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مقتل السامري

يحيى صالح الدين
ــادة وقواعد  ــا فيهم الكثري من ق ــأ الجميع بم فاج
ــاب زعيم املؤتمر  ــر الشعبي العام خط حزب املؤتم
ــن للوطن،  ــات وخائ ــه إىل زعيم مليشي ــذي حول ال
ــاون مع  ــداده وتعهده للتع ــن استع ــن ع ــث أعل حي
ــودي األمريكي ونسيان كل  ــف العدوان السع تحال
ــا بحق الشعب  ــي ارتكبوها وقاموا به ــم الت جرائمه
ــم بعد كل الذي  ــح صفحة جديدة معه اليمني وفت
ــا جبني اإلنسانية مما  ــوا به من جرائم يندى له قام
ــاء التي سفكت  ــن وللدم ــة كبرية للوط ــرب خيان يعت
ــذا الخطاب إىل زعيم مليشيات ونزع  وتحول بعد ه
ــه وجهه القبيح وسقطت  القناع الذي كان يغطي ب

آخر أوراق التوت التي كان صالح يسرت بها عورته.
هذا الخطاب الننت صدم الكثري من قيادات املؤتمر 
والذين عربوا عن استيائهم الشديد من انقالبه عىل 
الوطن ووقوفه إىل صف  العدوان وأعلنوا أن خطاب 
ــام وإنما  ــر الشعبي الع ــن املؤتم ــرب ع ــاش ال يع عف
ــا واسعا  ــت الجماهري ارتياح ــن نفسه. والق يعرب ع
ــن وأد لفتنة عفاش  ــا قامت به األجهزة األمنية م بم
ــورة السيد عبدامللك بدر  ووجهت شكرها لقائد الث
ــه سبحانه ملا  ــد الل ــذي لواله بع ــي ال ــن الحوث الدي
خمدت فتنة "السامري" عفاش بهذه الرسعة الذي 
ــال الحرب األهلية يف اليمن خدمة  كان يرغب بإشع
ــي ولكي تعود  ــالم السعودي األمريك ــف الظ لتحال
ــة االستقالل  ــة منقوص ــة السعودي ــن للوصاي اليم
ــل السامري  ــود من الزمن عم ــادة فطول عق والسي
عىل تمكني األعداء من خريات ومقدرات البلد مقابل 
بقائه يف الحكم دون أن يعبأ بمصري املاليني من أبناء 
ــن الفقر  ــرتة حكمه م ــوا طوال ف ــب الذي عان الشع
ــع أن اليمن بلد اإليمان والحكمة  والجوع واملرض م
بلد غني بخرياته التي وهبها الله له قال تعاىل( بلدة 
طيبة ورب غفور) صدق الله العظيم، الجميع يعرف 
ــل واحد، أما  ــل السامري قوم موىس بعج كيف أض
السامري يف عرصنا كان أضالله كبريا وعجوله التي 
ــا كثريا من الناس كانت كثرية فتارة  قدمها ليضل به
ــوس الروافض  ــل محاربته لإلماميني املج قدم عج
ــن العلماء  ــذا العجل اآلالف م ــل ورشد تحت ه وقت
والرشفاء وتارة قدم عجل الديمقراطية وكم تخلص 
من معارضيه الذين زج بهم السجون من النارصيني 
ــري النارصيني وتارة قدم عجل محاربته لإلرهاب  وغ
وبسبب ذلك قدم البلد وسيادته وخرياته للشيطان 
األكرب أمريكا تعبث وترسح يف الوطن كيفما شاءت.

ــاق سامري موىس  ــول فإنه ف ــك ولتلك العج لذل
ــص الشعب من  ــه رب العاملني الذي خل ــد لل والحم
ــره وخداعه وفر هاربا وهو يقول كما قال  رشوره ومك
ــه إىل يوم  ــاس والعار يالحق ــوىس ال مس ــري م سام
ــه وحكمة قائد الثورة السيد  الدين وذلك بفضل الل
ــالم الله عليه الذي  ــك بدرالدين الحوثي س عبداملل
ــادع وتلقى  ــذا املاكر الخ ــه أالعيب ه ــم تنطل علي ل
ــريه.. فهنيئا  ــربة لغ ــت منه  ع ــة جعل ــة حيدري رضب
ــه قيادة واحدة حكيمة  للشعب الذي أصبحت لدي
ــادة الوطن و تميض به  ــة عىل استقالل وسي حريص

نحو العلياء نحو العز واملجد بإذن الله تعاىل.

ــي ألقاها السيد  ــارضات التمهيدية الت املح
ــد  مول ــرى  ذك ــاء  إلحي ــي  الحوث ــك  عبداملل
ــه أفضل  ــي (محمد) علي ــري البرشية النب خ
ــت بالنسبة يل  ــالة والسالم وعىل آله، كان الص
ــاح الذي  ــن يمني، هي املفت ــا كمواط شخصي
ــة دمج وعي وقيم  ــت أبحث عنه لفهم كيفي كن
ــد بوعي وقيم ومرشوع اإلنسان  ومرشوع القائ
ــا يف وعاء  ــب او األمة كله ــع او الشع او املجتم

واحد..

ــارضات األربع التي توجها  فكانت تلك املح
ــوي روحي وديني  ــوم بخطاب تعب السيد الي
ــدان  ــني بمي ــام اليمني ــي أم ــي ووطن وإنسان
ــح لكل يمني  ــارة عن مفاتي ــني، هي عب السبع
ــد  ــث السي ــان حدي ــرية ، إذ ك ــل وبص ذي عق
ــة وأعمدة ثالثة  ــن أسس ثالثة ورشوط ثالث ع
ــون عىل  ــه يف الك ــرصة سنن الل ــواة لن ــي الن ه
ــه ، األساس األول هو  أجندة الشيطان وأدوات
ــي (القيم)، و  ــي)، و األساس الثاني ه (الوع

األساس الثالث هو (املرشوع)..

ــن  ــه ع ــد وخطاب ــارضات السي ــاءت مح ج
ــاء والرساالت  ــرشوع) األنبي ــم وم (وعي وقي
ــل أساس من األسس  ــة لتوضح ان ك السماوي
ــل يحمل  ــق عىل الباط ــار الح ــة النتص الثالث

ــني،  املسار األول  ــن متالزمني وأساسي مساري
ــار الثاني  ــه واملس ــول نفس ــي والرس ــو النب ه
ــب واألمة التي  ــان واملجتمع والشع هو اإلنس

اتبعت الرسالة السماوية تلك..

ــد بداية عن أساس (الوعي)  فتحدث السي
ــي والرسول  ــه هو (وعي النب ــار األول في املس
ــي  الوع ــا)  نفسه ــة  الرسال ــي  ووع ــه  نفس
ــار قضية  ــذي انتص ــق بأن ال ــي املطل اإليمان
النبي أو القائد هو إيمانه بمهمته ومسؤوليته 
وواجبه ودوره يف نرش وعي الرسالة السماوية 
ــه، واملسار  ــف السماوي نفس نفسها والتكلي
الثاني هو (وعي اإلنسان واملجتمع والشعب 
ــان بهداية  ــوا وعي اإليم ــن اتبع ــة) الذي واألم
ــة، والذين  ــري يف تلك الرسال ــه والحق والخ الل
ــة  ــة الشعبي ــة الهوي ــك هيب ــد ذل ــوا بع شكل
ــدة  ــة الواح ــة واإلنساني ــة والقومي والوطني
والقوية والصلبة، املدافعة النتصار سنن الله 
ــاد أدوات ودول وجيوش  ــىل فس ــري ع يف التغي

وإمرباطوريات وممالك الشيطان ..

ــود (القيم)  ــا عن أساس وعم وتحدث ثاني
املسار األول يف أساس القيم هو (قيم األنبياء 
ــة السماوية  ــم وقيم الرسال واملرسلني أنفسه
ــة اإليمان  ــل العليا، قيم ــم واملُث ــا) القي نفسه

ــة والرشف  ــة الكرام ــة، قيم ــوى والهداي والتق
ــام الباطل،  ــار للحق أم ــزة، قيمة االنتص والع
ــم  ــرش، القي ــة ال ــري ومحارب ــرش الخ ــة ن قيم
ــاء  ــة األنبي ــرصت لقضي ــي انت ــالق الت واألخ
ــن  ــان م ــم أدوات الشيط ــت قي ــل وهزم والرس
ــر  ــور وقه ــم وج ــل وظل ــاد وقت ــاد وإفس فس
واستكبار وعبودية وانتهاك حرمات ، واملسار 
ــان واملجتمع  ــم اإلنس ــار (قي ــي هو مس الثان
ــال تلك  ــم أص ــن لديه ــة) الذي ــب واألم والشع
ــرد وكمجتمعات  ــالق كإنسان وف ــم واألخ القي
وكشعوب وأمم لها تاريخها، ولكنهم افتقدوها 
ــربوت أموال وسالح  بسبب سيطرة فساد وج
ــا عرف هذا اإلنسان  أدوات الشيطان، وعندم
ــم ووعوا  ــك الشعوب واألم ــذا املجتمع وتل وه
ــذه األخالق ، سوف  ــم بعودة هذه القيم وه أنه
ــم وتطورهم،  ــم وآدميته ــم إنسانيته تعود له
ــة الشعبية  ــوة الهوي ــم ق ــل به ــوف تتشك وس
ــدة  ــة الواح ــة واإلنساني ــة والقومي والوطني
ــىل أدوات  ــه ع ــار أدوات الل ــة ، النتص والصلب
ــان وانتصار الحق والخري عىل الباطل  الشيط

والرش)..

وتحدث ثالثا عن أساس وعمود (املرشوع) 
ــرشوع هو (مرشوع  ــاس امل ــار األول يف أس املس
ــني أنفسهم ومرشوع الرسالة  األنبياء واملرسل

ــب  وواج دور  ــرشوع  م ــا)  نفسه ــة  السماوي
ــه الله من  ــان األوىل والتي خلق ــة اإلنس ومهم
ــري والوعي  ــق ونرش الخ ــا، إلحقاق الح اجله
ــل والتفكري ،  ــال العق ــة وإعم ــم السامي والقي
ــرشوع التحرر  ــرش الخري، م ــري األرض ون وتعم
والسيادة واالستقالل، مرشوع رفض الهيمنة 
والتبعية واالرتهان واإلذالل واإلهانة والفساد 
ــار الثاني هو مسار (مرشوع  واإلفساد ، واملس
ــب واألمة) مرشوع  ــان واملجتمع والشع اإلنس
ــه وهدايته  ــان الحافظ عىل وعي ــة والكي الدول
ــة والكيان  ــرشوع الدول ــه يف كونه، م ــن الل بسن
ــا  ــان العلي ــم اإلنس ــة قي ــن الستمراري الضام
ــن صفاته  ــه الله أيها م ــي منح ــة الت والسامي
ــا تكرب الشيطان ولعنه  أمام مالئكته، وبسببه
ــزة والكرامة  ــة والقوة والع ــه، مرشوع الهيب الل
ــار واملعرفة  ــم واالبتك ــدل والحرية والعل والع
لكرس مشاريع وخطط أدوات الشيطان ودوله 

وجيوشه وإمرباطورياته وممالكه..

ــات السماوية  ــل الديان ــة هي ان ك الخالص
ــا اليمنيون منذ  نرصها اليمنيون واحتشد له
ــا إبراهيم،  ــالم الحنيف لسيدن البداية باإلس
ــم اليمنية هي من انترصت  فكانت قبيلة جره
ــت زوجته هاجر  ــه إبراهيم واستقبل لنبي الل
ونبي الله إسماعيل، والديانة اليهودية، التي 

ــي سليمان  ــد النب ــون عىل ي ــا اليمني اعتنقه
ــات،  ــاح و الحيوان ــن والري ــك الج ــذي مل ال
ــه، ملاذا هذا  ــه أرص ان يكون اليمنيون مع ولكن
ــن النبي سليمان وهو من ملك ما ال  اإلرصار م
ــه أو بعده،ولكنه أرص عىل  ــن قبل ــك أحدا م مل
ــة املسيحية،  ــني.. ؟!! والديان ــوه مسلم ان يأت
ــم بثبات  ــون وانترص الله به ــا اليمني اعتنقه
أصحاب األخدود، الديانة اإلسالمية، اعتنقها 
ــا األوس والخزرج  ــرصت قبيلت اليمنيون وانت
ــه عليه وسلم  ــي محمد صىل الل اليمنية للنب
وعىل آله ودخلت اليمن كلها اإلسالم برسالة، 

ونرش رجال اليمن اإلسالم لكل بقاع الدنيا ..

ــع) الذين  ــني هم (املجتم ــاذا.. ألن اليمني مل
ــي) بهدى  ــه نقاء (الوع ــك (املقاتل) من يمل
ــذي يملك (املواطن)  ــه، وهم (الشعب) ال الل
ــزة والرشف،  ــم) الكرامة والع ــارة (قي ــه طه في
ــه  ل ــد)  ــك (القائ ــذي يمل ــد) ال ــم (البل وه
ــة ذات السيادة  ــرشوع) بناء الدول ــة (امل عدال
ــالم والتبعية  ــالل والرافضة لالستس واالستق
ــات  ــوش ورشك ــوى ودول وجي ــان لق واالرته
ــان وأدواته،  ــالم وإرهاب وسياسة الشيط وإع
الن اليمنيني هم النواة األوىل لنرصة كل حركات 
ــم والوقوف مع  ــالل يف العال ــرر واالستق التح
الحق ضد الباطل ونرش الخري ومحاربة الرش..

من (وعي وقيم ومشروع) محاضرات وخطاب السيد عبدامللك إلحياء املولد النبوي
عبدالفتاح حيدره

ــىل األحداث لنستلهم  ــرأ سورة املنافقون ع سنق
ــة الرشكاء لفهم  ــات وطبيع ــن آياتها معرفة وصف م
ــم من واقع ترصفاتهم وأفعالهم   آليات التعامل معه
ــأن املجاهدين يف  ــة اليوم تشهد ب ــون هذه الطائف ك
ــدود أنهم  ــن يف الح ــة املتواجدي ــات وخاص الجبه
ــه يشهد انهم  ــاس وأصدقهم إيمانا . والل ــم الن أعظ
كذلك عظماء يقارعون االستكبار . رجال صدقوا ما 
ــن شهادتهم مردودة عليهم  عاهدوا الله عليه . ولك
ــاً بأفواههم . لم تتجسد  ــا تدليسا وكذبا ونفاق كونه
ــم تنعكس عىل منهجيتهم ولم  يف تعاملهم معهم ول
يرتجموها يف أي عون أو إرفاد باملال واألوالد أو حتى 
بالخطاب واملواقف بل الواقع يشهد عليهم بخالف 
ذلك تربصا وتعاونا مع صف األعداء كما قال تعايل 
ِ( إَِذا َجاَءَك اْلُمَناِفُقوَن َقاُلوا َنْشَهُد إَِنَّك َلرَُسوُل الَلِّه 
ــُم إَِنَّك َلرَُسوُلُه َوالَلُّه َيْشَهُد إَِنّ اْلُمَناِفِقنَي  � َوالَلُّه َيْعَل

َلَكاِذُبوَن)[1]
ــدون الطريق  ــة يعب ــادة الكاذب ــذه الشه وعرب ه
ــم بأنهم  ــن له ــن متعهدي ــادة املجاهدي ــوب ق اىل قل
ــن من عهودهم  ــم وضد أعدائهم متخذي مع موقفه
وإيمانهم وتحالفهم الرمزي سرتا وغطاء لفعل كل 
ــوء لتشويه  ــم . يترصفون بكل س ــح وإساءة له قبي
ــدا بأعمال  ــا وتجريحا وص ــة حلفائهم قبح سمع
ــُذوا أَْيَماَنُهْم  ــاىل ( (اَتَّخ ــال تع ــه كما ق ــريض الل الت
ــاَء َما َكاُنوا  ــِل الَلِّه � إَِنُّهْم َس وا َعْن َسِبي ــُدّ ــًة َفَص ُجَنّ

َيْعَمُلوَن)2
ــني وواثقني  ــوا متعاون ــا كان ــم يوما م ــم أنه وبرغ
ــن اإلخوان وآل  ــرون فيهم خالص الباطل م بهم وي
ــا ماأرتدوا  ــم .لكنهم رسع ــىل أيديه ــر مثال ع االحم
ــم وسول لهم الشيطان  عىل اعقابهم وعىل مبادئه

ــم يف بعض االمر  ــع األعداء وان يطيعوه التخابر م
ــص العظيم لهم كما قال تعاىل (  ويرون فيهم املخل
ــَك ِبأََنُّهْم آَمُنوا ُثَمّ َكَفُروا َفُطِبَع َعَىلٰ ُقُلوِبِهْم َفُهْم  ِل (َذٰ

َال َيْفَقُهوَن)[ 3].
ــذه الطائفة يملكون من الشكل  فمعظم قادات ه
ــادات والتجارب ما يبهر  واألجسام واملظهر والشه
ــم من الحديث والشهادات  وما يشد اإلعجاب .وله
ــت ويستمع  ــم ينص ــل حليفه ــا يجع ــربات م والخ
ــم وفلسفتهم ..ولكن  ــم وخطابهم وخرباته لحديثه
حني البأس وأمام مواجهة األحداث وبطش األعداء 
ــدرون عىل يشء  ــاب الجامدة ال يق ــم كاالخش تراه
ــط للمواجهة  ــول أو تبني أي خط ــن تقديم الحل م
أو حتى يشعروا اآلخرين أن لديهم مسؤولية. ..بل 
ــم فيصبحوا  ــون كل صيحة عليه ــس يحسب بالعك
جزءاً من املشكلة متبنني تهويلها وترويجها باالفك 
ــع سخطا  ــا يزيد الوض ــات وامليل مل ــرش اإلشاع ون
ــاالت  ــم لألشك ــح معالجته ــا. فتصب ــا وعذاب وهم
ــده األعداء فحكمهم  ــن املعاناة وفقا ملا يري جزءاً م
ــذره وبالتايل يجب عدم  ــم العدو الذي يجب ح حك
ــم وكذا عدم  ــم واالستماع اليه االعجاب بمظاهره
ــن حلول منهم  ــم أو البحث ع ــرح القضايا عليه ط
ــب مسؤولية  ــم أصاح ــم أو اعتباره ــون إليه أو الرك
ــايل( (َوإَِذا رَأَْيَتُهْم ُتْعِجُبَك أَْجَساُمُهْم �  كما قال تع
ــوا َتْسَمْع ِلَقْوِلِهْم � َكأََنُّهْم ُخُشٌب ُمَسَنَّدٌة �  َوإِْن َيُقوُل
َيْحَسُبوَن ُكَلّ َصْيَحٍة َعَلْيِهْم � ُهُم اْلَعُدُوّ َفاْحَذرُْهْم � 

َقاَتَلُهُم الَلُّه � أََنّٰى ُيْؤَفُكوَن)4
ــون إصالحهم  ــون هم املؤمن ــم ذلك سيكون وبرغ
ــم  ــري نفسياته ــم و تغي ــم وتزكيته ــني أداءه وتحس
ــني  ــم معرض ــوون رؤوسه ــم سيل ــم .لكنه وسلوكه

ــه محل سخرية  ــني من دين الل ــن جاعل ومستكربي
ــاىل ((َوإَِذا ِقيَل  ــال تع ــا ق ــه. .كم ــار لحاملي واحتق
ْوا رُُءوَسُهْم  ــَوّ ــْوا َيْسَتْغِفْر َلُكْم رَُسوُل الَلِّه َل َلُهْم َتَعاَل

وَن َوُهْم ُمْسَتْكِربُوَن) 5] َورَأَْيَتُهْم َيُصُدّ
وبالتايل ال يجدي معهم أي يشء مهما كان تأثريه 
عىل أنفسهم فالله غري قابل لتوبتهم كما قال تعاىل 
(َسَواٌء َعَلْيِهْم أَْسَتْغَفرَْت َلُهْم أَْم َلْم َتْسَتْغِفْر َلُهْم َلْن 
َيْغِفَر الَلُّه َلُهْم � إَِنّ الَلَّه َال َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنَي)6

وقد يقول القائل: ملاذا لم يغفر الله لهم ! الجواب 
ــون ويعملون بكل  ــي تليها .ألنهم يسع ــة الت يف اآلي
ــن  ــني معتمدي ــار املؤمن ــم إلفق ــم وطاقاته جهده
ــي يضجروا  ــاس ماليا حت ــة خنق الن ــىل منهجي ع
ــال تعاىل  ــوا .كمال ق ــوا وينقلب ــوا فينفض ويسخط
ــوا َعَىلٰ َمْن ِعْنَد رَُسوِل  ــُم اَلِّذيَن َيُقوُلوَن َال ُتْنِفُق ((ُه
ــاَواِت  َم ــُن الَسّ ــِه َخَزاِئ ــوا � َوِلَلّ ــٰى َيْنَفُضّ ــِه َحَتّ الَلّ
ــذه  ــوَن) 7 ويف ه ــنَي َال َيْفَقُه ــَنّ اْلُمَناِفِق َواْألَرِْض َوَلِٰك
اآلية توجيهات إلهية للمؤمنني بعدم الركون اليهم 
وعدم إعطائهم أي مسؤولية مالية أو تعيينهم عىل 
ــال أو أي مؤسسات إرادية مهما أعجبتم  خزائن امل
ــل سعيهم إفقار  ــة رقم 4 .فج ــم كما وضح يف اآلي به
ــا يحقق  ــا بم ــم وضياعه ــاء أمواله ــني وإخف املؤمن
ــم الجامحة يف خلق سخط وتذمر يف أوساط  رغبته
ــم وانتقاما من املؤمنني لذا هم العدو  األمة كيدا منه
ــم واعطاءهم ما حذرنا  ــني فال يجوز الثقة به ملعون

الله منهم بعدم توليتهم عىل رقاب وأموال الناس .
فجل همهم أن ينفضوا الناس من حول املؤمنني 
ــم يف استعادة  ــوا رغبته ــم ويحقق ــوا عليه لينقض
ــم اىل االنقالب  ــم وثرواتهم وعزتهم فسعيه مكانته
والعودة اىل ماضيهم شغفا بسلطتهم وغطرستهم  

ــا إَِىل اْلَمِديَنِة  ــِنئْ رََجْعَن ــاىل ((َيُقوُلوَن َل ــا قال تع كم
ــزَُّة َوِلرَُسوِلِه  ــا اْألََذَلّ � َوِلَلِّه اْلِع ــَنّ اْألََعُزّ ِمْنَه َلُيْخرَِج
ــنَي َال َيْعَلُموَن)8 وبالتايل  ــنَي َوَلِٰكَنّ اْلُمَناِفِق َوِلْلُمْؤِمِن
ــان يف سياق  ــم وخطابهم ك ــم ورشاكاته كل تعاونه
ــري اآلخرين  ــاط وتدم ــىل إسق ــل ع ــص والعم الرتب
ــم وحالفهم وأعطاهم  ــاض عىل من أئتمنه لالنقض
ــم . كل ذلك  ــم بأنفسه ــم لهم ثقته ــم وإعاده حقه
ــم ولهوهم  ــوال واألوالد وفرحه ــب ولههم باألم بسب
ــك . وبهذه األفعال هم أول الخارسين  وشغفهم بذل
ــرة سوء خسارة أنفسهم أو أوالدهم  يف الدنيا واآلخ
ــَن آَمُنوا َال  ــا أَُيَّها اَلِّذي ــال تعاىل ((َي ــم كما ق وأمواله
ُتْلِهُكْم أَْمَواُلُكْم وََال أَوَْالُدُكْم َعْن ِذْكِر الَلِّه � َوَمْن َيْفَعْل 

وَن)9 ِلَك َفأُوَلِٰئَك ُهُم اْلَخاِرسُ َذٰ
ــاس  ــن الن ــات م ــات والفئ ــذه النفسي ــالج ه ولع
ــال واالوالد فهي  ــاق بامل ــىل اإلنف ــو تشجيعهم ع ه
ــم وتزكية انفسهم ليصبحوا  العالج اإللهي لطمعه
ــن  ــع اآلخري ــش م ــني للتعاي ــني قابل ــاً مؤمن أناس
ــم  ــع انفسه ــن وم ــع اآلخري ــني م ــوا صادق فينطلق
ــوس ستعالج من  ــم فبعد أن تزكى النف ومع خالقه
ــني ((َوأَْنِفُقوا ِمْن  ــاً صالح ــاق .ليصبحوا أناس النف
ــَي أََحَدُكُم اْلَمْوُت َفَيُقوَل  ــا َرزَْقَناُكْم ِمْن َقْبِل أَْن َيأِْت َم
َق َوأَُكْن ِمَن  ــَدّ رَْتِني إَِىلٰ أََجٍل َقِريٍب َفأََصّ ــوَْال أََخّ رَِبّ َل

اِلِحنَي)[ 10] الَصّ
ــة األحداث  ــا يف ترجم ــون قد وفقن ــى أن نك نتمن
ــع لنجعل  ــط من الواق ــص القرآني والرب ــا للن طبق
ــق بيننا لتستبني طريق املنافقني، فعني  القرآن ينط
ــي خالصة نهج  ــني عىل األحداث ه ــىل القرآن وع ع

املسرية القرآنية....وصلوات ربي عىل محمد وآله.

امني عبدالوهاب الجنيد

سورة املنافقون وشركاء األمس

ــه وصيا،  ــل عىل أرض ــراً ،ولن يقب ــى ح ــن سيبق الوط
ــود واالستبسال،  ــن الصم ــد يم ــن السعي ــو اليم ــذا ه ه
وجبهته الداخلية عصية ومتماسكة، ضد قوى العدوان 
ــذ ما يقرب  ــذا هو الحاصل من ــه، وه ــودي ومرتزقت السع
ــن قبل تحالف  ــدوان عىل بالدنا م ــن 1000يوم ٍمن الع م
ــادة مملكة بني سعود وأذنابها  الرش والقتل العربي بقي

ومرتزقتها يف الداخل.
ــل والدمار،  ــن الحرب والقت ــن بعد هذه الفرتة م واليم
ــا تحالف  ــه علين ــذي يفرض ــادي ال ــار االقتص والحص
العدوان منذ بداية عدوانه عىل اليمن يف 26مارس 2015م، 
والذي فشل يف تحقيق أي من أهداف املزعومة والكاذبة، 
وذلك بفضل صمود وتماسك الجبهة الداخلية لشعبنا 
ــا  ــش وقواتن ــاء الجي ــات أبن ــم وتضحي ــي العظي اليمن
ــذه املرحلة املفصلية  ــة واللجان الشعبية، ويف ه املسلح

ــة من تاريخ اليمن املرشق،والتي ينظر لها العالم  والفارق
ــات  ــس ومصطلح ــن قوامي ــريت م ــر، غ ــاب ٍوفخ بإعج
ــداث التي شهدتها  ــارك، كادت األح ــروب وسري املع الح
العاصمة صنعاء يف األيام الثالثة املاضية أن تعصف بكل 
ــم العسكرية التي سطرها  ــزات والبطوالت واملالح املنج
شعبنا اليمني، ولكن كانت مشيئة الله خري حافظ لهذا 
ــه الشهداء األبرار،وحكمة القيادة  الشعب، ولدماء أبنائ
ــة األستاذ صالح الصماد وكل الرشفاء  السياسية برئاس
ــذي افشل هذا  ــب اليمني، ال ــاء الشع ــالء من أبن والعق

املخطط الذي ال يخدم الوطن.
ــري املخلصني الرشفاء،  ــن لن يقبل عىل ترابه غ  فالوط
ــع  ــت للبي ــه ليس ــاء أبنائ ــرار، وان دم ــني األح الوطني
ــاب دماء هؤالء  ــات عىل حس ــدات، وعقد الصفق واملزاي

الشهداء .

ــدوان خارجي همجي، وليس من  فالوطن يتعرض لع
ــاف الجبهة الداخلية،  ــة احد شق الصف وأضع مصلح
ــى لتحقيق أي  ــدو الذي يسع ــو الع ــد األول ه فاملستفي
ــف وإضعاف  ــق ص ــل إال بش ــن يحص ــذا ل ــب، وه مكس

الجبهة الداخلية.
فمن يريد أحداث البلبلة ونرش الفتنه وإقالل السكينة 
العامة للمواطن، فال قبول له بيننا كائناً من كان، والوطن 
ــخ لن يرحمه واألجيال ستحاسبه، وان  لن يقبله والتاري
ــا، وهي من ستجرفه إىل  ــل قطرة دم تسفك سيتحمله ك
ــة التاريخ والعمالة والخيانة، فال مكان للمتاجرين  مزبل

بالدماء ولقمة عيش املساكني.
ــون  والعي ــه،  الل ــني  ع ــا  وتحرسه ــري  بخ ــاء  فصنع
ــاء  ــن وأبن ــة واألم ــوات املسلح ــاء الق ــن أبن ــرة م الساه
ــان الشعبية،وجبهتنا أكرث قوة  ــاء واللج ــل الرشف القبائ

ــارضة وهي من ستدير  ــا جاهزة وح وصالبة،وصواريخن
ــذي أطلقته قواتنا  ــروز املجنح ال ــة، وما صاروخ ك املعرك
ــووي يف أبوظبي،  ــة الن ــىل مفاعل الرباك ــة ع الصاروخي
ــري دليل عىل  ــة إال خ ــة عالي ــه بدق ــاب هدف ــذي أص وال
ــد العدوان،  ــا صفا ًواحدا ًض ــا وثباتنا ووقوفن جهوزيتن
ــك وصالبة  ــىل تماس ــن تؤثر ع ــرية ل ــداث األخ وان األح
جبهتنا الداخلية، جبهتنا ضد قوى العدوان ومرتزقته، 
وان الفشل هو نصيب العدوان وعمالئه والنرص حليفنا 
ــه الله(  ــىل شعٍبٌ وصف ــال خوفٌ ع ــم ف ــااااادم أعظ والق
ــه( بالحكمة  ــه رسول ــأس الشديد ) ووصف ــوة والب بالق

واإليمان).
ــار للخونة  ــزي والع ــا ً،والخ ــرا أبي ــن ح ــاش اليم وع

والعمالء.

محمد صالح حاتم

الوطن بخري وجبهته متماسكة.. رغم الجراح
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