  يســتطيعوا  ال  بعيــدة  أماكــن  يف 
هــذا  طــه  وقتهــا الحــظ ســيدي  أقارهبــم، 
بيننــا  والرمحــة  اإلحســان  إن  والحــظ 
نحــن املجاهديــن ضعيفــة، فــكان يعطينــا 
مــن  أهالينــا  يتمكــن  مل  الذيــن  -نحــن 
عليــه  حيصــل  الــذي  مرصوفــه  زيارتنــا- 
ممــن يزورونــه.. فكنــت أســأله: يــا ســيدي 
عليــا  يــرد  وهــو  لــك؟  ختــي  مــا  ليــش 
حمتــاج  مــش  أنــا  عليــك،  مــا  بابتســامة: 

يشء..
املســاجن  كلنــا  جعلنــا  التعامــل  هــذا 
نســلم لــه؛ ألننــا رأينــا فيــه إحســانًا قويــًا ال 

مثلــه.. حيســن  أن  أحــد  يســتطيع 
مــا  يمــرض  منــا  الواحــد  كان  وقتهــا  
يالقي قيمة إبرة أو حبة عالج، وبعد أن 
ســلمنا لســيدي طــه واتفقنــا بــأن يســلم لــه 
اجلميــع بعــض مــا يســتلمونه مــن أهاليهــم 
صنــدوق  بإنشــاء  فقــام  فلــوس،  مــن 
يتــم  هــو مريــض  باملــرىض، ومــن  خــاص 
ومــن  الصنــدوق..  ذلــك  مــن  عالجــه 
يومها مل يأِت يوم ويمرض أحد منا وما 

عــالج. حــق  يالقــي 
مــا  جــراء  أحدنــا  يضيــق  حينــام   *
يشــعر  هــو  كان  الســجن  يف  نعانيــه  كنــا 
بجانبــه  جالــس  وهــو  إال  تــراه  ومــا  بــه 
دورنــا  وبعظمــة  بــاهلل  ويذكــره   يكلمــه 
كمجاهديــن يف املســرة حتــى أنــه جيلــس 
يركــه  وال  طويلــة  ســاعات  الواحــد  مــع 

مطمئنــة.. مرتاحــة  ونفســيته  إال 
عاليــة  طموحــات  عنــده  كانــت  طبعــًا 
اخلــر  أن  يبرنــا  مــا  ودائــاًم  جــدًا،  جــدًا 
ســيكون  وعذابنــا  ســجننا  وأن  قــادم، 
املســرة  لنــرصة  وكفيلــة  كبــرة،  ثمرتــه 

القرآنيــة..
الســجن،  داخــل  لــه   ســلمنا  يــوم  مــن 
بــدأت  أمورنــا  أن  نشــعر  فعــاًل  بدأنــا 
نســمع  كنــا  مــا  بعــد  خاصــة  تتحســن 
مواعظــه وحمارضاتــه.. كنــا نشــعر براحــة 
أن  بســبب  هــذا  كل  جــدًا،  عاليــة  نفســية 
وإيــامن  وعلــم  وطيبــة  برمحــة  أكرمنــا  اهلل 

* العسكر كانوا 
يتجهون للعنبر 

الذي كان فيه 
ليحكم بينهم؛ 

ألنهم كانوا يجدون 
فيه الحكمة 

والرحمة، ومن 
حسن تعامله 

وإحسانه ورحمته 
كان العسكر 

يصرخون معنا.
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الرجــل.. هــذا 
يف  حريصــن  نكــون  كيــف  علمنــا   *
الــكالم   يف  حتــى  يشء..حريصــن  كل 
قبــل نطــق أي كلمــة خاصــة عندمــا كانــوا 

معنــا. حيققــوا 
ومــن  نفســياتنا  ويقــرأ  يــدرس  كان   *
ختلــص  إن  مــا  وحيارضنــا،  جيمعنــا  ثــم 
املحارضة إال وتشعر أنه قد عاجلك من 

ومهومــك.. أوجاعــك  كل 
أننــا  يالحــظ  كان  الفــرات  مــن  فــرة 
فيقــوم  القــرآن،  قــراءة  يف  مقرصيــن 
عــى رضورة  بتعليمنــا ونصحنــا وحثنــا 
فأصبحنــا  الكريــم،  بالقــرآن  االرتبــاط 
يومــي  بقراءتــه وبشــكل  مجيعــًا ملتزمــن 
مــن  فينــا  أن   بعدهــا  الحــظ  ومســتمر، 
فــكان  تعبانــة،  ونفســيته  القــرآن  يقــرأ 
يرشــدنا ويوعظنــا كيــف ُنقبـِـل عــى قــراءة 
كتــاب اهلل، حتــى وصلنــا مرحلــة وهنــاك 
منــا مــن حفــظ القــرآن الكريــم، كل ذلــك 

لنــا. وترتيبــه  تنظيمــه  بســبب 
أن  قبــل  برنامــج  بتطبيــق  ألزمنــا   *
نقــوم  الــذي  الرنامــج  هــذا  معنــا  يكــون 
الفجــر  صــالة  قبــل  نقــوم  فكنــا  اليــوم،  بــه 

وإذا  ونســبح،  ونســتغفر  نتهجــد  بســاعة 
رأى فينــا متخــاذالً أو متكاســاًل يذهــب 
اليــوم  بأســلوبه،  وحيدثــه  معــه  ليجلــس 
حدثــه  الــذي  الشــخص  تشــاهد  الثــاين 

الرنامــج.. يطبــق  واحــد  أول 
الســيد  مــالزم  تصلنــا  كانــت  عندمــا 
نجتمــع  كنــا  مصغــر،  بشــكل  حســن 
احلــس  فينــا  أوجــد  وقتهــا  لقراءهتــا، 
األمني، فكان منا من يصعد عى شباك 
شــخص  هنــاك  إذا  ويراقــب  الســجن 
جيلــس  مــن  منــا  وهنــاك  علينــا،  يتنصــت 
عنــد بــاب الســجن مــن أجــل مراقبــة أي 
ومــن  منــا،  يقــرب  العســاكر  مــن  أحــد 
أجــل ال يعرفــوا أننــا  نقــرأ املــالزم؛ ألهنــم 
ال  أن  عــى  وحريصــن  مشــددين  كانــوا 

املــالزم.. إلينــا  تصــل 
نعــرف  أصبحنــا  ملرحلــة  وصلنــا 
التــي  الوضعيــات  كل  مــع  نتعامــل 
وعــدم  احلــرص  عــى  رّبانــا  تواجهنــا.. 

 . . يــط لتفر ا
بجانبــي  جيلــس  األحيــان  بعــض   *
بــدر  يــا  عليــك  اهلل  شــاء  مــا  يل:  ويقــول 
فقلــت  منــي،  أحســن  برعــة  بتحفــظ 

حتفــظ،  جهــدك  مــا  أنــت  ســيدي  يــا  لــه: 
طــول  كان  وفعــاًل  بنــا..  مشــغول  أنــت 
الوقــت مشــغول.. مــرة مــن املــرات بعــد 
يف  شــاهدته  الســجن  مــن  خرجنــا  أن 
إحــدى األماكــن واملجاهديــن جمتمعــن 
حولــه، منهــم مــن معــه مشــكلة، ومنهــم  
يريــد  مــن  ومنهــم  توجيهــه،  يريــد  مــن 
شــاء  مــا  يــا ســيدي  لــه:  فقلــت  مشــورته، 
اهلل مــا زلــت كــام أنــت مشــغول بنــا داخــل 
يل:  وقــال  فابتســم  وخارجــه،  الســجن 

عليــه.. وبانتــوكل  بــاهلل،  بانســتعن 
تعلمنــا  يشء،  كل  منــه  تعلمنــا   *
واألمنــي،  واالجتامعــي  الثقــايف  العمــل 

الِديــن.. تعلمنــا 
األب،  بمثابــة  لنــا  كان  أنــه  يعلــم  اهلل 
وكبــرة  صغــرة  كل  يف  نستشــره  وكنــا 
حتــى وإن كنــا نعلــم مــاذا ســيقول لنــا، إال 
أننــا  كنــا نحــرص عــى ســامع مشــورته..

واإلحســان  األخــوة  منــه  تعلمنــا   *
لنــا  روحيــًا  أبــًا  كان  الغيــظ،  وكظــم 

. . مجيعــًا

*  وصلنا مرحلة 
وهناك منا من حفظ 

القرآن الكريم، كل 
ذلك بسبب تنظيمه 

وترتيبه لنا.
* تعلمنا منه الدين، 

والعمل الثقافي 
واالجتماعي واألمني.. 

انا على الحرص  * ربَّ
وعدم التفريط.
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الشهداء.. أموات تغمرهم الحياة

احليــاة  تعاريــف  يف  الغمــوض  أن  غــر 
واملــوت ليــس هــو مــا يثــر احلــرة يف هــذا األمــر 
اإلشــكالية  هــذه  يف  آخــر  أمــر  ثمــة  إذ  فقــط، 
جيعلهــا أكثــر غموضــًا وإثــارة للعقــل البــري، 
بصــورة  البــر  اتفــاق  يف  األمــر  هــذا  ويتمثــل 
عامــة عــى اختــالف جذورهــم الثقافية-عــى 
إطــالق صفــة احليــاة عــى الشــهداء-.. ولــدى 
كل جمتمــع بــري شــهداؤه، بغــض النظــر عــن 
فــكل  املجتمعــات،  هلــذه  الدينيــة  املعتقــدات 
معتقــد دينــي -ســامويًا كان أو وضعيــًا- لديــه 

احليــاة. صفــة  عليهــم  ويطلــق  شــهداؤه، 
الوحيــدون  األمــوات  هــم  فالشــهداء 
عــى  البريــة  املجتمعــات  كل  تتفــق  الذيــن 
إطــالق صفــة احليــاة عليهــم بعــد استشــهادهم 

الغرابــة  غايــة  يف  مســألة  وهــي  -موهتــم-، 
. ض لغمــو ا و

شــهداءها  تصــف  الســاموية  فالديانــات 
باحليــاة، اســتنادًا إىل وصفهــم مــن قبــل اخلالــق 
بــه  اإليــامن  يتــم  وبالتــايل  بذلــك،  -عــز وجــل- 
غيبيــًا كجــزء مــن اإليــامن بمصداقيــة الديانــة، 
عنــد  مقبــوالً  يكــون  ال  الــذي  التفســر  وهــو 
الديانــات  عنــد  الوصــف  هــذا  مناقشــة 
اإلقنــاع  عــى  أساســًا  تعتمــد  التــي  الوضعيــة 
العقــي الجتــذاب أتبــاع هلــا، وربطهــم املســتمر 
هبــا، إذ ال تقــدم هــذه الديانــات »نصــًا مقدســًا« 
وصــف  لتريــر  أصــاًل-  متتلكــه  ال  -وهــي 
تقــدم  ال  أيضــًا  أهنــا  كــام  باألحيــاء،  شــهدائها 
باحليــاة..  شــهدائها  متتــع  تثبــت  منطقيــة  أدلــة 

الديانــات  هــذه  مثــل  اســتطاعت  فكيــف 
احليــاة  باســتمرارية  اتباعهــا  اقنــاع  الوضعيــة 

لشــهدائها..؟! بالنســبة 
-رغــم  الســؤال  هــذه  عــن  اإلجابــة 
توافرهــا- ليســت مــا هيمنــا هنــا، وهلــذا لــن يتــم 
حيــاة  عــن  بالبحــث  مكتفــن  إليهــا،  التطــرق 

ء. ا لشــهد ا

- الداللة االسمية:

مــع أن »لفظتــي الشــهيد والشــهداء« تطلــق 
إســالميًا عــى مــن ُيقتــل يف ســبيل اهلل، إال أن 

كلتــا اللفظتــن مل تــرد يف القــرآن
اآليــة  -باســتثناء  املعنــى  هبــذا  الكريــم   

ثمــة خيــط رفيــع يفصــل بــن احليــاة واملــوت.. فمــع كل املحــاوالت الدؤوبــة مــن قبــل البــر إلجيــاد تعريــف للحيــاة 
واملــوت، ظلــت احلالتــان عصيتــن عــن التعريــف.. هلــذا كثــريًا مــا يوصــف بعــض األحيــاء بأهنــم »أمــوات«، ويوصــف 
أمــوات بأهنــم »أحيــاء«. وغالبــًا مــا يســتند هــذا الوصــف إىل األثــر الــذي حيدثــه األحيــاء أو األمــوات يف حيــاة اآلخريــن، 

ومــدى اســتمرار هــذا األثــر.
ليكــون قاعــدة إلطــاق صفــة احليــاة واملــوت عــى األحيــاء واألمــوات، وعــى األرجــح  ليــس كافيــًا  أن االســتناد  إال 
تلــك  تلــك الصفــة، وهــو مــا جيــذر الصعوبــة يف تأســيس قاعــدة إلطــاق  هنــاك كوامــن نفســية ختتفــي وراء إطــاق 

هلــا.. البــر  اســتخدام  مــن غمــوض  الصفــة، ويزيــد 
أحمد بن يحيى
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اختــالف  مــع  عمــران،  آل  مــن   »١٤0«
امتــألت  حــن  يف  معناهــا-،  تفســر  يف 
باســتخدام  الريفــة  النبويــة  األحاديــث 
اللفظتــن هبــذا املعنــى، ورغــم بريــة الرســول 
-صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم- إال أن نســب 
ُيقتــل  مــن  عــى  -لداللــة  اللفــظ  اســتخدام 
بــل  يبــدو ممكنــًا،  البــر ال  إىل  اهلل-  ســبيل  يف 
األصــح نســب هــذا االســتخدام الــداليل للفــظ 
إىل اهلل ســبحانه وتعــاىل حتــى وإن مل يوردهــا 
الكريــم..  القــرآن  يف  الداللــة  هبــذه  وجــل  عــز 
ارتباطــه  تؤكــد  للفــظ  اللغويــة  والــدالالت 
باحليــاة التــي تتجســد بقــوة يف الفعــل »شــهد« 
ومشــتقاته املتنوعــة، فاللفــظ يــدل عــى احليــاة 
بــل  حيــاة،  جمــرد  وليســت  املــوت  مــن  أكثــر 
حيــاة نابضــة بــاإلدراك والوعــي والتأمــل وكل 

دالالت. مــن  »شــهد«  الفعــل  يتضمنــه  مــا 
اهلل  ســبيل  يف  للقتــى  اإلســالمي  فاللفــظ 
نابضــة باحليــاة مســتغرق فيهــا، واملدهــش أن 
يقتــل  التــي  اللحظــة  يف  اهلل  ســبيل  يف  املقتــول 
بــام  احليــاة« يصبــح شــهيدًا،  يفــارق  فيهــا »أي 
باحليــاة،  نابــض  مقتــى  مــن  اللفــظ  حيملــه 

ينفــي  اللفــظ إىل اهلل -عــز وجــل-  وانتســاب 
تعلقــه باملبالغــة أو التصــر ألهــل الشــهيد، ممــا 
الســتمرارية  حمســوس  معنــى  وجــود  يؤكــد 

اهلل.  ســبيل  يقتــل يف  مــن  حيــاة 

-حياة الشهداء:

الشــهداء  احلقيقيــة حليــاة  املعــاين  إدراك  إن 
ارتبــط  ملــن  إال  تتأتــى  ال  املــوت  بعــد  احلســية 
مدينــة  بينبــوع  مســتلهاًم  صادقــًا  ارتباطــًا  بــاهلل 
االحتفــاء  أن  نجــد  هلــذا  وبوابتهــا،  العلــم 
أكثــر  يأخــذ عنــد هــؤالء مســارات  بالشــهداء 
وحدهــم  فهــم  تأثــرًا،  وأعمــق  وضوحــًا 
يدركــون احليــاة احلســية للشــهداء، فيذللوهنــا 
هلم، ويدركون صعوبة شــعور البســطاء هبذه 
احليــاة، فيحاولــون جتســيد هــذه املعــاين هلــم يف 

وأفعاهلــم. شــخصهم 
عبــد  الســيد  اهتــامم  رس  يتضــح  هنــا  مــن 
القرآنيــة-  املســرة  -قائــد  احلوثــي  امللــك 
الــذي  االهتــامم  هــذا  وأرسهــم،  بالشــهداء 
ومســتويات  مؤسســات  كافــة  عــى  انعكــس 

الدولة بام أثبت اســتمرارية حضور الشــهيد، 
يف  فاعــل  وكأثــر  بــل  فقــط،  كذكــرى  ليــس 
الواقــع، فرعايــة أرس الشــهداء ومــا يقــدم هلــم 
بعــض األحيــان  عــايل -يفــوق يف  اهتــامم  مــن 
ألرسهــم  يقدمونــه  الشــهداء  بعــض  كان  مــا 
الســتمرارية  ملمــوس  دليــل  حياهتــم-  يف 
بحياتــه  يضــحِّ  مل  فالشــهيد  الشــهيد..  حيــاة 
فعــل  بــل  كريمــة،  حيــاة  ألرستــه  يكفــل  كــي 
لــكل أرسة يف الوطــن حيــاة  ذلــك كــي يكفــل 
أرستــه  حتظــى  أن  الطبيعــي  ومــن  كريمــة، 
بمكانــة أرس يرعاهــا كل أبنــاء الوطــن، ليــس 
لكونــه  بــل  وحســب،  مســئوليتنا  هــذا  ألن 
امتنانــًا  للشــهيد؛  تقديمــه  يمكــن  مــا  أقــل 
وعرفانــًا، ولكونــه مــن واجبنــا احلتمــي أيضــًا 
يغيبــه  ال  كشــهيد،  حياتــه  اســتمرارية  تأكيــد 
املــوت إالكــام يغيــب الليــل الشــمس التــي نثــق 

غروهبــا. رغــم  بوجودهــا 
كــام  يغيبــون  بــل  يموتــون،  ال  فالشــهداء 
قــد  تغيــب الشــمس، ويرقــون كــام تــرق.. 
ونســتمد  هبــم،  نشــعر  حتــاًم  لكــن  نراهــم،  ال 

علينــا. املتجــدد  إرشاقهــم  يف  وجودنــا 
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احلاملة تعز رغم مؤامرة العدوان عى جعلها بؤرة للمنافقن 
واملرتزقة، لكنها أنجبت رجاالً وأحرارًا، أنجبت أباة الضيم أمثال 

الشهيد/ عمر بن عبدالعزيز وأقرانه، لكنه نموذجًا للحر األيب..

عمر الرميمة أسد )يام(

محمد  عبدالقدوس

العدد »008«32
السنة الثالثة - جمادى الثانية - رجب - 1438هـ

اء
هد

ش
ال



شــيئًا  وتتالشــى  تبتعــد  الناريــة  الطلقــات  أصــوات  بــدأت 
انتهــت  الدخــان تنقشــع رويــدًا رويــدًا..  فشــيئًا، وأخــذت ســحب 
املدافعــون  أفشــل  وقــد  املهامجــون  اندحــر  أخــرًا.  االشــتباكات 
هجومهــم املباغــت، كانــت فرحــة املدافعــن عارمــة وهــم يتذوقــون 

بســعادة: بالرصخــة  فهتفــوا  وبســالتهم،  صمودهــم  طعــم 
عــى  اللعنــة  إلرسائيــل-  املــوت   - ألمريــكا  -املــوت  أكــر  »اهلل 
بــن طيــات  »تــرددت أصــداء الرصخــة  النــرص لإلســالم  اليهــود - 
اجلبــل، وتســلل شــعور غامــض يف نفــوس املدافعــن أن ثمــة يشء مــا 
مفقــود.. شــكل الليــل ومــا تبقــى مــن ســحب الدخــان ســتارًا حيــول 
مــا حوهلــم، وبطريقــة ال  تفقــد  أو  البعــض  لبعضهــم  دون رؤيتهــم 

بالرصخــة: اهلتــاف  املدافعــون  كــرر  شــعورية 
بــأن  ثانيــة تعمــق شــعورهم أكثــر  ومــع تكرارهــم الرصخــة مــرة 
ثمــة مــا هــو مفقــود دون إدراك ماهيــة هــذا الــيء. كانــت رائحــة 
للتفكــر  املشــتت  أثرهــا  ومــازال  باملــكان  عالقــة  ماتــزال  البــارود 
عالقــًا يف رؤوســهم ودون اتفــاق مســبق، وكــام حــدث قبــل دقائــق..

لتنقذهــم  هبــا  يلــوذون  وكأهنــم  الثالثــة،  للمــرة  بالرصخــة  هتفــوا 
من حالة االرتباك الذي تولد لدهيم من شــعورهم بام هو مفقود: 
عــى  اللعنــة   - إلرسائيــل  املــوت   - ألمريــكا  املــوت   - أكــر  »اهلل 
اليهــود - النــرص لإلســالم« ..كــرت فرحــة النــرص يف نفوســهم، 

يفقــدون.. مــاذا  وقــد أدركــوا أخــرًا 
لطاملــا  صوتــًا،  تفتقــد  بالرصخــة  هيتفــون  وهــم  أصواهتــم  كانــت 
عمــر.  ســقط  ترديدهــا..  يف  محاســًا  وأشــدهم  نــرة  أعالهــم  كان 
مــن  شــهيدًا  اهلل  اختــاره  أم  فقــد وعيــه،  باجلــراح حتــى  أثخــن  هــل 
يملؤهــا  واهنــة  أصواهتــم  فخرجــت  باســمه  هتفــوا  بينهــم..؟، 

والرقــب..  واحلــزن  اخلــوف 
كان الليــل يلملــم بقايــاه مــن األفــق، وأخــذ ضــوء الفجــر يتســلل 
إىل حيــث وقــف املدافعــون برهبــة، فأخــذوا يتلفتــون حوهلــم بحثــًا 
يف  الصخــور،  بــن  الطاهــر  جســده  ملحــوا  وأخــرًا  عمــر..  عــن 
موقــع متقــدم عــى موقعهــم، لقــد انطلــق نحــو املهامجــن، فســقط 
وهو حيمي أصدقاءه.. اقربوا من جســده، كان غارقًا يف دمائه، 
كانــوا  مهيــب..  نــور  مــن  ومســحة  آرسة،  ابتســامة  وجهــه  تعلــو 
املــوت،  هزهــا  وقلــوب  بالدمــوع،  امتــألت  بأعــن  إليــه  ينظــرون 
وعصمتهــا فرحــة الشــهادة.. مــات عمــر، مــات مــن ظنــوا أن موتــه 
عــيٌّ وبعيــٌد جــدًا، مــات األســد الــذي لطاملــا غبطــوه عــى محاســته 

وشــجاعته، وإقبالــه عــى املــوت كإقبــال األطفــال عــى احليــاة..
]فريد من نوعه[:

فيهــا  التحــق  التــي  األوىل  اللحظــة  منــذ  نوعــه  مــن  فريــدًا  كان 
أمــر  وهــو  أرستــه،  وحيــد  كان  مجيعــًا،  عكســهم  فعــى  باجلبهــة، 
مــن النــادر حدوثــه، فأنصــار اهلل ال يســمحون بالتحــاق وحيــدي 
يف  وعزيمتــه  بــإرصاره  نجــح  ذلــك  ومــع  باجلبهــات،  األرسة 
االلتحــاق باجلبهــة، وأثبــت شــجاعة قّلــام تكــرر، حتــى غــدا يلقــب 
حارســًا  يــام  جبــل  جيــوب  كأســد  فعــاًل  كان  ولقــد  يــام«..  »أســد  بـــ 

أصدقــاؤه  مــازال  شــهيدًا..  ارتقــى  قــد  اآلن  وهاهــو  ومدافعــًا، 
هيابــون االقــراب منــه ورفــع جثامنــه الطاهــر.. أيــن ُتدفــن األســود 

هلــم؟!!.. األرض  يف  مقابــر  وال 
ســقط عمــر بــن عبــد العزيــز الرميمــة، ســقط شــهيدًا وهــو يدافــع 
عــن عــزة وطنــه وكرامتــه، ســقط يف وجــه الباطــل متمســكًا باحلــق 
ونــارصًا  لــه، فــكان ســقوطه حيــاة، وموتــه خلــودًا، وســقت دمــاؤه 
الزكيــة أرضــًا تعتــز بدمائــه وتزدهــي هبــا.. مــا أنقــاه مــن شــهيد، كان 
رســالته  زمــالؤه  تذّكــر  وجــل،  أو  رهبــة  بــال  ويالحقــه  موتــه  يــرى 
بأيــام، وأســامها  التــي ســجلها لذويــه وأهلــه وأصدقائــه قبــل موتــه 
وصيتــه.. هــل كان يعلــم أهنــا ســتكون وصيتــه فعــاًل؟!.. هــل أراد 

هبــا أن يغــازل املــوت ويســتجدي لقــاءه؟!..
ُملئــت  وقــد  احلــزن  إليــه  أيدهيــم  يســبق  جثامنــه  أصدقــاؤه  محــل 
هــم  واآلن  وإيامنــه،  لشــجاعته  غبطــوه  لقــد  بالغبطــة..  قلوهبــم 
إليهــا.. كان دائــاًم قدوهتــم يف كل  التــي ســبقهم  يغبطونــه للشــهادة 
يشء، وهــا هــو اآلن يغــدو قدوهتــم حتــى يف موتــه واستشــهاده..
اســتبد هبم الشــوق إىل اللحاق به، فهتفوا بالرصخة وهم حيملونه 

أعتاقهــم: عــى 
»اهلل أكــر - املــوت ألمريــكا - املــوت إلرسائيــل - اللعنــة عــى 
مل  ســمعوا صوتــه معهــم،  املــرة  هــذه  لإلســالم«..  النــرص  اليهــود- 
بــل  أعتاقهــم،  عــى  املحمــول  جثامنــه  مــن  صــادرًا  الصــوت  يكــن 
جاءهــم يف أحجــار اجلبــل الــذي لطاملــا اســتكان حلاميــة الشــهيد لــه، 
وكأنــام اكتســى اجلبــل بروحــه الطاهــرة، خملــدًا بطولتــه واستشــهاده، 

النســيان. أســدًا ال يطويــه 
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مياديــن  يف  منهــا  رجــاًل  األرسة  تفقــد 
وتقــدم  بالزغاريــد..  فتشــيعه  الــرف، 
فــال  منهــا،  آخــرًا  رجــاًل  الــرف  ملياديــن 
تتوقــف زغاريدهــا، وال تتوقــف عــن تقديــم 
الرجــال،  عليهــا  عــز  مــا  إذا  حتــى  الشــهداء 
اآلخــر،  تلــو  واحــدًا  شــهداء  وغادروهــا 
»شــهيدات«  مشــاريع  نســاءها  قدمــت 
تعــز  الشــهداء، وال  يســتكثر عليــه  لوطــن ال 

الدمــاء..!! ترابــه  عــى 
الشــهداء  أبناءهــا  األرس  شــيعت  عندمــا 

ذهــول... يف  العــامل  وقــف  بالزغاريــد، 
العــامل  أذهلــت  لطاملــا  التــي  اليمــن،  إهنــا 
بحضاراهتــا وتارخيهــا، بجباهلــا وشــواطئها، 
تذهلــه  اليــوم  هــي  هــا   ،. وماســيها  برفهــا 
العقــود،  أرهقتهــم  الذيــن  أبنائهــا  بصمــود 
األغبيــاء  فظــن  احلــروب،  وضعضعتهــم 
فــإذا  لقمــة ســائغة ومغنــاًم ســهاًل،  باتــوا  أهنــم 
ُيذهلــون  وضعضعتهــم  ارهاقهــم  رغــم  هبــم 

وقوهتــم. بصمودهــم  العــامل 
تســابق  كــام  املــوت  إىل  ويتســابقون 

أجدادهــم األنصــار إليــه، قليــل آمنــوا باحلــق 
واتبعوه، كام آمن به واتبعه أجدادهم.. قلة 
جاهبــوا الظلــم والطغيــان كــام فعــل أجدادهــم 
األنصــار ذلــك، وكانــوا قلــة أيضــًا.. فهــؤالء 
أولئــك األســود، وأشــبال  مــن  هــم  األشــبال 

العــامل.. أســود  هــم  اليمــن 
مســتبدالً  نفســه،  التاريــخ  يعيــد  هنــا 
بــاألرض  األحفــاد  فيهــا  ولــد  التــي  األرض 
إليهــا األجــداد، واســتبقى حــق  التــي هاجــر 
األمس ليكون نفسه حق اليوم، ومنارصوه 

اليــوم.. منــارصوه  أنفســهم  هــم  باألمــس 
املــوت،  إىل  يذهــب  مــن  بــن  مــا  وشــتان 
وبن من ُيساق إليه، وشتان ما بن من هم 
كرمــاء أعــزاء، وبــن مــن هــم جبنــاء أذالء..
وأنبــت  القصــور  شــّيد  مــن  بــن  مــا  شــتان 
األرض  مشــارق  واســتفتح  احلقــول 
الرحــال  إىل  اســتكان  مــن  وبــن  ومغارهبــا، 
والرعــي فــوق الرمــال، يســتجدي األقويــاء، 

الضعفــاء.. ويغــزو 
الرمحــن،  نفــس  منهــا  يــأيت  مــن  بــن  شــتان 

وبن من يطلع منها قرن الشــيطان.. شــتان 
بــن يمــن الشــموخ، وبــن نجــد الرضــوخ..

الرجــال،  تارخيــه  مــن صنعــت  بــن  شــتان 
األمــوال. تارخيــه  زّيــف  مــن  وبــن 

وحكــامء  التاريــخ،  عظــامء  اليمــن...  إهنــا 
البريــة..

إهنا اليمن.. »بلدة طيبة ورب غفور«..
إهنا اليمن.. مســتودع احلكمة واإليامن.. 
عرفنــا احلــق فاتبعنــاه، ونارصنــاه فنرصنــاه.. 
لنــا  موعــود  والركــة،  بالُيمــن  لنــا  مدعــٌو 
احلــق،  يســتنرص  بنــا  والنــرص..  بالرمحــة 

أنصــار. لــه  ونحــن 
إهنــا اليمــن.. فيهــا أســكن اهلل آدم وحــواء 
حتــت  احلــر  نــار  اهلل  خُيــرج  ومنهــا  جنتــه، 
»ريــدان..  جباهلــا  وفــوق  »ارم«،  تراهبــا 
وشــهد  والشــياطن،  اجلــن  عنهــا  منعــت 
وانتصبــت  والبســاتن،  الطــر  بخرهــا 

الغــزاة.. مقابــر  شــواهد  جباهلــا 
ابتــداء اخللــق، ومنهــا  اليمــن، منـــــــــــــها  هــذه 

انتهــاؤه.

 قوافل الشهداء.. وعز البقاء
عبدالله النعمي

 إنها اليمن:
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النبــي  أن  الســرة١،  كتــب  لنــا  تذكــر 
ظــل  وآلــه،  عليــه  اهلل  صــى  حممــد  األكــرم 
عمــاًل  والتوحيــد  االســالم  ديــن  إىل  يدعــو 
األقربــن(  عشــرتك  )وأنــذر  تعــاىل  بقولــه 
وقومــه  أهلــه  مــن  القليــل  لــه  فاســتجاب 
يكــرث  يســتهزأ وال  مــن  قومــه  مــن  فــكان 
تؤمــر  بــام  )فاصــدع  تعــاىل  اهلل  أمــر  فنــزل 
النبــي  فصعــد  املركــن(  عــن  وأعــرض 
فقــال  كلهــا  قريشــًا  ليدعــو  الصفــا  جبــل  إىل 
لــو أخرتكــم أن  )يــا معــر قريــش. أرأيتــم 
خيــاًل بســفح هــذا اجلبــل أكنتــم تصدقــوين؟ 
قالــوا: نعــم. فقــال: فــأين نذيــر لكــم بــن يــدي 
عذاب شــديد( ثم قال يا بني عبد املطلب، 
بنــي  يــا  زهــرة،  بنــي  يــا  منــاف،  عبــد  بنــي  يــا 
خمزوم .... ال أغني عنكم من اهلل شيئا ًإال 
أن تقولوا ال إله إال اهلل(، ليصيح أبو هلب، 
تبــًا لــك أهلــذا مجعتنــا، فنزلــت ســورة املســد. 
بعــد ذلــك يقــرر كفــار قريــش الذهــاب أليب 
طالــب وإغــراء النبــي بــأن يــرك هــذا األمــر 
فــإن  أحالمهــم  ويســفه  آهلتهــم  يســب  ألنــه 
املــال  أراد  وإن  عليهــم  ملَّكــوه  امُللــك  أراد 
جــواب  كان  ولكــن  مــاالً،  أكثــر  جعلــوه 
وضعــوا  لــو  عــم  يــا  واهلل   ( هــو:  النبــي 
الشــمس يف يمينــي والقمــر يف يســاري عــى 
أن أتــرك هــذا األمــر مــا تركتــه حتــى يظهــره 
اهلل أو أهلــك دونــه ( وهكــذا عــادت قريــش 
كل  بتعذيــب  فقامــت   ،  . وخــارسة  خائبــة 
كبــالل  والضعفــاء  العبيــد  مــن  أســلم  مــن 
يــارس  وآل  وصهيــب  األرت  بــن  وخبــاب 
ويشــتد  أشــكاله  وبــكل  الشــمس،  حــر  يف 

إىل   باهلجــرة  النبــي  فيــأذن  عليهــم  العــذاب 
بأهنــا  األكاذيــب  قريشــًا  وتنــر   ، احلبشــة 
تركــت تعذيــب املؤمنــن فرجــع املســلمون 
مــرة  باهلجــرة  يأمرهــم  الرســول  ولكــن 
أخــرى، وتتــواىل األحــداث ليعلــن محــزة بــن 
عبد املطلب إسالمه متحديًا كل طواغيت 
القوم لتســقط هيبة قريش ويزداد املؤمنون 

منعــة وقــوة .
آخــر  موقفــًا  تتخــذ  أن  قريــٌش  رأت 
وطريقــة حــرب جديــدة واســتقر رأهيــا عــى 
عبــد  وبنــي  هاشــم  بنــي  وحصــار  مقاطعــة 
املطلب وأن يكون من كل القبائل فكانت 

- أن:  الوثيقــة 
وال  يزوجوهنــم  وال  منهــم  يبيعــون  )ال 
يســلموا  حتــى  يكلموهنــم  وال  جيالســوهنم 
صحيفــة  يف  ذلــك  وكتبــوا  ليقتلــوه(  حممــدًا 
الكعبــة  وتعاهــدوا عليهــا وعلقوهــا داخــل 

أنفســهم.  مــن  توكيــدًا 
وملــا فعلــت قريــش ذلــك انحــاز بنــو هاشــم 
املؤمنــن  مــن  وثلــة  املطلــب  عبــد  وبنــو 
الصابرين ودخلوا مع أيب طالب يف شعبه. 
 ٣ الـــ  يقــارب  مــا  احلصــار  واســتمر 
وأنفــق  ماهلــا  كل  خدجيــة  أنفقــت  ســنوات 
رسا  الطعــام  رشاء  يف  أمواهلــم  هاشــم  بنــو 
واكلــوا مــن أوراق الشــجر لشــدة جوعهــم 
هاشــم  بنــي  أطفــال  قريــش  وحــارصت 
ونســاءهم صغارهــم وكبارهــم حتــى ســمع 
مــن  كل  ومنعــت  األطفــال  وعويــل  رصاخ 
أبــو  كان  كــام  الشــعب،  إىل  الدخــول  يريــد 
الســعر  زيــادة  التجــار  مــن  يطلــب  هلــب 

والطالبيــن  اهلاشــمين  مــن  أحــد  أراد  إن 
األمــر  اشــتد  وهكــذا  مــا.  غــذاء  رشاء 
بانتهــاء  اهلل  أذن  أن  إىل  معــه  ومــن  والنبــي 
بــأن  النبــي  جريــل  وأخــر  والظلــم  اجلــور 
الصحيفــة قــد أكلتهــا األرضــة ومل تــرك إال 
عبارة )باسمك اللهم( وأخر بذلك النبي 
حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه عمــه أبــا طالــب، 
قريــش  كفــار  ليخــر  طالــب  أبــو  فذهــب 
أن  غــر  الظاملــة  بصحيفتهــم  اهلل  فعــل  مــا 
ذلــك  ينســبون  جعلهــم  وجداهلــم  عنادهــم 

الســحر. إىل 
أن  الســرة  تذكــر  الوقــت  نفــس  ويف   
اســتنهض  ربيعــة  بــن  عمــرو  بــن  هشــام 
بنــي  مــن  القبائــل  وجهــاء  مــن  جمموعــة 
زهــرة وبنــي نوفــل أعــامم النبــي بــأن يمزقــوا 
هــذه الصحيفــة وينهــوا ذلــك امليثــاق ونــادى 
زهــر  يف القــوم )إننــا نــأكل الطعــام ونلبــس 
الثيــاب وبنــو هاشــم هلكــى ال يباعــون وال 
يبتــاع منهــم واهلل ال أقعــد حتــى تشــقق هــذه 
الصحيفــة الظاملــة( فصــاح أبــو جهــل وصــاح 
زمعــة بــن األســود خماطبــًا أبــا جهــل بأنــه لــن 
يــرىض عنهــا، وصــاح ثــاين، وثالــث، ورابــع 
فاجتهــوا ومــن معهــم إىل  الكعبــة ورأوا أن 
تــرك إال اســم )اهلل  قــد أكلتهــا ومل  األرضــة 
كــر  عــى  وإرصارًا  عزمــًا  فــازدادوا   )
احلصــار وأخرجــوا بنــي هاشــم ومــن معهــم 
ليعــودوا إىل  بيوهتــم وينتهــي ذلــك احلصــار 

معهــم.  ومــن  هاشــم  بنــي  عــى  الظــامل 

االنتصار على الحصار
حصار )شعب بني هاشم( بين الذكرى والواقع

أمة الكريم الذارحي
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توطئة
ض ألبشــع وأفظــع عــدوان عرفــه التاريــخ احلديــث، يف  يف ذكــرى مــرور عامــن واليمــن بلــد اإليــان واحلكمــة يتعــرَّ
الوقــت الــذي خيضــع حلصــاٍر جائــر ظــامل، بــرًا وبحــرا ًوجــوًا، منَــع الــدواَء، والغــذاَء، عــن األطفــال، واملــرىض، وفاَقــم 

مشــكلة املجاعــة، وعِلــق بســببه املســافرون يف مطــارات العــامل.
والتدمــري  القتــل  يف  العدوانيــة  مســاعيهم  تفشــل  أن  بعــد  بالتجويــع  والقتــل  احلصــار  إىل  املعتــدون  يلجــأ  عــادًة 
ض الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم وأصحاُبــه  باألســلحة، وهــذا ليــس جديــدًا عــى هــؤالء املجرمــن، فقــد تعــرَّ
املســلمون يف شــعب بنــي هاشــم يف مكــة إىل حصــاٍر شــامٍل اقتصــادي واجتاعــي ملــدة ثــاث ســنوات، ملــا رفــض بنــو 
هاشــم وبنــو املطلــب تســليَمه صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم إليهــم ليقتلــوه، فظنــوا أهنــم ســيصلون إىل هدفهــم بالضغــط 

االقتصــادي واالجتاعــي، حــن عجــزوا عــن هدفهــم عســكريًا.

صار
لح

ا

بين حصار
عب 

ِّ
 الش

الهاشمي..
وحصار 

عب اليمني 
َّ

الش

بين حصار
عب 

ِّ
 الش

الهاشمي..
وحصار 

عب اليمني 
َّ

الش

بين حصار
عب 

ِّ
 الش

الهاشمي..
وحصار 

عب اليمني 
َّ

الش

 حمود عبدالله األهنومي

العدد »008«36
السنة الثالثة - جمادى الثانية - رجب - 1438هـ



صار
لح

ا

التحالف يعلن الحصار من جوف الكعبة
قريــش،  قبائــل  خمتلــف  ضــم  حتالفــًا  جهــل  أبــو  أعلــن 
فطلبــوا مــن بنــي هاشــم أن يســلِّموا هلــم رســول اهلل حممــدًا 
عــى  وانقلــب  الوثنيــة،  آهلتهــم  عــى  د  متــرَّ ألنــه  ليقتلــوه؛ 
بنــو هاشــم وبنــو املطلــب  الدينيــة، فرفــض  ً»رشعيتهــم« 
املؤمنــون  أمــا  إليهــم،  تســليمه  وكافرهــم  مســلمهم 
وإنســانيتهم،  فلمروءهتــم  الكافــرون  وأمــا  فإلياهنــم، 
وبنــي  هاشــم  بنــي  ضــد  قــرارًا  التحالــُف  هــذا  فأصــدر 
املطلب، تعاقدوا فيه: »أن ال يناِكحوهم، وال يباِيعوهم، 
وال  إليهــم،  يصــل  الــرزق  أســباب  مــن  ســببًا  يَدعــوا  وال 
يقبلــوا منهــم صلحــا، وال تأخذهــم هبــم رأفــة، حتــى ُيْســِلم 
ليقتلــوه«،  إليهــم  اهلل  رســوَل  املطلــب  وبنــو  هاشــم  بنــو 

الكعبــة. جــوف  يف  علَّقوهــا  وثيقــة  يف  ذلــك  وكتبــوا 

عزائم الرجال
وآلــه  عليــه  اهلل  صــى  حممــدًا  أخيــه  ابــَن  طالــب  أبــو  ضــم 
وســلم إليــه يف الشــعب خوفــًا عليــه مــن مكرهــم، وكان 
يف  ينامــوا  بــأن  أوالده  ويأمــر  حلراســته،  الليــل  يقــوم 
هــوا عــى الكفــار مكانــه، وأعلــن حتديــه هلــذا  مكانــه، ليموِّ
احلصــار، ومتّســك هــو ومــن معــه بموقفهــم، وثبتــوا عــى 

قولــه: ومنــه  شــعرًا،  ذلــك  يف  قــال  وقــد  قضيتهــم، 
َأمَلْ َتْعَلُموا َأّنا َوَجْدَنا حُمَّمًدا 

 َنبِّيا َكُموَسى ُخّط يِف َأّوِل اْلُكُتِب
َوَأّن اّلِذي َأْلَصْقُتْم ِمْن ِكَتابُكْم 

 َلُكْم َكاِئٌن َنْحًسا َكَراِغَيِة الّسْقِب
َفَر الّثَرى َأفِيُقوا َأفِيُقوا َقْبَل َأْن حُيْ

  َوُيْصبَِح َمْن مَلْ جَيِْن َذْنًبا َكِذي الّذْنِب
َواَل َتْتَبُعوا َأْمَر اْلُوَشاِة َوَتْقَطُعوا 

َنا َبْعَد امْلََوّدِة َواْلُقْرِب  َأَوارِصَ
َوَتْسَتْجِلُبوا َحْرًبا َعَواًنا َوُرّبَا 

 َأَمرَّ َعَى َمْن َذاَقُه َجَلُب احْلَْرِب
َفَلْسنَا َوَربِّ اْلَبْيِت ُنْسِلُم َأمْحًَدا 

 لَِعّزاء َمْن َعضِّ الّزَمان َواَل َكْرِب
معاناتهم

البــاء  ثــاث ســنن، واشــتد عليهــم  فلبثــوا يف شــعبهم 
طعامــًا  يركــوا  فلــم  األســواق،  عنهــم  وقطعــوا  واجلهــد، 
بأغــى  فاشــروه  إليــه  بادروهــم  إال  بيعــًا  وال  مكــة  يقــُدُم 

اجلهــد  فأصاهبــم  هاشــم،  بنــي  عــى  ليضيِّقــوا  ثمنــه،  مــن 
الشــجر،  يأكلــون اخلبــط وأوراق  والنصــب حتــى كانــوا 
مــن  يتضاغــون  وهــم  إىل أوالده  أحُدهــم  يرِجــع  وكان 
كان  أن  احلــال  هبــم  وبلــغ  بــه،  يعللهــم  مــا  جيــد  فــا  اجلــوع 
يســمع أصــوات أطفاهلــم يتضاغــون مــن اجلــوع مــن وراء 

الشــعب.

انفراط الحصار
ــعب، واقتنــع كثــري  صــب املســلمون ومــن معهــم يف الشِّ
ال  وأنــه  عقيــم،  احلصــار  هــذا  أن  القرشــين  عامــة  مــن 
لــدى  والنخــوة  احلميــة  واســتيقظت  منــه،  يرجتــى  خــرَي 
املقاطعــة  قــرار  متزيــق  عــى  فتواعــدوا  كبارهــم،  بعــض 
يومــا  ورضبــوا  احلصــار،  وكــر  ضــده،  والتصويــت 
ُخّطُتهــم،  فنجحــت  املــأل،  رؤوِس  عــى  ذلــك  إلعــاِن 
األرضــة  اهلل  قــد أرســل  أبــو جهــل وحتالُفــه، وكان  واهنــزم 
عــى تلــك الصحيفــة الظاملــة فأكلــت مــا فيهــا مــن قطيعــة 
الرحم، والتظاهر عى الظلم والعدوان، وكان الرسول 
طالــب  أبــا  عمــه  أخــب  قــد  وســلم  وآلــه  عليــه  اهلل  صــى 
بــا  الكفــار  حتالــف  ليخــب  ذهــب  بــدوره  وهــو  بذلــك؛ 
فعــل اهلل بصحيفتهــم الظاملــة، غــري أن عنادهــم وجداهلــم 

الســحر. إىل  ذلــك  ينســبون  جعلهــم 
يف هنايــة املطــاف انتــرص املســلمون ومــن معهــم انتصــارا 

يتخذ المعتدون الكعبة عنوانًا 
لتمرير حقاراتهم، فتحالف 

 قرار 
َ

قوا صحيفة
ّ

كفار قريش عل
عدوانهم في جوف الكعبة، وهؤالء 
المعتدون وال سيما )مطاوعتهم( 

ينعقون بكيل األكاذيب والتهم 
الكاذبة من جوار الكعبة المشرفة، 

ومن على منابر الحرمين.
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ســاحقًا، وانكــر عــدوان التحالــف القــريش، وتدخلــت 
القــدرة اإلهليــة لنــرصة عبــاده الثابتــن الصابريــن.

دروس االنتصار
اســُتْخِدم ســاُح التجويــع منــذ القــدم لركيــع اخلصــوم 
مــا ســبق يتضــح أن حتالــف كفــار قريــش  وإذالهلــم، ويف 
كان قد اســتخدم هذا الســاح احلقري ضد الرســول ومن 
معه يف شعب بني هاشم يف مكة املكرمة. وأثناء احلرب 
العامليــة األوىل والثانيــة اســتخدمته الــدول املتحاربــة ضــد 
بعضهــا، والــدرس الــذي جيــب أن نســتفيده بعــد أن شــِهر 
نواجهــه  أن  جيــب  أنــه  ضدنــا،  واســُتْخِدم  الســاح  هــذا 
والتعــاون،  والراحــم  والصــب  والتحــدي  الثبــات  بســاح 
حتــى يــأيت فــرج اهلل تعــاىل، وحتــى تتدخــل العنايــة اإلهليــة 
إرادة  تنكــر  ولــن  مل  أنــه  الرائــع  الــدرس  اهلل.  وعــد  كــا 

املؤمنــن الثابتــن، وهكــذا ســيكون إن شــاء اهلل.
عقوبــة  الشــعب  فئــات  جلميــع  التجويــع  ســاح  يعتــب 
فئــات  خمتلــَف  رضرهــا  يعــم  وحقــرية،  دنيئــة  مجاعيــة 
يرفضهــا  جريمــة  وهــي  الفقــراء،  ســيا  وال  الشــعب، 
الســليمة،  اإلنســانية  الطبــاع  وتأباهــا  احلنيــف،  اإلســام 
احلــرب،  جرائــم  مــن  جريمــة  الــدويل  القانــون  ويعتبهــا 
هلــا،  رفضهــم  أعلنــوا  قريــش  كفــار  مــن  األحــرار  وهاهــم 
واعتبوهــا عــارًا عليهــم. وهكــذا جيــب عــى كل حــر يف 
هذا العامل أن يعتب هذا الساح وأن يعمل عى رفعه عن 

املؤمــن. اليمنــي  شــعبنا 
حقاراهتــم،  لتمريــر  عنوانــًا  الكعبــة  املعتــدون  يتخــذ 
فتحالــف كفــار قريــش عّلقــوا صحيفــَة قــرار عدواهنــم يف 

جوف الكعبة، وهؤالء املعتدون وال سيا )مطاوعتهم( 
جــوار  مــن  الكاذبــة  والتهــم  األكاذيــب  بكيــل  ينعقــون 
الكعبــة املرفــة، ومــن عــى منابــر احلرمــن، وليــس آخــر 
املكرمــة  مكــة  )اســتهداف  اجلديــدة  اإلفــك  حادثــة  ذلــك 
اخلبيــث  االســتغال  مــن  نــوٌع  ذلــك  وكل  بصــاروخ(، 
للمقدســات اإلســامية ضــد مــا هــو أكــب قدســية وأعظــم 
وشــيوخًا  ونســاًء  أطفــاالً  املســلمن  دم  وهــو  أال  حرمــة، 

وقنابلهــم. بطائراهتــم  يوميــًا  ُيْســَفح  الــذي  وشــبانًا 
عربيــة  دمــاٍء  بقيــة  عروقهــم  يف  جيــري  مــن  يأنــف 
للمعتــدي  وبلــده  وأهلــه  قريبــه  يســّلم  أن  وإنســانية 
املطلــب  وبنــي  هاشــم  بنــي  مركــو  فهــؤالء  اخلارجــي، 
وســلم  وآلــه  عليــه  اهلل  صــى  حممــد  النبــي  تســليم  رفضــوا 
واجلــوع  احلصــار  عــى  وصــبوا  ومحيــة،  أنفــًة  للقتــل 
ســنوات،   3 وملــدة  واالجتاعــي  االقتصــادي  والضغــط 
عــروق  يف  جتــري  التــي  الدمــاء  نوعيــة  عــن  نتســاءل  وهنــا 
للعــدوان  لــوا  وهلَّ قــوا  صفَّ الذيــن  واملنافقــن  املرتزقــة 
ولتدمــريه اليمــن إنســانًا ودولــة ومصالــح عامــة، نتســاءل: 
مــا هــي مــادة الدمــوع التــي ســكبتها مآقــي اليدومــي خوفــًا 
أن ال ُيْكِمــل حتالــُف العــدوان مســرية التدمــري والقصــف 
لــكل مــا هــو كائــن يف اليمــن!! ونتســاءل أيضــًا عــن الدمــاء 
التــي جتــري يف عــروق أولئــك املشــايخ الوهابيــن املؤيديــن 

لــه. واملشــجعن  للعــدوان 
كثــري مــن أحــرار أولئــك املركــن وقفــوا ضــد حتالــف 
اليــوم  واملنافقــن  للمرتزقــة  فــإن  ذلــك  ومــع  العــدوان، 
ســلفًا مثلهــم يف تلــك احلادثــة، إنــه أبــو هلــب الــذي كان عــّم 
الرســول صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم، إال أن حقــده ولؤمــه 
وحقارتــه محلتــه عــى أن يدخــل يف هــذا التحالــف، فــكان 
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ينــِزل إىل ســوق مكــة ليغــري التجــار بمبالــَغ كبــرية حتــى 
عــى  احلصــول  وأقارهبــم  وأبنائهــم  إخوتــه  عــى  يضيِّــق 
وجبــة غــذاء، صحيــح أن مرتزقــة حتالــف عــدوان قريــش 
أقــلُّ بكثــرٍي مــن مرتزقــة حتالــف العــدوان اليــوم، لكــن أبــا 
هلــب يبقــى نموذجــًا صاحلــًا للزنــداين، وصعــر، والعــرادة، 

وبــن دغــر، وأرضاهبــم. وجبــاري، 
ســّجل كثــري مــن أحــرار كفــار قريــش مواقــف محيــدة 
البخــري،  أبــو  هــؤالء  ومــن  احلصــار،  عــدوان  كــر  يف 
املؤمنــن  أم  أخــي  ابــن  خويلــد،  بــن  حــزام  بــن  وحكيــم 
خدجيــة، ففــي مــرة مــن املــرات كان حيمــل قمحــا إىل عمتــه 
خدجية وهى مع رسول اهلل صى اهلل عليه وآله وسلم يف 
أبــو جهــل، وقــال: أتذهــب بالطعــام  ــعب، فاعرضــه  الشِّ
إىل بنــي هاشــم؟ فقــال لــه أبــو البخــري: طعــام كان لعمتــه 
عنــده أفتمنعــه أن يأتيهــا بطعامهــا!! خــل ســبيل الرجــل. 
فرضبــه  بعــري  حلــي  البخــري  أبــو  فأخــذ  جهــل،  أبــو  فأبــى 
هشــام  هنــاك  وكان  شــديدًا.  وطئــًا  ووطئــه  فشــّجه  بــه 
لــؤي، وكان أحــد أجــداده  بــن عمــرو مــن بنــي عامــر بــن 
أخــا هاشــم بــن عبــد منــاف مــن أمــه، فــكان ال يفتــأ يأخــذ 
ــًا باحلبــوب، فيذهــب بــه إىل فــم الشــعب ليــًا  اجلمــل حممَّ
ويطلقــه إىل القــوم، وملــا اســتمر احلصــار قــام أولئــك النفــر 
القرشــين  عامــة  كــره  أن  بعــد  احلصــار،  نقــض  بإعــان 
هــذا اإلجــراء الاإنســاين. الســؤال: أيــن هــم العلــاء الذيــن 
يزعمــون اقتداءهــم بالرســول وســنته مــن هــذا العــدوان؟ 
والعــامل  اإلســامي؟  والعــامل  ؟  العــريب  العــامل  هــو  وأيــن 
كــت  ك فيهــم بعــُض إنســانية كــا حترَّ اإلنســاين؟ مل ال تتحــرَّ

القرشــين؟!. يف أولئــك 
صــى  النبــي  زوجهــا  مــع  خدجيــة  املؤمنــن  أم  ثبتــت 

الــذي  وماهلــا  بنفســها  الشــعب  يف  وســلم  وآلــه  عليــه  اهلل 
ومثلــت  احلصــار،  ملواجهــة  وقضيضــه  بقضــه  ســّخرته 
األســاس  مهــه  كان  رائــع  إنســاين  حتــرك  دائــرة  مــن  جــزءًا 
لقمــة  وتوفــري  الشــعب،  إىل  رسًا  والغــذاء  املــؤن  إدخــال 
ذلــك،  يف  ماهلــا  وبذلــت  املحارصيــن،  ألولئــك  العيــش 
خدجيــة  مــال  عــى  قــام  اإلســام  أن  األثــر  يف  جــاء  حتــى 
اليمــن  بنــت  تفعلــه  ومــا  الســام.  عليهــا  عــي  وســيف 
الكريمــة. الســيدة  هبــذه  ورائــع  عظيــم  اقتــداء  هــو  اليــوم 

بــاهلل،  إيانــه  الشــعب  أهــل  قائــد  طالــب  أبــو  أعلــن 
شــهري  خطــاب  يف  العــدوان  لتحالــف  وأكــد  وبرســوله، 
ال  أهلــه  ألن  وارد،  غــري  ــعب(  )الشِّ أهــل  تركيــَع  أن 
ودعونــا  متلهــم،  حتــى  احلــرب  يملــون  وال  يستســلمون، 
نتخيــل أن مــن قــال هــذا الشــعر هــو هــذا اليمنــي الشــجاع 
فدعونــا  أو  يــوم،   600 مــن  أكثــر  صمــد  الــذي  البطــل 
احلوثــي،  عبدامللــك  القائــد  الســيد  قالــه  مــن  أن  نتخيــل 

قــال: شــجاعته،  بجــدة  وابــن  طالــب،  أيب  ســليل 
َأَلْيَس َأُبوَنا َهاِشٌم َشّد ُأْزَرُه

ِب  َوَأْوَص َبنِيِه بِالّطَعاِن َوبِالرّضْ
َوَلْسنَا َنَمّل احْلَْرَب َحّتى مَتَّلنَا 

 َواَل َنْشَتِكي َما َقْد َينُوُب ِمْن النّْكِب
َوَلِكنّنَا َأْهُل احْلََفاِئِظ َوالنَّهى 

 إَذا َطاَر َأْرَواُح اْلُكَاِة ِمْن الّرْعِب
توجيهــات  بموجــب  النــاس  يتحــرك  أن  بــد  ال  وهنــا 
بنــرصه عــى  اهلل  يــأذن  والشــجاعة حتــى  القيــادة احلكيمــة 

الثابتــن. الصابريــن  عبــاده 
احلصــار  هــذا  قريــش  عامــة  مــن  كثــري  كــره   -9
القرشــين  بعــض  مــروءة  حتركــت  وملــا  والوقــح،  الظــامل 
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عمليــًا  حتــركًا  دّبــروا  إنســانيتهم،  جــذوة  واشــتعلت 
بالقــوة،  لفرضــه  وأتــوا  احلصــار،  قــرار  لنقــض  واقعيــًاًً 
غــري  جهــل  أبــو  يمِلــك  ومل  ذلــك،  اســتطاعوا  وبالفعــل 
اإلذعــان هلــذا القــرار، والتعليــق بقولــه: »أمــٌر دبــر بليــل«.

والــدرس املهــم هــو أن هــؤالء األصدقــاء حينــا أرادوا أن 
كوا حتركًا مفيدًا فقد دبَّروا خطة حمكمة، وأداروا  يتحرَّ
فقــد  وتظافــروا،  ومباِغتــة،  قويــة  ديبلوماســية  معركــة 
طلــب واحدهــم ثانيــًا، ثــم ثالثــًا، وهكــذا تــأيت التحــركات 

املفيــدة حمكمــة اخلطــة، مباغتــة لألعــداء.
صــدَق  ــعب  الشِّ يف  املســلمن  مــن  اهلل  علــم  ملــا   -10

تدخلــت  ســنوات،  ثــاث  ملــدة  ثباهتــم  وعظيــم  نياهتــم، 
عنايُتــه الكريمــة، وحــرض لطُفــه اخلفــي، فيــرَّ أمــر الفتيــة 
وأرســل  احلصــار،  صحيفــة  نقــض  عــى  تعاقــدوا  الذيــن 
اهلل جنــدًا غــري مرئيــن اللتهــام وابتــاع مــا تعاقــدوا عليــه 
يــوم  عبــاده  نــرصة  يف  بنــا  اهلل  ســنة  جــرت  وهكــذا  فيهــا، 
يعلــم منهــم الصــب والثبــات واإلحســان وقــوة االرتبــاط بــه 

إليــه. واللجــوء 
11- أحسن أبو طالب ترتيب حججه يف مفاوضاته 
مع حتالف العدوان القريش، فحن أخبه الرسول صى 
انطلــق  بــأكل األرضــة للصحيفــة،  اهلل عليــه وآلــه وســلم 
إىل زعيــم التحالــف أبــو جهــل، وبعــد أن أحرضوهــا بــن 
أيدهيــم، قــال هلــم أبــو طالــب: »إنــا أتيتكــم ألعطيكــم أمــرًا 
يكذبنــي  ومل  أخــبين  قــد  أخــي  ابــن  إن  َنَصــف،  فيــه  لكــم 
يف  التــي  الصحيفــة  هــذه  مــن  بــريء  وجــل  عــز  اهلل  أن   :
وقطيعتكــم  غدركــم  مــن  فيهــا  هــو  كل  وحمــا  أيديكــم، 
إيانــا و تظاهركــم علينــا بالظلــم، فــإن كان احلديــث الــذي 
أبــدًا  نســلمه  ال  اهلل  فــو  فأفيقــوا،  قــال  كــا  أخــي  ابــن  قــال 
حتــى نمــوت مــن عنــد آخرنــا، وإن كان الــذي قــال باطــًا 
رضينــا  قــد  قالــوا:  اســتحييتم.  فقتلتــم أو  إليكــم  دفعنــاه 
بالــذي يقــول، ففتحــوا الصحيفــة فوجدوهــا كــا أخبهــم 
الصــادق املصــدوق، فلــا رأهتــا قريــش قالــوا: واهلل إن كان 
وعــادوا  فارتكســوا   ، صاحبكــم  مــن  ســحرًا  إال  قــط  هــذا 

بــر مــا كانــوا عليــه مــن كفرهــم.
واحلجــج  األوراق  توظيــف  نحســن  أن  جيــب  وهكــذا 

الظــامل. احلصــار  هــذا  مواجهــة  يف  أيدينــا  بــن  التــي 
انتــرص يف  الــذي  اليــوم: مــن  الــذي نســأله  الســؤال   -12
التحالــف  قائــد  أبــو جهــل  يكــن  أمل  آنــذاك؟  املطــاف  هنايــة 

لو عاد الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم إلى أوساطنا، فهل سنجده 

متخندقًا مع دول العدوان األمريكي 
الصهيوني؟، هل سنراه جنبًا إلى 

جنب مع مرتزقة بالك ووتر، ويدعم 
مليشيات الجنجويد، ويصفق لبيانات 

الزنداني، وهرطقات صعتر، وتفجيرات 
القاعدة وداعش؟، هل سيكون في 

صف آل نهيان، وآل سعود ضد شعب 
األوس والخزرج أهل اإليمان والحكمة؟
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ذلــك  أهــل  ســريكع  أيــام  بعــد  أنــه  يظــن  متكــبًا  متبخــرًا 
عب ويظن أهنم سيأتونه بمحمد صى اهلل عليه وآله  الشِّ
وسلم عا قريب ليقتله، لكن ماذا كانت النتيجة وملن 
املنترصيــن  أن  ســنجد  احلصــار؟  هــذا  يف  االنتصــار  كان 
حممــد  النبــي  بقيــادة  الثابتــون  الصابــرون  املســلمون  هــم 
فينــا  ســيحدث  مــا  وســلم. وكذلــك  وآلــه  اهلل عليــه  صــى 

اليــوم إن شــاء اهلل تعــاىل.
13- املســألة واضحــة، وبينــة، فلــو عــاد الرســول )ص( 
العــدوان  مــع دول  متخنِدقــًا  ســنجده  فهــل  إىل أوســاطنا 
األمريكــي الصهيــوين؟ هــل ســنراه جنبــًا إىل جنــب مــع 
اجلنجويــد،  ميليشــيات  ويدعــم  ووتــر،  بــاك  مرتزقــة 
صعــر؟  وهرطقــات  الزنــداين،  لبيانــات  ــق  ويصفِّ
صــف  يف  ســيكون  هــل  وداعــش؟  القاعــدة  وتفجــريات 
آل هنيــان، وآل ســعود ضــد شــعب األوس واخلــزرج أهــل 

واحلكمــة؟ اإليــان 
شــاقة،  اختبــارات  واآلالم  الشــدائد  اهلل  جعــل   -14
ويقينهــم،  وثباهتــم،  املؤمنــن،  صــب  اهلل  هبــا  خيتــب 
بصائرهــم،  وترتقــي  نفوســهم،  لتزكــو  وصدقهــم، 
فتتطهر من دنس الدنيا، وحقارة متاعها، فيستفيدون 
بــاهلل،  االرتبــاط  وقــوة  والتمحيــص،  واإلخــاص،  العفــة، 
ويتلــذذون  الطاعــات،  عــى  أنفســهم  تربــى  وحينئــذ 
الدنيــا  عليهــم  انفتحــت  إذا  حتــى  واملناجــاة،  بالدعــاء 

إياهــا. اهلل  التــي أراهــم  بالعــن  إليهــا  نظــروا 
بــل  واألفــكار،  األهــداف  يقتــل  ال  االضطهــاد   -15
يكســب  امتــدادًا، وال  وفروعهــا  عمقــًا،  جذورهــا  يزيــد 
العــدوان  وهــذا  وثباتــًا.  وقــوة  مراســًا  إال  منهــا  املؤمنــن 
وثباتــًا  قــوة  إال  يزدنــا  مل  األمريكــي  الســعودي  واحلصــار 

الكبــرية. التضحيــات  رغــم  ويقينــًا 
16- ساحنا ضد احلصار:

أ -      أن ننتظر الفرج والنرص من اهلل؛ ومن اهلل فقط، 
وانتظار الفرج عبادة وطاعة.

الــب والتقــوى، وننــرص الضعيــف  ب -    نتعــاون عــى 
األخطــاء. ونصحــح  واملظلــوم، 

ت -    نراحــم  بالعطــف عــى املســاكن، ويشــعر كل 
ومدينتــه،  وحيــه،  وأخيــه،  جــاره،  جتــاه  بمســؤوليته  منــا 

بينهــم(. تعــاىل: )رمحــاء  فينــا قولــه  ــل  وبلــده، ونفعِّ
ث -    ختلق الدولة فرص وموارد )االقتصاد املقاوم(، 
مــن  وتنظيفهــا  املاليــة،  املــوارد  حتســن  عــى  وتعمــل 

التخريب والتحايل والرقات.
ج -     تضــع الدولــة واملؤسســات اخلرييــة قوائــم بأهــم 
والبــدء  العاجلــة  املعونــات  حتتــاج  التــي  واألرس  الفئــات 

األفقــر. ثــم  باألفقــر 
مــع  بالتعــاون  مســؤوليته،  املجتمــع  يتحمــل  ح -     
ينفقــوا  أن  املورسيــن  وعــى  اخلرييــة،  واجلهــات  الدولــة، 

بركاهتــم. وحتــل  نفوســهم  تزكــو  بــه  مــا  أمواهلــم  مــن 
وحينئــٍذ ســيأيت نــرص اهلل، ونعلــن االنتصــار عــى هــذا 

احلصــار.
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محاصرة بني هاشم
 في شعب أبي طالب 

التــي  املرحلــة  بعــد  قريــش  أيقنــت  لقــد 
مجيــع  إن  اإلســالمية  الدعــوة  هبــا  مــّرت 
حماوالهتــا لــرب هــذه الدعــوة ودفنهــا يف 
املفاوضــات  فــال  بالفشــل.  بــاءت  مهدهــا 
هــذا  عــى  تقــدم  أي  حتقيــق  مــن  متكنــت 
باملــال  اإلغــراء  سياســة  وال  الصعيــد 
والتعذيــب  اإلرهــاب  سياســة  وال  واجلــاه 
الشــائعات  ونــر  الدعايــة  ســالح  وال 

النــاس  بــن  ــْل  حَيُ مل  واالفــراءات، كل هــذا 
كانــوا  فاملســلمون  اإلســالم.  يف  والدخــول 
أصبحــوا  وقــد  يــوم،  بعــد  يومــًا  يــزدادون 
يســتهان هبــا وال يمكــن مكافحتهــا  قــوة ال 
يــزداد  كان  )ص(  والنبــي  بســهولة، 
الرســالة  تبليــغ  يف  وقدمــًا  وإرصارًا  ثباتــًا 
أن  املركــون  قــرر  هنــا  مــن  اإلســالمية. 
النبــي  ملحاربــة  جديــدة  بمحاولــة  يقومــوا 
جلميــع  املقاطعــة  وهــي  ودعوتــه  )ص( 
اجتامعــي  حصــار  وفــرض  هاشــم  بنــي 

املســلمن. عــى  واقتصــادي 

وقــّدروا أن هـــــــــــــــذا احلصــار ســوف يــؤدي 
إىل ثالثــة أمــور:-

-إمــا قيــام بنــي هاشــم بتســليمهم حممــدًا 
ليقتلــوه. لقريــش 

 - وإمــا أن يراجــع الرســول نفســه عــن 
الدعــوة.

- وإمــا القضــاء عــى النبــي )ص( ومجيــع 
وعطشــًا  جوعــًا  اهلاشــمين  مــن  معــه  مــن 

حتــت وطــأة احلصــار.
وهكــذا اجتمعــوا يف دار النــدوة وكتبــوا 

وثيقــة جــاء فيهــا االلتــزام باألمــور اآلتيــة:

فيا يعاين شعبنا اليمني عامن من احلصار والتجويع يعود بنا التاريخ إىل معاناة 
املســلمن،  مــن غــري  املؤمنــن واملتضامنــن  مــن  رســول اهلل )ص( ومــن كان معــه 
وهــم يعانــون وطــأة حصــار قريــش، وكذلــك حرصهــا عــى حشــد القبائــل العربيــة 
للوقوف معها يف ذلك احلصار اجلائر.. متامًا كا هو احلال من قريش العرص ممثلة 
بــآل ســعود  والتحالــف العــريب اجلائــر معهــا ضــد إيــان اليانــن وعزهتــم وحريتهــم، 

فــكان لقريــش العــرص هــذا العــدوان واحلصــار..

قريــــش تعتدي على اليمن قريــــش تعتدي على اليمن قريــــش تعتدي على اليمن 

سليم لطف القيز
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نســائهم  مــن  أحــدًا  يزوجــوا  أال  أوالً: 
منهــم. يتزوجــوا  وأال  هاشــم،  لبنــي 

وال  شــيئًا  منهــم  يشــروا  أال  ثانيــًا: 
نوعــه. كان  مهــام  شــيئًا،  يبيعوهنــم 

ثالثــًا: أال جيتــــــــــــمعوا معهــم عــى أمـــر مــن 
األمــور.

ضــد  واحــدة  يــدًا  يكونــوا  أن  رابعــًا: 
حممــد وأتباعــه.. وّقــع عــى هــذه الصحيفــة 
قريــش  زعــامء  مــن  رجــاًل  أربعــون  الظاملــة 
والشــخصيات البــارزة فيهــا. وعلقوهــا يف 
الكعبة، وكان ذلك يف أول شهر حمرم من 

الريفــة.  النبويــة  للبعثــة  الســابعة  الســنة 
بنــي  مجــع  بذلــك  طالــب  أبــو  علــم  ومّلــا 
ومّحلهــم  املطلــب  عبــد  وبنــي  هاشــم 
)ص(  اهلل  رســول  عــن  الدفــاع  مســؤولية 
وأمرهــم  حياتــه.  عــى  واحلفــاظ  ومحايتــه 
شــعب  يف  والدخــول  مكــة  مــن  باخلــروج 
بـ«شــعب  يعــرف  بــن جبــال مكــة كان  يقــع 

طالــب«. أيب 
البيــوت  بعــض  الشــعب  هــذا  يف  وكان 
بنــو  فدخــل  البســيطة  واملســاكن  العاديــة 
هاشــم الشــعب بكاملهــم، املســلمون منهــم 
والكافــرون مــا عــدا أبــا هلــب. وكانــوا أكثــر 
مــن أربعــن رجــاًل عــدا نســائهم وأطفاهلــم. 
ثــالث  الشــعب  هــذا  يف  حمارصيــن  وبقــوا 
ســنن، أي مــن الســنة الســابعة حتــى الســنة 

العــارشة.

اإلمعان في الحصار
ومــن أجــل إحــكام احلصــار عليهــم اختــذ 

املركــون عــدة إجــراءات، وكانــت:
عــى  واملخريــن  اجلواســيس  نــر  أوالً: 

بالطعــام. أحــد  يأتيهــم  اهلاشــمن حتــى ال 
ثانيــًا: حــذروا كل قــادم إىل مكــة املكرمــة 
مــن التعامــل مــع املســلمن وكانــوا هيــددون 
بنهــب  املســلمن شــيئًا  بيــع  مــن حيــاول  كل 

أموالــه.
ثالثًا: مل يركوا طعامًا إال واشروه خوفًا 

من وصوله إىل املسلمن املحارصين.

أبو طالب الحارس األمني

ويف املقابل، من أجل محاية النبي )ص( 
قــام أبــو طالــب بعــد فــرض احلصــار عليهــم 
ودخوهلــم الشــعب باإلجــراءات والتدابــر 

اآلتيــة:
يف  وحراســته  الشــعب  حتصــن  أوالً: 
يتــوىل  طالــب  أبــو  فــكان  والنهــار،  الليــل 
بنــي  مــن  وغرمهــا  ومحــزة  هــو  حراســته 
مــن  خوفــًا  الســاعة،  مــدار  عــى  هاشــم 
إىل  ووصولــه  املركــن  مــن  أحــد  تســلل 

غفلــة. حــن  عــى  ليغتالــه  )ص(  النبــي 
مكانــه  مــن  )ص(  النبــي  نقــل  ثانيــًا: 
كإجــراء  آخــر  مــكان  إىل  فيــه  ينــام  الــذي 
كان  فقــد  ســالمته.  عــى  للحفــاظ  أمنــي 
بــأن  النــاس  أمــام  الرســول  يأمــر  أبــو طالــب 
ينــام يف مــكان معــن، حتــى إذا اجلميــع علــم 
طالــب  أبــو  كان  الرســول،  مبيــت  مــكان 
النبــي  ويوقــظ  اجلميــع  نيــام  عنــد  يعــود 
)ص( مــن مكانــه ويأمــر أحــد أبنائــه، مثــل 
عــي )ع(، بالنــوم مــكان الرســول، ومــن ثــم 
فيــه.  لينــام  آخــر  مــكان  إىل  الرســول  يأخــذ 
لــو قــدر ألحــد اغتيــال  وهــذا اإلجــراء كان 
النبــي )ص( يصيــب أحــد أوالد أيب طالــب 

النبــي)ص(. فيســلم 

وطأة الحصار
التــي  األوضــاع  عــن  املؤرخــون  ويقــول 
احلصــار،  مــدة  خــالل  املســلمون  عاشــها 
الســيدة  أمــوال  مــن  ينفقــون  كانــوا  إهنــم 
أيب  وأمــوال  الســالم(  )عليهــا  خدجيــة 
ممــا  يأكلــون  وكانــوا  نفــد.  حتــى  طالــب 
بشــكل  يصلهــم  كان  وممــا  أيضــًا،  ادخــروه 
رسي مــن وقــت آلخــر. ولقــد كان اإلمــام 
مكــة،  مــن  رسًا  بالطعــام  يأتيهــم  )ع(  عــي 
لقتلــوه حتــاًم،  بــه  املركــن علمــوا  أن  ولــو 
خــرق  ألحــد  ليســمحوا  يكونــوا  مل  ألهنــم 
احلصــار وإمــداد املســلمن بالطعــام والــزاد.

ومل يكــن يســمح للمحارصيــن باخلــروج 
موســم  املواســم،  أيــام  يف  إال  الشــعب  مــن 
شــهر  يف  احلــج  وموســم  رجــب  يف  العمــرة 
يف  ويبيعــون  يشــرون  كانــوا  احلجــة،  ذي 
هــذه األيــام. وكانــت عمليــة البيــع والــراء 
حيــث  جــدًا،  صعبــة  ظــروف  يف  تتــم  هــذه 

اآلتــن  التجــار  بــكل  تلتقــي  قريــش  كانــت 
التــي  الســلع  منهــم  وتشــري  مكــة  إىل 
حيملوهنــا بمبالــغ خياليــة رشيطــة أال تصــل 
إىل املســلمن املحارصيــن. وهكــذا متكنــت 
األســواق  املســلمن  عــن  تقطــع  أن  قريــش 

والروريــة. احلياتيــة  والســلع  والطعــام 
اجلــوع  يقاســون  املحــارصون  فــكان 
أثنــاء  األيــام  مــن  كثــر  يف  واحلرمــان 
واحلرمــان  اجلــوع  بلــغ  ولقــد  احلصــار. 
األعشــاب وأوراق  يأكلــون  حــدًا جعلهــم 
مــن  أيدهيــم  حتــت  يقــع  مــا  وكل  األشــجار 

األرض. نبــات 
كيف انتهى هذا احلصار القايس؟!.

تقريبــًا  متتاليــة  ســنوات  ثــالث  بعــد  إنــه 
الوحــي  نــزل  واحلصــار،  املقاطعــة  مــن 
ســيد  قلــب  -عــى  -تعــاىل  اهلل  مــن 
املرســلن)ص(ليخره بــأن تلــك الصحيفــة 
قــد ســّلط اهلل عليهــا دويبــة ضعيفــة فأكلــت 
ورقتهــا إال مــا كان فيهــا مــن ذكــر اهلل -عــز 

.- وجــل 
أخــر املصطفــى -صــى اهلل عليــه وســلم 
-عّمــه أبــا طالــب بخــر الســامء، فانطلــق أبــو 
طالــب إىل قريــش ليخرهــم بأمــر الصحيفــة 
ثــم  اهلل،  اســم  إال  أكلتهــا  قــد  األرضــة  وأن 
املعلومــة  هــذه  عــى  طالــب  أبــو  ســاومهم 
ابــن  كالُم  كان  إن  فقــال:  عنهــم  الغائبــة 
أخــي حقــًا فانتهــوا عــن قطيعتنــا، وإن يــك 
أنصفتنــا. قــد  فقالــوا:  إليكــم،  دفعتــه  كاذًبــا 

عناد واستكبار عربي
الكعبــة،  جــوف  إىل  اجلميــع  ومشــى 
النبــي  عنهــا  أخــر  كــام  الصحيفــة  فوجــدوا 
ولكــن    .- وســلم  وآلــه  عليــه  اهلل  -صــى 
يركــب  أن  إال  واالســتكبار  العنــاُد  أبــى 
يف  املــي  إال  فأبــوا  رؤســائهم،  رؤوَس 

واملحــارصة. املقاطعــة 

أصحاب المروءة
والنخوة العربية

كان  واالســتكبار  العنــاد  مقابــل  ويف 
مــكارم  حيمــل  مــن  األعــراب  مــن  يوجــد 
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املذكــورة  املواقــف  فمــن  األخــالق 
كان  املركــن  بعــض  أن  احلصــار:  أيــام 
يتعاطــف مــع أرحامــه املحصوريــن هنــاك، 
إغاثيــة  محــالت  إليهــم  يرســلون  فكانــوا 
قريــش. أعــن  عــن  هبــا  يســتخفون  ليــاًل، 

غــر  املركـــن  مــن  العقـــالء  بعــض  كان 
قريــش،  مــن  التــرصف  هــذا  عــن  راضــن 
بــن  هشــام  -وهــو  املركــن  أحــُد  فــكان 
بالطعــام  البعــر  العامري-حيمــل  عمــرو 
حتــى  البعــر  بخطــام  ويأخــذ  والثيــاب، 
ــعب، ثــم خيلــع خطــام  يقــف عــى رأس الشِّ
حكيــم  وكان  الشــعب.  يف  ويطلقــه  البعــر 
خدجيــة  لعمتــه  الطعــام  يرســل  حــزام  بــن 
يومــًا،  جهــل  أبــو  فــرآه  رسًا،  خويلــد  بنــت 
فجعــل يامنعــه عــن إيصــال الطعــام، وهيــدد 
بفضحــه والتشــهر بــه، فجــاء أبــو البخــري 
حــزام،  بــن  حكيــم  مــع  فوقــف  هشــام  بــن 
جهــل  أيب  وبــن  بينــه  مشــادة  وحصلــت 
انتهــت بــرض رأس أيب جهــل بحجــر حتــى 
أدمــاه، وانطلــق حكيــم إىل عمتــه بالطعــام.

لفــك  بينهــم  فيــام  تشــاوروا  لذلــك 
وبنــي هاشــم،  املطلــب،  بنــي  عــن  احلصــار 
يصـــل  وكان   - عمــرو  بــن  هشــام  فمشــى 
املحارصيــن بالشــعب خفيــة بالطعــام - إىل 
أمــه  وكانــت  املخزومــي،  أميــة  بــن  زهــر 
عاتكــة بنــت عبــد املطلــب، وقــال: يــا زهــر، 
ونــرب  الطعــام،  نــأكل  أن  أرضيــت 
فقــال  تعلــم؟  بحيــث  الــراب، وأخوالــك 
أمــا  واحــد؟  رجــل  وأنــا  أصنــع  فــام  زهــر: 
يف  لقمــت  آخــر  رجــل  معــي  كان  لــو  واهلل 
نقضهــا. قــال: أنــا. قــال زهــر: أمعنــا ثالثــًا. 
قــال:  هشــام.  بــن  البخــري  أبــو  لــه:  قــال 
أمعنا رابعـًا. قـال: زمعـة بن األسود. قال: 
عــدي.  بــن  املطعــم  قــال:  خامســًا.  أمعنــا 
واجتمعــوا عنــد احلجــون، وتعاقــدوا القيــام 
أبــدأ  أنــا  زهــر:  فقــال  الصحيفــة.  بنقــض 
زهــر:  فنــادى  الكعبــة،  إىل  فجــاءوا  هبــا. 
ونــرب  الطعــام،  نــأكل  ــا  إنَّ مكــة.  أهــل  يــا 
هاشــم  وبنــو  الثيــاب،  ونلبــس  الــراب، 
هــذه  ُتَشــقَّ  حتــى  أقعــد  ال  واهلل  هلكــى، 
الصحيفــة القاطعــة والظاملــة. فــردَّ عليــه أبــو 
جهــل: كذبــت واهلل ال ُتَشــّق. فقــال زمعــة: 
أنــت واهلل أكــذب، مــا رضينــا كتابتهــا حــن 

ُكتَِبــت. وقــال أبــو البخــري: صــدق زمعــة، 
بــه. فقــال  ُنِقــرُّ  ال نــرىض مــا ُكتِــَب فيهــا وال 
مــن  وكــذب  صدقتــام  عــدي:  بــن  املطعــم 
َّــا ُكتِــَب  قــال غــر ذلــك، نــرأ إىل هلل منهــا ومِم
فيهــا. وقــال هشــام بــن عمــرو مثــل قوهلــم. 
بليــل،  ُقــِيَ  أمــٌر  هــذا  جهــل:  أبــو  فقــال 

املــكان. هــذا  بغــر  فيــه  تشــاورتم 

نهاية الظلم
النبــي  بعثــة  مــن  العــارشة  الســنة  يف 
ســيد  -خيــرج  وســلم  عليــه  اهلل  -صــى 
البــر -صــى اهلل عليــه وســلم -هــو ومــن 
وهــم  احلصــار،  وحمنــة  ــعب  الشِّ مــن  معــه 
الديــن،  عــى  ثباًتــا  وأشــد  إيامنــًا،  أصلــُب 
تصنــع  واالبتــالءات  األحــداث  وهكــذا 
لألمة الرجال، وخترج للمستقبل األبطال 
فيــه  اهلل  وجيعــل  شــيئًا  تكرهــوا  أن  عســى 

كثــرًا. خــرًا 
البــالء،  مــن  احلصــار  هــذا  يف  مــا  فمــع 
القهــري،  املقاطعــة والتجويــع  هــذه  أن  إال 
العــرُب،  لــه  تســامع  إعالمًيــا  حدثــًا  كان 
املحــارصة  هــذه  ســبب  عــن  وتســاءلوا 
عــن  قريًشــا  أخرجــت  التــي  االقتصاديــة، 
يف  العــرُب  فجعــل  ووقارهــا،  رشــدها 
النبــي،  هــذا  أخبــار  يتلمســون  مكــة  غــر 
فــكان  دعوتــه،  حقيقــة  ملعرفــة  ويتلّهفــون 
الدعــوة  ختــرج  أن  يف  ســبًبا  احلصــاُر  ذلــك 

عامليــة  إىل  مكــة  إقليميــة  مــن  املحمديــة 
آنــذاك. العربيــة  اجلزيــرة 

التحالف العربي
 القرشي على اليمن

لقد ظنت قريش قدياًم أن جتربة احلصار 
التعذيــب  سياســة  مــن  أقــوى  ســتكون 
والتنكيــل. وكانــوا يأملــون أهنــا إذا مل تغــّر 
مــن موقــف حممــد فعــى األقــل فإهنــا ســوف 
النبــي  ولكــن  وعائلتــه.  أرستــه  عــن  تعزلــه 
مل  لرســالته  اهلل  اختــاره  الــذي  )ص(  حممــد 
يغّر منه هذا املوقف شيئًا وازداد تصمياًم 
اإلســالمية،  الدعــوة  تبليــغ  مواصلــة  عــى 
وعائلتــه،  أهلــه  املوقــف  هــذا  يــزد  ومل 
الذيــن اتبعــوه وصدقــوه إال متســكًا برســالته 

الدعــوة. وعــن  عنــه  بالدفــاع  وتصميــاًم 
اإليــامن  بلــد  يف  احلــال  هــو  كــام  متامــًا 
وحتالفهــا  الســعودية  ظنــت  واحلكمــة، 
العــرص  وهيــود  اجلــدد  األعــراب  مــن 
مجيعــًا  ظنــوا  لقــد  بــل  وأمريــكا،  إرسائيــل 
أن جتربــة احلصــار االقتصــادي واســتخدام 
بأقــوات  واللعــب  املركــزي  البنــك  ورقــة 
اليمنــي  الشــعب  أبنــاء  مــن  املســتضعفن 
خيــب  اهلل  ولكــن  ثامرهــا،  تــؤيت  ســوف 
مــن  اليمنــي  شــعبنا  خيــرج  وســوف  آماهلــم 
النــرص  رحــاب  إىل  ومظلوميتــه  حمنتــه 
وهــذا  العــامل،  عــى  واالنفتــاح  والتمكــن 
وعــد اهلل لعبــاده املســتضعفن واملظلومــن.

الذيــن  األحــرار  للعــرب  نقــول  أن  بقــي 
ومل  الســعودي،  الريــال  أمــام  ينحنــوا  مل 
يذلــوا  ومل  الصهيــوين،  لــإلذالل  يســتكينوا 

األمريكــي. لالســتكبار 
أمثــال  رجــال  فيكــم  هــل  العــرب  أهيــا 
أبــو  وأمثــال  العامــري،  هشــام  عمروبــن 
وحكيــم  األســود،  بــن  وزمعــة  البخــري، 

عــدي. بــن  واملطعــم  حــزام  بــن 
أهيــا العــرب إن بعتــم دينكــم آلل ســعود 
فكونــوا أحــرارًا  يف دنياكــم ، وقولــوا كلمــة 
يف  ســارعوا  بالدنــا،  يف  جيــري  مــا  يف  حــق 
احلصــار  فــك  يف  وســامهوا   ، الضيــم  رفــع 
اليمنيــن  نحــن  ألننــا  العروبــة؛  باســم  عنــا، 

العروبــة. أصــل 

* رسالة لألحرار من 
العرب وغيرهم إن لم 
يكن لكم دين، فكونوا 

أحرارًا في دنياكم، 
وتحركوا ألجل 

المحاصرين في جنوب 
الجزيرة العربية.
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الرصخــة  بذكــرى  نحتفــي  أن  لنــا  كيــف 
الشــهيد  بذكــر  أوالً  نحتفــي  أن   دون 
واقعيــة  ترمجــة  عباراهتــا  صــاغ  الــذي  القائــد 
مــن  فيهــا  ملــا  وانصياعــًا  القــرآن  لنصــوص 

إهليــة.. ونــواٍه  أوامــر 
إال  هــو  مــا  القائــد  بالشــهيد  واالحتفــاء 
احتفــاء بفكــره ومنهجــه ونورانيــة علمــه.. 
لــه غبــار .. وال  بعــامل ال يشــق  وهــو احتفــاء 
اهلل  اختــاره   .. حجــة  حجتــه  أمــام  تصمــد 
جمــددًا.. وهاديــًا ومرشــدًا  لدينــه  عــز وجــل 
.. فانطلــق ملــا خلــق لــه.. بعزيمــة ال تلــن  .. 
وصــر ال ينفــد .. يعلــم النــاس .. ويشــدهم 
بالقــول  النــاس  الديــن .. ويقــود  إىل حقيقــة 
والفعــل .. حتــى مــّن اهلل عليــه بالشــهادة .. 

ومنهجــه. بعلمــه  وخلــده  بجســده  فغيبــه 
حياتــه  يف  الشــهيد  القائــد  تعــرض  لقــد 
مــن  رشســة  محلــة  إىل  استشــهاده  وبعــد 
ومــن  منــه  النيــل  اســتهدفت  الباطــل  قــوى 
مصداقيــة  وإخفــاء  علمــه  وتشــويه  منهجــه 
مــا دعــا إليــه، فأحاطــت مســرته باألكاذيــب 
وزيفــت  كلامتــه  وحــورت  واالفــراءات 
معرفــة  وبــن  النــاس  بــن  لتحــول  منهجــه، 
فغــدا   ، دعوتــه  وصــدق  منهجــه  حقيقــة 

وتعاليمــه  جمرمــون  وأتباعــه  حمرمــًا  فكــره 
. وهبتــان  ضــالل 

حياتــه  للرجــل   قــدر  الــذي  اهلل  ولكــن 
علمــه،  ســابق  يف  قــدر  استشــهاده،  وقــدر 

صدقــه.. وإظهــار  منهجــه  نــر 
الشــهيد  للقائــد  الفعليــة  احلقيقــة  إن 
تكمــن  ال  احلوثــي،  الديــن  بــدر  حســن 
القصائــد  كل  يف  ظهــرت  التــي  صــوره  يف 
فــوق  ســطرت  التــي  املديــح  عبــارات  وال 
الذيــن  أتباعــه  يف  حتــى  وال  اجلــدران.. 
يدافعــون اليــوم عــن تــراب اليمــن وكرامتــه 
وأبنائــه... بــل إن حقيقتــه الفعليــة تكمــن يف 

منهجــه الفكــري والدينــي الــذي أودعــه يف 
مالزمــه )حمارضاتــه( والتــي متثــل يف جمملهــا 
قــدرة  محلــت  وفكريــة  عقائديــة  مدرســة 
)القــرآن  قاعــدة  إثبــات  يف  هائلــة  نورانيــة 
عــى  يتوقــف  مل  فهــو  ومــكان(  زمــان  لــكل 
لكتــاب  واملجــزوءة  القديمــة  التفســرات 
اهلل بــل قــدم رؤيــة شــاملة وواقعيــة لإلســالم 
تنقــل املســلمن باتباعهــا مــن حالــة الضعــف 

والعــز. القــوة  حالــة   إىل  واهلــوان 
يف  ترتكــب  التــي  احلقيقيــة  اجلريمــة  إن 
اإلســالم  حــق  ويف  الشــهيد  القائــد  حــق 
واملســلمن هــي النفــور مــن فكــره انجــرارًا 
يعــرف  أن  أراد  فمــن  أعدائــه...  ألباطيــل 
منهجــه،  وحقيقــة  الشــهيد  القائــد  حقيقــة 
تتجــاوز  ببصــرة  مالزمــه  يقــرأ  أن  فعليــه 
الفقاعــات املتوارثــة واألحــداث املوضاويــة 
فقــده  عــامل وقائــد  فقــط ســيدرك أي  حينهــا 
لإلســالم  الشــهيد  تركــه  كنــز  وأي  اإلســالم 
واملســلمن.. إهنــا دعــوة حقيقيــة كــي نخــرج 
مــن حالــة ) أن تصيبــوا قومــا بجهالــة( وكــي 
. ) ســالما(  القادمــة  األجيــال  لنــا  تقــول  ال 

بين الفقاعات المتوارثة، واألحداث الموضاوية

الحسن  الجالل 
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    الشهيد القائد
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           المنابع القرآنية .. والحقائق اإليمانية 

اســتطاع الشــهيد القائــد أن جيعــل مــن شــعار الرصخــة مــا يضمــن لــه التأييــد اإلهلــي، إىل جانــب حرصــه عــى أن 
خيــرج النــاس مــن الــرصاع املذهبــي؛ هلــذا مل تكــن الرصخــة متثــل مذهــب أو طائفــة أو قبيلــة أو منطقــة إنــا حتدثــت 

باســم اإلســام ..مركــزًا برصختــه عــى العــدو احلقيقــي أمريــكا وإرسائيــل..
 أمريكا بإدارهتا التي حتتضن الكيان الصهيوين بظلمه وإجرامه.

أراد الشــهيد القائــد أن يشــد النــاس إىل أن اهلل هــو أكــب مــن أمريــكا التــي حتــاول اهليمنــة عــى العــامل، وصاحــب 
القوة املطلقة ..هو اهلل الذي ينبغي أن نستمد عزتنا منه، فإذا ارتبطنا باهلل حق االرتباط سنرى أمريكا كقشة 

ال تشــكل أي قــوة أمــام اإلنســان الــذي يعتمــد عــى اهلل.
أيضًا نبه الناس إىل خطورة إرسائيل باعتبارها رسطان يف جسد األمة وجيب أن تزول..

ــة ـَ ــــــرخـ الّصً

خة
صر

ال
بقلم / كريم الشرعبي
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           المنابع القرآنية .. والحقائق اإليمانية 

بــأن الرصخــة -التــي  اعتقــاد ســائد  هنــاك 
يتخذهــا أنصــار اهلل شــعارًا هلــم- هــي شــعار 
التــي  الســمة  ليكــون  ابتدعــوه  حــرصي هبــم، 
ممــن  كثــر  يــرى  بــل  اآلخريــن،  عــن  متيزهــم 
إىل  املنتمــن  أن  اهلل«  »أنصــار  خــارج  هــم 
خفيــة  قــوة  بوجــود  يؤمنــون  اهلل«  »أنصــار 
التأثــر  يشــبه  مــا  هلــا  وأن  »الرصخــة«،  يف 

عليهــم...  الســحري 
هــذه  مثــل  انتشــار  يف  ســاهم  ومــا 
االعتقــادات واآلراء تقاعــس مثقفــو أنصــار 
اهلل عــن التطــرق إىل ماهيــة الرصخــة، وربــام 
عــدم قدرهتــم  التقاعــس عائــدًا إىل  هــذا  كان 
حتديــد مــا إذا كانــت الرصخــة هــي األســاس 
الــذي اعتمــد عليــه فكــر أنصــار اهلل، أم هــي 
املنطلق الذي يسر عليه أنصار اهلل لتحقيق 
أنصــار  يســعى  التــي  الغايــة  أهنــا  أم  غاياهتــم، 

إليهــا.  الوصــول  إىل  اهلل 
الرصخــة  وظيفــة  إدراك  يف  اللبــس  وهــذا 
يكمــن يف تعــدد عباراهتــا بــن مــا هــو أســاس 
يكــون  قــد  ومــا  منطلقــًا،  يكــون  قــد  ومــا 
مــن  كثــر  لــدى  الرصخــة  ظلــت  هلــذا  غايــة، 
البدعــة  بــن  يــراوح  غامضــًا  أمــرًا  النــاس 
تــارة، وبــن القــوة اخلفيــة تــارة أخــرى، وبــن 
فتعرضــت  ثالثــة،  تــارة  الســحرية  التعويــذة 
وردود  اخلاطــئ  والفهــم  اخلاطــئ  للتفســر 
كل  بعيــدة  أهنــا  رغــم  أيضــًا،  اخلاطئــة  الفعــل 
مــن  ترتــب عليــه  مــا  الغمــوض و  البعــد عــن 

تفســرات. 

الصرخة لماذا؟! 

أن  عــى  املســّلمن  بــن  أبــدًا  خــالف  ال 
الوحيــدة  املرجعيــة  هــو  الكريــم  القــرآن 
أو  للتضعيــف  ختضــع  ال  التــي  لدينهــم 
بــن  يضــم  القــرآن-  -أي  وأنــه  التشــكيك.. 
اهلل  ارتضــاه  الــذي  اإلســالمي  الديــن  دفتيــه 
واملعنويــة  الروحيــة  تفاصيلــه  بــكل  للبريــة 
والفعليــة، فهــو هنــج املســلم ونراســه وســبيل 
واآلخــرة(..  )الدنيــا  الداريــن  يف  ســعادته 
املســلمن  معظــم  أن  فيــه  شــك  ال  وممــا 
مــن  حيفظــون  ال  الشــديد-  -لألســف  اليــوم 
القــرآن الكريــم إال ســورًا قليلــة، وال هيتمــون 
بقراءتــه كامــاًل أال مــرة يف الســنة، وغالبــًا مــا 

تكــون هــذه القــراءة قــراءة تعبديــة ال يتوقــف 
أوامــر  مــن  أحكامــه  تدبــر  عــى  قــارؤه  فيهــا 
الصعــب  ومــن  وحتريــم..  وحتليــل  ونواهــي 
إصالحهــا،  اليــوم-  املســلمن  حــال  -وهــذا 
كديــن  وفهمــه  القــرآن،  حفــظ  إىل  بدعوهتــم 
أدركهــا  حقيقــة  وهــذه  تفاصيلــه..  بــكل 
الشهيد القائد »حسن بدر الدين احلوثي«، 
هلــا.  حلــول  إجيــاد  الطــرق  بشــتى  وحــاول 
دفــع  هــو  إليــه  اهتــدى  الــذي  احلــل  وكان 
)قــراءة  القــرآن  إىل  العــودة  إىل  املســلمن 
وتدبــرًا( عــر طريقــة حتفــز فيهــم حــب املعرفــة 
-رمحــه  منــه  كان  فــام  االكتشــاف،  وفضــول 
مســتوحيًا  الرصخــة،  ابتكــر  أن  إال  اهلل- 
عباراهتــا اخلمــس مــن جممــل األســس الدينيــة 
الكريــم.  القــرآن  آيــات  يف  والــواردة  الثابتــة 
اخلمــس  العبــارات  مــن  عبــارة  فــكل 
لعــدد  معــاين  دالالهتــا  يف  حتمــل  للرصخــة 
ضخــم مــن آيــات القــرآن الكريــم، وال يمكــن 
للقــرآن  بالعــودة  إال  مجيعــًا  عليهــا  الوقــوف 

الكريــم..
وهو ما سنحاول إيضاحه والتدليل عليه 
حقيقــة  إليضــاح  يكفــي  خمتــرص  بشــكل  هنــا 
الرصخــة، ويفتــح الطريــق أمــام اجلميــع لتتبــع 

بقيــة املعــاين يف آيــات الذكــر احلكيــم. 

الله أكبر

مــا مــن مســلم إال وقــد ســمع وردد عبــارة 
وترديدهــا  ســامعها  بــات  حتــى  أكــر«  »اهلل 
اعتياديًا.. أوشكت معه معاين هذه العبارة 
اإليــامين  اليقــن  مــن  والتحــول  االندثــار  عــى 
إىل الســلوك اإلســالمي، وهــي املســألة التــي 
تنبه هلا الشــهيد القائد بنفاذ بصرة، وحســن 

إيــامين عــال.. 
عاديــة  عبــارة  ليســت  أكــر«  »اهلل  فعبــارة 
بــل هــي  لــدى املســلمن،  متثــل مأثــورًا لفظيــًا 
عبــارة توشــك أن تقــارب يف قوهتــا العقائديــة 

الشــهادتن..  قــوة 
أكــر«  »اهلل  عبــارة  حتملهــا  التــي  واملعــاين 
وجــل-،  -عــز  وصفاتــه  أســامئه  كل  حتتــوى 
كل  مــن  وأكــر  كبــر،  كل  مــن  أكــر  فــاهلل 
قــوي، وأكــر مــن كل موجــود.. وقــس بقيــة 
أيضــًا  وهــو  ذلــك،  عــى  واألســامء  الصفــات 
أكــر مــن أن حيتويــه مــكان أو زمــان، وأكــر 
أن  مــن  وأكــر  األبصــار،  هبــا  حتيــط  أن  مــن 

إلــخ..  العقــول..  ماهيتــه  تعــي 
مثــل:  واألســامء،  الصفــات  آيــات  فــكل 
»غفــور  بصــر«،  »خبــر   ، عليــم«  »ســميع 
يمكــن  إلــخ   .. املتكــر«  »اجلبــار  رحيــم«، 
أكــر«، وكذلــك  مــن عبــارة »اهلل  اســتنباطها 
كقولــه  أيضــًا،  العظمــة  عــى  الدالــة  اآليــات 
تعــاىل: )ومــا قــدروا اهلل حــق قــدره(، )وســع 
لــه  كرســيه الســاموات واألرض(  )ومل يكــن 
التــي متيــز  اآليــات  مــن  كفــو احــد(، وغرهــا 
اهلل  فعبــارة   ، وجــل-  -عــز  اهلل  كتــاب  هبــا 
أكــر تقودنــا إىل توحيــد اهلل توحيــدًا مطلقــًا، 
وبــام  نعلــم  بــام  بــه  الــرك  مــن  أنفســنا  وتنقــي 
عليــه،  الــكي  االعتــامد  وتعلمنــا  نعلــم،  ال 
والتســليم بقضائــه وقــدره، واالنصيــاع لــه بــال 
رشط أو قيــد، وهــذه األمــور هــي مــا حوتــه 
القــرآن  آيــات  مــن  الكثــر  عليــه  ونصــت 

الكريــم. 

 الموت ألمريكا والموت إلسرائيل
 

أمريــكا  شــأن  »مــا  البعــض:  يقــول  قــد 
تقودنــا  فيــه« وكيــف  ُتذكــر  مل  بالقــرآن وهــي 
عبارة »املوت ألمريكا« إىل كتاب اهلل اخلايل 

أصــاًل..؟!  ذكرهــا  مــن 
بمعنــى  العبــارة  إىل  ينظــرون  هــؤالء  مثــل 

خة
صر

ال
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األمحــق  واالتــكاء  القصــور  يعتــوره  ســطحي 
القائــد  الشــهيد  أن  حــن  يف  اللفــظ،  عــى 
غايــة  يف  معنَيــن  العبــارة  هبــذه  اســتهدف 
الكريــم:  القــرآن  صميــم  مــن  ومهــا  األمهيــة، 

املعنى األول:
يف  فأمريــكا  الظاملــة..  للهيمنــة  الرمــز 
تســتهدف  ظاملــة  هيمنــة  كل  متثــل  الشــعار 
حالــة  مــن  وإخراجهــم  الضعفــاء  إذالل 
اهلــدى إىل الضاللــة، فهــي بأفعاهلــا يف الواقــع 
وعــاد،  وثمــود  فرعــون  أفعــال  تشــابه  املعــاش 
اهلل  وقــى  القــرآن،  ذكرهــم  ممــن  وغرهــم 
نتيجــة  والدمــار؛  واملــوت  باهلــالك  عليهــم 
ومــا  حــق..  بغــر  األرض  يف  اســتعالئهم 
وفرضــه  لعبــه  أمريــكا  حتــاول  الــذي  الــدور 
عــى العــامل إال صــورة أخــرى لقــول فرعــون: 
)أنــا ربكــم األعــى( ومــا افتخارهــا بقوهتــا إال 
كافتخــار قــوم عــاد بقوهتــم الذيــن صنعــوا مــن 
اجلبــال بيوتــًا، ومــا اعتامدهــا ملكاييــل خمتلفــة يف 
ملــا  موســعًا  نموذجــًا  إال  الــدول  مــع  التعاطــي 
كان يفعلــه قــوم شــعيب.. فأمريــكا هــي رمــز 
للظلــم واهليمنــة، ال يعنــي الوجــود املــكاين هلــا، 
بــل يشــر بــام ال يقبــل الشــك إىل التأثــر الفعــي 

هلــا. 
أما املعنى الثاين:

بــن  املازجــة  املاســونية  هبويتهــا  فرتبــط 
جيهلــه  ال  أمــر  وهــو  واليهوديــة،  النرصانيــة 
عــن  تتوقــف  مل  لطائفتــن  اجتــامع  وفيــه  أحــد 
ظهــور  منــذ  واملســلمن  اإلســالم  حماربــة 
عداءهــا  ختــف  ومل  اليــوم،  وإىل  اإلســالم 
القــرآن  آيــات  تكشــفه  مــا  وهــو  قــط  لإلســالم 
عــى نحــو مســتمر.. ومــن ذلــك قولــه تعــاىل: 
النصــارى(  وال  اليهــود  عنــك  تــرىض  )ولــن 
هتتــدوا(  نصــارى  أو  هــودًا  كونــوا  )وقالــوا 
والقــرآن قــد نــص رصاحــة بقتاهلــم، خاصــة 
القتــل هلــم،  التوبــة، والقتــال يشــمل  يف ســورة 
بمــوت  والدعــاء  وإماتتهــم..  إهالكهــم  أي 
بالقــول،  بقتاهلــم  اهلل  أمــر  تنفيــذ  هــو  أمريــكا 

فعليــًا.  األمــر  تنفيــذ  قناعــة  لرســيخ  كبدايــة 
وهــو نفــس األمــر الــذي ينطبــق عــى عبــارة 
مــن  جــاءت  فالعبــارة  إلرسائيــل..  املــوت 
احلقيقــي  واإلدراك  الواعــي،  الفهــم  صميــم 
لنــا  اإلهليــة  واألوامــر  القــرآن،  لنصــوص 

فيــه.  الــواردة 

 
 اللعنة على اليهود

لقــد لعــن اليهــود عــى لســان أنبيائهــم، قــال 
اِئيــَل  ِذيــَن َكَفــُروْا ِمــن َبنِــي إرِْسَ تعــاىل ﴿ ُلِعــَن الَّ
َذلِــَك  َمْرَيــَم  اْبــِن  َوِعيَســى  َداُووَد  لَِســاِن  َعــَى 
َيْعَتــُدون ﴾ ]املائــدة: 78[  َكاُنــوْا  بِــاَم َعَصــوا وَّ
وحــي  عــن  إال  يكــن  مل  هلــم  األنبيــاء  ولعــن 
خيــرج  ال  لليهــود  ولعننــا  عليهــم،  اهلل  أنزلــه 
عــن تنفيذنــا ملــا جــاء يف اآليــة القرآنيــة: )قولــوا 
إبراهيــم  عــى  أنــزل  ومــا  علينــا  أنــزل  بــام  آمنــا 
واألســباط  ويعقــوب  وإســحاق  وإســامعيل 
ومــا أويت موســى وعيســى ومــا أويت النبيــون 
أنــزل  بــام  اإليــامن  يكــون  فكيــف  رهبــم(  مــن 

فعلــوه؟!. مــا  بفعــل  يكــن  مل  إن  عليهــم 
لإلســالم  اليهــودي  العــداء  تاريــخ  إن 
واملســلمن ال خيفــى عــى أحــد، ولقــد لعنهــم 
ولعنهــم  أنبياؤهــم  ولعنهــم  وجــل،  عــز  اهلل 
وآلــه  عليــه  اهلل  -صــى  األعظــم  رســولنا 

 . . - ســلم و
والثقافــة  العقيــدة  يف  ثابــت  اللعــن  وهــذا 
علــامء  مــن  أحــد  ينكــره  يكــن  مل  اإلســالمية، 
علينــا  وجــب  أمــر  اليهــود  فلعــن  املســلمن، 
-عليهــم  ورســله  اهلل  ألوامــر  تنفيــذًا  فعلــه؛ 
وهــو  الكريــم،  القــرآن  يف  الــواردة  الســالم- 
أمــر مل يصــدر عــن فــراغ، بــل لــه أثــره الربــوي 
االلتــزام  وعــدم  املســلمن،  لــدى  والعقائــدي 

بــه خيفــي هــذا األثــر، ممــا يزعــزع مــن العقيــدة 
اإلسالمية لدى املسلم، ويفتح له باب الفتن 

والضاللــة. 

النصر لإلسالم

آيــات  ملعظــم  اختــزاالً  العبــارة  هــذه  متثــل 
لإلســالم  نــرصة  نــزل  الــذي  الكريــم  القــرآن 
تنــرصوا  )إن  تعــاىل:  اهلل  يقــل  أمل  لــه..  وغلبــه 
نــرصة دينــه..  اهلل ينرصكــم( ونــرصة اهلل هــي 
وأمل يقــل ســبحانه: )واهلل متــم نــوره ولــو كــره 
ونرصتــه..  غلبتــه  النــور  وإمتــام  الكافــرون( 

حمالــه..  ال  دينــه  اهلل  ونــور 
قــال تعــاىل: )حتــى يقــول الرســول والذيــن 
اهلل  نــرص  إن  أال  اهلل  نــرص  متــى  معــه  آمنــوا 

قريــب(.
والتأكيــد  إهلــٌي،  وعــٌد  لإلســالم  فالنــرص 
عليــه مــا هــو إال إيــامن منــا بــأن قولــه عــز وجــل 
احلــق، ووعــده حــق ال ريــب وال تشــكيك فيــه، 
املــرء وإســالمه. إيــامن  وهــذا مــن حســن متــام 

بســيط  جــزء  ســوى  يكــن  مل  ســبق  مــا  إن 
مصدرهــا  دالالت  مــن  الرصخــة  حوتــه  ممــا 
حقيقــة  ســبق  مــا  يفــي  وال  الكريــم،  القــرآن 
نفــوس  يف  ترســخها  التــي  الدينيــة  اآلثــار 
علمهــم  ازداد  كلــام  تتعاظــم  والتــي  مرددهيــا، 
الــذي  األمــر  قرآنيــة،  دالالت  مــن  حتويــه  بــام 
تنــاول  احلقيقــة  إدراك  يف  واجبنــا  مــن  جيعــل 
كل  ِقبــل  مــن  والتدقيــق  بالبحــث  الرصخــة 
أبعــاد  مــن  فيهــا  بــام  اآلخريــن  وتثقيــف  فــرد، 
هــذا  بحثنــا  يف  معتمديــن  وتربويــة،  فكريــة 
عــى كتــاب اهلل الــذي ال يأتيــه الباطــل مــن بــن 
يديه وال من خلفه، حينها ستكون الرصخة 
شــعار  وليســت  مجيعــًا،  املســلمن  شــعار 

وحدهــم.  اهلل  ألنصــار 

* إن تاريخ العداء اليهودي 
لإلسالم والمسلمين ال يخفى 
على أحد، ولقد لعنهم الله 
عز وجل، ولعنهم أنبياؤهم، 
ولعنهم رسولنا األعظم - 
صلى الله عليه وآله وسلم-
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حتــوالت  مرحلــة  عتبــات  عــى  أننــا  يبــدو 
جــرى  بــا  وتؤثــر  تتأثــر  وعســكرية  سياســية 
وســنظل  اليمــن،  يف  وســيجري  وجيــري 
تلــك  باتــت حمــور ارتــكاز  اليمــن  أن  مؤمنــن 
يف  يوميــًا  ماحمهــا  تتشــكل  التــي  املتغــريات 
حقائــق  فيهــا  تنكشــف  متســارعة  متواليــة 
وتتســاقط  كثــرية  وجــوه  وتتعــرى  كثــرية 

. كثــرية  وجــوه 
يف  الدائــر  الــرصاع  بــأن  قناعتنــا  تتغــري  مل 
يكــون ســوى رصاع  ولــن  مل  العربيــة  املنطقــة 
الــذي  الكبــري  الصهيــوين  املــروع  بــن 
إطــاره  يف  وتعمــل  وإرسائيــل  أمريــكا  تقــوده 
الســعودية وحلفهــا، وبــن مــروع مناهضــة 
مضــاد تقــوده جهــود شــعبية عربيــة يف املقــام 
الدوليــة  األطــراف  بعــض  وتدعمــه  األول 
واإلقليميــة بعيــدًا عــن أهدافهــا مــن وراء ذلــك 

. الدعــم 
تتغــري  مل  اليمــن  العــدوان عــى  ومنــذ بدايــة 
يف قــرارة رؤانــا أنــه عــدوان أمريكــي صهيــوين 
مثلــا   ، الســعودية  تقودهــا  عربيــة  بــأدوات 
وجيــري  جــرى  مــا  أن  ثابتــة  قناعتنــا  كانــت 
يقــف  ومنظــم  ممنهــج  تدمــري  هــو  ســوريا  يف 
الصهيــوين  األمريكــي  العــدو  ذات  وراءه 
اليــوم  نحــن  وهــا   ، العربيــة  األدوات  وبــذات 
الصــورة  يعانــد  كان  مــن  ويشــاهد  نشــاهد 
احلقيقيــة وهــي تتجــى شــيئًا فشــيئًا ليظهــر أن 
ال ثورة يف سوريا يدعموهنا ، وأن ال رشعية 
اليمــن يدافعــون عنهــا ، وإنــا هــو مــروع  يف 
عدواين صهيوين  يستهدف ما تبقى يف هذه 
قــوة ومراكــز حتــرك حقيقــي  بــؤر  األمــة مــن 

خمططاتــه. بوجــه 
: غبــي؛  ، وأقــول  الغبــي  الســعودي  النظــام 
أنــه  يعــي  كان  وإن   .. كذلــك  بالفعــل  ألنــه 
يلعب دور األداة واليد للمروع األمريكي 
يعمــل  ، ألنــه ال  يظــل غبيــًا  فإنــه  الصهيــوين، 
فهــو   ، أصــًا  لبقائــه  أي حســاب ملصلحتــه أو 
املخطــط  ذلــك  ســبيل  يف  بــكل أوراقــه  يلقــي 
يف  وأمريــكا   ، أمريــكا  تقــوده  الــذي  الكبــري 
و  األغبيــاء  تســتخدم  التاريــخ  مراحــل  كل 

املهملــة. كاألوراق  وحترقهــم  ترميهــم 
لقد أسفرت السنوات املاضية عن نتيجة 

ولدواعشــه  الســعودي  للنظــام  بالنســبة  مــرة 
وأياديــه الغبيــة، فهــو اليــوم مكشــوف ممجــوج 
مســبوق  غــري  انكشــافًا  يشــكل  وانكشــافه 
للواليــات املتحــدة التــي كانــت حتمــل مشــعل 
والتحــرر واحلداثــة وحقــوق  الديموقراطيــة 
لوبيــات  جمــرد  أهنــم  اليــوم  ليتضــح  اإلنســان، 
اإلرهابيــة  واجلاعــات  داعــش  تســتخدم 

املنطقــة. يف  أهدافهــا  لتحقــق 
مــدى  عــى  عجــزت  أمريــكا  طبعــًا 
أهدافهــا  مــن  الكثــري  حتقيــق  عــن  عقــود 
الســيايس  والتحــرك  الدبلوماســية  بالطــرق 
عليــه  بذلــت  الــذي  والثقــايف  واإلعامــي 
دويــات  خزائــن  مــن  الــدوالرات  مليــارات 
كل  يف  عدوانيــة  أهــداف  وهــي  اخلليــج، 
العــريب  الوعــي  إضعــاف  أمههــا  األحــوال 
والقــرار العــريب واالقتصــاد العــريب واجليــوش 
ونفوذهــا. إرسائيــل  تقويــة  لصالــح  العربيــة 
األمريكــي  داعــش  مــروع  هــزم  اليــوم 
وهــا  ولبنــان،  وســوريا  العــراق  يف  الصهيــوين 
واليمــن  حلــب،  مــن  تنتــرص  ســوريا  هــي 
صمــود  ومــن  جبهاهتــا  كل  مــن  تنتــرص 
شــعبها الــذي يــزداد جتليــًا ، وتــزداد فضيحــة 
جتليــًا  وغريهــا،  الســعودية  وأيادهيــا  أمريــكا 
ظاهــرة  وراء  يقــف  مــن  هــي  بكوهنــا  أيضــًا 
وتــزداد  بــل  املنطقــة،  يف  واإلرهــاب  داعــش 
املنطقــة  شــعوب  وعــي  أمــام  ضعفــًا  جبهتهــا 
التــي انقلبــت يف غضــون أقــل مــن عامــن إىل 

الوعــي. مــن  املقابــل  املربــع 
اخلارجيــة  وزيــر  جــاء  يومــن  قبــل 

ليعلــن  الريــاض  اىل  كــريي  جــون  األمريكــي 
ضــان   مقابــل  اليمــن  عــى  العــدوان  وقــف  أن 
انخفــاض  عــى  مــؤرش  وهــو  اململكــة،  أمــن 
القــرار  بتنفيــذ  بــدأت  التــي  الــروط  ســقف 
عــودة  لصالــح  واالستســام   2216 الــدويل 
ودواعشــها،  عمائهــا  مــن  األدوات  حكــم 
لتصبــح اآلن جمــرد ضــان أمــن اململكــة ، الــذي 
العــدوان  مغامــرة  لــوال  أصــًا  مضمونــًا  كان 

اليمــن. عــى 
يســمى  مــا  عــب  األمريكيــة  التحــركات 
لتســوية  حماولــة  مــن  أكثــر  ليســت  الرباعيــة 
ترتيبــه  أمكــن  مــا  اليمــن وترتيــب  الوضــع يف 
واملتغــريات  التحــوالت  تصــل  أن  قبــل 
املتســارعة يف الســاحة الدوليــة واإلقليميــة إىل 
حيث ال تستطيع الواليات املتحدة وأدواهتا 
احلصــول عــى أي مكســب يف اليمــن ، وهــو 
ســيا  باجتاهــه  نســري  أننــا  يبــدو  مــا  اهلل  بــإذن 
عــى  األمريكــي  الــر  حمــور  إرصار  ظــل  يف 
يعرفــون  الــذي  الواقــع  مــع  بتعــايل  التعاطــي 

جيــدًا. فيــه  وضعهــم  ضعــف 
الــرويس  الســفري  اغتيــال  حادثــة  تكــن  ومل 
يف  غبيــة  أمريكيــة  خطــوة  جمــرد  بركيــا 
 ، كذلــك  بــدت  وإن   ، األقطــاب  رصاع  لعبــة 
أن  تــدرك  ال  أمريــكا  أن  املعقــول  مــن  فليــس 
متانــة  ســتزداد  الروســية  الركيــة  العاقــات 
مســؤوليتها  انكشــاف  و  انكشــافها  ظــل  يف 
عــن احلــادث ، غــري أهنــا وإن كانــت تداعياهتــا 
وبقيــة  الســعودية  عــى  بالغــًا  رضرًا  ســتعود 
ألمريــكا  بالنســبة  تقــرأ  أن  ممكــن   ، األدوات 
األمريكيــة  اإلدارة  وضعتــه  ديموقراطيــًا  لغــًا 
املغــادرة لــإلدارة اجلمهوريــة القادمــة لتضعهــا 
واحليلولــة  املنطقــة  يف  جيــري  مــا  معمعــة  يف 

منهــا. اخلــاص  دون 
ويف كل األحــوال ، هــذه اإلرهاصــات التــي 
تشــهدها املنطقــة مل تكــن لتحــدث لــوال فضــل 
اهلل وصمود وتصدي وبسالة الشعب اليمني 
تؤثــر  ، وســوف  يف مواجهــة عــدوان عامــن 
مســتقبل  عــى  بدورهــا  اإلرهاصــات  هــذه 
األحــداث يف اليمــن قريبــًا بــإذن اهلل وبشــكل مل 
يكــن متوقعــًا ، نحــن اســتطعنا أن نؤثــر عــى 

مســار التاريــخ ، وســنكتب التاريــخ .

سنكتب التاريخ.. قريبًا

علي أحمد جاحز
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الخطة األمريكية..
عالقة التدخل األمريكي بأحداث عتمة ومشروع أنور عشقي 

المخاء وعالقته بتدخل واشنطن  

شــعرت واشــنطن أن الدعــم للريــاض يف عدواهنــا عــى اليمــن  مل حيقــق بنــك أهدافهــا 
بل ملست اإلخفاق والفشل فأصبحت ختشى تقدم الدور اإلمارايت لصالح بريطانيا 
فشــلهم   ويتكــرر  الــرويس،  الــدب  وصــول  باليمــن أو  األساســية  منافســتها   تعــد  التــي 
قــرارات بالتدخــل  الــذي جعــل ســلطات ترامــب تتخــذ  ببلدنــا إحلاقــًا بســوريا  األمــر 
املبــارش يف جنــوب اجلزيــرة العربيــة بعــد أن أعــدت اجلــدوى  التــي تتوفــر فيهــا املــبرات 

فهمي اليوسفيإلســكات املجتمــع الــدويل .

ات
تاب

ك
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طريــق  خارطــة  وضعــت  ضوئهــا  وعــى 
بــدءًا مــن تســخر اللــويب التابــع هلــا يف أزقــة 
كغطــاء  قــرار   انتــزاع  مــن  األمــن   جملــس 
وفعــاًل  الــدويل  املجتمــع  أمــام  للتدخــل 
 ٢٣٤٢ رقــم  القــرار   انتــزاع  اســتطاعت 
الــذي يوفــر هلــا الفرصــة بتنفيــذ بنــك أهدافهــا 
الســعودية  تســتطع  مل  التــي  االســراتيجية 

الفــرة.  هــذه  خــالل  حتقيقهــا 
هــذا  بخطــورة  توحــي  األوليــة  املالمــح 
ذريعــة  حتــت  بــرز  الــذي  رهاننــا   التدخــل  
ببــاب  اإلقليميــة  امليــاه  ومحايــة  اإلرهــاب 
اســمها  ومهيــة  مرحيــة  واخــراع  املنــدب 
متهمــة  باملضيــق  بحريــة  ألغــام  وجــود 
احلوثــي والرئيــس األســبق كــام كانــت تضــج 
البارجتــن احلربيتــن  وســائل إعالمهــا عــن 
وصــوالً  والســعودية   لإلمــارات  التابعتــن 
)إيــزو(  عــى  احلائــزة  األخــرة  للمرحيــة 

والتظليــل.   الكــذب 
مــع  للتدخــل  وذريعــة  وســيلة  وتتخذهــا 
األكاذيــب  هــذه  هندســت  مــن  هــي  أهنــا  
واجلميــع يــدرك أهنــا حتمــل ماركــة أمريكيــة 
ومسلســل  اإلرهــاب   بمرحيــة  شــبيهة 

البحريــة. املالحــة  محايــة 
مل يــأِت هــذا التدخــل مــن فــراغ بــل ينــدرج 
وفــق مــروع حلقاتــه مســتمرة مــن املــايض 
إحــدى  يعــد  اليــوم  جيــري  ومــا  للحــارض 
حلقــات املسلســل بــل هــو األكثــر خطــورة. 
التارخييــة  املحطــات  بعــض  قــراءة  تــم  لــو 
ســنجد  اخلــارج  مــن  أتــت  التــي  واملشــاريع 
األمريكيــة  االســراتيجية  ضمــن   أن 
الســيطرة  أوســطية  الــرق  املنطقــة  يف 
وســنجد  للتقســيم  وهتيئتــه  اليمــن  عــى 
البصــامت الصهيونيــة حــارضة يف  مشــاريع 
االســتهداف  أرضــًا وإنســانًا  منــذ ســتينات 
املرحلــة،  هلــذه  وصــوالً  املنــرصم  القــرن 
الــرق  منطقــة  شــهدهتا  التــي  واألحــداث 
األوســط  مــن املــايض إىل احلــارض هــي جــزء 
مــن املسلســل وبالذات:)مــرص، الســودان، 
قبــل  اليمــن  العــراق،  أثيوبيــا،  الصومــال، 
وبعــد الوحــدة، وســوريا وليبيــا ووووالــخ(،  

اخلليــج. دول  فاتورهتــا  وتدفــع 
لكــن تبقــى احللقــات األخــرة باليمــن مــن 
٢0١١م  وحتــى اليــوم هــي األخطــر بغــض 

النظر عن الديكور السعودي  أو اإلخراج 
اإلعــالم  ضجيــج  أو  هــادي   للفــار  الفنــي 
اإلمريــايل الــذي يســوق لإلرهــاب الدمــوي 

بشــكل مبطــن ويرقــع البــايل بابــى.   
 يبقــى التدخــل الراهــن أمــر بالــغ األمهيــة، 
قبــل  مــن  للدراســة  خيضــع  أن  ينبغــي  بــل 
الســعودي  للعــدوان  تتصــدى  التــي  القــوى 
حمافظــة  بقصــف  واشــنطن  وإقــدام  
حتــت  املنرصمــة  األســابيع  خــالل  البيضــاء 
دخــول  مــع  اإلرهــاب  مكافحــة   ذريعــة 
املنــدب حتــت  بــاب  إىل  البحريــة  أســاطيلها  
حــّد  عــى  بحريــة  ألغــام  اكتشــافها  مــرر 
كذهبــا .. يعــد مــؤرشًا عــى أن االســتهداف 
ضــد  هــم  ملــن  بــل  اإلرهابيــة   للقاعــدة  ليــس 
اإلرهــاب وضــد املطامــع الغربيــة باملنطقــة، 

اليمــن.   لتمزيــق  الزاويــة  حجــر  ويمثــل 
هنــأ أكثــر مــن ســؤال يطــرح ذاتــه  ماهــي 
الغامضــة   األمريكــي  التدخــل  أهــداف 
واملســاندة   الالعبــة  واألطــراف  وآلياتــه؟ 
جتــاوز  يمكــن  كيــف  ؟،   وداخليــًا  إقليميــًا 

التحديــات؟.  هــذه 
لإلجابــة باختصــار: إن واشــنطن تســعى 
للســيطرة  مــروع  الغــر  والبســط  للقبــض 

التــي  ســواء  باليمــن  املناطــق  أهــم  عــى 
الــذي  اخلــايل  الربــع  كحقــل  ثــروات  فيهــا 
موقــع  ألمهيــة  أو  عشــقي  أنــور  بــه  بــر 
باســتثامره  وهتــدف  االســراتيجي  اليمــن 
السياســية  أو  العســكرية  الناحيــة  مــن 
موقعــًا  اختــاذه  حتــاول   التــي  واالقتصاديــة 
مــع  وإقليميــة  دوليــة  حســابات  لتصفيــة 
بعــض بلــدان املنطقــة كإيــران ونظــام ســوريا  

والصــن..  الــروس  حتــى   أو 
مــن املســلامت ووفقــًا للمعطيــات املؤكــدة 
أن واشــنطن تســعى لبنــاء وتوســيع  شــبكة 
الربيــع  بلــدان  يف  العســكرية  قواعدهــا  
إىل  إضافــة  بليبيــا  حــادث  هــو  كــام  العــريب  
كان  التــي  اجلاهــزة   القواعــد  اســتغالل 
العنــد   قاعــدة  منهــا  بنائهــا  يف  دورًا  للــروس 
بــاب املنــدب وأصبحــت رهنــًا  القريبــة مــن 
طموحهــا  عــى  فضــاًل  ســيطرهتا،  حتــت 
اجلــزر  مــن  بالعديــد  أخــرى  قواعــد  ببنــاء 
كسقطرى وميون  كام أن  العن األمريكية 
قائمــة عــى بــاب املنــدب وجــزر اليمــن  مــن 

املنــرصم. القــرن  منتصــف 
 

الحقد اإلسرائيلي على اليمن
حاقــدًا  زال  ال  الصهيــوين  اللــويب  أن  مــع 
عــى اليمــن عندمــا أغلقــت املضيــق يف وجــه 
البوارج الصهيونية عام 7٣م  وكان عاماًل 
الســتعادة جزيــريت تــران وصنافــر للســيادة 
املرصيــة، بعــد أن كانــت مغتصبــة مــن قبــل 

الكيــان الصهيــوين. 
حنيــش  أرخبيــل  باحتــالل  إريريــا  إقــدام 
أخــر   بضــوء  هــو  املاضيــة  الفــرة  خــالل 
واشــنطن   والزالــت  إرسائيــي،  أمريكــي 
عــى  الســيطرة  باســتكامل  وطاحمــة  طامعــة 
املضيــق  ضفتــي  لتصبــح  املنــدب  مضيــق 
القواعــد  هيمنــة  حتــت  األمحــر  والبحــر 

األمريكيــة.   منهــا  الغربيــة 
تقــاس تلــك األطــامع مــن املــايض للحــارض 
اســتهداف  أمههــا،  املحطــات  مــن  بالعديــد 
دمرتــه  حتــى  اإلثيــويب  الشــوعي  النظــام 
وإثيوبيــا،  إريريــا  دولتــن  إىل  وحتولــت 
البشــر   نظــام  ســاندت  الســودان  وكذلــك 
بمســتنقع  وغارقــًا  شــطرين  وأصبــح  
املشــاكل  الدمويــة وكذلــك تغذيــة الفــوىض 

* واشنطن تسعى لبناء 
وتوسيع  شبكة قواعدها  

العسكرية في بلدان الربيع 
العربي  كما هو حادث 

بليبيا إضافة إلى استغالل 
القواعد الجاهزة  التي كان 

للروس دورًا في بنائها منها 
قاعدة العند  القريبة من 

باب المندب وأصبحت رهنًا 
 على 

ً
تحت سيطرتها، فضال

طموحها ببناء قواعد أخرى 
بالعديد من الجزر كسقطرى 

وميون.
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منــذ  اســتقرارًا  يعــرف  مل  الــذي  بالصومــال 
رحيــل حممــد ســيد بــري  حتــى اليــوم  إضافــة 
وقتــل  8٦م   ينايــر   ١٣ بأحــداث  لدورهــا 
إبراهيــم  وتصفيــة  إســامعيل  عبدالفتــاح 
احلمــدي وحــرب 9٤م والقرصنــة البحريــة 
بــركان  ربــام  حتــى  حنيــش  أرخبيــل  وقضيــة 

الفــرة.   هلــذه  وصــوالً  الطــر.  جــزر 
اســتئجار  اخلليجيــات  أقدمــت  أخــرًا 
بأرتريــا  لإلمــارات  عســكرية   قاعــدة 
وأيضــًا  بجيبــويت  للســعودية  وقاعــدة 
أن  تؤكــد  احلقيقــة  أن  مــع  بالصومــال، 
وأخواهتــا  أمريــكا  لصالــح  االســتئجار 
الصهيونيــة،  األهــداف  لنفــس  وتصــب 
أنــور  بمــروع  فقــط   االســتدالل  ويكفــي 
جــر  إنشــاء  بنــوده  إحــدى  الــذي  عشــقي 
بمدينــة  تعــز  بمحافظــة  النــور  مدينــة  يربــط 
بإيــران..  الســيايس  النظــام  وتغيــر  جيبــويت 
يف  واشــنطن  خطــة  مالمــح  تتضــح  هنــا 
التظليــل.  النظــر عــن برامــج  اليمــن  بغــض 
بطياتــه   حيمــل  األخــر  تدخلهــا  أن  مــع 
بالداخــل  اليمنيــة  القــوى  كافــة  اســتهداف 
واإلعــداد  اإلمريــايل  للمــروع  املضــادة 
والتحضــر لتوجيــه رضبــة عســكرية إليــران 

والرحيــة  اهلل  وحــزب  الســوري  والنظــام 
األمريــكان.  عــى  يعــرض  مــن  أو  احلوثيــة 
مــا  عــى  بتقســيمه  الــروع  ثــم  ومــن 

الــوزان. يشــتهي 
التدخل األخر لواشنطن نقطة ارتكازه 
تبــدأ مــن البحــر العــريب ويســر عــى خطــن 
هــادي  الفــار  ســلطة  وتســهيل  وبتعــاون 

والدواعــش.   التحالــف  ودول 
يبدأ اخلط األول من ساحل حمافظة أبن 
اهلضبــة  إىل   ويمتــد  البيضــاء  حمافظــة  حتــى 
ووصــاب،  وريمــة  عتمــة  منهــا   ، الوســطى 
بينــام اخلــط اآلخــر يبــدأ مــن ســاحل أبــن إىل 

للمنــدب  وصــوالً  وحلــج  عــدن  ســواحل 
ومناطــق مــا بعــد مينــاء املخــا ومــن ثــم يتجــه 
نحــو السلســلة اجلبليــة املؤديــة لعتمــة وريمــة 
ويلتقــى مــع اخلــط اآلخــر، ومــن أجــل ذلــك 

بمنطقــة عتمــة.  الدواعــش  تفعيــل  بــدأ 
بذلــك  األمريــكان  نجــح  حــال  ففــي 
النائمــة  اخلاليــا  لتفعيــل   عامــاًل  ســيكون 
إىل  تعــز  مــن  الوســطي  اهلضبــة  يف  لداعــش 
يف  الداعشــية  اخلاليــا  بقيــة   وتفعيــل  ذمــار 
تنتبــه   مل  إذا  وصعــدة.  وعمــران  صنعــاء 
القــوى التــي تقــف ضــد عــدوان بنــي ســعود، 
تعــز  حمافظــة  مــن  وأجــزاء  اجلنــوب  أن  مــع 
العائديــن  بالدواعــش  مشــبعة  أصبحــت 
دول  جانــب  إىل  ومشــاركن  ســوريا  مــن 
األدوات  مــن  جــزء  وهــم  التحالــف، 
املرحلــة  هــذه  فــإن  بالتــايل  األمريكيــة، 
األمريكــي  التدخــل  هلــذا  االنتبــاه  تســتدعي 
الداعشــية   خصوصــًا  بالداخــل  وألجنداتــه 
والتعامــل مــع هــذه املســائل بجديــة وبيقظــة 
إصــالح  اجلميــع   مــن  ومطلــوب  عاليــة 
املكنــة اإلعالميــة ملواجهــة الزيــف والتظليــل 
األمهيــة  بالــغ  أمــرًا  ذلــك  باعتبــار  اإلمريــايل 

التحديــات.    ملواجهــة 

ات
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يبدأ الخط األول من ساحل 
محافظة أبين حتى محافظة 
البيضاء، ويمتد إلى الهضبة 

الوسطى، منها عتمة، وريمة، 
ووصاب، بينما الخط اآلخر يبد 

من ساحل أبين إلى سواحل 
 للمندب 

ً
عدن، ولحج، وصوال

ومناطق ما بعد ميناء المخا

العدد »008«52
السنة الثالثة - جمادى الثانية - رجب - 1438هـ



      

* صعدة يا جرحنا الدامي، ووجعنا املتعب، وشموخنا املمتد إىل السامء.
البغــي  حلــف  بشــاعتها  يف  يمعــن  يــزال  ومــا   خلفهــا  عــار  كبصمــة  إنســانية  كارثــة  حتــارصك 
الصهيــوين األمريكــي الســعودي وســط صمــت دويل خمــزي، وأنــِت تعانقــن املجــد يف كل حلظــة، 
يســمو اإلنســان عــى أرضــك املباركــة  فــوق جراحاتــه، وهــو يعاهــد اهلل عــى نــرصة دينــه، و محايــة 

املســتكرين.. وتأديــب  املســتضعفن، 
* صعدة يا قبلة احلق، وكعبة النور والضياء، سالم عليك يف صمودك، ثباتك وكرياءك..

ســالم اهلل عــى الرجــال والنســاء واألطفــال الذيــن أنجبتِهــم، وعــى ثــراك املعطــر بدمــاء أزكــى فــوح 
وأغى األرواح.

ســالم اهلل عليــك يف تســاميك عــى جراحاتــك، وترفعــك عــن آالمــك، ويف صمتــك عــن جرائــم 
نشــطاء  أصــوات  الكــون  ملــألت  تعايشــينه كل حلظــة  مــا  ربــع  أخــرى  لــو عايشــت مدينــة  وكــوارث 

الدمــوع عــى  )حقــوق اإلنســان(.. ذرف 
* صعــدة ســالم عليــك يــا صــورة اليمــن الــذي نريــد، واإلنســان الــذي نطمــح إليــه، وحيــاة العــز 

تفاصيــل كرامتهــا وشــموخها وإبائهــا.. لتفاصيــل  التــي نؤســس 
* صعدة سالم اهلل عى طهر أرضك، ونبل ساكنيك، وهلفة املريدين ألقك..

سالم اهلل عليك يف جراحاتك، وصمودك، وثباتك، وكرياك..
 سالم اهلل عليك عدد ما ذكرته اخلالئق، وسبحت بحمده املالئكة، وشكره كل من يف الدنيا..
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قبــل عامــن يف ليلــة ٢٦ مــارس ٢0١5م 
عــى  عدواهنــا  أمريــكا  وشــنت  أعلنــت 
العــريب  والتحالــف  الســعودية  باســم  اليمــن 
رســمت  التــي   أهدافهــا  حتقيــق  إىل  ســاعية 
بخارطــة الــرق األوســط اجلديــد املتضمــن 
جتزئــة املجزأ)الــدول العربيــة ( إىل دويــالت 
القــرار  مســلوبة  ومشــتتة  متناحــرة  صغــرة 
الدوليــة  املعادلــة  عــن  خارجــة  الســيادي 
ثرواهتــا  وتنهــب  قوهتــا  بنــاء  تســتطيع  ال 
اإلســالمية  ثقافتهــا  وتســتبدل  وخراهتــا 
بثقافــة صهيونيــة ماســونية علامنيــة وتعــرف 
كدولــة  إرسائيــل  بدولــة  العربيــة  الــدول 
يف  الســفارات  فتــح  حــق  هلــا  عربيــة  عريــة 
التجــاري  التبــادل  وحــق  العربيــة  العواصــم 
القضيــة  وطمــس  ووو...  والثقــايف 
الفلســطينية وتصبــح إرسائيــل دولــة شــقيقة 
عــن  متتــاز  اليمــن  وكــون  العربيــة,؛  للــدول 
ســائر البلــدان العربيــة بحضارهتــا وعاداهتــا 
وتقاليدهــا وتركيبتهــا االجتامعيــة وشــجاعة 
يف  األكــر  النصيــب  هلــا  كان  أبنائهــا  وإبــاء 
أقاليــم )ســت  املجــزأ إىل ســتة  خمطــط جتزئــة 
إحداهــن  عــى  يصعــب  بحيــث  دويــالت( 
قرارهــا. الســتقالل  واملواجهــة  قوهتــا  بنــاء 

ُشــن العــدوان عــى اليمــن بعــد دراســات 
الدراســات  مراكــز  يف  اخلــراء  ألكــر 

واإلرسائيليــة  األمريكيــة  والتخطيــط 
احلــرب  حســم  رســمت  والتــي  والريطانيــة 
يف اليمن خالل أسبوع واحد ويتم احتالل 
اليمــن بأيدهيــم مســتندين يف دراســاهتم هــذه 
إىل معلومــات اســتخباراتية، وإحصائيــات 
اليمنيــة  والقيــادات  القــوى  جلميــع  ميدانيــة 
والتــي  واالقتصاديــة،  العســكرية  والبنيــة 

حمــاور:- ثالثــة  يف  متحــورت 
يف  القــوى  أغلــب  إن  األول:  املحــور   
بالــوالء والطاعــة  اليمنيــة تديــن هلــا  الســاحة 
عدواهنــا  بمروعيــة  وتفتــي  ســتؤدهيا 
اإلصــالح  كحــزب  خندقهــا  يف  وتقاتــل 
وحلفائــه  وداعــش  القاعــدة  وفروعــه 
واحلــزب  النــارصي  الوحــدوي  حــزب 
العليــا  القيــادات  مــن  وكثــر  االشــراكي، 
حلــزب املؤمتــر الشــعبي العــام، وأمــا احلــراك 
مــروع  وال  قيــادة  بــال  مشــتت  اجلنــويب 
وطنــي، وســيتم رشاؤهــم وجتنيدهــم كعبيــد 

. يــن ر جو مأ
أنصــار  كيــان  اعتــروا  الثــاين:  واملحــور   
وحــزب  اإلســالمي،  امللتقــى  وحلفــاؤه  اهلل 
عليهــم  القضــاء  ســيتم  قليلــة  وقلــة  احلــق، 
للدكتور/عبــد  حصــل  كــام  باالغتيــاالت 
رشف  والدكتور/أمحــد  جدبــان  الكريــم 
اخليــواين  الدكتور/عبدالكريــم  الديــن 

يف  حصــل  كــام  وبالتفجــرات  ووو....  
ومســجد  واحلشــحوش  بــدر  مســجدي 
اســتهدافه  ســيتم  منهــم  تبقــى  ومــن   , املؤيــد 

ئــرات. بالطا
عامــة  إخضــاع  يف  كان  الثالــث:  املحــور 
الشــعب وإذالهلــم مــن خــالل قصــف وقتــل 
املواطنــن يف املنــازل واألســواق والطرقــات 
واملصانــع  للدولــة  التحتيــة  البنيــة  وتدمــر 
اإلنتاجية وإطباق احلصار جوًا وبرًا وبحرًا 
الــواردات  وحجــز  املركــزي  البنــك  ونقــل 
الداخــل  مــن  وســحبها  اخلــارج  يف  النقديــة 
عملــة  طباعــة  ومنــع  منهــا  الكثــر  وإتــالف 
إىل  الدولــة  عائــدات  توريــد  ومنــع  جديــدة, 
بنــوك  إىل  وتوريدهــا  بصنعــاء  البنــوك  بنــك 
تضعــف  كــي  املنافقــن،  قيــادات  وفنــادق 
وتقطــع  واحلكومــي  القومــي  الدخــل 
وإخضاعــه  الشــعب  لركيــع  املرتبــات 
مقابــل  الرذائــل  رشاء  وســهولة   ملطالبهــا  
الســعودي،  بالريــال  تدفــع  زهيــدة  أجــور 
واســتغالل األغبيــاء واملرجفــن وحتريكهــم 
بــدالً  للعــدوان   املواجهــة  القــوى  لتجريــم 
الــذي  احلقيقــي  املجــرم  ضــد  حتركهــم  مــن 
مرتباهتــم  وقطــع  قوهتــم  يف  يســتهدفهم 
الدراســات  هــذه  أن  إال  واســتعامرهم، 
فشــلت واســتمر عدواهنــم إىل اآلن عامــن 

عامــــــــان 
من العدوان

ـــدح كهـــــالن السَّ



الصمــود  أمــام  كاملــن واســتحال حســم معركتهــم 
اهلل  إنصــار  مــن  القليــة  فالقلــة  اليمنــى،  والثبــات 
وحلفائهــم اتضــح أهنــم كثــرون، وأن القضــاء عــى 
قياداهتــم أمــرًا مســتحياًل، لكوهنــم حيملــوا مروعــًا 
إهليًا ربانيًا حقيقيًا، ينبثق منه آالف القيادات، وأن 
الشــعب لــن خيــاف قصفهــم وحصارهــم وإجرامهــم 
وصمــودًا  وحتديــًا  وصالبــة  وبأســًا  قــوة  زادهــم  بــل 
وثباتــًا، والتــوكل واالعتــامد عــى اهلل والثقــة بــه دون 
دولــة  عريــن  مــن  ألكثــر  مواجهــًا  ووقــف  ســواه 
وعــى  واقتصاديــًا  عســكريًا  عظمــى  دول  أغلبهــا 
ممتــدة  الكيلومــرات،  بــآالف  تقــدر  مواجهــة  خــط 
مــن البحــر إىل البحــر، واملتمثلــة يف اجلبهــة  الشــاملية 
واجلــوف  مــأرب  يف  الرقيــة  واجلبهــة  احلدوديــة، 
والضالــع  حلــج  يف  اجلنوبيــة  واجلبهــة  وشــبوه،  وهنــم 

املخــاء. يف  الغربيــة  واجلبهــة  وتعــز،  والبيضــاء 
أمريــكا  وباألخــص  العــدوان  دول  وتســعى 
احلديــدة  يف  جديــدة  جبهــة  فتــح  إىل  وإرسائيــل 
بحثــًا  اليمــن  كامــل  عــى  احلــرب  دائــرة  تغلــق  كــي 
أي  وحتقيــق  اجلبهــات  إحــدى  الخــراق  منهــم 
أن  اليمنــي  الشــعب  فاســتطاع  ميــداين،  إنجــاز 
وحيقــق  واجلبهــات،  اجلهــات  كل  ويغطــي  يواجهــه 
جيوشــهم  مــن  الكثــر  ويقتــل  كبــرة  انتصــارات 
معداهتــم  مــن  اآلالف  ويدمــر  ومرتزقتهــم 
وبوارجهــم  طائراهتــم  مــن  والعديــد  العســكرية، 
وجحافلهــم  زحوفاهتــم  وصــد  واملتطــورة  احلديثــة 
هــذا  كل  العــدوان  مــن  عامــن  خــالل  العســكرية، 
املواجهــة  بدايــة  يف  يملــك  ال  اليمنــي  والشــعب 
ســوى الســالح الشــخي ملواجهتهــم، إال أنــه ســعى 
بعــون اهلل واألحــرار إىل  بنــاء نفســه بنفســه مســتقاًل 
إجيــاد  اخلارجيــة، واســتطاع  الوصايــة واهليمنــة  عــن 
العســكرية  ومنهــا  اجلوانــب  مــن   كثــر  يف  البدائــل 
بتطويــر وصناعــة الصواريــخ طويلــة املــدى الرادعــة 
طيــار,  بــدون  طائــرات  وصناعــة  للعــدوان  واملرعبــة 
وعــد  وكــام  اجلويــة.  والدفاعــات  القذائــف  وتطويــر 
قائــد الثــورة الســيد عبدامللــك احلوثــي ســيتم تطويــر 
وتطويــر  الريــاض  بعــد  بعــد  مــا  إىل  الصواريــخ 
الطائــرات  وتطويــر  اجلويــة  الدفاعــات  و  القذائــف 

متعــددة. مســارات  إىل  طيــار  بــدون 
وثباتــًا  وصمــودًا  قــوة  يــوم  كل  اليمــن  وســيزداد 
وإبــاًء وعــزة حتــى يــأيت اهلل بالنــرص األكــر واهلزيمــة 

ومرتزقتهــم. العــدوان  لــدول  الكــرى 

قيادة جعلت 
العامين 
كيومين

هــا هــي الســنة الثانيــة قــد انقضــت والعــدوان الســعودي األمريكــي مســتمر 
يف طغيانه وعربدته وإجرامه يف قتل النساء واألطفال وكبار السن وتدمري 

البنــی التحتيــة وقطــع الطرقــات وحمــارصة البلــد بــرًا وجــوًا وبحــرًا.

فشل العدو 
إن العــدوان يرتكــب هــذه اجلرائــم البشــعة ومــن غبائــه وخفــة عقلــه وتصفيــق 
الغرب له يظن أهنا الوسيلة التي ستجعله املقرب يف أحضان أمريكا وإرسائيل 
أن  يريــدون  فقــط  أهنــم  يفكــر  ومل  لبلــده  واحلاميــة  بالعنايــة  ســيحظى  أنــه  ويظــن 
يوقعونــه يف فــخ املحاكمــة الدوليــة، ورغــم هــذا وذاك إال أنــه طــوال هــذه الســنتن 
أظهــر فشــله الذريــع وأنــه أوهــن مــن بيــت العنكبــوت، يريــد أن يســتأصل شــعب 
اســتمد قوتــه مــن اهلل يريــد أن يقــي علــی شــعب شــهد لــه النبــي صلــی اهلل  عليــه 
ســوی  احليــاة  شــعبًا ال هيمــه أي يشء يف  أن خيضــع  يريــد  بإيامنــه وحكمتــه،  وآلــه 
عزتــه وكرامتــه ولــو ضحــی بــام ضحــی مقابــل كرامتــه وعزتــه،  يريــد أن خينــع شــعبًا 
متمســكًا بقيــادة شــابة حكيمــة واعيــة مــن أهــل بيــت رســول اهلل صلــی عليــه وآلــه، 
القــايص والــداين بحنكتهــا وحكمتهــا وفطنتهــا وحســن تدبرهــا  قيــادة شــهد هلــا 
ال  حتــی  اليمنــي  لشــعبنا  نعمــة  اهلل  جعلهــا  التــي  القيــادة  هــي  تلــك  وتواضعهــا، 

الغــزاة واملجرمــن. تدنــس األرض اليمنيــة بدنــس 

قوة شعبنا من قوة الله

نســأل اهلل أن حيفظهــا وأن يبقيهــا ليــس لليمــن فقــط، بــل للعــامل بأكملــه، ولتعلــم 
قوی العدوان أهنا لو فعلت ما فعلت، ولو قصفت ما قصفت، ولو ســفكت ما 
ســفكت، فــإن ذلــك لــن يزيــد الشــعب اليمنــي إال متاســكًا وارتباطــًا وعزمــًا وقــوة، 
ألنــه شــعب اســتمد قوتــه مــن اهلل مصــدر قوتــه الوثــوق بــاهلل مســتعينآ بــاهلل وبقيادتــه 
احلكيمــة ومــن كان هبــذه الصفــة قــد وعــده اهلل بالنــرص يف قولــه تعالــی: )ولينــرصن 
اهلل مــن ينــرصه( وقولــه تعــاىل: )أذن للذيــن يقاتلــون بأهنــم ظلمــوا وإن اهلل علــی 

نرصهــم لقديــر(.
قدمتــه  الــذي  األســطوري  بصمــودك  ألنــك  اليمنــي،  الشــعب  أهيــا  حــرًا  فعــش 
خالل هاذين العامن أذهلت العامل بأرسه، وأثبت هلم أن كل قوة يف األرض ال 

تســتطيع أن متيــت أمــة اســتمدت قوهتــا مــن اهلل. 
الرمحة واخللود للشهداء والشفاء العاجل للجرحی واحلرية لألرسى.

        علي عبدالرحمن الحوثي  
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 بربره بودين سفيرة واشنطن السابقة

الحرب المنسية
يف  الطائفــي  اجلانــب  عــن  حديثهــا  عنــد 
البعــد  أن  الســفرة  أكــدت  احلــرب،  هــذه 
النفــخ  حماولــة  رغــم  فيــه،  مبالــغ  الطائفــي 
والتضخيــم للعنــرص الطائفــي والــذي أدى 

جيــري. مــا  واقــع  وتشــويه  حــرف  إىل 
أســباب التدخــل الســعودي يف اليمــن يف 
ســياق رشحهــا ألســباب احلــرب الســعودية 
خلفيــة  إىل  الســفرة  أشــارت  اليمــن  عــى 
اليمــن  إىل  الســعودين  نظــرة  وهــي  مهمــة 
كقضيــة داخليــة بالنســبة هلــم، وأنــه مل يكــن 
أبدًا أمرًا يتعلق بالسياسة اخلارجية لدهيم.

جنــون  الســعودين  لــدى  أن  وأضافــت 

والــذي  يمنــي،  يشء  كل  مــن  الشــك 
يفرونــه هتديــدًا وجوديــًا هلــم، وضمــن هــذا 
السياق عاجلت السفرة إىل األسباب التي 
العســكري  التدخــل  إىل  الســعودية  دفعــت 

يــي: كــام  وهــي  اليمــن  يف 
جلعــل  التارخيــي  الســعودية  ســعي 
الفــوىض  يف  وغــارق  مســتقر  غــر  اليمــن 
عــى  بنــاًء  الــدوام  عــى  واالضطرابــات 
أن  »جيــب  وهــي:  لدهيــم  املتبعــة  القاعــدة 
يكــون  أال  يكفــي  بــام  قويــًا  اليمــن  يبقــى 
يكــون  لئــال  يكفــي  بــام  وضعيفــًا  هتديــدًا، 

. » ًا يــد هتد
وحممــد  ســلامن  بــن  حممــد  بــن  التنافــس 
بــن نايــف وحماولــة بــن ســلامن إلثبــات نفســه 

للســعودية  اإلقليمــي  االعتبــار  وإعــادة 
هلــذا  اليمــن  يف  الــرصاع  قضيــة  وخضــوع 

االعتبــار.
الســعودية  وحاجــة  احلــدود  مشــكلة 
حدودهــا  عــن  اإليــراين  اخلطــر  إزالــة  إىل 

باحلوثيــن. املتمثــل  اجلنوبيــة 
أنحــاء  معظــم  عــى  احلوثيــن  ســيطرة 

عــدن. إىل  صعــدة  مــن  اليمــن 
بأكثــر  الذهــاب  بإمكاهنــم  أن  اعتقادهــم 
األســلحة اجلويــة تطــورًا يف املحيــط العــريب 
ضــد أكثــر الــدول فقــرًا، وخــالل أســبوعن 
إال  ليســوا  -فاحلوثيــون  االهتــزازات  مــن 
بعــض أفــراد- ســينهارون وتعــود حكومــة 
هــادي وكل يشء ســيكون عــى مــا يــرام يف 

أقامــت مؤسســة كارنيغــي للســام الــدويل نــدوة بعنــوان: »احلــرب يف اليمــن، هــل مــن هنايــة تلــوح يف األفــق«، قدمهــا 
احلــارض  العــامل، وكان  للســام يف  التابــع ملنحــة كارنيغــي  الــرق األوســط  فريدريــك ووري، مســاعد أول يف برنامــج 
يف  األمريكيــة  للسياســة  الفاعلــن  املارســن  أكثــر  مــن  واحــدة  تعتــب  التــي  بوديــن،  باربــرا  الســفرية  هــي  فيهــا  األبــرز 
اليمن وسفرية سابقة للواليات املتحدة يف اليمن، وتشغل حاليًا منصب مديرة معهد الدراسات الدبلوماسية يف 
جامعــة جــورج تــاون.. وألمهيــة املقابلــة نســتعرض يف هــذا التقريــر أهــم مــا جــاء فيهــا عــى لســان الســفرية باربــرا بوديــن.
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اململكــة. اليمــن وأيضــًا يف 

الدور األمريكي في الحرب
عنــد  أبــدًا  متســاهلة  الســفرة  تكــن  مل 
هــذه  يف  األمريكــي  الــدور  عــن  احلديــث 
احلرب، فقد أكدت أن واشنطن متورطة، 
وإنــام  األول  اليــوم  منــذ  الــرصاع  يف  وطــرف 
يف اآلونــة األخــرة أصبــح علنيــًا، وحــددت 

التــايل: يف  املشــاركة  تلــك 
القــرار  باســتصدار  والدفــع  املســاعدة 
بغــر  وصفتــه  والــذي   ،٢٢١٦ األممــي 
احلوثيــن  مــن  يطلــب  حيــث  العقــالين؛ 
املــدن  مــن  واالنســحاب  األســلحة  تســليم 
أي  مفاوضــات،  ألي  مســبق  كــرط 

مفاوضــات! أي  بــدء  قبــل  االستســالم 
والدبلــــومايس  الســـــــــــــيايس  الـــــــــــــــــــــــدعم   -
واإلعــــــــالمي والعـــــــــــــــــــسكري للســعودية وكل 

التحالــف. أطــراف 
- تسليح السعودية عى مستوى عاٍل.

- مشــاركة ضبــاط أمريكيــن يف القيــادة 
الســعودية. اجلويــة 

- تزويــد الطــــــــــــــــائرات الســعودية بالوقــود، 
وهــو مــا يعتــر تورطــًا مبــارشًا.

أن  الســفرة  تــرى  أخــرى  جهــة  مــن 
وهــو  مناقــض  آخــر  بــدور  تقــوم  واشــنطن 
وقــف  إىل  للتوصــل  والســعي  الوســاطة 
إلطــالق النــار أو اهلدنــة، فيــام مل جتــزم يف أي 
نجاحــًا. األمريكيــون  ســيحقق  اجلانبــن 
األمريكــي  الدعــم  هــذا  أســباب  وعــن 
يعــود  ذلــك  أن  الســفرة  تــرى  للســعودية 
أوبامــا  فــإدارة  اإليرانيــة،  النوويــة  للصفقــة 
الســعودية  دعــم  املبدئــي  مــن  أنــه  تــرى 
شــدد  مــا  وهــو  الصفقــة،  لنجــاح  كضــامن 
أمريــكا  دعــم  رضورة  مــن  أوبامــا  عليــه 
الصفقــة. إعــالن  حــال  الســعودية  ألمــن 

الجنوب إلى أين؟
يف معــرض ردهــا عــى ســؤال هــل اليمــن 

متــي نحــو االنقســام شــامالً وجنوبــًا؟
باعتقادهــا  أنــه  الســفرة  أجابــت 
انفصــال؛  هنــاك  يكــون  لــن  أنــه  الشــخي 
ســلطة،  رصاع  األســاس  يف  الــرصاع  ألن 
أن  تــرى  لكنهــا  البــالد؛  حيكــم  مــن  رصاع 
االنقســام ممكــن، وإحــدى املعضــالت هــي 
أيــن ســيكون اخلــط الفاصــل؛ ألن حــدود مــا 

قبــل ١990م مصطنعــة وزائفــة، وأضافــت 
نقــاش األقاليــم يف هنايــة احلــوار الوطنــي  إن 
كان فكــرة صعبــة، وكانــت إحــدى املشــاكل 
هــي صعوبــة حتديــد هــذا التقســيم؛ وإذا مــا 
التقســيم فســينتهي بمجموعــة  ذلــك  جــرى 
الكثــر  مــا ســيجعل حالــة  دويــالت فاشــلة، 

ســوءًا. أكثــر  اليمنيــن  مــن 
تكــن  مل  الســعودية  أن  أكــدت  بينــام 
دويــالت  قيــام  وأن  للوحــدة،  أبــدًا  مرتاحــة 

أكثــر. يناســبها  هشــة  أقاليــم  أو 

الحوثيون من هم؟ وما عالقتهم 
بإيران؟

أجابــت الســفرة عنــد الســؤال عمــن هــم 
يقــف  ومــن  يريــدون؟  ومــاذا  احلوثيــون؟ 
كــام يســميهم  بقوهلــا: »احلوثيــون  وراءهــم؟ 
عشــائرية  )جمموعــة  األكاديميــون  زمالئــي 
ختيليــة(، بمعنــى آخــر ليســوا قبيلــة أو مجاعــة 
املعنــى  دينيــة.  مجاعــة  أو  ثقافيــة  أو  عرقيــة 
مــن  )جمموعــة  هــو  املصطلــح  هلــذا  الشــائع 
يريــدون  الــذي  مــا  رؤيــة  جتمعهــم  الرجــال( 
أيديلوجيــة،  أي  لدهيــم  ليــس  لكــن  عملــه؛ 
ليسوا متطرفن دينين، ال يمكنك بسهولة 

ســيايس معــن. أن تضعهــم يف طيــف 
وقــد  أداء احلكومــة،  ببســاطة مل يعجبهــم 
الســيايس،  التغيــر  ميــدان  مــن  جــزءًا  كانــوا 
الوطنــي.  احلــوار  مــن  جــزءًا  أيضــًا  وكانــوا 
)ذات  تكنوقراطيــة  بحكومــة  طالبــوا 
رشاكــة  خطــة  ضمــن  وكانــوا  كفــاءات(. 
وطنيــة. ربــام كان هنــاك شــكوك يف اجلانبــن 
لكن كان هناك خطة ما، وكان هناك حالة 
مــن اهلشاشــة وعــدم االكتــامل؛ لكــن ربــام قــد 
اهنــار يف  احلــظ  توافــق ولســوء  يكــون هنــاك 

ينايــر«.
الســفرة  أكــدت  بإيــران  عالقتهــم  وعــن 
أن احلوثين ليســوا صناعة إيرانية وال دمى 
حتركهــا إيــران، بــل تتمتــع هبويــة يمنيــة مميــزة.
املزعــوم  العســكري  الدعــم  جهــة  ومــن 
بــل  ذلــك؛  عــى  قاطعــة  أدلــة  تــرى  ال  فهــي 
إىل  يرقــى  وال  جــدًا  ضئيــل  فهــو  وجــد  إن 
دفاعــات  توفــر  مــن  احلوثيــن  متطلبــات 
التــوازن  مــن  نوعــًا  حتقــق  متطــورة  جويــة 
إنــام هــو  يف امليــدان العســكري، ومــا حيصــل 
جمموعــة مــن التحالفــات املتناقضــة التــي قــد 
ال تعقــل يف اجلانبــن يف هــذه احلــرب الدائــرة 

اليمــن. يف 

كيف يمكن الضغط لوقف الحرب؟
تطرقــت الســفرة يف هــذه النــدوة إىل عــدة 
عوامــل يمكــن توظيفهــا للضغــط يف ســبيل 

إيقــاف احلــرب وتتخلــص فيــام يــي:
١-مراجعة الدعم األمريكي للسعودية 

خاصة بعد جريمة القاعة الكرى.
الـــــــمناهض  التيــار  ٢-اســتغالل 

الكونغــرس. يف  للســعودية 
الــدويل  الوضــع  مــن  ٣-االســتفادة 
للســعودية والــذي تــرر كثــرًا بعــد اجلرائــم 

املدنيــن. بحــق 
الوضــع  بتفهــم  الســعودية  ٤-اقنــاع 
وحماولــة طمأنتهــا مــن الشــك اجلنــوين حــول 
اليمــن خاصــة فيــام يتعلــق باحلــدود اجلنوبيــة.

5-إرشاك احلوثين يف السلطة.
٦-رضورة ختــي الســعودية عــن نظرهتــا 
ال  حتــى  اليمــن  عليــه  يكــون  أن  جيــب  ملــا 

عليهــا. هتديــدًا  يكــون 
- كــام تطرقــت الســفرة إىل عــدة جوانــب 
اتفــاق  أي  بعــد  اليمــن  بمســتقبل  تتعلــق 
لوقــف إطــالق النــار، فقــد حــذرت الســفرة 
مــا  وهــو  اتفــاق  أي  يف  جمهــول  عامــل  مــن 
عــي  الســابق  الرئيــس  ســيكون عليــه وضــع 
بالســيايس  وصفتــه  والــذي  صالــح  اهلل  عبــد 
عودتــه  مــن  وحــذرت  جــدًا،  الذكــي 
يقبــل  لــن  أنــه  رجحــت  فيــام  الســاحة،  إىل 
اتفــاق مــا يعنــي أن بقــاءه  النفــي ضمــن أي 
دعــت  كــام  مشــكلة.  ســيكون  اليمــن  يف 
الســفرة إىل تقديــم جــر جــوي إىل صنعــاء 
اإلنســانية  القضيــة  معاجلــة  يف  للمســاعدة 
والتــي ازدادت ســوءًا بعــد قــرار نقــل البنــك 
عمليــات  مــن  كثــرًا  أعــاق  الــذي  املركــزي 
مــن  حتــدد  مل  ولكنهــا  واإلغاثــة،  املســاعدة 
بتوفــر  يقــوم  مــن  أو  اإلغاثــة  هبــذه  ســيقوم 
بامئــة  الــدويل  البنــك  قدرهــا  التــي  املليــارات 

فقــط. املــايض  العــام  عــن  مليــار 

يف اليمن حول »احلرب يف اليمن«
تقرير ندوة مؤسسة كارنيجي
إعداد: عبد العزيز أبوطالب
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عامــان مثلهــا يف الدهــر لســُت أرى
تســكنُُه املنــيُّ  والوطــُن  عامــاِن 
عامــاِن ظــلَّ )أبــو ُسوال( ُيشــعُلها
حربــًا حتالــَف أذنــاُب الريــاِل عــى
والطائــراُت عــى األشــاء كــْم عرضْت
ُمْبتــدًأ اللّ  عــدوُّ  جــاَء  باحلــرَب 
مقبـــرٌة األرض  أنَّ  آَمــَن  كان  لــو 
ــى ــن أت ــِك، ح ــلحُة األمري ــه أس َأْغَرْت
عامــاِن يبحــُث عــن طهراَن خلــف دمي
ــدٌم ــه ق ت ل ــدَّ ــا امت ــُف م ــاِن يْزَح عام
الغــزو،، تلعنهــم الزاحفــوَن بخيــل 
»ُتوشكـــــا« بكلِّ جحيم الويــل ُيْرِعُبهم
ــاِت النّفــر هنــا »ُبركـــــاُن« فــوَق َمنَصَّ
ُتــُه قوَّ األرجـــاَء  زلزَلــِت  »زلــزاُل« 
َواَجَهُهــْم باإليــاِن  تســلََّح  َشــعبي 

ــَرا ؟! ــا َع ــا تارخَين ــَك ي ــْن أيِّ ُثْقبِ ِم
ــَرى ــه َث ــا علي ــوا منه ــن جعل أرواُح َم
ــَرا ــُط واألَُم ــا النِّف ــَرَك فيه ــًا َتَأْم َحْرب
ا أْن يكــروا بطــًا َحاشــاُه مــا انكــَرَ
واحلَُقــَرا األنــذاَل  صــوَر  غاراُتــا 
مــاكان حيَســُب أنَّــا نصنــُع اخلَــَرا
مــاكان يدخــل إْذ ُقْلنــا ادخلــوا َســَقرا
خــرا ُمدَّ األبطــاُل  لَِيْغنَمهــا  يومــًا 
ــى يأمــَن اخلطــرا عامــاِن يقصــُف حّت
ُمنّتِحــَرا املــوِت  َبــاِل  حِلِ مــى  إالّ 
تلــَك احلوافــُر ملَّـــا َأْبَقــِت األََثــَرا
حتَّــى كأنَّ بــِه املهــديُّ قــْد َظَهــَرا
ُيْمــِي للحـــِم)مخيس مشــيط( ُمنَْتظَِرا
»أسكــــوُد« َأْحَرَق أرضًا آوِت الغجرا
فانتــَرا امليـــــدان  يف  اللِ  ِة  بُِقــوَّ

عامـــان
الشاعر/وليد أحمد الحسام
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وحـَّدتنــــا أشــــاؤنا والـدمـــــاُء
واْلتقينـــــا رايـاُتنــــا  وتـــاقت 
ركابــا املعــايل  صهــوَة  نمتطــي 
انتصـــــاُر والدمـــوُع  القـــرابُن 
ــًا ــُر حقـــــ ــُه األم ــن ل ــُه الُل َم إن
ومضينــــا بحبلـــه  اعتصمنـــا 
ال ســوى الل نتخــذُه وكيـــــــا
يشء كل  عــى  قــادٌر  قـــاهٌر 
أنتــم جبــاٌل الثبــات  يــا رجــاَل 
خفافــًا للجهــاد  اليــوم  انفــروا 
تســتكينوا ال  بــالل  واســتعينوا 
ســبِّحوا »واذكــروُه ذكــرًا كثــرًا«
وملَّــا تدخلوهــا  ان  حســبتم«  »أم 
تنالــوا حتــی  باإلنفــاق  بــادروا 
اجلهــاد ال شــك فضــل ولنــا يف 
أشــداٌء نحــُن  الكافريــن  وعــى 
الثــكاىل يــا دمــوَع  لبيــِك  ألــف 
انحــراف نتــاج  كانــت  كربــاٌء 
وأولــوا البــأس يف ركاِب حســٍن

ومــى الشــعُب واســتقام اللــواُء
واإلنتمــــاُء  الــوالُء  تاقــى  ُمــذ 
ــاُء ــٌج وارتقـــــــ ــد منه ــا املج ولن
وهنـــــا اجلــرح نزفــُه كبـريـــــاُء
يفعــُل الل إن قــى مــا يشـــــــاُء
وهــدى الل للقلــــوب شفـــــــاء
ووليــا مــا خـــاب فيــه الرجــــــــاُء
والســاُء أرضــُه  الكــون  مالــُك 
الصحـــــراُء أمامهــا  تتاشــى 
األوفيــــاُء  أهيــا  يــا  وثقــاالً 
ــدوا الغــزاة مــن حيــث جــاءوا وأعي
البــاء هيــون  حتــى  واســتقيموا 
ســواُء واجلهــاُد  فهــو  تصــروا 
وشقــــــاُء ذلــٌة  فالبخــل  الــرَّ  
وعطـــــــاُء ورمحـــــُة  وحيـــــاة 
رمحـــــــاُء وبينــنــــا  غــاٌظ 
فنـــــــاُء للطغــاة  والل  أنــِت 
األصـــــداُء كانــت  وبــرواح 
صنعــاُء تــزل  مل  العهــد  وعــى 

منـهـُج المجد
أحمد درهم المؤيد
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مــا خــاب ظنــَك يــا خــر الــورى
ُياملنــا أن  فينــا  لقولــَك  حاشــا 
عــى مــدى الدهر تســتهدي العصــوُر بنا
جــاءت حــروُب األعــادي كــي تفرقنــا
عزائمنــا مــن  طائــراٌت  ت  وُســرِّ
تشــهدنا ســوف  عــاٍم  كل  وهكــذا 
مدائنهــم عنــا  وزَّ املنصــات  عــى 
)زالزلنــا( يــا  نــٍر  كل  ــدي  فعمِّ
ــًا ــا رشف ــدي أرضن ــدم نف ــروح بال بال
نــا ( جئنــا يف توحدِّ مــن ســورة )الصــفِّ
بنــا تــاَه   ، القــرآن  اندجمنــا مــع  مّلــا 
قالــوا بأنَّ الُقــوى العظمى قــد اجتمعت
ــم ــا عواصفُه ــروايس ي ــاُل ال ــُن اجلب نح
نافِــذٌة وهــَي  شــاءت  الل  إرادُة 
ــوا ــِه انطلق ــن يف هنج ــجُع م ــُن أش فنح
ــا ــي معن ــَخ الت خيشــون بعــَض الصواري
مــا بعــد ، بعــد ) الريــاض ( اآلن ُوجهتنا
ــا ــن دمن ــل ( م ــاَء ) إسائي أردِت إرض
فينــا التــي  الصواريــَخ  ويهلــون 
مجعــوا مــا  فــوق  نــرا  الل  أمّدنــا 
بالتضحيــات اســتطعنا القــوَل عــن ثِقــٍة

فينــا كنــا ســيوفًا .. وأصبحنــا براكينــا
معانينــا أســمى  مــن  الل  فحكمــُة 
ــا ــًا يانين ــا قوم ــن صاغن ــبحان م س
تآخينــا يف  ِزدنــا  اليــوم  لكننــا 
شــواطينا يف  بارجــاٌت  وُدِمــرت 
نا عــى ُخطــى )) وأِعــّدوا (( ُمســتعديِّ
العناوينــا دنــا  حدَّ وللصواريــخ 
ــينا ــركان( تدش ــا )ب ــاَم ي ــن الع ودشِّ
حتّدينــا يف  نمــي  بــالل  ونحــُن 
ــا ــد غازين ــا ض ــن كل أرٍض رصخن م
أمانينــا يف  وارتقينــا   ، أعداؤنــا 
ســيهدينا معنــا  نــا  ربُّ هلــم  قلنــا 
إرادتنــا ت  اهتــزَّ مــا  والل  والل 
، ومتكينــا نــرًا  نــا  ربُّ بــل زادنــا 
ــا ين ــن ُتزِّ ــاٍم ل ــون ع ــِت ملي ــو عش ل
ــا ــكا( بأيدين ــُم )أمري ــي ُحك أن ينته
ونحــُن أصــدُق مــن لّبــى ) فلســطينا (
فيــا ) إمــارات ( ) أمريــكا ( تانينــا !!
وقــد توّرطــِت يــا أغبــى أعادينــا
ينــا تولِّ يف  صدقنــا  قــد  ألننــا 
مــا خــاب ظنُّــَك يــا خــر الــورى فينــا

الشاعر/ معاذ الجنيد

24/ مارس 201٧ م

 يا خير الورى فينا
َ

ما خاب ظنك
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