
 

 

 
 

 
  

 
 

مفردات انلدوة اثلقافية للرابطة  
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 السياسيني يف ايلمن. 
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 : مقدمة ❖

تاريخ الرصاع الوجودي بني بين البرش وقوى االستكبار العاليم تسىع جاهدة لبسط  امتداد  ىلع
 وبأشاكل متعددة. ونهب خريات ابلدلان نفوذها  

وإذا ما جتاوزنا رصااعت املايض وحروبه الوجودية إىل ختوم راهن ايلوم جند أن املاسونية العاملية  
تلمزيق  العالم اإلساليم  تسىع جاهدة لفرض وجودها من خالل إثارة احلروب يف املنطقة وحتديداً  

 وحدته وتشويه معالم ثقافته وهويته اجلامعة، ونهب خرياته واتلفرد بها دون سواها. 
تزال موضع إغراء وجذب    وايلمن بموقعها االسرتاتييج املعدنية وانلفطية اكنت وما  وثرواتها 

ألطماع الغزاة واملعتدين، ولعل يف ذلك ما يوضح نلا مالمح العديد من األسباب اليت دفعت  
األمريكي   السعودي  والعدوان  ابليغ  منذ  حتالف  ايلمن  الغاشم ىلع  الرببري  عدوانها  لشن 

أهلكت فيها األخرض وايلابس دون أن يكون ملن يتشدقون باحلقوق واحلريات  سنوات ست،  
 أي صوت يندد بتلك اجلرائم املرتكبة حبق أبناء ايلمن وتارخيه وحضارته.  واإلنسانية

املستميت   املستحيل بصربه وجهاده ودفاعه  ويقهر  املعجزات  يصنع  وايلمن  عن سنوات ست 
وجباهلا ووديانها وسواحلها مقربة مفتوحة للك الغزاة    ، يلجعل من ايلمن بسهوهلاأرضه وعرضه

واملرتزقة اذلين يسعون تلدنيس األرض اليت وصفها اهلل تعاىل يف كتابه باألرض الطيبة، ووصف  
 : )أولوا قوة وبأس شديد(. أهلها بأنهم

يف  انلرص سيكون وال بدَّ حلوما دامت ثنائية )ابلأس والقوة( صفتان الزمتان ألهل ايلمن فإن  
 أهل ايلمن ألسباب عدة، منها: 

االرتباط الوثيق بني أهل ايلمن واملنهجية اثلورية الرسايلة ألهل ابليت سالم اهلل عليهم منذ   •
املواقف ابلطويلة   فجر ادلعوة اإلسالمية وحىت ايلوم، حيث تشري وقائع اتلاريخ وأحداثه إىل 

أهل   مع  وإيمانهم  ايلمن حبكمتهم  أهل  الغزو  اليت سطرها  للك حماوالت  اتلصدي  ابليت يف 
 اريج ىلع امتداد تاريخ ايلمن اإلساليم. اخل

املنهجية القرآنية اليت قدمها الشهيد القائد السيد حسني بدر ادلين احلويث )رضوان اهلل عليه(   •
انلهضوية   اتلحررية  مسريتها  يف  األمة  مسار  تلصحيح  اخلادل  القرآين  مرشوعه  خالل  من 

 ع قوى االستكبار العاليم وىلع رأسها أمريكا وإرسائيل. املناهضة ملشاري
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الفلسطينية حىت وهم خيضون معركتهم   • املصريية اكلقضية  األمة  بقضايا  ايلمن  أهل  تمسك 
 ن السعودي األمريكي يف ظل حصار شامل وخانق. ا املصريية ضد حتالف ابليغ والعدو 

آنية وقياداتها الربانية ومواقفها اخلادلة  وهكذا اكنت ايلمن وستظل برجاهلا الرشفاء ومنهجيتها القر
جتاه قضايا األمة صمام أمان ألمتنا اإلسالمية، ونافذة اسرتاتيجية ملحور املقاومة تلحقيق احلضور  

 واملؤامرات االستكبارية.  الفاعل يف اعلم ايلوم املتخم باألنظمة العميلة
ة للخرباء واملحللني السياسيني من خالل  وايلوم وايلمن يصنع انتصاره اخلادل تتقدم الرابطة ادلويل

الفعايلة السياسية بعنوان: )ايلمن وصناعة انلرص  ممثليتها يف ايلمن به قراءة السرتاتيجيات    – ذه 
 عدوان السعودي األمريكي(، وبمشاركة ابلاحثني: الصمود ايلمين يف وجه حتالف ال

 اخلبري العسكري ايلمين. –العميد الركن/ اعبد اثلور   •

 رئيس مركز جمتميع لدلراسات السياسية واالسرتاتيجية.  –  ادلكتور/ خادل العماد •

 اكتب وباحث يمين.  –األستاذ/ عبد الرمحن مراد  •

الفعايلات اثلقافية والسياسية يف   العديد من  نواة فاعلة تلنفيذ  ابلادرة  ىلع أمل أن تكون هذه 
،  اليم يف رصاعه مع قوى االستكبار العاليمخمتلف املجاالت احليوية اليت تهم اعملنا العريب واإلس 

وبادرة لرتشيد املسار العام ملفردات اخلطابني اثلقايف واإلعاليم تلحقيق حضوره الفاعل يف اعلم  
واثلقايف   الفكري  والغزو  اإلعاليم  باتلضليل  املتخم  األمة  ايلوم  املمنهجة ضد هوية  واملؤامرات 

 وخصوصيات الشعوب. 
 واتلوفيق.ومن اهلل نستمد العون 

 محدي الرازيح.                                                                    
                         رئيس املؤسسة األكاديمية                                                                    

 حوث واتلحكيم العليم. للمؤتمرات وابل                                                                         
  صنعاء.  –ايلمن                                                                         
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 : الو قة األوىل ❖

 

 
 اليمن وصناعة االنتصارات 

 )من الحرب على اليمن حتى االنتصار على العدوان(
 

 العميد الركن/ عابد حممد الثور

 م 2021ابريل  12

          

ودول    السعودية  عليها  استندت  اليت  واملعلومات  املعطيات  أن  االعتبار  يف  نضع  أن  ايلوم  بإماكننا 
م ! واالحتماالت اليت قد حتدث خالل  2015مارس   26حتالف العدوان ىلع العدوان ورضب ايلمن يف 

م  1990ا يه القراءة األمريكية للواقع ايلمين وخاصة للفرتة من العام  احلرب والعدوان اكن أساسه
حققته  2014وحىت   ما  وبعد  العربية  املنطقة  ىلع  األمريكية  للهيمنة  اذلهبية  الفرتة  باعتبارها  م 

أمريكا من احتالل العراق وتدمري القوة العربية األوىل يف املنطقة ، وذللك بنت أمريكا دراستها  
عن اليت    ومعلوماتها  والوثائق  املخابراتية  مصادرها  أساس  ىلع  العسكرية  وقدراته  وقواته  ايلمن 

 حتصلت عليها من عمالئها ومصادرها يف ادلاخل ايلمين. 
العربية من خالل   اجلزيرة  تاريخ خمابراتها يف  يف  االصعب  االجناز  أنها حققت  أمريكا  رأت  لقد 

الشرتايك من مهامه السياسية والعسكرية يف  سيطرت نظام صالح ىلع مقايلد احلكم وأعىف احلزب ا
 ابلالد، وبذلك اكنت أمريكا ترى أنها انترصت يف حربها ابلاردة ىلع الكتلة الرشقية االشرتاكية. 

م اكنت اعماًل مهماً يف احتماالت اتلغيري ودمج اسلحة وعتاد اجليشني ولك  1994إن حرب صيف  
مع ما    ت مزيان عسكري واحد ، أدت هذه املوجودااجلنوب ايلمين واحلزب االشرتايك يف    تموجودا

يف   وحلفائها  ألمريكا  بالنسبة  االسباب  هذه  فاكنت  العسكرية،  القوة  إضافة  إىل  الشمال  يف  اكن 
العسكري   املزيان  تلغيري  مؤكدة  واسباب  عوامل  واإلمارايت  السعودي  انلظام  راسهم  وىلع  املنطقة 

القادرة يف االشرتاك يف أي رصاع عريب عريب أو عريب    ايلمني وأن ايلمن صار من أكرث دول املنطقة
ف املزيان العسكري ايلمن بادليناميكية العايلة، وأن هذا املزيان يكاد   ارسائييل خاصة بعد أن اتصًّ
يتغري بني فرتة وفرتة خاصة وأن االسلحة اليت تم رشائها من الكتلة الرشقية اعدة ما اكن يصعب ىلع  
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ا عرفت فغابلاً ما ينقصها ادلقة، واعتربت أمريكا أن ذلك حتدياً هلا وخطت  األمريكان معرفتها وإذ
 خطوات ملموسة أن تكون تصنيعات اسلحة ايلمن من انتاجها وليس من الرضورة إعالنها.  

واعدت ما تكون تلك االسلحة املقدم من أمريكا وبواسطة حليفتها السعودية واإلمارات إما بابليع 
أو   ادلين  إيلها  أو  ليست يف حاجة  أصبحت  أو  تقادمت  قد  األسلحة  تلك  أن تكون  إما  اإلهداء 

 وتنتجها بمعرفتها. 
 الرؤ ة األمر كية للمزيان ارعسكري ايلمين: 

نلرتك اعمل الزمن وأبعاده واليت البد وأن يكون هل بصمات ىلع املزيان العسكري ايلمين، فكما هو  
تمل ىلع كثري من العوامل املساعدة واليت تؤثر ىلع القدرة  متعارف عليه فإن املزيان العسكري ال يش

العسكرية واليت دائماً ما تؤثر بشلك مبارش ىلع القتال ولكن تأثريها بالشلك الغري مبارش يمكن  
أن تكون هناك نتائج هامة وحاسمة، وهذا صعَّب ىلع أمريكا معرفة ما دلى ايلمن منها، باإلضافة  

تنتاجات عن القدرة العسكرية ايلمنية واليت اعتمدت يف ذلك ىلع دراسة  إىل ُصعوبة الوصول إىل اس 
 م. 1994املزيان العسكري لليمن بعد حرب صيف 

وباتلايل اختالف درجة فاعلية األسلحة اليت امتلكتها ايلمن يف القتال من حيث قدرتها ىلع تلبية  
 اطر املعركة القادمة. مطالب تنفيذ املهام العسكرية القتايلة أو قدرتها ىلع مواجهة خم

 السياسة األمر كية للقد ة ارعسكر ة ايلمنية: 
لقد حاولت أمريكا حتويل القدرة العسكرية ايلمنية إىل تقدير كيمًّ هلذه القدرة، فاكن تقديرهم أن 
لليمن  العسكرية  القدرة  ووحدات  تشكيالت  من  معني  إىل عدد  واملعدات  األسلحة  من  نوع  لك 

اخلواص الفنية اتلكتيكية ووحدات القوة العسكرية لليمن معتمدين يف ذلك  ومعتمدين يف ذلك ىلع  
ىلع اخلواص الفنية اتلكتيكية للك منها، ولكن واجهتهم عوامل خارجة عن نطاق االعداد واألرقام  
للمزيان   األمريكية  اتلقديرات  اتلدريب.. وسارت  ادلينية ومستوى  والعقيدة  املعنوية  الروح  ويه 

م، فظهرت  2011م وحىت ثورة الربيع العريب يف العام  1994ىلع هذا املوال منُذ العام    العسكري ايلمين
والعسكرين   السيايس  للموقف  األمريكية  اتلقديرات  ايلمنية، جعلت من  الساحة  متغريات ىلع 

م  2011م وحىت  1994واالقتصادي يف ايلمن غري واضح وحىت تقديراتهم للمزيان العسكري ايلمين منُذ  
د  للمزيان  تغريت  األمريكي  اتلقدير  واكن  ابلالد  يف  العسكرية  األوضاع  دراسة  ىلع  القدرة  ون 

العسكري ايلمن يعتمد ىلع فرضيات وأرقام وعوامل ونتائج حتليلية ، ولكن األمريكان ظهروا يف  
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ايلمنية   اجلغرافية  أن  املنطقة  أمريكا وأدواتها يف  ، ووصلت  واملعلومات كأغبياء  اتلقديرات  هذه 
دها املشرتكة وسواحلها ابلحرية تمثل اخلطر احلقييق للمصالح األمريكية يف املنطقة بأكملها  وحدو

وأن استمرار حصار الشعب ايلمين وقتله ومنع السفن احلاملة للمشتقات انلفطية من ادلخول إىل 
واسرتاتيجيت بسياستها  ظهرت  أمريكا  فإن  وذللك  بأكملها  املنطقة  أبعادها ىلع  ستكون  ها  املدينة 

العسكرية يف املنطقة بمظهر املجرم والقاتل والفاشلة يف سياستها، وأنها أصبحت العوبة بيد انلفط  
والرثوة ، وأنها خترس لك يوم سمعتها وموقعها العاليم وماكنتها يف املنطقة ويف العالم، خاصة بد أن  

رف عنها، وكذلك أصبحت إيران قوة إسالمية عظيمة لن تستطيع أمريكا أن تتجاهلا أو تغض الط
ايلمن فقد أصبحت يه ايلوم قوة ال يستهان بها ، وقادرة ىلع ردع أعدائها والرد ىلع السعودية ، ودول  
حتالف العدوان برضبات اسرتاتيجية يف العمق السعودي، وأن أماكنيات العدو السعودي فشلت أمام  

االقتصاد السعودي والرثوة انلفطية    ىلع  ااتلفوق ايلمين للقوة العسكرية ، واملستوى املؤثر ال سلحته
يف اكمل اجلغرافية السعودية ، وأن ارامكو السعودية يه ايلوم حتت املجهر ايلمين ، وال مفر هلا من  
تليق الرضبات الصاروخية املتنوعة والطائرات املسرية احلديثة واليت اكن هلا الرصيد األكرب يف تكبيد  

ليت ستكون باستمرارها الاكرثة احلقيقية ىلع انلظام السعودي  العدو السعودي اخلسائر الكبرية ، وا 
وأن اخلطر احلقييق واتلهديد األكرب هلذا انلظام وثرواته واقتصاده وجغرافية ، هو استمرار حصارهم  

داد السقوط يتهاوى وحساب الوقت يتالىش وصمام بقائهم يتحطم.   وعدوانهم ىلع ايلمن ، فعَّ
 :السينا  و ارقادم للسعودية

الزنااعت   تسبب  أجل  من  بريطانية  أمريكية  بطريقة  رسمت  قد  السعودية  احلدود  أن  نعلم  إننا 
املستمرة والرصااعت اليت ال تنقطع حىت وإن اعتقدت السعودية أنها استقرت، فإن ذلك لم يمنعها  
كمزيان   اإليرانية  القوة  جتاهل  يمكن  ال  كما   ، حدودها  مسلحة ىلع  قيام حروب ورصااعت  من 

ري واقيع وإذا أضفنا ذلك إىل االخطار املختلفة اليت تهدد السعودية ونظامها وحدودها إضافة  عسك
إىل األخطار  الساحلية اليت تهدد سواحلها واذلي قد يمتد إىل داخل اإلمارات وابلحرين وقطر ، فلو  

لعسكري ايلمين  مجعنا قوى هذه ادلول املذكورة ىلع قوة الكيان الصهيوين ، فإننا سنجد أن املزيان ا
قد أختلف تماماً وتفوق عليها.. فضاًل عن القوة األكرب دلولة إيران واليت ال شك أن زيادة قوتها  
وابلحرين   السعودية  من  حوهلا  األخطار  بزيادة  وقدرتها  املسلحة  قواتها  حجم  زيادة  ستتطلب 
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ملواجهة أي خطر قد  رسمياً، فإيران تأخذ احتياطاتها    لواإلمارات، كونها أصبحت حليفة إلرسائي
 حيدث من أجتاه السعودية أو حلفائها يف املنطقة. 

 السياسة ارعسكر ة جتاه السعودية: 
إن اتلهديد للسعودية جراء عدانها وحصارها  ىلع ايلمن لم يعد يقترص ىلع اتلهديد بالقوة الصاروخية  

يتطلب حتقيق ا تلوازن ادلفايع لليمن عن  والقوة اجلوية بل تعداه إىل اتلهديد  الربي وابلحري مما 
للقوات   العامة  الكثافة  أن  حيث  من  أنه  جند  أيضاً  وهكذا  ذلك  نفذت  وقد  اجلغرافية  مساحتها 
املسلحة ايلمنية استطاعت أن تليب ظروف املعركة وحاجة ادلفاع إىل ذلك جند كذلك أن اجلغرافية  

تلأمني املسلحة  لقواتها  كبرية  كثافة  إىل  حباجة  الواسعة  الواسعة،    السعودية  اجلغرافية  مساحتها 
 يف معايري املزيان العسكري لليمن.    %30وباملقارنة جند أن كثافة القوات املسلحة ايلمنية تمثل حوايل  

 سياسة ارقيادة ايلمنية: 
إن االسرتاتيجية العسكرية ايلمنية ختضع لسياسة ادلولة ، وذللك جند أن القوات املسلحة ايلمنية  

واللجان الشعبية ختضع لقيادة سياسية واحدة وأن القائد العام للقوات املسلحة  يستطيع  للجيش  
بعد أن يدرس ويتشاور مع لك أجهزة ادلولة والقيادات العسكرية ومراكز صنع القرار يف املجلس  
،  ولك قدراتها للقيام بأي عمل  باستخدام القوات املسلحة    السيايس األىلع لليمن أن يتخذ قراراً 
عسكري يف عمق العدو السعودي أو اإلمارايت أو دول حتالف العدوان، ىلع عكس استخدام القوات  
املسلحة السعودية أو اإلماراتية أو دول حتالف العدوان ىلع ايلمن ، وباملقابل فان اي عمل عسكري  

القوة  عدايئ ىلع ايلمن يستلزم اعدة قمة أمريكية إرسائيلية والبد أن يصلوا إىل قرار باستخ  دام 
املسلحة ، ويكيف أن ال توافق أمريكا باي عمل عسكري ، وليس للسعودية أي راي يف ذلك،  
باإلضافة إىل عدم قدرة أجهزتها ىلع صنع القرار السعودي ، واليت ال تكيف بأال يوافق أحدها ىلع  

 تصعيد احلرب أو وقفها  أو االعرتاض ىلع القرار األمريكي واإلرسائييل. 
 السرتا يجية للسعودية: ارقيادة ا

القوات املسلحة السعودية واإلماراتية ليست هلا قيادة اسرتاتيجية موحدة وباتلايل فإنها ال تتبع سياسة  
واسرتاتيجية عسكرية موحدة ، ويكيف أن نعيد حسابات اسس بناء القوات املسلحة يف السعودية  

ومصاد التسليح  ومصادر  البرشية  املوارد  حيث  من  والروابط  واإلمارات  العسكري،  العلم  ر 
العسكرية مع ادلول األخرى ، نلعرف مدى االختالف فيما بينهما ويصعب اتلفاهم بني قياداتهم  
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اتلكتيك بصفة خاصة، واالسرتاتيجية بصفة اعمة،   ، واملستوى  العمليايت  املستوى  العسكرية ىلع 
 تلايل كفاءة أعمال قتاهلا. وبدرجة أقل وهذا بالطبع يقلل من كفاءة السيطرة ىلع قواتها وبا

 السعودية ودائرة الرصاع: 
احلرب   فهذه  والعسكرية،  االقتصادية  قدرتها  من  الكثري  ايلمن  ىلع  السعودية  احلرب  استزنفت 

وتعترب حامية    أخرجت السعودية من دائرة الرصاع مع إرسائيل ألنها أصبحت حليفة قوية إلرسائيل،
ب املحدقة  واتلهديدات  املخاطر  من  جداً  هلا  الصعب  من  ايلوم  السعودية  فإن  وباتلايل  السعودية، 

 احتسابها يف املزيان العسكري العريب أو اإلساليم. 
وأننا بعد لك ما سبق جند أن العالقة العسكرية بني السعودية وإرسائيل كقوة عسكرية، ال حمل هل يف  

قريب، ستكون يه القوة األكرب  حتالف القوة العسكرية ملحاور املقاومة كقوة حايلة، ويف املستقبل ال
إرسائيل  غري  عسكري  مزيان  عن  تبحث  أن  واإلمارات  للسعودية  األفضل  من  وأنه  واألعظم، 

 وأمريكا يكون أكرث واقعية وأقرب للتحقيق. 
بايلمن   املحيطة  االستبداد  وانظمة  االقليمية  الرصااعت  من  متوايلة  سلسلة  هو  ايلمين  اتلاريخ  ان 

نسان، ولعل هذه الظاهرة نشأت وتراكمت يف تارخينا املعارص لليمن وحتديدا منذ  واملنتهكة حلقوق اإل
نشأت الكيان السعودي كمملكة يف اجلزيرة العربية، ووفق خمطط بريطاين صهيوين إلقامة هذه ادلولة  

 الغري رشعية، تلواجه حتديني يف املنطقة. 
ادلولة ايلهودية وضمان بقائها ونشأتها  هو اسناد بريطانيا للملكة احلديثة إلقامة    األول:اتلحدي   •

وحامية   االساليم  العالم  رائدة  السعودية  كون  اتلحدي  هذا  ومواجهة  فلسطني،  ارض  ىلع 
خلفها   اليت  واالضطرابات  اتلحدي  هذا  مواجهة  مسؤويلة  عليها  وتقع  الرشيفني،  احلرمني 

حمتلة، وقد حتمل   اعالن وعد بلفور املشؤوم بأنشاء وطن غري رشيع لليهود ىلع ارض عربية
انلظام السعودي ابعاد ونتائج ذلك الوعد املشؤوم حىت اصبحت ارسائيل ايلوم احلليف االقوى  

 واالهم للسعودية، ولكثري من االنظمة العربية.  

ال  • العريقة،   :خرواتلحدي  واحلضارية  اتلارخيية  مقوماتها  بكل  ايلمنية  ادلولة  مواجهة    هو 
هذا   تدمري  ىلع  وتطوره،والعمل  تقدمة  وتأخري  اتلارييخ  سياسيا    العمق  عليه  والسيطرة 

و  أواقتصاديا وجغرافيا، وإبعاده عن العالم واتلطور واتلقدم، واشغاهل بنفسه ومنع اية مسايع  
ىلع   وهيمنتها  استقرارها  السعودية  تضمن  حىت  وذلك  واتلطور،  اتلنمية  افاق  لفتح  حماوالت 
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ايل ادلور  وتغييب  العربية  به  املنطقة  تسمح  بما  اال  واالقتصادي  السيايس  املشهد  من  مين 
 السعودية. 

تعرية وفضح  إ الكثري واالهم هو  ن اجلمهورية ايلمنية يه ايلوم دولة حققت يف ستة اعوام اليشء 
هذا   حقيقة  ،وكشفت  للسلطة  مغتصب  وكيان  ومتخلف  رجيع  ،كنظام  واذنابه  السعودي  انلظام 
  انلظام يف تنوع مظاهر االستبداد والتسلط وابشع صور االنتهااكت السياسية واالقتصادية واجلغرافية، 
تزيني انلظام   السنوات من احلرب والعدوان ىلع ايلمن من  اليت جرت خالل الست  رغم حماوالته 
السعودي، واخفاء العيوب اليت حلقت به وكشف احلقائق اتلارخيية واملعارصة عن دور هذا انلظام 

وتوظيف   الرجيع يف معاناة الشعب ايلمين، وولع ال سعود يف االستفراد باهليمنة والسيطرة ىلع ايلمن
 رسائيل يف املنطقة. إمريكا وألك يشء يف سبيل خدمة مصاحلها ومصالح 

ن حربنا العادلة مع انظمة االستكبار ودول حتالف العدوان، اكنت بالنسبة نلا مدخال حقيقيا ملعرفة  إ
من   اليت جعلت  اخللل  أوجه  واملعارص، ومعرفة  واحلديث  القديم واالساليم  ايلمين  تارخينا  حقيقة 

 ايلمن دولة مستضعفة غري قادرة ىلع املواجهة. 
من سبتمرب يه ابلوابة احلقيقية ملعرفة من نكون وملاذا وصل بنا احلال يف ايلمن    21  لقد اكنت ثورة الـ

ىل هذا املستوى من اهلوان والضعف واالذالل، ىلع الرغم من االجتاه العام العاليم واالساليم والعريب  إ
 اساس النسبية اتلارخيية، واستبعاد ان تكون هناك دولة جارة تمتلك تلك  انلاظم حلالة ايلمن ىلع

 املعايري واالحقاد واالهداف املدمرة لشعب حبجم ايلمن وحضارة بعمق اتلاريخ.

ـ إ ال ثورة  احلاكم    21  ن  إلدارة  غرضها  ادت  اليت  واالسايس  الرئييس  الشلك  اكنت  سبتمرب  من 
وتقد  وازدهار  تنمية  اجل  من  والوصاية،  واملحكوم  اخلارجية  اهليمنة  ثقافة  وتفكيك   ، ايلمن  م 

واالنتهااكت للحقوق واحلريات ، والقضاء ىلع االستبداد وازاتله من اتلاريخ ايلمين، ووضع الضوابط  
وعدم خضوعها    املطلقة للحقوق ومحايتها استنادا اىل دستورنا ايلمين وقوانينه وترشيعاته الواضحة،

اكم والن مفهوم السلطة سابقا اكن مرتبطا بشخصية الويص واملهيمن  ألعراف وتقايلد مفهوم احل
ىلع سيادة واستقرار بدلا بأكمله ، واعتبار ابناء الشعب ايلمين جمرد راعيا يف خدمتهم، ولك من خيرج  

 عن طاعتهم يعترب خارجا عن الطريق ومعارض ألهداف ومصالح ايلمن وجيب ازاتله. 
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رتات حكمهم يف تأجيج الرصااعت واخلالفات ادلاخلية يف ايلمن  ل سعود معظم فآامىض حاكم    لقد
الوصاية   ىلع  واملحافظة  الوالء  ىلع  الشعب  إلخضاع  والسياسية  االقتصادية  االزمات  واختالق 

 والسيطرة، وخوض أية حرب ضد الطاحمني لرفع شأن ايلمن. 
بدرادلين احلويث يهإ القائد عبدامللك  السيد  اثلورة  قائد  بمستوى حياة    ن حلم وطموح  االرتفاع 

املواطن ايلمين املعيشية، وان تكون مسألة احلقوق ومفردات احلرية واتلحديث واتلطوير الشامل  
، فإلغاء مفهوم احلاكم وتفكريه واعتبار ان للبالد والعباد يه حياة لك مواطن يمين وليس مطلباً 

 ريبة ودخيلة ىلع الشعب. مفردات احلرية والكرامة واتلطور وانلهوض بابلالد يه مفردات غ 

ن السيد القائد عندما تسلم قيادة اثلورة واملسرية القرآنية املباركة وحتمل املسؤويلة امام اهلل وامام  إ
طيبة، زكية  بنفس  املسؤويلة  وحتمل   ، واالسالمية  العربية  واالمة  والشعب  طاهرة    اتلاريخ  وروح 

الشعب   حلم  وتسلم  اهلل،  بنور  ومستنرية  متنورة آوحياته،  حديثة  مستقبلية  ذهنية  اسري  وهو  ماهل 
االرتقاء   العظيم، فحقق  الشعب  ومستحيل، يف سبيل هذا  من لك جديد  ويقرتب  للعالم،  منفتحة 
لك   واستوعب  املتقدم  والعرص  احلديث  العالم  مستوى  اىل  ايلمن  شعب  وطموحات  حلم  بكل 

اثلوري القويم، فاكن نلا ما اكن وحتقق نلا ما حتقق  منجزاته، فعكسها ىلع ايلمن ارضا وانسانا، ونهجه  
وعمل معه لك الرشفاء واملخلصني    من تعاظم وتنايم يف قدراتنا العسكرية والصنااعت العسكرية،

من ابناء هذا الشعب يف بناء القوات املسلحة ايلمنية بناء علميا واقعيا، جيش يتمتع بوالء واحد  
بالقائد و والوصول  الروح يف  وانتماء واحد،  اجلندي واملجاهد اىل مرحلة االنتماء املصريي وتقديم 

   ه.سبيل انتمائه ووالء
طبيعة املحكوم من طبيعة احلاكم، وحلم املحكوم من حلم احلاكم، وقد جسد املحكوم هذه  ن  إ

الرسالة العظيمة يوم ان احتشدت املاليني من انلاس باالحتفال بذكرى املودل انلبوي الرشيف، واذلي  
مة جسامة  علن الشعب للعالم ان القائد ورصخة الشهيد اكنت من القلب والعقل، واليت أوحت لل أ

 االنتهااكت حلقوق االنسان ايلمين املسلم من قبل جارة السوء السعودية واسيادها امريكا وارسائيل. 
حقوقأ يويل  فاصبح  القوية  والوطنية  االيمانية  ذاكرته  استعاد  ايلوم  ايلمين  املواطن  السياسية  ن  ه 

واالقتصادية واالجتماعية، لك االهتمام يقينا منه ان هذه احلقوق اصبحت ايلوم بيده وبقوته االيمانية  
 وثقافته القرآنية، ال قبل ألحد او نظام بمقاومتها او الوقوف يف وجهها. 
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يقوم    انتقل الوهم واملرض اىل آل سعود ونظامهم احلاكم، فنجد آل سعود ايلوم ورجاء حتررهملقد  
وحتول هذا االعتماد اىل االعتقاد    ىلع املرتزقة، وامريكا ،  ا ىلع اساس الوهم، فيوىح هلم ان يعتمدو 

من  جاءت  كبرية  قوة  هناك  وان  وتسلطهم،  ووصايتهم  ادارتهم  من  خيرج  ان  يستحيل  ايلمن  بان 
املجهول ونابعة منه تلحقيق اعتقادهم وخوفهم اذلي طال فكرهم وعقيدتهم وحياتهم، بان استقالل  

سبة هلم واعتمادهم ىلع هذا الوهم اعتمادا  وحرية وسيادة ايلمن ونموه وتطوره هو الطغيان احلقييق بالن
 . خرافياً 

وال شك ان ظاهرة االجرام واالستبداد واتلعصب بكل صورها ومفرداتها، يه ابليئة اليت نشأت فيها  
ت دليهم العنف املدمر للشعوب واملجتمعات،   احالم وطموحات ارسة آل سعود منذ النشأة، واليت ودلد

 ة تلحقيق الغاية. وانلفوذ الغري رشيع وبسط الرثو
وجيب علينا ان ندرك بأن تلك السلوكيات االجرامية والصهيونية آلل سعود ما زالت قائمة وحارضة  
يف واقع الشعب السعودي وثقافته، وملا يرتتب ىلع مثل هذه اثلقافة املنحرفة من اكرثية فلنكن ىلع  

النظمة ال تنتيه بانتهاء حكمها،  اهبة االستعداد ملواجهة أي ردة فعل للنظام السعودي، فمثل هذه ا
 ويلجؤون اىل وسائل رخيصة ودنيئة تلنفيذ اجنداتهم ابلديلة ملا بعد اهلزيمة واالنكسار. 

 : معرض الصنااعت ارعسكر ة ومزيان ارقوى والردع 
من املؤكد أن هناك قوانني اعمة بني ادلول خاصة باحلقوق، ويه قوانني القوة بالنسبة للحروب وقد  

الكث انلظام  ظهرت  يف  احلروب  خوض  يف  سيئة  قيم  تفيش  إىل  أدت  اليت  الواقعية  االسباب  من  ري 
األمريكي واإلرسائييل واليت ختجل منها حىت احليوانات وأمم الغاب، لقد ظهرت السعودية بشلك  

 خمجل وخمزي يف قرارها باحلرب ىلع ايلمن من واشنطن، وحتريك قواتها باجتاه ايلمن. 
حيمل   واحرتامها،  وعندما  القوانني  لك  عن  يتخلون  فإنهم  واإلمارات  اكلسعودية  السالح  األقزام 

أكانت قوانني سماوية أو إنسانية، وجيزيون ألنفسهم احلرية يف ارتكاب لك أنواع اجلرائم من غري  
رادع أو مراقب وأن حتالف دول العدوان ىلع ايلمن يه حتالفات غري رشعية فليس هناك أسوء من  

اذل من  أوئلك  وغريهم  وتشاد  اكلسودان  وانلفط  الرثوة  دلول  مرتزقة  وجيوشهم  جنودهم  جعلوا  ين 
 جنسيات متعددة. 

األمر باحلرب والعدوان )أمريكا( وما    ا إن املسؤول األول عن العدوان ىلع ايلمن هم من أصدرو
 ىلع السعودية واألمارات إاّل الطاعة ويه مرغمة ىلع ذلك. 



 

 

 

12 

 قائد باملواج ة: املؤسسة ادلفاعية وقرا  ار 
إن قرار قائد اثلورة السيد/ عبدامللك بدر ادلين احلويث يف أول خطاب وجهة للشعب ايلمين َعِقبد  

م اكن قرار املواجهة ضد العدوان ىلع ايلمن فاكن هذا  2014مارس    26إعالن احلرب ىلع ايلمن يف  
الق لليمن فقد أستشعر  املعارص  ائد اخلطر األمريكي وحجم  القرار هو )األكرث جرأة( يف اتلاريخ 

املؤامرة ىلع ايلمن وأن أبعاد هذه احلرب كبرية جداً وستطال هوية الشعب ايلمين وثقافته وعقيدته  
الكيان   مع  اتلطبيع  خالل  من  وذلك  والقومية  والوطنية  ايلمانية  هوية  مسخ  هو  وأوهلا  وانتمائه 

ثلورة وقراره باملواجهة هو القرار احلكيم  الصهيوين، كأولوية يف األجندة األمريكية وذللك اكن قائد ا
العمل امليداين واالقتصادي واملعنوي    –وان املحافظة ىلع املؤسسة العسكرية ايلمنية يه   أولويات 

وادليين ، والبد أن تكون هذه املؤسسة ادلفاعية أكرث تطوراً من السابق والبد أن تكون متطورة  
دلولة يف سبيل الوصول بالقوات املسلحة ايلمنية وقدرتها  أكرث من الالزم بمعىن تسخري لك مقدرات ا

العسكرية وكفاءتها يف امليدان إىل املستوى األدىن خلوض املعركة ادلفاعية وبما ال تقبل املساومة يف  
حتقيق هذا املستوى كمعيار دليمومة القوات يف امليدان، فاكنت القاعدة الرئيسية اليت انطلقت منها  

العسكرية  العسكرية ستحمل    السياسة  اهلزيمة  نهزم(وخيار  ولن  العدوان  ينترص  )لن  ايلمنية يه 
اكنت   وذللك  تارخيه،  يف  ايلمين  للشعب  واقتصادية  ومعنوية  وعسكرية  سياسية  اكرثة  أكرب  معها 
انلظرية العسكرية املفروضة )لن نهزم أمام حتالف العدوان الكوين ىلع ايلمن( مهما اكنت الظروف  

أبناء واالسباب.. فاكن الشعب ايلمين وخاصة  أبناء  اليت ترسخت يف نفوس لك  القاعدة  ت هذه يه 
 املؤسسة العسكرية واألمنية واللجان الشعبية. 

ادلفاع   تلأمني  املعقول  احلد  إىل  قادرة  تكون  أن  ايلمنية  املسلحة  للقوات  األويل  املخطط  فاكن 
أسوء حاالته وأوضاعه بل أنه يف الواقع    املستميت عن اجلمهورية ايلمنية رغم أن اجليش ايلمين اكن يف

 اكن األسو بني جيوش املنطقة وخاصة العربية. 
والعملية  العلمية  العسكرية  خططها  يف  الكمية  ىلع  انلوعية  ايلمنية  العسكرية  القيادة  ففضلت 
تلطوير اجليش ووصول القناعة إىل القيادة السياسية لدلولة بأن القوات وان اكنت صغرية نسبياً قد  
ادلفايع   املستوى  تلأمني  احلاالت  أسوء  يف  مؤهلة  تكون  ألن  املتوفرة  االسلحة  إماكنيات  تستغل 

 ومواجهة الكتلة الضخم عسكرياً يف املنطقة واألقايلم واألحداث يف العالم. ، لليمن
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ولم تعتمد السياسة العسكرية للجمهورية ايلمنية مبدأ اخلدمة االلزامية لدلفاع عن الوطن أو مبدأ  
الشعب حيمل السالح ويقاتل كواجب وطين مقدس بل جعلته طوعياً دون إجبار أو إكراه، وقد    لك

حققت القيادة السياسية تنظيم الشعب إىل أقىص درجات اتلنظيم واثلبات وتوجيه أغلب الطاقات  
 الفردية واجلماعية تلحقيق انلرص يف املعركة. 

نفسه   العسكرية معلناً عن  الصنااعت  الشعب لقد ظهر معرض  أبناء  أن لك  الشعب ايلمين  باسم 
حياربون من أجل الوطن والكرامة واحلرية واالستقالل، وأن لك افراد الشعب ايلمين حيملون السالح  
للصنااعت   القائد  الشهيد  معرض  يف  سالح  من  عرض  فما  الشعبية..  واللجان  اجلش  مع  جنباً 

ت ممزياتها الرئيسية يه احلد القاطع يف  العسكرية وما كشف عن الستار للسلحة اجلديدة وإيل اكن
الرسعة والقوة اتلدمريية واجلودة العايلة يف اتلصنيع العسكري والكفاءة العليا للقائمني ىلع اتلصنيع 
العسكري واالنتاج من خالل معرض الصنااعت العسكرية اكنت الرسالة األشد أثرا ىلع دول حتالف  

 إلمارايت. العدوان وىلع رأسها انلظام السعودي وا 
يمنية    وبقدرات  املصنعة حملياً  األسلحة  من  أنها  املعرض  يف  اليت عرضت  األسلحة  هذه   % 100أن 

وبالرضورة فأنها ستكون من أقوى واشد االسلحة املتوفرة واألكرث كفاءة وقدرة وجودة ولك ما يتعلق  
ؤمن هلا االستمرارية  بها من وسائط خاصة من نقل وتموين وصيانة بالشلك اذلي تعطيها ادليمومة وت 

 واألداء انلموذيج، وسد حاجة املعركة. 
الصنااعت   معرض  خالل  من  الشعبية  واللجان  اجليش  من  ايلمنية  املسلحة  القوات  ترمجت  لقد 

اذلايت لقدرتها العسكرية والستعداد    ءالعسكرية أن اجلمهورية ايلمنية حققت يف فرتة وجزية االكتفا
 ن وردعه يف عمق أراضيه بكل كفاءة ومواجهة أية أخطار ىلع ايلمن. اذلايت واتلام لرد ىلع العدوا 

سنوات   خالل  واثبت  املعارك  أحدث  يف  املشاركة  ىلع  قادراً  حملياً  واملصنع  ايلمين  السالح  أصبح 
ايلمين   السالح  إدراك حقيقة  يف  لكياً  واإلمارات  السعودية  أخفقت  وقد  األكفاء،  هو  أنه  العدوان 

باتلمسك ىلع ما يبدو بأمل أمريكا وإرسائيل لن تتخىل    يتمارا انلظام السعودي واإل وتفوقه، وأرسار  
عنهم يوماً من األيام.. وترسخت دلى انظمة العدوان أن ثرواتهم ونفطهم يه معيار بقاء ادلول العظىم  

 خلفهم. 
لقد اكنت حسابات دول حتالف العدوان ىلع ايلمن خاطئة وأن االنتصارات اليت حققتها القوات  
توجيه   العسكرية وجتلت يف  الصنااعت  معرض  من  ما عرض  من خالل  برهنتها  ايلمنية  املسلحة 
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السياسة   السعودية واالماراتية وقد برهنت  العمق االسرتاتييج للجغرافية  رضبات رادعة وقوية يف 
 كرية ايلمنية أنها األفضل يف حتديد اىلع املواصفات الرئيسية للجيوش.العس

لقد اكتسحت القوة الصاروخية ايلمنية لك إماكنيات دول حتالف العدوان ادلفاعية واستطاعت أن  
 تعصف برتسانتهم العسكرية ومقدراتهم االقتصادية.

من   االسرتاتيجية  واسلحتها  ايلمنية  العسكرية  القوة  تمكنت  مسارح  لقد  يف  مناوراتها  تنفيذ 
العمليات العسكرية داخل األرايض ايلمنية ويف خارج األرايض ايلمنية بكل خفة ومهارة وحتقيق  
رضبات رسيعة وساحقة كفلت هلا قدرتها وكفاءتها، ودحرت جيوش متعددة اجلنسيات ىلع أرايض  

 انلظام السعودي ومتفوقة بشلك كبري من ناجية األعداد واالماكنيات.
ايلمن   ىلع  املفروضة  احلرب  رضورات  وضوح  بكل  ايلمنية  العليا  السياسية  القيادة  تفهمت  لقد 
للقتل واإلبادة واتلدمري بكل   العدوان ومرتزقتهم من حق  وشعبة، وكذلك ما اتصفت به جيوش 

 وحشية وقوة وارتكابهم املجازر املرعبة باجتاه الشعب ايلمين. 
يلمنية العالم باملستوى اذلي وصلت إيله القوات املسلحة  لقد أدهش معرض الصنااعت العسكرية ا

االسرتاتييج،   ابلعد  ذات  األسلحة  يف  وخاصة  العسكرية  الصنااعت  يف  اتلطور  واستمرار  ايلمنية 
وتعاظم القدرة العسكرية وفرض معادلة عسكرية جديدة من واقع حقييق يف امليدان جتلت قدراتها  

املشرتكة، احلديثة  املعركة  العسكرية    يف خوض  مؤسساتها  ودوام  ايلمنية  اجلمهورية  وتأمني سالمة 
 واألمنية والسياسية، وقدرة بالدنا ىلع املواجهة ألي عدو حمتمل قد يورط نفسه يف حرب مع ايلمن. 

 حمو  اال  كاز بلناء ارقوات املسلحة ايلمنية: 
الراهنة واخطارها، وتلحقيق  اجياز حمور االرتكاز بلناء القوات املسلحة ايلمنية ومواجهة اتلحديات  

   :يتمثل يف املعطيات اتلايلة  واقع جديد يف املنطقة العربية واالسالمية والعالم

يف الوقت اذلي فيه ايلمن واقعة حتت احلصار الظالم العريب وادلويل، فحجم االنفاق ادلفايع   •
وباتلايل فإن مزيان    العدوان،لليمن ال يقارن مع حجم االنفاق ادلفايع السعودي ودول حتالف 

 القوى يف املنطقة قد اختل.

بدأت املؤامرة االمريكية يلع ايلمن بإدخال القاعدة واالرهابني ىلع الساحة ايلمنية منذ العام   •
بناء  2000 تم اسناده للجمااعت االرهابية ، إلاعقة  م ، تلفرض واقع ميداين واسرتاتييج جديد 

وتلحقي املسلحة  وقواتها  ،  ايلمن  لليمن  واالمنية  العسكرية  املنظومة  يف  الشامل  االنهيار  ق 
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تمهيدا لصفقة القرن وهيمنة ارسائيل ىلع املنطقة وابلحر االمحر والعريب ، ويكون اتلطبيع 
 21مع ارسائيل من اولويات العمل العريب املشرتك ، تلحقيق االمن القويم العريب ، فاكنت ثورة 

سبتمرب   رئ2014من  حتول  نقطة  سياستها  م  رسم  اليت  العربية  الطريق  خارطة  إلفشال  يسية 
 ومفرداتها وخمططاتها امريكا وارسائيل وبريطانيا للتطبيع مع ارسائيل. 

  بعد ان اختل املخطط االرسائييل واالمريكي، اختلت معه لك اتلقديرات ومعايري املواجهة،  •
وثورتها الشعبية اليت فاجأت  واكن اعالن احلرب ىلع ايلمن هو احلل الوحيد لكرس شوكة ايلمن  

 وفشلت معها لك املؤامرات واالجندات اليت احيكت ىلع ايلمن منذ عرشات السنني.  العالم،

ومع بدأ العدوان ىلع ايلمن، اكن العد تصاعديا تلعاظم القوة العسكرية ايلمنية ملواجهة االشد   •
راحل متقدمة يف اتلصنيع واالقوى يف قادم االيام من حتالف العدوان حىت وصلت ايلمن اىل م

العسكري واكتمال ابلنية الرئيسية للقوات املسلحة ماديا ومعنويا، وحتقق للجيش ايلمين ما  
صبح يف وضع لم يسبق جليش يف املنطقة ان وصل ايله بهذه  أ و  لم يتحقق يف مائة اعم مضت،

 الرسعة كما وكيفا. 

العظىم بعد االمريكان وارسائيل يف  لقد تالىش حلم السعودية ان يصبح جيشها هو القوة   •
هنا اكنت   ومن  العريب،  القويم  للمن  والعسكرية  السياسية  اخلارطة  يف  واملتحكمة  املنطقة، 
احلسابات عكسية بالنسبة للنظام السعودي واالمريكي واالرسائييل، واكنت املفاجئة الغري  

رسائيل، فاكنت الرضبة  متوقعة من قبل ايلمن وقواته وبشلك لم يكن يف حسبان امريكا وا
 القوية للنظامني االمريكي والصهيوين. 

بنيتها   • وحتقيق  صفوفها  وترتيب  جاهزيتها  ااعدة  من  ايلمنية  املسلحة  القوات  وتمكنت 
ونفذت   املعارص،  اتلاريخ  يف  املعجزة  تكون  قد  فرتة  يف  اثلقيلة  الظروف  أالعسكرية  فضل 

وقدرة وكفاءة ال نظري هلا فيما سبق من حروب  لدلفاع واهلجوم وخوض املعركة احلديثة بامتياز 
 عربية يف املنطقة. 

مستوى   • عند  العليا  العسكرية  القيادة  واكنت  جدا  ثقيل  املسلحة  القوات  ىلع  احلمل  اكن 
املسؤويلة ، فاكنت احلسابات العسكرية مفاجئة للعدوان ، وظهرت امريكا  امام حلفائها يف  

اتهم وحتليالتهم العسكرية واالسرتاتيجية عن ايلمن  موقف حمرج وغيب ومتهور، وان لك تقدير
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وموقفه العام اكنت خاطئة ، نتج عنها توريط انلظامني السعودي واالمارايت يف مستنقع احلرب  
 ىلع ايلمن.

ىلع الساحة    ةم هو اعم املفاجئات واملتغريات السياسية واالقتصادية والعسكري2020ولعل العام   •
 العربية واملنطقة والعالم. 

 : 2020اهم املحطات مل ام اجليش واللجان الشعبية يف ارعام 
يف وضع غري قادرة فيه ىلع محاية نفسها  السعودي واالمارايت  واجليش  اتلحالف  أصبحت قوات   •

اجليش  وأصبح  من الرضبات الصاروخية ابلالستية واملجنحة وصنوف الطريان املسري ومهامه ، 
  ، يف اتلدين والضعف واهلوان والعجز عن خوض املعركة    األىلعاملثل  السعودي وقواته الربية 

العربية   املنطقة  يف  تطورا  واالكرث  االحدث  للسلحة  امتالكه  رغم   ، حدوده  ىلع  ادلفاعية 
أصبحح بأكملها   القوى    تىت  ملوازين  العسكري  اتلفوق  وسلم  اجليوش  بني  سمعة  األسوأ 

  ، وسمعتهاوالتسلح  هيبتها  والعربية  وفقدت  االسالمية  معها    ،وماكنتها  قدرتها  وفقدت 
اجنبية ومن جنسيات    قوى  جليش وقوات انشأت وتشلكت من  العسكرية وهذه نهاية طبيعية

ا ومكتسباتها وال حتمل اية قضية اعدلة يف حربها  متعددة ومرتزقة تلدافع سيادتها وحدوده
 . وعدوانها

اروع  • ثورة    لقد جتلت  بعد  اجليش  للجيش  سبتمرب    21صفات  العليا  القيادة  واحدية  اهمها، 
واللجان الشعبية، واجلاهزية القتايلة العايلة ماديا ومعنويا وحبسب اولويات املعركة، وخاصة  

يف  تنفيذ أية مهام عسكرية  سائط ادلفااعت القادرة ىلع  اسلحة الردع االسرتاتييج، ووسائل وو
 ادلاخل وخارج األرايض ايلمنية.  

 عوامل اتلفوق يف املعركة: 

يه    واك وبر  الوطنية وماكسب ثو ة سب مرب  والوحدة واثلوابتن اجلم و  ة ايلمنية  عأن ادلفاع   .1
، باع با ها قضية مصري ة اجلم و  ةيف لك حمافظات  واهداف ا  قوادلني املسرية ارقرآدلية  من اهم  

 . من سب مرب واملسرية ارقرآدلية وآفاق ا ومس قبل الشعب ايلمين 21ثلو ة ارا 

واتلبعية  .2 واذلل  اخلنوع  واقع  من  للنجاة  الوحيد  ارطر ق  وثقاف  ا يه  ارقرآدلية  املسرية  اكدلت 
لشعب ايلمين إىل املسا  للخا ج ، وبناء ايلمن وأدل ا واحداً من ارعوامل احلاسمة لضمان ادل قال ا

 .امل عددة تالوطين احلقييق وابلعيد عن لك املصارح واملؤامرات والوالءا



 

 

 

17 

إن ادلفاع عن ايلمن لم ينحرص يف جمال ابلناء واتلطو  ارعسكري فقط، بل  عداه إىل لك ميادين  .3
 . احلياة للشعب ايلمين سياسياً واق صادياً وثقافياً 

امل .4 /عبد  السيد  اثلو ة  قائد  ارعسكر ة  حرص  اتلك يكية  الوسائل  إجياد  برضو ة  احلويث  لك 
املنطقة   املسلحة بكل صنوف ا تلصبح قوة  ئيسية يف  ارقوات  بناء  احلديثة تلصحيح مسا  

 أمام قوى ارعدوان. 

وىلع  اس ا   .5 االس كبا  ة  األدلظمة  دامت  ما  قائمة  سنَّة  والوطن  ظل  ادلين  عن  ادلفاع  أن 
تشلك   وارسائيل  ارظروف  امر كا  يف  ادلفاعية  معرك نا  و  مزي   ، واملنطقة  ايلمن  ىلع  خطراً 

الراهنة بطابع وطين وقويم وديين، ويه ىلع طريف دلقيض من انلظام السعودي واإلما ايت ، وار   
  دف ملسح اهلو ة ارعربية واإلسالمية لشعوب م ، واتلطبيع الشامل ارعلين والرسيم مع ارعدو  

مراح  و عز ز   ، بلقاء  الص يوين  الكبرية  اتلنازالت  و قديم   ، الص يوين  ارعدو  مع  اتلطبيع  ل 
إرسائيل كقوة يف املنطقة ، و مكين ا من اتلرصف يف اكمل اجلغرافية السعودية ، لضمان امن 

 ارسائيل وىلع حساب ارقضية ارفلسطينية والشعوب ارعربية واالسالمية.

 ايلمن واتلحديات الراهنة: 

فرضت   الراهنة  العاليم اتلحديات  االستكبار  قوى  وجه  يف  واقتدار  بشجاعة  الوقوف  ايلمن  ىلع 
الغاشم األمريكي  السعودي  والعدوان  ابليغ  واملعطيات  وحتالف  املواقف  من خالل  ذلك  ، وجتىل 

 اتلايلة: 

اختذ (1 األىلع  السيايس  املجلس  وقيادة  اثلورية  الالزمة    تالقيادة  واإلجراءات  اتلدابري  لك 
للكيان   عدائية  عمليات  أية  خلوض  واستعداداً  العدوان  ملواجهة  ادلفاعية،  قدرتها  تلدعيم 

 الصهيوين إذا تطلب الوضع ذلك.

زيادة القوة ادلفاعية لليمن بكافة الوسائل واإلماكنيات وتثقيف انلاس بروح االنتماء والوالء   (2
د املستمر وادلائم لذلود وادلفاع عن الوطن وادلين واثلوابت الوطنية  وايلقظة العايلة، واالستعدا

 ، واليت اصبحت ايلوم هدفاً رئيسياً للشعب ايلمين ، ملواجهة اية خماطر او تهديد ىلع ايلمن. 

إن عمق وتنوع املهام اليت تقوم بها قواتنا املسلحة ايلمنية يف الوقت الراهن، مكنها من إبراز    (3
االجتاهات   بعد  أهم  خاصة  اخلارجية،  مهامها  بواسطتها  تنفذ  واليت  الواقع،  ىلع  امللموسة 
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لصحيفة ايالف السعودية يف شهر    " هيداي ز لربمان "ترصحيات متحدث اجليش االرسائييل  
 : أهمها   حتمل العديد من ادلالالت منم واليت 2020ديسمرب 

ا اخلا جية، وهو مواج ة ارعدو  أن االجتاه األول اذلي  نف ه ارقوات املسلحة ايلمنية وظيف   -
ملواج ة   وادلائم  ارعايل  ارق ايل  االس عداد  واملحافظة ىلع  والسعودي،  واالمر كي  اإلرسائييل 

 وصد أي عدوان حم مل ىلع بالددلا.

ويف وضعنا احلايل فإن قوا نا املسلحة س قوم بادلفاع بكل اماكدليا  ا بشلك حرب اعدرة، ال  -
وه ا هو ما  ق ضيه األهداف الوطنية واثلو  ة وادلينية، وأن  شك يف ذلك، وعدارة قضيتنا،  

الوسائل، بكل  دفاعنا  وم ام  ارعادل ألهداف  يف    ارطابع  دلوعياً  املسلحة  فوقاً  قوا نا  اعطي 
اس خدام االسلحة االسرتا يجية وانلوعية، بكل كفاءة ودقة، وأن ختوض حرباً طو لة انلفس  

 يمومة ضد أي عدوان إلحراز انلرص. كرث قد ة واداء و طو ، ود أوبمس وى 

ان وظيفة قوا نا املسلحة ايلوم، يه ضمان أمن ايلمن واملنطقة، باع با  ايلمن ايلوم حمو  م م   -
و ئييس للمقاومة ارعربية واالسالمية، ويشلك مع بقية حماو  املقاومة ارعربية اإلساليم قوة  

ق بايلمن، او بدول حماو  املقاومة،   ادعة، قاد ة ىلع صد أي عدوان، أو   ديد، أو خطر حيد
 وذللك فإن ادلفاع املشرتك يكتسب يف ظروفه احلايلة طابعاً أممياً وقومياً واضحاً. 

إن  عز ز ارقد ة ارعسكر ة ادلفاعية لليمن، أدى إىل أن اجلم و  ة ايلمنية لكودل ا الن قوة   -
دلفايع ملواج ة عدوان كوين،  عربية يف املنطقة، حتملت اثلقل األكرب والرئييس من املج ود ا

لم  رض  فيه ايلمن ولم   ل بل إدل ا وضعت قوا  ا ارعسكر ة يف خدمة األمن ارقويم ارعريب،  
ضد قوى االس كبا  واخليادلة آل سعود   وامن الشعوب احلرة، امل حارفة معنا يف قضيتنا ارعادرة،

 املقاومة.وأحالف م، و قديم ارعون الشامل جليوش حماو  

أن ادلفاع املشرتك اذلي  م إقرا ه يف ميثاق جامعة ادلول ارعربية، لم جتسده أي دورة عربية   -
ارعربية الوحيدة ار  حققت ميثاق اتلحارف ارعريب، واكدلت  سارة   سوى ايلمن، فيه ادلورة 

وارقويم، ف ح يره  امللك بن بد  ادلين احلويث يه عنوان اتلالحم ارعريب اإلساليم   السيد/ عبد
أهداف   ىلع  قو اً  الرد  يكون  سوف  ايلمن،  ىلع  محاقة  اي  ا  كاب  من  الص يوين  للكيان 

 حساسة وهامة يف ارعمق االسرتا ييج للكيان الص يوين. 
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 دو  ارقوات املسلحة يف انلضال:

  هذه يه ماكنة القوات املسلحة ودورها يف انلضال العام اذلي خيوضه الشعب ايلمين تلحقيق  -
 اتلحوالت اثلورية يف الوطن والعالم.

إن مساهمة قواتنا املسلحة يف عمل ونشاط الشعب ايلمين، تقتيض طبيعة اجليش والشعب اليت   -
 ال تسمح بأن يبتعد اجليش واللجان عن شئون الشعب وحياته. 

والوثيق حبياة  يه ارتباطها القوي    لعل من اهم السمات اليت تمزي بها جيشنا وجلاننا الشعبية،  -
ادلولة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ومساهمة أبناء القوات املسلحة يف املشاراكت اثلقافية  

 والشعبية وادلينية. 

القوات املسلحة ايلمنية تضطلع ايلوم، بدور مهم وكبري يف تربية الشباب، اذلين يلتحقون  ان   -
زء من الشعب ايلمين، وهو يف نفس  باخلدمة يف صفوفه، كون اجليش واللجان الشعبية هو ج 

صبح ايلوم مدرسة ثقافية وتربوية وايمانية وقتايلة وىلع اىلع مستوى تلكوين الشخصية  أالوقت  
باثلقافة   املنسجمة مع لك األوجه، وصقل شجاعتهم وبساتلهم وأخالقهم  الوطنية  العسكرية 

 القرآنية.  
 خالصة:

يف   - دائما  تبحث  لليمن  العسكرية  يف  القيادة  وخاصة  العسكري  ابلناء  يف  االساسية  القضايا 
 الظروف الراهنة. 

م الظافرة واحرزت ايلمن االنتصارات  2014من سبتمرب    21لقد مرت سبع سنوات ىلع ثورة الـ   -
 ذات االهمية العاملية العسكرية والسياسية الواحدة تلو االخرى. 

الصنااعت العسكرية وتقدم    ان لك ما حققته القوات املسبحة ايلمنية من تفوق عسكري يف -
بفضل   احرازها  تم  واليت  القرآنية،  املسرية  من ماكسب  واثلقافة يه  واملعرفة  العلم  يف  كبري 

امللك احلويث حيفظه اهلل، وصمود وثبات ابناء الشعب    حكمة وشجاعة قائد اثلورة السيد عبد
 ية واجلان الشعبية. ايلمين العظيم، وبسالة واقدام وفداء ابناء املؤسسة العسكرية واالمن

العظيم من   - اليت اجرتحها شعبنا ايلمين  العظيمة  املآثر  الكبرية جسدت  ان هذه االنتصارات 
الـ ثورة  بهم  اهابت  والوصاية، واذلي  العبودية  القرآنية    21نضاالته ضد  واملسرية  من سبتمرب 

 اىل االبداع وبناء ادلولة ايلمنية احلديثة.  املباركة،
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القرآني - املسرية  من  ان  للماليني  واقعا  اصبحت  انها  بل  فحسب،  نظرية  ليست  واهدافها  ة 
 ايلمنيني.

عظم مما  أان اماكنيات القوات املسلحة ايلمنية ايلوم ال تنضب، وان القدرة العسكرية بلالدنا  -
 اكنت عليه يف اي وقت مىض.

وحساسة    ان ما احرزته قواتنا املسلحة من رضبات اسرتاتيجية قوية ىلع اهداف عسكرية هامة -
قوة بالدنا، وبعد   السعودي واالمارايت، وحتقيق اصابات دقيقة وناجحة، تشهد ىلع  العمق  يف 

 واتلني صمدتا امام اقوى ترسانة عسكرية.   نظرها،

لقد ارتىق العلم واملعرفة واثلقافة القرآنية بلالدنا قيادة وشعبا اىل مستويات جديدة، فأصبحت   -
 ا ايلمين ال تقهر. الوحدة املعنوية والسياسية لشعبن

اننا ايلوم نسري يف صفا واحد مع لك احرار العالم وحماور املقاومة العربية واالسالمية، وهذا   -
االستعباد   اوجه  للك  والرافضني  العالم  يف  الرشفاء  لك  مع  والكفايح  انلضايل  حتالفنا  عزز 

 واالستكبار والوصاية حتت اي مسىم يكون. 

م ومسريتنا القرآنية وقضيتنا اليت  2014السبتمربية يف العام  ان العالم يرى بوضوح ان ثورتنا   -
ندافع عنها ونقاتل من اجلها اعدلة، وان سياستنا سليمة، وان اهدافها اليت نسري عليها بدأب  
ومثابرة من اجل اتلعايش السليم وحقنا يف احلياة الكريمة املستقلة وان ننعم برثوات بالدنا،  

 وب يف االرض. وبالسالم العادل كبقية الشع

ان لك ما حيدث يف العالم من قلق وخوف وحروب ورصااعت وازمات، ولك جمرى االحداث يف   -
 يلته امريكا وبريطانيا وارسائيل.والعالم تتحمل مسؤ
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 خادل حيىي ارعماد.  /: دإعداد  – (وأدوا ه ارعدوان مواج ة يف  ايلمنية ارقبائل )دو    الو قة اثلادلية: ❖

 : مقدمة

 ركن    سمية  إحصائيات   وجد  ال.  ايلمنية  اجلم و  ة  حدود   ضمن  ارقاطنة  ارقبائل  يه  ايلمن  قبائل  
  25,408,288  عددهم   ابلارغ  الساكن   عداد  من  %85"   حوايل  تشلك  ارقبائل   أن  إىل   ادل اسات  بعض   تشري
  أحىص  وبعض ا  ايلمن   يف  قبيلة   200  يقا ب  ما  ي واجد  فإدله  اإلحصائيات  بعض  حسب.  2013  فرباير   من

  من  بعض ا  قديم   ا     ارقبائل   وملعظم  قبلية  ارعريب  ارعالم  بدلان   أكرث  ايلمن") (  قبيلة   400  من  أكرث
  أن    غم  إسقاط ا  أو  دول  بلناء  قو ة  حتارفات  تشلك  اتلا     من  خم لفة  فرتات  ويف  سبأ  مملكة  أيام

  ف و  ايلمن  يف   معرفيا   رفا  يعد  ارقبيلة  نسب  فإن  احلال،  بطبيعة  مشرتكة  أقسام  إىل   عود   ارقبائل  عموم 
  من   حال  بأي  م جانسة  جم معية  هيالك   كون  أن  من  أبعد  فارقبائل.  اتلحارفات  بأهمية  ريس

 .مشرتك ونسب  ا    يف قبائل عدة تشرتك قد األحوال،

   فرض  مركز ة  دورة  تشلك  عدم  من  الرغم  ىلع  موحدة  أمة  تشلك  طو لة  فرتات  عرب  ايلمن  وظلت
 عدد  من  مكودلة  األمة  اكدلت  وقد  ايلمن،   ا     من  قصرية  فرتات  باستثناء  ايلمن،  اكمل  ىلع  سلط  ا

:  يه   قبلية،  احتادات   أ بعة  ىلع   اإلسالم  ظ و   مع  ايلمن   يف   ارقبيل  اتلقسيم   اس قر   وقد   ارقبائل،   من
  احلداء،   مراد،  عنس،  يه  قبائل  ثالث  من   م حج  قبائل  جتمع  و  كون   همدان،  كندة،  م حج،  محري،

 واهلضاب   اجلنوبية  اجلبلية  املناطق  سكنت  فقد  محري  قبائل   أما  ايلمن،  من  الرشقية  املناطق  يف  و عيش
 ايلمن   يف   واالق صادية  السياسية  ارظروف   أدت  وقد  وبكيل،  حاشد  من    كون  همدان  أما  الوسطى،

  قبائل  فادلضمت  لليمن،  ارقبلية   اخلا طة   سم  إاعدة  إىل  احلديث  ارعرص  ومطلع  الوسطى  ارعصو   خالل
 . حاشد قبائل  احتاد إىل محري قبائل بعض  وادلضمت بكيل، قبائل احتاد إىل م حج

  ارقرابة،   أساس   ىلع    حدد  لم  ارقبلية  فابلنيه  جامدة،   كن  لم  ايلمن  يف  ارقبلية  اخلا طة  فإن  وباتلايل
  جبميع   ضطلع   اكدلت  ادلورة،  غياب  ظل  يف  ايلمنية  فارقبيلة  واق صادية،  سياسية  أسس  ىلع  أيضاً   بل

  اكدلت ذللك ب ا،  قوم  أن  لدلورة يمكن ار  واثلقافية واالج ماعية والسياسية االق صادية الوظائف
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  اس خدام  ينظم   نظيماً   واكدلت   مم لاك  م،  ومحاية  أفراده   أمن  يضمن  حربياً،   نظيماً   ايلمنية  ارقبيلة
 .ارقبيلة أفراد بني اخلالفات وتسو ة ارعالقات  نظيم وأيضاً  ارطبيعية، املوا د 

   :أوالً: ارقبيلة  واج ه ارعدوان السعودي االمر كي ىلع ايلمن

" لقد أثبتت االحداث اليت شهدتها ايلمن قديماً وحديثاً دور القبيلة ليس فقط يف عملية اتلنمية    
( 1دافعت عن ايلمن ضد الغزو االجنيب") بل أيضاً دورها ومساهمتها يف دعم احلراكت الوطنية اليت  

لزتويد   املخزون االسرتاتييج  املتعاقبة وتعد  األساسية  املقومات  أهم  أحد  ايلمن  القبائل يف  "وتمثل 
األنظمة السياسية ايلمنية املتعاقبة بالرجال املحاربني واجليوش املقاتلة كما أن السمة اليت تمزيت بها  

اريخ يه الزنعة احلربية والقتايلة ألفرادها ومجااعتها وما زالت القبيلة حياة القبيلة يف ايلمن, عرب اتل
 (2ايلمنية املكون االسايس للمجتمع ايلمين") 

" إن هذا ادلور لقبيلة ايلمن ليس ويلد اللحظة وإنما بنية اجتماعية قيمية أخالقية متأصلة ضاربة  
اليت أثبتت تضعضعاً أخالقياً يفوح عفنه  يف عمق اتلاريخ, بعكس ما ملسناه من املكونات السياسية  

من أبط ترصفات قياداتها ... فالقبيلة ممثلة باللجان الشعبية قد مجعت واحتضنت حتت راية الوطن  
 (  3يف مواجهة العدوان اكفة األطراف واملكونات ومن اكفة املناطق") 

واالقت القبلية األصيلة جزءد أصيل من تكوينها االجتمايع  الروح  القبيلة " هذه  أن  إال   ... صادي 
مازالت حتتفظ بالقيم األصيلة اليت تعكس تكوينها األول, والقبييل متمسك بقبيلته رغم حترره 

( " والقيادة  4االقتصادي فنجد الكرم واجلود ووحدة اجلماعة يف دفاعها عن الفرد فيها وعن ساحتها") 
( 5ه, وقوة الشيخ يف القبيلة غري مسبوقة") يف القبيلة متوارثة, وهلا ترتيب هريم يكون الشيخ يف قمت

 

م,  2015دور القبيلة في االنظمة السياسية العربية اليمن نموذجاً, مرجع سابق ذكرة,  ( جمعه الزروق فرج بلعيد,1)

   .89ص
   .96( مرجع سابق ذكره, ص2)

   م. 2018فبراير, 3( زياد السالمي, قبيلة اليمن ودورها في مواجهة العدوان, موقع االلكتروني خبر وقضية, 3)
   م.2016-4-18لتاريخي ومستقبلها الوطني, موقع االلكتروني متابعات, ( أنس القاضي, عن القبيلة اليمنية .. دورها ا4)
ً  اليمن العربية السياسية االنظمة  في القبيلة دور, بلعيد فرج الزروق جمعه(5) ,  م2015, ذكرة سابق مرجع, نموذجا

 . 66ص
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  صنعاء،   حمافظة  يف  وسنحان  الروس   وبالد  وخوالن  حشيش  وبين  واحليمة  همدان  قبائل  "أعلنت
  رصيم  وبين  حاشد  ومعها  حجة،  يف   وعبس   وخريان  واملحويت   وابليضاء  ورداع  وأنس   احلداء  وقبائل

  مع   املبارشة  املواجهة»  إىل   املساندة  من  انتقاهلا  احلديدة،  من  وأخرى   ريمة  يف  يام  وقبائل   عمران  يف
  بدا  اليت  القتايلة  قدراتها  فيها  أظهرت  كبرية  عسكرية  عروضاً   األخرى  يه  ونظمت   «اتلحالف  قوات

 ( 6والرجال")   العتاد  جلهة ادلولة قوة ــ جمتمعة  ــ  توازي  أنها

  مواجهة   يف  العدوان  قوات  يضع  املواجهة  إىل  اإلسناد  من  القبائل  موقف  يف  ادلراماتييك  " إن اتلحول
  اإلنهاك  بعد  سيساهم  اتلحّول  هذا   أن  يؤكدون  مراقبون  يرى  كما  برمته  ايلمين  الشعب  مع  مبارشة
  كما   للعدوان,  املوايلة   القوات  تقدم   وإحباط   جهة   من  الشعبية  واللجان  اجليش  صمود  تعزيز  يف  الكبري

  حتيط   اليت  «الطوق  قبائل»  يسىم  ملا  اخرتاق  إحداث  يف  اتلحالف  فرضيات  رأيهم  يف  ذلك  يليغ
 ويعلن  القبائل  دور  تنظيم  يعيد  العسكرية  العروض  أسلوب   أن  عن  فضالً   اجتاه  لك  من  بالعاصمة

( ولكن ينطلق أفراد القبيلة من أيمانهم الاكمل بواجبهم القبيل  7مقاتليها")   سلوك   من  جديدة  مرحلة
دعم   من  القبائل  يقدمونه  بما  العدوان,  مواجهة  يف  ايلمنية  القبيلة  دور  مظاهر  وتتجىل  وادليين 
للجبهات ورفدها باملقاتلني والقوافل الغذائية بني احلني واآلخر, ومساندة اجلبهات بالوقفات القبلية 

 يتخللها اللكمات احلماسية والشعر احلمايس والقوافل الغذائية. املسلحة واليت 

      :ارقبيلة  رفد اجلب ات باملقا لني -أ

ْولُوا   ََنْنُ   قَالُوا ﴿ 
ُ
ة    أ ولُوا   قُوَّ

ُ
س    َوأ

ْ
ْمرُ   َشِديد    بَأ

َ
ُمِرين   فَانُظِري   إِيَلِْك   َواأل

ْ
تَأ قام    [33: انلمل﴾]َماَذا  حني 

لم يواجه العدوان سوى القبائل ايلمنية, فالقبيلة ايلمنية    العدوان السعودي االمريكي ىلع ايلمن
ايلمنية   القبائل  رجال  أن  ننىس  وال  ايلمن,  ىلع  العدوان  مقاومة  يف  وجوهرياً  بارزاً  دوراً  تلعب 

للت مساعدة  عوامل  هذه  لك  للحرب,  حبهم  كذلك  السالح  استخدام  وجييدون  ي  صدمتسلحني 

 

 نت, لمرصاد, االعدوان قوات  لمواجهة الحرب بّزة ترتدي اليمنية القبائل, الحداد رشيد( 6)

-31-10-www.almersad.net/2013 ,28 2017 , يناير,2كانون . 

   .2017, يناير, 2كانونwww.almersad.net/2013,   28-10-31-28 ,( مرجع سابق ذكره, 7)

http://www.almersad.net/2013-10-31-
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السال تملك  ايلمنية  فالقبائل  املقاومة للعدوان,  روح  وفيها  أستخدمه,  وجتيد  واثلقيل  اخلفيف  ح 
والشجاعة وانلجدة واملروءة والكرم, ما يكيف يلحركها يف جبهات القتال وعندها ثقافة الغرم ويه  
مساهمة أبناء القبيلة يف رفد اجلبهات بالرجال املقاتلني وبالسالح واملال واملواد الغذائية, وهلم قدرة  

واملشقة والصرب والقدرة ىلع حتقيق انلرص, ونالحظ أنه مرت أربعه أعوام ىلع  عجيبة تلحمل اتلعب 
عدوان السعودية وأمريكا ىلع ايلمن وقبائل ايلمن صامدة وصابرة, بل تواجه وجتابه العدوان بكل 
وثقتهم  معنوياتهم كبرية  أن  القبائل, غري  يملكه رجال  اذلي  السالح  بساطة  رغم  بسالة وشجاعة 

وقنااع العالم وهم  بنفسهم  أبهروا  لقد  ايلمن,  للعدوان ىلع  االول  ايلوم  منذ  بانلرص  الشخصية  تهم 
ودبابات   طائرات  من  واالوروبية  األمريكية  العسكرية  الصنااعت  وأفخر  أحدث  يواجهون 
أربعه   واآلربييج,  بالالكشنكوف  احلديثة  االسلحة  هذه  يواجهون لك  متطورة,  ومدفعية  ومدراعت 

 ايلمن وقبائل ايلمن تقاتل وتواجه دونما هوادة, رغم تفكك اجليش ايلمين  أعوام من العدوان ىلع
وتعدد والءاته وغيابة عن جبهات القتال إال ما ندر من أبناء اجليش الرشفاء واالوفياء لوطنهم, زد  
العالج,   وال  الاكيف  والسالح  احلرب  مقومات  يمتلك  وال  وجواً  وحبراً  براً  بدل حمارص  أنه  ذلك  ىلع 

يلة وأبنائها الرشفاء يرفدون اجلبهات بالسالح واملال وبثقافة إيمانية ليس هلا نضري, فمثاًل حني فالقب
يستشهد أحد أبناء القبائل فإنه حيمد اهلل ويشكره أنه أصطىف منهم شهيداً, ويعد أن يرسل أبنائه  

سيد/ عبدامللك بدرادلين  ابلاقني إىل جبهات القتال فداًء هلذا الشعب وفداًء لقائد املسرية القرآنية ال
احلويث , وفعاًل كما شاهدنا شهيد وأثنني وثالثة وأربعه شهداء من أرسة واحده ألب وأم, فنحن يف  
ايلمن سنقاتل ونواجه وجنابه العدوان جياًل بعد جيل, ورجال القبائل ايلمنية حيملون اثلقافة القرآنية  

قد  " السالح,     امريكي،   بدعم  ايلمن  ىلع  عدوانها  تشن  ان  السعودية   بمقدور  يكون  وحيملون 
  واالقليمية  املحلية  وتداعياته  بنتاجئه  او اتلحكم  العدوان،  هذا  اهداف  حتديد  ان  املؤكد   من  ولكن

 (8")   امريكا وحىت  السعودية بمقدور  يكون لن ادلويلة، وحىت

 

,  مارس www.alalam.ir/news/ ,26,   العالم قناة,  الخميس وماالته أسبابه اليمن  على  السعودي العدوان ( 8)

2015 . 
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             :ارقبيلة  واجه اق صادياً   - ب

  األقطاب  وتعدد  السيايس،  جمتمعه  حبيوية  يتمزي  اخلانقة  االقتصادية  أزمته   ورغم  ايلمن  "أن 
 املدى  ىلع  تدار  أن  يمكن  ال  ايلمنية  فادلولة  وباتلايل .  القبائل  طليعتها  ويف  فيه  الصلبة  االجتماعية

  الساسة  ويع  عن  يغيب  ما  وهذا.  والسياسية  االقتصادية  للمشالك  جذري   حّل   دون  من  املنظور
 (.9اجلذور")  وليس الظواهر مع  اتلعامل يفضلون اذلين واإلماراتيني  السعوديني

  تأثرياتها  تمتد  حية   اقتصادية  وقوة  االجتمايع،  املال  رأس  مكونات  من  أساسياً   مكوناً   القبيلة  " وتمثل 
رفد  10والقبيلة")   ادلولة  بني  العالقة  ىلع وهو  واحداً  دوراً  للقبيلة  يكن  ولم  باملقاتلني  (,  اجلبهات 

وباملال   الغذائية  بالقوافل  اجلبهات  برفد  متمثال  اقتصادي حموري  آخر   الشجعان ولكن هلا دورا 
والسالح من حني إىل آخر, رغم احلصار وارتفاع األسعار إال أن أبناء القبائل ايلمنية دليهم ثقافة  

عمق اتلاريخ ايلمين واحلضارة    العون والغرم والرفد وهو واجب قبيل وموروث اجتمايع ضارباً يف
ايلمنية, فبني احلني واآلخر يظهر أبناء القبائل ايلمنية يف وقفات جمتمعني ومعهم ما جادوا به من املال  
واملواد الغذائية واألبقار واألغنام رفداً للجبهات, واعدين ومتعهدين باملزيد من ادلعم ومن الرفد  

القلي إال  ليس  يقدمونه  ما  وأن  بعض  للجبهات  أباء  أن  ينقطع, حىت  ال  اذلي  بالكثري  واعدين  ل, 
الشهداء ال يكتيف بأن قدم أبنه شهيداً, ولكنة يقوم بتسيري قافلة غذائية باسم الشهيد, فأي شعب  
ودلماء   بلدلهم  االوفياء  الكرماء  الشجعان  ايلمين  الشعب  قبائل  وأبناء  ايلمين  اكلشعب  عظيم 

 شهدائهم ودلينهم. 

   : ه ثقافياً ارقبيلة  واج -ج

دلى ايلمنيني موروث أديب شعيب كبري وعريق وقديم متمزياً متمثاًل باخلطابة وانلرث والشعر الشعيب  
والزوامل الشعبية ويه عبارة عن أشعار شعبية والشعر الفصيح, كم يه األشعار كثرية ويه تمدح  

 

,  alwaght.com/ar/News/104802, موقع الوقت, /والتداعيات الخلفيات..  اليمن تواجه جديدة مؤامرة ( 9)

 هـ. 1438 القعدهذی  1 الثالثاء
   .2, ص  2008 يناير 31-30 , صنعاء, اليمن في للقبائل  السياسي الدور( ندوة بعنوان, 10)
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م َنو اجلبهات,  املجاهدين ايلمنيني وتتوعد بالعدو واخلائن, ويؤثر الشعر يف نفوس املقاتلني فيحركه
وباألنفاق ويعلهم الشجاعة والصرب واثلبات, وتصف الزوامل املالحم القتايلة واملعارك بصور بالغية 
شاعر   هناك  قرية  لك  ويف  العسكرية,  الرتسانة  من  جزء  الشعر  تعترب  ايلمنية  القبائل  فبناء  اعيلة, 

ة واملدح والفخر والرثاء للشهداء,  وللقبيلة شعراء, يرفدون أرض املعارك بالقصائد واألشعار احلماسي
واهلجاء للعدو واخلائن واتلوعد والوعيد باتلنكيل, يرافق الزوامل الربع والرقصات الشعبية ىلع صوت  
الربع, فاللك قبيلة برعه)رقصه( تمزيها عن بايق القبائل واعده ما يكون الربع باجلنبية ترفع بايلد  

قية, والربع باجلنبية عالمة القوة والشجاعة, وطبل احلرب  ايلمني وايلد اليسار حتمل السالح ابلند
يقرع للوعيد بالعدو, واتللويح باجلنبية السالح االبيض يف اهلواء هو تلويح بالقوة والفخر وانلرص,  
واالقتصادية   والسياسية  اثلقافية  لللكمات  واملتضمنة  بالعدوان  املنددة  القبلية  الوقفات  كذلك 

ووع احلماسية,  ايلمنية عصية  واالشعار  القبائل  فبناء  منهم,  آخر رجل  والقتال حىت  باملقاومة  دهم 
 وقوية وثابتة وشاخمة كجبال ايلمن.    

   :ثادلياً: ارعدوان السعودي االمر كي ىلع ايلمن

  دول  من  وبدعم  امريكا  من  بإيعاز  ايلمن  ىلع  العسكري   العدوان  شنها  خالل  من  السعودية   "تسىع
  ازمتها   عن   االنظار  حتويل  اىل   املنطقة  يف  اخرى   ودول  –   عمان   سلطنة   باستثناء  –  اتلعاون  جملس

 وميجء  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  وفاة  بعد   تفاقم  اذلي  السلطة  ىلع  بالرصاع  املتمثلة  ادلاخلية
  (11احلكم")   سدة اىل سلمان  امللك الشقيق غري اخيه

  ادلولة   يف  احلساسة  املناصب  طالت  اليت  الكثرية  اتلغيريات  خالل  من  بوضوح  ظهر  اذلي  الرصاع  "هذا
 بسبب  ابلالد  من  الرشقية  املناطق  يف  السيما  داخلية  معارضة  من  سعود  آل  نظام   يعانيه  ما  اىل  اضافة

   حر   ديمقرايط  مناخ  تلوفري  املطلوبة  والكياسة   للمرونة  والفاقدة  الطائيف   اتلميزي  ىلع  القائمة  سياساته
  انلظام   هذا  قبل  من  تمنع  اليت  املرأة  حبقوق  يتعلق  ما  السيما   املرشوعة  الشعب  تطلعات   مع   يتناسب

 

 ,  alwaght.com/ar/News/7683 ,اليمن-علي-االمريكي---السعودي-للعدوان-الخفية-االهداف(11)

 هـ. 1436 الثاني جمادي 7 لسبتا
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  االعالن  يتم  ان  ،  السعودية  بالسياسة   العارفني  دلى  ،  ملفتا  يكن  ( " ولم12السيارة")   قيادة  من  حىت
 االمر   هذا  ان  رغم  ،  اجلبري  اعدل   واشنطن  يف  السعودية  سفري   عرب  ايلمن  ىلع  السعودي  العدوان  عن

  ىلع   للسعودية  املطلق  االتكال  حقيقة  تلؤكد   جاءت  انها  اال  ،  عندها   الوقوف  تستحق   سابقة  يعترب
 ارسال  وباتلايل   ،  منها  اخرض  وبضوء   امريكية   بمباركة  جاء  ابلدل   هذا   ىلع  عدوانها  وان   ،   امريكا

 (13اال")  ليس  امريكية اجندة تنفذ السعودية ان االمر  يهمه  من اىل  رسالة

  لصالح  ايلمن  داخل   السياسية  املعادلة   تغيري  يف   والكئها   فشل  بعد   جاء  ايلمن  ىلع  السعودي  العدوان  " ان
  فشل  بعد  وكذلك  ،  السعودية  العباءة  حتت  ابلقاء  ايلمين  الشعب  رفض  وبعد   ،  السعودية  االجندة
  السالح  استخدام عرب ،  املاضية الفرتة خالل  ، اهلل انصار من ايلمنيني  ختويف يف  السعودية السياسة
 (14اسالميا")  املحرم   الطائيف

  آتلها   وحلفائها   السعودية   حتشد  سعود   آل  مملكة  مع  واملتعاطف  املتواطئ   العالم   ومسمع   مرأى  ىلع " 
  صمود   لكرس  يائسة  حماولة  يف  بربرياً   عدواناً   وتشن  ايلمين،  الشعب  ىلع  ادلفني  وحقدها  اهلائلة  احلربية
.  والعدوان  والظلم  واتلجويع  للحصار  وحتمله  وصموده  بصربه  العالم  أذهل  اذلي  ابلطل  ايلمن   شعب 

  الغربية   ادلول  من  وبتواطؤ  ايلمين  للشعب  حقيقية   مجاعية  إبادة  عملية  تقود  فالسعودية
  األمن   جملس   مع   باتلواطؤ  مجاعية   إبادة   جريمة   إنها  بل  األوسط   الرشق   يف   العربية   وادليكتاتوريات

 (15) " ادلويل

  وحيش لعدوان  قبيح  وجه  عن  فقط تكشف  ال ايلمن، يف  اجلارية  اإلبادة حرب  تصنعها   اليت  "املأساة
  هو  بشاعة  يقل   ال  جانب  عن  أيضاً   تكشف  ولكنها  واتلدمري،  القتل   يف  هستريية  رغبات   تتلبسه

  أو  سياسيني  اكنوا   سواء  هؤالء.  اخلربة  وانلفوس   امليتة  الضمائر  أصحاب  من  الكبري  احلشد  هذا  وجود
 

 . alwaght.com/ar/News/7683 ( مرجع سابق ذكره,12)

  مارس, www.alalam.ir/news  /  ,26 الخميس, قناة العالم, وماالته أسبابه اليمن  على  السعودي العدوان ( 13)

2015 . 
 . alwaght.com/ar/News/7683( مرجع سابق ذكره, 14)

المعلوماتية,  , شبكة النبأ األقنعة وسقوط العورات انكشاف... اليمن على السعودي العدوان( مصطفى قطبي,  15)

https://annabaa.org/arabic/authorsarticles/2151 ,2015  آيار 18 األحد . 

http://www.alalam.ir/news
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  بالصمت,  حىت  أو  اتلضليل  أو  اتلحريض  أو  اتلربير  أو  باتلأييد  اجلريمة  يف  رشاكء  غريهم  أو  إعالميني
  السالح  صفقات  رس   معرفة  األمر  يعنيهم  من  بإماكن   صار  ( "ايلوم 16للمأساة")   القبيح  الوجه  هو  هذا

 فالسالح  األخرية،  السنوات  يف  وبريطانيا  وفرنسا  املتحدة  الواليات  مع  اخلليج  دول  وقعتها  اليت  اهلائلة
  بل  خاريج  عدوان  صدّ   وال  إرسائيل  وجه  يف  العرب   عن  ادلفاع  وظائفه  من  ليس  العرب   بيد  الغريب

  فيما  واملذهبية  والطائفية  األهلية  احلروب   وإشعال  دوهلم  وجتزئة  العرب   بقتل  فقط  حمصورة  وظيفته
  ىلع   واهليمنة  العربية  الرثوات  نهب  ىلع  الغربية  ادلول  ويساعد   أطماعها  إلرسائيل  حيقق  وبما  بينهم

  رىح   عركتهم  ممن  ايلمين  الشعب  ثوابت  جيداً   أعرف   ( "وأنا17ومصريها")   بقرارها  واتلحكم  شعوبها
  واألهداف  العميقة   اجلذور  وأعرف  ايلوم،   وحىت  املايض   منذ  واهلدف   واملبدأ  احلق  ىلع   وثبتوا  احلرب
  بدل   وما  ينتظر   ومن  العزة  دروب   سلَك  من  بعض  وأعرف   واملعطاء،   األيب  الشعب  هلذا  ابلعيدة

 ( 18تبديال") 

  صنعاء  بالعاصمة  صحيف  مؤتمر  خالل  نرشتها  إحصائية  ايلمنية يف  اإلنسان  حقوق  وزارة  وأوضحت
  ومعاق   وجريح  شهيد  38500  جتاوز  للعدوان  املبارشة  العسكرية  العمليات  جراء  املدنيني  الضحايا"   أن

 ". رجال  8979  امرأة و طفال 2949 منهم

 أكرث  وأن  ،  حالة   834و  ألف  296  بوفاة  مبارش   غري  بشلك  تسبب  العدوان  أن  الوزارة  إحصائية   وأكدت
  ىلع  القدرة  عدم   بسبب  توفوا   اشخاص  17608  وأن   اتلغذية،  سوء  بسبب  توفوا   طفل  ألف  247  من

 . اخلارج يف للعالج السفر

 

المعلوماتية,  النبأ  شبكة, األقنعة وسقوط العورات انكشاف... اليمن على السعودي  العدوان,  قطبي مصطفى(  16)

     .2015 آيار 18 ألحدمرجع سابق ذكره, 
     .  2015 آيار 18 ألحد, ذكره سابق مرجع (17)
   2015 آيار 18 ألحد, ذكره سابق مرجع(18)
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  و   الكولريا  بسبب   وفاة   حالة   2236  و   اللكوي  الفشل  بسبب  توفوا  إنسان  1200  أن  اإلحصائية   وأشارت
وأوضحت  حالة  450  اإلجرامية   االعمال  بسبب  وجرحوا   قتلوا   مدنيا   2361  أن  الوزارة  إجهاض, 

 . العدوان قبل من املدعومة املسلحة للجمااعت

   دمر  العدوان   أن  اإلنسان  حقوة  وزارة  أوضحت  االقتصادي   للقطاع  العدوان  استهداف  سياق  ويف
 صيد،  قارب   4586  ودمر  السميك  لإلنزال  مركز  93  واستهدف  الصيادين  عرشات  قتل  كما  مصنعا،  271

  9  العدوان  دمر  كما  .والعريب  االمحر  ابلحرين  يف  الصيد  ممارسة   من  صياد  ألف  50  من  أكرث  وحرم 
  حكومية   اتصاالت  وشبكة  منشأة  400و  جرس،   95  و   الطرق   من   كم5000  و   ميناء   14  و  مدنية  مطارات 
  نفطية  وناقلة   وحمطة   منشأة  450  تدمري  إىل  باإلضافة   كهرباء،   وحمطة  وشبكة  منشأه  420  و   وخاصة 
  ومسموعة   مقروءة  إعالمية  مؤسسة   19  العدوان  دمر  اإلعالم   قطاع  ويف  .رياضية  منشأه  85  و  واغزية
 .وميكرويف  وتلفزيوين إذايع إرسال مركز 28و  ومرئية

  2348و  يلك  تدمري  293  منها   وتعليمية  تربوية  منشأة  2641  دمر  العدوان   أن  الوزارة  إحصائية   وأكدت
  وتدمري  وجزئيا  لكيا  وأهلية  حكومية  جامعة  23  دمر   كما  تربويا،  اداريا  مرفقا  68  ودمر  جزيئ،  تدمري

 . جمتمع ولكية معهدا 60

  .العدوان  نتيجة  واجلامعات  للمدارس   يذهبون  ال  طالب   مليون  2,5   أن  اإلنسان  حقوق   وزارة  وأشارت
  للغذاء  مصنعا 200و غذائيا خمزنا 660 بينها زراعية ومنشأة موقع 4948 استهداف الزراعة قطاع ويف

  سوقا  535و  للمحاصيل  مزرعة  1016  العدوان  استهدف  كما  .زراعيا  حقال  1010و  زراعيا  بيتا  3500و
  إىل  باإلضافة  للتربيد،  وخمزنا   فرعيا   سوقا  81و   ريفيا  زراعيا  سوقا   40و  الزراعية  للمنتجات  مركزيا

وأو    .شمسية  طاقة  وحدات  10و  مياه  مضخة  1090و   مائية  منشأة  8010  استهدف  العدوان  استهداف
  393  كما ترضر  سياحية،  منشأة  291  ودمر   مسجدا   600  دمر  العدوان   أن  اإلنسان  حقوق   وزارة  ضحت

  حلقوق   املتحدة  األمم  عن  صادر  تقرير  العدوان, "وأشار  استهداف  جراء  تارييخ   ومعلم  أثري   موقع
  جانب  إىل  هوادة،  وبال  ايلمن  يف  مستمرة  تزال  ال  اإلنسان  حلقوق  واإلساءات  االنتهااكت   أن  إىل  اإلنسان
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  اتلقرير  "ويوثق(  19شديدة")   معاناة   ظل   يف  املدنيون  ويقبع  اإلنساين،   ادلويل  للقانون  شديدة  انتهااكت
االنتهااكت    املتحدة  األمم  يف   اإلنسان  حقوق  جملس  من  بتلكيف  جاء  واذلي  ،  2014  سبتمرب/ أيلول  منذ

  سنوات،   ثالث  مدى  ىلع  ارتكابها  جرى   واليت  اإلنساين  ادلويل  والقانون  اإلنسان  حلقوق  واإلساءات
  مكتب  فيها  بدأ  اليت  الفرتة  أي  ،  2017  أغسطس/آب  30  اىل  ،2015  مارس /آذار  من  املحصورة  الفرتة  ويف

  توثيق  "وجرى   (20املدنيني")   بني  اإلصابات  عدد  حول  اتلقارير  بإعداد  اإلنسان  حلقوق  املتحدة  األمم
  من  شخصاً   1,184  األطفال  وشلكَّ .  شخصاً   8,749  من  أكرث  وجرح  شخصاً   5,144  عن  يقل  ال  ما  مقتل
  نفذها  اليت   اجلوية  الغارات  وظلت.  جبروح  املصابني  أوئلك  أصل  من   1,592و  قُتلوا   اذلين   أصل

  .املدنيون  هلا  تعرَّض   اليت  اإلصابات  إمجايل   وكذلك  األطفال  إلصابات  الرئييس  السبب  اتلحالف
  ويقول   . اتلحالف  قوات  يد  ىلع  قُتلوا   املدنيني  من  شخصاً   3,233  حواىل  أن  اتلقارير  وأفادت
  من  وسواها  السكنية  واملناطق  واملدارس   واملستشفيات  األسواق  قصف  إىل   ( "وباإلضافة21) " اتلقرير

  جتمعات   ىلع  جوية  اغرات  تنفيذ  املايض   العام   شهد  واخلاص،  العام   للقطاعني  العائدة  اتلحتية  ابلىن
" 22) "واسع  نطاق  ىلع  األحداث  هذه   انترشت   وقد .  للمدنيني  صغرية  قوارب   وىلع  العزاء  جمالس  )

  17  من  أكرث  سجلت  أنها  مؤخرا،  املتحدة  للمم  اتلابعة  اإلنسان  حلقوق  السامية  املفوضية  وأعلنت
  6592 أن املفوضية الزناع, وذكرت  يف  اتلحالف تدخل  منذ  ايلمن يف مدنيني وإصابة   ملقتل حالة ألف

 26 بني ما فرتة خالل العاملية،  املنظمة تقديرات حسب ايلمن، يف آخرون 10470 وأصيب قتلوا، مدنيا
  هذه  معظم  عن  املسؤويلة  يتحمل  العريب   اتلحالف  أن  إىل  وأشارت   ،2018  أغسطس   9و  2015  مارس 

 (23حالة ")  17062 أصل من 1047 احلاالت
 

 , جنيف, دولي تحقيق إجراء على يحث اإلنسان لحقوق المتحدة األمم تقرير ( 19)

https://www.ohchr.org/AR/Countries/MENARegion/Pages/YemenReport2017.aspx  5   ,أيلول

 . 2017 سبتمبر
 5جنيف, مرجع سابق ذكره, جنيف, , دولي تحقيق إجراء على يحث اإلنسان لحقوق المتحدة األمم تقرير (20)

 . 2017 سبتمبر/أيلول
أيلول,   5, جنيف, ذكره سابق مرجع, جنيف, دولي تحقيق إجراء على يحث اإلنسان لحقوق المتحدة األمم تقرير(21)

 .. 2017 سبتمبر
 . 2017 أيلول, سبتمبر 5, ذكرة سابق مرجع (22)

العربي,    العالم  أخبار حرب. لجرائم يصل  قد  اليمن في  التحالف فعله ما بعض: المتحدة لألمم تقرير ( 23)

https://arabic.rt.com/.../966114 8 -28- 2018 , 

https://arabic.rt.com/.../966114
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  يف  واالستمرار   اجلبهات  لك   رفد  إىل  القبائل ايلمنية  أبناء  من   والرشفاء   االحرار   ويف اخلتام ندعو لك 
 وعمالئهم  وإرسائيل  بأمريكا  املتمثل  والطغيان  الرش   قوى  من  اهلل  أعداء  من  الرباءة   إعالن  و   ذلك
  اكمل   حتقيق   حىت  واثلبات  ىلع الصمود  اآلفاق مؤكدين  شذاذ  لك  و  واملرتزقة   املنافقني  و  اخلونة  من

   .الوطن أرض من  شرب  لك من واملحتلني الغزاة لك  وطرد  االنتصارات

  :األقلمة مرشوع  مواج ة يف ايلمنية ارقبائل ثاثلاً: دو 

  وقد   دول   ست  بمعىن  أقايلم  ستة  إىل  ايلمن  تقسيم  إىل  وإرسائيل   األمريكية  املتحدة  الواليات  تسىع
 م 2013  مارس   13  يف  صنعاء  ايلمنية  اجلمهورية  اعصمة  يف  الوطين  احلوار  مؤتمر  عقد  األمريكان  اقرتح

أن  ايلمن  تقسيم  مرشوع   تلحرير اجلنوب  صعدةحروب    قضايا   فيه  نوقش  املؤتمر  صحيح    وحرب 
  يمن   عن   عبارة  لليمن  جديدة  جغرافية   خبارطة   املتحاورين  خروج  هدفهم  اكن  األمر   حقيقة  لكن
  املشلكة  أن  فيما  تقسيمه  هو  ايلمن  مشالك   حل  أن   مدعني  بينها،  فيما  متناحرة  دويالت  إىل  ممزق

  فرفض   باملرصاد  هلم  اهلل  أنصار  اكن  لكن  للخارج  املرتهنة  احلاكمة  املنظومة  يف  اكنت  لليمن  احلقيقية
  يتمكن   وحىت  األقايلم  حدود  ترسيم  جلنة  كذا  احلوار   مؤتمر  داخل  ايلمن  تقسيم  فكرة  اهلل  أنصار

  احلوار   مؤتمر  عضو  ادلين  رشف  أمحد  ادلكتور  اغتيال  إىل  عمدوا   األقايلم  مرشوع   حترير  من  العمالء
  من تمكنهم وباتلايل  احلوار مؤتمر من  اهلل أنصار  إلخراج العمالء من  سعياً   اهلل أنصار حلركة واملمثل
 . املؤتمر من   أنسحبوا  قد اهلل أنصار أن حني يف  ايلمن تقسيم

  غطاء   كشف  حني   يف   وجنوباً   شماالً   ايلمن  بقبائل   ممثالً   ايلمين   الشعب  ىلع  راهنوا   اهلل   أنصار   لكن
  ادلين  بدر   عبدامللك  القائد  السيد  توجه   باسندوة  حكومة  وعمالة  وفساد  قبح  وظهر  احلوار  مؤتمر
  وفساد  وعمالة  إجرام   ملواجهة  واحد  رجل  هبة  يهبوا   أن  وجنوباً   شماالً   ايلمنية  القبائل  أبناء  إىل  احلويث

  واالعتصامات  املخيمات  وعملوا   صنعاء  العاصمة  إىل   ايلمن  أبناء  مجيع  من  القبائل  فتوافدت  احلكومة
  جهود  وتوجت  االسرتاتيجية  ومنافذها  العاصمة  مداخل   ىلع  صنعاء  طوق  قبائل   ركزت   فيما  السلمية
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  تدرك  الشمايلة  املحافظات  مجيع  يف  ايلمنية  القبائل  فاكنت  م 2014  سبتمرب  21  بثورة  بقيامهم  القبائل
 .واملرتزقة  والعمالء الفاسدين ىلع  اثلورة مطلبهم فاكن واتلقسيم األقلمة  حقيقة

  الشعب  يه   ايلمنية  القبيلة  أقايلم  إىل  ايلمن   لقسمت  وشيوخهم  ايلمنية  القبائل  أبناء  ويع  فلوال
 .اثلاقبة ونظرتها احلاد بذاكئها  تمتاز  ايلمنية  فالقبائل ايلمنية القبيلة هو والشعب

  طيبة  بوادر   ظهرت   وقد الشمال   يف   ايلمنية  القبائل  حذو  الرشيفة   اجلنوب   قبائل  حتذوا  أن  نتمىن  فنحن
 . وسقطرة واملهرة أبني يف  ايلمن جنوب يف  للقبائل

 : ديسمرب  2 ف نة  واجه ايلمن  ابعاً: قبائل

  صفوفهم   يف  ويزرع   الشعبية  واللجان  باجليش  يرتبص  صالح  اهلل  عبد  يلع  واخلائن  العدوان  بداية  منذ
  املسرية حارب  عفاش ان ننىس ال بل العراقيل، وخيتلقون املشالك يصنعون بدورهم وهم اجلواسيس

  صعدة   حرب  يف   السعودية   وشاركت  وادلبابات   والطائرات  اجليش  فأرسل  تارخيها  فجر  منذ  القرآنية
 .والعربية  اإلسالمية األمة ىلع خسارة هذا واكن احلويث ادلين بدر حسني السيد  واستشهد الست

  هو   واكن  خمتلفة  ومسميات  عنوانني  حتت   الوطين  الصف   شق  حياول  اكن  وعفاش  العدوان  بداية  منذ
  قبل   من  نهم  جبهة  تسليمهم  مثل  ايلمنية  األرايض  بعض  ىلع  االستيالء  للعدو   يسهلون  وعصاباته

  وإجزاء  املندب  وباب  املخا  جبهة  تسليمهم  وكذلك  املواقع  هذه  حيمون  اكنو  الذلين  احلرس اجلمهوري 
 . الغريب الساحل من

  جند والسالح واملال  واملجاهدين بالرجال  اجلبهات ترفد  ايلمن وقبائل اهلل أنصار  اكن  اذلي الوقت يف
  سالح   وال  رجال  وال  مال  ال  للجبهات  دعم  أي  يقدم   لم  بل  املؤتمر  حزب   بتأسيس  حيتفل  عفاش  ىلع

  عصاباته  واعتداء  للعدوان  حتالفه  وأظهر  اإلجرايم  خمططه  عن  القناع  وأزاح  ديسمرب  فتنة  جاءت  حىت
  وبدأ   آهل األطهار  وىلع  والسالم   الصالة   عليه   انليب  بمودل  حيتفلون  اكنوا  اذلين  املواطنني  ىلع  اإلجرامية

  باملرصاد  هل  اكنت  ايلمنية  القبائل  لكن  اهلل،  أنصار   ضد  الشعب  النتفاضة  وادلعوة  باتلحريض
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  وأسالف  اعراف  عن  خرج  قد  وأنه   طاملا  عفاش  مواجهة  إىل  ودعت  صنعاء  طوق  قبائل  فاجتمعت 
  العنارص   وضبط  ملواجهة  املحافظات  مجيع  يف  القبائل  فهبت  ووطنه  وشعبه  اهلل  خان  وقد  القبيلة

 . عفاش  اخلائن تتبع اكنت اليت واخلائنة اتلخريبية

 الصف   وشق  داخلية   جبهات  وفتح  الصف  شق   ىلع  وقدرته  عفاش   ىلع  تراهن  العدوان   دول   اكنت
  دولة  ايلمنية  القبائل  فاجأت   لكن  العدوان،  تواجه   اليت  الشعبية  واللجان  اجليش  ىلع  والقضاء
 . اإلجرايم عفاش خمطط  أمخد اذلي الواحد  وادليين الوطين بموقفها العدوان

 : اتلطبيع مواج ة يف ايلمنية ارقبائل خامساً: دو 

  هو  ايلمين   واملجتمع  ايلمنية  القبائل  وبفضل  اهلل  بفضل   قامت  واليت  م 2014  سبتمرب  21  ثورة  قيام  منذ
 باثلورة  قيامها  منذ  الصهيوين  العدو  مع  اتلطبيع  مرشوع   ايلمنية  القبائل  أجهضت  لقد  مدين  قبيل  جمتمع

  ايلمن  وباعوا   ابلالد  خريات  نهبوا   من  واملرتزقة  واخلونة   العمالء  ضد  ثورة  فاكنت  القبيلة  الشعبية
 . والسعودية  للمريكان

  واليت   املباركة  بثورتهم  اتلطبيع  مرشوع   احبطوا  قد  احلكماء  األحرار   وقبائلها  ايلمن  رشفاء   وألن
  أبناء وحتديداً  وحصاره  ايلمن حماربة ىلع وحتالفوا  اجليوش  وجيشوا  األعداء أجتمع فقد العالم أبهرت 
 . ايلمنية القبائل

  اجليش   بهيلكة  املسبق  علمه   ومع  الشعبية  واللجان  اجليش  يهزم   سوف  اسبوعني  ظرف  يف  أن  العدو  ظن
 . باملرصاد ايلمنية والقبائل  الشعبية اثلورة قائد وقائدهم  اهلل أنصار اكن لكن وتفكيكه

  العالم  هلا  يشهد  وبسالة  بشجاعة  القتال  جبها  مجيع  يف  العدوان  ملواجهة  ايلمنية   القبائل  هبت  لقد
  أن  يستطيعوا   لم  وعتاده  بقوته  العدوان  وحتالف  مضت   أعوام   ست  الفادحة  اخلسائر  العدو  فكبدوا 
 . يذكر جناح  أي حيققوا 
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  املندد   بيانه  القبيل  اتلالحم  جملس  وأعلن  إال  الصهيوين  انيالك  من  اتلطبيع  اإلمارات  أعلنت  أن  وما
 . إرسائيل مع  املطبعة ادلول ىلع احتجاجية وقفات ايلمنية القبائل وهبت للتطبيع والرافض

 وحتمل   العظيم  قرآنه   يف  لعباده  اهلل  توجيهات  يه  اليت  القرآنية  اثلقافة  َنمل  ألننا  يقاتلنا  العدوان  إن
 .بيته  وأهل ورسوهل  اهلل ألعداء والعداء والضيم اإلباء

 .ايلمن يف  اإلجرايم االستعماري  مرشوعهم  فضحنا ألننا العدوان  حتالف يقاتلنا

 أفشل   من  يف  الضاربة  وقوتها   الشديد  ببأسها  العدوان  دول  وحتديداً   العالم  فاجأت  ايلمنية  فالقبائل
 . اتلقسيم مرشوع 

  أننا   رغم  فلسطني  مع  ايلمن  شعب  وموقف  موقفه  يؤكد   خطاباته  معظم  يف  احلويث  امللك  عبد  السيد  إن
 .الفلسطيين  الشعب مع  وقوفنا ينىس لم لكن واحلصار  العدوان من  أعوام  ستة  نعيش

 اتلوصيات: 

والوطنية   -1 ادلينية  الروح  وتمجيد وتعظيم  ومعنوياً  للقبائل ايلمنية مادياً  دعم وتشجيع ادلولة 
 وكذا تثمني وماكفئة جهودهم اجلهادية والقتايلة يف اجلبهات.  حيملونها،اليت 

ويزرع بينهم    العدوان،ىلع ادلولة ضبط ومراقبة لك من يعرقل جهود القبائل ايلمنية يف مواجهة   -2
تلمزيقها ورشائها    خمتلفة،عناوين  الفنت حتت   ويسىع  العدو  من  ايلمنية مستهدفه  فالقبيلة 

 باملال وإفساد قيمها األصيلة.

جيب ىلع ادلولة توعية املواطنني بمخاطر وحرمة اتلطبيع مع الكيان الصهيوين ايلهودي عرب   -3
 ادلرايس. علماء ادلين وخطباء املنابر يف املساجد وعن طريق وسائل اإلعالم ويف املنهج  

سن القوانني اليت حترم وجترم لك من يتعامل مع الكيان الصهيوين وادلول املطبعة مع إرسائيل  -4
 جتارياً أو ثقافياً أو سياسياً.
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توعية الشعب بمخاطر مرشوع األقلمة واذلي يروج هل العمالء يف ايلمن حتت مسميات خمتلفة   -5
  حرة. كون الغرض منه تقسيم وتمزيق ايلمن إىل دويالت متنا
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 . باحث واك ب –عبد الرمحن مراد   –الو قة اثلاثلة: )ايلمن وصناعة مالمح ما بعد االدل صا (  ❖

االشــتغال اثلقايف ىلع مالمح املرحلة القادمة رضورة جوهرية وأية قوة وطنية أو ســياســية ترغب يف 
ابلقاء يف معادلة املرحلة البد هلا من مرشوع ويتوجب عليها االشتغال عليه بما يكفل هل انلفاذ إىل  

ها ىلع م نفـس ورة االجتماعية اجلماهريية يه اليت ترـس  معالم املرحلة , وجدان وويع اجلماهري,  فالرـض
ولن تســتطيع فعل ذلك إال بالويع وباالتلفاف اجلماهريي حول مرشــوع حضــاري واضــح األبعاد  

 والرؤى , بعيداً عن املزايدات والشعارات الزائفة.

ولعل طبيعة املرحلة وإفرازاتها تـضع ايلمن أمام قـضية وجود، ووجوده ال يتحقق إاّل من خالل قدرته  
يـناميكـية يف اتلـجدد واتلـحدـيث واالشــتـغال اثلـقايف املســتـند ىلع مرشــوع  اتلـفاعلـية وـقدرـته ادل

ه   اـت ل إماكـن ه تفعـي ل ذـلك العمق حُيتم علـي ه ، ومـث اـت ا أبرز جتلـي ة ومـظاهرـه حضـــاري تكون امـلدنـي
وتفجري ـطاـقاـته وتوظيفـها بـما خـيدم ادلوـلة امـلدنـية احـلديـثة، وذـلك ـباالشــتـغال ىلع مرشــوعـها اذلي  

ه أن يكون تع اً إىل  يفرتض ـب ة  والقوى األكرث تطلـع داثـي اً عن قوى املجتمع احـل افـي اً وثـق برياً نظرـي
 املستقبل.

القوى اليت ترى يف  ام  ه أـم اعليـت ه وـف دراـت ارييخ مهم يف حتقيق وجوده وـق ـت ام منعطف  أـم ايلمن  ـف
ل  ة مـث ة، ومواجـه اعـي ة واالجتـم دـي ا كبعض القوى اتلقلـي اعاًل هـل اً وـف ه وجوداً حيوـي تفكـيك منظومـت

ــح األهداف واملعالم واألبعاد لن جيدي .., ذلك أن مهمة ايلمن   تلك   ــوع واض اتلحديات دون مرش
اآلنـية واملســتقبلـية الـبد أن تســري يف خطني مـتآزرين هـما خط اتلفكـيك انلظري واثلـقايف , وخط 

ائل الفنية احلديثة، فالفنون واآل يع دائرة الويع واالتلفاف اجلماهريي بالطرق والوـس داب  ابلناء وتوـس
حياة مكّرســة قادرة ىلع فتح عوالم املســتقبل يف الوجدان اجلميع , وقادرة ىلع صــناعة موقف مجيع 

، فبـقاء ـفاعلـية ايلمن رهن   -أقصــد قوى الـعدوان    -من قوى اإلقصــاء واالبـعاد والفـناء واتـلدمري  
يت شــاـعت يف ـقدرـته ىلع اقتـناص اللحـظة اتـلارخيـية للتحول واتلـحدـيث واالنتـقال، فعباـية امـلايض ال
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مكوناته اتلنظيمية ويف اهليلك العام لدلولة واملؤـسـسات ويف ابلىن اثلقافية لن تكون إال فناًء مؤجاًل 
 إذا استمرت يه نفسها يف هذا املفرتق اتلارييخ اذلي تمر به ايلمن.

فابلعد اثلقايف هو املتجدد األهم , وهو ابلعد االهم يف اتلحول واتلجديد واتلحديث يف ظل ما يشـاع 
ــبطه وفق طبيعة جمتمعنا   حول جدل املفهوم لدلولة املدنية وهو مفهوم نملك القدرة ىلع حتديده وض

ذلين يقولون  ومعتقده وثقافته , ومثل ذلك ليس باألمر الصـعب , وأجد نفيسـ  ىلع يقني كبري بأن ا
الم وبني ادلولة املدنية احلديثة إنما حياولون التشـبث باهلاالت والقداسـات اليت  باتلضـاد بني اإلـس
صــادفت هوى يف أنفســهم ولم تكن من اإلســالم يف يشء , من مثل حتريم نقد احلاكم أو العالم 

فوة العلماء فيه أو تفنيد الفعل أو الرأي، وبالعودة إىل ـص افيع    ادليين من حيث تـس كأيب حنيفة والـش
ب لرأي ودون هالة أو  تغااًل معرفياً دون تعـص فاًء واـش واإلمام زيد وغريهم ال جند إال روحاً اعيلة ـص
ية دلى   يعة , فالقـض ة بل إن الزيدية تقول جبواز اخلروج ىلع احلاكم إن اكن ظاملا خمالفا للرـش قداـس

هل اتباع ,  ومســارا ثقافيا ما يزال فاعال , يه   صــفوة العلماء والفقهاء اذلين تركوا أرثا ثقافيا مؤثرا 
ة هل وحلمه   واب واخلطأ والعالم يظل برـشاً وال قداـس ية اجتهاد واالجتهاد رأي  والرأي حيتمل الـص قـض
غري مسـموم، فالكهنوتية اليت تسـللت إىل فرااغتنا احلضـارية واثلقافية عرب حقب اتلاريخ وفجواته  

يدعونها ايلوم ليسـوا من اإلسـالم يف يشء ولكنهم يبحثون عن   ليسـت من ادلين يف يشء,  واذلين
لطان وقداسـة( وقد رأينا كيف تناقضـت مواقف بعض اجلمااعت   عرض  من ادلنيا زائل )بهرج وـس
من موضــوع اإلســاءة للرســول عليه الصــالة والســالم بني األمس وايلوم وأخص مجاعة االخوان 

تها ال تكاد تتجاوز عتبة اذلاتية وظالهلا القاتم بديلل  واجلماعة الســلفية ، فالقضــية ادلينية وفكر
املوقف املعلن من اتلطبيع ..., ويف مـقابلـها جـند االنبـهار ـبانلمط الغريب وهو ذـلك انلمط اذلي يتقـبل  
ة ..., ونـقل  ارـن ل واملـق ة واتلحلـي ة يف اتلجزـئ ه العقلـي ا وال يعـمل ىلع حترـيك وـظائـف اتـه الفكرة يف لكـي

طلقاً اتلقدم والعرـصنة واتلحديث , فالقـضية املدنية قـضية معقدة وال يمكنها أن  اتلجارب ال يعين م
تتحقق بمـنأى عن العواـمل اجلوهرـية املســاـندة وبمـنأى عن املعوـقات املوضــوعـية وخصــوصـــية  
املجتمعات، ذللك فالقول بادلولة املدنية كشــعار فضــفاض تفاعاًل مع املرحلة الســياســية ال يعين  



 

 

 

38 

اتـلأســيس هـلا، ومن ـهذا املنطلق يتوـجب ىلع لك القوى إدارة انـلدوات وحلـقات    مطلـقاً ـقدرتـنا ىلع
ة حىت نتمكن من  ة وابلحثـي الكوادر العلمـي ة ـب اـن االســتـع ة ـب ل دور األوراق ابلحثـي اش وتفعـي انلـق
صــياغة مرشــوع ســيايس ناهض يكون هو العالمة األبرز يف جتليات املرحلة القادمة ومن خالل 

ـية كـما نرـيد أن تكون ال كـما يه يف جـتارب اآلخر املـغاير نـلا يف الرؤـية ويف ذـلك نعرف ادلوـلة امـلدن
املعتـقد ويف اثلـقاـفة ,  لـقد أـبدعـنا يف ســالف أـيامـنا واقـعا ترك أثرا ىلع اتلجمـعات االنســانـية مجـعاء  

 وَنن ما نزال تملك القدرات اذلهنية واالبتاكرية يف صناعة زمننا اذلي يدل علينا ال ىلع سوانا.

ليس خـباف أن  مـجاـعة أـهل الســـنة حني عطـلت ـقدراتـها العقلـية اغب عنـها أن اإلســالم ـمدين و 
اً ـفاصــاًل بني القروـية وامـلدنـية وأن وثيـقة املؤاـخاة بني  بطبـعه وفطرـته وأـنه وضــع ـحداً موضــوعـي

يمكننا  املـسلمني يف املدينة اكنت بمثابة أول دـستور ينظم احلياة املدنية يف اتلاريخ وأن روح املـساواة  
اـستنباطها من حركة اتلاريخ اليت جتـسدت يف اخللفاء الراـشدين، فأبو بكر يف أول خطاب هل يؤـسس  
أت  للتعدد واملعارضـة حني قال: لقد ويلت عليكم ولسـت خبريكم فإن أحسـنت فأعينوين وإن أـس

نرب قائاًل فقوموين، وتلك يه العالقة اجلديلة بني الـسلطة واملعارـضة، وعمر ابن اخلطاب يقف ىلع امل
للناس: اســمعوا وأطيعوا فيقوم هل ســلمان الفاريس قائاًل: هل ال ســمع وال طاعة، كيف لك تســتأثر  

كرم   -نلفسـك بثوبني وتهب انلاس من ثوب واحد.. عدالة اجتماعية ومسـاواة وعدل.. واإلمام يلع
مه  -اهلل وجهه اواة أمام القايض رشيح وهو أمري املؤمنني وخـص  -يهودي مثل ذلك  يقف ىلع قدم املـس

هو مـظاهر وقيم ادلوـلة امـلدنـية احـلديـثة اليت   -وغريه كرث مبثوث يف كـتب االخـبار والســري واتـلاريخ
ــفها الفكر اإلنســاين عرب مســار تطوره حىت وصــل إىل مظهرها احلديث أما املثلية فيه مظهر   فلس

أو اخلوض فيه فقيمة  أخاليق تنبذه الفطرة الســليمة وقد ضــبطه انلص الرشــيع وال معىن للقول به
تغاهل ىلع ابلعد األخاليق وضـبط معياريته بانلص املقدس بعكس   الم اإلضـافية تكمن يف اـش اإلـس
اهر   ا املـظ اتـه د الرويح فقط ذلـلك شـــاـعت يف جمتمـع ا ىلع ابلـع اهـل ان األخرى اليت اكن اشــتـغ األدـي

اذة اليت تتناع مع الفط لوكيات الـش وية وغريها من الـس ان العريب  األخالقية غري الـس رة وطبيعة اإلنـس
 ىلع وجه اخلصوص.
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لقد دلت أحداث اتلاريخ أن لك  جديد ال بدَّ أن يكون هل أعداء من مكونات املايض وجتلياته  
د مالمح الغد ويأد أحالم اتلغيري, وذللك البد من   ومظاهره.., ودافع اخلوف من اجلديد هو اذلي يهدِّ

 املستقبل وأبعاده وألوانه. اخلروج من نفق املايض بقبس ييضء أحالم 

وال سبيل للك املايض اذلي اكن يف رخاء ونعيم إال اتلكيف مع اجلديد واتلفاعل مع أدواته وعالئقه  
وبصورة أكرث تناغما وأكرث إدرااك هل أما سبيل ادلم ومفردات ادلمار والفناء فلن يكون إال سبيال 

انل  دار  إىل  املسارعة  إىل  الرمزية  فادلاللة   , بالعمل  خارسا  ولكن  ادلم  بإراقة  ليست  واخللود  عيم 
وباالبتاكرات اإلبداعية اليت حتمل نفعا للبرشية ال دمارا هلا , وال أظن ايلمن اليت شهدت لك ذلك  
ادلم املراق ىلع ترابها حباجة إىل املزيد منه, ولكنها حباجة إىل احلياة واالستقرار واألمن من اخلوف  

تحقق هلا ذلك طاملا ظل لك طرف سيايس يرتبص باآلخر ادلوائر وطاملا  وكذا األمن من اجلوع, ولن ي 
 .ظل االستقرار حالة جديلة تديرها ردود األفعال والشعور الطايغ باخلوف من اآلخر

من اخلصائص اجلوهرية لإلسالم أنه أشتغل ىلع ايلقني وىلع السالم وهما خاصيتان لو حتوتلا إىل ثقافة  
عظيم بيد أننا أهملناهما وانشغلنا بالصغائر ولو انشغلت عليهما األطراف  ألصبحنا أمة ذات شأن  

السياسية الوطنية ايلمنية ألصبح ايلمن ذا شأن عظيم متصل احللقات بماضيه احلضاري وقادر ىلع  
اتلفاعل مع املقومات احلضارية واثلقافية احلديثة ييع حلظته اجلديدة ويؤمن باتلعدد وحبرية اآلخر  

 .حلياة والعيش الكريموحقه يف ا 

وقديما اكن يقول انلاس ليس الفاضل من ال خيطئ بل الفاضل من يعد غلطه , ولك حزب أو فرد قد  
 أصاب وأخطأ وتلك يه طبيعة احلياة لكن املحك كيف نتعلم من اخلطأ حىت ال يتكرر ؟  

ن تكون عونا هل  فايلمن  يعيش   وضعا ال حيسد عليه فاألطراف السياسية اليت اكن يفرتض بها أ 
أصبحت عبئا ىلع املرحلة واالستقرار وىلع عملية االنتقال يف حد ذاتها فالرصاع ىلع األرض ونتاجئه 
يكاد أن ينحرف بمسار أي تسوية سياسية , واالستغراق يف احلاالت االنفعايلة قد يفيض إىل املزالق 

فكروا  بالعودة إىل حالة االستقرار  اخلطرة واملدمرة , واذلين وقعوا حتت حالة )عمه الطغيان( لم ي
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بعض   تمارسه  اذلي  السيايس  فاثلأر   , العليا  الوطنية  واملصلحة  واحلكمة  العقل  وتغليب  انلفيس 
األطراف السياسية لم خيرج من دائرة الطغيان ودائرة العنف إىل دائرة العقلنة اليت جيب أن تكون  

 .الل القانون العام والطبييعسمة اغبلة يف املراحل اليت يهددها  االنهيار واخت

ايلوم ويف هذا العام وصل عمه الطغيان اىل االشتغال ىلع فكرة الشتات واتلمزق ويه ظاهرة اكن هلا  
م ويه   1963ما يماثلها يف عقد الستينات من القرن املايض اشتغل عليها عبدالرمحن ابليضاين اعم  

لوطين عن طريق ادلراما املمولة خليجيا حتت ظالل فكرة القحطانية والعدنانية اليت تعود اىل املشهد ا
 مرشوع الرياح ابلاردة وينساق ايلها تيار االخوان . 

هناك مسلسل بعنوان " عيال قحطان " من خالل محلة الرتويح اليت نشاهدها هذه االيام يشتغل ىلع  
 االشد خطرا ىلع  اتلفكيك يف النسيج الوطين والبد أن نستنفر الطاقات ملواجهة احلرب انلاعمة فيه

 أمن واستقرار ايلمن من احلرب العسكرية.  

من خالل   نهايتها  العسكرية شارفت ىلع  احلرب  أن  تقول  ايلوم  رموزها  تبعث  اليت  املؤرشات  لك 
احلركة ادلؤوبة اليت يقوم بها مبعوث الرئيس االمريكي ومبعوث االميم العام للمم املتحدة , املعركة  

ماكن إذا لم نتبه هل يف هذه املرحلة ونعد هل العدة فقد ينفذ العدو من    تتجه صوب ماكن آخر وهو
خالهل وحيقق من خالهل ما عجز عن حتقيقه بالعمليات العسكرية , تفعيل دور اجلبهة اثلقافية يف  
مستوياتها املتعددة ووفق رؤى واسرتاتيجيات واضحة أصبح رضورة ,وعلينا االشتغال ىلع هذا ابلعد  

 عدو يقف اعجزا عن بلوغ اغياته .  بما جيعل ال

لك مرحلة هلا ظروفها وهلا أدواتها واتلفكري هو سبيلنا بللوغ الغايات كما أن معاجلة االختالالت يف  
زمنها وبما يتسق واملصالح املرسلة للبدل هو املعيار اذلي يفرتض بنا حماكمة االحوال واتلفاعالت من  

يف اذلكرى السنوية للشهيد برامج عمل ثقافية والرتكزي ىلع   خالهل ولعل يف خطاب السيد قائد اثلورة
 الويع واالخالق من االساسيات اليت تطلبها املرحلة. 
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لقد عرف املواطن ايلمين من يريد نفعه ويبتغيه ومن يريد نفع نفسه , وحدث الفرز يف الواقع واتضحت  
ة الويع االجتمايع يف مقابل ما تقوم به  الصورة هل , ولعل من يتابع شباكت اتلواصل االجتمايع يدرك حرك

تنقفه يف تضليلها من أموال باهظة  اللكفة إال أن ضخامة االموال   , وما  عصابات االرتزاق من تضليل 
تتكرس ىلع صخرة الويع اليت أبدعها الزمن يف ذاكرة انلاس , ولعل تدفق اجلماهري اىل  الساحات وامليادين  

الويع يف عموم املحافظات ايلمنية ىلع العدوان قد محل داللة  السابع من  العام   مدى االيام االوىل  من 
اجلماهريي , فاجلماهري اليت تتعرض للتضليل تدرك بعد وقت قصري أو طويل من يستهدف نفعها ومن يبتيغ 
 نفع نفسه من خالل اتلغرير بها ويف احلروب يمتاز انلاس وتتضح احلقائق , فالعظماء يف اتلاريخ هم وحدهم
من جيهدون يف خدمة اجلماهري ولو اكبدوا عقوقها ذلك أن اجلماهري يف الغالب األعم ال تدري من يقودها  
يقودها للضالل وخبروجها يف الساحات وامليادين اعالن بوعيها وادراكها اذلي تتحطم ىلع   للهدى ومن 

 صحراوي أو بربطة عنق االجنيب. صالبته لك اوهام الطامعني ولك أوهام الغزاة سواء جاءونا بعقال العريب ال 

 


