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من وعي وقيم ومشروع محاضرات السيد عبدامللك 
الحوثي الرمضانية، املحاضرة العشرون .. (٢٠ )

خسارة لألدوات الداخلية والخارجية واملستفيد أمريكا 
وبريطانيا، وإسرائيل.. كشف حساب لقوى العدوان

يوم القدس العاملي

عبدالفتاح حيدرة

جميل أنعم العبيس

أشواق مهدي دومان

ــك الحوثي يف محارضته  ــدث السيد عبداملل تح
ــان عن خطر  ــهر رمض العرشين من محارضات ش
ــوم عمالة وتجسس  ــوم خطر، ومفه ــاق كمفه النف
استخباراتي لصالح األعداء، مفهوم النفاق كعمل 
ــط  ــة، وتثبي ــة الداخلي ــة الجبه ــي لخلخل تخريب
ــم ومهامهم تجاه الله  ــن أداء مسؤولياته الناس ع
والوطن وتجاه العدوان، وتجاه أعداء األمة، ولخطر 
ــايص والذنوب،  ــد عن كل املع ــاق تحدث السي النف
ــات والتي هي من  ــي تسبب االخالل باملسؤولي الت

الفسوق، كما ان االختالل بالوالء يسمى النفاق..
ــدت املحارضة حول النفاق أن أمريكا تتحرك  أك
ــن يفضحها  ــاق بعناوي ــة النف ــة بحرك ــل األم داخ
ــام  للنظ ــزي  املخ ــف  واملوق ــىص،  واألق ــدس  الق
السعودي واإلماراتي أظهرهم واضحني يف عدائهم 
ــرا يف صفقة  ــة يف فلسطني ومؤخ ــات املقاوم لحرك
القرن ونقل السفارة األمريكية إىل القدس، واإلعالم 
ــة وتشويهية عىل  ــة عدائي ــودي يشن حمل السع
حركات املقاومة الفلسطينية لصالح اإلرسائييل..

ــن املنافقني  ــد السيد ان الكثري م ــول ذلك أك وح
ــي والدور  ــدور األمريك ــل بني ال ــون إىل الفص يسع
ــي، ودورهم  ــاط باألمريك ــيل لتربير االرتب اإلرسائي
ــف األمريكي  ــون يف الص ــن يقف ــني، وكل م كمنافق
ــن وهزائم يف سوريا  ــر كبرية يف اليم يتلقون خسائ
ــن  ــاع واآلالم نح ــت األوج ــا كان ــراق، ومهم والع
ــون لطبيعة املعركة التي  ثابتون عىل موقفنا مدرك
ــال  ــي لئ ــا أن نضح ــا، ورشف لن ــدف هويتن تسته
ــون عبيدا إال لله، وأال تتمكن قوى الطاغوت من  نك

السيطرة علينا..
ــد السيد ان  ــف للمنافقني، أك ــار التوصي ويف إط
ــل فرقانا يف هذا  ــد يوم الوعي ويمث ــوم القدس يع ي
ــىص إال من يعادي عدو  ــرص، ولن يكون مع األق الع
ــن يعادي  ــع فلسطني إال م ــون م ــىص، ولن يك األق
ــع فلسطني  ــن يقول أنا م ــا، أما م ــل وأمريك إرسائي
ــق وعميل،  ــو كاذب ومناف ــي إرسائيل فه وصديقت

ــد عبدامللك إلحياء يوم القدس العاملي  ودعا السي
ــاق ولكل من  ــة النف ــح حرك ــف وفض ــوان لكش كعن
يتعامل مع أمريكا وإرسائيل ويعادي أحرار األمة..
ــون يلعبون دورا هداما يف املجتمع، ودورا  املنافق
ــب علينا هو  ــة، وما يج ــف األم ــا لشق ص تخريبي
التصدي للمنافقني، الن من أهم الدوافع للنفاق هو 
ــعبي محاطا  ــون صاحب سلطة أو التأثري ش ان يك
ــداء األمة، هذا  ــع الرتباط البعض بأع بعوامل تدف
ــة، والكثري من  ــه ارضار األم ــرتط علي ــاط يش االرتب
ــاء ويعرف ان بعض ترصفاته تشكل  املنافقني أذكي
ــب  ــا صاح ــة يبتغيه ــة، مصلح ــة مشرتك مصلح
ــدو، وكل منافق يف  ــة ومصلحة يبتغيها الع السلط
كل مستوى هو مريض يف قلبه وليس سليم النفس 

، عنده خلل كبري يف نفسه..
ــد عن فئات املنافقني، من خالل ما  حديث السي
وصفهم به القرآن، ومن صفاتهم انهم يتولون أعداء 
األمة، فمن يتوىل الكيان اإلرسائييل فإنه إرسائييل، 
ــرض سرتاهم بشكل  ــن يف قلوبهم م املنافقون الذي
رصيح، واليوم فيه تسابق وتنافس للمصالحة مع 
ــا يف تسابق السعودية  ــل وأمريكا، كما نراه إرسائي

واإلمارات..
ــر العوامل للنفاق، هم أولئك  إن من أسوأ وأخط
ــون بالله ظن السوء، عندهم سوء ظن بالله،  الظان
وليس عندهم أي اعتبار لله ، وال إيمان بالله، مثال، 
ــن إلحاق هزيمة  ــوف نجد ان حزب الله تمكن م س
ــه هذا يف  ــار حزب الل ــل، ولكن انتص ــة إلرسائي مذل
ــات املنافقني انه لم يكن هناك أي فرصة ألن  حساب
ــل، ان من صفات  ــه سينترص عىل إرسائي حزب الل
ــه، لديهم ثقة  ــة بالل ــس لديهم ثق ــه لي ــني ان املنافق
ــر يرونه هو  ــوي واملسيطر، املسيط ــرف الق يف الط

القوي، ويعتمد عليه املنافقون من دون الله..
ــان للنفاق  ــي توصل اإلنس ــن األسباب الت إن م
ــايص، ولذلك يجب الحذر  ــري من الذنوب واملع الكث
ــول اإلنسان إىل  ــد يتح ــوب واملعايص فق ــن الذن م

ــا  ــه خائف ــايص تجعل ــوب واملع ــق، ألن الذن مناف
ــاق له مستويات متعددة، فهناك  ومشككا، إن النف
ــم، عندهم حالة  ــريون جدا يف نفاقه منافقون خط
ارتياب وشك كبري بالله، والبعض يصلون إىل درجة 
ــاق القتايل ، والفئة القتالية من املنافقني يجب  النف
ــاك الدرجة األولية من  ــا بالقتال، وهن التصدي له
ــد األمان من الطرفني،  ــاق، وهي الفئة التي تري النف
ــني واألمان من أعداء املؤمنني، ولم  األمان من املؤمن
تصل بهم درجة نفاقهم إىل أنشطة عدائيه ولكنهم 
ــع العدو،  ــط تنسيق م ــىل وجود رواب ــون ع يحرص

يسمون انفسهم حياديني..
ــا أطلق عليهم  ــرب فئات النفاق هي م إن من أغ
ــاب  أصح  ، ــاق)  النف ــة  (مطاوع ــوم  الي ــد  السي
ــون  يحول ــن  املساجد،والذي ــر  ومناب ــد  املساج
ــؤالء يلعبون  ــد رضار، وه ــد الله إىل مساج مساج
ــل أنشطتهم لشن حرب  ــا، ويعدون ك دورا تفريقي
ــال مسجد  ــداء، فيكون مث ــح األع ــىل األمة لصال ع
ــزم ملواجهة  ــداء، وتثبيط الع ــات لألع ــدم خدم يق
ــاك فئات من النفاق لهم مصلحة  أعداء األمة، وهن
ــداء مع املؤمنني ويعملون ظاهريا لصالح األمة  للع
ــن خالل  ــح األعداء م ــون لصال ــن يعمل ويف الباط
ــظ لتحمل املسؤولية،  ــاف والتهويل والتثبي االرج
وزرع اليأس واإلحباط، وتثبيط كل ما يشكل عامال 

ايجابيا ملواجهة األعداء ..
ــد القاسم املشرتك  ــت املحارضة بتحدي واختتم
ــا ،  ــر دائم ــم للمنك ــو ممارسته ــني وه ــني املنافق ب
وينهون عن املعروف، وكلهم يعملون لصالح أعداء 
ــل، ويعادون كل من  ــة، لصالح أمريكا وإرسائي األم
ــف ضد أمريكا وإرسائيل، تجدهم يستاءون من  يق
انتصار املؤمنني عىل اعداء األمة، ويفرحون عندما 
ــن املنافقني  ــرآن الكريم موقفه م ــب األمة، والق تنك
ــي القرآني   ــب أن يعمم الوع ــح ورصيح، ويج واض

للحد من عمل ونشاط املنافقني..

ــة تخرس كل  ــة، األدوات املحلي ــاب خاطف ــردة حس بج
ــري املعلنة  ــادة الرشعية" وغ ــداف املعلنة "إع يشء، باأله
ــداد القتىل  ــودة، ناهيك عن أع ــات املناطقية املوع بالكيان
والجرحى واملعوقني ضحايا بل قرابني الرشعية وتحالف 
ــالق واملبادئ  ــايف للقيم واألخ ــود وأوالد زايد املن ــن سع ب
ــق املواطنة والجار، ودول العدوان كذلك  والدين الحق وح
تخرس باالقتصاد واملال وتردي مستوى معيشة املواطن، 
وكيف كان حال املواطن والدولة واألرس الحاكمة قبل وبعد 

العدوان. 
ــي والسلفي  ــي واإلخوان ــر للتكفري الوهاب ــك األم وكذل
ــف كل إسالم  ــف وُفضح زي ــة القدس ُكش ــالن يهودي وبإع
ــي املُسلط  ــي واإلخوان ــادي الوهاب ــري الجه ــرية التكف وغ
ــل  ــح والقت ــط بالذب ــني فق ــرب واملسلم ــىل الع ــن ع واملعل
بالجملة وتجاه العدو الصهيوني اإلرسائييل صمت وسالم 

وأهل كتاب وتوحيد. 
ــي، خرست  ــزاق العامل ــات االرت ــرست منظم ــك خ وكذل
ــن امليدان لحفظ هيبتها املهدورة، مثل  مبكراً وانسحبت م
ــالك ووتر والداين جروب، واملستفيد أمريكا بالرتليونات  ب
ــات األسلحة  ــارات فقط من صفق ــات امللي ــا بمئ وبريطاني
ــع فواتري الدعم اللوجستي  وتوفري الغطاء السيايس، ودف
ــة  ــار الصناعي ــم واألقم ــادة والتحك ــي والقي واملخابرات
ومرتزقة الطائرات وغريهم من رشكات األسلحة ووظائف 

للشعب األمريكي واإلنجليزي. 
ــون يهودية  ــي صهي ــون لبن ــراد أن يك ــرب ي ــح األك والرب
ــم وتمزيق  ــاض ودمار وتقسي ــدس عىل أنق ــني والق فلسط
ــارات وقطر  ــه بالسعودية واإلم ــي واحتالل ــن اليمن الوط
وتركيا واألردن واملغرب ومرص والسودان وحتى البحرين 
ــي واإلخواني،  ــالم التكفريي الوهاب ــم أدعياء اإلس ومعه
ــاً وسياسياً  ــل جبهة موحدة عسكري ــل الجميع والك ودخ
ــاً واقتصادياً وبخطاب تكفريي مناطقي عنرصي  وإعالمي
طائفي ساليل كهنوتي ضد أنصار الله ومن يتحالف معهم، 
ــاء اليمن االتحادي  ــادة الرشعية" وبن ــدف معلن "إع وبه
ــاء، وهو األمر  ــره الشعب باالستفت ــذي لم يق ــدرايل ال الفي

الذي رفضه مكون أنصار الله يف مؤتمر الحوار. 
األهداف املعلنة تتناسل كتناسل الجيوش واملجموعات 
ــة وحماية أهل  ــالم والعروب ــىل اإلس ــة للحفاظ ع املسلح
ــي العربي  ــن القوم ــن األم ــاع ع ــة والدف ــة والجماع الُسنَّ
ــوس والفرس  ــة البحري، واملج ــظ عىل خط املالح والحف
ــنطن ال  ــالن يهودية القدس من واش ــا لألسف إع ــخ.. وي إل

يهدد األمن القومي العربي واإلسالمي.

ــي باإلثم  ــيل والخارج ــدوان الداخ ــوى الع ــادت ق وتم
والعدوان فخرست كثرياً وستخرس أكرث يف القريب العاجل 
واللعنة من نصيبهم وكذلك غضب الله سبحانه وتعاىل، إالَّ 

الذين تابوا وأصلحوا.
أوًال األدوات الداخلية
- الحراك الجنوبي... 

ــارات والسعودية من  ــع اإلم ــع الرشعية ثم م ــف م تحال
ــي وإعالن  ــن االحتالل اليمن ــن التحرر م ــدف معل أجل ه
ــس االنفصال بل كيان الجنوب العربي، واليوم الجنوب  لي
ــون  ــل وُيقتل ــون الساح ــراك يحتل ــو الح ــل ومقاتل محت
ــل الخارجي والخونة  ــرون ليخلوا الجنوب للمحت وينتح
ــرث للجنوب  ــم وتمزيق أك ــون بتقسي ــدد الذين سيقبل الج
ــوب يف الساحل  ــاً مقاتلو الجن ــب املناطقية، وحتم بالنخ
وعسري ونجران وجيزان َسُيقتلون أو َسُيقتلون وال مجال 
أمامهم للعودة فاالستمرار بالقتال يعني هالكهم والتفكري 
ــن طريان الجو  ــي فناءهم وبرسعة أكرب م باالنسحاب يعن
ــن اليمني  ــاىل وللوط ــه وتع ــه سبحان ــوالء لل ــادي، ال املع

الواحد سينقذ ما يمكن إنقاذه بالنسبة لهم ولهم فقط.
 - مناطقية تعز... 

محافظ تعز السابق وقادة التحرير املناطقي من مخاليف 
ــة  ــت نتيج ــاذا كان ــرتاكي م ــي واالش ــارصي واإلخوان الن
ــة اليمنية والتاريخ  ــم وأين هم؟ تعز تخرس باملواطن أفعاله
ــل أجزاء منها، ربما عدم  ــي والقومي، والتكفري يحت الوطن
ــا وراء الحدود  ــز يف جبهات الساحل وم ــراط أبناء تع انخ
وغريه سيشكل رد فعل وعي وطني معاكس ملا كان، نتمنى 

ذلك والبداية من البيوت التجارية العائلية وإعالمها.
- إخوان اإلصالح... 

ــم مأرب  ــة وال إقلي ــات ال خالف ــل املستوي ــة عىل ك خيب
ــرة، السعودية واإلمارات  ــد وال دنيا وال آخ وال إقليم الجن
ــرون يف التحالف معهم  ــك مستم ــا ومع ذل ــم إرهاب تعتربه
ــوالء والطاعة لبني  ــري جددوا ال ــي وزوجة السف فالزندان
ــدث وما  ــم بعد كل ما ح ــور إعالمي له ــر ظه ــود يف آخ سع

سيحدث لليمن والقدس ولهم أيضا.
- عائلة عفاش... 

ــس وطرب  ــرس واُن ــارق عفاش وح ــاش وط ــح عف صال
ــة  ــاء، وال جمهوري ــدة وصنع ــط للحدي ــة فق والجمهوري
ــز، وكذلك مأرب،  ــوب، وال جمهورية يف تع ــة للجن وال يمني
ــن العائلة ارتىض ذلك العرض الوهمي،  فالعائلة بل فرع م
وينطبق عليه نفس مصري الحراك قتًال وتقتيًال ال انسحاب 
ــزاف يف الساحل الستمرار القتل  وال تقدم، بل جيب استن

ــات الدولية لن ترفع عن أموال عفاش وال  والقتل، والعقوب
ــة الطرب األصيل للحديدة  عن السفري األسري، وجمهوري
وصنعاء لن ترى النور فهي عرض وهمي الستدراج حرس 

وأمن العائلة للساحل الغربي لسفك الدم اليمني.
- جماعات التكفري الوهابي والسلفي...

ــة ينجزونها ثم  ــام دموي ــم مه ــوا له ــوا وحل ــا ذهب أينم
ــؤالء القوم ال  ــاذا ه ــدري مل ــاً، وال ن ــم الحق ــص منه التخل
ــون، قوم التكفري واملناطقية  يفكرون وال يعقلون وال يتعلم
ــارج العربي املوايل  ــان للخ ــة والتفرقة واالرته والعنرصي
ــدويل أو  ــاء بالقانون ال ــم الفن ــا، ومصريه ــود وأمريك لليه

الوطني.
ثانياً دول العدوان

كيف كانت قبل العدوان وكيف أصبحت وأصبح شعوبها 
بعد العدوان من السعودية وقطر والسودان ومرص واألردن 
وتركيا واإلمارات، ترامب أمريكا يحلب، وبريطانيا تحلب، 
ــف العدوان تستنزف، والشعوب تجني املعاناة، بل  وتكالي
ــن وهو مؤرش بانهيار  ــكك لألرس الحاكمة ظهر للعل أن التف

السعودية واإلمارات، بعد انتهاء مربر بقائهما. 
ــاب اإلخواني،  ــم اإلره ــة بدع ــارصة ومتهم ــر مح وقط
ــل ألهل ضفة  ــه مظاهرات الوطن البدي ــف ب واألردن تعص
ــارج للتقشف،  ــي سفارات بالخ ــني، والسودان يلغ فلسط
ــي تتآمر عىل  ــن أمريكا الت ــرصخ م ــا الخالفة ت ــى تركي حت
ــوم، ولتتحطم أسطورة  ــة املنهارة يوماً بعد ي اللرية الرتكي

االقتصاد الرتكي للخليفة أردوغان. 
ــى وستسيطر  ــا دولة عظم ــرصف وكأنه ــارات تت واإلم
ــح عمالقا  ــئ والجزر، وستصب ــل واملوان ــىل كل السواح ع
ــرشق  ــالد ال ــة ملي ــد عسكري ــي إال قواع ــا ه ــا، وم اقتصادي

األوسط , الكبري يهودياً والقزم عربياً.
ــن مقربة  ــن ميدان اليم ــر واالنسحاب م ــم املبك والتقيي
للغزاة كان من نصيب البالك ووتر واملغرب ومرص بالعسكر 
ــة ومؤتمر الشمال، جرد حساب خارس  والبعض من سلفي
ــد أمريكا  ــح وكذلك إرسائيل، واإلمارات تناش وأمريكا ترب
ــي، والطائرات اإلرسائيلية تكشف  احتالل الساحل الغرب
ــع تقريرا للبيت األبيض احتالل الحديدة سهل جداً،  وترف
ــا امليدان  ــن بدخوله ــب الخارسي ــق مواك ــا ستلح وأمريك
ــعب اليمن  ــا تخرس إرسائيل، وش ــربي، وبخسارة أمريك ال
ــري يف الدنيا قبل  ــد والصابر سريبح باألخ ــاوم والصام املق
ــة الواحد األحد نارص املستضعفني  اآلخرة، بعون ومشيئ

املؤمنني، والحمد لله رب العاملني.

أصبح الخروج يف آخر جمعة من رمضان 
إلحياء القدس يف ضمري األجيال ؛ إلنعاش 
من ماتت هويتهم موتا رسيريا وروحيا وما 
عاد ينفعها صعق كهربائي وال عاد يفيقها 

لقاح و مضاد حيوي وال عقاقري الكون.
ــوب يف يوم واحد ويف  فكان خروج الشع
ــن بالقرآن  ــان يؤم ــل مك ــد يف ك ــهر واح ش
ــو بمثابة ركن من أركان اإلسالم  واجباً وه
ــدس  والق ــة  ــدس عربي فالق ؛   ــان  واإليم
ــوىل الذي لم  ــرار امل ــر وإق ــة بتقري إسالمّي
ــِمّ األقىص كنيسة وال بيعة وال صومعة  يس
ــب ومن  ــن هو ترام ــاه املسجد فم ــل سّم ب
نتنياهو ليغتصب هويتنا ويغتال كينونتنا 
ــه إياه _  ــذي أعطانا الل ــا حّقنا ال ويسلبن
ــن بآيات وسور  ــني ومؤمنني_ نؤم كمسلم
ــأّن األقىص  ــب الله ب ــذي فيه  كت ــرآن ال الق
ــأّن القدس لنا وبركتها  مسجد ومقّدس وب
ــاء واملرسلني  ــا يف قصص األنبي وقدسيته
ــوم يف تلبية نداء القدس  حّق..   واجبنا الي

بات أوجب من أّي وقت مىض ..
ــرب عىل  ــالن الح ــدس هو إع ــوم الق في
ــه االستكبار  ــل وهما وج ــا وإرسائي أمريك

العاملي .
ــىل كّل  ــرض عني ع ــدا ف ــدس غ ــوم الق ي

مسلم ومسلمة ..
ــة يف أذن ترامب  ــو رصخ ــوم القدس ه ي
ــو دوس ألنف  ــة يف وجه نتنياهو وه ولطم
ــن بأيديهم  ــني م ــرب املتخاذل ــام الع الحّك

سّلموا القدس إلرسائيل ..
ــدس نهضة ووعي وحق للقدس  يوم الق

علينا .
فيا كّل منتٍم لإلسالم : انترص للقدس من 

وطنك ومن مكانك ومن عاصمتك ..
ــك  ورشف ــك  وعرض ــك  لدين ــرص  انت
وهويتك بخروجك يف يوم القدس متحديا 
ــن ملوك  ــرور األوغاد م ــف ترامب وغ صل

وحكام العرب الجبناء ..
ــه  ــر وسيلي ــاد أصغ ــدس جه ــوم الق ي
ــوم القدس  ــرب وسنلتقي يف ي ــاد األك الجه
ــا جّرارة وسيكون موعدنا  الّصبح  جيوش

، أوليس الّصبح بقريب ؟!
ــة من سبات حكام  صبح الوعي واليقظ
خنعوا وركعوا ؛ فلتكن الثورة عىل ظلمهم 
ــروج يف مسرية يوم  ــم لألقىص بالخ وبيعه
ــم ، و لنُطف   ــورة عليه ــدس ترجمان ث الق
ــني  ــىص أوىل القبلت ــول األق ــا  ح بأرواحن

وثاني الحرمني..
ــت  العرب  ــدار  صم ــز وج ــرس حاج لنك
الذين ناموا  عن فلسطني عقودا من الّزمن 
ــد ال يسمن وال يغني  ــجب وتندي إّال من ش
ــورة اإلسالمّية ( عىل  من جوع ،فكانت الّث
ــرار يف كّل   ــة لألح ــران ملهم ــاه )يف إي الّش
ــازت بميزتني عن كثري  ــم كما  أّنها امت العال
ــة القوانني  ــورات الّنظرّية الوضعّي ــن الّث م

فقد جاءت هذه الّثورة :
_  إسالمّية حقيقّية اإلسالم 

ــذا خطفت  ــة ، وبه ــة تطبيقّي ديمقراطّي
ــة يف الوطن  ــورات تقليدّي ــن ث ــواء ع األض
العربي أرشفت عليها املاسونّية فاختارت 
عمالءها بيدها ليتم تمرير تجاوزات تزهق 
ــة وتحلم برشق  ــة العربّية اإلسالمّي الُهوّي
ــو خارطته  من املسجد  أوسط جديد تخل

األقىص ليحّل محّله هيكل سليمان ..
ــذة وحبل  ــي منق ــورة الخمين ــاءت ث ج

ــم  ــّوه باس ــّرف املش ــالم املح ــاة لإلس نج
ــت اآلن عن فلسطني  ــة التي تنازل الوهابّي
جهارا نهارا وبكّل وقاحة وبجاحة وحكام 

العرب يف سبات العمالة ..
ــادى ودعا  ــذي ن ــدس ال ــوم الق ــان ي فك
ــورة اإلسالمّية  ــا قائد الّث ــه أّول من دع إلي
ــه معجزة وإلهاما  ــة ،فكانت دعوت اإليرانّي
ــة  ــة العربّي ــا األنظم ــّرت به ــه  تع ــن الل م
ــت دعوة  ــرب ، كان ــان األك ــة للّشيط الخانع
ــة  ــي ) كرصخ ــي  ( الخمين ــد الّروح القائ
إرسافيل ابتعثت روح فلسطني يف كّل روح 

عربيّة مسلمة مؤمنة  بقوله (تعاىل ):
ــن  م ــده  بعب أرسى  ــذي  ال ــان  سبح  "
ــد الحرام إىل املسجد األقىص الذي  املسج

باركنا حوله ".
ــوق إنقاذ يف بحر  ــوم القدس العاملي ط ي
لجّي متالطم ،اختلط فيه الحابل بالنابل 
ــه الله  ــا يميز ب ــو مّم ــوم القدس ه ــان ي فك

الخبيث من الّطّيب.
ــد  ــل بع ــني : ه ــرب واملسلم ــّل الع ــا ك في
ــول األقىص  ــن قضّية وهل ماح ــىص م األق

من  مقّدسات أعظم من القدس ؟
ــرج  فسنخ ــني_  اليماني  _ ــن  نح ــا  وأّم
ــم قضيتنا  ــه غري ــة يف وج ــار الّرصخ بشع
ــم  ــا ورغ ــم جراحن ــدس ) رغ األوىل ( الق
ــّن القدس قضّيتنا  ــا ورغم غربتنا لك آالمن

األوىل فال عشنا لو لم ننترصلألقىص..
ــدس  الق ــل  وألج ــني  املظلوم ــل  وألج
ــه  ــال الل ــعار رج ــة ش ــرج بالرصخ سنخ
ــرج  ــار، سنخ ــن األنص ــن يف وط املنترصي
ــوت إلرسائيل ، و البد  ــوت ألمريكا وامل بامل

أن تموت.

نعمة اختفاء علماء الضالل!

أمني عبدالوهاب الجنيد

ــا جنته األمة من أثر  الرصخة  إن من أعظم م
ــع من  ــْت جمي ــدت وأصّم ــت وأخم ــا ألجم أنه
ــون أنفسهم علماء عرب  كانوا يف الساحة يسم
ــن أو باسم األمة.  ــني باسم الدي ــني أو ناعق ناطق
ــع  أو نرى أي  ــا لم نعد نسم ــن يوم انطالقته وم
عالم عربي عنده القدرة أو الشجاعة أو الحجة 
عىل أن يطل برأسه يف تبني قضايا األمة أو يقدم 
ــول أو عن مظلوميات  ــح أو يتكلم عن حل النص
ــي  ــة الت ــم القديم ــو بطريقته ــى ول ــة حت لألم

ــوا فيها لقرون عن فلسطني أو غريها دون  هرقط
ــوا وأخرسوا بل  ــل صمتوا وباع ــر يذكر، ب أي اث

كتموا الحق وهم يعلمون.
وبالتايل  يعترب خلو الساحة منهم اكرب نعمة 
ألهل الحق  فإرادة الله تقتيض ذلك ومن لم يدرك 
ــد ذاكرته  ــر و يستعي ــه أن يدقق النظ ــك علي ذل
ــام العالم كله  ــدان يتكلمان أم ــاك فقط قائ فهن
ــجاعة ومسؤولية وهما: (السيد  بكل صدق وش
ــن نرص  ــد حس ــن - والسي ــدر الدي ــك ب عبداملل

ــوت أنصار الله  ــون األمة - وكذا ص ــه يخاطب الل
ــد املستكربين  ــون رصخة الحق ض ــن يرفع الذي
ــد  أزهقوا  ــل فق ــاء الباط ــا علم ــارا،  أم ــال ونه لي
ــرب التحريض  يف   ــوا انهيارهم باإلعالم ع فعوض
ــعب الرصخة وقياداته،  الفضائيات ملواجهة ش
ــري إال يف من أمر  ــه ال خ ــالم الله ان ــذا يؤكد ك وه
ن نَّْجَواُهْم إِالَّ َمْن  َ ِيف َكِثٍري مِّ ــريْ باملعروف  ((الَّ َخ
ــنْيَ النَّاِس  ــُروٍف أَْو إِْصالٍَح َب ــٍة أَْو َمْع ــَر ِبَصَدَق أََم
ــه إال أهل الحق  ــن يبلغ رساالت الل ــا ل )) وأيض

ــِه َوَيْخَشوَْنُه وََال  ــاَالِت اللَّ ــَن ُيَبلُِّغوَن رَِس ((الَِّذي
ــَه...)) فلن يبقى إال أهل  ــْوَن أََحًدا إِالَّ اللَّ َيْخَش

الحق املوعودون باإلظهار.
ــم  ــل  فرتاه ــاء الباط ــن علم ــرون م ــا اآلخ أم
ــت عبايات  ــات تح ــم كالنعام ــون رؤوسه يدس
ــوك أو يف الرمال باحثني عن النجاة أو هروبا  املل
ــم إلدارة أموالهم و  ــراغ أنفسه ــع أو إف ــن الواق م
ــوا من الله  ــات فاستحق ــوا البين ــم فكتم أوالده

اللعنة وسوء املنقلب والدار يف الدنيا واآلخرة.

"معركة الحديدة .. ماذا يريد السعودي بالتحديد ؟"

يحيى علي الحباري.. امتداد متقدم ألبيه

هشام الهبيشان

طه عبدالصمد قاسم

تزامناً مع ما ذكرته صحيفة "وول سرتيت" جورنال األمريكية 
أن إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب تدرس طلباً من اإلمارات 
ــدة لالستيالء  ــات املتح ــن الوالي ــارش م ــىل دعم مب ــول ع للحص
ــىل اليمن  بحملتها  ــاء الحديدة ،تستمر قوى العدوان ع عىل مين
ــدة.. فيما يراقب  ــة للسيطرة عىل ميناء الحدي ــة الهادف العسكري
ــواء السعودية  ــه صامتاً، مسار الحرب الشع ــم ككّل وكعادت العال
األمريكية بغطاء «الناتو الخليجي» عىل اليمن، خصوصاً بعدما 

جرى باأليام  املاضية جنوب محافظة الحديدة.
ــرب  ــذه الح ــار ه ــد أّن مس ــا، تؤك ــورات بمجموعه ــذه التط ه
العدوانية، خصوصاً مع حديث قوى العدوان عن نيتها السيطرة 
عىل ميناء الحديدة، بدأت بمجموعها تعترب يف توقيتها ونتائجها 
ــوى العدوان  ــد تسقط ق ــدة، ق ــة جدي ــاً ملرحل ــة عنوان املستقبلي

بمسار دموي قد يمتّد لسنوات عدة.
ــح أّن مسار وتداعيات معركة ميناء الحديدة  اليوم، من الواض
ــا تأثريات سلبية جداً عىل قوى العدوان، فهذه القوى  ،ستكون له
ــع اليمني،  ــق يف املستنق ــرق بشكل أعم ــىل الغ ــا زالت مّرصة ع م
ــس اليوم يف مجموعة أزمات  ــام السعودي تحديداً واملنغم فالنظ
ــة السورية وليس  ــدءاً من الحرب عىل الدول ــا يف اإلقليم، ب افتعله
نهاية بالحرب العدوانية عىل اليمن، بدوره، يعلم حقيقة هزيمته 
ــن عدة يف اآلونة األخرية، لكنه يف الوقت نفسه، ال يريد أن  يف ميادي
ــّررت هزائمه أخرياً يف ميادين عدة،  ــى هزيمة جديدة. وقد تك يتلق

ليس أولها وال آخرها امليدان السوري.
ــوى العدوان،  ــني ومعهم ق ــج أّن السعودي ــّل هذا، نستنت من ك
ــن، مرتكزين عىل  ــة عىل اليم ــم العدواني ــّرون يف معركته سيستم
الدعم األمريكي الربيطاني والغطاء السيايس من بعض األنظمة 
ــرب العدوانية التدمريية عىل  ــال محدود لهم، بهذه الح العربية ال
ــون جيداً  ــا السعوديون، يعلم ــك فاألمريكان، كم ــن، ومع ذل اليم
ــات الرصاع  ــودي، يف مختلف جبه ــام السع ــم خسائر النظ حج

ــي يشرتك فيها السعوديون يف املنطقة،والسعوديون بدورهم،  الت
ــون جيداً، معنى أن يفتحوا جبهة جديدة ورصاعاً جديدا يف  يعلم
ــورة املستقبلية وحجم  ــاء الحديدًة، ويعلمون ما مدى الخط مين
ــرب عىل اليمن  ــي ستفرزها هذه الح ــة الت ــات املستقبلي التداعي
ــرازات املبارشة  ــم اإلف ــم يعلمون حج ــن . وباألحرى، ه ــل اليم ك
ــذا وذاك، قّرر  ــع كّل ه ــذه املعركة، وم ــودي يف ه ــاس السع لالنغم
ــذه املغامرة واملقامرة الجديدة، علهم  السعوديون أن يخوضوا ه
ــاراً حتى وإْن كان إعالمياً، لعّل هذا  يستطيعون أن يحققوا انتص
ــة الهزائم املدّوية التي  ــار يعطيهم جرعة أمل، بعد سلسل االنتص

تلقوها يف أكرث من ساحة رصاع إقليمي.
اليوم، ال يمكن، بأّي حال من األحوال، إنكار حقيقة أّن تصعيد 
قوى العدوان حربها عىل اليمن، ستكون له، بشكل عام، تداعيات 
خطرية عىل مستقبل استقرار املنطقة الهش واملضطرب، بشكل 
عام. ويأتي كّل ذلك التصعيد، يف الوقت الذي تزداد فيه املطالبات 
ــول عاجلة وإيجاد مسار تسويات  اإلقليمية والدولية لوضع حل

لألزمة اليمنية ومعظم ملفات اإلقليم العالقة.
ــالل  ــن خ ــاول م ــدوان تح ــوى الع ــح أّن ق ــن الواض ــاً، م ختام
ــرياً كامًال ومطلقاً  ــد مسار حربها عىل اليمن، أن تحقق تغي تصعي
ــم، من خالل  ــع قوى اإلقلي ــني جمي ــة ب ــاوض املقبل يف رشوط التف
ــدن واملحافظات  ــن امل ــد م ــالل املزي ــرة واحت ــي إىل السيط السع
ــة ستحمل بني طياتها الكثري  ــة. والواضح أّن املرحلة املقبل اليمني
ــآت الكربى،  ــال املفاج ــل واحتم ــاؤالت، ب ــات والتس ــن التكّهن م
ــن، فاملعركة لها  ــة ومسار عدوان السعودية عىل اليم حول طبيع
ــن ألحد أن يتنّبأ مرحلياً  ــاد عدة مستقبلية ومرحلية وال يمك أبع
ــة تخضع لتطورات  ــا املستقبلية، فمسار ونتائج املعرك بنتائجه
امليدان املتوقعة مستقبًال. واحتماالت تطور هذا الرصاع يف اليمن، 

إىل حرب إقليمية كربى.
كاتب صحفي أردني

ــل األعمال  ــا رج ــارة قام به ــالل زي خ
ــاري ملؤسسة  ــروف يحيى عيل الحب املع
ــرش  والن ــة  والطباع ــة  للصحاف ــورة  الث
ــاذ  األست ــه  منح ــورة،  الث ــة  صحيف  –
ــس مجلس  ــي رئي ــن األهنوم عبدالرحم
اإلدارة رئيس التحرير درع الثورة تقديرا 
لعطاءاته ومبادراته الكبرية واملشهودة يف 
فعل الخري ، والتي تشكل جوانب إنسانية 

ووطنية شتى وتتخذ أشكاًال عديدة.
ــان  ــّر وإحس ــن أن ب ــم م ــىل الرغ وع
ــل معروفة للقايص والداني  ووطنية الرج
ــدد مناقبه،  ــة إىل من يع ــو ليس بحاج وه
ــري يف جوانب  ــع ما يج ــا أتاب ــي وأن إّال أن
ــف وجدت أن  ــن اعتماالت ومواق الخري م
ــل "الثورة" وحيثيات  االحتفاء به من قب
ــط يشء  ــي تسلي ــاء تستدع ــذا االحتف ه
ــذا الرجل ولو  ــواء عىل خريية ه من األض

بتناولة رسيعة عجىل.
كيف كانت البداية؟

ــة  ــاط مجموع ــع لنش ــع املتاب يستطي
يف  ــة  والصناعي ــة  التجاري ــاري  الحب
أن  ــة  واالستثماري ــة  التجاري ــاالت  املج
ــني  ــا أن النشاط ــة مفاده ــل إىل حقيق يص
ــا يسريان يف  ــريي كان ــاري والخ االستثم
ــني منذ البداية وأن يف البدء  خطني متوازي
ــد الحباري  ــاج عيل محم ــان الوالد الح ك

رحمة الله تغشاه.
ــاول دور الوالد  ــدد تن ــا بص ــت هن لس
ــب  ــن الصع ــا إذ أن م ــا وخريي استثماري
اإلحاطة بها وإيجازها، غري أني سأكتفي 

باإلشارة إليها من خالل هذه الحكاية.
ــاج عيل الحباري  توسعت تجارة الح

وأوالده وتجاوزت العملية تجارة الجملة 
ــن تعيني كادر  ــان ال بد م ــرياد فك إىل االست
ــة ومن إنجاز  ــن من اللغة االنجليزي متمك
أعمال املراسالت والتواصل مع الرشكات 
ــاج يبحث عمن  ــدرة، وفيما كان الح املص
ــاب  ــه ش ــل مع ــة تواص ــذه املهم ــوىل ه يت
ــن مواليد  ــد الرشعبي م ــي عبده قاي يدع
ــر يعمل يف وزارة الزراعة متمكن من  املهج
ــة االنجليزية ومن أعمال املراسالت،  اللغ
ــه يف  ــب عمل ــل إىل جان ــن عم ــث ع ويبح

الزراعة.
ــه  ــاب ضالت ــذا الش ــاج يف ه ــد الح وج
ــه باقتدار،  ــأدى عمل ــن العمل ف ــه م فمكن
ــاب بمزايا املوظفني  ويف املقابل تمتع الش
ــب واملكافآت  ــث الرات ــن حي ــني م الرسمي
ــالت االئتمانية بل أن  والحوافز والتسهي
الحاج كان يتعامل معه كواحد من األرسة 
ــه لدرجة  ــن أبنائ ــه كواحد م ــدق علي ويغ
ــه للخارج  ــة له وعائلت ــف رحل أن مصاري
ــأة، وحني فكر  ــت من سلفة إىل مكاف تحول
ــه وفر له الحاج  ــده قايد يف بناء سكن ل عب
ــق حلم  ــن تحقي ــه م ــا مكن ــغ م ــن املبال م
ــذا جرى خالل  ــرار السكني كل ه االستق
ــات القرن  ــر ثمانيني ــن أواخ ــرتة تمتد م ف
املايض وحتى نهاية التسعينيات وبعض 
ــن سنوات األلفية الثالثة. لم يكن الحاج  م
خاللها يضن عىل عبده قائد بيشء يتابع 
طلباته وأرسته ينهض بمتطلبات تطبيبه 

كما لو أنه رسمي معتق.
ــاءت  ــأة أملت بعبده قائد وعكة ش وفج
ــا. استمر  ــادر الحياة بعده ــدار أن يغ االق
ــوم  املرح ــات  مستحق رصف  يف  ــاج  الح

ــة وراح يتابع وضع مستحقاته  فرتة طويل
ــد أن أطمأن عىل  ــف يف الزراعة وبع كموظ
ــاء وأي سلف  ــه أعفاه من ديون البن أرست
ــم يف سكن  ــده كانت تقي ــه وألن أم عب علي
ــىل أن يكون  ــاج ع ــن الح ــر وحرصا م آخ
ــة وأطفال املرحوم  ــت املشطب ألرمل البي
دفع لوالدته 3.5 مليون ريال قيمة نصيبها 
الرشعي من مريات البيت واستمر يوايس 
ــة دينية أو  ــي مع كل مناسب أرسة الرشعب

اجتماعية.
ــت وقائعها كباقي  هذه الحكاية عايش
ــارع  سكان املنطقة املمتدة بني اللكمة وش
ــن جوار  ــة املمتدة م ــل وخاصة األزق هائ
ــارع هائل،  ــاء للبنات إىل ش ــة أسم مدرس
ــدى الكبري  ــا كافية ملعرفة امل ــي وحده وه
ــاج عيل محمد  ــه إنسانية الح الذي بلغت
ــاد احد  ــه الذي ال يك ــاري رحمه الل الحب
ــن بره  ــث ع ــب يف الحدي ــره إال ويسه يذك
وإحسانه، اللذين وفرا له رشوط الحديث 
ــف الذي يضمن الجنة لكل  النبوي الرشي
ــذه الدنيا تاركاً، عمال ينتفع به  من غادر ه

وصدقة جارية وولدا صالحا يدعو له.
ــى عيل  ــح يحي ــد الصال ــو الول ــا ه وه
ــري  ــاء والخ ــدر أويل العط ــاري يتص الحب
ــة  الديني ــات  الواجب ــل  بك ــض  وينه
ــة  ــاً يف مقدم ــف وطني ــة ويق واالجتماعي
ــذه  ــات ه ــني ملتطلب ــن املستجيب املبادري
ــن فيها من  ــا يتعرض له الوط ــة وم املرحل
ــر، مؤكداً أنه  ــم وحصار جائ عدوان غاش
ــدم ألبيه طيب  ــل نعم االمتداد املتق بالفع

الله ثراه.

ــدد ١٩٥٦٢ ــو ٢٠١٨م - الع ــان ١٤٣٩ه - ١١ يوني ــني: ٢٦ رمض Monday: 26 Ramadhan 1439 - 11 June 2018 - Issue No. 19562االثن


