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         عبدالفتاح عيل البنوس 

الساحل الغريب بطوالت 
تجرتح ومالحم تسطر

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

ــر العائد للتو من جبهة  ــت باألمس مع أحد األبطال املغاوي التقي
ــم البطولية التي  ــي وتجاذبنا الحديث حول املالح ــاحل الغرب الس
ــا والبطوالت التي  ــنا ولجانن ــال املغاوير من جيش ــطرها األبط يس
ــن معركة  ــاحل الغربي ضم ــات الس ــف جبه ــا يف مختل يجرتحونه
ــعبية  ــا أبطال الجيش واللجان الش ــس الطويل التي يخوضه النف
ــن الحديث  ــا م ــا جانب ــي ، وأفردن ــعب اليمن ــاء الش ــاندهم أبن يس
ــي وعرضتها القنوات  ــاهد الرائعة التي وثقها اإلعالم الحرب للمش
ــرتكة التي نفذتها وحدة املدفعية  الفضائية الوطنية للعمليات املش
بالجيش واللجان بالتنسيق مع سالح الجو املسري والتي استهدفت 
ــاحل الغربي  ــة يف جبهات الس ــات املرتزق ــدات وتجمع ــات ومع آلي
ــبه  ــددة لألهداف بدقة عالية تش والتي تحكي تفاصيل رضبات مس
ــال وحدة القناصة ،  ــات القنص التي ينفذها أبط ــد كبري عملي إىل ح
ــبوقة من الخوف  دقة عالية يف صيد األهداف ، خلفت حالة غري مس
ــري  ــع يف صفوف الغزاة واملرتزقة وثقتها كامريات الطريان املس والهل
ــن يتحدثون  ــدوان ومرتزقتهم الذي ــام أبواق الع ــة الطريق أم قاطع
ــتهداف مدفعية الجيش واللجان ملنازل املواطنني بالقصف  عن اس
ــة التصويب  ــي تم عرضها دق ــرت اللقطات الت ــارش ، حيث أظه املب
ــوى العدوان  ــرت تعمد ق ــتهدفة ، كما أظه ــداف املس ــة األه وطبيع
ــي  ــض املبان ــا بع ــع بقربه ــي تق ــع الت ــد يف املواق ــة التواج واملرتزق
السكنية لالحتماء باملواطنني وجعلهم دروعا برشية ، ولكن اليقظة 
ــش واللجان  ــال الجي ــع به أبط ــذي يتمت ــرص ال ــة والح والجهوزي
الشعبية توج بشن عمليات مزدوجة مع سالح الجو املسري يف تحول 
نوعي ملجريات املواجهات والتطور امللحوظ الذي طرأ عىل وسائل 

وأدوات الردع يف مواجهة قوى الغزو واالحتالل واالرتزاق  .
ــكل ثقة وإيمان بتأييد الله إىل أن  ــار ب بطلنا العائد من الجبهة أش
ما تم عرضه من قبل اإلعالم الحربي يمثل أنموذجا لعمل كبري جدا 
ــزاة واملرتزقة  ــار هادئة لردع وتأديب الغ ــري التحضري له عىل ن يج
ــم عرضها وأن القادم  ــاهد التي ت ــاهد أقوى من املش وأن هنالك مش
ــدا عىل أن رهانات  ــه وتأييده وتوفيقه ، مؤك ــيكون أعظم بإذن الل س
ــل وال  ــالء واملرتزقة رهان فاش ــع العم ــىل قطي ــني ع ــزاة واملحتل الغ
ــات ، فهي الرشيان  ــا بلغت التضحي ــن التفريط بالحديدة مهم يمك
ــعب اليمني يف ظل  ــة الوحيدة التي يتنفس منها الش ــد والرئ الوحي
ــة والبحرية  ــئ واملنافذ الربي ــالق كافة املوان ــدام العدوان عىل إغ إق
والجوية ضمن الحصار والحرب االقتصادية التي تشن ضد بالدنا 
ــية  ــروح املعنوية العالية والنفس ــه بالتأكيد عىل ال ــا حديث ، مختتم
اإليمانية الراقية والسامية التي يتحىل بها أبطال الجيش واللجان 
ــعبية املرابطني يف جبهات الساحل الغربي والتي قال بأنها رس  الش
االنتصارات والثبات والصمود بعد تأييد الله وتوفيقه ، مشريا إىل أن 
ــدى املقاتلني يف مختلف الجبهات  ــها ل هنالك حالة من اإلرصار ملس

عىل الثبات والصمود حتى يكتب الله النرص  .
ــاحل الغربي  ــرص املفيد، بطوالت ومالحم األبطال يف الس باملخت
ــجاعة والثبات واإلقدام  ــة والبطولة والش ــة آيات للعظم هي بمثاب
ــاليب البالغة  ــة أس ــوق عىل كاف ــاف ، ويتف ــوق كل األوص ــذي يف ال
ــن اإلرباك  ــون حالة م ــت األعداء يعيش ــوالت جعل ــري ، بط يف التعب
ــا يف أسداس ، غري مستوعبني حقيقة ما  والتخبط يرضبون أخماس
ــيادهم يتوقعون فيه  ــري عىل األرض ، ففي الوقت الذي كان أس يج
ــعبية استسالمهم بعد ما يقارب  إعالن أبطال الجيش واللجان الش
ــون مقاومة  ــار ، إذا بهم يواجه ــدوان والحص ــن الع ــنوات م أربع س
ــجاعة منقطعة النظري ، وعمليات هجومية نوعية أكرث  ــة ، وش رشس
ــددة بعناية فائقة  ــات مس ــابقاتها ، عملي ــع تأثريا من س ــة وأوس دق
ــدو وأصابته يف مقتل  ــبقتها عمليات رصد دقيقة جدا أرهبت الع س
ــا لهم من القادم الذي  ــا يزال الرعب والخوف محارصا ومالحق ، وم
ــد وأنكى من ذي قبل ، وعىل الباغي  ــيكون أش يدركون جيدا بأنه س

تدور الدوائر  .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله  . 

بسببهم أصبحنا نخدم األعداء من حيث ال نشعر
عبدالله الدومري العامري

ازدادت يف الفرتة األخرية قرارات وتجاوزات 
ــؤويل الدولة  وأخطاء وترصفات بعض من مس
ــاً يف املحاكم  ــني عىل األعمال خصوص والقائم
ــاىش  ــا يتم ــة بم ــام الرشط ــات وأقس والنياب
ــعودي  ــدوان الس ــوى الع ــات ق ــع مخطط م
األمريكي وتحديداً مخطط ما يسمى "الرياح 
ــاؤها يف  ــة التي تم إنش ــاردة " تلك املؤسس الب
السعودية أواخر 2017م وخصصوا لها ماليني 
الدوالرات وذلك بعد أن عجزت قوى العدوان 
ــا  ــق أهدافه ــن تحقي ــي ع ــعودي األمريك الس
ــكرياً  ــياً وعس ــة سياس ــا الخبيث ومخططاته
ــه حديقة  ــن وجعل ــالل اليم ــاً الحت واقتصادي
ــة لها وأرادت بهذا املخطط الجديد كرس  خلفي
ــطوري للشعب اليمني املواجه  الصمود األس
للعدوان واملتصدي له وخلق حالة من التذمر 
ــة األمن وتفتيت  ــتياء والغضب وزعزع واالس
ــعبي  وتمزيق التكاتف والتالحم والتأييد الش
ــار الله يف  ــة أنص ــب حرك ــف إىل جان ــذي يق ال

مواجهة العدوان .
ــط قد بدأ  ــأن ذلك املخط ــى تتأكدوا ب  وحت
تنفيذه وبوترية عالية ومكثفة انظروا يف واقعنا 

الداخيل , فعىل سبيل املثال عندما يتعرض أي 
شخص منا لقرار تعسفي أو مظلومية ارتكبت 
ــمية  ــرق الرس ــع الط ــتخدم جمي ــه ونس بحق
ــات  جه إىل  ــكاوى  الش ــدم  ونق ــة  والقانوني
ــد أحداً  ــاف وال تج ــاص بغية اإلنص االختص
ــا ال يدع مجاًال  ــك وهذا يؤكد بم ــوم بإنصاف يق
ــاالة وعدم  ــك التجاهل والالمب ــك بأن ذل للش
ــس إال تنفيذاً  ــواء لك أو عليك لي اإلنصاف س
ــاح الباردة" ،  ــمى بـ "الري لذلك املخطط املس
ــفية واملظلوميات  ــل إن تلك القرارات التعس ب
أصبحت ترتكب حتى ملن هم ينتمون إىل حركة 
أنصار الله من أجل تفتيت ورشذمة أنصار الله 
ويتم تصوير ذلك للمجتمع وكأن أنصار الله لم 
يستطيعوا إنصاف ذلك املظلوم الذي ينتمي 
إليهم فكيف سينصفون من ال ينتمي إليهم، بل 
ــق بعض املجاهدين  ــا أصبحت ترتكب بح إنه
ممن يقدمون أرواحهم ودماءهم رخيصة وهم 
ــعودي األمريكي  يتصدون لقوى العدوان الس
ــا تجاهلها  ــا حاولن ــة مهم ــي الحقيق ــذه ه ، ه
ــم ويدرك  ــع أن الجميع يعل ــل عنها م والتغاف
جيداً بأن مرشوع املسرية القرآنية ال يفرق بني 

ــرف ويدرك  ــداً والعدو يع ــد وال يجامل أح أح
ومؤمن بهذا املرشوع لهذا يحاربونه ويسعون 
ــرية ، مع  ــواهد عىل ذلك كث ــويهه والش إىل تش
ــرض للعدوان  ــرتة قريبة وبلدنا يتع أنه وإىل ف
ــك وإذا حصل ووجدت  ــم لم يحصل ذل الغاش
بعض التعسفات واملظلوميات والشكاوى يتم 
حلها رسيعاً ويتم إنصاف املظلوم بأرسع وقت 
ــم تعرفون  ــاة أحد وأنت ــة أو محاب دون مجامل

ذلك أكرث مني .
ــيل ؟  ــا الداخ ــم واقعن ــوم بتقيي ــاذا ال نق مل
ــاء وتجاوزات  ــل الحكومة أخط وملاذا تتجاه
ــوم الحكومة بمراقبة  ــؤوليها ؟ وملاذا ال تق مس

ما يجري يف مؤسسات الدولة ؟
ــع وزراء  ــة جمي ــأل الحكوم ــم تس ــاذا ل مل
ــني عىل  ــات والقائم ــاء الهيئ ــوزارات ورؤس ال
ــود إدارات  ــن عدم وج ــة ع ــح الحكومي املصال
ــآت  املنش ــض  بع يف  ــة  الداخلي ــة  املراجع
ــا  ــدم وجوده ــأن ع ــم ب ــي تعل ــة وه الحكومي

مخالف للقانون ؟
ــؤوليها  ــأل الحكومة جميع مس ملاذا ال تس

ــري مؤهلني وال  ــخاص غ ــني أش ــبب تعي عن س
يمتلكون الخربة إلدارة املراجعة الداخلية ؟ 

ــبب قيام  ــن س ــة ع ــأل الحكوم ــاذا ال تس مل
ــي املحافظات بتغيري بعض  بعض من محافظ
ــا رس  ــوأ ؟ م ــدر إىل األس ــن األج ــني م املتحصل
قيامهم بتغيري أشخاص كانوا يوردون لخزينة 
ــخاص بديًال  ــرية وتعيني أش ــغ كب ــة مبال الدول

عنهم يوردون لخزينة الدولة مبالغ أقل ؟
ــر  ــات والدوائ ــض الجه ــوم بع ــاذا ال تق مل
ــزي ووزارة  ــاة الجهاز املرك ــة بمواف الحكومي
ــة قبل أن  ــن تقاريرها الرقابي ــخ م ــة بنس املالي

يقوم الجهاز واملالية بطلبها منهم ؟
ــاذ أي  ــن اتخ ــزة ع ــة عاج ــاذا الحكوم مل
ــم يقم  ــؤول ل ــاه كل مس ــة تج ــراءات رادع إج
ــاوزات  ــاء والتج ــب األخط ــه أو يرتك بواجب
ــوزارة أو  ــف وكأن ال ــم والتعس ــارس الظل ويم
ــوه  ــكاً ألب ــت مل ــها أصبح ــي يرأس ــة الت الجه

يترصف فيها كيفما يشاء ؟
ــة دورها وتدرك  ــعر الحكوم ــاذا ال تستش مل
ــف  ــدوان وتق ــل ع ــاذ يف ظ ــة إنق ــا حكوم بأنه
ــاوزات  ــات والتج ــاه كل الترصف ــوة تج بكل ق

واألخطاء التي ترتكب وتتماىش وفقاً ملخطط 
ما يسمى "الرياح الباردة" ؟

ــعر بالعار  ــتحي ونخجل ونش أصبحنا نس
ــاء وتجاوزات  ــم ونكتب عن  أخط عندما نتكل
ــن نعلم  ــؤويل الدولة ونح ــض مس ــاد بع وفس
ــا يرتكبونه جزء من مخططات قوى  بأن كل م
العدوان الخبيثة لتخلق استياء وتذمراً ولكننا 
نفعل ذلك إليقاظ حكومتنا النائمة بأن عليها 
ــتفيق من سباتها وتستشعر املسؤولية  أن تس
ــن ذلك فعقوبة الله  ــكتنا ع لتاليف ذلك ، وإن س

ستحل علينا بسبب سكوتنا .
ــة والحكومة  ــادة الدول ــىل قي ــة : ع الخالص
ــعار  واستش ــؤول  واملس ــاد  الج ــرك  التح
ــك  ــل ذل ــنقيض ونفش ــذا س ــؤولية وبه املس
ــاح الباردة"  ــث مخطط "الري ــط الخبي املخط
ــد الجميع  ــي تلقائياً عن ــرتى الوع ــا س حينه
ــور  ــرأة, الدكت ــل وامل ــري, الرج ــري والكب الصغ
ــعب  ــزارع , كل أبناء الش ــل وامل ــم, العام واملعل
ــخص وأي  ــون أي ش ــيتصدون ويواجه وس

وسيلة تقوم بتنفيذ ذلك املخطط .

ــلم -  ــىل الله عليه وآله وس ــول - ص تمثل هجرة الرس
ــل ، وتفاؤال  ــة تحول وتغيري واقع أفض ــبة لنا نقط بالنس
ــا فكما أن النبي -  ــتقبل فيه عزتنا وكرامتنا ونرصن بمس
صىل الله عليه وآله وسلم - بهجرته املباركة وبتضحيته 
العظيمة وبأخذه لألسباب وللحيطة والحذر غّري واقعه 

وواقع أتباعه 
ــدرون عىل  ــتضعفني يف مكة ال يق ــوا مس ــد أن كان فبع
ــعائرهم  ــتطيعون أن يظهروا ش ــهم وال يس حماية أنفس
ــة فضًال عن أن يكون لهم  ــالمية وال عبادتهم الديني اإلس

دولة وسيادة وحماية ..
ــرة  للهج ــب  والرتتي ــط  التخطي ــم  ت أن  ــد  بع ــن  ولك
ــذ كل جوانب  ــباب وأخ ــا ومبارشة األس ــتعداد له واالس
الحيطة والحذر مع الثقة بالله والتوكل عليه نجحوا يف 
هجرتهم ووصلوا إىل مدينة عزهم ونرصهم وأسسوا دولة 
ــتكبار آنذاك ( الفرس والروم  إسالمية أرعبت دول االس
ــة بما فيها من دالئل  ــي أنوار هذه الهجرة النبوي ) وهاه
ــة تنعكس عىل  ــارات كريم ــة وفوائد فخيمة وإش عظيم

واقع الشعب اليمني وقيادته الحكيمة ..
ــتضعفاً ينئ تحت وطأة الهيمنة  ــعبنا مس فقد كان ش
ــرية  ــور املس ــعودية وإذا بن ــة الس ــة والوصاي األمريكي
ــتعباد  ــن جبال مران فيبدد ظالم االس القرآنية يظهر م
ــور وواجه كل أنواع الظلم  ــري رب العباد وخرج هذا الن لغ
ــعب  ــد الثورة املباركة وحرك الش ــاء قائ واآلذى إىل أن ج
بكلماته ونفحهم بنفحاته حينئذ خرج الشعب اليمني 
ــاً للهيمنة  ــورة إلهية رافض ــده .. خرج بث ــت راية قائ تح
ــعودية فقام االستكبار العاملي  األمريكية والوصاية الس
وأحذيته من األنظمة العميلة بشن حرب كونية عىل هذا 
ــتعباد  ــعب ليعيدوه تحت الهيمنة والوصاية واالس الش
ــتقالليته ،  ــن كرس إرادته ورغبته يف اس ــم عجزوا ع لكنه
ــعب االنتصارات العظيمة - بعد أخذه  فحقق - هذا الش
ــاً بنبيه وبأعالم الهدى  ــباب واثقاً بربه مرتبط بكل األس
ــريان  ــع الط ــدع يف صن ــا وأب ــخ وطوره ــع الصواري فصن
ــوة صربه وثباته  ــلحته وبق ..لقد أبهر العالم بأس ــريّ املس

ورباطة جأشه ...
ــة تهل عىل  ــرة النبوي ــرى الهج ــبة ذك ــي مناس وهاه
شعبنا الصامد وهو مقبل عىل مايقارب عام عامه الرابع 
ــه أنواع  ــذي يرتكب في ــم ال ــدوان الرببري الغاش من الع
ــك بغية إركاعه  ــنيعة والجرائم املريعة وذل ــازر الش املج

ومع ذلك فشل ولم يحقق أي هدف من أهدافه ..
فما أحوج شعبنا اليمني اليوم إىل االستفادة من هذه 

الذكرى ليزداد ثباته وصموده وثقته بنرص الله له
ــه من هجرة  ــتفيد من ــوف أوجز بعض ما نس  وهنا س
الرسول - صىل الله عليه وآله وسلم - يف واقعنا اليمني :

ــول - صىل الله عليه وآله  ــتفيد من هجرة الرس -* نس
ــىل الله عليه  ــب الوطن حيث قال النبي - ص ــلم - ح وس
ــراً وهي أحب  ــرج من مكة مضط ــلم - عندما خ ــه وس وآل
ــوب املدينة : " أني أعلم أنك أحب  ــالد إليه متجهاً ص الب
ــوال أن أهلك أخرجوني ماخرجت  ــالد إىل الله وإيلَّ ول الب
ــِذي َفرَ َض  ــه تعاىل :(إِنَّ الَّ ــه وأنزل عليه قول ــرشه رب " فب
ــاد النبي -  َك إَِىل? َمَعاٍد ..) وفعًال ع ــرَ ادُّ ــرْ آَن َل ــَك اْلُق َعَلْي
ــنوات إىل مكة فاتحاً  ــلم - بعد س صىل الله عليه وآله وس

كما وعده الله تعاىل..
ــية  ــعبنا اليمني بكافة أطيافه السياس لهذا ندعو ش
ــم وإظهار ذلك  ــة وطنه ــي يف محب ــة إىل التفان والحزبي
ــالح والغذاء  الحب برفد الجبهات باملال والرجال والس
وأن يستمروا يف صمودهم وثباتهم ويثقوا بنرص الله فهو 

آت ال محالة...
-* لقد جاءت حادثة الهجرة النبوية بعد زمان اآلذى 
ــار االقتصادي  ــق واالضطهاد والحص ــر والتضيي والفق
ــوله - صىل  ــه ورس ــن بالل ــداء بمن آم ــه األع ــذي أنزل ال
ــلمون  ــلم - وإىل جانب ذلك كان املس ــه عليه وآله وس الل
ــم ملجأ إال الله عز وجل  ــذاك قلة يف العدد ولم يكن له آن
ــفت غمة الحصار والتضييق  ثم بالهجرة النبوية انكش

وانترش نور اإلسالم وظهر أمر املسلمني يف كل مكان ..
وهكذا بتحرك الشعب اليمني وبثقته بنرص الله تعاىل 
ــوف  ــف عنه غمة الحصار والتضييق وس ــوف تنكش س
ا َعَلْيَنا  ــد الله (..َوَكاَن َحقًّ يكون له الظهور تصديقاً لوع
ــرية القرآنية إىل  ــوف يصل نور املس َنْرصُ  اْلُمْؤِمِننَي.) وس
كل مكان والتي بها ستنهد أركان الطغيان من الصهاينة 

واألمريكان.
ــه عليه وآله  ــول - صىل الل ــتفيد من هجرة الرس * نس
ــداء وأن املصلحة العامة مقدمة  ــلم - التضحية والف وس
ــيل بن أبي  ــة وتتجىل يف اإلمام ع ــىل املصلحة الخاص ع
طالب الذي فدى رسول الله - صىل الله عليه وآله وسلم 
ــه عليه وآله  ــه - صىل الل ــه عندما نام عىل فراش - بنفس

وسلم - لريى اإلسالم النور الواعد ..
فهنا قدم اإلمام عيل -  عليه السالم - املصلحة العامة 

عىل املصلحة الخاصة ورضب يف ذلك املثل والفداء..
ــعب وأطيافه  ــات الش ــع فئ ــىل جمي ــب ع ــذا يج وهك
ــىل مصلحتهم  ــالد ع ــة الب ــوا مصلح ــة أن يقدم الحزبي
ــأن يوحدوا صفهم  ــة الضيقة وذلك ب ــة والحزبي الخاص
ــم  وخصوماته ــم  خالفاته ــوا  ويرتك ــملهم  ش ــوا  ويلم
ــوا عن بالدهم ويضحوا  ــية ويدافع ومناكفاتهم السياس
ــاع عن  ــه والدف ــذود عن حياض ــم يف ال ــل وطنه ــن أج م

حريته واستقالله...
ــه عليه وآله  ــول - صىل الل ــتفيد من هجرة الرس * نس
وسلم - يف واقعنا الثقة بالله واآلخذ باألسباب فالرسول 
ــباب مع  ــلم - أخذ بكل األس ــه وآله وس ــه علي ــىل الل - ص
ــأن يطمس أبصار املرشكني  ــتطيع أن يدعو الله ب أنه يس
ويهاجر جهاراً نهاراً أمام أعينهم ولكنه لم يفعل ذلك بل 
ــك ألنه قدوة ملن  ــباب والتخفي وذل أخذ بالحيل واألس

بعده واألسباب سنة كونية البد من أخذها..
ــد أخذ  ــون إال بع ــه التك ــوكل علي ــه والت ــة بالل فالثق

األسباب ..
ــباب  ــعب يمني األخذ بجميع األس ــذا علينا كش وهك
ــا من قوة  ــدم كل ما لدين ــدوان وأن نق ــذا الع ــة ه ملواجه
ــاِط اْلَخْيِل  ــوٍَّة َوِمن رِّ َب ن ُق ــَتَطْعُتم ِمّ ا اْس وا َلُهم مَّ ــدُّ "َوأَِع
ــق بنرص الله ،  ــِه َوَعُدوَُّكْم..." ثم نث ــِه َعُدوَّ اللَّـ ــوَن ِب ُترْ ِهُب
ــدث التدخل اإللهي  ــوف يح ــاً إذا فعلنا ذلك فس وقطع
ــول الله - صىل الله عليه  ــىل النرص كما تجىل لرس ويتج

وآله وسلم - وأصحابه وآل بيته الطاهرين..
ــه عليه وآله  ــول - صىل الل ــتفيد من هجرة الرس * نس
ــن توظيف  ــط وحس ــان التخطي ــا اتق ــلم - يف واقعن وس

الطاقات ..
ــهر  ــا قبل أربعة أش ــف الراحلة وتجهيزه ــم عل لقد ت

وبرسية تامة 
ــه - صىل الله   وكلَّف عيل بن أبي طالب بالنوم يف فراش
عليه وآله وسلم - تمويهاً عىل املرشكني وتخذيًال لهم وهو 

دور الفتيان األقوياء...
ا دور النِّساء، فيمثِّله قوُل عائشة - كما يف البخاري  وأمَّ

زْناهما أََحثَّ  ثة عن نفسها وأختها أسماء: "فجهَّ - متحدِّ
ــفر،  ــا ُيحتاج إليه يف السَّ ــاز: م ــه، والَجه الَجهاِز" أرسع
ــافر "يف  ــْفرة" الزَّاد الذي ُيْصنع للمس "وصَنْعنا لهما ُس
ِجراب" وعاء ُيْحَفظ فيه الزاد وَنْحوه، "فقطَعْت أسماُء 
ــىل َفِم  ــا، فربَطْت به ع ــن ِنطاقه ــر قطعًة م ــت أبي بك بن

الجراب...."
ــي بكر،  ــن أب ــه ب ــه عبدالل ــال، فيمثِّل ــا دور األطف وأمَّ
قالت عائشة - كما يف البخاري ايضا -: "ُثم َلِحَق رسول 
الله - صىل الله عليه وآله وسلَّم - وأبو بكر يف غاٍر يف جبل 
ــت عندهما  ــالَث لياٍل، يبي ــا" اختَفيا "فيه ث ــْور، فَكُمَن َث
، ثقٌف" حاذق  ــابٌّ ــالٌم، ش ــي بكر، وهو غ ــه بن أب عبدالل
ــَحر"  فطن، "َلِقٌن" رسيع الفهم، "فيدلج من عندهما ِبَس
ــٍت، فال  ة كبائ ــش ِبمكَّ ــع قري ــر، "فيصبح م ــل الفج ُقَبي
َيْسمع أمرًا ُيكتادان به إالَّ وعاه، حتَّى يأتَيهما ِبَخَربِ ذلك 

الم" تشتد ظلمة الليل.." حني يختلط الظَّ
ــن فهرية  ــي عامر ب ــط كان الراع ــال التخطي ــن كم وم
ــار األقدام املؤدية  ــلك بقطيعه طريق الغار لُيزيل آث يس
ــلم -  ــه عليه وآله وس ــىل الل ــقي النبي - ص ــم يس ــه ث إلي

وصاحبه من لنب غنمه .. 
ــىل الله عليه  ــط أتخذ النبي - ص ــن كمال التخطي وم
ــرا عارفاً  ــًال ماه ــط دلي ــن أريق ــه ب ــلم - عبدالل ــه وس وآل
بالطريق ومتقناً لعمله ، ولذلك أرشدهم - بمهاراته - إىل 

اتخاذ طريق غري الطريق املعهودة..
ــلم -  ــي - صىل الله عليه وآله وس ــذا تعلم بأن النب  به
ــتغل توظيف  ــد أن أتقن التخطيط واس ــا هاجر إال بع م
ــفره وحركته  الطاقات وعمل بالتمويه ومُوّه يف طريق س
ــد العيون  ــة ناهيك عن أنه جّن ــداء برسية تام ــىل األع ع

واألرصاد.
ــن إتقان  ــعب يمني مجاهد أن نحس ونحن علينا كش
ــة  ــه يف مواجه ــع جوانب ــط  يف جمي ــب و التخطي الرتتي
ــتغل توظيف جميع الطاقات بما يخدم  أعدائنا وأن نس

البلد يف الدفاع عن سيادتنا ووطننا ..
ــاليب العدو وتكتيكاته  وعىل املجاهدين أن يعرفوا أس
ــتهداف التي ُتلحق  ــد عليها يف الرصد واالس التي يعتم
رضرا كبريا وخسائر برشية ومادية واإلجراءات الوقائية 

منها..
فاملجاهدون معنيون باإلعداد والرتتيب والتمويه ألنه 

يقلل حجم الخسائر..
ــه - : " القتال مع العدو  ــول قائد الثورة - حفظه الل يق
ــزءاً واحدا من أعمال املعركة والجهاد يرتبط  ليس إال ج
بما قبله من إجراءات وترتيبات وهو الثمرة التي تقطف 
لتلك اإلجراءات فإن حصل فيها خلل انعكس ذلك عىل 

الثمرة وقت قطافها .."
 عىل املجاهدين ان يتعلموا من الهجرة النبوية  رضورة 
ــكرية   ــار الهامة و التحركات العس ــة يف نقل األخب الرسي
ــدى املجاهدين إذا ما  ــل الذريع ل ــبب الفش ألنها قد تس

ترسبت للعدو..
ــك العمل عىل معرفة ما يقوله العدو وما يخطط  وكذل

له ..
ــد أن يعيها املجاهدون من الجيش  كل هذه األمور الب
ــول اللطف  ــباب حص ــعبية ألنها من أس ــان الش واللج

والعون اإللهي
ــة درس التفاؤل واألمل  ــتفيد من الهجرة النبوي * نس
ــزة مائة  ــه قريش بجائ ــك قد وعدت ــة بن مال ــذا رساق فه
ــاً أو ميتاً ، فلحق رساقة  ــن االبل إن هو أتى بمحمد حي م
ــاخت أقدام  ــالم - فس ــي - عليه وآله الصالة والس بالنب
فرسه يف رمال الصحراء فالتفت إليه رسول الله قائًال :( 
ــت سواري كرسى ) وفعًال عاد  كيف بك يارساقة إذا لبس

رساقة من حيث أتى ..
وهنا نسأل : ما الذي دفع الرسول - عليه وآله الصالة 
ــالم - إىل هذا القول ؟ ومعلوم أن فارس والروم كانتا  والس

مثل أمريكا وروسبا اليوم 
ــو إيمانه وثقته وأمله  ــواب : الذي دفعه إىل ذلك ه الج
بربه يف نرص الله للمؤمنني ، وفعًال تحقق لرساقة ما أخربه 
ــه وذلك يف خالفة  ــلم - ب ــي - صىل الله عليه وآله وس النب

عمر بن الخطاب عندما فتح املسلمون بالد فارس..
ومثل هذا التفاؤل حدث يف الخندق عندما برش النبي 
ــه بقصور فارس  ــلم - أصحاب ــىل الله عليه وآله وس - ص

وبرشهم بالنرص ..
ــرس باليرس  ــاؤم بالتفاؤل والع ــرد التش ــالم يط فاإلس
ــعب يمني  ــل بالعمل ، فعلينا كش واليأس باألمل والكس
ــتدت علينا  ــكل خري قادم مهما اش ــون متفائلني ب أن نك
الخطوب ومهما زاد العدوان يف جرائمه وعدوانه فالليل 
ــزوغ الفجر وان فجر النرص األكرب  ــا طال فالبد من ب مهم

آت بإذن الله.

أولوية السيادة على األطراف  واالستقالل الوطني يف ظل الدولة القاسمية
عبدالجبار الحاج 

ــادس عرش وبربوز أرسة  منذ القرن الس
ــا مقاومة االحتالل   ــن ودعواته رشف الدي
ــة  اليمنية  ــت الدولة املركزي العثماني   آل
ــة  ــل أئم ــورا  يف ظ ــرث حض إىل االئمة وبأك
ــت  ذروتها  ــي بلغ ــمية والت ــة القاس الدول
ــارا من  ــرش اعتب ــابع ع ــع القرن الس مطل
ــد القوات  ــني أعلنت الحرب ض 1926م ح
ــام املؤيد وأخذت  ــة من قبل االم العثماني
ــع رقعتها  ــب تتصاعد وتتس ــنة الله ألس

حتى نيل االستقالل ..
ــة  ــاول دور الدول ــل أن  أتن ــأوجز قب س
ــمالية  ــع األطراف الش ــمية يف وض القاس
ــا كيف كانت  ــيادية عليه يف أولويتها الس
ــيادية  أطراف اليمن وجزرها هو أولوية س
ــالم وعىل مدى  ــكل دول اليمن بعد االس ل

عرشة قرون وأكرث ..
ــا أمام  ــابق توقفن ــن مقال س ــرث م يف أك
ــراف  ــة  األط ــني وأولوي ــني األرست دور هات
الشمالية  كونها من هذا التاريخ وصاعدا 
ــؤولة عن   ــع الدولة اليمنية  املس ومن موق
ــن كما أن  ــزء أو ذاك من كل  اليم ــذا الج ه
ــتعادتها هي أولوية  ــيادتها عليها واس س

الدولة اليمنية ...
أردت هنا  أنا أضع أطراف اليمن شماال 

ــا وموقعها من  ــا ومياهه ــا وجزره وجنوب
ــل ودول اليمن  ــيادة اليمنية يف مراح الس
ــدول اليمنية  ــوء ال ــد نش ــة مابع املتعاقب

املستقلة 
..ففي ظل الدول اليمنية  املتعاقبة  منذ 
ــل والنجاحية  ــة ودولة ابن الفض الزيادي
ــولية والطاهرية كانت  والصليحية والرس
ــة يف مثال الصليحيني  اليمن تمتد إىل مك
والرسوليني  وحتى مضيق هرمز يف  معظم 

عهديهما  ..
ــك  كانت  ــك فان جزر دهل ــرث من ذل وأك
ــن اليمن  يف  ــي النقطة البعيدة م دائما ه
ــا ملوك وأمراء  ــحب اليه البحر التي ينس
ــتيالء عىل  آل نجاح اثناء انهزامهم واالس
ــا هزائمهم  ــة منه ــد  تهام ــم زبي عاصمته
ــارك متباعدة  خالل  ــقوطهم ثالث مع وس
ــا  اليه ــوا  فكان ــني  الصليحي ــام  أم ــرن  ق
ــودة  للع ــون  ينطلق ــا  ومنه ــحبون  ينس
ــقوط لدولتهم ومحاوالت  وهكذا مع كل س
ــني ظلت  ــة النجاحي ــىل ان دول ــودة ع الع
ــالل الصليحيني بعد  ــا خ ــاود جوالته تع
ــاحق أمام املكرم الصليحي  انهزامهم الس
ــقط لألبد  وأمام اروى واملفارقة انها لم تس
ــن املهدي  ــة عيل ب ــع دول ــا م إال يف حربه

ــدول عمراً  ــه من اصغر ال ــذي تعد دولت ال
ــوى خمسة عرش عاما ..ففي  اذ لم تدم س
ــولية التي حكمت اليمن  ظل  الدولة الرس
ــد دهلك عن  ــرا لبع ــف ونظ ــني ونص لقرن
ــتخدمتها  ــذاك اس ــن حين ــاحل اليم س
ــولية كمنفى ومعتقل  ــة الرس ملوك الدول
ــيبرييا  ــا مثل س ــم مثله ــرر نفيه ــن يتق مل
ــئنا املقارنة من حيث  لروسيا تماما اذا ش
رضورة االستخدام عىل هذا النحو يرتجم 
بدقة التحقيق الالزم للسيطرة والسيادة 
للمناطق البعيدة  واالحتفاظ بهذا الجزء 

الهام  من جزر اليمن ...
ــا  واألطراف  ــار جنوبا ورشق ــت ظف كان
ــزان  ــايل وجي ــع الخ ــن الرب ــمالية م الش
ــداد  ــى لالمت ــد األدن ــل الح ــري تمث وعس
ــة وحدودها  ــي للجغرافيا اليمني الطبيع
ــرن  الق ــى  حت ــت   ظل ــي  الت ــة  الطبيعي
السابع عرش وكذلك حتى يف ظل الوجود 
ــث االخري من  القرن  ــي .. منذ الثل العثمان
ــغال الدولة عنها  ــذ انش ــن عرش اخ الثام
ــة الوهابية  ــري الوي ــز والداخل يغ باملرك
ــل والنهب بفرض  ــزو والقت ــة بالغ الزاحف
ــة الدين الجديد  نموذج الوالء عىل طريق

يف  الدرعية ...

ــادس عرش  ــرن الس ــة الق ــى بداي  وحت
حيث  كانت الدولة الطاهرية نهاية عرص 
وبداية عرص يف تاريخ اليمن فحتى نهاية 
ــيادة اليمنية  ــة الطاهرية ظلت الس الدول
ــن برا  ــدود اليم ــي لح ــداد الطبيع واالمت
ــرا ال نقاش فيه  ــماال وجنوبا أم ــرا ش وبح
عىل كل أجزائه التي عددتها يف هذا املقال 

وقبله .
فكيف كان اإلمام القاسم وابنه من بعده 
اإلمام املؤيد ينظران اىل الوجود العثماني 
ــف نظرا  ــتقالل وكي ــا معركة االس وخاض
ــمالية ورشعوا  قبل ذلك  اىل االطراف الش
يف التمدد وبسط السيادة وإعالن الحرب 

ونيل االستقالل االول؟
ــام 1573  ــر يف ثال ع ــد ان تويف املطه بع
ــوالة العثمانيون من  مثل ازدمر  حرص  ال
باشا  وسنان باشا عىل إلقاء القبض عىل 
أبرز اوالد املطهر ذوي النزعة االستقاللية 
ــخصيات  ــن معاونيهم الكبار وش وعدد م
ــالهم اىل استنبول ما أدى اىل  اخرى وإرس

فراغ مؤقت وخمود مؤقت للمقاومة .. 
ــام 1626  ــى الع ــام 1598 حت ــذ  الع  من
ــمية ومن شهارة  وفيها بروز الدولة القاس
ــاال اىل صعدة بدأ صعود نجم اإلمام  وانتق

ــم بن محمد القاسم ..ثم ابنه املؤيد  القاس
محمد بن القاسم الذي بويع لإلمامة بعد 
وفاة ابيه عام  1620 وظل حتى عام 1644 
وهي الفرتة التي خاللها سجلت االحداث 
ــة  نهاي اىل   أدت  ــي  الت ــرب  الح ــخ  تاري

االحتالل العثماني االول عام 1635م .
ــا وسنان  عىل عكس واليتي  ازدمر باش
ــهدت  االدارة العثمانية  لحظات  باشا ش
ــدر  ــيء حي ــذ مج ــذات  من ــف  وبال ضع
ــل والية  ــي ظ ــام 1625 فف ــا ع ــا والي باش
ــة  ــمت االدارة العثماني ــا اتس ــدر باش حي
ــوايل  بامللذات  ــغال هذا ال بالضعف وانش
ــخصيات  ــه الكثري من الش الخاصة وقتل
ــتهم ..وهو ما  العثمانية  خوفا من منافس
ــه لصالح تأليب   ــتغالله وتوظيف جرى اس

وتحشيد القوى املقاومة ..
ــل  ــى  رحي ــم حت القاس ــور  ــذ ظه من
ــام 1635 مرت  ــن ع ــن اليم ــني م العثماني
ــني  ــة  ب ــل متقلب ــم بمراح ــوة القاس دع
ــاش ولحظات  ــاوالت  التمدد واالنكم مح
ــار وحروب وهروب  إىل برط  أزدهار وانكس
ــيطرة  عىل صعدة يف  ــط الس إىل أن  تم بس
ــال أرشاف األطراف  ــد  وكان ح ــد املؤي عه

كحالهم مع بيت رشف الدين.


