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من وعي وقيم ومشروع محاضرات السيد 
عبدامللك الحوثي الرمضانية.. املحاضرة 

الحادية والعشرون  .. ( ٢١ )

عبدالفتاح حيدرة

ــك  ــد عبداملل ــارضات السي ــي ملح ــاء الروح ــر العط يستم
ــي  ــوم ه الي ــه  ــة، ومحارضت الرمضاني ــي  ــن الحوث بدرالدي
ــارضة خاتمة وتجميعية  ــة والعرشون، مح املحارضة الحادي
لصفات املؤمن التي تعترب ضمان دخوله للجنة، وكأنها خاتمة 
ــهر  معرفة ووعي لنيل العتق من النار يف العرش األواخر من ش
ــات املؤمنني بالله  ــارك، محارضة تلخيصية لصف رمضان املب
ــه، املؤمنني بتقوى الله، والصادقني،  وبكتاب الله وبرسول الل
والقائمني بالقسط، يؤدون صالتهم ويؤتون زكاتهم، والذين ال 
يحبون اللغو، والحافظني لفروجهم، املؤمنني بالعزة والكرامة 
والرشف والسيادة والحرية ونرصة الحق، ومحاربة الباطل..

ــة  والنفسي ــة  الروحي ــة  التوعي ــارضة  املح ــت  استكمل
واالجتماعية ملخاطر التفريط بالرشف، واالستهانة بالحياء، 
ــي وورع ، يملك من قيم الفضيلة ما  ــة إنشاء مجتمع تق وكيفي
ــف أن تحصني  ــن الله، وكي ــا وقريبا م ــون حبيب ــه ألن يك يؤهل
ــة املالزمة  ــدى الصفات األساسي ــه، يمنحه إح املؤمن لفرج
ــط الرشعية التي  ــن الضواب ــني يعد م ــان، وهذا التحص لإليم
تساعد اإلنسان عىل العفة وصون رشفه وعرضه، الن املفاسد 
ــة واالجتماعية،  ــة والصحي ــا أرضارها النفسي األخالقية له
واملجتمعات التي ال تمتلك الحياء والعفة والطهارة والكرامة، 
ــي تفقد  ــة، واملجتمعات الت ــة وذليل ــة وخانع ــات ميت مجتمع
الرشف والكرامة يمكن امتهانها ودوسها، وتصبح مجتمعات 
ــا حاالت الحقد  ــري متماسكة وغري قوية، تنشأ فيه مفككة وغ
ــداف االستعمارية  ــة والبغضاء، وهذه كلها من األه والكراهي
ــزو واحتالل تلك املجتمعات بدون  حتى يسهل للمستعمر غ

أي مقاومة وال أي إحساس أو شعور بالكرامة..
ــان املؤمن،  ــة صفات اإلنس ــت املحارضة مختتم ــا تطرق كم
الذي يرعى أداء أمانته كاالئتمان عىل الودائع، أو كل ما يؤتمن 
ــكل من األشكال، عليه أن يرعى تلك األمانة، وأن  عليه بأي ش
ــد التفريط فيها، واألمانة تشمل املسؤولية، كأن تكون  ال يتعم
ــاً يف منصب أو موقع ، عىل مال، عىل مهمة، عىل دور، كل  مؤتمن
ــعورك، حسك، النظر،  ما أعطاك الله هو أمانة، جوارحك، ش
ــذا أمانات عند اإلنسان،  ــع، اللسان، الذكاء، الفهم كل ه السم

ويجب استخدامها ضمن ضوابط أداء األمانة ..
إن املسؤوليات بكل أشكالها أمانة، عىل املؤمن أّال يخونها ، 
الظلم للناس خيانة، ممارسة الظلم خيانة ومساس باألمانة، 
ــاج أن نؤديها يف كل  ــب األمانة يف املسؤولية العامة نحت جوان
ــو تأكيد  ــة العهد ه ــد، ورعاي ــة العه ــة إىل رعاي يشء، باإلضاف
لاللتزام، والتفريط يف العهد خطري جدا، يمس مبارشة نفسية 
وأحكام الناس عىل بعضهم، والوفاء بالعهد هو أن تجعل الله 

كفيال عليك بكل يشء..
وكما بدأت املحارضات حول صفات املؤمن بالخشوع وأداء 
ــا بصفة املؤمن املحافظ عىل أداء الصالة،  الصالة انتهت أيض
ــد تفريطا بأوامر  ــة عىل الصالة يع ــط يف املحافظ إذ أن التفري
ــه ، واملؤمن حقا يعي قيمة الصالة وأثرها يف نفسه وحياته،  الل
ــدم التفريط يف الصالة،  ــوف يحرص عىل ع ــن يعي ذلك س وم
ــدام اإليمان، من  ــرار يف الصالة يدل عىل انع ــدم االستم الن ع
ــا املعينة،  ــا بأوقاته ــة يف أدائه ــالة أن العناي ــد الص ــرز فوائ اب
ــة لإلنسان، لذلك املؤمنون  ــد عىل تنظيم الحياة اليومي يساع

يحافظون عىل صالتهم..
ــزام بصفات املؤمن، التي ذكرها  إن خالصة التمسك وااللت
ــرة لدخول  ــارة عن تذكرة مشف ــه الكريم، هي عب ــه يف كتاب الل
ــان وتأمني  ــار ملستقبل اإلنس ــن استثم ــي عبارة ع ــة، ه الجن
ــو املستقبل العظيم أن يرث اإلنسان الفردوس،  مستقبله، وه
وهل هناك أعظم أو أكرب أو أجل أو أغنى من هذا االستثمار؟!

معركة الساحل الغريب.. للتدويل واالحتالل وتعميد صفقة القرن أم لالنتصار اليماين الحاسم ؟!
 جميل أنعم العبيس

ــري ”المبو  ــب اإلنجليزي الشه > الكات
ــى ”مملكة اليهود يف  ــه املسم الن“ يف مؤلف
ــول أن ثالثة  ــو ساكسون“ يق ــالد االنجل ب
ــب امللك يف  ــز نائ ــغلوا مرك ــود ش ــن اليه م
ــارة الواسعة باسم  الهند وحكموا تلك الق
األمة الربيطانية، وهم ”مانتاكو“، ”ويليام 
ــت ريدنك“، وقد لعب هؤالء  ماير“، ”الكون
ــاء الكيان  ــروف يف إنش ــود الدور املع اليه
ــي، وأوكلوا  ــان الصهيون ــودي والكي السع
ــس" أن يبذل كل  ــر للسري "بريس كوك األم
ــا يف املكتب  ــا ونفوذه ــات بريطاني إمكاني
ــدي لدعم ابن سعود، ويف عام 1745م  الهن
ــة  ــد الوهابي ــان يف نج ــرن الشيط ــت ق نب
ــارة الدرعية، أو  ــة، إم ــة السعودي التكفريي
ــرت  ــي كف ــة األوىل، والت ــة السعودي الدول
ــن آمن  ــم هو م ــني، واملسل ــرب واملسلم الع
ــا ”محمد بن  ــري عليه ــي يس ــة الت ن بالسُّ
ــبه  عبدالوهاب“، وانترش التكفري يف كل ش
ــرة العربية حتى حرضموت وُعمان  الجزي
ــم تدمري  ــق، فت ــي دمش ــرصة وضواح والب
ــة  ــاف السلطن ــة وإضع ــوش العربي الجي
ــاء بالكامل عىل جيش  العثمانية، والقض
ــه،  ــا وزوال دولت ــيل باش ــد ع ــرص محم م
وحسب التعاليم الوهابية فإن الهند دولة 
ــا حرام،  ــرة" والتجارة معه ــة وكاف "مرشك
ــة الهندية من  ــن التجاري ــع السف ــم من فت
ــج والبحر العربي  ــو يف موانئ الخلي الرس
ــر، بل  ــر األحم ــي للبح ــل الغرب والساح
وسلبها ونهبها، وأصبحت خطوط املالحة 
ــري  ــن التكف ــددة م ــة مه ــة العاملي البحري
الوهابي الذي أمعن بقتل الشعب العربي 
ــاً لربيطانيا  ــربراً قوي ل م ــكَّ املسلم، مما ش
للحضور للمنطقة للسيطرة عىل خطوط 
ــر  ــد إىل البح ــن الهن ــة م ــة البحري املالح
ــان وإمارات  ــل عم ــي وعدن وساح العرب
ــع وقطر والبحرين  الصلح البحري السب
ــدب والساحل  ــت ومضيق باب املن والكوي
الغربي للبحر األحمر وشق قناة السويس 
والعبور إىل البحر املتوسط ثم أوروبا التي 
ــود والعرب،  ــروات الهن ــريات وث ــم بخ تنع
ــن "وحشية  ــرب م ــو حماية الع ــربر ه وامل
ــدات الحماية  ــني" بمسمى معاه الوهابي
ــني الرشق  ــان التجارة ب ــة وضم الربيطاني
ــم إعالن سياسة  ــد والغرب أوروبا، وت الهن
ــد بها سيادة  ــي“ وُيقص ــام الربيطان ”الوئ
ــة الربيطانية يف املحيط  املصالح التجاري
ــي والبحر  ــج العرب ــدي حتى الخلي الهن
ــول دول  ــاح بدخ ــدم السم ــط وع املتوس
ــة النهائية احتالل  ــرى إليه، واملحصل أخ
فلسطني وتقسيم الوطن العربي، وصدور 
ــام 1947م لفلسطني  ــم يف ع ــرار التقسي ق
ــة  ودول  %  56 ــة  بمساح ــة  يهودي ــة  دول
ــة 44 % والقدس  ــة عىل مساح فلسطيني

الرشقية عاصمة للعرب.
ــفارة  ــوم .. نعم اليوم، تم نقل الس > والي
ــوح  ــة والطم ــدس الرشقي ــة للق األمريكي
ــرن "القدس يهودية"  األصغر بصفقة الق
ــهم  ــالم التطبيع رؤوس ولينطح عرب وإس
ــرب  األك ــوح  والطم ــرة،  صخ ــرب  أق ــىل  ع

بإعالن يهودية فلسطني عىل كامل الرتاب 
ــطينيي  ــة فلس ــد إزاح ــطيني بع الفلس
ــزة إىل  ــطينيي غ ــة إىل األردن وفلس الضف
ــيناء بعد حرب إرسائيلية خاطفة، وكال  س
ــيطرة  ــا الرئييس الس ــني رشطهم الطموح
ــن، وإعالن  ــي لليم ــاحل الغرب ــىل الس ع
ــري من الخليج العربي  خط املالحة البح
ــي وعدن  ــر العرب ــان والبح ــاحل عم وس
والساحل الغربي والرشقي للبحر األحمر 
ــة ألمريكا  ــكرية مغلق منطقة بحرية عس
وبريطانيا وإرسائيل ومواالتهم من العرب 
ــة ثالثة أو  ــة، والقيام بحرب عاملي واألفارق
ــرة تنتهي إىل يهودية  حرب إقليمية مصغ

فلسطني برشعية أممية جديدة.
> استعصاء الساحل الغربي 

ومعضلة العنرص البرشي
ــل الغربي  ــرَّد الساح ــىص وتم > استع
ــد  ــة بع ــة العاملي ــىل الصهيوني ــن ع لليم
تطويع الجميع والكل من الخليج العربي 
ــدة  ــدن وقاع ــاء ع ــرى ومين ــزر سقط وج
ــبوة وحرضموت  ــد وسواحل أبني وش العن
ــري وتريان حتى  حتى تبوك وجدة وصناف
ــة  الفلسطيني األرايض  يف  ــالت  إي ــاء  مين
ــدوان لبني  ــف الع ــز تحال ــة، وعج املحتل
ــن  ع ــادي  ه ــص  قمي ــة  ورشعي ــود  سع
ــكل  ــي، وبأي ش ــل الغرب ــالل الساح احت
ــرص البرشي  ــت، النعدام العن ــورة كان وص
ــل،  ــاء الساح ــن أبن ــل م ــن والعمي الخائ
ــدو  ــرشي للع ــرص الب ــص العن ــدة نق فُعق
ــة الضعف  ــيل والخارجي هي نقط الداخ
ــة ومواالتهم،  ــف الصهاين ــة لحل الرئيسي
ــرصي  العن ــاب  الخط إىل  ــأ  لج ــذي  وال
ــد  ــد وتحشي ــي لحش ــي والطائف املناطق
ــت  ــزاق، فكان ــة واالرت ــني بالعنرصي مقاتل
ــز ، واملجوس  ــوب العربي، وتع ــة الجن لعب
ــة، والنماذج  ــود والشيع والروافض والزي
ــم، فكانت  ــة بالفشل من نصيبه الصارخ
ــي املتطرف  ــني األوروب ــا أوًال، واليم أمريك
ــة  إفريقي ــوش  وجي ــاب  إره ــالم  واإلس
الحتالل الساحل الغربي لليمن وتطويق 
ــل من البحر والجو  الوطن العربي بالكام
ــل لتمرير املرشوع  ــالق نحو الداخ واالنط

الصهيوني املتعرث من الساحل الغربي. 
ــن العنرص  ــث ع ــة البح ــدأت رحل > وب
البرشي فعلياً منتصف عام 2016م عندما 
قام رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامني 
ــارة إىل كينيا، ومنها أعلن عن  نتنياهو بزي
ــة اإلرهاب  ــي ملحارب ــف أفريق ــام تحال قي
ــف  ــذا الحل ــم ه ــر ويض ــر األحم يف البح
ــوب  ــدا – جن ــا – أوغن ــل – كيني (إرسائي
ــا) وجميع  ــا – إريتريي ــودان – إثيوبي الس
ــا  ــالمية، وأراضيه ــري إس ــدول غ ــذه ال ه
ــذا الحلف  ــد إرسائيلية، ه ــا قواع وجزره
توقعنا مبكراً أن يكون رأس حربة الحتالل 
ــاحل الغربي وبمربر محاربة اإلرهاب  الس
ــالمي، املربر الذي كشف عنه ترامب  اإلس
ــالمية إرهابية بينها  مبكراً بإعالن دول إس
ــودان، ومنذ بضعة  اليمن والصومال والس
ــتئجار  ــارات عقود اس ــت اإلم ــهر أبرم أش

ــاد وغريها  ــن أوغندا وتش ــة م آالف املرتزق
ــال  ــم يف الصوم ــري منه ــدد كب ــح ع وأصب
ــري املعلنة،  ــة املعلومة وغ ــرض للمهم يتح
ــاحل الغربي اليمني املستعيص عىل  الس

الصهاينة.
> أمريكا تجد ضالتها بالعنرص 

البرشي الخائن
ــو  ــاً للسيناري ــي مخرج ــد األمريك وج
ــة يف صنعاء  ــل فتنة الخيان ــاق جحاف وس
ــي، واألمل ينتعش  ــاً للساحل الغرب سوق
ــاد عنرص برشي  ــدداً للصهاينة بإيج مج
ــن السيطرة عىل  ــه م ــيل خائن يمكن داخ
ــي بالكامل  ــل الغرب ــة للساح ممر املالح
ــزوارق  ــن وال ــات والسف ــان البارج لحرم
ــن املمر املالحي  ــة لصفقة القرن م املقاِوم
ــر  لتمري ــي،  الغرب ــل  للساح ــئ  واملوان
ــة  ــا خليف ــي سيوقعه ــرن الت ــة الق صفق
م  ــل السُّ ــاس" الذي سيتكف ــود عب "محم
ــىل قريباً،  ــه للرفيق األع ــي بنقل الصهيون
ــي للخونة الجدد  ــة الساحل الغرب ومهم
ــات املخلوع وحرس  ــن كانوا ميليشي الَّذي
ــب أرايض وخريات  ــرناالت لنه ــيل وج عائ
ــوت يف زمن  ــك يف البي ــا دون ذل ــة، وم تهام
ــي، ونستثني الصالحني  العدوان الخارج
ــد الفتنة  ــزة والكرامة، وبع ــات الع يف جبه
انتقلوا إىل حضن أمريكا رسمياً فأصبحوا 
ــق "مقاومة وطنية"  ــالل ساعات ودقائ خ
ــن  ــوري م ــوت جمه ــاً ص ــط وحرصي وفق
ــدة  للحدي ــراء  واألم ــا  أمريك ــات  بارج
ــة تحل بإخوان اإلصالح  وصنعاء، والنقم
ــرنال  ــرتاكي فالج ــارصي واالش ــاق الن ورف
ــودي"،  ــري السع ــة للسف ــوز "زوج العج
والنارصي املخاليف ُيخلع، واألوراق ُتخلط 
ــاك  ــاً فهن ــاً وعسكري ــي سياسي باألمريك
ــا أفضل  ــر أدنى ومزاي ــة جدد وبسع خون
وقبول بصفقة القرن وتغيري خارطة اليمن 
ــة فلسطني  ــالد يهودي ــة تكفل مي واملنطق

وأمن إرسائيل وملائة عام قادمة.
ــيايس  الس ــناد  واإلس ــم  والدع  <
ــل إىل خونة  ــي ينتق ــكري واإلعالم والعس
ــالم،  واإلس ــرب  والع ــن  واليم ــاحل  الس
ــة  ــة هوليودي ــات ميداني ل اخرتاق ــجَّ ُتَس
ــح  ــهد مرش ــاك، واملش ــا وهن ــة هن متحرك
ــويل  ــر" وت ــن األحم ــيل محس ــة "ع إلزاح
ــب  ــري منص ــح" األس ــيل صال ــد ع "أحم
ــر الدفاع  ــي أو وزي ــس الرشع ــب الرئي نائ
ــق املزيد من  ــل، يضمن تدف ــى بقلي أو أدن
ــاحل،  ــري للس ــارق وأحمد األس ــرس ط ح
واملتزامن مع إنجازات غري مسبوقة للقوة 
ة تجاه  ــريَّ الصاروخية والقوة الجوية املس
ــي  ــدو الصهيون ــعودي، والع ــدو الس الع
ــوازن بني  ــمح بكرس الت ــه لن يس ــدد بأن يه
ــرصح ضمنياً بأنه  ــعودية، وي اليمن والس
ــبح إف35-،  ــن بطائرة الش أغار عىل اليم
ــة من الصواريخ اليمنية التي  وأمريكا قلق
تستهدف سفينة القمح الرتكية التي أعلن 
ــرض لنريان طائرات تحالف  قبطانها التع
ــك  ــكا ذل ــا أمري ــل مام ــدوان، وتتجاه الع
ــخ اليمنية التي  ــزع الصواري ــو إىل ن وتدع

ــانية واملالحة  ــة اإلنس ــفن اإلغاث تهدد س
الدولية.

> تدويل ميناء الحديدة والقلق 
من الصواريخ الباليستية

ــنطن  > األهم من كل ذلك أن معهد واش
ــن  ــدث ع ــى يتح ــرشق األدن ــات ال لدراس
ــدة  ــاء الحدي ــالل مين ــات احت سيناريوه
ــش  الجي ــل  فع ردة  ــة  وكيفي ــف  والصلي
ــة  ــة، والدراس ــان الشعبي ــي واللج اليمن
ــارش وضمنياً  ــري مب ــة وبشكل غ املشبوه
ــون ردة الفعل  ــأن تك ــل تتمنى ب ــع ب تتوق
عنيفة وقوية بكثافة انطالق الصواريخ إىل 
ــودي واإلماراتي واستهداف  العمق السع
ــع  ــا سيدف ــر مم ــر األحم ــن يف البح السف
ــادق وبشخص وزير  ــاً بحكومة الفن حتم
خارجية الفنادق الجديد "خالد اليماني" 
ــن بتدويل ميناء  بالطلب من مجلس األم
ــات  فامليليشي ــف،  والصلي ــدة  الحدي
الحوثية اإليرانية تستهدف سفن اإلغاثة 
ــة وتهدد  ــاء باأللغام البحري ــرت املين ودم
ــة البحرية العاملية، وكذلك  خطوط املالح
ــددة لعواصم  ــخ امله ــالح الصواري ــزع س ن
ــي  ــي العرب ــن القوم ــدوان واألم دول الع
والصهيوني واألمريكي، وكالعادة ورسيعاً 
ــا تقدم مرشوع  ــا وبريطانيا وفرنس أمريك
ــل  ــت الفص ــن تح ــس األم ــرار إىل مجل ق
السابع بتدويل ميناء الحديدة والصليف 
ــه  يتضمن ــم  ل ــذي  ال ــخ  الصواري ــزع  ون
ــا واألطليس والغرب  ــرار 2216، وأمريك الق
وإرسائيل وتحالف العدوان وبقية عصابة 
ــا  ــرار، وأمريك ــذون الق ــرن ينف ــة الق صفق
ــدة برشعية  ــا سيحتلون الحدي وحلفاؤه
ــط غري  ــري ضاب ــم العسك ــة، والحاك دولي
ــي بجنسية  ــل صهيون ــي متصهني ب عرب
ــة  ــة الوطني ــة، واملقاوم ــة أو غربي أمريكي
لصوت جمهورية طارق يف خرب كان، تماماً 
ــوب العربي  ــراك الجن ــل جمهورية ح مث
ــدروس الزبيدي، وإقليم الجند لزعيم  لعي
ــاليف، وهذا  ــة الشعبية حمود املخ املقاوم
ــد إحاطة  ــون قبل أو بع ــو قد يك السيناري
"مارتن غريفيث" ملجلس األمن يف 7 يونيو 

الشهر القادم.
> حوايل 10 أيام مساحة زمنية لتحقيق 
ــف  وري ــرى  وق ــات  مديري يف  ــات  اخرتاق
ــاحل  ــة الحديدة، تنتقل من الس محافظ
ــة واملزارع  ــرب واملديري ــاطئ، إىل ال إىل الش
ــقاط ما  ــوىل اإلعالم إس ــاري، ويت والصح
ــى رسيعاً.. .. تماماً مثل قائد املقاومة  يتبق
ــو يتنقل  ــود املخاليف" وه ــعبية "حم الش
ــة إىل املصفحة إىل  ــة إىل املدرع ــن الدباب م
ــر يف كل  ــود يظه ــد حم ــيش، والقائ األبات
جبهات شوارع وأزقة وحواري تعز القديمة 
ــي واألمريكي  ــالم الخليج ــا، واإلع وغريه
ــه  ــة يواكب ــق بالعربي ــي الناط والصهيون
ــة، ونصف  ــاعة ودقيقة بدقيق ــاعة بس س
ــة  ــد املقاوم ــش وقائ ــز للدواع ــة تع مدين
الشعبية يهرب بل يتم إخراجه من اليمن 
ــطنبول،  ــاء املهمة إىل فنادق إس بعد انته
وكذلك كان مصري قائد املقاومة الجنوبية 

ــاش لن  ــارق عف ــدي، وط ــدروس الزبي عي
ــتعراض  ــد االس ــس املصري بع ــون بنف يك
ــدة لهدف  ــة الحدي ــكري يف محافظ العس
ــردة فعل  ــي، ب ــل األمريك ــس األصي يف نف
صاروخية مؤثرة كما ورد يف سيناريو معهد 
ــنطن بالتدويل واالحتالل بالرشعية  واش
ــان  الدولية وخارطة طريق صهيونية بلس
ــزي يدعى "مارتن غريفيث" تدمري  إنجلي

الصواريخ الباليستية..الخ.
> قائد الثورة وقواعد االشتباك 

مع الوكيل 
ــد عبد امللك  ــد الثورة السي ــدد قائ > ح
ــه ونرصه يف  ــي حماه الل ــدر الدين الحوث ب
ــام القتالية  ــو 2018م امله ــاب 27 ماي خط
ــل الجديد  ــع الوكي ــتباك م ــد االش وقواع
ــاش" وأقرانه بالتعامل مبارشة  "طارق عف
ــة  العسكري ــات  االخرتاق ــل  مفاعي ــع  م
ــل األسلحة  ــدوان واحدة بك ــات الع ملدرع
ــل مع الوكيل  ــك يتم التعام املتاحة، وبذل
ــدوان،  ــن الع ــة م ــة الدقيق ــذه املرحل يف ه
ــل واالحتالل باألصيل  ولنزع ورقة التدوي
ــز  باملارين ــي  األمريك ــدويل  ال ــي  الرشع
الخاص والُقبعات امللونة واملرتزقة األفارقة 
ــدور لدخول املرسح  ــر املنتظرين ال الُسم
ــق أسبابها  ــرارات دولية سيخل رسمياً بق
ــوارق نهب  ــا صوت جمهورية ط ومربراته
أرايض تهامة، الفاقدة شعبيتها من تهامة 
ــد لها  ــدة، ولن تج ــوات ع ــن منذ سن اليم
ــات تهامة التي  ــاف ومديري ــدى يف أري ص
عانت من جمهورية عفاش الفقر واإلفقار 
ــاة والحرمان  ــة واملعان ــب والبلطج والنه
ــاء،  ــاه والكهرب ــع املي ــن مشاري ــى م حت
ــة الجنوب  ــىل مرتزق ــر ع ــب األم وينسح
الَّذين لم يقدموا نموذجاً جاذباً للحديدة 
والساحل بالتحرير السعودي واإلماراتي 
ــة تعز، وكل  ــدن، وكذلك خون للجنوب وع
ــار ومعاناة  ــالل بعد دم ــا قدموه هو احت م
ــدام للخدمات والرواتب وحتى األمن  وانع
ــرار والغتصاب الرجال والفتيات  واالستق

واألطفال حديٌث ُمشني.
إنهم ينتحرون يف الساحل  

ــي  ه ــف  والصلي ــدة  الحدي ــة  معرك  <
ــج والضالع  ــدن وتعز ولح ــرار ملعارك ع تك
ــد باليمني  ــي املجاه ــل اليمن ــد، قت والعن
الفاقد للكرامة والعزة والضعيف باإليمان 
ــة،  ــداف صهيوني ــل أه ــن أج ــة م والحكم
ــك كله وأكرث قلناها ونعيدها من جديد  لذل
ــعبية يف الساحل  ال حاضنة وحواضن ش
ــة ملرتزقة  ــة والحديدة خاص ــي عام الغرب
ــة الجنوب وجمهورية  مناطقية وعنرصي
ــب األرايض واملال العام "طارق عفاش"  نه
ــدى 33 سنة لن  ــىل م ــه الخاص ع وحرس
ــري صوت صقور خاليا  تتكرر حتماً، ومص
ــارات الجمهوري يف الساحل  األردن واإلم
ــا حدث  ــاً عم ــون مختلف ــدة سيك والحدي
ألقرانهم يف الجنوب وتعز، إنهم ينتحرون 

يف الساحل.

وحدة األرض امتداد لوحدة اإلنسان

محمد أحمد املؤيد

ــي والعرشين من مايو 1990م      يف يوم الثان
ــة  ــة املبارك ــدة اليمني ــتعادة الوح ــت اس تم
لألرض واإلنسان عىل حد سواء , وهي يف هذا 
ــن بالصدفة  ــدة اليمنية)  لم تك اليوم (الوح
ــرة أو (خدارة  ــل حاصل لفكرة عاب أو تحصي
ــة  ــة وعزيم ــت إلرادة قوي ــا كان ــات) وإنم ق
ــرب وتضحية من كل  ــي كنتيجة لص أقوى وه
ــه , وكذا عن إرادة  ــماله وجنوب أبناء اليمن ش
ــة لعقود من الزمن  حكيمة للقيادات املتعاقب

يف شطري البلدين آنذاك.
ــل ولجهود جبارة بذلت منذ الوهلة األوىل   ب
ــة  ــبتمربية واألكتوبري ــة الس ــورة اليمني للث
ــالل الربيطاني من  ــرد االحت ــب ط ــك عق وذل
ــذا الجزء  ــم عىل ه ــن الذي جث ــوب الوط جن
ــا أن تنفس  ــن , والذي م ــم من أرض الوط امله
ــرار وثوار الوطن عقب طرد ذلك  الصعداء أح
ــي املحتل الذي عمل عىل  الكابوس الربيطان
ــان  ــق والنيل من وحدة األرض واإلنس التفري
ــالل ذاته خالل  ــاد االحت ــي - والذي ع اليمن
ــعوأمريكي ولكن  هذه الفرتة من العدوان الس
ــرب تمثلت  ــالء ع ــرب عم ــرة ع ــة مغاي بطريق
ــارات - وإذا بهم يتبادلون  ــادة دويلة اإلم بقي
ــل إعادة لحمة الوطن  الرؤى واألفكار من أج
ــه , فكانت  ــم بعظم أهله وناس ــي العظي اليمن
اللقاءات تلو اللقاءات بني قيادات الشطرين 
ــن الزمن , حتى  ــمايل والجنوبي لعقود م الش
ــت اليمني الواحد يف  تمخضت باكتمال البي
ــمس الضحى بل  ــعته ش ــوم لم تصنع أش " ي
ــن مايو  ــك يف الـ22م ــا " وذل ــاه بأيدين صنعن

1990م.
ــمس الوحدة يف ربوع الوطن  فمع ارشاقة ش
ــن و " تتزهنق " بني الدول  ــذت اليمن تتزي أخ
كعروسة وليدة وجميلة ال تسلم من الطامعني 
واملنافقني الذين اتضح غيضهم وحقدهم بعد 

ميض أربع سنوات من عمرها الوحدوي اليانع 
ــا ماعرفت  ــبون حرب ــي , وإذا بهم ينش والفت
ــال) يف صيف أربعة  ــرب (اإلنفص آنذاك بح
ــن إال بمؤامرة  ــة , وهذا لم يك ــعني ميالدي وتس
ــا من داخل وخارج الوطن  فعلية أحيك أمره
ــة الكثري من  ــة املؤامرة اإلنفصالي , راح ضحي
شهداء الوطن فقدموا التضحيات العظيمة , 
كما فدى اليمنيون الوحدة اليمنية بكل غاٍل 
ونفيس , وهذا بحد ذاته جدير بأن ُيّسكت من 
ــة اليمنية  ــن الوحدة الجغرافي يريد النيل م
ــان  ــلوجي لواحدية اإلنس ــل الفيوس والعام
اليمني وثقافته األصلية واملكتسبة جيًال بعد 

جيل  منذ األزمان الغابرة والعتيقة .
ــي حقيقة التاريخ  ــذا فنحن كيمنيني نع ول
ــك لم تكن السعودية بمنأى  ونعرف أنه بالش
ــة يف حق  ــة الدنيئ ــرة واللعب ــذه املؤام ــن ه ع
ــال) , وما  ــرب اإلنفص ــني (ح ــن واليمني اليم
ــرب عدوانية  ــن اليوم من ح ــرض له اليم تتع
من قبل آل سعود وشلتهم امتداد فعيل لذلك 
الحقد الذي دفن يف حينه ويف مدة لم تزد عن 
شهرين من اخماد نار الفتنة املفتعلة يف حق 
شعب يرى يف واحدية أرضه ومصريه شيئاً ال 
ــاومة فيه , وهو ما  مناص منه وال جدال أو مس
نلمسه اليوم من شعب الحكمة اليمنية وعرب 
ــك جميع مكوناته وفئاته رغم العدوان  تماس
ــداء  الع ــق  خل يف  ــه  وامعان ــعوأمريكي  الس

والشحناء بني أبناء وبنات يمن واحد .
 وهذا ليس هراء وإنما كل الدالئل واملؤرشات 
ــري إىل أنهم فقط يتشدقون بقضية اليمن  تش
ــاس أن الوحدة هي يف مأمن من كل  وعىل أس
الخالفات الداخلية والخارجية , يف حني أن ما 
نلمسه كيمنيني لم يدل إال عىل عظم املؤامرة 
ــن , والتي يكون يف أول  ــعب والوط يف حق الش
ــاريع ذلك العدوان ما من شأنه النيل من  مش

الوحدة اليمنية , والدليل رؤيتهم املفضوحة 
ــتة أقاليم  ــن إىل س ــيم الوط ــة تقس يف محاول
ــدم ترك أي  ــوار الوطني , وكذا ع ــم الح وباس
ــيني اليمنيني فما  ــالم بني السياس فرصة للس
ــرؤى واألفكار فيما بني اليمنيني  أن تتقارب ال
إال وإذا بها (بقدرة قادر) تعقد وتزيد املسألة 
ــي  ــروف , وه ــبب مع ــداً , والس ــوءاً وتعقي س
ــىل الطاولة للحوار  ــالءات التي تفرض ع اإلم
من قبل العدو الحقيقي للشعب والوطن وهو 

تحالف الشيطان السعوأمريكي.
ــن يطمع يف يشء  ــس بجديد ألن م ــذا لي وه
ــزرع الحيل   ــك املؤامرات وي ــد من أن يحي ال ب
ــام بني كل من  ــب العداء وينرش الخص وينش
ــيشء , أي العمل  ــك ال ــأن أو يد يف ذل ــم ش له
ــد "  ,  ما  ــو " فرق تس ــايس بيك ــح س بمصطل
ــراً كاليمن , فهو يف رأيي  ــم إن كان بلداً بك بالك
الشخيص بكر من حيث قلة الدهاء السيايس 
ــاٍز محتل  ــل مع غ ــة التعام ــربة يف كيفي والخ
ــذي ينقصنا  ــيشء الوحيد ال ــع، وهو ال وطام
كيمنيني من أجل أن نصل إىل نضوج سيايس 
ــتفادة  ــرد بإدارة الوطن واإلس يخول لنا التف
ــر وتوحيد  ــة البك ــريات األرض اليمني ــن خ م
صفنا وكلمتنا ضد العدو الحقيقي واملتمثل 
ــعوأمريكي , والتي ال ندري هل  بالعدوان الس
ــي فعًال بكر يف الرثوة أم بكر يف النهم واللهث  ه
ــة العيش  ــل من أجل لقم ــث واملتواص الحثي
ــالح , وكذا  الهانئة أو وراء الرساب وحمل الس
ــى نتقاتل أكرث ونتناحر أكرث حتى يصبح  حت

اليمن يانعاً وليس بكراً..
 دامت الوحدة ودامت دماء الشهداء ذخرية 
ملن يريد وجه الله ونرصة دينه ونبيه وآل بيته 

وأوليائه ويعشق تراب الوطن الواحد.
                ..ولله عاقبة األمور..

تأييد إلهي وانتصارات خالدة

وحدة الصف الوطني

نوال أحمد

عبدالكريم قاسم اآلنيس

ــة  فوالذي وإرادة   ، ــني  يل ال  ــزم  بع
ــات كثبات  ــد ، وثب ــن الحدي ــب م أصل
ــتمر رجال  الجبال التي ال تزول ، يس
ــخ ، وبعقيدتهم  الله وبإيمانهم الراس
ــات  ــك املعنوي ــة ، بتل ــة الثابت القتالي

العالية ، وثقتهم بالله القوية ...
ــارات  ــع االنتص ــتمرون يف صن مس
ــل  ــزي واملحت ــني الغ ــدة ، وتلق الخال
ــوها   ــية التي لن ينس ــدروس القاس ال
ــاد والرباط ، يقف  ــهر الجه هنا ويف ش
ــموخ وأنفة واقتدار  رجال الله بكل ش
ــدد والقوة  من  ــتمدين العون وامل ، مس

الله القوي العزيز..
ــود ،  ــكل تلك الحش ــني ب ــري مبال غ
ــدوان إىل املناطق  ــدها الع التي يحش
ــأي عامل من  ــة،  وال يتأثرون ب اليمني
ــا العدو ،  ــي يمتلكه ــل القوة الت عوام
ــة  ــك الجيوش املجيش ــم تل ال ترهبه
بالعدة والعتاد التي يستجلبها العدو 

من كل أقطار األرض لغزو اليمن ..
ــلحون بسالح  ، يمضون وهم متس
ــالح الحديد  ــم س ــان ، ويف أيديه اإليم
 ، ــون  ينكل  ، ــون  يدافع ــون  يقاوم  ،
ــجاعة  ــل الغزاة بش ــون معاق يقتحم

الرجال ، وعزم األبطال وإرادة األحرار 
ــوق طائرات  ــن فوقهم ومن ف ــه م ، والل
ــهم ،  ــاندهم ، ويحرس ــدوان ، يس الع

ويمكنهم من عدوهم ..
تعينهم دعوات األمهات املكلومات 
ــن التي تلهج  ــاندهم تلك األلس ، وتس
بذكر الله يف نرصهم ، وخذالن عدوهم 
ــم ، تلك  ــار عدوهم منه ــي أبص ، وتعم
ــل ، من كل  ــة التي ترت ــات القرآني اآلي
ــجد ومجلس ، فتكون سداً منيعا  مس

من بني أيديهم ومن خلفهم ..
ــن  ــل م ــه ، وبفض ــه وبالل ــع الل فم
ــرب الزحوفات  ــدون أك ــه نراهم يص الل
ــن كل جانب ،  ــداء م ــون باألع ، وينكل
ــرص يبعثها رجال  ــائر الن وهاهي بش
ــع   ــن كل موق ــة وم ــن كل جبه ــه م الل
ــة باملعتدين  ــون الهزيم وهاهم يلحق
 ، ــة  الفادح ــائر  بالخس و   ، ــزاة  والغ
ــة  محرق ــاحل  الس ــن  م ــون  ويجعل
ــون العديد من املرتزقة  للغزاة ، ويقتل
ــون  ويعطب  ، ــرشات  الع ــأرسون  وي  ،
ــرون ويحرقون آليات ومدرعات  ويدم
ــق تردد  ــدوان ، ورصخة الح ــوى الع ق

ويسمع صداها من به صمم ..

ــه وجنده  ــال الل ــم يا رج ــه درك فلل
ــا  ــتمد صمودن ــم نس ــه ، فمنك وأوليائ
وصربنا ، وبكم ترتفع هاماتنا ويستمر 
ــه دركم ياحماة  ــا وعطاؤنا ، لل جهادن
ــن قهرتم  ــار ، يام ــاة الدي ــن وحم الدي
فلول الكرب والفساد ، فأنتم بحق والله 
ــكال الظاملني   ــتضعفني ، ون ــل املس أم
ــادق ، وأنتم صناع  ــم وعد الله الص أنت
النرص اآلتي ، وأنتم درع اليمن الواقي 
ــا كل الدعاء ولكم  ــال الله لكم من ، رج
ــني  ــه الصادق ــال الل ــرتام  رج كل االح
ــت الله  ــالم ، ثب ــا عظيم الس ــم من ، لك
ــم ، ونرصكم الله  ــدد رميك أقدامكم وس
عىل عدوكم ، وعجل الله بالنرص عىل 
ــا ، وأنتم  ــم ، فأنتم عزنا وفخرن أياديك
ــم حاميكم  ــا ، والله معك ــاع نرصن صن
ــالم  ــم والغلبة من الله لكم  س ونارصك
ــرص ،  ــرص إىل ن ــن ن ــم ، وم ــه عليك الل
ــوى العدوان يف  ــدوان مهزوم  ، وق والع
انهيار و إىل زوال  وليخسأ كل العمالء 
ــوت كل  ــة ، ويم ــك كل الخون ، ويهل
ــاد ودام رجال الله ودامت اليمن  األوغ
بعز وحرية وكرامة ، وانتصارات دائمة 

بإذن الله .

ــة الداخلية يعد  ــك الجبه تماس
ــدي  ــود والتص ــل الصم ــم عوام أه
ــذي يشن عىل  ــرشس ال ــدوان ال للع
ــارس 2015م وهو  ــذ 26 م ــا من بالدن
ــدو الذي يسعى  ــدرك تأثريه الع ما ي
ــذه الجبهة  ــرتاق ه ــوة إىل اخ ــل ق بك
ــق  ــه تحقي ــل علي ــا ليسه وتمزيقه

أهدافه العدوانية الخبيثة.
ــة يف  ــة املتمثل ــة الداخلي فالجبه
ــة  ــي املواجه ــف الوطن ــدة الص وح
ــب  ــات الشع ــل فئ ــن ك ــدوان م للع

وتياراته ومناطقه هي الحاجز القوي 
والصلب أمام الهجمة االستعمارية 
العدوانية التي تقودها قوى الهيمنة 
يف  ــم  وأدواته ــي  العامل ــار  واالستكب
ــوى لهذا  ــة القص ــة، ولألهمي املنطق
ــورة هذه  ــد أوىل قائد الث ــب فق الجان
ــربى جعلته يؤكد  ــة أولوية ك القضي
ــرث خطاباته وتوجيهاته  عليها يف أك
ــرضورة الحفاظ عىل وحدة الصف  ب
ــىل كل  ــة ع ــه أولوي ــيل، وجعل الداخ
ــزم العمل عىل  ــا، وهذا يستل القضاي

ــكاليات الحاصلة  ــع اإلش حل جمي
ــع والتي تؤثر عىل  ــني فئات املجتم ب
تماسكه ووحدته وأهم هذه القضايا 
املؤثرة هي قضايا الثأر، ومن هنا فإن 
ــع أن يتفاعل  ــىل الجمي ــب ع الواج
ــه وتقويته  ــه ودعم ــذا التوج ــع ه م
ــات  املحافظ ــع  جمي يف  ــه  وتعميم
ــاح هذا  ــأن نج ــني ب ــىل يق ــن ع ونح
األمر مرهون بصدق النوايا والتحيل 
ــة والشفافية وجعل ذلك  باملصداقي

يف مرضاة الله ويف سبيله.
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