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العالمة سهل بن إبراهيم بن عقيل

ــطورة هي الحكاية التي ال يصدقها عقل وال يقرها  إن تعريف األس
ــطورة وإن بالدنا اليمن التي  منطق، هذا يف التعريف ما يقال عن األس
أصبحت أسطورة يف القرن الواحد والعرشين وقبلة للمستضعفني يف 
طل تحركاتها السياسية واالقتصادية والعسكرية واالجتماعية، هي 

حاالت نادرة ال يصدقها عقل وال يقرها منطق..
ــذي كتبت فيه  ــد والعرشين ال ــرن الواح ــل يف الق ــذا هو الحاص وه
ــا والثكاىل واألرامل واليتامى  ــن صفحات تاريخ بدمائها ودموعه اليم
والشهداء والجرحى األسطورة (قبلة إلرادة اإلنسان الذي يأبى الذل 

والهوان وال يقره عىل نفسه وال عىل غريه).
كان ذلك بعد تحمل أعباء كثرية من عذابات تفوق ما يصنعه أخبث 
ــعب وجعله لقمة  ــذا الش ــكان ألجل إذالل ه ــان وم ــاء يف أي زم الخبث
ــداً مطيعاً ليس له  ــيادة) عب ــائغة يف كل يشء (إرادة ومقدرات وس س

يشء وال حقوق.
إننا عندما نقلب الصفحات بتاريخ الحروب النجد أبداً مقارنة بني 
ــدم ولكن ثقته بالله وبنرصه  ــني متصارعني، فريق ال يملك اإل الع فريق
ــدين يف  ــدور الباغني واملفس ــدوس عىل رقاب وص ــني جعلته ي للمؤمن

األرض..
ــيدنا  ــل س ــان النبي املرس تصديقاً لوعد الله بكتابه املنزل عىل لس
ــلم، الذي قذف يف رسالته نوراً  محمد صىل الله عليه وآله وصحبه وس
ــا عاهدوه عليه،  ــوب املؤمنني الذين صدقوا الله م ــاً يف عقول وقل مبين

اِبِريَن). ِ الصَّ َن اللَِّه َوَفْتٌح َقِريٌب) (َوَبرشِّ فأجابهم بوعده (َنْرصٌ مِّ
هذه ليست جمل إنشائية ولكنها حقيقة يقرها العدو قبل الصديق 
ــن صدق نبيه معه،  ــة، ترينا قدرة الله يف م ــس مدحاً لكنها أعجوب ولي
ــتكبار العاملي وأراذل األمة العربية  ــن بنرصه له، عىل كل قوى االس وآم
ــة وأمواًال طائلة، ال  ــالمية الذين يملكون كل يشء مقدرات هائل واإلس
ــبة، خضعت بذل تصديقاً لقوله تعاىل «  يكاد يحصيها عقل وال حاس

ْكرٍِم «.. َوَمن ُيِهِن اللَُّه َفَما َلُه ِمن مُّ
ــد هذا كله ال يمكننا التفريط يف ما وقع علينا مما اليتصوره عقل  بع
ــن يأكلون لحوم  ــانية، حتى أولئك الذي ــري ألخبث  خبثاء اإلنس لضم
ــم وإن أول رشط يجب أن  ــؤالء أكرث همجية منه ــرش يف الغابات، فه الب
ــض الكامل  ــداء. والتعوي ــو: اإلقرار باالعت ــد املتفاوضني ه ــون يف ي يك
ــاالت، ووضع اليد  ــات هذا العدوان يف كل املج ــزي عن كل مخرج املج
عىل الخارطة لليمن الطبيعية.. سواء جنوباً أو شماًال أو تلك التي لم 
تدخل يف نطاق حرب املعتدين ولكنها القت من الذل والهوان يف جميع 
ــة والثقافية  ــة واالجتماعي ــية واالقتصادي ــا السياس مناحي حياته
ــلمني يف أي مكان يف  ــالم واملس ــك الدينية ما ال يفعله عدو باإلس وكذل
ــحقاً وذًال وترشيداً وإفقاراً إىل حد العدم، حتى  العالم، كان غذاؤها س
أصبح اإلنسان يف حياته ومعيشته وحريته، وعقيدته، أذل من حيوان 

مستخدم عند رجل لئيم.
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األسطورة ماذا عن أدوات وأوراق الحرب على سوريا ؟املتطوعون املحبون لوطنهم
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ــون يف العطاء دون مقابل وتكمن  ــعادة تك  إن الطمأنينة والس
ــدم املتطوع  ــان , حيث يق ــان لإلنس ــاء اإلنس ــد يف عط بالتحدي
ــوي , حتى إنه ال يرجو املدح  ــه دون مقابل مادي أو معن خدمات
ــك الراحة  ــاء، هذا رس تل ــذات من العط ــيان ال ــاء بل نس أو الثن

والسعادة التي يشعر بها من يقدم الخدمة التطوعية للغري .
فالتطوع هو صميم البناء املجتمعي للوطن الغايل عىل قلوبنا 
ــة التي تبنى  ــجع عىل املواطن ــة املتبادلة ويش ــو يعزز الثق , وه
ــاركة املجتمعية , فالتطوع يساهم مبارشًة يف  عىل التعاون واملش
ترسيخ معاني الوطنية ويحقق االنتماء واملسؤولية باملساهمة 

يف النهوض يف بناء الوطن .
نؤكد عىل القائمني عىل العمل التطوعي دراسة حالة املجتمع 
ــي والقيمة  ــاعات العمل التطوع ــد األولويات وإبراز س وتحدي
ــع من معرفة  ــدم , حتى يتمكن املجتم ــك الجهد املق ــة لذل املالي
الدور الكبري الذي يبذل من قبل الفرق وامللتقيات واملجموعات 
ــن (200) مجموعة وفرقة  ــة التي يقّدر عددها بأكرث م التطوعي
ــرث من (20,000)   ــوادي حرضموت وتضم أك ــى تطوعي ب وملتق
ــال التطوعية  ــس املجتمع أثر األعم ــوع ومتطوعة ..وقد مل متط
ــويص كل الخريين  ــع. ختاما ن ــىل الواق ــباب ع ــة من الش املقدم
ــباب املتطوعني رجال الغد املرشق  ــاندة مع الش بالوقوف واملس
الذين استغلوا أوقاتهم بالنافع املفيد ونساهم جميعاً يف ترسيخ 

ونرش ثقافة العمل التطوعي باملجتمع .

ــام كّل التضحيات  ــا أن نعرتف انه أم ــة علين يف البداي
ــرب التي  ــإّن الح ــوريون، ف ــا الس ــي قّدمه ــام الت الجس
ــورية لن تنتهي،  أرادتها القوى التآمرية عىل الدولة الس
ــا دامت أدواتها اإلرهابية وأوراقها القذرة موجودة عىل  م
األرض السورية ،ولذلك  نؤمن كما تؤمن الدولة السورية 
ــىل األرض  ــا ع ــم إنجازاته ــأّن حج ــوم ب ــا الي وحلفاؤه
ــس اإلرهاب،  ــري أراضيها من رج ــتمرار معارك تطه واس
ــرية اإلصالح  ــاً يف مس ــّيض قدم ــك امل ــع ذل ــوازي م وبالت
ــىل ثوابتها  ــع الحفاظ ع ــورية م ــد للدولة الس والتجدي
ــل واألكرث  ــرّد األنجع واألفض ــة، هو ال ــة والقومي الوطني
ــّر تدريجياً  ــذه القوى، التي بدأت تق ــرياً اليوم عىل ه تأث
بفشل مرشوعها، مع زيادة حجم الخسائر التي تتلقاها 

عىل األرض السورية.
ــح معركة  ــن قرب فت ــث ع ــع الحدي ــاً م ــوم، وتزامن الي
ــول إّن ادلب   ــات موثقة تق ــاك معلوم ــر ادلب ، هن تحري
ــمالية الغربية والالذقية  ومحيطها من ارياف حماه الش
الشمالية الرشقية وحلب الجنوبية الغربية ،تحوي عىل 
ــلح  سوري وغري سوري بني إرهابي  األقل  مائة الف مس
ــي  ــي – الرتك ــف – األمريك ــب التصني ــدل "حس "ومعت
ــري إىل أّن هناك ومن أصل  املائة ألف ما بني 11 و15  "وتش
ــارات موجودون يف ادلب "داعش"  ألف إرهابي عابر للق
ـــ "قوات  ــّمى تركياً ب ــا ُيس ــوف م ــرصة"، أو يف صف و"الن
ــورية"، وتفيد املعلومات عينها، بأّن هناك  املعارضة الس
ــون الجيش  ــوري كانوا يقاتل ــلح س ــوايل 40 ألف مس ح
ــوا  ــدة ،ورفض ــورية ع ــق س ــوري يف مناط ــي الس العرب
ــب ، وهؤالء  ــرروا الذهاب الدل ــات وق ــاريع املصالح مش

ــتخبارات الدول  ــزة اس ــن أدوات يف أيدي أجه ــارة ع عب
ــم الكثري من  ــورية، وهنا يعل ــة يف املؤامرة عىل س الرشيك
ــتخباراتياً غربياً  ــني أن هناك حوايل 12 جهازاً اس املتابع

وعربياً وإقليمياً يعمل اليوم داخل "ادلب ".
ــوريا  ــىل س ــرب ع ــح ،إّن أدوات الح ــن الواض ــا م وهن
ــودة اليوم  يف ادلب  ،كانت، خالل  ــورة أعاله واملوج واملذك
فرتة ما، رشيكة وأداة مبارشة بمرشوع "محاولة " إسقاط 
سوريا يف الفوىض العارمة،  وهنا وعندما نتحدث عن هذا 
الكم الهائل من املسلحني  السوريني والعابرين للقارات 
ــتقرار هذا الكم  ــالح ، يّتضح لنا أّن اس ــني بالس واملدّجج
ــب ، يدخل ضمن مرشوع ما  ــلحني يف ادل الهائل من املس
ــىل تحقيقه ، وهو  ــازال يراهن الرتكي كما األمريكي ع "م
ــة وصل منطقة نفوذ "تركية – أمريكية " تمتد من  محاول
ــمايل  الرشقي  مروراً بالحسكة  أقىص ريف دير الزور الش
والقامشيل والرقة وريف حلب الجنوبي الغربي  وادلب  
وصوًال ألقىص ريف حلب الشمايل الرشقي " ،والهدف من 
ــوريا وعقيدة جيشها  ذلك ،هو رضب منظومة صمود س
ــة، ألّن تفكيك  ــتية والبرشي ــتنزاف قدراته اللوجس واس
ــها الوطني هو الرشط األساس الستكمال  الدولة وجيش
تفكيك مجتمعها، ولكن هنا يبدو واضحاً أن يقظة الدولة 
ــورية منذ اللحظة األوىل ألعالن هذا املرشوع الرتكي  الس
ــقطت هذا املرشوع ،فالدولة السورية   – األمريكي  قد اس
أدركت مبكراً حجم  خطر هذا املرشوع ، وتنّبهت لخطورة 
ــارصة األمريكي بمناطق  ــاً بمح ــو آٍت، وبدأت فعلي ما ه
ــمال  ــكرية ش ــع بعملياتها العس ــرات ،والتوس رشق الف
سوريا ،وعزل مناطق تواجد األمريكي عن املناطق التي 

يتواجد بها الرتكي .
ــب املطلعني عىل  ــم اغل ــا بالتحديد يعل ــاً ،وهن ختام
ــط الدلب،بأّن املعركة   ــازال يدور ويخط خفايا  مادار وم
ــن تكون  ــوري يف ادلب ،ل ــي الس ــش العرب ــة للجي املقبل
ــرة للقارات،  ــة عاب ــات إرهابي ــع مجموع ــط معركة م فق
ــم  ــع نظام عاملي جديد ُيرس ــتكون ، معركة م ــدر ما س بق
ــوريا ليعلن  ــه يف س ــوط مؤامرت ــج خي ــة، وينس للمنطق
ــونية  ــوى اإلمربيالية العاملية واملاس ــن قيامه بقيادة ق ع
ــم  ــس حج ــرة تعك ــذه املؤام ــة، وه ــة الصهيوني اليهودي
ــوريا،  ــات املتعلقة بكّل ما يجري يف س ــداف والرهان األه
ــومة التي تتداخل فيها الحسابات  وهي األهداف املرس
ــا تتداخل فيها  ــة، كم ــابات اإلقليمي ــة مع الحس الدولي
ملفات املنطقة إىل أقىص الحدود، إال أّن الجيش العربي 
ــدام املبارش مع هذا املرشوع ،  ــوري وذهابه نحو الص الس
كرس كّل الرهانات الغربية واإلقليمية والعربية، فالجيش 
ــوري حقق إنجازات كبرية وهائلة يف امليدان  العربي الس
ــادالت  ــمت مع ــات ورس ــّريت سياس ــم وغ ــت العال أذهل
ــا، واألهّم من ذلك  ــتطيع أحد القفز فوقه جديدة، ال يس
ــية  ــش والقيادة السياس ــعب والجي ــه هو تالحم الش كل
ــعون دولة  ــة قادتها ومّولتها ورعتها تس يف معركة ضاري
ــوري املتمّسك بأرضه  ــعب الس يف العالم، لكّن إرادة الش
ــة املؤامرة،  ــة وطبيع ــم حقيق ــه واملتفّه ــن بقضيت واملؤم
أبعاداً وخلفيات، أفشل خطط األعداء وأسقط أهدافهم 
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ــرتى فيه  ــه الكرامة ، وتباع وتش ــن تهدر في يف زم
ــة  ــر والنفوس ، باألموال الخليجية املدنس الضمائ
ــذا الزمن  ــوع والخنوع واإلذالل ، ه ــن الخض ، يف زم
ــة املحمدية ،  ــىل هذه األم ــه الظلم ع ــاد في الذي س
ــن دول الخليج إىل  ــراب م ــون األع ــعى  املنافق يس
ــي واإلرسائييل ليكونوا هم  تدجينها للعدو األمريك
ــيطروا عىل  ــعوب ليس بجربوتهم من يحكمون الش

بلدانهم ونفسياتهم ..
ــي ، والظلم والطغيان  ــام كل هذا النفاق العامل أم
اليهودي والشيطاني ، أمام كل هذا العدوان الظالم 
ــوم ، من قبل  ــعب اليمني املظل ــتمر عىل الش واملس

ــيطانية  ــهم الش ــط ، وآلة قتلهم وبطش ــوك النف مل
التي أهلكت الحرث والنسل يف بالدنا اليمن ..

من بني كل هذه الزالزل ، وامللمات التي يصنعها 
ــعب اليمني املؤمن ،  ومن بني  ــياطني بحق الش الش
ــي رق لها الجماد ، وتصهرت من  هذه املظلومية الت
ــاعتها السماء ، لشدة  هولها الحجر وبكت من بش
بشاعتها عىل شعب اإليمان والحكمة ، خرج اليوم 
ــعب اإليمان والكرامة ،  ــعب العزة والشهامة ، ش ش
من بني الدمار والخراب ، متحديا قصف الطائرات ، 
وهو معزز بقوة اإليمان والثبات ، من رب السماوات 
ــالح ، وباألكف األرواح ، ليوصل رسالة  ، حامال الس

ــاب النفاق  ــاذل ، وألرب ــق املتخ ــم املناف ــذا العال له
ــن الداخل  ــف معهم م ــن يق ــاق وكل م ــذاذ اآلف وش

والخارج من عمالء وخونة ومرتزقة.
ــرار والثوار  ــالة مفادها أن رجال اليمن األح رس
ــتكانوا ، وما تراجعوا  ــا وهنوا وما أس ، حارضون وم
ــال ، وقوة  ــون بعزم الرج ــوا ، وأنهم ماض ــا ضعف وم
ــم من دنس  ــري أرضه ــىل تطه ــون ع ــرار ، عازم األح
الغزاة واملحتلني ، والتنكيل بهم وبمن خلفهم ، بقوة 
ــعب مستمر يف  ــالح ، وأن هذا الش اإليمان وقوة الس
ــة ، وكله أمل وثقة  ــة النضال والحرية والكرام معرك
بالله يف نرصه وتمكينه ، وتأييده ، أمام عدوان غاشم 

ــرش والنفاق  ــه فيه كل أرباب ال ــم ، تحالف علي ظال
ــهم  واإلجرام وصمت أمام بغيهم وجربوتهم وبطش

به العالم بأرسه ..
ــه ثابت وأن  ــعب اليمني وصلت ، أن ــالة الش رس
ــتمر ،  املواجهة للعدوان قائمة ، والنكف القبيل مس
ــات  متزايد ، نفري أمام ما  ــيد والرفد للجبه والتحش
يصنعه العدوان بحق النساء واألطفال واملواطنني 
املستضعفني من هذا الشعب ، والتصعيد سيستمر 

طاملا صعد العدوان من عدوانيته وإجرامه ..
ــواه الثوار  ــات والرصخات تعالت من أف والهتاف
ــد عىل  ــىل ، وتأكي ــرشف أغ ــة وال ــأن األرض غالي ، ب

ــه نحو  ــيتوجه بأكمل ــم وس ــه ملتح ــعب كل ان الش
الساحل الغربي ، دفاعا عن األرض وصونا للعرض 
ــذل الدماء ، وأن  ــص األرواح وتب ــا ترخ ، وأن دونهم
ــادم ، طاملا أنه ال زال  ــقط بالتق جرائم العدو لن تس

يف اليمن رجال ،
ــىل  أمم متحدة  ــدم التعويل ع ــن عىل ع ومؤكدي
ــا ، وأن التعويل ال  ــاركت يف هذا العدوان بصمته ش
يكون إال عىل الله ، وعىل سواعد الرجال ، وبعزيمة 

وإباء األحرار
ــتقلع مملكة  وبقوة اإليمان ، وكرامة اليمنيني س

الوهابية الشيطانية ومرتزقتها 

شعب الكرامة واإلباء
نوال أحمد
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