
ذمار / سبأ 
ــني املقديش ومعه أمني عام املجلس  كرم محافظ ذمار محمد حس
ــايف العنيس أمس، الجريح عيىس عيل  املحيل باملحافظة مجاهد ش
ــجاع يف  ــىل موقفه البطويل الش ــو قاصف) ع ــي (أب ــه الوصاب عبدالل
ــع يف جبهة ناطع بمحافظة  ــة املرتزقة بالحجارة يف أحد املواق مواجه

البيضاء .
ــف البطويل النادر  ــة اإلعالم الحربي وثقت هذا املوق وكانت عدس
والذي أبرز جانبا من الصمود األسطوري للجيش واللجان الشعبية 

يف مواجهة العدوان ومرتزقته.
ــيل بحضور  ــاع املجلس املح ــش اجتم ــم عىل هام ــالل التكري وخ
ــن مدراء  ــال معوضه وعدد م ــاس العمدي وجم ــة عب ــيل املحافظ وكي
ــاد املحافظ املقديش باملوقف البطويل لعيىس  املكاتب التنفيذية.. أش
ــأر لزميله  ــة بالحجارة وأخذه الث ــدي للمرتزق ــيل عبد الله يف التص ع

الذي سقط شهيداً بجواره ودحرهم من املوقع.

ــن أبناء  ــيل عبدالله م ــل عيىس ع ــطّره البط ــا س ــار إىل أن م وأش
ــجاعة  ــاهداً عىل ش ــه ناطع يمثل ش ــايل يف جبه ــاب الع ــة وص مديري
ــاندة املرابطني  وبطولة وبأس املقاتل اليمني.. مؤكداً أهمية دعم ومس
ــزاة واملحتلني واالنتصار لدماء  ــات باملال والرجال لدحر الغ يف الجبه

األطفال والنساء والدمار الذي ألحقه العدوان باليمن.
ــهداء والعناية  ــار إىل رضورة االهتمام بأرس الش ولفت محافظ ذم

بالجرحى عرفاناً بتضحياتهم يف سبيل الوطن ومواجهة العدوان.
ــة من قيادة املحافظة  ــكر لهذه اللفت فيما عرب أبو قاصف عن الش
ــادة املحافظة ألبطال الجيش  ــد دعم قي واملجلس املحيل والتي تجس

واللجان يف جبهات العزة.
ــزع مهما  ــتظل صلبة ال تتزع ــل اليمني س ــة املقات ــد أن عزيم وأك

أوغل العدوان يف جرائمه وتدمري البنى التحتية.
ــرض التكريم مدير مديرية وصاب العايل مجاهد املصنف ومدير  ح

مديرية وصاب السافل فؤاد القديمي.

المجلس المحلي بذمار يكرم الجريح البطلالمجلس المحلي بذمار يكرم الجريح البطل " أبو قاصف" " أبو قاصف"

ــني  اليمني ــني  اإلعالمي ــاد  اتح ــي  نع
ــي طه عيل أحمد الحميل  الكاتب اإلعالم
ــو يؤدي  ــبت وه ــوم أمس الس ــا ي 32 عام
واجبه اإلسالمي والوطني ملواجهة قوات 
ــي  ــعودي األمريك ــدوان الس ــف الع تحال

عىل اليمن يف جبهة الساحل الغربي.
ــيل أحد األقالم  ــهيد الحم ويعترب الش
اإلعالمية والثقافية الوطنية الحرة الذين 
ــادهم يف الدفاع  ــم وأجس ــاهموا بفكره س
ــن والوطن حتى ارتقت أرواحهم  عن الدي
ــهداء  الش ــة  قافل إىل  ــم  لينض ــهداء  ش

األحرار.

وإذ يعزي اتحاد اإلعالميني اليمنيني 
ــيل  ــهيد الحم ــاء أرسة الش ــادة وأعض قي
ــة؛ فإنه يؤكد عىل أهمية  واألرسة اإلعالمي
مواجهة الرتسانة اإلعالمية التي يمتلكها 
ــدو بكافة اإلمكانيات املتاحة.. ويدعو  الع
ــرار  واألح ــني  الوطني ــني  اإلعالمي ــة  كاف
ــة يف توثيق  ــة والدق ــري املصداقي إىل تح
ــل انتصارات الجيش  جرائم العدوان ونق
ــف جبهات  ــعبية يف مختل ــان الش واللج
ــتطاع  القتال؛ حيث واإلعالم الوطني اس
ــف فضح جرائم  ــة أعوام ونص خالل ثالث
ــكل  ب ــش  الجي ــارات  وانتص ــدوان  الع

ــة لدى  ــبه الثق ــو ما أكس ــة، وه مصداقي
ــة  الدولي ــات  واملنظم ــدويل  ال ــع  املجتم

العاملة يف مجال الحقوق والحريات.
ــفاء  الش ــهداء..  للش ــة  الرحم
ــألرسى واملفقودين..  للجرحى.. العودة ل
النرص لليمنيني األحرار.. والخزي والعار 
لألعداء وحلفائهم وعمالئهم ومرتزقتهم.

صادر عن/
املكتب التنفيذي لالتحاد

صنعاء
األحد 22 ذو الحجة 1439

املوافق 2 ستمرب 2018م

اتحاد ا!عالميين اليمنيين ينعي الكاتب ا!عالمي طه الحملياتحاد ا!عالميين اليمنيين ينعي الكاتب ا!عالمي طه الحملي

د/ عبدالعزيز محمد الرتب
الشرعية للشعب 

والثورة
ــس  ــاوري لوضع أس ــاس الكثير من لقاء جنيف التش يتوقع الن

للحوار والحل السياسي في اليمن.....
ــى من يحضر هذا اللقاء  ــة أقول ودون مجاملة يجب عل بصراح
ــرعية الداخل تعريف الجميع بأنه ال صوت يعلو على صوت  من ش

الشعب في الداخل وال شرعية إال للشعب وشرعيته الثورية.
ــتطع  ــي عدوان لم يس ــتمرة ف ــم والمجازر مس ــث أن الجرائ حي
ــادة من يريد غير قتل األطفال في  ــيء على األرض أو إع تحقيق ش
الشوارع والمدارس والمستشفيات وال تحقق الضربات الجوية أي 

انتصار على األرض.
ــية المناهضة  ــرعية بصنعاء وكل القوى السياس كان يمكن لش
ــكرية ورفع  ــات العس ــف العملي ــاركة إال بوق ــض المش ــدوان رف للع
ــعب بمصداقية  ــعر الش الحصار ودفع رواتب الموظفين حتى يش
ــاور أو حوار ومع  ــات نجاح أي تش ــي فرض أبجدي ــع الدول المجتم
ــتمرار هذا  ــعب لديه قضية وهو المتضرر من اس هذا اقول كون الش
العدوان العبثي يذهب لوضع العالم أمام خيار السالم في المنطقة.
ــتكمال إجراءات إعادة بناء الدولة  ــلطة السياسية اس على الس
ــن انتظار نتائج  ــاواة بعيدا ع ــاء مبدأ المس المدنية الحديثة وإرس
هذا اللقاء كون شرعية الفنادق مستمرة في طباعة األوراق المالية 
ــزداد معاناة  ــوق حتى ت ــراء النقد من الس ــا للمضارية وش وإنزاله
ــة الريال أضف إصدار إلى إصدار  ــاس من تدهور العملة الوطني الن
ــرض أعباء  ــادي وف ــي واالقتص ــع السياس ــاك. الوض ــرارات إلرب ق

جديدة.
ــعب يعي ما يحدث وال يقبل بعودة أو حوار مع من استقوى  الش

بالخارج واستباح الدم اليمني ويفترض أن يفاوض دول العدوان.
ــي دول العدوان ودون  ــتراتيجية ف ــتمرار ضرب المواقع االس اس
ــة الحوار  ــى طاول ــه والعودة إل ــف عمليات ــل بوق ــف حتى يقب توق
ــاوض مع األمر الواقع ومن هم في صنعاء عاصمة الجمهورية  والتف

اليمنية.
ــلع والمنتجات الكمالية محاسبة المتالعبين  منع استيراد الس

باألسعار.
ــدأ الثواب  ــة وتطبيق مب ــة العام ــاد للنياب ــات الفس ــة ملف إحال

والعقاب وفرض هيبة الدولة على كل المستويات.
ــة  ــى وتطيعم ــوي األعل ــادي والتنم ــس االقتص ــل المجل تفعي
ــا للمجلس والحكومة بعد اختيار   بالقدرات والخبرات ليكون ذراع

هيئة استشارية وسكرتارية فنية متفرغة.
ترتيب وضع بنك البنوك - البنك المركزي اليمني ليتفرغ لمهامه 
ــر بمزاولة مهنة الصرافة  ــها الميزانية النقدية وإعادة النظ واساس

وسحب تراخيص الخارجين عن شروط مزاولة المهنة.
ــداد التقارير بقيمة  ــادة اإلعمار وإع ــر الالزمة إلع وضع التدابي

األضرار في كل قطاع ومحافظة....
ــا وتحركاتنا تحت وهم  ــذا والبدء فيه أو نعطل أعمالن ــل يتم ه ه

االنتظار ومبرر ما يتم في جنيف وما بعد جنيف.
ــعب الصابر والصامد  ــن في اليمن ونفرض ما يريده هذا الش نح

والمناهض للعدوان وغطرسته....
الله اكبر

الموت ألمريكا
الموت إلسرائيل

اللعنة لليهود
النصر لإلسالم.....ومع محاسبة من يتصور انه فوق القانون وال 

يحترم األطر التنظيمية إلدارة الد ولة ومفاصلها.

مشهدمشهد

ثَِت الحلقاُت الثالُث السابقة عن مقاومة األحرار من أبناء  تحدَّ
تهامة للغزاة العثمانيين، وهذه الحلقة تتحّدث عن مقاومتهم للغزو 

البريطاني لمدينة الحديدة.
مقاومتهم للبريطانيين 

في يوم السبت 11 ربيع اآلخر 1337هـ / 14 ديسمبر 1918م 
مع  اإلنزاُل  تزاَمَن  الحديدة،  مدينة  على  بريطانية  قوات  إنزال  تمّ 
قصٍف مدفعي كثيف وعنيف، واستمّر حتى دخلت عدٌد من السرايا 
إلى أحياء المدينة، وهناك حدثت اشتباكاٌت من حارٍة إلى حارة، 
القنابل على  إلقاء  أساليَب وحشية مثل  البريطانيون  فاستخَدم 
بيوت المدنيين وتدميرها، وتم نسُف مقراٍت حكومية تركية، كما تّم 
عوا أنه تحّصن بها مقاومون  تدميُر وحرُق مآذن بعِض المساجد، ادَّ

تهاميون وأتراك.
هو  المدينة  الحتالل  بريطانيا  جانب  من  المعلَُن  الهدُف  كان 
أن  غير  وعسير،  واليمن  بتهامة  المتبقِّية  التركية  القوات  سحب 
شهية المستعِمر كانت قد انفتحت على مصراعيها، حيث كان قد 
يريدون  ال  التهاميين  وأن  له،  سائغة  لقمة  الحديدة  أن  إليه  ُخيِّل 
حكم اإلدريسي، وأنهم يستحيل أيضا أن يقبلوا بحكم اإلمام يحيى 
بون باإلنجليز؛ غير أن اإلنجليز  حميد الدين، ولهذا ال بّد أنهم سيرحِّ

أخطأت حساباتُهم تلك المرة تماما.
لقد وّجه االحتالل البريطاني ألهالي تهامة صدمة قوية وغير 
متوقَّعة، فاعتبروه هجوما غيَر مسبوق على اإلسالم والمسلمين، 
في  [الوشلي،  الحدث،  لذلك  معاصِر  تهاميٌّ  مؤرِّخ  ذلك  عن  عبَّر 
الذيل، صـ-336 337] فقال: "وفي شهر ربيع األول .. نزلت باإلسالم 
وأهله باليمن فاقرٌة عظيمة، وحادثة جسيمة، لم ُيْعَهْد وقوُع مثلها 
أنه  وهي  وقتنا،  إلى  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى  محمد  ُبِعَث  منذ 
وصل عدو الله األنجريز [أي: اإلنجليز] إلى بندر الحديدة قاصدا 
وأنزلوا  البحرية،  مراكبه  به  به واالستيالء عليه، فأحاطت  النزول 
جيشا مأل الفضاء، وعدة حربية عظيمة، وجبخانات [هي: مخازن 
العتاد الحربي] وأرزاٌق للعساكر، فصادف ذلك والبندُر قد خال من 
أهله، بسبب أن األنجريز قد كانوا من قبل يترّددون إليه بالبوابير 
[المراكب البحرية العسكرية]، ويرمونه بالمدافع العظام، ففّر أهله 

منه إلى البوادي".
وكيفما كانت الذرائع البريطانية الحتالل مدينة الحديدة؛ فإن 
السؤال المهم: هل سكت اليمنيون والتهاميون على وجه الخصوص 
لمدينة  النصارى  كفار  احتالل  وهو  الفظيع،  الحَدث  هذا  عن 

الحديدة، ولم يتحرّكوا لمقاومته؟
كال .. بل ثاروا كالعاصفة الشعواء مدفوعين أوال بحكم العاطفة 
الغاصبين  الكفار  قتاِل  وجوُب  وهو  الشرعي،  والواجب  الدينية، 
للبلد، ثم بالعوامل واألسباب التي استعرضناها عند الحديث عن 
الذين  وهم  العثمانيين،  على  يثورون  جعلتهم  والتي  العثمانيين، 

كانوا يتغنون بأنهم دولة اإلسالم، وداُر الخالفة.
الغزاة  أولئك  ضد  األحرار  التهاميين  مقاومُة  اشتعلت  لهذا 
األجانب من أول يوم، ولم تمِض ساعاٌت حتى ثارت القبائل التهامية، 
وشنّت هجماِتها؛ األمر الذي استدعى من قوات االحتالل البريطاني 

إلى طلب المدد والنجدة.
في الوثائق البريطانية أنه بعد مضيِّ عملية اإلنزال بساعات 
قليلة، وجدت القوات البريطانية قوًة عربية تركية مشتركة تتألف 
من 300 تركي، و 800 عربي، وأنها شنت يوم الثالثاء الرابع عشر من 
ربيع األول من 1337هـ/ 17 ديسمبر 1918م هجوما فاشال بالبنادق 
على المدينة، .. ومع ذلك فقد استمرت هجماُت المقاومة حتى بعد 

انسحاب القوات التركية، وخروجها نهائيا من اليمن.
األجانب  الغزاة  أولئك  ضد  ضرباِتهم  التهاميون  األحرار  ه  وجَّ
بعدة طرق، منها الضربات المباشرة، والزحف بعد تحشيد القبائل، 
والمواجهة مع العدو وجها لوجه، واإلغارات الخاطفة على مواقعه، 
وفي حاالت عديدة اتبعوا تكتيك حرب العصابات، أما داخل المدينة 
فقد نصبوا الكمائن لقوات ومعدات العدو، ووّجهوا هجماٍت خاطفة 

على مصالحه ورعاياه. 
العلماء والمجاهدون جنبا إلى جنب في مواجهة االحتالل 

النفوس  واستنهاض  الهمم،  إثارة  في  كبير  دوٌر  للعلماء  كان 
ذلك  ومن  الكافر،  األجنبّي  المحتل  وطرِْد  الله،  سبيل  في  للجهاد 
تلك العملية في يوم الجمعة 3 ذي الحجة 1337هـ 29 أغسطس 
ورأى  الطبول،  قرَْع  بالمراوعة  عياٍن  شاهُد  سمع  حيث  1919م، 
عا للقبائل، ولما سأل عن سبب ذلك، قيل له: إنهم يريدون غزو  تجمُّ
الحديدة؛ وكان ذلك عقب خطبة نارية ثورية جهادية، ألقاها العالمة 
محمد بن أحمد بحر األهدل، وكان خطيبا مفّوها، وألهبت خطبتُه 

الحماَس لدى أهالي تهامة األحرار.

مت  قُدِّ تهامة  "إن  قوله:  ومنه  هاما،  خطبته كالما  في  قال  لقد 
نفِس  في  الثوار  طالئُع  تحرّكت  لهذا  للبريطانيين"؛  كفاكهٍة 
السبت  يوم  التالي  اليوم  في  أنه  الشاهُد  هذا  ذكر  ثم  الليلة،  تلك 
"صباحا ورَدتْنا أخباٌر متناقضة بأن القبائل سروا ليلة أمس إلى 
[البريطاني،  القنصل  على  القبَض  قصِدهم  جلُّ  وكان  الحديدة، 
ريتشاردسون]، وبعض بيوت تجارة النصارى، وأخصهم أبو ستول 
وقد  والحرس،  اإلنجليز  جنود  من  خمسة  قتل  وحصل  اليوناني، 

غنمت القبائل أشياء كثيرة". 
قاد هذا الهجوَم المقَْدمي [القائد الميداني] السيد (علي باري 
األهدل)، والذي عمل وأدار الكثير من الخطط والهجمات، وربط بين 
مقاومة القبائل خارج المدينة، والمقاومة الشعبية داخل المدينة، 
وهرّب كمياٍت من األسلحة عبر الجنائز التي كانت تُْدَخل إلى داخِل 
المدينة، والتي كان يّدعي أن أصحابها من الحديدة، وماتوا خارجها، 
وأوصوا بدفنهم في الحديدة، فأدخل الكثير من األسلحة التي أفادت 
العدوَّ  فأقلقِت  الداخل،  من  هجماتها  شن  في  التهاميَة  المقاومَة 

وجعلَتْه يغادر فجأة، وكانت معهم كل القبائل التهامية.
إن أهمية هذا الهجوم المنطلِق من أقرِب منطقٍة إلى الحديدة، 
وهي منطقة المراوعة، هو أن الغرض منه كان ضرَب رأِس األفعى، وهو 
التجارية  المصالح  وضرَْب  (ريتشاردسون)،  البريطاني  القنصل 
واالقتصادية للعدو، فتم القضاء على خمسة من الجنود اإلنجليز 
حسبما أعلن اإلنجليز أنفسهم عن ذلك، ومن ثم تيقّظت القوات 

البريطانية، فطلبت اإلمدادات من عدن والهند. 
وذكر المؤرخ الوشلي أنه "وفي ذي الحجة 1337هـ هجم جماعة 
من (العبسية)، ومعهم من السادة أهل المراوعة (السيد علي باري 
األهدل)، و(السيد محمد بن أحمد بحر األهدل) على (األنجريز) 
الذين بالحديدة، فقتلوا فيهم، وانتهبوا دوابا وسالحا وغير ذلك، 

ونجوا سالمين".
لمواجهة  الُعدة  البريطاني  المحتل  قواُت  أعّدت  ذلك  وإزاء 
الهجمات الخاطفة والمباِغتة من قبل أحرار تهامة وثوارها، فوضعت 
في  األلغاَم  وزَرََعِت  المدينة،  حول  ونشرَتْها  الشائكة  األسالك 
محيطها وبثِّت الجواسيَس، ونشرَِت المدفعية الثقيلة على أسواِر 
مدينة الحديدة، وتأّهبت فرقُة الرماة والقناصة برشاشاتهم الحديثة 

في مواجهة مقاومة ال تمتلك إال اإلمكانيات الذاتية البسيطة.
خاطفة،  هجماٍت  البريطانيين  ضد  الثوار  غزواُت  كانت  لقد 
تتناسب وطبيعة السالح والعتاد الذي بأيديهم، والسالَح المتطّور 
في يد العدو أيضا، وكانوا ُيصيبون العدّو، وُيصيُبهم، ويقتلون منه، 
ويقتُل منهم، إلى أن تصاعدت تلك العملياُت الحقا من كافة القبائل 

التهامية والشرائح االجتماعية.
ثم َحَسم المجاهدون التهاميون أْمرَهم، واشتدَّ أزرُهم بالقبائل 
التي  أسلحِتهم  ضمن  من  كان  حولهم،  الشعبي  وااللتفاف 
العلماء  وانبرى  للمستعِمر،  االقتصادية  المقاطعُة  استخدموها، 
للنصِّ والفتوى بحرمة التعامل مع العدو الذي يحتل األراضي بأّي 
شكل من األشكال، وحكموا بأن المتعاِمل مع العدو بأي تصرف من 
التصرفات يعتبر خائنا، وأفتى بذلك الكثير من مشائخ العلم وأهل 
العالمة محمد طاهر األهدل، والعالمة عبدالرحمن  الفضل، منهم 
بن محمد األهدل، والعالمة عبدالقادر بن يحيى سليمان الحلبي، 
بن  موسى  والعالمة  فرج،  محمد  اإلسالم  شيخ  بن  محمد  والفقيه 

محمد المساوى األهدل، والعالمة يوسف البطاح.
الحديدة،  أن اإلنجليز وضعوا شبكا دائريا حول مدينة  ورغم 
وتركوا فيه أبوابا للدخول والخروج، عليها حرس ال يدخلها أحٌد 
ببضاعة أو غيرِها إال بعد أن ُيسلِّم ما اشترطوه من التكاليف، إال أن 
الثوار األحرار حاصروا العدوَّ الغازَي المستعِمر من الشرق والجنوب 
في  زاد  مما  الشائكة  أسالكه  ضمن  تواجده  وحصروا  والشمال، 

عزلته، حتى إذا دخلوا الحديدة رفعوا ذلك الشبك وأزالوه. 
المقاومة السياسية

هناك  كانت  البريطانيين  ضد  إلى جانب حركات المقاومة 
مقاومة سياسية، تمثلت في مفاوضاٍت وضغوٍط طالبت البريطانيين 
بسرعة الجالء عن أراضي تهامة، وقد تجلّت هذه المفاوضات في 
(ريتشاردسون)  القنصل  إلى  التهامية  القبائل  مشائخ  وصول 
شواطيء  عن  البحري  الحصار  رفع  بفورية  وطالبوه  بالحديدة، 
تهامة، وجالء المستعمر خاصة بعد جالء جنود األتراك، ففي يوم 
1919م  إبريل  من  الخامس   / 1337هـ  رجب  من  الخامس  السبت 
"وصل مشائخ (الزرانيق) و(العبسية) إلى الحديدة، وطلبوا فك 
الحصار من القنصل حسب وعده السابق، فأخبرهم أنه غير قادر 

على هذا وكذب عليهم"..
وأدركت بريطانيا أن ال مقام لها 

استمرَّت غزواُت القبائل على الجنود البريطانيين، وكانت تذَبح 
َمْن تسنح الفرصة به منهم، فلم يستقّر لهم بعد ذلك قرار، وكان من 
ضمن أولئك األحرار الذين كانوا يهاجمون الغزاة األجانب الشيخ 
اإلنكليز  قرر  حتى  الربص،  وقبائله  الربصي)  هريسه  (أحمد 

إخراجهم منها. 
الستغفال  حثيثة  بريطانية  محاوالٍت  تاريخي  نصٌّ  يحكي 
األهالي، يقول ذلك النص: "لقد بذلت الحكومة البريطانية كّل ما 
أن  يثبت  لها ذلك"؛ وهذا  يتم  فلم  األهالي،  في وسعها السترضاء 
والوطني  الديني  بالواجب  شعورِهم  بقوة  مدفوعين  كانوا  الثوار 
ولكونهم  أجانَب،  غزاًة  لكونهم  الغزاة؛  أولئك  بجهاد  ُيلْزِمهم  الذي 

كفارا معتدين.
مدينة  في  لهم  مقاَم  ال  أنه  البريطانيون  الغزاة  أدرك  وأخيرا 
الحديدة، فخرجوا في 12 جمادى األولى 1339هـ / 21 يناير 1921م 
إلى أسلوٍب آخر من  قد لجأوا  كانوا  لكنهم  الفشل،  أذيال  يجرون 
أساليب السيطرة والهيمنة، وهو الهيمنة من خالل أدوات محلية، 
أفسحوا  لذا  مصالَحها؛  وتحقِّق  مشاريَعها،  وتنفِّذ  أهدافَها،  تلبِّي 
الطريق أمام اإلدريسي، الذي كان أحد رجالهم في الجزيرة العربية، 
فسلّموا له مدينة الحديدة، وبقيت تحت إدارته، حتى تم تحريرها 
من قبل الدولة اليمنية في عام 1925م على يد سيف اإلسالم أحمد 

وتحرير مناطق شمال الحديدة وصوال إلى ميدي.
يقظة  سيحيي  وجودهم  أن  أدركوا  إذا  الغربيون  الغزاة  وهكذا 
العداء ضدهم، يعمدون إلى وضع رجاٍل من أبناِء جلدتنا يدينون 
مون لهم براهين الخضوع، ويسارِعون في هواهم،  لهم بالوالء، ويقدِّ
وضماِن مصالحهم، وتنفيِذ مشاريعهم، فيصنعون منهم زعماء، وهم 

يبذلون لعروشهم الحماية.
اليمن وتهامة مقبرة األتراك والعرب أيضا

ظلَّ جنوُد الغزاة يرون في تهامة مناخا حارا قاسيا، ووخيما 
أصواِت  يسمعون  وظلوا  البعوض،  يملؤها  ومستنقعاٍت  ُمْمرِضا، 
أشباٌح  فهم  يرونهم،  وال  أراضيهم  عن  يقاتلون  أشداَء  محاربين 
يقتنصون الفريسة من دون وجوٍد، يتراءى لهم خيالُهم في جوف 
الليل لتطيح بهم قتلى، ولتبتلعهم وهاُد وصحاري وأدغاُل تهامة بين 

اللحظة واألخرى.
الذين  العثمانيين  الجنود  يُعْد من  لم  أنه  تؤكِّد دراسة محدثة 
أُرِْسلوا إلى اليمن أكثر من عشرين بالمئة، وأنه خالل أقل من سبع 
سنوات، أي ما بين -1321 1327هـ / 1903 – 1909م فُِقَد أكثر من 
مئة ألف عثماني. [رامزور، أرنست أ.، تركيا الفتاة وثورة 1908، ط1، 

1960م، ص163].
ومواكبها  العروبة  قوافل  كتابه  [في  بيهم  حسين  محمد  وأكد 
خالل العصور، بيروت، ط1، 1369هـ/ 1925م، ج3، صـ127-128]، 
أن الدولة العثمانية "كانت تسوق المجنّدين من أبناء البالد العربية 
للقتال في اليمن السعيدة، فيلقون هناك حتفهم، حتى كان الناس 

في برِّ الشام ُيطْلِقون على اليمن "مقبرة العرب".
ويقول محمد كرد علي [في كتابه خطط الشام، مطبعة الترقي 
بدمشق، ط1، 1343هـ/ 1950م، ص12]: "وثارت اليمن سنة 1329هـ 
/ 1911م فأرسلت الدولة جيشا عظيما .. قتل في حربها من أبناء 
الشام ألوف، كما كانت كل مرة تدِفن ألوفا من أبنائها في تلك البالد 
الشورى  رجال  أكبر  وكان  األتراك،  من  عظيٌم  حّدثني  القاصية، 
العسكرية في الفيلق الخامس بدمشق، أن الدولة بحسب إحصاء 
اليمن نحو  أبناء الشام في بالد  الجيش كانت تدِفن كل سنة من 
عشرة آالف جندي، يهلكون باألمراض والفتن والقلة وتغير الهواء".

كتب  فقد  العثمانيين،  والجنود  الضباط  مع  حدث  ما  وهذا 
في  لبريطانيا  العسكري  الملحق  سورتس  كونيرس  الكولونيل 
 2  / 1909م  يونيو   23 بتاريخ  لوثر  جي  إلى  رسالة  في  استانبول 
ربيع الثاني 1327هـ، أن جنودا غادروا مواقعهم فجأة من دون أخذ 
اإلذن، وواصلوا سيرهم مع أسلحتهم من بيت الفقيه إلى الحديدة 
 RECORDS OF YEMEN, VOL 5, NO 76. P.] التمرد،  وأعلنوا 
546]، وحَدثَْت تمردات عديدة وفراٌر كثير، ونجا بنفسه من نجا، من 
نار تهامة وحرِّها ومن بنادق المقاومة وقناصتها كما ُيِقرُّ بذلك تقريٌر 
عثماني. [وثيقة عثمانية في األرشيف العثماني تصنيف داخلية 
متنوعة (DH.MUI) برقم 8/ 57، (توجد صورة منها في م. و . ث)].

وبهذا يتضح:
والمستعمرين  الغزاة  لعاب  تسيل  ظلت  والحديدة  تهامة  -أن 
جشعا  الطامعين  أولئك  أكثر  بريطانيا  وكانت  التاريخ،  مر  على 
وتهورا، وما داللتها ألدوات الغرب السعودية واإلمارات في احتالل 

اليمن وسواحله وبحاره إال مثال صارخ على جشعها وطمعها.
-وأن أبناء تهامة األحرار بذلوا جهودا جبارة في مواجهة الغزاة 
أزعجهم  بشكل  ثانيا،  والبريطانيين  أوال  العثمانيين  األجانب، 

وجعلهم يغادرون تهامة والحديدة أذالء صاغرين.
-وأن المستعمر الغازي إذا تقرر عليه الرحيل من بالد األحرار 
فإنه ربما استغفلهم بوضع عميل في صورة مخلص يحكمهم، على 

أن يقدم خدماته الجليلة، مقابل حماية عرشه الواهن الضعيف.
ُملِْهمة  دروسا  تظل  الغزاة  مواجهة  تهامة  أبناء  جهود  وأن   -
ال  الكرماء،  لألعزاء  مجد  ومبعث  لألبطال،  فخر  ومصدَر  لألجيال، 
شمُس  تُْشِرق  حتى  يستقيلون،  وال  أبناؤها  وال  تهامة  عنها  تقيل 
االستقالل والحرية والكرامة، وتسطع أنواُر الدولة اليمانية اإليمانية 
العادلة التي تسعى لتحقيق إكرام الله لبني آدم في هذه األرض كما 

أراد الله عز وجل.
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محمد ناجي أحمد
يوميات الثورة

ــوي بـ  ــادي العل ــر ه ــميه المفك ــا يس ــى م ــرب عل ــل الع ُجِب
ــذي ينمو في  ــك النزوع الثوري ال ــة العربية) أي ذل (اللقاحي
ــماه قائد  ــوض ،أو ما س ــوع للملك العض ــا للخض ــة رافض البري
ــيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بـ"قوى  حركة أنصار الله الس
ــتخدمة  ــم الدين" مس ــوت التي تتخاطب مع الناس باس الطاغ
ـــ "بالمال  ــتئثار ب ــتبداد واالس ــن صولجانا في خدمة االس للدي
ــاء  ــبة يوم الغدير مس ــي ألقاها بمناس ــي كلمته الت ــر " فف واألم
29 - 8  - 2018م أشار قائد حركة أنصار الله إلى أن االنتماء لعلي 
ــي طالب ومواالته هو انتماء لقيم الثورة ورفض الخضوع  بن أب
ــانية المطلقة في  ــاء للحق وقيم اإلنس ــت األرض ، انتم لطواغي
ــات " فالوالية  ــواء والعصبي ــررة من "كل األه ــموليتها ،المتح ش
ــتضعفين في  ــي انحياز للمس ــص والخطاب الديني ه ــي الن ف
ــي مقابل من ينتمون إلى (الطاغوت)  األرض ،وانتماء للحق ف
ــرائيل ؛ أي أن  ــكا وربيبتها إس ــذا العصر هي أمري ــوت ه وطاغ
ــرآن . فعلي  ــي جاء بها الق ــم الكلية الت ــا انتماء للقي ــة هن الوالي
ــت عرقية أو  ــات المنتنة ، أكان ــب مفارق للعصبوي ــن أبي طال ب
ــاواة  ــه انتصار لفطرة الحرية والمس ــة أو جغرافية ، إن مذهبي

التي فطر عليها اإلنسان .
ــم ذاتهم الذين   ــتعمار في المنطقة ه طواغيت الرجعية واالس
أشار إليهم جمال عبد الناصر في خطبة له بتاريخ 2  - 9 - 1954م 
بأن الدين ليس احتكارا لكن جماعة الهضيبي أرادت احتكاره في 
ــوريا ليبثوا فيها  ــك " توجهوا إلى س ــزوا  عن ذل ــر وحين عج مص
ــون الصهيونية من حيث ال يريدون  ــم فإنهم بذلك يخدم أحقاده
ــوى قراءة  ــدان ما يقوالنه س ــرائيل وباريس ال يج ــو إس ــإن رادي ،ف

بيانات اإلخوان المسلمين " فما أشبه الليلة بالبارحة !
ــة  ــي مك ــن ف ــعائر الدي ــكار ش ــن احت ــة بي ــة دقيق ــي مقارن ف
ــات اإلسالمية من ِقَبْل  والمدينة من حج وعمرة وزيارة للمقدس
ــعودي وبين مشركو قريش من حيث منع الناس من  النظام الس
ــعائر الدين لصالح  ــرة ، وتوظيف ش ــك الحج والعم ــة مناس تأدي
االستثمار التجاري والسياسي ،بل واستخدام تاشيرات الحج 
ــتقطاب السياسي ،وتحويل األماكن المقدسة  والعمرة في االس
ــياحي يدر المليارات ،وبين ما مارسه مشركي  ــتثمار س إلى اس
ــركي قريش بأن  ــعودي قد فاق قبح مش ــش ،فإن الكيان الس قري
ــي تحصدها  ــرب ،واألموال الت ــي خدمة الغ ــن أداة ف ــل الدي جع
ــرات الماليين من المسلمين  ــة الشعائر الدينية لعش من ممارس
ــلحته ،وبذلك تكون  ــرب وأس ــا لصالح الغ ــب ريعه ــنويا يذه س
ــياحة  ــط وأموال الس ــب ريع النف ــوب يذه ــرة حل ــعودية بق الس
ــغيل  ــرب وأطماعه في المنطقة ،وتش ــة فيها لصالح الغ الديني

مصانعه وبنوكه وشركاته العابرة للقارات والجنسيات .
ــف الذكر " أن قوى  ــد حركة أنصار الله في خطابه آن ــن قائ بي
الطاغوت كانت تتخاطب مع الناس باسم الدين وتحول أفكارها 
لعقائد محسوبة على الله وهي افتراء " وأن " النظام السعودي 
ــركون ،وأن  ــا فعل المش ــيطرته على مكة كم ــج وس ــتغل الح يس
ــن لتضليل الناس  ــتغل عناوين الدي ــات التكفيرية تس الجماع

وتحريكهم لصالح أمريكا وإسرائيل ".
ــدر الدين  ــيد عبد الملك ب ــار الله الس ــد حركة أنص ــدم قائ يق
ــراب من  ــه ومنطلقه االقت ــي أساس ــام عل ــورا لإلم ــي تص الحوث
ــا يمثله  ــة الفهم لم ــرآن والحق بوصل ــة ،فالق ــم القرآني المفاهي

اإلمام علي عليه السالم .
االنتماء لإلمام علي كقيم مثلى ليس انتماء عرقيا وال مذهبيا 
ــن انتصار  ــام علي م ــده اإلم ــاء لما جس ــه انتم ــا ،إن وال جغرافي
ــام والوظيفة  ــه للمال الع ــفته وإدارات ــي رؤيته وفلس ــاس ف للن
العامة وفي إدارته للحرب ، وفي توزيعه للحقوق ،وفي موقفه 
ــي للمطالبة برفع  ــى اإلمام عل ــا قومها إل ــرأة التي بعثه من الم
ــوت كل مطالب  ــور ونيل حق،فما عادت إلى قومها إالَّ وقد س ج
ــا في عهد معاوية  ــي ذات المرأة التي أوفدها قومه قومها ، وه
ــا وترك مطالب  ــا  على تلبية حاجته ــفيان ، فقايضه بن أبي س
قومها ،لكن المرأة اللقاحية رفضت ذلك ، فقال معاوية لها :لقد 

أطمعكم بن أبي طالب بالسلطان وإني لفاطمكم .
ــا كانت تقبل أن تنام واألموال  ــة الثورة التي م هذه هي مدرس
ــارع  ــزة في بيت المال ، والفقراء يتضورون جوعا ،بل يس مكتن
ــكال  ــا لكل أش ــلمين، ملغي ــن  المس ــوية بي ــا بالس ــى توزيعه إل
التراتب في الحقوق ،ناظرة إلى الجميع كأسنان المشط ،إالَّ أن 
الضعيف لديه قوي حتى يأخذ الحق له ، والقوي ضعيف حتى 

يأخذ الحق منه .
ــين بن علي  ــة الثورية التي أخرجت الحس هذه هي المدرس
ــرا ضد طغيان يزيد بن معاوية ،الذي أحال المال واألمر إلى  ثائ
ــلمين ، وهي ذات المدرسة  ــتأثر به دون المس ملك عضوض يس
ــام بن عبد  ــي لمواجهة جبروت هش ــي أخرجت زيد بن عل الت
ــا يبكي حين  ــد أعالمه ــت أح ــة جعل ــه . مدرس ــك وطاغوت المل
ــم به أطفالها  ــن القوافل لتطع ــاقط م ــد امرأة تلتقط ما يتس وج
،فأوجز جوهر خروجه واستشهاده غدا بأن سببه هذه المرأة 
ــي األرض ؛ أي انتصار  ــتضعفين ف ــا وأمثالها من المس وأطفاله

للضعفاء وثورة على الطواغيت .
يقول قائد حركة أنصار الله في خطابه آنف الذكر " من يقول 
ــه بمصداقية ووعي ،  ــيعة علي بن أبي طالب وال يتبع أنا من ش
ــده عن الحق "  ــو بعيد عن علي بقدر بع ــد عن الحق ،فه ويبتع
ــا للدخول به في  ــي ال يمثل عنوانا مذهبي ــدا " أن اإلمام عل مؤك
جدال مع أحد ،بل يمثل منهجا متكامال في المبادئ واألخالق 
ــى منهج الله  ــتقامة عل ــة "التزام عملي واس ــلوك " فالوالي والس
ــي مبادئه  ــج متكامل ف ــق .منه ــك بالح ــرآن وتمس ــاع للق ،واتب
ــن األدعياء "  ــر م ــه " فالكثي ــلوكه وروحيت ــه وس ــه وقيم وأخالق
ــم القرآن  ــالم وباس ــم اإلس ــم الدين وباس ــهم باس يقدمون أنفس
ــن والظالمين  ــك الطغاة والجائري ــر من أولئ ــر والكثي ،وأن الكثي
ــتغلونها  ــم يوظفون العناوين الدينية ويس والمضلين وأذنابه
ــات  ــعودي والجماع ــام الس ــل بالنظ ــا المث ــم " ضارب لصالحه
ــكا  ــة أمري ــي مصلح ــن ف ــتغالل الدي ــث اس ــن حي ــة م التكفيري
والكيان الصهيوني. فالعناوين الدينية تستغل "إلضالل الناس 
ــذا الطاغية أو ذاك في  ــيئة ه وخداعهم وتحريكهم "وفقا لمش
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ــية إىل  ــة مدرس ــون حافل ــطون أمريكي ــب ناش جل
مدخل رشكة بوينغ يف سانت تشارلز تضامناً مع أطفال 
ــا العدوان  ــة التي قصفه ــارة  إىل الحافل ــدة، يف إش صع
ــي الذي يواجه  ــعب اليمن يف ضحيان  وتعاطفاً مع الش
القتل بشكل يومي من قبل السعودية بأسلحة أمريكية 

 .


