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  األمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر 

مبدأ إسالمي ال 
يغيب واقعًا حتى 

يتسلط األشرار

 النظام 
السعودي امتداد 

لحركة النفاق 
المستفحلة داخل 

أوساط األمة

 ال حيادية بين 
الحق والباطل والكل 
معني بالتحرك ورفد 

الجبهات

 جريمة الصالة 
الكبرى فضحت النظام 

السعودي وأدواته

 الصمود خيارنا، فال 
معطيات على ُقرب 

انتهاء هذا العدوان

اإلمام زيد ثورُة إسالم يف مواجهة طغيان ونفاق بني أمية
أيها األمريكي والسعودي أنتم َمن تسعون لتجويع اليمنيني وتحاربون البنك املركزي

مصر ودول المغرب العربي معرضة لخطر الفكر الظالمي السعودي
نبارُك للشعب العراقي عملية الموصل البطولية، ونأمل النصَر لسوريا وحركات المقاومة في فلسطين ولبنان

نحو استكمال تشكيل الحكومة وتعزيز الموقف الداخلي لمواجهة العدوان

ال�شيد عبدامللك احلوثي يف خطاٍب بذكرى ا�شت�شهاد الإمام زيد:
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اليمنيون ُيحيون ذكرى استشهاد اإلمام زيد بن علي \ أماَم الصالة الكربى بشارع الخمسني بصنعاء

بح�شور رئي�س اللجنة الثورية العليا حممد علي احلوثي واأبرز ال�شخ�شيات الجتماعية

قبيلة عنس بذمار تعلن الصلَح العام وإنهاَء الثأرات وتؤكد: 
سنواجه العدوان وسنرفد الجبهاِت بالرجال واملال والعتاد

  - خاص:
شاهدت الداصمُة صنداء، عرص أمل األربداء، 
مساريًة جمالرييًة حاشادة شاارك خيهاا عرشات 
آالف املواطنني؛ وذلك إحياًء لذسرى اسيشهاع اإلمال 

الثائر زيد بن عيل عليه السالل “25 ممرل”.
وحَمَل املشاارسون يف املسارية اليي أقيمت أمال 
الصالة الكربى يف شارع اليمسني َعَلم الجمهورية 
اليمنياة والَدَلم الفلساطيني والالخياات املنالضة 
للسياساة األمريكية يف املنطقاة، واملندعة بالددوان 
األمريكاي السادوعي ومجاازره يف حال الشادب 
َة عن  ع املميشادون الشداراِت املدربرّ اليمني، سما رعرّ
تمساكهم بمباعئ ونهاج اإلمال زيد عليه الساالل 

ومنالضيه للظلم واالسيبداع.
وععت المشاوُع املشاارسة يف الفدالياة، جميَع 
أبناء الشادب اليمني إىل تممل ُسلرّ خرع ملساؤولييه 
تجااه القضية الوطنية والدخاع عن المل ومواجهة 
الغازاة املديدين عىل الشادب اليمناي، مديربين أن 
ثاورة الماعي والدرشين من سابيمرب اميداٌع لثورة 

اإلمال زيد عليه السالل.
وأسد املشاارسون ألميَة رخد الجبهات باملقاتلني 
وإعاالن النفري الداال للدخاع عن الوطن، مشايدين 
بمواقِف الجيش واللجان الشادبية وتضمياتهم يف 

جبهات الرشف والبطولة 
وخاطاب املشاارسون يف الفدالية قااعَة تمالف 
الددوان األمريكي السادوعي ومرتزقيهم، مؤسدين 

لهم بأنه مهما بلغت بشااعة الجرائم اليي يرتكبها 
الدادوان األمريكي السادوعي ومرتزقياه خإنها لن 
تثناي اليمنياني عن صموعلام وتمساكهم بالمل 

وعخاعهم عن وطنهم وسياعته.

ه السايد َعبدامللك الموثي خطاباً إىل   إىل ذلاك وجرّ
املشارسني يف مسارية ذسرى إحياء اسيشهاع اإلمال 
زياد وساخة أبنااء الشادب اليمني واألماة الدربية 
واإلْسااَلمية، موضماً ألمياة إحياء لذه الذسرى ملا 

لها من عالالت بالغة يف ذاسرة األمة 
وأسد السيد عبدامللك الموثي أن حرسة اإلمال زيد 
وثورته مثرّلت مرشوعاً سبرياً اميد يف أوسااط األمة، 
مشارياً إىل أن اإلمال زيداً سان يدي قول الرساول إن 

أخضل الجهاع سلمة حل يف وجه سلطان جائر.
وأشاار قائاد الثاورة يف خطاباه إىل ماا تمر به 
األمة اليول وسذلك ما يدانيه الشادب اليمني بسبب 
الدادوان األمريكي السادوعي الغاشام وما يرتكبه 
لذه الددوان من جرائم بالغة يف البشاعة واليي سان 

آخرلا جريمة الصالة الكربى.
وأوضح السايد َعبداملالك الموثي أن واقع األمة 
الياول لو ذلك الواقع الذي عاشاه اإلماال زيد، وأن 
االميداع النفاقي قائم وله حضوره عىل شاكل عول 
ويسايطر عاىل مواقع السالطة والثاروة يف أماسن 

سثرية.
وقاال قائاد الثاورة »إنماا يقاول باه النظاال 
السادوعي وعرب أعواته يف الدالم اإلْسااَلمي إنما لو 
اميداٌع للمرسة النفاقية يف عرص اإلْسااَلل ويف تأريخ 
اإلْسااَلل، ولكنه اليول بقادرات وثاروة أَْسثَر يميلك 

القنوات واألسلمة المديثة واألَْمَوال«.
وععا السايد َعبُدامللك الموثي، جمالريَ الشادب 
اليمناي واألماة الدربياة واإلْسااَلمية إىل تمثُِّل نهج 
اإلمال زيد واالحيذاء باه أُنموذجاً يف األمر باملدروف 

والنهي عن املنكر والوقوف مع المل.
ع املشاارسون يف املسارية الهياخاات  إىل ذلاك رعرّ
املساينكرة للمصار وجرائم الددوان بمل الشادب 
اليمناي، من بينهاا )لن نقبَل لذا المصار تساقط 
عول االسايكبار(، )من زيد أبي األحرار أعلن شدبي 
االساينفار(، )نقل البنك مع المصار لن تُرسع يمن 

األحرار(، )زيد حليُف القران للدزة أنت الدنوان(.

  - ذمار:
احيشادْت قبائُل عنل بمماخظاة ذمار، أمل 
األربدااء؛ اسايجابة لداعاي قبائل خاوالن الطيال 
يف الثاأر مان الدادوان األمريكاي السادوعي الذي 
اسايهدخت املدزرّيان بالقاعة الكاربى بصنداء يف م 

أسيوبر الجاري.
لح الدال وانيهااء قضايا  وأعلنات القبيلاة الصُّ
الثأرات واليالخات واالصطفااف ملواجهة الددوان 
الاذي ارتكاب أبشاع الجرائام بمل أبناء الشادب 
اليمني وآخرلاا مجزرة الصالة الكاربى اليي راح 

ضمييها مئات الشهداء والجرحى.
وخالل اللقاء ععا رئيال اللجنة الثورية الدليا 
ممماد عايل الموثاي إىل االصطفااف باني ساخاة 
أبنااء مماخظة ذمار وموجهة الددوان السادوعي 
األمريكاي، مشادعاً عاىل نباذ اليالخاات والثأرات 

وتوحيد املوقف يف وجه الددوان.
وأسرّاد رئيل اللجنة الثورياة الدليا عىل اليالحم 
واالصطفاف الوطني بماا يدزرّز الصموع واليصدي 
الددوان السادوعي االمريكي، الخياً إىل أن مماخظة 
ذمار تميرّزت عىل مدى الفرتات املاضية بأسابقييها 
يف االسيبساال مان أجال الوطان والدخااع عناه 

ومقاومة االسيكبار.
ن رئيال اللجنة الثورياة الدليا مممد عيل  وثمرّ
الموثي تضميات قبائل عنل، مشرياً إىل أن اللقاء 
القبيل اليول يدل عىل وخاء قبائل عنل واسيجابيها 
لنكاف قبائل خوالن وسانمان.. مبينااً أن مواقف 
قبائل عنل وساخة القبائل تيكرس عليها مؤامرات 

وميططات الددوان.
ف  وأشااع مممد عيل الموثي بالمضاور املرشرّ
لقبائال عنال إلعاالن النفري الداال والاذي ليل 
بغريب عىل قبيلة ييصدر أبناءلا جبهات الصموع.

ويف اللقااء أساد مشاايخ وأعيان قبائال عنل، 
اصطفاَخهم ووقوخهم مع ساخة القبائل يف مواجهة 
الدادوان والارع عاىل جرائماه الياي يرتكبها بمل 

الشدب اليمني ووخاء لدماء الشهداء.
وجادعت قبائل عنل اليي تضم مديريات عنل 
وميفدة عنل ومغرب عنل ومدينة ذمار، اليأسيد 
عىل اسايمرار النفري والجهوزياة ملواجهة الددوان 

واالسيدداع لرخد الجبهات باملال والرجال والدياع.
وععا بيااٌن صاعٌر عان اللقاء، قبائال اليمن إىل 
االصطفااف ملواجهة الدادوان الذي ارتكب أبشاع 
الجرائم بمل أبناء الشدب اليمني وتدمري مقدراته 

ومكيسباته الوطنية.
لات قبائاُل عنال عول تمالاف الدادوان  وحمرّ
واملرتزقة املسائولية الكاملة عان ُسلرّ الجرائم اليي 
ارتكبات بمال الشادب اليمناي.. مؤسادًة أن لذه 

الجرائم املروعة لن تسقط باليقاعل.

 -  
محمد عبدالعزيز أبو غانم:

ق�ال القائُم بأعم�ال وزير الصناع�ة والتجارة، 
محسن عيل النقيب: إن العدوان األمريكي السعودي 
تمادى كثرياً يف جرائمه، مشدداً عىل رضورة إيقاف 
العدوان ورفع الحصار وتقديم الدول املش�اركة يف 

العدوان إىل املحاكم الدولية.
وأض�اف النقي�ب أثن�اء لقائه بالقائ�م بأعمال 
الس�فري الرويس بصنعاء، أندريه ترشنوفول، بمقر 
الوزارة ي�وم الخميس املايض، والذي حرضه كذلك 
القائم بأعمال وزير النفط واملعادن الدكتور يحيى 
حسني األعجم، أن الشعب اليمني عانى كثرياً جراء 
العدوان والحصار الذي ساهم يف إيقاف ُكّل موارد 
الدول�ة وتقلُّص الس�يولة النقدية، كم�ا تطّرق إىل 
احتياجات املواطنني األساسية يف ظل هذه األوضاع. 
واستعرض األعجم والنقيب العالقاِت التأريخية 
اليمنية الروس�ية، وإمكانية مساهمة روسيا يف فك 
الحص�ار وتوف�ري احتياجات املواطنني م�ن الَقْمح 
والس�يولة النقدي�ة من خ�الل الودائ�ع النقدية يف 
إح�دى البنوك العاملي�ة لتغطي�ة االحتياجات وكذا 

رف�ض الحص�ار املف�روض ع�ىل تصدي�ر النفط 
والغاز.

وأش�ارا إىل ُضع�ف دور املنظم�ات اإلنَْس�انية 
مقارن�ة بالوضع القائم يف الب�الد وتدهور الوضع 
اإلنَْس�اني، كم�ا أك�دا أنه س�يكون للمس�تثمرين 
الروس�يني األولوي�ة يف االس�تثمار يف اليم�ن التي 
تزخر بالعديد من الفرص االستثمارية االقتصادية 
وتمر بخط الربيكس البحري والتوجه الجاد لليمن 

للتعاون مع مجموعة دول بريكس.
وأوضحا أهمية تحريك االتفاقيات االستثمارية 
بني البلدي�ن الصديقني من خ�الل عرض متكامل 
لف�رص االس�تثمار وإنش�اء مجل�س رج�ال املال 
واألعم�ال وتبادل الخربات واالستش�ارات الفنية يف 
قطاع النفط والغاز وتطوير املنش�ئات االقتصادية 
وك�ذا إنش�اء رشكات يمنية روس�ية يف املحافظات 
املس�تقرة الس�تخراج املعادن ومن أهمه�ا الذهب 

والفضة.
الس�فارة  بأعم�ال  القائ�م  ع�رّب  جانب�ه  م�ن 
الروس�ية عن ُعمق العالقات بني البلدين َوالشعبني 
الصديقني، مؤكداً ِحْرَص بالِده عىل تحقيق السالم 

يف اليمن.

يف لقاء جمعه بالقائم باأعمال ال�شفري الرو�شي

القائُم بأعمال وزير الصناعة والتجارة 
يؤكد على أهمية إيقاف العدوان ورفع 

الحصار وتقديم الدول املشاركة يف 
العدوان إىل املحاكم الدولية

تلبيًة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي 

ساهم يف #الحملة_الوطنية_لدعم_البنك_املركزي اليمني 
بفتح حساب جاري في أحد البنوك الوطنية أو في مكاتب البريد لرفد البنك 

بالسيولة الالزمة لتعزيز االقتصاد الوطني
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مقتُل م�شوؤول التوجيه املعنوي يف اللواء 314 التابع للعدوان

الجيُش واللجاُن الشعبية يسيطرون على مواقَع بالجدعان 
يف مأرب ويكسرون زحفاً للمنافقني يف نهم

  - خاص:
واللجاان  الجياش  قاواُت  واصلات 
الشادبية تقدَُّمهاا يف جبهاة مماخظاة 
ماأرب وتمكرّنات مان تمريار عادٍع من 
املواقع الدسكرية وعحر مرتزقة الددوان 
األمريكاي منهاا وتكبيدلم  السادوعي 
خساائَر ماعية وبرشية جسيمة، تزامناً 
مع سارس زحاف مرتزقة الدادوان عىل 
مواقاع الجياش واللجاان الشادبية يف 

منطقة نهم.
وأوضح مصادٌر عساكريٌّ أن عملية 
نوعية للجيش واللجان الشادبية، أمل 
األربداء  26 /10 /2016ل، أسافرت عن 
تطهاري موقاع الدرما وعدع مان املواقع 
واملناطال املميطة به يف منطقة امليدرة 
رصواح  مديرياة  شامايل  بالجدعاان 

اليابدة ملماخظة مأرب.
وأشاار املصدر إىل أن الدملية أسفرت 
أَيْضاً عان مقيل وإصابة عادع سبري من 
املناخقاني اليابداني للددوان السادوعي 

األمريكي وتدمري عدٍع من آلياتهم.
ويف جبهة نهم أسد مصدٌر عسكري أن 
أبطاال الجيش واللجان الشادبية صدوا 
مماولة تقدل مان قبل مناخقي الددوان 
املسانوعين بغطاء جاوي مكثف باتجاه 

منطقة المول بنهم موقدني.
وأشاار املصدر إىل أن عنارص مناخقي 

الددوان خروا بدد أن وقدت خيهم خسائر 
برشياة سبارية إىل جاناب تدماري عبابة 

تابدة لهم ومرصع طاقهما.

اليابداة  الرصاد  وحادات  وأسادت 
للجياش واللجاان الشادبية أن من بني 
القيىل الدقيد املناخل منصور عيل سايف 

مساؤول اليوجيه املدناوي باللواء ل31 
اليابع للمناخل لاشم األحمر واملدنيرّ من 

ِقبل عول الددوان.

أروى غري!
 عباس السيد 

AASSAYED@GMAIL.COM

مواطنااً  تكاوَن  أْن 
أن  يدناي  َماااَدنيااً، 
عاىل  قااعراً  تكاوَن 
َمان  ماع  اليدايُاش 
يييلفون مدك سياسياً، 
ثقاخيااً، مذلبيااً، إثنياً، 
وتداخاَع  تمارتَل  وأن 
ليال  حقوقهام..  عان 
املقصوع أن تكوَن مالساً، 
لآلخار،  احرتاَماك  لكان 
احرتاماك  عاىل  يجاربه 

واليدامل مدك باملثل.
قاد ال يكرتث الناُس ألخطااء مواطن من لاذه الفئة أَْو 
تلاك، لكن الوزير أَْو املساؤول الذي يدرّعاي أنه مدني، تكوُن 
مساؤولييُه يف لذا الجانب سبرية، ويكون خطأه سارثياً عىل 

املجيمع بأسمله.
ومن ساوء حظ اليمنياني أنهم ابيلاوا عىل َمارِّ اليأريخ 
بمساؤولني سارثياني، سان لهام عوٌر سباريٌ يف وصولناا إىل 
لاذه المالة املزرية. ومع ذلك سانوا ينكارون أخطاَءلم أَْو 
يغلفونها بأقندة مزيرّفة. وال يجرؤون عىل الَجْهر بساوئهم 
سماا تفدل وزيرة الثقاخة الساابقة يف حكومة بماح، أروى 
ع عن الدخاع عن حقوق »يهوع الرشق  عثماان، اليي ال تيوررّ
األوسط ا السفارعيم«. بينما تيدامل مع طائفة من شدبها 

وجغراخيا من وطنها سزائدة عوعية ينبغي اسيئصالها.
مان مبناى ترابي آيال للساقوط يف القاع أساميه »بيت 
املاوروت الشادبي« انطلقات أروى سالصااروخ إىل سريس 
وزارة الثقاخاة يف الجمهورياة اليمنية، ماع أنها عاجزة أن 
تيجااوز بثقاخيهاا ممياط ساوق الصميال يف حي حوض 
األرشاف بمدينة تدز.. ال ثقاخة، ال سياساة، ال سياساة وال 

خطانة. 
لاي ال تفقه حيى الدواخع الوطنياة اليي جدلت والدلا 
امُلدسن، املواطن الطيب يسميها »أروى« خهي تؤيد بمماس 
صاورة »امللكة أروى« سما قدمها الغرباي عمران يف رواييه 
األخرية »أروى ملكة الجبال« ملكة لغرائزلا، ال ملكة عملت 

أسثر من الرجال ليوحيد وطنها ورخاء شدبها. 
منذ خقدت سريس الوزارة، تدمل »أروى غري« بهيسيرييا 
ليدمري النسايج االجيماعي وسايرت ُسلرّ مفرعات املوروث 
الشادبي اليدازي يف مدرسيها ضد من يييلفاون عنها من 
أبناء وطنها، حيى أَْصبَمت أسثَر رضراً عىل تدز وأبنائها من 

ميليشيات »المواخيش« َوحموع والدباس وسل الفصائل. 
ملاذا تساييدمني املفررّعات الشادبية اليدزية يف مدرسيك 
مع أصماب الهضبة وأصماب الكهف؟!، أنِت وزيرة ثقاخة، 
أشايميهم واسايري منهم بالنمو، يدني تشيي تجرجرينا 

سلنا؟! 
أروى اليي تهاجم امليليشايا وغياَب الدولة، لي أسثر من 
يسايغلُّ االنفالَت والفوىض، ولو تمت مماسميها بالقوانني 
املدنياة الياي تيشادق بها عىل ماا تنارشه يف صفميها من 
سامول وقاذارات وباذاءات الحياجات لدمر خاوق عمرلا 
لينفيذ عقوبة الساجن. لكن احمدي الله أنك تسيغلني حالة 
الفاوىض والالعولاة أسثر ممن تدملاني ليَل نهااَر إلعانيهم 

وتشويههم.
ال أعيقاد أنها غبياة، وال تفقاه، خَمن يراجاع مواقفها 
وييصفح منشاوراتها يشادر أنها حاذق مبسابل. تدرف 
سياف تطلب الله، ِمن مشاارسيها ملنشاورات جمدية يهوع 
الرشق األوسط واإلشااعة بديمقراطية إرسائيل، إىل تجنبها 
أي ذسار للددوان والسادوعية، ويف مجازرة القاعة الكربى، 
أسيفات برخع شادار »ال للمارب« وسأن ضماياا الدزاء يف 
الصالة سانوا يف جبهة ميدي أَْو نهم أَْو سقطوا يف البدرارة. 
أنا لنا ال أطالب الوزيرة أن تندع أَْو تولول، أععولا ليكون 
عاىل األقال »شااطرة« يف مثل لاذه املواقاف، أن ترتقي إىل 
مسيوى املسؤولية اليي توليها »سوزيرة ثقاخة لليمنيني«. 

أناا مع الوزيارة يف ولدها واليمامهاا بالرقض، الرقص 
حياة خداالً. وعليناا إحيااؤه واالليمال به. لكان، من غري 
الالئل أن اععوا لذلك والدل للرسب. وسمان ما اخيمش للناس 
بل يا ورع يا ساذي وممال نقشاة المنا.. الزل اراعي اذواق 

الناس سلهم، من املهرة إىل صددة.
وماا أتجالل الاربع الصنداناي، بالجنبية ولام يطروا 
بالهواء، لاذا جزء أصيل من الرتاث. لاذا تراث، مش بلل 

تنقي اليل يدجبك.
الزامال ياا مثقفاة ساوق الصميال، لاو أَيْضااً جازء 
أصيال ولال مان الرتاث الاذي ارتباط بيأرياخ املجيمع يف 
اليمن. ومهماة وزارة الثقاخة توثيل لاذا الرتاث وتطويره 
واالسايفاعة منه. شاويف بل عوره يف المارب. لذا إذا مدك 

عيون. 
باخيصار مهمة وزير ثقاخة سانت سبرية عليك وعىل اليل 

عيرّنوك. 

  - خاص :
قال مصادٌر يف املجلل السايايس األعىل، باأن البنَك 
املرسازي اليمني، اسايمر باإليفاء باليزاماتاه بدخع ُسلرّ 
رواتاب املوظفاني ألسثار من عاال ونصف عاال بدون 
أي تميياز سايايس أَْو مناطقاي، وسان ميزوناه املايل 
ييناَقُض ُسلرّ مَرة بفدل قطع اإليراعات من قبل املرتزقة 

واليي أعرّت إىل عجز يف السيولة املالية املطلوبة.
 وأضااف املصادُر يف ترصيح لا »صدى املسارية« أن 
اإلجراءاِت اليي قال بها الددواُن من تجميد رصيد البنك 
املرسازي يف اليارج ومنع عخاول اسايمقاقاته املالية 
األجنبياة سالضماان االجيماعاي، جدل البناك املرسزي 

عاجزاً عن تدويض ما يدخُده من مرتبات للموظفني.
وأشاار املصادر إىل أن اسايهداَف الدادوان للبنياة 
اليميياة الصناعياة والجمرسية من املصاناع واملوانئ 
وغريلاا، واساييالء امُلرتزقاة يف ماأرب عاىل الثاروات 
الوطنية وسذا يف شابوة وعدن وحرضموت، حَرَل البنك 
املرسزي من اإليراعات اليي يديمد عليها بشاكل أسايس 

يف تأمني مرتبات املوظفني. موضماً بأن البنك املرسزي 
اليمناي سأن يرَخاُع تقاريَر عورياة إىل البنك الدويل، ولو 
حادث أي نهب ألماوال البناك أَلثبيها تمالاف الددوان 
الذين يشانون حرباً اقيصاعية عىل بالعنا، وال صمة ملا 

أعىل به بن عغر.
نقال  بقارار  األمريكاي  االيدااز  أن  املصادر  وأساد 
البناك املرسازي إىل عادن، مثرّاَل أخطر إجاراء يف المرب 
االقيصاعياة، للنظاال املاايل واملارصيف، وأعاق بشاكل 
مبارش رْصَف الرواتب من الشاهر املاايض، ُمديقاً بذلك 
اإلجاراءات الياي سان يقوُل بها بن لماال. خدالوة عىل 
قطع اإليراعات، خإن لذا القراَر جدل اليجار واملرصخيني 
والبناوك الياصة تشاُدُر بالياوف وعدل الثقاة املالية 
وتيوقف عن إيداع أموالها لدى البنك املرسزي، مما قلرّص 
إىل حد سبري آخر مصاعر السايولة املالية، مشارياً إىل أن 
ُل املسائولية عن لذه املداناة اإلنسانية،  األمريكي ييممَّ
وساذا املجيمع الدويل الاذي اليزل الصمت مان الددوان 

والمصار املفروض عىل بالعنا.
ويف الدالقاة بني املرتزقة وقطع الرواتب، أسرّد املصدُر 
أن امُلرتزقاة يرشعون المارب االقيصاعياة والمصار؛ 

ن لهام نهب الثروات الوطنياة واملصاعر املالية  ألنه يأمرّ
واالسييالء حيى عىل امللكيات الياصة يف مأرب وسوالا 

من املماخظات الجنوبية.
ويف ماا ييدلال بقارار الهارباني يف الريااض تديانَي 
مدير للبناك املرسزي ونقله إىل عدن، أضااف املصدُر أن 
القديطاي الذي عيرّنه الدادوان مديراً للبناك يداني من 
إشاكاليات سبرية، منها مشاكالت يف الكواعر والداملني 
ويف البياناات، وتكُماُن املشاكلة األسارب يف أن سثرياً من 
املصارف والبنوك الياصة بمييلف أنواعها تييوَُّف من 
نقل مقراتها الرسمية إىل عدن النددال األمن واالسيقرار 

املطلوب لنجاح أي نظال مايل يف الدالم. 
ح يف وقاٍت ساابل رخاض  وسان القديطاي قاد رصرّ

مماخظ مأرب توريد عائدات النفط والغاز إىل عدن.
ويف ذات الساياق أسرّاد قائد الثورة الشادبية السايد 
عبُدامللاك الموثاي يف سلمياه ياول األمال )األربدااء 
 26 /10 /2016( يف ذسرى اسيشهاع اإلمال زيد، بألميرّة 
الدناياة باملصااعر اإلراعياة ومماربة الفسااع، واليزال 
املجيماع ورجال املاال واألعمال باملسائولية تجاه لذه 

األزمة بما يدوُع بالنفع عىل املجيمع سكل وعليهم.

  - خاص :
واللجاان  الجياش  أبطااُل  تمكرّان 
األربدااء  أمال  ياول  الشادبية، 
عادٍع  تساديِد  مان   26 /10 /2016ل، 
مان الرضباات الصاروخياة واملدخدياة 
ليجمداات مرتزقاة الدادوان األمريكي 
اسايهدخوا  حياث  تداز،  مماخظاة  يف 
تجمدات للمناخقاني بالقذائف املدخدية 
يف ُسلٍّ مان منطقاة الجمملياة وساط 

املديناة ومديرية الوازعياة جنوبي غرب 
املماخظة، مكبدين إيالم خسائر خاعحة 

يف األرواح والدياع.
واللجاان  الجياش  أبطاال  وسان 
الشادبية قد اسايهدخوا تجمداً ملرتزقة 
الددوان األمريكي السادوعي يف منطقة 
الجمملياة، الثالثااء املايض، ما أسافر 
عن مرصع وجرح عدع منهم، خيما لقي 
الدارشات مان املرتزقاة مصارعهم إثر 
تصدي أبطال الجيش واللجان الشادبية 

ملماولة زحف خاشالة يف مديرية حيفان 
جنوب مماخظة تدز.

الجياش  أبطاال  تصادى  ذلاك  إىل   
األربدااء  أمال  الشادبية،  واللجاان 
 26 /10 /2016ل،  ملماولة تقدل خاشالة 
مديرياة  باتجااه  املرتزقاة  للمناخقاني 
الرتباة ووخقااً ملصادر عساكري خقاد 
تكبرّد املناخقون املرتزقة خساائَر برشية 
وماعية سبرية أثناء مماوليهم الفاشالة 
يف  منطقاة  الشابكة  باتجااه  لليقادل 

مديرية الرتبة، مؤسداً أن الجيش واللجان 
الشادبية يف أتام الجهوزية إلخشاال ُسلرّ 
ميططاات  الدادوان ومرتزقيهم مهما 

سانت اليضميات.
يف ذات الساياق لقاي عنارصان من 
األمريكاي  الدادوان  مرتزقاة  عناارص 
أمال  لماج  مماخظاة  يف  السادوعي 
األربدااء  26 /10 /2016ل، مرصعهماا 
واللجاان  الجياش  قناصاة  ياد  عاىل 

الشدبية.

قال اإن القراَر الأمريكي بنقل البنك اأعاق اإجراءات دفع مرتبات ال�شهر املا�شي واأّدى لفو�شى يف النظام املايل 
وامل�شريف واأن القطاع امل�شريف يتخوف من نقل مكاتبه اإىل عدن لنعدام الأمن وال�شتقرار

مصدر مسؤول: البنك املركزي استمر يف صرف مرتبات املوظفني بدون تمييز سياسي 
َأْو مناطقي وقطع اإليرادات أدى إىل تجفيف السيولة

الجيُش واللجان يصدون زحوفات للمرتزقة باتجاه الرتبة وحيفان 
ويستهدفون تجمعاِتهم يف الجحملية والوازعية بمحافظة تعز
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الرئيُس الصماد يشيُد باألدوار اإليجابية للصليب األحمر يف اليمن 

القائُم بأعمال رئيس الوزراء طالل عقالن: صْرُف املرتباِت قريباً وسيتمُّ البدُء 
بصرف رواتب منتسبي الجيش واألمن ومن َثمَّ االنتقال إىل القطاع املدني

قالت اإن حالَة اخلوف هي اأحد اأ�شلحة العدوان املَوّجهة اإىل الوعي العام

اللجنُة االقتصادية تؤكد استمراَر توفري املشتقات النفطية يف األسواق 
املحلية وفق السياَسة التسويقية املعتادة

  - صنعاء:
أسرّد رئيُل املجلل السيايس األعىل صالح الصماع، اسيمراَر بالعنا 
يف تقديم ُسلرّ أشاكال الدعم لبدثة الصليب األحمر واملنظمات الدولية 

اليي تؤعي أعمالها باحرتاخية واليزال مهني وأخالقي عاليَّني.
 وأشااع الرئيال الصماع خالل لقائه رئيل بدثاة اللجنة الدولية 
للصليب األحمر يف اليمن اليكساندر ِخت، ياول أمل، باملوقف امليميز 
والقاوي للبدثاة الدولية للصلياب األحمر يف اليمن مان املجزرة اليي 
ارتكبها طريان الددوان األمريكي السدوعي يف قصف املدزين بالقاعة 
الكاربى يف م أسيوبر الجاري واإلعاناة الرسيدة اليي قامت بها البدثة 
واملسااعدة الفورية يف ععم أعمال انيشال الجثث ومدالجة الجرحى 

ومد املشايف واملراسز الصمية باملسيلزمات الصمية.
وعربرّ الصماع عن ساداعته ومبارسياه للجنة الدولية باإلخراج عن 
موظفاة الصليب األحمر الياي سانت مييطفة لادى عنارص موالية 
ناني والضياوف ومقدمي  للدادوان ال تؤمان بُمرماة الميااة وامُلَؤمَّ

اليدمات اإلنَْسانية.
وأشااع باألعوار اإليجابياة للصليب األحمر عىل املسايوى الداملي 
ويف اليمن وما تيدرض له من ضغوٍط نييجة اتسااع أعمالها وتفاقم 

األرضار اإلنَْسانية اليي تيلفها المروب واملشكالت يف الدالم.

وأشاار رئيال املجلال السايايس األعاىل إىل ماا يمثله 
اسايمراُر عمل البدثاة الدولياة للصليب األحمار الدولية يف 
اليمان من أثَر إيجابي وقوي يساهم يف تطبياع المياة أماَل 
عمال املنظماات الدولية اليي ساالمت يف تيفياف مداناة 
املدنياني الواقدني تمات تأثاري المصار والقصاف بطريان 

الددوان السدوعي األمريكي عىل اليمن.
خيماا عاربرّ رئيال البدثاة اليكساندر ِخت عن ساداعته 
باسايمراِر عمال البدثاة يف اليمان... ولنرّأ رئياَل املجلل 

السيايس األعىل عىل ترأسه للمجلل.
وأسد عىل ألمية اسيمراِر الدالقات اإليجابية بني الجميع 
مان أجل تمقيل أعىل َقْدر ممكن من اليدمات اليي تقدمها 
البدثاة للممياجني يف املناطل اليمنية املييلفة.. مشارياً إىل 
سدي البدثة لزياعة الدعم املقدل وما تيطط له يف سبيل ذلك 
خالل الفرتة املقبلة لساد االحيياج امليزايد للوضع اإلنَْساني 

يف اليمن. 
واسايدرض إليكساندر خات ما قامات باه البدثة خالل 
الفارتة املاضياة مان أعمال وزياارات وماا نياج عنها من 
تقارير وأعمال مبارشة وخاصة يف ملف األرسى وما تسدى 

ليمقيقه مسيقبالً من خالل ععم الجميع لجهوعلا يف لذا الجانب.

  - صنعاء:
ااَل القائاُم بأعمال رئيل الاوزراء، طالل عقالن،  حمَّ
الدادوان األمريكاي السادوعي، املساؤوليَة الكاملة عن 
أزمة السايولة النقدياة يف البالع؛ وذلك بسابب قرار نقل 
البنك املرسزي مان صنداء إىل عدن، ومنع تدخل اإليراعات 
والدمل عاىل اليهريب املمنهج للُدملاة الوطنية وإتالخها 
عىل ذلك النمو الذي شاهده الجميُع عرب وساائل اإلعالل 

واليواصل االجيماعي.
 وأشاار عقاالن أثناَء لقائاه يول أمل بقيااعة اتماع 
نقابات موظفي الجهاز اإلعاري للدولة وعدٍع من رؤسااء 
نقاباات املوظفاني إىل أن املناطل الواقدة تمت سايطرة 
املرتزقاة لم تساَلْم لي األُْخاَرى من اآلثاار الكارثية لهذا 

القارار يف الوقت الذي تديُش خيه اوضاعاً أمنيًة ميدلورًة 
وغريَ مسيقرة.

وتطاررّق عقالن إىل أساباِب تأخِر رصِف رواتِب شاهر 
سبيمرب املنرصل، والجهوِع املبذولِة ملدالجِة أزمِة السيولِة 

النقديِة الرالنة.
وأسد عقاالن أن المكومَة تدرُس ساخَة الملوِل املياحِة 
ملواجهِة أزمِة السيولة ِالنقدية ووضع املدالجاِت الكفيلِة 
بملِّ مشكلِة تأخِر رصِف رواتِب موظفي الجهاِز اإلعاري 
للدولاة.. موضماً أن الملوَل اليي ساييُم البدُء بها قريباً، 
لاي البطاقاُة االلكرتونياة، الياي ساييمكُن بموجبهاا 
املوظفاون من مواجهِة احيياجاِتهام اليوميِة بما يف ذلك 
الغاذاء والدواء، مشارياً إىل أن لناَك تفالمااٍت مع اتماِع 
الغرِف اليجاريِة والصناعيِة، بشاأِن توخرِي املواِع الغذائيِة 
األساسايِة للراغبني من املوظفنِي وباألساداِر الرساميِة 

السائدِة بالسوِق عونما أية زياعة.
موضماً أنه ساييم البدء أورّالً برصف رواتب منيسابي 

الجيش واالمن، ومن ثم االنيقال إىل القطاع املدني.
وحاثرّ عقاالن الجمياع عىل تفهام طبيداة الظروف 
الرالنة املفروضة عىل الشادب اليمناي، وإعراك خطورة 
ألداخهاا اليبيثاة عىل ساالل وأمان واسايقرار املجيمع 
وسياان الدولاة اليمنية. وقاال« علينا جميدااً أن نواجه 
املؤمارة اليبيثاة والورقة االقيصاعية اليي يسادون من 
خاللها إىل ترسيع الشادب اليمني رغم ُسلرّ الينازالت اليي 

قدمها يف سبيل السالل«.
وأضااف »علينا باملزياد من الصرب والثباات واليالحم 
وصاون وحدتناا الداخلية من الدابثاني واملرجفني الذين 
يدملون ليل نهار يف سابيل شال الصف الوطني وتسهيل 

مهمة الددوان يف رضب الشدب اليمني«.

  - متابعات:
أسرّادت اللجناُة االقيصاعياة ورشسة النفط اسايمرار 

توخاري املشايقاِت النفطياة يف األساواق اململياة وخقااً 

للسياَساة اليساويقية املدياعة ووخل برامج إعارة األزمة 

والمفاظ عىل االسيقرار السوقي والسلدي واالسيمرار يف 

الدمل عىل مدار السااعة؛ ملواجهة الضغوط اليي يسببها 

الددوان ومؤامراته اليي ال تيوقف عىل الداخل اليمني.

رّساه رئيُل املجلل  اع ترأ جاء ذلك أثناء اجيماع موسرّ

السيايس األعىل صالح الصماع يول أمل بصنداء.

وجارى خالل االجيماع تقييُم برامج الدمل اليي تدمل 
مان خاللها الاوزارة ورشساة النفط يف توخري املشايقات 
النفطية والسياساية اليساويقية الياي تراعي الظروف 
الرالناة جراء آثاار الدادوان والمصاار االقيصاعي عىل 
بالعناا ومسايجداته امليمثلة يف اسايهداف البنك املرسزي 

والدملة الوطنية.
ع االجيمااُع عىل ألمياة أن يداي املواطنون، أن  وشادرّ
هة إىل  حالة الهلع واليوف لي أحد أسالمة الددوان املوجرّ
الوعي الدال يف ُسلرّ السلع من الدملة إىل املشيقات ومروراً 
باالحيياجاات الغذائياة؛ سون ذلك ينيج سالوسيات منها 
الييزيان واالحيكار مما ييلل أزماات من الددل ويفاقم 

الضغوط عىل الجميع.
ر يف مييلف  وأشااع االجيماُع بالوعاي اليمني امليطاورّ
ل  املناطال الاذي امياص لاذه الميال واألسااليب وحقرّ
عرجات ميقدمة من االنضباط السالوسي يفوق سثرياً من 

الدول املصنفة بأنها ميقدمة.
وأقر االجيماع جملًة من اإلجاراءات واآلليات الكفيلة 
بضمان اسايمرار تدخل املشايقات النفطية يف األساواق 
وتكامال األعوار باني مييلاف الجهاات وبماا يضمان 
واملؤامارات  الشاائدات  تَولرّاُده  ضغاط  أي  اميصااص 
الددوانية عىل االسيقرار االجيماعي والسلدي يف املجيمع 

اليمني.

رداً على ت�شريحات ناطق العدوان الأمريكي ال�شعودي 

املجلس السياسي األعلى: 
قوُل العسريي »أباطيل« 

وليس مستغرباً أن ينفَي 
حصاَر العدوان على اليمن

  - صنعاء:
ناَقَض ناطُل تمالف الددوان أحمد عساريي نفَساه بنفساه، حني 

أنكر يوَل الثالثاء املايض وجوَع حصار عىل بالعنا.
يف البادء قاال الدساريي: »نمان ال نماارِصُ اليمن«، ثم قاال بدد 
ذلك مبارشة: »لسانا مالئكة ولاذه خرتة اسايثنائية تيطلب اجراءات 
اسايثنائية«، ثم أساهب عن االجراءات اليي ييم خيها ممارَصة اليمن، 
واصفااً القيوَع املفروضة عاىل حرسة املالحة الجوياة والبمرية بأنها 

»مراقبة« أَْو منع للميلولة عون تهريب السالح، عىل حد قوله.
وبشاأن مدانااة اليمنيني جاررّاء المصار، قال عساريي إنَّ مملكة 
»قرن الشيطان« تيفهم الصدوبات اليي تواجه السكان، إال أن الوضَع 

ن، باسيثناء صنداء وصددة وتدز. تمسرّ
وسير مصدٌر مسؤوٌل يف املجلل السيايس األعىل مما نُسب للمدعو 

أحمد عسريي ناطل الددوان بقياعة السدوعية يف لذا اليرصيح.
وقاال املصدُر يف ترصياح لوسالة األنباء اليمنية سابأ: »إن الددوان 
وناطقه عرجا عىل قلب المقائل وقول األباطيل ولهذا ليل بمسيغَرٍب 
أن ينفاي عساريي اليول حصارلام لليمن الذي يشاهد ُسلرّ الدالم عىل 

وجوعه«.
وأضاف املصدر »إنه قد يأتي اليول الذي تنفي خيه السادوعية شان 
عادواٍن عىل اليمان خقد تدوعت عىل رشاء الذمام واملواقف الدولية بما 
خيها ليئات ومؤسساات حقوقية وإنَْساانية عاملياة ليمرير أساذيبها 

والصمت تجاه مجازرلا«. 
وأساد املصدر أن المصار املفروض عىل اليمن باراً وبمراً وجواً منذ 
26 ماارس 2015ل قاد أعرّى إىل تدلور المالة اإلنَْساانية ألسثر من 25 
مليون مواطن يمني وتوسايع عائرة الفقر والدوز وانيشاار األمراض 
واألوبئة ووخاة املئات إن لم يكن اآلالف من املرىض؛ بسبب منع وصول 
الدواء والغذاء وانقطاع اليدمات، ولو ما ييممل مسائولييه الكاملة 

الددوان بقياعة السدوعية.
وأشار املصدر إىل أن المصار - الذي اعرتف به عسريي يف ترصيمه 
مدعيااً أنه للرقابة- ييالف بصورة صارخاة القانون الدويل والقانون 
البمري والقانون الجوي وسل القوانني الدولية اليي تجرل ما يمارساه 
الدادوان بقيااعة السادوعية من قرصنة عاىل اليمن عرب الارب والبمر 
والجاو واليي تطاورت مؤخاراً للقرصنة املالياة امليمثلاة باليطوات 

املييذة بمل البنك املرسزي الهاعخة ليجويع وإرساع الشدب اليمني.
وعربرّ املصدر عن اسايهجانه للمديث غري املسئول املنسوب للمدعو 
عساريي والذي وصف ما يمدث من منع لوصاول الطريان للمطارات 
اليمنياة بأنه بهدف منع نقل أعوات حربية.. وقال »ال يمكن أن تنطيل 
لذه األساذيب واالخرتاءات ولذه الغطرساة املينالية للددوان عىل أحد 
خصوصااً وأن ُسلرّ الطائارات اليي سانت تنطلل مان وإىل اليمن سانت 
تيدارض لليوقياف القارسي امليالاف لاكل القوانني يف مطار بيشاة 

السدوعي«.
ل مسائولياته تجااه المصار  وععاا املصادر املجيمَع الادويل ليممُّ
الجائار عاىل اليمان ويف مقدمياه المصار الجاوي الذي َمنَاَع خروج 
الجرحاى للدالج وعاوعة الدالقاني اليمنيني يف الياارج ولم عرشات 
ال املسائولية تجااه الوضع اإلنَْسااني الاذي لمل  اآلالف، وساذا تممُّ
بالشادب اليمني جراء القرصنة املفروضة عىل اليمن واليي سيدكل 
نفساها عىل ُسلرّ املنطقة حال اسايمر تماعي الددوان املسيهرت بمياة 

املاليني مقابل الصمت الداملي املشني وامليزي.

قبائُل مديرية ُحَفاش باملحويت 
تلبي داعي خوالن الطيال وتعلن 

االستنفاَر العام يف مواجهة 
العدوان 

  - متابعات:
شهدت مديريُة ُحفاش بمماخظة املمويت، يول أمل األربداء، 
لقااًء قبلياً حاشاداً ألبنااء ووجهاء قبائال حفاش؛ تلبياة لداعي 
النكف واالساينفار الدال يف مواجهة الددوان السادوعي الغاشام 

والذي ععت إليه قبائل خوالن الطيال.
وأعلن أبنااء مديرية ُحفاش، النفري الداال يف مواجهة الددوان 
السدوعي األمريكي واساينفارلم الكامل لمشد وتجهيز املقاتلني 

لليمررّك إىل مياعين الدزة والكرامة والرشف للذوع عن الوطن.
وأساد أبناُء مديرية حفااش يف بيان لهم اساينفاَرلم للثأر من 
النظاال السادوعي الغاصاب واالقيصاص مان ُسلرّ جرائام االباعة 
البرشياة الناقمة اليي ارتكبولا بمال اليمنيني، واليي سان آخرلا 
مجازرة القاعة الكاربى بصندااء، مدلنني تضامنهام الكامل مع 
ابناء قبائل خوالن الطيال وسل القبائل اليمنية يف االسينفار خفاخاً 

وثقاالً لالنيقال من الددوان الغاصب.

صاروخ صمود 
يدك معسكر 

صربين يف مريس 
بالضالع  

  - متابعات:
الصاروخياة  القاوُة  أطلقات 
الشادبية، مسااء  للجيش واللجان 
األربدااء  26 /10 /2016ل،  أمال 
صاروخاً نوع صموع عىل مدساكر 

صربين يف مريل بالضالع. 
وأوضح مصدر عسكري لوسالة 
األنبااء اليمنياة )سابأ( أن القاوة 
الصاروخياة اسايهدخت بصااروخ 
ناوع صماوع مدساكر صربيان يف 
مريال.. مؤسداً أن الصاروخ أصاب 
يف  خساائر  ميلفاا  بدقاة  لدخاه 

األرواح والدياع.

طريان العدوان األمريكي السعودي 
يشن أكثر من 50 غارة على عدة 

محافظات خالل 24 ساعة

 مصرع 100 من مرتزقة 
العدوان يف جبهة البقع  

  - خاص:
واصل الددواُن األمريكي السادوعي شان غاراتاه الددوانية عىل عدع من 
املناطال واملماخظات اليمنياة ميلفااً األرضار البالغة يف املسااسن والبنية 

اليميية. 
وبمساب مصااعَر أمنياة ومملية، خقد شان طريان الدادوان األمريكي 
السادوعي أمال األربداء ما يقاارب إحدى عرشَة غارة، مسايهدخاً مناطل 
مييلفة يف أمانة الداصمة ومماخظة صنداء، ثالث غارات منها عىل منطقة 

رصف، وثمان عىل مناطل املدخون وبني بارق ومسورة ومبدعة.
يف ذات الساياق شان طريان الددوان األمريكي السدوعي، أمل األربداء، 
ماا يقارب ثالث عرشة غارة توزعت عاىل مييلف مناطل مماخظة عمران، 

سما شن خمل غارت عىل مديرية رصواح يف مماخظة رصواح.
إىل ذلك شن طريان الددوان األمريكي السدوعي أسثر من عرش غارات عىل 
صمراء البقع يف مماخظة صددة، سما شن تسع غارات أخرى عىل مديرييي 

املالحيظ وباقم، يف ذات املماخظة.
سذلك شن طريان الددوان األمريكي السدوعي غارًة عىل مديرية املصلوب، 
بمماخظة الجوف وغارتني عىل منطقة الدوار بمديرية مسايبأ يف مماخظة، 

وسذا غارة عىل مديرية موزع بمماخظة تدز.

  - خاص:
واصال أبطااُل الجيش واللجاان الشادبية ساْمَل مرتزقة 
الددوان األمريكي السادوعي يف جبهة البقع الذين يرصون عىل 

مواصلة القيال لناك.
وقالات مصاعر خاصاة لصميفاة »صدى املسارية« إن ما 
يقارب 100 من املرتزقة املنيمني إىل املماخظات الجنوبية ُقِيلوا 

يف تلك املواجهات.
وأضاخت املصاعر أن المصيلة توزعت ساليايل:

لمج: 36 مرتزقاً. 
حرضموت: م1 مرتزقاً. 

الضالع: 3 مرتزقاً.
عدن: 16 مرتزقاً. 
أبني وشبوة : 27. 

وأشارت املصاعر إىل أنه تم اليدرُُّف عىل بدض األسماء ولم: 
خالد سادد الممر. صالح مممد بن زبني. صالح مممد صالح 

املقري. عبدالله سديد عمر باسواع.
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  - إبراهيم السراجي:
نارشت مجلُة »خوريان« بولييس األَمريكي 
 ،CIA االساييبارات  بوسالاة  واملرتبطاُة 
باليزاُمن مع موقع مدهد واشانطن لدراسات 
الارشق األعناى، عراساًة للباحاث األَمريكاي 
املييصص بشؤون  »ساايمون لندرساون« 
منطقاة اليلياج والدالقاات األَمريكياة مع 

الدول اليليجية. 
مت الصورَة لطبيدة االرتباط  الدراسُة وضرّ
ت  األَمريكاي بالدادوان عاىل اليمان، وخارسرّ
بوضوح شاديد الغاية األَمريكياة من توريط 
عول الددوان، عىل رأسها السدوعيرّة واإلَماَرات؛ 
ليمقيال ماا اتضاح أناه مصلماٌة أَمريكيٌة 
باميياز تمقل ألم ثالثة أَْلاَداف، أولها خْصُل 
جناوب اليمان عن شاماله، وثانيهاا تمقيُل 
أعىل ربح ماعي وأعىل عائدات لواشانطن من 
وراء تجارة الساالح، وثالثها إضداف أَنَْصاار 
اللاه والقاوى الوطنياة املنالضاة للمرشوع 
األَمريكياة يف اليمن بشاكل خااص واملنطقة 

الدربية بشكل عال. 
الدراساة الياي عرضهاا »لندرساون« يف 
مقااٍل بدنوان »سيف يمكن إنهاء حرب جنون 

االرتياب اليي تشنها السدوعية؟«. 
وإذا سانات ألياة عولاة يف الدالام أطمااع 
يف اليمان خاإن وحدة لاذا البلد سايمثل أسرب 
الدقباات الياي تواجاه الطامداني، وإذا سان 
ال السادوعية عبدالدزيز بن سدوع قد  ُمؤسرّ
أوىص أوالعه بدادل الساماح لليمان باليوحد 
خاإن لاذه الوصياة أصبمات واشانطن لي 
املدني بها.  ويدرب »لندرسون« عن ذلك عون 
موارباة عندما قال »اليمن لي املشاكلة اليي 
ربماا لن ييم حلها إال بداد تفكيكها« مضيفاً 
أنه سي تضمن »الوالياات امليرّمدة عدل تداخل 
اململكاة  اخيارتهاا  الرّياي  أي  األوىل،  المارب 
ادوعيرّة، ماع الثرّانية )اليي تيص  الدربيرّة السرّ
أَمريكا(« خيجب عليهاا »اترّباع النرّصيمة الرّيي 
أسدالا امللك عبد الدزيز، املدروف بابن سدوع، 
عندماا سان عاىل خاراش املاوت عاال 1953، 

ويُفرتض أنه قال: “ال تدعوا اليمن ييرّمد«. 
ولكاي ال ييوه القاارئ ولفهم ما سايأتي 
الحقااً اَل بُااادَّ من توضيح أمريان اثنني عىل 
اخارتاض أن الدادوان عىل اليمن لام يبدأ بدُد، 
خقد سان الوضاع القائام أن الواليات امليمدة 
ألَْلااَداف اسارتاتيجية وأطماع اسايدمارية 
قبلت بيوحد اليمن طاملا لناك نظال تابع لها، 
وماع اليغيري غري املمبب لواشانطن إثر ثورة 

21 سابيمرب، باتت لناك قوة يمكن أن تدرقل 
املرشوع األَمريكي، خكان خيار خصل الجنوب 
لو الييار املناساب بناء عىل امليغريات، ولكن 
سياف يمكن أن يمدث ذلك؟ اإلجابة بساهولة 
تكمن يف أنه وطاملا لناك مياوُف لدى النظال 
السادوعي من الشامال بدد ثورة 21 سبيمرب 
أيضااً، ساواء سانت تلاك امليااوف نابدًة من 
ذاتاه أَْو تام تصديرلاا لُه، لكن األلام لو أن 
واشانطن سايدخع بالنظال السدوعي ليصدر 
الدادوان عىل اليمن اسايجابة ليلاك املياوف 
ولكنها يف حقيقاة األمر تطبيقاً إلَراَعة أَمريكا 
يف منع القوة الناشائة بدد ثورة 21 سابيمرب 
مان اليصدي لواشانطن جناوب اليمن خكان 

الددوان لو النييجة لكل ذلك. 
وبالدوعة للباحث األَمريكي »لندرساون« 
خهاو يقول إناه “لطاملا سان جناون االرتياب 
ادوعيرّة بشاأن  ياساات السرّ أسااس صنع السرّ
اليمان. خقاد سانت اململكة تداناي من جنون 
الشك إزاء اليمنيرّني أنفسهم، واآلن، ترتاب من 
اإليرانيرّاني. خامليمارعون الموثيرّاون اليمنيون 
ل  ييلقون اليأيياَد اإليراني«، ويضيف أنه يفضرّ
»مصطلح “اليأثاري اإليراني” لوصف الوضع؛ 
اح أناه يف الوقت الاذي اتياذ خيه  ألناه يوضرّ

الموثياون تنظيم حزب الله اللبناني أُنموذجاً 
لهم، وتبنرّوا شادار “الله أسرب، املوت ألَمريكا، 
املاوت إلرسائيل، اللدناة عىل اليهاوع، النرص 
لإلساالل”، خهم يريادون يف النهاية أن يكونوا 
أسياع مصريلم وليل وسالء تابدني إليران«. 

إذن خاإن االرتياب السادوعي تجااه اليمن 
وإيران لو نقطة انطالق االسيثمار األَمريكي 
لدخع النظال السادوعي نماو الددوان، بغض 
النظر عن وجاوع قناعة أَمريكياة يدرب عنها 
»لندرساون« باسايقالل قارار أَنَْصااار الله 

وعدل تبدييه إليران. 
وبالرغام مان أن ماا ساورّقه األَمريكيون 
للسدوعية من مياوَف بغرض عخدها للددوان 
عاىل اليمن يقاول »لندرساون إناه »مقابل 
ال السادوعية ليقارب واشانطن النووي  تممرّ
ماع طهران، طلبت الريااض الدعم األَمريكي 
يف القيال الاذي تيوضه قاوات اليمالف اليي 
تقوعلا السادوعية إلعاعة إرساء حكم لاعي 
يف صندااء«. ويضيف أن الفاار لاعي يفضل 
َحاليااً »القدر األسرب من األمن الذي يمظى به 

يف جناحه يف أحد خناعق الرياض«. 
وإذا سانات ثاورة 21 سابيمرب قاد طرعت 
القوات األَمريكية من قاعدة الدند خإن المرب 

عىل لذه الثورة سايمقل الدوعة لألَمريكيني 
وتلاك المرب لي يف حقيقة األمر ما نشاهده 

اليول من عدوان عىل اليمن. 
وحاول ذلاك يقاول لندرساون »إىل حني 
انادالع المرب مع الموثياني يف الدال املايض، 
ااة األَمريكية  سانات عمليات القاوات الَياصَّ
تجري خاارج قاعادة الدناد الجوية شامال 
عدن« ويضياف أنه »واآلن، تجاري الدمليات 
األَمريكية من جيبوتي، عىل الجانب اآلخر من 
البمار األحمار، يف أخريقيا. وسما يف الساابل، 
تُشاكل الطائارات بدون طيار جزءاً أساساياً 
مان الجهد املباذول. سذلاك، تيواجد الدرشات 
اااة األَمريكية،  من قاوات الدملياات الَياصَّ

يرّة عىل األرض«.  الشبه رسرّ
وتوضاح الدراساة طبيداة الدالقاة باني 
املصالاح األَمريكياة يف جناوب اليمان وماا 
تديقُده السدوعية أنها مصلمة لها يف الشمال 
امليمثلة يف إزالة مياوخهاا من »أَنَْصاار الله« 
الذيان يمثلون خطراً عىل املارشوع األَمريكي 
قد يمياد الجنوب. تقول الدراساُة: إن »لناك 
السادوعية  املصالاح  باني  حاساماً  خرقااً 
واألَمريكية الذي يصبح واضماً برُسعة. خفي 
حني أن الدعاَم اإليراني للثورّار الموثيني الذين 

يسيطرون عىل الداصمة وعىل جزء سبري مما 
سان يسامى يوماً شماالً لو الذي يهيمن عىل 
تفكري الرياض، إال أن مياوف واشنطن تُرسرّز 

عىل الجنوب«. 
بدد ذلك تماوُل الدراساة رسام مالمح ما 
يجب أَن تكون عليه االسارتاتيجية األَمريكية 
القاعمة نمو تمقيل الهدف امليمثل »بانفصال 
الجناوب«، أماا إزالة ميااوف السادوعية يف 
الشامال خلن تكاون مملَّ اليمال واشانطن 
َع تلك املياوَف، سما قامت  الياي يمكنها أن تبدِّ

بزرعها أصالً يف صدر النظال السدوعي. 
وليوضيح ذلك بشاكل أسرب تقول الدراسة 
األَمريكياة  االسارتاتيجية  تقاول  أن  »يجاب 
عاىل المفاظ عاىل وقف إطاالق الناار، الذي 
يمكان عمجاه يف اتَِّفااق ليقاسام السالطة 
يف الشامال. وخدليرّااً، يسايطر لااعي، رجال 
واشانطن واململكاة الدربية السادوعية، عىل 
مدظم األرايض اليمنية من جناحه يف خندق يف 
الرياض. ولألساف، إن تلاك األرض لي الجزء 
الفارغ مان اليمن، وربما يبلغ عدُع ساكانها 
حوايل ثالثة ماليني شايص خقط. ويسايطر 
“تمالاف الموثاي – صالاح” عىل جازء من 
األرض أصغر بكثري من ذلك الذي يهيمن عليه 
لااعي، إال أنه مان املمكن الدخاع عان الُجزء 
الجبايل عساكرياً. باإلضاخة إىَل ذلك، تشاكرّل 
لذه األرض موطنااً ألسثر من عرشين مليون 
شيص، ولو الجزء األسرب من سكان البالع«. 
ف واشانطن لوصية بن  وسما بدأ األمُر بيلقُّ
سادوع خاألمر ينيهي بهاا أَيْضااً حيث يقول 
لندرسون يف الدراساة ذاته »الدوعة إىَل أُمنية 
ابان سادوع عىل خاراش موتاه، خيماا ييدلل 
بيقسايم اليمان، اَل بُاادَّ من أن يكاوَن لناك 
منطٌل واضٌح لجميع األَْطَراف. خالجنوُب يريد 
له لااعي أيضاً. سما  لذا اليقسايم، وقد يفضرّ
يُقال إن السلطة األجنبية اململية الماسمة يف 
الجناوب، أْي عولة اإلَماَرات، تديقُد أن لذا لو 

اليياُر األخضل«. 
وسما أن واشنطن لي من صدرت املياوف 
للنظال السادوعي خإنهاا ساييوىل إزاليها بل 
وإقناع آل سادوع باتباع نصيمة جدلم بددل 
الساماح بوحدة اليمن. وقد اخييمت عارساة 
»لندرساون« بذلك حيث يقول »إقناع النظال 
السدوعي بيقسايم اليمن يديمد عىل إمكانية 
إقنااع اململكاة الدربية السادوعية، وبشاكل 
خااص وزيار عخاعهاا وويل ويل الدهاد األمري 
مممد بان سالمان، بمكماة الكلماات اليي 

تفورّه بها جده عىل خراش موته«. 

  - متابعات:

باتات مغااَعَرُة اليمان مليابداة اليمصيال 
املناال  صداب  حلمااً  الهناد  يف  الجامداي 
لدبِدالساالل خالد، يف ظلِّ المصاار املفروض 
منذُ أشاهر من »اليمالف بقياعة السدوعية«، 
األمُر الاذي يدخع ثمنَه أيضاً مصابون بماجة 

. إىل عالج ُمِلحٍّ
وخالاد )ل3 عاماً( لو واحد من آالف باتوا 
عاجزيان عن مغاعرة اليمن؛ بسابب المصار 
الاذي يفرضاه اليمالف، وقاف حرسة املالحة 

بالكامل يف مطار صنداء.
ويقول عبُدالساالل خالاد املقيم يف صنداء 
لوسالاة خرانل بارس، أناه يأمال يف ميابدة 
تدليمه الدايل ونيل شاهاعة ماجسيري يف اللغة 

االنكليزية بالهند بناء عىل منمة حصل عليها، 
إال أنه بات حالياً عالقاً يف الداصمة بال أمل.

ويضياف “الطارق غاري آمناة ألصال إىل 
املطارات )األُْخاَرى(، لذلك ال أسايطيع إسمال 

عراسة املاجسيري يف املسيقبل القريب«.
وخارض »اليمالاف« مناذ بادء عملياتاه، 
حصاراً بمرياً وجوياً عىل املناطل اليي يسيطر 
عليهاا الموثياون. إال أن المرساة يف مطاار 
صنداء تواصلت بشاكل ممادوع، واقيرصت 
عىل رحالت ملنظمات إنسانية ولألمم امليمدة، 
وأُْخاَرى لرشسة اليطاوط اليمنية )إىل ُعمان 
واألرعن ونريوبي(، علمااً أن طائرات الرشسة 

سانت تيضع لليفييش يف السدوعية.
وأوقف اليمالف حرساة املالحة املدنية من 
املطاار وإليه بشاكل سامال منذ أغساطل، 
مع اسايئناخه الغاارات الجوية عاىل صنداء 

ومميطهاا إثار تدليل مشااورات ساالل بني 
أطراف النزاع أقيمات يف الكويت برعاية األَُمم 

امليمدة. 
ويقول املدير الدال للمطار خالد الشاايف: 
“املطاار مغلال مناذ شاهرين وأبلغات عول 
الددوان أن املطار مغلل لا 72 ساعة. تجدعت 
الفارتة 72 سااعة أُْخاَرى وأغلال املطار من 

يومها حيى لذه اللمظة«.
ويضياف لفرانال بارس “لنااك حاالٌت 
إنساانية باآلالف: مرىض وطالب ومغرتبون” 
ال يسايطيدون السافر، و”حااالت إنساانية 
سثارية جداً عانات من لذا اإلجراء ساواء من 
الدالقني يف مطارات أخرى أَْو الماالت املرضية 

واالنسانية املوجوعة يف الداخل«.
وييمادث املدير الدال للنقال الجوي مازن 
الصويف عان “أرضار سبرية جاداً” جراء وقف 

حرسة املطار.
ويوضاح “لناك اآلن الددياد من الدالقني. 
تجااوز الدادع 20 ألاَف يمناي خاارج البالع 
يريدون الدوعة إىل اليمن. لؤالء ال يسيطيدون 
اآلن مواَجهاة نفقات املديشاة” يف الدول اليي 

ييواجدون خيها.
ويضياف “لناك أيضاً الددياد من الماالت 
املرضية املسيدصية اليي تمدث يومياً؛ بسبب 
المصار عىل مطار صندااء الدويل”، و”لناك 
الدديد من الطالب الذين خقدوا مدارسهم ولم 

يليمقوا بجامداتهم«.
للشاؤون  امليمادة  األَُمام  منسال  وسان 
اإلنساانية يف اليمن جايماي ماسغولدريك ععا 
أخارياً “سل األطاراف إىل الساماح للرحاالت 
باسيئناف نشاطها إىل صنداء لييمكن الناس 

من نيل راحة يمياجونها بشدة«.

اليميياة  البُنياة  يف  األرضاُر  واندكسات 
املسااعدات  إيصاال  عملياة  عاىل  للمطاار 

اإلنسانية.
ويؤسد نائُب مدير برنامج األغذية الداملي يف 
اليمن، أعلم مسلم، وجوع “صدوبات سثرية” 
إليصال املسااعدات، “تبدأ باليصاريح األمنية 
واليأخري يف رشاء املواع الغذائية وإعخالها عرب 
( إىل الطُرق والجساور  البمر واملوانئ، )وتميدُّ
املدمارة، وعادل إمكانياة الوصاول إىل ساخاة 

املناطل«.
ويوضح أنه عىل سبيل املثال “لنمصَل عىل 
املواع الغذائية من الرشاء حيى تصل إىل اليمن، 

نمياج إىل ل أَْو 5 شهور«.

* عن وكالة فرانس برس- بتصرُّف يسير.

مجلة فورين بوليسي: االسرتاتيجية األمريكية تقوم على 
تقسيم اليمن بعد توظيف العدوان لتحقيق االنفصال

فرانس برس: حصاُر »التحالف« ُيبقي آالَف اليمنيني 
عالقني داخل بالدهم وخارجها
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حمود عبداهلل األهنومي
إجاراء سارب واخيباار  إن 
أن  يمكان  الياي  للفرضياات 
تجيب عىل لذا املشاكل يرجح 
أن ارتبااط اليمنياني بالفكار 
الثوري اإلساالمي املنطلل من 
القرآن الكريم وصميح السنة 
النبوياة، ممثاال يف تطبيقات 
أئماة ألال البيات ساالل الله 
عليهم، بدءا من اإلمال المسني 
حفياده  ثام  الساالل  علياه 
اإلماال زياد بان عيل، ثام من 
تاللام حيى يول النااس لذا، 
لاو الدامل الاذي وقف خلف 

تشكيل الهوية الثقاخية والوجدانية واألخالقية 
املنيمياة لثقاخة اليمرر واإلبااء وتفضيل املوت 
بكرامة عىل الدياش تمت وطأة الذلة واإللانة، 
حيى صاار لذا األمار إرثا تاريييا، ويكيساب 
املرشوعية اليارييية املسيدعية للمجد والفير، 
وصار ضمن تداعيات االنيماء المقيقي للهوية 

اليمنية.
ومان عون شاك خقد ضاعف اليمساك بهذه 
األخالقياات واملبااعئ يف ألال لاذا الدرص من 
وجاه  يف  الدادوان  خادش  أن  بداد  اليمنياني، 
سراميهام، وأراع بصاورة مذلة الدباث بدزتهم؛ 
ولاو األمر الذي خارسَّ ويفرسِّ القوة الشادبية 
الهائلاة الياي رخدت لاواء اليمادي والصموع، 
وواجهت جماخل الغزاة واملديدين يف الرب والبمر 
والجو، واليي لم تزعلم سثرة اليضميات وأعداع 
الشاهداء مان املجالديان واملدنياني إال إرصارا 
عاىل اليمساك بموقفهام واليشابث بمرييهم 

وسراميهم.
ولاا نمان اليمنياني ونمان نياوض لذه 
املدرساة، مدرساة الارشف والفضيلاة واإلبااء 
واليمارر ويف مارور ذسارى اسيشاهاع اإلماال 
الثائار المار الكريم اإلمال زيد بان عيل عليهما 
الساالل، ال نملاك إال الوقاوف ملياا عناد لاذه 
الثاورة؛ ألنهاا تديرب مصدرا مهماا من مصاعر 
صموعناا ويقينناا، وممطاة روحياة مدطاءة 
تزوعنا بالصرب واملصابرة واملرابطة، ونجد خيها 
اميداعا طبيديا لثورتنا، ومينفسا روحيا واسدا 
ملجالديناا، وأمثولة خاضلاة ليجربينا، وصدى 
أصيل ليمرسنا الواعي والرسايل؛ ولهذا ال يسدنا 
إال اليذساري ألنفسانا وإلخوانناا وأبناء شادبنا 
الدربي املسالم بهذه الثورة وأوجه اليشابه بني 
ثاورة اإلمال زياد، اليي تديارب الثاورة امللهمة، 
والثاورة األل، والثورة املثال، وباني ثورتنا اليي 
ال زلناا نيوض غمار مراحلهاا الدامية، ونقدل 
خيها أنفسانا وآباءنا وإخواننا وأبناءنا شاهداء 
سرماء أعازاء، حيى نمقل اليكريام الذي أراعه 
اللاه لبني اإلنساان، ويرياد آل سادوع تمقيل 
رغباات األمرياكان يف سالبها عنها. سنسايمر 
حياى نكون أملك بقرارنا وساياعة بلدنا وأقرب 
إىل رخاه أبنائاه من خالل الدولة اليمنية الداعلة 

اليي ننشدلا.
يف لذه السلسالة من املقاالت سيسايدرض 
الكاتاب بداض الدناارص واملفارعات الميوية 
يف ثاورة اإلماال زياد ماع مقارنيها بنساييها 

املنمدرة عنها، واملنيمية إليها.

1 - اإليغال يف الجريمة
يمثال مقيال اإلمال المساني بن عايل الذي 
تنزلات اآلياات القرآنية بفضلاه، واميألت سيب 
المديث النبوي بمناقبه - نقطة خارقة يف تاريخ 
اإلساالل، سشافت أن األمة انمدرت إىل مسيوى 
سميل من البدد عن الله، والغفلة عن مرشوعه 

اإللهي يف لذا الوجوع، وعكست مقدار البدد عن 
تداليام القرآن الكريم؛ ولهاذا سان عىل املجيمع 
املسالم آناذاك أن ييلقاى لذه 
املصيباة الفاعحاة باعيبارلا 
وأخالقياة  خكرياة  صدماة 
وأن  واجيماعياة،  وروحياة 
تزلزل أخاكاره، لكاي يدوع إىل 
الهدى ليضع  رشده، وييلمل 

رجله يف الطريل الصميح.
قيال اإلمال المساني وألل 
بييه الذين لم ألل بيت رسول 
الله صىل الله عليه وآله و سلم 
بيلك الطريقة الوحشاية، جررّأ 
تلك السالطة إىل ارتكاب املزيد 
من الجرائم، خمان ييجرأ عىل 
قيل سايد شاباب ألال الجنة، 
ساييجرأ عىل ارتاكاب موبقات أعظام وأخظع، 
لذلاك خقاد أعقبهاا األموياون يف الداال الياايل 
بجريماة اسايباحة املديناة املنورة ثالثاة أيال، 
بكل ما تممل سلمة )اسايباحة( من مدنى، ثم 
أعقبولاا يف الداال اليايل أيضاا بجريمة قصف 
الكدبة باملجانيل، وتمريقها، وإخاخة الداخلني 
باملساجد المرال الاذي جدله الله للنااس أمنا؛ 
األمر الذي أسل حينها الرتكاب جرائم خظيدة 
ومذلاة وميزية، تمنى من ورائهاا حيى أولئك 
الذين ساناوا من أنصار السالطة أنهم ما سانوا 
مان أنصارلاا، ورأينا سثاريا من أبنااء أرشاف 

القبائل وأصدقاء األمويني وقد ثاروا ضدلم.
وباملقارناة خإناه عىل لاذه الشادوب اليي 
وصميهاا  امليازي،  ساكوتها  الياول  نداياش 
الشايطاني، ولاي تارى املجرمني مان تمالف 
الددوان السادوعي األمريكي يديثون خسااعا يف 
اليمان أرضهاا وإنساانا، حيى أنهم لام يرتسوا 
خطاا من اليطوط المماراء إال وتجاوزوه، وال 
جريماة وال خرصاة مان جرائم وخارص القيل 
إال وأرسعاوا إليها. إن عىل شادوب الدالم اليول 
وال سيما شادوب املنطقة والدالم اإلسالمي أن 
يسايددوا لجرائم مشابهة سايماَرس ضدلم، 
وترتكب بمقهم، وسوف لن يجدوا الكثري ممن 
يساينكرلا؛ ألنهم لم قد حكموا عىل أنفساهم 
باسيمقاقهم لها بسكوتهم حني مورست بمل 

اليمنيني خسكيوا، ولم ينبسوا ببنت شفة.
ارتكب الدادوان السادوعي األمريكي مئات 
املجازر بمل شادبنا، وسل جريمة منها جريمة 
حارب، سفيلة باأن تضع أربااب اليمالف خلف 
الددالاة، وأن ييمارك سل حار، وسل  قضباان 
مسالم، وسل عالام إليقاخها، ومع ذلاك خهناك 
صمت عاملاي مطبل، وميٍز، يبانيِّ بوضوح أن 
منظماات حقوق اإلنساان الداملياة، واململية، 
واألنظمة الدربية، واإلساالمية أصبموا أصفارا 
عىل الشمال، وأن المديث عن المضارة الغربية 
ورقيهاا، وعان الدلمانياة وخضائلهاا، وحرية 
اإلعالل وخضاءاته الواسادة، سله لراء يف لراء، 
وأنهاا سلها غري جديرة بالثقاة، وال باليأثر بها، 
وال باالنيظاار منهاا خريا، وأنهاا بديدة عن سل 
االععاءات اليي أطلقولا وصكوا مسامدنا بها. 
خأي إسالل لذا الذي طاملا رطن به مطاوعة 
اليمان، وأي إساالل  السادوعية وغلمانهام يف 
أوسادونا زجرا وتيويفا أن يديادي أحدنا عىل 
لار، بينماا سامح لهام باالعيداء عاىل جميع 
األلارار، والميواناات، والبارش، القابداني عىل 
لذه األرض اليمنية؟ وأي إساالل عليه شايوخ 
األزلر، والقرويني، وخاس، واملشارقة واملغاربة، 
يسامح أو ياربرّر الساكوت عاىل / أو املبارساة 
الرتاكاب مئاات الجرائم واملجازر بمل شادب 
عربي مسالم، واليي مجازرة واحدة خقط منها 
سفيلاة بيمريك ضمري الجباال والبمار إن سان 

لهاا ضمري، ععك مان لؤالء الذين ماألوا الدنيا 
زعاقا ونديقا بمضارتهم وأخالقياتهم وحقوق 
اإلنسان، ثم لم نجدلم نمن سيمنيني إال رشساء 
قذريان ووقماني يف مجاازر بشادة وخظيداة 
ترتكب بمل شادب عربي مسلم، ال ينوي الرش 

بأحد.
يف قااعل األياال سيشان إرسائيال وأمرياكا 
وغريلماا حروبا لمجياة، ضد الفلساطينيني 
الداذاب،  ساوء  وسيساومونهم  وغريلام، 
الاذي  الماد  إىل  جرائمهام  ساقف  ويرخداون 
ابيدعه السادوعيون، وحني يرتكبون جريمة أو 
اثنيني، وتساينكر عليهم املنظماات المقوقية، 
خإن مجاازر الددوان عىل اليمن سايكون املالذ 
االضطراري للصهاينة وغاريل ليربير جرائمهم 

القذرة، ومن سيسمع لهم شكوالم حينئذ؟!.
إن إساكات صاوت لاذا الدادوان، وإطفاء 
ناره السامول، وإعانة جرائمه البشدة مصلمة 
إنساانية أوال؛ ألنها سيغلل الباب أمال أي مديٍد 
غاشاٍم ينوي أو يبيت اإلجرال ضد آخرين بذات 
الجرائم اليي طالت اليمنيني وبقدر مسايوالا، 
ولو أيضا مصلمة عربية وإسالمية؛ ألنه إذا تم 
إيقااف المرب وتم إعانيها ومماسمة امليورطني 
خيها خربما سيساالم يف إعااعة االعيبار لبدض 
األخالق، والمادوع، والقيم، وقواعد االشايباك، 

ولذا ما ال أظنه سيكون يف املسيقبل املنظور.

2 - االرتباط بالقرآن الكريم / 
القيادة املرتبطة بالقرآن الكريم

ولِادت ثورتنا اليول سما ثاورة اإلمال زيد بن 
عايل عليهما الساالل باألمل من رحام تداليم 
ومنطلقاات القارآن الكريام، اإلمال زياد الذي 
يقول: »خلوت مع سياب الله ثالث عرشة سانة 
أتدباره وأتأملاه«، والذي سان ال ييوساد القرآن 
ليلاة من اللياايل، بال سان يمر يف لياايل عباعته 
الطويلاة عاىل آياته تأماال وتدبرا والياداء، إىل 
الدرجاة اليي شااع يف ألال املدينة املناورة، إذا 
زارلا أحد الدلماء، خساأل عن اإلمال زيد خإنهم 
سايجيبونه: )ذاك حليف القارآن(. ولو اللقب 
الذي لم يمظ به ابن أل منذ صدر اإلساالل حيى 

يومنا لذا.
لقد طلب اإلمال زيد من أخيه األسرب وأسياذه 
الدالام مممد الباقر بن عيل زين الدابدين سيابا 
خياه بدض األحكال، خنيس الباقار، حيى إذا مررّ 
وقت تذسرّار الباقر لاذا الطلب، خذلاب ليديذر 
لإلماال زياد، ويساأله إن سان ال زال بماجة إىل 
لذا الكياب، خفوجئ الباقر بقول اإلمال زيد بن 
عيل عليهم الساالل: »لقد اسيغنيت عنه بكياب 
اللاه«، وملاا أراع الباقر أن ييياربه يف مضمونه، 
خساأله عناه، قالوا: إناه »وجده ال ييارل منه 

حرخا«.
إن إعاالن اإلمال زيد بن عيل عليهما الساالل 
اسايغناءه بالقرآن الكريم عن سياب أبيه، لدليل 
واضح أن يف القرآن الكريم ما يكفي من الهداية 
واألحكال اليي تكفي لليمرك الثوري الجهاعي، 
ولام يكن لذا األمر مديبا بمل اإلمال زيد، حيى 
يقاال خياه: إنه تارك مرويات آبائاه وألل بييه 
وعادل عنهاا إىل القارآن الكريام، سماا لم يكن 
مديباا بمل سياب أبياه ومروياته أن اإلمال زيد 
اسايغنى بالقرآن عنها، ألن اإلمال زيد لم ييرل 
منها حرخا، وال ييالف مضمونها بأي ميالفة، 
خماا بالناا نديب بدضنا بما ال عياب خيه، وبدد 
أن مارت قرون طويلة عىل مرويات تزعاع يف سل 
جيل بأسثر مما سانت عليه، يف حني يفرتض أنها 

تنقص وال تزيد.
تماما سما لو األمر بالنسابة لهذه املسارية 
املبارساة اليي ندايشاها الياول، وتممل مالمح 
مارشوٍع نهضاوي إحيائاي سبري، يساينهض 
األمة من ساباتها، ويدلها عىل مواضع رشدلا، 
ويمذرلاا بمكمة عميقة عىل مكامن الضدف، 
وأماسن اليلل، وينطلال خيها من خالل القرآن 
ال القلوب من خاالل االنطالق مع  الكريام ليفدِّ
الله تداىل بيقني قوي ال يشاوبه شاك، وبثقة يف 
اللاه مطلقة، وبيوسٍُّل علياه ال ارتياب خيه، لذه 
املسارية اليي ألم ما يميزلا لو انطالقيها من 
القرآن الكريم بشاكل أساايس، عمارت القلوب 
بمدرخاة الله عماارة زالية، وساقت النفوس 
بأنهاار أخاكار القارآن الدذباة، خانطلقات مع 
الله، وتمرست يف سابيله، وسانات لذه امللممة 
األساطورية مان الرجال الذين عرخاوا الله حل 
مدرخياه واليي ندايش خصول أحداث صموعلا 
ويقينهاا وقاوة رجالها وبأساهم عاىل ضدف 

عدتهم وعياعلم وقلة ذات أيديهم.
إن االنطاالق مان القارآن الكريام، ال يدني 
إلمال السانة الصميمة املأثورة عن الرساول 
ممماد صىل اللاه عليه وآله وسالم، ولم يقصد 

ذلك أبدا السايد حساني بادر الديان يف مالزمه، 
بقادر ما قصاد اطمئنانه إىل ما جااء به القرآن 
الكريام، وأخضلية الرسعة باملبااعرة إىل اليمرك 
بالنص املضمون، بدال من الضياع خرتات طويلة 
وقطع املساخات الشاسدة يف املواع اليي ال زالت 
بماجاة إىل الغربلاة، واليممياص، ولنااك من 
األماور الجهاعية ما تسايوجب رسعة اليمرك، 

ويف القرآن ما يكفي لهذا.
قبل أن ييمرك اإلمال زيد يف ثورته املسالمة 
سان قاد تمرك تمرسا مدرخياا وخكريا وثقاخيا 
النااس إىل املصااعر األصيلاة  وعينياا، خأعااع 
للمدرخة، واتجه أساسا إىل القرآن الكريم يدعو 
إلياه، وإىل إحيائه، خمكث سانني طويلة ييأمله 
وييدبره، يناجي الله من خالله، ويسيشادر أنه 
واألماة مياطبون بهذا اليطاب، يف إطار تمرك 
عمايل واع، ولهاذا وصلات قناعاتاه إىل وجوب 
الجهااع ضد أعاداء اللاه املديدين، ولذا شاأن 
سل مان ييمارك من خاالل القارآن وييجه إليه 
باعيباره املصدر األصيل للمدرخة املكونة للرؤية 

والوجدان والسلوك واملمارسة.
يف الدارص المدياث عازف اإلماال اليميني 
عان مرويات ألل مذلبه حاول األمر باملدروف 
والنهاي عن املنكار، والجهااع، وإقامة رشيدة 
الله، ولم يكن أمامه من خيار ساوى اليوجه إىل 
سياب الله ليمييه يف واقده، وليأخذ منه نظرييه 
حاول اليغياري، وإقاماة المكومة اإلساالمية، 
وأعبياتاه حاول لاذا املوضاوع تشاري إىل لذا، 
حيث عزف عن اآلراء الفقهية لشايوخ مذلبه، 
الكريام  القارآن  واتجاه صاوب  ومروياتهام، 
ليرتجماه عمليا يف تمرساه الثاوري الجهاعي، 
والرتباطه بالقارآن الكريم أحدث ما أحدث من 

تغيري يف حرسة الياريخ المديث.
ومثله اتجه الشاهيد القائد حسني بدر الدين 
الموثي إىل إحياء حالة الجهاع، واألمر باملدروف 
والنهاي عن املنكر، وبناء حالاة اليقني بما عند 
الله ونرصه للمؤمناني، ملا بات الكثري ينيظر أن 
يكاون يف قوة ماعية موازية للظاملني والطاغني؛ 
ولاو األمار الذي لام ولان يمصال، وحينها ال 
يدادل امليدذِّرون املساوِّغات واملاربِّرات للقدوع، 
والينصل عن املساؤولية، خدااع إىل القرآن وععا 
إىل الداوعة إلياه، وخلل لاذه الروحياة الدالية 
يف الشادور بالله، وباليقني ملاا عنده، يف نفوس 
لذا الجيل الدظيم الذي نراه اليول يساطر أروع 
أمثلاة اليضمياة والفاداء، واليقني، والشادور 

باملسؤولية الدظيمة.
إن بقاء االرتباط بالقارآن الكريم واليمالف 
مداه لاو الضماان لبقااء الروحياة الثورياة 
الجهاعياة يف لاذه األماة الدظيمة الياي أثبيت 
جدارتها تجااه لذا الددوان الصلف والغاشام. 
وسماا انيارص اليمالف ماع القارآن الكريم يف 
مسريتنا األوىل للبرشية جمداء، وقدل لهم نرصا 
اسارتاتيجيا، أسال ملفهول الثورة عىل الماسم 
الظالام الغشاول، وأساقط عاروش الظاملاني 
يف خارتات تارييياة عديادة، وصاار مثاال أعىل 
ونموذجاا ملهما لكل األحرار عاخال لذه األمة 
وخارجها، سذلك نشاهد اليول تباشاري انيصار 
ثورتنا املبارسة واليي تدد حسانة من حسانات 
إماال الجهااع واالجيهاع، وإن النارص لكبري ما 
عمناا مرتبطاني باللاه تدااىل، ميوسلاني عليه، 
مقدمني مؤلاالت املدية له عز وجل، ولو الذي 

بيده النرص والدون.

3 - الثورة الفكرية والثقافية أوال
تميازت ثاورات ألل البيات عليهم الساالل 
بأنها ثورات واعية، تدي مرشوعها وواجباتها، 
وألداخهاا، ولام تكن مجارع نزوات شايصية 
ات خدل انيقامية، ، سما أنها ثورات  عابرة، أو رعرّ
شااملة، ال ينفصل خيها الديناي، عن الفكري، 
عان الثقايف، عان السايايس، عان االجيماعي، 
عان االقيصاعي، خإذا قدماوا رؤية ثورية خإنها 
تكون رؤية شااملة ساملة تدالاج حاجة األمة 
واملجيمع يف جمياع املجاالت؛ ألنهم عىل مدرخة 
بأن سل مجال من لذه املجاالت ساييدل املجال 
اآلخار، ولاو بماجاة إلياه، سماا أنهاا ثورات 
املجيمع واألمة ممياجاون إىل إطالق رشارتها، 
ولام املسايفيدون مان برامجها، حياث عائما 

تنماز إىل صفوف املسيضدفني والفقراء.
لقد اتكأ األمويون عىل أعوات سثرية يف المكم 
مكنيهم من السايطرة عىل الناس، باإلضاخة إىل 
األعوات اليقليدية، ساملال، وسالسايف، ومنها أن 
الماسم األماوي صنع تياارات خكرية مناقضة 
للمبدأ اإلساالمي األصيال، ووجهها إىل مصلمة 
بقائاه، وعادل املال باه، أو حياى اليفكاري يف 

تغيريه.
عأب حاكال األموياني ووالتهم عاىل تصوير 

أنفساهم سسايف مصلت عاىل رقااب األمة، ال 
يرع، وال يمد، وما خيئ خطباؤلم يبرشون أنهم 
»قادر اللاه الناخذ عىل األمة، والاذي ال بد منه«، 
والاذي لن ينجيل حيى قيال السااعة، وثبت من 
مصاعر عديدة أن مؤسال خكارة الجرب اإللهي 
لاو مداوية بان أبي سافيان، وسان يهدف من 
ورائهاا إماتاة نزعاة اليغياري من عقاول أبناء 
األمة، وخلال حالة الرضا والصارب عىل املظالم 
األموياة، ولام يدجز لو وخلفاؤه عن تساويل 
مروياات تجدال من ذلاك الصرب املقيات )ولو 
جبان يف المقيقة( عينا يَيقرَّب إىل الله به بدُض 

املغفلني.
سما سدى األمويون لليبشاري بفكر املرجئة 
الاذي يرجائ مظالام الظاملاني والمكام عاىل 
سالوسياتهم إىل يول القياماة، بمجة أنه يكفي 
أنهم مسالمون، وال يجوز المكام عىل ظلمهم 
أو جورلام، وسان لاذا المزب لاو الييار الذي 
راج بكثارة يف الدرص األموي مناذ مقيل اإلمال 
المساني واقيماال املدنياة وقصاف الكدبة يف 
أياال يزياد، وتيرسرّ لألموياني بداض الزالدين 
الداجزين عن اقيمال مدارك الشهوات، والذين 
ععاوا لمالة القناعة واليواري بادال من اليغيري 
واألمار باملدروف والنهي عان املنكر، خوخا من 
وقوع مظالم خاحشاة وسبرية، أي أنهم بدال من 
أن يجدل لاؤالء امليدينون من مجازرة سربالء، 
واسايباحة املديناة املناورة، وقصاف الكدباة 
موِجباا لليمرُّك الجهاعي ضد من نفذلا، ذلبوا 
إىل الييوياف بهاا وجدلهاا مااعة لليمذير من 
الثورة عىل من خدلها وارتكبها، وععوا إىل الهدوء 
واالسيسالل، تماما سما يفدل عمالء السدوعية 
حينما يظهرون اليول وراء سل جريمة يرتكبها 
الدادوان ليماذِّروا الشادب اليمناي مان مغبة 
مواصلاة الصماوع والصرب واليمارك الجهاعي 

بمجة وحشية لذا الددوان.
إنها لنظارة قارصة، ولداماة، وسابمة ألي 
تمرك ثاوري قاعل، أعرسها اإلماال زيد بن عيل، 
وتمررّك ليفنيدلاا، والرع عليها منذ وقت مبكر، 
من خالل القرآن الكريام، وحججه، ومن خالل 
املناظارات، وباليمذير من لذين المزبني، ومن 
مقوالتهم، واليمذيار حيى من الصالة خلفهم، 
أو تساليم الزساة أليهم، عازال لهم عن اليأثري يف 

املجيمع، وتقبيما لطبيدة تمرسهم.
سما قدل مالمح منهجية لليدامل اإلساالمي 
حول خهم القارآن واليدامل مده ومع املرويات 
النبوياة، ووجاوب عرضها عىل القارآن الكريم 
وعاىل املدلول من السانة النبوية، بل انطلل لو 
بنفساه ليطبيل لذه املنهجياة الرائدة، وذلب 
يفارس القارآن حياى يف عقار عار األموياني يف 
عمشال، ليميي خيهام روح القارآن وتداليمه، 
ولوال إعراك األمويني خطورة اسايمرار السماح 
لاه يف اليدريف بثقاخياه وخكاره، ومندهم إياه 
لاكان قاد أثار تأثاريا سباريا، ولكنهام أصدروا 
املراسايم بمناع الناس حياى من الساماع له، 

بمجة قوة تأثريه وبيانه.
ومن القضايا الثقاخياة اليي سان يميج بها 
األمويون ومدارساهم الفكرية اليدجينية، سثرة 
النااس املليفاني حاول اليليفة األماوي، وقلة 
امليبدني أللل المال، ويف لذا الصدع سيب )مدح 
القلاة، وذل الكثرة يف القرآن الكريم( مسايهديا 
بالقارآن الكريام ليبياني خطاأ نظرياة أحقية 
األسثرية، وباطلية األقلية. وما أشانع من يكرر 
لاذه القضية اليول ليقاول لليمنيني بأنهم عىل 
خطاأ؛ ألنهم أقلية مظلوماة يف مواجهة أسثرية 

ظاملة وغشومة.
وألن مدظم الدلماء سانوا إحدى رسائز المكم 
األموي، من حيث انيراط بدضهم وعورانه مع 
مرشوع األمويني اليسالطي، أو من حيث تييل 
البدض اآلخر عن مسؤولييه يف مواجهيهم، لقد 
هام بالقارآن الكريم، وبني  اساينهضهم وحاجرّ
مساؤولييهم، وخطاورة تأثريلم عاىل الدامة، 
وبني أنهم لام من ييممل املساؤولية األعظم. 
وحثهام بكالل أقال منار المجاة البالغة، وأعىل 

لواء املمجة الواضمة.
وال ييفاى أن املارشوع القرآناي يف اليمان، 
وما سابقه من إرلاصاات باليمارك اليدليمي 
املثمار، سان يرياد تثقيف الناس بهاذه الثقاخة 
الجهاعية، والواعية، وسان لذلك أثر عظيم، أثمر 
بإيجاع بنية برشية سانت نواة اليمرك يف بداييه، 
وسان لاذا اليمرك السالمي يريد االسايمرار يف 
ذات املسالك الرتبوي واليأليايل واليثقيفي لوال 
مداجلة أعداء األمة بإعالن الددوان الدساكري 
املباارش والرصياح ضاد املؤمناني يف أرضهام 

وعيارلم.

ييبع يف الملقات القاعمة،،

بني ثورتنا األوىل .. وهذه األخرى
يكمل العدوان السعودي األمريكي على اليمن شهره السادس 

من العام الثاني على التوالي، وال زال اليمنيون يقاومون هذا 
العدوان بشراسة منقطعة النظير، وتمتلئ بهم ساحات الثورة 
كما ساحات الشرف والعزة، رغم الفارق الكبير لصالح العدوان 

في التسليح، والغطاء الجوي المتطور، والتقنية العسكرية 
الحديثة التي يزود الغرب بها عمالءه في المنطقة، وهنا 

نتساءل لماذا صمد اليمنيون كل هذا الوقت، ولماذا يبدون 
استعدادا أطول، وإلى سنوات كثيرة قادمة؟ ولماذا اختص 

اليمنيون بخصيصة المقاومة الصلبة؟ ولماذا مّرغوا أنوف الغزاة 
على تراب اليمن الطاهر على مر التاريخ، ولماذا كانت جبال 

اليمن الشماء هي المكان الطاهر الذي لم تدنِّْسه قدُم محتلٍّ 
غاٍز أجنبي؟

)1(
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ال بد من تشكيِل الحكومة والعناية بما يعزز التصدي للعدوان
الجريمُة الفظيعة والشنيعة يف القاعة الكربى وإنكاُرها واالعرتاُف بها فضيحٌة للعدوان األمريكي السعودي ومنافقي الداخل واملجتمع الدولي
ال بد من العناية بالشأن اإليرادي وتحمُّـل رجال املال مسؤوليتهم بدعم االقتصاد فيما يفيد البلد ويفيدهم

  ال زال الخطُر ُمحدقًا 
بالكثير من الدول التي فيها 
بعُض االستقرار، ومصر ودول 

المغرب العربي معرضٌة للخطر 
الذي تعرضت له اليمن وسوريا 

وليبيا وبلدان أخرى.

 نباِرُك للشعب العراقي 
عمليَة الموصل، ونأمُل تطهيَر 
كل بالده من دواعش النظام 
السعودي وأمريكا، كما نأمل 

النصَر ألشقائنا في سوريا، 
والمقاومة في فلسطين 
ولبنان، ولكل أحرار العالم

 أنتم أيها األمريكي 
والسعودي َمن تسعون لتجويع 

هذا الشعب وتحاربون البنك 
المركزي في صنعاء، أنتم َمن 

تسَعون لتجويع اآلالف من األسر

 جرائُمهم واضحة وبّينة 
وعدواُنهم مستمرٌّ، وال 

معطيات تؤكد على ُقرب 
انتهاء هذا العدوان.. ولكن 

ما يفيُد شعبنا هو تحمل 
المسؤولية هو رفُد الجبهات 
بالرجال، ومواجهة عدوانهم 

االقتصادي 

أعوذُ باللِه من الشيطاِن الرجيِم.. 
بسِم اللِه الرحمِن الرحيِم..

الَمْماُد لله َربِّ الداملني، وأشاَهُد أن ال إلَه إالرّ اللُه امَلَلُك 
داً عبُده ورساولُه  الَمالُّ املبني، وأْشاَهُد أَْن َسايَِّدنا ُمَممَّ
ااٍد  ااٍد وعىل آِل ُمَممَّ خاتُم النبيني.. اللرّهم َصلِّ عىل ُمَممَّ
ااٍد، سماا صليَت  اااٍد وعاىل آل ُمَممَّ وبااِرْك عاىل ُمَممَّ
وبارسَت عىل إبراليَم وعاىل آِل إبراليَم إنك حميٌد مجيٌد، 
وارَض اللهم بِرَضاك عن أصماِبِه األخياِر املنيَجبني وعن 

سائِر عباِعَك الصالمني.
أَيَُّهاا اإلِْخَوُة األعازاُء المارضون يف المفاِل املرسزي، 
ااَلُل  أَيَُّها اإلِْخَوُة واألخوات املسايمدون يف ُسلرّ مكان.. السَّ

َعَلايُْكْم َوَرْحاَمُة اللِه َوبََرَساتُه.
َمررّت بنا يف الدارش من لذا الشاهر شهر ممرَّل ذسرى 
الواقداة والفاجدة اليأرييية الكربى، ذسرى اسيشاهاع 
سابط رساول الله وريمانيه، اإلماال المساني َعَلايْاِه 
اااَلُْل سايد شاباب ألل الجناة، وتأتي يف لاذا اليول  السَّ
ذسارى أُْخَرى لي اميداٌع ليلك الذسارى أيضاً، لي ذسرى 
اسيشهاع حفيده اإلمال الشهيد زيد بن عيل زين الدابدين 

وسيرّد الساجدين بن اإلمال المسني عليهم السالل. 
ااَلُْل سانت ثورتُه وسان قياُمه  واإلماُل زيٌد َعَلايْاِه السَّ
وسانت حرسيُه امياداعاً لقيال وثورة وحرسة َجدِّه اإلمال 
ااَلُْل، اميداعاً سلياً، اميداعاً يف الجولر  المسني َعَلايْاِه السَّ
واملضمون، يف الاروح والهدف، اميداعاً يف املوقف، اميداعاً 

يف اليوجه، اميداعاً يف طبيدة الظروف والدواخع.
لاي امياداٌع لمرساة اإلْساااَلل، حرساة اإلْساااَلل يف 
حقيقيه يف مباعئه يف جولاره يف قيمه يف أَْخاَلقه، اميداٌع 
لمرساة اإليماان باالسايجابة للاه ُسابَْماانَُه َوتََداَلاى، 
ونمان حينما نُميي لذه الذسارى نميها بددة اعيبارات 
سواقداة وحاعثاٍة تأرييية مهماة لها تأثريُلاا الكبري، 
اة جيالً بداد جيل، لها ألمييها  وامياد لذا اليأثري يف األُمَّ

يف ُسلرّ يشء، يف مضمونها، يف أسابابها، يف مسيوياتها، يف 
ألداخها، يف تأثريلا، خيها من الِدرَب والدروس اليي نمياج 
إليهاا اليول، نسايفيُد منهاا سواقدة تأرييياة لها صلة 
باليأريخ الاذي اميدَّ تأثريُه إَلاى المارض، خما حارُضلا 

اليول بكل ما خيه إال اميداع لذلك املايض.
نُمييها باعيبارلا ذسرى لَدَلٍم عظيٍم من أعالل الهدى، 
من رموز اإلْساااَلل، رجٍل عظيٍم حمل رايَة اإلْساااَلل يف 
ااة، ورخع صوت المال يف زمن الساكوت، وتَماررّك  األُمَّ
اة؛ بهدف إنقاذلا من الضالل  اة ُسلرّ األُمَّ يف أوسااط األُمَّ
والظلماات والظلام والقهار والطغيان، خهاو باعيباره 
رمزاً مان رموز اإلْساااَلل، وَعَلماً من أعاالل الُهدى، لو 
يف موقاع القدوة، ويف موقع األساوة، نيطلاع إليه، إَلاى 
جهااعه، إَلاى ساريته، إَلاى مواقفه، إَلااى أقواله، إَلاى 
ااة، وما قدمه إنما قدمه  علوماه، إَلاى ُسلِّ ما قدمه لألُمَّ
مان خاالل ما اليدى به وماا اليزل به وماا تمىلرّ به من 
مباعئ اإلْسااَلل وقيم اإلْسااَلل وأَْخاَلق اإلْسااَلل وتداليم 
اإلْساااَلل، خهو رمٌز إْساااَلمٍي نرتبُط باه يف الدين قدوًة 
اة،  اة خيماا قدمه لألُمَّ وَعَلاَم لدى، ولاو أيضاً رمٌز لألُمَّ
لقاد جارى يف الُدارف اإلنسااني أن تميفالَّ الشادوُب 
وتميفلَّ األمم بذسرى أمجاعلا، وبذسرى عظمائها، وأن 
تيلرّاَد لدظمائهاا ذسرالم الذيان أساهموا يف أَُمِمهم بما 
قدموه لها عىل مسيوى اإلنقاذ لها الدخاع عنها، النهضة 
بها، اإلصاالح يف واقدها، جرى ُعارف البرشية أن تمجد 
عظماءلاا وتيلد ذسرالم، وأن تجدال منهم خيما سانوا 
علياه وخيما قدموه أن تجدل منهام القدوة اليي ينجذب 
إليهاا الجميع ويقيدي بها الجمياع وييأثر بها الجميع، 
خيكون للذسرى ويكون لذلك االرتباط الوجداني والنفيس 
والثقاايف أثَُره الكباريُ يف حياة األمام، يف نهضة األمم، يف 
نشااط األمم، يف تممل األمم للمسؤولية، ويف اسيدداعلا 

ل أعباء املسؤولية.  ليممُّ

اة الكثري الكثري،  اااَلُْل قدرّل لألُمَّ اإلماُل زيٌد َعَلايْاِه السَّ
َمن يقرأ اليأريخ يدرف ذلك، من يقرأ الرتاث اإلْساااَلمي 

يدرف ذلك.
وعاىل ُسلٍّ نمن عندما نُميي لاذه الذسرى نميها من 
واقاع نمان يف أمالِّ الماجة خياه إَلاى االسايفاعة من 
اااَلُْل، من االسايفاعة من أعالل  اإلمااِل زياٍد َعَلايْاِه السَّ
الُهَدى ومن رموز اإلْساااَلل، إَلاى االسايفاعة من حرسة 
اليأريخ بكلاه، يف ما يزيُدنا وعياً ويزيدنا بصرية ويزيدنا 
لماة ويزيدنا خهماً للمسائولية وخهماً ملا علينا أن نقدل 

ويزيدنا عزماً وصرباً وثباتاً يف مواقفنا.
اااَلُْل تَماررَّك باكل ما يممله  اإلمااُل زياٌد َعَلايْاِه السَّ
من مبااعئَ وقيٍم وباكل تلك األلاداف الدظيمة واملهمة 
اة واسيشاهد  اليي أعلن عنها وناعى بها يف أوسااط األُمَّ
مظلومااً وسانات مظلومييه أيضااً مظلوميًة ساطررّلا 
اليأرياخ مؤملًة جاداً تقدل بذاتهاا وبنفساها الكثريَ من 
المقائل والدروس والدرب، اسيشاهد اإلمااُل زيٌد َعَلايْاِه 
ااَلُْل، أُخرج بدد االسيشهاع من قربه، ُصلب لسنوات  السَّ
عديدة، ُعررّي جساده الرشيف وبقي مصلوبااً، يف نهاية 
املطااف، أنزلاوا جساَده الرشيف مان عىل الداوع الذي 
سان مصلوبااً عليه وقاماوا أيضاً بإحراقاه، ثم ذروه يف 
نهار الفرات حياى ال يبقى منه أي أثار، وال يبقى له أي 
اااَلُْل يف  ذسر، لكن مع ُسلرّ ذلك بقي اإلماُل زيٌد َعَلايْاِه السَّ
اة بقي منهجاً، بقي ثورة بقي موقفاً بقي  أوسااط األُمَّ
اة، بقي يف الوجدان مشاعَر ُحبٍّ وإعزاز،  عرساً سبرياً لألُمَّ
وبقي يف الرتاث َعَلماً ومدرخة ولداية، وبقي موقفاً يذسر 
ااة وتمريك  وموقفااً يديارب وموقفاً يؤثار يف إحياء األُمَّ

اة. اة واسينهاض األُمَّ األُمَّ
اااَلُْل، ماا الاذي حررّسه؟، ما  اإلمااُل زياٌد َعَلايْاِه السَّ
الاذي عخداه؟، ما الذي جدلاه ينهض يف ظاروف صدبة 
وحساساة ويضماي تلاك اليضمياة؟، َمن يداوع إَلاى 

اليأرياخ ويسايقرئ الظاروف اليي تَماررّك خيهاا اإلماُل 
الشاهيُد زيٌد بُن عيل عليهما الساالُل يدارُف جيداً أن تلك 
إنما سانت لي حرسة اإلْساااَلل وحرساة القرآن وحرسة 
ادلا  النهاج املممدي األصيل قاال بها ونهض بها وجسرّ

ااَلُْل. وأحيالا اإلماُل الشهيُد زيٌد َعَلايْاِه السَّ
اُة من اليسلُّط األموي الذي اسيفاع من  لقد عانت األُمَّ
اة  موقده يف السلطة وسان وصولُه سارثًة سبريًة عىل األُمَّ
اة يف  ااة يف عينها وعنيالا عاىل األُمَّ يف ُسلرّ يشء عاىل األُمَّ
حارضلا ومسيقبلها، حارضلا آنذاك ومسيقبلها املميد 

عرب اليأريخ وعرب األجيال.
اليسالُُّط األماوي سان يشاكُِّل خطاورًة سباريًة جاداً 
ااة؛ ألنه ييناَقاُض يف ألداخه، ويف سالوسه، ويف  عاىل األُمَّ
ااة مع مرشوعها  ممارسااتها، ماع ُسلرّ مباعئ لذه األُمَّ
األسااس الاذي مان املفارتَِض أن تُبنى علياه يف واقدها 
بكلاه، يف نظال أمرلا، يف السالطة، يف المكم، يف شاأنها 
االجيماعي، يف شاأنها السايايس، يف واقدها األَْخاَلقي، يف 
اة  عورلاا المضااري، يف ُسلِّ ما ييصل بهاا، إن لذه األُمَّ

لي أمة اإلْسااَلل، لي أمة مممد، لي أمة القرآن. 
ومان املفارتض وما لاو طبيداي يف حقناا أن يُبنى 
َع عورلا  واقُدها سياسياً واقيصاعياً واجيماعياً، وأن يمدرّ
حضاريااً طبقااً لذلك، طبقااً للمباعئ، طبقااً لليداليم، 
طبقااً لألَْخاَلق، طبقاً للقيم اليي أتى بها لذا اإلْساااَلل، 
اليي تضمنها القرآن، اليي بلغها مممد، وأقامها مممد، 
وسدى إلحيائها رساول الله مممد صلوات الله وسالمه 
عليه وعىل آله، ولي املباعئ الدظيمة، املباعئ الساامية، 
األَْخااَلق الكريماة، اليي أراعلاا اللُه لدبااعه، واليي لي 
ميطابقٌة مع الفطرة اإلنساانية، }ِخْطاَرَة اللِه الَِّيي َخَطَر 

يُن اْلَقيُِّم{. النَّاَس َعَليَْها الَ تَبِْديَل ِلَيْلِل اللِه ذَِلَك الدِّ
لإلْساااَلل مرشوع سامو، مرشوع أَْخااَلق، مرشوع 
اة  سراماة، مرشوع عدالة، ولكن ال أبقى األمويون يف األُمَّ

أكد قائُد الثورة الشعبية السيد عبُدالملك بدر الدين الحوثي على أن ما يفعله النظاُم السعودي بهندسة أمريكية ولخدمة إسرائيل، يعّطل نهوَض األمة ويمس 
وجودها بشكل مباشر وضياع لمشروعها الذي يفترض أن تنطلق فيه. وأوضح السيد عبُدالملك في خطاب ألقاُه بمناسبة ذكرى استشهاد اإلمام الثائر زيد بن 

علي “عليه السالم” عصَر أمس األربعاء، أنه ال يزاُل الخطُر محدقًا في الكثير من الدول اإلسالمية التي ال تزال تشهد بعضًا من االستقرار، وهي مهددة بالخطر 
الذي تعرض له اليمن وسوريا وليبيا والعراق وغيرها. وتابع »إن ما يقوم به النظاُم السعودي وعبر أدواته في العالم اإلسالمي إنما هو امتداٌد للحركة النفاقية 

في عصر اإلسالم وفي تأريخ اإلسالم ولكنه اليوم بقدراٍت وثروة أكثر يمتلك القنوات واألسلحة الحديثة واألموال. وشدد على أن الخطَر السعودي يدُخُل إلى 
البلدان بالمال والتمر والكالم اللطيف لكي يخترَق تلك الدول ومن َثمَّ يخرُِّب هدوَءها واستقراَرها. وفيما يلي نص الخطاب:
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سراماة، ال أبقوا لها سرامة، وال أبقاوا لها عزة، وال أبقوا 
لها سامواً، وسان أعاؤلم وممارسااتهم الظاملة إنما لي 
عاىل النقيض من مباعئ لذا اإلْساااَلل مان جولر لذا 
اإلْساااَلل مع اسايغاللهم ملا بقي من شاكليات لم يروا 
خيهاا أنها تؤثاُر عليهم وإنماا رأوا خيها أنهام احيوولا 
خصاارت ضمن وساائلهم وأعواتهم اليي يسايغلونها يف 

اة. اليمكم باألمة والسيطرة عىل األُمَّ
إن مظلومة آل البيت عليهم السالل يف اليأريخ لم تكن 
هم وال ألماٍر ال ييجاوزلام إنما سانت  أباداً لشاأٍن يُيصُّ
ااة بكلها، لم يكان لهام وال ألنصارلم،  مظلومياة األُمَّ
اة، أيُّ شاأن خاص  وال مَلن تَماررّك مدهم يف أوسااط األُمَّ
أَْو مكاساب شايصية، أَْو أطماع شايصية، أَْو نََزَعات 
اَة  العيبارات ممدوعة، ال، اليسالط األموي اسيهدف األُمَّ
بكلها منذُ بداييه منذ يومه األول، واسيهدخها يف املباعئ؛ 
ألناه سان يارى أناه ال يسايطيع أن ييمكاَم باألمة، أن 
يسايطر عليها، إال بدد أن يهادَف خيها املباعئ وأن يهدل 
منهاا القياَم واألَْخاَلق والوعاي وأن يُيِرَجَهاا من النور 
الذي أتى بها رساوُل الله مممٌد، وقدمه من خالل سياب 
اللاه الكريم، أن يُيِرَجهاا من ذلك الناور إَلاى الظلمات 

املرتاسمة ظلمات اليضليل وظلمات اإلخساع.
ل إنذاراً  الرساوُل صلواُت الله عليه وعىل آله سان قد قدرّ
ال  مبكراً بيطورة لذا اليسالط األموي وبهذا الدور الهدرّ

لبني أمية. 
الرسوُل رأى يف منامه يوماً ما أن بني أمية ينزون عىل 
منربه الرشيف نَْزَو القرعة، خأزعجه ذلك جداً، وعَرَف بما 
عررّخه اللُه، بما أخربه الله بوحي الله ُسبَْماانَُه َوتََداَلاى، 
أنهم سييمكنون يوماً من الوصول إَلاى اليمكم بمقاليد 
ااة، وأنهام سايصلون يومااً ماا إَلااى موقع  أمار األُمَّ
اة ومن ثم سايكون  السالطة وموقاع القرار يف لذه األُمَّ
اة،  اة يف ُسلرّ ما يفدلونه يف واقع األُمَّ ممارسااتهم يف األُمَّ
سياسااتهم، توجهات، أسالوبهم يف المكام ترصخاتهم 
بكلها، سلها خارجًة وشااذًة عن النهج اإلْساااَلمي وعن 
النهج الفطري، عن الفطرة اإلنسانية؛ ألنها سيقول عىل 

الظلم واليسلط واالسيهيار والالمباالة. 
الرسوُل سان أخرَبَ عنهم أنهم يف املرحلة اليي ييمكموا 
ااة إنما لاو الربنامج  بهاا، سايكون برنامجهم يف األُمَّ
الشايطاني والربنامج النفاقي، وقاال عنهم ولو يصف 
المالة اليي إن وصلوا إليها ماذا سايدملون )اتيذوا عيَن 

الله َعَغال، وعباَعه َخَوال، وماَلُه ُعَوال(.
ٌة، سلمات مهمة، تسيمل  سلماٌت جامدة، سلمات مَدربِّ
اليأمل، وتسايمل الرتعيد، وتسيملُّ اليذسار، سلماٌت من 
تأملهاا يدرك من خاللهاا اليطورة الرليباة، اليطورة 
القصوى لذلاك الدور الهدال، والهدال جاداً والهدال إَلاى 
أساوأ ما يمكن أن نيصور، عيُن الله الذي لو نور يُيِرُج 
النااَس مان الظلمات الذي لاو بصائر الذي لاو وعٌي، 
الذي لو السامو لإلنساان، الذي لو السبيُل لرتشيد لذا 
راته  اإلنساان ليكوَن إنساناً راشاداً، واعياً، خالماً، تصوُّ
مفاليمه، أخكاره نقية ساليمة، ال تشوبها اليراخة، وال 

تشوبُها األباطيل، وال يشوبها الظالل والضالل. 
عيُن اللاه الذي لو زساٌء لنفساية اإلنساان، وتطهريٌ 
لنفسية اإلنسان، خيسمو نفَسه وتزسو وتطهر نفسييه، 
ويطُهر قلبه، خممل ُسلَّ مشااعر اليري، وسل اإلحساس 
يف  اَل  ييأصَّ الياريي، حياى  الوجادان  اإلنسااني، وسل 
تفكريه ويف وجدانه ويف نفساييه الياريُ ُسلرّ اليري، الديُن 
عيُن اللاه، الذي لو بيداليمه والذي لاو بمنهجه والذي 
لاو بنظامه يرماي إَلاى إحقاق المال وإقامة الددل يف 
المياة، والسامو بهذا اإلنساان الساينقاذه من الضياع 
يف لاذه المياة، ال يضياع سالميوانات واألندال بال لدٍف 
سااٍل، بال مرشوٍع عظيام ومقدِّس يليل بهذا اإلنساان، 
يليال بالكراماة اليي سررّماه الله بها، يليال بالدور الذي 
أراعه اللاُه لاه، يييذوناه َعَغاال، سيف؟ جناياة مبارشة 
عىل الدين، اسايهداٌف مبارٌش إَلااى الدين، سيف لو لذا 
االسايهداف إنه من خالل اليزيياِف واليمريف، اليزييف 
الذي يدمُد إَلاى تقديم قوالَب جديدٍة باسم الدين نفسه، 
ممسوبة عىل اإلْساااَلل نفسه، قوالب جديدة، تصورات 
جديادة، مفاليام جديادة مييلفة، لاي تيدُمهم، لي 
تمكرّان لهم، لاي تهيئُ لهام الظروف املالئماة لفدل ما 
يشااؤون ويريادون، لقاد صنداوا يف اإلْساااَلل وعاخل 
اإلْسااَلل إْساااَلماً من نوٍع آخر، مفاليم سثرية، حسبت 
عىل اإلْساااَلل، وليسات من اإلْساااَلل، ولم عمدوا إَلاى 
لبال المال بالباطال تمامااً سما خدال بناو إرسائيل، 
وثبيوا ضمان الدقائد ضمن املفاليم الثقاخية والفكرية 
ضمن اليصورات ضمن املباعئ ضمن السالوك واألعمال 
نولا الكثريَ والكثاري مما ُسيب  واليداليام الدملياة، ضمرّ
مما خطاب به عىل املنابر، مما لقن بهاا األجيال أَْو ذلك 
الجيال، عاخال املادارس، عاخال الكياتيب، املسااجد، يف 
حلقات الدراساة والدلم، خاسيهدخوا املضمون الديني يف 
وا،  تداليمه، يف منهجاه، يف مباعئه، خمررّخوا وزيرّفوا وغريرّ
وبدلوا، حيى قولبوا شاكالً لإلْسااَلل شيرّد خيه الكثري من 
الباطال وبقي خياه القليل من المال، واخيلط به الكثري 
من الظالل، وتضاءلت ِنَسابُُه يف ذلك الظالل، حيى صارت 
يف مراحاَل سثريًة مان اليأريخ عىل نماو ضديف ال يكاع 

يُرى إال أنه بصيص من النور من نواخذَ ممدوعٍة. 
لكاذا عملاوا، وسان لهاذا تأثاريٌ سبريٌ، تأثاري سبري يف 
اة، ولذلاك وصلوا إَلاى  ااة، يف مواقف األُمَّ مسايقبل األُمَّ
عرجة اليدطيال الفديل للمرشوع اإلْساااَلمي يف المياة، 
خدطرّلاوه من أثره الدظيم والساامي يف اإلنساان، خرأينا 
سيف صندوا يف اإلنساان، رأينا اإلنساان الاذي تأثر بهم، 
الذي اقينع لهم، الذي اليف حولهم، الذي آمن بهم ونهج 
نهجهام، سيف صار إنسااناً ميوحشااً ظالمياً، مفساداً 
وميكرباً، وميوحشااً خالياً من ُسلرّ املشاعر اإلنسانية، ال 
رحماَة لديه، جالازاً ألن يدمَل من أجلهام أي يشء وأن 
ييرصَف أيَّ ترصف، وبذلك اسايطاعوا أن يفدلوا أشاياَء 
سثريًة ما سانت ليُفَدَل يف بيئة إْساااَلمية بقيت ساليمة، 
لكن سانوا قد شاابوا لذه البيئاة اإلْساااَلمية وأَْوبَأُْوَلا 
بما لديهم من ضالل وخسااع ونشااط تيريبي، تيريب 
للقيام وتيريب للمباعئ، تيريب عىل املسايوى الثقايف، 
تيرياب عىل املسايوى النفيس، يف تدنيال النفوس بدالً 

عن تزسييها. 
خاسايطاعوا أن يمررّسوا الجياوش املكونة من اآلالف 
مان املنيسابني لهذا الدين، مان الذين يصلاون بالصالة 
ويصومون الصياال، وحيى ييلوا بدضهم القرآن، وحيى 
ينيسابون يف املشااعر اإلْساااَلمية إَلاى لذا اإلْساااَلل، 
ليفدلوا ماا يمكُن أن نيصور أن يفدله امليوحشاون من 
بني اإلنساان، َمن انساليوا عن الفطرة اإلنساانية، ما 
بالُك بالدين؟!، ما بالك بالقيم؟!، ما بالك بيداليم السماء 

وبوحي الله وتداليم الرسل واألنبياء؟!.
اسايقرئوا أيهاا اإلْخَوُة بدضااً مما حادث يف اليأريخ 
عىل أيديهم، سيف اسايهرتوا باإلْسااَلل ُجملًة وتفصيال، 
سياف اسايهانوا يف لذا اإلْساااَلل بكل يشء، باإلنساان، 
أوُل االسايهانة لي باإلنسان، ثم االسيهانة باملقدرّسات، 
االسايهانة باكل ما لو مقادرّس يف لذا اإلْساااَلل، سانوا 
يسايهرتون حيى بالرساول ورسااليه، سان قائلُهم من 
سريس السالطة ولو يرتبَّاُع عىل موقع املساؤولية سان 
يسيهرتُ برسوِل الله ورساليه بشكل عال، خيأتي ليقول: 

َخارَبٌ  َلِدبَْت َلاِشُم بامُلْلِك َخاَل   
جاء وال َوْحٌي نََزل

ُل نفَساه خليفًة  يأتاي اآلخُر منهم يف الوقت الذي يقدِّ
اة اإلْسااَلمية ليقوَل  للمسالمني ويقدل نفَسه قائداً لألُمَّ
مما يديربُه ساريس اليالخة وسريس املساؤولية وسريس 

السلطة: 
ب بالربية لاشميٌّ تلدَّ

بال وحي أتاه وال سياب   

لكذا إنكار بالكامل للرسالة اإلْسااَلمية. 
يأتي اليطياُب من ُوالتهم يف مكة ليناعَي يف أوسااط 
المجااج خيقول لهم: أيها الناس إن خليفيَكم أخضُل من 

رسولكم، إن خليفَة الله أخضُل من رسول الله. 
ليقاوَل لهم بكل وقاحاة إن زعيمه الفاجر الفاسال 
الظالام الباغي الجالل امليوحش املنسالخ من ُسلرّ القيم 
واألَْخاَلق أخضُل من رساول الله مممد صلوات الله عليه 

وعىل آله. 
تذلاب جيوُشاهم إَلااى مكرّاة املكرمة خيسايبيمها 
خة  وتسيبيح قداسيها، يسيهدخون الكدبة، الكدبة املرشرّ
بنفسها، يرمونها باملنجنيل، يمرقونها مرة، ويهدمونها 
تارة أخارى، ولم يسايهدخونها باملنجنيال، بال مباالة، 
الياول يا أيها املسالمون، اليول أليل مان أسثر وأسرب ما 
يمكن أن نييوخه عىل مقدسااتنا أن تسايهدف الكدبة، 
دسااتنا، ساواء  أليال أقىس ما يمكن أن نيوقَدها يف مقرّ
من اإلرسائيليني أَْو من األمريكيني أن يسايهدخوا الكدبة 
باعيبارلا من املقدرّساات ويف أوىل املقدسات اإلْسااَلمية، 

أولئك خدلوا ذلك، لم يرعوا ُحرمَة لذا املقدَّس أبداً. 
اللاه  مديناة رساول  املناورة،  املديناة  يسايهدخون 
صلواُت الله عليه وعىل آله، يسايهدخون َحَرَمه الرشيف 
ويسايهدخون أبنااء املدينة من املهاجريان واألنصار، ال 
احرتال، ال للمدينة وال ملسجد رسول الله وال لُسكانها من 
املهاجرين واألنصار وذراريهم، اسيهدخوا الجميع، قيلوا 
الكثاري من أصماب رساول الله صلاواُت الله عليه وعىل 
آله، حيى أنه بدد وقدة الَماارَّة يقول املؤرخون: لم يبل 
بدري بددلا، يدني أن ُسلَّ الذين سانوا باقني يف ذلك الزمن 
واميادت بهم المياُة إَلاى تلك الواقدة ممن شاهدوا بدراً 
غزوة بدر مع رساوِل الله مممٍد صلوات الله عليه وعىل 
آله، الواقدة الشهرية اليي سانت ألمَّ واقدة وأوَل واقدة، 
مثرّلات رضبًة سبريًة ألعداء اإلْساااَلل، أولئاك سان يممل 
بنو أمية نزعاَة الثأر لالنيقال مما حادث خيها، االنيقال 
للمرشسني والكاخرين املديدين الذين حاربوا رساوَل الله 
صلوات الله عليه وعىل آلاه، لقد سان األمويون يمملون 
نزعَة الثأر واالنيقال من رسول الله ومن ألل بييه، ومن 
أنصاره، مان أصمابه مان املهاجرين واألنصاار، سانوا 
يمملاون لذه النزعة، نزعة المقاد ونزعة الثأر، وسانوا 
ميوثرّباني عىل الدوال لياوٍل من األيال ينيقماون خيه من 
رساوِل الله يف ألل بييه ويف أنصااره ويف املهاجرين مده 

الذين نرصوه وجالدوا مده.
لكاذا سانوا بهذه النفساية بهذا المقد بهاذا الدداء، 
واسايباحوا املدينة، قيلوا صمابة وقيلوا أوالع الصمابة 

وقيلوا ذرية الصمابة، ويف نفل الوقت انيهكوا الدرض، 
اسايباحوا األعراض، اغيصبوا النساء ونهبوا املميلكات، 
ذلاب الكثري من أبناء املديناة، البدُض منهم لربوا إَلاى 
قرب رساول الله يلوذون به وسانوا ييوقدون أنه سايبقى 
لدى الجيش األموي ولو القليُل من االحرتال لرساول الله 
ولُمرمة رساول الله ولمرمة مساجده وقربه، خما الذي 
خدال جنوُع بني أمياة، لمقوا بأُولئاك وقيلولم عىل قرب 
رساول الله، قيلاوا عدعاً سبارياً عىل القرب حياى أغرقوه 
بالدمااء، وسانوا وحشايني لدرجاة عجيبٍة جاداً، يروي 
اليأريخ خظائَع رليباًة حدثت منهم وعىل أيديهم عندما 

عخلوا املدينة.
لقاد حكاى اليأرياخ أن البداَض منهام سان الطفال 
الرضياع ولو يف صادر أمة تمضنُاه يف صدرلا خيأخذه 
برجيلاه من صدرلا ثم يرضُب باه عرض المائط خينثر 
عماَغاه إَلااى األرض، انظروا أي وحشاية لذه، لذا لو 
النماوذج الذي صنده بنو أميرّة ممساوباً عىل اإلْساااَلل 
اش ييجرَُّع من األَْخااَلق، إَلاى لذه  يممال ُسلرّ لذا اليوحُّ
الدرجة، يمسك طفالً رضيداً من عىل صدر أمة ويرضب 
باه عىل عارض المائط خيكرس رأساه وينثار عماغه يف 
األرض ويرضب به إَلاى األرض بال مباالة بكل اسيهيار، 
ييجرع اإلنساُن من إنسانييه بالكامل، ما بالُك باإلْسااَلل 
الذي ينمي ما لو مفطوٌر باإلْسااَلل من خطرة الله تداىل. 
اة اميدت  لذه الصنيدُة الياي صندها بنو أمية يف األُمَّ
اة، سان لذا  عاربَ األجيال وعىل الدوال ويف ُسلرّ مراحل األُمَّ
النوع موجوعاً وممسوباً عىل اإلْسااَلل، بل يدرّعي أنه لو 
وحَده اإلْساااَلل، أنه الذي يمثرُّل اإلْساااَلل، ثم ينبز بقية 
أبنااء األمياة بالكثري مان األنباز واأللقاب السايئة اليي 

يسيبيُح بها عماَءلم وأعراضَهم وحياتهم.
اليسالط األماوي بلاغ إَلاى َحاااادٍّ عجيب جاداً، يف 
اااَلُْل، وقاد عرخنا يف مقدمة  زمن اإلمال زيد َعَلايْاِه السَّ
ماا خدله بناو أمية مع ُسلرّ لاذا ما خدلوه بِدرتة رساول 
اة يقول لها  الله بألال بييه، الذين ناعى يف أوسااط األُمَّ
عنهم: ))إناي تارٌك خيكم ما إن تمساكيُم بها لن تضلوا 
من بددي أباداً، سياَب الله وعرتتي ألَل بييي، إن اللطيَف 
اليباريَ نبرّأناي أنهما لن يفرتقا حيى يَاِرَعا َعيَلَّ الموَض، 
ثام يقول: أُذَسُِّرُسُم اللُه يف ألِل بيياي، أُذَسُِّرُسُم اللُه يف ألِل 

بييي، أُذَسُِّرُسُم اللُه يف ألِل بييي(( ثالثاً.
اة، ليل  لاذا يرويه الجميع، لاذا وارٌع يف تاراث األُمَّ
اة، مدرتٌَف  ممساوباً عىل خرقٍة بدينها، وارٌع يف تراث األُمَّ
اة  ااة، الرساوُل نااعى يف أوسااط األُمَّ باه يف تاراث األُمَّ
)أذسُرسام اللاَه يف ألل بييي(، بال إن البيااري يروي يف 
مجموعاه ولو من أئمة المديث، للييار اآلخر أن أبا بكر 
قاال: )أُْرُقباوا مممداً يف ألل بييه، ارقباوا مممداً يف ألل 

بييه(. 
عىل ُسلٍّ ما خدلوه بدرتة رساول الله باإلمال المساني 
ااَلُْل سيد شباب ألل الجنة سبط رسول الله،  َعَلايْاِه السَّ
اة،  اميداعه يف حْمِل النور والهدى والمل، يف أوسااط األُمَّ
اة )حسنٌي  حمل اإلْسااَلل بمرشوعه سامالً يف أوساط األُمَّ
مني وأنا من حساني( وما خدلوه بأرسته الكريمة، بألل 
بييه، بأنصاره الُيلَِّص الذين سانوا إَلاى جانبه قلة قليلة 

وخية وعزيزة ومؤمنة وصابرة. 
لها اليأريُخ وأصبمت  ثم الفظائاع الكثرية اليي ساجرّ
ممياوى للكثري والكثري من مجلادات الُكيُب ال يمكن أن 
تيمدَث بها يف سلمة أَْو يف ممارضة أَْو مناسابة، مجلدات 
من الكيب سلها صفمات سوعاء سطرّرلا أولئك، إجراماً، 
بغياً، تضليالً، خسااعاً بكل أشكاله، إَلاى زمن اإلمال زيد 
اة، سانت  اااَلُْل، بدد صوالت وجاوالت يف األُمَّ َعَلايْاِه السَّ
السالطة األموية قد اسايمكمت قبضيُها من جديد بدد 
أن تدرضات الليازازاٍت سبريٍة بدد ثورة اإلمال المساني 
اااَلُْل واسيشاهاعه، لكن من جديد سانت قد  َعَلايْاِه السَّ
اة ووصلوا إَلاى الذروة يف  اسايمكمت قبضيُهم عىل األُمَّ

تمكُّنهم وتغلبهم. 
ويف زمن ِلشاال الوايل األماوي يأتي ليقاول: واللِه ال 

يقوَل يل أحٌد اتِل اللَه إال رضبت ُعنََقه. 
شاوخوا النماوذج األموي، انظاروا من لاو النموذج 
األماوي، له لذه الرؤية لديه لاذا اليفكري، ما الذي ينبئ 

به لذا اليفكري، لذه النفسية.
اللُه يأمر عبااعه بكلهم بيقواه حيى أنبياءه يف القرآن 
يقول }يَا أَيَُّها النَِّبيُّ اتَِّل اللَه{ يوجه خطابه إَلاى املؤمنني 

}يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ اتَُّقواْ اللَه َحلَّ تَُقاِتِه{.
وأسثار ماا ورع األمار يف القارآن الكريام باليقاوى 
واليوجيه باليقوى للمؤمنني أصالً، للمسلمني أصالً، لذا 
لديه اليوجه الطغياني }َوإِذَا ِقيَل َلُه اتَِّل اللَه أََخذَتُْه اْلِدزَُّة 
ِباإِلثِْم َخَمْسابُُه َجَهنَّاُم َوَلِبئَْل اْلِمَهااع{ يأتي ليقول )ال 
يقول يل أحد اتل الله إال رضبت عنقه( يدني َمن يأمرني 

بيقوى الله سأقطع رأسه، أقيله، لكذا سانوا.
 ومااذا يكاون يف بقية ترصخاتاه؟!، إنساان من لذا 
الناوع سيف سايكون منهجه يف المكام، تفكريه نظرته 
ااة من حولاه إال ما قال عنه الرساول )اتيذوا عيَن  لألُمَّ

الله عغال، وعباعه خوال( ال يرى خيهم إال الدبيد. 
لشاال طغى وتجربرّ وزاع طغيانه، اإلماُل زيٌد َعَلايْاِه 
اااَلُْل تجاه لاذا الواقع بكله تَماررّك حفيُد المساني  السَّ

خطاب السيد

 ذكرى استشهاد اإلمام زيد ذكرى َعَلٍم ورمٍز تحرك في أوساط األمة 
بهدف إنقاذها من الظالم والظلمات والقهر والطغيان 

 جرى في الُعرف اإلْنَساني أن تحتفَل األمُم بذكرى ُعَظَمائها الذين 
أسهموا بما قّدموه لها على مستوى االنقاذ والدفاع عنها والنهضة 

بها واإلصالح في واقعها، وما قّدمه اإلماُم زيٌد من علوم ومبادئ وقيم 
وأخالق تجعله رمزًا نرتبط به في الدين قدوًة وَعَلَم هدى.
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اااَلُْل اميداعاً لثاورة جده، ملنهجاه، ملبدئه،  َعَلايْااِه السَّ
اااَلُْل وسانت  للداخاع اإليماني ذاته، تَماارََّك َعَلايْاِه السَّ
حرسيُاه إنماا تدرب عن مباعئ اإلْساااَلل، لام تكن نظرة 
شيصية أَْو موقفاً شيصياً العيباراٍت شيصية نهائياً، 
إنماا سانات ترجمة عملياة ليوجيهاات الله ُسابَْماانَُه 
َوتََداَلااى يف سياباه الكريم، ولذلك سان يقاول: )واللِه ما 

يدُعني سياُب الله أن أسُكَت وقد ُخولف سياُب الله(. 
ماا يدعني سيااُب الله أن أساكت، توجيهااُت الله يف 
القرآن، إنها توجيهات سلها تقول عىل أساس اسينهاض 
ااة يف موقاع الدمال ويف ميادان  ااة وتمرياك األُمَّ األُمَّ

املسؤولية. 
اااَلُْل باتت حرسياه وثورته  اإلمااُل زياٌد َعَلايْااِه السَّ
اة، ليل  منهجاً ومرشوعااً سبرياً اميدت يف أوسااط األُمَّ
مقاماه خقط يف مقاال مماارضة، أَْو يف حديث يف سلمة، 
ولكان يمكان أن نأُخذَ جانبااً واحداً مان جانب حرسيه 

ااَلُْل.  َعَلايْاِه السَّ
اااَلُْل مما حرص عليه وسادى  اإلماُل زيٌد َعَلايْاِه السَّ

له، إحياء مبدأ األمر باملدروف والنهي عن املنكر.
األمر باملدروف والنهي عن املنكر مبدأ إْساااَلميٌّ مهم 
وخريضة إْساااَلمية عظيماة ومهمة، من أعظم خرائض 
الله ُسبَْماانَُه َوتََداَلاى، سما قال عنها اإلمال عيل َعَلايْاِه 

ااَلُْل )بها تقال الفرائض(.  السَّ
األمُر باملدروف والنهُي عن املنكر مساؤولية أساسية 
ااة، ومساؤولية إيمانية  مان صميام مساؤوليات األُمَّ

وعينية خرضها الله عىل عباعه. 
اللُه ُسابَْماانَُه َوتََداَلاى قال يف سيابه الكريم }َوْليَُكن 
ٌة يَْدُعوَن إىَِل اْلَيرْيِ َويَأُْمُروَن ِباْلَمْدُروِف َويَنَْهْوَن  نُكْم أُمَّ مِّ

َعِن اْلُمنَكِر َوأُْوَلاِئَك ُلُم اْلُمْفِلُمون{.
اللاُه ُسابَْماانَُه َوتََداَلاى قال يف سياباه الكريم }ُسنيُْم 
ٍة أُْخِرَجْت ِللنَّاِس تَأُْمُروَن ِباْلَمْدُروِف َوتَنَْهْوَن َعِن  َخرْيَ أُمَّ

اْلُمنَكِر َوتُْؤِمنُوَن ِباللِه{.
اللاه ُسابَْماانَُه َوتََداَلاى قال يف سياباه الكريم يف آية 
مهمة ييضح لنا مقداُر ألمية لذه الفريضة سمسؤولية 
مهماة يف عين اللاه: }َواْلُمْؤِمنُاوَن َواْلُمْؤِمنَااُت بَْدُضُهْم 
أَْوِليَاء بَْداٍض يَأُْمُروَن ِباْلَمْداُروِف َويَنَْهْوَن َعاِن اْلُمنَكِر 
الََة َويُْؤتُوَن الزََّساَة َويُِطيُدوَن اللَه َوَرُسوَلُه  َويُِقيُموَن الصَّ

أُْوَلاِئَك َسرَيَْحُمُهُم اللُه إِنَّ اللَه َعِزيٌز َحِكيم{ 
وأتات لاذه اآلية يف موقاع ُمِهامٍّ يف ساورة اليوبة يف 
سياق املقارنة والفرز عاخل املجيمع اإلْسااَلمي بني خط 
اإليمان وخاط النفاق خيمادث عن املؤمناني واملؤمنات 
باعيبارلام من مساوؤلياتهم اإليمانية، اليي لي بُمكم 
إيمانهام، الياي لاي ترجماة إليمانهم، ترجماة عملية 
إليمانهم، اليي لي ممك للمصداقية يف االنيماء اإليماني 
}َواْلُمْؤِمنُاوَن َواْلُمْؤِمنَاُت بَْدُضُهاْم أَْوِليَاء بَْدٍض يَأُْمُروَن 
ِباْلَمْدُروِف{ ييرّجهون يف حمل املسؤولية مع بدضهم أمة 
واحادة ميداونة ميكاتفاة يأمرون وينهاون عن املنكر 
ويقيمون الصاالة، إن تقديم األمر باملدروف والنهي عن 
املنكار يف لذه اآلية قبل المديث عن الصالة، ويف أولويات 

ما وصفوا به، له ألمية سبرية ومدلول مهم جداً.
يأتاي ليقوَل قبال أن ييمدَث عن صالتهام عن إقامة 
الصالة }يَأُْمُروَن ِباْلَمْدُروِف َويَنَْهْوَن َعِن اْلُمنَكِر{ بددلا 
الََة َويُْؤتُوَن الازََّساَة{ بددلا وصفاً عاماً  }َويُِقيُماوَن الصَّ
}َويُِطيُداوَن اللَه َوَرُساوَلُه أُْوَلاِئَك َسارَيَْحُمُهُم اللُه{ لذا 
يدلل ويبني ويوضع ويكشف عن مدى األلمية القصوى 
لهاذه الفريضاة؛ ألناه لنا أتى بهاا قبل الصاالة، وقبل 
الازساة؛ ألنه بادون األمر باملداروف والنهي عان املنكر 
اة، ال يبقاى للزساة  ال يبقاى للصاالة تأثريٌ يف واقاع األُمَّ
اة، ُسلرّ الفرائض اإلْساااَلمية  تأثري إيجاباي يف واقع األُمَّ
مان الصالة إَلاى غريلاا ال يبقى لهاا إال اليأثري املمدوع 
والبسايط وامليواضع، لي مع املساؤولية لذه لها تأثريٌ 
خدال، وعظيم ومهم جداً، لكن تفريغ اإلْساااَلل وتفريغ 
االنيماء والُهوية اإليمانية بمسؤولية سهذه يرضب بقية 

الفرائض. 
نجاد أنه يف اإلطار اآلخر حينماا ييمدَُّث عن املناخقني 

سيف يصُفهم، قبل لذه اآلية بآيات. 
تمادث عان املناخقاني خقاال ُسابَْماانَُه َوتََداَلاى يف 
ن  سياباه الكريام }اْلُمنَاِخُقاوَن َواْلُمنَاِخَقااُت بَْدُضُهام مِّ
بَْدٍض{ شاكلية واحادة، طريقاة واحدة، اتجااه واحد، 
سلوك ميشابه، }يَأُْمُروَن ِباْلُمنَكِر َويَنَْهْوَن َعِن اْلَمْدُروِف 
فهم  َويَْقِبُضوَن أَيِْديَُهْم نَُساواْ اللَه َخنَِسايَُهْم{ لكذا يوصرّ
}نَُسواْ اللَه َخنَِسايَُهْم، إِنَّ اْلُمنَاِخِقنَي ُلُم اْلَفاِسُقون، َوَعَد 
اَر نَااَر َجَهنََّم َخاِلِديَن  اللاه اْلُمنَاِخِقنَي َواْلُمنَاِخَقاِت َواْلُكفَّ
ِقيم{ لذه  ِخيَها ِلَي َحْسابُُهْم َوَلَدنَُهُم اللاُه َوَلُهْم َعذَاٌب مُّ
اآلياة أيضاً تضمنت خارزاً مهماً توصيفااً عقيقاً لمرسة 
اة، املناخقون واملناخقات ليل وجوعلم يف  النفاق يف األُمَّ
اة وقوخاً جامداً وراسداً، وليسوا حالًة تديُش يف  عاخل األُمَّ
اة،  واقدها الداخيل نفاقها خال تيَماررّك به يف أوساط األُمَّ
اة، يف  ال، املناخقاون واملناخقاات لم حرسٌة يف واقاع األُمَّ
اة، ليساوا منكفئني بنفاقهام عىل واقدهم  أوسااط األُمَّ
اة بسبيل  الداخيل، ال، ليساوا حرسًة انزوائية وتارسًة لألُمَّ
اة، وأي حرسة، أمراً باملنكر،  حالها، حرسة يف أوساط األُمَّ
واملنكر عنوان واساع، املنكر خكرة، املنكر سالوٌك، املنكر 

اة إليها  عماٌل، املنكر موقاٌف، املواقف اليي يدعاون األُمَّ
ويدخدون باألمة إليها لي مواقف منكرة، لي غلط، لي 
يف االتجااه الياطئ، األعماال واليرصخات اليي يمرسون 
اة إليها لي شااذرّة عن النهج  ااة خيها ويجرون األُمَّ األُمَّ
اإلْساااَلمي، عان القيم واألَْخااَلق، ولكذا األخاكار اليي 
ااة لاي أخكار  يماولاون أن ينرشولاا يف أوسااط األُمَّ
ظالمياة عفنة، ترجميها الدملية يف واقع المياة رش عىل 

الناس وسوء يف واقع المياة.
خهام ال يجمادون يأُمارون باملنكر، ال يكيفاون بأن 
يكوناوا لام يف تفكريلام املنكار، ونظرتهام املنكارة، 
وواقدهام املنكار، وسالوسهم املنكر، إنما يأمارون بهذا 
املنكر يف أوسااط الناس، خييَماررّسون حرسًة اسيقطابية 
ااة بُغية أن يدمماوا لذا املنكر يف أوسااط  يف واقاع األُمَّ

اة.  األُمَّ
خرتالام يف ُسلرّ مراحل اليأرياخ سلما برز موقُف منكر 
ساناوا لام ُععاتَه ورجاَلاه وحمليَه، واملسايقطبون له، 
والضالل، والظالل، ُسلرّ أشاكال املنكر لهم نشااط خيها، 
وينهاون عن املداروف، ييَماررّساون يف السااحة حرسة 
مضااعة للمداروف، املوقف املداروف، املوقف الصميح، 
املوقف الذي ينسجم مع اإلْسااَلل يف تداليمه يف مباعئه يف 

قيمه يف أَْخاَلقه، ينهون عنه، يصدون عنه. 
اة عناه، السالوُك املدروف،  يماربوناه يبُدادون األُمَّ
الدمال املداروف، الفكار الساليم، اليثقياف الصميح، 
املباعئ الصميمة، ُسلرّ ما لو مدروف من مسيوى الفكر 
إَلاى واقاع الدمل، لم ييَماررّسون ضداً لاه، إما بموقٍف 
صارل وسامل، خيسايهدخونه بشاكل نهائي وإما حرسة 

احيوائية وتزييفية. 
اة؛  لكاذا لم، يدني لم حرساٌة تيريبيٌة يف عاخل األُمَّ
ألنهام ينيمون إَلاى اإلْساااَلل، ويماولون أن يكونوا لم 
ون عن اإلْساااَلل وغريلم الغلط ولام الصح، ثم  املداربرّ
ال يف  إنهام ييَماررّساون عىل لاذا النمو الييريباي والهدرّ
اة؛  اة، خلذلاك أثَاُرلم يسٌء جداً يف واقاع األُمَّ واقاع األُمَّ
ألنه يطاال حياة الناس وواقع النااس، يُملُّ بكراميهم 
يمل بمياتهم يمل بأمنهم، يمل باسيقرارلم، يمل 
باسيقاللهم، يمل بطبيدة الوجوع الداعي يف المياة، رش 
اة، يف مقابل حرسياه لم لذه يف المياة تمدثت  عاىل األُمَّ
اآلياة عن مسايوى عذابهم وسايط الله عليهم بشاكل 
عجياب جداً، جااء الوعيد اإللهاي }َوَعَد اللاه اْلُمنَاِخِقنَي 
َواْلُمنَاِخَقاِت{ مع أنهم منيمون إَلاى اإلْساااَلل، مع أنهم 
يصلاون، ماع أن البداَض منهام لهم مسااجُد الرضار، 
والبداُض منهام قاد ال يصيل، لام خئات مينوعاة، لكن 

منهم َمن يلبل لباَس الدين، من لديه مسااجُد الرضار، 
منهم أيضاً َمن ييَماررّك تمت عناويَن إيمانية }َمن يَُقوُل 
آَمنَّا ِباللرّاِه َوِباْليَْوِل{ يدني سمرسة وليل خقط سانيماء، 
سمرسة ييَمارَُّك تمت لاذا الدنوان اإليماني، ولذلك قال 
)من يقول( لم يقال من قال، من يقول، يكرر ذلك يدني 
اة،  ييَماارَُّك تميه سدنوان، حرساة تيريبية يف واقع األُمَّ
َمن ننيظر؟!، َمن؟، لييصادَّى لهذه المرسة الييريبية يف 
ااة، نجُد بدد أن نقرأ وعياَد الله لهم برغم من  واقاع األُمَّ
انيمائهام لإلْساااَلل }َوَعَد اللاه اْلُمنَاِخِقانَي َواْلُمنَاِخَقاِت 
ااَر{ الحظاوا يف لاذه اآلية، بادأ بهم َقبال الكفار،  َواْلُكفَّ
يف الوعياد اإللهاي وذسرلام أوالً، والكفار بددلام ثانياً 
}نَااَر َجَهنََّم َخاِلِديَن ِخيَها، ِلَي َحْسابُُهْم{ لي سفاييهم، 
جهنمياون ليال لهام إال جهنام، بلغاوا مبلغااً خظيداً 
مان الساوء والييريب والدور السالبي يف واقاع الناس، 
ُ عن  }َوَلَدنَُهاُم اللُه{ ندوذُ بالله من سايط الله، لذا يدربرّ
ِقيم{،  سايط سبري جداً عليهم مان الله }َوَلُهْم َعاذَاٌب مُّ
اة من  إذاً الادوُر الذي يواجه لذا الادور الييريبي يف األُمَّ
الداخل لو الادور اإليماني )َواْلُمْؤِمنَااُت بَْدُضُهْم أَْوِليَاء 
بَْداٍض يَأُْمُروَن ِباْلَمْدُروِف(، املوقف املدروف يف ُسلرّ زمن، 
رجالُه، ععاته، أنصااره، حَمَليُه لم املؤمنون، )وينهون 
عن املنكر( َمن يقفون ضد املنكر، ضد املنكر موقفاً، ضد 
املنكر سالوساً، ضد املنكر والباطل، حكماً وتسلطاً، ضد 
املنكر بكل أشكاله، املنكُر الذي لو لدال يف واقع المياة، 
سلبيٌّ يف واقع المياة، سوٌء يف واقع المياة، الذي ييصدَّى 
لاه مان موقاع املسائولية وبالقيام واألَْخااَلق واملباعئ 
والفهام والوعاي والبصرية لم من املؤمناون واملؤمنات 
)َواْلُمْؤِمنَاُت بَْدُضُهاْم أَْوِليَاء بَْدٍض يَأُْماُروَن ِباْلَمْدُروِف 
االََة َويُْؤتُوَن الزََّساَة  َويَنَْهاْوَن َعِن اْلُمنَكاِر َويُِقيُموَن الصَّ

َويُِطيُدوَن اللَه َوَرُسوَله(. 
لكاذا، المرساة اإليمانياة لذه، اإلمااُل زياٌد َعَلايْاِه 
ااة، واتجه  اااَلُْل عِماَل عاىل إحيائهاا يف واقاع األُمَّ السَّ
االتجااه الصمياح؛ ألن البدَض قد يقاول: صميح جيد. 
نأُماُر بمدروف وننهى عان منكر، ولكن عىل البساطاء 
واملسااسني، البدض ساييَماررّك إلقامة املداروف واألمر 
باملداروف والنهاي عان املنكر، لكان إذا سانت املساألة 
يف حادوع اليداطاي ماع النااس الداعيني البساطاء، ال، 
يف حرساة األمر باملداروف والنهي عن املنكر اتجه رأسااً 
وباعء ذي بدء وبشكل أسايس ومرسَّز عليه تجاه القضايا 
الكبرية، املسائل املهمة، املسائل الكربى اليي تنطوي عىل 
ُع عنها ُسلُّ اليفاصيال، اإلماُل زيٌد  ُسلِّ اليفاصيال وتيفارَّ
اااَلُْل سان يدي ذلاك جيداً سان يدي ما مدنى  َعَلايْاِه السَّ

قول النبي صلوات الله عليه وعىل آله: 
)أخضُل الجهاع سلمُة َحالٍّ يف َوْجِه ُسلطاٍن جائٍر(.

تَماررّك اإلماُل زيٌد عليه الساالُل حرسًة شااملة حرسة 
عاماة، مواِجهااً ألصال املنكار ملنباع املنكار، السالطة 
القائمة اليي لي منكٌر بذاتها، منكٌر بسياسااتها، منكر 
ااة، منبٌع  بيوجهاتهاا، منكاٌر بما تفرضاه يف واقع األُمَّ
للمنكر ومصدٌر للمنكر، ينيرُش من خاللها املنكُر يف واقع 
اة وبقوة وبسلطة، خاتجه لذا االتجاه نمو القضية  األُمَّ
املرسزية القضية املهمة القضية الرئيساية، وواجه أصَل 
اااَلُْل ولاو يدي ألميَة لذه  املنكر، خيَماررّك َعَلايْاِه السَّ

املسئولية. 
نأتاي إَلاى خطاورِة اليفريط يف لذه املسائولية، اللُه 
ُسبَْماانَُه َوتََداَلاى قال يف سيابه الكريم )لُِدَن الَِّذيَن َسَفُرواْ 
اِئيَل َعىَل ِلَسااِن َعاُووَع َوِعياىَس ابِْن َمْريََم(  ِمن بَِناي إرِْسَ
عىل لساان نبيني من أنبياء الله ُسبَْماانَُه َوتََداَلاى، نبي 
اللاه عاووع ونبي الله عيىس عليهما الساالُل، عىل لساان 
عاووع وعيىس بن مريم، حالة سايط سبري، حالة اسيياء 
ً منهما لدن بني  سبري، حالة مقت شاديد، لدرجاة أن ُسالرّ
إرسائيال، عىل ماذا؟، لذا السايط الذي وصل إَلاى لذه 
الدرجاة، لذا أشادُّ ما يمكُن أن يدعَو باه نبيٌّ عىل قومه 
أن يلدنَهم، أشاد ماا يمكن أن يدعو به }ذَِلاَك ِبَما َعَصوا 
نَكٍر َخَدلُوُه َلِبئَْل  وََّسانُواْ يَْديَُدون، َسانُواْ الَ يَيَنَاَلْوَن َعن مُّ

َما َسانُواْ يَْفَدلُون{.
المالُة اليي سااَعْت يف أوساط بني إرسائيل لي سانوا 
ال يينالاون عان منكار خدلاوه، ُعطرّلت لاذه الفريضة 
بشاكل سامال، حينماا يُدطرّل لاذا املبادأُ َوتُْهَجاُر لذه 
ااة، تكوُن لناك سالبياٌت سبرية  الفريضاة يف واقاع األُمَّ
ينماو املنكار، يفرض حضاوَره يف السااحة خيسايطر 
عىل السااحة تماماً، إذا ُغيرّب من السااحة صوُت المل، 
إذا ُعطرّلات خريضاة األمر باملداروف والنهي عان املنكر 
واملوقف مان الظاملني والفاسادين والطغااة واملجرمني 
َخَلاْت لهم السااحة، حينها تسايمكم قبضيهم، تقوى 
سالطيهم، تكرب ليمنيهم، خيملؤون الساحة بدون ترعع 
بدون راعع بدون حاجز بدون مانع باملنكرات واملفاساد 
واملظالم والطغيان، حينهاا ييجرؤون عىل خدل أي يشء 
مهما سان خظيداً، مهما سان إجرامياً مهما سان وحشياً 

مهما سان طغياناً، ال ييمرجون من يشء.
حينهاا يصل واقُع النااس إَلاى واقع خطاري للغاية، 
وتكون المالُة القائمة يف أوساطهم حالة ال يرضالا اللُه 
لهم ولكنهم سانوا سابباً يف أن تصل إَلاى ما وصلت إليه، 
خييرسون القداساة، قداسة ُلوييهم وانيمائهم ويغيب 
المال من واقدهم، المال يف مضمونه، المال يف أثره يف 
الواقع، المل يف تأثاريه اإليجابي ونفده يف المياة، ولهذا 
ورع عان النبي صلوات الله عليه وعاىل آله أنه قال: ))ال 
ااٌة ال تأمر بمداروف وال تنهى عن منكر وال  ُقدَِّساْت أُمَّ
تأُخاذُ عىل ياد الظالم وال تُِدانْيُ امُلمِساَن وال ترع امليسء 
عن إسااءته(، أمة سهذه أمة خقدت قداسيها، يدني أمة 
سايئة، لان يبقى للمال وال لليري وال للقيام النبيلة وال 

للفطرة اإلنسانية حضور يف واقع حياتها.
تصبح المالة حالة سايئة جداً، وأساوأ واقع وأساوأ 
حال يصال إلىه الناس لو المال الاذي تغيب عنه القيُم 

واملباعئ واألَْخاَلق. 
يف نَصٍّ آخر عن الرساول صلوات اللاه عليه وعىل آله 
يبنُي خطورَة الينصل عن لذه الفريضة وعن غيابها من 
السااحة يقول: )َليَأُمُرنَّ باملداروف ولينَهُونَّ عن املنكر 
أَْو ليسالطنَّ اللاُه عليكم رشاَرسم ثم يدعاو خياُرسم خال 
اة عن مسؤولييها يف األمر  يسيجاب لهم( إذا تنصلت األُمَّ
باملدروف ويف النهي عن املنكر تصبح السااحُة سما قلنا 
خاليًة لألرشار ولكن حيى باليساليط، وحالة اليساليط 
اة  لي حالة خطرية جداً؛ ألنها حالة زائدة عىل واقع األُمَّ
يف ولنهاا وضدفها واسيساالمها وخنوعهاا، لي حالٌة 
ييَماررّك أولئاك األرشار خيها بنزعة الرش، بطبيدة الرش، 
ه الارش، بممارساات الرش، ولكن  بنفساية الرش، بيوجُّ
اة  أيضاً مسلطون لديهم ُجرأٌة أسرب؛ ألنها نزعت عن األُمَّ
اة ولو بدضاً من  ُسلرّ أشاكال الرعاية اليي تقطُع عن األُمَّ
ُل  اة حينما تينصَّ رشلم؛ ألن الله أصبح ساخطاً عىل األُمَّ
عان مساؤولييها، خالله ُسابَْماانَُه ال يوليهاا أيَّ رعاية 
حينئاذ وال يقطاع عنها ولو قليالً مان رش أولئك، ولذلك 

نجد ألمية لذه الفريضة.
اة عىل ماا لو عليه، االميداع النفاقي  اليوَل واقُع األُمَّ
ااة قائم، ولاه حضور سبري بشاكل عول،  يف حرساة األُمَّ
بشاكل أنظمة ميسالطة، يميلك جيوشااً، يميلك ثروات 
لائلة، يسايطر عىل مواقع السالطة وعىل مواقع الثروة 
اة، ولنااك اميداٌع إيماني عائم  يف مناطاَل سثريٍة من األُمَّ
اة ال ينفاد منها اليريُ  اة، لاذه األُمَّ أيضااً يف واقاع األُمَّ
بشاكل سامل يبقى لليري حضوُره ويبقى للمل وجوعه 
ويبقاى للمل والدادل واليري والهدى أنصااُره وَحَمَليُه 
وصوتاه، وتييلف األحاوال من ظرف إَلااى ظرف ومن 
مرحلة إَلاى مرحلة يف مسايوى قوة وتأثري لذا المضور 

ة. أَْو مداناة لذا المضور، يف مسيوى تفاُعل األمَّ
 وعاىل ُسلٍّ ييجاىل يف عرصناا لاذا أيضاً بشاكل سبري 
ااة، أولئك  ساوُء األثار الييريباي لمرسة النفااق يف األُمَّ

خطاب السيد

  نحُن في أمّس الحاجة إلى االستفادة من اإلماِم زيٍد بن علي 
ومن رموز اإلْساَلم وحركة التأريخ كله

 اإلماُم زيٌد تحرك بكل ما يحمُله من مبادَئ وقيٍم وبكل تلك 
األهداف العظيمة التي نادى بها في أوساط األمة واستشهد 

مظلومًا وكانت مظلوميُته مؤلمًة جدًا تقدم الكثير من الحقائق 
والِعَبر
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الذيان يأمارون باملنكار ويمارساون املنكار، وطبداوا 
واقَدناا اإلْساااَلمي يف مدظم مياعينه وسااحيه باملنكر 
وبأشاكال مييلفة، شاكٌل مناه ألبل لبااَس الدين لو 
الشاكل اليكفاريي، ولكان بكل بشااعة، وبممارساات 
خظيدة جداً جداً ومشاوِّلة لإلْساااَلل إَلاى أساوأ حال، 
ُر أخظَع منه،  إَلاى أسوأ مسايوى، إَلاى ما ال يمكن تصوُّ
وأسوأ منه، وأقبح منه، وشكٌل آخر تفريٌغ تال بغري اسم 
الدين تفريغ تال، إما تمت عناويَن سياسيٍة، أَْو عناويَن 

مناطقيٍة، أَْو بدون عنوان أحياناً. 
تمت طائلاة تأثري الجاناب املاعي، الفلاوس، ولكذا 
اة ولم ييَماررّسون اليول، وتجىل  تَماررّسوا يف أوساط األُمَّ
ااة ساوء ماا يدملاون وَخظاعاة ما ييرصخاون به  لألُمَّ
وييَماررّسون باه يف واقدهم، ما نداني منه اليول يف أمينا 
اإلْساااَلمية يف شايى مناطقهاا من النشااط اليكفريي 
الاذي يرعاه النظاُل السادوعي وتمت املظلاة األمريكية 
واليوجيه األمريكي ولندسة السياسية األمريكية، وبما 
يياُدُل إرسائيَل ويفياد إرسائيل ويمماي إرسائيل، نرى 
ااة، وما ألمقه باألمة من  اليول ساوَء الدور يف واقع األُمَّ
خساائَر سثريٍة، القيل يف سثري مان األقطار وأصبح حالة 
يومياة وباسايهيار سبري بااألرواح، وبالميااة، اليدمري، 
اة  إثاارة الفاوىض، الواقع الايسء واملرتعي يف واقاع األُمَّ
اة ويدطرّلها عن بنااء واقدها وتصميح  الذي يدياُل األُمَّ
وضدييهاا وإصاالح حالهاا، يدني واقع لاو من جانب 
اها بشاكل  تدمريي ورش ومؤثر وضار باألمة خيما يُمسُّ
مباارش، قيال وإلادار لألماوال واملميلاكات وتضيياع 
ااة يف مرشوعها  للمقاوق ويف نفال الوقت ضيااع لألُمَّ
الاذي يفارتض أن تكون منطلقاة خيه، وساوء ما بدده 
اة  ساوء، لكن يف الجانب اآلخار لناك يف واقع لاذه األُمَّ
نرى للمل صوته، نرى الكثري والكثري، يف سثري من أقطار 
الدالم اإلْسااَلمي، ييَماررّسون وينطلقون ونسمُع منهم 
صوَت المل ونارى يف مواقفهم قوَة المل وصالبة المل 
يف مواجهة ذلك الطغيان وذلك املنكر وذلك الفسااع وذلك 

الظلم. 
إنما يقول به اليول النظاُل السادوعي بشاكل مبارش 
وعارب أعواته يف الدالم اإلْساااَلمي يف مناطَل ميددعٍة من 
الدالم اإلْسااَلمي ما لو إال اميداٌع يف مضمونه وممارساته 
وشكله وأصله وخصله وخرعه للمرسة النفاقية يف عرص 
اة اإلْسااَلمية بكلها، ولكنه  اإلْساااَلل سله، يف تأريخ األُمَّ
الياول بإمكاناٍت أسثر وبقدرات أسثر وبثروة أسثر، يميلك 
اليوَل القنواِت الفضائية، يميلك اليوَل األسلمَة المديثة، 
ولكان شاكله املنكار واضح جاداً، عىل مسايوى الدالم 
اإلْساااَلمي بكلاه، وال يازال اْلَيَطُر ممدقااً بالكثري من 
البقااع اإلْساااَلمي اليي ال زال بدٌض مان الهدوء أَْو قدٌر 
من الساكينة واالطمئناان، ال زالات عوُل املغرب الدربي 
وال زالات مارص وال زالت الدديد من البلدان اليي تشاهد 
بدضاً من االسيقرار ال زالت مدرضًة لليطر بالقدر الذي 
تدرضت له اليمن وتدرضت له سوريا وتدرض له الدراق 
وتدرضات له بلدان أخرى، ولكن يف املقدمة لذه البلدان؛ 
ألن النشااط الذي يمارُسه النظاُل السدوعي ولو نشاٌط 
ِنفاقاي بكل ما تدنيه الكلمة، يبدأ أوالً بشاكل النشااط 
الدعاوي واليريي، ُسيُب، ومادارس، وتمر، وخلوس، وما 
شااسل ذلك وبأسالوٍب لطياف َوُوعِّيٍّ حياى ييمكن من 
اخارتاق البلدان بدد أن ييمكن من اخارتاق أي بلد ينمو 
منماًى آخر، يمول نشااَطه الذي ألبساه لباسااً ععوياً 
إَلاى نشاط يدبئ الجمالريَ اليي اسيقطبها بذلك الفكر 
الظالمي وبالُدَقاِد واألحقاع والدداوة اليي ال نظريَ لها يف 
الدالم أبداً، ويفرغ ذلك اإلنساان من مضمونه ومميواه 
اإلنسااني الذي خطاره اللُه علياه خيموله إَلاى إنسااٍن 
ميوحاش، سان يف البداياة إنسااناً وعيدااً يطلال لمييَه 
يدلان وجَهه، ييكلام بالاكالل اللطيف يمِمُل املساواَك 
يف سثارٍي من المااالت، ثم ال تنيبُه إال وقد وضع املساواك 
وأخذ بدالً عنه الرشااش، ولبل بدالً عن الثوب األبيض، 
يلبل المزاَل الناسَف واتجه ولو سله حقد وسله سرالية 
اة لألمريكي لإلرسائييل مَلن يشكلون  مَلن؟ لل ألعداء األُمَّ
خَطاراً حقيقياً عاىل شادوب املنطقة بكلهاا؟!، ال، لل 
لدخع اليطر اإلرسائييل وإنقاِذ الشدب الفلسطيني؟، ال، 
ييجه ساوقاً أَْو مدرسًة أَْو مساجداً، ولو يممُل ُسلرّ ذلك 
المقاد خيفرُغه مع الكثري مما حمله يف حزامه الناساف 
يرضب بها املصلني أَْو يرضب بها امليساورّقني أَْو يرضب 
بها طالَب املدرسة أي شكل لذا؟، أَْو يذلَب ليفيح جبهة 
عاخلية يف ُقطر من األقطار اإلْسااَلمية واألقطار الدربية 
ليثريَ الِفيََن الداخلية بني ألل منطقة سانوا خيما قبل ألل 
منطقة واحدة ميآخني مساملني لبدضهم البدض وطرأت 
إشاكاالٌت تكون يف مسايوالا مشااسَل ممدوعًة، يُْفَصُل 
خيهاا، أَْو يبقاى لهاا مسايوالا وحجُمها الدااعي، لكن 
تيمول املسألة بفدل لذا النشاط الييريبي إَلاى مسألة 
دة ويأتي اليكفريي يديرب اآلخرين سفاراً، ويديرب أنه  مدقرّ
اَل بُادَّ من قيلهم وإباعتهم بأي شاكل سان، بأي أسالوب 
اا بالقنبلاة أَْو بالطائرة،  اا بالمزال الناساف، إمَّ سان، إمَّ
سما يفدُل النظاُل السادوعي نفُساه، أَْو بأي سالح سان، 
ا بالساكني الذي يذبح الرقبة، وإما بالقنبلة واليفجري  إمَّ
ُق الناَس إَلاى أشاالء، لكذا ظهروا ميوحشاني  الذي يمزرّ

وسيئني ويشكرّلون خطراً عىل األمن، يشكرّلون عىل خطراً 
عىل السالم األليل يف ُسلِّ بلد، ويطبدون أنفَسهم بالطابع 
اُيون الاوالَء السايايس يف أي بلاد للنظال  الديناي، يَُرسِّ
السدوعي نفسه، خيكون املرصي الذي لو يف مرص والؤه 
ُهُه ضد ألل  للنظال السادوعي وعقيدتُه تكفرييٌة، وتوجُّ
هاً عدائياً إَلاى حد عجيب، مثيلُه  بلده وألل منطقيه توجُّ
يف الجزائر، مثيلُه يف تونل، مثيلُه يف أي بلد إْسااَلمي آخر، 
حينما تدطي أمريكا ضوءاً أخرَض للنظال السدوعي، أن 
أثريوا الفين يف البلد الفالني، برسعة إصدار الفيوى، بدد 
إصدار الفيوى اليَمارُّك يف امليادان، خإذا ذلك البلد يليهُب 
بالفين واألخطار واملشااسل، ييمزق نسيُجه االجيماعي، 
ُر خيه املدن والقرى،  يمارتب أللُه خيقييل ليَل نهااَر، تدمَّ
يهلاك خيه المرث والنسال، لاذه لي المرساة النفاقية 
نرى أساوأ أشاكاِلها وأخظَع آثارلاا ونيائجها يف النظال 

السدوعي وما يرعاه يف الواقع. 
ويأتاي عدوانُاه عاىل اليمن تماَت املظلاة األمريكية 
واليشاجيع  اإلرسائلياة  والرغباة  األمريكاي  واإلرشاف 
اإلرسائيايل واملسااَلمة واملشاارسة اإلرسائيلياة، يأتاي 
عدوانه عىل بلدنا يف لذا السياق نفسه، تيريباً وعدواناً، 
وبطشااً، وظلماً وطغياناً، وعدواناً بغري أي حل، وبدون 
أي ماربر، يرتكاُب أخظاع الجرائم، يرتكاب جريمًة مثل 
َل عنها، اإلنكار  جريماة الصالة الكربى، ثم يماول الينصُّ
لهاا، ولاي جريمة واضمة مشاهوعة بشاكل واضح ال 

َلبَْل خيه أبداً.
ييداطاى باكل وقاحة باكل اسايهيار بكل ساذاجة 
اة بكل عنااءة بما  باكل تفالاة بكل حقاارة باكل ِخسَّ
لاو أللُه من الدنااءة خيقول ال، لؤالء قاد يكونون لم 
اإلنقالبياون قد يكونون لم أصمااب املرترّبات، ُسلرّ خرتة 
ولاه سالل، وينطلاُل مرتزقيه عماالؤه مناخقو البلد بكل 
خساة وعنااءة ليشاهدوا له شاهاعَة الازور، وما أساوأَ 
وأَخَظاَع شاهاعَة الزور؛ ليشاهدوا زوراً وليقولاوا بهياناً 
وباطاالً واخرتاءاً وسذبااً ميدمداً بأن مان خدل ذلك ليل 
لو النظال السادوعي، وليال بفدل قصاف الطائرات، 
وأنهام اإلنقالبياون وأنهام وأنهام.. إَلااى آخار سالمه 
الياخاه، ثم ال يلبث أن يدرتَف بدد ُسلرّ ذلك البُهيان والزور 
والكاذب والجدل واليزييف للمقائال والجموع للمقائل 
الواضمة املشاهوعة البيناة، يأتي ليدارتَف، ويماول أن 
يُْلِقَي بالالئمة عىل أولئك الدمالء المقريين الذين حقروا 
روا أنفَسهم خيه ليدميه، خيأتي ليُلقَي  أنفَسهم بما سيرّ

عليهم بالالئمة خيصميون بدد أن شاهدوا شهاعَة الزور 
الياي اخيضماوا خيها، خكانات الجريماُة خضيمًة وسان 
إنكاُرلاا خضيمًة، وسانت مماولُة اإللقااء باليهمة وما 
راخل ذلك من شهاعات الزور والقول البهيان واإلخرتاءات 
الفضيداة خضيماًة سذلك، ثام يف النهاياة سان االعرتاُف 
خضيماًة واضمًة بيرّنًة ملموساًة وليسات غريبة، نمن 
قلنا لذه الجريمُة ليسات خروجاً عن سلوك سان سلوساً 
ميميازاً منذ بداية الددوان خكان لاذا حدثاً مفاجئاً منذ 
أول عملية قصف قيلوا خيها األطفال والنسااء واملدنيني 
املسااملني والنااس الداعياني الذيان ليل لهام ال موقٌف 

سيايس وال يمسبون عىل طرف مدني.
ثام اسايمرت جرائُمهام بمال أبنااء لاذا الشادب 
مسايهرتين بمياة الناس مسايبيمني للجميع، يقيلون 
الجميَع يف ُسلرّ مكان، قيلونا سشادٍب يمني يف األساواق، 
يف املسااجد، واسايهدخوا حيى املقابر، مقاربة، البدُض 
من املقابر قديمة لها زمن طويل، يلقون عليها القنابل، 
اسايهدخوا ُسلرّ يشء، يسايبيمون حيااة النااس، منكر، 
يأمارون باملنكار ويفدلاون املنكر، وييرصخاون املنكر، 
ويفدلون ُسلرّ ذلك، جرائُمهم واضمة وبيرّنة ومشاهوعة، 
وعدوانهم مسايمر، وال مدطيات تؤرش عىل ُقرب انيهاء 
لذا الددوان، ولكن ما يمكن أن يُفيَد شادبَنا، سما قلناه 
ُل للمساؤولية، لاو اليَمارُُّك  ماراراً وتكاراراً، لو اليممُّ
الجاع، لو الدمل، لو املوقف، لو رخُد الجبهات وععُمها 
بالرجال األبطال، لو الصموُع والثبات واليوسل عىل الله. 
عملاوا عىل اسايهداِف البناك، عملوا عاىل مضايقات 
الناس يف مرتباتهم ولقمة عيشاهم، لذا لو حالُهم، لذا 
لو الذي يدرب عن حقيقيهم، ُلم لكذا بهذا الساوء بهذا 
املقدار وبهذا املسيوى من الددوانية، يماولون أن يمندوا 
حياى وصاوَل املرتبات عان الناس، حيى َمان يديمدون 
عليهاا يف مديشايهم، َمن الذي يمااِرُب البنك املرسزي يف 
صندااء إال أنيام أيهاا الظاملون، أيهاا األمريكاي، وأيها 
السادوعي، أيها املرتِزقُة األنذال، أنيم من ترتكبون بمل 
لذا الشدب ُسلرّ لذه الجرائم، أنيم الذين تسَدون ليجويع 
لذا الشادب، أنيم مان تماربون الياول البنك املرسزي يف 
صنداء وتديقونه بكل جهد عن توخري املبالغ اليي يمياُج 
إليها لرصف املرتبات، خأنيم َمن تسادون ليجويع اآلالف 
من األرس، أنيام َمن تفدلاون ُسلرّ يشء، المصار اليانل 
عىل لاذا البلد، اليدمري لاكل البُنياة االقيصاعية، النهب 
والرسقة للثروة الوطنية يف مأرب ويف شبوة ويف غريلا. 

أنيم الَقيََلُة، وأنيم اللصوص، أنيم املفسدون يف األرض، 
إجراماً وِحصاراً وقيالً 

وإلماقاً للارض بالناس، اليول أنيم مكشاوخون أماَل 
لاذا الشادب، ونمان يف لذا البلاد مدنياون يف اليَمارُّك 
الجااعرّ عىل ُسلرّ املسايويات، اقيصاعياً اَل بُاادَّ من الدناية 
اِل رجال املال واألعمال  بالشاأن اإليراعي، اَل بُادَّ من تممُّ
ملساؤولييهم يف ععام االقيصااع، بماا يُفياُد لاذا البلاَد 
ويُفيُدلام، وإال خدليهام مساُؤولية سبرية أماال الله، اَل 
بُادَّ من اسايكمال تشاكيِل المكومة، اَل بُادَّ من الدنايِة 
باكل ما يدازرّز ويدعم قاوة املوقف الداخايل يف مواجهة 
لذا الددوان اليسء الذي يسايهدخنا سشدب يمني يف ُسلرّ 
يشء، اَل بُاادَّ من الصموع يف ُسلرّ أشاكاله، عىل املسايوى 
االقيصااعي، عىل املسايوى الدساكري، وعىل مسايوى 
النشااط املجيمداي؛ للمفاظ عاىل لُممة لذا الشادب، 
يسدى أولئك املديدون يوماً بدَد يوٍل إَلاى تمزيل النسيج 
االجيماعاي وتفكيك الصفرّ الداخيل والوحادة الداخلية، 
يسادون باكل جهِدلم لبدثرة لاذا املجيمع وتشايييه؛ 
بغيَة اليساهيل ملهمة القضاء عليه واليمكُّم به، يلدبون 

ُسلرّ األعوار السيئة يف لذا االتجاه. 
خلذلاك مساؤولييُنا جميدااً يف اليَمارُِّك الجااع، لذه 
لي مساؤوليينا، مسؤولية إنساانية، مسؤولية إيمانية 
نيقارَُّب بهاا إَلاى اللاِه ُسابَْماانَُه َوتََداَلاى، مساؤولية 
وطنية، مسؤوليٌة يفرضها علينا الواقع، ال بديَل عنها إال 
الاذل، إال الهوان، إال الينوع، إال االسيساالل، إال الرسوع، 
َل  َل علياه إال اللاه، وإال أن نيممَّ ال أحاد يمكاُن أن نداوِّ
املسؤوليَة، مع شكرنا لكل الذين يقفون إَلاى جانبنا من 
األحرار يف لذا الدالم، ومن الرشخاء والصاعقني واألخيار 

يف عاملنا اإلْسااَلمي. 
َلها ونثل بالله،  نمن يف موقِع املسؤولية علينا أن نيممَّ
ال يمكُن أن ندوَل عىل األمم امليمدة اليي سانت منذُ بداية 
ُل عىل املديدي عدوانَه،  لذا الددوان إنما تؤعي عوراً يساهرّ
إنماا تَُغطَّاي عىل ماا يفدله مان جرائم، لاي حيى بدد 
ٍف أبداً،  جريماة الصالة الكربى لم تيبانَّ أيَّ موقف مرشَّ
ولاو يغطيها لي، يغطيهاا لي يف عوِرلاا املزعول الذي 

تيَمارَُّك به يف الوسط الداملي. 
نمان مدنياون باليَماارُّك، يف نفل الوقات، ال مربَر 
ألولئاك لإلسايمرار يف عدوانهام؛ ألنه ال َحالَّ لهم يف ذلك 
وال مربر لهم يف ذلك، وليساوا مضطرين يف ذلك، ولم يكن 
اً وطغياناً  ال لمماياة أمٍن لهم وال ألي اعيباار، إنما تجربُّ
وتكارباً وإخسااعاً وعلاواً يف األرض، مكاروا واسايكربوا 
وطَغوا وتجربوا وأراعوا بذلك مكاسَب إقليميًة ومكاسَب 
عوليًة، خسابيلُنا وخياُرنا لو الصموع واالسايدانُة بالله 

واليوسل عىل الله والثقة بالله. 
)َوَمن يَيََوسَّْل َعىَل اللِه َخُهَو َحْسبُُه إِنَّ اللَه بَاِلُغ أَْمِرِه(، 
اللاُه لو الذي يمكن أن يمنمنا النرَص وأن يدطينا اليرُْسَ 
َل  وأن يكيُاَب لنا الفَرَج وأن يدخَع عنا الرش بقدر ما نيممَّ

خيه املسؤولية.
 ولذلك عىل امليياذلني مسؤوليٌة سبرية أن يمذوا َحذَْو 
الرشخاء يف لاذا البالع واألحرار الذيان ييَماررّسون يف ُسلرّ 
املجااالت وييمملاون املساؤولية، ال حياعياَة بني اليري 
والرش، بني المل والباطل، بني الِدزرّة والذلة، بني الصموع 

وبني الينوع والرتاجع.
 املوقف الصميح، املوقف اإلنساني، املوقف اإليماني، 
املوقاف المر واملساؤول لاو الصماوع ولوالثبات ولو 
اليوسل عىل الله ُسابَْماانَُه َوتََداَلااى، ولذا ما نأمل من 
اللاه أن يوخَقناا لاه وأن يُدينَنا عليه وأن يُدانَي عليه ُسلرّ 
شدوِبنا املظلومة، شدب خلسطني الُمر الذي تيَمارَُّك خيه 
املقاومة تبني نفَساها، وتممي شدبها، وتواجه عدولا، 
نأمال من الله لهذا الشادب النارَص والَداْوَن واليمكنَي، 
شادُب الدراق الذي ييَماررّك اليول ببسالة وأصبح شدباً 
ميقدِّماً يف صفوف الشادوب الُماررّة والدظيمة اليي لها 
موقاٌف، تممال الوعي باملوقاف الاالزل يف مواجهة لذا 
الارش ولذا الطغيان الذي يسايهدف الجميَع ورضه عىل 

الجميع. 
نُبَااِرُك الياوَل يف لذا املقاِل للشادب الدراقاي عملييَه 
البطولياة يف املوصل، ونأُمُل من الله ُسابَْماانَُه َوتََداَلاى 
اَل لذا الشادَب الدزيَز السايكمال تطهري الدراق  أن يوخِّ
من ُسلرّ ذلك الرجل والدنَل اليكفريي الذي جلبه النظاُل 
السادوعي املسايكرب وَمن مده تمت الرعاية األمريكية 

واملظلة األمريكية. 
نأماُل مان اللاه ُسابَْماانَُه َوتََداَلاى النارَص لإلخوِة 

واألشقاِء يف سوريا.
 النرَص للمقاومة يف لبنان. 

النرَص لاكل األحارار والرشخااء يف لذا الدالام الذين 
يقفون ضد الظلم ضد الطغيان ضد االسايكبار يف سبيل 

المرية.
إن اللَه سميُع الدعاء.

اللهام نساألُك بفضِلاك وسرماك أن ترَحَم شاهداَءنا 
األباراَر، وأن تشافَي جرحاناا، وأن تفاكَّ أرساناا، وأن 

تنُصااااَر شدبَنا املظلول. 
ااَلُل َعَلايُْكْم َوَرْحاَمُة اللِه َوبََرَساتُه. َوالسَّ

خطاب السيد

 التسلط اأُلموي كان يشّكل خطورًة كبيرًة على األمة؛ ألنه يتناَقُض 
في سلوكه وممارساته مع مشروع األمة الذي يفتَرُض أن تبنى عليه 

في الشأن السياسي ونشاطها الحضاري وكل ما يتعلق بها

 كان أداُء بني ُأمية على النقيض من جوهر هذا اإلْساَلم، من 
المفتَرِض أن يبنى واقُع األمة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وأن يحدد 
دورها حضاريًا طبقًا للمبادئ والقيم التي أتى بها اإلْساَلم وتضّمنها 

القرآن وأتى بها محمٌد صلواُت اهلل عليه وآله
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مناذ أن بدأ املبداوُث األَُمااميُّ إْساَماعيل 
ولد الشايخ عمله سوسايط حل بني األَْطَراف 
يف اليمن )يف ظال الددوان(، لم يفدل أي يشء 
يدل عىل أنه »وسيط«. خضالً عن أن ييقدل يف 

وساطيه املفرتضة لذه. 
من يراقاب مساار املفاوضات الرسامية 
منذ بداييها، يجد ولد الشايخ خيها سما لو أنه 
يلدب إحدى اللدب اليي ال نهاية لها. تلك اليي 
يمارسها الناس عاعة قبل النول وال ينهيها إال 

إغماُض الدينني. 
 يبادو وسأناه يف مهماة أَُماامية، لرسام 
عائارة مغلقاة، وإقناعناا باأن نادوَر خيهاا 
باسايمرار، وطبداً، ماع احيفاظاه باليميز 
الواضح لقوى الدادوان، إذ أن تمرساته سلها 
غالباً ال تأتي إالرّ ألجل تمييع جريمة، أَْو توخري 
وقات من الهادوء ليمرك عساكري مفاجئ. 
ويف أحسن األحوال شغل الرأي الدال ووسائل 
اإلعالل بجدليات ال تقدل وال تؤخر، ومماولة 
صنع أحاداث ضبابية لليغطية عىل ما تفدله 

السدوعية. 
ال تمياج املساألة إىَل عراسة سثيفة لنقول 
إن ولد الشايخ ال يريد انيهاء المرب، خهو لم 
يثبات ذلك مارة واحدة عىل األقال. غري أنه ال 
يريد ذلك من تلقاء نفساه؛ ألنه غري مسموح 
لاه بيلاك اإلَراَعة، خيالل مراحال املفاوضات 
ُقدمت شايى الطرق واالقرتاحاات والينازالت 

والرؤى للمل السلمي.  
 غاري أَن الوسايط املاراوغ سان يرص عىل 
االْشارتَاك ماع طرف ممدع يف عادل اليداطي 
ماع أي يشء بجدياة. مع طارف »املرتزقة« 

لنكون أسثر وضوحاً. 
يدلن ولد الشايخ عان ُلاْدنَااة، وال تليزل 
السادوعية ومرتزقيهاا بها، خيذلب شااسياً 
ملجلل األمان من تصديادات »االنْقاَلبيني«!، 
ثم ترتكُب السدوعية مجزرة واضمة وتدرتف 
بها، خييجاللها ويأتي عاعيااً لُهاْدنَااة، من 
أجل اسايمرار املفاوضات مثلماا سانت عليه 

قبل املجزرة. 
وسأناه لم يمادث أي يشء، ويف ظل ُلدنيه 
لاذه، يسايمر الطاريان بالقصاف واملرتزقة 

بالزحف. ولو ال يبايل. 
لقد مارس املبدوُث األَُماامي امليميز عوَره 
سرسول ضغط سدوعي طوال الفرتة الفائية، 
ولدال من أبرز مدالم ذلك الدور، احيجاز وخد 
صنداء يف مسقط. رغم تدهد األَُماام امليمدة 
ممثلاة بمبدوثها »لذا« بضمان سافر الوخد 
ووصولاه إىَل باالعه. ولو لام يكن ذلاك عليالً 
عاىل تواطؤه، خهو عليل عىل عجزه أمال إَراَعة 
السادوعية وخضوعاه لها رغم ثقلاه الدويل. 
لاذا الثقل الذي لم يكن لاه وزن يف ميزان آل 
سادوع، ال حني تم احيجاز الوخد، وال حني تم 
إعالن لذه الُهاْدنَااة، والُهاْدنَااة اليي قبلها 

واليي من قبل. وال يف أي وقت. 
  ****

وصال ولاُد الشايخ إىَل صنداء قبال أيال، 
وذلب يف زيارة إىَل موقع الصالة الكربى. قال 

بصدوبة: »أنا مصدول«، ولكذا خقط، وربما 
أنه قالها خقاط؛ إلرضاء ألايل الضمايا الذين 
قابلهم وتسالم منهم رساالة، وقاال لهم: ال 

تسيسوا القضية!!
ال أحاد يدلم لل أخرط املبداوث األَُماامي 
يف الميااع خجاأة لكاذا إىَل المد الاذي يديرب 
اتهال السدوعية بالجريمة »تسييساً« لها. أل 
أنه مقينع ببيان السادوعية الذي يلقي اللول 
عىل اإلحداثياات اليطأ وليئاة أرسان جيش 

املرتزقة؟!. 
بناًء عىل لاذا، إما أن الرجال جاء ليمييع 
لذه الجريماة، وإما أناه ال يديربلا خارقاً يف 
األسااس ويريد خقط إسماال جوالته الدبثية 

السابقة، أَْو ربما االثنيني مداً. 
ولد الشايخ يرياد أن يدوع حاوار »ظهران 
الجناوب« رغام أناه لام ييام برعايياه وال 
بدعوتاه. ومان املدياب أن ييجالال املبدوث 
األَُمااماي مفاوضاته الرسامية »الفاشالة« 
لريسز عىل الموارات اليي سانت لامشية عىل 
»املفاوضات الرسمية«. باإلضاخة إىَل أنه بذلك 
يدرب عان عدل رغبيه يف وقف شاامل إلطالق 
الناار وساالل تاال وإنماا جزئاي يف المدوع. 
خهل جاء ولد الشايخ يفاوض ألجل »المدوع 

السدوعية«؟! 
املبداوث  تمارسات  ماع  اليداطاي  إن 
األَُمااماي املاراوغ، لام يدد ساوى مان باب 
»إقاماة المجاة«. أما احيمااالت الوصول إىَل 
بار آمن عاىل مين »وسااطيه«، خغاري وارعة 
باملطلال، طاملا ولدياه أجنادة »المفاظ عىل 

السدوعية« خقط. 
 نمان نيياطب ماع شايص لديه خطة 
مرساومة ليل من شاأنها إلزال السادوعية 
باأي يشء، وألن األمر سذلك، خسايظل ميدان 
املدرساة عائماً لاو المكم، خيماا يبقى المل 
السايايس بديداً جاداً، بقدر بُدد ولد الشايخ 
ومجلال األمان عان الميااع. وقربهام من 

السدوعية. 

ولد الشيخ.. الوسيُط الذي يؤّخر الحل!

تماِرُس الناشاطة »توسل سرمان« مؤخراً نشااطاً إعالمياً ضد الرئيل املرصي 
»عبدالفياح الساييس« مطالبة بإساقاطه، بدد خرتة صمت ورَضا سان مرجدها يف 

األساس رضا السدوعية عنه. 
املثري للسايرية يف املوضوع أَن »سرمان« ترسع يف إطار حمليها لذه، سثرياً من 
املسااوئ اليي يمياز بها نظال السييس واليي ألمها الفشل االْقيَصاعي، ميجاللة 
- عان عماد - أن المكومة اليي تؤيدلاا لي وتقف يف صفهاا يف بالعلا )اليمن(، 
قطدت رواتب املواطنني. ولو أعىل مسيوى من الفشل اإلعاري واالْقيَصاعي يمكن 

أن تصل إليه حكومة يف الدالم. 
سرمان قالت بأنها تيجل حني تيذسر أن الساييس ما زال رئيسااً ملرص، ونسيت 
أن عليهاا عخن وجهها من المياء سلما تذسارت أن »لاعي« ما زال يُفَرُض بالقوة، 
وبالمرب، ليكون رئيسااً لليمن. ولو من ارتكب املجازر الجماعية بمل الشادب 

اليمني، وتسبب يف وصول األَْوَضاع اإلنَْسانية إىل حدوع »املجاعات« َو«األوبئة«. 
تيجل »توسل« مما يمدث يف مرص، وتيواقح أمال ما يمدث يف بالعلا. خالسييس 
يف نظرلا يسايمل الساقوط لرتعي اْقيَصاع مرص، أما لاعي خيسايمل أن يمكم 
اليمن، ولو تسابب يف قصف مجالل الدزاء، وقاوارب الصياعين، ومنازل األبرياء. 
ولاو قطع رواتب النااس، وعمر البنية اليميية ورسق مقدرات الوطن، لو وشالة 
املرتزقة الذين تديربلم »سرمان« جيشاً وطنياً. ميزانها اإلنَْساني واملنطقي يف لذا 

سله لو املوقف 
ر »سرماان« عملها  السادوعي، خماا أراعه آل سادوع أن يكاون منطقياً، تسايرّ
المقوقي والسيايس واإلعالمي إلثبات صميه، وما انزعج منه آل سدوع خهي تقف 

ضده وتربر ملماربيه. 
ملااذا ال تيجال المائازة عىل نوبل للساالل من جرائام الددوان السادوعي عىل 
»بالعلاا« اليمان َوال تجرؤ عىل ذسر اسام السادوعية يف إعاناتهاا اليجولة عقب 
ُسلرّ مجازرة ترتكبهاا طائرات الدادوان، بينما تجهد نفساها يف البمث عن ألفاظ 
»عرامياة« للمطالباة بإساقاط الساييس، عىل الرغم مان أن الشادب املرصي، ال 

يميفظ لها بسمدة جيدة؟.
 يبادو أن »تاوسل« لم تُمنح »نوبال« إال تكريماً لقدرتهاا الرليبة يف الجمع بني 

تناقضات سهذه. وبهذا الشكل الوقح. 

إضاءة

سان أميناً عاماً للمزب االْشرتَاسي اليمني، ويديربه الكثريُ 
من »أتباعه«، نبي االْشارتَاسية المديثة، جيفارا اليمن، لينني 
زماناه، مارسل ولكن بسكساوسة. غاري أَن لاذا الرجل لم 
ييارتع أي يشء ولم ييفاوق يف أي يشء. سان - قبل ٢٠١١- 
جزءاً مان لفيف طويل من خالسافة »املدارضة« الياضدني 
للسالطة، وظال سذلاك حياى جااءت أحاداث ٢٠١١، وبادأ 
االْشارتَاسيون يرخدون صاوره وسأنه امليلرّاص، يف حني سان 

سثريون منهم يقولون: 
إن لذه الثورة لم تأِت إال ليرتأس البالع رجٌل بثقاخة ياسني 
ساديد ندماان!. وأما لاو خفي حقيقاة األمار سان يواصل 
مشاواره سشايص خاضع، ولكن يف تلك الفرتة سان ييضع 

لإلْصاَلح. 
ربما أَن تطبيل »الرخاق« أغراه آنذاك بمنصب مهم يف عولة 

)ما بدد الثورة(. ولكن ذلك لم يمدث. 
»رجال بمجام أمة«. لاذا ماا سان غلمان »االْشارتَاسية« 
املزيفاة يرععوناه ولم ينظارون إلياه سما ينظر مسايمي 
ميصوف إىَل تمثال السايد املسايح، ومع ذلاك خهو لم ييرج 
عن خطه يف أَن يكون تابداً لإلْصاَلح وخاضداً له. خبدد ٢٠١١ 
ومع االتَِّفاق السيايس املسمى باملباعرة اليليجية، بدأ مشوار 
اليقارب الدلني بني المزب االْشارتَاسي واإلْصاَلح، حيث صار 
اإلْصااَلح ييمدث بوضوح باسام من سان حولاه ممن سانوا 
آناذاك يشاكلون »اللقاء املشارتك«، وسان ياساني عىل رأس 

المزب االْشرتَاسي الداخل يف لذه الدملية. 
أثنااء خرتة الموار الوطني سان ييدارض ملماوالت اْغييَال 
مفربسة بلغت من سثرتها إىَل حد أنه شورّه بسمدة االْغييَاالت. 
ولكن »األعجوبة« االْشرتَاسية سانت تنجيه عائماً، وبدأ وقيها 

يارصح وينيقد »اليدخل اإليراني« يف اليمن، سغريه من أَْعَوات 
اإلْصاَلح، خيما سان ييزايد صوت طبلة »المزب« ليلميده. غري 
أَنه سان ماا زال »تابداً« يف واقع المال وتددعت صور تبدييه 
خأحيانااً لمميد األحمر وأحياناً لديل ممسان وأحياناً لهاعي 
وسلهم -بالطبع - مرتزقة من أَْعَوات السادوعية الييريبية يف 

اليمن. 
 يمكن أن نقول أَنه أسال مباعئ »االرتزاق امليفلسف« يف 
المزب االْشرتَاسي ثم رحل عن األمانة الدامة، وآخر تقليداته 
سان مؤلفااً تنظريياً اسامه »عباور املضيل« لم يقارأه أحد، 
ولام ينيارش سماا سان ييوقع املطبلاون له، وعاىل أية حال، 
سان »ياساني« يف لاذا الكياب ينيقد الوخااق الذي سان حزبه 
جازءاً مناه وسان لاو من ألم املهندساني له. انيقد ياساني 
يف ذاك الكيااب ُسلرّ يشء عمله لو نفساه وشاارك به وأيده، 
مظهراً نفسه وسأنه مراقب من سوسب بلوتو، يشالد األمور 

بيليسكوب وييلمل سكسوسيه البيضاء وينيقد!
خيم لذا الشايص مشواره السايايس الفاشل ومسريته 
اليساارية الكذاباة، بيأيياد الدادوان السادوعي عاىل اليمن 
رصاحاة، مقابل منصب عبلوماايس يف اليارج، وخلف ورائه 
الكثري مان غلمان »المازب« الذين ورثوا عناه سيف يكونوا 
خاضدني للسدوعية وأَْعَواتها بأقل الفوائد. ولؤالء يماولون 
إىَل اآلن إقناعنا بأن ياسني يكره السدوعية ويممل نري اليمرر 
والجمهورياة بني جوانمه حياى ولو العقااً أحذية »امللك« 

ومسبماً بممد »اململكة«. 
عندماا يكرب أبناؤسم ال تسامموا ألحد أن يقادل لهم لذا 
الشايص عىل أنه بطل أَْو مفكر. قولوا لهم أنه سان مرتزقاً، 

ألنه لم يكن شيئاً غري ذلك. 

بطاقة تعريفة:

يحررها / ضرار الطيب

 املرتزق: 
ياسني سعيد نعمان

وقاحة هنا.. 
خجٌل هناك!

ضمري املرتزق.. 
وراتبه! 

مصطفى عامر *
ة عقبٌة لائلٌة لم يسايطع َسيَبَة الددوان  مري، خثمرّ حينما ييدلرُّل األمُر بالضرّ

تجاوزلا منذ عاٍل ونصف: سشوخات الررّواتب. 
فة وطبيدة  وَسيَبَاُة الددوان، أولئاك الذين يمكنك تمديُدلم باالسام والصرّ
ون عن صناعة امُلدورّناات الوطنيرّة واألَْخاَلقيرّة،  الدمل وممل اإلقاماة، ال يكفرّ
البُكائياُت وألازيج الرُّعاة، وسلرّ ما ِمن شاأنه اسايجالب راحة البال ومئات 

امُلدجبني. 
اطور واألخاكار ومدورّنات  ، خيما بداُد، من بني السرّ ماري يمارُّ عاىل أنرّ الضرّ
األَْخاَلق، يبصل يف وجه أصمابها قبل أن يقول بدمله األخري، واملهم: تلغيمها 

بكشوخات املرتبات. 
د الدظيم الاذي ال يمكن لَكيَبة  سشاوخاُت املرترّباات، إذن، لي حائاط الصرّ
د امُلصاحبة:  الددوان اخرتاقه، باإلضاخة إىَل قائمٍة ال ميناليٍة من حوائط الصرّ
رقم غرخٍة يف خندق، أخواه ضبرّان يف صمن سبسة، شمٌم مرتاسٌم خوق وجٍه 

مهجور، ومرآٌة ال تكذب يف الداعة. 
مري امرٌؤ يسء الطرّباع، رصيٌح عىل نمٍو خج، بإمكان  األسوأ، ربرّما، أنرّ الضرّ
املرتازق رؤييه يف ُسلرّ مكان، بدد ُسلرّ حرف، وأماال ُسلرّ مدورّنة، وحينما يقول 
هري خإنرّه ال يرى وجه امللك، وال يرى وجه أتاتورك  املرتزق باسيالل راتبه الشرّ

بالنسبة ألصدقائنا املقيمني يف ترسيا. 
إنرّه ببسااطٍة يرى لسان الضمري، مدلوًقا عىل نمٍو ساخر، مسيفز، وخيما 
لاو أطال صديقناا اليرّمديل يف وجاه راتبه خبإمكانه رؤياة ضمريه يرتاقص 
أمال عينيه، رقصة الهنوع الممر يف مدابد املايا، ورقصة القروع خوق أشجار 

الجوز. 
واألمر بالغ البساطة، صديقي املرتزق:

عع اليرّكلاف؛ خأنات عىل األقل، ولاذا أمٌر ساٍف، تدرف تماًماا بأنرّك تميهن 
مهناًة بالغاة الوضاعة، ولذه املهناة تدرُّ عليك مااًل، وقاد اميهنيها بممض 

اخييارك، ويمكنك اعيزالها ميى شئت، أَْو االسيمرار خيها إذا أحببت. 
تماًما مثل غانيٍة يف مبغى، أو عنبوٍع يف الررّياض. 

*)من حائطه في فيسبوك(
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 ال يجوز أن يكوَن َهمُّ اإلنسان من وراء التعلُّم املكانَة الرفيعَة عند الناس.. بل رضى اهلل هو الغاية 
  - بشرى المحطوري:

بداية: ــ
ألقى الشهيُد القائُد سالُل الله عليه 

لذه املمارضة اا ملزمَة ]ممياي 
ومماتي لله[ عىل مجموعة من طالب 

إحدى الدورات الصيفية، خذسرلم 
بكالل رائع ومهم جداً، ما الغايُة مان 

وراء تدلم اإلنساان؟ وأوَضَح لهم 
ذلك بطريقيه اليلقائية الرائدة، اليي 

يفهُمها الجميع، بكلمات سهلة 
ومبسطة، وأمثلة واقدية، تيسلرّل إىل 
وجدان اإلنسان، خيميي خيه الروَح 

من جديد، وتنفخ خيه روَح الدزيمة 
واإلرصار والثبات، ليشل طريقه 

يف المياة، وسل لمه أوالً وأخرياً أن 
يكوَن يف أعماله سلها لله رىض.. وقد 

سان للشهيد القائد سالُل الله عليه 
ما أراع، خقد أصبمت ممارضاتُه 

منارَة الهدى لكثري من الناس، وبها 
عاع للدين وللقرآن رونقه الياص، 

ومدناه المقيقي: ]لدى للناس[.

دعوُته لالهتمام باستغالل الدورة 
الصيفية جيدًا:

عربرّ الشاهيد القائد ساالل الله عليه لطلبة 
الادورة الصيفية عن مدى أسافه وحزنه؛ ألن 
الدين )عين الله( ال ييم تدريساه إال يف شهري 
الادورة الصيفياة، وبقياة السانة تذلاب يف 
أشاياء أخرى، وععاا الطالب االليماال بهذه 
الفرصاة ولو سانت قليلة، حيث قال: ]نمن يف 
لاذه األيال يف الدطلة الصيفياة، خرتة تدليم.. 
ويف الواقاع نمن نسايمي من الله سابمانه 
وتداىل أن ال ندطي ليدلم عينه إال لامشااً من 
حياتناا لي: الدطلة الصيفية، وبقية السانة 
نقضيهاا يف مجاالت أخارى بينماا سان الذي 
يجاب أن يكون ممط اليمامناا طول حياتنا 
وعىل طاول أوقاتنا لاو: أن نيدلم عيان الله، 
نيدلم سياف ندبد الله نيدلام أوالً سيف ندرف 
اللاه سابمانه وتدااىل. ولكان لساوء المظ، 
ولشقائنا: أن ال ندطي لديننا إال خرتة بسيطة 
مان وقيناا يف الدال سلاه لي لامش السانة 
بكلهاا، ولكن مهماا يكن تكون لاذه ظروخاً 
أو يكاون لذا واقداً خرض عىل الناس، ومهما 
تكان خرتة قصرية خإنها سايكون جديرة بأن 
تدطاي خائادة سبارية إذا ماا اليميناا، إذا ما 
أخلصناا، إذا ما شادرنا أوالً بالميااء من الله 
سابمانه وتداىل. أنه: إذاً مدنا سيون يوماً أو 
أقال خأن نهمل خيها، أن نقرص، أن نيثاقل، أن 
ال ندطيها من االليمال ولو بدضاً مما يمصل 
مان اليمامنا سطاالب يف املادارس الرتبوية، 

نسيمي من الله سبمانه وتداىل خنهيم[.

الغايُة األوىل لطالب العلم: أن 
يحظى برضى اهلل

وأسرّاد ساالُل اللاه علياه أن لطالاب الدلم 

غايينَي، الغاية األوىل سما قال: ]ونمن سطالب 
علام يجب أن نفهم ملاذا نطلاب الدلم؟ الغاية 
املهماة الياي يجب أن ينشادلا اإلنساان من 
ُسلرّ عمال صالح لاي: أن يمظى بارىض الله 
سابمانه وتداىل، أن يمصل عاىل رضوان من 
الله سابمانه وتداىل.. لذه لي الغاية املهمة 
ولذا لو املطلب الكبري الذي يجب أن ينشاده 
ُسلرّ مسالم؛ ألن تمت لذا الياري سله يف الدنيا 
ويف اآلخارة، ويف أن يمصال عىل رضاوان الله 
يف الدنياا يرعاه الله سابمانه وتداىل، يموطه 
بدناييه يوخقه يداخع عنه يرشده يسريِّ اليري 
للناس عاىل يديه. ومن يمظاى برضوان الله 
سابمانه وتداىل يموت سديداً، ويبدث سديداً 
آمناً يول القيامة، ويماساُب حسااباً يسرياً، 
ويأَمُن يف الوقت الذي يياف خيه خوخاً شاديداً 
مدظاُم البارش، عندما يكوُن مان أولياء الله، 
وأولياء الله لم من قال عنهام: }أاَل إِنَّ أَْوِليَاَء 

اللَِّه ال َخْوٌف َعَليِْهْم َوال ُلْم يَْمَزنُوَن{[.

الغاية الثانية لطالاب الدلم: المصوُل عىل 
املقال الرخيع عند الله وليل عند الناس

وتمادرّث الشاهيُد القائُد ساالُل اللاه عليه 
عن الغاياة الثانية اليي ال باد أن تكون نصَب 
عينَي طالب الدلم الرشيف، أال ولي االليماُل 
بالله خقط، وبرضااه خقط، وترك اللهث وراء 
املناصاب، حياث قاال: ]القضياة الثانية: ال 
يجوز أن يكون َلمُّ اإلنساان مان وراء اليدلم 
لاو أن تكون له مكانة رخيدة عند لذا أو عند 
ذاك أو عناد لاؤالء الناس أو عناد أولئك، لذه 
مان المماقاة أيضاً.. ألم ما يجاب أن تطلبه 
وألم رخدة يجب أن تطلبها وتنشدلا وأعظم 
علورّ يجب أن تنشاده وتطلباه وتدمل عىل أن 
ترتقَي بنفِسك إليه لو: أن تمظى بالُقرب من 
الله. أرخع الناس أعىل الناس أعظم الناس لو 

أقربهم إىل الله سبمانه وتداىل[.
وأضااف أيضااً: ]ومان االسايهيار باللاه 
وبدظمياه أن ال يكون يف نفساك شادور بأن 
عظمياه، بأن الُقرب منه بأن الرخدة يف القرب 
منه باأن الدلاو والسامو يف القارب منه لو 
أعظم وألم من الرخدة عند الناس، ومن الدلو 
عند الناس، ومن املكانة عند الناس.. اسيهيار 
بالله أن تنشاَد الرخدة عناد الناس، وال يكون 
لماك أن تكون مقربااً عند اللاه؛ ألنك حينئذ 
قاد جدلت للناس يف نفساك مكانة أعظم من 
مكانة اللاه، وجدلت النااس أعظم عندك من 

الله[.

يجب أن يرتافق مع العلم.. العمل:
وأشار سالُل الله عليه إىل نقطٍة مهمٍة جداً 
يجُب أن يفهَمها طاالُب الدلم الرشيف، ولي 
رضورُة أن ييدلماوا، ويدملاوا بالدلام الاذي 
تدلماوه، وال يكيماوه، حيث قال: ]بالنسابة 
للدمل الله سبمانه وتداىل ذسر يف سيابه الكريم 
يف أسثر من آية: الربط بني رضوانه وبني الدمل 
الصالاح، باني رضوانه وبني اإليماان والدمل 
الصالاح.. ال يمصال اإلنساان عاىل رضوان 
الله بمجرع أنه قد تدلام، بل ربما أنه قد تدلم 
خيقرص ويهمل ويقدد يكون عرضة لسايط 
الله أسرب من حاليه لو سان جالالً؛ ألنه يف لذه 
المالاة يقدد ويقرص ويهمال وقد علم، يقدد 
ويقرص ولاو يف نفل الوقت قادوة لآلخرين 
قد جدل نفسه قدوة لآلخرين وأصبح أمامهم 
مدروخاً بالدلم ويممل اسام أساياذ، أو اسام 
عالام. الدمال ال باد منه وإال خسايصبح علم 

اإلنساان وزراً، سايصبح علم اإلنساان وباالً 
عليه وعىل الدين وعىل األمة أيضاً[.

العاِلُم.. ُيصبح قدوة.. أراد ذلك أم 
أبى 

ونبرّاه ساالُل الله علياه طالَب الدلام أيضاً 
إىل أنهام مياى ماا أصبماوا علمااء، خإنهام 
سايكونون مماطَّ أنظاار النااس، يقلدونهم 
خيماا يفدلون، خقال: ]ألن الداَلَم يصبُح قدوًة 
تلقائيااً لآلخريان ولاو ملجموعة مان الناس 
الذيان يدرخوناه، يصباح قادوة لهام وإْن لم 
يكان ييمادث مدهام.. خهم يقولاون: )نمن 
بدد خالن، إذا سان خالن ساييمرك خنمن مده 
إذا سان خاالن قاد ريض بهاذا خنمان مداه(.

وأحيانا يقولاون: )لو سان لذا صميما لكان 
خالن عامالً به، لاو سان صميما ملا سان خالن 
قاعادا عناه( ولكذا سايصبح حامال الدلم 
قادوة تلقائياا؛ خإما أن يكون قادوة يف اليري 
قدوة يف الدمل، وإال خسايكون قدوة لآلخرين 
يف اإللماال واليقصاري والقداوع، ويكون لو 
يف الواقاع قد ال يفهم أنه لكاذا، ينظر الناس 
إلياه ويقيادون به يف لذا املجاال أو ذاك يظن 
أنه سااست والناس ساسيون، خيفرس سكوت 
الناس أنه ساكوت تلقائاي وأنهم مقرصون، 
ولم يفرسون ساكوته أنه سكوت علمي، أنه 
لاو أعرى وأعلام؛ خيكون لو والنااس الذين 
ينظرون إليه ميهاعنني خيما بينهم، قد يلقون 
اللاه سابمانه وتداىل خيكيشاف لهام حينئذ 

اليقصري الذي سانوا عليه جميداً[.

ما معنى: مــحــياي هلل؟
وأوضح ساالل الله عليه سيف تكون حياة 
اإلنساان لله، وأناه بالدمل الصالح سايكون 

ممط رضاوان الله، وأنه يجب عليه أن يدرف 
اللاه املدرخة المقيقياة الكاملاة، وأن يدرف 
اإلنساان ما لاي عالقياه بالله، وأن يرساخ 
الشادور يف نفساه بأنه عبد لله، خيكون بذلك 
حياتاه لله، حياث قاال: ]وأن يدبِّد اإلنساان 
نفسه لله مدناه يف األخري أن يسلِّم نفسه لله، 
خيكون مسالِّماً لله ينطلال يف ُسلرّ عمل يريض 
اه أن يمصَل عىل  اللاه باعيباره عباداً لله َلمُّ
رضوان الله، وييدامَل مع الله سبمانه وتداىل 
باعيبااره لو ملكه وإلهه وسايَده ومواله. يف 
لذه المالة يكون اإلنساان أقرب ما يكون إىل 
اإلخاالص، ويف لذه المالة يكون اإلنساان قد 
رسم ومدنى أن حياتي لله: أنني نذرت حياتي 
للاه يف سابيله يف طاعيه، ومماتاي أيضاً لله، 
سياف يمكُن أن يكون موَت اإلنساان لله؟ من 
الذي يسيشادر لنفسه طريقاً يسري عليه لو 
نفساه الذي أمر الله به رساوله )صلوات الله 
عليه وعىل آله( عندما قال له: }ُقْل إِنَّ َصالِتي 
َونُُساِكي َوَمْميَاَي َوَمَماِتي ِللَِّه َربِّ اْلَداَلِمنَي ال 
ُل اْلُمْساِلِمنَي{.  يَك َلُه َوِبذَِلاَك أُِمْرُت َوأَنَا أَوَّ رَشِ
لذه لي الغاية، ولذا لو الشادور الذي يجب 
أن يساوع عىل نفل ُسلرّ واحد منا، ويسايطر 

عىل نفل ُسلرّ واحد منا[.
وأضااف أيضااً: ]ال ييمقال لإلنساان أن 
تكون حياتاه لله إال إذا عرف اللاه أوالً، وعبَّد 
نفَساه لله ثانيااً، حينها ساريى أن لناك ما 
يشاده إىل أن تكاون حياتاه سلها لله، ساريى 
بأنه خير له: أن ينذر حياته سلها لله، ساريى 
نفساه ينطلل يف لاذا امليدان برغباة وارتياح 
أن يناذر حياته لله خيكاون حرسيه يف المياة، 
تقلباته يف المياة مساريته يف المياة سلها من 
أجال الله وعىل لدي الله وإىل ما يمقل رضاء 

الله سبمانه وتداىل[.

ما معنى: مــمــاتي هلل؟
ويف ذات الساياق رشح ساالل اللاه علياه 
قوله تدااىل: ]ومماتي للاه رب الداملني[، بأن 
اإلنسااَن عندماا ينطلل مجالداً ألعاداء الله، 
خإذا ما اسيشاهد خهو لله، ويف سابيله، حيث 
قاال: ]أمرت أن يكاون مماتي للاه أن يكون 
موت اإلنساان لله لو عندما يجند نفسه لله 
سابمانه وتدااىل، عندماا يطلب الشاهاعة يف 
سابيل الله، عندما يسيدد للشاهاعة يف سبيل 
اللاه، عندما يكاون موطنا لنفساه أن يموت 
يف سابيل اللاه.. ال أتصاور مدنى آخار يمكن 
أن يمقل لإلنساان أن يكون موته لله إال عىل 
لاذا النماو وليل خقاط أن يكون مسايددا، 
بل يسادى ألن يكون موته يف سابيل الله، بأن 
يمظى بالشاهاعة يف سابيل اللاه، ولذه لي 
صفاة القارآن الكريام جدلها مان الصفات 
الالزماة للمؤمنني أن لديهم لذا الشادور لو 
الشادور نفسه الذي نيهرب منه، لو الشدور 
نفساه الذي قد ينصمنا حيى بدض امليدينني 
باه ]بطِّال ماا لاك حاجاة إمش عىل شاغلك 
وعملك...[ إىل آخاره. بينما القرآن الكريم الله 
سابمانه وتداىل يصف عبااعه املؤمنني بأنهم 
لام مان يدرضاون أنفساهم للبيع مان الله 
عندماا قاال: }إِنَّ اللََّه اْشارَتَى ِماَن اْلُمْؤِمِننَي 
أَنُْفَساُهْم َوأَْمَواَلُهْم ِباأَنَّ َلُهُم اْلَجنَّاَة{، }َوِمَن 
ي نَْفَساُه ابِْيَغاَء َمْرَضاِت اللَِّه{  النَّاِس َمْن يرَْشِ
ولاذه اآلياة: }إِنَّ َصالِتاي َونُُساِكي َوَمْميَاَي 
َوَمَماِتي ِللَّاِه َربِّ اْلَداَلِمانَي{ أليل لذا يدني: 
أن املؤمناني لم عائماً يمملون لذا الشادور، 
لاو: أنهم ينذرون حياتهم للاه وأن يموتوا يف 

سبيله[.
اللاه علياه: ]وال يمكان  وأضااف ساالل 
للمؤمناني أن يدلوا سلمة اللاه، وال أن يكونوا 
أنصااراً للاه، وال أن يكونوا بشاكل أمة تدعو 
إىل اليري وتأمار باملدروف وتنهاى عن املنكر 
ما لم يكن لديها لذا الشادور لو: أنهم نذروا 
حياتهام وموتهام لله، لاو أنهم يريادون أن 
يموتوا يف سابيل الله.من رحمة الله سابمانه 
وتداىل الواسادة بدباعه - ولو يفيح أمامهم 
املجاالت الواسادة وامليدادعة ملا يمصلون من 
ورائه عاىل رضوانه وعىل ما وعد به أولياءه - 
خيح أمال اإلنساان إمكانية أن يسايثمر حيى 
موتاه الذي لو حيمية ال بد منها، قضية ال بد 
منها لكل إنسان سواء سان براً أو خاجراً سبرياً 
أو صغارياً ال باد أن يموت، خإن اللاه لرحميه 
بدباعه خيح أمال اإلنساان لاذا الباب الدظيم 
لاو: إمكانياة أن يسايثمر موتاه عاىل أعىل 

وأرقى عرجة، أعىل وأرقى عرجة[.

الشعوُر باالنهزام النفسي.. شيٌء 
خطرٌي ومرفوض

حاذََّر ساالُل اللاه علياه طلبة الدلام ولو 
يلقي عليهام لذه املمارضة مان خطورة أن 
يكونوا مهزوماني نفساياً، أن يديقدوا بأنهم 
وا من واقع األمة اليسء  لن يسيطيدوا أن يغريرّ
شيئاً، وأن لذا الشادور خطريٌ، يجب تجنبه، 
وأن مدية الله نرٌص لإلنساان حياى ولو سان 
وحاده، حيث قال: ]اعمل عاىل أن ترخع سلمة 
اللاه عىل أن تديل سلمة الله عىل أن ترخع األمة 
وأن تدمال يف رخداة األمة من لاذه الوضدية 
املنمطاة الياي تداناي منهاا. لال يمكن أن 
يمصال لدى أي شايص منا الشادور بهذا؟ 
أو قد يكاون ُسلرّ واحد منا يقاول: ماذا يمكن 
أن أعمال لهذه األمة؟ من أناا حيى أعمل عىل 
رخداة لاذه األمة! قد يقاول واحد مناا لذه؛ 
ألننا أصبمنا سمسالمني بابيداعنا عن القرآن 
الكريام بابيداعنا عن اللاه؛ وألننا لم ندد نديد 
بقادرة الله بجربوت الله بأنه لو القالر خوق 
عباعه، لام ندد نديد بمديياه، أن مدييه قوة، 
أن مديياه نارص، أن مدييه تأيياد، إذا ما سان 
مدنا. أصبمنا مهزومني نفسياً ملا خقدنا لذه 
األشياء أصبمنا مهزومني نفسياً، وأصبح ُسلرّ 
واحد منا تقريباً يارى بأنه ال يمكن أن يكون 
لاه عور يف إنقاذ األمة مان لذه الوضدية اليي 

تداني منها![.
ورضب سالل الله عليه مثالً يؤيد به ويدعم 
باه سالمه، باأن اليأرياخ مملاوء باليغيريات 
والثورات الكبرية اليي حصلت عىل أياعي أناس 
لم يكونوا مشهورين أو مغمورين يف املجيمع، 
وإنما سانوا أناساً مسايضدفني، واسيطاعوا 
أن يغاريوا، حيث قال: ]لكان أنت لو ترجع إىل 
أمثلة سثرية يف واقع المياة سايجد وعىل طول 
اليأريخ أن إنقاذ عباع الله جاء يف أغلب حاالته 
من حيث ال تميساب األمة، وعىل أيدي من لم 
تكن األمة تقدر أنه ممكن أن يدملوا شايئاً يف 
تأرييهاا ويف حياتهاا. ]اليميني[ خرج ولو 
رجال خقري مهاجر من قرية تسامى ]ُخَمني[ 
لو لقي رجال آخر وقيل له: إن لذا سايدَمُل يف 
املسيقبل عمالً عظيماً وسيقيم عولة إسالمية 
ربما ألقسام - لذا األخري - أن لذا مسيميل، 
ألقسام أن لاذا مسايميل، لكن تمقال لذا 

ولكذا أمثلة سثرية[. 

أن�ت كطالب عل�م عندم�ا تق�رأ القرآَن 
بنفس�يتك  الق�رآن  إىل  تدخ�ل  ال  الكري�َم 
املهزوم�ة، أدخ�ل إىل القرآن بع�د أن تكوَن 
ق�د ن�ذرت حياتَ�ك لله ون�ذرت موتَ�ك لله 
وجعلت من نفس�ك جندياً لله؛ إلتزاماً بقوِل 
الله س�بحانه وتعاىل: }يَا أَيَُّه�ا الَِّذيَن آَمنُوا 

ُكونُ�وا أَنَْص�اَر اللَّ�ِه{ فاقرأ الق�رآن حينئذ 
وتأمله لتعرف كيف تؤهل نفس�ك كجندي 
من جنود الله، لك�ن أن تقرأ القرآن أو تقرأ 
علوما أخ�رى لتدخل إىل الق�رآن بعد فتمر 
بآي�ات من هذا النوع فتح�اول أن تجمدها 
مكانها فاعرف أن هذا هو الشقاء، وهذا هو 

ُر  ُم وال يؤخِّ الذي يجعل اإلنسان فعالً ال يقدِّ
لألم�ة بل ي�رض باألمة بل ي�رض بالدين بل 
يرض بنفسه. ]ملزمة: محياي ومماتي لله[

وأنت�م ل�و تتأملون خالل ه�ذه األحداث 
وتجدون عندما يتحدث العرب عن موضوع 

الرصاع مع أمري�كا وإرسائيل وما يفكرون 
في�ه يف مواجه�ة أمري�كا هل تس�مع كلمة 
واح�دة م�ن زعيم عربي؟ هل تس�مع كلمة 
واح�دة م�ن أي محل�ل يؤكد ع�ىل رضورة 
اعتماد الق�رآن الكريم والع�ودة إىل القرآن 
الكري�م والعودة إىل الل�ه؛ ليصل الناس إىل 

حل له�ذه املش�كلة؛ ألن القرآن ق�د فصلوا 
منه، لم يعد يف ذهنيتهم إطالقاً: أن باإلمكان 
أن يك�وَن الحلُّ من خالل القرآن وس�يبقى 
العرُب متخبطني هكذا كما نشاهد ويتمكن 
أعداؤن�ا م�ن التغل�ب علين�ا وم�ن قهرنا.. 

]ملزمة: ممياي ومماتي لله[

مقتطفاٌت نورانية

ال يمكن للمؤمنين 
أن يعلوا كلمة 

اهلل، وال أن يكونوا 
أنصارًا هلل، وال أن 

يكونوا بشكل أمة 
تدعو إلى الخير 
وتأمر بالمعروف 

وتنهى عن المنكر 
ما لم يكن لديها 

هذا الشعور 
هو: أنهم نذروا 
حياتهم وموتهم 

هلل، هو أنهم 
يريدون أن يموتوا 

في سبيل اهلل.
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ب���ال���س���اح  أو  ب���ال���ق���ي���د  ه������ّددون������ا 
ب���ال���ّن���ب���اح أو  ب���ال���زئ���ي���ر  واه�����������دروا 

وك���ل���وا ج��وع��ن��ا و س���ي���روا ع��ل��ى أش��� 
... اجل��م��اح ك��اخل��ي��ول  ؛  الئ��ن��ا احل��م��ر 

واق����رع����وا ف��وق��ن��ا ال��ط��ب��ول و غ��ّط��وا 
خ����زي����ك����م ب����ال����ت����ص����ّن����ع ال����ف����ّض����اح

ه����ّددون����ا ل���ن ي��ن��ث��ن��ي ال���زح���ف ح��ّت��ى 
ي��زح��ف ال��ف��ج��ر م���ن ج��م��ي��ع ال��ن��واح��ي

ق���س���م���ا ل������ن ن�����ع�����ود ح�����ّت�����ى ت����ران����ا 
راي�����ة ال��ن��ص��ر ف���ي ال���ن���ه���ار ال��ض��اح��ي

إّن�������ا اس��ت��ه��ّن��ا   : ب����امل����وت  خ����ّوف����ون����ا 
ف�����ي ال�����ص�����راع ال�����ك�����رمي ب���������األرواح

ق���د أل��ف��ن��ا ال������ردى ك��م��ا ت���أل���ف ال��غ��ا 
ب������ات ع���ص���ف اخل����ري����ف ب��������األدواح

أدم����  و  ال�������رؤوس  ق��ط��ع  اح��ت��ق��رن��ا  و 
ّن�������ا امل����ن����اي����ا ف�����ي ح����ان����ه ال���س���ف���اح

 صمود الشعب 
 أمام الوسائل 

اإلجرامية للعدوان

عبد اهلل البردوني

يوُم خوالن
كريم الحنكي

لَيلُها اْمتَدَّ  َما  َخ��ْوالَن  ُسَرى  َحَمدتُّ 
ولياِن لَيٌل،  بِح-  الصُّ -قبَل  ويُْحَمُد 

كأّنما َف��ِط��بْ��ُت،  َسَجاياها؛  َع��َرْف��ُت 
ُحْدثاِن ِسْفَر  مرقوِمها  في  ْحُت  تََصفَّ

سابراً فيِه،  أستَِرْب  لم  ما  وأْدَرْك���ُت 
اني َوُسكَّ ُشُجوني  ِمن  أرٍض  َسِريَرةَ 

إَذا اْجتََمَعْت َخْواَلُن، ِخلَْت اْجِتماَعها
قيامَة ُجلَّى اأْلْمِر، قاَمْت َعلَى الَْجاني

ِجنايٍة دوَن  ِبالَْقْصِف،  ُقِصَدْت  لقد 
اِن ٍة م��ن��ه��ا، ِب����َغ����ْدَرِة َخ����وَّ ع��ل��ى ِغ�����رَّ

َغ������َداةَ َع�������َزاٍء، ف���ي ك����رمٍي أله��ِل��ه��ا
ُس��َويْ��َع��َة أْم����ٍن ِم���ْن ت���أسٍّ وُس���لْ���واِن

وِم��لْ��ئُ��ُه للُك�لُ����وِم،  َج��بْ��ٍر  ِب��َم��ْج��َم��ِع 
ُحْسباِن دوَن  ِبها،  اً  ِب��رَّ أت��وا  ُضيُوٌف 

ْه���ُر ِم��ثْ��لَ��ُه ِج��ن��ايَ��ُة ج���اٍن ل��م يَ���َر ال���دَّ
بإنساِن واْج��ِت��راًء،  ولُ��ْؤم��اً،  ُسُقوَطاً، 

َجِهلْتَها َم���ْن  ي��ا  َخ�����ْوالُن،  إنَّ��ه��ا  أال 
ِة أوط��ان��ي ف��ِج��ئْ��َت ِب��ُف��ْج��ٍر ف��ي أِع����زَّ

ُمقيَمًة ��ي��اِل  ال��طِّ أْح�����َراَر  ��ْم��َت  تَ��َوهَّ
َعلَى الَْهوِن، يا َمن لن تُقيَم على شاِن

َس��َرْت إذا  ِبَسبٍْع  تعلَْم  فلم  َخِسيَْت؛ 
ُصبَْحاِن َفللَّيِْل  نيا؛  الدُّ َمَعَها  َس��َرْت 

*****
ماُح ِلِسلِْمها  ْمُح ما اْمتَدَّ السَّ هي السَّ

َولَ��ِك��نَّ��ه��ا َه�����ْوٌل ع��ل��ى ُك����لِّ ُع����دواِن
ِبها ُمنَْكٍر  ِم��ْن  أْح��َدثْ��َت  مبا  َفَكيَف 

ُفْرساِن أكَرَم  َفاْستَْخَفْفَت  وأْسَرْفَت، 
يَُشْب لم  الَْبْرِق،  معاِدنُها من خاِلِص 

ُخ���ْذالِن َدَخ��اِئ��ُل  ِم��نْ��ُه  انتَقَصْت  وال 
الَْفتَى يَ��ْك��ُرُم  ِبما  إاّل  اْع��تَ��َرَف��ْت،  واَل 

ِب����ِه، ِم����ْن إب����اٍء ال ي��ش��ي��ُخ، وإمي����اِن
َرى والذُّ الَْمْجِد  إلَى  إال  انْتََسَبْت،  واَل 

َعيناِن ِل��لْ��َف��ْج��ِر  ك��اَن  إال  تَ��ْس��ِر،  ول��م 

���ُة َق������وٍم ِم����ن أن������اٍة وَش���وك���ٍة َح���ِم���يَّ
وق��د َع��ِل��َم ال��تَّ��اري��ُخ َش��وَك��َة َخ���ْوالِن

وُل واللوا ِهَي الَْخْوُل، َوْهَي الَْحوُل والطَّ
وَم��ْع��ِق��ُد أح����اِم الْ����ُم����ُروءِة ف��ي آِن

َم��آِث��ُره��ا ف��ي ُك���لِّ َغ����ْرٍب وَم���ْش���ِرٍق
َع��ْدالِن الَْبأِس  أْرَوِع  من  وشاِهُدها 

ِل��ِذْك��ِره��ا ال��نَّ��ِس��ي��ُم  لَ���ذَّ  ُذِك�����َرْت  إذا 
ِب��َريْ��َح��اِن ِم��نْ��ُه  ي��ُح  ال��ِرّ تَ��ُم��رُّ  َشِميماً 

وعامٍر َعْمٍرو  بَ��َن  ما  اْفتََرَقْت  وَم��ا 
أق��راِن َخيُر  بها  َوْس��َم��اً  الْتََحَمْت  إِذ 

ُعْرِفنا وُعْمَراُن  الُْعلْيا،  اللُْحَمُة  هي 
َوِع����زُّ َع���َوال���ي ِح���ْم���يَ���ِريٍّ وَك��ْه��ان��ي

*****
أْع��َرَق��ْت النَّقِش  ُمْسنَِد  في  أَعاليٌة 

وص���اع���دةٌ ف���ي ُك����لِّ َزْه�����ٍو ب��بُ��ن��ي��اِن
ُشبَْهٌة الُْملِْك،  ُمْستَْحَدُث  ويَْجَهلُها 

، ِم��ن ّل��َح��اِئ��ِق ُع��ْربَ��اِن َص��ِن��ي��َع��ُة ِس���رٍّ
نُْكَرًة ِكينِة-  السِّ -في  عليها  ويَْعُدو 

ِب��نُ��ْك��راِن؟! َعلَيِه  يُ��ْع��َدى  ِمثْلُها  َوَه���ْل 
أنَّها الْ��َم��ْرءُ  يَ��ْرتَ��ِب  لم  أْجَمَعْت،  لَِئْن 

ثَاِني لَ��ُه  ليَس  للَغيِب،  يَ��ٍد  َقَض��اءُ 
تُتَّقى ِقيَل،  قد  الِْحلْم،  أْهِل  َوَغْضَبُة 

غضباِن ِحلَْم  ُمْستَْكِبٌر  اتَّقى  ال  أال 
ِفْعلَُه الْ��ِك��بْ��ُر  ��َر  َص��عَّ َم���ْن  على  يَ���ُردُّ 

وِضيفاِن َوُع����ْرٍف،  ألْع����َراٍق،  َوَف����اًء 
�ها وِح َمسَّ على َه��ْوِل َعيٍب أْس��َوِد ال��رُّ

أح��زاِن آَن  لها،  ُكْرَمى  جاَءها،  وَم��ْن 
أرِضنا َقْحطاَن  َع��مَّ  قد  ها  َمسَّ وم��ا 

َداِن وِم��ْن  ق��اٍص  ُك��لِّ  ِم��ْن  وَعْدنانَها، 
َفإْن َغِضَبْت، لم تَلَْق في الَْخلِْق راِضياً

وأُْذنَ����اِن قلٌب  َف��الْ��ُك��لُّ  َه��تَ��َف��ْت،  وإْن 
وإْن َعَزَمْت، َشّدْت بَها اأْلرُض َعْزَمها

َحْربَاِن فاحَلْرُب  بُ��ْش��َراَك،  ويَوَمِئٍذ، 
بأْسِرها ِب���اَداً  ك��انَ��ْت  ن��َف��َرْت،  وإْن 

فكلُّ يَ��َم��اٍن ، ي��وَم َخ����ْواَلَن: َخ��ْوالن��ي

برنامُج رجال اهلل
ُر ألسبوعني : املقرَّ

 للفرتة من / 13 ممرل - 26 ممرل 
 

-مدرخة الله - وعده ووعيده.
- ممياي ومماتي لله.

  م يوليو 2م19ل:

 
وصلت قطع األسطول الساعس 

األمريكية إىل مساخة أقل من 
50 سيلومرتا من السواحل 

اللبنانية، إلسناع القوات 
الصهيونية اليي غزت لبنان 

يول 5 يونيو 2م19ل..

 بقية من الصفحة األخيرة

ثورة اإِلَمــام زيد.. ثورٌة 
اجتماعيٌة ال مذهبية 

يغلب عليها النظام االقطاعي.
 اتبعت الدولة اإلْس�اَلمية سياس�ة مالية أّسست لنشوء تفاوت طبقي قسم املجتمع إىل 

كتلتني كتلة مالكة وأخرى ال تملك إاّل جهدها وعملها.
 احتك�رت الدول�ُة األََرايض الزراعية لألقالي�م املفتوحة عنوًة، واعتربته�ا ملكاً للدولة 
وتركته�ا يف يد أَْصَحابها، مقابل رضيبة معينة تس�مى الخراج، يفرتض أَن عائداته تعود 

�ة وتوزع بينهم بطريقة عادلة. ملجموع األُمَّ
اختالُل توزيع عائدات األََرايض الخراجية أَدَّى إىل نش�وء طبقة اجتماعية ثرية تمّكنت 
من تعزيز نفوذها والقفز إىل الس�لطة واحتكار عوائِد أََرايض الخراج وتوزيعها عىل شكل 
هباٍت اقطاعية ضمن عصبيِة الُحكم أَْو طبقة الحكم، أَْو كما عرب س�عيد بن العاص »إنما 

السواد بستان قريش«.
يف ظل هذه التحّوالت تكّونت معارضٌة إْس�اَلميٌة من القوى املتمسكة بمجتمع األخّوة، 
الق�وى االجتماعية املحرومة واملس�تضعفة والفئات املهمش�ة والفالح�ني واألقنان وأهل 
الِح��َرف وصغار امل�الك، والالمنتمني كامَل���َوايل، إضافة إىل االرس�تقراطية الدينية من 
الُق�ّراء ورج�ال الدين الذين ينقمون ع�ىل بني أمية تفيش الفس�اد يف األجهزة الحكومية، 
واملس�اوئ االجتماعي�ة واألَْخاَلقي�ة إىل حد أَنه يف ِع�زِّ الخالفة األموية )كم�ا يقول املفكر 
املرصي العشماوي يف كتاب الخالفة اإلْساَلمية( كان الفسق َكثرياً والفجور سافراً، يقع يف 

قصور الخلفاء ويحدث بني صفوف املسلمني. 
ُعَمُر بُن عبدالعزيز أحُد أفراد العائلة األموية وأش�هر خلفائها يصور االنتكاس�ة التي 
ألحقته�ا أرُسته بمجتمع األخّوة الذي أرىس ركائزه النبي محمٌد يف عبارة مش�هورة يقول 
فيه�ا: »إن الله بعث محم�داً رحمة ولم يبعثه عذاباً إىل الناس كافة ثم اختار لهم ما عنده 
فرتك لهم نهراً رشبهم فيه س�واء ثم ويل أبو بكر فرتك النهر عىل حاله ثم ويل عمر فعمل 
َعَمَل صاحبه فلما ويل عثمان اش�تق من ذلك النهر نهراً ثم ويل معاوية فش�ق منه األنهار 
ثم لم يزل ذلك النهر يشقُّ منه من يزيد ومروان وعبدامللك وسليمان حتى افىض األمر إيلَّ 
وقد يبس النهر األعظم، ولن يروى أَْصَحاب النهر األعظم حتى يعود إليهم النهر األعظم.

كان أب�و ذر الغفاري أوَل صوت َجَهَر بمعارضة السياس�ة املالي�ة للدولة عىل عهده، 
وطال�ب بإَع�اَدة توزيع املال العالم بش�كل عادل وحّذر من مخاط�ر الثراء غري املرشوع 

�ة وهي ال زالت يف بداية تشكلها. وتكّون طبقة تحتكر ثروة األُمَّ
تعم�ق االنقس�ام م�ع س�يادة النم�ط االقطاع�ي وس�يطرة األرس�تقراطية القديمة 
واستحواذها عىل أََرايض صغار املالك واملزارعني، كان املوايل أكثَر القوى االجتماعية نقمًة 
عىل االرستقراطية العربية، وظهرت بوادُر الرصاع بينهم -بعد أَن أَْصبَحوا قوًة اجتماعية 
كبرية يف املجتمع- وبني االرس�تقراطية العربية التي عرّبت ع�ن ضيقها بهذه الفئة، ففي 
الكوف�ة مث�الً كان املوايل من الكث�رة بحيث أخ�ذوا يزاحمون أرشاف العرب ويش�غلون 
الصفوف األوىل، وملا دخل عيل بن أبي طالب ليُصيّلَ بالناس احتج رجٌل من هؤالء األرشاف 
قائالً: لقد غلبتنا هذه الحمراء )املوايل(عىل الُقرب منك يا أمري املؤمنني.. انزعج اإلمام عيل 

لهذا االحتجاج ورد عليهم بقوله: »من عذيري من هؤالء«.
ج�اءت الحركة الثورية التي قادها اإلَِم��ام زيٌد تمثيالً للرصاعات السوسيوسياس�ية 
الت�ي تختمُر يف أعماق املجتمع اإلْس�اَلمي وتعب�رياً عن مصالح جم�وع الكادحني، ثورة 

اجتماعية يف صميم حركتها إَعاَدة التويع العادل للفيء.
يقول الدكتور محمود إس�ماعيل يف كتابه األدارسة: إن ثورة اإلَِم��ام زيد رغم التأييد 
الواس�ع له�ا بني امَل�وايل والعرب والفقه�اء إاّل أنها تعرض�ت لخذالن من ِقب�ل الزعامات 
االرستقراطية واالقطاعية يف العراق َوخراسان وغريها من املحسوبني عىل املعارضة؛ نظراً 
لتخوفه�م عىل مصالحهم م�ن تنبي الحركة أَْهَدافاً اجتماعي�ة واضحة كرد الفيء إىل َمن 
ُحرم�وا من�ه وتوزيع الخراج بالعدل؛ ولذلك أقدم املس�تضعفون ِم�ن العرب واملوايل عىل 

تعضيدها، لكن يف نفس الوقت لم يتقاعس أثرياؤهم عىل مناهضتها.
اإلَِم���اُم زي�ٌد لم يكن داعيًة مذهبياً وال طامحاً سياس�ياً يقاتل بهدف املنافس�ة عىل 
الس�لطة َوالوص�ول للحك�م كهدف بح�د ذاته، وإىل وق�ت قيام ثورة زيد ب�ن عيل كانت 
املعارضة السياس�ية حركًة بدون عقيدة محّددة والجدل العقدي كان ال يزال يف بدايته لم 
يتبلور بعُد يف منظومات عقدية تتوّزع املس�لمني إىل فرق وطوائف، ولذلك كان معس�كُر 
اإلَِم��ام زيد لفيفاً غريَ متجانس مذهبياً، والزيديُة اللقب الذي أطلق عىل معسكر اإلَِم��اِم 
زي�ٍد فيم�ا بعُد ليس نزع�ًة علموية أَْو مدرس�ًة نظريًة، بل حركة ثوري�ة وحركة إصالح 
ش�امل بمضامني اجتماعية واضحة، والزيدية أول ما ظهرت كنظرية يف الثورة ال نظرية 

يف الُحكم.

يا زيد 
زدنا أَلقًا

أحمد العجري
أن�����ت ال���س���ن���ا وااللَ�������ُق

وان�������ت ان�����ت ال���ب���ي���رُق
وان���ت ف��ي ك��ل ال���دروب

ال������ع������لَ������ُم امل������ص������دُق
م������ازال ي���زه���و ب���ك مذ

س���ط���ع���ت ف���ي���ه األف�����ُق
ي�����ا زي������د زدن�������ا أل���ق���اً

م��ه��م��ا غ��ش��ان��ا ال��غ��س��ُق
ف��ان��ت م��ص��ب��اح ال��ظ��ام 

وأن��������ت. أن�����ت ال���ف���ل���ُق
ف��ل��ق��ت ه���ام���ات ال��ع��دى 

مل�����ا ب���ك���ت���ك ال������ِف������َرُق
وه���ا ه��و ال��ي��وم ي��ل��ي ال���

ف���ي���ل���ق م���ن���ه ال���ف���ي���ل���ُق
ل�����وال ال��������والء وال����ب����را

وع�����ه�����دن�����ا وامل������وث������ُق
وك���������ل م�������ا ع���ل���م���ت���ن���ا

ب������ه األن�����������ام ن���س���ب���ُق
ص����م����ودن����ا أوص���ل���ن���ا 

مل�������ا ت�����������راه احل���������دُق
ال������ب������ارج������ات ت���غ���رق

وال�����ط�����ائ�����رات حت����رُق
وع��������دة األع���������دا ك��م��ا

ع������دي������ده������م مت�������زُق
ف��ل��ي��ح��ت��ف��ل إع��ام��ه��م

ول���ي���رع���دوا ول��ي��ب��رق��وا
وي����ا أخ����ي ف���ي ال���ل���ه ال 

حت���ف���ل ب���ق���وم ف��س��ق��وا
ح��ال��ه��م ه����ذا  ك����ان  إن 

شقوا ق��د  جميعا  وه���م 
ال ال��ق��وة ال��ع��ظ��م��ى أف��ا

أن��ف��ق��وا م���ا  وال  دت���ه���م 
ك��ي��ف وه����ل ي��س��ع��د إن 

ت����س����ع����ود امل������رت������زُق
م��ا  أث���ب���ت  ال  ق���ل���ت  إن 

ق����ال ال���ه���دى وامل��ن��ط��ُق
ورمب�����ا ق�����د  ق���ل���ت  أو 

ي����ص����دُق ال  وذاك 
ح��ق��ق��ت ب���ال���ب���اط���ل م��ا

األح����م����ُق ذاك  أراد 
إن�����ي ع��ل��ي��ك��م اخ���وت���ي

ف���ي ال��ل��ه ح��ق��ا م��ش��ف��ُق
ل����م ت���وق���ف���وا ع���دوان���ه

وه�������و ع��������دًى م���ل���ّف���ُق
الصفيق ذاك  اع���ت���اده 

وق�������ال ه���ي���ا ص��ف��ق��وا
ب��ح��ق��ده األع���م���ى ي��رى

احل�������ّذُق ي�������راه  ال  م����ا 
ك�������م غ���������ره غ���������روره 

وك��������أس��������ه امل�����ع�����ت�����ُق
وغ�����ره�����م م�����ن ن��ف��ط��ه 

وم�������ال�������ه ال�����ت�����دف�����ُق
ال أجله  من  ال��ذي  ذاك 

ت���زه���ُق ظ��ل��م��ا  أرواح 
رض��ي��ت أرض  ك���ل  ب���ل 

غ���ي���ر اإلب������ا س��ت��س��ح��ُق
م����ا ل����م ي���ن���ب أب��ن��اۇ��ه��ا 

ل������رب������ه������م وي�����ت�����ق�����وا



اليميل 27 أسيوبر 2016ل  املواخل 26 ممرل م3ل1لا     الددع )167(14 عربي ودولي

 متابعات فلسطينية

العدوان السعودي على اليمن إىل أين؟
ما ارتكبيه وترتكبه السادوعية من جرائم 
حارب يف اليمن يدكل غطرساة لاذه الدولة 
واسايمرارلا يف عادل االسارتاث باالتفاقيات 
واملواثيال الدولياة لمقوق االنساان وميثاق 
االمم امليمدة والقانون الدويل والقانون الدويل 
االنسااني ومجلل حقوق االنساان ومجلل 

االمن .
ويل ويل الدهد النائب الثاني لرئيل مجلل 
الاوزراء وزيار الدخااع السادوعي ممماد بن 
سالمان الولاد املدلل للملاك سالمان بن عبد 
الدزيز و الماسم المقيقي يف السدوعية اظهر 
قدرات غريباة يف البطش واليقييال والينكيل 

باملدنيني االبرياء اليمنيني .
خهاذا الديكياتور الجديد برغم صغر سانه 
اال اناه ارتكب جرائما يف حل املدنيني اليمنيني 
الدزل اصباح الصمت عنها تواطاؤا وانميازا 

لجانب الظلم والقهر واالسيبداع.
قيال املدنيني يف خارتات المارب والمالة يف 
اليمان ال تديارب حربا وانماا عدوانا غاشاما 
تشانه عولاة مديدية عىل عولاة اخرى مجرل 
بمقيىض القانون الجنائي الدويل الذي يسمح 
بمسااءلة القاعة جنائيا عان الجرائم الدولية 
اليي ارتكبولا او امروا بارتكابها . سما يمكن 
مان مالحقيهم قضائياا.. لكان امليابدة تمر 
عرب الجنائية الدولية ولي سما ندلم مسيسة 
وال يمكنها ان تصدر امرا بميابدة املساؤولني 

السدوعيني او حكما يدينهم لنفوذ السدوعية 
وتأثريلاا عىل صاندي القارار االمريكي. سما 
ان املمكمة الدولية ال تمرك اية ميابدة اال بدد 
تلقي شكاية من النظال القائم يف الدولة اليي 

ارتكبت خيها جرائم المرب .
ويف حالاة اليمان خالنظاال املدعاول مان 
السادوعية لو الذي خيح ابواب اليمن امامها 
ولاو مياورط اىل جانبهاا يف جرائام المارب 
وباليايل خاللجوء للجنائياة الدولية للقصاص 
لضمايا الددوان السادوعي يبدو صديا ان لم 

نقل مسيميال.
سياف يمكن الضغاط اذن عىل السادوعية 
لوقاف عدوانها عاىل اليمن وميابداة الجناة 
عماا اقرتخاوه من جرائام بدد تأسدناا من ان 
الجنائياة ال يمكنها ان تديد حقوق املكلومني 
واليياماي واالرامل باليمان عىل االقل حاليا يف 
ظل اسايمرار املجيمع الدويل االعرتاف بهاعي 

منصور املدعول سدوعيا.
بدض املنظمات المقوقية الدربية والدولية 
ومنهاا ليومان راييل ووتش وثقات جرائم 
الددوان السادوعي يف اليمان وطالبت مجلل 
حقاوق االنساان بجنياف بيدليال عضوياة 
السادوعية وتشاكيل لجنة تمقيال عولية يف 
جرائم المرب اليي ارتكبيها السدوعية. اال ان 
مجلل حقوق اإلنساان تجالال سل مطالب 
املنظماات المقوقياة واإلنساانية بارضورة 

تشاكيل لجناة تمقيال عولياة يف االنيهاسات 
املرتكباة باليمان . ورضاخ املجلال لضغط 
السادوعية وحلفائهاا اليليجياني و الواليات 
امليمدة االمريكياة وبريطانيا حيث مدع عمل 
لجناة اليمقيال الياي سلفها عبد رباه لاعي 
منصاور ماع سوناه احد أطاراف الارصاع يف 
اليمن . وقد نجمت السادوعية يف اخشاال سل 
املمااوالت السايصدار قارار بيشاكيل بدثاة 
اممياة لليمقيل يف جرائم السادوعية باليمن 
ومنها مرشوع قارار لوالندي اويص بيكليف 
بدثاة تابدة لألمام امليمدة بيوثيال انيهاسات 

السدوعية يف اليمن .
عدل اعانة املجلل للسدوعية عكل ليمنة 
لذه االخرية وحلفائهاا اليليجيني والغربيني 
عاىل قراراته. خهاذا املجلل الاذي سان يديرب 
قبلاة للمظلوماني واملدذباني اصباح يغلاب 

الجانب السيايس عىل المقوقي خيما يبدو.
أي  اسايصدار  عادل  وبرغام  السادوعية 
قارار امماي يدينها اال انها ميورطة بمساب 
وصمفياني  وميابداني  حقوقياة  منظماات 
وسياب بجرائم حرب يف اليمن . وقد اسايطاع 
االعاالل المر ان يظهر جانبا من لذه الجرائم 
. وقد نجمت قنااة الدالم يف ايصال جزء سبري 
مان مدانااة الشادب اليمناي اىل سل اطراف 
الدالم وخاصة اىل االحرار يف املنطقة الدربية. 
ماا لو مطلوب مان االعالل المار ومنظمات 

حقوق االنسان املسايقلة ان تسيمر يف خضح 
انيهااسات وجرائام الدادوان السادوعي وان 

توثل ما اسيطاعت لهذه الجرائم.
اما السدوعية خلن تظل بدون عقاب وعدل 
اعانة مؤسساات االمم امليمادة لددوانها عىل 
اليمان ال يدفاي مساؤوليها من املساؤولية 
واملماسابة .وعىل رأساهم مممد بن سلمان 
وزيار الدخاع الذي تدياربه منظمات حقوقية 
ميورطاا حياى النيااع يف الفظاعاات الياي 

يرتكبها جبش بالعه ضد املدنيني اليمنيني.
ولمال الماظ خبداض الادول اعرجت يف 
قوانينهاا االحاكال الياصاة بجرائام المرب 
املرتكبة خارج اراضيها . ومن بني لذه الدول 
من منمت مماسمها االخيصاصات والسلطة 
الالزمة ملماسمة مرتكبي جرائم المرب خارج 
لذه البلادان سبلجياكا وسوساياريكا واملانيا 
ونيكاراغاوا واسابانيا وخرنساا وخينزوياال. 
ولنااك عول سالنروياج والساويد تديارب ان 
جمياع الجرائام يف الياارج وبينهاا جرائام 
وتسامح  القاناون  عليهاا  يداقاب  المارب 
بميابداة الجنااة عند عخولهم او اسايقرالم 

بهذه البلدان.
ما يبقى اذن لو توثيل املنظمات المقوقية 
الياي تدمال باليمان للجرائام اتاي ارتكبهاا 
الدادوان السادوعي وتكويان ملاف قضائي 
عنها وانيداب من يقدل شاكاية خاصة بهذه 

الجرائام يف احد البلدان الياي تدمل بما يدرف 
بالوالياة القضائياة الدولياة أو االخيصااص 
الداملي للقضاء . خهذه الدول خولت مماسمها 
النظر يف جرائم مدينة ارتكبت يف بلدان اخرى 
ساليدذيب وجرائم المارب واالباعة الجماعية 
والجرائم ضد االنسانية. ويمكن لهذه املماسم 
ان تيابع مسؤولني سدوعيني عن جرائمهم يف 
اليمن لو رخدت ععاوى قضائية ضدلم بهذه 

البلدان.
ويف حالة رخع قضايا ضد اسماء مسؤولني 
سادوعيني بدينهم خلن يسيطيدوا زيارة لذه 

البلدان مياخة اليدرض لالعيقال.
لمقاوق  االوروبياة  املنظماات  بداض 
مؤثارة يف حكوماات بالعلاا وبينها الشابكة 
االوروميوساطية لمقوق االنسان والفدرالية 
االوروبياة لمقوق االنساان . خهذه املنظمات 
يمكان اسايثمار انيشاارلا الواساع وحجم 
تاثريلاا للضغط عاىل المكوماات االوروبية 
لوقف ععمهاا للددوان السادوعي سما يمكن 
تدبأتها لليشويش عىل املسؤولني السدوعيني 
عناد زيارتهام لبداض البلادان االوروبية من 
خاالل تنظيام وقفاات احيجاجياة تطالاب 

بمماسميهم وبرحيلهم من لذه البلدان.

*العالم اإلخباري

مستوطن صهيوني يدَهُس 3 
فلسطينيني بينهم طفل يف قلقيلية

أصياب 3 خلساطينيني، اثنان منهام بجراح 
خطارة، صبااح الثالثاء، بداد تدرضهم للدلل 
من مسيوطن صهيوني يف مدينة قلقيلية شمال 

الضفة الغربية. 
وقال الهالل األحمر الفلسطيني إن »طواقمنا 
نقلات ٣ إصابات، منها إصابياان خطريتان لم 
الازوج والزوجاة، خيما االبن إصابيه ميوساطة 

بالقرب من قلقيلية حيث سانوا عىل عربة يجرلا 
حصان عاىل الشاارع الرئيايس قارب قلقيلية، 

ونقلت اإلصابات ملسيشفى عرويش نزال«. 
ة إصابة  ويف وقت ساابل، أعلنت وزارة الصمرّ
)مواطان بجاروح خطارية وزوجياه بجاروح 
ميوسطة( بدد تدرضهما للدلل من مسيوطن 

عند مدخل قلقيلية الرشقي. 

خبري صهيوني: خسائر الجيش 
ستكون باهظة إْن قّرر اجتياح غزة

قوات االحتالل 
ُتغلق قرية غرب 
بيت لحم بذريعة 
إطالق النار على 
سيارة مستوطن

أغلقت قوات الددو الصهيوني، 
قرياة  مداخال  ساخاة  الثالثااء، 
حوساان غارب مدينة بيات لمم 

بالضفة املميلة. 
ونارشت قوات الدادو جنوعلا 
بزعام  القرياة،  مداخال  عاىل 
إطاالق النار عىل إحدى سايارات 
املسيوطنني عىل الشارع االليفايف 

املماذي للقرية. 
وأخااع شاهوع عياان أن قوات 
الدادو انيرشت يف أحيااء القرية، 
وبادأت تدالام مناازل املواطنني 
بمثاً عن مطلل النار سما تدرّعي. 

زعم اليباريُ الدساكري الصهيوناي »عمري 
رباباورت« أن املقاوماة، تكثف بنااء األنفاق يف 
قطااع غازة، ممذراً من اليساائر الياي تنيظر 
جياش االحياالل حاال قارر اجيياح غازة مرة 

أُْخااَرى. 
ويف مقاال لاه الثالثااء، بصميفاة »مكاور 
ريشاون«، قال ربابورت: »إن سميَة الرمال اليي 
تيارج إىَل ساطح األرض يف شاوارع قطاع غزة 
تشاري إىَل أن لنااك أماراً ماا يمادث، وطاملا أن 
حرساة البنيان خاوق األرض بطيئاة يف القطاع، 
خإن النييجة الطبيدية أن لناك بناء تمت األرض 
يمصل بشاكل ميساارع، حيث ييم بنااء أنفاق 

ومواقع قيالية تبدأ وال تنيهي«. 
واعَّعاى أن املقاوماة تبني أنفاَقهاا للهجول 
والدخاع، وييم حفرلا يف مرسز رخح ومدينة غزة 
نفساها، لييمكن مقاتلولا من تنفيذ عملياتهم 
يف حاال قارر جيش االحياالل اجييااح القطاع، 
بميث ييمرك املقاتلون من شاارع لشارع تمت 

األرض، من أجل مفاجأة جنوع االحيالل. 
ويارى اليبريُ أنه يف حاال انيهاء اليهدئة مع 
املقاوماة بغازة وقارر الجياش اجييااح أعماق 
القطااع، خإن لاذه األنفاق سايكون مكدساة 
بآالف املقاتلني الفلساطينيني الذين سايكبدون 
الكيان خساائر برشية بالظة، مشريًا إىَل أن ُسلرّ 
ذلك يؤسد الفشل الصهيوني يف مواجهة األنفاق، 
وذاسرة الجيش الصهيوني القصرية قد تيسابب 
بيساائر برشية يف صفوخه يف املداارك القاعمة 

بسبب لذه األنفاق. 
سماا أقر بأن الكيان ما زال يداني من تبدات 
إخفاقاتاه يف مواجهة أنفاق غازة، ألنه لم يدلم 

مان البداية حقيقيها وحجم خطورتها منذ عال 
م200، حني لام يقم الجيش الصهيوني بما خيه 
الكفاياة لليدامل مع لاذا اليهدياد الكبري الذي 
تمثلاه املقاومة من تمات األرض، مع الدلم بأن 
الملاول اليكنولوجية الياي يدرضها الكيان بني 
حني وآخار ال تقادل اإلجابة الكاخياة لمل لذه 

املشكلة«. 

فلسطني مغّيبة َأْو مشّوهة يف مناهج العرب
، لادى رؤيياك لليريطاة  قاد تديقاد أن األماَر عااعيرّ
الفلساطينية يف صفمٍة من سياب الجغراخيا يف عولة عربية 
ص اليريطة جيداً، خإنك سرتى عبارة  ما، إالرّ أنك ما إن تيفمرّ

»عولة إرسائيل« وقد ُسيبت يف أسفلها. 
وعاىل سابيل املثاال، سيااُب السانة األوىل مان املرحلاة 
ًة عارمة، اساييبدها غضُب  امليوساطة يف الجزائر، أثار ضجرّ
، أخاىض إىَل اعياذار وزارة اليدليام بدد سلسالة من  شادبيرّ

اليمقيقات، إضاخًة إىَل قراٍر يقيض بسمب الكياب. 
لاذا األمر لام يقيرص عىل الجزائر وحدلاا، إذ أن األرعن 
سابل أن وصف يف بداض منالجه اليدليمية، الفلساطيني 

بانه »إرلابي«. 
بيرّاة واليرّدليم الدايل يف خلساطني  وعلرّال وسيال وزارة الرترّ
بارصي صالح عاىل لذه الظوالر املسايئة لقضياة الدرب 
االوىل، قائاال ان »نضال الشادب الفلساطيني ضد االحيالل 
ال يسايمل ذلاك«، مديناً لذا االساييدال »الاذي ييدارض 
ماع الثرّوابات الدينيرّاة والوطنيرّاة للمجيمدني الفلساطيني 

والدربي«. 
ويف حدياث لاا »السافري«، قاال صالاح: »تواصلنا مع 

نظرائناا يف األرعن، واإلَمااَرات، والبمريان، وطلبناا منهام 
سمب سيب تيُسء للفلساطيني وقضييه الداعلة، تُسييدل 
ااة، لكننا لم نيللَّ رعاً إالرّ من األرعن الذي  يف املادارس الَياصَّ

بارش يف خيح تمقيٍل حول اعيماع تلك الكيب«. 
وأضاف »نمن نيابع لذا املوضوع عرب سافراء خلسطني 
يف اليارج، ومن خالل الدالقات اليي تربط الوزير بنظرائه، 
وعان طريل جامدة الدول الدربيرّة اليي بدورلا ترخض لذه 
الكياب، وتُقر باأنرّ القضيرّة الفلساطينيرّة لاي امللف األلم 

للدرب، ويجب ععمها يف املنالج وتربية أبنائنا عليها«. 
وععاا بقية الادول الدربيرّة إىَل االسايجابة لطلب الوزارة 
عاً  بسامب لذه الكيب من املادارس وعدل اعيماعلاا، مجدرّ
بيرّة ساخة يف الادول الدربيرّة، اليي  ِثقيه الكبارية بوزارات الرترّ

ترخض لذه االسييدامات املسيئة للقضية الفلسطينية. 
وتيمثرّل اإلسااءة لفلسطني باساييدال سلمة »إرسائيل« 
عىل خريطة خلسطني سما حدث يف الجزائر، وتدريف القدس 
عاىل أسااس أنرّها عاصماة الكيان وأسارب مدناه، أَْو اإلقرار 
بالمال اإلرسائيايل يف األرض الياي احيلها يف الداال مل19، 

ووصف الفلسطيني باإلرلابي. 

ولام يقيرص ذلك عىل مقررات اعيمدتها وزارات وليئات 
اليرّدليم يف األرعن، واإلَمااَرات، والبمرين، والجزائر، ومرص، 
الطة الوطنيرّة الفلساطينيرّة، بل شامل أيضاً  وتونل، والسرّ
ااة خيهاا، واليي اعيمادت سيباً  املادارس واملدالاد الَياصَّ
لبدض املؤلفني األجانب الذيان ينمازون إىَل »إرسائيل« عىل 

حساب عدالة القضيرّة الفلسطينيرّة. 
بياة  بادوره، قاال رئيال مرساز املنالاج يف وزارة الرترّ
واليرّدليام الفلساطيني ثاروت زيد لاا »السافري«: »اطرّلدنا 
عاىل منالج الدول الدربيرّة، ووجدناا أنرّ ُسلرّ عولة تُماول أن 
تيمدث عن خصوصييهاا ولمومها، من عون االنفياح عىل 
القضيرّة الفلساطينيرّة«، مربراً ذلك بأنرّ لكلِّ عولة مشااسلها 

وقضايالا اليي تُدالجها. 
وحول تطررّق املنالج الدربيرّة للقضيرّة الفلسطينيرّة، أشار 
إىَل وجوع تفاوت، حساب مدى االحيكاك مع الفلسطينيني، 
والظاروف السياسايرّة واالجيماعيرّاة يف تلاك الادول، الخيااً 
االنيبااه إىَل أن بداض الدول غيرّبات الرصاع الفلساطيني ا 

اإلرسائييل من منالجها. 
وحول اعيمااع لذه الكيب سمنهج يف املادارس، قال إننا 

ااة يف الدول  »أُبلغنا من نظرائنا أنرّ عدعاً من املدارس الَياصَّ
آنفاة الذسر، اعيمادت سيباً مان عون الرجوع للاوزارة وأنرّ 

الجهات املدنيرّة سيُماِسب من خدل ذلك«. 
ورأى زيد أنرّ »لنالك منطلقات اجيماعية يجب مراعاتها 
يف تأليف املنالج يف الدول الدربيرّة ليدزيز الدالقة بني الدرب، 
وتدعيام القضيرّة الفلساطينيرّة وتوعيرّة الجيل الناشائ عىل 
ألمييهاا، وإيجاع رقاباة عىل املنالاج يف اليدليم الياص«، 
عاعياً الدول الدربية إىَل تربية جيلها الجديد عىل أنرّ خلسطني 
د الجميع، وأنرّ الرصاع الدائر لو  قضيرّة ُسلرّ عربي ولي توحرّ

من أجل األرض والبقاء الفلسطيني. 
وأشااع زياد بالجهوع الياي بذليها الجهاات املييصة يف 
بدض الدول بهذا اليصوص، مؤيرّداً اإلجراءات الراععة بمل 

ُسلرّ من يديدي عىل ثوابت الفلسطينيني وقيمهم. 
وأوضاح أنرّ األرعن خيمت تمقيقااً ملدرخة سيفيرّة اعيماع 
ناً  الكيااب، يف حاني رخضت البمريان تدليمه للطاالب، مثمرّ
سامب الجزائار النساخ املطبوعة مان منالجهاا وإجراء 
تدديل عليها، مضيفاً »لناك مدارس يف عول أُْخااَرى رخدت 

قضايا عىل مؤلفي لذه الكيب«. 



15 عربي ودوليالددع )167(     اليميل 27 أسيوبر 2016ل  املواخل 26 ممرل م3ل1لا

»داع�س« يفّخخ اجل�شور وال�شوارع باملو�شل وي�شحب غالبية عنا�شره

القوات العراقية تستعيُد قضاء الرطبة التابع 
لألنبار وترفع العَلم العراقي فوق املبنى الحكومي

الجيُش السوري يعزّز طوق حلب: تحضرياُت معارك ما بعد »الُهـْدَنــة«

تركيا تلـــّوُح: سنشنُّ عمليًة بريًة يف املوصل إذا 
واجهنا تهديدًا 

  - متابعات
أعلنات خليُة اإلعاالل المربي بالدراق 
لقيااعة  اليابداة  القاوات  أن  الثالثااء، 
خارض  مان  تمكنات  األنباار  عملياات 
سايطرتها الكاملاة عاىل قضااء الرطبة 

0م3/ سيلومرتاً غرب بغداع. 
ووخقاا ملا ذسرته اليلياة عىل موقدها 
اإللكرتوني خإن القاوات تطارع َحالياً من 
تبقاى مان مسالمي الينظيام اإلجرامي 

“عاعش” يف املنطقة. 
من جانبه، أسد مماخظ األنبار صهيب 
الاراوي تمريار قضااء الرطباة بالكامل 
ورخع الدلم الدراقي خوق املبنى المكومي 

للقضاء. 
وسان مسالمون مان تنظيام الدولاة 
شنوا األحد لجوما عىل القضاء من ثالثة 
ممااور ونجمات بالفدال يف السايطرة 
عىل مباان مهمة قبل أن تصال تدزيزات 
عساكرية لدعم القوات باملنطقة وتنجح 

يف اسيداعتها. 
ويف السياق عينه، سشف مصدر مميل 
يف مماخظة نينوى، االثنني ل2 أسيوبر، أن 
“عاعش” قال بيفييخ الجساور الرئيسة 
الرابطاة بني السااحلني األيارس واأليمن، 
إضاخاة إىَل الطرقات مع اقارتاب القوات 

الدراقية. 
مسالمي  غالبياة  أن  املصادر  وأساد 
الينظيم انسمبوا إىَل الساحل األيمن الذي 

ييمصن خيه ملدرسيه النهائية، مشاريا إىَل 
أن “عاعش” باات يدلم أن القوات األمنية 

اقرتبت من مرسز املدينة. 
وأضااف املصادر، الاذي طلاب عادل 
الكشاف عان اسامه، أن الينظيام وضع 
ثالثاة خطاوط صاد وخياخ عادعا مان 
األلاايل  مان  رسقهاا  الياي  السايارات 
باإلضاخاة إىَل االعيمااع عاىل األطفاال يف 

تفجريات انيمارية. 
وسان قائاد جهاز مكاخماة اإلرلاب، 
الفريال الرسن عباد الغني األسادي، أسد، 
االثنني، أن القوات األمنية بارشت بيطهري 
مناطال مهماة باتجااه مديناة املوصل، 
وأوضاح أنها عىل مسااخة 5 إىَل 6 سم عن 

املميط اليارجي للمدينة. 

  - متابعات
يأُخااذُ الجيُش السوري وحلفاؤه زماَل املباعرة 
يف مميط حلب ليدزيز الطوق املفروض، قبل جولة 
مرتقباة من املدارك اليي يجري اإلعاداع لها، واليي 
من شاأنها، مجدعاً، رسم مساار جديد للمباحثات 
واملباعرات الديبلوماساية اليي خشلت خالل األشهر 
املاضية يف اليوصل إىَل تهدئة مسايقرة، يبنى عليها 

عىل طاولة املفاوضات.
عاعت جبهات حلب إىَل االشيدال بدد يومني عىل 
انقضااء »الُهاْدنَاااة« املؤقية، مان عون أيرّ ترقبرّ 
ملوعد اجيماع عويل مقبل، من شاأنه إحياء اليهدئة. 
ومع إعالن الفصائل املسالمة تباعاً عن تمضريات 
تجاري لجولة مدارك تهادف إىَل »خك المصار« عن 
مدينة حلب، ييابع الجيش السوري وحلفاؤه قضم 

املناطل يف الريف الجنوبي. 
خبداد اسايداعة سييباة الدخاع الجاوي أول من 
أمل، سايطر الجيش عىل تلرّيي أُحد )بازو( ومؤتة 
الواقدياني جنوب مدرساة المكمة، ولاو ما يدني 
خارض سايطرة نارية عىل طارق إمداع املسالمني 
امليمرسزيان يف مارشوع 1070، الياي ترشف عليها 
اليلة وعاىل أي لجول نمو »الكليات«. ومن امليوقع 
أن تسايدعي اندخاعاة الجياش اليي تدازرّز الطوق 
املفاروض جناوب غارب املديناة، رعاً مان جاناب 
املجموعات املسالرّمة خاالل األيال القليلاة املقبلة، 
ااة ماع حديث مساؤولني يف »جيش الفيح«  َخاصَّ
وغريلام عن انطالق قريب ملدرساة »خك المصار«. 
وبالياوازي مع اشايباسات شاهدتها جبهاات عدة 
أحياء يف حلب، بينها بسايان الباشا وصالح الدين، 
ألقاى الجياش الساوري مناشاري خاوق األحيااء 
الرشقية تدعو املسالمني إىَل إخالئها وإلقاء السالح 

»قبل خوات األوان«. 

تبادو  للميادان،  اليدريجاي  االشايدال  وماع 
املباعرات الديبلوماساية الداعياة إىَل اليهدئة خارج 
المساابات يف الوقات الماايل، رغام ماا يجري من 
اتصاالت أوروبية لليوصل إىَل »ُلاْدنَااة إنَْساانية« 
مماثلاة لساابقيها املنيهية، وإبقاء واشانطن عىل 
قنواتهاا مفيوحة مع موساكو، عارب اتصال وزير 
اليارجياة جاون سريي بنظاريه الرويس ساريغي 
الخاروف أمال، لبمث الوضاع الساوري، وخل ما 
نقلات وزارة اليارجية الروساية، اليي أوضمت أن 
الخاروف أبلغ سريي أنه يجب عاىل الواليات امليمدة 

الوخااء باليزاماتهاا با»خصل جماعاات املدارضة 
املديدلاة عان اإلرلابياني«، مشارياً إىَل أن »اليرباء 
سايواصلون البمث عن سابل لليوصل إىَل تهدئة يف 

مدينة حلب«. 
ويف انيظار تبلور النشااط الديبلومايس املرصي 
السااعي إلقارار مارشوع »ُلاْدنَاااة« جدياد يف 
مجلال األمان، سايبقى »الظروف غاري ميواخرة« 
ليجدياد اجيماعاات لاوزان، وخل ما أوضاح نائب 
ريابكاوف،  ساريغي  الارويس،  اليارجياة  وزيار 
ااة يف ضوء »اقارتاب االنييابات األمريسية«.  َخاصَّ

سذلك، رأى أن »مساألة تجديد الُهاْدنَااة اإلنَْسانية 
غاري مطروحة« حالياً، موضمااً أن إقرار ُلاْدنَااة 
اليازال  خصومناا  يضمان  »أن  ييطلاب  جديادة 
املجموعات املدارضة للمكومة )الساورية( بسلوك 
مقباول، بددما حالت لذه املجموعاات عون تنفيذ 
عمليات اإلجالء الطبياة«. وانيقد موقف »اليمالف 
الادويل« الاذي تقاوعه واشانطن، الاذي »يفضال 
انيقااع عمشال وموساكو عاىل ممارساة نفاوذه 
خدلياً عاىل املدارضة والفصائال املقاتلة« من أجل 
ضماان اسايمرار الُهاْدنَاااة. ويف الساياق، أعرب 

امليمدث باسام الكرملن، عيميرتي بيكساوف، عن 
شاكرّ بالعه يف »إمكانية خصال الجماعات اإلرلابية 
عان جماعات املدارضاة املديدلة، أصاالً«، ولو ما 
يثري »تسااؤالت حول إمكانية إعاالن تهدئة جديدة 
أُْخااَرى«. وأشار إىَل أن الجماعات املسلمة يف حلب 
واصلت خالل جميع أيال اليهدئة اسايهداف نقاط 
اليفييش والرصد، والهجول عىل الطرق الرئيساية، 
وبينها طريل الكاساييلرّو، مشادعاً عاىل أن ُسلرّ ذلك 
»ال يشاجع عىل أي توقاف أَْو عىل بادء أي عمليات 
تقديم املسااعدة اإلنَْساانية«. وعىل صديد ميصل، 
نقلت وسالة »انرتخاسل« الروساية عن نائب وزير 
اليارجية الرويس، غيناعي غاتيلوف، قوله إن وزير 
اليارجياة الساوري وليد املدلم سايزور موساكو 
يف الاام2 من الشاهر الجاري، لدقاد مماعثات مع 

نظريه الرويس الخروف. 
الغربياة ااا ضمان  الادول  إطاار حملاة  ويف 
املنظماات الدولياة ااا ضاد موساكو وحلفائها، 
ععت أسثر مان 0م منظمة تدمل يف مجاالت حقوق 
اإلنَْسان واإلغاثة، الدول األعضاء يف األَُماام امليمدة 
إىَل إخاراج روسايا مان »مجلل حقوق اإلنَْساان« 
الياباع لألَُمااام امليمدة، بسابب »حملاة القصف 
دات املنظمات، ومن  اليي تشانرّها يف ساوريا«. ووقرّ
بينهاا »ليومان راييل ووتش«، عاىل الدعوة اليي 
أطلقت قبل االنيياباات اليي تجرى عىل ل1 مقدداً 
يف املجلل، الجمدة املقبل. وعىل صديد آخر، أخاعت 
وسالاة »ساانا« باأن حاواىل 50 مدنياً مان قاطني 
األحيااء الرشقياة ملدينة حلاب تمكنوا مان الدبور 
باتجااه األحيااء الغربياة، حياث »قامات وحدات 
مان الجياش الساوري باسايقبالهم وتأمينهام«. 
وأوضمات أن الجهات املدنياة يف املماخظة »قدمت 
جميع املسااعدات الالزمة للمواطناني. وتم نقلهم 
إىَل مرسز إقاماة مؤقية، مزورّعة بجميع االحيياجات 

األساسية«. 

  - متابعات
أعلن وزيار اليارجية الرتسية مولوع جاوياش أوغلو الثالثاء 
أن ترسيا مسايددة لشانرّ لجول بري يف الدراق إذا ما شادرت با 
»أي تهدياد« موجه ملصالمهاا بيهديد جراء اليطاورات الجارية 
يف مديناة املوصال، مؤساداً أن »ترسياا سيساييدل ُسلرّ موارعلا 

وحقوقها يف لذه الدملية«. 
ويف ترصياح أعىل باه لشابكة »ساناال ل2« اليلفزيونية، قال 
جاويش أوغلو رعاً عىل سؤال حول احيمال تنفيذ القوات الرتسية 
عملياة برية انطالقااً من قاعدة بدشايقة: »إذا سان لناك خطر 
يهدع ترسيا، خسنساييدل ُسلرّ وساائلنا، بما يف ذلاك عملية برية 
). ( للقضااء عاىل لذا اليهدياد«، مضيفاً: »لذا أبساط حقوقنا 

الطبيدية«. 
وذسرّر الوزير الرتسي بأن بالعه نفذت يف آب/ أغساطل عملية 
برية ضد تنظيم »عاعش« يف شامال سوريا، مشارياً إىَل أن أنقرة 
عىل اسايدداع لشن عملية مماثلة »سواء يف سنجار أَْو يف مناطل 

أُْخااَرى )من الدراق(، إذا اشيد خطر الينظيم«. 
ونشاب خاالف باني ترسيا والداراق بسابب الوجاوع الرتسي 
يف بدشايقة، وطلبات ترسيا املشاارسة يف عملياة تمرير املوصل 

املدعومة من الواليات امليمدة. 
يف املقابال رخاض رئيال الاوزراء الدراقاي حيادر الدبااعي 
املساعدة الرتسية، وأشار إىَل أن وجوع القوات والدبابات واملدخدية 
الرتسية اليي نرشت يف مدساكر بدشايقة لم يكان بيفويض من 
المكوماة الدراقياة، مؤساداً أن الدراق عولة ذات ساياعة يمكنه 

مدالجة عملية املوصل بمفرعه. 

صفقة عسكرية بني 
اإلَمارَات والواليات املتحدة 

بـ75 مليون دوالر
  - وكاالت

وافقت وزارة الخارجية األَمريكية عىل إبرام صفقة عس�كرية جديدة مع 
اإلَماَرات قيمتها 75 مليون دوالر. 

ووفق�ا لوكالة »س�بوتنيك«، فإن الصفقة تش�مل املش�اركة يف تدريبات 
وتوريد األسلحة والعتاد وعمليات التزود بالوقود والنقل جوا. 

ويف ه�ذا الس�ياق، أعلن�ت إدارة التع�اون العس�كري يف وزارة الح�رب 
األَمريكية أن الصفقة ستعود بالنفع عىل السياسة الخارجية واألمن القومي 
للواليات املتحدة، إذ أنها س�تتيح تعزيز أمن أحد حلفاء واشنطن اإلقليميني 
يف املنطقة، بما يف ذلك يف مجال مكافحة اإلرهاب ومواجهة »داعش«، حسب 

تعبريها. 
ووفق�اً لتقري�ر ص�ادر ع�ن معهد اس�تكهولم ألبح�اث الس�الم الدويل 
)siPri( يف نهاي�ة فرباي�ر 2016، فق�د ارتفع�ت واردات الس�الح لدولة 
اإلَم�اَرات %35 خ�الل الفرتة من ع�ام 2011 وحتى ع�ام 2015 مقارنة 
بالف�رتة الس�ابقة )2006-2010(، حيث بلغ إنفاق اإلَم�اَرات عىل واردات 

السالح حوايل 6. 55 مليار دوالر. 
وأرجع التقرير الس�بب يف زيادة واردات الس�الح إىَل الحرب عىل اليمن، 
حيث تصدرت دول تحالف العدوان عىل اليمن قائمة الدول األكثر إنفاًقا عىل 

واردات السالح خالل هذه الفرتة. 
وتُشارك اإلَماَرات بدور أساس يف العدوان السعودي األَمريكي عىل اليمن 
منذ أكثر من عام ونصف. وقد تكبدت نتيجة مشاركتها يف العدوان خسائر 
فادح�ة يف األف�راد والعتاد، آخره�ا تدمري س�فينة حربية تابع�ة لها قبالة 

سواحل املخا من قبل قوات البحرية اليمنية مطلع أكتوبر الجاري. 

سلطاُت آل سعود اعتقلت 
سعودياً ملجرد أنه صّور عملية 

إعدام بالرياض
  - متابعات

ر مقطع فيديو  ألق�ت رشطة مدينة الرياض القبض عىل موظ�ف صوَّ
من س�احة مخّصص�ة لتنفيذ أح�كام اإلع�دام، بعدما انت�رش عىل نطاق 
واس�ع يف مواقع التواصل االجتماعي، بحسب ما ذكرت صحيفة “عاجل” 

السعودية. 
وكان مس�تخدمو مواقع التواصل االجتماعي تداولوا عىل نطاق واسع 
مقط�ع فيديو، وقالوا إنه يظهر “لحظات مؤث�رة أثناء العفو عن قاتل يف 
س�احة القصاص”، وأظهر املقط�ع الرجل يف “س�احة القصاص”، بعد 
إلغ�اء تنفيذ الحكم في�ه، إذ كان يتوقعه يف أيّة لحظ�ة، ليتفاجأ بالعدول 
عن تطبيقه، فس�جد س�جدة مطولة ثم صعد للس�يارة وهو غري مصدق 

ملا حدث. 
وذكرت صحٌف س�عودية أن الحكم أُلغ�ي “بعدما تنازل ذوو املقتول 
عن حقهم”، غري أن الناطق اإلعالمي باسم رشطة الرياض العقيد فواز بن 
جميل امليمان قال إنه “تم تأجيل تنفيذ الحكم وليس العفو عن الجاني”. 

األمم املتحدة: 3740 
الجئاً لقوا حتوفهم 
يف البحر املتوسط 

وتسجيل تراجع أعداد 
املهاجرين الذين دخلوا 

أوروبا خالل هذا العام
أعلنت األَُماام امليمدة يول الثالثاء 
أن عدَع األشياص الذين لقوا حيفهم 
خاالل مماولة الهروب إىَل أوروبا عرب 
البمر امليوساط لذا الدال بلغ 0ل37 

شيصاً عىل أقل تقدير. 
وقاال ميمادث باسام املفوضياة 
امليمدة لشاؤون  الساامية لألَُمااام 
الالجئاني، الثالثاء، يف جنيف إن لناك 
مياوف من أن ييجاوز عدع الالجئني 
الغرقاى حيى نهاية عال 2016 الرقم 
القيايس الذي سجل يف الدال املايض. 

وأوضاح أن عادع الغرقاى الداال 
املايض بلغ 3771 شيصاً. 

وقاال امليمادث باسام املفوضية 
امليمدة لشاؤون  الساامية لألَُمااام 
الالجئاني ولياال سابيندلر إن الدادع 
الكباري مان القياىل لاذا الداال يدد 
أيضاا أمرا مثريا للقلل؛ ألنه يقف عىل 
النقيض تماما ماع الرتاجع الواضح 

ألعداع الالجئني بشكل إجمايل. 
وأوضاح أن عادع الالجئاني الذين 
وصلاوا أوروبا عارب البمر امليوساط 
خالل الداال املايض بلغ مليون الجئ، 
خيما بلاغ عدعلم لذا الدال 327 ألف 

الجئ حيى اآلن. 
وأشاار إىَل أن ذلك يدناي أن خطر 
الوخااة خالل عباور البمر امليوساط 
أصباح سباريا، الخياا إىَل أن الطريال 
الذي يسلكه مهربو البرش عرب وسط 
البمر امليوساط من ليبياا إىَل إيطاليا 
يدد األخطر، حيث تقول اإلحصائيات 
أن واحدا من ُسلرّ 7ل شيصاً يدخدون 
حياتهم ثمنا ملماولة اللجوء عرب لذا 

الطريل. 



 سياسية- شاملة
تصدر سل اثنني وخميل

نُحي���ي ثورةَ اإلمام زيد باعتب���اره رمزاً من رموز اإلس���ام، وَعلَماً 
من أعام الهدى، رفع صوَت احلق في زمن الس���كوت، و تطلعنا إلى 

اإلمام زيد هو تطلع إلى ما جّسده من قيم ومبادئ اإلسام.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 
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علي شرف الـَمَحْطوري
ُع َمثٌَل  يف الثقاخِة الشادبيَِّة يارتعَّ
مشاهوُر: )قطاع الارأس وال قطع 
املدااش(، ومع ما يمملُاه املثَُل من 
سالبية وخضاوع لألمار الواقاع، 
أَْو ُقال قباوالً بالييار الايسء أمال 
الييار األساوأ، إالرّ أن لاذا الددوان 
الغاشم بما خيه من مجازر وتدمري، 
والمصار الجائار وما نيج عنه من 
انقطاع املرتباات – قد وضع اليمن 
تمت مطرقاة »القيال بالطريان«، 
وَسانْدان »املاوت باليجوياع«، أي 
جماع باني »قطع الارأس واملداش 

مدا«، خهل من نجااة وميرج؟ أَْو أن 
الفناء لو مصري لذا الشادب بدد آالف السنني من 

المياة عىل أرض أنبيت أقواماً وولدت شدوباً؟
وإذا سان اليمنيون قد ُمزقوا يف سالف األزمان ُسلَّ 
ممزق، حني قالوا: »َربَّنا باِعْد بني أسافارنا وظلموا 
أنفساهم«، خماا الذي يماول عون أن تيكرر اللدنة، 
خصوصااً وأن سانة اللاه ال تيبدل وال تيغاري وأنها 

»ُسنة« جاريٌة عون انقطاع؟!
ومان األمثلاة املداارصة، الشادب الفلساطيني 

املشايت يف ُسلرّ بقاع األرض، ومن بقي منه يف أرضه 
خهو مهدٌع باالنضمال إىل لدنة الشيات.

الفلسطيني، لناك  الشدب  وغري 
وليبياا  والداراق  ساوريا  شادوُب 
والصومال مع تفاُوٍت بني ُسلٍّ منها.

وبإزائهاا شادوٌب »عربية« وإن 
لام  سانات »قاطناة يف مواطنهاا« 
تيبدثار، إالرّ أن المارية واليوف من 

املسيقبل ييملكانها ُسلرّ تملك.
يف  وشادوب  أقاوال  مان  وسام 
مييلاف القاارات تدرضات لإلباعة 
الشااملة، ومان تبقاى منهاا بات 

مسكوناً بالهزيمة املنكرة.
خماا الذي يُنْجي الشادب اليمني 
مما ترتبُص به من مياطر تهدعه يف 

سيانه ووجوعه؟
ولل ما خرض عىل اليمان من تهديدات وجوعية 
لاي عابارة، أَْو خارجاة عان الساياق الداال الذي 

تديشه املنطقة برميها؟
ولال ولال... إلخ مان لنالك من األسائلة اليي 
تشاغل باال الكثرييان، خصوصاً »خئاة املوظفني« 
وعدعلم يصل ألسثر من مليون، انقطدت عنهم منذ 
شاهرين أَْو ثالثاة مرتبات تبلغ نماواً من 75 مليار 

ريال تدخع شهرياً؟ 

ولاذه الفئاة والنقطااع املرتبات أخذت تشاُدُر 
»بالدادوان« وسأناه وقع للياو، خيما لو عاىل البلد 
بشاكل مبارش منذ 19 شاهراً، وقبل ذلك سان لناك 
»إخقاار ميدمد لليمن« بانساياقه خلاف توصيات 

البنك وصندوق النقد الدوليني!
وأمال حجم اليسااؤالت الواقدية منهاا واملبالغ 
خيها، أخيارص اإلجابة بما روي أن اإلمال علياً عليه 
السالل ُسئل: َلْو ُسادَّ َعىَل َرُجٍل بَاُب بَيِْيِه َوتُِرَك ِخيِه، 
ِمْن أَيْاَن َساَن يَأِْتيِه ِرْزُقُه؟ خأَجاَب ساالل الله عليه: 

)ِمْن َحيُْث يَأِْتيِه أََجلُُه(.
وبقدر ما أظهر السؤال من قلة وعي لدى السائل، 
وخلال يف ثقاخاة املجيماع، وتراجاع االليماماات 
والهمام لادى ناس ذلاك الزمان، إالرّ أن اإلماال علياً 
-ولاو مان »أعظام قااعة اليأرياخ« مظلومياًة يف 
مجيمدهام- لم ييأخار أن يجيَب الساائَل عىل قدر 
ساؤاله وعقله، ويرع عليه رعاً قصري الدبارة، عميل 

الداللة، يُسيفاع منه اليايل:
- ال قوة مطلقة إالرّ لله.

-ال اسيسالل لألمر الواقع.
- إمكانية تمويل اليهديد إىل خرصة.

آلاة  - أن ألبساط األشاياء قيماًة يف مواجهاة 
الجربوت.

- أن الصربَ يمثرّل بمد ذاته عمالً، خإذا اقرتن مده 
خدل عىل األرض أثمر نرصاً مؤزًرا.

رغم مطرقة العدوان وسْنـدان الحصار، سينتصُر اليمن!

ثورة اإِلَمــام زيد.. 
ثورٌة اجتماعيٌة ال مذهبية 

كلمــــــة أخـــــيرة 

عبدالملك العجري
يف حاواٍر جارى باني َساِديد بْان 
الدااص وسان حينهاا واليااً للكوخة 
وباني مالك األشارت، قال ساديُد بن 
الداص: إِنََّما السواع بسيان لقريش. 
َخَقاَل األشارت: أتجدل مراسز رماحنا 
َوَماا أخااء اللَّاه َعَليْنَاا بسايانًا َلاك 
ولقوماك؟ والله لو راماه أحد لقرع 

قرعاً ييصأصأ منه.
الماواُر اآلناُف يوضاح طبيداة 
الارصاع يف القارون األوىل لإلْسااَلل، 
اجيماعايٌّ يف جولاره  خهاو رصاٌع 
وليال مذلبيااً اللوتياً حياى وإْن 
اتيذ يف اليأريخ الرسمي لذه السمَة.

جالاد النبايُّ ممماٌد صىل اللاه عليه وآله وسالم؛ إلرسااء تجربة 
مجيماع األُخاوَّة، إالرّ أَن قارص الفارتة لام تمكرّنه من ترسايخ رسائزه 

وتصفية املجيمع القديم.
حصلات انيكاساٌة ملجيماع األخاورّة، وتوخارت ُجملٌة مان الدوامل 
سااعدت االرسايقراطية القديمة امليشاكرّلة من القوى الياي اعينقت 
اإلْسااَلَل قرساً، من اسيداعة نفوِذلا واليغلُِّب عىل قوى مجيمع األخورّة 
وإَعاَعة تشاكيل املجيمع اإلْساَلمي، وسانت األْرض لي حجَر الزاوية يف 

صياغة اليشكيلة االجيماعية الجديدة. 
اع جغراخياة الدولة  سان مان نيائاج الفيوحاات اإلْسااَلمية وتوسُّ
اإلْسااَلمية واقيطاع أرايض واسادة ضمن نفوذلاا ضمت مجيمدات 

خبضية 

البقية << ص13

عبد اهلل البردوني

تعطيشكم  … جتويعكم   … حسناً 
إمنا اخلوف،  على الوحش السمن

بعدها م���ا  ل��ه��ا  ال��ن��ف��ط،  أزم����ة 
اليمن(  )جت��ار  عهد،  ف��ي  إّن��ك��م 

فسأسبقوهم يا حزانى،  وارفعوا
اجل��ب��ن وردّي  اإلص�����رار  ع��ل��َم 

أن قبل  منهم  األجواء،  وأحرسوا 
األوكسجن  في  أزم��ًة  يعلنوها، 

إمن���ا وأدرى،  أق���س���ى  إن���ه���م 
الكمن ال��ّس��ر  م��ع��رف��ة  ج���ّرب���وا. 

ع��ن��دم��ا ت������درون، َم����ن ب��ائ��ع��ك��م
البائعن وسوُق  الّشاري،  يسقط 

ع��ن��دم��ا ت������درون م���ن ج���ّادك���م
الياسمن ويندى  الشوك،  يحرق 

الّضحى تأتون في صحِو  عندما 
ت��ب��ل��ع األن���ق���اض، ك���ّل اخمل��ب��ري��ن

إّن����ك����م آت��������ون، ف����ي أع��ي��ن��ك��م
ق�����در غ������اف، وت�����اري�����خ ج��ن��ن 

تجار الحروب العدوان ومرتزقته*

* قصيدة اآلتون 
من األزمنة


