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         عبدالفتاح عيل البنوس 

مفوضية حقوق اإلنسان  

صحوة أم إبتزاز ؟!!

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

أثار تقرير املفوضية السامية لحقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة الذي 
ــان عىل هامش انعقاد الجلسة الـ 39  ــامي لحقوق اإلنس قدمه املفوض الس
ملجلس حقوق اإلنسان حالة من الحنق يف صفوف قوى العدوان ومرتزقتهم 
ــاط اللثام عن الكثري  ــتهدفا لهم، كونه أم ــذي اعتربوه موجها ضدهم ومس ال
من املمارسات الرعناء والسلوكيات املنحرفة التي يمارسوها يف املحافظات 
ــدر فيها  ــرة األوىل التي تص ــي امل ــدن، وه ــة ع ــد مدين ــة وبالتحدي الجنوبي
ــان تقريرا بهذه الصياغة وبهذا املضمون الذي وضع  مفوضية حقوق اإلنس
النقاط عىل الحروف فيما يتعلق بتورط حكومة الفنادق وتحالف البعران يف 
ارتكاب جرائم حرب وعمليات اغتصاب وسجن وتعذيب للمعتقلني من أبناء 
ــة السعودية  الجنوب الذين وقفوا ضد مرشوع االحتالل والهيمنة والغطرس
ــم املتحدة بكل  ــىل االنحياز الفاضح لألم ــث أعتاد هؤالء ع ــة، حي واإلماراتي
ــب كافة التقارير  ــع قوى الغزو واالحتالل، حيث تص ــا ومنظماتها م هيئاته
ــدوان، ومنحازة لها  ــوى الع ــة يف مصلحة ق ــف األممي ــات واملواق والترصيح

وتتبنى وجهات نظرهم وأطروحاتهم وتقف إىل صفها .
التقرير السالف الذكر وإن كان يف منظوره العام إيجابيا إىل حد كبري وفيه 
ــناها يف مفرداته وتفاصيله،  ــة من املصداقية واملهنية التي ملس حالة متقدم
ــهدتها البالد خالل ما مىض  وتعاطيه بواقعية مع الوقائع واألحداث التي ش
ــوف عىل بعض النقاط  ــنا الوق ــن العدوان والحصار عىل بالدنا، حيث ملس م
ــعبية  ــب للجيش واللجان الش ــف تنس ــا الهامة والتي كانت لألس والقضاي
ــدوان والتي  ــة للع ــرى التابع ــراف األخ ــا األط ــورط يف ارتكابه ــم واملت واملته
ــيتها، ومن ذلك األوضاع  ــارس إجرامها ووحش ــد يف األرض وتم تعبث وتفس
ــرف املتورط  ــتهداف للمواطنني وتحديد الط ــز واالس ــة يف الحاملة تع األمني
ــارك، وكذلك ملف  ــد األطفال والزج بهم يف املع ــك، وكذلك قضية تجني يف ذل
ــجون واملعتقالت واالنتهاكات التي تتم فيها، وكذلك ما يتعلق بالعدالة  الس
ــة إىل العديد من  ــدوان عىل الحديدة، باإلضاف ــة، وكذلك قضية الع الجنائي
ــائكة يف ما يتعلق باألزمة اليمنية واألوضاع اإلنسانية  القضايا وامللفات الش
ــها أكرث من 30مليون مواطن يمني، والتي تحسب  واالقتصادية التي يعيش
ــبة تحاملت كثريا عىل  ــامية لحقوق اإلنسان والتي باملناس للمفوضية الس
ــلطة األمر الواقع  ــعبية والتي وصفتهم يف تقريرها بس الجيش واللجان الش
ــري وبداية ملرحلة  ــون بداية لصحوة ضم ــنة نأمل بأن تك ــا بداية حس ولكنه
جديدة يف تعاطي األمم املتحدة مع ملف العدوان والحصار عىل بالدنا، ومع 
األزمة اليمنية برمتها والتي تعمل قوى العدوان عىل تسخينها وتأزيمها إىل 

مستويات بالغة الخطورة والتعقيد .
ــة واملوضوعية من قبل  ــة من الحيادي ــذه املعطيات نتطلع لحال ــام ه وأم
األمم املتحدة ومفوضية حقوق اإلنسان وأن يتم التفاعل مع التقرير املشار 
ــس األمن ملعالجة التجاوزات  ــه أعاله والضغط عىل األمم املتحدة ومجل إلي
ــا التقرير  ــار إليه ــات اإلجرامية التي أش ــم واملمارس ــاكات والجرائ واالنته
ــة هذه األوضاع، وأعتقد جازما  ــرك الجاد إلنهاء هذه املعاناة ومعالج والتح
ــاء الحصار املفروض عىل بالدنا، ورفع كل األيادي  بأن إيقاف العدوان وإنه
الخارجية التي تمتد يف الداخل اليمني وانسحاب كافة الغزاة واملحتلني من 
مختلف املدن والجزر والسواحل واملناطق اليمنية يف شمال الوطن وجنوبه 
ــدارس خالفاتهم  ــة قضاياهم وت ــن رشقه إىل غربه، وترك اليمنيني ملناقش وم

بأنفسهم دونما وصاية أو تدخل خارجي من أي طرف كان . 
ــوة إيجابية ال  ــان خط ــر مفوضية حقوق اإلنس ــد، تقري ــرص املفي باملخت
ــعودي  ــون عبارة عن مناورة الهدف منها ابتزاز النظامني الس نريدها أن تك
ــن األموال لتغيري مواقف املفوضية  ــي وإجبارهما عىل دفع املزيد م واإلمارات
ــر، وأتطلع  ــذا التقري ــع عن مضمون ه ــان والرتاج ــوق اإلنس ــامية لحق الس
ــة املحلية  ــات الحقوقي ــان والهيئات واملنظم ــوق اإلنس ــل وزارة حق ــن قب م
والناشطني والناشطات يف مجال الحقوق والحريات مد جسور تواصل مع 
املفوضية وإمدادها باملعلومات الالزمة والتعاون معها يف إنجاز املهام املوكلة 
ــهيل مهمة ممثليها وتأمني تحركاتهم ليعرف العالم دجل وزيف  إليها وتس
ــم األوغاد، ووضع نهاية  ــلويل ومرتزقته ــذب قوى العدوان وتحالفهم الس وك
ــل والتدليس والتلبيس واالنحياز الذي دام طيلة الفرتة املاضية من  للتضلي

عمر العدوان . 
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله .

        

    

أربع سنوات من الصمود والتقدم يف عمق العدو السعودي عدن تنهض بوجه االحتالل

هل .. وهل.. وهل

الفضل يحيى العليي إبراهيم الحمادي

الشيخ العالمة/ سهل إبراهيم بن عقيل

اليمن برجالها الرشفاء واملخلصني 
وعىل رأسهم السيد القائد عبدامللك 
ــده الله بنرصه  ــن الحوثي أي بدر الدي
ــية  ــة القيادة السياس ــني وبحكم املب
ــيايس  ــس الس ــس املجل ــة برئي ممثل
ــس وحكومة  ــاء املجل ــىل وأعض األع
ــدم  ــنقاوم ونتق ــي، س ــاذ الوطن اإلنق
ــتمر  وسنس ــات  الجبه ــع  جمي يف 
ــدو  الع ــق  عم ــو  نح ــالق  باالنط
ــن قوة،  ــا أوتينا م ــكل م ــعودي ب الس
ــوام من املعارك  ــة أربعة أع وبعد قراب
ــايص والداني  ــد للق ــات تأك واملواجه
ــن  ــة م ــلحة اليمني ــوات املس أن الق
ــعبية ومتطوعني  ــان ش ــش ولج جي
ــاء األوفياء  ــل الرشف ــن أبناء القبائ م
ــكرية القتالية  ــرة باملكانة العس جدي
ــا وثباتها  ــي عليه يف صموده التي ه
إدارة  يف  ــة  الفاعل ــا  مقدراته ويف 
وخوض كافة املواجهات بهمة عالية 
ــة  ــاليب التكتيكي ــتعداد باألس وباس
ــبع  ــدوان أكرث من س ــدي للع يف التص
ــواع  ــا كل أن ــم تهزه ــة ول ــرشة دول ع
ــلحة الفتاكة والسيادة الجوية  األس
ولم ينل منها كل هذا الحصار الظالم 
ــو والرب بل أن  ــق يف البحر والج الخان
مثل هذه التحديات وفر لهذه القوات 
ــلحة إمكانيات تحريك البدائل  املس

والعمل بها. 
ــبحانه وتعاىل  ــه س ــٍل من الل بفض
ــية  السياس ــادة  القي ــن  م ــٍم  وبدع
الحكيمة وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة 
ــة وقيادة وضباط  هيئة األركان العام
ــي تضع أوىل  ــة وه ــوة الصاروخي الق
ــية يف طريق الرد  ــوات األساس الخط
ــن وضد  ــد املعتدي ــن ض ــىل املوازي ع
التفوق يف السيطرة الجوية للعدوان 
ــارك  املع إدارة  ــىل  وع ــو  الج ــىل  ع

ــات القتال التي  واملواجهات يف جبه
تجاوز عددها أربعني جبهة. 

ــات ويف  ــع املواجه ــت يف مواق وثب
ــادة  ــتعلة أن القي ــارك املش إدارة املع
ــية اليمنية قد  ــكرية والسياس العس
ــادة وذكاء  ــاءة القي ــتطاعت بكف اس
ــاورة  ــة يف املن ــدرة العالي اإلدارة واملق
ــاد  والعت ــالح  بالس ــاد  االقتص ويف 
واالستفادة القصوى من اإلمكانيات 
ــة  الصاروخي ــوة  الق ــتطاعت  واس
ــالح  ــذا الس ــتخدام ه ــد اس أن تجي
ــتواه التكتيكي  ــواًء يف مس ــرادع س ال
ــرتاتيجي بدءاً يف  ــتواه االس أو يف مس
االستخدام الذكي لصواريخ الرصخة 
ــات موجعة للعدوان  ويف توجيه رضب
ــتخدام  اس ــالل  ــن خ ــم م ومرتزقته
ــربكان والصماد  ــخ الزلزال وال صواري

وبدر وغريها. 
ــس  خمي يف  ــدوان  الع ــارات  مط
ــران  ــري ونج ــزان وعس ــيط وجي مش
ــة القوة  ــت رحم ــت تح ــت ومازال ظل
ــرشات  ع ــت  وتلق ــة  الصاروخي
ــابات  ــخ التي أعادت الحس الصواري
ــة  املواجه ــارك  مع يف  ــكرية  العس
املصريية مع العدوان ومع ترسانته من 
ــلحة ومن غريها من التجهيزات  األس
ــداف الحيوية  ــتية ومع األه اللوجس
للعدو السعودي الذي لم يكن يتوقع 
ــردود القوية من  ــذه ال ــد كل ه أن يج
األبطال املقاتلني األشداء يف الجيش 
ــل  ــاء القبائ ــعبية وأبن ــان الش واللج
ــن يظن أن  ــم يك ــداً ل ــني وتحدي امليام
ــق  ــه يف العم ــه ومواقع ــه وموانئ مدن
ــات القوة  ــت رضب ــرب تح ــن تضط ل
ــد تأكد املعتدون ومن  الصاروخية وق
ــن املرتزقة ومن الوحدات  يحالفهم م
ــتأجرها النظام  ــكرية التي اس العس

السعودي أن اليمن لم تعد سهلة وأن 
ــن املعتدين  ــيادة عىل األجواء م الس
ــة وأن  ــت إىل غري رجع ــد ول ــألة ق مس
الردود ستكون شديدة وباهظة الثمن 
عىل العدوان وعىل مواقعه الحيوية. 

ــهد العسكري  اليوم ويف راهن املش
القتايل ببعده التكتيكي املحيل وبعده 
ــق  حقائ ــت  اتضح ــرتاتيجي  االس
ــيطرة القتالية للجيش واللجان  الس
ــكرية واألمنية ممثلة  والقيادة العس
ــة األركان  ــادة وزارة الدفاع ورئاس بقي
ــواء يف  ــة س ــزة األمني ــة واألجه العام
ــوط إلدارة املعارك  امتالك كافة الخي
ــا ويف تأثرياتها  ــم يف نتائجه أو التحك
ــرض خيارات  ــدة وف ــة والبعي القريب

شديدة الوطأة عىل األعداء.
ــد أن  ــذي يؤك ــو ال ــع ه ــذا الواق ه
ــل  ــس الطوي ــة النف ــود ومعرك الصم
ــة يف إدارة معارك  واإلمكانية امللموس
ــد ومؤثرة عىل  ــتنزاف طويلة األم اس
ــري املعارك ويف امتصاص مختلف  س
ــتوعبة  ــات والزحوفات ومس الهجم
ــذي  ــادي ال ــريان املع ــال الط كل أعم
ــع اإلعالم املعادي  ــكالية م وقع يف إش
ألن  ــكاذب،  وال ــادع  واملخ ــل  املضل
ــت وذهب إىل  ــة أهدافه قد تالش قائم
ــاع أرضار  ــة بإيق ــتهداف الطفول اس
ــعياً  س ــي  املدن ــب  الجان يف  ــرية  كب
ــىل القرار  ــط ع ــائل ضغ ــاد وس إليج
ــة  وباملواجه ــدي  املتص ــكري  العس
ــع كان للصواريخ  ــدوان، ويف الواق للع
ــريان  والط ــتية  والباليس ــة  التكتيكي
ــا  ــات عمله ــالك اتجاه ــريّ وامت املس
ــاباتها دور يف أن  ــا وحس وموجهته
يبقى العدوان يف محل تأثري الصدمة 
ــرار  ــع الق ــا إىل مواق ــد أثره ــي أمت الت
العدواني وإىل نزع ثقة الشعوب وكذا 

ــية من قيادات  ثقة القيادات السياس
ــة وإىل  ــكرية واألمني ــدوان العس الع
اإليمان أن العدوان قد فقد كل مربراته 
وانكشفت حقيقته وأهدافه، والوطن 
ــعب تجسدت أمامهما القدرات  والش
ــان وأن أقل  ــش واللج ــة للجي العالي
ــب أن نعرب عن  ــؤول يوج موقف مس
االعتزاز والتقدير والثقة القوية بهذه 
ــلة، ونؤكد أن  ــلحة الباس القوات املس
التاريخ العسكري سيظل يضع هذه 
ــا يف املكانة التي  املواجهات ونجاحه
تليق بها وهي محل دراسة وتحليالت 

يف األكاديميات العسكرية.
ــة  ــارز لحكوم ــدور الب ــىس ال وال نن
ــس  برئي ــة  ممثل ــي  الوطن ــاذ  اإلنق
ــتاذ الدكتور/  ــوزراء األس ــس ال مجل
عبدالعزيز صالح بن حبتور والوزراء 
ــتمرار  ــن يعملون باس ــن الذي املوقري
ــالح والعتاد  عىل رفد الجبهات بالس
ــكل  ــتقات النفطية بش ــري املش وتوف
ــري امليزانية  ــم للمواطنني وتوف منتظ
ــوزارات  ال ــع  لجمي ــغيلية  التش

واملؤسسات الحكومية.
ــت عىل رصف املرتبات  وكذلك عمل
ــم  ــارك رغ ــى املب ــد األضح ــل عي قب
ــة ووقوع بالدنا  اإلمكانيات املتواضع
ــدوان  ــق والع ــار الخان ــت الحص تح

السافر للسنة الرابعة عىل التوايل. 
ــد  عي ــة  الديني ــبة  املناس ــذه  وبه
األضحى املبارك ننظر بفخر واعتزاز 
ــع الجبهات  ــال الرجال يف جمي لرج
ــد  ــا ض ــن بالدن ــون ع ــن يدافع الذي
ــإرادة الله  ــه وأننا ب ــدوان ومرتزقت الع
ودعمه ملنترصون عىل كل الصهاينة 
ــني الجبناء  ــن، وال نامت أع واملتكربي

واملتقاعسني.

ــاة يف الجنوب  بعد أن برزت املعان
ــالل تحريره ،والتي  الذي زعم االحت
ــا الجنوبيون  ــا ويكابده يعاني منه
ــل ،رضوا أن  ــد ترحيبهم باملحت ،وبع
يكونوا تحت وطأة املحتل ومشيخة 
ــد ،حتى وصل الحال إال ماهو  آل زاي
ــه اليوم من ارتفاع للدوالر مقابل  علي
ــببت  ــذي تس ــي ،وال ــال اليمن الري
ــد  عن ــادق  الفن ــة  حكوم ــه  بارتفاع
طباعتها للعمالت الجديدة ،ناهيك 
عن املصاريف واألموال الهائلة التي 
ــادق الرياض  ــول للمرتزقة يف فن تح
ــذي يحدث يف  ــاد ال والرصف والفس
ــوال العامة من  ــب لألم ــل ونه الداخ
ــب بمقدرات  ــزاة للع ــل أذيال الغ قب
ــو اليوم  ــعب ،وماه ــروات هذا الش وث
ــوى بداية  الحاصل يف عدن ليس س
ــبات  النهاية ،وبداية اإلفاقة من الُس
ــاء الجنوب األحرار  الذي أصاب أبن
ــمعوا ولم يأخذوا  ،صحيح ُهم لم يس
ــادة  ــرات القي ــد تحذي ــل الج بمحم
ــية يف صنعاء ،لكن اليوم ُهم  السياس
ــتمر أبناء  ــرون بالواقع ،فإذا اس ينظ
ــم ولو كان متأخراً  الجنوب بنهوضه
فُهم حتماً سيطردون املحتل وأدواته 
،إذا شهدت جميع مدن الجنوب هذا 
ــينترص  ــن حتماً س ــوض فاليم النه
ــرون  ــزاة يج ــيعود الغ ــه ،وس بأبنائ

أذيال الخيبة والهزيمة .
ــدن  ــخ ع ــدة يف تاري ــة جدي نهض
ــهدتها وستشهدها كل  والجنوب ش
ــات الجنوبية ،فبعد أكتوبر  املحافظ
ــتعمر  ــت باملس ــي أطاح ــورة الت الث
ــاُل  النض ــتمر  ،يس ــي  الربيطان
الوطني يف مواجهة وريثه املستعمر 
ــي العائد زحفاً عىل أحصنة  األمريك
ــالء محليني  ــعودية إماراتية وعم س
ــاعدوا  ،س ــم  أعقابه ــىل  ع ــوا  انقلب
ــعب  ــة ويقتلون الش ــور الُعمل بتده
ــد طائراتهم  ــم بع ــي بحصاره اليمن

ــة  ــوم يحاربونه بعملته ،سياس ،والي
ــي  اإلمارات ــبها  اكتس ــدة  جدي
ــيطانهم  األكرب  ــن ش ــعودي م والس
ــالت واالقتصاد  ــكا بحرب العم أمري
وتجويع الشعوب ،لم يكتفوا بقصف 
ــم يجوعونه  ــي وهاُه ــعب اليمن الش
ــوام ألقت بظاللها  ،أكرث من ثالثة أع
ــا  ــذ م ــداً من ــوب وتحدي ــىل الجن ع
ــى  ــدن"، عان ــر ع ــمى بـ"تحري يس
ــعُب اليمني  ــا الجنوبيون والش فيه
ــد يوم تزداد  ــالت ،ويوماً بع كُكل الوي
حالتهم سوءاً وتدهوراً ومرضاً وفقراً 
،ورسقت منهم السكينة والطمأنينة 
ــريات  والتفج ــاالت  االغتي ــط  وس
ــاب  ــاف واالغتص ــاالت االختط وح

واإلخفاء القرسي .
ــض وخلع رداء  ــوب اليوم نه الجن
ــت ،كيف  ــز الصم ــذل ،كرس حاج ال
ــا لتاريخه  ــيظل وفي ــعُب س ــو ش وه
ــتمراً  ــه املجيد ،مس ــق وماضي العري
ــا قوافل من  ــج التحرر مقدم عىل نه
ــني األخيار ،حيُث  الشهداء القديس
ــدن زخماً جديداُ  ــهد محافظة ع تش
ــة ثورة  ــىل مواصل ــا يؤكد ع اكتوبري
ــزاة األمريكان  ــال ردفان ضد الغ جب
،ضد مستعمر يطمع أن يعود ليبقى 
ــل  ــرث ، فحم ــرى وأك ــنة أخ ــة س مائ
ــؤولية  الجنوبيون عىل عاتقهم املس
ــة بأن يبادروا إىل  الدينية والتاريخي
ــورة  ــه ،وث ــارعوا إىل منع ــده ويس ص
ــا األجداد  ــد فيه ــر وقد احتش اكتوب
واألسالف ،اليوم يخرُج فيها األحفاد 
واألنساب خيار كل الشعب اليمني 
ــرا  ــدد ،وتجذي ــزاة الج ــة الغ ملواجه
للوعي التحرري االستقاليل سيكون 
الجنوبيون جميعاً والشعُب اليمني 
بأكمله واقفني  يف وجه الغزاة الجدد 
ــادق وعدوانه  ــالع حكومة الفن ، القت
ــيده  س وراء  ــث"  الاله ــب  "الكل
ــعبي يفوُر يف  ــي ،عنفواٌن ش األمريك

ــتعداداً  اس ــة  الجنوبي ــات  املحافظ
ــه  ــي وأذيال ــح باألمريك ــورة تطي لث
ــالء  عم ــم  ومرتزقته ــتعربني  املس
ــبعني  ــة دماء أمن الس ــل خون الداخ
ــل القيم، القوي  ،محيط برشي مخت
ــالة  ــف ،وتلك  رس ــأكل الضعي فيه ي
ــعبنا اليمني يخاطب بها عالـًما  ش
يرزح تحت وطأة أزمات وحروب عىل 
ــن أمن  ــة بحثاً ع ــتوى اإلقليمي مس
وكرامة وكرسة خبز ورشبة ماء ،وهي 
ــعوب  ــاطتها تؤرق ش ــا يف بس قضاي
ــف اإلخوان  العالم يف أنحائه ،وانكش
،إخواناً شياطني متآمرين ،ولصوصا 
ــارج  بالخ ــاؤوا  ج ــا  ،وقوم ــالبني  س
ــوا  أصبح ــم  هاه ــم  بلده ــري  لتدم
مشاريع تخريب ،ومعاوَل هدم ،كما 
ــة  ــم عصاب ــل هروبه ــم قب كان حاُله
ــي  ،ناهب ــرق  ط ــاع  ،وقط ــتبداد  اس
ثروات املستضعفني ،وحياتهم كلها 
ــة كانت  ــل إال اللصوصي ــاد ،وه فس
تميز أعمالهم نهبا للمال العام دون 
ــم  ــد هروبه ــب ،وبع ــيب أو رقي حس
ــعب أمعنوا يف باطلهم  أمام ثورة الش
ــت أيديهم بالدماء ،وظهرت  ،وتلطخ
عىل وجوههم غربُة الخيانة ،ترهقها 
قرتُة العمالة ،رفعوا بحصارهم معاناة 
ــم تلك هي  ــة ،وحالته ــعب الكرام ش
التي تخيفهم من استحقاقات حوار 
تتطلب اعرتافا بالخطيئة ، وتراجعا 
عن طريق االرتزاق والتسول ،لكنهم 
ــيظل  ــبوا ،وس رفضوا ،وهاُهم ُيحاس
الشعب حتى قيام الساعة يطارُدهم 
يف ميدان الحرب والسياسة ،معطيا 
ــد عاليها  ــه ،لُيع ــق حق ــكل ذي ح ل
سافلها بإذن الجبار ،قايض القضاة 
ــا  عليه ــاُر  ،واالنتص ــة  القيام ــوم  ي
ــيكون لها يوما  ــانية س انتصاٌر إلنس
ــعب اليمني  ــلها إىل الش ــود ترس وف
ــكل أحرار  ــورًة انترصت ل ــارُك له ث تب

العالم.

ــنتهم املجردة  ــري من الناس عىل ألس ــئلة يرددها كث أس
ــا يكون للتعرية  ــتفهام، وبعضه –عفويا- عىل كيفية االس
ــن يف الثورة  ــتفهام عدائي، يطع ــد للوضع، يف اس والتجري
ــطرنج  ــني بله ويف الش ــد يف الط ــا، ويزي ــا ورجاله وأهدافه
ــات  االيجابي ــس  وطم ــلبيات  الس ــم  لتضخي ــة"،  "بغل
ــطحي والهروب من  ــتفهام الس ــداف وبعضها لالس واأله
ــية وغريها  ــاة فيما يالقيه من تكاليف الحياة املعيش املعان
ــع األوراق النقدية  ــي، وخاصة بعد طب ــري من النواح يف كث
ــتفهام  ــات املتعددة، وبعضها يف كلمة هل، لالس ذوات الفئ

ــتقراء لألبعاد واألهداف، وبعضها يف كلمة هل يريد  واالس
ــالم الكيل  ــتخذاء واالستس أن يتخلص من كل ذلك باالس
ــدري أنهم  ــو ال ي ــم وه ــش يف ظله ــىس أن يعي ــداء، ع لألع
ــالم"  ــود أو االستس ــة والصم ــني "املقاوم ــي الحالت يف كلت
ــى ال تقوم له وال  ــه وإبادته حت ــن ذلك إال قتل ــدون م ال يري
لعقبة قائمة إىل يوم القيامة، وهو يف كلتي الحالتني مقتول 
مقتول مقتول.. وإنه لو فرضنا أنه قتل يف إحدى الحالتني 
وخاصة أنه يقاوم، الحتفظ برشفه وتاريخه املجيد وعزته 
ــه وكان مثاًال وقبلة لغريه، ولو قتل يف الحالة الثانية  وكرامت

لكان مثاًال للذل والعار واالستسالم لعدو ال يعرف الرحمة، 
وليس له ضمري وال كرامة.

ــداع والتضليل  ــتعمل كلمة "هل..؟" للخ وبعضهم يس
ــياده،  ــخصية أو ملصالح أس ــل من أجل مصالح ش ج والدَّ

وهو األخطر يف هذا املجتمع.
وكلمة "هل" تعني أشياء كثرية تحتاج إىل تفصيل وإىل 

تأويالت متعددة ومتشعبة قصرية األهداف وبعيدتها.
ــول باالجوبة  ــل يف النفوس والعق ــل" تتفاع ــة "ه وكلم
ــداف.. وهنا  ــرؤى وكذلك يف األه ــادة يف املصالح وال املتض

ــة "هل"، أن نضع  ــل أن نضع القلم لتعريف كلم علينا، قب
ــة هل، للتخلص  ــه ال إجابة صحيحة لكلم ــام أعيننا أن أم
ــنا وكرامتنا  ــتعباد والتبعية وامتالك أنفس الكيل من االس
ومقدراتنا إال بتفعيلها يف الهدف السامي للحرية، خاصة 
ــب يف كل مناحي  ــا الكثري من الهيكلة والتخري وقد أصابن
الحياة لعرشات العقود املاضية، وحتى يكون تفعيل كلمة 

هل يف الطريق الصحيح يف بناء األمة والوطن.
*مفتي محافظة تعز

    
صعدة نافذة على تاريخ من دروب وحروب 

عبدالجبار الحاج

ــربى نحو  ــا الك ــن هجرته ــهدت اليم ش
الشمال العربي يف  الشام والعراق وجهات 
ــاهدة عىل  ــة  هجرة ش ــي بالدالل ــرى ه أخ
انهيار حضارة عربية أصيلة قامت أسسها 
ــرد رمز  ــد مارب مج ــة وكان س ــىل الزراع ع
ــطورة اليمنيني  ــز ألس ــدود ورم آلالف الس
ــحيحة  ــية والش يف تطويع الطبيعة القاس
ــالد لم تهبها  ــا اىل ارض تزرع يف ب وتحويله
ــرد رمز   ــر واحد  ومج ــة مجرى نه الطبيع

لقوة ونظام وعاصمة ..
ــرة  هج ــرى  أخ ــرة  م ــن  اليم ــهدت  وش
ــة شاهدة عىل ان انحرافاً مبدئياً يف  معاكس
ــالم يف ذروة املجد اذ وقعت  ــج دولة االس نه
ــة والزعامة لصالح تأسيس  مقاليد الرئاس
ــل والتنكيل  ــكان القت ــك العضوض ..ف املل
ــراد األرسي األموي  ــلطة االنف ــا لس عنوان
ــج عن نهج  ــتبداديا ..فنت ــار تقليدا اس وص
ــة  ــراف الهجرة املعاكس ــات االنح وسياس

جنوبا ونحو اليمن ..
ــهرية  ــة الش ــة التاريخي ــال بالوصي عم
ــت وظلت اليمن  ــم باليمن ..فقد  كان :عليك
وحصونها  وجهة  الناجني  والباحثني عن 
مالذ آمن وجبال حصينة منذ معركة صفني 

وحتى مقتل اإلمام عيل عليه السالم ....
ــن بكل جهاتها بما فيها  وكانت  كل اليم
ــزان ونجران   ــري وجي ــدة وعس ــال صع جب
ــني لدولة بني أمية  ــالذاً لكثري من املعارض م
ــة  ــا للمفارق ــت وي ــس الوق ــت بنف ــا كان كم
ــح الدولة  ــني الفارين من مذاب ــالذ  األموي م
ــاس  العب ــا  ــد خليفته ي ــىل  ــية ع العباس
ــور فمنهم من  ــو جعفر املنص ــفاح  وأب الس
ــرورا  بالجزائر  ــا نحو افريقيا م توجه غرب
ــا واتخذوا   ــوب اوروب ــى جن ــرب وحت واملغ
ــالذا وتمردا  ودولة ...فكانت  من االندلس م

ــمال  ــع ان مناطق الش ــن كلها مالذا م اليم
ــوا رحالهم  ــن حط ــات م ــرث محط ــت اك كان
ــرص للصعود  ــا وراحوا يبحثون عن ف فيه
ــم  ــق لنفوذه ــع ومناط ــن مواق ــث ع والبح

وطوحاتهم التي لم تمت . 
ــى  ــة وحت ــة األموي ــاريض الدول كل مع

العباسية اختاروا ..
ــة والفكر  ــارب السياس عىل اختالف مش
من  بني هؤالء القادمني من ينابيع متالطمة 
وجمعتهم الويالت والنوائب   ووحدتهم يف 
ــاروا يمنيني  ــن، أقصد هنا  ص ــق اليم مناط
ــم وكذا صاروا  ــم ما لهم وعليهم ما عليه له
جزءاً من الرصاع السيايس اليمني بكونهم 

يمنيني فحسب .
ــادي اىل اليمن  ــام اله ــاء اإلم ــا ج عندم
ــطها تلك  ــدة محطة له لتوس ــار صع واخت
ــا القادمون من  ــات التي تكاثر فيه املقاطع
ــة أن كل  ــا والحقيق ــام والعراق وغريه الش
ــاركوا  ــاروا يمنيني وش ــني ص ــؤالء القادم ه
ــن يف مواجهة  ــن اليم ــاع ع ــروب الدف يف ح
ــارزة  ــوا أدوارا ب ــالل ولعب ــزوات واالحت الغ
ــالل العثماني   ــروب اليمن ضد االحت يف ح
ــن تركيبة  ــاروا جزءا م ــن ص ــن هؤالء  م وم
الحكم وهم من تشاركوا تحالفات سياسية 
يمنية ومنهم من شكلوا يف مسارات الدولة  
ــع غريهم من كل اليمنيني  واجتمع امرهم م
وتشاركوا مواقف ومعارك عديدة ..حتى ان 
آل العلفي وهم من أصل أموي صاروا وزراء 
ــني الطامحني  ــد األموي ــة ..وصار أح لألئم
ــدى  املؤرخني أمرياً  ــا وأمرياً ملا نراه  ل حاكم
ــمية  ــي التس ــليماني وتأت ــالف الس للمخ

نسبة اىل اسمه وهو .. سليمان الحكمي ..
ــة  ــل تاريخي ــدة يف  مراح ــكلت صع ش
عديدة عاصمة للدولة التي أسسها اإلمام 

الهادي.
ــا  وتاريخه ــن  اليم ــا  جغرافي أن  ــا  كم
ــا هي  ــاراتها وانتصاراته ــا وانكس وحروبه
ــن جزءاً من  ــع صعدة ضمن اليم التي تض
ــراً واحداً امتداده وحضوره واحد  بوابة وثغ

ال يتجزأ مع نجران وعسري ..
ــري  ــدة خلف نجران وعس ــع صع إن موق
وجيزان سهلها الرابط بمنفذها إىل البحر  
يضعها ويلقي عليها مسؤولية تبوؤ املوقع 
ــن االقليم وهذا  ــا جزءاً م ــدم يف جعله املتق
ــرث أهمية  ــىض واليوم اك ــا فيما م ــا جعله م
ــد  ــتعادة اطرافها  اىل الجس ــة  اس يف واجه
ــت كذلك يف مراحل  ــي كما كانت وظل اليمن
ــز القرار وعاصمة الدولة الزيدية   عدة  مرك

..
ــجعني ويمنحني الثقة عىل هذا  ما يش
ــكرياً  ــياً وعس ــو أن نهجاً سياس ــو ه النح
ــات منذ  ــىل اولوي ــاز ع ــع وح ــيادياً اتب وس
ــم  اإلمام الهادي وحتى رشف الدين والقاس
ــك املهمات  التي كانت  وغريهما وأقصد تل
ــط  ــروب رسيعة يف مهمات بس تتخللها ح

السيادة الوطنية عىل كامل الرتاب ..
ــيادة الدولة  ــن س ــا ع ــدث هن ــا أتح وأن
ــت هذه  ــزاء وكان ــذه األج ــىل ه ــة ع اليمني
ــي  ــع وال يشء يوح ــة بالطب ــزاء يمني األج
بغري يمنيتها، إال أن ما اردت قوله من بسط 
ــاء عىل  ــة هو القض ــة اليمني ــيادة الدول س
ــك امليول التي كانت تجنح يف ظل غياب  تل
ــن ألحالم  ــف مركزي وتزي ــغال وضع واتش
ــال ووالة يمنيني يف هذه  ــراء أو حتى عم أم
ــيض اىل تقطيع اليمن  املناطق من نزوع  يف

اىل دويالت يمنية عديدة .
ــدث عنها يف معظمها  املرحلة التي أتح
قبل ظهور غزوات الوهابية األوىل عىل جزء 

ــادف بدايات  ــداث ص ــذه األح ــري من ه يس
ــذات تلك  ــة االوىل وبال ــارة الدرعي بزوغ إم
الفرتة من العقد االول للقرن التاسع عرش ..

تظل صعدة  فوق ما هي املؤخرة لحروب  
بسط السيطرة والسيادة الوطنية عىل كل 
ــه اىل جانب حجة ونجران  اليمن بما  مثلت
ــري  باعتبارها حدودا واحدة  وجيزان وعس
ــور اليمنية  ــاحة الثغ ال تقبل التجزئة ملس
ــماال وغربا وهي اىل ذلك قاعدة انطالق  ش
ــمالية لليمن  ــور الش ــم مراكز الثغ ــد اه اح

وكانت لذلك ...
ــروب التي كانت  تحقق وتظفر   اكرث الح
ــىل  ــة وأع ــل كلف ــل  وبأق ــار املعج باالنتص
ــت تتجه او  ــك التي كان ــازات هي تل االنج
ــماال يف نحو أعىل  كلما اتجهت وتوغلت ش
أعايل اليمن .. فيما كان  االنهاك وطول املدة 
ــيئ  ــة هي النصيب الس ــة العالي ــع الكلف م
ــروب التي تتجه جنوبا وهذه  من  تلك الح
ــتنتاجات  ــه  واس ــخ وحقائق ــع التاري وقائ
ــخري  ــت محاولة تس معظم املؤرخني وليس
ــات الحارض  ــول ومهم ــخ ملي ــع التاري وقائ

مهما كانت وجيهة ..
ــة الزيدية الذين  ليس موقف أئمة الدول
ــة او قاعدة يف  ــدة عاصم ــن صع ــذوا م اتخ
ــيادة  اليمنية من  ــة الس ــج اولوي ــاع نه اتب
ــران  ــم نج ــا اىل اقالي ــا ورشق ــار جنوب ظف
وعسري شماال  موقفا او نهجا استثنائيا يف 
ــط نموذج الدولة عىل كل ارايض  تاريخ بس
اليمن بل نموذج الدولة الوطنية اليمنية يف 
كل شرب من الرب والبحر والجزر واملضيق   ..

ــع  لوض كاف  ــاز  وبإيج ــا  رسيع ــأمر  س
ــيادة الوطنية  ــة الس ــارئ أمام تاريخي الق

وامتداداتها ..
ــولية الذي امتد  ــي عرص الدولة الرس فف

ــدة قرنني  ــرت مل ــة وتعم ــرتة زمني ــول ف كأط
ــاد اليمن العمران والرخاء  ونصف فيها س
ــع نفوذها برا وبحرا وازدهرت احوال  واتس
ــوم الطب  ــتويات  عل ــاس وارتفعت مس الن
ــت دولة القرامطة  ــعت .. وكان والفلك واتس
ــدول التي  ــل هي اوىل ال ــادة ابن الفض بقي
ــني  الدولت ــني  ب ــة  عنيف ــارك  مع ــت  خاض

اليمنيتني ..
ــة  الصليحي ــة  الدول ــن   زم ــم  معظ ويف 
ــة الطاهرية امتدت  ــن الدول ــض من زم وبع
ــا عىل كل  ــلطانها ونفوذه ــدول بس هذه ال
ــذه االنحاء التي تضم كل اليمن بما فيها  ه
ــري وظفار وحتى مكة  نجران وجيزان وعس

يف ايام الرسوليني ..
ــار اليها ظل املد  عدى تلك املراحل املش
ــار نصيبا لهذه او تلك من الدول  واالنحس

اليمنية ..
ــرن العرشين  ــا حروب الق ــن اتناول هن ل
ــت بني حروب  ــا واختلط ــي دارت رحاه الت
ــري  ــه اليمنية يف عس ــيس وامارت ــع االدري م
ــاع عبدالعزيز بن  ــع اطم ــروب اليمن م بح
عبد الرحمن آل سعود .. وسأتناول فقط يف 
ــروب التي قادها األئمة  مقال تاٍل تلك الح
ــط النفوذ السيادي عىل كل  يف مجرى بس
اليمن وهي الحروب التي ظلت تضع اليمن 
ــري وفرسان كجزء من  واقاليم نجران وعس
ــىل أن كل مآخذنا عىل  ــة اليمنية .. ع الدول
ــذ عىل  ــي مآخ ــل ه ــلبي يف مراح ــو س ماه
انشغاالت عسكرية  للدولة اليمنية عموما 
ــببها  ــري وجهتها وبس ــاغل يف غ كانت مش
أضعنا وضيعنا أجزاء من الوطن من ظفار 

وحتى نجران وعسري ..
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