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أخبار

وحدة الهندسة العسكرية تسللت إلى مواقع المرتزقة وفخختها وهيّأتها للهجوم

تدمير أكثر من  23آلية ومصرع وإصابة عدد كبير من المرتزقة

استعادة جنوب كيلو  16بالكامل
 :خاص
أعلن�ت ُقــ�و ُ
َّات الجيش واللج�ان ،أمس
االثنين ،عن اس�تعادة مناطق جن�وب كيلو
 16يف الس�احل الغربي ،بالكامل ،بعد عملية
عس�كريّة كربى ،ت�م خاللها اكتس�احُ كافة
مرتز ُ
قة العدوان يتمركزون
املواقع التي كان
ِ
فيها هناك ،وعرض اإلعالم الحربي مش�اه َد
مص�وّرة عرض�ت تفاصي َل العملي�ة ووثقت
املرتزقة.
الخسائ َر الضخمة التي تكبّدها
ِ
ُ
العملي�ة ش�اركت فيه�ا كاف�ة الوحدات
العس�كريّة للجيش واللجان الش�عبيَّة ،لكن
َ
صاحب�ة الدور األبرز،
وحد َة الهندس�ة كانت
إذ هندست سقو َ
املرتزقة من خالل
مواقع
ط
ِ
تنفيذ عملي�ة بطولية باس�م «عملية الوفاء
لش�هداء الهندس�ة» تس�للت فيه�ا إىل تل�ك
ً
ً
املواقع وزرعت ألغاما ً
ٍ
ناسفة
وعبوات
أرضية
ً
ٍ
املرتزقة
ضخمة وس�ط مجاميع
ومتفجرات
ِ
وآلياتهم.
ُ
الناطق باسم الجيش ،العميد يحيى
وقال
البطولي�ة التي ّ
َ
َ
نفــذتها
العملية
رسي�ع :إن
املرتز َ
ق�ة توا ُزنَهم
وح�د ُة الهندس�ة أفق�دت
ِ
ُ
حي�ث أَدَّى انفج�ار األلغ�ام
بش�كل كام�ل،
والعب�وات الناس�فة إىل مصرع وإصاب�ة
العشرات منهم وتدمري العدي�د من آلياتهم،
ما ش� ّكل رضبة موجع�ة ومباغت�ة عليهم،
وجعل مواقعَ هم مهيأ ًة بش�كل أكرب للهجوم
الكاسح.
وت�م الهجو ُم من ثالثة مس�ارات بتوقيت
موحَّ �د ،م�ا أَدَّى إىل مضاعفة حال�ة االرتباك
املرتزق�ة ،وس�هّ ل من
والتخبُّ�ط يف صف�وف
ِ
انهيارهم بش�كل رسيع أمام تقدُّم الوحدات
املهاجمة َ
الخ َّ
اصـة الجيش واللجان.
َ
وتراف َ
�ق تق ُّد ُم وح�دات الجي�ش واللجان
م�ع رضب�ات صاروخي�ة ومدفعي�ة مكثّفة
املرتزقة
اس�تهدفت ما تبقى م�ن تجمع�ات
ِ
وآلياته�م وتحصيناتهم ،ما أَدَّى إىل مضاعفة
خسائرهم بشكل أكربَ ،وفتح طريق الوحدات
املهاجمة بشكل أوسع الكتساح املواقع.
ُ
ناطق الجي�ش أن ع�د َد اآلليات
وأوض�ح

العس�كريّة التي دمّ ــرتها ُقــ�و ُ
َّات الجيش
واللج�ان خلال العملي�ة ،تج�ا َو َز  23آلي�ة
متنوع�ة ،بينه�ا  9مدرع�ات ،ومعظ�م تل�ك
َ
حصيلة العملية البطولية التي
اآلليات كانت
ّ
نفــذتها وحدة الهندس�ة العس�كريّة ،فيما
املرتزقة قتىل وجرحى،
س�قط عدد كبري من
ِ
وت�م اغتن�ام كمي�ات كبيرة م�ن عتاده�م
العسكريّ .
وط�اردت ُقــ�و ُ
َّات الجي�ش واللج�ان
مرتز َ
قة العدوان بعد السيطرة عىل
الش�عبيَّة
ِ

مواقعهم ،فاس�تهدفتهم برضب�ات مدفعية
وصاروخي�ة مكثّفة يف املناط�ق املجاورة ،ما
زاد من خس�ائرهم البرشية واملادية ،وأسهم
يف تأمني جنوب كيلو  16بالكامل.
اإلع ُ
لام الحربي واكب تفاصي� َل امللحمة،
مختل�ف العملي�ات الت�ي ّ
َ
نفــذته�ا
ووثّ�ق
ُ
وح�دات الجي�ش واللج�ان هن�اك ،بم�ا يف
ذل�ك العملي�ة البطولي�ة لوح�دة الهندس�ة
ُ
حيث عرضت املش�اهد انفجا َر
العس�كريّة،
العب�وات واأللغ�ام الت�ي زرعته�ا الوح�دة

قاصف 1تضرب تجمعات املرتزقة قبالة نجران
 :نجران

ّ
نفــ�ذ سلاحُ الجوّ املسّي�رّ  ،أمس االثنين ،هجوم�ا ً جويا ً عىل
تجمعات العدوان األمريكي السعودي قبالة نجران.
الغارات التي ّ
ِ
نفــذها سلاحُ الجوّ
وأوضح مصد ٌر عس�كريٌّ أن
مرتزقة الجيش السعودي بطائرة قاصف 1يف
املسّي�رّ عىل تجمعات
ِ
منطقة الب ُْقع ُقبالة نجران أصابت أهدافها بدقة.
وجاءت هذه الهجمة الجوية بعد رصد متتابع للجيش واللجان
مرتزقة الجيش السعودي يف نجران.
الشعبيَّة عىل مواقع
ِ

ّ
نفــ�ذ مجاه�دو الجي�ش واللج�ان
ً
ً
هجومية
عملية
الش�عبيَّة ،أمس االثنني،
ً
املرتزق�ة يف جبهة
واس�عة على مواق�ع
ِ
الصلو ،أدّت إىل الس�يطرة عليها ومرصع
املرتزق�ة ،كما كرسوا
وإصاب�ة عدد م�ن
ِ
زحفا ً للمنافقني يف جبهة حيفان.

قتلى وجرحى من املرتزقة بهجوم على مواقعهم يف «قانية»
ّ
ً
ً
ُ
هجومية اس�تهدفت مواق َع
عملي�ة
وح�دات الجي�ش واللجان الش�عبيَّة ،أمس االثنني،
نفــ�ذت
مرتزقة العدوان يف الخدار السود يف جبهة قانية ،مخلفة عددا ً من الرصعى والجرحى.
ِ
َ
َ
الهجومية أُسندت بقصف مدفعي ومختلف
العملية
وأوضح مصد ٌر عسكريٌّ لصحيفة املسرية أن
ً
ٍ
دقيقة كبّدت املنافقني خسائ َر يف القوى والعتاد.
رضبات
األسلحة ،مسدّدة
إىل ذلك شهدت جبهة الزاهر بمحافظة البيضاء انفجا َر ثالث عبوات ناسفة يف موقع يتمركز فيها
مرتزقة العدوان.
املنافقون نتج عنه مرص ُع وجرحُ عددٍ من
ِ

أبطال الجيش واللجان يسيطرون على مواقع يف الصلو
ويكسرون زحفاً للمنافقني يف املفاليس
 :تعز

انفجار عبوات ناسفة بتجمعاتهم في «الزاهر»:

 :البيضاء

في عمليات هجومية نوعية أدت إلى مصرع وجرح العديد من المرتزقة:

وأوض�ح مص�د ٌر عس�كريٌّ لصحيف�ة
املسيرة ،أن ُقــ�وَّات الجي�ش واللج�ان
الشعبيَّة ّ
ً
عملية هجومية واسعة،
نفــذت
أم�س االثنني ،ت ّ
مرتزقة
ركزت على مواقع
ِ
الع�دوان يف مديري�ة الصل�و ،مضيف�ا ً أن
املرتزقة
املجاهدين تم ّكنوا خاللها من طرد
ِ
والس�يطرة على املواقع ،الفتا ً إىل س�قوط
عدد من املنافقني بني رصيع وجريح.

املرتزقة وبين آلياتهم ،وكانت
داخ�ل مواقع
ِ
ً
ضخمة تُ ِ
فص�حُ عن حجم
تل�ك االنفج�ارات
املرتزقة والخسائر التي
الرضبة التي تلقاها
ِ
تكبّدوها.
كم�ا وثّق�ت كامريا اإلعلام الحرب�ي أَيْضا ً
ُ
ِ
الوحدات
االش�تباكات املبارش َة الت�ي خاضتها
اص ُ
املهاجم�ة َ
الخ َّ
املرتزق�ة ،يف مختلف
ـ�ة مع
ِ
مناطق جنوب كيلو  ،16بما يف ذلك االشتباكات
الت�ي ج�رت خلال اقتح�ام وح�دات الجيش
املرتزقة يف ساعات الليل.
واللجان ملواقع
ِ

أبط�ا ُل الجي�ش واللجان الش�عبيَّة الذين
شاركوا يف العمليةّ ،
أكــدوا خالل املشاهد أن
خ َّ
ط (الحديدة  -صنعاء) تم تأمينه بالكامل،
املرتزق�ة من جمي�ع املناطق التي
طرد
وت�م
ِ
كانوا ق�د وصلوا إليه�ا هن�اك ،لينتهي بذلك
فصلاً هاما ً م�ن فصول تصعي�د العدوان يف
جبهة الساحل الغربي ،بهزيمة كربى للغزاة
واملرتزق�ة ليس�ت األوىل ولن تك�ون األخرية،
ِ
فرصيدُه�م هناك ب�ات مليئا ً باالنكس�ارات
والخسائر وما زال مفتوحا ً للمزيد.

يف حيفان ،قال املصدر العس�كريّ  :إن
ُقــ�وَّات الجيش واللجان كسرت زحفا ً
للمرتزق�ة ،أم�س االثنني ،يف حني س�قط
ِ
قتىل وجرحى من املنافقني.
وأف�اد املصدر ب�أن املجاهدي�ن كرسوا
زحفا ً يف منطقة املفاليس بمنطقة حيفان،
مم�ا أَدَّى إىل خس�ائ َر كبير ٍة يف صف�وف
املرتزقة وإصابة ومرصع عدد منهم.
ِ

سقوط قتلى وجرحى من املرتزقة يف عمليات
هجومية وإغارات على مواقعهم يف نهم ومأرب
 :نهم ومأرب
لقي عد ٌد م�ن منافقي الع�دوان مصارعَ هم،
وأصي�ب آخ�رون ،يف عملي�ات هجومية ش�نّها
مجاه�دو الجي�ش واللج�ان الش�عبيَّة ،أم�س
مرتزقة العدوان الس�عودي
االثنين ،عىل مواقع
ِ
األمريك�ي يف نه�م وم�أرب .وأوض�ح مص�د ٌر
عسكريٌّ لصحيفة املسرية أن مجاهدي الجيش
مرتزقة
واللجان ش�نّوا هجوما ً استهدف مواق َع
ِ
العدوان يف أطراف عيدة الرشقية بجبهة نهم.

و ّ
املرتزق�ة خس�ائ َر
أكــ�د املص�د ُر تكبي� َد
ِ
ً
ِ
اس�تهداف تعزيزاتهم خالل
برشي�ة ،مشيرا ً إىل
العملية الهجومية.
ويف محافظة مأربّ ،
نفــذ مجاهدو الجيش
املرتزقة
واللج�ان عملي�ة إغ�ارة على مواق�ع
ِ
برصواح ،ما أَدَّى إىل مرصع عدد منهم.
وأوضح مصد ٌر عسكريٌّ لصحيفة املسرية أن
املرتزقة يف جبهة
املجاهدين أغاروا عىل مواق�ع
ِ
املخ�درة بصرواح ،بعمليات هجومية أس�فرت
عن وق�وع خس�ائ َر ماديةٍ وبرشي�ة يف صفوف
املنافقني.
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في زيارة ميدانية كشفت خسائ َر ضخمة ووضع ًا مزري ًا للغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي

تحول إلى معرض مترامي األطراف لمدرعات الغزاة المحترقة
خط المخاء ّ

«نيويورك تايمز» :ال أمل لـ «التحالف» يف معركة الحديدة

 :ترجمة وعرض :ضرار الطيب
ُ�ن مع جولة تصعيد جديدة ّ
َمرتزقتهم يف محور
ينفــذها الغ�زا ُة و ِ
بالتزام ِ
ُ
صحيف�ة «نيويورك تايم�ز» األمريكي�ة خطو َ
طهم
الس�احل الغرب�ي ،زارت
َ
َ
لتكشف يف تقرير مزوَّد
األمامية وتنقلت بني عدد من أماكن سيطرتهم هناك؛
بالص�وت والص�ورة ،عن جانب من الخس�ائر الضخمة الت�ي تكبّدوها خالل
محاوالتهم الفاشلة يف السيطرة عىل الساحل الغربي ،باإلضافة إىل العشوائية
والفوىض التي يعيش�ون فيها ،والكارثة اإلنس�انية التي تسبّبوا بها ،لتخلص
َ
تحالف العدوان ل�ن
الصحيف�ة من ذل�ك إىل نتيجة واضحة ه�ي أن
يجني أيَّ
َ
ً
مكسب من معركة الساحل الغربي حتى ولو تقدّما ً ميدانيا هناك.

مدمــرة على الطريق
ٌ
أرتال عسكر ّية ّ

يف طريق�ه إىل املخاء ،أخرج أحد أفراد صحيف�ة «نيويورك تايمز» الكامريا
َ
الخ َّ
اصـة به؛ ليس�ج َل مقط َع فيدي�و نرشته الصحيفة ضمن تقريرها ،ووثّق
املقط� ُع أرتال من آليات الغ�زاة املدمّ ــرة وقد تم إيقافها يف طابور طويل عىل
جانبَي الطريق ،كش�واه َد حيةٍ تخرب ُكـ َّل من يراها بالفشل الذريع الذي مني
به تحالف العدوان يف الساحل الغربي ،وتَعِ ُد باملزيد من الفشل.
ٌ
عشرات من اآللي�ات املتنوعة وثقه�ا الفيديو ،مدرعات ،أطق�م ،وعربات
وس�يارات مصفحة ،جميعها تم تدمريها وإعطابها بنريان الجيش واللجان.
كان تحال�ف الع�دوان يعتمد عىل تلك اآلليات يف حس�م املعرك�ة التي ظن أنه
ً
ُ
بائس�ة وممتلئ�ة بالهزيمة
تقف اآلن
س�تكون «خاطف�ة» لكن تلك اآللي�ات
والخراب كتحالف العدوان تماماً.

اعرتاف بنجاح الهجمات الجوية والبحرية للجيش واللجان
ٌ
واملرتزقة
عن�د وصول فريق الصحيف�ة األمريكية إىل أح�د مق ّرات الغ�زاة
ِ
املرتزق�ة ويُدعى «ه�زاع عبد الل�ه» بأن «طائ�رة حوثية بدون
أخربه�م أحد
ِ
طي�ار» كانت قد ّ
ً
عملية «ف�وق غرفهم» ،ما يمثل دليالً
نفــذت قبل س�اعات
واضحا ً عىل نجاح الهجمات الجوية التي ّ
ينفــذها سالحُ الجوّ املسيرّ للجيش
ً
واللجان الش�عبيَّة ،وه�ي الهجمات التي يح�اول تحالف الع�دوان جاهدا أن
ينكرها ويتجاهلها.
ُ
االعرتاف إثباتا ً جديدا ً عىل تم ّكن سالح الجوّ املسيرّ
فمن جهة ،يش� ِّك ُل هذا
م�ن الوص�ول إىل مق ّرات الع�دو واس�تهدافها بدقة ،ومن جه�ة أخرى ،يثبت
صح�ة التقارير امليدانية حول األثر الكبري الذي ّ
َ
ُ
هجمات سلاح الجوّ
تحققه

ُ
حيث يمكن النظ ُر إىل ذلك األثر يف الفيديو الذي وثّقته الصحيفة.
املسيرّ ،
َ
ً
ً
ً
َ
املرت�ز ُق أخرب فري�ق الصحيفة أيْضا أن�ه واجه «لغما بحري�ا» عندما أراد
ِ
الذهابَ إىل السباحة ،وذلك يشكل أَيْضا ً اعرتافا ً بوصول ألغام الجيش واللجان
الش�عبيَّة إىل امليا َه البحرية التي يس�يطر عليها الغزاة ،وبالتايل يؤ ّكــ ُد نجاحَ
تنفــذها ُ
الهجمات التي ّ
القــوَّات البحرية للجيش واللجان يف البحر األحمر.
وكانت ُقــوَّات البحرية قد كشفت قبل أسابيع عن «ألغام» بحرية محلية
الصنع باس�م «مرصاد» وعرضت مشاه ُد مصورة لجانب من عمليات بحرية
تم فيها وض ُع تلك األلغام ألهداف معادية.
َ
املرتزقة ع�ن رس نجاح تلك العمليات،
فريق الصحيفة قد س�أل
ويب�دو أن
ِ
َّ
ُ
ّ
َ
«جواس�يس حوثيني» يف كـل مكان؛ ألن التقرير أورد
فتم إخبارهم بأن هناك
ه�ذه العبارة يف س�ياق عرضه للتواجد البرشي داخل س�وق املخ�اء ،وهو ما
يثب�ت نجاح اس�تخبارات الجيش واللج�ان يف اخرتاق خط�وط العدو ،وعجز
األخري عن مواجهة ذلك.

ال وجو َد للسعود ّيني واإلماراتيني يف خطوط املواجهة

تق�و ُل الصحيف�ة إن�ه «م�ن الصع�ب العث�ور على الجن�ود اإلماراتيين
والس�عوديّني يف الخطوط األمامية» ،وتوضح أن الضباط والجنود اإلماراتيني
ُ
حيث يتمركز
«يوجه�ون املعركة من مناطق األمان النس�بي يف مدينة ع�دن،
هن�اك غالبي�ة الجنود اإلماراتيين املقدر عدده�م بـ  5000يف اليم�ن» ،فيما
«تقوم زوارق البحرية السعوديّة بدوريات يف املياه قبالة الحديدة».
وتضيف الصحيفة أن «جميع القتىل والجرحى املتواجدين يف املستشفيات
امليداني�ة يمنيون» ،فيما «يحرس املجندون الس�ودانيون قواع َد التحالف عىل
ط�ول الطريق الرسيع الس�احيل والعديد منه�م من دارفور» ،وه�و ما يثبت
َ
الحقائق التي تنشرُ ُها ُقــوَّات الجيش واللجان دائما ً حول اس�تخدام العدوان
للمرتزق�ة ككباش فداء رخيصة يزج بهم إىل املح�ارق ليخوضوا املعارك التي
ِ
يسعى لجني ثمارها من بعيد.
ُ
ِ
املرتزقة ،إذ
تحالف الع�دوان به�ذه الطريق�ة يف التعامل م�ع
يكت�ف
ول�م
ِ
ُ
فاملستش�فيات
املرتزقة يعيش�ون يف وضع يسء جداً،
أن
الصحيف�ة
كش�فت
ِ
للمرتزقة «ليس فيها طواق�م طبية» ،وبالتايل
امليداني�ة التي أعدها التحال�ف
ِ
َ
نريان الجيش واللجان من أمامهم ،وإهمال تحالف العدوان
فإنه�م يواجهون
من خلفهم ،ما يجعل مصريَهم الوحي َد هو املوت.
املرتزقة الذين واجه�وا هذا املصري اليسء،
ورص�دت الصحيفة نم�اذجَ من
ِ
والتقط�ت ص�ورا ً
ِ
املرتزقة الرصعى ،وق�د تم وضع تلك الجثث
لجثث عددٍ من
ِ
بشكل عبثي ومهني بدون أي اهتمام.

ل لـ «التحالف» يف معركة الحديدة
ال أم َ

تحالف الع�دوان يواجه طريقا ً
َ
من ُكـ ِّل ما س�بق تخلُ ُ
�ص الصحيفة إىل أن
ّ
أكث�ر من 18000
ش�ن
مس�دودا ً يف الس�احل الغرب�ي ،وتقول إنه بالرغم من
َ
ألف غارة جوية من�ذ  2015فإن «الخطو َ
ط األمامية تبقى إىل ح ٍّد كبري ،بدون
تغيري».
َ
حتمية فشل التحالف يف معركة الحديدة وتقول إنه
بل وتؤ ّكــد الصحيفة
«حتى لو اس�توىل عىل املدينة فإن الخرباء يش� ّككون يف أن ذلك س�يغري مسار
ُ
املعرك�ة» ..وه�ي نتيجة ّ
حيث
أكثر من مرة،
أكــدها قائ ُد الثورة مس�بقاً ،يف َ
كان ق�د أوضح يف أحد خطاباته عىل أن «العدوّ ال يس�تطي ُع حس� َم املعركة يف
الحديدة» ،كما ّ
أكــد يف مناس�بة أخرى عىل أن «الساحل الغربي سيتحوّل إىل
مستنقع كبري للغزاة».
َ
معرك�ة الحديدة «تعترب بمثابة خطأ
وبن�ا ًء عىل ذلك تؤ ّكــد الصحيفة أن
فادح لويل العهد السعوديّ محمد بن سلمان» الذي تراكمت أخطاؤه الفادحة؛
بسبب سياساته الخارجية املعادية للجميع.
ِ

«التحالف» تسبب بكارثة إنسانية يف مناطق الساحل
ُ

ُ
َ
امليدانية لصحيفة نيويورك تايمز ،رصدت أَيْضا ً
الكارثة اإلنس�انية
الزيار ُة
ُ
ُ
حيث ّ
أكــدت
تحالف العدوان يف مناطق الس�احل الغرب�ي،
التي تس�بب به�ا
ُ
أكثر من  500ألف ش�خص ف ّروا م�ن ديارهم ،فيما أُجرب
الصحيف�ة عىل أن « َ
َ
مناطق تق�ع عىل طول
العدي� ُد على اللج�وء إىل مخيم�ات مزرية لالجئين يف
الساحل مثل املخاء».
وكنم�وذج على هذه الكارث�ة ،التقت الصحيف�ة بأحد املزارعين اليمنيني
طردت�ه عن�ارصُ الع�دوان م�ن منزل�ه يف املخ�اء ،ويعي�ش اآلن على جم�ع
«الزجاجات وعُ َلب الصفيح» ،وذكرت الصحيفة أن الرجل قد يكس�ب من تلك
العل�ب ما يع�ادل « 1.40دوالر» وعلي�ه أن يُطعِ َم بهذا املبلغ البس�يط أطفا َله
الخمسة لبضعة أيام!
ُ
الصحيفة بتحذير ّ
منس�ق األمم املتحدة للش�ؤون اإلنس�انية ،ليزا
وتذ ّك�ر
غران�دي ،ب�أن  14ملي�ون يمني يواجهون خط�ر املجاعة يف األش�هر املقبلة،
مشري ًة إىل أن وبا َء الجوع بات حتى أسوأ من وباء الكولريا.
ُ
و ّ
الصحيفة أن النظا َم الس�عوديّ «يمن� ُع الصحفيني األجانبَ من
أكــدت
الوصول إىل ش�مال اليمن الذي يمثل مرسحا ً ألكبر فظائع الهجمات الجوية
دليل جدي ٍد يُث ِب ُ
س�عي تحالف العدوان إلخفاء حقائق جرائمه
ت
واملجاعة» ،يف ٍ
َ
يف اليمن.

في إطار توحيد الصفوف لمواجهة العدوان:

وجهاء ومشايخ بكيل وحاشد بعمران يدعون إىل إعالن ُصلح عام لكافة القبائل
 :عمران
ُ
مش�ايخ ووُجهاء وعُ قالء قبيلتَي بكيل وحاشد
دعا
بمحافظ�ة عمران ،أمس االثنين ،إىل احتواء الخالفات
بينهم�ا وتوحي�د الجبه�ة الداخلي�ة ملواجه�ه العدوان
بإعالن ُ
صلح عام بني كافة القبائل.
ويف اللق�اء القبلي التصالحي ال�ذي عُ قد بمديرية
بني رصيم بحضور محافظ املحافظة الدكتور فيصل

جعمان وأمني محيل املحافظة صالح املخلوس ووكيل
املحافظ�ة حس�ن األش�قص ومدي�ر أم�ن املحافظة
العمي�د عبدالله العربجي ومش�ايخ ووجهاء حاش�د
وبكي�لّ ،
أكــ�د محافظ عم�ران أن إنه�اء الخالفات
بني قبيلتي حاش�د وبكيل يأتي يف إطار جهود توحيد
الجبه�ة الداخلية بني أبن�اء القبائل بعم�ران ووضع
ً
قائمة بني س�فيان وبني
حَ ـ� ٍّد للخالف�ات التي كانت
رصي�م وإغلاق صفح�ة امل�ايض ،مشيرا ً إىل أهميّة

تجس�يد أصالة القبيل�ة يف إصلاح ذات البني وتعزيز
قيم التس�امح واإلخاء ونبذ الث�أرات والرصاعات بني
أبناء املحافظة.
ولف�ت محاف�ظ عم�ران إىل أهميّ�ة دور القبيل�ة يف
حَ ـ ّل القضايا االجتماعية والعمل عىل توحيد الصفوف
وتعزيز الصمود يف مواجهة العدوان وم َ
ُخ ّ
ططاته.
إىل ذل�ك ّ
أكــ�د مش�ايخ ووجه�اء حاش�د وبكي�ل
اس�تمرارهم يف حالة النفري العام واالس�تنفار ملواجهة

الع�دوان الس�عوديّ األمريك�ي ودعم ورف�د الجبهات،
مشيرين إىل اس�تمرار قبائل عمران بأعمال التحش�يد
والتعبئة لرفد الجبهات.
ودع�ا مش�ايخ عم�ران أبن�اء املحافظ�ة واليم�ن
بص�ورة عامة إىل إعالن ُ
صلح عام ضامن ش�امل يَأْمَ ُن
لتفرغ
في�ه الخائف يف بط�ن املخيف ونبذ الخالف�ات وا ُّ
ملواجه�ة العدوان ودعم ورف�د الجبهات بالرجال واملال
حتى تحقيق النرص.

العدد
()525


قبائل مديريات الطويلة وشبام كوكبان
وبني سعد ومدينة املحويت تؤ ّكــد مواصلة
البذل والعطاء يف مواجهة العدوان

 :المحويت
ن ّ
ظم�ت قبائل مديري�ة الطويلة
وشبام كوكبان وبني سعد ومدينة
املحوي�ت ،أم�س االثنين ،وقف�ات
ً
قبلية؛ منفصلة تأكيدا ً عىل مواصلة
الصم�ود والثب�ات يف مواجه�ة
الع�دوان ورف�د الجبه�ات بالرجال
واملال.
ويف الوقف�ات القبلية املس�لحة
التي حرضه�ا الوجهاء واملش�ايخ
والش�خصيات االجتماعية ومدراء
املكات�ب التنفيذية ندّد املش�اركون
بالصمت ال�دويل إزاء ما يتعرض له
الش�عب اليمني م�ن جرائم وحرب
اقتصادي�ة ممنهج�ة ،مؤ ّكــدي�ن
ب�أن م َ
ُخ ّ
طط�ات الع�دوان س�تبوء
بالفش�ل بفض�ل صم�ود الجي�ش

واللج�ان الش�عبية وثب�ات أبن�اء
الش�عب ودعمه�م للمرابطين يف
جبهات الكرامة.
كم�ا ّ
أكــ�د املش�اركون على
اس�تعدادهم يف تقدي�م الغ�ايل
والنفي�س يف س�بيل نصرة الوطن
والدفاع عن كرامة الش�عب اليمني
وتحري�ر كامل التراب الوطني من
واملرتزقة ،داعني أبناء
دنس الغ�زاة
ِ
الش�عب إىل تعزيز الصمود والثبات
والصرب ومواصلة دعم املرابطني يف
الجبهات حتى تحقيق النرص.
فيما دع�ت وقفة تربوية لطالب
ومعلم�ي مدرس�ة مع�اذ ب�ن جبل
بمديرية ش�بام كوكب�ان إىل تعزيز
االصطف�اف الوطن�ي ملواجه�ة
ومرتزقت�ه والتص�دي
الع�دوان
ِ
ُمل َخ ّ
ططاتهم.

يسين قافلة مالية
حرائر بني حشيش رّ
وغذائية لجبهات القتال ويؤ ّكــدن مواصلة
العطاء حتى تحرير الوطن

 :صنعاء
�ر مديري�ة بن�ي
سّي�رّ ت حرائ ُ
حش�يش بمحافظ�ة صنعاء ،أمس
االثنين ،قافل�ة مالي�ة وغذائي�ة
متنوع�ة؛ دعم�ا ً وإس�نادا ً ألبط�ال
الجيش واللجان الشعبية املرابطني
يف جبهات العزة والبطولة.
ويف الوقف�ة االحتجاجية ،ندّدت
حرائ�ر مديري�ة بن�ي حش�يش
بالح�رب االقتصادية الت�ي تُدي ُرها
ق�وى العدوان والرش ،بعد فش�لهم
عس�كرياً ،ولجوئه�م إىل الح�رب
االقتصادي�ة من خالل نق�ل البنك،
وطب�ع ملي�ارات الري�االت دون

العنوان :صنعاء – شارع املطار -جوار
محالت الجوبي  -عمارة منازل السعداء-

خانق عىل
حص�ار
غط�اء ،وفرض
ٍ
ٍ
الش�عب اليمني منذ أربع س�نوات،
َ
رفضه�ن القاط�ع
مؤ ّكــ�دات
للرك�وع واإلذالل للع�دو مهم�ا
تمادى ،وتعددت أساليبه.
وأش�ارت الحرائ�ر إىل أن ه�ذه
القافل�ة ل�م تك�ن األوىل ول�ن تكن
األخيرة ب�ل س�يتبعها ع�د ٌد م�ن
القواف�ل وف�ا ًء لدم�اء الش�هداء
وتضحيات الجرح�ى واملرابطني يف
ٍ
داعيات كل
جبهات العزة والرشف،
قبائل الش�عب اليمني إىل االستمرار
يف النفير الع�ام ،ورف�د الجبه�ات
برج�ال واملال حت�ى تحقيق النرص
ودحر الغزاة واملحتلني.

مدير التحرير:
إبراهيم الرساجي
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أخبار

أبناء ووجهاء مديرية الجبني بريمة يؤ ّكــدون استمرارهم
يف مواجهة العدوان ورفد الجبهات
 :ريمة

ّ
أكــ�دت قبائ ُل مديري�ة الجبني بمحافظة
ريمة ،أمس االثنني ،خلال وقفة احتجاجية،
على أهميّ�ة االس�تمرار يف رف�د الجبه�ات
بالرجال واملال ملواجه�ة تصعيد قوى العدوان
ومرتزقتهم بجبهة الساحل الغربي.
ِ
ويف الوقف�ة االحتجاجي�ة الت�ي حرضه�ا
مش�ايخ وأعي�ان ووجه�اء مرب�ع الرب�اط
باملديري�ة وَمدير ع�ام مديري�ة الجبني ومعه
مدير مكتب الرتبية ،ندّد املش�اركون باملجازر
اليومي�ة الت�ي يرتكبه�ا تحال�ف الع�دوان
ومرتزقت�ه بحق أبناء الش�عب اليمني ،داعني
ِ
املجتم�ع ال�دويل واملنظم�ات التابع�ة له وكل
�رك الف�وري لوق�ف
أح�رار العال�م إىل التحَ ـ ّ
العدوان ورف�ع الحصار عن الش�عب اليمني،
واملطالب�ة بمحاكمة قي�ادات دول العدوان يف
محكم�ة الجناي�ات الدولية وإع�ادة االعتبار
للمواثيق واملعاهدات الدوية املتفق عليها.
و ّ
أكــ�د املش�اركون صموده�م وثباته�م
تجاه ما يمارس�ه تحالف الرش من استهدافه

لق�وت املواط�ن اليمن�ي وحرب�ه االقتصادية
القذرة التي ال تم ُّ
ُــت لإلنسانية بأية صلة من
خالل حصار املوانئ واملطارات وطباعة العُ ملة
الجدي�دة دون غط�اء يحاف�ظ عىل اس�تقرار
الوضع املعيشي وتدهور العُ مل�ة ،مؤ ّكــدين
تحَ ـ ّركه�م الج�ا َّد ومواصل�ة التحش�يد ورفد
الجبهات باملال والرجال.

وساطة ق َبلية تنجح يف إنهاء
الخالف بني قبائل املنار آنس
وميفعة عنس بذمار

وأشار املشاركون إىل أهميّة التحيل بالوعي
واليقظ�ة التام�ة تج�اه م َ
ُخ ّ
طط�ات العدوان
وأس�اليبه املاكرة سواء عىل مس�توى الحرب
الناعمة أ َ ْو رياح السلام التي يحاول العدوان
من خاللها تفكيك الجبهة الداخلية التي ح ّذر
منها قائد الثورة الس�يد عبدُامللك بن بدر الدين
الحوثي.

حرائر مديرية سنحان يقدمن قافلة
مالية وغذائية دعماً للجبهات

 :ذمار
تنفي�ذا ً لتوجيه�ات قائد الث�ورة الس�يد عبدامللك بدر
الدين الحوثي بشأن إصالح البني ،ويف إطار الصلح العام
فيما بني القبائل اليمنية من أجل تعزيز الجبهة الداخلية،
وس�اطة قب ٌ
ٌ
ّلية م�ن أنص�ار الله وش�خصيات
نجح�ت
اجتماعي�ة يف محافظ�ة ذم�ار ،أمس االثنني ،م�ن حَ ـ ّل
قضي�ة وفاة بح�ادث مروري أدى إىل وف�اة املجني عليه
مال�ك عيل س�عيد مطهر من أبناء قرية صبرة بمديرية
املن�ار .وقالت مص�اد ُر محلية لصحيفة «املسيرة» إنه
وبع�د املتابع�ة من قب�ل لجنة الوس�اطة ون�زول أهايل
الجان�ي املواطن صال�ح محمد الطايس م�ن أبناء قرية
ابيرق بمديري�ة ميفعة عن�س وقيامهم بإرض�اء أهايل
املتويف ،تم العفو العام عن الجاني لوجه الله.
و ّ
أكــد املشاركون يف الصلح القبيل أن الشعب اليمني
س�يظل متناسيا ً لخالفاته وأن املش�اكل الداخلية سيتم
حَ ـ ّله�ا بالحكم�ة والبصيرة اليمانية من أج�ل التفرغ
ملواجهة العدوان الس�عودي األمريكي الذي يقتل النساء
واألطف�ال ،موضحين أن القضية الكربى لهذا الش�عب
ه�ي املواجهة وال�ردع لهذا العدوان ورف�د جبهات العزة
والكرامة بالرجال واملال والسالح حتى االنتصار.

 :صنعاء
�ر مديري�ة س�نحان
قدّم�ت حرائ ُ
ً
ً
مالية
قافل�ة
بصنع�اء ،أم�س االثنين،
ً
وغذائي�ة ألبط�ال الجي�ش واللج�ان
الش�عبية املرابطين يف الجبه�ات ،وذلك
خالل وقفة احتجاجية مندّدة باستمرار
الع�دوان والحص�ار عىل ش�عبنا اليمني
تحت ش�عار «رغم انهيار الريال سندعم
رجال الرجال».
ويف الوقفة ،عبرّ ت حرائ ُر سنحان عن
اس�تنكارهن الس�تمرار جرائم العدوان
ٍ
معلن�ات
بح�ق أبن�اء الش�عب اليمن�ي،
البراء َة من أعداء الله وأعداء اإلنس�انية

وم�ن كل عميل يلتحق بصفوف العدوان
والرش.
ودع�ت الحرائ ُر جمي َع أبناء الش�عب
اليمني إىل االس�تمرار يف الحشد والتعبئة
العام�ة ورف�د الجبهات بالرج�ال واملال
للدف�اع ع�ن األرض والع�رض وتحري�ر
الوط�ن م�ن دن�س الغ�زاة واملحتلين
ومرتزقته�م ،مؤ ّكــ�دات على الصمود
ِ
والثبات وتجهيز املزيد من قوافل العطاء
والج�ود والكرم حتى النصر واالنتصار
عىل قوى الغ�زو واالحتالل ودحرهم من
كل شرب من أرض الوطن.
ً
َ
مالية ،إضافة
مبالغ
واحتوت القافلة
إىل كميات من املواد الغذائية املتنوعة.

وقفات احتجاجية منفصلة يف مدارس مدينة ذمار
 :ذمار
ّ
ُ
نفذ طالبُ
وطالبات ومعلمو مدارس «عيل بن
أبي طالب» و»املالك» و»الرسالة» بمدينة ذمار،
ً
ً
ٍ
منفصل�ة؛
احتجاجي�ة
وقف�ات
أم�س االثنين،
تنديدا ً بممارس�ات العدوان السعودي األمريكي
الصهيوني بحق ش�عبنا اليمني.
ويف الوقف�ات االحتجاجي�ة ،ألق�ى نائبُ
مدير مكتب الرتبي�ة والتعليم بمديرية ذمار

ً
كلمة ش�كر فيها
األس�تاذ خال�د القحط�ي
املعلمين واملعلمات على الصمود والثبات يف
الجبه�ة الرتبوية التي ال تقل عن ش�أنا ً عن
جبهات القتال ،مش�ددا ً عىل أهميّة استمرار
العملية التعليمية لتعزيز الصمود والثبات يف
مواجهة العدوان وبناء جيل متس�لح بالعلم
واملعرفة.
وأش�ار القحيط إىل بعض من جرائم العدوان
واستهداف العملية التعليمية ،ومحاولة إخضاع
الش�عب اليمن�ي بعد فش�ل الع�دوان عس�كريا ً

العالقات العامة والتوزيع:
تلفون776179558 – 01314024:

رئيس قسم التصحيح:

محمد الباشا

ولج�وؤه إىل الح�رب االقتصادي�ة وسياس�ة
التجويع.
ِ
الوقفات العدي ُد من الفقرات الفنية
وتخلل�ت
املعبرة ع�ن ُقب�ح جرائ�م الع�دوان والحص�ار
واس�تهداف امل�دارس وص�االت العزاء والنس�اء
واألطف�ال والش�يوخ وكل مق�درات الوط�ن،
وتطرق�ت إىل س�بل مواجهته�ا والتص�دي له�ا
م�ن خالل االس�تمرار يف رفد الجبه�ات بالرجال
واملال وحفظ األمن واالس�تقرار ووحدة الجبهة
الداخلية وصمود الجبهة التعليمية.

املقاالت املنشورة يف الصحيفة
تعرب عن رأي كاتبها وال تعرب
بالرضورة عن رأي الصحيفة

للتوا�صل مع ال�صحيفة تلفون - 01835188 :وات�س  +تلجرام - 772813007 :االمييلa l m a s i r a h n e w s 2 1 9 @ g m a i l . c o m :
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تم سحبها عبر شيكات صرف رسمية واعتمادها من قبل البنك المركزي والبنك األهلي بلغت مئات الماليين:

وزراء يف حكومة املرتزقة ينهبون مبالغ كبرية من حسابات وزاراتهم تحسباً لتغيريهم
 :خاص:

ُ
الحديث فيه عن
يف الوق�ت الذي ي�دو ُر
َ
املرتزقة أ َ ْو بعض
مرتق ٍب لحكومة
تغيير
ِ
التعديلات الوزارية الت�ي يقوم بها الفار
املرت�زق أحمد بن دغر
هادي بع�د بإقالة
ِ
وتحميل�ه مس�ئولية انهي�ار االقتص�اد،
ف�إن مص�ادر مطلع�ة كش�فت ،أم�س
االثنني ،عن قي�ام عدد من وزراء حكومة
َ
مبال�غ ماليةٍ
املرتزق�ة الحاليني بس�حب
ِ
كبرية من حس�ابات وزاراتهم ا ُمل ْودَعَ ة يف
البن�ك املركزي اليمني وكذلك البنك األهيل
اليمني وبنوك أخرى بمحافظة عدن.
ووفق�ا ً ملص�اد َر صحفي�ةٍ موالي�ة

للع�دوان ،فإن تلك الحس�ابات تم فتحها
قبل تحويل البنك املركزي إىل عدن وتوريد
الحس�ابات املس�تمرة يف البن�ك األهلي
وتوريد إيراداتها العامة إليها ،مشيرة إىل
املرتزق�ة املتواجد معظمهم
قيام الوزراء
ِ
يف الخارج بسحب مبالغ مالية كبرية من
أرص�دة وزاراتهم من خلال رصفها عرب
ش�يكات رصف رس�مية تم توقيعها من
قبله�م بمراسلات خاصة عرب ش�بكات
التواصل االجتماعي «الواتس أب» ،مبينا ً
أن املثير يف األم�ر هو اعتماده�ا من قبل
إدارات البنك املركزي والبنك األهيل اليمني
وبقي�ة البن�وك الت�ي تتعام�ل وزاراتهم
معها.

مرتزقة االحتالل يف عدن يستولون على عمارة رجل أعمال
 :عدن:

مرتز ُ
َ
اإلجرامية بحق املواطنني املنتمني للمحافظات الشمالية يف مدينة عدن وإضفاء طابع
قة االحتالل اإلماراتي ممارساتِهم
يواص ُل
ِ
املناطقية والكراهية من خالل تلك األعمال وصلت حَ ـ ّد القتل والنهب والتطفيش واس�تخدام كل وس�يلة من ش�أنها تضييق الخناق عىل
كل ما هو شمايل يف املحافظات الجنوبية.
مرتزقة االحتالل اإلماراتي ويُدعى
ويف بيان صادر عن رجل األعمال عيل محمد ش�ارب –أحد كبار التجار يف اليمن ،-اتهم أحد قيادات
ِ
رمزي اللحجي باالستيالء عىل عِ مارته يف مديرية املعال بمحافظة عدن.
من جهته قال الصحفي فتحي بن لزرق املوايل للعدوان ،يف منش�ور عىل حائطه بالفيس�بوك ،أمس االثنني :إن عيل محمد ش�ارب وهو
رج�ل أعم�ال من صنعاء اتصل به لإليضاح ح�ول واقعة تبادل إطالق نار ُ
بالقرب من عمارته بحي املعال دكة قبل أيام ،مبينا ً أن ش�ارب
ّ
املرتزقة يف عدن اس�تولوا مجدّدا ً عىل عمارته عقب تمكن قيادة أمن املنطقة الثانية من إعادتها
أوضح له أن مس�ئولني أمنيني يف صفوف
ِ
له بعد نهبها إبان دخول االحتالل اإلماراتي لعدن.

في تقرير صادر عن اإلعالم اقتصادي الموالي للعدوان:

مأرب األعلى سعراً يف املواد الغذائية والسلع األساسية
وصنعاء األرخص
 :خاص:

أق َّر تقري� ٌر صاد ٌر عن ما يس�مى «مر َكز
اإلعلام االقتص�ادي» امل�وايل للع�دوان ،بأن
أس�عا َر املواد الغذائي�ة يف العاصمة صنعاء
ومناط�ق س�يطرة حكوم�ة اإلنق�اذ ه�ي
ُ
األرخ�ص على مس�توى اليمن ،فيم�ا تأتي
املرتزقة عىل
م�أرب الواقعة تح�ت س�يطرة
ِ
رأس قائم�ة املحافظات األغىل س�عرا ً للمواد
الغذائية والسلع األساسية.
َ
املوظف
ولفت التقري�ر االقتصادي إىل أن
اليمن�ي فق�د ثلث القيم�ة الحقيقي�ة ملرتبه
الش�هري خالل ش�هر واحد وأكثر من ثلثي
املرت�ب مقارنة ببداي�ة العدوان على اليمن
مطل�ع  ٢٠١٥وعندم�ا كان البن�ك املركزي
ال ي�زال يعم�ل يف العاصم�ة صنع�اء ،حيث
سجلت محافظة مأرب الواقعة تحت سيطرة
ومرتزقته األعىل س�عرا ً
االحتالل الس�عودي
ِ

رئيس الثورية العليا يطلق حملة تغريد
بـ «تويرت» تحت شعار «املجاعة تعدم
اليمنيني كإعدام خاشقجي»
 :صنعاء:

يف املواد األساس�ية ،يف حني جاءت العاصمة
اليمنية صنعاء يف املرتبة األخرية ،يف دراس�ة
ق�ام به�ا املر َك� ُز التاب� ُع للع�دوان بعم�وم
محافظات الجمهورية.
وتش�هد كل املحافظ�ات اليمني�ة انهيارا ً
اقتصاديا ً غري مس�بوق تأتي يف إطار الحرب
االقتصادية التي يش�نها العدوان الس�عودي
املرتزقة ،تمثلت يف الطباعة املتكررة
وحكومة
ِ
للعُ مل�ة املحلي�ة يف الخارج ب�دون أي غطاء

نقدي أجنبي بلغت أكث َر من تريليونني ريال،
األم�ر ال�ذي أدى إىل انخفاض قيم�ة الريال
اليمني أمام بقي�ة العُ مالت األجنبية األخرى،
حي�ث بلغ س�عر الدوالر األمريك�ي أكث َر من
 700ري�ال ،بينم�ا وصل الريال الس�عودي
إىل  200ري�ال يمن�ي ،وبالتايل تس�بّب ذلك
يف ارتفاع أس�عار املواد الغذائية واملش�تقات
النفطية بش�كل جنوني ضاعَ َ
�ف من معاناة
املواطنني املعيشية وأثقل من كاهلهم.

دش�ن محم�د عيل الحوث�ي -رئيس
اللجن�ة الثورية العليا ،-أم�س االثنني،
ً
ً
تغريدية
حمل�ة
عرب حس�ابه يف تويتر
تح�ت وس�م «املجاع�ة تع�دم اليمنيني
كإع�دام خاش�قجي» ،داعي�ا ً جمي�ع
األحرار للمش�اركة الفاعل�ة يف الحملة
املفتوحة.
إيصال
وتأتي ه�ذه الحمل�ة به�دف
ِ
رس�الة الش�عب اليمن�ي ال�ذي يواجه
بس�بب الحصار
أكربَ مجاعة يف العالم؛
ِ
الذي يفرضه تحالف العدوان السعودي
من�ذ م�ا يق�ارب  4س�نوات ،إىل العالم،
ويف الوق�ت ال�ذي انتفض العال�م ملقتل
الصحفي جمال خاشقجي ولم ينتفض
للمج�ازر التي تنفذه�ا دول العدوان يف

الشعب اليمني.
وق�ال رئي�س الثوري�ة العلي�ا يف
تغري�دة نرشه�ا على حس�ابه بتويرت
أم�س« :ك�ن فاعلاً وَش�ار ْك بالحملة
املفتوحة بوسم «املجاعة تعدم اليمنيني
كإعدام خاش�قجي» ،مضيفاً« :حريتك
وإيْمَ ــانك بالدفاع عن املظلومني تحت ُّم
عليك التحَ ـ ّرك بما تستطيع رغم األلم».
ويف وقت س�ابق ح ّذرت األمم املتحدة
م�ن أن اليمن قد يواجه «أس�وأ مجاعة
يف العال�م من�ذ  100ع�ام» إذا اس�تمر
العدوان والحصار ،وأوضحت ليز غراند
منس�قة األمم املتحدة يف اليمن -أن مايص�ل إىل  13مليون مدني ق�د يموتون
م�ن الج�وع إذا ل�م يتوق�ف القتال من
قب�ل «تحال�ف الع�دوان» ال�ذي تقوده
السعودية عىل اليمن.

فيما ناطق تحالف العدوان يصفه بـ «أحد الشرفاء»:

الفار الحامدي يرتمي يف أحضان العدوان هرباً من قضايا فساد منظورة أمام نيابة األموال العامة
 :متابعات:
لجأ املدعو عبدالله الحام�دي –نائب وزير الرتبية
والتعلي�م يف حكومة اإلنق�اذ ،-إىل االرتماء بأحضان
الع�دوان الس�عودي؛ هربا ً م�ن املس�اءَلة القانونية
َ
ضم�ن قوائ�م
املتوجب�ة علي�ه بع�د أن ورد اس�مه
املس�ئولني املتورطين بقضاي�ا الفس�اد والتي وجّ ه
الرئيس مهدي ّ
املشاط ،أمس األول األحد ،بإحالة 74
مس�ئوال ً إىل القضاء بتهم الفس�اد وال�ذي كان الفار
الحامدي أحد هؤالء املتهمني.
ٌ
ٌ
رس�مية حصلت عليها صحيفة
وثيقة
وكش�فت
«املسيرة» تو ُّر َ
املرتزق الحامدي يف قضية فس�اد،
ط
ِ
وال�ذي غ�ادر العاصم�ة صنع�ا َء قبل فترة؛ بهدف
العلاج ،وظه�ر ،أم�س األول األح�د ،يف العاصم�ة
السعودية الرياض ،معلنا ً تأييدَه لتحالف العدوان ،يف
حني ظهر ،أمس االثنني ،العقيد املالكي ِ
ناط ُق تحالف
العدوان خالل مؤتمر صحفي يرحِّ بُ بانشقاق الفار
الدكت�ور الحام�دي م�ن حكوم�ة اإلنق�اذ بصنعاء،

واصفا ً إياه بـ «أحد الرجال الرشفاء».
ُ
الوثيق�ة املوجّ ه�ة من مكت�ب األوقاف
وتكش�ف

واإلرش�اد بمحافظة صنعاء ،عن اس�تيالء الحامدي
على قطع�ة أرض تابع�ة لألوق�اف مس�احتها 41

لبن�ة ،وبموجب ذلك فهي تابعة ألم�وال الدولة ،كما
طلبت املذك�ر ُة الصادرة يوم الس�بت املايض حضو َر
الحامدي ملكتب أوقاف محافظة صنعاء يف بيت بوس
بالعاصمة صنعاء.
ٌ
وثيقة أخرى بأن الحامدي مته ٌم وصادِ ٌر
وكشفت
قضائي بسجنه ملدة  8أشهر عىل خلفية
بحقه حك ٌم
ٌّ
قيام�ه بالتصرف بب�اص يتب�ع الدول�ة حين كان
مس�ؤوال ً يف وزارة الصح�ة يف عهد النظام الس�ابق،
وقام ببيعه واالستيالء عىل قيمته.
َّ
املرت�زق الحامدي
ف�إن ظهور
وبموج�ب الوثائق
ِ
عىل شاش�ة قن�اة العربي�ة معلن�ا ً تأيي�دَه لتحالف
املرتزق�ة جاء بعد
الع�دوان وانضمام�ه إىل صف�وف
ِ
ُ
حي�ث كان اس�مه مدرجا ً
اتهام�ه بقضاي�ا فس�اد،
ُ
رئي�س املجلس
يف قائم�ة الـ 74ش�خصية التي أمر
السيايس األعىل مهدي ّ
املشاط ،أمس األحد ،بإحالتها
َ
ملحاسبة من وردت
إىل نيابة األموال العامة والقضاء
أس�ماؤهم يف قضايا الفس�اد ،حس�ب الكشف الذي
ُ
رئيس الجهاز املركزي للرقابة واملحاسبة.
رفعه
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الجهاد في فكر وواقع حياة اإلمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين ع

أُ َق ِّـد ُمكم قبلي عند الــعــطـــاء وأتقـــ

الدكتور خالد القروطي

املبحث الثاني :الجهاد يف واقع حياة
ومسرية اإلمام الهادي عليه السالم:

تق َّد َم لنا يف املبحث األول الجانبُ
النظري ملا يمكن تسميتُه وصياغتُه
بنظرية اإلمام الهادي عليه السالم
َ
ُ
الرؤية
تعكس لنا
الجهادية ،وهي
القرآنية املحمدية للجهاد أيضاً ،كما
َ
ُ
رؤية اإلمام عيل عليه
تعكس لنا
إنَّها
ً
السالم خصوصا ونظرة آل البيت
عموما ً للجهاد ،فإنهما لن يفرتقا حتى
يردا عىل الحوض.
َ
رؤية
ومن الجدير ذكره هنا أن
َ
ونظرية اإلمام الهادي عليه السالم
َ
َّ
محض
الفكرية للجهاد لم تكن
َ
وفن ْ َق اَلت
اف�تراض��ات افرتضها،
اختلقها ،ولكنه أقامها وطبّقها وسار
عليها يف مسرية حُ كمه وجهاده طوال
َ
َ
وجيشه
نفسه
حياته ،ساس بها
وأصحابه ،وعامَ َل بها أع��داءَه ،يف
ص�����ورة من
ص��ور التعامل
اإلن���س���ان���ي
اإليْ��مَ ��ـ��ـ��ان��ي
ال��راق��ي ال��ذي
جعل الباحثني
واملطلعني عىل
سريته وتأريخه
ال ي��س��اوون��ه
ب��ع��ص��ور ما
ي��س��م��ون��ه��ا
الخالفة الراشدة
فحسب ،بل ويجعلونه متقدما ً عليها
يف بعض تطبيقات مسريته الجهادية.

ويقدمهم عند املغنم والعطاء،
ويدعوهم إىل مخالفته إن مال أ َ ْو
عدل عن طاعة الله تعاىل ،فلن يكون
لشخص مثل هذا مطمع يف ملك أ َ ْو
هوى يف منصب.

قضي�� ُة اإلمام الهادي إىل الحق عليه
السالم
ُ
فقد كانت قضيته باختصار أنه
َ
نفسه لله ،فلم يعد له من
رج ٌل باع
يفي
مطمع وال من غاية سوى أن
َ
ٍ
َ
يقبض
ببيعته تلك يف الدنيا ،عىل أمل أن
الثمن يف اآلخرة.
وفعالً كان عليه السالم كذلك
وليس مجرد شعارات رفعها للتضليل
والخداع ،فكان طوال حياته يف مقدمة
صفوف جُ نده ودولته مجاهدا ً فارسا ً
قائما ً بأمر الله فيهم.
ولقد تج ّلت يف جهاده (ع) ُكــ ّل
معاني الشجاعة املقرونة بأفضل
أنواع الصفح والعفو ،فكانت شجاعة
علوية ازدانت بأجمل وأنبل الصفات،
طبع عليها اإلمام الهادي (ع) بدون
كلفة أ َ ْو مجاهدة
رأي.

كانت قوة اإلمام الهادي
وشجاعته تنعكس
سماح ًة وعدالً على
األعداء مما جعلهم
يتوافدون عليه لمبايعته

ش��روط بيعته الت��ي أعلنها يف أهل
ُ
اليمن
َ
َ
ويكفي الباحث املنصف االطال ُع
عىل رشوط بيعته التي أعلنها يف
أهل اليمن ،ودعاهم إىل مبايعته عىل
وفقها ،ونصها:
(أيها الناس :إني أشرتط لكم أربعا ً
عىل نفيس:
• الحكم بكتاب الله ُ
وسنة نبيه.
• واألَث َ َرة لكم عىل نفيس فيما جعله
ّ
أتفضل
الله بيني وبينكم ،أؤثركم وال
عليكم.
• وأ ُ َق ِّدمُكم عند العطاء قبيل.
• وأتق َّد ُم أمامكم عند لقاء عدوي
وعدوكم بنفيس.
وأشرتط لنفيس عليكم اثنتني:
• النصيحة لله سبحانه ويل يف الرس
والعلن.
• والطاعة ألمري يف ُكــ ّل حاالتكم
َ
ُ
طاعة
خالفت
ما أطعت الله فيكم ،فإن
َ
طاعة يل عليكمْ ،
وإن
الله عز وجل فال
ُ
ملت وعدلت عن كتاب الله فال حجة
يل عليكم).
ليدرك حينها أن من يدعو الناس
َ
يكون هو يف مقدمة
ملبايعته عىل أن
صفوفهم عند الجهاد والقتال،

اإلم��ا ُم اله��ادي
الص��ورة الثاني��ة
لإلمام علي عليهما
السالم
وَلقد كان (ع)
ً
ثانية لإلمام
صور ًة
ع�لي (ع) ،فكان
بسيفه،
يقات ُل
وي�ضرب رضبَ��ه،
َ
الصفوف ،يُروَى أنه رضب
ويتقدم
َ
رجالً بنجران فجذب السيف من بني
ُ
رئيسهم :اسرتوا رضبة
رجليه ،فقال
هذا العلوي فوالله لنئ رآها الناس
لتنارصوا.
وقال ألصحابه يوما ً وهو يحثهم
ويوجبُ عليهم قتا َل القرامطة( :ما
يجزعكم من عدوكم وأنتم ألفا رجل،
فقالوا :إنما نحن ألف ،فقال (ع):
(أنتم ألف ،وأنا أقوم مقام ألف ،وأكفي
كفايتهم).
ويف إحدى املعارك مع آل يعفر وهو
يف قلة من أصحابه هجَ َم عليهم حتى
خالطهم بأصحابه ،وقتل حامل رايتهم
وهزمهم ،فتعجب الناس من شجاعته
تلك ،فلما بلغ الهادي (ع) ذلك قال:
(ويحهم وما يعجبون من ذلك ،ولو
كان معي ألفا رجل وخمسمائة فارس
مؤمنني صابرين ،لدوخت بهم عامة
األرض).
ولقد كانت تلك القوة والشجاعة
ُ
تنعكس سماحة وعدال ً عىل األعداء،
مما جعلهم يتوافدون عليه للبيعة يف
ُكــ ّل جهة ينزل فيها.

م��ا قيل عن ش��روط البيع��ة لإلمام
الهادي
ُ
يقول الشيخ محمد أبو زهرة بعد
بيان ورشو َ
َ
ط البيعة لإلمام
أن قرأ

لم يعد لإلمام
الهادي من مطمع
وال غاية سوى أن
يفي ببيعته تلك
َ
في الدنيا لقبض
الثمن في اآلخرة
الهادي عليه السالم( :وبهذا يتبني أنه
ما كان يطلب امللك ،ولكنه كان يطلُبُ
إصالحَ أمر املسلمني ،وإحيا َء الرشيعة
وفرض ُ
سلطانها ،وبعد أن استقر يف
صعدة اتجه إىل أم َرين :أحدهما :جمع
اليمن وما جاورها عىل حكم واحد،
لتفرق فيها ،وقد جاهد
والقضاء عىل ا ّ
ً
يف ذلك جهادا ً شديدا ،وخارب املبتدعني
وأهل األه��واء حتى استقر لحكمه
أكثرها.)...
وك��ان عليه السالم عىل العهد
والبيعة التي دعا الناس ملبايعته عليها
دقيقا ً يف التزامه بأحكام الرشع ،سائرا ً
عىل وفق أحكام الله ورسوله صىل الله
عليه وآله وسلم.
وممّ ا تجدر اإلشارة إليه يف هذا املجال
أنه عليه السالم كان شدي َد التمسك
واالقتداء بالسرية النبوية ورصح يف
مواطن جهادية عديدة ألتباعه قائالً:
(واللهِ لنئ أطعتموني ال يغيب عنكم
من رسول الله إال شخصه).
ليس هذا فحسب ،بل كان كلما رأى
تعديا ً من بعض أفراد جيشه ،وظلما ً
وج��ورا ً من بعض جُ نْده ،ينه ُرهم
ويوب ُّخهم ،ويردعهم وَيصيح فيهم
مبينا ً أنه سائ ٌر عىل منهج عظيم
وسرية ناصعة تلك هي سرية ومنهج
أمري املؤمنني عيل عليه السالم قائالً
لهم( :إنها َلسري ُة عيل ٍّ أ َ ْو النار).
ي��ق��و ُل عبدالفتاح شايف يف
كتابه (اإلمام الهادي واليا ً وفقيها ً
ومجاهداً)( :ولقد قىض اإلمام الهادي
(ع) عم َره ك َّله لتلك الغاية النبيلة
التي أعلنها يف مبدأ أمره ،عاش حياتَه
ك َّلها جهادا ً ورضاً ،لم يدخر لنفسه

كان اإلمام الهادي
يطلب من جيشه
أن يهبوه نصي َبهم
من المغانم ليردها
على أصحابها
تأليفاً لهم

فيها درهما ً وال ديناراً ،ولم يس َع مللك
وال سلطان ،وما تناقضت أفعاله مع
أقواله يوما ً من األيام ،وإنما ظلت
حياته كلها نسقا ً واحدا ً ونفحا ً صادقا ً
منذ أن خرج إلعالء كلمة الحق حتى
لقي الله).

أبرز ما م ّيز اإلمام الهادي يف جهاده
ولهذا كان هذا االلتزام الدقيق
بأحكام القرآن الكريم ،واستحضار
سرية ومنهج رسول الله صىل الله
عليه وآله وسلم ،والتقيد بسرية أمري
املؤمنني عليه السالم ،كان ذلك كله
هو أبرز ما ميز الهادي عليه السالم
يف جهاده ،وما
تميزت به حروبه
ومعاركه.
س���واء وه��و
ي��ع��د جيشه
ويعبّئ أصحابه
ملالقاة عدوهم،
أ َ ْو أثناء ويف حالة
مبارشة القتال،
وكذلك بعد انتهاء
امل��ع��رك��ة ،وما
يعقب ذل��ك من
ترصفات يف أمور
األرسى والغنائم

وغريها.
وتقدم لنا يف آخر املبحث األول كالمُه
العظي ُم وفك ُره القوي ُم والذي عقد له
بابا ً كامالً بعنوان« :باب القول فيما
يفعل إمام الحق إذا زحف إىل جهاد
املخالفني ومالقاة الفاسقني» ،وما
تضمنه من آداب و ِقيَ ٍم و ُمثُل إيْمَ ــانية
وسري نبوية وتربية علوية يف الحرب،
وكيفية التعامل مع أصحابه وجنده
وأعوانه ،وفيما ُ
يخ ُّ
ص التعامل مع
أعدائه قبل وأثناء وبعد املعركة.
ُ
الحرص عىل اقتفاء السرية
بل بلغ به
النبوية أن حتى يف مسميات الجيش
ُ
جيشه مكونا ً من املهاجرين
فقد كان
ومقسما ً
ّ
واألنصار
عىل وفق التقسيم
العسكري لجيش
النبي صلوات الله
عليه وعىل آله.
وم����ن دق��ة
للمنهج
اتّباعه
النبوي وص��دق
التزامه السلوك
العلوي أنه كان ال
يقاتل قوما ً إال بعد
أن يدعوهم ويقيم
الحجة عليهم.

تمسك اإلمام الهادي
واالقتداء بالسيرة
النبوية جعله يمثل
منهج رسول اهلل
َ
بكل ما فيه

أهم عوامل انتصـــــ
ُّ

لجانب من سرية اإلمام الهادي عليه السالم
السابق
بع َد العرض
ٍ
ِ
فيما ُ
ص الجانبَ الجهادي ،والتي كانت نموذجا ً حيا ً ومثاال ً
يخ ُّ
تطبيقيا ً واقعا ً للسريتني النبوية والعلوية التي ألزم نفسه السريَ
مقتديا ً بهما.
ُ
ُ
فإنه ُ
البالغ يف
عرض أهم العوامل التي كان لها األث ُر
يحس ُن بنا
ً
انتصارات اإلمام عليه السالم يف معاركه ،وتعكس لنا صورة مرشقة
مما كان عليه اإلمام والتي لخصها أح ُد الباحثني يف سريته ،وهي:
ُ
ُ
وإخالصه فيما كان يدعو إليه ،ويقينُه الجاز ُم بأنه
صدق اإلمام
•
وأصحابه عىل الحق ،وأن أعداءَه عىل الباطل.
ُ
ُ
منقطعة النظري ،وبسالته التي عُ ِر َ
ف بها ،حتى
شجاعة اإلمام
•
أنه رصّ ح بنفسه أنه كان يقوم بألف من الفرسان ،وهو ما أ ّكده عليه
السالم يف رشوط بيعته التي اشرتط فيها ملن يدعوهم إىل نُرصته
ويستجيبون لدعوته أن يتقدمهم عند لقاء عدوه وعدوهم بنفسه،
ولقد كان كما وعدهم يف مقدمة جيوشه عليه السالم ،حتى أصبح
عليه السالم مرضبَ ا َملثَل يف الشجاعة.
• الصربُ الشدي ُد الذي تميّز به اإلمام الهادي وأصحابه أمام أهوال
املعارك والحروب وشدة رضاوتها ،صربا ً أثار استغراب الناس
وتعجبهم من ذلك ،حتى قال اإلمام الهادي عليه السالم ملا بلغه ذلك:
(ويحَ هم وما يعجبون من ذلك ،ولو كان معي ألفا رجل وخمسمائة
فارس مؤمنني صابرين ،لدوخت بهم عامة األرض).
ُ
الدقيق بأحكام اإلسالم وأخالقه يف سلمه وحربه،
• التزا ُم الهَ ادِي
ويف سياسته وحكمه ،مع أصحابه ومع أعدائه ،ذلك التطبيق الدقيق
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ــد ُم أمامكم عند لقاء عدوي وعدوكم
َّ
دعوات��ه للخص��وم عندم��ا يعس��كر
للقائهم
وإذا اق�ترب من ع��دوه وعسكر
مواجها ً له بعث إليه رجالً أ َ ْو رجلني أ َ ْو
ثالثة من أهل العلم والعقل والتقوى،
ليقيم عليه الحجة ،فيدعونه إىل الله
ويرغبونه يف ثوابه ،ويحذرونه من
طاعة الشيطان ،ويخوفونه بالله
وعذابه وعقابه ،ويسألونه حقن الدماء
والدخول فيما دخل فيه املسلمون من
الخري والهدى ،فإن أجابهم أصبح
منهم ،وإن أبى ذلك عليهم قاتلوه حتى
يحكم الله بينه وبينهم.
جاء يف إحدى رسائل اإلمام الهادي
وال��ت��ي بعثها
ألحمد بن يحيى
بن زيد يدعوه
فيها لنُرصته،
ويبني له فيها
ما يدعوه إليه
قائالً( :وأدعوك
إىل أن نأم َر نحن
وأنت باملعروف
يف ُكــ ّل أمرنا
ونفعله ،وننهى
ع���ن امل��ن��ك��ر
جاهدين ونرتكه،
وإىل مجاهدة

الظاملني من بعد الدُّعاء إىل الحق لهم،
واإليضاح بالكتاب والسنة بالحجج
عليهم ،فإن أجابوا فلهم ما للمسلمني
وعليهم ما عىل املؤمنني ،وإن خالفوا
الحق وتعلقوا بالفسق حاكمناهم إىل
الله سبحانه ،وحكمنا فيهم بحكمه،
فإنه يقول سبحانه( :و ََقا ِتلُ ُ
وه ْم حَ تَّى
َ
ون فِ تْن َ ٌة َويَ ُك َ
ال َ تَ ُك َ
ون الدِّي ُن ِل ّلهِ فإ ِِن
َان إال عَ لىَ ال َّ
ظال ِِم َ
انتَهَ وا ْ َفالَ عُ ْدو َ
ني).

ل م��ع ناقض�ين العه��د
التعام�� ُ
والخارجني عليه
ِ
يختلف الحا ُل معه يف التعامل
ولم
مع ناقيض العهد ومانعي الزكاة
والخارجني عليه،
ُ
ح��ي��ث ل��م يكن
حتى
يقاتلهم
يقدم الدعوة إليهم
بالتوبة والرجوع
إىل الحق وإعطاء
ْ
فإن
ما عليهم،
تابوا وأنابوا قبل
منهم ذل��ك ،وإن
أب��وا وتمنعوا لم
يكن ليقاتلهم وال
حتى
ليحاربهم
يعلمهم بالحرب
ويبلغهم بنقضهم

استحضار سيرة
رسول اهلل والتقيد
بسيرة اإلمام علي
أبرز ما ميز الهادي
عليه السالم في
جهاده

ـــار اإلمام يف جهاده
ألحكام ومبادئ اإلسالم أوجد صورة مرشقة كان ُ
يرسمُها الهَ ادِي يف
ُكــ ّل منطقة يدخلها من إزالة الفتن ،والثارات ،وإقامة العدل بني
الناس ،وإزالة املنكر بكل صوره وأشكاله ،فال تلبث تلك الصورة
املرشقة من أن يتسامع بها الناس يف كثري من البالد ،فيتطلع عىل
إثرها املظلومون للتحرر من الظلم واالستعباد ،ويطمع الخائفون يف
أمن اإلسالم وأمانه.
ُ
ُ
املجموعة النادرة من الرجال املهاجرين املعروفني بالطربيني
•
والعلويني واملرضيني الذين تركوا ديا َرهم وأه َلهم ،وهاجروا إىل
اإلمام عليه السالم يف اليمن ،وال يبتغون سوى النرص لدين الله أ َ ْو
ً
إضافة إىل الثلة املؤمنة من الرجال
الشهادة يف سبيل الله تعاىل،
اليمنيني املخلصني الذين كانوا عىل مستوى عال من اإليْمَــان
والفداء ،شكلوا معا ً رغم قلتهم طليعة متميزة كانت تقذف بنفسها
يف مقدمة الصفوف ،حريصة عىل املوت أكثر من حرص عدوها عىل
الحياة.
وهكذا قىض اإلما ُم الهَ ادِي عُ ُم َر ُه ك َّله لتلك الغاية النبيلة التي أعلنها
يف مبدأ أمره ،عاش حياتَه كلها جهادا ً لم يدخر لنفسه فيها درهما ً
وسلطان ،ما تناقضت أفعاله مع أقواله يوما ً
وال ديناراً ،ولم يسع مللك ُ
من األيام ،وإنما ظلت حياته ك ُّلها نسقا ً واحدا ً ونغما ً صادقا ً منذ أن
خرج إلعالء كلمة الحق حتى لقي الله وفيا ً بما عاهده عليه.
فسالم الله عليه يوم ُو ِل َد ويوم جاء إىل اليمن ويوم يُبعَ ُث حياً،
وجزاه الله عنا أه َل اليمن أفض َل ما جزى عبادَه املرسلني واملصلحني،
وصىل الل ُه وس َّل َم عىل سيدنا محمد وعىل آله الطاهرين.

لم يكن اإلمام يقاتل
الخارجين عليه حتى
يق ّدم الدعوة إليهم
بالتوبة والرجوع إلى
الحق
للعهد.
جاء يف كتاب له وجّ هه عليه السالم
لبني الحارث بن كعب بنجران وذلك
عندما رفضوا تسلي َم الزكاة ،وآذنوا
واليه هناك بالحرب ،فكان مما كتبه
اإلمام إليهم( :أما بعد :فإن الل َه عز
وجل يقول يف كتابه( :الل َه ال َ ي َُغيرِّ ُ مَ ا
ِب َق ْو ٍم حَ تَّى ي َُغيرِّ ُوا ْ مَ ا ِبأَن ْ ُف ِس ِه ْم َوإِذَا
أ َ َرا َد الل ُه ِب َق ْو ٍم ُ
سوءًا َفالَ مَ َر َّد َل ُه وَمَ ا
َلهُ م مِّ ن دُونِهِ ِمن وَال) ،وقد بلغنا ما
أنتم عليه مما هو إن شاء الله تعاىل
سبب لهالككم وحلول النقم بكم ،ولم
تزالوا أهل غدر ومكر بأولياء الله،
ومن مكر بأولياء الله فإنما مكره
عىل نفسهَ ( ..وال َ يَحِ ُ
يق ا ْلمَ ْك ُر َّ
السيِّئ ُ
إِال َّ ِبأ َ ْهلِهِ ) ،ونخن أحق من تأدب بأدب
الله واحتذى يف قوله كله ،وقد قال الله
سبحانهَ ( :وإِمَّ ا تَ َخ َ
اف َّن ِمن َق ْو ٍم خِ يَان َ ًة
سوَاء إ َِّن الل َه ال َ يُحِ بُّ
َفان ِبذْ إ ِ َلي ِْه ْم عَ لىَ َ
َ
الخا ِئنِني) ،ولسنا ممن يستجيز غدراً،
وال يستحل خديعة وال مكراً ،وال يقول
غري ما يفعل ،وال ينطق إال بما يعمل،
وقد آذناكم بالحرب عىل سواء (إ َِّن الل َه
ال َ يُحِ بُّ َ
الخا ِئنِني).
وسبق لنا يف املبحث األول بيان كيف
كانت سريته عند اقرتاب الزحف من
تعبئة جيشه ميمنة وميرسة وقلبا ً كما
كان يفعل رسول الله صىل الله عليه
وعىل آله ،وكيف يصف جنوده صفا ً
وراء صف اتباعا ً لقول الله تعاىل( :إ َِّن
ِين ي َُقا ِتلُ َ
الل َه يُحِ بُّ ا َّلذ َ
س ِبيل ِهِ َ
ون فيِ َ
ص ًّفا
َكأَنَّهُ م بُنيَا ٌن مَّ ْر ُ
صوص) ،ويوصيهم
بقلة الكالم والصياح والهرج ،ويمنع
أصحابه أن يتبعوا مدبراً ،أ َ ْو يقضوا
عىل جريح ،أ َ ْو يقتلوا وليدا ً أ َ ْو امرأة أ َ ْو

الهادِي
قضى اإلما ُم َ
ُع ُم َر ُه كلَّه لهذه
الغاية النبيلة وعاش
حياتَه كلها جهاد ًا
لم ي ّدخر لنفسه
فيها درهماً وال
دينار ًا

شيخا ً كبريا ً ال يطيق القتال ،أ َ ْو يقطعوا
شجراً ،أ َ ْو يمثلوا بآدمي أ َ ْو بهيمة.

والتزامه بأحكام الدين
ارتباطُه
ُ
ً
ً
ً
ِ
بَ
ولقد َغض مرة غضبا شديدا ،حتى
نفسه ُ
وخ َّل َ
َ
ص أصحابه عن
أنه حدث
َ
نيته تَ ْر َك اليمن والعودة إىل الحجاز،
َ
بعض أتباعه دخلوا
حينما بلغه أن
أثافت وانتهبوها ،لوال أن كبا َر القوم
من أصحابه وعقالئهم أبلغوا من وقع
منهم ذلك الفعل غضب اإلمام عليهم
حتى تابوا وأعادوا ُكــ ّل ما أخذوا.
وكان عليه السالم شديدا ً يف التقيّد
بأحكام الدين وتعاليم سيد املرسلني،
فال يجامل أحدا ً يف ذلك وال يسمح
لنفسه وال ألحد من جيشه بمخالفة أ َ ْو
استباحة ما حرم الله ولو كان ذلك مع
األعداء أ َ ْو القبائل التي لم تدخل تحت
واليته وحكمه.
ولقد جاءت إليه إحدى القبائل
ً
طالبة منه اإلذن لها يف اإلغارة
اليمنية
ً
محاربة لإلمام
عىل قبيلة أخ��رى
ِ
ونهبها ،فرفض إجابتهم إىل ذلك ،وكان
من جوابه عليهم:
(إن فعلتم بدأت
بقتالكم).
وق���ال يوما ً
ألت��ب��اع��ه من
عندما
الجنود
أخ����ذوا بعضَ
العَ َلف لدوابهم
من منازل بعض
القبائل يف أرحب:
(ردوا ُك��� َّل ما
أخ��ذت��م ،واللهِ
محمود لنئ عاد
أحد منكم يأخذ شيئا ً بغري إذن مني
ألقطعن يده).
وكان كلما انتهت املعركة يدعو
أصحابَه لجمع الغنائم واألسالب ثم
يقوم بقسمتها بينهم كما أمر الله
سيحانه وتعاىل.

أمريٌ وال فئة يرجعون إليها ،وطلب من
أصحابه كما ذكرنا أن يهبوه ما غنموه
ليعيدَه إىل أهل برط يتألفهم به ملا يف
ذلك من مصلحة لإلسالم.
ولم تختلف سريتُه عليه السالم
يف ِجهاده حتى مع الخارجني عنه
والناكثني لعهده ،فال يج ُد عنده ُك ُّل
هؤالء إال الصفح وقبو َل االعتذار ،حتى
ُ
ونكث العهود
وإن تكرر منهم الغد ُر
واملواثيق.
تعامل اإلمام الهادي مع أهل صنعاء
ويجيل لنا تعاملُه مع أهل صنعاء
وإحسانُه إليهم مع إساءتهم إليه
ً
ناصعة من خلقه الجهادي
صور ًة
ُ
الرفيع ،حيث أن نفقته ونفقة جيشه
ق ّلت ،فريفض أهل صنعاء ليس إعانته
َ
إقراضه عليه السالم،
فقط ،وإنما
ومع ذلك فلم يستخدم اإلمام معهم
أي سلوك سلطوي أ َ ْو ترصّ ف يجربهم
عىل إخراج جزء من أموالهم لرضورة
إطعام الجيش الذي يدافع عنهم وعن
مدينتهم.
وت���دور األي��ام
والسنون ،وتدخل
ُ
جيوش القرامطة
فتقتل
صنعاء،
ِ
وتغتصب
وتنهب
وت��س��ت��ب��ي��ح
األع�����راض ،وال
يج ُد أه َل صنعاء
مَ ��ن يستنجدون
ب��ه إال اإلم���ام
عليه السالم؛ ملا
يعرفونه وهم عىل
يقني منه من دِ ينه
وإيْمَ ــانه أوالً ،وفضله وحلمه وسعة
صدره ثانياً ،وحميَّتِه وغِريته عىل
اإلسالم وأهله وعىل أعراض املسلمني
َ
ضغائن وال
ثالثاً ،فال يحم ُل مثلُه
أحقادا ً وال ع��داوات؛ ولذلك طلبوا
نجدتَه ،فهب عليه السالم لنجدتهم،
وقدّم يف سبيل ذلك شهدا َء من خِ رية
رجاله الذين رفض أه ُل صنعاء قبل
ذلك مجرد إقراضه املال إلطعامهم.

كان اإلمام الهادي
عليه السالم شديد ًا
في التقيد بأحكام
الدين وتعاليم سيد
المرسلين

تعام��لُاإلمام الهادي عليه الس�لام
ُ
مع الغنائم التي تم توزي ُعها
وأحيانا ً ما يطلبُ من جيشه أن
يهبوه نصيبَهم من املغانم لريدها
عىل أصحابها تأليفا ً لهم ،كما حدث
ذلك مع أهل برط ،وذلك أنه وفد منهم
وفد إليه وبايعوه فوجه معهم رجالً
من أصحابه عامالً عليهم فتعرض
له بعضهم ومنعوه من أداء صالة
الجمعة ،فكتب بذلك لإلمام ،وكانوا
يظنون عدم قدرة اإلمام عىل الوصول
إىل بالدهم لوعورة الطريق إليها
وتضاريسها الجبَلية القاسية ،فقدم
إليهم اإلمام بجيشه ودعاهم وح ّذرهم
ووعظهم فلم يلقوا باال ً لكل ذلك
ورموه بالنبل وجرحوا بعض أصحابه،
فقاتلهم اإلما ُم وأصحابُه َ
وقتل منهم
الكثري وأرس الكثري وفر الكثري هارباً،
فلحقهم أصحابُه وجُ ندُه وسلبوهم
وأرادوا قت َلهم ،ولكن اإلمام منعهم
مبينا ً ألصحابه أن هؤالء ليس لهم

ل اإلمام الهادي مع األسري
تعام ُ
ُ
وكان عليه السالم يرى أن األسريَ
إذا لم يكن بع ُد يف حبس املسلمني،
ّ
فإن اإلمام مخيرّ يف قتله أ َ ْو املن عليه
أ َ ْو الفداء ،أما إذا كان األسري قد وثق
بوثاق يمنعه من اإلفالت فإنه ال يجوز
قتله عند ذلك.
كما كان يرى أن أيَّ أسري قامت
عليه البينة بقتل أحد من املسلمني
فإنه يقتل بهْ ،
وإن جرح أحدا ً أقيد به.
ْ
وإن لم يكن قتل وال جرح وتاب
الء سبيله ،إال
وظهرت توبته وجب إخ ُ
أن يخاف كيده فيحبس).
وقصة رفضه عليه السالم لقتل
زعماء آل يعفر وآل طريف الذين كانوا
يف سجنه يف شبام معروفة ،وجوابُه ملن
أشار عليه بذلك قائالً( :إنه ال يح ُّل يل
قتلهم وهم يف أرسي).

العدد
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نحن يمانيون ولن
نكون خاشقجيين
أمل المطهر
يف س�فينة التيتانيك مات  1517غرقا ً جُ ُّلهم من النساء
واألطف�ال لكن مخرج الفيلم جعل�ك تتعاطف وتبكي عىل
إثنني فقط هما البطل والبطلة!!..
هكذا يفعل اﻹعالم العاملي اليوم..؟!
شعبٌ يباد ومدن كاملة تحرتق وقتل متواصل وعائالت
تهجر ويشتت شملها يف وطني الحبيب اليمن!!..
والعال�م بإعالم�ه ومنظمات�ه وحكومات�ه الغربي�ة
والعربية يتساءل:
أين جمال خاشقجي..؟!
عالم مناف�ق ..أعور البصر وأعمى البصيرة ..يتاجر
بحي�اة البشر وبمب�ادئ اإلنس�انية م�ن أج�ل تصفي�ة
الحسابات السياسية!!..
عالم تجرد من اإلن ْ َس�انية فأصب�ح يلهث وراء مصالح
مقيتة وضيعة..
كل همه أن يكون ضمن طابور املرضيني عليهم!!..
تض�ج مواق�ع التواص�ل االجتماع�ي وقن�وات التلفزة
بإخب�ار وتحليلات وتكهن�ات وتأوّهات عىل خاش�قجي
ومصريه املعروف والواضح دونما غموض.
بينما يغ�ض الطرف عن أبش�ع املجازر الت�ي يرتكبها
مل�وك مملكة الزجاج والرمال بحق أطفال ونس�اء اليمن
ط�والأربع�ةأع�وام..
فيموت األطفال جوعا ً ومرضا ً ويُقتل الجريح يف رسيره؛
ألنَّه لم يجد العالج املناسب؛ بسبب الحصار ويقتل األجنة
يف بط�ون أمهاتهم أ َ ْو يولدون مش�وهني؛ بس�بب القصف
والتل�وث الكيمائ�ي الذي تس�ببه االس�لحة املحرمة التي
تسقط عىل رؤوسهم ُكـ ّل يوم.
كل هذا وأ َ ْكثَـــر ونس�مع العالم يضج ويتألم وتصحو
إن ْ َس�انيته عىل رجل كان خادما ً مطيعا ً تمرد عىل أس�ياده
فتمت تصفيته.
لكننا نحن أهل اليمن نقول لهذا العالم املنافق:
إفعلوا كما يريد املخرج..
ال تلتفتوا إىل اليمن ال تشعروا باألىس والحزن عىل أشالء
أطفالن�ا ونس�ائنا وال تتضامن�وا مع مرضان�ا وجرحانا
املحارصين من الدواء..
فنحن ال نحب أن يُقيمنا أمثالكم من عثراتنا..
وال نجيد التو ُّك َؤ عىل عيدان القصب..
أو نحاول النجاة من الغرق بالتعلق بالقش..
نح�ن ال نح�ب الظه�ور يف دهالي�ز الضحاي�ا املعدمني
األغبياء املتوسلني باألمم.
وال نتق�ن الوق�وف يف طوابير فتات املنظم�ات املهينة
للنفوس.
نح�ن أه�ل القوة والب�أس الش�ديد تروننا يف س�احات
الوغ�ى نناط�ح الجب�ال هام�ة وثبات وش�موخ ونرصع
الجيوش املجيشة بقوة الله وقهره.
تروننا ننهض من بني الركام أ َ ْكثَـــر قوة وإرصار عىل
البناء والتحدي لكل ذلك الصلف والجنون.
ترونن�ا نصن�ع ما يدف�ع عن�ا وع�ن أبنائن�ا االمتهان
والتوسل.
ّ
ومؤسساتنا وأسواقنا ننطلق كجسد
تروننا يف مزارعنا
واحد للبناء.
فمن الصاروخ بدأنا وبالرغيف سننتهي..
ً
مباحة ونفوسنا مكسورة.
لن تكون أرضنا
لن نكون خاش�قجيني ك�ي تذرفوا الدم�وع عىل ترابنا
فنحن ال نحب البكاء عىل الجثث.
وال نتوقف عند األرضحة واألطالل.
ب�ل نجعلها وق�ودا ً لنا للمضي دونما تباط�ؤ يف طريق
نجاتنا وحريتنا.
فهذا هو ما سيجعلكم تلوون أعناقكم باتجاهنا رغما
عنكم.
فنحن من سننتشل أنفسنا من الغرق.
ونتوكأ بسواعد بعضنا لنقوم من بعد ُكـ ّل عثرة ونكون
أقوى وأصلب من ذي قبل.
سنزرع الشموخ ونحصد الكربياء.
ونصدر لكم الكثري الكثري من اإلباء والثبات والتحدي.
فهكذا نحن لن نسير بعد مخرج الرواي�ة الهزيلة ولن
ً
ألعوبة بيد الكاتب املريض.
نكون
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وسبل مواجهتها
ُ
مظاه ُر الحرب الناعمة..
منصور البكالي
ح� ّذر قائ ُد الث�ورة الس�يد /عبدامللك ب�در الدين
الحوث�ي م�ن الح�رب الناعم�ة
وتداعياته�ا على ش�عبنا اليمني،
داعي�ا ً الخطبا َء واآلب�ا َء والرتبويني
واإلعالميين واملثقفين إىل القي�ام
بدوره�م الفاع�ل يف مواجه�ة
وإفش�ال م َ
ُخ ّ
ططاتها املس�تهدفة
لش�عبنا اليمن�ي وأمتن�ا العربي�ة
واإلسالمية.
لألس�ف ،القت تل�ك التحذيرات
تفاعالً محدودا ً ومؤقتا ً يف األوساط
الش�عبية وم�ن قب�ل الجه�ات
الرس�مية واملختصة دون معرفتنا
لألس�باب ،مم�ا دفعن�ا إىل تذك�ر
م�ا ج�اء يف خطاب قائد الث�ورة ،ودعوتن�ا للقيادة
السياس�ية والجهات املختصة برسع�ة تفعيل ذلك
يف برام�ج وخط�ط عمل تبدأ من مراكز الدراس�ات
والبحوث ،ووسائل اإلعالم ووزارة الرتبية والتعليم،
اف ً
إض َ
َ
�ة إىل وزارة التعلي�م الع�ايل ،وزارة األوق�اف
اف ً
إض َ
واإلرش�ادَ ،
�ة إىل رضورة تفعي�ل الرقاب�ة
األرسية ،واملدرسية واملجتمعية.
وم�ن هذا املنطلق يمكننا اإلش�ارة إىل بعض من
مظاه�ر الح�رب الناعمة الت�ي تحاول اس�تهداف
قيمن�ا ومبادئنا الس�امية ،ومجتمعاتنا املحافظة،
ومنها بع�ض اإلج�راءات للمنظمات اإلن ْ َس�ــانية
الفاعلة يف تقديم املساعدات اإلن ْ َســانية يف القطاع
الصح�ي من�ذ ب�دء الع�دوان والحص�ار ،ووصلتنا
عد ٌد من ش�كاوى املواطنني ،عن بعض التعس�فات
املس�تهدَفة للقي�م واملب�ادئ والع�ادات والتقالي�د
اليمني�ة املحافظ�ة بحقه�م يف مراك�ز من ّ
ظم�ات
الصح�ة العاملي�ة ،ومنه�ا منظمة س�وى التغذية،
ومنظمة مكافحة الكولريا.
وبالع�ودة إىل بعض مظاهر الح�رب الناعمة يف
انتش�ار تعاطي الكح�ول واملخ�درات ،واالغتياالت
إض َ
يف املحافظ�ات املحت ّل�ةَ ،
اف ًة إىل انتش�ار ظاهرة
الحِ القات الش�بابية الخليعة وارتداء بعض املالبس
املحاكي�ة للغ�رب بني أوس�اط أبنائن�ا ،وما يجري
من عُ �ري ورقص فاض�ح داخل ص�االت األعراس
وَحفالت النساء.

اف ً
إض َ
َ
�ة إىل العالق�ات املفتوح�ة عبر ش�بكات
التواص�ل بين أبنائن�ا وبناتن�ا داخ�ل املعاه�د
َ
والخ َّ
اصـ�ة ،واألغان�ي
والجامع�ات الحكومي�ة
الهابط�ة والفاحش�ة على وس�ائل املواصلات
وحافالت نقل الطلاب والطالبات،
ودخول ش�بابنا وَش�اباتنا يف عالم
االنرتنت دون وعي وبصرية ورقابة
سليمة ،وفتح القنوات التلفزيونية
واإلذاع�ات املاجن�ة ،املوجّ ه�ة
الستهداف قيمنا ومبادئنا ،وضعف
دور الرشط�ة الراجل�ة يف الحدائ�ق
واملنتزهات العامة.
وعىل إثر ذلك ّ
توس�عت ش�بكات
الجريم�ة وتعاط�ي املخ�درات،
وعق�وق الوالدي�ن ،والتشرد ع�ن
امل�دارس والجامع�ات والتقلي�د
األعمى لكل ما هو غريبٌ عىل مجتمعنا وأ َ ْ
خ اَ
ــلقنا
وقيمنا املحافظة يف أوساط رشيحة الشباب.
ه�ر تحتاجُ إىل استراتيجية ملحاربتها
هذه املظا ُ
ُ
تنع�ش القيم
واالنتق�ال إىل بن�اء ُقـــ�وَّة ناعم�ة
واملب�ادئ االجتماعي�ة لش�عبنا اليمن�ي وتقدمه�ا
بصورته�ا الحقيقية كنم�وذج يمك�ن تصديره إىل
الش�عوب املج�اورة ،فتواكب قوتن�ا الصلبة لقوتنا
الناعمة.
ُ
�ل لتأثير الح�رب الناعم�ة على
وأيُّ
تجاه ٍ
مجتمعاتن�ا ،مع اس�تمرار اإلف�راط يف الرتكيز عىل
دور ُ
القـــوَّة الصلبة ،س�يقودُها إىل نتائجَ كارثيةٍ
بعيدة املدى يصعب تفاديها وتداركها.
وإزاء ه�ذا الوض�ع الح�رج بات م�ن الرضوري
إيج�ا ُد حكوم�ة قوي�ة وواعي�ة بخط�ورة املرحلة
وحساس�يتها ،تس�تطيع إع�ادة النظ�ر يف
االستراتيجيات والسياس�ات القديم�ة التي أثبتت
فش�لها ،على أن يك�ون هن�اك اس�تعداد لتبنّ�ي
استراتيجيات وسياس�ات جدي�دة تنس�جم م�ع
حاج�ة ش�عبنا وحجم التحدي�ات الت�ي يواجهها،
عىل مختلف املستويات العس�كرية واالقتصادية..
ً
َ
صلبة عاقلة،
لنأس�س ملرحلة نمل� ُك فيها ُقـــ� َّو ًة
ُ
وقـــوَّة ناعمة جاذبة ترس�م معالم الطريق نحو
مستقبل أفضل ألجيالنا.
ٍ
لذلك على القيادة السياس�ية -إن توفرت لديها
اإلرادة الصادق�ة يف محارب�ة الح�رب الناعم�ة
والحصول عىل ُقـــوَّة ناعمة تنافسية ومؤثرة -أن

تبدأ رسيعا ً بإصالح عوام�ل الضعف الداخلية التي
تؤثر عليها س�واء يف موارد قوتها الناعمة أو قوتها
الصلب�ة ،وطريق�ة التعاط�ي بالقوتين يف املي�دان
الداخيل والخارجي.
فعلى املس�توى الداخلي نحت�اجُ إىل مواجه�ة
الحرب الناعم�ة من خالل انع�اش مقومات قوتنا
الناعمة املتمثل�ة بالقيم واملبادئ والرتاث اليمني يف
إض َ
املج�االت الفنية والثقافية والحرفي�ةَ ،..
اف ًة إىل
إبراز مالحم البطولة التي يس� ّ
طرها شعبنا اليمني
العظي�م يف مواجهة العدوان عبر الكثري من رموز
ً
الجيش والجان الشعبية الذي قدموا دروسا ً
عظيمة
ومش�اه َد تقش�عر منها جلود األع�داء واملتابعني،
يف ش�جاعتهم وصمودهم وثباتهم وإن ْ َس�ــانيتهم
وتعامالته�م م�ع األرسى عبر فعالي�ات ون�دوات
اف ً
إض َ
ثقافي�ةَ ،
�ة إىل م�ا قدمه الش�عب اليمني من
إب�داع وم�وروث ثق�ايف وفن�ي لألجي�ال املتعاقب�ة
كإنتاج الزوامل الحماسية والشعر املقاوم بأنواعه
املختلفة.
أم�ا عىل املس�توى الخارجي يجبُ على القيادة
السياس�ية االهتما ُم بالتعلي�م الجامعي وتطويره
وتع�دد التخصص�ات الت�ي يبتع�ث أبن�اء ش�عبنا
لتعلمه�ا يف الخ�ارج ،وإكس�اب جامعاتن�ا القدرة
على التنافس والتفوق على الجامعات يف املنطقة،
اف ً
إض َ
َ
�ة إىل تطوي�ر القط�اع الصح�ي واالرتق�اء
بمس�توى خدمات�ه املقدم�ة للمواط�ن ،وتطوي�ر
مه�ارات كوادره ،ورشاء األجه�زة واملعدات الطبية
غير املوجودة؛ لنجنب ش�عبنا اليمني عنا الس�فر
للعالج يف الخ�ارج واالنجذاب لثقافاته ،والذوبان يف
بوتقته وتنفيذ م َ
ُخ ّ
ططاته وأهدافه االستعمارية.
ول�ن يكون لنا ذل�ك ما ل�م ننعش قي� َم الحرية
والعدالة واملساواة بني أبناء شعبنا اليمني ونحارب
ُكـ� ّل مظاه�ر املحس�وبية والوس�اطة والرش�وة
واالس�تحواذ ،ونش�جّ ع القطاع الخ�اص ،فنتمكن
م�ن صناع�ة ُقـــوَّة ناعم�ة قادرة على مواجهة
الح�رب الناعمة ومهاجمته�ا والتغ ُّل�ب عليها من
خالل ش�د أنظار الشعوب نحو شعبنا اليمني الذي
تغ ّل�ب عىل أقوى ُقـــوَّة عس�كرية يف األرض وغري
ُكـ ّل االسرتاتيجيات ملصلحته خالل ما يقارب أربع
سنوات.
فنحن أقوياء بالله وكتابه وأعْ الم الهدى والقيم
واملب�ادئ اليمنية األصيلة وينقصن�ا العودة إىل تلك
ُ
القـــوَّة وإنعاشها.

تتمات من الصفحة األخيرة ..
الك�وادر التي تس�تطيع أن تفكر وتطور وتعمل وتصنع ..س�يما والعدوّ بدأ
نبارك خطوات الرئيس
يف العدوان بش�كل جنون�ي وقصف بآالف الغارات الجوي�ة وحارص البلد برا ً

والتواصل مع العدوان وتزويدهم ببعض املعلومات ومحاولة إفش�ال أية
ُ
إحداث أي نهوض يكون يف صالح الثورة ومقاوَمة
تغيريات يكون من شأنها
العدوان.
له�ذا فالرئيس /مهدي ّ
ً
دراي�ة بكواليس هذا الجهاز
أكثر الناس
املش�اط ُ
وأصاب�ع الس�عوديّة املؤث�رة فيه ،وهو م�ن أكرب الش�خصيات الفاعلة قبل
َ
تحقيقها
صعوده الرئاسة يف مواجهة التحديات واملؤامرات التي أرا َد العدوا ُن
من خالل جهاز الدولة ،وقد عمل جنبا ً إىل جنب مع الرئيس الشهيد /صالح
الصمّ اد رحمَ ه الله وأدركا معا ً حج َم االستهداف.
ومن هذا الشعور قالها الصمّ اد :نحن نسعى لبناء دولة يف خدمة الشعب
وليس الشعب يف خدمة الدولة.
نب�ارك خط�وات رئي�س الدول�ة ،وندعو الش�عبَ وكل األح�رار لدعمه يف
تجفيف منابع الفساد املايل اإلداري وأوكار التآمر املتماهي مع العدوان.

والتطورات يف القدرات
اليمن
ُ
العسكرية
يف املس�تنقع ..وه�و الي�وم يكابر ويتكبد خس�ائر كبرية وب�ات العدوان
بلا أفق ،ال س�يما أنه م�ا بني فرتة وأ ُ ْ
�رى تتعاظم القدرات العس�كرية
خــ َ
الدفاعي�ة ..ونش�هد صناع�ات محلية يمنية ألس�لحة تع�د كارس ًة للتوازن
وتشكل مصد َر قلق وإزعاج وردع للغزاة واملحتلني..
ونح�ن نقول لهم :ها نح�ن يف العام الرابع من العدوان ماذا ّ
تحقق لكم؟!
ال يشء س�واء تدمري اليمن أرضا ً وإن ْ َس�اناً ..ونح�ن يف املقابل رغم الحصار
املف�روض على بلدنا ب�را ً وبحرا ً وج�وا ً إال أننا طوّرن�ا أس�لحتنا الدفاعية..
وتعاظمت قدراتنا العس�كرية واس�تطعنا أن نقصف مطاراتكم ومواقعكم
االقتصادية والعس�كرية يف عمق عواصمكم والق�ادم أعظم واألَيَّـام املقبلة
حبىل باملفاجئات..
وبالتايل تطورات الصناعات الدفاعية اليمنية هي ذاتية وهي بأيادٍ يمنية
بحت�ة وبأفكار وعق�ول يمنية ..ففي الجيش اليمني واللجان الش�عبيَّة من

وبحرا ً وجواً ..واس�تجلب املرتزق وعن�ارص القاعدة وداعش ورشكات القتل
واإلج�رام بلاك ووتر وغريها والجنجويد الس�ودانيني ودن�س أرضنا ونهب
�ر وأن نصن َع وأن
ثرواتن�ا ..وأم�ام هذا كله يحتم علينا ه�ذا الواقع أن نبتك َ
نط ِّو َر ما لدينا من أسلحة لكي نداف َع عن بالدنا وكرامتنا واستقاللنا..
يف املقابل قائ ُد الثورة الش�عبيَّة سماحة السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي
حفظه الله أعلن يف أ َ ْكثَـر من خطاب عن أنه إذَا استمر األمريكي والسعودي
واإلمارات�ي يف عدوانهم عىل اليمن َّ
فإن لنا خي�ارات مفتوحة ..وال يمكن أن
نقف مكتويف األيدي أمام إجرامهم واحتاللهم لبلدنا ..وهذا ما ّ
تحقق فهناك
تطورات الفتة سيما ونحن يف العام الرابع يف الصاروخية ويف القوات الجوية
والبحرية والربية ..وقد بدأت بالقصف ألهداف اسرتاتيجية ووصلت إىل عمق
عواص�م دول العدوان كالرياض وأبو ظبي ..وق�د تابعنا قصف بالصواريخ
البالس�تية بعي�دة املدى ..وكذل�ك غارات للطريان املسير وقص�ف للبوارج
الحربية ..فمس�تقبل املعرك�ة واضح أن أصح�اب األرض والقضية هم من
س�ينترصون بإذن الله ..س�يما ونحن نمتلك العزيمة والصرب وقوة االرادة؛
َ
َّ
األرض أرضن�ا والقضية قضيتنا لن نحيد ول�ن نكل ولن نمل من الدفاع
ألن
عن أرضنا وكرامتنا واس�تقاللنا مهما كان ومهم�ا كانت التضحيات ..وقد
ضحّ ينا بم�ا ضحّ ينا من أجل كرامتنا واس�تقاللنا ودينن�ا وأرضنا وعرضنا
نأبى الضي َم والقه َر واإلذال َل وحيا َة االمتهان..

أين يكون املرء؟ وملن ينتصر؟!
ال جُ رأ َة لقطريني وال ألتراك ناهيك عن السعوديّني واإلماراتيني عىل إرسال
خرطوشة واحدة للفلسطينيني .دون إيران وما تشبّك من قوى ال أحد يقول
ألمريكا ال وإلرسائيل ال .س�ه ٌل قو ُل هؤالء وهؤالء لبش�ار ال .هي (ال) كاذبة
ُ
تحي ُ
ترتجف أمام األمريكيني والصهاينة.
ط بها نعم واسعة عريضة
هذا لحقناه وشاهدناه وما عاد ممكنا ً إنكا ُره والقف ُز عليه .عندما يكون
املش�ه ُد هكذا ماذا تقتيض األمانة البسيطة والفطرية؟ أين يكون املرء وملن
ينترص وأين يقدّر مصلحة األمّ ة؟
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حمود عبداهلل األهنومي
يف ه�ذه الحلق�ة س�نتطرق لبعض
العن�ارص الت�ي م�ن خالله�ا نق�ارن
بين الثورتني ،وس�تكون خت�ام هذه
السلسلة من املقاالت.

 -11الخ��روج م��ن الذلة إىل
العزة
يعي املجاه�دون عواقبَ االنحباس
واالنحص�ار يف البي�وت ،وع�دم
املش�ا َركة يف جبهات العزة والكرامة؛
وله�ذا يندفع�ون إىل الجبهات بش�كل
أس�طوري ،إنهم يع�ون أن أه َل املس�جد املحصورين
يف املس�اجد والبيوت اليوم س�وف لن يغن�وا من أمر
الدواعش ش�يئاً ،وأنهم بذلك لن يجلِبوا إال الذلة ،التي
حذَّر منها اإلما ُم زيد أولئك املحصورين يف املسجد يوم
ق�ال لهم« :أخرجوا يا أه َل املس�جد من الذل إىل العز،
وإىل الدين ،والدنيا ،فلستم يف يشء منها».
إنهم يعون ما ير ِّددُه الس�يِّ ُد القائد حفظه الله أن
التضحي�ات مهما عَ ُ
ِ
ظمَت ومهم�ا بلغت لن تكون إال
القليل مما س�تخرسه أمتنا يف حالة االستسلام،
أق َّل
ِ
وأن تل�ك التضحي�ات يف ع�زة وكرام�ة ويف مرض�اة
ِّ
وتحقق ألمتنا ما تبتغيه من االس�تقالل ،وتلبي
الل�ه
الواجب الرشع�ي والديني إزاء املعتدي�ن ،فإنَّها تظل
الخي�ار األفض�ل ،والنم�وذج األمثل واألس�لم واألقل
كلفة.
بع�ض األح�زاب والش�خصيات والتي�ارات تدعي
مواجه�ة الع�دوان ،ولكنه�ا تكتفي ب�دور النظارة،
تفرجني عىل املشهد ،وال تقدِّم أي دليل عىل ِجدِّيتها
امل ِّ
ِ
وص�د ِْق موقفه�ا ،وهذه قوائم املنتس�بني إىل الجيش
طويل�ة ج�دا ً بلغ�ت مئ�ات اآلالف ،لك�ن قل�ة منهم
فق�ط هم مَ� ْن باعوا أنفس�هم لله ،وهب�وا يدافعون
ع�ن األم�ة والوطن واألع�راض ،بينما ظل�ت البيوت
تكتظ بهم وبأجس�امهم املمتلئة املكتنزة من خريات
ّ
وتره َل ْ
�ت ،وملا دعا
الوط�ن ،فنم�ت عليه وترعرع�ت
ُ
داعيه للجه�اد دفاعا عنه ،لم يُ َر منه�م إال أقفيتهم،
ودورانُهم حول بيوتهم ومزارعِهم ،وما َّ
أحقهم بقول
الشاعر:
قنافذُ هدَّاجون حول بيوتهم
ُ
«عطية» عوّدا
بما كان إياهم
نسي ه�ؤالء أنه�م ببقائه�م إنما يحكم�ون عىل
أدوراهم باملوت املب ِّكر ،وأن التأريخ سيضعهم شبانا
أقوياء بجانب العجزة من الكهول والنساء الضعفاء،
رأس أية امرأ ٍة
يف الوقت الذي سيض ُع إكلي َل املجد عىل ِ
كان لها دور عظي�م يف مواجهة العدوان ،فريض الله
عنها ،ورضي�ت هي بالعاقبة التي كتبه�ا لها ،بينما
يضع على وجوهه�م عالمة الخ�ذالن ،وع�ار الدهر
واألَيَّـ�ام ،ثم العقوبة اإللهي�ة من الخزي والوقوع يف
سخط الله وعذابه.
هم يعلمون أن التحرك يف هذه الظروف سيُعطيهم
م�ا يريدون�ه من ع� ٍّز ،وم�ا يبتغون�ه من دني�ا ،وما
حَ َرمه�م العدوا ُن م�ن مرتَّ ٍ
وأج�ور؛ إذ بمجرد أن
بات
ٍ
َ
َ
يس�تعيد اليم ُن قرا َره واس�تقالله وحريته وكرامته،
فإ َّن الخري س�يعود ممتلئَ الوفاض ،فائض الربكات،
متوفر الخريات.

 -12جذور داعش ..وأسرانا
ُ
املمارس�ات الداعش�ية الت�ي ينش�غل به�ا العالم
ه�ذه األَيَّـام بش�أن اس�تدراج الكاتب (خاش�فجي)
وتقطيعه باملنش�ار من قبل الس�لطات السعودية يف
قنصليتها بأس�تنبول ،هي املمارسات التي نواجهها
اليوم مع أزالم العدوان السعودي األمريكي يف اليمن،
وه�ي هي التي كانت أيض�ا ً موجودة عىل عهد اإلمام
سل ُزيد َ
اَم اللهِ عَ َليْهِ .-
إن م�ا يرتكبون�ه مع أرسان�ا يف م�أرب والجنوب
والس�عودية واإلم�ارات والس�احل الغرب�ي يمكنن�ا
�ر نس�خته األوىل يف ذلك ال�وايل األُموي الحقري
أن ننظ َ
يوس�ف ب�ن عمر ،حي�ث يُخبرِ ن�ا التأريخ أن�ه ما إن

س ُاستش�هد اإلما ُم زيد َ
َل�اَم اللهِ عَ َليْ�هِ  ،-حتى نادى
ري فله
أس
أو
برأس
جاء
«من
عمر:
منادي يوس�ف بن
ٍ
ٍ
ُ
ألف درهم» ،فاس�تبق أهل الشام عىل
َ
ال�رؤوس واألس�ارى ،ف�كان ال يُؤتى
ير إال أمر بقتله
يوس�ف بن عمر بأس ٍ
وإحراقه.
بعد أن فاز اإلمام زيد عليه السلام
بالش�هادة أخرجه الطغ�اة من قربه،
م�ن تحت امل�اء ،وصلب�وه عريانا ملدة
أربع سنني ،ثم أحرقوه بالنار ،ثم ذروا
رماده يف الفرات .ثم أذاقوا م َِن اتهموه
من أهل الكوفة بنرصته سو َء العذاب،
فقتل�وا الرجال ،والنس�اء ،وعذَّبوهم،
وأحرقوهم ،وسحلوهم ،وصلبوهم.
تمام�ا كما يفع�ل التكفرييون الي�وم بخصومهم
غ�درا وصلب�ا وس�حال وتحريق�ا وتغريق�ا وتعليقا
ودهس�ا ورميا من ش�اهق ،ودفنا للجرح�ى أحياء،
ه�ذه املدرس�ة التكفريية له�ا جذور يف ه�ذا التأريخ
املظل�م ،إنها ممارس�ات أموية س�الفة؛ ولهذا يجب
أن ندي�ن هذا الس�لوك يف تأريخنا حت�ى ال نعطي أية
رشعية تأريخية ملن يمارسه اليوم.
وه�ذا أيض�ا ً يطمئن أن الث�وار اليمنيين األحرار
يمض�ون يف طري�ق األئم�ة املصلحين ،اآلمري�ن
باملعروف ،والناهني عن املنكر.

 -13خطور ُة السكوت على الجرائم
مثَّ�ل مقت� ُل اإلمام الحسين بن عيل ال�ذي تن َّزلت
ُ
ِ
اآليات القرآنية بفضله ،وامتألت كتبُ
الحديث النبوي
ً
ً
فارقة يف تأريخ اإلسلام ،كش�فت
نقطة
بمناقب�ه -
س�حيق م�ن البُعد عن
أن األمة انحدرت إىل مس�توىً
ٍ
الل�ه ،والغفلة ع�ن مرشوعه اإللهي يف ه�ذا الوجود،
وعكس�ت مق�دار البعد ع�ن تعاليم الق�رآن الكريم؛
ولهذا كان عىل املجتمع املس�لم آن�ذاك أن َّ
يتلقى هذه
املصيب�ة الفادحة باعتبارها صدمة فكرية وأخالقية
وروحي�ة واجتماعية ،وأن تُ َز ْل� َز َل أفكا ُره ،لكي يعود
إىل رش�ده ،ويتلمَّ�س الهدى؛ ليضع رجل�ه يف الطريق
الصحيح.
إن قت َل اإلما ِم الحسين وأهل بيته  -الذين هم أه ُل
ِ
بي�ت رس�ول الله صىل الل�ه عليه وآله وس�لم  -بتلك
الطريقة الوحشية ،ج ّرأ تلك السلطة إىل ارتكاب املزيد
من الجرائم؛ لذلك فقد أعقبها األمويون يف العام التايل
بجريمةِ اس�تباحةِ املدينة املن�ورة ثالثة أيام ،بك ِّل ما
تحمله كلمة (اس�تباحة) من معن�ى ،ثم أعقبوها يف
ِ
قص�ف الكعبة باملجانيق،
الع�ام التايل أيضا ً بجريمة
وتحريقه�ا ،وإخافة الداخلني باملس�جد الحرام الذي
جعله الله للناس أمنا.
وهكذا األمر بالنسبة ملقتل اإلمام زيد بن عيل عليه
السالم ،وقتله وصلبه ثم حرقه ،وكذلك ارتكاب أسوأ
أنواع الخسة واالنتقام حتى بحق النساء ،والتي كان
�رك الغيرة يف املجتمع العربي املس�لم
يج�ب أن تتح ّ
ُ
واألمة
للوقوف يف جه تلك املمارس�ات ،لكنها ارتُ ِكب َْت
س ٍ
تغص يف ُ
ُّ
�بات عميق ،ال تس�تنكر وال تهتم ملثل تلك
الفظاعات.
وباملقارن�ة فإنَّ�ه عىل هذه الش�عوب التي نعايش
الي�وم س�كوتَها املخ�زي ،وصمتَه�ا الش�يطاني،
وه�ي ترى املجرمين من تحالف العدوان الس�عودي
األمريك�ي يعيث�ون فس�ادا يف اليمن أرضا وإن ْ َس�انا،
حت�ى أنهم لم يرتكوا خ َّ
طا م�ن الخطوط الحمراء إال
وتج�اوزوه ،وال جريمة وال فرصة من جرائم وفرص
القتل إال وأرسعوا إليها.
هل كان يمكن للنظام السعودي أن يتجرأ عىل قتل
صحايف بتلك الصورة البش�عة والس�افرة يف أستنبول
لوال أنهم أعطوه إش�ارة خرضاء يف جرائمه يف اليمن
مثلاً؟ وه�ل كان يمكنه إص�دار األحكام القاس�ية
والتي بلغت حد اإلعدام بح�ق مفكري نجد والحجاز
وعلمائهم�ا ومش�ايخهما لوال أنه ت�م التطبيل له يف
جرائم�ه يف اليمن ثم ارت� ّد رضره وإجرامه حتى عىل
من أيدوه من أولئك الوعاظ والدعاة؟!
إن على ش�عوب العال�م اليوم وال س�يما ش�عوب

املنطق�ة والعال�م اإلسلامي أن يس�تعِ دُّوا لجرائ� َم
مشابهةٍ ستما َرس ضدهم ،وترت َكب بحقهم ،وسوف
ل�ن يج�دوا الكثري مم�ن يس�تنك ُرها؛ ألنه�م هم قد
حكموا عىل أنفس�هم باس�تحقاقهم لها بس�كوتهم
مورس�ت بحق اليمنيني فس�كتوا ،ولم ينبس�وا
حني ِ
ببنت شفة.
حت�ى اليوم وعىل م�دار ما يقارب األل�ف والثالث
ِ
مئات
مئة ي�وم ارتكب العدوان الس�عودي األمريكي
املجازر بحق شعبنا ،وكثري منها جرائم حرب ،كفيلة
بأن تضع أرب�اب التحالف خلف قضبان العدالة ،وأن
�رك ك ُّل حر ،وكل مس�لم ،وكل إن ْ َس�ان إليقافها،
يتح َّ
ٌ
عامل�ي وعربي وإسلامي
صم�ت
وم�ع ذل�ك فهناك
ٌّ
ومخز ،يبِّي�نِّ بوض�وح أن منظمات حقوق
مط ِب�ق،
ٍ
اإلن ْ َس�ان العاملي�ة ،واملحلي�ة ،واألنظم�ة العربي�ة،
واإلسلامية أصبح�وا أصف�ارا ً يف ه�ذا الب�اب ،وأن
الحديث عن الحضارة الغربية ورقيها ،وعن العلمانية
وفضائلها ،وحرية اإلعالم وفضاءاته الواس�عة ،وعن
الرشعية الدولية ،كله ه�راء يف هراء ،وأنها كلها غري
جدي�رة بالثق�ة ،وال بالتأثر به�ا ،وال باالنتظار منها
خريا ،وأنها بعي�دة عن ُكـ ّل االدّع�اءات التي أطلقها
أصحابها وصكوا مسامعنا بها.
وأي إسلام ه�ذا ال�ذي طامل�ا رطن ب�ه مطاوعة
لام ه�ذا
الس�عودية وغلمانه�م يف اليم�ن؟ وأي إس ٍ
ال�ذي أوس�عونا به زج�را وتخويفا أن يعت�دي أحدُنا
�ر ،بينم�ا س�مح له�م باالعتداء على جميع
على هِ ٍّ
األح�رار ،والحيوان�ات ،والبشر ،والحج�ر القابعني
عىل ه�ذه األرض اليمنية؟ وأي إسلام عليه ش�يوخ
األزه�ر ،والقرويين ،وف�اس ،واملش�ارقة واملغاربة،
يس�مح أو يربّر الس�كوت عىل  /أو املباركة الرتكاب
مئ�ات الجرائم واملجازر بحق ش�عب عربي مس�لم؟
والت�ي مج�زرة واح�دة فقط منه�ا كفيل�ة بتحريك
ضمير الجبال والبحار إن كان له�ا ضمري ،دعك من
ه�ؤالء الذين ملأوا الدنيا زعاقا ونعيق�ا بحضارتهم
وأخالقياتهم وحقوق اإلن ْ َس�ان لديهم ،ثم لم نجدهم
مجاز َر
نح�ن كيمنيني إال رشكاء قذري�ن ووقحني يف
ِ
بش�عة وفظيعة تُ ْرتَكب ِّ
ش�عب عربي مسلم ،ال
بحق
ٍ
ينوي الرش بأحد.
يف ق�ادم األَيَّـ�ام ستش�ن إرسائي�ل وأمري�كا
وغريُهم�ا حروب�ا همجي�ة ،ض�د الفلس�طينيني
ريه�م ،وسيس�ومونهم س�وء الع�ذاب ،ويرفعون
وغ ِ
ْ
س�ق َ
ِ
جرائمهم إىل الحد الذي ابتدعه الس�عوديون،
ف
وحني يرتكب�ون جريمة أو اثنتني ،وتس�تنكر عليهم
املنظم�ات الحقوقي�ة ،ف�إ َّن مج�از َر الع�دوان على
ريهم
اليمن س�تكون املالذَ االضطراري للصهاينة وغ ِ
ِ
جرائمهم القذرة وغس�لِها ،ومَن سيسمع لهم
لتربير
ِ
شكواهم حينئذ؟!.
َ
ِ
ص�وت ه�ذا الع�دوان ،وإطف�ا َء ناره
إس�كات
إن
ٌ
مصلحة إن ْ َسانية
الس�موم ،وإدانة جرائمه البش�عة
أوال؛ ألنها س�تُ ْغل ُِق الباب أمام أيِّ معت ٍد غاش� ٍم ينوي
أو يبيِّ�ت اإلج�رام ض�د آخرين ب�ذات الجرائ�م التي
طال�ت اليمنيين وبقدر مس�تواها يف الفظاعة ،وهو
ُ
إيقاف
أيض�ا ً مصلحة عربية وإسلامية؛ ألن�ه إذَا تم
الحرب وتم إدانته�ا ومحاكمة املتو ِّرطني فيها فربما
ستساهم يف إعَ ادَة االعتبار لبعض األخالق ،والحدود،
والقيم ،وقواعد االشتباك ،وهذا ما ال أظنه سيكون يف
املستقبل املنظور.

املرتزق ُة بني األمس واليوم
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ِ
رسب�ت تقاري َر
يف جدي� ِد الصحاف�ة الغربي�ة أنها ّ
ً
موثقة تفي�د أن النظام العميل يف اإلمارات اس�تعان
بمرتزق�ة أمريكيين جلبه�م ع�ن طري�ق رشكات
صهيونية ،لتنفي�ذ مهمات االغتياالت ض�د أوليائهم
وعبيده�م الذين قد يخالفونه�م يف بعض األولويات،
ومن قبل من املش�هور عامليا أنهم استعانوا بمرتزقة
(دارين كروب) و (بالك ووتر) ،وميليشيا الجنجويد،
والزن�وج ،والصوماليني ،وكثري من ش�ذاذ اآلفاق من
مختلف أصقاع العالم.
كل ذل�ك ليطفئوا ثورة الش�عب اليمن�ي التوّاق إىل
الحرية والكرامة ،وهذا األمر يبينِّ أين يقف اليمنيون

الي�وم يف رصاع الح�ق والباطل ال�ذي يمتد عىل طول
الزمان منذ بدء الخليقة وإىل أن يرث الله األرض ومن
عليها.
ومثلهم استعان فراعنة عرص اإلمام زيد بمرتزقةٍ
جلبوه�م من الس�ند يقال له�م (القيقاني�ة) وكانوا
رماة محرتفني بالنبل ،واس�تخدموا يف معركتهم معه
فرقة كبيرة منهم بل�غ عدده�ا ( )2300را ٍم ،وكان
هؤالء املرتزق�ة أحد مكونات الجي�ش األموي يف ذلك
العصر ،ويس�تعان بهم على الرمي ،وهو يشير إىل
تخلي العرب عن مرشوع األمويني ،الذي بات واضحا
أنه مشروع ال يم�ت للحاج�ة اإلن ْ َس�انية ،وال يلبي
حت�ى مصالح الجنس العرب�ي فضال عن غريهم من
األجناس األ ُ ْ
خــ َرى داخل املجتمع املسلم.

 -15يسبون الزهراء
مرتزقة
يج ُد الي�و َم املتاب ُع لكتابات ومح�ارضات
ِ
الري�اض ج�راءة عجيبة للني�ل من املرأة ،وال س�يما
من س�يدة نس�اء العاملني الزهراء بنت الرسول صىل
الله عليه وآله وسلم؛ فقط ألن الله أخرج من ذريتها
الطيب�ة الس�يد القائد عبداملل�ك الحوث�ي ،وبدال من
أن يك�ون ذلك مص�د َر احرتام ،جعلوه مبعث س�باب
وشتيمة ملن برشها الله بالسيادة عىل نساء العاملني.
ول�م تصل جرأتهم إىل هذا الحد إال بعد أن أوس�عوا
األئمة من أهل البيت عليهم السلام س�بابا وش�تما،
ووصل�ت به�م الحماق�ة إىل الطعن على اإلمام عيل
عليه السلام ،واإلمام زيد ،واإلم�ام الهادي يحيى بن
الحسين ،وغريهم ،وهذا يؤرش ملستوى القذارة التي
ته�دد حارض ومس�تقبل اليمن إن تم ّك�ن هؤالء من
الوصول إىل سدة القرار.
املرتزقة س�لفا ً س�يئا ً له يف
وال يع�دم أح ُد ه�ؤالء
ِ
َل�اَم اللهِ
س ُهذه القضية عىل عهد معركة اإلمام زيد َ
عَ َليْهِ  ،-فقد برز هناك جندي أموي يسب فاطمة بنت
رس�ول الله صىل الله عليه وس�لم ،وملا سمعه اإلمام
زيد بكى ،وقال :أما أح ٌد يغضب لفاطمة بنت رس�ول
الل�ه صىل الله عليه وس�لم؟ أما أح ٌد يغضبُ
لرس�ول
ِ
الله صىل الله عليه وآله وسلم؟ أما أح ٌد يغضبُ لله؟..
فاس�ترت أحد األبطال من خلف الن َّ
ظارة ،واستطاع أن
يفت�ك به فأتى اإلم�ام زيدا ،فجعل يُقبِّ�ل بني عينيه،
َ
«أدرك�ت والله ثأ َرنا ،أدر ْك َ
َ
رشف
�ت والله
ويقول له:
الدنيا واآلخرة وذخرها ،اذهب بالبغلة فقد َّ
نفلتُكها».
ومن يخوض هذه املعرك�ة يف هذه األَيَّـام إنما هو
يف الحقيق�ة ي�درك رشف الدنيا ،واآلخ�رة كما وصف
س ُذلك اإلمام زيد نفس�ه َ
َل�اَم اللهِ عَ َليْهِ .-

 -16الجزاء من جنس العمل
إمعان�ا ً يف قتل فكرة الثورة الت�ي قادها اإلمام زيد
س�وَّل لألمويني ش�يطانُهم الداعيش أن يصلُبوه عىل
خش�بةٍ  ،عريان�ا ،وأن يطوفوا برأس�ه يف اآلفاق ،غري
أن الل�ه جع�ل من تل�ك اإلهانة مك ُرمة ،حيث أرس�ل
العنكب�وت لتنس�ج خيوطها وتستر ع�ورة اإلمام،
كما تد َّلت بعد ذلك قطعة من جس�ده لتستر عورته،
وه�ذا ما أح�دث أث ًرا عكس�يا مل�ا أراده الحق�را ُء من
الثائر قلوبُ
تحقير اإلمام ،فتع ّلقت باإلما ِم الش�هي ِد
ِ
املسلمني ،وازدادت منزلتُه وفضله بشكل كبري.
وم�ع ذل�ك فإ َّن الل�ه قد عاق�ب الظاملين بعقوبةٍ
مماثل�ة إلجرامه�م ،فبعد ح�وايل  10س�نوات فقط
رؤي جس ُد هشام بدمشق – وكان قد طيل عند موته
بموا َّد حافظة للجسد من التحلل – مُحْ َرقاً ،ومصلوبا ً
ّ
وتحقق ناموس الله حيث يقول( :وال يحيق
مجلوداً،
املك�ر السيء إال بأهله) ،أما يوس�ف بن عم�ر الوايل
األم�وي فإنَّه ضم�ن تصفيات األمويين فيما بينهم
أخرج من الحب�س ،وق ِّ
طع قطعاِ ،
ووضع
حُ ِب�س ،ثم ِ
ْ
�ق ِمنْ� ُه عُ ُ
ْ
ِ
ضوٌ ،ق�ال الراوي:
َش
م
د
ن
م
َاب
عَ َل�ىَ ُك ِّل ب ٍ
ٍ
ُ
« ُكن ْ ُت ِب ِدم ْ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ينْ
ِ
حِ
عُ
ُ
ُ
َ
ْ
م
ن
ب
�ف
ْس
و
ي
ل
ت
ق
�ق
َش
�رَ ،فجُ عِ َل فيِ ْ
َ
َس�دٍ ،وَجَ عَ َل ِّ
ِرجْ لِ�هِ حَ بْ ٌل ِم ْن م َ
الصبْيَ�ا ُن يَجُ ُّر ْون َ ُه و ََق ْد
�رأ َ ُة تَ ُم ُّر ِبهِ
صيرْ اًَ ،ف َكان َ ِ
ُق ِط� َع َرأ ْ ُ
س�هَُ ،و َكا َن َق َ
�ت ا ْل َم ْ
ُ
َ
ٍ
َ
َ
ِ
َّ
َفتَ ُق ْو ُل :ألَيِّ شيَء قتل هذا الص ِب ُّي».
أال م�ا أ َ ْكثَـر إنصافك أيه�ا الزمان ،وبعد ذلك يأتي
حكم الحاكم الديان.
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وقف ٌة مع برنامج رجال اهلل (معرفة اهلل – الثقة باهلل)

معنى ال إله إال اهلل – الدرس األول

ُ
َ
الخمسة عرش َة التي
مجموعة دروس [معرفة الله]
تُعتَ رَبُ
ألقاها السيد حسني بدر الدين الحوثي (رضوان الله عليه) من
أهم الدروس التي تسلط الضوء عىل بعض املعالم األساسية
ملعرفة الله وفق املنهجية القرآنية ،بعيدًا عن ُكتُب [علم
الكالم] التي تُسمى بعلوم أصول الدين والتي َقـدَّمت معرفة
الله [معرفة ناقصة ومغلوطة]!! مما انعكس ذلك عىل الواقع
الوجداني لألمة وبالتايل عىل ضعف واقعها العميل ،وجعلها
تعيش [أزمة ثقة بالله] حقيقية ،فأصبح واقع هذه األمة
اليوم هو أحد النتائج الكارثية الكربى للمعرفة الناقصة
واملغلوطة لله سبحانه وتعاىل.
وم�ن أهم القضايا األساس�ية واملهم�ة التي ّ
أكد
عليها الس�يد (رض�وان الله علي�ه) يف الدرس األول
من دروس معرفة الله :أن املس�لمني ضحية عقائد
باطل�ة ،ويعيش�ون أزم�ة ثق�ة بالله تع�اىل جاءت
نتيجة عدم معرفة الله م�ن خالل [القرآن الكريم]
ال�ذي هو أهم مص�در ملعرف�ة الله ،واعترب الس�يد
(رضوان الله عليه) أن آية الكريس من أعظم اآليات
القرآني�ة يف معرفة الل�هَّ ،
وأن أهم مقاص�د القرآن
الكريم هو :ترسيخ ألوهية الله وعظمته ،وترسيخ
عبوديتن�ا ل�ه ،واالنش�داد القوي والثق�ة العظيمة
به س�بحانه .وأن جمي�ع ما كلفنا الل� ُه به هو من
منطلق رحمت�ه ،وحكمته .كما د َّل َل الس�يد عىل أن
اإليمان بالل�ه هو [إيمان عملي] ،و َّ
أك َد عىل أهمية

التأم�ل يف حدي�ث القرآن عن جهن�م؛ واعتربَ َّ
أن كل
ً
نسبة من الخبث،
معصية يرتكبها اإلنس�ا ُن ترسخ
َّ
وأن االنصراف ع�ن نه�ج الل�ه دلي�ل على الجهل
َّ
بألوهية الله جل وعال..
املس��لمون هم ضحية عقائد باطلة ويعيش��ون
أزم َة ثقة باهلل:
ومن خالل تقييم الش�هيد القائ�د للواقع ،اعترب
َ
(رض�وان الل�ه علي�ه) ّ
األم�ة باإلضاف�ة إىل أنها
أن
ُ
ً
تعي�ش أزمة ثق�ة بالله؛ ه�ي أيضا ضحي�ة عقائ َد
باطل�ةٍ  ،وثقافة مغلوطة جاءته�ا من خارج كتاب
الل�ه ،وعرتة رس�ول الله (صىل الله علي�ه وعىل آله
وسلم) ،ومما قاله يف ذلك:

((الحقيق�ة :إذا تأم�ل اإلنس�ان يف واق�ع الناس
يجد أنن�ا ضحية عقائ�د باطلة ،وثقاف�ة مغلوطة
جاءتن�ا م�ن خ�ارج الثقلين :كت�اب الل�ه ،وعرتة
رس�وله (صلوات الل�ه عليه وعىل آل�ه) ،هذا يشء.
الشيء اآلخ�ر  -وهو األهم  -أننا ل�م نثق بالله كما
ينبغي ،املسلمون يعيش�ون أزمة ثقة بالله ..ملاذا؟
أليس يف القرآن الكريم ما يمكن أن يعزز ثقتنا بالله
س�بحانه وتعاىل؟ بىل .الق�رآن الكريم هو الذي قال
�ر َ
َ�ل َل َرأَيْتَ ُه
آن عَ لىَ جَ ب ٍ
الل�ه عنهَ { :ل� ْو أَن ْ َز ْلنَا َهذَا ا ْل ُق ْ
صدِّع�ا ً ِم ْن َ
َ
خ ِ
اش�عا ً ُمتَ َ
خ ْش�يَةِ ال َّل�هِ َو ِت ْل� َك الأْ َمْ ثَا ُل
اس َلعَ َّلهُ ْم يَتَ َف َّك ُر َ
ون} (الحرش )21:قلة
ن َضرْ ِ بُهَ ا لِلن َّ ِ
معرف�ة بالله ،انعدام ثق�ة بالله ،ه�ي التي جعلت
املس�لمني يترصفون بعيدا ً عن الله سبحانه وتعاىل،
فلم يهتدوا بهديه ،لو وثقنا بالله كما ينبغي النطلق
الناس ال يخشون أحدا ً إال الله)).
القرآ ُن الكريم هو أهم مصدر ملعرفة اهلل تعاىل:
وبما ّ
أن معرفة الله هي أول الدين وأساسه ،فإنه
ال يمكن للقواع�د الكالمية ،أو الكتب الوضعية  -يف
عرضها أو يف تقديمها ملعرفة الله  -أن تكون أفضل
م�ن الق�رآن الكريم يف أس�لوبه ،وس�عته ،وعمقه،
وبالغت�ه؛ ّ
ألن ورا َء الق�رآن من أنزل الق�رآن  -كما
ق�ال الش�هي ُد القائ� ُد  ، -ومن أنزل الق�رآن هو الله
س�بحانه وتع�اىل ،الذي خل�ق النف�وس ،وهو أعلم
بكنهها ،وأعلم باملنطق الذي ينس�جم مع فطرتها،
وه�و س�بحانه األعلم بم�ا يعزز معرفته بالش�كل

الذي يؤثر يف أعماق القلوب والوجدان ،وباألس�لوب
الذي يش� ّد عباده إليه ،ويعزز الثقة به ،ولذلك يؤكد
الس�يد (رض�وان الله علي�ه) عىل ّ
أن غير القرآن ال
يمكن أن يصن�ع املعرفة الواس�عة والكاملة بالله؛
ّ
ألن الل�ه أودع يف كتابه من اآليات الكثرية والكافية،
وبالشكل الذي يجعله أهم مصدر ملعرفته سبحانه
وتعاىل .ومما قاله يف ذلك (رضوان الله عليه):
((وأهم مص�در ملعرفة الله س�بحانه وتعاىل هو
الق�رآن الكريم ،القرآن الكريم ال�ذي يعطي معرفة
واس�عة ،معرفة متكاملةِ ،من غري القرآن الكريم ال
يمك�ن أن نحصل عىل املعرفة بالش�كل الذي ينبغي
أن نكون عليها ،حتى تكون معرفة تدفعنا إىل الثقة
بالله أكثر فأكثر)).
((اآلي�ات التي نحص�ل من خاللها على معرفة
لله بالش�كل املطلوب هي آيات كثرية ج�داً ،جدا ً يف
القرآن الكريم ،تلك اآلي�ات التي تتحدث عن ألوهية
الل�ه ،وملك�ه ،وعظمته ،تل�ك اآليات الت�ي تتحدث
ع�ن عظيم نعم�ه علينا ،تل�ك اآليات الت�ي تتحدث
ب�أن له ملك الس�موات واألرض ،الت�ي تتحدث بأنه
مالك الس�موات واألرض وما بينهما ،وهو من يملك
اليوم اآلخ�ر ،وبيده مصرينا ،هو م�ن يملك الجنة،
من يملك النار ،هو من يعلم الغيب والش�هادة ،هو
العزيز ،هو الحكيم ،هو الس�ميع ،هو البصري ،هو
ال�رؤوف ،هو الرحيم .تلك اآلي�ات التي تتحدث عنه
س�بحانه وتعاىل بأنه جدير ب�أن يثق به عباده ،وأن
يخاف منه عباده ،وأن يلتجئ إليه أولياؤه)).

المرأة بين تكريم القرآن واستغالل أدعياء الحرية

املرأة يف ثقافات الشعوب القديمة
عبد الرحمن محمد حميد الدين:
بمناس�بة [الي�وم العامل�ي للم�رأة
املس�لمة] الذي يط ُّل علين�ا يف العرشين
من شهر جُ مَ ادى اآلخرة ،والذي يصادف
ميلاد س�يدة نس�اء العاملين الس�يدة
فاطم�ة الزهراء بنت رس�ول الله محمد
(صلوات الله عليه وعىل آله) الذي أعلنه
اإلم�ا ُم الخمين�ي (رض�وان الل�ه عليه)
يومً �ا عامليًا للمرأة املس�لمة ،س�نعرض
يف صحيفة «املسيرة» مجموعة حلقات
عن :املرأة بني تكريم القرآن واس�تغالل
أدعياء الحرية املتشدقني بحقوق املرأة،
وال�ذي وج�دوا يف ه�ذا العن�وان مطيّ�ة
الس�تهداف القي�م واألخلاق ،وتدمير
املجتم�ع العرب�ي واإلسلامي ،ومدخالً
لجن�ي األم�وال الطائل�ة من خلال هذا
االستغالل اليسء..
وقبل أن ندخل يف صلب املوضوع ال بد
أن نع�رج عىل ملحة رسيع�ة عن تعاطي
الش�عوب والحض�ارات مع [امل�رأة] ،ثم
نقدم مقارنة بس�يطة بني نظرة الغرب
وأمريكا للم�رأة وطريق�ة التعاطي مع
تلك العناوين التي يروجون لها ،ومن ث َّم
نعرض ما يتم تداوله من نظرة مغلوطة
يف أوس�اط العرب واملسلمني ،ويف األخري
نض�ع بني ي�دي الق�ارئ الكري�م نظرة
القرآن للمرأة من خالل ما طرحه السيد
حسين بدر الدين الحوثي (رضوان الله
عليه) يف بعض دروسه ومحارضاته.

املرأة يف ثقافات الشعوب:
منذ املايض الس�حيق كان�ت مختلف
«الديان�ات» واألنظم�ة القديم�ة يف
ش�تى بقاع املعم�ورة تس�تضعف املرأة
وتحتقرها وتس�تغلها وكأنه�ا مخلوق
آخ�ر !..وكان ذلك االس�تضعاف والقهر
يختل�ف م�ن حض�ار ٍة ألخ�رى وم�ن
ش�عب آلخ�ر وبحس�ب األيديولوجي�ا
ٍ
الت�ي تتبناه�ا تل�ك األمم على اختالف
مش�اربها ..وس�نذكر ملح�ة تاريخي�ة
موجزة لذلك التعاط�ي الذي ضل طريق
اله�دى بعيدًا عمَّ ا رس�مه الل ُه س�بحانه
وتعاىل لإلنس�ان ،كما ّ
أن ذل�ك التعاطي
الف�جّ ه َد َم املجتمعات م�ن خالل ظلمه
للمرأة (األم ،واألخت ،والبنت ،والزوجة)
َّ
وأس َ
س ألجيال هدّامة ومتوحشة..
أوالً :املرأة عند اآلشوريني:
بالرغ�م م�ن اإليجابي�ات الت�ي
كان�ت تُحس�ب لقوانين [حم�و رابي]
املتعلق�ة بتنظي�م العالق�ات اإلنس�انية
واالجتماعي�ة ،ومنه�ا ما يتعل�ق باملرأة
كف�رض الحج�اب على النس�اء ،إال أن
هن�اك بع�ض القوانين املجحف�ة بحق
امل�رأة عند اآلش�وريني ومنه�ا :أن املرأة
إذا ل�م تطع زوجها يف كاف�ة األمور وبال
استثناء كان يُحكم عليها بسلب حريتها
ومعاملته�ا كالجاري�ة ..وم�ن األحكام
القاسية التي قنَّنها األشوريون أن املرأة
إذا حك�م عليه�ا الق�ايض بإرسافه�ا أو
إهمالها يف ش�ؤون البيت يتم إغراقها يف
املاء حتى املوت.!!..

ثان ًيا :املرأة عند اإلغريق:
كانت املرأة يف عهد اإلغريق مس�لوبة
اإلرادة يف كل يشء ،ب�ل ومنعها القانون
اليونان�ي م�ن امليراث وال تس�تطيع
الحصول عىل الطالق م�ن زوجها ..وقد
وصل امته�ان املرأة يف اليون�ان إىل الحد
ال�ذي قال فيه�ا أرس�طو« :إن الطبيعة
لم ت�زود املرأة بأي اس�تعداد عقيل يُعت ّد
ب�ه !!..ويف مرحلة م�ن التاريخ وبعد أن
أصبحت نس�بة الرج�ال يف اليونان تقل
نتيجة لكثرة الحروب ،اس�تطاعت املرأة
اليوناني�ة أن تسترد بع�ض حقوقه�ا
الطبيعي�ة مم�ا ح�دى بأرس�طو يف ذلك
الحني أن يُعيب عىل الدولة اليونانية هذا
الرتاجع.
ثال ًثا :املرأة عند الرومان:
ل�م يكن يح�ق للم�رأة الرومانية حق
التملك ،وكان كل ما تحصل عليه يُضاف
ً
متزوج�ة أم
إىل األرسة س�وا ٌء أكان�ت
ال ،فل�م يكن له�ا الح�ق يف أن تملك ماال ً
باملطلق..!!..
وم�ن الغري�ب أن قوانين الروم�ان
التي كانت تُس�مى باأللواح االثني عرش
تض�ع [األنوث�ة] يف خانة ع�دم األهلية؛
حيث كان القانون الروماني يضع ثالثة
ّ
ف�إن صاحبها
أس�باب إذا تحقق أحدُها
يكون فاقدًا لألهلية؛ وأحد هذه األسباب
الت�ي تفقد األهلي�ة بنظ�ر الرومان هو
[األنوثة].!..

راب ًعا :املرأة عند قدماء الصني:
كان�ت املرأة عن�د الصينيين القدماء
تُضطهَ � ُد من خلال الحق ال�ذي منحه
املجتم�ع الصيني آن�ذاك للزوج بس�لب
حق�وق زوجت�ه ،ومنح�ه الح�ق يف بيع
زوجت�ه كالجارية وقتما ش�اء .!!..كما
منعوا املرأة األرملة التي مات زوجها من
أن تتزوج بعده ،وهي عندهم محتقرة..
ويف بع�ض دول آس�يا ال ت�زال بعض
الع�ادات القاس�ية عند بع�ض [القبائل
الوثنية] التي تحكم عىل املرأة التي يموت
زوجها ب�أن تُدف�ن معه وه�ي حية!!..
وه�ي عادة ال تزال موج�ودة حتى اليوم
عند بعض القوميات األسيوية..
خامسا :املرأة يف الديانة الهندوسية:
ً
كان أبرز ما تميز به الهندوس يف الهند
إىل ٍ
وقت قريب ه�و أنهم كانوا يحكمون
عىل امل�رأة التي يموت زوجها بأن تحرق
نفس�ها ،وال يحق لها أن تعيش بعده!..
وكذلك كان يفعل اليابانيون ..وبحس�ب
القوانني الهندوس�ية ً
أيض�ا كانت املرأة
العاق�ر تُق�دم كقرب�ان لآلله�ة الت�ي
يؤمن�ون بها؛ حتى ت�رىض عنهم وينزل
الرخاء واملطر بحسب ما يعتقدون.!!..
سادسا :املرأة فيما يسمى بالحضارة
ً
الفرعونية:
بالرغ�م أن امل�رأة يف عصر الفراعنة
وصل�ت إىل مقاليد الحكم مثل كليو باترا
وحتشبس�وت ،ولك�ن ه�ذا التقليد كان
ً
خاصا بالطبقة الحاكمة فحس�ب ..وما

يُشاع حاليًا عن أن املرأة يف عهد الفراعنة
بأنه�ا كان�ت تحظ�ى بمكان�ة عالي�ة
على املس�تويني االجتماعي والس�يايس
ً
متعلقا ب�األرس الحاكمة
ربما أن�ه كان
واألرس�تقراطية واإلقطاعي�ة فقط ،أما
أفراد الش�عب املرصي يف ذلك الحني فقد
كانت املرأة عندهم ال يختلف اضطهادها
عن س�ائر املجتمعات القديمة األخرى،
وكان م�ن أب�رز التقالي�د الظامل�ة بحق
املرأة املرصي�ة أنهم كان�وا يأتون بفتاة
جميل�ة ومزين�ة بالحيل ث�م يلقونها يف
نهر النيل وهي حي�ة ،اعتقادًا منهم أنه
ُ
سيفيض النيل وس�يعم النماء !!..وظل
هذا التقليد س�اريًا عند بعض القوميات
املرصية حتى جاء اإلسالم ومنع ذلك.
وم�ن أب�رز الش�واهد على اضطهاد
امل�رأة يف عه�د الفراعنة ما نقل�ه القرآن
الكريم عن استضعاف النساء يف مرحلة
م�ن املراحل التاريخية التي عاش�ها بنو
إرسائي�ل يف مصر قبل مج�يء نبي الله
موىس (عليه السلام) ،حي�ث يقول الله
آل فِ ْرعَ َ
تع�اىلَ { :وإِذْ أَنجَ يْنَا ُك�م مِّ ْ
�ون
�ن ِ
اب ي َُقتِّلُ�ونَ
ي َُس�ومُون َ ُك ْم ُ
س� َو َء ا ْلعَ �ذَ ِ
ِسا ُ
أَبْنَا ُ
ءك ْم َوي َْستَحْ ي َ
ُون ن َ
ءكمْ} ..فكانت
املرأة يف هذه املرحلة تتعرض ألش ِّد أنواع
االضطه�اد وكان جنود فرعون يأخذون
عنوة ك َّل فتاة تبلغ التاسعة من عمرها،
لتق�وم بأعمال الخدم�ة يف منازل األرس
الحاكم�ة واألرس�تقراطية ،ومعاملتها
كجارية إىل األبد..

العدد
()525
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العدو الصهيوني يمنع أهالي األسراء الفلسطينيين من زيارة أبنائهم في المعتقالت:

استشهاد شاب فلسطيني يف الخليل وقوات االحتالل تعتدي
على املشاركني يف املسري البحري
 :فلسطين
استش�هد ش�ابٌّ فلس�طيني ،أمس االثنني،
برصاص قوات االحتالل الصهيوني ُ
بالقرب من
الحَ َرم اإلبراهيم�ي يف الخليل ،وذلك عند تنفيذه
َ
عملية طعن أدّت إىل إصابة أحد جنود االحتالل.
وقال�ت وكال�ة فلس�طني الفلس�طينية :إن
ش�ابا ً فلس�طينيا ً استش�هد بعد إطلاق جنود
االحتالل النار عليه بع�د محاولته تنفيذ عملية
طعن ،مضيفة أن جنديا ً صهيونيا ً أصيب جراء
ً
الفتة إىل أن ُهوية الش�اب
تنفيذ عملية الطعن،
لم تُعرف بعدُ.
ُ
ق�وات االحتالل
ويف قط�اع غزة ،اس�تهدفت
الصهيوني ،أمس االثنني ،املتظاهرين املشاركني
يف الحراك البحري الثالث عرش ُقرب موقع زكيم
ً
موقعة
ش�مال قطاع غزة بقنابل الغاز الس�ام،
عددا ً من اإلصابات.
وأشعل املحتجون خالل التظاهرة ،اإلطارات
املطاطية؛ بهدف التشويش عىل رؤية القناصني
الصهاينة الذي يستهدفون املتظاهرين دون أن
يش ّكلوا أي خطر تجاه جنود االحتالل.
وكانت جماهريُ غفري ٌة من املواطنني توافدت
إىل الس�ياج الزائ�ل ق�رب موقع زكي�م البحري
أقىص ش�مال قطاع غزة للمش�اركة يف الحراك
البحري الثالث عرش والذي يأتي ضمن فعاليات

استش�هد مواط� ٌن س�وريٌّ  ،أم�س االثنني،
ج�را َء انفجار لغم من مخلف�ات تنظيم داعش
اإلجرامي يف قرية مكرس الحصان بريف حمص
الرشقي.
وقال�ت مص�اد ُر إعالمي�ة س�ورية« :إن لغما ً
أرضيا ً من مخلف�ات إجراميي داعش انفجر قبل
ظهر أمس ،ما تسبب باستشهاد رجل يبلغ عمره
 59عاما ً أثناء قيامه بزراعة أرضه يف قرية مكرس
الحصان رشق مدينة حمص بنحو  75كم.

مواطنون من هندوراس
يتحدون قرارات ترامب
ويتجاوزون حدود «غواتيماال»
 :متابعات

مسيرة الع�ودة وكسر الحص�ار اإلرسائيلي؛
ملس�اندة قوارب الحراك البح�ري الذي انطلقت
من ميناء غزة تجاه أقرب نقطة شمال القطاع.
م�ن جان�ب آخ�ر ،رشع�ت دول�ة االحتلال
الصهيون�ي بمنع أه�ايل االرسى م�ن زياراتهم
يف املعتقلات ،حي�ث صادق�ت لجن�ة الترشيع
الوزاري�ة يف الكنيس�ت اإلرسائيلي ،أمس األول
األحد ،عىل مشروع قرار جدي�د لوقف زيارات
األرسى الفلسطينيني يف املعتقالت.
وقال عضو كنيست االحتالل “أورين حزان”
يف تغري�دة له عبر موقع تويرت :إن ما يس�مى
لجن�ة الترشي�ع الوزارية يف االحتلال صادقت

اليوم عىل مرشوع قانون قام بطرحه ،مضيفا ً
أن القانون الذي س�يُطرح للتصويت يف كنيست
االحتلال يوم األربعاء املقبل ،يس�محُ لالحتالل
بوق�ف زي�ارات أه�ايل األرسى الفلس�طينيني
ً
خاصة أرسى الحركة
ألبنائهم داخل السجون،
التي تأرس جنود لديها بغزة.
وعبرّ عضو الكنيست عن دعمه لهذا القانون
وقال إنّه يرى بمنع زيارات األرسى واجبٌ عليه،
ُ
حي�ث قام س�ابقا ً أيضا ً بمهاجم�ة أهايل أرسى
فلس�طينيني م�ن قط�اع غ�زة قادمين لزيارة
أبنائه�م يف س�جون االحتلال ،واعت�دى عليهم
ووجّ ه لهم الشتائم وأهان أبناءَهم األرسى.

األمن السوري يحبط عملية تهريب قطع أثرية سرقها إجراميو تنظيم «داعش»
 :متابعات

استمرارًا في مسيرتهم نحو الواليات المتحدة األمريكية:

وعمد تنظي ُم داع�ش اإلجرامي قبل اندحاره
م�ن ريف حمص الرشقي أمام رضبات الجيش
الس�وري ،إىل زرع ألغ�ام وعب�وات ناس�فة يف
األرايض الزراعي�ة؛ إمعانا ً من�ه يف جرائمه ضد
السوريني.
ُ
قوات األمن السورية،
من جانب آخر ،أحبطت
أمس االثنني ،محاولة تهريب قطع أثرية رسقها
إجرامي�و تنظي�م “داع�ش” يف وقت س�ابق من
مدينة تدمُر األثرية بريف حمص الرشقي.
وأفادت وكالة سانا ،بأنه تم ضبط املنهوبات
األثري�ة التي تع�ود إىل العه�د الروماني رسقت

اس�تأنف ُ
آالف املهاجرين من هندوراس مسيرتَهم نحو الواليات املتحدة
من جنوب املكسيك ،أمس االثنني ،بعد تجاوزهم الحدو َد مع غواتيماال ،وذلك
يف تح ٍّد واضح للرئيس األَمريكي دونالد ترامب وتهديداته.
وواصل نحو ثالثة آالف شخص مسريتهم نحو أمريكا من مدينة سيوداد
هيدالغو جنوب املكس�يك التي وصلوها بعد تجاوزهم الحدود بني املكس�يك
وغواتيماال ،حيث غادرت املسرية سان بدرو سوال شمال هندوراس األسبوع
ً
استجابة لدعوات عرب مواقع التواصل االجتماعي.
املايض؛
وق�ال أح�د املتظاهرين« :عىل س�لطات املكس�يك أن تس�مح لن�ا باملرور
ودعمن�ا ،نحن ذاهبون إىل الواليات املتحدة ،نحن نس�عى للحصول عىل دعم
ملدة ست سنوات وهذا ُكـ ّل ما يف األمر».
وق�ال متظاه�ر آخ�ر« :أنا هنا م�ن أجل مس�تقبل أفضل البنت�ي لتوفري
الدراسة الجيدة لها وتأمني حياتها عندما تكرب».
وتح�دى املهاج�رون تهدي�دات ترامب بأنه س�يغلق الح�دود األمريكية -
املكس�يكية إذا تقدّم�ت القافلة وكذل�ك تحذيرات من الحكومة املكس�يكية
بأنهم يخاطرون بالرتحيل إذا لم يستطيعوا تربير طلب اللجوء.
ُ
الرئي�س األَمريك�ي هدّد بإقف�ال الحدود مع املكس�يك ونرش قوات
وكان
الجي�ش يف ح�ال ل�م تمن�ع الس�لطات املكس�يكية تق� ُّد َم ه�ذه القافلة من
املهاجرين ،كما جدّد تهديداتِه بقطع املساعدات املالية لدول أَمريكا الوسطى
املعني�ة بمس�ألة الهج�رة ،متهما ً املش�اركني يف القافل�ة بأن لديه�م دواف َع
سياسية.

من أحد املداف�ن األثرية ،يف تدمُر خالل عمليات
التمش�يط املتواصلة يف املنطق�ة لتطهريها من
مخ ّلفات إجراميي التنظيم.
ولفتت الوكال�ة إىل أنه تم العث�ور أَيْضا ً عىل
بع�ض القط�ع املزيفة بحرفي�ة عالي�ة؛ بغية
التموي�ه به�ا واس�تخدامها يف تس�هيل عملية
ً
موضحة أن الجهات
تهريب اآلثار إىل الخ�ارج،
املختص�ة قام�ت بوض�ع يده�ا على اآلث�ار
والتواص�ل م�ع دائ�رة آث�ار حمص ليص�ا َر إىل
تسليمها اآلثار املضبوطة إلجراء الكشف عليها
وإعادتها إىل مكانها يف املدينة األثرية.

صدق« :زر الحقيقة» يف يد أردوغان
الرواية السعودية ال ُت َّ
 :متابعات

مع فشل السعودية يف تسويق روايتها بشأن مقتل
الصح�ايف جم�ال خاش�قجي ،انفتح�ت القضية عىل
مس�ارات جديدة ال يزال احتم�ا ُل «اللفلفة» قائما ً من
بينه�ا .حتى اآلن ،وباس�تثناء الترصيح�ات الصادرة
بعض وج�وه ح�زب «العدالة والتنمي�ة» الحاكم
ع�ن ِ
يف تركي�ا ،ال م�ؤرشات تركي�ة أ َ ْو أَمريكي�ة تحمل عىل
استبعاد خيار التسوية التي تحفظ ماء وجه الرياض،
ب�ل إن دونالد ترامب ذهب إىل أبعد من ذلك بدفاعه عن
بقاء محمد بن سلمان عىل رأس والية العهد.
ه�ذه الترصيح�ات التطمينية البن س�لمان ع ّززت
دالالتِها عود ُة عادل الجبري إىل املشهد بـ «نبض قوي»،
ليق�ول إن «الس�عودية هي التي تق ّرر م�ن يقودها».
لك�ن مي�ل ترامب ،وربم�ا أردوغان ،إىل إب�رام صفقة
من هذا النوع ،ال يزال يواجَ ه بعقبات ،أبرزها تصاعد
الضغ�وط األوروبية عىل الس�عودية ،وتزايد األصوات
األَمريكي�ة املطالِب�ة بمعاقب�ة اململك�ة ،حت�ى داخل
الح�زب الجمهوري .من هنا ،ال يبدو أن موعد الثالثاء
املقب�ل ،ال�ذي ح�دّده ترام�ب وأردوغان ملن�ح العالم
«إجابة» ش�افية ،س�يكون ــ عىل أهمّ يته ــ املفصل
الحاس�م يف القضي�ة ،التي يبدو أنها س�تظ ّل تتفاعل
وتو ّل�د تداعي�ات ،وخصوص�ا ً بع�د تحوّله�ا إىل مادة
تجاذب يف االنتخابات األَمريكية املرتقبة الشهر املقبل.
خالف�ا ً مل�ا أرادته الس�عودية م�ن بي�ان االعرتاف
ال�ذي أصدرته ليل الجمعة  -الس�بت ،ل�م َ
تلق الرواية
الرس�مية لحادثة مقت�ل الصحايف جمال خاش�قجي

داخ�ل قنصلية بالده يف إس�طنبول ،ردودا ً مُرحّ بة عىل
املس�توى الدويل .بيانات متتالية م�ن قِ بَل الحكومات
واملنظمات الغربية ش� ّككت يف رواية اململكة ،وطالبت
الري�اض بمزيد من التحقيق�ات وبأد ّلة مقنعة .وعىل
رغم أن ذلك التش�كيك شمل أيضا ً إدارة الرئيس دونالد
ترام�ب ،إال أن األخري ظ ّل مح�اذِ را ً يف ما يتّصل بعالقة
ويل العه�د الس�عودي ،محمد بن س�لمان ،بالجريمة.
مح�اذرة يُفترض أن تتض�ح مآالته�ا ي�وم الثالث�اء
املقبل ،املوعد الذي رضبه الرئيس الرتكي ،رجب طيب
أردوغان ،لكشف «الحقيقة كاملة» ،وهو اليوم نفسه
الذي ح�دّده ترامب لِمَ �ا احتمل أنها «إجابة س�تكون
لدينا» ،ما ييش بأن ثمة ارتباطا ً بني التكتي َكني الرتكي
تعزيز ملسار «اللفلفة»،
واألَمريكي ،سينكشف إمّ ا عن
ٍ

وإمّ ا عن تعقيدات إضافية يف القضية.
وبعدما اعترب أن الرواية السعودية «جديرة بالثقة»،
واصفا ً إياه�ا بأنها «خطوة أوىل مهم�ة» ،عاد ترامب
وتراجع ،ليقول أمس :إن تلك الرواية تضمّ نت «خداعا ً
وكذب�اً» ،وإن هناك «تخبّطا ً يف روايات الس�عوديني».
لك�ن تلك النربة الحادّة يف التعليق عىل اعرتاف الرياض
لم تنس�حب عىل موق�ف الرئيس األَمريك�ي من صلة
ابن س�لمان بالجريمة .إذ أشار ترامب ،يف مقابلة مع
«واشنطن بوست» ،إىل أنه «لم يقل يل أحد إنه مسؤول
عما جرى .كما لم يقل أحد إنه ليس مس�ؤوالً» ،معربا ً
عن تمنّياته بـ «أال يكون (ويل العهد) مسؤوالً ..أعتقد
أنه حليف هام جدا ً لنا ،خصوصا ً يف ظ ّل أنش�طة إيران
التخريبية حول العالم .إنه يشكل ثقالً موازناً».

وإىل أبع�د م�ن ذل�ك ذه�ب الرئي�س األَمريكي لدى
تعبيره عن رغبته يف أال يت ّم اس�تبدال ويل العهد ،إذ إن
األخري هو «الرجل األقوى حتى اآلن ،وهو يحبّ وطنه
حق�اً ،ويمتل�ك ق�درة جيدة على الس�يطرة» .موقف
رصي�ح ينبئ ،بوض�وح ،بأن ليس ثمة اس�تعداد لدى
إدارة ترام�ب ــ�ـ إىل اآلن ــ�ـ لتزكي�ة عملي�ة تغيري
تط�اول ابن س�لمان ،عىل رغ�م حديث وس�ائل إعالم
أَمريكية عن أن أجهزة استخبارات غربية تناقش تغيرّ ا ً
محتمالً يف خط الخالفة يف السعودية.
انطالق�ا ً مم�ا تق�دم ،يع�ود خي�ار لفلف�ة قضية
ّ
الهش�ة التي قدّمتها
خاش�قجي؛ اس�تنادا ً إىل الرواية
الس�عودية ليتص�دّر املش�هد ،خصوص�ا ً أن ترام�ب
ونظريه الرتكي اتفقا على تحديد يوم الثالثاء كموعد
جديد ملا وصفها الرئيس األَمريكي بـ «اإلجابة» ،وما
قال أردوغان إنها «جميع التفاصيل» .فهل ستش�مل
تلك التفاصيل تحديد مس�ؤوليات مغاي�رة ملا ورد يف
بيان االعرتاف الس�عودي؟ حتى يوم أمس ،اقترصت
الردود الرتكية ا ُملش� ّككة يف ذلك البيان عىل مسؤولني
حزبيين ،فيم�ا اس�تم ّرت التعليق�ات الرس�مية يف
التش�ديد على رضورة انتظار نتائ�ج التحقيق الذي
تقوم ب�ه أنقرة .تريّث ينبئ ،إىل جانب ت ّ
ركز التحقيق
ّ
الش�ق الجنائ�ي م�ن القضي�ة دون
الرتك�ي على
الس�يايس ،بأن تركيا ال تزال تترك الباب مواربا ً أمام
تسوية تريض واش�نطن وتحفظ ماء وجه الرياض.
لكن تس�وية من هذا الن�وع ال يبدو طريقه�ا مُعبّدا ً
يف ظ� ّل تواصل املواق�ف الدولية ا ُملندّدة بالس�عودية،
وتزايد ضغوط الكونغرس األَمريكي عىل إدارة ترامب.
* نقالً عن جريدة األخبار

رئيس التحرير:
صربي الدرواني

العدد
()525

قوى العدوان ألقت بكل ثقلها في معركة الس���احل الغربي وإن ش���اء الله تتحول تهامة إلى
مقابر لهم وإلى مستنقع كبير سيدركون أنهم تورطوا فيه أكبر ورطة منذ بداية عدوانهم.
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كلمة أخيرة

اليمن والتطور ُات
يف القدرات
العسكرية

نبارك خطوات الرئيس
		
عبود شريان أبو لحوم
ِ�ي الجه�ا ُز اإلداري للدول�ة
بُن َ
اليمنية منذُ خمسة وثالثني عاما؛ً
لخدمة النظ�ام الس�ابق وخدمة
املستعمر ،وقد ضمنت السعودي ُّة
من خلال ه�ذا الجهاز من� َع أي
تق�دم أ َ ْو ازده�ار أ َ ْو بن�اء دول�ة
ضامنة للحقوق والحريات وبناء
مقوم�ات النه�وض باألم�ة ،وقد
كانت قوى العدوان وعىل رأس�ها
ً
الس�عوديّة تعق� ُد آم�اال ً
عريضة
يف بداي�ة عدوانه�ا على دور هذا
الجهاز يف إفش�ال الث�ورة والتخريب الداخلي وإحداث الفوىض
وعدم االس�تقرار ،وق�د رس�مت األدوار واملهام يف استراتيجية
ٌ
عالقة
الع�دوان لهذا الجه�از الذي تربط أغلبَ قيادات�ه ورموزه
ٌ
حميمي�ة ومصالحُ مشتركة م�ع قوى خارجية وق�وى النفوذ
َ
َ
يف الداخ�ل ،لكن يقظة قيادة الثورة وتدخلها الرسيع يف إفش�ال
املؤام�رات وحف�ظ األم�ن واالس�تقرار أجهضت ُكـ� ّل الخطط
الكبرية والخطرية ولم َ
يبق إال بعض خيوط االتصال
البقية ص 8

علي القحوم

أين يكون املرء؟ وملن ينتصر؟!
منصور هذيلي*
ً
ُ
بداي�ة كان واس�عاً ،جمَ � َع
الحل�ف
األت�را َك والس�عوديّني والقطريين
وأدواتِهم من سلفيني وإخوانيني .رأى
الجمي� ُع هذا وكان بني ه�ذه األطراف
ً
مجتمع�ة ك ُّل ال�و ّد ت�زاورا ً وتنس�يقا ً
ً
وترصيح�ا ..ه�ل بين ه�ذه األطراف
ُ
بع�ض التناق�ض؟ ق�د يك�ون ولكنّه
م�ن التناقض الخفيف ال�ذي لم يمنع
الجبه�وي والتصوي�ب على
االلتق�ا َء ِ
ِ�ع وعىل
بس�بب
س�وريا؛
ٍ
ِ
رج�ل ممان ٍ
ح�زب الل�ه؛ ألنَّ�ه يدع�م بش�ار وعىل
بسبب التمدّد الشيعي.
إيران؛
ِ
ُ
الحلف ّ
نس�ق ع�ن ُقرب وبكثافة وبش�هادة
هذا
وزي�ر خارجي�ة قط�ر الس�ابق م�ع ك ّل مخاب�رات
الغربيين تس�ليحا ً وتمويلاً وتس�فريَ مغ� ّرر به�م
متحمّ سني.
ّ
فمت�ى انفرط العق�د؟ بدأ التحل�ل بهزيمة جبهة
النصرة يف معركة القصري وتجلىّ بانقالب الس�ييس
عىل م�ريس .حينه�ا رأت دوائ� ُر غربي�ة متنفذة أن
يكون رهانُها عىل الس�عوديّني وجماعات توحّ شهم
وتزهد يف رهان عىل قطريني وأتراك وإخوانيني.
عىل ماذا اختلف املجتمعون بداية؟ عىل «الصيدة»
أ َ ْو عىل الطريدة .املقصود بذلك نرصٌ يف سوريا سعى
َ
حديث يف ك ّل قواميسهم
ُكـ ّل واحد لالستثمار فيه .ال
املفضوح�ة ال عن اس�تعمار وال ع�ن هيمنة وال عن
صهيونية يجب أن تزول .بالعكس رأينا مُريس يربق
ُ
يس�تغيث باألمريكيني ويطلب
إىل بريي�ز وقرضاوي
ً
غضبة لله ويُ َ
طمْ نِ ُ
ئ اإلرسائيليني .أكثر من ذلك
منهم
َّ
بَ
رأين�ا مقاتلني َرك جماعاتِه�م القطريون يطبّبهم

ٌ
صهاينة يف مشايف إرسائيليةُ .كـ ُّل الحديث عن بشار
والربامي�ل والربي�ع والديمقراطية البهي�ة .ايه جيد
وال مش�ك َل مع هذا الحديث لو عضده
ٌ
حدي�ث آخ�ر .الحدي�ث اآلخ�ر غ�اب
غياب�ا ً مريباً .ملاذا؟ تكتي�كا ً وإكراها؟ً
ّ
الظ�ن وأقام�ر؟ أرى يف
مل�اذا أحس�ن
أدنى الحاالت حمقا ً وس�و َء تقدير .لم
ّ
يتحقق ألحد الطرفني نرصٌ يف س�وريا
ّ
ومع دخول ال�روس عىل الخط أصبح
النّصرُ هن�اك مس�تحيالً ب�ل تح�وّل
هزيم�ة ّ
لفت الجمي�ع .فمن انترص يف
س�وريا؟ انتصر اإليراني�ون وانترص
ال�روس وانترصت املقاوم�ة اللبنانية
التي خ ّ
طت أول نرص عسكري وازن عىل
الصهاينة وحُ ماتهم ،وانترص النظام الوحيد الذي لم
يوق�ع صلحا ً مع اإلرسائيليين .النظام الذي لو ّ
وقع
كما وقع أردنيون ومرصيون ما كان س�يجتمع كلّ
هذا العالم إلسقاطه .هل التخطيط إلسقاطه مرتبط
ُ
ولعنة الله عىل الكاذبني .لو
بديكتاتوريته؟ ال والل�ه
ٌ
وشعوب ما صمدت
حرص عىل ديمقراطية
كان بهم
ٍ
ُ
مهان�ات الخليجي�ة وإحداه�ا قطرية يوم�ا ً واحداً.
ك ّلهم يس�عون يف استرضاء األمريكيين .كلهم يَعِ ُد
ٍ
خدمات أفض� َل وضمان االس�تقرار املفيد.
بتقدي�م
ّ
ماذا عن اإليرانيني؟ هم يف أدنى االحوال وأقلها أفضل
ً
شوكة
من هذه ال ّرهوط .هم حارضون منذ ثورتهم
يف حلق األمريكيني والصهاينة .يس�تق ُّلون بقرارهم
ويدفع�ون يف س�بيل ذل�ك م�ا يل�زم من أثم�ان وال
يتقهقرون .وهم منذ ثورتهم يدعمون -وبالترصيح
واإلعالن -ك ّل مقاوم إلرسائيل.
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اليم� ُن تمتل� ُك جيش�ا ً
مف� ّككا ً وعت�ادا ً عس�كريا ً
لي�س باملتطور ..حيث عمل
األمري�كان على تفكي�ك
الجي�ش تح�ت مس�مى
الهيكلة وتعطيل الصواريخ
البالس�تية ..وتدمير ه�ذه
ّ
املؤسسة الوطنية والهيمنة
عىل القرار الس�يايس ونهب
ث�روات البل�د وإغراق�ه يف
ِ�ن املؤام�رات وافتع�ال
براث ِ
األمني�ة
االختلاالت
والتفجيرات وإذكاء للفتنة
وإحي�اء النزع�ة املناطقية
واملذهبية ونرش ما يس�مى
بعن�ارص اإلج�رام القاعدة
وداعش..
يف املقاب�ل أت�ت الث�ورة
الش�عبيَّة وأس�قطت ُكـ� ّل
مش�اريع التآم�ر على
اليم�ن ..وأس�قطت رم�و َز
الظل�م والفس�اد واإلج�رام
ُ
إغلاق
والعَ مال�ة ..وت�م
األب�واب أم�ام الوصاي�ة
الخارجي�ة ..فمثّ�ل انتصا ُر
الثورة الش�عبيَّة زل�زاال ً هز
املنطقة وأحدث بركانا ً فجّ ر
ِ
مؤام�رات األعداء..
وبعثَ� َر
وبالتايل تم العم ُل عىل إعَ ادَة
اللحمة الوطنية للمؤسس�ة
العس�كرية واألمني�ة وبناء
دولة ذات سيادة ..وهذا كان
مزع�ج لألمري�كان فهم ال
يريدون يمنا ً قويا ً مس�تقالً
ب�ل يظل كم�ا كان س�ابقا ً
بلدا ً ضعيفا ً مفككا ً خاضعا ً
للوصاي�ة األجنبي�ة ..ولهذا
أُعلن العدوان من واش�نطن
وظن�وا بأن اليمن ستركع
يف أي�ام قالئل ..س�يما وهم
يَ� َروْن أن يف اليم�ن جيش�ا ً
مفككا ً وخالفات ٍسياس�ية
داخلي�ة وأن�ه ضعي�ف ولن
يصمد أمام عاصفتهم..
كم�ا أن الع�د َّو اس�تهان
بق�درات الجي�ش واللج�ان
الش�عبيَّة وغام�ر يف ه�ذا
العدوان فغرف
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