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�آلية  12 و�إعطاب  وتدمري  و�لبي�ضاء  وع�ضري  جيز�ن  يف  مو�قع  عدة  على  �ل�ضيطرة 
احلديدة  يف  جرحى  وأربعة  شهيدًا  يوقع  عنقودية  قنبلة  وانفجار  كشر  يف  للعدوان  جديدة  جرمية  حصيلة  وجرحيًا  شهيدًا   12

�لإميان �إرث مياين �أ�ضيل
السيد عبدامللك احلوثي يهنئ الشعب اليمين بذكرى مجعة رجب

خ��������ط��������ران  واالحن�����������������������������راف  ال��������ت��������ح��������ري��������ف   
ي����ه����ددان اهل����وي����ة اإلمي���ان���ي���ة ل��ل��ش��ع��ب ال��ي��م��ين

وس����ي����ل����ة  وامل�������ن�������ح�������رف�������ون  ال������ت������ك������ف������ري������ون   
أم�����ري�����ك�����ا ل���ل���س���ي���ط���رة ع����ل����ى ش�����ع�����وب امل���ن���ط���ق���ة

 األم��ري��ك��ي��ون واإلس���رائ���ي���ل���ي���ون ي��س��ت��ه��دف��ون 
وق����ي����م����ه����ا  وأخ�������اق�������ه�������ا  م�����ب�����ادئ�����ه�����ا  يف  أم�����ت�����ن�����ا 

المسيرة تنشر تفاصيل وأد الفتنة في العبيسة:

تضييق الخناق على قادة الفتنة الفارين واألجهزة األمنية تتعهد بالوصول إليهم وضبطهم
الفتنة وأد  في  كبيرًا  دورًا  لعبوا  وشرفاؤها  المحافظة  مشايخ  حجة:  محافظ 

رئيس التالحم: العصابات اإلجرامية رفضت الرضوخ لوساطة قبلية مكونة من مئة شيخ بينهم مشايخ حجور 
اإلجرامية العصابات  إقناع  محاولة  في  وطني  دور  لهم  كان  الشرفاء  حجور  مشايخ  الوادعي:  الشيخ 

كشر.. من الوساطات إلى الحسم

�ليمنيون يف خمتلف �ملحافظات يحييون ذكرى جمعة رجب
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مصرع وإصابة عشرات الجنود السعوديين والمرتزقة بينهم قيادي بارز:

مصرع وإصابة عدد من المرتزقة خالل العملية وإحراق آلية لهم:

السيطرة على عدة مواقَع يف جيزان وعسري وهجوم نوعي يف نجران وتدمري 11 آلية 

السيطرة على أحد مواقع املرتزقة يف جبهة »قانية« بعملية نوعية

 : وراء الحدود
وتصلا قـوتُت تبجيـش وتبلجان تبشـعلية 
تقدَرهـا تمليدتنـي يف رلهات رـا ورتء تبحدود، 
وتمّكنـا خـالل تأليـا9 تبثالثـة تملاضيـة رن 
تبسـيطرة عـى عـدد رن روتقـع تبعـدو، كما 
 ارما روتقـَع أخرى، وذبك ضمـن عمليات 
نوعيـة رتعددة سـقط خالبها تبعـرتت رن 
رنود تبعدو تبسعودي وررتِزقته قتى وررحى، 
بينهـم قيادي بارز، كما تم تدرري 11 آبية بهم.
وأفاد َرْصَدٌر َعْسـَكِريٌّ بصحيفة تملسـرية 
بـأن قـوتت تبجيـش وتبلجـان تمّكنـا رن 
تبسـيطرة عى عدة روتقَع كان يتمركز فيها 
ررتِزقة تبجيش تبسـعودي ُقلابَة رلل قيس 
يف ريـزتن، وذبك إثر عمليـة  جورية نوعية 
تـم خالبها تقتحـا9 تلك تملوتقـع وتطهري ا، 
وسـقط تبعديد رـن تملرتِزقة قتـى وررحى 

خالل تبعملية.
وأوضح تمَلْصَدُر أن قوتِت تبجيش وتبلجان 
تسـتدررا رجموعـًة رـن تملرتِزقـة، خالل 
تبعملية، إىل حقل أبغا9 أعدته وحدة تبهندسة 
تبعسـكريّة، وأدى ذبك إىل رضاعفة تبخسائر 
تبلريـة بلمرتِزقـة حيـث سـقط تبعرتُت 

رنهم قتى وررحى ررتء تألبغا9.
وبابتزترـن رـع ذبـك، سـيطرت قـوتُت 
تبجيـش وتبلجان تبشـعلية عى عـدة روتقَع 
أخـرى ملرتِزقـة تبجيـش تبسـعودي قلابـة 
رنفذ عل ، يف رلهة عسـري، وأوضح َرْصَدٌر 
َعْسـَكِريٌّ بلصحيفة أن تبسـيطرة راءت إثر 

 جو9 نوعي تستهدف تلك تملوتقع.
وسـقط تبعديُد رن تملرتِزقة قتى وررحى 
بنـريتن تبجيش وتبلجان خـالل تبهجو9، كما 

تم إعطاُب 3 آبيات عسكريّة كان  ناك.
ويأتي  ذت ضمن تقـد9 رتوتصل تحققه 
قوتُت تبجيـش وتبلجان تبشـعلية يف رختلف 
رلهات را ورتء تبحدود، حيث شـهدت تأليا9 
وتألسـابيع تبفائتة تصاعدتً كلريتً يف عمليات 
تبسيطرة عى روتقع تبعدو وررتِزقته يف عدة 

رناطـَق، وذبك خالل عمليات نوعية سـقط 
خالبهـا تبعرتت رن رنود تبعـدو وتملرتِزقة 

قتى وررحى.
ويف سـياق رتصـل، نفذت قـوتُت تبجيش 
وتبلجـان، أرس، ُ ُجورـاً نوعيًّا عى عدد رن 
روتقع ررتِزقة تبجيش تبسـعودي يف رنطقة 
تبربعـة بصحـرتء تألرـارش قلابـة نجـرتن، 
وأّكــد َرْصَدٌر َعْسـَكِريٌّ بلصحيفة أن َعـَددتً 
رن تملرتِزقة تبذين كانوت  ناك سـقطوت قتى 

وررحى بنـريتن تبقوتت تملهارمـة، فيما الذ 
بقية تملرتِزقة بابفرتر.

رـن رهة أخـرى، تمّكنا قـوتت تبجيش 
وتبلجـان خالل تأليا9 تبثالثـة تملاضية دّررت 
8 آبيـات عسـكريّة رتنوعـة ملرتِزقة تبجيش 
تبسـعودي بعمليات رتفرقة، حيث دررت 5 
آبيات بعلوتت ناسفة زرعتها وحدة تبهندسة 
وروقـع  تألرـارش  صحـرتء  يف  تبعسـكريّة 
تبحمـاد يف نجـرتن، ودررت آبيتني بوتسـطة 

قذتئـف ردفعية قلابة رلـل قيس يف ريزتن، 
كما دررت ررتفة عسكريّة بصاروخ روره 

رشق رلل تبدود بجيزتن أيضاً.
وأّكـــدت رصـادر عسـكريّة بلصحيفة 
أن رميع تلك تآلبيـات كان تحمل عى رتنها 
أعدتدتً رن ررتِزقة تبجيش تبسعودي سقطوت 

َرميعاً رصعى وررحى ررتء تدرري ا.
قـوتت  تمّكنـا  ذبـك،  رـع  وبابتـوتزي 
تبجيـش وتبلجان رن كـر رحاوبتي زحف 
وتسعتني ملرتِزقة تبجيش تبسعودي يف ُكلٍّ رن 
ربوعة عسـري وقلابة رلل قيـس يف ريزتن، 
وشـارك طريتن تبعدوتن إلسـناد ررتِزقته يف 
تملحاوبتـني، إال أنهمـا تنتهتا بابفشـل تبتا9، 
وسـقط خالبهما تبعرتت رن تملرتِزقة قتى 

وررحى، وبم يحققوت فيهما أي تقد9.
إىل ذبـك، أطلقا قـوتُت تبجيـش وتبلجان 
أربعـَة صوتريخ رن نـوع »زبزتل1« عى عدة 
تجمعات بلجنود تبسعوديني وتملرتِزقة قلابة 
تبحمـاد بنجـرتن، ويف رنفـذ علـ  بعسـري، 
وحققا تبصوتريخ رميعها إصابات دقيقة 
أسـفرت عن ررصع وإصابـة تبعرتت رن 

تبجنود تبسعوديني وررتِزقتهم.
وكان بـني حصـاد قتـى تملرتِزقـة تبذين 
سـقطوت بنريتن تبجيش وتبلجان خالل تأليا9 
تبثالثة تملاضية، تبقيـادي تبلارز يف صفوفهم 
»تبعقيـد رحمد نارص غانـم تبصلحي« و و 
أحـد تبقـادة تمليدتنيـني يف رـا يسـمى تبلوتء 
تبثابث عروبـة تبتابع بقوى تبعـدوتن، وبقي 
ررصَعـه بنـريتن تبجيش وتبلجـان يف رلهة 

تبلقع قلابة نجرتن.

 : البيضاء
حّققا قـوتُت تبجيش وتبلجان تبشـعلية 
تقدراً ريدتنيـاً رديدتً يف رحافظـة تبليضاء، 
أرـس تبجمعة، حيـث تمّكنا رن تبسـيطرة 
عـى أحـد تملوتقـع تبتـي كان يتمركـز فيها 
ررتِزقـة تبعـدوتن تألرريكـي تبسـعودي، يف 
عملية نوعية سقط خالبها تبعديد رنهم قتى 

وررحى.
وأفاد َرْصَدٌر َعْسـَكِريٌّ بصحيفة تملسـرية 

بأن وحـدتٍت رـن تبجيش وتبلجان تبشـعلية 
ا عى عدد رـن روتقع  نفـذت ُ ُجورـاً نوعيًـّ
ررتِزقـة تبعـدوتن يف رلهـة قانيـة، روضحاً 
أن تبعمليـة تما بشـكل رلاغا، رـا أدى إىل 

إحدتث إرباك كلري يف صفوف تملرتِزقة.
وأّكـــد تمَلْصَدُر أن قـوتت تبجيش وتبلجان 
تمّكنـا رن تبسـيطرة عى أحـد تملوتقع تبتي 
تـم تبهجو9 عليها، حيث تم تبتنكيل باملرتِزقة 

تبذين كانوت يف تملوقع، وتطهريه رنهم.
وسـقط تبعديد رن تملرتِزقة قتى وررحى 

بنـريتن تبجيـش وتبلجـان تبشـعلية خـالل 
تبهجـو9، فيمـا الذ بقيـُة تملرتِزقـة بابفـرتر 

رذعورين.
وأشار تمَلْصَدُر إىل أن قوتت تبجيش وتبلجان 
تبشـعلية تمّكنا رـن إحرتق آبية عسـكريّة 
بلمرتِزقة، كانا يف تملوقع تبذي تما تبسيطرة 

عليه.
وتغتنمـا قوتُت تبجيـش وتبلجان كمياٍت 
رتنوعًة رن تبعتاد تبعسكرّي بلمرتِزقة خالل 

تقتحا9 تلك تملوتقع.

مصرع وإصابة عدد كبير من الغزاة 
والمرتزقة جراء العمليتين:

»قاصف 2k« تهاجم معسكرًا للمرتزقة 
يف جيزان و »بدرP-1« البالستي يبعثر 

تجمعات العدو يف ميدي

 : خاص
نّفـذ ُكلٌّ رـن سـالح تبجّو تملسـرّي 
وتبقوة تبصاروخيـة بلجيش وتبلجان 
تبشعلية، عمليتني نوعيتني تستهدفتا 
تجمعاِت تبغـزتة وتملرتِزقة يف رلهتَي 
تألسـلوع  نهايـَة  وريـدي،  ريـزتن 

تبفائا، وكلّدتهم خسائَر كلرية.
وأعلـن سـالُح تبجو تملسـرّي، أرس 
تألول، أنه نفذ ُ ُجورـاً نوعيًّا بطائرة 
رن نـوع »قاصف9K« عى رعسـكر 
ملرتِزقة تبجيش تبسـعودي يف رعسكر 
تبـدرب بجلهة ريـزتن، رؤّكـــدتً أن 
تبهجو9 حقق إصابة دقيقة، وأسـفر 
عن رـرصع وإصابـة تبعـرتت رن 

تملرتِزقة.
وتعتـر طائرة »قاصـف 9K« رن 
أحـدث تنتارات سـالح تبجو تملسـرّي 
تبتابـع بلجيش وتبلجـان و ي طائرة 
تدررييـة تحمـل كميـة كلـرية رـن 
تملتفجرتت وتنفجر إىل أسـفل وتنتر 

شظايا ا عى ردى وتسع.
وقـد تـم تإلعـالن عنها عقـ  أول 
تبعـا9  رطلـع  بهـا  رعلنـة  عمليـة 

تبجـاري، يف قاعـدة تبعنـد تبجويـة، 
و ي تبعمليـة تبتي أطاحـا بابكثري 
رـن قيـادتت تبصـف تألول بلمرتِزقة، 

ووثقتها وسائل إعال9 تملرتِزقة.
كما تـم تنفيذُ عـدة عمليات بهذه 
تبطائـرة خـالل تبفرتة تملاضيـة، وقد 
رشـا َد  تبحربـي  تإلعـال9  عـرض 
تبعمليـات،  تلـك  بلعـض  رصـورًة 
يف  عابيـًة  دقـًة  تملشـا ُد  وأظهـرت 

 جمات  ذه تبطائرة.
وراء تبهجو9 عى رعسـكر تبدرب 
بجيزتن، بعد يو9 رن رضبة بابسـتية 
نوعيـة نفذتهـا تبقـوة تبصاروخيـة 
أطلقـا،  حيـث  وتبلجـان،  بلجيـش 
تألربعـاء، صاروخاً بابسـتياً رن نوع 
»بدرP-1« تبذكي عى تجمعات بلغزتة 
وتملرتِزقة يف صحرتء ريدي تبحدودية.
وأّكـــد َرْصـَدٌر يف تبصاروخية أن 
تبلابستي حقق إصابة دقيقة، وأسفر 
عن رـرصع وإصابـة تبعـرتت رن 
عنارص تبغـزتة وتملرتِزقة، رشـريتً إىل 
أن تبرضبـة راءت عقـ  رصد دقيق 
كشـف عن تجمعات كلـرية بعنارص 

تبعدو يف تملنطقة تملستهدفة.

هجوم على مواقع للمرتزقة يف »الغيل« وتدمري آلية 
لهم يف »خب والشعف«

 : الجوف

 ارمـا قـوتُت تبجيش وتبلجان تبشـعلية، 

أرـس تبجمعة، عـدَة روتقـَع ملرتِزقـة تبعدوتن 

تألرريكي تبسعودي يف رديرية تبغيل بمحافظة 

تبجـوف، فيما تم تدرريُ آبيـة بهم بمديرية خ  

وتبشعف.
أن  بلصحيفـة  َعْسـَكِريٌّ  َرْصـَدٌر  وأوضـح 
تبهجو9 تسـتهدف روتقـَع بلمرتِزقة يف رنطقة 
وتدي شوتق، حيث تم تقتحا9ُ تلك تملوتقع بشكل 
رلاغـا، وبقـي عدٌد رـن تملرتِزقـة رصارعهم 

وأصي  آخرون بنريتن تبقوتت تملهارمة.
وبابتزترـن رع ذبـك، دررت قـوتت تبجيش 

وتبلجـان تبشـعلية آبيـًة بلمرتِزقـة يف رنطقة 
وأفـاد  وتبشـعف،  خـ   بمديريـة  تبخليفـني 
َرْصـَدٌر ريدتني بلصحيفة أن تآلبية تم تدرري ا 
بوتسطة علوة ناسـفة زرعتها وحدة تبهندسة 

تبعسكريّة.
وأسفر تدرري تآلبية عن ررصع وإصابة عدد 

رن تملرتِزقة كانوت عى رتنها.
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 : عدن
شـهدت ردينُة عـدن تملحتلة، أرس 
تبخميـس، رسـريتٍت تحتجاريًة  تألول 
غاضلـة بليـو9 تبخارـس عـى تبتوتيل؛ 
تنديدتً بمقتل شا د يف قضية تغتصاب 
طفل تملعال، برصـاص ررتِزقة بلمحتل 
تإلرارتتـي, كمـا تظا ـر تملعتقلون يف 
سجن برئ أحمد وتبسجون تبرية تبتي 
يرف عليـه ضلاط إرارتتيـون، ررتء 
تالنتهاكات تبتي تُماَرُ  بحقهم عى يد 

تالحتالل وررتِزقته.
وخـرج تآلالف يف رسـرية حاشـدة 
رابا شـوترع رديريـة تملعال رطابلني 
بتسـليم تملتورطـني يف تغتيـال رأفـا 
دنلع تبشـا د يف قضية تغتصاب طفل 
يف سـن تبسـابعة رن قلـل ررتِزقة را 
يسـمى تبحـزت9 تألرني تبتابـع بلمحتل 
تإلرارتتـي، رجدديـن تملطابلـة بطـرد 
تملحتل تإلرارتتي وررتِزقته وتمليليشيات 
أبنائهـم رـن  بهـم وتحريـر  تبتابعـة 

تبسجون وتملعتقالت.
أن  إعالريـة  رصـادر  وأوضحـا 
تملشاركني قطعوت تبشوترع تبرئيسية يف 

رديريتي تملنصورة وخور ركر, فيما 
أغلقـا قـوى تالحتالل بقية تبشـوترع 
رنذ يو9 تألحد، وحاول ررتِزقة تالحتالل 
تبسيطرَة عى تبشوترع تبرئيسية وطرد 
تملحتجني رسـتخدرني تبقمع بمختلف 
أنوتع تألسـلحة تبخفيفة وتملتوسطة إاّل 

أنهم فشلوت يف ذبك.
 وبابتوتزي رع غض  تبشارع،  ناك 

غليان غري رسلوق ورتء قضلان سجن 
بـرئ أحمد يف عدن، وعدد رن تبسـجون 

تبتابعة بلمحتل تإلرارتتي.
وأّكـــدت رصـادر إعالريـة تابعة 
بحـزب تإلصالح تملوتيل بلعدوتن أن قوتت 
تالحتـالل تإلرارتتـي تقتحمـا تبعنابر 
يف سـجن برئ أحمد وعدد رن تبسـجون 
تبرية تألخرى؛ ملحاوبة تبسـيطرة عى 

تملعتقلني وتفريقهم. 
تملعتقلـني  أن  تملصـادر  وأوضحـا 
تعرضـوت بلقمـع تبوحـي رـن قلـل 
قـوتت تالحتالل تإلرارتتـي تبتي فرضا 
تسـتحدتَث بنـاء وخرسـانات بتفريق 
تبسـجناء، يف رحاوبـة رنهـا بتفـادي 
تبتظا ـرتت تبعاررة تبتي قد يشـعلها 
تملعتقلون تبذين يتعرضون ألبشع أنوتع 

تبتعذي .
يُشـاُر إىل أن أبناَء عدن تبساكنني يف 
تبعاصمـة صنعاء عقـدوت، أرس تألول، 
ترتماعـاً بلوقـوف عند تملسـتجدتت يف 

تبجنوب يف ظل تالحتالل..
وخالل تالرتماع طابـ  تملجتمعون 
أبنـاَء تملحافظـات تبجنوبيـة تملحتلـة 
باالصطفاف إىل ران  تبجيش وتبلجان 
تبشـعلية بلتصـدي بتحابـف تبعـدوتن 
تبجنوبيـة  تملحافظـات  حتـى تحريـر 
تملحتلـة, دتعياً تبذين ال يزتبون يقاتلون 
يف صفـوف تبعـدوتن بابعـودة إىل رادة 
تبصوتب وعد9 تالسـتمرتر يف رسـاعدة 
تملحتل عـى ترتكاب ررتئم تبقتل ونه  
ثروتت تبوطن وتنتهاك كرترته وحريته 

وتستقالبه.

 : متابعات:
يف خطـوة رديـدة كشـفا رـدى تالنقسـا9 دتخل 
تحابف تبعـدوتن، وأظهرت ردى عجز حكورة تملرتِزقة 
وتنعـدت9 تأثري ـا أرـا9 رغلـات تالحتـالل، رنعا أبو 
ظلي را يسـمى »تالئتـالف تبوطني تبجنوبـي« تبتابع 
بحكورـة تبفـار  ادي، رـن عقد رؤتمـر يف تبعاصمة 
تملرصية تبقا رة، أرس تألول، كان يفرتض أن يشـارك 
فيـه  1 وزيـرتً رـن حكورـة تملرتِزقة، وذبـك يف إطار 
عمـل تالحتالل تإلرارتتـي تملتوتصل عـى رنع حكورة 
تملرتِزقة رـن ترتالك أي نفـوذ يف تملحافظات تبجنوبية 
تملحتلة، وتثليا نفـوذه تبخاص عر ررتِزقته تملحليني 
تبذين يكّرسـون خيار »تالنفصـال« ويرز م تالحتالل 
كمتحدٍث وحيد وحرصي باسم رحافظات تبجنوب.

وأفادت رصادر ررصية رسـمية بأن رسـؤوبني يف 
رهاز تملخابرتت تملرصية أبلغوت شـخصيات را يسـمى 
»تالئتـالف تبجنوبي« بصعوبة تنعقـاد تملؤتمر، رعللني 

ذبك بأنه »قد يتسل  بحرج إقليمي«.
ونقلا وسـائل إعال9 روتبية بلعدوتن عن رصادَر يف 
ل  حكورـة تملرتِزقة أن تالحتـالل تإلرارتتي  و رن تدخَّ
إليقاف عقد تملؤتمر، رشـرية إىل أن تبسلطات تملرصية 

تعرضا بضغوطات رن قلل تبنظا9 تإلرارتتي.
وكان تبقيـادي يف رـا يسـمى »تملجلـس تالنتقايل« 
تبتابـع بالحتـالل تإلرارتتـي، تملرتِزق  اني بـن بريك، 
قد نر عى حسـابه يف تويـرت، تهديـدتً رصيحاً بمنع 
تملؤتمـر، حيـث قـال إن أرهـزة تألرـن تملرصيـة بـن 
تكـون بعيدًة أبدتً عن تحركات شـخصيات وصفها بـ 
»إخونجيـة بـارزة« يف حكورة تملرتِزقـة تبذي وصفها 
أيضاً بـ »تالخوتنية«، رشـريتً إىل أن  ناك »تعاوناً تاراً 

رع تألرن تملرصي بفضحهم«.
ترصيـُح بـن بريك شـّكل دبيـالً دترغاً عـى وقوف 
تالحتالل تإلرارتتـي ورتء رنع رؤتمر »تالئتالف« تبتابع 
بحكورـة تملرتِزقة، فــ »بن بريـك« ال يحمل أية صفة 
رسمية بيتحدث عن »تعاون رع تألرن تملرصي«، وإنما 

 و يتحدث دتئماً باعتلاره بوقاً إرارتتياً.
ويأتـي رنـُع تالحتـالل تإلرارتتـي بلمؤتمـر تبتابع 
بحكورـة تملرتِزقـة، يف سـياق وتضـح بنشـاطاته يف 
تملحافظـات تبجنوبية تبتي تشـهد رصتعاً وتسـعاً بني 
حكورـة تملرتِزقـة وفصائـل تالحتـالل، حيـث تمتلـك 
تإلرـارتت رليشـيات عسـكرية وأرنية خاصـة بها يف 
رختلـف تملحافظـات تملحتلة خـارج سـلطة تملرتِزقة، 
كما تسـيطر عـى تبعديد رن تملنشـآت وتملؤسسـات، 
وتدير سجوناً ورعسـكرتت خاصة بها، بل وتستهدف 
سـلطات تبفار  ـادي وأتلاعها بموترهات عسـكرية 
وتغتيـاالت وتعتقاالت، وال تسـتطيع حكورة تملرتِزقة 

فعَل أي يشء حيال ذبك.
ورا يسمى »تالئتالف تبوطني تبجنوبي« كان بمثابة 
تحـرك رضـاد رـن قلـل حكورـة تملرتِزقـة ورحاوبة 
إلثلـات ورود ـا ونفوذ ـا يف تملحافظـات تبجنوبية، 
حيث يُضـمُّ »تالئتالف« رمثلني عن تيـارتت وركونات 
كثرية تابعة بحكورة تملرتِزقة يف تملحافظات تبجنوبية، 

وقـد تـم إشـهاُره تبعـا9َ تملايض بيكـون صوتـاً بديالً 
عـن تبتشـكيالت تبتي أنشـأ ا تالحتـالل تإلرارتتي كـ 

»تملجلس تالنتقايل«.
وكان تملؤتمـر تملقّرر عقـُده يف تبقا رة، رحاوبة رن 
را يسـمى »تالئتالف« إلبرتز صوت حكورـة تملرتِزقة يف 
تملحافظـات تبجنوبية، إال أن تالحتـالل تإلرارتتي تمّكن 
رن إخمـاده، وبم تسـتطع حكورـة تملرتِزقـة فعل أي 
يشء؛ ألنها عديمة تبتأثري ورسلوبة تبقرتر بشكل كارل.
 ـذت تبتصاد9ُ وتالنقسـا9 دتخل تحابـف تبعدوتن ال 
يظهـر تبيـو9 بلمرة تألوىل، فقـد أثلتته حتـى تبتقارير 
تألرميـة وتبدوبيـة، وتبتـي كان رـن آخر ـا تقريـر 
بجنـة تبعقوبات تبتابعـة ملجلس تألرن بشـأن تبيمن، 
وتبـذي أّكــد عى »تـآكل وعجز« سـلطة تبفار  ادي 
و«تسـتحابة« تثليا سـيطرتها، كمـا أّكــد »تضارب 
تملصابح دتخـل تبتحابف« وعد9 تبقدرة عى تبسـيطرة 
عـى »تملليشـيات« تبخاصـة تبتابعـة بـدول تحابـف 

تبعدوتن.

تقارير

كان يفترض أن يشارك فيه 14 وزيرًا من حكومة المرتزقة:

السلطات املصرية تمنع حكومة الفار هادي من عقد مؤتمر باسم الجنوب يف القاهرة بإيعاز إماراتي

فيما يواصل المرتزقة خروقاتهم الّتفاق 
السويد وسط صمت األمم المتحدة:

استشهاد وإصابة 17 
مواطناً يف جرائم جديدة 

للعدوان يف حجة والحديدة
 : خاص

يوتصـُل تحابـُف تبعـدوتن تبسـعودي تألرريكـي 
ترتكاَب تملجازر تبوحشية بحق أبناء تبشع  تبيمني، 
ررتكلـاً رجـزرًة رديـدًة يف رحافظـة حجـة رتح 
ضحيتها 19 شـهيدتً ورريحاً رن أرسة وتحدة، فيما 
تستشـهد وررح 5 روتطنـني يف تبحديدة إثر تنفجار 
قنللـة عنقوديـة خّلفهـا تبعدوتن، وسـط خروقات 
رسـتمرة يقـو9 بها تملرتِزقـُة يف إطار نسـف تتّفاق 

تبسويد.
وأفادت رصادُر رحلية بمحافظة حجة بصحيفة 
تملسرية، باستشـهاد ثالثة روتطنني وإصابة تسعة 
آخريـن، رميُعهم رن أرسة وتحدة، إثر غارة شـنها 
طـريتن تبعـدوتن تألرريكي تبسـعودي عـى رنزبهم 
يف رنطقـة رغربـة قرحـش بمديريـة كـر، أرس 

تبجمعة. 
وأشـار تملصدر إىل أن طريتَن تبعدوتن شن غارتني 
عـى سـوق تبعلّيسـة يف ذتت تملديريـة، الفتـاً إىل أن 
طريتن تبعدوتن شن عدة غارتت عى رناطق رتفرقة 

رن رديرية أفلح تبشا9.
رحـي  رصـدر  أفـاد  تبحديـدة  رحافظـة  ويف 
باستشـهاد وررح خمسـة روتطنني ررتء تنفجار 

قنللة عنقودية رن رخلفات تبعدوتن.
وأوضـح تملصـدر أن تبقنللـَة تبعنقودية تنفجرت 
يف عزبـة تملجارلـة بمديرية بيا تبفقيه، رـا أَدَّى إىل 
تستشـهاد روتطن وإصابة أربعـة آخرين بإصابات 
خطـرية، رشـريتً إىل أنـه تـم إسـعاف تبضحايـا إىل 
تملستشفى وتستشـهد فيه أحد م رتأثرتً بابشظايا 
تبتي توزعا عى رميع أنحاء رسمه، فيما يوصف 

تألطلاء حاالت بقية تبضحايا بابخطرية.
ويف تبسـياق أّكـــدت رصادر بصحيفة تملسـرية 
تسـتمرتَر ررتِزقـة تبعـدوتن بخرق تتّفاق تبسـويد، 
رسـتهدفاً بمختلف تألسـلحة رناطـَق رتفرقة رن 

ردينة تبحديدة ورديرياتها.
وأوضـح تملصـدر أن ررتِزقة تبعدوتن تسـتهدفوت 
باألسلحة تبرشاشة تجاه رستشفى تبكويا وفندق 
تالتحاد بـ 7 يوبيو، رنو اً بتعرض ردينة تبدريهمي 
تملحارصة بلقصف تبعشـوتئي بابقذتئف وتملدفعيات 
رـن قلـل تملرتِزقـة، رـا أَدَّى إىل تـرّضر رمتلـكات 

تملوتطنـني.
وبفا تملصـدر إىل تعرض رنـزل روتطن بلقصف 
بقذيفة  ـاون أطلقهـا تملرتِزقة، رـا أَدَّى إىل تدرري 

رزء رن تملنزل.
 ـذت وتقف تألرم تملتحـدة وتملجتمع تبدويل روقفاً 
رخزيـاً ورفضوحاً تجاه تبجرتئـم وتالنتهاكات تبتي 
يرتكلهـا تحابـف تبعـدوتن وررتِزقتـه بحـق أبناء 

تبشع  تبيمني.

خالل مسيرات غاضبة لليوم الخامس على التوالي:

عدن: استمرار املظاهرات الشعبية ضد االحتالل

مكون الحراك الجنوبي يدعو أبناء الجنوب إىل رص الصفوف ملواجهة االحتالل 
 : عدن

ُن تبحـرتك تبجنوبي تملشـارُك يف رؤتمر  دعـاء ركوِّ
ـع عى تتّفاق تبسـلم وتبرتكة،  تبحـوتر تبوطني تملوقِّ
أرـس تألول، أبناء تملحافظـات تبجنوبية وتبرقية إىل 
رفض رمارسـات قوى تبعـدوتن وتالحتـالل وحماية 
رحافظاتهـم رن علثهـم ورص تبصفوف ملوترهتهم 

بكل تبوسائل تملروعة.
وأدتن ركـون تبحرتك تبجنوبـي يف بيان صادر عنه 
تلقـا صحيفة تملسـرية نسـخة رنه، رـا تتعرض به 
تملحافظـات تبجنوبيـة وتبرقية وتحديـدتً رحافظة 
عدن رـن فوىض وتنفـالت أرني رمنهـج يخد9 قوى 

تبغزو تالحتالل بابدررة تألوىل.
وأّكــد بيان تبحرتك تبجنوبي أن تالنفالت تألرني بيس 

وبيد تبيو9 أو تألرس وبن يكون رأفا دنلع آخر ضحاياه, 
رشريتً إىل أن  ذه تبفوىض وتالنفالَت سلعٌة بدول تحابف 
تبعدوتن رنذ أول يو9 شـنا فيه عدوتنها وحصار ا عى 
شـعلنا تبيمني السـتهدتف أرنه وتسـتقرتره ورارسـا 
تالنتهـاكات بحق أبنائـه بتنفيذ أرندتها تالسـتعمارية 
تبتـي تقـُف خلفهـا دوُل تالسـتكلار تبعاملـي بريطانيا 

وأرريكا وتبكيان تبصهيوني.

اللقاء املشرتك يبارك االنتصار يف حجور ويدين 
ممارسات االحتالل يف املحافظات الجنوبية

 : خاص

باركا أحزتُب تبلقاء تملشـرتك بلشع  تبيمني كافة وعى رأسهم أبطال 

تبجيش وتبلجان تبشعلية، تالنتصاَر تبذي تحقق يف حجور بوأد تبفتنة  ناك 

بابتزترـن رع حلول »رمعة رر « تبتي تحتل أ مية وركانة عظيمة بدى 

تبيمنيني وتمثل تالرتلاط تبديني وتبتأريخي، يو9 دخوبهم تإلسال9.

 وأكـدت أحـزتب تبلقـاء تملشـرتك يف بيان صـادر عنها تلقـا صحيفة 

تملسـرية نسـخة رنه، »عى أ مية تبيقظة وتظافر تبجهود وترسـيخ رلدأ 

تبصلـح تبعا9«، رشـيدًة »باملوتقف تبوطنية بورهاء وأعيـان وأبناء قلائل 

رديرية ُكَر حجور يف تحمل تملسـؤوبية تجاه عصابات تإلررت9 رن قطاع 

تبطرق تبتي تنفذ أرندة تبعدوتن وتسعى بزعزعة تألرن وتالستقرتر وإقالق 
تبسكينة تبعارة وتستهدتف تبجلهة تبدتخلية«.

وأدنا بيان تبلقاء تملشرتك »را تتعرض به تملحافظات تبجنوبية وتبرقية 
رن فوىض وحاالت تغتصاب وسجون إرارتتية وسعودية وتغتياالت يف ظل 
تنفالت أرني وتسـع ترعاه دول تبعدوتن كان آخر ا حادثة تغتيال تملوتطن 
رأفـا تبدنلع تبذي كشـف ررتئـم تالغتصاب بحق تألطفـال رن قلل قوى 

تبعدوتن«.
ودعا تبليـان »إخوتننا أبناء تملحافظات تبجنوبيـة وتبرقية إىل تبتحرك 
ورفض رمارسـات قوى تبعـدوتن بحقهم«، كما دعا »رـن يقاتل يف صف 
تبعـدوتن أن يعـود بجادة تبصـوتب وأن يعي كيـف يتم تسـتخدتره كأدتة 

ألرندة تبخارج ضد أ له وأبناء بلده«. 
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تقارير

 انهارت صفوف المرتزقة خالل 72 ساعة وُقتل العشرات منهم وسّلم العشرات أنفَسهم لقوات األمن

تضييق الخناق على قادة الفتنة الفارين واألجهزة األمنية تتعهد بالوصول إليهم وضبطهم
 تأمين الطريق العام والعبَّيسة ومركز مديرية كشر بعد تطهير آخر معاقل المرتزقة

نهاية أحالم العدوان: مديرية ُكَشـر آمنة بالكامل
 :  إبراهيم السراجي
تنتهـا تبفتنـُة تبتـي أشـعلها تبعـدوتُن يف 
رديرية كـر بمحافظة حجة بشـكل كارل 
بعد 79 سـاعة رـن تتخـاذ تألرهـزة تألرنية 
قرتَر تبحسـم تمليدتني بعد فشل ُكّل تملحاوالت 
تبقللية وتبوساطات إلقناع قادة تبفتنة، تبذين 
تلقوت تبدعم تملايل وتبعسكري رن دول تبعدوتن، 
بحقن تبدرـاء وتجني  تملنطقة ويالِت تبحرب 
وتبتـي قوبلـا رميُعها بابرفـض تبعلني رن 
قلل أوبئـك تملرتِزقـة، ويف نهايـة تملطاف عاد 
تألرن وتالسـتقرتر إىل كارـل تملديرية وتم فتح 
تبطريـق تبرئيـي تبذي كان يربـط رحافظة 
حجة بمحافظـة عمرتن وتبـذي كان يوصف 
بأنـه تألخطـر رنـذ عقـود؛ نظـرتً بتحوبه إىل 
رنطقة قطاع وتستهدتف بلمسافرين رن قلل 
بعـض تبعصابـات تبتي  ي نفُسـها تنضما 
بقوى تبعدوتن وبات تبيو9 قادتُها رطاردين يف 

تبشعاب وتبوديان بمديرية كر. 
وأّكــد رصدٌر بابسلطة تملحلية بمحافظة 
حجـة بصحيفة تملسـرية أن تألرهـزة تألرنية 
تمّكنـا يف وقـا رلكـر رـن أَرـس تبجمعة 
رـن تطهـري رنطقـة طـالن رركـز رديرية 
ُكـَر وتبتي بجـأ إبيها قـادة تملرتِزقة وبعض 
رجاريعهم بعد دحر م رن رنطقة تبعلَّيسة. 
وأشـار تملصـدر إىل أن رديرية كـر بابكارل 
باتـا آرنة وتحا سـيطرة تألرهـزة تألرنية، 
روضحـاً يف تبوقا ذتتـه أن تألرهـزة تألرنية 
تتعق  قادة تملرتِزقـة تبفارين يف تملناطق غري 
تبحرضية تبتي يمكن أن يكونوت قد فروت إبيها. 
وبحسـ  تملصدر ذتته فقـد كانا تألرهزة 
تألرنية بمسـاندة رن قـوتت تبجيش وتبلجان 
تبشـعلية وأبناء قلائل حجـور تمّكنا خالل 
تبثالثة أيا9 تبتي تنتهـا يو9 تبخميس تملايض 
رـن وأد تبفتنة تبتي أشـعلها ررتِزقة تبعدوتن 
يف رنطقة تبعلَّيسـة بمديرية كر بابسيطرة 
وتملنصـورة  رمانـة  ورناطـق  رلـال  عـى 
تبنماشـية  وقـرى  وتبقمارـة  وتبحديتـني 
وتبعلَّيسة وتبزعاكرة وغري ا رن تملناطق تبتي 

قا9 تملرتِزقة بتفجري تبوضع فيها. 
وأضاف تملصدر أن تألرهزة تألرنية تمّكنا 
رن تأرـني تبطريق تبرئيي تبـذي كان يُعَرُف 
بقضـاء  تملسـافرون  ويضطـر  بخطورتـه 

سـاعات طويلة يف تبسـفر عر طـرق بديلة؛ 
تجنلاً بذبك تبطريق تبذي كان يشهد تقطعات 
وتعتدتءتت وتختطاف بلمسـافرين، رشريتً إىل 
أن  ذت تبطريق بات رفتوحاً أرا9 تملسـافرين 
ألول رـرة بعد تأرينـه بابكارـل وتبذي يؤدي 
إىل رديريـة حوث بمحافظـة عمرتن كما يمر 
بمديريـة كـر وصـوالً إىل عا ـم ورديريـة 

حرض. 
وخـالل عمليـات تألرهـزة تألرنيـة بقـي 
عـرتت تملرتِزقـة رصارعهم بينهـم قيادتت 
باإلضافة إىل تسـليم عدد كلري رنهم أنفسهم 
بألرهزة تألرنية فيما ال تـزتل عملية رالحقة 
فلـول تملرتِزقة وقادتهم تبذين أشـعلوت تبفتنة 
رتوتصلة، حيـث تؤّكــد تملصـادر تألرنية أن 
تبقـوتت عـى تألرض تضيـق تبخنـاق عليهم 
وتقـرتب رن تبوصـول إبيهم وإبقـاء تبقلض 
تبنظـا9  بحسـ   رزتء ـم  بينابـوت  عليهـم 
وتبقانـون تبسـاري يف تبلـالد عـر تقديمهم 

بلعدتبة بيخضعوت بلمحاكمة. 
وأصدرت وزترة تبدتخليـة بياناً أعلنا فيه 
أنه »بعون رن تبلـه وبعزيمة تبررال تألوفياء 
رـن قـوتت تألرـن وأبطـال تبجيـش وتبلجان 
تبشـعلية وبمسـاندة ررال تبقلائل رن أبناء 
حجور ورحافظـة حجة تم تبيو9 )تبخميس( 
تأرـني رنطقة تبعلَّيسـة وتملناطـق تملجاورة 
بها بمديريـة كر يف رحافظة حجة بابكارل 
رن تبعنارص تبتخريليـة تبخاررة عن تبنظا9 
وتبقانـون وتبتـي ترتلطا بابعـدوتن وأقلقا 
تبسـكينة تبعارـة وقطعا تبطرقـات وأثارت 

تبفوىض وتبرع  بني تملوتطنني«. 
وأضاف تبليان أنه »وخالل تبعملية تألرنية 
تبنوعيـة تـم تبقضـاء عى عدد رـن تبعنارص 
تبتخريليـة تملارقـة وتبخاررـة عـن تبنظـا9 
وتبقانـون فيما سـّلم عدٌد رن تلـك تبعنارص 
أنفسـهم بقوتت تألرن وتبجيش بعد أن أدركوت 
أن تبعـدوتَن وضعهـم ودفـع بهـم إىل رربـع 
تبتخريـ  وتبعمابـة وأنه بم يعـد أرارهم رن 

رفر إال تسليم أنفسهم«. 
وأّكــد تبليـان أنه »وبهـذت تإلنجاز تألرني 
أصلحـا رنطقُة تبعربيـة وتملناطق تملجاورة 
بهـا رؤّرنة بابكارل، حيث تـم فتُح تبطرقات 
تبرئيسـية أرا9 حركة تملوتطنني بعد أن كانا 
قد ُقطعا رن قلل تبعنارص تبتخريلية وتقو9 
تبشـعلية  قـوتُت تألرـن وتبجيـش وتبلجـان 
بمالحقة تبعنارص تبفارة تبتي رفضا تسليَم 

نفسها«. 
كمـا أّكـــدت رصـادر أرنيـة أن تألرهزَة 
تألرنيـة تسـتوبا عـى كميـات كلـرية رـن 
تألسـلحة وتبذخائـر وتبعتاد تبعسـكري تبذي 
خّلفـه تملرتِزقـة قلـل فرتر م بينهـا كميات 
كلـرية رما تم إنزتبه رن قلـل طريتن تبعدوتن 
تبذي نّفذ سـلع عمليات إنزتل بألسلحة خالل 
تأليـا9 تملاضية بدعـم تملرتِزقة تبذيـن تنهاروت 
بشـكل كارل بعدرا تتخذت تألرهـزة تألرنية 
قرتَر تبحسـم تمليدتني إثر فشل ُكّل تبوساطات 
تبقلليـة وكذت رفـض تملرتِزقة بلملـادرة تبتي 
قدرهـا قائُد تبثورة تبسـيد علدتمللـك تبحوثي 
تبدرـاء وقوبلـا برتحيـ  رشـايخ  بحقـن 

رحافظة حجة. 
رن رانلـه أعلن رئيـُس تبلجنـة تبوطنية 
يـو9  تملرتـى  تألرسى  علدتبقـادر  بشـؤون 
تبخميـس تملـايض أنه »بعـون تبلـه وتوفيقه 
تمّكـن تملجا ـدون تألبطـال رـن تحرير  9 
رختطفاً يف رنطقة تبعلَّيسة كانا تبعصابات 
تإلررتريـة قد تختطفتهم قلـل وأثناء فتنتهم 

تألخرية أثناء ررور م يف تبطريق تبعا9«. 
عـى تبجانـ  تآلخـر بم يخـرج تبعـدوتن 
وررتِزقتـه عن عادتهم عندرـا بّرروت تبهزيمة 
تبتـي تعرضـوت بهـا بتوريـه تالتهـا9 بقلائل 
حجور بابخيانـة، و و را يؤّكـــُد صحَة را 
كانا تؤّكــد عليه تبسلطة تملحلية بمحافظة 
حجـة رـن أن تبغابليـة تبعظمـى رـن قلائل 

حجور تقُف إىل صـف تبدوبة ضد تبعدوتن، بل 
إن أبناء قلائل حجور كان بهم تبدوُر تبرئييُّ 
يف تبقضـاء عـى تبفتنـة وكذبـك تبقضاء عى 
آرـال تبعـدوتن تبـذي كان يسـعى رـن خالل 
 ـذه تبفتنـة إىل تأرـني تبحـدود تبسـعودية 
وكذبـك قطـع تبطـرق تملؤديـة إىل رحافظـة 
إىل رحافظـة عمـرتن يف  وتبوصـول  صعـدة 
إطار رسـاعيه تبيائسة بلوصول إىل تبعاصمة 
صنعاء، وبابتـايل كانا  ـذه تبهزيمة ال تقل 
أ ميـًة بوقعها عى تبعدوتن رن وقع وأد فتنة 
ديسـمر 99017، بينتهَي تبيـو9َ فصٌل رديٌد 
رن فصـول رؤتررتت تبعدوتن ويتـم وأُد حلم 
رديـد رن أحالره تبتي تنكر وتتلدد بشـكل 

رستمر رنذ أربع سنوتت.

مشايخ حجة تجتمع على »كلمة سواء« أن ال مقام فيها للخونة والعمالء 
 : جبران سهيل

وبعد أن َرّن تبلُه عى ررابنا تألبطال ريشـاً وبجاناً 
وقلائـَل، بابنرص تمللني عـى تلك تبعصابـة تإلررترية 
وتلك تبخاليا تبنائمة يف رديرية كر رنطقة تبعليسـة 
وتبتي تسـتمدت قوتها رن تحابف تبعدوتن تبسـعودي 
تألرريكـي، ودعمهـا بابسـالح وتبعتـاد، بعـل وعىس 
تحقق را عجز عنه عى ردى أربعة أعوت9، بكن أبطال 
تبيمن بم وبن يستمدوت قوتهم رن أحد غري تبله تبقوي. 
وعى وقع  ذت تبنرص تمللني وتبتمكني تإلبهي عى خاليا 
تبعدوتن وإحدى أورتق تبعـدوتن تبتي يريد بها تخرتتق 
تبجلهـة تبدتخليـة وتفكيكها، بكن ورثـل كل ررة  ا 
 م أبطال حجة ورشفاؤ ا يحوبون  ذه بلورقة تبتي 
ررـا بها تبعـدو إىل رراد تذروه تبريـاح يف وره تألعدتء 
وتبخونـة وتملنافقني، و ا  ي قيـادة رحافظة حجة 
َورشـايخها وررال قلائلهـا تألحرتر تبذيـن كان بهم 

تألثـر تإليجابي يف كر وسـحق تبجماعـات تبخاررة 
عن تبنظـا9 قطاع تبطريق ورثـريي تبرع  وتبفوىض 
يف أوسـاط تملوتطنني تبلسطاء بمنطقة تبعليسة كر 

حجة. 
ويف تبلقـاء تملوسـع تبـذي ُعقد عرص يـو9 تبخميس 
بمدينـة حجة بعد سـاعات رن إعـالن وزترة تبدتخلية 
تأرـني تبطريـق تبرئيـي تبـذي بطاملـا ظـل رـرىض 
تبنفو  يسللون فيه تبعارة، ويعتدون عى تملسافرين 
ويمارسون أبشع أنوتع تبجرتئم ضد تألبرياء، ويف تألخري 
يصور ـم إعـال9 تبعـدوتن ورشـايخ فنـادق تبرياض 

بمقاورة حجور.
ويف بقاء رشايخ حجة تبذي حرضه تبن حجور تبلار 
تبقايض  الل تبصويف رحافظ تملحافظة رئيس تملجلس 
تملحي ناقالً بلحضور شـكَر وترتنان تبقيادة تبسياسية 
تبتي تـدرك ريدتً تبـدوَر تبذي قدره رشـايخ رحافظة 
حجـة بوره خاص ورشـايخ رديريات حجـور وأبناء 
كر تبرتفضني بلعنـارص تإلر ابية وتبلصوص وقطاع 

تبطـرق، خاصـًة وأن  ـذه تبعصابة تملتمـردة ترتك  
أعمـال يرفضهـا تبديـن وترفضهـا تمللـادئ وتبثوتبا 
تبقلليـة وتخد9 أعـدتء تبلـه وتبوطن، ويف تبلقـاء أعلن 
ررـال تبقلائل أنهم رنلاً إىل رن  ويف رقدرة تبصفوف 
رع أبطال تبجيش وتبلجان يف روترهة تبعدوتن وأدوتته 
تبرخيصة، رعلنني تسـتمرتَر م يف رفـد تبجلهات باملال 
وتبررال حتـى يتحقَق تبنرُص بليمن وشـعلها تبعظيم 
عـى تبغزتة، وأن تبدراء تبزكيـة تبتي روت أرض تبوطن 
كرترـة وعزة تزيد م قوة وعنفوتنـاً يف تبتصدي بللغاة 
وتملعتديـن، وتجعلهـم أكثر رفضـاً إلغرتءتت رشـايخ 
تبفنـادق وحكورتهم تبعميلـة، ورن أحدتث تبعليسـة 
عليهـم أن يدركـوت ذبك ريدتً أّن ال بيع وال رسـاورة يف 

تألرض وتبعرض. 
كما تـم تبتأكيد رن قلل رشـايخ حجة عى تالبتزت9ِ 
بتنفيـذ وثيقـة تبـرف تبقلليـة تبتـي تعيـ  تبخونة 
وأفعابهـم وتنلذ ـم تبقليلة نتيجة أعمابهـم تبقليحة 
تبدخيلـة عى تملجتمع تبيمني تألصيـل تبرتفض بلعمابة 

وتالرتمـاء يف أحضـان أعـدتء تبوطـن وبلمخربني،  ذت 
وأصدر رشـايخ وعلماء تملحافظة يف بقاء بياناً وتضحاً 
تملعابـم يعكس تملوقف تبثابا ألبناء حجة رتضمناً عدة 

نقاط أ مها:
- رلاركتهم بالنتصارتت تبتي حققها أبطال تبجيش 
وتبلجـان بفضل تبله عـى عصابات تالرتـزتق بمنطقة 

تبعليسة رديرية كر. 
- إعـالن قلائـل حجة تبنفـريَ تبعا9 يف ورـه تألعدتء 

وررتزقتهم. 
- تسـتمرتر رفـد تبجلهـات باملال وتبررـال، رفض 
تبتطليـع رع تبعـدوتن تإلرستئيي، تثمـني تبجهود تبتي 
بذبتها تبقيادة تبسياسـية عى أرـل تبتوصل بحل دون 

روترهة. 
تملجلـس تملحـي  إىل رانـ  قيـادة  تبلقـاء  حـرض 
بمحافظـة حجـة، حكماء وعقـالء ورشـايخ وعلماء 
وتملكّونـات  تبقـوى  َورؤسـاء  ورسـؤوبو  وورهـاء 

تبسياسية وتالرتماعية باملحافظة. 
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 في تصريحات خاصة لصحيفة »المسيرة«:

بعد وأد الفتنة يف كشر.. أبناء اليمن ُيسِقطون رهانات العدو من جديد 

 محافظ حجة: مش��ايخ المحافظة لعبوا دورًا كبيرًا في وأد الفتنة وقد تحرك الش��رفاء من كل المديريات للقضاء عليها
 رئيس التالحم القبلي بالمحافظة: العصابات اإلجرامية رفضت الرضوخ لوس��اطة قبلية مكونة من 100 ش��يخ بينهم مشايخ حجور 
 الش��يخ الوادع��ي: مش��ايخ حج��ور الش��رفاء كان له��م دوٌر وطني ف��ي محاولة إقن��اع العصاب��ة اإلجرامية 

بفضل اهلل وبجهود املشايخ 
والقبائل الشرفاء تم وأد الفتنة 

بكشر 
أّكـــد  الل تبصـويف - رحافظ رحافظة 
حجـة، تمكَُّن أحرتر رحافظـة حجة رن وأد 
تبفتنة يف رديرية كر بلالد حجور بعون رن 
تبلـه وتوفيقه وبجهود أبناء تبجيش وتبلجان 

تبشعلية وأبناء تبقلائل تملخلصني. 
وأشـار تملحافظ تبصويف يف ترصيح خاص 
بصحيفة »تملسرية« إىل إرسال عدة وساطات 
قلليـة الحتـوتء تملوقف وفتـح تبطرقات رن 
قلـل تملتقطعـني يف رنطقة تبعلَّيسـة، وذبك 
حرصـاً عى عـد9 إرتقـة تبدرـاء، رلينـاً أن 
تبسـلطة تملحليـة ورعها رشـايخ تملحافظة 
بذبـا رهودتً كلريتً بحلحلة تملشـكلة وإنهاء 
يف  تبقلليـة  تبحـروب  وإيقـاف  تبتقطعـات 
كـر، وتكـررت تبدعوتت وتبوسـاطات عى 
ردى عدة أشـهر بتأرـني تبطريق وتبكف عن 
تألفعال تملسـيئة، الفتـاً إىل أن تلك تبعصابات 
قابلا بجحود وتنكر بكل تالتفاقات وتبجهود 
تبتـي تما ورغم ذبك وتصـل تبخاررون عن 
تبقانون أعمابهم تإلررترية بدعم وتشـجيع 
تألرريكـي  تبسـعودي  تبعـدوتن  قلـل  رـن 

وررتِزقته. 
وأوضـح تبصـويف أن رشـايخ تملحافظـة 
بعلـوت دورتً  ارـاً يف وأد تبفتنـة وتبقضـاء 
عليها، وقد تحرك تبرفاء رن ُكّل تملديريات؛ 
بلقضاء عـى تبفتنة وتملشـاركة بكل فعابية 
رع أبطـال تبجيش وتبلجان تبشـعلية يف وأد 
تلك تبفتنة، رشيدتً بوقوف قلائل حجور أرا9 
رسـئوبياتهما تبوطنيـة وتبدينيـة وتبتصدي 
بهـذه تبعصابة وتطهـري رديرية كر رنهم 

وتأرني تبطرق. 

العصابات اإلجرامية ترُفُض 
الرضوَخ لوساطة قبلية مكونة 

من 100 شيخ
 رن رانله، أشار تبشـيخ صادق تألدبعي 
-رئيـس رجلس تبتالحم تبقلـي يف رحافظة 
حجـة-، إىل دور رشـايخ تملحافظـة يف عد9 
سـفك تبدراء بعزبة تبعلَّيسـة رديرية كر، 
بعـد أن عاثـا تبعصابـات تإلررتريـة فيها 
فسادتً بسنوتت طويلة تمثل يف قطع تبطريق 
تبعا9 وتبتمرت  يف رانـ  تبطريق وتالعتدتء 
عى تملسـافرين؛ بغـرض نهلهـم ورسقتهم 
وتحتجاز تبعرتت رنهم دتخل ردتر  بعدة 

شهور بدون وره حق. 
ويف ترصيـح خاص بصحيفة »تملسـرية« 
أوضـح تبشـيخ تألدبعـي، أن كافة رشـايخ 

حجـة ورشـايخ وورهـاء رديريـة كـر 
وحجـور عى وره تبخصـوص يقودون رنذ 
شـهوٍر طويلة وسـاطاٍت قلليًة، يف رحاوبة 
رنهم إلقناع تبعصابات تإلررترية يف رنطقة 
تبعلَّيسـة بابعدول عن رمارساتهم تبخاررة 
عن تبقانون ووقف تالعتدتء عى تملسـافرين 
تآلرنـني يف تبطريق تبعا9؛ حرصـاً عى حقن 
تبدرـاء، إال أنها بم تسـتجْ  بصـوت تبعقل 
وتملنطـق وتنصاعـا مُلَخّطط تبعـدوتن تبذي 
تبفتنـة  إثـارة  تبهـالك عـر  إىل  بهـم  أودى 
يف أوسـاط تبقلائـل تبيمنيـة بعـد أن فشـل 

عسكرياً يف تمليدتن. 
وقـال رئيـس تبتالحـم تبقلـي يف حجـة: 
إن وسـاطة قلليـة تكونـا رن 100 شـيخ 
رن تملحافظـة يتقدرهم رحافـظ تملحافظة 
 ـالل تبصـويف، وصلـا إىل رديريـة كر يف 
رنتصف شـهر ديسـمر تملايض وتسـتمرت 
ملـدة 3 أيا9 تبتقـا خالبها بمشـايخ حجور 
كافـة، بلوقوف أرـا9 تبجرتئم تبتـي يرتكلها 
تبخاررون عن تبقانون يف رنطقة تبعلَّيسـة 
بكـر بعد أقدرـوت عى قطـع تبطريق تبعا9 
تبـذي يمثـل بوتبـة ملحافظة حجـة وصعدة 
وعمـرتن وقارـوت بإقـالق تبسـكينة تبعارة 
وإر اب تملسـافرين ونهلهم وقتلهم وغري ا 
رـن تبجرتئم تبتي تـرضرت رنها ُكّل تملناطق 
يف كـر وحجور، رلينـاً أن تلـك تبعصابات 

تإلررترية ال تمثل إال نفسها، فقلائل حجور 
أحـرتر ورشفاء وبهـم دوٌر عظيٌم يف رحاوبة 
إقناع تلك تبعصابة بابعدول عن رمارسـاتها 

تملخجلة بكن دون ردوى. 
وبفـا تبشـيخ تألدبعي، إىل أن تبوسـاطة 
تبقللية تبتي وصلا إىل رنطقة كر تنطالقاً 
رـن وترلها تبديني وتبوطنـي، حاوبا إقناع 
تلـك تبفئة باالنصياع بصـوت تبعقل وتغلي  
تملصلحـة تبعارة عى رصابحها تبشـخصية 
وتبضيقـة بابرغم رن تبتنـازالت تبتي قدرها 
رحافظ تملحافظة بهـم، إال أنها رفضا ذبك 

وكشـفا بأنها بيسا سـوى أدتة رن أدوتت 
تبعـدوتن تبتي كان يسـعى إىل تفجري تبوضع 
أن تلـك  يف رديريـة كـر عر ـا، رنو ـاً 
تبعصابـات أقدرا عى إطالق تبنـار باتجاه 
بجنـة تبوسـاطة يف عيـ  أسـود، بعد ا تم 
تشـكيُل بجنٍة رن رشـايخ حجور إلقناعهم 
بفتـح تبطريق تبعا9 وتبكـف عن أذت م تجاه 
تملوتطنني إال أنهم أيضاً بم يصلوت إىل أي حل. 
تـم  رؤخـرتً  تملوترهـات  تنـدالع  وقلـل 
تشـكيل بجنـة رن رشـايخ كـر بتحقيق 
وبو حل رزئي رع تلـك تبفئة، وبكنهم كانوت 

ردعورـني رن تبعدوتن إلثـارة تبفتنة وقطع 
تبطريق وتالعتـدتء عى روتطنني رن تملنطقة 
نفسـها وإحـرتق بيـوت أرس آل رحاف وآل 
تبدريمـي وآل شـما، تألرر تبـذي فرض عى 
تبدوبـة تبقيـا9َ بوترلها ورسـئوبياتها أرا9 
تلك تألعمـال تبخاررة عـن تبقانون بحماية 

تملوتطنني وروترهة تبخونة وتبعمالء. 
إىل ذبـك، أشـاد تبشـيخ رحمـد تبوتدعـي 
بمحافظـة  تبعـوت9  بنـي  رشـايخ  -شـيخ 
حجة-، بدور أبناء ورشـايخ حجور يف إقناع 
تبعصابات بمنطقة تبعلَّيسـة بكر بابعدول 
عـن رمارسـاتها تإلررتريـة بحـق تألبرياء 
تآلرنـني رن قطع تبطريق ونه  تملسـافرين 

وتحتجاز م كر ائَن دتخل تملدتر . 
وبفا تبشـيخ تبوتدعـي يف ترصيح خاص 
بصحيفة »تملسـرية« إىل تشـكيل وسـاطات 
قلليـة رسـتمرة وعى ردى أشـهر رـن ُكّل 
رديريـات تملحافظـة بمختلـف تورهاتهـم 
ـُل  وأطيافهـم تبسياسـية قلـل أن يتـم تدخُّ
تبدوبة يف بسـط نفوذ ا بتلك تملناطق، إال أن 
تبوعود تبتي كانا تستند إبيها تلك تبعصابات 
رـن قلـل تحابـف تبعـدوتن أعمـا صوتبَها 

ورعلها ترُفُض ُكّل بوتدر تبحل. 
وبنّي شـيخ رشـايخ بنـي تبعـوت9 - أحد 
تملشـاركني يف بجـان تبوسـاطة تبقللية - أن 
رحافـظ تملحافظة  ـالل تبصـويف، كان قد 
تقـّد9 بملادرة خالل ترأّسـه وسـاطًة قلليًة 
رـن عمـو9 رشـايخ تملحافظـة يف رنتصف 
ديسـمر تملنـرص9 تسـتمرت أليـا9، حيـث 
قضا تلـك تمللادرة بأن يتم تجنيُد 95 شـاباً 
رن أبنـاء رنطقة تبعلَّيسـة يف قوت9 تألرهزة 
تألرنية ويتم رنُحهم روتتَ  شـهرية وسالحاً 
ورعونـاٍت غذتئيـًة وكل رـا يجتاحونـه رن 
أرـل تأرـني تبخط تبعـا9، وتوقـف أي عمل 
يخل باألرن وتألران، إال أن تلك تبفئة رفضا 

تمللادرَة وتستمرت يف غيها. 
وأّكــد تبشـيُخ تبوتدعـي أن تملطلوَب رن 
تلـك تبعنـارص تبخاررـة عـن تبقانـون  و 
فقط تأرني تبطريق وبـم يكن رطلوباً رنهم 
إقارة سـاحات أَو عقد رهررانات وبم يكن 
ألنصار تبله أيـة ضغوط عليهم نهائياً، حيث 
كانا تلـك تألعمال تإلررترية تسـلّ  حرراً 
كلريتً ملشـايخ تملحافظة أرا9 تبقلائل تبيمنية 
تألخرى تبتي يتعـرض أبناؤ ا بلقتل وتبنه  
وتبسـل  وتالختطاف عى أيدي تلك تبعنارص 
تبتي ردت أياديهـا بلمال تملدنَّس رن تبعدوتن 
تبسـعودي تبذي كان يهـدُف إىل خلق توترتت 
يف تملنطقـة وتالقتتـال بني تبقلائـل، رليناً أن 
ـه تبيمن  ـه حجـور وال يهمُّ تبعـدوتن ال يهمُّ
ه تنفيـذُ ُرَخّططاته وأ دتفه  بأكمله بـل َ مُّ

تملشلو ة يف  ذت تبوطن. 

تقرير| هاني أحمد علي:

والأح��رار  ال�شرفاُء  ُي�شِقَط  ب��اأن  كفيلًة  كانت  معدوداٍت  اأياماً 
ب�شكل عام وم�شايخ  واأبناء حمافظة حجة  من م�شايخ ووجهاء 
م��رًة  ال�شعودي  ال��ع��دوان  ره��ان��اِت  خ��ا���ص  ب�شكل  ك�شر  م��دي��ري��ة 
اأيدي  على  الدينيِة  وموؤامراته  ّططاُته  ُمَ ُكّل  وت�شدم  اأخ��رى 
واللجان  والأم����ن  اجلي�ص  اأب��ط��ال  جانبهم  واإىل  اليمن  اأب��ن��اء 
اأيقظها مرتِزقة  ال�شعبية، فمع انت�شار احلق وواأد الفتنة التي 
مديريات  اإح��دى  ك�شر  مبديرية  العبَّي�شة  منطقة  يف  ال��ع��دوان 
مناطق حجور البالغ م�شاحتها 15 مديرية من مديريات حجة، 
فاإن حتالَف ال�شر يتلقى �شفعًة جديدة وخيبًة كبرية ت�شاُف اإىل 
نك�شاته املتتالية واملتالحقة يف اليمن على امتداد اأربعة اأعوام. 

خ�شران مبني تعر�شت له امللي�شياُت اخلارجة عن القانون 

دول  دع����ُم  ي�شعفها  ح��ج��ة مل  ك�����ش��ر مب��ح��اف��ظ��ة  م��دي��ري��ة  يف 
اإثيم،  ُكّل معتٍد  ال�شعودي فقوة اهلل فوق  الأمريكي  العدوان 
مارقة  ع�شابة  من  حجور  قبائُل  كثرية  ل�شنوات  عانت  فقد 
خارجة عن العرف والقيم الأخالقية والدينية ا�شتباحت ُكّل 
حمرم من اأعمال نهب و�شلب وقتل و�شحل للم�شافرين عرب 
طريق حر�ص- العبَّي�شة- حوث، مل ت�شلم منها حتى الن�شاء، 

فهتكت الأعرا�ص وعاثت يف الأر�ص ف�شاداً. 
وانطالقاً من م�شئولية الروح الدينية والوطنية، انطلقت 
قبائل حمافظة حجة وخا�شًة قبائل حجور يف حماولت عديدة 
لثني الع�شابات الإجرامية عن اأعمالها امل�شينة واملخزية بحق 
دون  ولكن  الو�شاطات  ت��وال��ت  ال��ُع��ّزل،  وامل�شافرين  املواطنني 
القانون لإ�شعال فتنة  واإ�شرار اخلارجني عن  جدوى، فتعنت 
دموية يف عزلة العبَّي�شة مبديرية ك�شر من بالد حجور، بدعم 

من قوى العدوان الأمريكي ال�شعودي لإقالق ال�شكينة العامة 
باعوها  واأخ��رى  م��رًة  لل�شيطان  اأنف�شهم  باعوا  الفنت،  واإث��ارة 

للعدوان فهلكوا واأ�شبحوا على ما فعلوا نادمني. 
من  العبَّي�شة  منطقة  تطهرُي  مت  �شبحانه  اهلل  من  وبعون 
الع�شابات الإجرامية وفتح الطريق العام وتاأمينها لأول مرة 
منذ ع�شرات ال�شنني يف اإ�شافة نوعية جديدة للقوات الأمنية 
يف امل��ح��اف��ظ��ة واأب���ن���اء ال��ق��ب��ائ��ل ال��ذي��ن ت���واف���دوا ل��رف��د ق��وات 

اجلي�ص واللجان لدحر الفئة الباغية والظاملة. 
ويف هذا ال�شياق وت�شليطاً لدور قبائل حجة الكبري حللحلة 
امل�شاكل منذ ن�شوئها، ا�شتعر�شت �شحيفُة »امل�شرية« عدداً من 
اآراء قيادة املحافظة وم�شايخها عقب تطهريها من العنا�شر 
العبَّي�شة  عزلة  يف  طبيعتها  اإىل  الأم���ور  واإع���ادة  الإج��رام��ي��ة 

بك�شر، فاإىل املح�شلة:
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ِجْيِم ْيَطاِن الرَّ اأُُع�ْوُذ ِباهلِل ِمْن ال�شَّ
ِحْيِم ْحَمِن الرَّ  ِب�ْشِم اهلِل الرَّ

َواحَلْمُد هلل َرِبّ العاملني، واأَ�شَه�ُد اأْن َل اإلَه اإَلّ اهلُل 
��ًدا عبُده  َمّ �َدنا حُمَ امللُك احَل���ُقّ املُبني، واأ�شَهُد اأن �َشيِّ

وَر�ُش�ْوله خامُت النبيني.
��ٍد وباِرْك  َمّ ��ٍد وعلى اآِل حُمَ َمّ ��ِلّ على حُمَ اللَُّه���مَّ �شَ
�����ٍد، كما �شليَت وباركَت  َمّ ��ٍد وعلى اآل حُمَ َمّ عل���ى حُمَ
على اإبراهيَم وعلى اآِل اإبراهيَم اإنك حميٌد جميٌد.

وار����َص الله���م بر�ش���اك ع���ن اأ�شحاِب���ه الأخي���اِر 
املنتَجبني وعن �شائِر عباِدك ال�شاحلني.

َها الإِْخ�َوُة َوالأََخَواُت..  اأَيُّ
�اَلُم َعلَْيُكْم َوَرْحَمُة اهلِل َوَبَرَكاُتُه..  ال�َشّ

يف  العزي���زة  الذك���رى  يف  املجي���دِة  املنا�شب���ِة  يف 
���ُه بالتهاين  اجُلُمَع���ة الأوىل م���ن �شه���ر رج���ب نتوجَّ
العزي���ز،  امل�شل���م  اليمن���ي  �شعبن���ا  اإىل  والتربي���ِك 
ُث عم���ا ميك���ُن اأن ن�شتفيَده عل���ى �شوء هذه  ونتح���دَّ
املنا�شب���ة الديني���ة املهمة الت���ي ُيعت���رَبُ الحتفاُء بها 
ًرا لنعم���ة اهلل -�ُشْبَح�اَن�ُه َوَتَعاىَل-  والتذك���ُر لها تذكُّ
ًه���ا اإىل اهلل  ا توجُّ وتذك���رًيا به���ا وتقديًرا له���ا واأي�شً
-�ُشْبَح�اَن����ُه َوَتَع���اىَل- بال�شكر م���ن خالل العرتاف 
به���ذه النعم���ة والتقدير لهذه النعم���ة وال�شعي اإىل 
ال�شتف���ادة من ه���ذه الذكرى مل���ا يع���ّزُز وير�ّشُخ من 
���ة �شعبن���ا اليمني امل�شل���م العزيز، ه���ذه املنا�شبة  ُهويَّ
بالنعم���ة والتذك���ر  ه���ي منا�شب���ة مهم���ة للتذك���ري 
���ا له���ذا املو�ش���وع امله���م والرئي�ش���ي وهو  له���ا، واأي�شً

الرت�شيخ لُهويَّة �شعبنا اليمني امل�شلم. 
��ة يف ه���ذه الدنيا لها منا�شباٌت  مَّ ُكلُّ �شع���ب وُكلُّ اأُ
متلف���ة متنوعة متعددة ولتل���ك املنا�شبات عالقٌة 
وتاأث���رٌي يف واق���ع حياته���ا يف ثقافته���ا يف توجهاته���ا 
يف واقعه���ا بكله ومن نعم���ة اهلل -�ُشْبَح�اَن�ُه َوَتَعاىَل- 
علين���ا ك�شعب ميني اأن يكوَن لن���ا مثُل هذه املنا�شبة 
اأ�ش���رف  به���ا  الت���ي ه���ي منا�شب���ة عظيم���ة يرتب���ط 
واأ�شم���ى واأعظ���م مو�ش���وع، وه���و انتماوؤن���ا ك�شع���ب 

انية.  ميني لالإ�ْش�اَلم وُهويَّتنا الإمْيَ
م�ش���رية  بداي���ة  من���ذ  ل���ه  كان  اليمن���ي  ال�شع���ُب 
ًل يف  الإ�ْش����اَلم ال�ش���رُف الكبرُي والف�ش���ل العظيم اأَوَّ
امل�ش���رية الإ�ْش�اَلمي���ة يف مراحله���ا املبك���رة من���ذ اأن 
اأ�ش���اء نور الإ�ْش����اَلم يف مكة كان هناك ممن هو من 
ه���ذا البلد ومن هذا ال�شع���ب من القاطنني يف مكة 
م���ن كان لهم ف�شيل���ة ال�شبق واللتح���اق بالإ�ْش�اَلم 
والنتم���اء لالإ�ْش����اَلم منذ اأيام���ه الأوىل، مثل عمار 
ب���ن يا�ش���ر واأ�شرت���ه وال���ده وكذلك والدت���ه وكذلك 
زي���د بن حارثة وكذلك املقداد بن عمرو واأ�شخا�ص 
اآخ���رون ث���م بال�شتم���رار مع م�ش���رية الإ�ْش����اَلم كان 
ا الف�شيل���ة العظيم���ة والتوفيق الإلهي  هن���اك اأي�شً
الكب���ري للقبيلتني اليمنيتني الأو����ص واخلزرج لأن 
يك���وَن لهما �ش���رُف النتماء لالإ�ْش����اَلم والحت�شان 
لراي���ة الإ�ْش����اَلم واحلظ���وة والني���ل ل�ش���رف الو�شام 
الإله���ي العظي���م بالن�ش���رة له���ذا الإ�ْش����اَلم وحم���ل 
رايت���ه، ف���كان م�شم���ى الأَْن�َش�����ار وال���ذي ه���و ت�شمية 
اإلهي���ة ت�شمية من اهلل -�ُشْبَح�اَن����ُه َوَتَعاىَل- لالأو�ص 
واخل���زرج الذين كانوا حا�شنة لهذا الدين وقاعدة 
�����ة الإ�ْش�اَلمي���ة يف نواته���ا الأوىل  ابتن���ت فيه���ا الأُمَّ
وترع���رع فيه���ا الإ�ْش����اَلم ومن���ا وانت�ش���ر اإىل بقي���ة 
البق���اع وا�شتم���رت عملي���ة اللتح���اق بالإ�ْش�اَلم من 
���ا  اأبن���اء ه���ذا ال�شع���ب، قبيل���ة تل���و اأُْخ�����َرى، اأ�شخا�شً

تل���و اآخري���ن وهكذا م���ن متلف بقاع ه���ذا ال�شعب 
اإىل  اأن و�شل���ت  اإىل  ا�شتم���رت  ومواطن���ه وقبائل���ه، 
اجُلُمَعة الأوىل يف �شهر رجب عندما حَت�ّرك الإمام 
علي عليه ال�شالم بعد اأن بعثه ر�شول اهلل �شلى اهلل 
علي���ه وعل���ى اآله اإىل اليمن، و�ش���ل اإىل �شنعاء وبّلغ 
لََواُت اهلِل َعلَْيِه َوَعلَى  اجلمي���ع ر�شالة ر�شول اهلل -�شَ
اآِل�ِه- التي فيها دعوة اإىل الإ�ْش�اَلم فدخل النا�ص يف 
دي���ن اهلل اأفواًج���ا، وعندما و�شل اخل���رب اإىل ر�شول 
لََواُت اهلِل َعلَْيِه َوَعلَى اآِل�ِه- من خالل ر�شالة  اهلل -�شَ
اأر�شل بها الإمام علي عليه ال�شالم اإليه �شجد �شكرا 

وحمد اهلل -�ُشْبَح�اَن�ُه َوَتَعاىَل- على ذلك. 
وه���ذه املنا�شب���ُة العزي���زُة -اجُلُمَع���ة الأوىل م���ن 
رجب- والتي كان فيها دخوٌل جماعيٌّ وكبرٌي يف دين 
اهلل اأفواًج���ا عل���ى يد الإمام علي علي���ه ال�شالم بقي 
اليمنيون على مر التاأريخ يحتفون بهذه الذكرى؛ 
لأَنَّها ذكرى للنعمة الإلهية، للتوفيق الإلهي، واهلُل 
-�ُشْبَح�اَن����ُه َوَتَعاىَل- يُحثُّ عباده على التذكر للنعم 
ويف مقدمته���ا نعمة الهدى وه���ي اأعظم النعم على 
الإط���الق ونع���م اهلل -�ُشْبَح�اَن����ُه َوَتَع���اىَل- جدي���رة 
بالتذك���ر، التذك���ر للنع���م، والتذك���ري بها ه���و عامل 
م�شاع���د يف التقدي���ر له���ا وبالت���ايل ال�شك���ر للنعمة 
ب���كل م���ا يرتت���ب على ال�شك���ر من املزيد م���ن رعاية 
اهلل -�ُشْبَح�اَن����ُه َوَتَع���اىَل- واإنعامه، جن���ُد يف الُق��ْراآن 
الك���رمي تركي���ًزا على م�شاألة التذك���ر والذكر للنعم 
ِتي  ِ َعلَْيُك���ْم( )اْذُك���ُروا ِنْعَمِت���َي اَلّ )اْذُك���ُروا ِنْعَم���َت اهلَلّ
اِم  ْرُهْم ِباأََيّ ( )َوَذِكّ ِ اأَْنَعْمُت َعلَْيُكْم( )َفاْذُك���ُروا اآَلَء اهلَلّ
ِ َوِبَرْحَمِتِه َفِبَذِلَك َفْلَيْفَرُحوا  ���ِل اهلَلّ ( )ُق���ْل ِبَف�شْ اهلَلّ
���ا َيْجَمُعوَن(، فالتذك���ر للنعم ول�شيما  ُه���َو َخرْيٌ مِمَّ
النع���م الك���ربى والنع���م العظيم���ة التي له���ا اأهمّية 
كب���رية يف واق���ع النا�ص يف الدني���ا ويف الآخرة، نعمة 
الهداية لها اأهمّية كبرية يف م�شرية احلياة يف هذه 

الدنيا ويف امل�شتقبل الأبدي والدائم يف الآخرة. 
ف�شعُبن���ا العزي���ز على َم���رِّ التاأري���خ ي�شتذكُر هذه 
النعم���ة ومثلم���ا قلن���ا يف بداي���ة الكالم م���ن اأهّم ما 
ن�شتفي���ُد من���ه لتذكرن���ا له���ذه النعمة ه���و الرتكيز 
انية ل�شعبنا العزيز، هذه  عل���ى تر�شيخ الُهويَّة الإمْيَ
لَ���َواُت اهلِل َعلَْيِه  م�شاأل���ٌة م���ن اأهمِّ امل�شائ���ل النبي -�شَ
���اُن مي���اٍن  َوَعلَ���ى اآِل����ِه- روي عن���ه اأن���ه ق���ال: )الإمْيَ
���ة ه���ذا ال�شع���ب  واحلكم���ة مياني���ة( تلك���م ه���ي ُهويَّ
ان  ان، الإمْيَ ان والنتماء لالإمْيَ انية، الإمْيَ ُهويَّة اإمْيَ
���ان يف اأَْخ��اَلقه  ���ان يف قيم���ه، الإمْيَ يف مبادئ���ه، الإمْيَ
���ان يف ت�شريعات���ه وتعليماته، ه���و الُهويَّة التي  الإمْيَ
نبني عليها ثقافتن���ا وانتماءنا واأَْخ��اَلقنا ومواقفنا 
و�شريتن���ا يف ه���ذه احلي���اة، نبن���ي عليه���ا م�شروعن���ا 
يف ه���ذه احلي���اة وتوجهنا يف هذه احلي���اة وهذه هي 

اأ�شرف واأ�شمى ُهويَّة. 
نح���ن يف ال�شن���وات املا�شية يف مثل ه���ذه املنا�شبة 
اأ�شرن���ا اإىل اأن كث���رًيا من ال�شع���وب والأَُم��م يف كثري 
م���ن بق���اع الأر����ص تتم�ش���ك بُهويَّتها املعتم���دة على 
كث���ري م���ن اخلراف���ات والأباطي���ل وه���و حا�شل اإىل 
َح����دِّ اليوم، اأما نحُن فهذه م���ن اأعظم النعم، ُهويَّة 
م�شّرفٌة وعظيمة ولها اأهمّيٌة كبرية يف واقع احلياة 
وثم���رة طيبة بقدر ما نر�شخ ه���ذه الُهويَّة ونرتبط 
به���ا بق���در م���ا تتحق���ق لن���ا نتائ���ج مهم���ة يف واقعن���ا 
الرتب���وي والأَْخ��اَلقي والعمل���ي، وكذلك يف واقعنا 
يف احلي���اة، م�ش���رية حياتن���ا يف جانبه���ا احل�ش���اري 
���ة  ويف �شت���ى اجلوان���ب واملج���الت ف���اإذن ه���ذه الُهويَّ
اني���ة التي مّثلت اأهمّيًة كب���ريًة يف �شناعة دور  الإمْيَ
ه���ذا ال�شع���ب يف ما�شي���ه ويف حا�ش���ره ويف �شناعته 

يف امل�شتقب���ل والت���ي اإن اأ�شعناها �شعنا واإن فقدناها 
خ�شرن���ا واإن تخلين���ا عنه���ا كن���ا متنكري���ن للنعم���ة، 

جاحدين للف�شل وخا�شرين يف حياتنا. 
���ة يف ُك�����ّل جوانبه���ا  عندم���ا ناأت���ي اإىل ه���ذه الُهويَّ
الرئي�شي���ة جن���د جتلياته���ا، جتلي���ات ه���ذا النتماء 
���اين يف م�ش���رية �شعبن���ا يف ُك��ّل جوان���ب حياته  الإمْيَ
ونتح���دث ون�شتعر�ص من���اذج حمدودة على طريقة 
الُق��ْراآن الكرمي بالهتداء بالُق��ْراآن الكرمي عادة ما 
يعر����ص لنماذج حتى عندم���ا يعر�ص لنا املوا�شفات 
اني���ة ويتح���دث لن���ا ع���ن املوؤمن���ني يرّك���ُز على  الإمْيَ
اين ه���و ي�شمُل  من���اذَج رئي�شي���ة؛ لأَنَّ اجلان���َب الإمْيَ
ُك��لَّ واقع الإْن�َشان، ولكن ميكن يف احلديث اأن نرّكَز 
على مناذج رئي�شية تُدلُّ على بقية التفا�شيل وعلى 
بقي���ة املوا�شي���ع، مل���ا ن�شتعر�ُص من���اذج رئي�شية ناأتي 
اأوًل اإىل اجلان���ب الروح���ي وه���و جان���ب اأ�شا�ش���ي يف 
اين ويف الواقع  انية ويف النتماء الإمْيَ الُهويَّة الإمْيَ

اين لالإْن�َشان.  الإمْيَ
�شعُبن���ا العزي���ز..، اأول م���ا نتح���دُث عن���ه عن هذا 
اجلانب الروح���ي املتعلق يف واقع �شعبنا ويف روحية 
�شعبن���ا العزي���ز ميك���ن اأن ن�شتفي���َد، وم���ن خ���ري م���ا 
ن�شتفي���د منه يف هذا اجلان���ب هو ما ورد عن ر�شول 
لَ���َواُت اهلِل َعلَْي���ِه َوَعلَى اآِل����ِه- للو�شف لأهل  اهلل -�شَ
اليمن عندما قال فيما روي عنه )اأرق قلوًبا واألني 
اأفئ���دة( ه���ذا الن����ص مه���م يف التعب���ري ع���ن اجلانب 
الروح���ي، اجلانب الروح���ي واملعنوي والنف�شي اأهّم 
م���ا فيه هو القل���ب، امل�شاعر الداخلي���ة لالإْن�َشان ثم 
ياأت���ي ما يرتجم ه���ذه امل�شاعر، وم���ا يعرب عن هذه 
ال�شعائ���ر  يف  ال�شلوكي���ات  يف  الأعم���ال  يف  امل�شاع���ر 

الدينية و�شنتحدث عنها باخت�شار اإن �شاء اهلل. 
اأرّق قلوًبا واألني اأفئدة يف مقابل اأن هناك اآخرين 
���ن يت�شف���ون بق�ش���وة  مم���ن ُه���م ق�ش���اُة القل���وب ممَّ
القلوب، هذه امل�شاعُر الرقيقة الإْن�َشانيُة لها اأهمّيٌة 
كب���ريٌة ج���ًدا يف تفاُع���ِل الإْن�َش���ان م���ع ه���دى اهلل يف 
تاأثره به���دى اهلل -�ُشْبَح�اَن�ُه َوَتَعاىَل-؛ لأَنَّ الإْن�َشان 
اإَذا كان قا�ش���ي القل���ب فه���و بعي���ٌد ع���ن التفاع���ل مع 
اله���دى والتقب���ل للهدى بعيد ع���ن امل�شاعر النبيلة 
وامل�شاع���ر الإْن�َشانية التي جتعله قريًبا من الفطرة 
وبالت���ايل قريب���ا من الدين يف قيم���ه يف اأَْخ��اَلقه يف 
تعاليم���ه، ه���ذه امل�شاع���ر املع���ربَّ عنها برق���ة القلوب 
ولني الأفئ���دة هّياأت الكثرَي من اأبناء �شعبنا العزيز 
م���ن رجاله ون�شائه لأن يكونوا على درجة عالية يف 
عالقتهم باهلل -�ُشْبَح�اَن�ُه َوَتَعاىَل-، القلوب الرقيقة 
والأفئ���دة اللين���ة ه���ي قريبة م���ن التفاع���ل مع اهلل 
-�ُشْبَح�اَن����ُه َوَتَع���اىَل- قريب���ة من اأن حتم���َل م�شاعر 
املحبة والتعظيم واخل�شية واخل�شوع واخل�شوع هلل 
���ا اأنه ورد يف  -�ُشْبَح�اَن����ُه َوَتَع���اىَل-؛ ولهذا نرى اأي�شً
م���ا يتعلق بن�ص ُقْراآين مهم هو قول اهلل -�ُشْبَح�اَن�ُه 
ُهْم َوُيِحُبّوَنُه(  ُ ِبَقْوٍم ُيِحُبّ َوَتَعاىَل- )َف�َشْوَف َياأِْتي اهلَلّ
اأن اأهَل اليمن هم من م�شاديق هذا الن�ص من اأهل 
اليم���ن م���ن يكونون �شم���ن القوم ه���وؤلء امل�شاديق 
له���ذا الن�ص الُق��ْراآين املب���ارك، وفعال بهذه القلوب 
وامل�شاع���ر الرقيق���ة القريب���ة للتفاع���ل والتاأث���ر مع 
ه���دى اهلل -�ُشْبَح�اَن����ُه َوَتَع���اىَل-، قل���وب مهي���اأة لأن 
متتلئ بح���ب اهلل -�ُشْبَح�اَن�ُه َوَتَع���اىَل- عندما ُتذّكر 
بالنعم���ة عندما تع���رُف اهلَل يف عظمت���ه يف ما عرف 
ب���ه نف�شه يف كتابه املبارك وعن طريق نبيه الكرمي 
تتاأث���ر، تتفاع���ل، حتب، تن�شد/ لي�ش���ت قلوًبا قا�شية 

لي�شت قلوًبا مقفلة ومغلًّقة. 
 كذل���ك على م�شتوى التفاع���ل الوجداين، الذي 

تتجل���ى تعبريات���ه يف الهتم���ام بال�شعائ���ر الدينية، 
بالإقب���ال اإىل ذك���ر اهلل، باإحي���اء فرائ����ص اهلل، بدًءا 
امل�شاج���د،  عم���ارة  م���ن  بال�ش���الة،  الهتم���ام  م���ن 
بالذك���ر هلل -�ُشْبَح�اَن����ُه َوَتَع���اىَل-، واجل���و الذي كان 
�شائ���ًدا عل���ى م���ر الزمن وع���رب الق���رون يف امل�شاجد 
الكث���رية ج���ًدا املنت�ش���رة يف بقاعن���ا اليمني���ة، والتي 
كان الإقب���ال عليه���ا كبرًيا، واجل���و فيها جو ذكر هلل 
-�ُشْبَح�اَن�ُه َوَتَعاىَل-، اإحياء لل�شلوات اإحياء لالأذكار 
عق���ب ال�شل���وات ب�ش���كل جماع���ي، اإحي���اء لل�شلوات 
الإبراهيمي���ة ما بعد �شالة الع�ش���اء وما بعد �شالة 

اجُلُمَعة. 
باملنا�شب���ات  عناي���ة  ب���ارز  ب�ش���كٍل  بالذك���ر  عناي���ة 
الديني���ة واهتمام كبري بها ب���كل املنا�شبات الدينية، 
واإحي���اء  املب���ارك  رم�ش���ان  ب�شه���ر  فائق���ة  عناي���ة 
له���ذا ال�شه���ر املب���ارك بت���الوة الُق�����ْراآن، بالنواف���ل، 
وامل�شتحب���ات، عناية والتزام كبري ب�شيامه وقيامه، 
روحاني���ة ب���ارزة يعي�ص هذا ال�شع���ب يف ذكره هلل، يف 

اإحيائه لل�شعائر واملنا�شبات. 
حتى ه���ذه املنا�شبة )جمعة رج���ب( الهتماُم بها 
ياأت���ي يف ه���ذا ال�شياق من ه���ذه الروحية يف الإقبال 
اإىل اهلل، من القلوب وامل�شاعر والوجدان والتفاعل 
م���ع ُك�����ّل ما يع���رب عن ه���ذه الروحي���ة، كذلك جند 
جتلي���ات له���ذا اجلان���ب عل���ى م�شت���وى التف���اين يف 
�شبي���ل اهلل -�ُشْبَح�اَن����ُه َوَتَع���اىَل- والإقب���ال اإىل اهلل 
-�ُشْبَح�اَن����ُه َوَتَع���اىَل- يف �شتى جم���الت احلياة، هذا 

على امل�شتوى الروحي. 
من جتليات هذا اجلان���ب على امل�شتوى الروحي 
وال�شع���وري والوجداين ما يتعل���ق باملحبة للر�شول 
لَ���َواُت اهلِل َعلَْي���ِه َوَعلَى اآِل�ِه-، ه���ذه ظاهرة بارزة  -�شَ
يف اأو�شاط �شعبنا العزيز يف التعظيم لر�شول اهلل يف 
لََواُت اهلِل َعلَْيِه َوَعلَى اآِل�ِه-  التوقري لر�شول اهلل -�شَ
وم�شاأل���ة وا�شح���ة جًدا، العناي���ة باملنا�شب���ة املتعلقة 
بذك���رى مول���ده �شل���وات اهلل علي���ه واآل���ه والإقبال 
الكب���ري لإحي���اء ه���ذه املنا�شب���ة، العناي���ة بال�شلوات 
لَ���َواُت اهلِل َعلَْي���ِه َوَعلَى اآِل����ِه- ومنها  عل���ى النبي -�شَ
ال�شل���وات الإبراهيمي���ة ما بعد بع����ص من فرائ�ص 
ال�شل���وات، التوق���ري للر�ش���ول والتعظي���م للر�ش���ول 
لَ���َواُت اهلِل َعلَْي���ِه َوَعلَ���ى اآِل�ِه- ه���ذه حالة ظاهرة  -�شَ
العب���ادات، يف  الأذكار، يف  �ش���يء يف  ُك�����ّل  وب���ارزة يف 
ال�شلوات، يف الأدعية، يف الحتفاء، يف املنا�شبات، يف 

تعبريات كبرية تعرب يف هذا اجلانب. 
ال�ش���الم  علي���ه  عل���ي  لالإم���ام  املحب���ة  يف  ���ا  اأي�شً
ه م���ن النفاق، وهو  ان وبغ�شُ ���ه من الإمْيَ وال���ذي حبُّ
يف موقع���ه ومنزلت���ه من ر�ش���ول اهلل كمنزلة هارون 
م���ن مو�ش���ى، هن���اك عالق���ة حميمية، حمب���ة بارزة 
وعظيم���ة وظاهرة يف هذا ال�شع���ب على مر التاأريخ 
الي���وم، وارتب���اط كب���ري بالإم���ام عل���ي علي���ه  واإىل 

ال�شالم منذ اأن اأتى اإىل اليمن واإىل اليوم. 
لََواُت اهلِل  كذلك املودُة واملحبُة لآل ر�شول اهلل -�شَ
اُن بف�شلهم واملحبة واملودة  َعلَْيِه َوَعلَى اآِل�ِه-، والإمْيَ
لهم هذا جانب اأ�شا�شي وبارز يف هذا ال�شعب كذلك، 
لََواُت اهلِل َعلَْيِه َوَعلَى اآِل�ِه-  من���ذ عهد ر�شول اهلل -�شَ
اإىل الي���وم، �شعب يحب ر�ش���ول اهلل ويحب اآله، وهو 
ي���درك اأن���ه عندم���ا ي�شل���ي علي���ه، الله���م �ش���ل على 
حمم���د وعل���ى اآل حمم���د، ي���درك م���اذا تعني���ه هذه 
انه جزء من  انه واأنها جزٌء م���ن اإمْيَ العالق���ة يف اإمْيَ
اني���ة  ���اين، ج���زء م���ن م�شاع���ره الإمْيَ التزام���ه الإمْيَ
الطبيعي���ة، وه���و يوؤم���ن بق���ول ر�ش���ول اهلل �شل���واُت 
ُرُك���م اهلَل يف اأهل بيتي( يوؤمن  اهلل علي���ه واآل���ه: )اَُذكِّ
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��ة ب�شاأن  ��ة ُك��لُّ الأُمَّ بتلك الن�شو�ص التي روتها الأُمَّ
لَ���َواُت اهلِل َعلَْي���ِه َوَعلَ���ى اآِل�ِه- هذا  اآل ر�ش���ول اهلل -�شَ
�ش���يٌء مع���روٌف يف واق���ع �شعبن���ا وكذل���ك يف اأديباته 

الثقافية، يف منا�شباته الدينية، يف ُك��ّل �شيء. 
اهلل  عب���اد  م���ن  لل�شاحل���ني  حمبت���ه  يف  ���ا  اأي�شً
واأولي���اء اهلل، ه���ذه ظاه���رة ب���ارزة، يحظ���ى الأخيار 
��ة حممد بدًءا من �شحابته الأبرار اإىل بقية  من اأُمَّ
��ة والأخيار ومن ا�شُتِهروا  ال�شاحلني من اأبناء الأُمَّ
ان والتقوى مبنزلة كبرية  بالف�شل والدين والإمْيَ
يف اأو�ش���اط �شعبن���ا العزي���ز وحمب���ة عالي���ة وب���ارزة 

ومتميزة. 
وجت���د يف بلدن���ا يف متل���ف حمافظات���ه �ش���واء 
ال�شمالي���ة منها اأَو يف الو�شط اأَو يف اجلنوب، الكثري 
�����ة  م���ن املقام���ات وامل�شاه���د لكث���ري م���ن �شال���ح الأُمَّ
م���ن املعروفني بني �شعبن���ا بالف�شل والعلم والدين 
���ان، ممن لهم منزلة كب���رية يف قلوب النا�ص  والإمْيَ
وم�شاعرهم، وحظوا مبنزلة عالية يف قلوب �شعبنا، 
ويف اهتمام���ه، ويف عالقته الروحي���ة بهم وعالقته 

الثقافية بهم. 
كذل���ك الرحم���ة والرقة هذه جتده���ا ب�شكل عام 
يف العالق���ة مع النا����ص، حمبة عامة للنا�ص اأَْخ��اَلق 
عالي���ة جت���اه النا����ص، راأف���ة بال�شغ���ري بال�شعي���ف 
بالفقري بامل�شكني باملري�ص، هذه امل�شاعر اجليا�شة، 
ه���ذه العواط���ف النبيلة، حالة ظاه���رة ومنت�شرة يف 
اأو�ش���اط هذا ال�شع���ب ولها اأثرها الكبري يف التعامل 
م���ا بني النا����ص، يف احلنو على بع�شه���م البع�ص، يف 
التعاطف م���ع بع�شهم البع����ص، يف تعزيز الروابط 
فيم���ا بينهم، يف التع���اون على ال���رب والتقوى ميتد 

اين.  اأثرها اإىل اجلانب الإمْيَ
هن���ا الن�ص النب���وي )اأرُق قلوًبا واألني اأفئدة( هو 
يع���رب ع���ن واق���ع نف�ش���ي وفطري ل���ه اأهمّي���ة كبرية 
اني���ة وللتاأث���ر  يف القابلي���ة العالي���ة للرتبي���ة الإمْيَ

اين، هذا على امل�شتوى الروحي.  الإمْيَ
عل���ى امل�شت���وى الأَْخ��اَلق���ي كذل���ك، هن���اك مناذج 
مهم���ة وب���ارزة يف واق���ع �شعبن���ا العزي���ز، م���ن ه���ذه 
اجلوان���ب  ج���ًدا  الب���ارزة  الأَْخ��اَلقي���ة  النم���اذج 
والإيث���ار،  وال�شخ���اء  والك���رم  العط���اء  الرئي�شي���ة 
وه���ذه م���ن اأه���ّم ال�شف���ات الأَْخ��اَلقي���ة املهم���ة جًدا 
اأولئ���ك الذي���ن ق���ال اهلل  ه���ذا ال�شع���ب كان منه���م 
عنه���م يف الُق�����ْراآن الكرمي )َوُيوؤِْثُروَن َعلَ���ى اأَْنُف�ِشِهْم 
���ٌة( الأَْن�َش��ار، )ويوؤثرون على  َوَل���ْو َكاَن ِبِهْم َخ�َشا�شَ
اأنف�شه���م( من ي�ش���ل يف ما هو عليه من اأَْخ��اَلق اإىل 
ه���ذه املرتب���ة العالية يف الإيثار على النف�ص حتى يف 
ِثُروَن َعلَى اأَْنُف�ِشِهْم َوَلْو َكاَن  الظروف ال�شعبة )َوُيوؤْ

ٌة( عطاء واإيثار وبذل وتقدمة.  ِبِهْم َخ�َشا�شَ
واجل�ش���ع  والأناني���ة  البخ���ل  ذوي  م���ن  لي�ش���وا 
واحلر����ص، ه���ذا توج���ه ع���ام، ه���ذه قابلي���ة عالي���ة، 
هذه �شفة منت�ش���رة يف الكثري وقابلية لدى الكثري 
للرتّب���ي عليه���ا وله���ذا كان �شعبن���ا العزي���ز على مر 
التاأري���خ عن���ده اهتمام كب���ري باأداء فري�ش���ة الزكاة، 
اني���ة الت���ي هي  وه���ذه كذل���ك م���ن الفرائ����ص الإمْيَ
يف غاي���ة الأهمّي���ة اإيتاء ال���زكاة العناي���ة باإخراجها، 
الإدراك  ذل���ك،  تق���وى اهلل يف  باأدائه���ا،  والهتم���ام 

خلطورة التفريط والتهاون يف ذلك. 
عناية كبرية بالعطاء حتى خارج هذه الفري�شة، 
على م�شتوى الأوقاف هناك الكثري من الأوقاف يف 
بلدن���ا، كرثة ه���ذه الأوقاف يف متل���ف املحافظات، 
اأوق���اف للم�شاج���د، اأوق���اف للفقراء، اأوق���اف لدعم 
اخل���ري  �شب���ل  �شت���ى  يف  اأوق���اف  الدين���ي،  التعلي���م 

والُقَرب اإىل اهلل -�ُشْبَح�اَن�ُه َوَتَعاىَل-، هذه َتُدلُّ على 
ان.  روح معطاءة، على �شخاء، على كرم، على اإمْيَ

ان  ���ان، الإمْيَ لأَنَّ ه���ذا جان���ٌب م���ن جوان���ب الإمْيَ
يربي���ك عل���ى العط���اء عل���ى الإنف���اق عل���ى ال�شخاء، 
عل���ى الرحمة، على الإح�شان عل���ى اخلري، هذا من 
اخل���ري، هذا م���ن التعاون على ال���رب والتقوى، هذا 
ا  ان بكل ما يعنيه هذا اجلانب، هناك اأَي�ْ��شً من الإمْيَ
جان���ب اآخ���ر م���ن اجلوان���ب الب���ارزة والت���ي عندم���ا 
نتح���دث عنها نتحدث ع���ن اأنها هي حالة تعرب عن 
توج���ه عام تربى عليه هذا ال�شعب على مر التاأريخ 
ويج���ب احلفاظ علي���ه والرتبية علي���ه والعناية به 
ا  واحل���ذر م���ن التفريط في���ه، م���ن اجلوان���ب اأَي�ْ��شً
الب���ارزة واملهم���ة يف هذا اجلانب كذل���ك يف امل�شتوى 
الأَْخ��اَلق���ي م���ا ُع���ِرَف ع���ن ه���ذا ال�شع���ب وم���ا متيز 
ب���ه وتربى علي���ه على م���ر الزمن ع���رب التاأريخ من 
عف���ة، من طهارة م���ن �شيانة للعر�ص من تنزه عن 
ا، م���ن �شيانة  الرذائ���ل، وه���ذه م�شاأل���ة مهم���ة ِج�����دًّ
وح�شم���ة للم���راأة وبيئ���ة حمافظ���ة يف ه���ذا اجلانب 
فيم���ا يتعلق بامل���راأة وال�ش���ون لها واحلف���اظ عليها 
واحلف���اظ عل���ى اأَْخ��اَلقه���ا واحلر����ص عل���ى �شيانة 
ال�ش���رف م���ن الوق���وع يف الرذيلة م���ن التدن�ص، من 
الت���ورط يف اجلرائ���م الأَْخ��اَلقي���ة، ه���ذه م���ن اأه���ّم 
امل�شائ���ل على الإطالق، هذه قيمة اأَْخ��اَلقية عالية، 
ان،  انية عظيمة، هذا من اأهّم ما يف الإمْيَ وقيمة اإمْيَ
وم���ن اأهّم ما ينبغي الرتبي���ة عليه، واحلفاظ عليه 
واحل���ذر م���ن ُك��ّل م���ا يوؤثر عليه �شلًب���ا، وهذا جانب 
مه���م وجانب اأ�شا�شي، احت�شام امل���راأة، املراأة اليمنية 
عل���ى م���ر التاأري���خ ام���راأة حمت�شم���ة موؤمن���ة نزيهة 
ت�ش���ون عر�شها ت�شون �شرفه���ا، متميزة بالأَْخ��اَلق 
العالي���ة والقي���م العظيم���ة و�ش���ون النف����ص، وه���ذا 
�ش���يٌء كان الآب���اٌء والأجداٌد يرب���ون عليه يحافظون 
علي���ه وارتبط���ت ب���ه تقالي���د واأَْخ�����اَلق و�شلوكي���ات 
والرتكي���ز  عليه���ا  املحافظ���ة  ينبغ���ي  ا  ِج�����دًّ مهم���ة 

عليها. 
عل���ى م�شت���وى املب���ادئ والقي���م والأَْخ�����اَلق، على 
���ا، وعل���ى م�شت���وى ا�شت�شعار  م�شت���وى املب���ادئ اأَي�ْ��شً
انية  امل�شوؤولي���ة، وه���ذا جان���ب م���ن اجلوان���ب الإمْيَ

الرئي�شية. 
�شعُبنا العزيُز كان انتماوؤه لالإ�ْش�اَلم كما الإ�ْش�اَلم 
يف اأ�شله، يف نقائه، الإ�ْش�اَلم الذي اأتى به ر�شول اهلل 
لَ���َواُت اهلِل َعلَْي���ِه َوَعلَ���ى اآِل�ِه-، وال���ذي بعث عليًّا  -�شَ
اإىل اليم���ن للدعوة اإليه، ه���ذا الإ�ْش�اَلم الذي مبناه 
واأ�شا�ش���ه التحّرر من العبودية لغري اهلل -�ُشْبَح�اَن�ُه 

للطاغ���وت،  العبودي���ة  م���ن  التح���ّرر  َوَتَع���اىَل-، 
وللباط���ل  للطاغ���وت  التبعي���ة  م���ن  اخلال����ص 
ولل�ش���الل، وه���ذا النتماء من���ذ يوم���ه الأول، منذ 
يوم���ه الأول كان انتم���اء قائما عل���ى اأ�شا�ص اللتزام 
الأَْخ��اَلق���ي والروحي وكذل���ك الن�شرة لهذا احَل�ّق، 
ال�شت�شع���ار للم�شوؤولي���ة به���ذا اللتزام به���ذا احَل�ّق 
ومواجهة ُك��ّل ال�شعوبات والتحديات، وهذه م�شاألة 
من اأهّم امل�شائل على الإطالق، الآباء الأوائل �شواء 
الأو����ص واخلزرج الذي���ن ح�شوا بالت�شمي���ة الإلهية 
بالأَْن�َش�����ار، مب���ا يع���رب عن���ه ه���ذا ال�ش���م م���ن حمل 
لراي���ة الإ�ْش����اَلم، من جهاد يف �شبي���ل اهلل من ت�شد 
للطغي���ان والظل���م م���ن مواجه���ة للطاغ���وت، ه���ذا 
ا بقية  ال�شم العظيم واملهم اأَو فيما اجته اإليه اأَي�ْ��شً
ه���ذا ال�شع���ب وهم منذ الي���وم الأول اآمن���وا وحملوا 
راي���ة الإ�ْش����اَلم وجاه���دوا يف �شبي���ل اهلل -�ُشْبَح�اَن����ُه 
َوَتَع���اىَل- فكان���وا بذل���ك اأح���راًرا وكان���وا بذلك من 
يتَح����ّرُك به���ذا الدين يف اأهّم مبداأ م���ن مبادئ هذا 
الدين يف التحّرر من الطاغوت والكفر بالطاغوت 
ِ َفَقِد ا�ْشَتْم�َشَك  اُغوِت َوُيوؤِْمن ِباهلَلّ )َفَمن َيْكُفْر ِبالَطّ

ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقىٰ َل انِف�َشاَم َلَها(. 
ا  �شعُبن���ا العزي���ز عل���ى َم���رِّ تاأريخ���ه كان �شعًبا حرًّ
وعزي���ًزا وجماه���ًدا ول���ه تاأريُخه الكب���ري يف اجلهاد 
والت�شحي���ة وه���و ي�شع���ى للتح���ّرر ي�شع���ى لإحق���اق 
احَل����ّق لإقام���ة الع���دل يت�ش���دى للطغي���ان، وه���ذه 
ه���ذه  وباخت�ش���ار،  للنم���اذج  ا�شتعرا����ص  من���اذج 
���ة هذا ال�شع���ب، فما  من���اذج رئي�شي���ة تعرب ع���ن ُهويَّ
���ة الي���وم؟ هن���اك بالفع���ل  ال���ذي يه���دد ه���ذه الُهويَّ
اأن  م���ا يهدده���ا، وهن���اك بالفع���ل م���ا يدعون���ا اإىل 
نرك���ز وه���ذه م�شوؤولي���ة عل���ى اجلمي���ع ويف املقدمة 
العلم���اء واملثقفون واخلطباء واملر�شدون واملعلمون 
التوا�ش���ي  ب���اب  م���ن  اجلمي���ع  ث���م  والرتبوي���ون 
باحل���ق والتوا�ش���ي بالعدل الرت�شيخ له���ذه الُهويَّة 

واحلفاظ عليها والت�شدي لكل ما ي�شتهدفها. 
تهدي���ًدا  ي�ش���كالن  رئي�شي���ان  خط���ران  هن���اك 
فعلًي���ا له���ذه الُهويَّة، الأول النح���راف اأَو قل الأول 
له���ذه  التحري���ف  والث���اين النح���راف،  التحري���ف 
���ة وال���ذي ياأت���ي بالتحريف حت���ى للم�شمون  الُهويَّ
الدين���ي امل�شم���ون الدين���ي يف �شكل���ه العقائ���دي اأَو 
ُك�����ّل  الأَْخ��اَلق���ي، يف �شكل���ه الرتب���وي يف  يف �شكل���ه 
جوانب���ه، واأب���رز خطر يف هذا اجلان���ب مع اأن هناك 
جه���اٍت كث���ريًة ت�ش���كل خط���ًرا عل���ى �شعبن���ا العزي���ز 
ت���ه  يف ه���ذا اجلان���ب، فيم���ن ي�شع���ى لتحري���ف ُهويَّ
ان،  اني���ة، ويطبعه���ا بطاب���ع اآخر وبا�ش���م الإمْيَ الإمْيَ

���ان، ولكن اأب���رز خطر واأب���رز من ميثل  با�ش���م الإمْيَ
للم�شوؤولي���ة  التكفريي���ون،  ه���م  ذل���ك  يف  تهدي���دا 
والأمان���ة هم التكفريي���ون، التكفرييون يتَح�ّركون 
���اين  حت���ت العن���وان الدين���ي وحت���ت العن���وان الإمْيَ
ولكنه���م ب���كل و�ش���وح وب�ش���كل غ���ري خف���ي ي�شع���ون 
اني���ة بنف�شه���ا،  ���ة ه���ذا ال�شع���ب الإمْيَ لتحري���ف ُهويَّ
وطبعه���ا بطاب���ع اآخ���ر، و�شنتحدث عن من���اذج بهذا 
ًل  التحري���ف، لحظ���وا عل���ى امل�شت���وى الروح���ي اأَوَّ
لَ���َواُت اهلِل َعلَْيِه َوَعلَ���ى اآِل�ِه- فيما روي  الر�ش���ول -�شَ
عن���ه يق���ول: "اأرقى قلوب���ا واألني اأفئ���دة" وكما قلنا 
هن���اك جتليات له���ذه العالقة الروحي���ة والن�شداد 
اليمن���ي  �شعبن���ا  ويع���رب  امل�شاع���ر  ويف  الوج���داين 
ع���ن ذل���ك باأ�ش���كال التعبري فيم���ا يتعل���ق بال�شعائر 
���ا باملنا�شب���ات الديني���ة  الديني���ة فيم���ا يتعل���ق اأَي�ْ��شً
فيم���ا يتعل���ق بثقافت���ه جوان���ب كث���رية، كان عليه���ا 
�شعبن���ا العزي���ز من���ذ �ش���در الإ�ْش����اَلم واإىل الي���وم، 
اأت���ى ه���وؤلء ملحاربته���ا، وحت���ى اجلان���ب الرتب���وي 
يرب���ون  التكفريي���ون  ه���ل  و�ش���وح  وب���كل  لديه���م، 
الإْن�َش���ان ليك���ون عل���ى هذا النح���و، اأرق قلًب���ا واألني 
ف���وؤاًدا اأم اأنهم يرب���ون على الق�شوة عل���ى الكراهية، 
عل���ى احلق���د، عل���ى ال�شغائن عل���ى التوح����ص، على 
اجلرمي���ة، هم يغريون ه���ذا الطابع من األني قلوبا 
اإىل اأق�ش���ى قلوب���ا واأَْكَث�����ر توح�ش���ا واأبع���د اأَْخ��اَلق���ا، 
وم���ن ي�شتجي���ب له���م ويتاأث���ر به���م، ينطب���ع بطابع 
اآخ���ر غري طاب���ع األ���ني قلوًب���ا اأَو اأرق قلوًبا، خال�ص 
يتغري يتحول اإىل قا�شي القلب متوح�ص يف �شلوكه 
وممار�شات���ه وجم���رم يف ت�شّرفاته، وه���ذا وا�شٌح يف 
التكفرييني يف ممار�شاته���م، لحظوا على م�شتوى 
ال�شعائ���ر الديني���ة، يحاول���ون اأن يحارب���وا الكث���رَي 
م���ن ه���ذه ال�شعائ���ر، حارب���وا الأذكاَر بع���د ال�شلوات 
املنا�شب���اِت  ���ا  اأَي�ْ��شً يحارب���ون  بالبدع���ة،  و�شموه���ا 
الدينية، وي�شفونها بالبدع وال�شرك وما اإىل ذلك، 
ويحر�ش���ون عل���ى اإبع���اد النا����ص عنه���ا واأن يطبع���وا 
ا حتى  �شعبن���ا العزيز بطابع متلف، حاول���وا اأَي�ْ��شً
تالوة الُق�����ْراآن الكرمي وتالوة �شورة ي�ص يف الكثري 
م���ن املنا�شبات و�شموه���ا بالبدع، حت���ى يف منا�شبات 
العزاء، الكثري م���ن الأذكار واملنا�شبات الدينية اأتوا 
للق�ش���اء عليها واإزاحتها م���ن ال�شاحة، وا�شتغلوا يف 
ذلك �شغال كبريا وبذلوا فيه جهودا كبرية، كم لهم 
يف ه���ذه املج���ال من خطب وحما�ش���رات ومنا�شبات 
وك���م ا�شتحوذوا على كثري من امل�شاجد ثم طبعوها 
بطابعه���م املختل���ف عما كان عليه ه���ذا ال�شعب منذ 
�ش���در الإ�ْش�اَلم وعلى مر التاأريخ واإىل اليوم، طابع 
اني���ة ب���اهلل  متل���ف، عل���ى م�شت���وى العالق���ة الإمْيَ
لَ���َواُت اهلِل َعلَْيِه  -�ُشْبَح�اَن����ُه َوَتَع���اىَل-، بر�شول���ه -�شَ
َوَعلَ���ى اآِل����ِه-، اأولئ���ك يرب���ون عل���ى ال�شغائ���ن عل���ى 
الأحق���اد عل���ى احلال���ة الت���ي يفق���دون النا����ص فيها 
ه���ذا اجلانب البارز املتميز م���ن التوقري والتعظيم 
لََواُت  واملحب���ة والإع���زاز والإجالل لر�ش���ول اهلل -�شَ
اهلِل َعلَْي���ِه َوَعلَى اآِل����ِه-، التعظيم لر�شول اهلل جعلوه 
�ش���ركا ويتحدث���ون بذلك وله���م كتاب���ات يتحدثون 
فيها ب�شراحة وو�شوح على اأن مفردة التعظيم وكل 
م���ا ين���درج حتتها من تعب���ري �شواء منا�شب���ات اأَو اأي 
�ش���يء اآخر لر�شول اهلل يعترب من ال�شرك واخلروج 
م���ن املل���ة والكف���ر ب���اهلل وم���ا اإىل ذل���ك، الحتف���ال 
لَ���َواُت اهلِل َعلَْيِه َوَعلَى  بذك���رى مولد ر�شول اهلل -�شَ
اآِل�ِه- جعلوه م���ن البدع وجعلوا عالقاته بالتعظيم 
ارتباط���ا بال�شرك وخروًجا عن الإ�ْش�اَلم وهكذا ُك��ّل 
اأ�ش���كال التعبري ع���ن التعظيم واملحب���ة لر�شول اهلل 
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لََواُت اهلِل َعلَْيِه َوَعلَى اآِل�ِه- فيما ينبغي اأن نكون  -�شَ
علي���ه كموؤمن���ني اأن تكون حمبتنا لر�ش���ول اهلل بعد 
حمبتن���ا هلل وف���وق حمبتن���ا ل���كل النا����ص اأجمع���ني 
واأن تك���ون املنزل���ة يف التوق���ري للر�ش���ول والتعظيم 
لََواُت اهلِل َعلَْي���ِه َوَعلَى اآِل�ِه- كما اأرادها  للر�ش���ول -�شَ
اهلل اأن تك���ون كم���ا رب���ى عليه���ا امل�شلم���ني الأوائ���ل 
الذي���ن نهاه���م حت���ى عن رف���ع �شوتهم ف���وق �شوت 
���ان والتق���وى غ�ص  النب���ي وجع���ل م���ن دلئ���ل الإمْيَ
الأ�ش���وات عن���ده تعظيًم���ا وتوق���رًيا واإج���الًل، ر�شم 
الكث���ري م���ن اأ�ش���كال التعامل م���ع الر�ش���ول القائمة 
عل���ى اأ�شا����ص من ه���ذا التعظي���م والتوق���ري واملحبة 
والإج���الل، هوؤلء لهم طريقة متلفة، ُك��ّل اأ�شكال 
التعظي���م للر�شول �شرك، لو قبلت عتبة قرب ر�شول 
لَ���َواُت اهلِل َعلَْي���ِه َوَعلَ���ى اآِل����ِه- فاأن���ت عندهم  اهلل -�شَ
م�ش���رك، ول���و قبل���ت كت���ف الأم���ري ال�شع���ودّي فهذا 
ا اأدخلوها يف  جائ���ر لي�ص بدع���ة، اأ�شياء كث���رية ِج�����دًّ
اإط���ار م���ا ي�شمون���ه �ش���ركا ويعتربون���ه �ش���ركا وبناء 
عل���ى ذل���ك ي�شتحلون احلرم���ات، ي�شتبيحون �شفك 
الدم���اء، يكرهون الآخري���ن يعادونه���م ي�شتبيحون 
ن�شاَءهم واأعرا�شهم، كذلك يكتب الكثري منهم عن 
لََواُت اهلِل َعلَْيِه  وج���وب هدم قبة قرب ر�شول اهلل -�شَ
َوَعلَى اآِل�ِه-، عن حترمي ُك��ّل اأ�شكال املحبة والتوقري 
عند زيارة قرب ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه وعلى اآله، 

اأ�شياء كثرية. 
ان م���ع الإمام علي عليه ال�شالم،  العالق���ُة بالإمْيَ
ا بالإمام علي عليه ال�شالم،  له���م موقف �شلبي ِج�����دًّ
�شعبن���ا يح���ب الإم���ام عل���ي علي���ه ال�ش���الم عل���ى مر 
�شعبن���ا  بين���ة،  وا�شح���ة  ظاه���رة  حمب���ة  التاأري���خ 
معروف بن�شرته لالإمام علي وحمبته لالإمام علي 
علي���ه ال�شالم على م���ر التاأريخ، ه���وؤلء لهم موقٌف 
وا�ش���ٌح يف بغ�شه���م لالإم���ام علي علي���ه ال�شالم، مع 
لَ���َواُت اهلِل َعلَْي���ِه  اأنه���م يعرف���ون اأن ر�ش���وَل اهلل -�شَ
َوَعلَى اآِل�ِه- قال عن حمبة الإمام علي عليه ال�شالم 
ك  ان "ل ُيِحبُّك اإل موؤمٌن ول ُيبِغ�شُ اإنها من الإمْيَ
اإل مناف���ق" ه���م يعرف���ون اأن ه���ذا احلدي���ث روت���ه 
��ة مبختل���ف مذاهبها الإ�ْش�اَلمية، هم يعرفون  الأُمَّ
اأن ر�ش���وَل اهلل قال عن الإمام علي عليه ال�شالم اأنه 
من���ه مبنزل���ة ه���ارون من مو�ش���ى وه���م يف الذهنية 
العام���ة يف ن�شاطه���م الثق���ايف والتعليم���ي يحاولون 
اأن يف�شل���وا الإْن�َش���ان يف ذهنيت���ه يف نظرت���ه لالإمام 
عل���ي عليه ال�شالم من ر�ش���ول اهلل اإىل منزلة َبعيًدا 
ا، يعن���ي ب���دًل ع���ن اأن تك���وَن نظرت���ك كم�شل���م  ِج�����دًّ
يوؤم���ن بر�ش���ول اهلل يوؤم���ن مب���ا يقول���ه ر�ش���ول اهلل 
لَ���َواُت اهلِل َعلَْي���ِه َوَعلَ���ى اآِل����ِه-، يقب���ل مب���ا قال���ه  -�شَ
اآِل����ِه- ه���م  َوَعلَ���ى  َعلَْي���ِه  اهلِل  لَ���َواُت  ر�ش���ول اهلل -�شَ
يربون���ك عل���ى اأن ل تنظر هذه النظ���رة اإىل الإمام 
عل���ي علي���ه ال�ش���الم يف منزلت���ه من ر�ش���ول اهلل، اأنه 
من���ه مبنزلة هارون من مو�ش���ى، فتنظر اإىل الأمام 
عل���ي اأن���ه يف منزلته من ر�شول اهلل مث���ل منزلة اأي 
واح���د من بن���ي اإ�شرائيل من مو�ش���ى، اأطرف واحد 
م���ن بن���ي اإ�شرائي���ل م���ن مو�ش���ى، علي هن���اك واحد 
م���ن اأط���رف �شاحبي يعني مث���ل اأي �شحابي، كثري 
م���ن ال�شحاب���ة عندهم مق���ام بالن�شب���ة لهم وف�شل 
بالن�شب���ة له���م واهتم���ام بالن�شب���ة له���م اأَْكَث�����ر م���ن 
الإم���ام عل���ي بكث���ري، يذكرونه���م دائم���ا يتحدث���ون 
عنه���م دائم���ا، ما اإن يذكر الإم���ام علي عليه ال�شالم 
حتى يغ�شبوا حتى ي�شمئزوا حتى ينفعلوا، بل لهم 
اأن�شط���ة كثرية �ش���د الإمام علي �ش���د حمبة الإمام 
عل���ي عليه ال�ش���الم، اإ�شاءات وت�شوي���ه وت�شويه حتى 

ل�شعبن���ا وت�شويه حتى للمحب���ني لالإمام علي عليه 
ال�شالم، وافرتاءات عليهم للت�شويه لهم. 

ون بف�ش���ل الإم���ام عل���ي   امل�شلم���ون َجميًع���ا يق���رُّ
علي���ه ال�شالم بوجوِب حمبته، مب���ا قاله ر�شوُل اهلل 
في���ه، مثل ه���ذا الن�ص، اأنه من���ه مبنزلة هارون من 
لََواُت اهلِل  مو�شى، كلهم يقرون بقول ر�شول اهلل -�شَ
َعلَْيِه َوَعلَى اآِل�ِه- فيما روي عنهم ب�شكل متواتر بني 
�����ة، فم���ن كنُت م���وله فهذا علي م���وله، اللهم  الأُمَّ
واِل م���ن وال���ه وعاِد من عاده، وه���م ل، على العك�ص 
م���ن ذل���ك، وه���م ل عل���ى العك����ص من ذل���ك، موقف 
ح���اد، ا�شتغل���وا َكث���رًيا يف ه���ذا اجلان���ب، وحاولوا اأن 
ينف���روا النا�ص من حمب���ة الإمام علي من احلديث 
ع���ن الإم���ام عل���ي من احلدي���ث عن ف�شائ���ل الإمام 
عل���ي، حاربوا ه���ذا ب�شكل كبري يف املناه���ج املدر�شية 
يف املناه���ج التعليمية يف مدرا�شهم للتعليم الديني، 

اًما.  هذا اجلانب مغيب مَتَ
���ا باملحبة لآل ر�ش���ول اهلل، لآل  فيم���ا يتعل���ق اأَي�ْ��شً
��ة  حممد، الذين ن�شّلي عليهم يف �شالتنا، ُك��لُّ الأُمَّ
يف �شالته���ا يف اآخ���ر ال�شالة تقول الله���م �شلِّ على 
حمم���د وعلى اآل حممد، هوؤلء له���م موقٌف وا�شٌح 
يف الكراهية والبغ�ص واحلقد على اآل حممد وعلى 
َم���ن يحب اآل حممد، هم ل يكرهون يف هذه الدنيا 
اأح���ًدا مثل كراهته���م ملَن ُيعَرُف باملحب���ة لآل ر�شول 
لَ���َواُت اهلِل َعلَْي���ِه َوَعلَى اآِل�ِه-، �شعُبنا على مرِّ  اهلل -�شَ
التاأري���خ هو �شعب موؤمن م�شل���م؛ ولذلك هو يحب 
اآل ر�ش���ول اهلل يح���ب اآل حمم���د، يع���رتف بف�شلهم 
ان، جزء  يدي���ن مبحبتهم؛ لأَنَّ هذا جزء م���ن الإمْيَ
لَ���َواُت اهلِل َعلَْيِه َوَعلَى  م���ن الإ�ْش����اَلم، ر�شول اهلل -�شَ
اآِل�ِه- بعد اأن و�شل اإىل املدينة و�شكن لدى الأَْن�َش��ار 
الآب���اء والأج���داد الأوائل يف هذا ال�شع���ب العزيز يف 
ن�ش���رة الإ�ْش����اَلم، ويف اجله���اد حت���ت رايت���ه، اجتمع 
الأَْن�َش�����ار وتذاك���روا فيم���ا بينه���م ور�ش���ول اهلل بعد 
م���ا و�ش���ل اإىل املدين���ة باأ�شهر ما يعاني���ه ر�شول اهلل 
لَ���َواُت اهلِل َعلَْي���ِه َوَعلَ���ى اآِل�ِه- م���ن ظروف تنوبه  -�شَ
نوائ���ب ويحت���اج يتحم���ل يعن���ي حقوق���ا والتزامات 
مالي���ة، ففكروا فيما بينهم واقرتح���وا فيما بينهم 
لَ���َواُت اهلِل َعلَْي���ِه َوَعلَ���ى  اأن يجعل���وا لر�ش���ول اهلل -�شَ
اآِل�ِه- جزًءا من اأموالهم وتذّكروا اأن اهلَل قد هداهم 
���ان واأن اهلَل ق���د َم���نَّ عليه���م بر�ش���ول اهلل  ب���ه لالإمْيَ
لَ���َواُت اهلِل َعلَْي���ِه َوَعلَ���ى اآِل����ِه- وب�ش���رف عظي���م  -�شَ
ان عل���ى يديه، فقالوا  �ش���رف الإ�ْش�اَلم و�شرف الإمْيَ
ل���ه حّق علينا وم���ن حقه علينا اأن نتعاون معه فيما 
ينوب���ه من نائبه، فيما يلزم���ه من التزامات مالية، 
واّتفقوا على اأن يقّدموا ن�شبة من اأموالهم لر�شول 
لَ���َواُت اهلِل َعلَْي���ِه َوَعلَ���ى اآِل�ِه- تك���ون عونا له  اهلل -�شَ
فيم���ا ينوب���ه م���ن نوائب ومم���ا عليه م���ن التزامات 
مالي���ة واحتياج���ات يف اإطار حركت���ه العامة وذهبوا 
اإلي���ه على ه���ذا الأ�شا�ص فن���زل ق���ول اهلل -�ُشْبَح�اَن�ُه 
َوَتَع���اىَل-: )ق���ل ل اأ�شاأُلك���م عليه اأج���ًرا اإل املودَة يف 
القرب���ى( عر�ش���وا ه���ذا امل���ال ال���ذي �شيقدمون���ه اأَو 
ه���ذه الن�شب���ة الت���ي �شيقدمونه���ا يف مقاب���ل اأن اهلل 
���ان فقال )ُق���ْل ل اأ�شاأُلك���م عليه اأجًرا  هداه���م لالإمْيَ
اإل امل���ودَة يف القرب���ى( �شعبن���ا يح���ب قراب���ة ر�ش���ول 
لَ���َواُت اهلِل َعلَْي���ِه َوَعلَ���ى اآِل����ِه-، ه���ذه امل�شاألة  اهلل -�شَ
�َه����ا الأع���زاء ه���ي م���ن امل�شلم���ات والثواب���ت ل���دى  اأَيُّ
�����ة الإ�ْش�اَلمي���ة يعن���ي لي�ش���ت م�شاأل���ة خا�ش���ة  الأُمَّ
بال�شيع���ة وبالف���رق واملذاه���ب املنت�شب���ة لل�شيع���ة، ل 
امل�شلم���ون جميًع���ا مبختل���ف مذاهبه���م الإ�ْش�اَلمية 
م���ن الثواب���ت لديه���م وجوب حمب���ة اآل ر�ش���ول اهلل 

�شل���ى اهلل علي���ه وعل���ى اآل���ه و�شلم، هذا مع���روٌف يف 
كتبه���م، يف مراجعه���م، يف كت���ب احلدي���ث وغريه���ا، 
كت���ب العقائ���د، العقي���دة الأ�شعري���ة مع���روف فيه���ا 
وه���ي متث���ل جمه���وًرا وا�شًعا م���ن املذاه���ب الأربعة، 
العقي���دة الطحاوي���ة، حت���ى �شخ�شي���ة هي م���ن اأهّم 
ال�شخ�شي���ات الت���ي يرتب���ط به���ا التكفريي���ون عل���ى 
امل�شتوى الثقايف والعلمي، �شخ�شية ابن تيمية، ابن 
تيمية هذا يرتبُط به التكفرييون كاأعظم رمز لهم 
من العلماء يف اأو�شاطهم وي�شمونه ب�شيخ الإ�ْش�اَلم، 
ابن تيمية هذا له اأقوال كثرية ي�شرح فيها بوجوب 
لَ���َواُت اهلِل َعلَْي���ِه َوَعلَى اآِل�ِه-  حمب���ة اآل الر�ش���ول -�شَ
ب���ل يقول يف جمم���وع فتاواه الك���ربى عن حمبتهم 
)حمبته���م فر�ٌص واجٌب عندن���ا يوؤَجُر عليه( يقول 
���ا )َم���ن اأبغ�شه���م فعلي���ه لعن���ُة اهلل واملالئك���ة  اأي�شً
املذاه���ب  ل���دى  الثواب���ت  م���ن  اأجمع���ني(  والنا����ص 
لَ���َواُت  الإ�ْش�اَلمي���ة وج���وب حمب���ة اآل الر�ش���ول -�شَ
التكفريي���ون  ه���وؤلء  اأم���ا  اآِل����ِه-،  َوَعلَ���ى  َعلَْي���ِه  اهلِل 
واأن�شطته���م  اهتماماته���م  م���ن  كب���رية  فم�شاح���ة 
ون�شاطه���م التثقيفي والتعليم���ي والإعالمي تتجه 
اإىل الرتبي���ة عل���ى الكراهي���ة واحلق���د والبغ�ش���اء 
لَ���َواُت اهلِل َعلَْي���ِه َوَعلَى اآِل�ِه- عل���ى اآل ر�ش���ول اهلل -�شَ
، التكفريي���ون معّق���دون، مرّب���ون عل���ى الكراهي���ة 
���ا  عل���ى البغ�ش���اء عل���ى الأحق���اد عل���ى العق���د، اأي�شً
��ة لديه���م موقٌف منهم،  ال�شاحل���ون من اأبن���اء الأُمَّ
ال�شاحل���ون الذين ا�شتهروا بالف�ش���ِل وال�شالح يف 
اأو�ش���اط �شعبن���ا العزيز، يف متل���ف حمافظاته ويف 
غ���ري �شعبنا العزيز �شواًء رموز من ال�شحابة رموز 
�����ة يف الق���رون  ���ا م���ن الأُمَّ م���ن التابع���ني رم���وز اأي�شً
املا�شية يف الع�شور املا�شية لهم مقاماٌت اأَو م�شاهُد 
ين�شفونه���ا، ل ينفُع���ه اأن���ه �شحابي بل حت���ى نبًيا يف 
الع���راق املقام ال���ذي يُخ�صُّ نب���ي اهلل يون�ص ن�شفوه 
بالكام���ل، اعت���ربوه معلًم���ا م���ن مع���امل ال�شيعة، يف 
�شوري���ا مع���امل ل�شحاب���ة ن�شفوه���ا بالكام���ل، عندنا 
يف اليم���ن معامل كذلك يف حمافظة عدن حمافظة 
ح�شرم���وت يف حمافظ���ة احلدي���دة، حل���ج، م�شاهد 
ومقامات ملن ا�شتهروا بالف�شل وال�شالح بني اأبناء 
�����ة حت���ى من مذاه���ب اأُْخ�����َرى، يعن���ي من غري  الأُمَّ
اآل البي���ت وم���ن غ���ري ال�شيع���ة م���ن ال�شوفي���ة ومن 
اأُْخ�����َرى، ن�شفوه���ا ودمروه���ا واعتربوه���ا  مذاه���ب 
مع���امل لل�شرك واعتربوا ما يحظ���ى به اأولئك بني 
��ة اأَو هذا املذه���ب اأَو ذلك املذهب  اأو�ش���اط ه���ذه الأُمَّ
م���ن اح���رتام وتقدي���ر مل���ا كان���وا عليه م���ن ال�شالح 
م���ن حمبة وتوقري ملا كانوا علي���ه وا�شتهروا به من 
الف�ش���ل اأن���ه من ل�ش���رك ومن الكف���ر ومن اخلروج 
ع���ن املل���ة فه���م يرب���ون عل���ى الكراهي���ة والبغ�ش���اء 
انية  والق�ش���وة ويف�شمون ُك��ّل ع���رى الروابط الإمْيَ
ب���كل  اإىل ف�شله���ا وقطعه���ا  ياأت���ون  اأ�شكاله���ا،  ب���كل 
اأ�شكاله���ا ل رحمة ول عالق���ة ول حمبة ول توقري 
ول احرتام ول تقدير ل لر�شول اهلل ول لكل رموز 
���ان ع���رب التاأري���خ، ر�ش���ول اهلل الإمام  اخل���ري والإمْيَ
�����ة �شال���ح ال�شحاب���ة  عل���ي اأه���ل البي���ت �شال���ح الأُمَّ
وكل م���ا يعرب عن ه���ذه املحبة والتقدير يحاربونه، 
يف نف����ص الوق���ت الرحمة والنظ���رة الإيجابية جتاه 
النا�ص ياأتون للتعبئة باحلقد والكراهية والبغ�شاء 
العن���وان  اليمن���ي حت���ت  ال�شع���ب  اأطي���اف  ملختل���ف 
التكفريي يكفرون معظم اأبناء ال�شعب اليمني من 
يختل���ف معه���م يف عقيدته���م وتوجهاته���م خال�ص 

ي�شنفونه بالكفر وال�شرك. 
بن���اًء على ذل���ك يربون عل���ى البغ�ش���اء والأحقاد 

والكراهي���ة ال�شدي���دة والعداوة ال�شدي���دة وبالتايل 
ق���وم ل  ه���م  املعامل���ة  املواق���ف  ذل���ك  عل���ى  يبتن���ي 
تخيل���وا  الأطف���ال  م���ع  حت���ى  الرحم���ة  ميتلك���ون 
الأطف���ال هم ي�شنفون اأطف���ال الآخرين باأنهم من 
اأطف���ال امل�شركني وبالتايل يجوز عندهم قتلهم مع 
اآبائه���م لي����ص هذا فح�شب ب���ل يعتربونهم اإىل النار 
���ن يخال���ف  �َه����ا امل�شل���م ممَّ يعت���ربون طفل���ك اأن���ت اأَيُّ
ذل���ك التكف���ريي يف عقيدت���ه ابن م�ش���رك اإىل النار 
ويج���وز قتل���ه، كيف بق���ي يف قلوب ه���وؤلء �شيء من 
الرحم���ة؟ هل ميكن اأن تقول عنهم اأنهم اأرق قلوًبا 
وه���و يحمل عداًء لطفل طف���ل يعتربه ابن م�شرك 
ويعترب اأنه من اجلائز قتُله ويعترب اأن ذلك الطفل 
�شيدخُل���ه اهلُل جهنَم يحرقه فيها بكل ذلك العذاب، 
ي�شّل���ط عليه نار جهنم حترُقه وي�شرُب من احلميم 

ُب بني ُك��ّل ذلك العذاب.  وياأُكُل من الزقوم ويتعذَّ
عندهم هذه النظرُة لديهم هذه العقيدُة �شدرت 
منه���م الكث���رُي م���ن الفت���اوى ولديهم ه���ذه اجلراأُة 
للقت���ل اجلماع���ي للنا�ص القت���ل للنا����ص بالعمليات 
امل�شل���ني ويف  امل�شاج���د عل���ى  النتحاري���ة حت���ى يف 
الأ�ش���واق ويف اأماك���ن التجمع���ات القت���ل اجلماع���ي 
للنا����ص مرتبي على الأحق���اد والكراهية والبغ�شاء 
ل اأرق قلوًب���ا ول األ���ني اأفئدة فه���م ي�شكلون خطرت 
انية يف جانبها الروحي ويف جانبها  عل الُهويَّة الإمْيَ
الأَْخ��اَلقي تنتهي الأَْخ��اَلق عندهم ويف جانب مهم 
اين بالن�شبة ل�شعبنا اليمني هو  ا اجلانب الإمْيَ ِج��دًّ
اأ�شي���ٌل عل���ى َم������رِّ التاأريخ منذ �ش���در الإ�ْش�اَلم، هذا 
�شع���ب م�شل���م من���ذ عهد مك���ة اإىل عه���د املدينة اإىل 
اأن اأت���ى الإم���اُم عل���يٌّ علي���ه ال�ش���الم اإىل اليم���ن اإىل 
اأن اأت���ى مع���اُذ ب���ُن جبٍل اإىل تع���ز وعلى َم������رِّ التاأريخ 
اين وُهويَّته  انه اأ�شيل يف انتمائه الإمْيَ اأ�شيل يف اإمْيَ

انية على َم���رِّ التاأريخ.  الإمْيَ
 ه���وؤلء يوؤ�ّش�ش���ون للتبعي���ة ل يوؤمن���ون باأ�شال���ة 
ان���ه عنده���م نظرة معق���دة اإىل  ه���ذا ال�شع���ب يف اإمْيَ
تاأريخ���ه بكل���ه يحكم���ون عل���ى ُك�����ّل املا�ش���ني ع���رب 
الأجي���ال املا�شي���ة بالكف���ر وال�ش���الل ويحر�ش���ون 
انية  عل���ى اأن يربطونا ك�شعب ميني يف ُهويَّتنا الإمْيَ
يف انتمائن���ا الإمْيَاين يف ثقافتن���ا الدينية اإىل اأين؟ 
اإىل جن���د اإىل النج���د ي���ا حمم���د ب���ن عبِدالوّه���اب 
النج���دي الذي ه���و املرج���ُع الرئي�ش���ي للتكفرييني 
انية له���ذا ال�شعب  ه���م ل يوؤمن���ون بالأ�شال���ة الإمْيَ
ويعت���ربون اأن املوؤم���َن فق���ط َم���ن ينتم���ي اإىل تل���ك 
ه���ذه  اإىل  ينت���ِم  مل  م���ن  واأم���ا  الوّهابي���ة  الدع���وة 
الدع���وة فه���و خ���ارٌج ع���ن الإ�ْش����اَلم اإم���ا كاف���ر واإم���ا 
بال�ش���رك  ي�شفونه���م  عنده���م  والأغل���ب  مبت���دع 
والكف���ر؛ ولذلك ه���م بالتايل يف ولئه���م ال�شيا�شّي 
���ة  تبعي���ة بالطاب���ع ال���ذي يحر�ش���ون علي���ه بالُهويَّ
اني���ة يف�شلون���ك ع���ن  ���ة اإمْيَ الت���ي يقدمونه���ا كُهويَّ
ه���ذه الأ�شال���ة عن هذه اجل���ذور املمت���دة اإىل عمار 
انا من اأخم�ص قدميه اإىل  ب���ن يا�شر ال���ذي ملئ اإمْيَ
قم���ة راأ�شه هم يف�شلونك ع���ن ُك��ّل هذا التاأريخ عن 
امتداده اإىل الأَْن�َش��ار عن امتداده اإىل يوم اأتى علي 
ب���ن اأبي طالب ويوم اأتى مع���اذ بن جبل، يف�شلونك 
وبه���ذا  بنج���د  املا�ش���ي لريبط���وك  ه���ذا  ُك�����ّل  ع���ن 
الزم���ن الذي اأتوا فيه واملا�ش���ي كله يعتربه �شالًل 
ملوًط���ا يعت���رب �شالًل وكف���ًرا وبدًعا و�ش���رًكا وما 
اإىل ذل���ك يعقدون���ك م���ن اأبن���اء �شعب���ك فتنظر اإىل 
اأَْكَث�����ر اأبناء ه���ذا ال�شعب باأنه���م م�شركون وكافرون 
البع����ص  وياأت���ي  ورواف����ص،  وجمو����ص  وملح���دون 
منهم لينطق بهذا املنطق ثم يربون على الكراهية 

 

األمريكيون واإلسرائيليون يستهدفون أمتنا في مبادئها وأخالق��������������ها وقيمها 
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لأغل���ب اأبناء ه���ذا ال�شعب من ال�شافعي���ة والزيدية 
وغريه���م ي�شفونه���م بالكف���ر وال�ش���رك والبت���داع 
وي�ش���درون الفت���اوى باأن���ه ل مانَع عنده���م ويجوز 
�شرًع���ا بالن�شب���ة لهم قت���ل 24 مليون م���ن اأبناء هذا 
ال�شع���ب ل�شالح بق���اء مليون واح���د الذين هم على 
عقيدته���م اأي���ن ه���وؤلء م���ن اأرق قلوًبا م���ن �شتطلع 

ن�شبة الأطفال والن�شاء يف 24 مليوًنا تخيَّْل. 
هوؤلء كلهم كتلة م���ن احلقد والكراهية والعقد 
والبغ�ش���اء لي�شوا من�شجم���ني مع هذا ال�شعب فيما 
انية على م���ر تاأريخه اإىل زمن  علي���ه م���ن ُهويَّة اإمْيَ
لَ���َواُت اهلِل َعلَْي���ِه َوَعلَ���ى اآِل����ِه- من���ط  ر�ش���ول اهلل -�شَ
اآخر �شكل اآخر طاب���ع اآخر يت�شم بالوح�شية والعقد 
الكراهية والبغ�شاء والق�شوة عندما تاأتي �شخ�شية 
علمائي���ة منه���م با�شم اأن���ه عامل ويفت���ي بجواز قتل 
24 ملي���ون مين���ي األي�ش���ت ه���ذه ق�ش���وة عجيب���ة هل 
ه���ذه م���ن اأرق قلوًبا األني اأفئدة ق�ش���وة، حقد، عقد، 
اإثارة لالأحقاد، اإثارة للبغ�شاء وال�شغائن حتت ُك��ّل 
امل�شمي���ات العن�شرية املذهبية املناطقية اإلخ.. ترى 
ة ول املحبة  كتاباته���م اأن�شطتهم ل ترّكز على الأُخوَّ
ول الح���رتام ول الإْن�َشانية ول اأي �شيء منطلقات 
كله���ا اأحق���اد وبغ�شاء وكراهية وم���ا اإىل ذلك، يعني 

بعيدون ُك��ّل الُبعد عن ُك��ّل هذا. 
ه���ذا جان���ٌب وا�ش���ٌح بالن�شبة له���م فه���م ي�شّكلون 
تهدي���ًدا عل���ى ه���ذا ال�شع���ب ويج���ُب اأن يك���ون حذًرا 
منه���م، وم���ن املهم للعلم���اء وللمثقف���ني واخلطباء 
والتعليم���ي  التثقيف���ي  الن�ش���اط  ويف  واملر�شدي���ن 
الك�شف حلقيقتهم والربط ل�شعبنا العزيز بجذوره 

لََواُت اهلِل َعلَْيِه  انية املمتدة اإىل ر�شول اهلل -�شَ الإمْيَ
َوَعلَ���ى اآِل�ِه- برموزه الأخي���ار والعظام عرب التاأريخ 
كل���ه بقيمه بروحيت���ه ب�شعائ���ره الديني���ة باأَْخ��اَلقه 
الكرمية والإحياء لها والرتبية عليها يف اأو�شاطه. 
التهديد الثاين هو النحراف والذين ي�شتغلون 
يف ه���ذ1ا الجّت���اه ه���م م���ن يحر�ش���ون عل���ى ف�ش���ل 
م���ن  والأَْخ��اَلق���ي  الدين���ي  اللت���زام  ع���ن  �شعبن���ا 
ي�شعون لن�شر الف�شاد قد يروجون له حتت عناوين 
مث���ل عن���وان احلري���ة فيقدمون للحري���ة م�شمونا 
���ا حت���ت عن���وان  ي�ش���يء اإليه���ا، البع����صُ منه���م اأَي�ْ��شً
الدولة املدنية فياأت���ون للرتويج للرذيلة للخالعة 

للفج���ور للف�ش���ق ل�ش���رب اخلم���ر للمخ���درات وهذا 
الأمريكي���ون  �����ة  الأُمَّ اأع���داء  علي���ه  ي�شتغ���ل  �شغ���ل 
الغرب���ي ه���و ي�شته���دف  والإ�شرائيلي���ون والتوج���ه 
اأمتنا يف مبادئها وقيمها واأَْخ��اَلقها وهو ي�شعى من 
خالل ذلك لتقوي�ص بنيانها والق�شاء على ُهويَّتها 
مم���ا ي�شُه���ُل ل���ه ال�شيطرُة عليه���ا. الإْن�َش���ان اإَذا فقد 
���اين ال�شادق والواعي القائم  ت���ه، انتمائه الإمْيَ ُهويَّ
على املبادئ والأَْخ��اَلق ي�شيُع وي�شُهُل على الأعداء 

ال�شيطرُة عليه. 
�شعبن���ا العزي���ز ه���و �شع���ب موؤم���ن، �شع���ب م�شلم 
ويج���ب اأن يرتّب���ى عل���ى ه���ذا الأ�شا����ص يف املب���ادئ 
والقي���م والأَْخ�����اَلق ويج���ب احلذر من 
ُك�����ّل م���ا ي���رّوج ل���ه الآخ���رون ليف�شلوا 
اليمني���ة  ال�ش���اب  اأَو  اليمن���ي  ال�ش���اب 
التزام���ه  ع���ن  الدين���ي  التزام���ه  ع���ن 
لالخت���الط  الرتوي���ج  الأَْخ��اَلق���ي، 
الرتوي���ج لل�شفور الرتوي���ج للعالقات 
والن�ش���اء  الرج���ال  ب���ني  الفو�شوي���ة 
واملخ���درات  للخم���ر  الرتوي���ج  كذل���ك 
يج���ب  والرذائ���ل  املفا�ش���د  ه���ذه  ُك�����ّل 
التنزه عنها احلذر منها، العملية التي 
ت�شتهدف �شعبنا يف اأَْخ��اَلقه من خالل 
م���ا ي�شمى باملو�شات يجب احلذر منها 
التعاط���ي جتاهه���ا بح���ذر كث���ري منه���ا 
وفدت م���ن العامل الغربي وكثرٌي منها 
يعرّب هن���اك يف العادة يعرب فيما يعرب 

عنه عن �شلوكيات منحرفة. 
 حت���ى البع����صُ م���ن حالق���ة الراأ�ص 
م���ن ال���زي ال���ذي يلب����ص زي يعرب عن 
الغرب���ي  الع���امل  يف  يع���رب  زي  هج���وم 
ع���ن توجه���ات منحرقة عل���ى امل�شتوى 
اأن  يج���وز  ول  ينبغ���ي  ل  الأَْخ��اَلق���ي 
يج���ب  و�شباتن���ا  �شبابن���ا  به���ا  يتاأث���ر 
يف  نتج���ه  اأن  ميكنن���ا  منه���ا،  التطه���ر 
اأ�شا����ص  عل���ى  احلي���اة  يف  م�شريتن���ا 
اأ�شالتن���ا  واق���ع  م���ن  لك���ن  ح�ش���اري 
ه���ذا  بالنح���راف،  ولي����ص  اني���ة  الإمْيَ
ل  والقي���م  الأَْخ�����اَلق  يف  النح���راف 
عالقة ل���ه باحل�شارة ول باحلرية ول 

بالتقدم احلقيقي اأبًدا. 
اخل�ش���ة،  النحط���اط،  الرذيل���ُة، 
الدناءة، التمي���ع، ال�شذوذ، الف�شاد بكل 
ُ عن رق���ي ول ح�شارة  اأ�شكال���ه ل يع���ربِّ

اأن نبن���َي  ل���ه بذل���ك، ميكنن���ا  ول تق���دم ول �شل���ة 
اني���ة يف  ح�شارَتن���ا عل���ى اأ�شا����ص م���ن اأ�شالتن���ا الإمْيَ

قيمنا ويف اأَْخ��اَلقنا. 
التحري���ُف والنحراُف كالهما و�شيلٌة لل�شيطرة 
عل���ى الإْن�َشان، فتجد التكفرييني وجتد املنحرفني 
ال���ذي يرّوج���ون له���ذا النح���راف واخلالع���ة لكال 
الطرف���ني امت���داًدا ل���الأدوات الت���ي تعتم���ُد عليه���ا 
اأمري���كا يف املنطق���ة لل�شيطرة على �شع���وب املنطقة 

لل�شيطرة على الإْن�َشان. 
كال  يرع���ى  ال�شع���وديَّ  النظ���ام  َمَث���اًل  جت���ُد   
الجّتاه���ني اجّتاه النحراف واجّتاه التحرير بكلتا 
يديه وميّول هذا وذاك يرعى هذا وذاك يدعم هذا 
وذاك، ج���زء م���ن اأن�شطته واهتمامات���ه تتجه هناك 
وج���زء وهن���اك يف التحري���ف والنح���راف، وجت���د 
التكف���ريي بلحيته وبزيه الدين���ي مبنطقة الديني 
ال�شع���ودّي  لل�شاب���ط  يخ�ش���ع  الدين���ي  بخطاب���ه 
���ن يتجهون يف الجّت���اه الآخر يف  وجت���د اآخرين مِمَ
النف�ش���ال ع���ن الدي���ن يف النف�ش���ال ع���ن اللتزام 
الديني والأَْخ��اَلقي لهم عالقة هنا كذلك ويحرك 
و�شيل���ة  كالهم���ا  الطرف���ني،  وي�شتغ���ل  الطرف���ني 

لل�شيطرة على الإْن�َشان. 
ُت���ه  ُهويَّ العزي���ز  ل�شعبن���ا  الأ�شا�شي���ُة  ���ُة  الُهويَّ
اني���ة تبني���ه عل���ى الأ�شال���ة على التح���ّرر على  الإمْيَ
يري���ُده  ل  م���ا  وه���ذا  الكرام���ة  عل���ى  ال�شتق���الل 
الآخ���رون اأب���ًدا، ل يري���دون ل���ه اأن يك���وَن كذل���ك؛ 
وله���ذا �شمعن���ا موؤخ���ًرا للبع����ص كي���ف ميجدون يف 
بع����ص املحافظات اجلنوبي���ة الحتالل الربيطاين 
بو�ش���وح ون���رى الآخري���ن م���ن التكفريي���ن ومم���ن 
���ة ه���ذا ال�شع���ب كيف بات���وا على  انف�شل���وا ع���ن ُهويَّ
ارتب���اط بالآخرين هنا وهن���اك، وانف�شلوا عن هذا 
ان ميان" وُم�ِشخوا كذلك  اين "الإمْيَ المتداد الإمْيَ
فاتهم حتى يف  يف اأَْخ��اَلقه���م يف معامالتهم يف ت�شرُّ
تعامله���م م���ع الأ�ش���رى يف كثري م���ن �شلوكياتهم يف 

تعاملهم مع النا�ص ابتعدوا عن ذلك كثرًيا.
���ة وحمافظتنا على  الي���وَم تر�شيُخن���ا لهذه الُهويَّ
ه���ذه الأ�شال���ة يحف���ُظ لن���ا متا�ُشَكن���ا ك�شعب ميني 
يف مواجه���ة ه���ذه التحدي���دات يف الت�ش���ّدي له���ذا 
الع���دوان الذي يه���دُف اإىل ال�شيطرة علينا لف�شلنا 
���ة وع���ن ه���ذه الأ�شال���ة وال�شيطرة  ع���ن ه���ذه الُهويَّ

علينا وامل�شخ لنا وال�شتعباد لنا. 
���اين له اأهميُته فيما يتعلُق  ���ا اجلانُب الإمْيَ  اأَي�ْ��شً
انية التي تع���ّزُز الثقَة باهلل والتوكل  بامل�شاع���ر الإمْيَ
���ان  الإمْيَ وكذل���ك  َوَتَع���اىَل-  -�ُشْبَح�اَن����ُه  اهلل  عل���ى 
بوعده بالن�شر؛ ملا له من اأهمّية كبرية يف مواجهة 
التحدي���ات مهم���ا كان���ت وال�شعوب���ات مهما عظمت 
ِذي���َن َق���اَل َلُهُم الَنّا�ُص اإَِنّ الَنّا����َص َقْد َجَمُعوا َلُكْم  )اَلّ
ُ َوِنْعَم  مَياًن���ا َوَقاُلوا َح�ْشُبَنا اهلَلّ َفاْخ�َشْوُه���ْم َفَزاَدُهْم اإِ
اُن يف اأثره العظيم يف الثبات  اْلَوِكيُل( هذا هو الإمْيَ

وال�شمود والتما�ُشك يف مواجهة التحديات. 
اإن �ش���اء اهلل يك���ون لن���ا حدي���ٌث اآخر فيم���ا يتعلق 
والو�ش���ع  والأح���داث  التط���ورات  م���ن  بالبع����ص 

ال�شيا�شّي والعدوان يف كلمة قادمة اإن �شاء اهلل.
نكتف���ي به���ذا املق���دار م���ن ال���كالم، َوَن�ْش���اأَُل اهلَل 
َقَنا َواإّياكم مِلَا فيه ر�شاه،  -�ُشْبَح�اَن�ُه َوَتَعاىَل- اأن ُيَوفِّ
َواأَْن يرَح���َم �ُشَهَداَءن���ا الأَْب���َراَر، َواأَْن ي�شف���َي جرحانا، 
�ُه  نَّ َرَنا بن�ش���ره.. اإِ َج ع���ن اأ�شران���ا، َواأَْن ين�شُ َواأَْن ُيَف���رِّ

َع�اء.  �َشِمْيُع الدُّ

�اَلُم َعلَ�ْيُكْم َوَرْح�َمُة اهلِل َوَبَرَكاُته..  َوال�َشّ

 

األمريكيون واإلسرائيليون يستهدفون أمتنا في مبادئها وأخالق��������������ها وقيمها 

 التكفيريون والمنحرفون وسيلة أمريكا 
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إحياء ذكرى دخول اليمنيني يف اإلسالم بجامع الجند بتعز

إب: ندوة ثقافية بعنوان »جمعة رجب وأهل اليمن.. ارتباط وثيق وتأريخ وُهوية«

أبناء مدينة ذمار يحتفون بعيد رجب وينظمون وقفة احتجاجيه تنديدًا بالتطبيع

مديرية صنعاء القديمة تكّرم الحرفيني يف الصناعات اليدوية

 : تعز 
أُقيـم بجارع تبجند بمحافظة تعز، 
تبسـنويُة  تبفعابيـُة  تبجمعـة،  أرـس 
بذكـرى دخـول تبيمنيـني يف تإلسـال9 
وتبـذي يصادف أول رمعـة رن رر  
وتإلرشـاد  تألوقـاف  ركتـ   نّظمهـا 

باملحافظة. 
ويف تبفعابيـة، أشـار تبعالرة علوي 
بن سـهل بـن عقيـل، إىل أن تإلسـال9 
دخل تبيمـن بعد أن َرنَّ تبله سـلحانه 
عى نليه رحمد صلوتت تبله عليه وآبه 
وسـلم باالنتصـارتت وتبفتوحات عى 
كفار قريش وفتح ركة وبدتية تنتشار 
تبدعوة تإلسالرية ونور تبحق وتبهدى. 
وبفـا تبعالرـة بـن عقيـل إىل أن 
إرسـاَل تبنلـي بكوكلـة رـن تبعلمـاء 
وتبصحابـة تبذيـن كانـوت أقربهم إبيه 

وأكثر م علماً ورعرفة بأصول تبدين، 
إنما  و بلمكانـة تبرفيعة أل ل تبيمن 

عنـد تبرسـول صـى تبلـه عليـه وآبه 
وسلم، حيث كان أ ُل تبيمن  م عمود 

تإلسـال9 وقوته، رؤّكـــدتً عى أن 
شـع  تبيمني ال يقلل تبظلم وتبذل 
وتبهوتن وأن تأريخ تبيمن غني عن 

تبتعريف. 
فيما بفـا رديُر ركت  تألوقاف 
وتإلرشـاد بتعـز تبقـايض رحمـد 
تأل ـدل إىل أن  ذه تملناسـلة تربط 
تبيمنيني بأردتد م تألنصار، قائالً: 
»إن  ـذت تبحشـد تبكلـري بجارـع 
تبجنـد وتبتفاف شـعلنا تبحر حول 
تبحق وتبهدى وتبهوية رسابة بدول 
تبعدوتن أننا أرة يستحيل إذالبها أو 
طمس ُ ويتها؛ ألنها ررتلطة بمن 

نارصوت تبدين وتملستضعفني«. 
رـن  عـدٌد  تبفعابيـة  وحـرض 
قيادتت تبسلطة تملحلية وتبتنفيذية 
ورمع  تالرتماعية  وتبشـخصيات 

رن تملوتطنني. 

 : إب 
أقيمـا يف تبجارـع تبكلـري بمدينة 
رللـة تبتأريخية رحافظـة إب، أرس 
تبجمعـة، ندوٌة دينيـة بعنوتن »رمعة 
ررـ  وأ ـل تبيمـن.. ترتلـاط وثيـق 

وتأريخ وُ وية«.
وأبقيـا يف تبنـدوة تبتـي حرض ا 
رديـر عا9 ركتـ  تألوقاف وتإلرشـاد 
ورديـرت  تبنزيـي  علدتبرحمـن  بـإب 
تملريـي  رحمـد  رللـة  رديريتـي 
وتبظهـار حميـد تملتـوكل، عـدٌد رـن 
تبكلمـات رـن قلـل رسـؤول تبوحدة 
تبثقافية باملحافظة حسا9 تبقطابري 
وتملشـايخ نجي  ررزح ورشاد رحمد 
سـعيد وعلدتبحكيم تبتوعري، تطرقا 
إىل خصوصيـة وركانـة  يف رجملهـا 

ُرُمعة رر  بـدى تبيمنيني فهو تبيو9 
تبذي عرفوت فيه ديـن تبحق ودخلوت يف 
تإلسـال9 رع أول رلعوث بعثه تبرسول 
تألعظـم صلوتت تبلـه عليـه وعى آبه 

و و تإلرا9 عي كر9 تبله ورهه.
وتناوبا تبكلمـات تإلرَث تبتأريخي 
بهذه تملناسـلة عر رختلـف تبعصور 
وتبعقود وحرص تبيمنني عى تتخاذ ا 

وتبحمـد  بابذكـر  يحيونـه  عيـدتً 
وتبثناء عى را أنعم به تبله عى  ذت 

تبشع  رن تبهدتية وتبرشد.
تبحـرص  إىل  تبكلمـاُت  ودعـا 
عى تبتمسـك بكتاب تبلـه وتإلكثار 
رن تبتسليح وتالسـتغفار يف شهر 
ررـ  تبحـرت9، رشـيدين بعظمة 
تبتضحيـات تبتـي يقدرهـا أبطال 
تبجيـش وتبلجان تبذيـن يتصدون 
أرريـكا  تقـوده  عـدوتن  ألعتـى 
وتبيهود عى  ذت تبشع  تبعظيم.

وترأت تبكلماُت رن تبخيانة تبتي 
ترتكلها ررتِزقة تبعدوتن ورلسو م 
عـى طاوبة وتحـدة رع عـدو تألُّرة 
تألزيل، يف رشـهد فاضـح ووتضـح يدل 
عـى رـدى تالنحدتر تبـذي وصلـوت إبيه 

وتبخروج عن تعابيم تبله ورسوبه.

 : ذمار 
بفاعليـة رما رييـة حاشـدة، تحتفى 
أبنـاُء ردينـه ذرار صلاح أرـس تبجمعة ٢ 
ررـ  ١٤٤٠ ه، يف سـاحة تبجارع تبكلري، 
بذكرى دخول تبيمنيني تإلسـال9 وتعتناقهم 
تبدين تبحنيف يف أول رمعة رن رر .  وعى 
أصـوتت تبـرع وتأل ازيج تبشـعلية تلادل 
أ ايل ردينـة ذرار تبتحايـا وتبتهاني، و م 
يكتسون بابجديد فرحًة بنعمة تإلسال9. 

تبجديـر بابذكر أن أبناء تبشـع  تبيمني 
يحتفلـون يف أول رمعـة رـن شـهر رر  
تألغـر رـن ُكّل عـا9 و ي ذكـرى عظيمة، 

ذكرى دخول تبيمنيون يف دين تإلسال9. 

إىل ذبك، نّظم رمـوُع تملصلني بعد صالة 
تبجمعة بجارع تبسعيد بمدينة ذرار وقفة 
تحتجاريـة؛ تنديـدتً بابتطليـع رـع كيان 
تبعـدو تبصهيونـي وإعالن تبنفـري تبعا9 يف 
روترهة تبعدوتن تبغاشم وتعزيزتً بلصمود.  
ورّدد تملشـاركون يف تبوقفة  تافاِت تبرتءة 
رن أعـدتء تبلـه وتملنافقـني، وأّكــدوت عى 
ثلاتهـم عـى تملوقـف يف روترهـه تبعدوتن 
وقوى تحابف تبر وررتِزقته وبالسـتمرتر 

يف رفد تبجلهات باملال وتبررال. 
كمـا باركوت ألبناء تبشـع  تبيمني عارة 
وأبطـال تبجيش وتبلجان تبشـعلية خاصًة 
ُكّل  يف  وتبعظيمـة  تبكلـرية  تالنتصـارتِت 
تبجلهـات وتبتي كان آخر ا تطهري رنطقة 
تبعلّيسة بمديرية كر رحافظة حجة. 

 : حسين الكدس 
بمناسـلة رـرور أربـع سـنوتت رـن تبصمود يف 
وره تبعدوتن، كّررا رديريـة صنعاء تبقديمة عددتً 
رن تبحرفيني يف تملشـغوالت تبيدويـة بمدينة صنعاء 

تبتأريخية. 
ويف تبتكريـم تبـذي حرضه تبشـيُخ عـي تبقفري 
وكيـل أرانـة تبعاصمـة بقطـاع تبوحـدتت تإلدترية 
وأحمـد تبجررـوزي تملسـئول تالرتماعـي بأرانـة 
تبعاصمة، ورسـئول تملكت  تبتنفيذي باملديرية رجد 
تبديـن تملعاىف، أّكـد تبشـيخ أحمـد علدتمللك تبصماط 
رديـر تملديريـة أن تكريـم تبعارلـني يف تملشـغوالت 
تبيدويـة يأتـي رـن بـاب تبوفـاء بهـؤالء تبحرفيني 
بدور م تبوطنـي يف تبحفاظ عى تملوروث تبحضاري 
وتبثقايف تبشـا د عـى إبدتع تإلنسـان تبيمني ودوره 
يف صناعة تبحضارة رنذ آالف تبسـنني، ُرشريتً إىل أن 
إبدتعات  ؤالء تبحرفيني وإرصتر م عى تالسـتمرتر 
يف إبهار تبعابم بما يصنعونه رن رشغوالت يدوية يف 
ظل تستمرتر تبعدوتن تبسعودي تألرريكي عى بالدنا 
تمثـل رانلاً رن تبصمود تألسـطوري تبذي يسـطره 

تملجا دون يف رلهات تبعزة وتبكرترة. 
وبـنّي تبصماط عى أن  ذت تبتكريم  و أقل را يمكن 
تقديمـه وأن تبسـلطة تملحليـة بن تتوتنـى يف تقديم را 
يمكنها رن دعم بكافة تبحرفيني بمختلف تخصصاتهم.  
َوحرض تبتكريم أرني عا9 تملجلس تملحي تبعقيد رجا د 

تبغيـل، ورئيـس بجنة تبخدرـات علدتبحميـد قعطاب، 
ورديرت ركت  تبخدرة تملدنية وتألشغال يحيى تبشجني 
وعادل تبصنعاني، وعدٌد رن عقال تبحارتت وتألسـوتق، 
وأعضـاُء تملجلـس تملحـي وتبشـخصيات تالرتماعيـة 

وتبثقافيون ورمع رن تملوتطنني

صنعاء: فعالية ثقافية بالجامع الكبري 
بعنوان »جمعة رجب التأريخ والُهوية«

 : صنعاء 
ُعقـدت بابجارـع تبكلري بصنعاء، رسـاء أرـس تألول، فعابيٌة 
بعنوتن »رمعة ررـ  تبتأريخ وتبهوية«، نظمتهـا دتئرة تبثقافة 

تبقرآنية. 
ويف تبفعابيـة تبتـي حرض ا كوكلـٌة رن تبعلماء، أشـار عضُو 
رتبطة علماء تبيمن طه تبحارضي وتبعالرة عي يحيى خرصوف، 
إىل أ ميِّة إحياء  ذه تملناسـلة، ذكرى دخول تبيمنيني يف تإلسـال9 

وتبتوعية بأ ميتها وركانتها وتعزيز ا يف نفو  تبيمنيني. 
وتطرقا إىل أ ميّة تالسـتفادة رن دالبة  ذه تملناسـلة، بتعزيز 
تبصمود يف روترهة تبعدوتن وإفشـال رخططاته تبتي تسـتهدف 
طمس  وية وتأريخ وحضارة تبشـع  تبيمني.  وعّرت عن تعتزتز 
تبيمنيـني بإحيـاء  ذه تملناسـلة باعتلـار أن تبيمـَن كان حاضَن 
تبدعوة تإلسـالرية وأن تبيمنيـني  م َرن دتفعـوت ويدتفعون عنها 
حتـى تبيو9، الفتني إىل را ترتكله دول تبعدوتن رن ررتئم ورجازر 

بحق تبشع  تبيمني وتدرري بهوية وتأريخ تبيمن.

ندوة ثقافية بصعدة تناقش مكانة جمعة 
رجب وارتباط اليمنيني بها دينياً وتأريخيًا

 :صعدة 
تحتفاًء بمناسـلة رمعة رر ، نّظم ركتُ  تألوقاف وتإلرشـاد 
بمحافظـة صعـدة بابتعاون رـع وحـدة تبثقافـة تبقرآنية ندوة 
ثقافية وإرشـادية، أرس تبجمعة، بعنـوتن “تبيمن بني تبجا لية 

تألوىل وتبجا لية تألخرى”. 
ويف تبنـدوة تبتـي تحتضنها رارـع تإلرا9 تبهـادي بمدينة صعدة 
أبقيـا تبعديـد رن تبكلمـات تملعرة عـن أ ميّة تملناسـلة ودالالتها 
تبدينيـة وتبعقائدية.  وأبقى عضـو رتبطة علماء تبيمن أحمد تبهادي 
كلمة أّكـد فيهـا عى أ ميّة رمعة رر  ورضورة تالحتفاء بها وأن 
رمعـة رر  يعتر ـا ُكّل يمني عيد، بدخوبهم إىل ديـن تبله تفوترا 
عـى يد تإلرا9 عي بن أبي طاب  عليه تبسـال9 عيـد خروج تبيمنيني 
رن تبظلمات إىل تبنور.  كما أّكـدت تبكلماُت أن تبيمانيني بإحيائهم 
بهـذه تملناسـلة عى خطى تبحليـ  سـائرون ويف نهجه راضون 
رهما تكابلا قوى تبر وبثا سـمو9 حقد ا بلنيل رن  ذت تبللد 

تبعظيم بأفكار ا تبسارة وتبدخيلة عى رجتمعنا. 
حـرض تبنـدوة رحافظ تملحافظـة رحمد رابر عـوض وردير 
ركتـ  تألوقـاف وتإلرشـاد باملحافظـة بطف تبعـوتوي وعدد رن 
تبعلماء وتملثقفني وتبرتبويني وتبشخصيات تالرتماعية ورمع رن 

تملوتطنني. 

أبناء ووجهاء محافظة عمران يؤّكــدون أن 
عيد رجب محطٌة الستلهام الدروس يف نصرة 

اإلسالم ومقارعة الطغيان
 : عمران 

أّكـد أبناُء وورهاء رحافظة عمرتن خالل ندوة ثقافية بعنوتن 
»رمعـة رر  ُ ويـة وأصابـة«، أن عيَد رر  رحطٌة السـتلها9 
درو  تبصمود وتبثلات يف نرُصة تإلسال9 وروترهة أعدتء تألرة. 
ويف تبندوة تبتي نّظمها ركتُ  تألوقاف وتإلرشاد ووحدة تبثقافة 
تبقرآنية، أرس تألول باملحافظة، وحرض ا وكيل تملحافظة حسن 
تألشـقص وعضـو رتبطـة علماء تبيمـن تبعالرة رحمـد تملأخذي 
وعدد رن تبعلماء وتملثقفني وتبرتبويني وتبشخصيات تالرتماعية، 
أّكــدت كلماُت تملشـاركني، عى أ ميّة إحياء  ذه تملناسـلة تبتي 
تأتي يف ظل تبعدوتن وتبحصار تبذي تشـنه تبسـعودية بدعم قوى 
تالسـتكلار تبعاملي عى شـعلنا تبيمني، الفتـة إىل أن تبيمنيني  م 
رـن نـارصوت تبنلي عليـه تبصالة وتبسـال9 وحملوت رتية تإلسـال9 

وتبفتوحات تإلسالرية ودتفعوت عن تملقدسات تإلسالرية. 
 ودعـا تبكلمات إىل إحياء  ذه تملناسـلة وتبتوعيـة بأ ميتها 
وركانتهـا وتعزيز ـا يف نفـو  تبيمنيـني، وإفشـال رخططات 
تبعـدوتن يف طمس ُ وية وتأريخ وحضارة تبشـع  تبيمني ودوره 
يف نرصة تإلسـال9 عـى ررِّ تبُعُصور وتبتأريخ، رشـيدًة بوأد تبفتنة 
تبتي تفتعلها قطاع تبطرق ورن رعهم رن ررتِزقة تبعدوتن إلقالق 
تبسـكينة تبعارة ورحاوبـة زعزعة تألرن وتالسـتقرتر يف رديرية 
كـر.  وثّمن أبناء رحافظة عمرتن رهـود أبناء حجور تبرفاء 
ورعهـم عنـارص تألرهزة تألرـن يف رحافظة حجة عـى را بذبوه 
رـن تضحيات بلقضاء عـى تبفتنة وتنفيذ قـوة تبقانون يف ربوع 
تملحافظات تبحرة، دتعني أحرتر  ذت تبشـع  إىل رضاعفة تبجهود 
ورفـع تبحس تألرنـي يف رختلـف تملناطق وتبتعاون رـع تألرهزة 
تألرنية، وتالسـتمرتر يف رفد تبجلهات بابررال وتملال إلفشال كافة 

رخططات قوى تبعدوتن وررتِزقتهم.
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 أمريكا ُهزمت في سوريا والعراق وُتهزم بشكل يومي في اليمن

تجدد املظاهرات يف الجزائر ضد 
ترشح بوتفليقة 
 : متابعات 

تجّمـع آالُف تملتظا رين، أرس تبجمعـة، يف تبعاصمة 
تبجزتئريـة بلجمعـة تبثابثة عى تبتوتيل، رتفعني شـعارتت 
رتفضـة برتشـح علِدتبعزيـز بوتفليقـة بواليـة رئاسـية 
خارسـة، وذبـك غـدتة تحذيـر تبرئيـس رـن “فـوىض” 

و”فتنة”. 
ورفـع تملشـاركون تألَعـال9 تبجزتئريـة بعـد تجمعهم 

بأعدتد كلرية يف ساحة تبريد وسط تبعاصمة. 
وتمركزت عربات ركافحة تبشغ  بينها وتحدة رزودة 
بمرش رـاء بتفريـق تبتجمعات، قرب تألراكـن تملعهودة 
بتجمـع تملتظا ريـن، يف حـني حلقا رروحيـة بألرن يف 

سماء تبعاصمة. 
تبخميـس يف رسـابة  بوتفليقـة  تبسـياق، حـذر  ويف 
بمناسـلة عيد تملـرأة تبعاملي رن “تبفتنـة” و”تبفوىض”. 
و و ال يزتل يف سويرت رنذ عرة أيا9 إلررتء “فحوصات 

دورية”، وبم يعلن روعد عودته. 
ودعـا بوتفليقة إىل تبحـذر وتبحيطة رـن تخرتتق  ذت 
تبتعلـري تبسـلمي رن طـرف أية فئـة غـادرة دتخلية أَو 
أرنليـة قد تؤدي إىل إثـارة تبفتنة وإشـاعة تبفوىض ورا 

ينجر عنها رن أزرات وويالت”. 
تملحتجـني  بتوريـه  تطوعيـة  رجموعـاٌت  وقارـا 
وتأطري ـم بتجن  تبتدتفـع وتقديم تإلسـعافات تألوبية، 
خصوصاً يف حابة إطالق غاز رسـيل بلدروع، ثم تنظيف 

تبشوترع بعد تبتظا رتت. 

القوات العراقية تقضي على ثالثة 
إجراميني يف سامراء

 : متابعات 
قضـا تبقـوتت تبعرتقيـة، أرـس تبجمعة، عـى ثالثة 
إررتريني يف عملية تسـتهدفا أوكارتً بهم رشق سـاررتء 

بمحافظة صالح تبدين وسط تبعرتق. 
ونقلـا وكابـة أنلاء تإلعـال9 تبعرتقـي )وتع( عن قائد 
عمليات سـاررتء تبلـوتء تبركن عماد تبز ـريي قوبه: إن 
 ـذه تملجموعـة تإلررترية كانـا تنوي تسـتهدتف زوتَر 
أراكن رقدسـة باملدينة إال أن تبعمليات تالسـتلاقية تبتي 
نفذتهـا قطعـات قيـادة عمليـات سـاررتء عـى وكر ا 

أفشلا ذبك تملخطط. 
وأضاف تبز ريي، أنـه تم وضع خطة حماية بتأرني 
سـاررتء وتملناطـق تملجـاورة بهـا إضافـة إىل ردتخـل 
ورخـارج تملدينـة بابتعـاون رـع قـوتت رـن تبرطة 
تالتّحاديـة وتملحليـة وتألرـن تبوطنـي وتبدفـاع تملدني 

وطريتن تبجيش. 
وتوتصل تبقوتت تبعرتقية عملياتها تبعسكريّة تملكثفة 
ملالحقـة رـا تلقى رـن فلـول إررتريي دتعـش يف بعض 

تملناطق تبعرتقية وخاصة غرب تبلالد. 

السيد حسن نصر اهلل: محور املقاومة وقف يف مواجهة املشروع الصهيوأمريكي وحسم املعركة
 : متابعات 

أبقـى تألرـنُي تبعا9 بحـزب تبلـه تبللناني 
تبسـيد حسن نرص تبله، أرس تبجمعة، كلمًة 
بمناسلة تبذكرى تبـ 30 بتأسيس  يئة دعم 

تملقاورة تإلْســاَلرية. 
وأّكد تبسـيُد حسـن نرصتبله، أنه »بنتذكر 
» يئـة  بتأسـيس  بلقيـا9  بـادروت  تبذيـن 
دعـم تملقاورـة« خصوصـاً عندرـا كانا يف 
بدتيتها فقرية وقليلـة تالركانيات، بذبوت راء 
ورو هم ورهود م وقاروت بكل تبنشاطات 
بجمع تملال وتبدعم تملتوتصل بلمقاورة بتكر 
وتنمو«، رشـريتً إىل أن »بجـان تملتطوعني يف 
رختلـف تملناطـق توتصلـا فتشـكلا رنها 

الحقاً  يئة تبدعم«. 
وبفـا تبسـيد نرصتبلـه، إىل أن تبلعـض 
يتصـور أن تملقاورة قائمة عـى دعم بعض 
تألصدقـاء وتملموبـني، بكـن تملقاورـة أَيْضاً 
قائمـة عـى دعـم شـعلي كلـري، بكـن رن 
يضعـون تألرـوتل يف »قجة تملقاورـة« ُكــّل 

صلاح رللغاً رن تملال، ويف رختلف تملناسلات 
وتبنشـاطات،  ـذه تمللابـغ تبتي يلـدو أنها 
رتوتضعة بلو لـة تألوىل، بكن تبلحر أَو تبنهر 
يتشـكل رن قطرتت تملاء تبتي تشـكل سـيالً 
رارفـاً«، رتورهـاً »بلذيـن را ـدوت باملثـل 
أَو يريـدون ذبـك، ويثقـون بـأن رابهم يتم 
وضُعـه يف تملكان تبصحيح عليهم بهيئة دعم 

تملقاورة«. 
وأوضح تبسـيد نرص تبله، أن »تمللف تألول 
يتصـل بابعقوبات تألرريكيـة وتبحصار تملايل 
وبوتئح تإلر ـاب وآخر ا تبقـرتر تبريطاني 
بضـم تبجناح تبسـيايّس بـ »حـزب تبله« إىل 
وتبعقوبـات  تبريطانيـة،  تإلر ـاب  قائمـة 
تألرريكية رـن تملتوقع أن تشـتد عى تبحزب 
ودتعميـه وتبتضييـق عـى تبلنـوك تبللنانية 
رثـال عى ذبـك«، رشـددتً عى »أننا سـوف 
نجد تفريخاً بلوتئح تإلر اب، ففي تبسـنوتت 
تملاضية دول رجلس تبتعاون رثالً تستحدثوت 
أُْخـــَرى  دول  و نـاك  بإلر ـاب  الئحـة 
تسـتحدث أَو بديهـا، وعلينـا أن نتوقـع أن 
تضـع دوٌل أُْخــَرى »حـزَب تبله« عى الئحة 

تإلر اب. 
ورأى تبسيد نرص تبله، أن »أحزتب تملقاورة 
وقفـا يف روترهة  ـذت تملـروع تألرريكي 
وحسما تملعركَة يف تبعرتق ويف سوريا بشكل 
كارـل ويف تبيمـن رـا زتبا صارـدًة ويف غزة 

صارـدة، و كذت  ـو حال إيـرتن بصمود ا 
أرـا9 إرـرتءتت تبحظـر، رضيفـاً أن أرريكا 
ُ زرـا يف تبعرتق وأفغانسـتان وتُهز9 ُكــّل 
يـو9 يف تبيمن، وتبجيـش تبصهيوني ررعوٌب 
رن تبقيا9 بأية حرب، وال يثقون باملنظورات 

تبتي يمتلكونها وتسـتقدروت رنظورة »ثاد« 
تألرريكية، وبعد تالغتيـاالت كنا نزدتد صالبًة 

وقوة«. 
وشـّدد نرصتبله عى أن »تملقاورة تزدتدت 
قوًة وعزراً عندرا وردت أن قادتها يقتلون، 
وبـأن تبعقوبات وبوتئح تإلر ـاب  ي حرب 
تقتصاديـة ورابيـة ويجـ  أن روترهتها«، 
رنّو ـاً إىل رـا عجـزوت عـن أخـذه بابحـرب 
تبعسـكريّة يريـدون أخذه رـن خالل فرض 
صعوبات عى تبشـع  تبسـوري، وتبحصار 
عى تبفلسـطينيني سـوتء يف غـزة أَو تبضفة 
رسـتمّر، ويف تبيمـن تجويـع وحصـار رايل 
وتقتصادي، الفتاً إىل أن بنية تملقاورة ستلقى 
صللـة وقوية ورسـتمّرة وبـن يوقَفنا تدّفق 
تبدراء، سنوتره تبعقوبات بابصر وتبتحمل 
وُحسـن تإلدترة وتنظيـم تألوبويـات ويمكن 
أن نعر عـن  ذه تبحـرب، وتبذين ينتظرون 
رثتنا تبتي سـيفرتضون أنها ستنهار نقوُل 
ستخيلون،  ذه تملقاورة ستزدتُد قوة َوعددتً 
وعـدًة وعزرـاً وتأثـريتً وصنعـاً بلمزيـد رن 

تالنتصارتت«. 

تتمات من الصفحة األخيرة .. 
ما الهدُف من اّتفاق الحديدة؟

سياسـيًّة فشـلوت يف تحقيقهـا عسـكريّاً فهذت شـأٌن آخر وتنقـالٌب عى 
رو ـر ورضمون تالتّفـاق، َوال أريد أن أدُخَل يف رسد عرتت تبشـوت د عى 
تبنوتيـا تملليَّتة بالنقالب عى تتّفاق تبحديدة وكل رخررات تبسـويد بما فيها 
تتّفـاق تألرسى تبوتضح وتبرصيح وتبتي بدأت أول رؤرشتتها ونحن ال زبنا يف 
تستكهوبم، وتأل مُّ برأينا  و تالنتقاُل ملناقشة تبسؤتل تبثابث تملتعلق بتجزئة 

تبحل. 
رنـذ رنيف تألوىل وروقُفنا أن تجزئَة ترتيلات تبسـلطة، سـوتء رن حيث 
تبنوع بابفصل بني تبسـيايّس وتألرني كما كان يطرح يف رشـاورتت تبكويا 
أَو رن حيث تبنطاق تبجغرتيف برتتيلات تبسـلطة إدترية أَو أرنية، كما يطرح 
تبلعض يف ردينة تبحديدة، غري وتقعية وغري قابلة بلتنفيذ، بيس برغلة ذتتية 
بـل ألن عالقتها بابتسـوية تبشـارلة كعالقة تبفرع باألصـل وكعالقة تبلناء 
باألرضية أو قاعدة تبلناء، إضافًة بلمحاذير وتملخاطر تملرتتلة عى ذبك سوتء 
تألرنية وتبعسكريّة أ9 بناحية ترتدتدتتها عى تبتسوية تبسياسيّة تبشارلة.. 
تألرـر تألول: يتعلـُق بورود روتنـَع روضوعية تجعل رـن تبخيارتت تبتي 
تُطرح أَو تبتي يمكُن تفرتتُضها سـوتء قلنا سلطة  9901 أَو سلطة توتفقية 
أَو رحايـدة أَو بمسـاعدة تألرم تملتحـدة كلها خيارتٌت خيابيـة وغري وتقعية 
وصعلة تبتنفيذ؛ بسـل  رو ري وروضوعـي ال عالقة به باإلرتدة أَو تبرغلة 
 و أن تبيمن دوبٌة بسيطة، تبسلطة تملحلية بكل رؤّسساتها تألرنية وتإلدترية 
رـن تملديريـة إىل تملحافظـة ررتلطة ترتلاطـاً عضويـاً ووظيفيـاً وقانونياً 
بابسلطة تملركزية، وبابتايل رهما كان شكل ترتيلات تبسلطة يف تملدينة فإنها 
حتى تتمكَن رن أدتء وظائفها، ال بد أن تتلع تبسـلطة تملركزية يف صنعاء أَو 
عـدن )عى فـرض أن يف عدن سـلطًة بينما تبوتِقع أن ُكـــّل يشء حارض يف 
عدن إاّل سـلطة حكورة تبفنادق(؛ َوبذبك فإن تفرتتض سـلطة رسـتقلة أَو 
سـلطة رحايدة كما رصح وزيُر خاررية بريطانيا ال يسـتقيم إاّل بو كنا يف 
دوبة كونفدرتبية رثل تإلرارتت ُكــّل إرارة تتمتُع بوظائَف وصالحيات شله 
رستقلة عن تبعاصمة أبو ظلي، َويحتاج إلَعاَدة  يكلة تبسلطة بريوقرتطياً 
وقانونياً سوتء يف قرترتت تبتعيني ويف تبوظائف أَو يف تبعالقة وآبيات تبتنسيق 
رـع بقية تملحافظـات، و ي عملية رعقـدة أرز9 رزراً قاطعـاً ورن وتقع 
بقاءتتنا ونقاشاتنا رعهم بأن ال تألرم تملتحدة َوال ُكــّل تبذين يطرحون رثل 

 ذه تبحلول تبخيابية يملكون تصورتً بكيفية تنفيذ ا. 
تألرـر تبثانـي: أن ردينَة تبحديـدة وريناَء ـا كحارة إنَْسـانية ررتلطة 
باحتيارـات تملوتطنني تبقاطنني يف رناطق سـلطة صنعاء وتبذي يشـّكلون 
80 % رـن سـكان تبيمـن، ويعتمدون عـى ريناء تبحيـدة تعتمـادتً كلياً يف 
تأرـني تحتياراتهـم تألساسـية ورعظـم رؤّسسـات ورشكات تالسـتريتد 
وررال تألعمال تبيمنيني يف صنعاء وتملناطق تحا سـيطرة تبسلطة تبوطنية 
وتملعارـالت تبتجاريـة وغري ا يعتمدون كلياً عى  ـذت تملنفذ تبوحيد تملتلقي 
تبذي يمثـل تبرياَن وتملنفذَ تبذي يربط  ذه تملناطق بابعابم؛ نتيجًة بإلقفال 
تبشـارل، ورن تبصعـ  تبتفريُط بهـا أَو تملجازفة بأية خطوتت رن شـأنها 
أن تهدَد حياَة تملاليني؛ بذت تحِرُص سـلطة صنعاء عى تسـتمرتر عمل تمليناء 
وخطـوط تإلرـدتد، وال يمكن أن يسـلمو ا بلمجهـول أَو أن يثقوت بتعهدتت 
تحابـف تبعـدوتن تبذي بو كان بيـده أن يمنَع تبهوتَء وتبشـمَس عن تبيمنيني 
بفعـل، وال بضمانـات تألرـم تملتحـدة تبتـي ال تملـُك إاّل تإلعرتب عـن تبقلق 

وتملشاعر تبطيلة ال توفر تبخلز وتملاء. 
تألرُر تبثابُث: تملحاذيُر وتملخاطُر تبتي ترتت  عى فصل أية تسـوية رزئية 
برتتيلات تبسـلطة يف ردينة تبحديدة عن تبتسـوية تبشارلة، تجعل رنه فخاً 
تكتيكياً بارتياز رن ناحية يزيد رن تعميق أزرة تبثقة أَْكثَــَر رما يسا م يف 
إَعاَدة بنائها، أرا كونه فخاً يجرُِّد تبجيَش وتبلجاَن تبشـعليّة رن أ ّم عنارص 
قوتهم ويسـمح باخرتتق تحصينـات تملدينة يف وقا ال زتل تبـرصتع وتناُزُع 
تبرعية وتنقسـا9ُ تملؤّسسـات عى أشـده وعـد9 ورود رؤّسسـات أرنية 
وعسـكريّة رحايـدة يثُق بها أطـرتُف تبرصتع، وتأل مُّ رن ذبـك كله غموُض 
تملسـتقلل تبسـيايّس وغياب تبتوتفق عى إطار سـيايّس يحّدد ويثلا تملالرَح 
تبعارة بلمرحلة تالنتقابية ورؤّسساتها؛ بسل  رفض حكورة  ادي تإلطاَر 

تبسيايّس تبذي قدرته تألرم تملتحدة يف ستوكهوبم، وال يشء يؤكُد أنهم بصدد 
تقلّل تبتسوية تبشارلة يف تبجوبة تبقادرة. 

وكلُّهـا عوترـُل تجعـُل رثَل  كـذت تتّفـاق رجازفـًة ال نلابـغ إذَت قلنا: إن 
نسـلَة تملخاطـرة فيهـا قد تصل بــ 0ا %، ويوفـر فرصة بالنقـالب تآلرن 
وتبسـيطرة تبسـهلة عى تملدينة، وتحقيُق رثل  ذت تبنرص  و را كان ترغ  
فيـه تألطرتُف تبدوبيُة تبفاعلة كأرريـكا وبريطانيا إاّل أن تجارَب تبتصعيد يف 
تبشـهور تألخرية يف تبحديدة أقنعتهم أن رثل  ذت تالنتصاَر صعٌ ، وأقىص را 
يسـتطيُعه تحابُف تبعدوتن أن يحوَل تملدينة ملنطقة رصتع قد يستمر بشهور 
بل ألعوت9، إضافـة بتدرري تمليناء ورا يرتت  عى ذبك رن آثار كارثية يتحّمُل 
رسـؤوبيتَها تبتحابُف وتملجتمع تبدويل؛ نتيجًة بلحصار تملطلق تبذي يفرضه 
تحابـف تبعـدوتن وتغايض تملجتمـع تبدويل عن  ـذه تالنتهاكات تبجسـيمة 
بلقانـون تبـدويل وسـكوته عن إقفـال رطار صنعـاء بدون أي رـرر، َفإن 
تبسـماح بتهديد  ذت تملنفذ وتبريان تبوحيد يعنـي تبحكَم باملوت تبجماعي 

عى تبشع  تبيمني. 
تألرـُر تبرتبـُع: أن أزرـَة تبثقة حابٌة طليعيـٌة بني أطرتف تبـرصتع، بكنها 
بيسـا حابـًة يمكـن رعابجتهـا رن خـالل )رهدئـات رؤقتة(، بـل عمليٌة 
ديناريكيـٌة تتخلُق تدريجياً رع بدء عجلة تبسـال9 بابتَحـّرك؛ بذبك فإن أ ّم 
عنرص يف بناء تبثقة  و تبتزت9 تألطرتف بابدخول يف تسـوية شارلة برتتيلات 
سياسـيّة وأرنية وعسـكريّة وبيس كتدتبـريَ رنفصلة؛ ألَنَّ بقاَء تملسـتقلل 
تبسيايّس غارضاً ال يساعُد عى خلق ثقة إضافية يف تستمرترية تالتّفاق عى 
تملدى تبطويل وال عى تقليل تملخاوف بشـأن تالسـتغالل يف تملسـتقلل، بينما 
تتّفاقياُت تبسال9 تبتي تمنُح أطرتَف تبرصتع سلطًة رساورًة رتساويًة نسلياً 
وتوزيعاً أَْكثَــَر رسـاوتًة يف شكل تبتمثيل تبسـيايّس، وتبتوتزن تبعسكرّي يف 
تبقـوى تبوطنية  ي تألقدر عى خلـق تبثقة وتألَْكثَــر قـدرًة عى تبنجاح يف 

إنهاء تبنزتع. 

امرأٌة عربيٌة تُهـزُّ عرَش أمريكا
بشـكل فاضـح، رشـرية إىل أن تإلدترتت تألرريكية طاملا تتلعا سياسـًة 
تعطـي أوبوية وتضحة بدوبة تالحتالل عى حسـاب تبعرب بل وعى حسـاب 
أرريـكا ذتتهـا تحـا ضغط بجنة تبشـؤون تبعارـة تألرريكيـة تإلرستئيلية 
“أيلـاك”، ورنتقـدة أَيْضـاً َوبشـكل الذع تعتلـار وتشـنطن إرستئيـل رتئدَة 
تبديمقرتطية بابرق تألوسـط رغم إقرتر ا -أي إرستئيل- بقانون تبقورية 
تبذي يُعّرف دوبة تالحتالل بأنها دوبة تبشـع  تبيهودي وال يعرتف بابديانات 

تألُْخــَرى تبتي تعيش فيها. 
كمـا بلغا تنتقـادتت إبهان ذروتَها حني أشـاَرت إىل رمارسـات إرستئيل 
تبعدوتنيـة عـى قطاع غـزة وتبضفة تبغربيـة بقوبها قلل أشـهر: )إرستئيل 
قارا بتنويم تبعابم رغناطسياً، فليوقظ تبله تبنا ، وبيساعد م عى رؤية 
رمارسـات إرستئيل تبريرة(، و و تالنتقـاد تبذي أقا9 تبدنيا عى تبهان وبم 

يقعده حتى تبيو9.!
ويف ُكـــّل ررة تطلق تبهان تنتقادتِتها تبرصيحَة وتبشـجاعة تكوُن تهمُة 
رعـادتة تبسـارة وتبتعص  ضـد تبيهود را ـزًة بورهها رثلمـا ظلا  ذه 
تبتهمة رنذ عقود را زة كسيف رسلط يتم إشهاُره بوره ُكــّل َرن ينتقد 
تبسياسة تإلرستئيلية وتنتهاكاتها تملتكّررة بلقوتنني وتملوتثيق تبدوبية وإعالن 
حقوق تإلنَْسان. فآخُر كرت “سا9ٍ” أحمر يُــرفع بوره إبهان رفعه تبرئيس 
تألرريكـي شـخصياً رسـاء تبثالثاء 5 رـار  تبجاري عـى خلفية ترصيح 
إلبهان قلل أسـابيع تنتقُد فيه دوُر تبلوبي تإلرستئيي بابسياسـة تألرريكية، 
حـني قـال” ترترـ ”: )ترصيحاُت إبهـان عمـر رفزعة حينمـا تعترت أن 
تألرريكيـني تملؤيديـن إلرستئيل يدفعون تبنـا  إىل “تبوالء بدوبـة أرنلية”، 

وتصفاً را ذ لا إبيه عمر بأنه “يو9 رظلم إلرستئيل«(. 
وبم يتوقف تألرر عند غض  تبرئيس ترتر  بل تجاوزه إىل رجلس تبنوتب 
تبـذي تحا ضغـط وغض  تبجمعيات تبيهودية يحّضـــر عدٌد رن أعضائه 
ملـروع قرتر يدين إبهـان عمر عى را يعتـره تملروع بمعادتة تبسـارية 
وتبتعّص ، رن تملقّرر أن يتم تبتصويا عليه تألربعاء 7 آذتر رار  تبجاري. 
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اليوم كقبائل لها موقٌف مش���ّرٌف وعظيم وأساس���ي في صمود هذا البلد وفي متاس���ك هذا الش���عب، 
َن الوضَع الداخلي، ووثيقُة الش���رف القبَلية  َز حالَة الصمود وأن يحصِّ معنيون بكل ما من ش���أنه أن يعزِّ

هي تهدُف إلى حتصني الساحة الداخلية وإلى إعطاء القبيلة دوَرها الالئق بها.
السيد/ عبد امللك بدر الدين احلوثي 

كلمة أخيرة

عبدالملك العجري 
  

ه�و  اله�دُف  ه�ل 
اإلنَْس�انية  االعتب�اراُت 
الحدي�دة  لقضي�ة 
وضم�ان اس�تمرار عمل 
املين�اء وخط�وط اإلمداد 
الغذاء َوس�حب  ومخازن 
ذرائ�ع الع�دوان املتعلقة 

باإليرادات والتهريب؟
أم أن اله�دَف تحقي�ُق 
انتصار س�يايّس لتحالف 
االتّفاق  وتحميل  العدوان 
مكاس�َب سياس�يًّة خ�ارَج م�ا ن�ص عليه كم�ا يفّكُر 

العدوان؟
وه�ل يمك�ُن تجزئ�ُة التس�وية السياس�يّة وتنفي�ذ 
ترتيبات الس�لطة بش�كل جزئي؟ وهل يس�اهُم ذلك يف 
بناء الثقة كآلية يف بناء السالم وحل النزاع أم العكس؟

إذا كان الهدُف مراعاَة االعتبار اإلنَْس�انية والحيلولة 
دون وقوع كارثة إنَْس�انية ش�املة، وعىل هذا األساس 
ج�اء اتّف�اُق الس�ويد بالتعام�ل م�ع قضي�ة الحديدة 
كقضية إنَْس�انية بخطوات تسمُح بإبعاد شبح الحرب 
عن املدينة وتثبيت وقف إطالق النار يف عموم املحافظة 
ومن�ع التحش�يد ون�ر مراقب�ن وإَع�اَدة االنتش�ار 
العس�كرّي؛ للفص�ل ب�ن الق�وات املس�لحة للفريقن 
بش�كل يقّلُل م�ن احتمال االحت�كاك وإخ�راج القوات 
العسكريّة لخارج املدينة 30 إىل 50 كيلو مرتاً والسماح 
بتَح��ّرك وعودة املدني�ن، وهي خط�وات كافية تؤمن 
تحقي�ق األه�داف اإلنَْس�انية املذكورة، إضاف�ًة إلبطال 
مزاعم العدوان عن التهريب وعائدات امليناء. َوإذَا كانت 
هن�اك جهة يجُب أن تُش�َكَر فهي الس�لطُة الوطنية يف 
صنعاء؛ ألَنَّها هي من قّدمت تنازالٍت حقيقيًة باملوافقة 
عىل وجود مراقبن يف امليناء وإَعاَدة االنتشار العسكرّي 

يف مناطق %90 منها تحت سيطرتها. 
أّما إذَا كان الهدُف تحميَل االتّفاق مكاسَب 

ما الهدُف من اّتفاق 
الحديدة؟

ظهوُر األصيل بشارة اقرتاب النصر

حقيقٌة ثابتة 

د. أحمد الشامي
 

وإرسائي�ل  وبريطاني�ا  أمري�كا 
تمي�ُل كأولوي�ٍة يف البُع�د العس�كرّي 
أنه�ا  الح�رب بالوكال�ة، بمعن�ى  إىل 
تس�تخدُم عمالَءها وأذنابَها كأحذية 
وأدواٍت؛ لتنفي�ذ أجنداته�ا يف الدَّوس 
ع�ىل كرامة الش�عب، ويف ح�ال قيام 
الوكيل باملهمة بنج�اح غالباً ما يظلُّ 
األصيُل متوارياً خلف الستار؛ ليتلّقى 
الوكي�ُل )الحذاء(، الجفاَء والس�خَط 

والكراهيَة. 
وعندما يفَشُل الوكيُل بأداء املهمة 

وتب�دأ بوادُر انهي�اره )تتقّطُع الحذاُء(، 
يب�دأُ األصيُل بالظه�ور تدريجي�اً؛ لرف�ِع معنوياِت 
األحذي�ة وإليق�اف تس�اُرع االنهيار ال�ذي قد يؤدي 
لس�حب البس�اط تماماً لصالح اليمن وبقية محور 

املقاومة. 
وه�ذا هو م�ا نش�اهُده اآلن، ها ه�و اإلرسائييل 
يتحدُث عن مش�اركِته م�ع التحالف 
ضد اليمن ويتزّعُم املعركَة يف وارسو. 
ُث بلُغِة  وها ه�و الربيطانيُّ يتح�دَّ
ال�ويص واملن�دوب الس�امي، ويطلُُب 
م�ن  الوطني�ة  الق�وى  انس�حاَب 

الحديدة. 
وه�ا ه�و األمريك�ي يتح�دَُّث عن 
مش�اركته الفعلية يف املعركة بقوات 

القبعات الخرضاء. 
لقد تكش�فت الحقائُق وانفضحت 
اس�تهلكها  الت�ي  العناوي�ن  ُك���ّل 
املرتزقُة يف هذا العدوان، وبات واضحاً حتى للحمري 
أنهم عبارٌة عن عبيد وأدوات للصهاينة واألمريكان. 

)َوُقْل َجاَء اْلَحقُّ َوَزَهَق اْلبَاِطُل(. 

يحيى المحطوري
 

الع�دواُن عامل�يٌّ والتآُم���ُر دويل.. 
وإرادة  كرام�ة  معرك�ُة  واملعرك�ُة 

واستقالل وسيادة.. 
ق�د يتق�دم الع�دوُّ هن�ا أَو هن�اك؛ 
بس�بب تقصرين�ا وبس�بب التف�ّوق 
وعوام�ل  ال�راع  أدوات  يف  امل�ادي 

القوة.. 
لك�ن اس�تعادَة الجغرافي�ا املحتّلة 
مس�ألُة وق�ت فق�ط.. يط�وُل ه�ذا 
الوقُت بإهمالنا وتقاُعِسنا وتقصرينا 

وتخاذلنا.. وعندم�ا يتَح��ّرك الن�اس بجد وتعاون 
وجه�اد وص�رب.. يك�ون وق�ُت االس�تعادة وجي�زاً 
.. ويحرمه  بالش�كل الذي يذِهُل العدوَّ
م�ن لذة الضجي�ج املصاحب لدخوله 

هذه املنطقة أَو تلك.. 
والثب�اَت  التوفي�َق  الل�َه  نس�أُل 
ولك�م..  لن�ا  والص�ربَ  والبص�ريَة 
ولجيش�نا ولجاننا.. ول�كل َمن يقُف 
خلَفه�م يف ُك���ّل س�احات وميادين 
املواجهة للعدوان والتصدي والغزاة.. 
يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْصرِبُوا َوَصاِبُروا 
َوَراِبُطوا َواتَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تُْفِلُحوَن.. 

صالح السقلدي*
ش�ابٌة عربي�ٌة ل�م تتج�اوْز 
عقَدها الرابع بعد، اس�تطاعت 
اللوب�ي  ع�رَش  تُه�����زَّ  أن 
الصهيون�ي بواش�نطن، وه�و 
اللوبي الذي يتهيَُّب من الحديث 
عنه كث�ريٌ من رؤس�اء العالم، 
واس�تطاعت أن تع�ّرَي العالقَة 
بن ه�ذا اللوبي وب�ن اإلدارات 
األمريكي�ة الحاكمة املتالحقة، 
ال�ذي يخ�ى أن  وه�و األم�ُر 
الع�روش  أصح�اُب  يقوَل�ه 
والجيوش العربية منذ عقود.. 

إنها “إلهان عمر” السياسيّة 
عرب�ي  أص�ل  م�ن  األمريكي�ة 
مجل�س  وعض�و  صوم�ايل 
الن�واب األمريك�ي ع�ن الحزب 
وبرغ�م  الت�ي  الديمقراط�ي، 
له�ا  الزمني�ة  امل�دة  ِق���َرِ 
من�ذ وصوله�ا إىل الكونج�رس 
–ع�ام ونص�ف ع�ام– إاّل أنّها 
أن تك�وَن جوك�َر  اس�تطاعْت 
الكونج�رس وُدّرة تاج�ه دون 
بعي�ون  األق�ل  –ع�ىل  من�ازع 
الع�رب  املواطن�ن  م�ن  كث�رٍي 
ُج��رأة  واملسلمن-، من خالل 
ما تطرحه م�ن انتقادات َومن 
حساسية املس�ألة التي تسّلط 
ونقص�د  اهتماماته�ا،  عليه�ا 
اإلرسائيلي�ة  العالق�ة  هن�ا 
األمريكي�ة والتحي�ز األمريكي 
إىل جانب إرسائيل عىل حس�اب 
العرب والقضية الفلس�طينية، 
اإلرسائيلي�ة  والعجرف�ة 
املدعومة أمريكياً ضد الش�عب 
الفلسطيني، كما ترّك��ز بكثري 
م�ن انتقاداتها ع�ىل ازدواجية 
األمريكي م�ع دولة  التعاط�ي 

إرسائيل والتملق لها 

امرأٌة عربيٌة 
تُهـزُّ عرَش 

أمريكا
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* رأي اليوم
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احتفاالت اليمنيني بجمعة رجب


