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المسيرة تنشر نص خطاب السيد عبدالملك الحوثي في ذكرى استشهاد اإلمام زيد عليه السالم 1439هـ

أكد على إعطاء األولوية لتعزيز صمود الجبهات وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة المواطنين

املكتب السياسي ألنصار اهلل يرأس اجتماعاً لقياداته السياسية والعسكرية واألمنية ملناقشة املستجدات على الساحة

اليمنيون يحيون ذكرى استشهاد اإلمام زيد بفعاليات ومسيرات حاشدة بصنعاء وصعدة وبقية المحافظات

الصماد يزور أسرة الشهيد عمار رسام ويشيد بدوره في تجسيد روح الواجب والضمير الحي
ذمار تجند 5000 مقاتل لرفد الجبهات تحت قيادة وزارة الدفاع
ناطق أنصار اهلل يدين تفجيرات مقديشو والتدخالت األجنبية بشؤون الصومال

الفرقاطة السعودية )الرياض 812(..

غوانتانامو يف البحر 

املرتزق 
املخاليف يعرتف 

بنهب 700 
مليون دوالر 

خالل عام واحد 

مرة أخرى.. الجيش السعودي هرب
معارض سعودي: هروب الجنود في نجران تسّبب بصدمة في أوساط المجتمع 

ومسؤولون بالدفاع األمريكية: الجيش السعودي فقد ثقَته بنفسه بسبب الهجمات التي تعرض لها

السفن المصرية تقوم بجرف األحياء البحرية والشعب الصيادون يتعرضون ألبشع الجرائم 

المرجانية النادرة بالشواطئ اليمنية بعد اإلنسانية وبوارج العدوان تتحول 

دفعها رشاوى لتحالف العدوانإلى سجون سرية بعرض البحر
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 : إبراهيم السراجي:
يف2 تمأُضَع2ه2 2 نلس2عأديُّ نلجي2ُش2 وع2اد2
جبهات2نلقكال2نلمدودية2ونلعمق2نلس2عأدّي،2
وحقدح2ا2ً نلخلفي2ة2 نلخط2أط2 إىل2 حرتنجع2ا2ً
دفع2ات2جدي2دة2ح2ن2نمل تزق2ة2لالنكش2ار2يف2
خ2ط2نملقدحة2 عد2االاة2وش2ه 2تانت2نألس2أو2
يف2تأري2خ2جي2ش2آل2س2عأد2وص2ل2خالله2ا2
نزيف2جلأده2ملس2كأيات2لفك2ت2ونظار2نلعالم2
ونلصمافة2نلدولية،2فف2ي2تلك2نلفرتة2نعرتف2
نللظا26رس2ميا2ً مقكل2وزي2د2حن22662جلدي،2
فيما2وعل2ن2نإلعال26نلس2عأدّي2خ2الل2نلفرتة2
ذنتها2عن2حقكل2وضع2اف2ذلك2نل قم2حن2قكىل2

نلجلأد2ونلضباط2نلسعأديّا.
ووعل2ن2حص2در2عس2ك ي2يمل2ي،2وح2س2
نألح2د،2ون2نللظا26نلس2عأدّي2نس2كقد26نملزيد2
حن2نمل تزق2ة2إىل2نملأنقع2نألحاحي2ة2يف2جبهات2
نلمدود،2ووعاد2جلأده2إىل2نلخطأط2نلخلفية.

وووض2ح2نملص2در2ون2نس2كجالب2حزيد2حن2
نمل تزق2ة2إىل2جبه2ة2نلم2دود2يأتي2 ع2د2تكبد2
نلقأنت2نلسعأديّة2خس2ائ 2فادحة2ُخُصْأصا2ً

يف2حعارك2نألسا يع2نملاضية.
إدرنك2نللظ2ا26نلس2عأدّي2 عج2ز2جيش2ه2
عن2نس2كعادة2نلق ى2ونملأنقع2نثس2رتنتيجية2
يف2جيزنن2ونج نن2وعس2ر،2وتده2حس2ؤولأن2
 2أزنرة2نلدف2اع2نألح يكي2ة2»نلبلكاغ2أن«2يف2

ترصيمات2نرشته2ا2حجلة2»فأرين2 ألييس«2
نألح يكية2نملكخصصة2 الش2ؤون2نلعسك ية2

ونثسكخبارنتية.
وق2ال2نملجل2ة2إن2نلجيَش2نلس2عأدّي2فقد2
اقكَه2 لفسه2ج نء2نلهجمات2نلكي2يشلها2حن2
وصفكهم2 22»نلمأايا«2يف2نلمدود2ونلقصف2

نلصاروخي2نلذي2يرضب2عمق2نململكة.
ووش2ارت2نملجلة2يف2تق ي 2إىل2ون2نلسعأديّة2

تس2كعد2لل2رش2ق2أنت2»نلم2 س2نلأطلي«2يف2
نلمدود2حع2نليمن2وسط2تك نر2نلهجمات2حن2

نلجانب2نليملي.
ونقلت2نملجلة2عن2حس2ؤولا2وعسك يا2
وح يكيا2قأله2م2»إن2نلهجمات2عىل2نلمدود2
نلس2عأديّة2ونلهجمات2 الصأنريخ2نلبالسكية2
وفق2دت2نلجيش2نلس2عأدّي2نعصا 2ه2واقكه2

 لفسه«.

صدمة الهروب الجماعي
حل2ذ2نلبدني2ة2ش2ّكك2خ2رنء2عس2ك يأن2
 إحكانية2قيا26نللظا26نلسعأدّي2 لرش2قأنت2
»نلم2 س2نلأطل2ي«2يف2نلم2دود؛2ت2أن2تل2ك2
نلقأنت2ذنت2طبيعة2وحلية2وليست2عسك ية،2
فيم2ا2روى2آخ2 ون2ون2ه2يف2ح2ال2ن2رش2قأنت2
نلم2 س2 الفع2ل2ف2إن2ذلك2يمك2ن2ون2يكأن2
يف2س2ياق2حس2اعي2نللظا26للكخلص2حن2تلك2

نلق2أنت2نلكي2يقأد26ا2»حكعب2 2ن2عبدنلله«2
نجل2نمللك2نلس2عأدّي2نلس2ا ق2وتدين2 الأثء2

له.
وتمدث2حصدر2عس2ك ي2يملي2ل22نملسرة2
حأضم2ا2ًون2ح2ا2نرشت2ه2نملجل2ة2نألح يكي2ة2
نقال2ًعن2حس2ؤولا2 أزنرة2نلدفاع2نألح يكي2
يكف2ي2للكأتي2د2ع2ىل2وج2أد2حش2كلة2ل2دى2
نللظ2ا26نلس2عأدّي2تكعلق2 عجز2جيش2ه2 ل2
تلقيه2خس2ائَ 2فادحًة2خالل2نلفرتة2نملاضية،2
2دفعات2جديدة2حن2نمل تزقة2 حشرن2ًإىل2ون2نرَْشَ
يف2نلخط2أط2نألحاحي2ة2للم2دود2ر م2ا2يكأن2
ننعكاس2ا2ًلع2دول2نللظ2ا26عن2ن2رش2نلم س2

نلأطلي2ونخكياره2لأرقة2نمل تزقة.
حن2جانبه،2قال2حعارض2س2عأدّي2-طلب2
ع2د26نلكش2ف2ع2ن6ُ2أيك2ه-2يف2ترصي2ح2ل22
نملسرة:2إن2حشهَد2نله وب2نلجماعي2للجلأد2
نلس2عأديّا2يف2نج2 نن2نلذي2ع ض2ه2نإلعال26ُ
نلم  ي2نليملي2حثّل2صدحًة2جديدة2يف2ووساط2
نملجكمع2نلسعأدّي،2وون2ذلك2تان2وحد2وسباب2
ترسيع2ق نر2نللظا26 إعادة2نلجيش2للخطأط2

نلخلفية.2
نلجي2ش2 جل2أد2 حش2كلة2 ون2 ووض2اف2
نلس2عأدّي2نألساس2ية262ي2ع2د26قلاعكه2م2
 الم2 ب2وو6دنفها،2نألح 2نل2ذي2يلعكس2عىل2
ب2نملئات2 ودنئه2م2يف2نملع2ارك2وتذلك2عىل2ت2رسُّ

حلهم2حن2حأنقعهم2وعأدتهم2إىل2حلازلهم.

:»  معارض سعودي لـ »

مرة أخرى.. الجيش السعودّي هرب

مشهد هروب الجنود في نجران تسبب بصدمة في أوساط المجتمع السعودي
 دوافع الجنود السعوديين للقتال معدومة ألنهم غير مقتنعين بالحرب وأهدافها 
المئات من الجنود ينسحبون بشكل مستمر من الحدود ويعودون لمنازلهم

 مسؤولون بالدفاع األمريكية: الجيش السعودي فقد ثقته بنفسه بسبب الهجمات التي تعرض لها

مصدر عسكري يمني: النظام السعودّي نشر مرتزقًة في الخطوط األمامية وأعاد جنوده إلى المواقع الخلفية

أبط��ال الجي��ش ُيفِش��لون الزحف 
السادس على الشرفة بنجران

 : خاص:
تمكن2و طاُل2نلجيش2ونللجان2نلش2عبية،2ي2أ26وحس2نألحد،2حن2صد2
زحف2نفذه2جيش2نلعدو2نلس2عأدّي2وح تزقك2ه2 اتجاه2حأنقع2نلرشفة2

نلعسك ية2 لج نن.
وقال2ت2حصادر2عس2ك ية2إن2نلزحف2نل2ذي2يعد2نلثان2ي2خالل2ويا26
ونلسادس2حلذ2ش2ه 2ُحِلَي2 الفشل2وتكبد2نلخسائ 2نلفادحة2يف2نألرونح2

ونلعكاد2عىل2نل غم2حن2نإلسلاد2نلجأي2نلكثيف2نمل نفق2له.
ووش2ارت2نملصادر2إىل2حرصع2وج ح2حن2جلأد2نلعدو2وح تزقكه2نلكي2

حاولت2نلزحف،2فيما2ثذ2نلبقية2 الخيبة2ونلف نر.
ولفكت2نملصادر2إىل2ون2طرنن2نلعدو2عاود2قصَف2جبال2نلرشفة2عقب2

فشل2نلزحف،2حؤتدن2ًحجم2نثنكسار2نلذي2تع ض2له2جلأده.
حن2جانب2آخ ،2لقي2وحد2ح تزقة2نلجيش2نلسعأدّي2حرصَعه2 عملية2

قلص2يف2تبة2نلخشباء.

مقتل 7 جنود سعودّيني بكمني وّثقه اإلعالم الحربي 
وتدمري آلية وإعالم العدو يعرتف بمصرع 3 آخرين

 : خاص:
وّزع2نإلعال26ُنلم  ي2حش2هدن2ًلكما2نّفذه2و طال2نلجيش2ونللجان2نلشعبية2يف2

جبهة2نج نن.2ووظه ت2نملشهد2حرصع262حن2جلأد2نلعدو.
تم2ا2لقي2 2حن2جل2أد2نلعدو2نلس2عأدّي2حصارعه2م،2يف2عملي2ة2تدحر2آلية2

عسك ية2نفذتها2نلأحدة2نلهلدسية2للجيش2ونللجان2نلشعبية2يف2جيزنن.
حن2جانب2آخ 2نعرتفت2وس2ائل2إعال26نلعدو2 مرصع2االاة2حن2جلأد2نلجيش2

نلسعأدّي2يف2جبهات2حا2ورنء2نلمدود.

تدمري مدرعة بي إم بي يف صرواح مأرب 
ومصرع 2 مرتزقة يف غيل الجوف

 : خاص:
تمّكن2و طاُل2نلجيش2ونللجان2نلش2عبية2يف2حمافظة2حأرب2حن2
تدحر2حدرعة2 ي2إ26 ي2تا عة2مل تزقة2نلعدونن2نألح يكي2نلسعأدّي2

يف2وندي2ر يعة2 مدي ية2رصونح.
عىل2صعيد2حكصل2نّفذ2و طاُل2نلجيش2ونللجان2نلش2عبية2عمليًة2
6جأحي2ة2ع2ىل2حأنق2ع2نمل تزق2ة2يف2نلغ حي2ل2 ملطق2ة2نألجارش2
 ممافظ2ة2حأرب.22فيما2تمكلت2وح2دة2نلقلاصة2حن2رصع222حن2

نمل تزقة2يف2وندي2نلباحث2 مدي ية2نلغيل2 الجأف.

مصرع عدد من الجنود السودانيني بتدمري مدرعة يف موزع 
 : خاص:

لقي2ع2دٌد2حن2عل2ارص2نمل تزقة2نلس2أدننيا2

حصارعه2م،2ووًصي2ب2آخ2 ون،2 انفج2ار2عبأة2
ناس2فة2 مدرع2ة2تان2أن2يس2كقلأنها2يف2حلطقة2

نلهاحيل2 مدي ية2حأزع2غ  ي2حمافظة2تعز.

تم2ا2لقي2عدد2حن2علارص2نمل تزقة2حصارعهم2
ووصي2ب2آخ2 ون2وال2اء2حماول2ة2زحف2فاش2لة2
 اتجاه2حدي ية2صالة2يف2نلجبهة2نلرشقية2للمديلة.
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 : صنعاء:
املكت�ب  -رئي�ُس  الصّم�اد  صال�ح  ت�رأّس 
السيايس ألنصار الله-، أمس األحد، بالعاصمة 
صنع�اء، اجتماعاً موّس�عاً مع أعض�اء املكتب 
والقيادات العس�كرية واألمنية والسياس�ية يف 
أنصار الله؛ ملناقش�ة املس�تجدات عىل الساحة 
الع�دوان  مواجه�ة  رأس�ها  ع�ىل  الوطني�ة، 
الس�عودّي األمريكي عىل اليم�ن وما أفرزه من 
تحدي�ات ع�ىل الصعيد الس�يايس والعس�كري 

واألمني واالقتصادي.
وقال مصدر باملكتب السيايس ألنصار الله ل� 
املسرية: إن اللقاء تطرق ألهميّة إعطاء األولوية 
لكل ما من ش�أنه تعزيز صم�ود الجبهات، بما 
يف ذلك الوضع االقتصادي، وإىل تكاتف الجهود؛ 
لتعزيز دور ُمَؤّسسات الدولة وتقديم الخدمات 
للمواطنني وتقديم املت�اح واملمكن فيما يخص 

املرتبات للموظفني.
وبحس�ب املص�در نوق�ش خ�ال االجتماع 
مستوى العاقة بني القوى السياسية الوطنية 

املواجهة للعدوان وتقييم املرحلة املاضية ملا من 
ش�أنه تثبيت عوامل الصمود وتعزيز الجبهات 

العسكرية وتحقيق األمن واالستقرار.

اجتماع للقيادات العس��كرية واألمنية والسياس��ية ألنصار اهلل برئاسة رئيس 
املكتب السياسي لتقييم املرحلة املاضية ومناقشة املستجدات

مقديش��و  تفج��ريات  يدي��ن  عبدالس��الم 
والتدخالت األجنبية بشؤون الصومال

 : خاص:
أدان محمد عبدالس�ام الناطق، الرسمي ألنصار الله، التفجريات التي وقعت 
أم�س يف العاصم�ة الصومالية مقديش�و، وس�قط ع�ىل إثرها ع�رات القتىل 

والجرحى من املدنيني األبرياء.
وق�ال عبدالس�ام يف تغريدة له ع�ىل صفحته يف موقع التواص�ل االجتماعي 
تويرت: إن الش�عب الصومايل الشقيق يس�تحقُّ أن ينعم باألمن واالستقرار بعيداً 

عن التدخات األجنبية. 
هذا وكانت العاصمة الصومالية مقديشو شهدت السبت املايض أكرب تفجري 
منذ العام 2007م، وذلك بانفجار شاحنة محملة باملتفجرات بالقرب من مدخل 

أحد الفنادق، مما أدى إىل استشهاد وإصابة أكثر من 230 قتيا عىل األقل.

صع��دة: استش��هاد مواط��ن وإصاب��ة آخر 
بغارة لطريان العدوان السعودّي األمريكي

 : خاص:
يواصل ط�ريان الع�دوان األمريكي الس�عودّي ارت�كاَب املجازر بحق 
املدني�ني يف اليمن، حيث استش�هد مواط�ن وأصيب آخر بغ�ارة لطريان 

العدوان أمس األحد يف مديرية كتاف بمحافظة صعدة.
وأف�اد مص�در محيل بمديري�ة كت�اف لصحيفة املس�رية أن طرياَن 
العدوان األمريكي الس�عودّي اس�تهدف بغارة جوية سيارة عىل متنها 
مواطنني يف منطقة الفرع بمديرية كتاف ما أدى إىل استشهاد أحدهما 

وجرح اآلخر.
وتأتي هذه الجريمة ضمن الجرائم املتعمدة لطريان تحالف العدوان 
يف اس�تهداف وقت�ل املدنيني يف اليم�ن منذ بداية الع�دوان يف 26 مارس 

.2015

وزي��ر الدفاع: أثبت أبطال الجي��ش واللجان مقدرتهم يف 
خوض أصعب املعارك وتغيري معيارها العاملي

 : خاص:
ق�ال اللواء الرك�ن محمد ن�ارص العاطفي – 
وزير الدفاع، إن أبطاَل الجيش واللجان الشعبية 
وأعقده�ا  املع�ارك  أصع�ب  يخوض�ون  وه�م 
عس�كريًّا وتقني�اً أثبتوا للعالم أجم�َع مقدرتهم 
العالية يف خوض املعارك وتغيري معيارها العاملي 
ال�ذي يقاس بكمي�ة ونوعية األس�لحة الحديثة 
واملتط�ورة؛ ليخت�ط املقات�ل اليمن�ي بمهاراته 
واحرتاف�ه القت�ايل مقايي�َس جدي�دًة يف خوض 
املعارك بطريقة ال تفلح معها قوة العدة والعتاد، 
بقدر ما تُفِلُح فيها قوة العقيدة واإليَْمان املطلق 
بعدالة القضية والشجاعة واالستبسال والقدرة 
عىل التضحية وتحقي�ق االنجازات واالنتَصارات 

بأسلحة مناسبة.
وأش�ار العاطفي، خ�ال اجتماع�ه، أمس 
األح�د، يف العاصمة صنعاء م�ع املفتش العام 
للق�وات املس�لحة الل�واء الرك�ن عبدالب�اري 

الش�مريي ومس�اعدي وزير الدفاع ورؤس�اء 
الهيئ�ات العس�كرية، إىل أن تحال�ف الع�دوان 
ب�ات متهالكاً وبائس�اً أم�ام صم�ود األبطال 
امليامني من منتسبي الجيش واللجان الشعبية 
ورضباته�م الهجومية القوي�ة والفاعلة التي 
غ�رّيت بنتائجه�ا اإليجابي�ة مس�ار العمليات 
العس�كرية يف امليدان لصال�ح اليمن يف مختلف 

الجوانب.
ويف االجتماع ال�ذي ناقش املهامَّ والواجبات 
املاثلة أمام القوات املس�لحة واللجان الشعبية 
امل�رح  مس�توى  ع�ىل  الع�دوان  ملواجه�ة 
العمليات�ي للجمهوري�ة اليمني�ة وجبهات ما 
وراء الحدود، أش�اد وزي�ُر الدفاع باالنتَصارات 
واللج�ان  الجي�ش  يحققه�ا  الت�ي  النوعي�ة 
الش�عبية يف مواجهة العدوان الغاشم وإلحاق 
الهزائم املتواصلة بعدتهم وعتادهم يف جبهات 
املواجه�ة ويف عم�ق ق�وات العدو الس�عودّي، 
مش�دداً ع�ىل رضورة ب�ذل املزيد م�ن الجهود 

لتعزيز جبهات املواجهة وملا من ش�أنه إحراز 
مزي�د من االنتَص�ارات االس�رتاتيجية النوعية 

ضد العدوان الغاشم.
إىل  العس�كرية  القي�ادات  اجتم�اُع  وتط�رق 
الق�وات  تموض�ع  بإع�ادة  املتعلق�ة  الجوان�ب 
املس�لحة وبم�ا يواك�ب مقتضي�ات ومتطلبات 
العمليات العس�كرية االسرتاتيجية والتعبوية يف 
ظل االنتقال إىل املستويات الهجومية الواسعة يف 
سبيل الدفاع عن س�يادة وأمن واستقال اليمن 
وردع الغ�زاة املعتدي�ن بكل الوس�ائل والقدرات 

الدفاعية والهجومية.
واآللي�ات  اإلْمَكان�ات  املجتمع�ون  وناق�ش 
املمكنة لإليفاء بمس�تحقات ومرتبات املقاتلني 
األبطال من منتس�بي الجيش واللجان الشعبية 
وتحس�ني أوضاع أرسه�م املعيش�ية وبما يعزز 
من معنوياتهم يف موجهة ق�وى الر والعدوان 
يف مختل�ف الجبهات ومواقع ال�رف والبطولة 

والعزة والكرامة دفاعاً عن األرض والعرض.

أبطال الجي��ش واللجان الش��عبية يهاجمون مواقع 
املرتزقة يف القريشية ويغتنمون أسلحتهم

 : البيضاء:
نلش2عبية2 ونللج2ان2 نلجي2ش2 و ط2ال2 نف2ذ2
 ممافظ2ة2نلبيض2اء2عملية2نأعي2ة2عىل2حأنقع2
نمل تزقة2يف2حلطقة2نلظه ة2 مدي ية2نلق يشية.
وق2ال2حص2در2عس2ك ي2إن2و ط2ال2نلجيش2

ونللج2ان2نلش2عبية2تمكلأن2حن2نغكلا26وس2لمة2
تث2رة،2فيم2ا2لق2ي2عدد2ح2ن2عل2ارص2نمل تزقة2

حصارعهم2ووصيب2آخ ون2يف2نلهجأ6.
وعىل2صعي2د2حكصل،2نس2كهدف2و طال2نلجيش2
ونللجان2نلشعبية2تجمعاٍت2للم تزقة2رشق2تهبأب2

ويف2نلكبة2نلسأدنء2 ك ش2يف2حمافظة2لمج.

املرتزق املخ��اليف يعرتف بنهب 700 
مليون دوالر خالل عام واحد 

 : متابعات:
أق�رَّ املرتزُق عبداملل�ك املخايف وزيُر 
بنه�ب  املرتزق�ة،  حكوم�ة  خارجي�ة 
700 ملي�ون دوالر م�ن إي�رادات نفط 
املس�يلة، مؤك�داً أنه�م كان�وا بحاجة 
لنه�ب املليارات وليس ذلك املبلغ فقط، 
يف مع�رض رده ع�ىل اتهام�ات رئيس 

حكومة املرتزقة السابق خالد بحاح.
وكان املرت�زق بح�اح اتهم حكومة 
املرتزقة بنهب 700 مليون دوالر خال 
ع�ام واحد م�ن إيرادات نفط املس�يلة، 
فيم�ا اس�تغرب املرت�زق املخ�ايف من 
ترصيحات بحاح يف مقابلة أمس األحد 
م�ع صحيفة الوطن الس�عوديّة. وقال 
املرت�زق املخ�ايف »ه�ل هناك ش�خص 
رئي�س  نائ�ب  موق�ع  يف  كان  عاق�ل 
جمهوري�ة يتح�دث ع�ن أن الحكومَة 
رصفت خال ع�ام واح�د 700 مليون 
دوالر«، وأض�اف أن حكوم�ة املرتزق�ة 
»كانت تحتاج إىل مليارات كي ترصفها 
من أج�ل مواجه�ة املتطلب�ات، وليس 

700 مليون فقط«.

مباه�اُة املرتزق املخ�ايف لم تقترْص 
ع�ىل نهب تلك املبالغ خ�ال عام واحد، 
ب�ل تباه�ى بنق�ل البن�ك املرك�زي إىل 
عدن وقطع املرتب�ات، متهما نظريه يف 
االرتزاق بحاح بأنه »أدخل الحكومة يف 
ورط�ة بُحّجة الحياد االقتصادي«. كما 
تباهى املرت�زق املخايف أنه�م بعد نقل 
البن�ك املركزي رصفوا بع�ض املرتّبات 
يف املناط�ق الت�ي وصفه�ا »املح�ررة«، 
متناس�ياً أن�ه قب�ل نق�ل البن�ك كانت 
املرتبات ترُصف لكل موظفي الدولة يف 

مختلف أنحاء الجمهورية.
يف مع�رض تخبُّط املرت�زق املخايف، 

أقر األخريُ بأن طرياَن العدوان السعودّي 
األمريكي دمر ُكّل امُلَؤّسسات واملدارس 
واملستش�فيات واملنازل يف عدن، عندما 
قال إن�ه عند دخول ق�وات االحتال إىل 
ع�دن يف يولي�و 2015 » لم يتب�ق لدينا 
قرص حكم وال مستشفى وال مشاريع 
مياه وال كهرب�اء وال فنادق وال مقرات 
حكومية« وأراد املرتزق املخايف تحميل 
الجيش واللج�ان املس�ؤولية عن ذلك، 
متناس�ياً أن َمن يس�عى للسيطرة عىل 
مدين�ة ويهاجمه�ا هو م�ن يقصفها 
ويدمرها وليس م�ن الطرف الذي كان 

يسيطر عليها أصاً.
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 : خاص:
وش2اد2صال2ح2نلصم2اد2-2رئي2ُس2نملجل2س2
نلسيايس2نألعىل،2 ملاقب2نلشهيد2نلعقيد2عمار2
رس2ا26نلذي2يعد2حثاث2ًيف2تجسيد2روح2نلعطاء2
ونلص2ر2ونلثبات2ونثنطالق2ح2ن2روح2نلأنجب2
ونلضم2ر2نلمي2ونلقيا26 الأنج2ب2تما2تمليه2

نملسئألية2نلديلية2ونألخالقية2ونلأطلية.
ج2اء2ذل2ك2خ2الل2زيارت2ه2وح2س2ألرسة2
نلش2هيد2نلش2يخ2عمار2حس2ن2رس2ا26نلذي2
نسكشهد2و6أ2يؤدي2ونجبه2نلأطلي2يف2نلدفاع2
عن2نلأط2ن2ضد2نلعدونن2ونلغ2زنة2يف2جبهات2
نلعزة2ونلك نحة،2حيث2تان2يف2نسكقباله2ورسة2
نلش2هيد2وو لائ2ه2نلذي2ن2عّرون2ع2ن2فخ 6م2
 ما2قّدحه2نلش2هيد2حن2تضمية2يف2سبيل2نلله2
ووطله2وش2عبه،2تما2عّرون2عن2فخ 6م2 ما2
نخكط2ه2للفس2ه2حن2ط يق2يع2ر2عن2نل وح2
نإليَْمانية2ونلقيم2نلك2ي2يؤحن2 ها2ُتّل2ح 2حن2

و لاء2نلشعب2نليملي.
وخالل2نلزيارة2عّرت2ورسة2نلشهيد2رسا26

عن2نحكلانها2ل ئيس2نلسيايس2نألعىل2لزيارته2

ح2ن2وجل2تعزيكه2نلك يمة2ونعكزنز6م2لل حأز2

نلأطلية2نلصادقة2نلك2ي2تقف2يف2صف2و طال2

نلجيش2ونللجان2نلش2عبية2للدفاع2عن2نألرض2

ونلع ض2وصد2نلعدونن2ونلغزنة2ونملمكلا.2

وتأت2ي2زي2ارة2نلصماد2وحس2 ع2د2يأ26حن2

تقدي2م2حممد2ع2يل2نلمأاي2-2رئي2س2نللجلة2

نلش2هيد2 ألرسة2 تعازي2ه2 خال2ص2 نلثأري2ة،2

نملجا6د2عمار2رس2ا26ووش2قائه2،2حيث2وش2اد2

 الش2هيد2عم2ار2وحلاقبه2 عد2ون2 ذل2نفس2ه2

وروحه2ف2دنء2يف2س2بيل2نلله2ون2رصة2لقضية2

وح يك2ي2 ع2دونن2 ألت2ر2 وحأنجه2ا2 نلأط2ن2

س2عأدّي2إحارنتي2إرسنئييل2تكع ض2له2 الدنا،2

حؤتدن2ًون2نلشهيد2وإخأننه2نلرشفاء2حن2قبائل2

 لي2حشيش2وقبائل2نليمن2يقدحأن2 اسكم نر2

وعظم2ونأنع2نلعطاء2يف2حأنجهة2نلعدونن.

مسريات وفعاليات بصنعاء وعدد من املحافظات إحياًء لذكرى اإلمام الثائر زيد بن علي 
 : خاص:

ش2هدت2نلعاصم2ُة2صلع2اُء،2ع2رص2وح2س2
نألحد،2حش2دن2ًجما6ري2ا2ًتبرن2ًيف2 2اب2نليمن2
إحياًء2لذت ى2نسكش2هاد2نإلح2ا26نلثائ 2زيد2 ن2

عيل2عليهما2نلسال6.
ويف2نلفعالي2ة2ولق2ى2نلدتك2أر2نلعالح2ة2طه2
نملكأتل2تلمًة2 امللاسبة2وتدت2عىل2خيار2نلشعب2
نليملي2يف2رفض2نلظلم2ونلطغيان2ونلس2ر2عىل2
نه2ج2نإلحا26زيد2يف2حقاوحة2نلطغاة2ونلأقأف2يف2

وجه2نلبُغاة2ونملسكبدين2ونملسككرين.
نألح يك2ي2 نلع2دونن2 حأنجه2ة2 إن2 وق2ال2
نلس2عأدي2تمثل2نحكدندن2ًلث2أرة2نإلحا26زيد2)ع(2
نلذي2قال2)ونللِه2لأددت2ون2يدي2حلصقة2 الث يا2
فأس2قط2ع2ىل2نألرض2فأتقطع2قطع2ة2قطعة2
وإن2وصل2ح2نلله2 ا2وح2ة2حممد2صىل2نلله2عليه2

وآله2وسلم2حا2ت ددت(.
تما2حّملت2تلمة2نلفعالية2نلدوَل2نإلس2الحية2
حس2ؤولية2نلصمت2عْن2حا2ي تكب2ه2نلعدونن2يف2
حق2نلش2عب2نليملي2ح2ن2ج نئم،2حذّت2 ًة2 أن2
عاقب2ة2صمكه2ا2وتأنطؤ2 عضها2ح2ع2نلعدونن2
س2يكأن2وخيمة2عىل2نألحة2نإلسالحية2  حكها،2
تم2ا2حدث2نكيجة2تغايض2نألحة2نإلس2الحية2عن2

قكَلة2نإلحا26زيد2وطغاة2نلعرص2نألحأي.
َوولق2ى2نلعالح2ة2عبدنملجي2د2نلمأا2ي2تلمَة2
نلعلم2اء2وتد2فيه2ا2ون2خ وج2نإلح2ا26زيد2عليه2
نلسال26عىل2نلطاغية62شا26 ن2عبدنمللك2ننكَصاٌر2
لكل2نألحة2نإلس2الحية؛2تأن2نلهدف2حن2خ وجه2
26أ2إحياء2دين2نلل2ه2وحقاوحة2نلظل2م2ونلَجْأر2

نلذي2تان2يمارُسه2خلفاء2 لي2وحية.
وتخلل2نلفعالية2نلكي2شارك2فيها2نآلثف2حن2
و لاء2نلشعب2نليملي2عدد2حن2نلفق نت2نلشع ية2
ونلكلمات2نملعرة2عن2نمللاسبة2نلكي2رفعت2عدد2
ح2ن2نلش2عارنت2ونلعبارنت2نل نفض2ة2ونملعادية2

لقأى2نثسككبار2ونلطغيان2نلعاملي.
ويف2حمافظ2ة2صعدة2نّظم2و ل2اء2نملمافظة2
وح2س2حس2رة2جما6ري2ة2حاش2دة2 املديلة؛2
إحياء2لذت ى2نسكش2هاد2حليف2نلُق2ْ آن2نإلحا26
زيد2 ن2عليه2عليهما2نلس2ال2،6وتذن2ذت ى2اأرة2
نل2262حن2وتكأ  2وخ وج2آخ 2جلدي2  يطاني2

حن2نلجلأب2نملمكل.
ويف2نملس2رة2نلكي2ش2هدت2حضأرن2ش2عبيا2
ورس2ميا2تبرن2ولقيت2عدٌد2حن2نلكلمات22وتدت2
نمل2ي2عىل2نه2ج2حلي2ف2نلُق22ْ آن2يف2خ وجه2

عن2نلظالم2وحقارعكه2لق2أى2نلظلم2ونلطغيان2
حكى2تم ي 2تافة2نألرنيض2نليملية2ويلال2نليمن2
ح يكه2ونسكقالله2وسيادته2عىل2تافة2ورنضيه.
تما2ولقيت2عدد2حن2نلقصائد2نلش2ع ية2نلكي2
تمدات2عن2دونفع2تم2ّ ك2نإلحا26زيد2ضد2قأى2
نلظلم2ونلطغيان،2حش2رة2إىل2رضورة2نسكلها26
نل2دروس2ونلِع2َر2حن2تم2 ك2نإلحا26زي2د،2تما2
ر ط2ت2 2ا2حا2تع ض2ل2ه2نإلحا26زي2د2 ن2عيل2
عليه2نلسال26حن2ظلم2وإْجَ ن26و ا2حا2يكع ض2
له2نلش2عب2نليمل2ي2نليأ26حن2ع2دونن62مجي2
   2 ي2غر2حس2بأق2وحا2يُ تَكُب2 م2ق2و لائه2

حن2ج نئم.
وج2ّدد2نملش2ارتأن2يف2نملس2رة2نلجما6رية2
نلس2ر2َعىل2نهج2نإلحا26زي2د،2ح ددين2نلعبارنت2
نألح يكي2ة2 للسياَس2ات2 ونل نفض2ة2 نملل2ددة2

نلش2عب2 إخض2اع2 إىل2 نلهادف2ة2 ونإلرسنئيلي2ة2
نليملي2وإرتاعه.

تذلك2وحيت2حشأٌد2غفرة2حن2و لاء2نلمديدة2
ذت ى2نسكش2هاد2نإلح2ا26زيد2 ن2ع2يل2عليهما2
نلسال2،6يف2حأقف2يجّسد2دور2نأل طال2نلعظماء2
حن2ضّمأن2 أنفس2هم2يف2سبيل2نلله2ولم2يخافأن2

يف2نلله2لأحة2ثئم.
ويف2نلمف2ل2نل2ذي2ح2رضه2ع2دد2تب2ر2حن2
قيادنت2نلس2لطة2نململي2ة2ونملش2ايخ2ونلعلماء2
ونملثقفا2وُلقيت2عدٌد2حن2نلكلمات2نلكي2تطّ قت2
إىل2عظم2ة2وعزة2نإلحا26زيد2عليه2نلس2ال26نلذي2
وق2ف2تالجب2ل2نلش2احخ2يف2حأنجه2ة2طغيان2

نلماتم2نألحأي62شا26 ن2عبدنمللك.
ونإلرش2اد2 نألوق2اف2 حكك2ب2 نّظ2م2 تم2ا2
 ممافظ2ة2عم2 نن،2وح2س،2فعالي2ة2اقافي2ة2

 ملاسبة2ذت ى2نسكشهاد2نإلحا26زيد2ريض2نلله2
عله2حرضه2عدٌد2حن2حسئأيل2وعلماء2وحشايخ2

نملمافظة.
ويف2نلفعالي2ة2وت2د2حدي2 2حكك2ب2نألوق2اف2
ونإلرش2اد2عبُدنلل2ه2نلبم2ري،2رضورة2تعزي2ز2
حلهج2نلعدل2ونألح 2 املع وف2ونللهي2عن2نمللك 2
يف2ووس2اط2نألحة؛2تأس2يا2ً اإلحا26نلثائ 2زيد2 ن2

عيل.
تما2ولقيت2ع2دٌد2حن2نلكلم2ات2ونلكي2وّتدت2
رضورة2إقاح2ة2نلع2دل2وتعزيز2قيم2ه2وحبادئه2
يف2ووس2اط2نألحة2ونل2ذي2ورىس2دعائَم2ه2نإلحا26ُ
نلثائ 2زي2د2 ن2عيل2ريض2نلله2علهما..2حش2رًة2
إىل2رضورة2إحياء62ذه2نمللاسبات2ملا2تمّمله2حن2
رس2الة2تأعأية2للمجكمع2ونلكذتر2 املآا 2نلكي2

خلد6ا2عظماء2نإلسال6.

لدى استقباله رئيس مجلس القضاء األعلى ومحافظ حجة..
الصماد يشيد بدور مشايخ وحكماء حجة 

يف تطبيع األوضاع باملحافظة 

 : خاص:
وّتد2نألخ2صالح2نلصماد2-2رئيس2نملجلس2
نلسيايس2نألعىل،2عىل2و6ميّة2تكاحل2نألدونر2
 ا2نألجهزة2نلقضائية2ونلس2لطة2نململية2
نملش2اتل2 تاف2ة2 حعالج2ة2 يف2 ونملجكم2ع2
نللاتج2ة2عن2نلع2دونن2ونألُْخ22َ ى2نملعلقة2
نكيج2ة2تعث2 2وعم2ال2حؤسس2ات2نلدولة2
ونملماتم2ونلليا ات2خالل2نلفرتة2نملاضية.

ولفت2نلصماد،2خالل2نسكقباله2وحس2يف2
نلقرص2نلجمهأري2 صلعاء2رئيس2حجلس2
نلقض2اء2نألع2ىل2نلق2ايض2وحم2د2نملكأتل،2
ووزي 2نإلَدنَرة2نململية2عيل2 ن2عيل2نلقييس،2
ورئيس2حمكمة2نسكئلاف2وحانة2نلعاصمة2
نلقايض2يميى2نلعل2يس،2وعدد2حن2وجهاء2
حمافظ2ة2حجة،2إىل2نلجه2أد2نلكي2قطعت2
حن2وجل2نسكق نر2حمافظة2حجة2وتفعيل2
نألجهزة2نلقضائي2ة2وحل2نلقضايا2نلعالقة2

ونلك2ي2ورند2نلع2دونن2وودونت2ه2نثس2كثمار2
ملمافظ2ة2 نس2كهدنفه2 ملضاعف2ة2 فيه2ا2
حج2ة2وو لائه2ا2نلرشف2اء2نألْح2َ نر2نلذين2
نعك2د2 مأقفه2م2نمل2رشف2يف2نلأقأف2ضد2
نلعدونن2ونثسكم نر2يف2تقديم2تاحل2نلدعم2
للجبه2ات2ونلمف2اظ2عىل2وحن2ونس2كق نر2

نملمافظة.
نلس2لطة2 جه2أد2 إىل2 نللق2اء2 وتط2 ق2
نثجكماعي2ة2 ونلش2خصيات2 نململي2ة2
ونملش2ايخ2ونلمكم2اء2حن2و ل2اء2حجة2يف2
تطبيع2نألوض2اع2يف2نملمافظة2نلكي2حألها2
نلعدونن2نلس2عأدّي2نألح يكي2إىل2حمافظة2
حسكهدفة2 كل2ونأنع2ووشكال2نثسكهدنف،2
نلعي2ش2 س2بل2 و لائه2ا2 ع2ىل2 حضيق2ا2ً
نلعاح2ة2 ونملصال2ح2 وحس2كهدفا2 ليكه2ا2
لس2كانها2ونلط2 ق2ونلجس2أر2وحص2ادر2
نملي2اه،2ح تكبا2ًو ش2ع2نملجازر2يف2نألس2أنق2

ونملساتن2ويف2ووساط2نملدنيا.2

الرئيس يزور أسرة الشهيد عمار رسام ويشيد بدوره 
يف تجسيد روح الواجب والضمري الحي

 مجهولون يغتالون الناشط االشرتاكي محمد الشرعبي بتعز
 : خاص:

نغكال2حس2لمأن2حجهألأن2نللاشَط2يف2نلمزب2نثشرتنتي2نليملي2
 مديلة2تعز،2حممد2عبدنلله2سعيد2نلرشعبي.

وقالت2حص2ادُر2حملية2يف2تعز:2إن2نللاش2َط2نلرشعبي2ونلذي2يبلغ2
ح2ن2نلعم 2أ22عاح2ا2ًنغكيل2 يلما2تان2عىل2درنجكه2نللارية2يف2ش2ارع2

نلكم ي 2نألسفل2 مديلة2تعز2قاصدن2ًسأق2نلقبة.

فيم2ا2وش2ارت2حص2ادر2وخ2 ى2إىل2ون2نللاش2ط2نلمقأق2ي2حممد2
نلرشعب2ي،2نل2ذي2يعمل2عض2أن2ًيف2»ش2بكة2حماحأن2ضد2نلفس2اد-2
نلقط2اع2نلطال ي«2تع ض2لعدد2حن2نألعرة2نللارية2 الق ب2حن2فلدق2

ديلأتس2 شارع2جمال2يف2قلب2حديلة2تعز.
ويأت2ي2نغكي2اُل2نللاش2ط2نلرشعب2ي2يف2س2ياق2نلف2أىض2نألحلي2ة2
ونثنفالت2نلذي2تعيُش2ه2حديل2ة2تعز2تمت2س2يط ة2ح تزقة2نلعدونن2

نألح يكي2نلسعأدي.
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 : هاني أحمد علي:
وّتد2حممد2عياش2قميم2–2وتيُل2وول2حمافظة2
نلمدي2دة،2ون2نلصيادي2ن2نليملي2ا2يف2نلس2احل2
نلغ  ي2يكعّ ضأن2أل شع2نلج نئم2نإلنسانية2عىل2
ويدي2قأى2نلبغ2ي2ونثس2ككبار2وودونتها2نملكمثلة2

 السعأدية2ونإلحارنت.
ويف2ترصيح2خاص2ل222"نملس2رة"2قال2قميم2
إن2نس2كهدنف2نلصيادي2ن2يأتي2يف2إط2ار2نلمملة2
نثقكصادي2ة2نململهج2ة2نلك2ي2يقأد26ا2تمال2ف2
نلعدونن2ضد2نلشعب2نليملي2وح حانه2حن2جميع2
نمللكج2ات2نململية2تاألس2ماك2وغر26ا،2حبيلا2ًون2
تل2ك2نلج نئم2لم2تقكرص2عىل2نلصياد2نليمن2فقط،2
 2ل2تعدى2نألح 2إىل2نس2كهدنف2نلالجئ2ا2نألفارقة2

وقصف2قأنر هم.
إىل2 نلمدي2دة،2 وول2حمافظ2ة2 ووش2ار2وتي2ُل2
نلع2دونن2ع2ىل2 وق2د26 نلك2ي2 نلبش2عة2 نلج يم2ة2
نرتكا ه2ا2قب2ل2ع2ا26يف2ج يم2ة2جزي2 ة2عقبان2
نلكا ع2ة2ملدي ية2نلصليف2وودت2 مياة2562صيادنً،2
حبيل2ا2ًون2طائ2 نت2نث اتيش2حالت2دون2ننكش2ال2
جث2ث2نلضمايا2آن2ذنك،2حا2دفع2نلس2لطة2نململية2
 المدي2دة2إىل2نلكأنص2ل2ح2ع2نلصلي2ب2نألحم2 2

للمص2أل2ع2ىل2تل2ك2نلجث2ث2ودفله2ا.
نلصي2ادون2 يعاني2ه2 ح2ا2 إىل2 قمي2م،2 ولف2ت2
نليملي2أن2حن2نعكق2ال2وتعس2فات2دنخل2 أنرج2
نلع2دونن2نلكي2تصادر2قأنر َهم2وحصدر2عيش2هم2
نلأحيد2وتقأ26ُ اخكطاِفه2م2ونلكمقيقات2حعهم2
ألي2ا26قب2ل2ون2تق2أ26َ لق2ل2وغلبهم2إىل2ع2دٍد2حن2
س2جأن2حلطقة2جي2زنن2وو2نلمبش2ة2وو2جزي ة2
زق ،2حأضما2ًون2تمالف2نلعدونن2يقأ26 السماح2
للسفن2نملرصية2نلدخأل2للمياه2نإلقليمية2نليملية2
 عد2وخذ2نل شاوى2حلها؛2 غ ض2نلصيد2نلعشأنئي2
ونلعبث2 األحياء2نلبم ية2ونهب2نألسماك2نللادرة2
وتدحر2نلشعب2نمل جانية2نللادرة2نلكي2ث2تعأد2إث2

 عد226662عا6.
ون2ّأه2وتيل2حمافظة2نلمدي2دة،2إىل2ون2و طال2
نلجي2ش2ونللج2ان2نلش2عبية2يف2نلق2أنت2نلبم ية2

نسكطاعت2نلكصدي2لهذه2نلسفن2وحاولت2حلعها2
نثقرتنب2حن2نملياه2نليملية،2حشيدن2ً دور2ُحَؤّسسة2
 ليان2للكلمية2يف2إنشاء2غ فة2طأنرئ2للصيادين،2
ُحبدي2ا2ًنس2كعدنَد2نلس2لطة2نململي2ة2يف2نلمدي2دة2

لكقديم2ُتّل2نلكسهيالت2نلالزحة2للُمَؤّسسة.2
إىل2ذلك2تشف2تق ي 2صادر2عن2حصلمة2خف 2
نلس2أنحل2حجم2نألرضنر2نلكي2لمقت2 الصيادين2
نليملي2ا2ج2 نء2حمارس2ات2نلعدونن2نلس2عأدي2

 مقهم2حلذ2 دنية2نلعدونن2وحكى2نليأ6.
2ع2نل2ذي2ُعقد2 ج2اء2ذلك2خ2الل2نللق2اء2نملأسَّ
وح2س2نألول2 ممافظة2نلمديدة2مللاقش2ة62مأ26
نلصيادي2ن2ونلصعأ 2ات2نلكي2تأنجههم2 س2بب2
نلع2دونن،2  ئاس2ة2حممد2عي2اش2قميم2–2وتيل2
وول2حمافظة2نلمديدة،2وحضأر2نللأنء2عبدنل زنق2

نملؤيد2–2رئيس2حصلمة2خف 2نلسأنحل،2ورؤساء2
جمعيات2نلصيادين2وعدد2حن2نلصيادين.

ووش2ار2نلكق ي2 2إىل2ون2عدد2نلق2أنرب2نلكي2تم2
نس2كهدنفها2حن2قب2ل2تمالف2نلع2دونن2 لغ22أ2 
قار 2اً،2فيم2ا2 لغ2عدد2نلش2هدنء2ح2ن2نلصيادين2
2 22ش2هيدن2ًو286ج يم2اً،2 اإلضافة2إىل2تع ض2
حا2يقارب2حن28822صيّادن2ًلالخكطاف2ونلكعذيب،2
وحا2زنل2م25صي2ّادن2ًحخكطفا2ًحكى2نليأ2،6حلأ6ا2ً
إىل2ح2ا2يكع ض2ل2ه2نلصيادون2حن2حمارس2ات2ث2
إنس2انية2يف2ع ض2نلبم 2خ2الل2قياحهم2 عملية2
نلصيد2ح2ن2قبل2قأنت2نلع2دونن2ونلكي2وصلت2إىل2

نسكهدنف2قأنر هم.
ون2 نلس2أنحل،2 خف2 2 حصلم2ُة2 وووضم2ت2
ج نئ2م2نلع2دونن2ل2م2تقك2رص2ع2ىل2نلصيادي2ن2

فمسب2وإنما2تجاوزت2ذلك2إىل2نسكهدنف2قأنرب2
نلالجئا2نلصأحاليا،2حي2ث2 لغ2عدد2نلقكىل2حن2
نلصأحاليا2نلذين2تم2نسكهدنفها2يف2ع ض2نلبم 2

نألحم 62 2ثجئا2ًإضافة2إىل2م22ج يماً.
ونس2كع ض2نللقاء2نملأس2ع2ح2أندث2نثعكدنء2
ع2ىل2نلصيادين2ونخكطافهم2ح2ع2قأنر هم2يف2ظل2
صمت2وتغافل2نمللظمات2نلدولية2ونملجكمع2نلدويل2
عن2حعاناة2نلصيادين2نليمليا2وحا2يكع ضأن2له2

ننكهاتات2حن2قبل2قأنت2تمالف2نلعدونن.
حن2جانبهما2ش2ّدد2وتي2ال2حمافظة2نلمديدة2
للشؤون2نملالية2ونإلدنرية2ونملأنرد2نملالية2وشؤون2
نلثقافة2ونإلع2ال26َعبدنلجبار2وحم2د2حممد2وعيل2
وحم2د2قرش،2ع2ىل2رضورة2نث6كم2ا26 الصيادين2
دع2م2 حؤتدي2ن2 للعال2م،2 حظلأحيكه2م2 وإ 2 نز2
قيادة2نلس2لطة2نململي2ة2لكافة2نلجه2أد2نلهادفة2
إىل2تخفي2ف2حعان2اة2نملأنطل2ا2ويف2حقدحكه2م2

نلصيادين.
 2دوره2وش2ار2نلدتكأر2حممد2نملدنن2ي2-2نملدي 2
نلكلفيذي2مُلَؤّسس2ة2 ُليان2للكلمية،2إىل2حس2ا6مة2
نمُلَؤّسس2ة2 إنش2اء2غ فة2نلط2أنرئ2ونلكي2تقأ26
َحالي2ًّا2 دور6ا2يف2دع2م2نلصيادي2ن2وورس6م2حن2
خالل2تبلّي2حش2اريع2دعم2صغ2رة2تمكلهم2حن2
نثعكماد2عىل2ونفس2هم،2 اإلضافة2إىل2إسهاحها2يف2
دعم2نلصيادين2وورس2نلشهدنء2ونلج حى2حلهم.

ويف2نللق2اء2نس2كع ض2عبدنلق2ادر2نلأندع2ي2
-2رئي2س2نلهيئة2نلعاح2ة2ملصائد2نلبم2 2نألحم ،2
نلصي2اد2 حلكق2ى2 رئي2س2 2- نلمس2لي2 وحمم2د2
حعان2اة2 ح2ن2 ص2أرن2ً نثجكماع2ي،2 نلكهاح2ي2
نلصيادي2ن2وظ2 وف2نخكطافه2م2ونس2كغاللهم2
تعم2اثت2حجانية2ل2دى2دول2نثخكطاف2وحعاناة2
ورس2نلشهدنء2نلكي2تفقد2عائلها2نلأحيد،2حشرين2
إىل2ون2ق2أنت2نلعدونن2تس2كخد26َحاليًّا2نلف قاطة2
نلس2عأدية2رقم2)822(2وعددن2ًحن2نلجزر2نليملية2
س2جلا2ًللصيادين2نليمليا2نل2ذي2تخكطفهم2 ا2
نلم2ا2ونآلخ 2يف2ع ض2نلبم2 ،2ثفكا2إىل2ون252 
صي2ّادن2ًحمكجزين2حل2ذ2فرتة2عىل2حك2ن2نلبارجة2
و226صيّادن2ًيف2جزي ة2زق 2 ا2نلخأخة2ونملخاء.

ع2ىل2 2ع2 نملأسَّ نللق2اء2 يف2 نملش2ارتأن2 ووت2د2

رضورة2نث6كم2ا26 همأ26ونحكياجات2نلصيادين2
وورس2نلش2هدنء2ونلج حى2وحا2يكع ضأن2له2حن2
نعكدنءنت2وحشية2حن2قبل2دول2نلعدونن2وذلك2حن2
خ2الل2قيا26نلجهات2نملعلي2ة2 دور6ا2ويف2حقدحة2
ذل2ك2وس2ائل2نإلعال26إل 2 نز2حعاناته2م2وإيصاِل2
رس2الة2إىل2نلعال2م2 مظلأحيكه2م،2دنعا2إىل2عقد2
ورش2ة2عمل2 مشارتة2نلجهات2نملعلية2ونلسلطة2
نململي2ة2وحلظمات2نملجكمع2نملدن2ي2إلعدند2خطة2
عمل2للفرتة2نلقادح2ة2تمدد2حها26ُتّل2جهة2تجاه2
رشيمة2نلصيادي2ن2ودعمهم2ورفع2نلظلم2نلأنقع2
عليهم2ج نء2نسكم نر2نلعدونن2ونلمصار2نلجائ .

البارجة السعودية املعادية رقم )812(
ح2ن2جانبه2ا2ودننت2حكأح2ُة2ش2باب2نليمن،2
نألس2بأع2نملايض،2نس2كم نر2تمال2ف2نلعدونن2يف2
نسكهدنف2نلصيادين2 ممافظة2نلمديدة2حفاقمة2
حعاناتهم2وس2ط2صمت2وتخاذل2نملجكمع2نلدويل2
رغم2شكاوي2نلصيادين2نملسكم ة2وتك نر2حاثت2
نس2كهدنفهم2وقط2ع2رزقه2م2ح2ن2قب2ل2ط2رنن2

و أنرج2نلعدونن2نلسعأدي.
َونس2كلك 2نلمكأحة2يف2 يان2صادر2عن2وزنرة2
نلث وة2نلس2مكية2إقدن26إحدى2 ارج2ات2نلعدونن2
ع2ىل2نحكج2از2252 ّم2ارن2ًيملي2اً،2قب2ل2ون2تقأ26

 احكهانهم2ونلكمقيق2حعهم.
وقالت2نلأزنرة2إن2طاِق2َم2نلبارجة2نلس2عأدية2
نملعادية2رقم28222نعرتضأن2س2ر2س2فيلة2نلصيد2
رقم226252نلكا عة2للبمار2عبده2سعيد2ح ي ي2يف2
ع ض2نلبم 2ونعكقاله2و226آخ ين،2 اإلضافة2إىل2
 مارة2آخ ين2تم2نعكقالهم2يف2وقت2س2ا ق2تانأن2
عىل2حكن2س2فيلة2نلبمار2قاسم2نملزجاجي،2حيث2
ش2أ6دون2حكبّلا2ع2ىل2حكن2نلبارجة2نلس2عأدية2
نلذي2يم2اِرُس2طاقمها2صلأف2نلكعذيب2ونإل6انة2
 م2ق2نلصيادي2ن2وي ف2ض2نإلف2 نج2علهم2حكى2

نللمظة.
نلس2مكية2 مكأح2ة2 نلث2 وة2 ووت2دت2وزنرة2
نلشباب2رفضها2لألساليب2نلكعسفية2ونلعدوننية2
نل2ذي2تقأ26 2ه2دول2تمالف2نلعدونن2نلس2عأدي2

 مق2نلصيادين2ونليمن2عمأحاً.

تعكر2نلف قاطة28222إحدى2نلف قاطات2نل22أ2يف2سالح2نلقأنت2نلبم ية2

نلس2عأدية،2و6ي2"نلف قاطة2نل ي2اض2)822(2-2نلف قاطة2حكة2)826(2-2

نلف قاطة2نلدح2ا26)826(2-2نلف قاطة2نملديلة2)62أ(2–2نلف قاطة2نلهفأف2

)66أ(2-2نلف قاط2ة2و ها2)66أ(2-2نلف قاطة2نلطائف2)68أ("،2وقد2تمكََّن2

و ط2اُل2نلجي2ش2ونللجان2نلش2عبية2يف2نلق2أنت2نلبم ية2ونلدفاع2نلس2احيل2

حطلع2فرني 2نمللرص26حن2نس2كهدنف2نلف قاطة2نلس2عأدية2نملديلة2)62أ(2

 ص2اروخ2حأجه2تس2بب2يف2خ وجها2عن2نلخدحة،2حيث2وعللت2نلس2عأديُة2

يف252فرني2 2عن2وص2أل2نلف قاطة2نملديلة2نلكا عة2للق2أنت2نلبم ية2نمللكية2

نلس2عأدية2إىل2قاعدة2نمللك2فيصل2نلبم ية2 األس2طأل2نلغ  ي2يف2جدة،2 عد2

تع ضها2لقصف2نلجيش2نليملي2جلأب2نلبم 2نألحم .

وتج2ُدُر2نإلش2ارُة2إىل2نلف قاط2ة2نلس2عأدية2نملدح2 ة،2تع2د2ح2ن2وحدث2

نلف قاطات2نلكي2نشرتتها2نلسعأدية2حن2ف نسا2وتبلغ2قيما2حا2يقارب5262 

حليأن2دوثر.

 العدوان يتخذ من الجزر اليمنية سجونًا للصيادين المختطفين 
وال يزال منهم 15 صيادًا على متن البارجة و20 في زقر 
َعب   السفن المصرية تقوم بجرف األحياء البحرية والشُّ

المرجانية النادرة بعد دفعها رشاوى لتحالف العدوان 
محمد عياش قحيم – وكيل أول محافظة الحديدة لــ »المسيرة«:

الصيادون يتعرضون ألبشع الجرائم اإلنسانية وبوارج العدوان تقتاد املختطفني منهم إىل سجون جيزان والحبشة
الفرقاطة السعودية )الرياض 812(.. معتقل بحري لصيادي اليمن 

بلغ عدد الشهداء من الصيادين 131 شهيدًا و80 جريحًا 
وتعرض ما يقارب من 881 صيادًا لالختطاف والتعذيب 
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خطاب السيد 

ِجيِْم يَْطاِن الرَّ أَُعْوُذ باللِه من الشَّ
ِحيِْم ْحَمِن الرَّ ِبْسِم اللِه الرَّ

احَلْمـــُد لله َرِبّ الَعاملني، وأَشـــَهـُد أن ال إلَه 
ُد أن ســـيَدنا  إاَلّ اللُه امللُك احلُقّ املُبني، وأشـــهَ

ــًدا عبُده وَرُســْولُه َخاتَُم النبيني. ُمَحَمّ
ــٍد،  ـــــٍد وعلى آِل ُمَحَمّ اللَُّهمَّ َصِلّ على ُمَحَمّ
ــٍد، كما  ـــــٍد وعلـــى آِل ُمَحَمّ وبـــاِرْك على ُمَحَمّ
صليَت وباركَت على إبراهيَم وعلى آِل إبراهيَم 
إنَّـــَك َحِميٌْد مجيـــٌد، واْرَض اللهم بِرَضاَك عن 
أصحاِبِه األخياِر املنتَجبني وَعْن َسائِر عباِدَك 

الصاحلني.
أَيَُّهـــا اإلخـــوةُ واألخـــواُت، شـــعَبنا اليمني 
ــــَلُم َعلَيُْكـــْم َوَرْحَمُة اللِه  املســـلم العزيز، الَسّ

َوبََرَكاتُُه.

رمزٌ يحظى بمكانة عظيمة لدى األمة
م  ت بنـــا فـــي هذا الشـــهر، شـــهر محرَّ َمـــرَّ
احلـــرام، في العاشـــر منـــه ذكرى عاشـــوراء، 
ذكرى استشـــهاد ِســـبِْط َرُســــْول اللـــه اإلمام 
َلُم، ويأتي في  احلســـني بن علي َعلَيْــِهَما السَّ
اخلامس والعشرين من هذا الشهر، يوم الغد، 
ذكرى استشهاد حفيده اإلمام الشهيد زيد بن 
علـــي "زين العابديـــن" بن اإلمام احلســـني بن 
ـــَلُم َوبن فاطمة بنت َرُســــْول  علي َعلَيْــِهُم السَّ

الله َصلَّى اللُه َوَسلََّم َعلَيِْه َوَعلَى آِلـِه.
وهـــذه الذكـــرى لها شـــقان فيمـــا حتمله 
املأســـاة  منهمـــا  األول  وعبـــر،  دروس  مـــن 
واملظلوميـــة والثاني احلـــق بكل ما في احلق، 
وبـــكل مـــا يتعلـــق باحلـــق مـــن روحيـــة وقيم 
وتعليمـــات، ومنهج حياة، واملســـؤولية، احلق 
ـــَلُم  هـــو املســـؤولية، واإلمام زيـــد َعلَيْــِه السَّ
هـــو رمـــٌز عظيٌم من رمـــوز اإلْســـَلم يحظى 
مبكانـــة عظيمـــة لـــدى أَبْنَــاء اإلْســـَلم وفي 
ذرية َرُســــْول الله َصلَّى اللُه َعلَيْـــِه َوَعلَى آِلـِه، 
ـة مبختلف  في العتـــرة الطاهرة، ولـــدى األُمَّ
مذاهبها وأفكارها وتياراتها، يحظى مبكانته 
املرموقة والعظيمـــة، يحظى بإجلل وتقدير 
فيما كان عليه من عظيم الصفات وفيما كان 
عليه أَيًْضا مـــن كمال إيَْماني، وكذلك يحظى 
ـة  باعتبـــار دوره التأريخي والعظيـــم في األُمَّ

الذي امتد أثره إلى اليوم.

حليُف الُق�ْرآن تحّرك بدافع واحد: 
إصالح واقع اأُلمَّ�ة

ـــَلُم حينما حَتـّرك  اإلمـــاُم زيٌد َعلَيْـــــِه السَّ
كانت ثورته امتداًدا لثورة جده احلسني َعلَيْــِه 
ـــَلُم، امتداًدا لها في املوقف، امتداًدا لها  السَّ
فـــي املبدأ، امتداًدا لها فـــي الروحية، امتداًدا 
لها في القضية، الكل انطلقوا من مبدأ واحد 
ـــَلُم هو  الذي كان عليه أهل البيت َعلَيْــِهُم السَّ
نهج جدهـــم املصطفـــى محمد صلـــوات الله 
عليه وعلى آلـــه، والتَحـّرك الـــذي حَتـّركوا به 
ـة كان له هدٌف واحٌد ومنطلٌق  في أوساط األُمَّ
ٌه واحـــٌد وروحية واحـــدة وبدافع  واحـــٌد وتوجَّ
واحـــد، لم يكن ال أَشـــًرا وال بطـــًرا وال تكبًرا؛ 
ـة واحلفاظ على  كان بهـــدف إصلح واقع األُمَّ
ــــة، في مبادئها وقيمهـــا ودفع الظلم عنها  األُمَّ
وإحقـــاق احلـــق وإقامـــة العدل، ودفـــع الظلم 

والطغيان.
ـــَلُم مـــن موقعـــه  اإلمـــاُم زيـــٌد َعلَيْـــــِه السَّ
ـة  العظيم، من علماء اإلْســـَلم من ُهـــداة األُمَّ
ـة، فيما بلغـــه وفيما وصل إليه  من رمـــوز األُمَّ
مـــن مســـتوى عظيـــم فـــي ارتباطـــه بالُقـْرآن 
الكـــرمي حتى كان يُعَرُف بحليـــف الُقـْرآن، من 
موقعـــه العظيم فـــي العترة الطاهـــرة حَتـّرك 
ـة وهو يتَحـّرك بنور الُقـْرآن،  في أوســـاط األُمَّ

بهـــدى  اإلْســـَلم  بهـــدى  بالهـــدى،  يتَحــــّرك 
ـة باذاًل ُكّل  الُقـْرآن، يتَحـّرك بني أوســـاط األُمَّ
اجلهد، ويســـعى بـــكل ما يســـتطيع إلى تغيير 
واقعها املظلم، واقعها املمتلئ بالظلم واملمتلئ 
بالظـــلم، ويســـعى ملواجهة الطغيـــان األموي 
ـة، تلك  بكل ما ميثله من خطوة كبيرة على األُمَّ
اخلطورة التي وصلت لدرجة أن اتخذوا عباد 

الله خوال، ودين الله دغل، وماله ُدوال.

توصيٌف دقيٌق لكارثية الطغيان اأُلموي 
وامتداداته على األمة

الطغياُن األموي هو محطة سوداءُ مظلمة 
ـة وال زالت امتداداته الســـلبية  في تأريخ األُمَّ
إلى اليوم، وعندمـــا نعود إلى التأريخ لنتعرف 
ـة  علـــى حقيقة هذا الطغيان وما فعله في األُمَّ
جنـــد رغم املأســـاة، ويتجلى لنـــا حقانية هذا 
ـــَلُم  التَحــــّرك العظيـــم لإلمام زيد َعلَيْــِه السَّ
كما حَتـّرك قبله جده سبط َرُسـْول الله اإلمام 

َلُم. احلسني َعلَيْــِه السَّ
الطغيان األموي منذ بدايته كان مشـــروًعا 
انقلبّيًا على اإلْسَلم احلق مببادئه األصيلة، 
فـــي قيمه احلقيقية، فـــي أَْخــَلقه الصادقة، 
انقـــلب بـــكل ما تعنيـــه الكلمـــة، يتخـــُذ ديَن 
اللـــه َدَغـــًل، وأن يجعـــل أَْو يتخـــذ ديـــن اللـــه 
ا يحرف  دغل معنـــاه عمل كبير وخطيـــر ِجـّدً
مفاهيم اإلْســـَلم، ويســـعى إلى أن يأخذ من 
هذا اإلْســـَلم أَْو يفـــّرغ من هذا اإلْســـَلم ُكّل 
املضامـــني العظيمة وكل األســـس املهمة التي 
ــــة، في بناء  لها دور أََســـاس فـــي إصلح األُمَّ
ـة في إقامة احلق وإقامة العدل في  واقـــع األُمَّ
م إال حالة شـــكلية  احلياة، فل يبقى لإلْســـلَ
ـة، ال  ليســـت لها قيمـــة إيَْجابية في واقـــع األُمَّ
ـــا وال تُبِطُل باطًل وال تدفع ظلًما وال  حتق حّقً
تزيح منكًرا، وال تغّير فساًدا، وال تزّكي نفوًسا، 
ـة، ال تبني اإلنَْســـاَن املسلم البناَء  وال تبني األُمَّ
الذي أراده اإلْســـَلُم في مشـــروعه التربوي، 
ـة  في مشـــروعه احلضاري، وجتعل مـــن األُمَّ
ـة من ثروتها البشرية ومن  بكل ما متتلكه األُمَّ
مقدراتها املالية، من إمكاناتها املتنوعة، جتعل 
منها كلها مغنمـــا للطغاة، ومرتعا لهم، وجتعل 

منها خوال عبيدا لهم، وهذه مأساة حقيقية.

التأريـــُخ  عنـــه  ســـّجل  األمـــوي  الطغيـــان 
ا في  الصفحاِت السوداَء القامتة واملظلمة ِجـّدً
ُكّل مراحلـــه، منذ بدايته وهـــو يتَحـّرك بحرب 
ـــَلُم، حرب اإلمام علي  اإلمـــام علي َعلَيْــِه السَّ
ـــَلُم الذي قال عنه النبي صلى الله  َعلَيْــِه السَّ
عليه وآله وســـلم: "اللهم واِل َمـــن وااله، وعاِد 
من عاداه"، فمنذ بداية الطغيان األموي كانت 
فاحتة عهده وبداية مشـــواره باحلرب لإلمام 
ـــَلُم والعداء لإلمام علي َعلَيْــِه  علي َعلَيْــِه السَّ
ـــَلُم، مـــن حيث ما ميثله علـــي وما يحملُه  السَّ
علـــيٌّ مـــن امتداد حقيقـــي لإلْســـَلم، امتداد 
حقيقـــي لنهج َرُســــْول الله محمـــد َصلَّى اللُه 
َوَسلََّم َعلَيِْه َوَعلَى آِلـِه، احلرب ضد اإلمام علي 
ـــَلُم والعداء الشـــديد لإلمام علي  َعلَيْـــــِه السَّ
ـــَلُم والعمل على إعاقته والســـعي  َعلَيْـــــِه السَّ
ـــَلُم  ضده، في ســـعي اإلمام علـــي َعلَيْــِه السَّ
م واحلفـــاظ عليه، وحكم  إلقامة دين اإلْســـلَ
ـة على أََســـاس تعامليه وشرائعه وأحكامه  األُمَّ
ـة على أََساس هديه ونوره. ومنهجه، تربية األُمَّ
فما فعلـــه -الطغيـــان األموي- فـــي بداية 
املشـــوار من اجملـــازر الرهيبـــة والقتل لصفوة 
ـة، من خيرة صحابة َرُسـْول الله َصلَّى اللُه  األُمَّ
َوَسلََّم َعلَيِْه َوَعلَى آِلـِه كان عمار بن ياسر الذي 
ُملئ إيَْماًنا والذي كان له منزلة محترمة، شهد 
له الَرُســــْول صلوات الله عليه وعلى آله بِعَظم 
املقـــام عند الله ومصداقيـــة اإليَْمان عند الله 
-ُسبَْحانَـُه َوتََعالَى-، برفيع القدر في اإلْسَلم، 
ـة مروًرا  ـة وصفوة األُمَّ واآلالف من أخيار األُمَّ
مبا ارتكبـــه الطغيان األموي من جرائم رهيبة 
أمثال قتـــل العترة الطاهرة، اإلمام احلســـني 
ـــَلُم وأوالده وأقربائـــه وأهـــل بيته  َعلَيْـــــِه السَّ
وأنصاره، أمثال حرق الكعبة املشـــرفة، أمثال 
اســـتباحة املدينة املنورة وقتل ما بقي فيها من 
بقية املهاجرين واألنصار واســـتباحة ملســـجد 
الَرُســــْول صلوات اللـــه عليه وعلـــى آله وقتل 
العشـــرات مـــن املســـلمني اللئذيـــن بـــه على 
قبـــر َرُســــْول الله صلوات اللـــه عليه وعلى آله 
وســـلم حتى أُغرق بدمـــاء املســـلمني األبرياء 
املظلومني، واســـتباحة أعراض املســـلمني في 
املدينة واستباحة أموالهم ونهب حتى منازلهم 
ـة  وبيوتهـــم، ومـــرورا مبـــا ارتكبـــه بحـــق األُمَّ

ـة من قتـــل جماعي من  مبختلـــف أقطـــار األُمَّ
ـة وثروة  ظلـــم كبير مع ما فعلـــه في مـــال األُمَّ
ـة من اســـتئثار وتََملُّك  ــــة ومقـــدرات األُمَّ األُمَّ
ـة من إفساد  وسيطرة، ثم مبا ارتكبه بحق األُمَّ
للقيـــم مـــن إبعاد للنـــاس عن املبـــادئ احملقة 
والعظيمـــة، مـــن تزييـــف للوعي في أوســـاط 

ـة، من إفساد للنفوس. األُمَّ
كان الطغيـــان األمـــوي ميثُِّل كارثـــًة كبيرًة 
ـة فـــي ُكّل ما هو  ـة وعلـــى األُمَّ فـــي واقـــع األُمَّ
ـة، في ُكّل ما هو عظيم في  مهم في هـــذه األُمَّ
ـة، فـــي ُكّل ما هو مقـــّدس في هذه  هـــذه األُمَّ
ــــة، مثَّـــَل حالًة مـــن اإلْجــــَرام ومّثل حالة  األُمَّ
من اإلفلس األَْخــَلقي واإلنَْســـاني والقيمي 
وبرمـــوزه  باإلْســـَلم  اســـتهتار  ومّثـــل حالـــَة 
ومقدســـاته وبأمتـــه، يصـــل هذا االســـتهتار 
إلى درجـــة أن يقول احلاكـــم األموي املعاصر 
ُم، هشـــام، أن يقول:  ـــلَ لإلمام زيد َعلَيْــِه السَّ
"واللـــِه ال يأمرني أحٌد بتقـــوى الله إال ضربت 
ـة  عنقه"، إلـــى هذا النموذج الـــذي يحكم األُمَّ
اإلْســـَلمية ويتربع على عرش السلطة فيها، 
ثم هو بهذا القدر من الطغيان والكبر والتجبر 
والعنـــاد والغرور ليس بينه وبـــني مبادئ هذه 
ــــة وقيمهـــا وتعاليمهـــا أي التقـــاء أبـــًدا،  األُمَّ
ـة  ــــة، عن قيـــم األُمَّ انفصـــام عن مبـــادئ األُمَّ
عن أَْخــَلقها، عن مشـــروعها، عن مرجعيتها 
العظيمـــة، الُقـْرآن الكرمي، الهدى القومي، عن 
التأّســـي بنبيها صلواُت الله عليـــه وعلى آله، 
ا، هذا النموذج  انفصام إلى درجـــة رهيبة جّدً
الذي يقـــوُل عنه الُقـْرآن الكرمي: )َوِإَذا ِقيَل لَُه 
ثِْم ۚ َفَحْسبُُه َجَهنَُّم(،  ةُ ِباإْلِ اتَِّق اللََّه أََخَذتُْه الِْعزَّ
هـــذا النمـــوذج الذي يتوعد مـــن يأمره بتقوى 
اللـــه؛ أِلَنَّـُه ال يعتـــرف بتقوى الله -ُســـبَْحانَـُه 
َوتََعالَى-، ال يرى لنفســـه أن عليه أيَّة ضوابط 
أَْو التزامـــات، أَْو أن أمامـــه أيَّـــة حـــدود أبًدا، 
ويرى لنفســـه أن يستبيَح ُكّل شـــيء وأن يفعَل 
مـــا يحلو له، وأن ال ينضبـــط بأّية ضوابط، ال 
شرعية وال أَْخــَلقية وال إنَْسانية وال أي شيء، 
ويتعاطـــى باعتباره متســـلًطا وظاملًـــا وجباًرا 
وطاغية، ال يرى نفســـه متقيـــًدا بأية قيود وال 
بأيـــة ضوابط وال بأيـــة التزامات أبـــًدا، هذا 
النموذج الذي يصل احلال أن يُســـب َرُســــْول 

الله في مجلسه وبحضرته وعلى سمعه ومرآه 
ثم ال يغَضُب وال يشـــّكل ذلك عنده أية مشكلة 
أبًدا؛ أِلَنَّـُه لم يكن للَرُســــْول وال لإلْســـَلم وال 
ملقدســـات اإلْسَلم وال لرموز اإلْسَلم وال ألي 
شـــيء له صلة باإلْســـَلم أية قيمة لديه أبًدا، 
ـــَلُم  وعندمـــا غضب اإلمـــاُم زيـــٌد َعلَيْــِه السَّ
وانتهر ذلك اليهودي الذي أســـاء إلى َرُســــْول 
الله وســـب َرُســــْول اللـــه في مجلس هشـــام، 
َلُم: )َمْه يا  يقول هشـــاٌم لإلمام زيد َعلَيْــِه السَّ
زيد، ال تؤِذ جليَسنا(، يغضب وينفعل وينزعج، 
ينزعج من االعتراض على ذلك اليهودي الذي 
ســـب َرُسـْول الله، وال ينزعج من سب اليهودي 
لَرُسـْوِل الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، 
عندما يكون من هو في موقع احلكم والسلطة 
ـة اإلْسَلمية على املسلمني أناس من  على األُمَّ
مثل هذه الشـــاكلة، حتى َرُســــْول الله ليس له 
أي احترام لديه، وال اعتبار عنده وال قدر، وال 
شيء في اإلْسَلم، الكعبة بنفسها أُحرقت في 
عهدهم ملرتني، املدينة كذلك، فل املقدســـات 
ــــة، وليس هنـــاك عندهم  وال الرمـــوز وال األُمَّ
مـــن ضوابـــط وال التزامـــات أبـــًدا، يعتبـــرون 
أنفسهم مخولني في أي تصرف مهما كان في 
بشـــاعته، مهما كان في مستوى اإلْجـَرام فيه، 
مهما كان منفلتا من ُكّل االعتبارات اإلنَْسانية 
والشـــرعية واألَْخــَلقية، فيمثل وجودهم في 
الســـلطة واحلكم، ميّثـــل خطـــورة كبيرة على 
ـة مـــن ُكّل اجلوانب، علـــى الدين واملبادئ  األُمَّ
والقيم واألَْخــَلق واملشروع اإلْسَلمي بكل ما 
فيه، وبكل ما يقدمه للبشرية، كما ميثل أَيًْضا 
ـة مـــن التضليل  واقًعـــا مظلًمـــا تعاني فيه األُمَّ
ـة مـــن الظلـــم واالضطهاد  وتعانـــي فيـــه األُمَّ
والقهر واإلهانة واإلذالل واالســـتعباد، هم لم 
ـة من هذا  يتورعـــوا أبًدا عن التعاطـــي مع األُمَّ
املنطلق، من منطلق االستعباد لألمة، فلم يروا 

ـة كلها إال خواًل، إال عبيًدا. في األُمَّ

تَح�رٌُّك من منطلق املسؤولية أمام اهلل
َـّرك من موقع  ُم حت ـــلَ اإلماُم زيٌد َعلَيْــِه السَّ
املســـؤولية بـــكل ما يحملـــه من قيـــٍم ومبادَئ، 
من موقـــع الهداية، هو رجٌل ُمنتـــٍم إلى الِعترة 
الطاهـــرة، ومرتبـــٌط بالُقــــْرآن الكرمي، حليف 
الُقــــْرآن، اهتـــدى بهـــذا الُقــــْرآن فـــكان لهذا 
الُقـْرآن أثُره العظيـــم، كان له أثره العظيم في 
روحيته، وفي فهمه للمســـؤولية، في إحساسه 
باملسؤولية، في اندفاعه للتَحـّرك، في إشفاقه 
ـة، في إدراكه خلطورة الوضع القائم  على األُمَّ
وما ميثله أولئك الطغاة والظاملون واجملرمون 
ـة، في  واملفســـدون من خطورة كبيرة على األُمَّ

ـة. ـة ومظلومية األُمَّ إحساسه مبعاناة األُمَّ
َـّرًكا  ـــَلُم حت حَتـّرك اإلماُم زيـــٌد َعلَيْــِه السَّ
مســـؤواًل، مســـؤواًل من منطلق املسؤولية أمام 
الله -ُسبَْحانَـُه َوتََعالَى-، املسؤولية التي تربى 
عليها واســـتوعبها من خـــلل الُقـْرآن الكرمي، 
والتربيـــة اإليَْمانية التـــي حظي بها لدى والده 
زين العابدين وســـيد الســـاجدين، كـــذا أخيه 
َلُم، وورثها أَيًْضا في البيت  الباقر َعلَيْــِهُم السَّ
الطاهـــر، حَتـّرك اإلمام حَتـّرًكا مســـؤواًل بكل 
مـــا تعنيه الكلمة وهـــو الذي يقـــول: )والله ما 
يدعني كتاُب الله أن أســـكت(، يعني ال يســـمُح 
لي كتاب الله بالســـكوت، مبا فـــي الُقـْرآن من 
تعليمات، ما في الُقـْرآن من توجيهات، ما فيه 
من مبادئ، ما فيه من قيم، ما فيه من أَْخــَلق، 
مبا فيـــه من أثر عظيم فـــي تربيته وتزكيته ال 
يســـمح لي أن أســـكت أمام واقع كهـــذا الواقع 
بـــكل ما فيه من ضـــلل بكل ما فيـــه من ظلم 
بكل ما فيه من اســـتعباد لألمة بـــكل ما يفعل 
فيه الطغاة واجلبابرة واملفســـدون واملضلون، 

السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي في خطاب بذكرى استشهاد اإلمام زيد:

لعمالء االحتالل األمريكي السعودي اإلماراتي: عودوا إلى التأريخ قلياًل تعرفوا قبح خيانتكم
األمة يف كل مراحلها التي عانت فيها من قوى الطغيان تصل يف األخري إىل قناعة بحتمية التحرك
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مـــا يدعني كتـــاب الله أن أســـكت، ال يســـمح 
لي بالســـكوت فتَحـّرك حَتـّرًكا مسؤواًل هادًفا 
واعًيـــا على بصيـــرة من أمره وهـــو الذي كان 
يقـــول البصيـــرة البصيرة ثم اجلهـــاد حَتـّرك 

بناء على هذا الوعي.

َأَهمُّ الدروس التي نستفيُدها من ثورة 
اإلماِم زيٍد

ونحـــن حينما نتأمـــل أَْو نعود إلـــى التأريخ 
ونتأمـــل فـــي هـــذا التأريـــخ ننطلق مـــن هذا 
الواقع الذي تعيُشـــه أمتُنا اليوم، نحن بطبيعة 
ــــة التحديات  الظروف التـــي تواجه فيها األُمَّ
ـة من  واخملاطـــر الكبـــرى وتعانـــي فيهـــا األُمَّ
مظالـــَم كبيـــرٍة وتعانـــي أَيًْضا من اســـتهداف 
غير مســـبوق في تأريخها من جانب الطغيان 
األَمريكي واإلْسَرائيلي ومعه أدواته من أَبْنَــاء 
ــــة، نعـــود إلـــى التأريـــخ الســـتلهام العبر  األُمَّ
واســـتلهام الدروس واالســـتفادة من ُكّل ما في 
هذا التأريخ، ومـــن ُكّل ما قدمه أولئك الرموز 
العظماء والهـــداة األبرار، بكل ما يقدمونه لنا 
من دروس وِعبَر وأثر عظيم في أنفســـنا وفي 

واقعنا العملي والنفسي.
من أََهّم الدروس التي نســـتفيُدها من هذا 
التَحـّرك هو حتميُة املوقف من جوانَب كثيرٍة، 
أولها املســـؤولية الدينية، ونحن كأمة مســـلمة 
ننتمي إلى اإلْســـَلم هذا اإلْسَلم الذي ننتمي 
إليـــه ال يقتصـــر أبـــًدا ال في تعليماتـــه وال في 
مبادئـــه وال فـــي قيمه علـــى احلالة الشـــكلية 
ـة،  ـة واعتـــادت عليهـــا األُمَّ التـــي ألفتهـــا األُمَّ
ـة على نحو  وهي حاضرة اليوم في واقـــع األُمَّ
واســـع ولكن مفصولة عن جوانـــَب أُْخـَرى من 
هـــذا اإلْســـَلم وحينما فصلت فقـــدت أثرها 
ـة إلى  إلى حد كبيـــر وفقدت فائدته فـــي األُمَّ
حـــد كبير، لـــم يبَق لهـــا إال مقـــدار ضئيل من 
ـة، بقي لألمة  اإليَْجابية والتأثير في واقع األُمَّ
جانب من العبـــادات الروحية في صلتها في 
صيامهـــا في حجهـــا في زكاتها، وشـــاب هذا 
ا تؤثر على  الذي تبقى أَيًْضا شوائب كثيرة ِجـّدً
مدى االســـتفادة منه، وعظيم أنه بقي، ليست 
املشـــكلة في بقائه املطلـــوب أن يبقى املطلوب 
ــــة، ولكن لكي تســـعى  أن حتافـــظ عليـــه األُمَّ
ــــة إلـــى الوعـــي بهـــذه العبـــادات وربطها  األُمَّ
باجلانـــب اآلخر بالشـــق اآلخر من اإلْســـَلم 
الذي هو املســـؤولية والـــذي حينما فصل عن 
هـــذه العبادات وفصلت جوانُب أُْخـَرى متعلقة 
بـــه كان لهذا أثٌر ســـيء جًدا، أثٌر ســـيء وكبيٌر 
ـة جعـــل هـــذه العبـــادات على نحو  علـــى األُمَّ

شكلي إلى حد كبير.

تأريخ شابته مظالُم وتضليٌل 
وتحريٌف: جديٌر باملراجعة والتصحيح

ــــة اليـــوم تعانـــي كما عانـــت في طول  األُمَّ
ـة في  ا أن معاناة األُمَّ تأريخها من املؤسف ِجـّدً
واقعهـــا الداخلي على مـــدى تأريخها الطويل 
بالرغم من وجود هذا اإلْســـَلم العظيم الذي 
تنتمـــي إليه مبا فيه من مبادَئ عظيمٍة ضامنة 
ـة وقيم عظمـــة لو أخذت  لـــو أخذت بهـــا األُمَّ
ـة وتعليمـــات عظيمة وقيمة لو أخذت  بها األُمَّ
ـة في  ـة ضامنة؛ ألن تعيـــَش هذه األُمَّ بهـــا األُمَّ
واقعها الداخلي أطيب حياة، وأن تعيش واقًعا 

قائًما على العدل، على اخلير، على احلق.
ـة فـــي مراحلـــه املمتدة  اليـــوم تأريـــخ األُمَّ
عبر األجيال املاضية ممتلـــئٌ باملظالم، تأريٌخ 
معـــروٌف، احلقبـــة األموية احلقبة العباســـية 
وما تلهـــا من احلقب، تأريخ ملـــيء باملظالم 
مليء باملآســـي، َوأَيْـًضا حالـــة التضليل وحالة 
التحريـــف باملفاهيـــم اإلْســـَلمية والدينيـــة، 
ما شـــاب هـــذا التأريخ مـــن مظالَم ومفاســـَد 
وتضليٍل، أمٌر جديٌر بالتأمل جديٌر باملراجعة، 
للســـتفادة وللتصحيـــح فيما بقـــي لألمة في 
حاضرهـــا ومســـتقبلها، هذا التأريـــخ املمتلئ 
بالظلم واملآســـي بكل ما فيه أَيًْضا من ويلت 
ـة، مـــن املهم لنا أن  ومحـــن وكوارَث علـــى األُمَّ
نتأمله ملاذا مع وجود دين عظيم ننتمي إليه؟!، 
دين يأمر بالعدل واإلحســـان يأمـــر بإيتاء ذي 
القربـــى، ينهى عن الفحشـــاء واملنكر والبغي، 
ــــة بناء  ديـــن فيه مبـــادُئ عظيمـــٌة تبنـــي األُمَّ

صحيًحا وســـليًما، تؤســـس لواقـــع قائم على 
العـــدل واخليـــر، فلماذا ُكّل هـــذا الظلم الذي 
رأينـــا فيـــه ُكّل اجلرائـــم املهولـــة ُكّل الفظائع 
ـة، جتاه مقدســـاتها  ا جتـــاه األُمَّ الرهيبـــة ِجـّدً

جتاه رموزها األخيار، أعلمها الهداة؟!.
أمـــٌر مؤســـٌف لكـــن حصـــل هـــذا، حصـــل 
م في مفاهيمه ضمن نشاط  حتريٌف لإلْســـلَ
ــــة، فقدمـــت مفاهيم  كبيـــر في أوســـاط األُمَّ
ـة تقول  محســـوبة على اإلْســـَلم، تدّجـــن األُمَّ
قلـــوب  إذا حكمكـــم طغـــاة يحملـــون  لألمـــة 
الشـــياطني في جثامني اإلنس والبشر عليكم 
أن تطيعوهـــم، هـــذه الثقافـــة ُقدمـــت لألمـــة 
وصيغـــت لها أحاديُث كذبت على َرُســــْول الله 
ـة  صلـــوات الله عليه وعلى آلـــه، قيل لهذه األُمَّ
في ُكّل ماضيها بأن عليها أن تطيَع األميَر وإن 
قصـــم الظهـــر وأخذ املـــال، وإن كان ال يهتدي 
بهدى وال يسنت بســـنة، قيل لها هذا النوع من 
احلكام عليكم أن تطيعوهم وأن تخضعوا لهم 
وأن ال تخالفـــوا لهـــم أمـــًرا وأن تخنعـــوا لهم، 
علـــى النحـــو الذي هّيـــأ األرضية الســـتحكام 
قبضـــة الطغـــاة والظاملني واجملرمـــني، ثم إذا 
بنـــا في هذا العصر نحن هذا اجليل نرى هذا 
النموذج من الطغاة في واقعنا اليوم في موقع 
الســـلطة واحلكم، في موقـــع التمكن والتأثير 
ـة، ثم  ـة بكل مـــا في واقـــع األُمَّ فـــي واقـــع األُمَّ
رأيناهـــم كيف كانوا أداًة طيَّعـــًة في يد أَمريكا 
وفـــي خدمة إْســـَرائيل، وكانـــوا أَيًْضا منوذًجا 
معاصًرا للطغيان األموي، هذا النموذج الذي 
ال يهتدي بهدى وال يســـنت بُسنة، هذا النموذج 
الـــذي يحمـــل قلـــوب الشـــياطني فـــي جثمان 
إنســـي، هذا النموذج الـــذي يعتمد على الغلبة 
والســـطوة واجلبروت ويعتبر نفَسه غيَر ملتزم 
وال مقيد وال منضبط بأية ضوابط ال شرعية 

وال أَْخــَلقية وال دينية.

واقُعنا نموذٌج من ذلك الطغيان: 
مسؤولية اأُلمَّ�ة أن تتَح�ّرك، ال سكوت 

ال مداهنة ال استسالم
اليوم نحـــن في واقعنا، في شـــعبنا اليمني 
املسلم العزيز نرى ما يفعله العدوان األَمريكي 
الســـعودي علـــى بلدنـــا هـــو منوذج مـــن ذلك 
الطغيان املتشابه في ُكّل زمن، الذي هو عبارة 
عن سلوك متشـــابه وسلوك ومنط يتكرر عبر 
ـة أمام واقع كهذا  ُكّل زمن، املسؤولية على األُمَّ
أن تتَحــــّرك، ال يجوز في اإلْســـَلم الســـكوت 
وال املداهنـــة وال اخلنـــوع وال االستســـلم أن 
ــــة لهـــذه النمـــاذج مـــن الطغاة  تستســـلم األُمَّ
ُكّل  يســـتبيحون  الذيـــن  اجملرمـــني  املضلـــني 
ا، منكـــر من أكبر  شـــيء، مســـألة خطيرة جّدً
املنكـــرات ديننا يفرض علينا النهي عن املنكر، 
ومفســـدة تفوق ُكّل املفاســـد، بـــل تتحول على 
منبع للمفاسد األُْخـَرى؛ ألن الطغاة اجملرمني 
املضلـــني املفســـدين حينمـــا يكونـــون هم في 
موقع الســـلطة واحلكم يتمكنون من ممارسة 
ـة  جرائمهـــم وإفســـادهم وضللهم بحـــق األُمَّ
بكلهـــا ويصبحون هم مصدًرا إلنتاج الفســـاد 
الضـــلل، فيعـــم ضللهـــم وينتشـــر  إلنتـــاج 
باطلُهـــم مبا ال ميكن أن يكـــون أي طرف آخر 
ـة في واقعها الشـــعبي مثًل،  في أوســـاط األُمَّ
ـة،  ا، ثـــم تعاني األُمَّ املســـألة كانت خطيرة جّدً
تعاني بشـــكل كبيـــر؛ ألنهم يتمكنـــون من واقع 
احلكم والســـلطة والقـــوة، يتمكنون من إحلاق 
الظلـــم باألمة مبـــا ال يتمكن أي طـــرف آخر، 
كانت املسألة خطيرة يفرض اإلْسَلم في دينه 
في تعاليمه في تشـــريعه في أحكامه التصدي 
لهـــا والقيـــام ضدهـــا؛ باعتبارها مـــن املنكر؛ 
باعتبارها من الفساد؛ باعتبارها من الباطل؛ 
باعتبـــار الطاغـــوت يشـــّكل عائًقا عـــن إقامة 
املشـــروع اإللهي الـــذي ميثل اخلير للبشـــرية 
مبا فيه من مبـــادئ مبا فيه من قيم، فيما فيه 
مـــن أَْخــَلق، فيما فيه من تعاليم فيما فيه من 
كرامة فيما فيـــه من عدالة، فيما فيه من نهج 
للحياة بكلهـــا، لهذا قال اللـــه تعالى في كتابه 
اُغـــوِت َويُْؤِمن ِباللَِّه  الكرمي: )َفَمـــن يَْكُفْر ِبالطَّ
َفَقـــِد اْستَْمَســـَك ِبالُْعـــْرَوِة الُْوثَْقـــى اَل انِفَصاَم 

لََها(.

اأُلّمُة تتوصل إىل خياِرها الصحيح: 
قناعة بحتمية التَح�ّرك 

فإًذا املسؤولية الدينية هي حتتم النهوض، 
حتتـــم املوقف، وواحٌد من التزاماتك كمســـلم 
جتـــاه هذا النوع من الطغاة الذين يســـتهترون 
ا  ـة وَشّرً باألمة الذين يصبحون َوبَااًل على األُمَّ
ــــة وميارســـون الطغيـــان ويعملـــون  علـــى األُمَّ
فـــي عبـــاد اللـــه باإلثـــم والعـــدوان واحد من 
واجباتـــك الدينيـــة أيهـــا املســـلم أن تتَحــــّرك 
ضدهم تسعى ملنع طغيانهم، أن تقَف في وجه 
ظلمهم وإْجـَرامهم وأن ال تبيَح نفسك لهم، أال 
تخنـــَع لهم أن ال متكَن لهم مبمارســـة الطغيان 
بحقـــك من الظلم لك، أن ال متّكنهم منك ومن 
أمتك ليفســـدوا ويظلموا وميارســـوا هوايتهم 
باجلبـــروت وممارســـة اإلثم والعـــدوان، هذا 
جانب أََساسي فيما أكد عليه اإلمام زيد َعلَيْــِه 
ـة  ـــَلُم وحَتـّرك مبقتضاه في أوساط األُمَّ السَّ
ـة به وعمل على  ـة به وذّكـــر األُمَّ وخاطـــب األُمَّ
ـة  ـة من خللـــه أن يا هذه األُمَّ اســـتنهاض األُمَّ
دينكـــم مبادئكـــم قيمكـــم أَْخــَلقكـــم تفرض 
عليكـــم أن تنهضـــوا أن تتَحـّركـــوا أن ال تبقوا 
في حالة اإلذعان واالستسلم واخلنوع للظلم 
للطغيـــان لإلْجـَرام للطغاة اجملرمني الظاملني، 
يظلمونكم بكل أشكال الظلم، باإلفساد للقيم 
بالنهـــب للمال العـــام بالتعذيـــب واالضطهاد 
واإلهانـــة،  واالســـتعباد  واإلذالل  والقمـــع 
ليـــس لكـــم عندهم أية قيمـــة وال لرموزكم وال 
ملقّدســـاتكم وهذا جانب يجب أن يترســـخ في 
ـة؛ أِلَنَّـُه ُغّيـــب في حالة التثقيف  أوســـاط األُمَّ
الدينـــي واخلطاب الدينـــي والتعليـــم الديني 
حتى أصبح غريًبا عند الكثير من املســـلمني، 
مبعنى أن اليوم الكثير من املسلمني ال يفهمون 
وال يعرفـــون أن املســـؤولية جانـــب أََساســـي 
في اإلْســـَلم وجزء أََساســـي مـــن مبادئه من 
قيمه مـــن تعليماته من توجيهاتـــه، ويرون في 
اإلْســـَلم أنه مجرد اجلانب العبادي الروحي، 
يصلي ويصـــوم وما بش حاجـــة "بتجي" أبًدا، 
ـة من شـــق وطرف، لو يحصل  لـــو يذبحوا األُمَّ
ــــة ما وقع لو امتألت الســـاحة  علـــى هذه األُمَّ
اإلْســـَلمية ظلًمـــا وجـــوًرا وطغياًنا وفســـاًدا 
وضلاًل، لو حصل ما حصل يعتبر نفســـه غير 
معني، ال، ال يصح ذلك أبدا في دين اإلْسَلم، 
إذا أنـــت تنتمي إلى هذا اإلْســـَلم اقرأ قرآنه، 
اقـــرأ نـــوره وتعاليمه، كيف أنـــه يفرض عليك 
جانـــب املســـؤولية، كونـــوا قوامني بالقســـط، 
أن تســـعى دائمـــا إلقامة العـــدل، االنتماء إلى 
هذا اإلْســـَلم انتمـــاء تعرف فيـــه تعاليم هذا 
اإلْســـَلم تلتزم بهـــا تعمل إلقامتهـــا وتتصدى 
ـة  ألولئك الذين يحاربونه، يســـعون إلبعاد األُمَّ
عنه وإحلل ظلمهم وباطلهم وطغيانهم بديل 

عنها، وضللهم وباطلهم بديل عنها.
هذا جانـــب، جانب آخر أنـــه أمر ضروري 
ــــة بدونـــه إمنـــا تعانـــي أكثر  لألمـــة؛ ألن األُمَّ
ا،  إمنـــا تدفـــع الضريبـــة بشـــكل رهيب ِجــــّدً
َل  ـة لنفســـها أن تتنصَّ يعنـــي عندما تختاُر األُمَّ
عن املســـؤولية وأن ال تبالي وأن متكن الطغاة 
الظاملـــني اجملرمني مـــن الســـيطرة عليها من 
التحكـــم بهـــا والتغلـــب عليهـــا هذا لـــه نتائُج 
ـة في  ا يوصل األُمَّ وخيمـــة وكوارث كبيرة ِجـــّدً
األخيـــر إلى القناعة بحتميـــة التَحـّرك، ولكن 

بعـــد معانـــاة كبيـــرة ومظالـــم رهيبـــة بعد أن 
ـة. ـة وتهان األُمَّ ـة وتذل األُمَّ تسحق األُمَّ

ــــة َمثًَل ضد الطغيـــان األموي وصلت  األُمَّ
فـــي األخير إلـــى قناعـــة بضـــرورة التَحـّرك، 
قناعـــة حاســـمة وحَتـّركت وأســـقطت احلكَم 
األمـــوي والتســـلط األمـــوي وأنهتـــه ولكنهـــا 
تدخلت في حقبـــة جديدة؛ أِلَنَّــــُه كان حَتـّرًكا 
لـــم ميتلـــك الوعـــي الكافي إلحلل املشـــروع 
الصحيح بداًل عن ذلك، مشروع احلق والعدل 
واخليـــر بداًل عـــن املُلـــك العضـــوض واألثرة 
واالســـتبداد والظلـــم والطغيـــان، لـــم تنطلِق 
ــــة وهي معتمدة ملعاييَر ملبادَئ تبني عليها  األُمَّ
واقعهـــا وواقع واليـــة أمرهـــا، فتركت اجملال 
لطغـــاة آخريـــن ُجُدد أتوا مـــن جديد، احلقبة 
العباســـية التي كانـــت حقبة امتـــداد للحقبة 
األمويـــة مبـــا كانـــت عليـــه مظالم ومفاســـد 

ومنكرات واستبداد وأثََرة إلى غير ذلك.
فإًذا ليـــس لألمة من خيـــار صحيح إاّل أن 
تنهَض أن تقف بـــكل جدية في مواجه الطغاة 
ملواجهة الطغيان واجلـــور والظلم واال فاألمة 
تدفـــع ثمًنـــا باهًظـــا وتعاني وال تســـلم حينما 
يكون السبب أَْو الدافع الذي يدفع البعض إلى 
التنّصل عن املســـؤولية هو اخملاطر واحلرص 
على الســـلمة والتهرب من أعباء املســـؤولية 
ـة  وثمـــن هذه املســـؤولية مـــا حتتاج إليـــه األُمَّ
من تضحيـــات من معاناة من صبـــر فيؤثرون 
والقبـــول  واالستســـلم  واخلنـــوع  اجلمـــود 
بســـيطرة الطغـــاة واالستســـلم لطغيانهـــم، 
الثمن أكبر املعاناة أشـــد وأفظـــع وفي النهاية 
بعد سلســـلة طويلة من الكوارث من اخلسائر 
ـة إلى قناعة بحتمية  ا تصُل األُمَّ الرهيبة ِجــــّدً
التَحـّرك من واقع أصعب ومن ظروف أشد ثم 
تتَحـّرك وقد ال تصـــل إلى نتيجة إال بعد زمن 

ا. طويل بعد ثمن كبير جّدً
ا درٌس مهم، وال  الـــدرُس هـــذا مهـــم ِجــــّدً
ـة  ســـيما في هذا الزمن الذي تواِجُه فيه األُمَّ
مؤامرات ومكائـــد كبيرة عليها مـــن الطغيان 
األَمريكي اإلْســـَرائيلي وأدواتـــه التي هي من 
ـة في أمّس  ـة وتعمل لصاحلهم، األُمَّ داخل األُمَّ
احلاجـــة إلى أن يترســـخ هذا الوعـــي، فتعي 
قيمة املبـــادرة قيمة املســـارعة قيمة النهوض 
كما ينبغي باملسؤولية وتعرف أن هذا اإلْسَلم 
بعطائـــه العظيـــم بأثـــرة التربـــوي والنفســـي 
واملعنـــوي هـــو يدفع باألمـــة بعنفـــوان عظيم 
وعنفوان اإلْسَلم في قيمه العظيمة مبا فيها 
مـــن عز من إبـــاء مـــن كرامة من همـــة عالية 
من إحساٍس عاٍل باملســـؤولية من وعي عميق 
وراسخ بخطورة الطغيان وخطورة االستسلم 
للطغيان واإلذعـــان للطغيان، هذا الدرس من 

أََهّم الدروس التي نحتاج إليها اليوم.
األمـــة فـــي ُكّل مراحلهـــا التي عانـــت فيها 
وشـــعوبنا كذلك فـــي ُكّل املراحـــل التي عانت 
فيهـــا من قوى الطغيان تصـــُل في األخير إلى 
هـــذه القناعـــة أنه ال بـــد من التَحــــّرك، يعني 
يتعب أي شـــعب يعتمد أغلبيتـــه أَْو الكثير فيه 
خيار اإلذعان واالستســـلم واخلنوع "بيعانوا" 
يعانوا في األخير يوصلوا إلى قناعة أنه ال بد 
مـــا يتَحـّركوا ويتَحـّركوا فـــي األخير، لكن بعد 
ا ومفاســـد كبيرة وأضرار  معاناة رهيبـــة ِجـّدً
ا  علـــى ُكّل املســـتويات، أضـــرار رهيبـــة ِجــــّدً

ا، ميكـــن لإلنَْســـان أن يســـتقرئ التأريخ  ِجــــّدً
ويرى الكثير والكثير من الدروس والعبر بهذا 

الشأن.
فعندمـــا نعـــود إلـــى اإلْســـَلم فـــي مبادئه 
وعندمـــا نعود إلى اإلْســـَلم في مـــا قّدمه لنا 
رموزنا اإلْسَلمية العظيمة من الهداة األبرار، 
وفيمـــا قاموا به هم في ســـياق تطبيقهم لهذا 
اإلْسَلم والتزامهم بتعاليم هذا اإلْسَلم، وفي 
أثر هذا اإلْسَلم في روحيتهم التي ربتهم على 
املسؤولية وعلى اإلحساس العالي باملسؤولية، 
جنـــد أنه ال بد لنـــا أن نتَحــــّرك، ديننا يفرض 
علينا ذلك مصلحتنا كشـــعوب مصلحتنا كأمة 
مصلحتنا كمســـتضعفني مظلومني معانني أن 
نتَحـّرك، وإال العناء أشـــد والقهر أكبر والثمن 
أفظـــع وأبهظ، وال بـــد لنا مـــن أن نتَحـّرك ثم 
ــــة حينمـــا تلحـــظ العوامل املؤثرة ســـلبًيا  األُمَّ
التـــي تُعيقها عـــن التَحـّرك أولهـــا النقص في 
الوعـــي، مثـــًل البعـــض ليس لديهم املســـتوى 
الكافـــي مـــن الوعـــي عـــن الطغـــاة والظاملني 
واجملرمني والطغيان، فيتصـــورون أن الطغاة 
ممكـــن التعايش معهـــم، أن الطغيان ممكن أن 
تتأقلم معه، وأن تبقى في وضعية طبيعية وأن 
تدّبر نفســـك واألمور ما فيها مشكلة، ال، هذا 
فهم ضعيف فهم قاصر فهم مغلوط في نهاية 

املطاف.
ال ميكـــن أبـــًدا؛ ألن الطغيـــان يتعاظم كلما 
مّتكـــن كلمـــا تعاظـــم وكلمـــا ازداد ُضـــّره على 
ـة كلما ازداد شـــّره على الناس كلما عانى  األُمَّ
النـــاس منه أكثـــر، ليس له حـــد معني يقتصر 
عليـــه، طغيان طيب وعنـــده أَْخــَلق "وال بأس 
ــــة ومدري ما هـــو ذاك"،  شـــويه بيـــداري األُمَّ
ال، انظر اليـــوم في واقعك انظـــر إلى أَمريكا 
ومـــا تفعلـــه أَمريكا، انظـــر إلى إْســـَرائيل وما 
تفعله إْســـَرائيل، انظر إلى امتـــدادات أَمريكا 
ـة، من عملئهم في  وإْســـَرائيل في داخل األُمَّ
ـة مـــن األنظمة العميلـــة لهم، ماذا  داخـــل األُمَّ
تفعل كيف اســـتباحت ُكّل شـــيء كما اســـتباح 
الطغيان األمـــوي ُكّل شـــيء، الطغيان األموي 
الـــذي اســـتباح أن يوّجه الســـهم إلـــى الطفل 
الرضيع يوم العاشر من محرم، اليوم الطغيان 
املشـــابه له طغيان األَمريكي اإلْســـَرائيلي في 
ـة يســـتبيح أطفالنا الرّضع  امتداداته في األُمَّ
فيلقـــي عليهم القنابـــل والصواريخ، يســـتبيح 
احليـــاة بكل ما في هـــذه احليـــاة، ليس عنده 
حتـــّرج من أي شـــيء، يقتـــل اإلنَْســـان ويدّمر 
املسجد يســـتهدف املزرعة ويستهدف السوق 
يستهدف الطريق يستهدف ُكّل شيء ما عنده 
أي ضوابـــط وال عنده حتّرج من أي شـــيء وال 
أيـــة قيود، يحاصر الناس يســـعى إلـــى قتلهم 
باجلـــوع وقتلهـــم باألوبئة وقتلهـــم بالصواريخ 
وقتلهم بالقنابل، يســـعى إلـــى احتلل أرضهم 
ومصادرة خيراتهم ومقدراتهم يفعل ُكّل شيء.

عوامل تؤثر على البعض فيقبل 
بالطغيان

فالعوامل التي ميكـــن أن تؤثر على البعض 
منهـــا هـــذه عـــدم الفهـــم للطغيـــان وتعاظمه 

وخطورة االستسلم له والسكوت عنه.
جانـــٌب آخر اخملاوف، مبثل مـــا نحتاج إلى 
الوعـــي الُقـْرآني عن الطغيان والطغاة والظلم 
والظاملني واملسؤولية جتاه ذلك مبثل ما نحتاج 
أيًضا إلى تربية إيَْمانية في مواجهة اخملاوف، 
البعـــض مثـــًل عندهـــم حالـــة خـــوف كبيـــرة 
تدفعهم إلى االستســـلم تؤثر عليهم وتكبلهم، 
عليهـــم  فتؤثـــر  جبنـــاء،  مرعوبـــني  خائفـــني 
اخملـــاوف وتدفعهم إلى االستســـلم؛ ألن من 
الوسائل التي يعتمد عليها الطغاة واملمارسات 
االعتدائية لهم ســـلوك بالنســـبة لهم معتادين 
عليـــه، اجلبـــروت القمع البطش بشـــكل كبير 
باستباحة كبيرة بُغية إخافة الناس، هذا القتل 
اجلماعي عندما يُلقون القنابل على مســـاكن 
النـــاس، عندمـــا يقتلـــون أســـًرا بأكملهـــا في 
بيوتها عندما يســـتهدفون األســـواق بالقنابل، 
ما فعلـــه يزيد بأهل املدينة في وقعة احلّرة أَْو 
في كربلء بعترة َرُســــْول الله أَْو االســـتهداف 
اجلنونـــي واألعمـــى بحق مكة وأهـــل مكة، ما 
نـــراه اليوم عندنا فـــي عدوانهم على اليمن ما 
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رأينا شـــواهده ونظائره وأمثاله في فلســـطني 
أَْو في دول أُْخـَرى ما نرى منوذجه أيًضا اليوم 
في ميامنار في العالم بكله، الطغيان هو توجه 
واحد وســـلوك واحد وممارســـة واحـــدة ولها 

أيًضا وسائلها وأدواتها وأطرافها.
فـــإًذا؛ هـــذا الطغيـــان يحـــاول أن يُخيـــف 
النـــاس، أن يُرهب النـــاس أن يثير حالة الفزع 
ليدفع الناس للستســـلم له فإذا استســـلموا 
فعل بهم األشـــد وحلـــق بهم األضـــر واألنكى 
وأكثر إيلًما ووجًعـــا، حالة اخلوف هذه حالة 
حتررنا منها التربية اإليَْمانية، الله -ُسبَْحانَـُه 
َوتََعالَـــى- يعلّمنـــا كيف ينبغـــي أن ال نخاف إال 
منه يقول لنا في كتابه الكرمي: )َفَل تََخاُفوُهْم 

ْؤِمِننَي(. َوَخاُفوِن ِإن ُكنتُم ُمّ
الُقــــْرآن الكـــرمي هـــدى اللـــه -ُســـبَْحانَـُه 
َوتََعالَـــى- هـــو يعـــزز القـــوة، القـــوة املعنويـــة 
العالية، من جوانب كثيرة يُعزز عندك ويعلّمك 
االعتمـــاد علـــى الله التـــوكل على اللـــه، األمل 
باللـــه االســـتقواء باللـــه )َوَكَفـــىۚ ِباللَّـــِه َوِلًيّا 
َوَكَفـــىۚ ِباللَّـــِه نَِصيًرا(، وعلى نحـــٍو واٍع ليس 
مـــن واقـــع التنصل عـــن املســـؤولية واالكتفاء 
بالدعـــاء، ال، التـــوكل الـــذي هو تـــوكٌل عملٌي 
تتَحــــّرك فيه، تتَحــــّرك به في ميـــدان العمل 
ْل َعلَى  متحمًل للمســـؤولية )َفِإَذا َعَزْمَت َفتََوَكّ
لُـــوا ِإْن ُكنْتُْم ُمْؤِمِننَي(،  اللَّـــِه(، )َوَعلَى اللَِّه َفتََوَكّ
)اْدُخلُوا َعلَيِْهُم الَْبـــاَب(، هذا التوكل الذي هو 
توكٌل في ميدان املســـؤولية وفـــي واقع العمل 
يُعطـــي عندك األمـــل بوعد اللـــه -ُســـبَْحانَـُه 
َوتََعالَى- الـــذي وعد عباده املســـتضعفني إذا 
حَتـّركـــوا علـــى أََســـاس مـــا وجههـــم وعلّمهم 
ملتزمـــني بتعليماتـــه وتوجيهاتـــه أن ينصرهم 
علـــى الظاملني على الطغاة، على املتكبرين، ثم 
يعطيك فهًما بالواقع وعًيا باألســـباب معرفًة 
بخطـــورة أولئك الطغاة، وعًيـــا بعدم جدوائية 
اخلنوع واالستســـلم وأنه ال يشّكل وقايًة أبًدا 
وأن مـــا يترتـــب عليه أخطر ممـــا يترتب على 
حتّمـــل املســـؤولية والنهوض باملســـؤولية وأن 
العاقبة احلســـنة وعاقبة اخلير وعاقبة الفوز 
وعاقبة النجاة وعاقبة السلمة وعاقبة القوة 
هي بتحّمل املســـؤولية هـــي بالتحّرك ولو كان 
بتضحيـــة ولـــو كان مبعاناة، هـــي تضحية لها 
عاقبة جيدة لهـــا نتيجة إيَْجابية، لها ثمرة في 
ا، وهكذا من  األخير وهذه مســـألة مهمة ِجــــّدً
جوانب كثيره في تربيته في أثره، في معاجلته 

لكل عوامل اخلوف.
َلُم قال عندما حتّرك  اإلمام زيد َعلَيْــِه السَّ
)مـــا كره قـــوٌم قـــط َحـــَرّ الســـيوف إال ذّلوا(، 
ـة التي تتهيب تخاف من تبعات املسؤولية  األُمَّ
من ثمـــن هذه املســـؤولية مما تســـتلزمه هذه 
املســـؤولية من نهوض بها مـــن حَتـّرك بها من 
معانـــاة مـــن صبر مـــن تضحية، هـــذا التهيب 
ـة فتدفع  هذا التخوف هذا الرعـــب يكّبل األُمَّ
ثمًنـــا باهًظا بأن تُســـتذل، وإذا أذلهـــا الطغاة 
اجلبابرة املســـتكبرون قهروهـــا وفعلوا بها ُكّل 
شـــيء واســـتباحوها وهي في حالة الذل ليس 
عندها إبـــاء وال منعة فيســـتبيحونها ويفعلون 

بها ما يشاؤون ويريدون.
فـــإًذا؛ حالة اخلوف يعاجُلها اإلْســـَلم في 
ترتبيـــه، في مـــا يصنعه من وعـــٍي واقعي عن 
الواقـــع فيمـــا يتركه من أثـــٍر نفســـٍي ومعنوٍي 
عظيـــم، فيما يصنعه من إباء مـــن عزة، تربية 
وقيم ومبادئ حَتـّرك اإلنَْســـان، التحرر أيًضا 
من أْســـر الطمع، البعض من النـــاس َمثًَل قد 
يشـــترى بالقليل من الناس، أَْو مبنصب معني، 
ولكنه خســـر كرامته، خسر قيمه، دينه، أفلس 
إنَْســـانيا، باع نفسه، باع إنَْســـانيته، باع قيمه، 
باع مبادئه، خسر خسارة كبيرة؛ أِلَنَّـُه خسر ُكّل 
شـــيء، لطغاة جبابرة ظاملني، عّبد نفســـه لهم 
في مقابل احلصول على شـــيء تافه حقير، ال 
يساوي شـــيئا في مقابل ما باعه هو، ليس هو 
ثمن مبا تعنيه الكلمـــة، ثمن "من صدق"، ثمن 
مبســـتوى ما باعه من إنَْســـانيته، من كرامته، 
من دينـــه، مـــن أَْخــَلقه، وكذلك مـــن حريته، 
ومـــا يترتب علـــى ذلك فـــي الدنيـــا واآلخرة، 
فاإلْســـَلم يحررك من ُكّل مـــا يكبلك عن هذا 
التَحـّرك، ويتيح لك النهوض مبسؤوليتك كما 
ـة اليوم تواجه  ينبغي، فل بد من التَحـّرك، األُمَّ

مخاطـــر وحتديات كبيـــرة وحقيقية، ال ميكن 
ــــة إال حتمل املســـؤولية  أن يدفعهـــا عـــن األُمَّ
بوعي، والتزام، وحَتـّرك جاد، وتوكل على الله 
ـة ميكن أن  -ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَى-، دون هذه األُمَّ
تســـحقها هذه التحديات، ميكن أن تنال منها 
األخطار علـــى نحو فظيع، مؤامرات لســـحق 
ــــة، إلنهاء كيان وإســـقاط كيان هذه  هذه األُمَّ
ـة، الســـتعباد هذه  ــــة، لبعثـــرة هـــذه األُمَّ األُمَّ
ـة، للسيطرة التامة عليها، وحتويل أبنائها  األُمَّ
إلـــى عبيد ألَمريـــكا، وعبيد إلْســـَرائيل، ليس 
لوجودهـــم في هـــذه احلياة من غايـــة وال من 
هـــدف إال أن يكونوا خدما مســـخرين خلدمة 
أَمريـــكا، وأجندة أَمريـــكا، ومؤامرات أَمريكا، 
هـــذا مـــا يريدونـــه لألمـــة، وما يســـعون؛ ألن 
يفعلـــوه باألمة، ثـــم تكون خيراتهـــم مقدراتهم 
بلدانهـــم ثرواتهـــم، ُكّل مـــا لهم مـــن مقدرات 
لصالـــح أَمريـــكا، ال ينالـــون منهـــا إال الفتات 
وإال اليســـير في مقابل ما يفعلونه، ويقدمونه 

لصالح أَمريكا ولصالح إْسَرائيل.
وال  وأخطـــار حقيقيـــة،  كبيـــرة  حتديـــات 
يتحـــرج ال األَمريكـــي وال اإلْســـَرائيلي، قـــوى 
الطغيـــان بكل مـــا يعبر عنه الطغيـــان، وميثله 
ســـواء  املنطقـــة،  فـــي  وأدواتهـــا  الطغيـــان، 
األنظمـــة التابعـــة لهـــا، أَْو املد التكفيـــري، أَْو 
أية قوى أُْخــــَرى ميكن أن حَتـّركها أَمريكا وأن 
ترتبـــط باألجندة األَمريكية واإلْســـَرائيلية، ال 
يتحرجـــون من فعل أي شـــيء باألمـــة، فنحن 
معنيـــون بأن نعود إلى إْســـَلمنا في قيمه، في 
مبادئـــه، في تعليماته، في مشـــروعه التربوي 
العظيـــم، وأن نعود إلـــى رموزنـــا العظام، في 
االســـتفادة منهم، واالهتداء بهم، واالســـتلهام 
مـــن عطائهم من جهادهم مـــن تضحيتهم من 
شـــهادتهم، من مواقفهم، مـــن أَْخــَلقهم، من 
سلوكياتهم، بكل معاني العز واإلباء والصمود 
وكل عوامل الثبات، هذا ما نحتاج إليه اليوم.

14 ُأكتوبر.. الشرارة التحررية من 
االحتالل الربيطاني

ا  مـــرت بنـــا أَيًْضا اليـــوم ذكرى مهمـــة ِجـّدً
في شـــعبنا اليمني املســـلم العزيـــز هي ذكرى 
14 مـــن أُكتوبر، العيد 54 مـــن 14 أُكتوبر، 14 
أُكتوبـــر شـــرارة أَْو انطلقة الثـــورة التحررية 
للنعتاق من االستعمار البريطاني، والتخلص 
مـــن االحتـــلل البريطاني في اجلنـــوب، بعد 
أكثـــر من 120 َعاًما مـــن االحتلل البريطاني 
للجنـــوب، طبًعـــا هـــذه املســـألة مســـألة فيها 
الكثير ممـــا ينبغي أن يقال ولكن ال يتســـع لنا 
الوقـــت، من املعلـــوم أن االحتـــلل البريطاني 
الـــذي بقي ألكثـــر مـــن 120 َعاًما فـــي عدن, 
وامتد إلى مناطق شملت ُكّل اجلنوب والبعض 
من األجزاء في الشـــمال - اســـتند أَْو استفاد 
من عوامـــل متعددة ليتمكن من البقاء ُكّل هذه 
املـــدة الطويلة، بالرغم من أنـــه ومنذ اللحظة 
األولـــى لهـــذا االحتـــلل البريطانـــي واجـــه 
مقاومـــة فـــي اجلنوب وفـــي عـــدن، ومقاومة 
تراوحت بني فترة وأُْخـَرى في مســـتوى قوتها 
أَْو ضعفها أَْو مدها أَْو انحســـارها، على حالة 
أَْو حـــاالت متفاوتـــة، ومســـتويات متفاوتـــة، 
ولكنـــه اســـتفاد مـــن أشـــياء كثيرة مـــن بينها 
وجود أطراف آنذاك في ُكّل تلك املراحل، من 

األهالي من املواطنني، من بعض الشخصيات، 
من كان خيارهـــم أن يرتبطوا بهذا احملتل، أن 
يتعاونـــوا مع هذا احملتـــل، وأن يقاتلوا مع هذا 
احملتـــل، وأن يناصروا هذا احملتل، وأن يبرروا 
لهذا احملتل تواجده، وأن يتعاونوا معه بأســـوأ 
أنواع التعامل، مبا في ذلك ممارســـة التعذيب 
في ســـجونهم بحق الثوار األحرار في مراحل 
متفاوتـــة، االشـــتراك مـــع احملتل فـــي جرائم 
إبادة جماعية، جرائم قتل، جرائم تنكيل بحق 
األهالـــي، في مناطـــق متعددة، وفـــي مراحل 
متعددة من تأريـــخ االحتلل البريطاني لعدن 

واجلنوب.
ا  أنـــا أقول إنـــه حصل تقصيـــٌر كبيـــر ِجـّدً
ا، فـــي املناهـــج التعليميـــة، َوأَيْـًضـــا في  ِجــــّدً
بـــكل  بـــكل مســـتوياته،  النشـــاط اإلعلمـــي 
وســـائله وأدواته، في النشـــاط الشعبي، فيما 
يتعلـــق بهـــذه املســـألة، كان من املفتـــرض أن 
يشـــكل ما حـــدث مـــن االحتـــلل البريطاني 
وملـــدة طويلـــة من الزمـــن ألكثر مـــن 100 عام 
ا  في عـــدن واجلنوب - أن يشـــكل عامًل مهّمً
ا في ُكّل واقعنا فـــي البلد، إضافة إلى ما  ِجــــّدً
ســـبقه من اســـتهداف لبلدنا فـــي ُكّل املراحل 
التأريخيـــة؛ لتعزيـــز الثقافة التـــي حتفظ لنا 
فـــي بلدنا الوعي، وحتفظ لنـــا روحية التحرر 
واالستقلل واملمانعة، والتصدي ألي احتلل 
أجنبـــي؛ ألن وجود فئات أَْو وجـــود أطراف أَْو 
وجود قوى في البلد لديهـــا قابلية للحتلل، 
ولديها قابلية ليس فقط أن تقبل باحملتل، وأن 
تستســـلَم للمحتل األجنبي املعادي الذي يأتي 
بدافع الشر والعدوان، ليس فقط أن تستسلم 
له وأن تقبل باحتلله وسيطرته ونهبه للثروة، 
واحتلله لألرض، وإذالله للبشـــر، بل أن تقف 
بصفـــه، أن تبرر الحتللـــه، أن جتعَل احتللَه 
عامًل للحضارة وفرصة مهمة و... و... إلخ.

هـــذه احلالة كان يجـــب أن نعمـــل على أْن 
ال تتكـــرر فـــي بلدنـــا، كان مـــن املفتـــرض أن 
األداء  يكـــون  أن  الدراســـية،  املناهـــج  تكـــون 
اإلعلمـــي، أن تكـــوَن السياســـاُت فـــي هـــذا 
البلـــد في ُكّل شـــيء، يا إخوة والله لن يشـــهَد 
بلُدنا من االهتمام بهذه املســـألة بقدر ما لدى 
الصينيـــني أَْو ما لدى بعض البلـــدان األُْخـَرى 
جتاه أقوام اســـتعمرتهم، كان ذلك عامًل لهم 
-مثًل- على مســـتوى االستراتيجية الشاملة، 
مثـــًل: السياَســـة التي يبنـــون عليهـــا واقَعهم 
االقتصـــادي، كيـــف يكونون أمة قويـــًة عصّية 
علـــى أولئـــك الذيـــن غزوهـــا في مـــا مضى، 
واحتلوا أرضها، ونهبوا ثروتها، وأذّلوا شعبها، 
أن يكونوا أقوياء حتى ال يتكرر ذلك، أن يكونوا 
عصيني أمام أي احتلل جديد، أمام أي غزو 
أجنبـــي جديـــد، كيف تترســـخ ثقافـــة احلرية 
واالســـتقلل واالســـتعصاء علـــى االحتـــلل 
األجنبـــي حتى ال يكون هناك أي أرضية قابلة 
الحتـــلل أجنبـــي، حتـــى ال يأتـــي أي احتلل 
أجنبـــي من جديـــد فتجد من يصفـــق له، من 
يطبـــل له، مـــن ميجده، من يعظمـــه، من يقف 
معه، مـــن يعبره حتريًرا، مـــن يعتبر االحتلل 
األجنبـــي الواضـــح والســـيطرة األجنبية على 
األرض واإلنَْســـان في اليمن يعتبرها حتريرا، 
ويعتبرها خيـــرا، ويعتبرها نصـــرة، ويعتبرها 
مصلحـــة، ويبرر لها، ويقف معها، ويفعل معها 

ُكّل شيء، يبرر يحارب يقاتل يفعل ُكّل شيء.
اليـــوم أنـــا أقـــول بـــكل مصداقيـــة وبـــكل 
مســـؤولية أن مـــا يحـــدث اليـــوم مـــن حالـــة 
اســـتقطابية واســـعة، من توجه لقوى سياسية 
كثيـــرة فـــي هـــذا البلد، مـــن توجـــه لكثير من 
الناس في صـــف األجنبي، ومناصرة األجنبي 
الـــذي يحتل بوضـــوح بلدنا فـــي اجلنوب وفي 
مناطـــق كثيرة كان نتاًجـــا لتقصير في املرحلة 
املاضية، تقصير كبير في التثقيف في التعليم 
وفـــي اإلعلم، وفي االســـتراتيجية الشـــاملة 
التـــي يبنـــى عليها واقـــع البلد، حتـــى ال يكون 
قابـــل ألي حالة احتلل، وحتـــى يكون عصيا 

بأكثر مما مضى أمام أية حالة احتلل.

نصيحة لعمالء الغزو األمريكي 
السعودي اإلماراتي: عودوا إىل التأريخ 

قليال
ثـــم أَيًْضـــا أقـــول ألي قوى آثـــرت أن تقف 
بصـــف األجنبـــي احملتـــل اليـــوم: عـــودوا إلى 
التأريـــخ قليـــًل، والزمن ال يبعد كثيـــًرا، يعني 
نحـــن اليوم ال نتحـــدث عن أحـــداث تأريخية 
بعضها لها أكثر مـــن 1000 عام، هذا ال، هذا 
قريب العهـــد مقارنة بأحداث تأريخية بعيدة، 
قريـــب العهد، ما الذي تختلفون اليوم فيه عن 
أولئك الذين وقفـــوا مع البريطاني، ُكّل القوى 
التـــي هـــي اليـــوم فـــي صـــف اإلماراتي حتت 
رايـــة األَمريكـــي، فـــي صف الســـعودي حتت 
رايـــة األَمريكي، ما الذي تختلفـــون فيه اليوم 
عمـــن وقفـــوا بصـــف البريطاني وأنتـــم اليوم 
تلعنونهـــم ويلعنهـــم التأريـــخ، تعتبـــرون فعلهم 
خيانـــة، ويســـجل التأريـــخ عليـــه أنهـــم خانوا 
بلدهـــم، وخانـــوا شـــعبهم، وخانـــوا أمتهم، ما 
الـــذي تفرقون به عنهم، مـــا الذي تختلفون به 
عنهـــم، أنتـــم فعلتهم نفس الـــذي فعلوه، وأنتم 
اليـــوم فـــي نفـــس املوقـــع، بنفـــس التصرف، 
بنفس التوجه، نفس الســـلوك، أنتم في موقع 
اخليانة واالشـــتباه، مهما حشدتهم أَْو قدمتم 
من تبريرات زائفة، ال تبرر لإلنَْســـان أن يخون 
بلـــده، وأن يقـــف بصـــف األجنبـــي، خلفات 
داخلية، مشـــاكل داخلية، خلفات سياســـية، 
أي مسائل مهما كانت، ليست مبرًرا صحيًحا 
وســـليًما؛ ألن تقَف مع األجنبـــي ليحتل بلدك 

ويحتل أرضك ويستعمرك ويتحكم بك.

واقُع الجنوب اليوم يف ظل االحتالل
اليوم مـــا الذي يحدث فـــي اجلنوب مثًل؟ 
اســـتعمار بكل ما تعنيه الكلمة، ســـيطرة على 
البشـــر، وحتكم بهم، ومصـــادرة لقرارهم، ما 
هنـــاك أحد في اجلنـــوب وال هناك أحد ممن 
هـــم في صف العـــدوان من عنـــد َعبدربه إلى 
أطرف شـــخص ممـــن هم في صـــف العدوان 
له قرار حّر فـــوق قرار اإلماراتي أَْو فوق قرار 
الســـعودي في بلـــده أَْو في شـــأنه، هل ميتلك 
َعبدربـــه أن يتخـــذ قـــرار ولـــه صلحية فوق 
اإلماراتي وفوق السعودي، فيما يعني عدن أَْو 
يعني اجلنوب فـــي أي منطقة من اجلنوب، أَْو 
يعني الشمال في منطقة من مناطق الشمال؟ 
ال. فمعنـــاه أنك مســـتعمر مســـتعبد، مصادر 
القرار لســـت حـــرا ال تعيش حريتـــك، القرار 
فيـــك في أمر بلـــدك في ُكّل شـــأنك بيد ذلك 
األجنبـــي املعـــادي الذي أتـــى وارتكب أبشـــع 
اجلرائم وفعـــل الفظائع والقبائح والشـــنائع، 
واحتـــل األرض، ثم هو يعـــزز حضوره، ما هي 
األولويات اليوم التي يشـــتغل عليها اإلماراتي 
حتـــت املظلـــة األَمريكيـــة وفي ظـــل األجندة 
األَمريكيـــة فـــي اجلنوب، هـــل لصالـــح أَبْنَــاء 
اجلنوب، هل الوضع يتحسن في اجلنوب يوما 
بعد يوم في ُكّل االجتاهات؟ هل هو ميلك أَبْنَــاء 
اجلنوب أمرهم وقرارهـــم وال يتدخل، ويترك 
األمر لهم؟ و"يشـــتغل فقط يســـرح يناصرهم 
ويدافـــع ويحـــارب وما اردي أيـــش يعمل"؟ ال. 
ولألسف الشـــديد البعض في اجلنوب مع أن 
الكثير مـــن أَبْنَــاء اجلنـــوب خيارهم مختلف، 
خيارهـــم حـــّر، بعـــض فقـــط منهم مشـــتتني 
مرتبكني نتيجة املشـــاكل السياســـية لكنهم ال 
يعيشـــون حالة الرضا عن هذا الواقع، ســـيما 
بعـــد أن جتلت احلقائـــق، األغلب في اجلنوب 

اليوم واألغلب في املناطق احملتلة في أي جزء 
مـــن أجزاء هذا البلد، في شـــرقه أَْو جنوبه أَْو 
فـــي أي بقعه، األغلب غير راضني عن الوضع 
القائـــم، يشـــاهدونه، وتتجلـــى لهـــم األمـــور، 
وتتضح لهـــم احلقائق، ولكن يجـــب التَحـّرك، 
يجب االنتبـــاه؛ ألن في احلالـــة الراهنة دعك 
عن التأريـــخ وإال ففي التأريخ ما يكفي ويفي، 
لكن حتى في احلالة الراهنة ما يشـــهد ويثبت 
أن ُكّل االهتمامات واألولويات بالنسبة للقوى 
احملتلة هـــي ملصاحلهم ألطماعهـــم لرغباتهم 
ألهوائهـــم، ليســـت ملصلحة اليمنيـــني وال من 
مصلحـــة اليمنيني في شـــيء، أبدا. املســـألة 
مســـألة احتلل ومصادرة قرار وسلب حرية، 
نهب ثروة، بدأوا بنهب الثروات، بدأوا يدخلون 
فـــي عقود هي أشـــبه مـــا يكون بصكـــوك بيع 
على املناطق التـــي تتواجد فيها ثروات مهمة، 
بـــدأوا بعمـــل قواعـــد عســـكرية فـــي املناطق 
االســـتراتيجية واملهمـــة واحلساســـة، ومنهـــا 
جزيرة ميون، بدأوا باالستحواذ على سقطرة، 
وهكـــذا يفعلـــون، الهـــدف هو الســـيطرة على 
املواقع واألماكن واملناطق االســـتراتيجية، وأن 
يجعلوا لهم فيها قواعد عســـكرية يستفيدون 
منها في الســـيطرة على البلد، وعلى مســـتوى 
التأثير في واقع املنطقة بكله، النهب للثروات 
واخليـــرات الواعدة التي بقيت مجمدة في ُكّل 
الفترات املاضية فيأتوا هم لنهبها، االستعمار 
لإلنَْســـان اليمني ليكون إنَْسانا ال قرار له، وال 
حرية له، مجرد عسكري معهم، "يسرح يقاتل 
فني ما أرادوه يقاتل"، في حدود الســـعودية أَْو 
في أي مكان، "يشـــلوه يسيروا يطرحوه يقاتل" 
فـــي اليمن أَْو في غير اليمـــن، هذا الهدف أن 
يكون اإلنَْسان اليمني مجرد َعبدلهم، أن يكون 
اليمنيون عبيد لهم يقاتلون بهم "أينما يشتوا".

درٌس مهمٌّ يف مواجهة االحتالل الجديد
فأمام هـــذا الواقـــع واســـتذكاًرا لثورة 14 
أُكتوبـــر يجب أن نعي كشـــعب مينـــي أن علينا 
أن نعـــزز ثقافـــة احلرية واالســـتقلل والروح 
الوطنيـــة املســـؤولة، والوعـــي جتـــاه خطـــورة 
األجنبـــي وأطماعه وأهدافه وما يترتب عليه، 
النتيجـــُة التي وصل إليها النـــاُس فيما مضى 
أيـــام االحتـــلل البريطاني والتـــي في األخير 
تعممت وانتشرت بشكل كبير ضرورة التحرر، 
وأنه ال ميكن أن يطيـــَق اجلميُع حالة اإلذعان 
واالستسلم لهذا األجنبي، والحظوا اليوم كم 
حتتل هذه املســـألة من املنهج املدرسي، مع أن 
ا، مثًل: مســـألة االعتقاالت  فيها ما يفيد ِجـّدً
أيام البريطاني وما كان يفعله أيام االعتقاالت، 
وميارس أبشـــع أنواع التعذيـــب، جرائم القتل 
واإلبـــادة للمزارعني ولســـكان املدن، وما فعله 
ســـواء في هجماتـــه اجلويـــة أَْو البرية، وغير 
ا، يفترض أن  ذلـــك، يعني أشـــياء كثيـــرة ِجــــّدً
يهتـــم بها اإلعـــلم اليوم، وأن يتـــدارك ما قد 
قصر فيـــه في املاضـــي، وكذلـــك يفترض أن 
تلحظ على مستوى عام في الثقافة العامة في 
االســـتراتيجية التي ننطلق منها في هذا البلد 
كشـــعب ميني في ُكّل شـــأننا، هـــذا درس مهم 
نســـتفيد منه اليوم في مواجهة هذا االحتلل 
اجلديد، واالســـتعمار اجلديد، وكما نستفيد 
مـــن تأريخنا من رموزنـــا العظام، من منهجنا، 
مـــن ديننا، مـــن قيمنا، من مبادئنا، ونســـتفيد 
مـــن األحـــداث املعاصـــرة، ونســـتفيد الوعي 
جتاه مـــا يجري اليـــوم من مؤامـــرات ومكائد 
لنتحلى باملســـؤولية، ولنتَحـّرك بناء على هذه 
املسؤولية التي ال بد منها في أن نتحرر، ال بد 
منها في أن ندفع عن أنفســـنا الهوان واإلذالل 
واالســـتعباد والقهر والظلم واالضطهاد، وإال 
فنتائـــج التقصيـــر والتنصـــل عن املســـؤولية 
وانعـــدام الوعي كارثية على أي شـــعب ال يعي 

وال يتَحـّرك.
نَْســـَأُل اللَه -ُســـبَْحانَـُه َوتََعالَى- أن يوّفَقنا 
فـــي الســـير علـــى هديـــه وعلـــى نهجـــه، وأن 
نتحلّى باملســـؤولية التي أمرنا بها في مواَجهة 
الطغيـــان، وأن يرَحَم شـــهداَءنا األبـــرار، وأن 
يُفـــكَّ أســـرانا، ويشـــفي مرضانا، إنَُّه ســـميُع 
الدعاء، وأن ينُصَرنا بنصره، ويؤيَِّدنا بتأييِده.

ـَلُم َعلَيُْكْم َوَرْحَمُة اللِه َوبََرَكاتُُه.. َوالَسّ
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الخمارات ليست أسبرطة
حمود أحمد مثنى

وث2 نملل2اخ2 وث2 نلس2كانية2 نلجغ نفي2ا2 ث2
نلزح2ن2وث2نملأقع2قد2يجعل2نإلحارنت2حش2ا هة2
ثسرطة2نليأنانية2تلك2نلجزي ة2نملديلة2نلع يقة2
نلك2ي2تان2له2ا2دور262ا26يِف2تأري2خ2نليأن2ان2
وتلازعه2نلس2يط ة2ع2ىل2نليأنان2حل2ذ26662ق2
2،6فكل2نلعأنح2ل2حكلاقضة2حع2خدعة2نلجل نل2
نألَح يك2ي2جمي2س2حاتيس2 أص2ف2نإلحارنت2
 اس2رطة2نلجدي2دة،2فعدد2س2كان2نإلحارنت2ث2
يكج2اوز2حليأن2 لس2مة2%226حن2إجمايل2عدد2
نلأنفدي2ن2نلبال2غ2امانية2حالي2ا2يمثلأن2562 
قأحية2وحا2زنلت2ج2زر2إحارنتية2تمت2نثحكالل2
نإلي نني،2ويقدر2نلجالي2ة2نإلي ننية2فيها2 مأنيل2

2666ول2ف2وروس2حاله2م2يكج2اوز662 2حلي2ار2
دوثر2 يلما2سكان2نسرطة2حكجانسأن2حن2د26
ونحد2ولغ2ة2ونحدة2ونظ2ا26ديمق نطي2وحلاخ2

 ارد2إىل2حعكدل.
واقاف2ة2نملجكم2ع2نثس2رطي2حبلي2ة2عىل2
تمجيد2نلجالدة2ونلخش2أنة،2فيخضع2نألطفال2
ذتأرن2ًوإنااا2ًإىل2تدريبات2ش2اقة2يكمملأن2وشد2
نثث2،6فامليأع2ة2ونلكأن2ث2حلب2أذة2يف2حجكمع2
نس2رطة2نلذي2يأنجهأن2وعدنء6م2 أنفس2هم2
دون2نثسكعانة2 م تزقة2و هذه2نل وح2نلقكالية2
نلجلدة2نسكطاعأن2 قيادة2نوريبادس2ون2يهزحأن2
نلف َس2 مأنجهة2حبارشة2ويعيدو6م2إىل2آس2يا2
نلأسطى2عىل2نللقيض2حن2ذلك2دويلة2نإلحارنت2
وح2د2و6م2ح نت2ز2غس2يل2نألحأنل2حن2نلفس2اد2

ونملخ2درنت2نلعاملي2ة2وتأص2ف2 قبل2ة2نلدعارة2
ونلقأندين2حن2ُتّل2ننماء2نلعالم2تجلب2نللس2اء2
حن2وورو 2ا2نلرشقية2وآس2يا2وش2مال2نف يقيا2

ودول2نثتّماد2نلسأفييكي2نلسا ق..
6ل2تكذت ون2)س2قأط2نلطائ2 ة2نإلحارنتية2
نلكي2س2قطت2يف2نلعا26نملايض2يف2روس2يا2وتان2
ُتّل2رتا ها2حن2نللس2اء(262ذن2نملصدر2نل ئييس2
لج2ذب2نلس2ياحة،2فملاخها2صم2 نوي2تصل2
درج2ة2نلم2 نرة2إىل2552حئأي2ة2فليس2ت2 يئ2ة2
جاذ 2ة2للس2كن2وَْو2نلس2ياحة2وق2د2تغر2نمط2
نلمياة2فيها2 اثعكماد2عىل2نملكيفات2ونسكهالك2
حرتف2وغذنء2وحال س2ث2يكلاس2ب2نلصم نء2وَْو2
حع2جالدة2وش2دة2وقأة2نس2رطة،2 ل2يس2بب2
ت 26ال2ًوتش2مما2ًونعأح2ة2جس2دية2لل ج2ال2

ونرتب2اتا2ًفك ي2اً،2فرضب2حمط2ات2نلكه  اء2
تكأقف2نلمياة2وتلكهي2و 2 نج2نلزجاج2ويمدث2

6 و ا2جماعيا2للسكان.
ف2ال2غ ن 2ة2ون2يبق2ى2نلعس2ك ي2نإلحارنتي2
خلف2صفأف2نمل تزقة،2فال2يج ؤ2عىل2حأنجهة2
نملقاتل2نليملي2حع2تأنضع2حعدنته2نلعس2ك ية،2
حقارنة2 اإلحارنتي2نملكف2أق2 أحَدث2تكللأجيا2
نلقك2ل2ونلكدحر2وحع2ذل2ك2تع ض2قادة2وجلأد2
وحع2دنت2نإلحارنت2للقك2ل2ونلكلكيل2ونلكدحر2يف2
ُتّل2نملأنجه2ات2حع2نلجيش2ونللجان2نلش2عبية2
ذوي2طبيعة2جلدة2وخش2لة2حأص2أف2 القأة2
ونلبأس2نلش2ديد2ونلكفاءة2نلعقلية2نملبدعة2حع2
2تلازيل2 نإلحكاني2ات2نملكاح2ة2فق2اد26نألَيّا26َع2دٌّ

لأجأد6م2يِف2ورضلا2ور ما2وجأد2دويلكهم.

ُدعاة التجهيل!
عزان عزان الشهراني 

6لاك2حن2يشع 2 اثرتياح2
ويدع2أ2إىل2نس2كم نر2إيقاف2
نكاي2ة2 نلكعليم2ة2 نلعملي2ة2
ًة2 وَخاصَّ نلمالية2  المكأحة2
نكاي2ًة2 أنص2ار2نلل2ه،2و6ذن2
حا2يعكر2حن2نلغباء2نلش2ديد2
ون2يف2 ح2نلبع2ض2 كجهيل2
و لائلا؛2ألن2نملكرضر2حن62ذه2
نلدعأنت62أ2نلشعب2نليملي2
ولي2س2 نملظل2أ26 نملم2ارص2

حكأنا2ًدون2آخ .
ونلغ ي2ب2 ونلعجي2ب2
ون2يالح2ظ2دع2اة2 نألح2 2 يف2

إيقاف2نلعملية2نلكعليمية2حن2نملؤتم 2نلشعبي2
نلع2دونن2 قل2أنت2 وتفاع2ل2 ن6كم2ا26 نلع2ا26

نلم2دث2ونلع  ي2ة2وتل2وس2ائلهم2نإلعالحية2
حع2نملأض2أع2وس2عيهم2نلمثي2ث2إىل2إيقاف2
نلك2الز26 و26ذن2 نلكعلي2م..2
ونملس2اندة2يضع2نلعديد2حن2

نسئلة2نثسكفها6؟
نفرتضل2ا2صدقي2ة2 ول2أ2
ندعاء2حا2يس2مى2 المكأحة2
ع2ىل2 نلرشعي2ة2 م صه2ا2
ونظ ن2ا2 نليمل2ي،2 نلش2عب2
نليأ26و26ي2تكغل2ّى2وتدعأ2
تالبع2ض2إىل2إيقاف2نلعملية2
نلرت أية،2فأي2ح ص2تبديه2
ع2ىل262ذن2نلش2عب2ويك2أن2
نلم ص2 ووليس2  كجهيله؟!،2
نلكعليم2ونس2كم نريكه2 ع2ىل2
فلم2اذن2 س2بكمر2 226 ا2أرة2 و26دنف2 ح2ن2

تم صأن2عىل2تجهيل2نلشعب؟!.

هل كنا صادقين؟
أحمد شمالن

حع2 دنية2نلعدونن2علدحا2
تان2نملؤيدي2ن2ونملمايدي2ن2
يبالأن2 لكائج2 يررون2وث2
فق2ط2 وتأنه2ا2 نلع2دونن2
ض2د2فصي2ل2يمل2ي2وتل2ا2
نلع2دونن2 نمذر26م2 2أن2
نليمن2وس2يطال2 ُتّل2 ع2ىل2
نلجمي2ع2ول2ن2يف2 ق2 ا2
ث2 وض2د2 وحماي2د2 حؤي2د2
 ا2نس2اء2وث2وطف2ال2وث2
 2ا2حلش2أه2حكأحي2ة2وَْو2
خاص2ة2وس2يكأا 2نلجميع2

وح2ع2تم2ادى2نلع2دونن2 الم2 ب2ونلمصار2
ورضب2نثقكص2اد2لكلهم2تعلكأن2 ل2 عضهم2
و 2دى2تش2فيه2وف ح2ه2وحكى2ح2ع2نلم ب2

نثقكصادي2ة2ونقل2نلبلك2نس2كم و2 علاد6م2
ورتأنه2م2لألَُحم2نملكم2دة2ونلكمالف2نملكبلية2

لرشعيكهم..2
وفعال2ًتأا 2نلجميع2ووخرن2ً
وليس2آخ2 آ2ح ح2ان2وقطع2
عمأح2ا2ً نملأظف2ا2 رونت2ب2
حله2م2خصأصا2ً ونلبس2طاء2
حكعلك2ا2ً زنل2 عضه2م2 وث2
يطال2ب2 و عضه2م2س2خيفا2ً
ويمم2ل2نملس2ئألية2مل2ن2وي2ّد2

نلم َب2ضد6م..2
سيس2كم 2 حك2ى2 وإىل2
تعلكهم؟2وإىل2حكى2سيس2كم 2
وعدوننه؟2 نلكمالف2 قذنرت2ه2
وح2اذن2 عد؟2وح2ا62ي2خطط2
نلكمالف2نلقادحة؟2وتيف2س2يكأن2تصعيده2
نلعدونني؟262ل2 قكل2وَ ْ يَاء2وتث ؟2و26 كدحر2

حا2تبقى2حن2حلش2آت؟2و26 مصار2نقكصادي2
و شع؟..2و6ل2تلا2صادقا2 كمذي نا2مل تزقة2
نلع2دونن2 أنهم2ودونت2وس2أف2يأتي2دور6م2
ونلكخل2ص2حلهم؟2فالكمال2ف2يلظ 2لليملي2
ع2دو2يج2ب2تصفيكه2وحك2ى2حؤيدي2ه2وحا2
ج ى2ويج ي2حن2نعكدنء2عىل2حزب2نإلصالح2
يف2نلجل2أب2 دني2ة2للكخلص2ح2ن2وول2ووتر2
عميل2لهم2و6أ2نلذي2ويّد2نلم ب2ونصدر2 يان2
 2ل2ويقاتل2رس2ميا2ًحع2نلع2دونن2ويف2حدود2
حملكة2نلرش2وس2لم2وخضع2تلي2ا2ًللكمالف2
ول2م2يش2فع2له2ول2م2ي ض2أن2عله2و26ذن2حا2
يجعللا2اا كا2آلخ 2نفس2ألن2حكى2 كسليملا2
وخضأعلا2لرشوط2نلكمالف2تما2فعل2حزب2
نإلصالح2لن2يمقن2دحاءنا2ويمفظ2ت نحكلا..2
26ل2تل2ا2صادق2ا2وَيْض2ا2ً كمذي ن2ا2لمزب2
نإلصالح2حلذ2 دنية2نلعدونن2 أنهم2س2يالقأن2

6ذن2نملصر؟!!.

قبائل ذمار ترفد جبهات القتال ب�� 5000 مقاتل من 
أبنائها وتعلن استمرار التحشيد 

 : خاص:
ِه2حا2 وعلل2ت2قبائ2ُل2حمافظ2ة2ذحار2ع2ن2تأجُّ
يقاِرُب256662حقاتل2ح2ن2و لائها؛2رفدن2ًللجبهات2

إىل2جانب2و طال2نلجيش2ونللجان2نلشعبية.
ج2اء2ذلك2خ2الل2ننعقاد2نللقاء2نلقبيَل2نملأّس2ع2
لقبائ2ل2ذح2ار،2وح2س2نألح2د،2تمت2ش2عار2»حعا2ً
ل فد2نلجبهات2 املقاتلا«؛2مللاقش2ة2حس2كجدنت2
ودور2 نلغاش2م2 نألح يك2ي2 نلس2عأدي2 نلع2دونن2

نلقبيلة2يف2حأنجهكه.
ويف2نللقاء2نلذي2َضم2َّقيادنِت2نملمافظة2ونلسلطة2
نململي2ة2وحش2ايخ2ووعي2ان2قبائ2ل2آن2س2وعلس2
ونلم2دن2ووصا ا2وعكمة،2ووجهاء2وش2خصيات2
نجكماعية2وقيادنت2سياس2ية2وعسك ية2ووحلية،2
وش2ار2حمأد2حممد2ُعبَاد-2حمافظ2نملمافظة،2إىل2
ون2و لاء2ذح2ار2يف2حقدحة2نلصفأف2يف2ُتّل2نملأنقف2
نلأطلية2ويقّدحأن2نلكضميات2نلكبرة2يف2س2بيل2
نلأطن،2حبيل2ا2ًون2ذحار2قّدحت2حكى2نآلن2وتث 2حن2

ولَفي2شهيد.
وشّدد2عباد،2عىل2رضورة2تعزيز2تالُحم2نلجبهة2
نلع2دونن2 ملأنجه2ة2 نلجبه2ات2 ودع2م2 نلدنخلي2ة2
نلسعأدي2نألح يكي2نلغاش2م2ونلكصدي2ملؤنح نته2
وإفش2ال2ُحَخّططاته2نلكي2تس2كهدف2نليمن2ورضا2ً

وشعبا2ًوحضارًة2وتأريخاً.
ويف2نللقاء2وّتد2نملش2ارتأن2عىل2رضورة2تعزيز2
َوحدة2نلصّف2وتماُسك2نلجبهة2نلدنخلية2ونلأقأف2
 ق2أة2وح2ز26ملأنجه2ة2ق2أى2تمال2ف2نلع2دونن2
ودعم2جبه2ات2نلع2زة2ونلك نحة2 ال ج2ال2ونملال2
ونلعكاد2للدفاع2عن2س2يادة2نلأطن2ووحدته2ووحله2
ونسكق نره،2ثفكا2إىل2نلدور2نلبطأيل2لقبائل2نليمن2
عاحة2وقبائل2حمافظ2ة2ذحار2خاصة2يف2حأنجهة2
نلعدونن،2وتذن2نل2دور2نلبطأيل2نملرشف2ونلكأريخي2
أل طال2نلجيش2ونللجان2نلشعبية2يف2جبهات2نلعزة2

ونلك نحة.
ويف2 ي2ان2ص2ادر2عن2نللق2اء2نلقبيَل2نملأّس2ع،2
وعلن2نملش2ارتأن2عن2نسكم نر2حالة2نللفر2نلعا26
حأنجه2ة2 يف2 ونثجكماع2ي2 نلقب2يل2 ونثس2كلفار2

نلعدونن2نلسعأدي2نألح يكي2ودعم2ورفد2جبهات2
نلقكال2 أتث 2حن256662ح2ن2نملقاتلا،2 اإلضافة2
إىل2تش2كيل2لجلة2قبلية2نجكماعية2عىل2حس2كأى2
نملمافظة2وعىل2حسكأى2نملدي يات2للكمشيد2ل فد2
نلجبهات2ودعم2نملعسك نت2ونلجبهات2 املقاتلا،2
تعمل2 صأرة2دنئمة2وحسكم ة2جلبا2نىل2جلب2حع2
ُتّل2نلجهات2نل سمية2ونلقأى2نلأطلية2نمللا6ضة2

للعدونن.
ودع2ا2نلبي2اُن2قبائ2َل2نملمافظ2ة2إىل2إع2الن2
وإج2 نء2ُصل2ح2عا26ضاح2ن2ش2احل2يف2عمأ26
نملمافظة2»يأحن2فيه2نلخائُف2يف2 طن2نملخيف«،2
وت حي2ل2ُتّل2قضاي2ا2نلقكل2ونلث2أر2ونلخالفات2
ونللزنعات2إىل2حا2 عد2تم ي 2نلأطن2ودح 2قأى2
نلغ2زو2ونثحك2الل2ونلكف2 غ2ملأنجه2ة2نلعدونن2
ودع2م2ورف2د2نلجبه2ات2 املقاتل2ا،2تم2ا2دعا2
نألحزنب2ونلقأى2ونملكأنات2نلسياسية2نلأطلية2
ونثجكماعية2ونلقبلية2إىل2تأحيد2نلجهأد2وَرّص2
نلصفأف2يف2حأنجه2ة2نلعدونن2وتأحيد2نلجبهة2

نلدنخلية.

رئيس ال��وزراء يدش��ن العام 
ويش��يد  الجدي��د  الدراس��ي 
بتفاعل املعلمني واملعلمات 

 : خاص:
وش2اد2عبدنلعزيز2 ن2حبكأر2–2رئيُس2نلأزرنء،2 الكفاعل2نلأطلي2نملسئأل2
للمعلمات2ونملعلما2نلذين2نسكش2ع ون2نملس2ؤولية2ونلكمق2أن2 املدنرس2ألدنء2
نلأنج2ب2نلأطلي2ونإلنَْس2اني2رغم2نلظ وف2نلصعبة2نلكي2يعيش2أنها2حالياً،2
حش2ددن2ًعىل2و6مية2ح نعاة2حصال2ح2نلطالب2ونلطالبات2وحقهم2يف2نلمصأل2
عىل2نلكعليم،2حكمليا2ًلهم2 كمصيل2علمي2وحع يف2لكعأيض2حا2فاتهم2ونللماق2

 املدنرس2نألخ ى2نلكي2 دوت2نلعملية2نلكعليمية2فيها2حلذ2وسبأعا.
ووش2ار2 ن2حبكأر،2خالل2تدشيله2وحس2نألحد،2حن2حدرسة2عائشة2للبلات2
تدش2ا2نلع2ا26نل2درنيس2أ262-262628ع2ىل2حس2كأى2نلعاصم2ة2صلعاء2
ونملمافظ2ات،2إىل2ون2طبيع2ة2نلظ وف2نلك2ي2تم 2 ها2نليمن2 س2بب2نلعدونن2
ة2فيما2يكعلق2 كأخ 2رصف2 نلس2عأدي2وحصاره2نلظالم2وتدنعياتهم2ا،2َخاصَّ

ح تبات2نملعلما2ونملعلمات2ونلكي2ف ضت2تأخر2 دء2نلعا26نلدرنيس.2
وتط ق2رئيس2نلأزرنء2يف2تلمكه2إىل2نلملأل2نلكي2تم2نلكأنُصُل2إليها2ملعالجة2
رصف2ح تبات2نملدرس2ات2ونملدرس2ا2رغم2صعأ ة2نلأضع2نل ن6ن2وحعاناة2
جمي2ع2حأظفي2نلجهاز2نإلدنري2للدولة،2حأضم2ا2ًونه2تم2إق نر2رصف2نصف2
ح تب2ش2ه يا2ًللمعلمات2ونملعلما2ونللصف2نآلخ 2حأند2غذنئية2عر2نلبطاقة2

نلكمأيلية.
ون2ّأه2 ن2حبك2أر،2 اثلكفاف2نلش2عبي2نلكبر،2حأل2نلقيادة2نلسياس2ية2
حمثلًة2 املجلس2نلس2يايس2لكجاوز2نلكمدي2ات2وحأنجهة2نلعدونن2وُحَخّططه2
نلكدح2ري2ونلكمزيقي2لليمن2وس2عيه2إىل2تجهيل2نألجي2ال،2حضيفاً:2حاضأن2
رغ2م2تاف2ة2إعاق2ات2دول2نلع2دونن2وح2ا2تبثه2آثته2م2نإلعالحية،2يف2تس2ير2
ش2ؤون2حياتلا2وودنء2ونجباتلا2دونما2نلكفك2ر2 الرتنجع2عن2حأنقفلا2نملعللة2
ونلثا ك2ة،2وللا2يف2نإلرندة2ونل وح2نملعلأية2نلعالية2للجيش2ونللجان2نلش2عبية2
نلكي2ضملت2نس2كم نر2نملقاوحة2عىل62ذن2نللمأ2نألس2طأري،2نللمأذج2نلمي2

يف2نلثبات2وصدق2نملأقف«.
وووض2ح2ون2نليمن2 خر2دنئما2ًوحكى2نآلن2لم2تأظَّف2تافة2طاقكها2نملكاحة2
ملأنجه2ة2نلعدونن2ذل2ك2ون2حا2يقأ26 ه2نلجيش2ونللجان2نلش2عبية2حن2وعمال2

و طأثت2ث2تمثّل2إث2نلبعض2حن62ذه2نلطاقات2نملأجأد2لديلا.
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نثالا

نلعدد

226حم 26م 2626
226وتكأ  2أ6262

)6أ2(
عرض 

مجزرُة الحجاج الكبرى في تنومة وسدوان

الــفـصـل الخــامس
الـشــهــداء والنـاجــون

حمود عبداهلل األهنومي 
...

22-2نلش2هيد2قائ2د2ن2ارص2ع2يل2ص2ر،2حن2
و26ايل2ق ية2حلملم2نألش2مأر،2ل2أنء2حجة،2تان2
ح2ن2وجه2اء2حمل2ه،2وتان2  فقك2ه2االا2ة2حن2
و6ايل2ق يكه2نسكش2هدون2جميع2اً،2حا2عدى2نح وة2
ح2ن2 يت2َص2ِر2تانت2حكزوج2ة2يف2ق ية2نلزنفن،2
نألش2مأر،2نج2ت2وعادت2 ع2د2نملج2زرة2 بضع2
ش2هأر،2ووخرت2و6ايل2نلش2هيد2 م2ا2حدث2وون2
نلش2هيد2تان2حس2لما2ًوحف2 2ل2ه2حرتس2ا2ًعلد2

6جأ26نلغطغط2وقكل2حجمأعة2حلهم2)2(.
22-2نلش2هيد2نلعالح2ة2حممد2حس2ا2فايع،2
تان2حاتم2ا2نخكياريا2يف2 الد2خ2أثن2 ن2عاح ،2

وخلف2ور عة2حن2نألوثد.2)2(.
 2-2نلش2هيد2حمم2د2حصلح2نلأش2اح،2حن2
و26ايل2حديلة2صلعاء،2نسكُْش2ِهد2وعم2ُ ه2حأنيل2
258س2لة،2حيث2نحكُِسَب2سعيُه2يف2عا826م22ه،2
ذ2عملية2 طألي2ة2فدنئية،2 وتان2نلش2هيد2ق2د2نفَّ
تلِب2ئ2ع2ن2وصال2ة2نليمل2ي2نلك يم2نل2ذي2يضع2
روح2ه2يف2خدح2ة2ورونح2نآلخ ين،2فقد2تكفل62أ2
ورفي2ٌق2له2 إعاقة2تق2د26ُّنملعكدين2عىل2نلمجاج2
وحش2اغلكهم2ليكمك2ن2ولأ2 ع2ُض2نلمجاج2حن2
نللجاة،2وقاحا2 ذلك2حكى2نسكُش2هدن2رحمة2نلله2

عليهما) (.
26-2نلش2هيد2حمم2د2حمس2ن2ع2يل2 ن2عيل2

وحمد2شدند،...)6(
25-2نلش2هيد2يميى2 ن2وحمد2 ن2قاس2م2 ن2
عبدنلله2حميد2نلدين،2ن ن2س2يف2نإلس2ال26وحمد2
 ن2قاسم2حميد2نلدين،2ولد2نمأ262 2ه،2وتان2
ق2د2وقبل2ع2ىل2طل2ب2نلعل2م،2وتكلمذ2ع2ىل2تبار2
نملش2ايخ2نألع2ال2،6تالق2ايض2نلعالحة2نلمس2ا2
 2ن2عيل2نلعم ي،2وغ2ره،2وقد2"تان2ورشف2عىل2
نللب2أغ2و26أ2يف2س2ن2نلش2باب"،2وتان2حكديِّلا2
فاضال،2تلَّفه2نإلحا26يميى2 أن2يكأن2نائب2وحر2
نلمج؛2ملكانكه2حن2ونلده،2نلذي2تان2حعجبا2 ه)5(.
ذت ه2نلس2يد2نلعالحة2نمل2ؤرخ2حممد2ز ارة2يف2

ثحيكه)6(،2حيث2قال:
وحات2فيها2حن2نلسادنت2آل2حميد

نلدين2شهِب2نلعىل2ونلعلِم2ونلعمِل
يميى2 ن2وحمد2سيف2نملسلما2سليل2قا

سٍم2نجِل2عبِدنلله2نجِل2عيل
حن2نيٍِّف2 عد2عرشيٍن2ملألده

اأى2شهيدن2شهاُب2نلفضل2ونلعمل
ف حمة2نلله2تغشاه2وحن2دفلأن)أ(

 العا626ذن2حن2نلمجاج2عن2تَمِل

26-نلش2هيد2يمي2ى2إس2ماعيل2نلضمياني،2
حن2و26ايل2ضميان2صعدة،2وح2ن2وعيانها،2و6أ2

حشهأر2فيها)8(.
أ2-2نلش2هيد2يميى2حممد2نلعزب،2حن2ق ية2

حلملم2نلسفىل،2عزلة2نألشمأر2)عم نن(2)م(.
2،28م262،2-2رجالن2ونح وة2حن2و6ايل2حديلة2
نلطأيلة2)نملمأيت(،2لم2نكمكن2حن2نلكع ف2عىل2

وسمائهم2حكى2نآلن.

ثانياً: الناجون
ش2اع2تث2رن2يف2نملص2ادر2نلكأريخي2ة2ون2عدد2
نللاج2ا2قليٌل2ج2دن،2حن2ش2خصا)26(،2إىل252وو2
26وو2أ2وش2خاص)22(،262م2ح2ن2تأل2َّأن2نإلخب2اَر2

ونل ونيَة2لأقائِع2نلماداة2نألليمة.
262ذه2نملعلأحة2عل2د2نلكمقي2ق2نلعلمي2 لك2نَّ
ليس2ت2س2أى2ش2ائعة؛2إذ62لاك2حعلأحات2حن2
نملعايش2ا2ونفس2هم2للم2َدث2يَُقدِّح2أن2ورقاحا2ً
وتث2َ 2حن2ذل2ك2 كث2ر،2تم2ا2ون2عملي2ة2نلككبُّع2
ونثس2كقصاء2نلبس2يطة2ونألوَّلية2ونلكي2وج ن6ا2
نلباح2ث2وت2ََّدْت2ون2ع2دد2نللاجا2وتث2 2حن2ذلك2

نلعدد2نلشائع2تما2سيأتي.
وت2َّدت2ج ي2دة2نلقبلة2وصأَل2وح2ر2نلمج2إىل2
حأسم2ذلك2نلعا26 عد2نلأقعة2وحعه2حن2نللاجا2
حئة2وخمس2أن2ش2خصاً،2وتان2ت2نلج يدة2قد2
وخرَْت2 لجاة2نمِأ2نلس2بعا2وو2نلثمانا2يف2عدٍد2
سا ق2لها)22(.2 ل2تقد26ون2نلقايض2وحمد2نلج نيف2
ذت 2ون2نللاجا2حا2يقارب2نل2286شخصا) 2(.

 2ل2ذل2ك2نلبم2ث2نملخط2أط2ذو2نلكفاصي2ل2
ث2وس2كبعد2صمك2ه،2 نلدقيق2ة2يعطيل2ا2رقم2ا2ً
و26أ2ون2ق يب2ا2ًحن2"خم2س2حئة62  2أن2حال2
نل حاية")26(،2حس2كغلا2حال2ة2نلهجأ2،6وعاحل2
نلأقت2نلفارق2 ا2تلأحة2وسدونن؛2إذ2لعل2وغلب2
وولئ2ك2نللاجا2تانأن2حن2ف قكي2س2دونن2نلذين2
زون2حن2ش2أن6ق2نلجبال2 مثا2عن2نللجاة2يف2 تقفَّ

ع صات2تهاحة.

أسماء وتراجم قليٍل منهم 
تق2د26َّذتُ 2نلش2ائعة2 ك2أن2نللاج2ا2 عدد2
وصا 2ع2نليد،2وحع2ذل2ك2فهي2تعك2س2نلأجدنن2
نلشعبي2نملكملِّك2لللاس،2ونلذي2يأحي2 هأل2وقع2
نملذ مة2عىل2وسماعهم،2وعظيم2فظاعكها،2وحن2
خ2الل2تكبُّع2وويل2ٍّتب2ا2ون62لاك2ع2ددن2وتر2حما2

تذت ه2تلك2نلشائعة.
6ذه2قائم2ة2وولية2 أس2ماء2 ع2ض2نللاجا2
وت نج2م2 عضه2م2حم2ن2عث ت2ع2ىل2حعلأحات2

علهم،2ح تَّبة2و جدياً:
2-نلم2اج2إ  ن6ي2م2 2ن2وحمد2نلمش2مأش2
)ت6م 2ه(،2ح2ن2و26ل2رحب2ان،2صع2دة،2تان2
حالزح2ا2لكك2اب2نلل2ه،2تمّ غ2 2ا2نلدح2اء2والاء2
نملجزرة،2ام2ننسل2 عد2ذ6اب2نملعكدين2حن2حكان2

نملجزرة)25(.
2-نلس2يد2نلعالحة2نلعا د2حس2ا2 ن2عبدنلله2
نلم جي،2لعله2حن2علماء2صعدة،2ع فه2نلشهيد2
نلدتكأر2عبدنلك يم2جد ان،2شيخا2تبرن،2ووورد2
نس2مه2يف62احش2حقدح2ة2تكيِّب2)إرش2اد2ذوي2
نأللباب2إىل2حقيقة2وقأنل2ن ن2عبدنلأ6اب(2للسيد2
نلعالحة2حممد2 ن2إسماعيل2نألحر2)ت2282ه(2

علد2ذت ه2ع ضا2لهذه2نملجزرة.
 -صال2ح2رسنج،2ح2ن2جبل2عي2ان،2حدي ية2
حج2ة،2نج2ا2ح2ن2نملذ م2ة2 ارتمائه2 2ا2دحاء2
نلقكىل،2ونسكطاع2نللجاء2وَيْضا2ً اح وٍة2حن2قبيلة2
خ2أثن2نلطيال،2نجت262ي2نألخ ى2حن2نملذ مة،2
وقد2ووصلها2 عد2ذلك2إىل2و6لها2يف2خأثن2نلطيال،2
فأت حأه2ووعزون2جانبه)26(.2و6ذه2نلقضية2تثبت2
وج2أد2نلعل2رص2نللس2ائي2يف2قافل2ة2نلمجي2ج،2
 اإلضافة2إىل2ترصيح2نل حالة2نزيه2نلعظم2 ذلك.
6-2تل2ك2نمل2 وة2حن2خ2أثن2نلطي2ال،2خأثن2
نلعالي2ة،2ونلك2ي2ووصله2ا2نلم2اج2صالح2رسنج2

رحمه2نلله.
5-2تلك2نمل وة2ح2ن2 لي2صر2حن2ق ية2حلملم2
نلك2ي2نج2ت2ح2ن2نملذ م2ة2ووصلت2 ع2د2 ضع2

شهأر2إىل2ق يكها2ووخرت2 املجزرة2)أ2(.
6-2نلس2يد2ضي2ف2نلل2ه2نمله2دي،2ح2ن2حمل2ِّ
ح2ن2 وفل2ت2 ق2د2 وتان2 إب،2 2– عم2ار2 نلع يل2ة2
نملج حا2يف2نملج2زرة2 ميلٍة2نتََّخذ6ا،2حيث2رَحى2
2 يلها2حكى2ن كعد2  لفِسه2 ا2دحاٍء2تثرة،2ونحكدَّ

عله2نلقكل2ة،2ام2َّتم2َّحطاردت2ُه2وآخ ين2 عد2ذلك2
ح2ن2نلجيش2نللج2دي2وصماب2نإل 2ل،2فاخكبأون2
عله2م،2ا2م2نلكقا26م2قط2اُع2ط2 ق2يف2نلط يق،2
وس2لبأ6م2ايا هم،2ولم2يرتتأن2عىل2وجس2احهم2
ش2يئا2حن2نللباِس2سأى2نلرسنويل،2إىل2ون2وصلأن2
إىل2ق ي2ٍة2صغرٍة،2تان2 ه2ا2ذلك2نل جل2نلصالح،2
نل2ذي2وت حهم2وآحلهم2حك2ى2وصألهم2إىل2ح تز2

حكأحي)28(.
أ-2نلماج2عبدنلأ6اب2 ن2وحمد2نلخباني2)ت2
 ع2د86 2ه(،2حن2ق ية2نل2ذنري،2حن2حمافظة2

إب)م2(.
8-2نلم2اج2ع2يل2صالح2نمل ش2مي،2حن2و6ايل2

حديلة2تمالن2عفار،2حمافظة2حجة)26(.
م-2نلماج2نألس2كاذ2غالب2نلم نزي،2حن2و6ايل2
حديل2ة2صلع2اء،2تان2رفيق2ا2للطبي2ب2حمادي2
نلرتت2ي،2و6أ2نل2ذي2روى2تيفية2حقك2ل2رفيقه2

تما2تقد6.
26-2نلس2يد2نلعالح2ة2حممد2 2ن2عبدنلله2 ن2
وحمد2 2ن2عبدنلك يم،2حن2ذرية2نألحر2عبد2نل ب2
 ن2عيل2 ن2شمس2نلدين2ن ن2نإلحا26رشف2نلدين،2
ولد2سلة2م6 2ه،2ووَخذ2نلعلَم2عن2نلسيد2نلعالحة2
حس2ا2 ن2حممد2و أ2طال2ب2يف2نلفقه2ونللمأ،2
وعن2نلس2يد2نلعالحة2عبدنلصمد2 ن2عبدنل حمن2
و أ2طالب،2وع2ن2نلقايض2عبدنلأ6اب2 ن2حممد2
نملجا6د،2وغر26م،2ووخذ2نلق نءنت2نلس2بع2عن2
نلس2يد2نلعالحة2نمُلْقِ ئ2يميى2 ن2حممد2نلكبيس،2
وتالحي2ذُه2تث2رون2يف2نلعلأ2،6وتجأي2د2نلق آن2
ونملك2أن،2وتان2تل2حن2حلزلكه2و26أ2وعزب،2ام2
 يك2ه2و6أ2حك2زوج،2يف2غاية2نللظ2ا26ونللظافة2
ورنئمة2نلعأد2تلفح2حلها.2وتان2ت يم2نألخالق،2
س2خي2نللفس،2صادق2نللهج2ة،2عظيم2نمل وءة،2
يمب2حعايل2نألحأر،2ويفصل2 ا2نملكلازعا2وو6ل2
نل2رتتات2حجانا،2ام2تعا2عاح2ال2لعيال2رسيح،2
2ح2دة2حن2نلزحن2يف2 وللقفل2ة،2ونملخادر،2ام2تعاَّ
عضأية2حمكمة2نثسكئلاف2نلرشعية2 صلعاء،2
وتان2قد2حج2ح نرن،2وتأيف2عا26 م 2ه،2وش2يع2
جلازت2ه2نللاس2 جمي2ع2طبقاتهم2ح2ن2علماء،2
وتجار،2وضباط،2وعاحة،2وحمن2ش2يَّعه2نل ئيس2
إ  ن6يم2نلممدي،2ولم2تشَهْد2صلعاُء2جلازًة2وتثَ 2

حن2جلازته،2ورااه2تثر2حن2نلشع نء)22(.
22-2رج2ٌل2ح2ن2آل2نلذوي2د2حن2و26ايل2حديلة2

صع2دة،2نج2ا2 كظا26 ه2 امل2أت2ونرتمائه2 ا2
نلجث2ث2ونلدح2اء،2و6أ2نل2ذي2س2مع2نللجديا2
و26م2يطأفأن2 ا2نلقكىل،2ووحد2قادتهم2يس2أل2
جلأده:2تم2قكلت؟2ف2إذن2قال:2ونحد،2قال2له:2لك2
ق2رص2يف2نلجل2ة،2وإذن2قال2وتث 2 2رشه2 قصأٍر2
 عدِد2َحْن2قكل2حن2حجاج2 يت2نلله2نلم ن6)22(.

22-2رج2ل2ح2ن2نلعبديا2حن2و26ايل2رحبان،2
صعدة،2حن2آل2عدونن...) 2(.

 2-2رج2ل2ح2ن2نلعبدي2ا2ويض2اً،2ح2ن2و6ايل2
رحبان،2صعدة،...)26(

هل كانوا محرمني؟
2  م2ا2ون2نلق2أ26لم2يكأن2أن2قد2وصل2أن2إىل2ويٍّ
2حلها،2فإنه2 ح2ن2حأنقي2ِت2نلم2ج،2وث2إىل2إزنِء2ويٍّ
2حلهم،2وث2 ح2ونه2لم2يكن2قد2وح2 26ويٌّ ح2ن2نمل جَّ
تساعُد2ظ وف2نلسف 2نلشاقة2ونمُلْعِلكة2آنذنك2ويّا2ً
حلهم2عىل2نلكطأع2 اإلح ن26حن2وحكلٍة2س2ا قة2
ُزه2نلفقه2نإلس2الحي؛2لذن2 للميقات،2ونل2ذي2يجأِّ

ح2ونهم2لم2يكأنأن2قد2وح حأن2 عد. يرتجَّ
و لاًء2عىل62ذن،2يبدو2ون2قأَل2نلقايض2نألتأع:2
"نعكدى2عليهم2جيش2نمللك2عبدنلعزيز2آل2س2عأد2
فقكله2م2و6م2ُحْمِ حأن")25(،2وحا2ذت ه2نلقايض2
عبدنل حم2ن2نإلرياني2حن2ونهم2"تله2م2ُحِهلُّأن2
 اإلح2 ن26للم2ج"،2وتذل2ك2حلاقش2ة2نلباح2ث2
نلدتكأر2عبدنل حمن2نلأجيه2ل ونية2آل2سعأد2يف2
نملذ م2ة2 قأله:2"ولم2يكن2نرتدنُء2وولئك2نلضمايا2
للباس2نلمج2يف2حأس2م2نلمج2دنفع2ا2للَقكَلة2تي2
يكأتَّدون2حن62أية2ضمايا6م")26(،2تله2نشأ2عن2

نلأ6م2ونثلكباس.
وح2ن2خالل62ذن2نلفصل..2يكبا2ون2نلش2هدنء2
تان2أن2وتث2 2ح2ن6662 2ش2هيد،2وون2نللاج2ا2
حلهم2حأنيل25662ش2خص،2وون2وضع2نلس2لطة2
نلس2ا قة2وعالقكها2حع2نظا26آل2س2عأد2ودَّى2إىل2
إ6مال2تأايق62ذه2نلماداة2ثحقا،2وونه2يجُب2ون2

ث2يفأَت2نليمليا62ذن2نألح 2ح ة2وخ ى.
يكبع2يف2نلملق2ة2نلقادحة:2نلفصل2نلس2ادس2
نللكائج2ونآلاار2ونلكطأرنت2نملرتتِّبة2عىل2نملجزرة
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)1( م�ن إفادة األخ طارق عبدالله صرب قائد )من ذرية الش�هيد(، إفادة ش�فهية بتأريخ 
2017/10/3م.

)2( م�ن إفادة حفيده الس�يد حس�ن فايع محمد حس�ن فاي�ع، إفادة ش�فهية، بتأريخ 
10/4/ 2017م.

)3( من إفادة األخ الدكتور أحمد الوشاح عن آبائه.
)4( صادفُت حسابا يف قوقل اسمه )MOHAMMED SHADDAD( يذكر أن جده هذا 

شهيد يف تلك امل��ج��زرة.
)5( مطهر، س�رة اإلم���ام ي��ح��ي�ى ب�ن محمد حميد الدي�ن، ج2، ص428؛ ومن 
ترجم�ة قصرة كتبه�ا يل الدكتور العالم�ة أحمد بن عبدامللك بن أحمد بن قاس�م 

حميد الدين، ابن أخي الشهيد، يف عام 2017م.
)6( نزهة النظر يف أعيان القرن الرابع عرش – خ – بقلم ولد املؤلف مفتي ال��ي��م��ن 
الس�ابق، السيد العالمة أحمد بن محمد زبارة، فرغ من نسخه يف شوال 1404ه�، 

)توجد منه نسخة مصورة يف مركز الوثائق واملعلومات(، ج4، ص150.
)7( ت�م ترجي�ح أنه لم يحظ أولئك ال�ش���ه��داء حتى بدفن وحثي�ات من الرتاب، بل 

تركوا للسباع والطيور، ثم سحبتهم السيول إىل ما شاءت.
)8( من إفادة السيد األستاذ محمد أحمد الحاكم حفظه ال�ل�ه.

)9( من إفادة األخ طارق عبدالله صرب، إفادة شفهية بتأريخ 2017/10/3م.
)10( كشف االرتياب، ص50.

)11( العظ�م، رحلة يف العربية الس�عيدة، ص227؛ والش�هاري، املطامع الس�عودية يف 
ال��ي��م��ن، ص-66 67.

)12( جريدة القبلة، العدد 705، ص4؛ والعدد 703، ص1.
)13( الجرايف، تعليقة عىل املجزرة، يف حامية كتاب ديوان املتنبي يف مكتبة بدر.

)14( ب��ح��ث مفيد، 114/ أ- ب.
)15( من إفادة الس�يد العالمة محمد قاسم الهاش�مي، بتأريخ ذي الحجة، 1438ه�، 
رواية عن العالمة يحيى حسن عبدالرزاق الحشحوش، وسيدنا أحمد عبدالرزاق 

الحشحوش.
)16( م�ن إفادة األخ ال��ح��اج حمود عيل الراجعي، من مديرية نجرة، محافظة حجة، 
حي�ث ع�رف الناجي وكان يحدثه�م عن امل��ج���زرة، وأخذت ه�ذه اإلفادة من 

ال��ح��اج بتأريخ ذي القعدة 1438ه�.
)17( صرب، إفادة شفهية بتأريخ 2017/10/3م.

)18( من إفادة السيد العالمة عبدالرحمن بن حمود الوشيل.
)19( من إفادة األستاذ الفاضل السيد عيل بن محمد بن يحيى الذاري.

)20( من إفادة األستاذ الفاضل السيد عباس عيل حفظ الدين الكحالني، من أهايل مدينة 
كحالن عفار، بتأريخ ذي القعدة 1438ه�.

)21( زبارة، نزهة النظر، ج2، ص581؛ ونزهة النظر أيضا، - خ -، ج3، ص247.
)22( من إفادة األخ محمد أحمد سهيل، من صعدة يرويها عن أبيه، عن أحد الن�اج��ن 

من آل الذويد بصعدة.
)23( م�ن إف�ادة األخ األس�تاذ امل�ؤرخ عبدالرقيب حج�ر، بتأري�خ 21 ذي ال��ح��جة 

1438ه�.
)24( من إفادة األخ األستاذ املؤرخ عبدالرقيب حجر، بتأريخ 21 ذي ال��ح��جة 1438ه�.

)25( األكوع، هجر العلم ومعاقله يف اليمن، ج3، ص1531.
)26( الوجيه، عسر يف النزاع السعودي ال��ي��م��ني، ص126.

عندما تصبح الجراح بلسماً واآلالم آماالً بالنصر
بقية من الصفحة األخيرة

تجلت2 كأفيق2نلله2لهم2يف2ابات2وصمأد2وحثّلت2
ذروة2نلكضمية2فلم2تلكرس2نفأسهم2ولم2يكمطمأن2
وَْو2يفك2 ون2يف2نلرتنجع2ولم2تدفعه2م2آثُحهم2للكلك 2
ملبادئهم2ولم2يج 6م2فق2دنُن2وعضائهم2للكذح 2حن2

حآلهم2وَْو2نلكملُّن2 عطائهم.
وعلدحا2نأتي2إىل2نس2كذتار2حأنقف2ج حانا2نجد2
تل2ك2نل وحية2نإليَْمانية2ونملعلأي2ات2نلعالية2ونلثقة2
 مأقفه2م2ونل ىض2 ما62م2علي2ه.2فقدحأن2نملأنقف2
نلعظيمة2نملمكدة2روحية2إيَْمانية2وحأقفا2ًحس2ئأث2ً
ح2ن2روحي2ة2وحأنق2ف2نلش2هيد2نإلح2ا26زي2د2)ع(2
2 نلُق2ْ آنية،2فهأ2نلقائل2))ونلله2حا2ت ه2قأ26ٌقط2َح َّ
نلسيأف2إّث2ذّلأن((2وعلدحا2نسكقبل2نلشهادة2يقأل2

))نلشهادة2نلشهادة2نلممد2لله2نلذي2رزقليها((.
تلك2نل وحية62ي2نفُس2ها2نلكي2حملها2ج حانا2
وش2هدنؤنا2و6م2يس2كقبلأن2نلش2هادة2ويكأ6بأن2
لل حي2ل2إىل2نلله.2فلجد2ح2ن2نلج حى2حن2يدعأ2نلله2
ون2يكقبل2حا2قدحه2وي نه2قليال2ًيف2سبيل2نلله،2ونذت 2
حله2ا2حأقف2نلش2هيد2حممد2نلدغ2 ي2نلذي2وصيب2
 الج2 نح2لكله2ورص2عىل2نلبقاء2يف2نمليدنن2وحأنَصلة2
نملأنجه2ة2حك2ى2وصيب2ح2 ة2وُْخ2َ ى2ووال2اء2نقله2
وإسعافه2ونفس2ه2تفيض2تان2يقأل2)نللهم2تقبَّْل2

حلي62ذن2نلقليل(.
وغر2ُخاٍف2عىل2وحد2حأنقف2نلش2هيد2و ي2وحمد2
حمض2ة2نلقأية2رغم2حجم2إعاقك2ه2حكى2لقي2نلله2

ش2هيدن2ً عد2ون2نّكل2 الغزنة2ووذنقهم2نلأيل2ونملئات2
ح2ن2نملأنق2ف2للج ح2ى2نلعظماء2وح2ن2يقف2ضد2

نلعدونن.2
وث2غ ن 2ة2يف2حأنق2ف2نلعظماء2ح2ن2نلج حى،2
ف2كل2ح2ن2حمل2أن2نل وحي2ة2نإليَْمانية2ع2ىل2نحكدند2
نلكأريخ2 قيت2حعلأياتهم2عالية2ونفسياتهم2قأية2
وحش2دودة2إىل2نلله2ث2يلش2دون2حن2ورنئها2س2أى2
رضاه2ونللرص2عىل2وعدنءه.2فال  يأن2ذلك2نللمأذج2
نلعظي2م2نلذي2قّدحهم2نلُق22ْ آن2نلك يم2تملقطعا2
إىل2ر ه2م2صا  ين2حسكش2ع ين2للكقصر2رغم2حا2
حصل2لهم2حن2شهدنء2وإصا ات،2إّث2ونهم2لم2يمّلأن2
وَْو2يف2رت2عزُحه2م2ولم2يضعف2أن2وَْو2يكمطم2أن2َولم2

يفك ون2يف2نثسكس2ال6..2وحلطقهم2يعكس2ونقعهم2
نللفيس2نإليَْماني..2ونأل6م2حن2ذلك2 قاء2نألحل2لديهم2
 اللرص2ونلطمأح2إىل2ذلك2عمليًّا..2)َوَحا2َتاَن2َقْأَلُهْم2
نَفلَا2يِف2وَْحِ نَا2 2وَن2َقال2ُأن2َر َّلَا2نْغِفْ 2َللَا2ذُنُأ َلَا2َوإرِْسَ إِثَّ
نَا2َعىَل2نْلَق2ْأ26ِنْلَكاِفِ يَن(2آل2 َواَب2ِّْت2وَْقَدنَحل2َا2َوننرُصْ

عم نن:١٤٧2
نم2أذج2آخ2 2قّدح2ه2نلُق22ْ آن2نلك ي2م2ملأنقف2
نلج ح2ى2علدح2ا2علمأن2 م2ا2حصل2ح2ن2نلهزيمة2
يف2نهاي2ة2حع ت2ة2وُُحد2حمل2أن2وس2لمكهم2ورتبأن2
خيأَله2م2وتَم2ّ تأن2ملطاردة2نلعدو2وحالحقكه،2غر2
آ ه2ا2 إصا اته2م،2فع2ىل2وقل2تقدي2 2ون2ث2يف ح2
نلع2دو2 ل2رصه2حا2يص2ل2نل2كال26إلي2ه2ون62لاك2

َح2ن2تان2يالحق2ه2وي ي2د2حأنجهكه..2)نلَِّذي2َن2َقاَل2
2نللَّاَس2َقْد2َجَمُعأن2َلُكْم2َفاْخَش2ْأ6ُْم2 َلُه2ُم2نلل2َّاُس2إِنَّ
َفَزنَد26ُْم2إِيَمانًا2َوَقالُأن2َحْس2بُلَا2نلل2َُّه2َوِنْعَم2نْلَأِتيُل(

)عم نن:١٧٢2(.2
6كذن2يلبغي2ون2تكأن2نمل دودنُت2ألي2حدث2ووية2
إصا ة2)فال62زيمة2وث2ت نجع2وث2ضعف2وث62أنن2
وث2يأس2وث2إحباط2وث2نسكسال26وث2تذح 2وَْو2تلك 2
وَْو2تمل2ن2حهم2ا2جّل2نملص2اب2وَعُظَم2ت2نثصا اُت2
وتيفم2ا2تانت2نلعأنئ2ق2ونإلعاقات..2ونس2كذتاُرنا2
وتذترُن2ا2 مثل62ذه2نملأنقف2 اس2كم نر2تفيٌل2 أن2
ل2نلج نح2 لس2ما2ًوتجع2ل2نآلث26آح2اث2ًواقة2 نم2أِّ

 اللرص.
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نثالا

نلعدد

226حم 26م 2626
226وتكأ  2أ6262

)6أ2(
كتابات 

اإلمام زيد وعي وجهاد
زيد البعوة

ح2ن2ذت2 ى62يهات2
ذت2 ى2 إىل2 نلذل2ة2 حل2ا2
حن2وح2ب2نلمياة2عاش2
ذليالً،2و ا2نمللاس2بكا2
حاحي2ة2 2ا2 حع ت2ة2
وش2عب2 نلعالم2 طغ2اة2
ونلمكم2ة2 نإليم2ان2
ع2ىل2 صم2دون2 نلذي2ن2
ح2دى2عاح2ا2ونص2ف2
وعك2ى2 وج2ه2 يف2 ع2ا26
طغيان2نج نحي2ع فكه2
يف2 يكمث2ل2 نلبرشي2ة2
نلس2عأدّي2 نلع2دونن2

نألَح يك2ي2ع2ىل2نلش2عب2نليمل2ي262ذن2
نلعدونن2نلذي2خاف2حن2نلثقافة2نلُقْ آنية2
اقافة2نلجهاد2ونثسكشهاد2نلكي2يمملها2
6ذه2نلش2عب2ويعمل2 ه2ا2يف2نلأنقع2قأث2ً
وعم2ال2ًوألن62ذه2نلثقاف2ة2تمثل2حصدر2
قل2ق2للمج ح2ا2ونلطغ2اة2ف2كان2ث2 د2
حن2حمار كها2وحماولة2تضييعها2وقكل2
و6لها2و6م2ث2يعلمأن2ون62ذن2حس2كميل2

فلأر2نلله2ث2يمكن2إطفاؤه.
لم2تك2د2تم 2وي2ا26قالئل2ع2ىل2ذت ى2
فاجعة2ت  الء2نلكي2نسكشهد2فيها2نثحا26
نلمس2ا2علي2ه2نلس2ال26يف2نلع2ارش2حن2
ش2ه 2حم 26نلم ن26حك2ى2وطلت2عليلا2
ذت ى2وُْخَ ى2ث2تقل2و6ميّة2ونيالحا2ًعمن2
سبقها2ذت ى2نسكش2هاد2حليف2نلُقْ آن2
نإلح2ا26زيد2 ن2ع2يل2عليه2نلس2ال26نلذي2
تان2ن 2 ز2و6دنفه2نلخ وج2ع2ىل2نلظالم2
ح2ن2حلطلق2نلُقْ آن2نلك يم2إلقاحة2نلعدل2
وحمار 2ة2نلظل2م2ونلج2أر2يف2وي2زح2ان2
وحكان2و6ذه2نإلحا26نلعظيم2نلذي2يعكره2
نلشعب2نليملي2حدرسة2نأرننية2جهادية2
يلهل2أن2حله2ا2نلكث2ر2حن2نل2دروس2يف2

نلكضمي2ة2ونلجه2اد2ونلعم2ل2ونلعط2اء2
ونملع ف2ة2ونلأعي2و6م2نليأ26يس2رون2
نلظل2م2 يأنجه2أن2 نلط ي2ق2 نف2س2 يف2
نلعاملي2 لفس2 ونلطغيان2
نلقي2م2ونملبادئ2نلكي2تان2

يمملها2نإلحا26زيد..2
حن2حمي2زنت2نلثأرنت2
نلكي2خ جت2ضد2نلظاملا2
 قيادة2و6ل2نلبيت2عليهم2
نلس2ال26ننه2ا2ث2تكأق2ف2
 مج د2نسكش2هاد2نلقائد2
وَْو2ننكه2اء2نملع تة2فثأرة2
نإلح2ا26نلمس2ا2خ جت2
ضد2يزيد2ونسكشهد2فيها2
نثح2ا26نلمس2ا2إّث2ننها2
 قي2ت2إىل2نلي2أ26تأنج2ه2
ُتّل2يزي2د2يف2ُتّل2زح2ان2وح2كان2تذل2ك2
ا2أرة2نإلح2ا26زي2د2خ جت2ضد62ش2ا26
 ن2َعبدنمللك2 ظلم2ه2وطغيانه2وننكهاته2
لمدود2نلله2وتاد2نإلحا26زيد2ون2يكغلب2عىل2
نلدول2ة2نألحأية2حيلها2لأث2ون2نلش2هادة2
س2بقكه2إىل2ذلك2إّث2ون2نسكش2هاد2نإلحا26
زيد2ل2م2ي حي2 ثأرته2يف2حاء2نلف نت2تما2
فعلأن2 جس2ده2نلطا6 2ألن62ذه2نلثأرنت2
6ي2رضورة2حكمي2ة2وإَرنَدة2نلهية2فهي2
نحك2دند2لجهاد2نألنبياء2ونل س2ل2عىل2ح 2
نلكأريخ2وحبادئها2حسكأحاة2حن2نلُقْ آن2

نلك يم2نلذي62أ2لكل2زحان2وحكان..2
آثف2نلس2لا2ح2 ت2حل2ذ2نسكش2هاد2
نإلح2ا26زيد2وننكه2اء2نلدول2ة2نألحأية2إّث2
ون2ا2أرة2نإلح2ا26زي2د2ث2تزنل2حس2كم ة2
إىل2وقكل2ا2نلم2ارض2 كعاليمه2ا2نلهاح2ة2
ودروس2ها2نلقأية2وو6دنفها2نألََساس2ية2
نلكي2جاءت2حن2رس2الة2حممد2صىل2نلله2
عليه2ونله2وحن2س2أرة2نلكأ ة2ونألحزنب2
حن2نلُق2ْ آن2نلك يم2اأرة2نملس2كضعفا2
يف2وجأه2نملس2ككرين2وا2أرة2نلمق2ضد2

نلباط2ل2وا2أرة2نلص2دق2ونلمقيق2ة2يف2
حأنجه2ة2نلزيف2ونلضالل2اأرة2نإلْس2اَل26
نملمم2دي2نلُقْ آن2ي2يف2حأنجهة2نإلْس2اَل26
نملزي2ف2ونل2كاذب2وتان2ت2ا2أرة2نإلحا26
زي2د2حن2نقأى2نلثأرنت2ع2ىل2ح 2نلكأريخ2
 ع2د2ا2أرة2جده2نلمس2ا2ألنه2ا2جاءت2
يف2ح حل2ة2ح ج2ه2تان2نلباط2ل2فيه2ا2
يمكم2 اس2م2نلدين2ويك2ذب2عىل2نللاس2
ويمارس2 مقهم2ن ش2ع2ون2أنع2نلج نئم2
نلجس2دية2ونلثقافي2ة2ونملعلأي2ة2فكان2
خ2 وج2نإلح2ا26زيد2يف2ذل2ك2نلزحن2يعكر2
صفعه2للباطل2حفاد6ا2ونه2ث2يزنل62لاك2
وحة2تع ف2نلمق2وتقأل2للباطل2ث2حهما2

 لغت2ذروته2وحهما2تانت2قأته..2
خ ج2ت2ا2أرة2نإلحا26زي2د2يف2نلع نق2
فأص2ل2صدن26ا2إىل2ُتّل2وصق2اع2نألَْرض2
وتكاا 2ونصار6ا2عر2نلزحان2يف2حخكلف2
نلبلدنن2إىل2يأحلا62ذن،2وعىل2سبيل2نملثال2
نلزيدي2ة2يف2نليم2ن2نلذي2ن2ث2يع ف2أن2
ش2خص2نإلحا26زيد2لكله2م2ع فأه2حن2
خ2الل2ت نا2ه2نلثق2ايف2نإلْس2اَلحي2وحن2
خ2الل2حأروا2ة2نلجهادي2وح2ن2خالل2
اأرت2ه2نملبارت2ة2فما2تان2حله2م2إّث2ون2
جعل2أه2قائ2دن2ًله2م2ع2ىل2ح2 2نلكأريخ2
يأنجه2أن2 2ه2حج ح2أن2وطأنغي2ت2
نلعالم2ويأنجهأن2 ه2نلباطل2وشعار6م2
دنئما2ًنلبص2رة2نلبصرة2ام2نلجهاد62ذن2
نملبدو2نل2ذي2وطلقه2نإلح2ا26زيد2ألنصاره2
و ق2ي2إىل2نليأ26ألن2نلجه2اد2يمكاج2إىل2
وع2ي2و ص2رة2ولي2س2حج2 د2خ وج2
6كذن2وجأف2 دون2اقاف2ة2قأية2تعيلك2
وتساعدك2عىل2نفس2ك2ووث2ًوعىل2عدوك2
وح2ا2يعمله2نلش2عب2نليمل2ي2نليأ626أ2
نس2كم نرن2ًلث2أرة2نإلح2ا26زي2د2يف2وجه2
نلظاملا2عىل2حسكأى2نلعالم2ولهذن2اأرة2
نإلحا26زيد2اأرة2حس2كم ة2ث2تكأقف2إىل2

يأحلا62ذن2وإىل2يأ26نلقياحة.

المشروع القرآني والُهوية الجامعة
طه الحملي

يف2ش2هٍ 2عظيٍم62أ2ش2هُ 2رحضاَن2نملبارك،2سألت2
نلل2َه2ون2يأفقلي2لككا ة62ذن2نملقال2تكذت ة2للمؤحلا2
ووَيْض2ا2ًتبي2ان2ليفهم2نلجميع2عظم2ة62ذن2نملرشوع2

نإللهي2نل  اني2نلعظيم2حن2عظمة2نلله.
-نمل2رشوع2نلُقْ آني2نملكمثل2ح2ن2حكأناته2)نمللهج2
ونلقي2ادة2ونألحة(،62ذه2حكأنات2حرشوع2نلله2حلهج2
ح2ن2نلله2وقيادة2يخكاُر6ا2نلله2ووحة2تكبع2نلهدى2نلذي2
26أ2حن2نلله2رحمة2للبرش2وننقاذ2ٌلهم2)يَْهِدي2ِ ِه2نللَُّه2
ال6ِ(،2ووَيْضا2ًنلقيادة62ي2 َحِن2نتَّبََع2ِرْضَأننَُه2ُس2بَُل2نلسَّ
2وَْوَراْلَا2نْلِككَاَب2نلَِّذيَن2نْصَطَفيْلَا2 حخكارة2حن2نلله2)ا2ُمَّ
ِح2ْن2ِعبَاِدن2َا2َفِملُْهْم2َظاِلٌم2ِللَْفِس2ِه2َوِحلُْه2ْم2ُحْقكَِصٌد2
َوِحلُْهْم2َس2اِ ٌق2ِ اْلَخْرَنِت2ِ ِإذِْن2نلل2َِّه2ذَِلَك6ُ2َأ2نْلَفْضُل2
نْلَكِبرُ(2نلس2ا ق2 الخرنت2حن2دنئ ة2آل2حممد2وراة2
نلُق2ْ آن2حثلما2)نعال26نله2دى2يف2ُتّل2زحان2ويف2زحانلا2

6أ2نلسيد2عبدنمللك2نلمأاي2سال26نلله2عليه
ٌة2يَْدُع2أَن2إىَِل2نْلَخْر2ِ لُكْم2وُحَّ ووح2ة2تكبع2)َوْلكَُك2ن2حِّ
َويَأُْحُ وَن2ِ اْلَمْع2ُ وِف2َويَلَْهْأَن2َعِن2نْلُملَك2ِ ،2َووُوَلِٰئَك2
26ُُم2نْلُمْفِلُم2أَن(،2وح2ة2تكبع62ذن2نله2دى2لكبلى2عىل2
وََساس2ه2لكرت ى2ولكزتى2ولكهكدي2َوتَمّ ك2 هذن2نللأر2
تأح2ة2وليس2ُتّل2ف2 د2لأحده2وإن2تان2أن2قليالً،2فقد2
وعد26م2نلله2 أن2يلرص26م2ويجعلهم2وح2ة2تلجذب2
نليها2ُتّل2نلبرشية2لكهك2دي62م2يكأنأن2وحًة2ونماذج2

تشهد2لله2عىل2عظمة2ديلِه.
حث2ال..2يف2زح2ن2ف ع2أن2علدحا2طغى2ونس2ككر2
تدخ2ل2نلله2 2أن2يصطفي2رج2ال2ًيكَم2ّ ك2 مرشوع2
نلله2و26أ2حأىس2عليه2نلس2ال26وتَم2ّ ك2حن2ح حلة2
نثس2كضعاِف2حك2ى2وظه 2نلله2ديل2ه2وو6لك2ف عأن2
ونس2كخلف2نملؤحلا2يف2نألَْرض2وتذلك2حع2ُتّل2نألنبياء2

علدحا2يكَمّ ك2ويسكرشي2نلباطل2يكدخل2نلله.
-2ففي62ذن2نلزحان2 عد2ون2وصل2نليهأد2ونللصارى2
إىل2ح حلة2تبرة2حن2نإلفس2اد2يف2نألَْرض2ونلس2يط ة2
وإضالل2وتخليع2نلبرشية2 ما2يف2ذلك2وحكلا2نإلْساَلحية2
نلك2ي2وصل2ت2إىل2ح حل2ة2ح2ن2نلش2كات2ونلضع2ف2
ونلف قة2ونلذلة2ونلخزي2ونلكف ق2نلديلي2ونلس2يايس2

ونلفئأي2ووَيْضا2ًنثنم2 نف2نألخالقي2ونلقيمي2وتان2
ذلك2حساعدن2ًألعدنئها2عىل2ون2يسكغلأن62م2وي2نليهأد2
ة2وي2ونها2 نس2كغلأن2س2لن2نلله2وتد 2ره2يف2رضب2نألُحَّ
ليس2ت2حمصلة2وث2حعها2قأة2 2ل2وحغضأب2عليها2
حن2نلله2نكيجة2نلكلصل2عن2ونجباتها2ونلعصيان2تما2

فعلت2وَُحم2قبلها2)ذلك2 ما2عصأن2وتانأن2يعكدون(.
وحة2ل2م2يعد2لديها2تأجه2عم2يل،2وحة2حلمطة2وحة2
ح2ذت2حذَْو2 ل2ي2إرسنئي2ل،2وحة2ت نجع2ت2حكاحها2
ت نجع2أن2نح2ا26نليه2أد2وعلماؤ26ا2رصح2أن2ونه2م2
عاجزون2عن2فعل2حا2يجب2عليهم2وشعأ ها2تائهة.

6لا2تدخل2نلله2ونصطفى2رجال2ًحن2آل2حممد2و6أ2
نلس2يد2حس2ا2 در2نلدي2ن2نلمأاي2س2ال26نلله2عليه2
ة2إىل2جادة2صأن ها2 مرشوع2نلله2)تملهج2 ليعيد2نألُحَّ
وقي2ادة(2قد626دى2نلله62دى2نلُقْ آن2نلك يم2ونبذ2ُتّل2
ة2 نلكف ق2ونثنم2 نف2ونلثقافات2نملغلأطة2ور ط2نألُحَّ
 الُقْ آن2لرتتبط2 الله2عر2س2لله2وعر62ديه2لككأن2

6ي2حؤ6له2ون2تكأن2حعه.
ة2 دنية2حن2حمارضة2 6دى2نلله2نلذي2قد26لهذه2نألُحَّ
يأ26نلق2دس2نلعاملي2ونلرصخة2يف2وجه2نملس2ككرين2

ودروس2رحضان2وحأنيل2حائة2وعرشين2حمارضة
ة2 مع فة2 حن2وس2س62ذن2نمل2رشوع2ونه2ر 2ط2نألُحَّ
ة2إىل2ون2تزتى2يف2نفسياتها2 نلله2نلعملية2ونه62دى2نألُحَّ
يف2 نملس2ؤولية2 لمم2ل2 لكك2أن2حؤ6ل2ة2 وحأنقفه2ا2
2ة2 حأنجه2ة2وَح ي2كا2وإرسنئي2ل2ووَيْض2ا2ًننق2اذ2نألُحَّ

نإلْساَلحية2حن2ُتّل2ونأنع2نلضالل2ونلرشور
6ذن2نملرشوع2نلُقْ آني2حن2تَمّ ك2عىل62ديه2تالشت2
عل2ده2ُتّل2نألٌط2 2ونلمأنج2ز2نملذ6بي2ة2ونلطائفي2ة2
وحملل2ا2قاعدة62ي2ون2نلمق2حن2نلله2)نلمق2حن2ر ك2

فال2تكأنن2حن2نملمرتين(
وصبم2ت2وحة2تكلق2ى2نلهدى2حن2نلل2ه2و6ذن2ونقع2
نإلْس2اَل26وونقع2نلدين،2نلدين62أ2لله2و6أ2نلذي2يجب2
ون2نكبع2ه2ث2ون2نكبع2ن6أنء2 2رش2وَْو2نجكهادنت2نلدين2
ليس2حمصأرن2يف2ش2خصية2عالم2وَْو2شخص2قد26وَْو2

عكس2نفسيكه2وضعفه2 اسم2نلدين.
دروُس2حع ف2ة2نلل2ه2جعل2ت2حن2ُتّل2ف2 د2يف62ذه2
نملس2رة2يثق2 الله2ويع فه2ح2ن2خالل2نعمه2ويع فه2

حن2خالل2وعده2ووعيده2يمج2د2ويعظم2نلله2فكالىش2
ُتّل2خأف2وتل2حمبة2سأى2نلله.

6ذن2نملرشوع2نلُقْ آني62أ2نلمل،2تما2قال2عله2قائد2
وُحَؤّسس62ذه2نملسرة:2)نمل حلة2نلكي2نمن2فيها62ي2
ح حل2ة2نلُقْ آن2نلك ي2م2ُتّل2يشء2قد2ج2 ب2فأخفق2
يف2حأنجهة2نليهأد2حذن26ب2ج  ت2فأخفقت2نحزنب2
ج  ت2فأخفق2ت2ونظمة2ج  ت2فأخفقت2لم2يبق2إّث2
نلُقْ آن2ونمن62ل2ا2يف2نليمن2حن2نوىل2نللاس2 الكَمّ ك2

 ه(.
نمل2رشوع2نلُق ْآن2ي2ح2رشوع2ح تب2ط2 الله،2فمن2
يكَم2ّ ك2فيه2يؤح2ن2 أ6مي2ّة2ون2نكبع2حا2ون2زل2نلله،2
وون2نإليم2ان2نلمقيق2ي2ونلدي2ن2نلمقيق2ي2ون2تقبل2
ة2نملخكلف2 نللأر2ح2ن2نلله2و هذن2لأ2وجدنا2ونق2ع2نألُحَّ
ونعكرون2نخكالفها2دين2وقال2نلله2)وث2تكأنأن2تالذين2
تف قأن2ونخكلف2أن2حن2 عد2حا2جاء6م2نلبيلات(2وقال2

)ونعكصمأن2 مبل2نلله2جميعا2وث2تف قأن(.
وويض2ا2ًحن2يقأل2)نلس2كأت2حكم2ة(2ونعكر6ا2
ديلا2ًونلله2قال2)يأيها2نلذين2آحلأن2تأنأن2ونصار2نلله(،2
وقال2)يأيه2ا2نلذين2آحلأن2تأنأن2قأنحا2لله2ش2هدنء2

 القسط(.
يف2نلأق2ت2نل2ذي2تأج2ه2نألَح يك2ي2ونإلرسنئي2يل2
 م ب2صليبية2عىل2نإلْساَل26ونملسلما2تمت2حسمى2
نإلر6اب62ذن2نملرشوع2نلُقْ آني62أ2نلأحيد2 قيادته2يف2
عا6266226أ2نلأحيد2نعم2نلأحيد2حن2رصخ2يف2وجه2

وَح يكا2وإرسنئيل2وفضمهم2إىل2يأحلا62ذن.
6ذن2نمل2رشوُع2 لى2وحًة2تممُل2ورقى2اقافة2ووعظم2
وعي2ووقأى2نفأس262ي2وعد2نلله2يف62ذن2نلزحن2 لى2
نفسيات2ث2تلكرس،2 لى2نفسيات2ث2يمكن2ون2يضلها2
وي2ط2 ف2يف2نلعالم2قد626دى2ونأر2ث2يمكن2ون2يثبت2

وحاحة2وي2 اطل.
صل2ع2رجاث2ًونس2اًء2وحك2ى2وطف2اث2ًلهم2حأقف2
وعظم2حن2قادة2وعلماء2 عض2نلشعأب2تجاه2وَح يكا2

وإرسنئيل.
26ذن2نمل2رشوع2نلُقْ آني262أ2ح تبط2 كد 2ر2نلله2
ورعايك2ه2نملعلأية2وحدده2ونرصه2وتل2حن2نرتبط2 ه2
فعليا2ًوليس2ش2كليا2ًتجد2نفسه2عالية2وإيمانه2عاليا2

وقأيا2وعمليا2تجد2روحه2حعطاءة2وزتية2تجد2روحه2
ة. حمسلة2وسيقد26ُتّل2يشء2حن2وجل62ذه2نألُحَّ

6ذن2نملرشوع2نلُقْ آن2ي62أ2نلذي2نخكار2نلله2له2وحة2
تلق2ذ2نلعال2م2جميعا2حن2 اط2ل2نليه2أد2ونللصارى2
وتج2د2حلهج2ه2واقافك2ه2جاحع2ة2لألحة2وح2ن2و6م2
نسس2ه2نلع2أدة2إىل2نلُق2ْ آن2نلك ي2م2ونأنج2ه2وعدنء2

نإلْساَل26وَح يكا2وإرسنئيل.
6ذن2نملرشوع2حّذر2نألَح يكي2ونإلرسنئييل2حله2تما2

حذر2ف عأن2وحأله2حن2حأىس2وحن2حعه.
6ذن2نملرشوع2نلُقْ آني2نكَمّ ك2حن2وََساسه2يف2سبيل2
نلل2ه2حن2نلله2وإىل2نلله2ونكأتل2عليه2ونثق2 ه2ونس2ر2
عىل62ديه2وث2نخىش2وحدن2ًس2أنه2يف2س2بيل2نلله2 عيد2

عن2وي2حسمى2آخ 2وطلي2وَْو2قأحي2وَْو2فئأي.
نليهأد2خافأن2حن262ذن2نملرشوع2فأعللأ6ا2ح  ا2ً
عليه2حن2نلأ6لة2نألوىل2وشلأن2ست2ح وب22وح و ا2ً
حكف قة2وآخ 6ا62ذن2نلعدونن2نلس2عأدّي2ونلصهيأ2
وورنقه2م2 ُتّل2 في2ه2 نس2كخدحأن2 ونل2ذي2 وَح يك2ي2

و6ُزحأن.
6ذن2نمل2رشوع2نلُقْ آني2 ّ ز2عاملي2ا2ًووَُحمياً،2وصبح2
وحًة2يها ه2ا2ُتّل2نلطغاة،2تلاحى2حن2ح حلة2نلالوجأد2
إىل2ون2 2 ز2عاملي2ا2ًحاول2وع2دنؤه2ون2يُطفئأه2إعالحيا2ً
وعس2ك يا2ًوتضليلي2ا2ًوونفقأن2تل يأن2ات2نلدوثرنت2

ولكن2خرسون2وتانت2عليهم2حرسة2وسيُغلبأن.
6ذن2نملرشوع2نلُقْ آني2ويها2نإلخأة2نلس2بب2يف2قأته2
واباته2وننكصاره62أ2ون2حن2و6م2نألسس2نلكي2نكَمّ ك2

عليها62ي2وثية2نلله2جل2يف2عاله.
فلمن2نك2أىل2نلله2نمبه2ونخاف2ه2ونطيعه2ونلكز26
 هدي2ه2نكبعه،2وي262ذن2نلكأيل2ضبط2حس2ار2حياتلا،2
فلم2ن2يف2ُتّل2تأجهلا2وحأنقفل2ا2نكأجه2حن2خاللها2

عىل2وََساس2وونح 2و6دي2نلله.
فأس2أل2نلله2ون2يككب2للا2وج 2ح2ا2نكَمّ ك2 ه،2وون2
يقبللا2وون2وتأن2يف62ذن2نملقال2نلصغر2قد2نس2كطعت2
ون2وق2د26ص2أرًة2وتذت2 ًة2ع2ن262ذن2نمل2رشوع،2وحا2

تأفيقي2إّث2 الله2عليه2تأتلت2وإليه2ونيب.
وص2ىل2نلله2وس2لم2عىل2س2يدنا2حمم2د2وعىل2آله2

نلطا6 ين.

خوف وقلق "إسرائيلي" 
من قدراتنا الصاروخية 

يحيى صالح الدين 
قل2ق2ورع2ب2صهيأني2حن2رسع2ة2تلاحي2

لديل2ا2 نلصاروخي2ة2 نلق2درنت2
ونم2ن2يف2ظ2ل2ع2دونن2عاملي،2
فكيف2س2يكأن2حصر2نلكيان2
نلصهيأن2ي2ون2تأقف2نلعدونن2
عىل2نليمن2عرت2 ذلك2نلصمف2
قال2ت2 حي2ث2 نإلرسنئيلي2ة،2

صميفة2يديعأت2نح نأت:2
إن2تان2ص2اروخ2قادر2عىل2
نلأص2أل2إىل2حيلاء2حيفا2فعىل2
قأنعدن2ا2يف2نلجان2ب2نآلخ 2حن2

نلبم 2نألحم 2ون2تلسمب.2
نلله2وتر2ليت2نلشهيد2نلقائد2
نلي2أ26 يللا2لرى2ام2ار2عمله2

وتي2ف2وصبمت2نليم2ن2رقما2ًصعبا2ًيخش2اه2
نألع2دنء2وث2زح2ن2نلهزنئم2وج2اء2زحن2نللرص2

ونلعزة.2
وتل2ت2ق2د2ذت2 ت2يف2حق2ال2س2ا ق2ونل2ا2
سلش2هد2يف2نلفرتة2نلقادحة2حيالد2دول2جديدة2
وحأت2دول2وس2كف ز2نمللطقة2إىل2خطا،2وون2
نلم ب2 الأتالة2ننكهى2وون2نملأنجهة2نلقادحة2
وجه2ا2ًلأجه2ح2ع2نلعدو2نلمقيقي2نلش2يطان2
ة2 عد2 نألت2ر2وَح يكا2ور يبكه2ا2إرسنئيل2َخاصَّ
ت2رس2ق ن2نلش2يطان2 ل2ي2س2عأد2صهايلة2

نلع ب..2
وصبم2ت2نلصأنري2خ2يف2عرصن2ا2تع2ى2
ح2أىس2ونلك2ي2س2كقض2حضاج2ع2نألع2دنء،2
نش2د2عىل2ويدي2نلقأة2نلصاروخية2لبذل2نملزيد2
ح2ن2نلجهد،2ف ب2صاروٍخ2ونح2ٍد2غّر2حعادلة2
 أتمله2ا2حك2ى2ل2أ2نحك2اج2نألح2 2ون2يدع2أ2

نملجل2س2نلس2يايس2نلش2عَب2إىل2نلك2رع2ألجل2
تطأي 2قدرنتلا2نلصاروخية،2فاألح 2يس2كمق2
ألجله2ون2تبيع2نللس2اء2ذ6به2ا2ويبيع2نل جال2
س2يارنتهم2وغالت2حزنرعهم2
طاملا2نألح2 2يكعل2ق2 ك نحة2

وعزة2وحة.2
تخيل2أن2ل2أ2ون2صاروخا2ً
نلزجاجية2 نملديلة2 س2قط2يف2
ف2ارس2 وس2ما6ا2 ح2ا2 ع2ىل2
عبدنلسال26 حممد2 نلسياسة2
وصاروخ2ا2ً د 2ي2 حديل2ة2
ع2ىل2ت2ل2نل  يع2)ت2ل2و يب(2
وصاروخ2ا2ًع2ىل2حيلاء2جدة2
قس2ما2ًلكغر2نلأضع2روس2ا2ً
ع2ىل2عق2ب2ولبدونا2نس2مع2
نلس2ال26 ع2ن2 رصنخه2م2

ونلعيش2نملشرتك...2إلخ.2
26ؤثء2نلظلمة2 دون2حب2ادئ2ولن2يأقفهم2

سأى2لغة2نلقأة2ونزيز2نلصأنريخ.
ومل2اذن2نب2دو2 د 2ي2ألن2نللظ2ا26نإلحارنت2ي2
نحك2ل2جزًء2حن2وطللا2و6أ2ح2ن2 لى2نلقأنعد2
نإلرسنئيلي2ة2عىل2نلس2أنحل2نملقا ل2ة2للا2عىل2

نلبم 2نألحم ؟
ود 2ي2تع2د2وتر2س2أق2للخم2 2يف2نلرشق2

نألوسط.
وي2ونه2ا2ح تز2عه 2ودع2ارة2جلبت2للع ب2
نلعار2وألن2 ها2وتث2 2ولف2ت يليأن2حن2رؤوس2

نألحأنل2نليهأدية.2
وي2ونلا2سلرضب2عدوين2 صاروخ2ونحد.2

نللهم2سدد2رحيت2جلدك،2وننرصنا2يا2عزيز2
ونخذل2ودّح 2تمالف2نلرش2وَح يكا2وَحن2ونث6م2

حن2نلع  ان2 لي2سعأد2وجهال2زنيد.



النتيجُة التي وصل إليها الناُس فيما مضى أيام 
االحتـــلل البريطانـــي والتي في األخيـــر تعممت 
وانتشـــرت بشـــكل كبير، ضرورة التحـــرر، وأنه ال 
ميكن أن يطيَق اجلميُع حالة اإلذعان واالستسلم 

لهذا األجنبي.
                                السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي   

كلمة 
أخيـرة

خالد المنصوب 
ش2ارتت2نإلحارنُت2 ثان2ي2وتر2قأة2يف2نلكمالف2نلع  2ي2)عاصفة2نلمز6(2
 قيادة2نلس2عأديّة،2نل2ذي2وعلن2نلم ب2عىل2نليمن2 كأري2خ2262حارس26252 
6؛2 ذريعة2نس2كعادة2نلرشعية-2ونلمفاظ2عىل2وح2ن2دول2نلخليج-2وحأنجهة2
نلكأسع2نإلي نني2 امللطقة،2وقّدر2نلكمالف2نلفرتَة2نلذي2سيسكغ قها2 الكدخل2
نلعسك ي2 اليمن2سكه2وشه ،2ونمن2نآلن2يف2نلعا26نلثالث2ولم2نَ 2تيمليا2حن2
دول2نلكمال2ف2إث2عكس2نأل6دنف2نملعللة،2 ل2وَْصبَمت2تمارس2سياس2ة2وتث 2

ة2دولة2نإلحارنت:2 حن2نسكعمارية2وَخاصَّ
22-2ف ض2ت2عليلا2دول2)عاصف2ة2نلمزن(2حصارن2  ي2ا2و م يا2وجأيا؛2
تسبب2 مجاعة2وننكشار2نألح نض2ونألو ئة،2وفقدنا2ودنى2نلخدحات2نلطبية.2

22-2دح ت2نلبُلية2نلكمكية.2
 2-2قصفت2حئات2نملساجد2ونألسأنق2ونملدنرس2ونملشايف2َوعرشنت2نألحياء2

نلسكلية..2قكلت2نآلثف2نملدنيا2وغلبهم2حن2نألطفال2ونللساء.
26-2قاحت2نإلحارنت2 اسكعمار2ونحكالل2نلسأنحل2ونملأننئ2ونلجزر2نليملية.
ونألس2أو2حن62ذن2وذنك2حا2تش2فكه2تقاري 2وتمقيق2ات2دولية2عن2وجأد2

سجأن2رسية2إحارنتية2يف2نليمن..!!!
-2فقد2تشفت2حلظمة2"6يأحن2رنيكس2ووتش"،2حلظمة"2سا6"2للمقأق2
ونلم ي2ات،2تمقيق2وج ته2وتالةA P2((2وسأش2يكد2 2 س2نألح يكية،2تق ي 2
وتالة2"رويرتز"،2نقلت2صميفة2"لأحأند"2نلف نسية،2تق ي ن2حصأرن2نرشته2
قل2اة2))نلجزي2 ة((2يف6/262/أ2،62262ع2ن2وجأد2ش2بكة2س2جأن2رسية2
إحارنتية2يف2نليمن2غر2خاضعة2للقضاء،2يش2ارك2حمققأن2وح يكيأن2دنخل2
6ذه2نلس2جأن2يف2نلكمقيق2ونثس2كجأنب2للس2جلاء2نليملي2ا،2حلها2تدي 6ا2

نإلحارنت2حبارشة2وحلها2تدي 6ا2قأنت2يملية2تا عة2لإلحارنت2ت2:
-2)ق2أنت2نلم2زن26نألحلي2نلذي2تأّسس2ت2يف2ر ي2ع2،62626وقأنت2نللخبة2
نلمرضحية2نلذي2ونش2أ6ا2نلكمالف2وتألت2نإلحارنت2حهمة2نلكأ6يل2ونلكجهيز2
لهذه2نلقأنت2تلك2نلقأنت،2وقد2وصفها62ادي2 قأنت2غر2نظاحية2وغر6ا2حن2

نملليشيات2ونلعصا ات2نلكا عة2لإلحارنت(.
-2وق2د2 لغ2عدد62ذه2نلس2جأن2حس2ب2وتال2ةAP(2(2وصميفة2"لأحأند2

"نلف نسية"2 2282سجلا2ًتماِرُس2فيها2وشد2وساليب2نلكعذيب2حن:2
-2)رضب،2ش2كم،2تهدي2د2 القكل،2صعق2 الكه  اء،2نإلجب2ار2عىل2نلكعّ ي،2
نلكهدي2د2 اثغكص2اب،2نلكع ي2ض2لدرجة2ح2 نرة2عالية2تصل2لدرجة2ش2أنء2
نلس2جا2عىل2نللار،2إجبار2نلس2جلاء2 رشب2 ألهم(،2علم2ا2ًون2 ا2نملعكقلا2
وطف2اثً،2وتثر2حن2نملعكقلا2ظلأن2وش2ه 2دون2ون2يج ي2حعهم2تمقيق،2قال2
 ع2ض2نلذين2تم2نإلف نج2علهم2وتدون2ون2نملمقق2ا2نإلحارنتيا2ورغمأ6م2عىل2
نلكأقيع2عىل2واائَق2يكعهدون2فيها2 عد26نلمديث2عما2تع ضأن2له2حن2تعذيب،2
حئات2حلهم2 2ال2حماتمات2وث2تهمة2ونضمة2وث2يس2مح2لذويهم2زيارتهم،2
وث2يمق2لهم2نلدفاع2عن2ونفس2هم2وحا26نلكهم2نملأجهة2ضد6م،2 ل2قد2حّألت2
ة2عدن،2حن2حمافظة2سلمية2 نإلحارنت2نملمافظات2نلذي2تس2يط 2عليه2وَخاصَّ
تكمي2ز2 اثنفكاح2ونلكعاي2ش2إىل2ح تٍع2للكط ف،2و دوت2نغكياثت2نللاش2طا2
وحالحقكهم2وولصقت2ضد6م2تهما2ًفضفاضة2حثل2علماني2حلمد2ح تد..2إلخ.
-2وص2ف2وح2د2نملعكقل2ا2نلس2جن2 أنه2)س2جن2ث2عأدة2حل2ه(،2و6ذن2حا2
يمصل2 الفع2ل،2حيث2قال2حماحأ2ووقارب2نلس2جلاء2لأتالة2AP2"إن2ق ن ة2
ولف2ي2ش2خص2نخكفأن2حل2ذ2نحكجاز6م2يف2تلك2نلس2جأن،2ويك2م2نقل2 عض2

نملعكقلا2إىل2قاعدة2عصب2نإلحارنتية2يف2إرتريا".
-2ورفض2ت2نلقأنت2نإلحارنتية2يف2نليمن2نلس2ماح2للصلي2ب2نألحم 2 زيارة2

َوتفقد2نملق نت2نملفرتض2ونها2سجأن2رسية.
-2وحن2ضمن2ردود2نلفعل2عىل2نلكقاري 2ونلكمقيقات2نلدولية2دعت2حلظمة2
نلعف2أ2نلدولية2إىل2إج نء2تمقيق2عاجل2 ش2أن2إَدنَرة2نإلح2ارنت2وقأنت2يملية2

تمت2إح تها2لهذه2نلسجأن2نلرسية.
-2ويبق2ى2نلط ف2نلمارض2نلغائب2فيها62أ2حا2يس2مى2 الرشعية2نليملية2
 قيادة2نل ئيس2نمللكهية2وثيكه،2حلصأر62ادي،2نلكي2ث2تع ف2عن2 عض62ذه2

نلسجأن2وث2تملك2صالحيات2نلأصال2لها.
ويب2دو2ون2نلمكأحة2نلعميل2ة62ي2آخ 2حن2يعلم،2وح2ا2قاحت2 ه2نإلحارنت2
ونلقأنت2نلكا عة2لها2حن2ننكهاتات2إنَْس2انية2يف2نلسجأن،62أ2إنكهاٌك2للقانأن2
نلدويل2نإلنَْس2اني2وقانأن2حقأق2نإلنَْس2ان2َونإلعالن2نلعاملي2لمقأق2نإلنَْسان،2
نلكي2تلص2 أن2يعاَحل2ُتّل2نلسجلاء2 ما2يلز26حن2نثحرتن26لك نحكهم2نملكأّصلة2
وقيمكه2م2تبرش،2َوتلص2عىل2عد26جأنز2تع2 ض2وحد2للكعذيب2وَْو2نملعاحلة2وَْو2
نلعقأ 2ة2نلقاس2ية2وَْو2نلالإنَْس2انية2وَْو2نملهيلة2وتجب2حماتم2ة2نملكأرطا2يف2

نلسجأن2حن2دول2َووشخاص.
و6ذه2ليس2ت2نمل2 ة2نألوىل2نلكي2تق2أ26فيها2حكأحة2و أ2ظب2ي2 انكهاتات2
إنَْس2انية2يف2نمللطق2ة2نلع  ية،2فقد2قاحت2 إنش2اء2س2جأن2حماال2ة2يف2ليبيا2
وس2أريا2ولم2يع2 ف2 عُد2وي2ن2حأقعها2وحن2فيه2ا،2وث2زنل2و26ايل2نملعكقلا2

يجهلأن2حصر2َو لائهم2لغاية2نليأ6.
رس2الة2للقأنت2نليملية2نلكا عة2لإلحارنت:2نش2ع ون2 قليل2حن2نملس2ؤولية2
تمأنطل2ا2يملي2ا2ع ب2حس2لما،2وترصف2أن2 إنَْس2انية2تج2اه2إخأننكم2

نليمليا.2
وخرن62ًذه2نلسجأن2تذّت نا2 ما2قاحت2 ه2قأنت2نثحكالل2نألح يكي2للع نق2

يف2سجن2و أ2غ يب2عا6266626.

اإلمارات تعيُد مأساة 
وُويص2ورُست2ي2ووقار ي2وتل2حؤحن2ون2يس2لكأن2ط ي2َق2نلجهاد،2وون2سجن أبو غريب..!

يمضأن2يف2سبيل2نلله2عىل2درب2نلشهادة2وون2يلكّفأن2ويقفأن2حع2نلصادقا2

ح2ن2وعال26نلهدى2ووَراة2نلككاب2حن2آل2 ي2ت2نللبأة2وون2يبذلأن2حن2وجل2

ذلك2ُتّل2غاٍل2ونفيس2يف2سبيل2إعالء2تلمة2نلله2يف2سبيل62ذن2نلدين2و6ذه2

2حلا2نلبذل2ونلعطاء2ونلكضمية2ونلدفاع2علها2وعن2 نملسرة2نلكي2تسكمقُّ

قيمها2نلكي2يرتتب2عليها2نلِعزَُّة2ونلصالُح2ونللجاُح2يف2نلدنيا2ونآلخ ة.

نلل2ُه2وتر2–2نمل2أُت2ألح يكا2–2نملأُت2إلرسنئي2ل2–2نللعلُة2عىل2نليهأد2–2

نللرص2لإلسال6.

نلعدد2)6أ2(2 

نثالا
226حم 26م 222626-22622وتكأ  2أ6262

معاذ الجنيد
ش��م��وخ��ه��م أوجَّ  ال���ي���م���ان���ي���ون  ب���ل���َغ 

وال����ك����ون ب��ال��ص��م��ِت ال��ُم��ه��ي��ن َت��ق��زَّم��ا
م����ن س������وف ُي���خ���ب���ره���م ب����أّن����ا ُأّم�������ٌة

ت��س��ت��س��ل��م��ا!! أن  اهلل  وي����أب����ى  ت����أب����ى، 

ُجنيدياتُجنيديات

الشهيد املجاهد/ طه يحيى علي صالح الوشلي
محافظة ذمار، عنس، الوَشل

محمد الفرح
 

لي2س2حس2كميال2ًون2تُصب2َح2نلج نُح2 لس2ما2ً
وتكم2أَل2نآلث26ُآحاث2ً الل2رص2ونثعاقات2حافزن2ً
لكجاوز2نلعأنئق2حا2دحلا2نكَم2ّ ك2يف2ظل2نملرشوع2
نلُق2ْ آني2نملس2دَّد2حن2نلله،2ونكَم2ّ ك2 مس2ئألية2

ووعي2وجدية،2ث2تخاذل2وث2إ6مال.
وليس2ذلك2غ يب2ا2ًعىل2حن2يقُف2نملأنقَف2نلكي2
حثّلت2نثحك2دنَد2ألعال26نلُه2دى2ونألولياء2نملؤحلا2
وجمي2ع2نلثا ك2ا2عر2نلكأريخ2تاإلحا26نلش2هيد2
زي2د2 ن2عيل2)ع(،2وحن2ذل2ك2علدحا2ج ح2وقبيل2
نسكش2هاده2 لمظ2ات2ويف2وج2أنء2ح2ن2نلكخاذل2
نل 6ي2ب2نل2ذي2حصل2و26أ2يعان2ي2آث26نلج نح2
وح2 نرة2نلخ2ذثن2ونلس2هم2 2ا2عيلي2ه.2دع2ا2

ولده2نلش2اب2نإلح2ا26يميى2 ن2زيد2وق2ال2وصيكه2
نملش2هأرة2)قاتلهم2يا2 ُلَي2فأنلله2إن2ك2َلعىل2نلمق2وإنهم2عىل2نلباطل2وإن2قكالك2يف2
نلجلة2وقكال6م2يف2نللار(،2ونلدرس2نملهم2ونه2  غم2حا2حصل2لم2تلكرس2نفس2ه2ولم2
يكلك 2لقضيكه2وَْو2يشك2يف2وحقيكها2وحصر2شهدنئها2ولم2تكضمن2وّي2تثبيط2لألده2

 العكس2تانت2حافزن2ًللقيا26 دوره2وحأنصلة2نملشأنر.2
تلماٌت2يف2لمظ2ات2ح جة2تلبئ2عن2إيَْمان2قأي2ووعي2عاٍل2وتقد26 صرة2 أن2
نلأضعي2ات2س2ككغر2ويمكن2ون2تكمك2ن2حن2تمقيق2حا2لم2يمققه2حن2س2بقك2يف2

ظ وفه2نلضاغطة2ووضعيكه2نلقاسية.
ففي2وقل2حال2س2كأجد2نكاية2يف2 لي2وحية،2و6أ2حا2حصل2 الفعل،2حيث2ووجد2

يف2جيأشهم2حجازَر2قل2نظر6ا2يف2نلكأريخ.
ة2وزعاحاتها2لهذه2نلبصرة2يف2حأنجهة2نألح يكيا2ونإلرسنئيليا2 وحا2وحأَج2نألُحَّ

ونلكي2روو6ا2قأة2ث2رشيَك2لها2وث2حبدل2لها.
وحا2وحأجلا2يف62ذه2نلظ وف2لهذه2نلبصرة،2فاليأ26نجد2نلبعض2حمن2ننكرست2
ونفس2هم2نكيج2َة2وح2دنث2س2ا قة،2فأصي2ب2 م ض2نإلحب2اط2نملزح2ن2رغم2تغر2

نألوضاع2وتعاقب2نثنكصارنت.2
وتلكيج2ة2مل2 دودنت2نليأس2ونثنكس2ار2نللف2يس2ونلضعف2نإليَْمان2ي2وَْصبَمت2
نلأضعي2ة2حظلمة2يف2نظ ه2وغاب2عله2نلأع2ي2 كغر2نلأضعيات2وتدنول2نأليا26وحا2

يهيئ2نلله2يف2نألزحلة2نملخكلفة.2
فكان2حأقف2إحاحلا2نلش2هيد2ق آنيًّا2ونعيا2ًيُعطي2نلدرس2ونلبصرة2ونلعرة2عر2

نألزحان.2
حأق2ف2عظيم2لفكلي2إىل2حأنقف2ج حانا2نلصا  ين2وروحية2جذ كلي2للكأحل2يف2

دونفعهم2وروحياتهم2نلكي2عكست2ح دودنت2إيجا ية2تجاه2نألحدنث2

عندما تصبح الجراح بلسماً 
واآلالم آماالً بالنصر

تدع2أ2صميف2ُة2نملس2رة2ُقّ نَء26ا2نلك2 ن26َ
نليملي2ة2ويف2نلخ2ارج،2إىل2 ُتّل2نملمافظ2ات2 يف2
نملش2ارتة2يف2نق2ل2نألحدنث2ونألخب2ار2ونلصأر2
عر2قلأنت2تأنصل2حفكأحة2عىل2حدنر2نلساعة،2
حي2ث2خّصصل2ا2قلات2َي2تأنصل2ع2ر2نلأنتس2
نل ق2م.. ع2ىل2 ونلكيليج2 ن26 انكظارت2م2 وب2
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