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مشاهدات اليوم الثالث يف زيارة الحديدة ..

زمن استباحة العرب !!

األضداد و معركة القيم

عبدالجبار الحاج

صالح القريش 

أشواق مهدي دومان

ــا أن نتعظ من تجاربنا ويف موضوع الحديدة  علين
ــل الحديدة وال  ــن اج ــرس الحديدة م ــة فال نخ خاص
ــدة كما حصل يف حرب  ــرس اليمن من اجل الحدي نخ

الثالثينات ومفاوضاتها ...
ــرة أخرى يف تجارب  ــا أن ال  نضع الحديدة م علين
ــعود فنغلقها عىل  ــع س ــخ املتكررة م ــروب التاري وح
ــة اإلمام يحيى  ــلم  مرة أخرى بفرضي ــنا  ونس أنفس
ــل يف حرب  ــدة بيد جيش فيص ــا وقعت الحدي عندم
ــاوس ؛ (  ــتويل علينا  هواجس ووس الثالثينات ، فتس
ــم وبدونها  نكون  ــا األخري عىل العال ــدة منفذن الحدي
ــليم  مقطوعي الصلة بالعالم ) فهذه الفرضية والتس
ــت االنتصار  ــوداء وحول ــت بظاللها الس ــد ألق بها ق
ــد إىل هزيمة  ــه ويل العهد احم ــكري الذي حقق العس
ــى بمقايضة  ــلم اإلمام يحي ــية ماحقة حني س سياس
ــلم  الحديدة مقابل بقاء نجران وجيزان  ــعود نس س
ــدة حتى انه لم  ــري تحت نفوذنا  فأعمته الحدي وعس
ــل إىل قرب  ــه احمد الذي وص ــدم جيش ابن ــر يف  تق ي
ــا وتجاهلها كما  ــوة ال يجوز طرحه ــف نقطة ق الطائ
ــي مثلت حالة  ــتخدم هذه الورقة الت جرى .. ولم يس
ــكري فاحرقها بيده . ليس  ــوازن أو التعادل العس الت
هذا وحسب فقد قبل برئيس وفده املفاوض عبدالله 
ــاء التفاوض  ــة االحتجاز أثن ــى رهين ــر  أن يبق الوزي
ــا يخفيه يف  ــر وم ــرة الوزي ــن رسي ــر ع ــرصف النظ وب
ــن يطلب من  ــه هو م ــر نفس ــد  كان الوزي ــه فق رسيرت
ــام يحيى تعيني بدل منه ألنه اليجوز أن يفاوض  اإلم
ــالة الوزير  ــب رس ــاز وهذا  بحس ــن االحتج ــو ره وه
ــلوك  ــاء التفاوض فور هكذا س ــب إلغ ــام  بل يج لإلم
مبارشة  . وسواء كانت رسيرة الوزير صافية أو ملوثة 
ــرا يقره اإلمام يحيى وحده .. لكنه  فقد كان تغيريه أم
ــهد يف التفاوض  فيه إشارة  قبل بإهانة وفده وهو مش
تقبل فيه اليمني اإلهانة .. ويعطي إشارة آلل سعود 
ــادي بمطالب أخرى مهينة .. حتى بلغ تمادي  بالتم
ــعود  ووصل بعد املقايضة يف الحديدة إىل املطالبة  س
ــل مئة ألف  ــالء الحديدة  بمقاب ــن إخ ــات ع بتعويض
ــعود يقايض بها  ــدة ظل س ــنويا.. وبالحدي جنيه س
مرات عديدة يحقق بها صفقات تالية  كلما نال صفقة 
سابقة .. وهكذا فيجب أن ال تكون الحديدة اليوم آخر 
ــد خاصة وهو  ــا الوحي ــن أو منفذن ــا أو كل اليم الدني
ــذ املغلق منذ العام األول للعدوان عىل أن املنافذ  املنف
ــي معلبات   ــذ البضائع القادمة ه ــدة هي مناف الوحي
السعودية ومستوردات منافذها ..مايعني أن امليناء 

مغلق وليس منفذا ...
ــهرية  ــة  مقولة ماركس الش ــى النعيد ترجم  وحت
ــخ إذا تكررت فإنها  يف  ــوادث التاري ــة .. يف أن  ح القائل

األوىل  كانت املأساة ويف الثانية تكون املهزلة ..
ــدم صورة  ــدة وأق ــاهداتي يف الحدي ــود إىل مش أع
الوضع يف مقارنة بني أداء الجيش واللجان مقابل أداء 
ــف والقوة لدى  ــمى قوات الرشعية ونقاط الضع مس
ــىل خارطة للحديدة  ــن خالل الوقوف ع كل منهما م
ــاحات التي  ــة ومواقعها واملس ــا وتوضح املعرك تدلن

تتحرك عليها املواجهات ومآالتها ..
ــاحل  ــم أداء الجيش واللجان يف معارك الس يتس

بأنهم ينترشون أوال بني أوساط السكان يف كل منطقة 
ــذه نقطة قوة لهم  ــكرية وه قبل خوض املعركة العس
بينما يتسم أداء قوات مايسمى بالرشعية واملقاومة 
ــظ يف تخطيطها وانتقالها  التابعة للعدوان بما يالح
ــم  ــم  أنه ــرى  يف خططه ــة  أخ ــة إىل معرك ــن معرك م
ــكان فضال عن أن  ــهم موقعا بني الس اليوفرون ألنفس
ارتباطهم وانقيادهم لقوى العدوان واالحتالل يقطع 
ــة .. بينما يتفوق  ــالت الوصل القوي ــباب ص عنهم أس
خطاب القوى املناهضة واملقاومة للعدوان بإمكانية 
ــة بخطاب  ــث روح  وطني ــة قوبة وب ــوا رابط أن يخلق
اقرب للوطنية .وهو مايفتقده عنرص ما تسمى قوات 

الرشعية وهذه نقطة عميقة ودائمة التأثري ..
ثم أن حمالت اإلعالم التابعة للعدوان عىل قدراتها 
ــوى املناهضة للعدوان  ــارن مع الق ــة التي التق الهائل
فإن حمالتها اإلعالمية التي التواكب حقيقة امليدان 
ــع واكرب بكثري مما  وتزعم بانتصارات  وتقدمات  أوس
ــي زعمت أن قواتهم  ــن تحقيقه كتلك الحملة الت يمك
ــيطرة عىل  ــدة  واىل الس ــار الحدي ــد وصلت إىل مط ق
ــي ..فرسعان ما ترتد مثل هذه  كامل مديرية الدريهم
األكاذيب عكسيا عىل أصحابها وترتد عىل معنويات 

قواتها وتبث فيها روحا انهزامية ساحقة..
ــارق إىل  ــذ انضمام ط ــارك من ــع املع ــع لوقائ املتتب
ــف بالغة  ــاف نقاط ضع ــل قد أض ــإن الرج ــم ف قواته
ــبب انضمامه ونجم عنه استياء  الرض والرضر  إذ تس
ــا  ــقاقات ال دواء له ــع وانش ــض واس ــخط ورف وس
ــاط هذا  ــذي دب يف أوس ــام ال ــإن االنقس ــذا ف ...  وهك
ــن الطبيعي انه قد خلق  ــق وضباطه وجنوده م الفري
ــامات ال حد لها وتأثريها بالغ السوء  يف املعركة  انقس

عليهم .
ــم  ــة تتس ــم الهجومي ــك أن خططه ــف إىل ذل ض
ــات املعركة من   ــاب كامل لتأمني  متطلب ــور وغي بالته
ــكان غري  ــكان ال يتصل وال يتصلون به  وس عالقة بس
ــة واملؤخرة  ــني املقدم ــم .. ويف غياب لتام ــب به مرح
ــة  ــت نقط ــذه كان ــوم وه ــوىل الهج ــي تت ــم الت لقواته
ــس ...  ــواء الخام ــب الل ــي أودت بكتائ ــم الت ضعفه
ــت وتصل  ــم .. لكنها وصل ــرتاق نع ــح يف االخ إن تنج
ــع يف  ــال لتق ــة االتص ــوفة مقطوع ــاحات مكش إىل س
ــا ومجردة  ــة عن بعضه ــع معزول ــات يف مواق الكماش
ــوي الذي هو  ــاء ..عدا الغطاء الج ــا من أي غط تمام
ــة تخوض  ــات قليل ــع مجموع ــل يف تتب ــر يفش األخ
ــراد قليلني ال  ــت ثابتة عرب أف ــارك متحركة وليس مع
ــريون فيها   ــوى لبضعة كيلو مرتات يس يحتاجون س
ــم اليومية الرسيعة  ــذون عملياته ــىل االقدام  وينف ع
ــوى  الطريان  ــني إىل مخابئهم  ال يق ــودون متفرق ويع

عىل تتبعهم .. 
ــم لنا كيف أنهم هم من يمنحون    هذه الصورة ترس
ــة بدونها  ــاط قوة إضافي ــش واللجان نق ــوات الجي ق
ــزان مختلفا عما هو عليه  ــا ... أقول ربما  كان املي ربم

اآلن ... 
ــينية وتوجهنا منها  ــذا مثال حينما زرنا الحس هك
ــة عرش  ــاه الجاح فوجدنا عىل بعد خمس ــا باتج غرب
كيلو مرتا من الحسينية مدرعة وطقما محرتقني كأننا 

ــب وال ظهر  ــم فحواها االخرتاق فحس ــام خطة له أم
ــاف  ــا أو مؤخرة مأمونة  وبال مقدمة وال حتى بكش له

يستطلع ...
ــا الذين زاروا  ــا معلومات  مرافقين وحينما جمعن
ــدة واكتفينا  ــري لزيارتنا للحدي ــازة يف اليوم األخ الف
ــينقلونها كافية  ــىل أن الصورة التي س ــم وع بزيارته
ــا .. ولدواعي  ــد عليه ــيئا يزي ــا ش ــف زيارتن والتضي
تقليل املخاطر عىل مجموعتنا اإلعالمية الزائرة  أن 
ال نقع جميعنا يف خطر الغارات الجوية التي تعرضت 
فيها الفازة وحدها ذلك اليوم يوم األحد املايض ألكرث 
ــن غارة وهي منطقة صغرية يف مديرية هي  من عرشي
ــدة الواقعة  ــات الصغرية يف جنوب الحدي من املديري
ــب اللواء الخامس  ــاحل الغربي .. فإن كتائ عىل الس
ــزول كما رشحنا  ــها إىل وضع مع هناك قد قادت نفس
ــورة باتت  ــط املته ــس الخط ــن نف ــبب م ــاله وبس أع
ــماء ممن   الكتائب تلك عرضة لإلبادة وقد نرشت أس
قتلوا واستسلموا خالل اليومني املاضيني بسبب من 

وضعهم بني أسنان الكماشة ...
ــدة  ــا الحدي ــام جغرافي ــارئ أم ــع الق ــى نض وحت
ــع فيها الفازة  ــة  التحيتا والتي تق ــا فإن مديري رسيع
ــب الخوخة  ــات إىل جان ــع مديري ــن أرب ــي من ضم ه
ــوب  ــىص جن ــا يف أق ــع تمام ــل رأس تق ــس وجب وحي
ــا ملحافظة تعز  ــة واملحاددة  تمام ــة املحاذي املحافظ
ــدور عليها معارك  ــد قوات الرشعية وت وفيها تتواج
ــث يتواجد  ــوات يف الجراحي حي ــذه الق ــد ه وتتواج
ــيطرتهم كاملة ..  ــت تحت س ــا لكنها ليس ــارق فيه ط
ــن موقع قيادة  ــارق فيها ليس م ــد أن وجود ط واعتق
ــة ولكن من باب الفصل بني األعداء املتحالفني  املعرك
ــادة حادة بني طارق  يف إطار قواتهم ..فقد حدثت مش
ــرتاق مناطق  ــس مؤخرا  قبل اخ ــد اللواء الخام وقائ

الجيش واللجان ووقوعه يف كماشتها  ..
ــة الحديدة فإن هذه املديريات  لو نظرنا إىل خارط
ــل رأس  ــس وجب ــة وحي ــة التحيت ــس الخوخ الخم
والجراحي  التشكل من مساحة الحديدة ما يساوي 

نصف مديرية باجل وحدها..
ــة  مديري  26 ــن  م ــدة  الحدي ــة  محافظ ــون  تتك
ــة عىل البحر األحمر هي الخوخة  واملديريات الواقع
ــات املدينة  ــه الدريهمي ومديري ــت الفقي ــا بي التحيت
ــذه املديريات  ــع ه ــف .وتتب ــل والصلي ــالث وباج الث

الجزر اليمنية  املقابلة لها  عىل البحر األحمر  ..
ــا تفتقر إىل الكثافة  ــاحتها الكبرية فإنه ونظرا ملس
ــون وبكونها ذات أودية  ــكانية التي يفرتض أن تك الس

زراعية واسعة وخصبة .. ..
ــكانا  ــدة ثاني اكرب املحافظات س ــذا وتعد الحدي ه
ــاحل  ــره هنا أن  مديريات س ــز .. والجدير ذك ــد تع بع
ــكان حتى أن نصف مساحة  محافظة تعز نادرة الس
ــل من  7%  ــاحلها اق ــكان س ــاحلية غري أن س ــز س تع
ــرة الهائلة والهدف  ــذه هي الثغ ــكان تعز ... وه من س
الغائب  يف السياسات السكانية التي صنعت  وتصنع 

الخارصة الرخوة يف طول  الساحل اليمني... 
ــوم الرابع يف  ــاهدات  زيارتنا للي ــأنقل مش ــدا س غ

الحديدة

ــربون  دجلة  ــدول الكربى...العرب يع ــني ال ــادل األدوار ب ــل تب يف ظ
والفرات مشيا عىل اإلقدام  .....إنه زمن استباحة العرب.

ــان وبتدفق قوي  ــرات يجري ــة والف ــرا دجل ــنني ونه ــذ آالف الس من
ــفن واملراكب املتوسطة  وكبري ومن دون توقف يف العراق  ، حتى أن الس
ــا يف التنقل  ــد رشياناً مائي ــذه األنهر،  وتع ــري يف ه ــوارب كانت تس والق
ــق وتروي  ــذه األنهر تتدف ــري الزراعي، وظلت ه ــري وال ــل النه والنق
ــيبها  ــدون أي انخفاض ملناس ــنني،  وب ــذ آالف الس ــش العرب من عط

بشكل كبري أو خطري . 
واليوم تتواىل علينا األخبار اآلتية من العراق التي تحذر من توقف 
ــل إىل معدالت  ــوب املياه وص ــرات ، حتى أن منس ــة والف ــان  دجل جري
ــخص اآلن أن  ــح بإمكان أي ش ــاض فيهم ، وأصب ــية من االنخف قياس
ــابق  ــتحيل يف الس ــيا عىل قدميه ، وهو ما كان من  املس يعرب النهر مش

أن يحدث . 
ــتباح حقوقنا كعرب واىل أين وصل الخطر الذي   تصوروا كيف تس
ــات ذلك عىل تقلص الرقعة  ــدد األمن املائي القومي للعراق وتداعي يه

الزراعية  وغريها وغريها من تداعياتها الخطرية. 
وطبعا السبب الرئييس لهذه الكارثة هو إقامة الدولة الرتكية العديد 
ــة للعراق من  ــت الحصة القانوني ــدود العمالقة،  والتي ابتلع ــن الس م
ــرات، والتي تعد مخالفة لالتفاقية الدولية التي تنظم  مياه دجلة والف
العالقة وحصص كل الدول التي تجري يف أراضيها األنهر ، ابتداء من 

دولة املنبع وانتهاء بدولة املصب ،، 
ــدود  أضف إىل ذلك أن األتراك يف هذه األيام يريدون  ملء أحد الس
ــبب وتؤدي إىل  الرتكية التابعة لهم داخل تركيا ، وهذه العملية قد تتس

وقف نهر دجلة عن الجريان. 
بمعنى آخر أن تركيا تجاوزت كل االتفاقيات واستباحت وابتلعت 
ــزو خارجي  ــار وغ ــراق من دم ــا جرى للع ــتغلة م ــراق مس ــة الع حص
وحروب أهلية عصفت به حتى أصبح فريسة لقوى داخلية وخارجية 
ــة ضعيفة وجيش  ــه حكومة اتحادي ــدرال وضعيفا، تحكم ــه مف جعلت
ــاد ،  وثرواته  ــا الفس ــات ينترش فيه ــدد الوالءات ومؤسس ــكك متع مف
ــدول تحالف الغزو  ــة التابعة ل ــرشكات الغربية والرشقي ــمتها ال تقاس
التي استباحت العراق ، فهل رأيتم استباحة أكرث من هذه االستباحة 

لعرب العراق لحقوقهم وثرواتهم املائية والنفطية و...و...الخ؟!!.
ــة والفرات عىل هذا  ــا عىل نهب مياه دجل ــتجرؤ تركي وهل كانت س
ــبب للعراق بهذه الكارثة املائية لو كان هناك دولة عربية  النحو والتس
يف العراق قوية   وتحت قيادة موحده؟؟ ال اعتقد ذلك ، بل كان سيحدث 
العكس وستندلع حرب طاحنة مع تركيا إن هي فعلت ما تفعله يف هذا 

الزمن األغرب علينا ،  هذا الزمن ال..................وال............. !!
ــتباحة العرب لم تقترص عىل أهلنا يف العراق فقط وإنما شملت  اس

كل العرب املنترشين يف كل الدول العربية 
ــدورة  ــي مه ــج العرب ــة يف الخلي ــة واملالي ــرب النفطي ــرثوة الع ف
ومستباحة من كل الدول الكربى وعىل رأسها أمريكا ، فمئات املليارات 
ــا مقابل الحماية األمريكية والغربية  من الدوالرات عليهم أن يدفعوه
ــوريا  ــات املليارات يجب أن يدفعوها لتدمري الدول العربية يف س ، ومئ
ــر أمريكا لهم   ــب قرارات وأوام ــن و..و.. ، وبموج ــراق وليبيا واليم والع
ــون تحت الوصاية  ــب ثرواتها و وعىل أن تك ــيمها ونه بتدمريها وتقس
ــة والصهيونية تنفيذا  للمخطط األمريكي , مخطط " الرشق  األمريكي

األوسط الجديد". 
ــاريع  ــم أن يدفعوا مئات املليارات من الدوالرات تكاليف مش وعليه

ــار القوات األمريكية يف الدول العربية  وحروب وتكاليف تواجد وانتش
وغري العربية ،

وعليهم دفع مئات املليارات من الدوالرات ثمن األسلحة األمريكية 
ــي زجوا بها  ــرتوها ملواجهة الحروب الت ــب أن يش ــة التي يج واألوربي
ــذه الحروب واألزمات  ــتنزفهم يف مثل ه ــر أمريكية يف اليمن لتس بأوام
التي تثريها بينهم ، مثل ما حدث يف األزمة القطرية السعودية وبحيث 
تعمل عىل عدم حلها أو وقفها لهذا السبب بل أنها تعمل عىل إذكائها. 
ــبه جزيرة العرب ،  ــتباحة الرثوة العربية يف ش ــذه أمثلة فقط الس ه
ــان أكرب أو من  ــا كعرب عىل مدار األزم ــتباحة مرت علين ــل رأيتم اس فه

هذه االستباحة ؟؟.
أما العرب يف مرص، مرص العظيمة ، مرص الدولة الكربى عربيا ، مرص 
ــتبيحونهم بالطول  ــة لألحباش يس األقوى إفريقيا ، فقد وقعوا فريس

والعرض.
 وما سد النهضة الذي اقامته إثيوبيا لنهب مياه النيل ورضب األمن 
ــعبنا  ــيكلفها كثريا ويكون كارثة عىل ش ــرص الذي س ــي القومي مل املائ
ــكل معنى الكلمة ، وهذا يطول رشحه  ــي يف ارض الكنانة،  كارثة ب العرب

وتحليله. 
لكن انظروا إىل أين وصلنا يف هذا الزمن العربي،  إثيوبيا تستبيحنا 
، وأوغندا تستبيحنا،  (وإرسائيل الرابعة يف جنوب السودان تستبيح 
ــتبيحون حقوقنا ) ،  ــا ) ،  (وإرسائيل الثانية أكراد العراق يس حقوقن
ــتبيحون حقوقنا)  ، (وإرسائيل  ــوريا يس (وإرسائيل الثالثة أكراد س
األوىل يف فلسطني ) احتلت فلسطني وحولت القدس الرشيف عاصمة 
ــتباحة يف تاريخ العرب  ــن العرب يف أكرب اس ــا ،  وقتلت وهجرت مالي له

والعالم .
ــا يحدث  ــد, انظروا م ــذا الح ــرب عند ه ــتباحة الع ــم تتوقف اس ل

ويجري من استباحة لعرب  سوريا
ــورية  ــتبيح األرايض الس ــرشات القواعد للجيش األمريكي تس فع
ــي  ــش الربيطان ــاك والجي ــا هن ــتبيح أرضن ــيس يس ــش الفرن ، والجي
ــتبيحون حقوق  ــش اإلرسائييل جميعهم يس ــش الرتكي والجي والجي

وأرض أهلنا العرب يف سوريا. 
حتى الجيش الرويس الذي رحبنا به يف سوريا ودعوناه ملساعدتنا 
الظاهر انه يفضل التعامل معنا بسياسة  االستباحة أسوة ببقية تلك 
ــوريا،  بدل أن تكون عالقته معنا نحن العرب يف سوريا  الجيوش يف س

عالقة تحالف وتعاون وصداقة وتبادل مصالح و...و... 
ــو الجيش الرويس ينرش جنوده يف أرياف بلدة القصري الواقعة  هاه
ــص ، ليس ملا قام به  ــورية يف محافظة حم قرب الحدود اللبنانية الس
ــري او مربر ، إال حماية إرسائيل وطمأنتها ، يعني ما قام به هو  اي تفس
ــية إال  ــدة اإلرسائيلية ،  فال يمكن أن تقرأ الخطوة الروس ــة األجن خدم

بهذه القراءة.
ــا، كغريهم  ــتباحة معن ــة االس ــوا سياس ــم فضل ــدو أنه ــروس يب ال
ــة  ــدل التعامل معنا بسياس ــة واألتراك ، ب ــني والصهاين ــن األمريكي م
ــرتكة معنا نحن  ــادل املصالح املش ــاون والتحالف وتب ــة والتع الصداق
ــون األدوار مع أمريكا  ــدو أنهم اآلن يتبادل ــا كنا نعتقد ، ويب ــرب كم الع
ــرات،  والتغايض عن إقامة دويلة كردية هناك ، ويتغاضون   يف رشق الف
ــذا القبيل إىل جانب  ــنية) أو من ه أيضا عن مخطط إقامة دويلة (س
ــوريا  والتي  الدويلة الكردية تقطع خط املقاومة وتفصل العراق عن س
اصطلح عىل تسميتها بـ"دولة القاطع" ، وهو ما يحاولون أيضا ترتيب 
ــة الحدود اللبنانية  ــلطات محلية أو أجنبية تراقب وتفصل منطق س

ــون وانتهاء بحدود  ــورية ابتداء من منطقة القصري مرورا بالقلم الس
ــيخ  والهدف قطع االتصال والعمق االسرتاتيجي للمقاومة  جبل الش

اللبنانية مع دمشق كما ترغب إرسائيل وأمريكا .
ــرض  مخططها   ــا يف ف ــع تركي ــون األدوار م ــروس يتبادل ــا أن ال  كم
ــون األدوار مع اإلرسائيليني  ــوري ، ويتبادل ــمال الس وأطماعها يف الش
ــالت أو قوى يف  ــبه دوي ــق ش ــويات" تحق ــرض "تس ــني يف ف واألمريكي
ــم  ــويدا)  تقس ــة الجنوبية(يف أجزاء من القنيطرة ودرعا والس املنطق
ــي ويحقق كل ما  ــق, بما  يحم ــان العدو عن دمش ــوريا وتفصل كي س
ــاء قاعدتهم يف  ــون من بق ــا يريده األمريكي ــل هناك وم ــده إرسائي تري

التنف السوري .
ــام الكعكة  ــى أن الروس اليهمهم اال تثبيت مصالحهم واقتس بمعن
ــتعدين لدخول  ــوريا مع الدول الكربى وإرسائيل ( فهم غري مس يف س
حرب مع هذه الدول، قد تتطور إىل حرب عاملية )  ، وال رضر عندهم من 
ــوريا ملصلحة إرسائيل وتركيا وأمريكا  ــاهل بحقوقنا  نحن يف س التس
ــوريا تتجاوز  ــابنا كعرب يف س ــوية عىل حس ــم التس ــراد،  وأن تت واألك

ثوابتنا ومبادئنا .
ــذه الدول  ــا ه ــه من ــه وانتزاع ــتطع   فرض ــم تس ــي أن مال ــذا يعن ه
ــنوات من الحرب الطاحنة   العدوانية أمريكا وحلفاؤها خالل ثمان س
ــن  ــات اآلالف م ــد مئ ــوري ض ــي الس ــش العرب ــا الجي ــي خاضه الت
ــلحة التكفريية ، والتي جلبوها لسوريا من أكرث من  مجموعاتهم املس
ــات, اليوم يريد  ــوريا ، وبعد كل هذه التضحي ــا من س ــة ، وأيض 80 دول
ــه يف الحرب من  ــتطع تحقيق ــروس ان يحققوا لهذه الدول مالم تس ال

خالل التسويات والخطوات التي يتخذونها عىل األرض. 
ــلمني االيرانني  ــان وإخواننا املس ــرب من لبن ــى أن إخواننا الع حت
ــذه الدول  ــوم تتآمر عليهم ه ــوريا ، الي ــاعدتنا يف س ــوا ملس ــن هب الذي
ــون بقصفهم داخل  ــل،  ويقوم ــكا وإرسائي ــها أمري ــربى وعىل رأس الك
ــورية تحت مربر ما يسمى إخراج القوات اإليرانية وحزب  املواقع الس
ــط صمت رويس مريب بل ان  ــوريا  ، و طبعا يحدث هذا وس الله من س
ــذه الدول لتفعل كما تريد يف  ــيا قد أعطي له هناك  ضوءا اخرض روس

هذا املوضوع كما اعتقد ، وألسباب كثرية .؟؟ الداعي لتفصيلها. 
يعني جميع الدول  غري العربية اإلقليمية والدولية وخاصة الدول 
ــتبيح حقوقنا  ــها الحق أن تس ــربى يف هذا الزمن, قد أعطت لنفس الك
كعرب سواء كانت هذه الدول معادية أو صديقة لنا ، وأن تحولنا نحن 
العرب يف نظر هذه الدول إىل قوم مهدورة حقوقهم  ويجب أن تستباح 

حقوقهم عىل الدوام ومن الوريد إىل الوريد . 
 لقد استباحوا ثرواتنا املائية ، واستباحوا ثروتنا املالية يف الخليج 
ــة يف رشق الفرات يف  ــة والزراعي ــا النفطي ــتباحوا ثروتن ــي ، واس العرب
ــمال  ــة يف كركوك وش ــة والغازي ــا النفطي ــتباحوا ثرواتن ــوريا ، واس س
ــموا أرضنا ودولنا ، واحتلوا فلسطني،  العراق ،  واحتلوا أراضينا ، وقس
ــتعد اليوم   ــبة نس ــف،  الذي باملناس ــنا الرشي ــوا وصادروا قدس وضم
ــعبية ( آخر جمعة من رمضان من كل  ــريات ش الجمعة لنخرج يف مس
ــكل روتيني  عام هو يوم القدس العاملي)  نخرج ننبح ونصيح فيه بش
ــا كعرب  ــا وتجمعن ــادة موحدة تقودن ــدون قي ــتتني وب ــني ومش ، تائه
ــن العربي األغرب  ــم بالراعي"..نعم يف هذا الزم ــلمني ،   مثل "الغن ومس
ــتباحوا مقام  ــتباحوا ديننا ، واس ــتباحوا كرامتنا ، وحريتنا،  واس اس
ــا كل يشء!.. إنه  ــتباحوا كل يشء يخصن ــولنا ، إنهم اس ــية رس وقدس

زمن استباحة العرب............. 
salahalkershe@gmail.com

من وعي وقيم ومشروع محاضرة السيد عبدامللك 
الحوثي التاسعة عشرة من أيام رمضان .. ( ١٩ )

عبدالفتاح حيدرة

ــتماع ملحارضة  بفضل من الله ومنه، تمكنت من االس
ــيد عبدامللك بدرالدين الحوثي التاسعة عرشة من  الس
ــه الرمضانية القيمة والهادفة، إلصالح وضع  محارضات
ــة عامة  ــه الخصوص واألم ــىل وج ــي ع ــع اليمن املجتم
وعالقتهما بالله وبالدين وبالقرآن وبالرسول صىل الله 
ــج ووعي وقيم  ــلم ، وعالقتهما أيضا بنه ــه وآله وس علي
ــاب  ــالم، وكيفية اكتس ــيل عليه الس ــرشوع اإلمام ع وم
ــادق واملخلص  ــي والص ــع املؤمن والتق ــات املجتم صف
ــوي واملهاب، واملتعاون  ــز والكريم والعظيم والق والعزي
ــة  الكرام ــب  وصاح ــي  والواع ــف  واللطي ــجاع  والش

والرشف ..
ــذه  ــة ه ــن تغطي ــت ع ــد تخلف ــت ق ــح كن وللتوضي
ــرة، وخارجة عن  ــام، لظروف قاه ــارضات ثالثة أي املح
ــل أحد رجال الله والوطن  إرادتي، وتمكنت اليوم بفض
ــر) من  ــب له األج ــم خرياً وكت ــي وعنك ــزاه الله عن (ج
ــي  ــرش، وه ــعة ع ــارضة التاس ــتماع املح ــودة الس الع
ــن الوعي  ــابقة والتي فيها م ــارضات الس ــداد للمح امت
ــي مجتمعاً خالياً من العقد  ــم واملرشوع، الذي يبن والقي
ــدى  ــي به ــك الوع ــاً يمل ــة، مجتمع ــان والتبعي واالرته
ــاً لديه من القيم  ــرصه وينترص له ، مجتمع ــه الذي ين الل
ــمو والرفعة واملجد، مجتمعاً  االصيلة ما يمكنه من الس
ــيادة  ــرشوع الذي يمنحه العزة والكرامة والس يملك امل

واالستقالل..
ــتعداد الشعبي  إن خالصة هذه املحارضة، هي االس
ــي واملؤمن والتقي  ــخيص لبناء قيم املجتمع النق والش
والرشيف، املجتمع الخايل من عقد النقص وعقد الفساد 
ــان والخوف،  ــة واالرته ــل والتبعي ــاد والتضلي واإلفس
مجتمع يملك من قيم التعاون فيما بني أفراده، ما يمكنه 
ــل ألحد، مجتمع لديه  ــن عدم الحاجة ألحد أو التوس م
ــها الذي يحمي  مرشوع لبناء دولته واقتصادها وجيش
ــيادته، املجتمع  ــه وس ــع وكرامته وعزت ــوق املجتم حق
ــني، املجتمع التقي  ــك بصفات املؤمنني الصالح املتمس
ــذي يؤدي  ــه، املجتمع ال ــاب الل ــه وبكت ــك بالل واملتمس
ــؤدي صالته  ــه، الذي ي ــن نواهي ــه وينتهي ع ــر الل أوام

وزكاته ويعرض عن اللغو ويغض طرفه.
املحارضة تحدثت عن تلك الصفات اإليمانية، ومنها 
صفة أداء الصالة، والصالة جعلها الله عطية لإلنسان، 
ــة والقرب  ــعار والعبودي ــة اإلستش ــا حال ــش فيه ليعي
ــاعد اإلنسان عىل االستقرار  واالتصال بالله، وهي تس
ــالة نجدهم  ــؤدون الص ــن ال ي ــم الذي ــيس، ووحده النف
ــون يف حالة من  ــيس يعيش ــتقرار النف ــون االس ال يمتلك
ــدون الطمأنينة، ال الصالة  ــراب ويفق التخبط واالضط
ــية  ــي الذهنية والنفس ــارص ثالثة ه ــرة تمتلك عن املؤث

ــوع وجدان وانتباه ملا يقول  والفعلية، لتكون صالة خش
ــل املؤمن، وكذلك ان أفعال الصالة تعترب عن حالة  ويفع

الخضوع املطلق لله.
ــذي يبتعد  ــة املؤمن ال ــارضة إىل صف ــت املح وتطرق
ويعرض عن اللغو، وهي صفة يجب أن نركز عليها هذه 
ــود مواقع التواصل االجتماعي،  األيام وخاصة مع وج
ــيد هنا ويف هذه الجزئية تحديدا يعد منهجا  ما قاله الس
ــحبها  جديدا يف طريقة تهذيب النفس وترفعها عما يس
ــل واالبتزاز،  ــذال والكذب والتضلي ــو الهاوية واالبت نح
ــني متميزون  ــاس، ألن املؤمن ــألة الكتابة للن ــا يف مس كم
ــم للتعامل مع  ــالق هي ركيزته ــوا عبثيني، واألخ وليس
ــب أن يكون  ــو يج ــن اللغ ــان ع ــد اإلنس ــاس، وليبتع الن
ــيئة،  ــا يلحقه من كتابات س ــيئ وم ــا للكالم الس متجنب
ــة والباطل، وعىل  ــن الكذب والغبية والنميم االبتعاد ع
ــا يقوله  ــه و م ــؤوًال، ومقيدا نفس ــان ان يكون مس اإلنس
بمكارم األخالق ، وال تكن عبثيا ومستهرتا، ثم يف تفاعله 
ــيئ "والذين هم  ــه ان يعرض عن الس ــع اآلخرين، علي م

عن اللغو معرضون".
ــزكاة، فالزكاة  ــو أداء ال ــن ه ــات املؤم ــك من صف كذل
ــلم  تزكية للنفس، والزكاة إخراجها فريضة عىل كل مس
ــلمة، فإن دفع الزكاة يساعد املجتمع بعضه بعضا  ومس
ــيطان وأدواته،  ــف تضليل الش ــدم االنجرار خل عىل ع
ــوا  ــة ويرتكب ــوا ضحي ــم ليكون ــم فقره ــض دفعه فالبع
ــؤالء عن  ــاد ه ــي إلبع ــزكاة ه ــة، وال ــة والرذيل الجريم
ــاع الباطل،  ــة الرذيلة، وإتب ــة وممارس ــكاب الجريم ارت

والذل االهانة.
ــام  ــم االهتم ــني أن عليه ــات املؤمن ــن صف ــك م كذل
ــون" يف زمن  ــم حافظ ــة، "لفروجه ــالمة األخالقي بالس
ــع  ــت ومواق ــطة االنرتن ــد، بواس ــه املفاس ــرشت في انت
التواصل التي سهلت حالة الفساد األخالقي والتفسخ، 
وهناك عوامل كثرية نهى الله عنها، والله جعل للنفس 

األخالقية حرمتها.
ــاس، فالله خلق  ــط رشعية تحصن الن وهناك ضواب
ــية، ولكن يجب تغذية هذه  ــان الغريزة الجنس يف اإلنس
ــس  ــالل، ألن النف ــي بالح ــر االيجاب ــىل األث ــزة ع الغري
تتدنس ويفقد اإلنسان كرامته وقيمته إذا غذاها باألثر 
ــت وال  ــس البرشية إذا تدنس ــرام ، والنف ــلبي والح الس
ــرض والكرامة والعزة، تصبح  معنى لديها للرشف والع
ــرث عمل  ــا أك ــيطان، وم ــيطان وأدوات الش ــة للش مطيع
ــاد النفس  ــذه األيام إلغواء وإفس ــيطان وأدواته ه الش
البرشية، هناك عمل منظم إلدارة شبكات دعارة، ونرش 
الفساد األخالقي لفتح باب للجاسوسية لصالح أمريكا 

وإرسائيل..

ــالم  ــاهدة األف ــد مش ــرية وبع ــرتات األخ يف الف
ــا إيران  ــي تنتجه ــة الت ــالت التاريخي واملسلس
ــق املخاطب للّروح  ــفي العمي ،يف طرحها الفلس
ــا قوّيا ويف نفس الوقت مرنا ،عميقا ولكّنه  خطاب
ــالة عظيمة  ــن الّناس ، فالفن لديهم رس قريب م

توجيهّية تربوّية تقويمّية..
رأيت من أفالمهم ما يخاطب الّروح فـ(ـوداعا 
ــي  بأجزائها الّثالثة) أثرت روحي و أّثرت  صديق
ــهيد  ــه روح الّش ــم في ــي إىل عال ــد نقلتن ــا فق به
ــماء  ــتها يف الس ــا وتختار عيش ــتاق منزلته تش
ــاد  ــاء و االبتع ــم  االرتق ــن لديه ــة الف ، وكأّن مهم
ــي الله يف هدوء  ــزة، وترك الروح تناج عن الغري
ــن به غلظة  ــل ، ويمنح م ــاه الّتأم ــس يرع كالهم
ــاعر من مرونة وليونة ورهافة  طباع ،وجفوة مش
الحس ما يمنح ،كما يمنح الجاحد املادّي جرعّة 
ــدّية املادّية   ــه يعيد الّنظر يف نظرته الجس تجعل
ــا ويوازنها بعالم الّروح  ملفردات الحياة ويربطه
ــت الّروح من  ــة والعلم حني كان ــة للمعرف املتلهف

أمر رّبي وقد أوتينا من العلم قليال...
ــرح  العربّي  ــد الّط ــل يتواج ــرف املقاب يف الّط
للمسلسالت التي ترّكز وتخاطب الجسد وتؤثر 
ــتهجنة مستنسخة  الغريزة ، وقد أصبحت مس
ــالت الّرتكّية وما  ــتقاة من املسلس مستوردة مس
ــة بكّل ما تعنيه  ــا الّرتكّية من حرب ناعم أدراك م
ــي الله وجحود  ــل انتصار واضح لنواه الكلمة ب
ــني من يوثق  ــق ممنوع ب ــر الله فعش ــل بأوام كام
ــة انتحارا من أجل  ــم ،يعقبه قتل نفس محرم به
ــاوّية واقع،  حبيب، فرشب خمر للهروب من مأس
ــل والبطلة  فعقوق والدين وهروب بطل املسلس
انتصارا لعواطفهما مخرتقني  كّل فضيلة ورميها 
ــى الرذيلة يف  ــذي رم ــف ال ــب يوس ــة ج يف غياب
ــن رموه  يف  ــة بإخوته الذي ــب الّظاملني بداي غياه
برئ ليلتقطه بعض السيارة انتقاما من حّب األب 
ــف أيقونة  ــوم  لديه أّن يوس ــم واملعل ــي املله النب
ــال املالئكي الذي   ــر ،ذلك الجم ــال والّطه الجم
ــراق روح  أبت أن  ــد  امرأة محاوال إح ــجنه بكي س
ــنني عمره يف  ــم  فتحرق أجمل س ــو للّنواع تصب
سجنه انتقاما من الفضيلة التي عاش مرتعرعا 
ــا لله ،  ــا نبيال مخلص ــا نبيا صّديق ــني جنباته ب
ــم التي خاطبت  ــخوص لتلك القي وقد قّدم الش
ــنا بأقوى وأجمل وأكمل مايكون  أرواحنا وأنفس
ــتعراض  ــه باس ــم في ــي ال يهت ــل تاريخ ملسلس
ــن كما يف  ــال وماكياجهن وأزيائه ــكات الجم مل
ــالت الخليجيني وما  ــني ومسلس ــر املرصي فوازي
ــارة (مثال)  ــاب الح ــرب ببعيد، ففي ب ــة الع بقي
ــتعراض  ــرح مقاوم بدأ ولكّنه ال يخلو من االس ط

وقد تكّرر بما لم يعد مقبوال لدى املشاهد ...
ــرح طرحا  ــي الذي يط ــاج اإليران ــد لإلنت لنع
شجاعا قوّيا معالجا حتى قضايا العشق الذي 
تخصصت به املنتجات العربّية فيعالجه بحذر 
شديد ويصون فيه الفضيلة وال يخدش املبادئ 
وال يقّدم إال حلوال منطقّية رشعّية تبعد عن روح 

ــي يقنع أكرث مخرجي  ــا ( قبل توبتها ) الت زليخ
ــاهد ويحاولون صقل  ــان املش ــالت رمض مسلس
ــون مواجها لها  ــرأة ويضع ــا يف روح كل ام روحه

غري يوسف العفيف النبيل .
هكذا وجدنا العرب سياسّيا كما وجدناهم يف 
ــكون  بالقشور كما  لغتهم العاّمة يف فّنهم  يتمّس
ــيارة المرأة  ــي بحرمة قيادة س ــي مفٍت وهاب يفت

ويبيح زواج املثليني ..
ــاجد  ــون رفع صوت مكرب آذان املس كما يحرّم
ــرش  ــح الب ــون بذب ــاس ويفت ــاج الّن ــية إزع خش
ــدة واملذهب  ــم الفكر والعقي ــم إن خالفوه وقتله

والرأي ..
كما يحرّمون الّثورات الحقيقّية  الخارجة عن 
ــدون كّل فوىض ترشف  ــة ويمّج اإلرادة األمريكي

عليها أمريكا ..
ــج والعمرة  ــي الح ــىل اليمان ــا يحرّمون ع كم

ويبيحون لإلرسائييل تدنيس املساجد الحرام.
ــابقات  ــتار ومس ــوبر س ــا ينفقون عىل س كم
ــعبا و  ــىل صواريخ تدمر ش ــون ع ــاء وينفق الغن

أرضا يف اليمن .
ــالم  ــىص والقضّية األّم لإلس ــا يبيعون األق كم
ويوجهون عدائيتهم ملن يريد اسرتداد فلسطني 

والقدس واملرسى ..
ــن حكام الحجاز  ــؤالء هم مهرجو العرص م هـ
ــؤالء باعوجاجهم  ــج وفراعنة العرص : ه والخلي
ــران ويتوجهون  ــم ينتقدون إي ــم وقبحه وتلوثه
ــط ألّنها لم  ــة وتمجيس فق ــا بتكفري وزندق إليه
ــون اليمن  ــم ، كما يقتل ــت عباءته ــتظل تح تس
ــوريا ولبنان والعراق من كّل العرب لحريتهم  وس
وإبائهم الرافض لبس جلبابهم العميل الخائن 
الجبان االرتزاقي ومن االرتزاق تنوعت الفصائل 
ــني وأمر  ــا اليمني ــّص هن ــم كرث وأخ ــة وه املرتزق
لحدث اليوم وهو ترصيح الّسفري الّسعودي بأّنه 

أخرج جرناال يمنيا تهريبا كزوجة له ..
ــن  ــُت يف البداية من نقص كرامة رجل مس تأمل
ــو تخلص من  ــام يف بلده ل ــه مق ــا كان ل أوال وثاني
ــيته وعقده التكفريية وحقده املزمن عىل  نرجس

األنصار والفكر الزيدي ..
كان مكرما سيحيا لو آب وتاب وصدق اعرتافه 
ــا مع عفاش يف  ــة التي ارتكبه ــأ والجريم بالخط
ــال ، وعلم  ــا حرب االنفص ــروب صعدة وقبله ح
ــه عىل وفاء العهود، ففي  أن الرجل يعرف بقدرت
2011 يعرتف بخطئه وجرمه عىل صعدة معتذرا 
ــد تاريخ إجرامه  ــود لخط االرتزاق  ليعي لكّنه يع

كمن يحّن لوطنه ؛
ــراره خيانة  ــة الكربى يف ف ــم : كانت الخيان نع
ــه  ــه ؛ فقد خان رجولته يف لبس ــس ألنصار الل لي

اللبس الّنسائي وعىل يد من؟
ــدوره أن  ــال وكان يف مق ــباه الرج ــد أش ــىل ي ع
ــا فرصة  ــزاق ويتخذه ــرض االرت ــص من م يتخل
ــتظال  ــعودّية مس ــن عبوديته للس ــص م للتخل
برجال الله الذين كانوا لن يعاقبوه و لن يطاردوه 

ــه ؛ ألّنهم املعتنقون كتم  ــن يهينوه رغم جرائم ول
ــان بثقافتهم  الغيظ والعفو عند املقدرة واإلحس
ــن محمد بن  ــرآن وم ــة من الق ــة واملنطلق النابع
ــلمان وال محمد بن زايد  عبدالله ال محمد بن س
وال ترامب وال نتنياهو ؛ لكّنها سوء الخاتمة نتاج 

حياة طاغية ...
ــخ  ــي عىل يد مس ــان يمن ــة أن يه ــت بداي تأمل
سعودي بعد هذا العمر كّله يباهي السعودي يف 
رخص حروفه و التي سبقه إليها سفري آخر كان 
ــل اليمن حني قال أو بمعنى  يظن أنه يتهكم بأه

قوله :
ــع قصفنا لليمنيني وهل يمتنع الرجل  لن نمن
ــط فكر  ــم مح ــد للعال ــه ؛ ليتأك ــن رضب زوجت ع

السعودي الوهابي أين يقع ؟
ــول  ــم ح ــد ، فكونه ــني واح ــق الوهابي فمنط
النواعم و إىل النواعم وهم النواعم يف شكل رجال 
ــوا مرتزقتهم كل  ــي أن يهين ــا كان ينبغ ــن م ؛ ولك
ــِف غليلنا كأنصار الله  ــذه اإلهانة التي لم تش ه
ــخصّية إرهابّية عميلة لهم  ، كأحرار اليمن يف ش
أهلكت الحرث والنسل يف اليمن ثم غادرت اليمن 
ــالت الدم التي تعّودها   لتشارك يف نفس مسلس
ــري  ــَف يف أس ــخ منهم بما يؤكد أّننا لم نتش التاري
ــب  ــيبته التي لم يحس ــوز وإن تأملنا عىل ش عج
ــرتض أن ينهي  ــاباً حني كان من املف ــو لها حس ه
ــخ حجازي و  ــار ليأتي مس ــل وبوق ــه كرج حيات
يضعه موضع الزوجة لزوجها يف ترصيح لحدث 

قد مىض وبقصد إهانة هذا الجرنال الّطاغية ...
ــني  ــنة الوهابّي ــات يف ألس ــات وانزالق إجحاف
ــة   ــون ثقاف ــم يتمّثل ــي بأّنه ــني  توح اإلخوانجي
ــت فيهم  ــان التي خلق ــن أردوغ ــالت وط مسلس
ــت  تح ــم  رجاله ــت  فأرخص ــوع  املمن ــق  العش
ــوا قضاياهم  ــر فتناس ــس وكأس خم ــال موم نع
ــهم  قدس و  ــم  ويمنه ــم  وعروبته ــم  وعقيدته

وعراقهم وشامهم وركعوا لبنت ترامب ..
ــران التي لم  ــدون إي ــاف ينتق ــة املط ويف نهاي
ــزل العالم يف  ــة رجل ولم تخت ــص من رجول تنتق
ــة الرجال يف  ــّدم رجول ــل إنها تق ــا ب ــس زليخ نف

يوسف ..
ــل اإليراني  ــك املسلس ــق ذل ــف الصدي يوس
ــح يل  ــق ّيف وأوض ــذي عّم ــويس ال ــيض املج الراف
ورشح يل آيات الله وعّزز لدّي قيمة العفاف التي 
ــقت ممنوعا  ــا من أبي وأمي فما عش ارتويت به
ــن وال هتكت فيها  وال طعنت يف عرض عجوز مس
ــرت وحياء ، فالحياء واإليمان مقرونان  حجب س
ــرب الفضيلة ضّد  ــدُت مؤمنة  بأّنها ح ــي ع ولكّن

الرذيلة كما عدُت مؤمنة  بــأّن:
من يهن يسهل الهوان عليه

        ما لجرح بمّيت إيالم
و كّل يضع نفسه حيث يشاء .

       و الّسالم
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