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للسالم؟ هل آن  يستمر  الحوثيون  يجنح  منذ عدة سنوات: هل  املطروح  السؤال 
األوان أن يتنحى سالحهم جانبًا، ويسمحوا للشعب اليمني أن يعيش حياته 
باختياره، أن يصنع قراره بحريته، أن يختار من يحكمه وفًقا ملا ارتضاه من نظام جمهوري قائم 

عىل التعددية والتنافس يف صناديق االقرتاع، ال صناديق الرصاص والقنابل. 

لعل اإلجابة عن هذا السؤال بني يدي املتابع البسيط، فام تبثه هذه امليليشيا من فكر مستورد ورسائل إعالمية ومضامني 
دعائية عىل وسائل اإلعالم املختلفة يكشف الوجه الحقيقي ملآالت األمور، ويعري مبتغى هذه العصابة، ويرسم املصري 

املجهول الذي تريد امليليشيا أن تقود اليمن إليه. 

 تتنقل بني صحف الحويث وإذاعاته وقنواته التي تبّث بعضها من الضاحية الجنوبية يف لبنان، 
وتجد نفسك أمام مضامر كبري من الحشد، والعسكرة، والطائفية، والتغرير، والتزوير، والرتهيب، 
القدس،  التضليل، ومنها ادعاء تحرير  الخداع املغلف بشعارات  وغثاء من األباطيل، وسيل من 

وحب الوطن، والشهادة، والدين، والنرص عىل املنافقني واألعداء. 

كل هذا السواد املخيم عىل صنعاء وما جاورها، كل ذلك التزوير للهوية والتاريخ والدين، كل تلك اإلمكانيات املسخرة 
إلخراج الشعب اليمني من وسطيته واعتداله إىل مربع العدوان واألحزمة، وعداء الجريان، والتمسك بوهم محور دموي 
القدس؛ كل ذلك يجعل من  بقضية  البسطاء  األبرياء، وخداع  األوسط عىل دماء  الرشق  إمرباطورتيه يف  يريد صناعة 

معركتنا األهم معركة مؤجلة مل تبدأ بعد، ويجب أن نخوضها بكل شجاعة.

 ليست الخطورة اآلن يف معركة السالح التي يخوضها اليمنيون وبإسناد من دول التحالف وعىل 
رأسها اململكة العربية السعودية منذ خمس سنوات ضد هذه امليليشيا التي جلبت الصواريخ 
والطائرات بدون طيار اإليرانية لقتل اليمنيني، واالعتداء عىل األشقاء األوفياء الذين وقفوا معنا يف 
كل امللامت واملراحل الحرجة التي شهدتها بالدنا، بل الخطورة يف الفكر الذي يُبث ويرّوج له بني 

األطفال والشباب يف املدارس ومن يقع رهينة تحت سيطرة هذه العصابة التي ارتهنت إليران. 

بينام يخوض الرجال األبطال حروبهم الخاصة يف سبيل تحرير اليمن من امليليشيا التي تحاول أن تجعل من اليمن منصة 
إيرانية ملعاداة الجريان بعد تغيري هوية اليمن، وترسيخ مبدأ الوالية، وتوسيع مرشوع تصدير الثورة، وحرف العقول 
وتفريغ كل الطاقات واإلمكانيات للحرب والدماء والزوامل واأللغام؛ بينام يقع كل ذلك يأيت دورك أنت أيها املواطن، 
املعلم، الداعية، السيايس، اإلعالمي، الناشط، كيف نصطف جميًعا لنشكل حصًنا لألجيال، وسياًجا لهويتنا، والرتكيز عىل 

مستقبل أحفادنا من الضياع. 

 عندما تعرف حقيقة هذا املرشوع وأهدافه وارتباطه الوجودي باملرشوع اإليراين تعرف أنك 
أمام معركة ليست سهلة، معركة متعددة األوجه والوسائل، يلزمك أن تخوضها دومنا تردد؛ ألنك 
ال تدافع عن ذاتك فقط، عن وطنك فقط، أنت تدافع عن مكة واملدينة، تدافع عن شبه الجزيرة 
العربية، أنت تخوض غامر املوت حربًا، وثقافة، وفكرًا؛ يك تطمنئ أن من بعدك سيكون يف أمان. 

تسألني: ما مرشوع هذه العصابة؟ أجيبك: مرشوع الحرب، مرشوع استعباد اليمنيني، مرشوع »املوت« املثبت يف شعار 
امليليشيا، أعلنها عبدامللك الحويث يف ديسمرب 2015م »سنحارب إىل يوم القيامة«، وهو بذلك يكشف عن حقيقة هذا 

املرشوع الذي يتمثل عىل األرض بهذه الحرب املدمرة لليمن. 

 قد تحاول امليليشيا مواءمة الضغط الدويل ومبادرات التحالف والحكومة الرشعية يف الرغبة 
الدارسني  لكن  البناء،  نحو  والتقّدم خطوات  اليمن،  الحرب يف  يوقف  إىل سالم شامل  بالوصول 
أنها قد ترتاجع قلياًل، لكنها ال تلبث أن تعود إىل  الخارجية يعلمون جيًدا  لتاريخها وارتباطاتها 

الغدر من جديد، فالحنني إىل إيران لن يتوقف، وطبع الغدر ال يفارق صاحبه.

أحمد الصباحي
رئيس التحرير

هويتنا..
 ومعركتنا المستمرة

شعبان 1441هـ  - أبريل 2020م
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الشيخ حميد 
عقيل حاز خمسة 
وعشرين فًنا من 
فنون الشريعة، 
بتخصص واسع 
وعميق، شهد 

له كل من ناظره 
أوتعلم على يده.

الماهر بـــ 25فًنا 
من فنون الشريعة وعلومها

ريادة يمنية

أحمد  هو  بن  بن معمر  بن عقيل  بن قاسم  العالمة حميد  الشيخ 
عبدالوهاب المليكي.

1914م، ويعود  تعز عام  السالم، محافظة  أعلى، مديرية  أيفوع  ولد في 
أصله إلى منطقة بني مليك قضاء العدين محافظة إب.

شعبان 1441هـ  - أبريل 2020م

ملعهد  مديرًا  وعمل  عدة،  وظائف  تقلّد 
السالم يف محافظة تعز من 1982 - 1985م، 
من  إب   – جبلة  عقيل  ابن  ملعهد  ومديرًا 
1985 - 1986م، ومسؤواًل ماليًا يف التعاونيات 
من 1984 - 1986م، ورئيًسا للمجلس املحيل 
يف مديرية جبلة من 1986 - 1988م، ورئيًسا 
الكريم،  القرآن  لتعليم  الخريية  للجمعية 
القرآن  لجامعة  التأسييس  للمجلس  ورئيًسا 
يف  وعمل  ومفتيًا،  ومرشًدا  ومدرًّسا  الكريم، 

مجال التدريس 35 عاًما.

النشأة وطلب العلم

عام  يف  الله-  -رحمه  الشيخ  رحل 
هجر  من  وكانت  جبلة،  إىل  1364هـــ 
العلم،  العلم املشهورة ومقصًدا لطالب 
بنت  أروى  السيدة  بجامع  والتحق 
الشيخ  التحق  ثم  الصليحي،  أحمد 
درس  وفيها  بتعز،  األحمدية  باملدرسة 
ثالث سنوات، وتخّرج منها بعد الثورة، 
الجامعية  الشهادة  عىل  الشيخ  وحصل 

اللغة  وكلية  الرشيعة  كلية  يف  األزهرية 
الجامع  يف  بالدراسة  واستمر  العربية، 

الكبري بجبلة.

حاز الشيخ حميد عقيل خمسة وعرشين 
واسع  بتخصص  الرشيعة،  فنون  من  فًنا 
وعميق، شهد له كل من ناظره أو تعلم عىل 

يده.
شهادة  عىل  الله  رحمه  الشيخ  حصل 
وكان  اإلسالمية،  الدراسات  يف  البكالوريوس 
الشافعية، والهادوية، وأصول  مرجًعا يف فقه 
علم  ويف  الهادوي،  وكذا  الشافعي،  الفقه 
يف  أما  والقصائد،  التوحيد،  وعلم  الفرائض، 
والرصف،  النحو،  يف  فتخصص  العربية  اللغة 
النفس(،  )علم  الباطن  علم  ويف  والبالغة، 

إضافة إىل علم الفلك، وعلوم أخرى.
يف  علمية  إجــازات  عىل  الشيخ  وحصل   
الفقه، والفرائض، وعلم اللغة العربية )النحو 
والرصف - البيان – املنطق(، وعلم الحديث، 
وعلم  املصطلح،  وعلم  التفسري،  وعلم 
وعلم  الفلك،  وعلم  والحساب،  الجغرافيا 

التوحيد والعقائد.

املكرمة  مكة  إىل  الرحال  شّد  كلام  وكان 

حامها الله لقصد الحج أو العمرة يقيم فيها 

مجاوًرا للحرم امليك، ويدرّس يف الحرم، وكان 

ويدرّس،  يناقش،  الفتح،  باب  عند  مجلسه 

ويجرب.

علميًا  إنتاًجا  الله-  –رحمه  الشيخ  وترك   

القرآن وآدابه،  وافرًا، ومن ذلك: فضل قراءة 

الليل،  قيام  أجزاء(، وفضل  أربعة  والفنت )يف 

يف  الروح  وتعلق  والقلوب،  النفوس  وتعداد 

ولطائف  وآدابه،  العلم  تعلم  وفضل  البدن، 

وعالمات  وأهله،  العلم  وفضل  األقـــوال، 

املخطوطات  مــن  العديد  ــه  ول الساعة. 

واملذكرات التي مل تطبع.

18صفر  األحد  فجر  الله-  -رحمه  تويف 

1440هـ املوافق لـ 28 أكتوبر 2018م يف أحد 

مستشفيات مدينة إب، ودفن يف محافظة إب 

بعد حياة حافلة بالعطاء، والتعليم، واإلنجاز، 

واإلفتاء، والدعوة إىل الله ونرش العلم. 

كان كلما شد الرحال إلى مكة المكرمة _حماها الله _ لقصد 
الحج أو العمرة يقيم فيها مجاوًرا للحرم المكي، يدّرس في 
الحرم، وكان مجلسه عند باب الفتح، يناقش، ويدّرس، ويجيز.

الشيخ العالمة
حميد بن قاسم عقيل

المنبر اليمني/ خاص
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أوامر اإلعدام 
التي أصدرتها 

الميليشيا الحوثية 
إحدى الحلقات 

اإلجرامية 
الممنهجة التي 

تمارسها في 
اليمن، وجزء من 

منهج التطهير 
المذهبي الشامل 

الذي أعلنته 
في كل مرافق 

الدولة وكل 
تفاصيل الحياة في 

المحافظات التي 
تسيطر عليها

تجريم واستنكار دولي وعربي

ودولية  وعربية  محلية  أفعال  ردود 
الحويث،  اإلرهــايب  النهج  أدانــت  واسعة 
الصحفيني  بقتل  امليليشيا  وأوامـــر 
يف  ــوات  ســن خمس  منذ  املختطفني 
املختطف  القضاء  واستخدامها  سجونها، 
غطاء الرتكاب جرامئها بحق أبناء اليمن. 
وقالت واشنطن عىل لسان سفريها لدى 
الواليات  إن  ِهنزل:  كريستوفر  اليمن 
املتحدة تُدين حكم اإلعدام الذي أصدره 
الحوثيون بحق أربعة صحفيني. وأضاف: 
»نضُم صوتنا إىل صوت املجتمع الدويل يف 

الدعوة إىل اإلفراج الفوري عنهم«.

وأدان االتحاد العام للصحفيني العرب اإلرهاب 

الحويث بحق الصحفيني املختطفني، ودعا املنظامت 

كافة  اإلنسان  ومنظامت حقوق  الدولية  الصحفية 

نقابة  وصفت  كام  الجائر.   الحكم  هذا  إدانة  إىل 

للصحفيني  الوطنية  والنقابة  الفرنسيني،  الصحفيني 

الفرنسيني، واالتحاد الدميقراطي الفرنيس  - يف بيان 

باريس-  الفرنسية  العاصمة  يف  عنها  صدر  مشرتك 

تصّوره،  ميكن  وال  الصادم،  باألمر  القرارات  تلك 

ويشكّل انتهاكًا صارًخا لحقوق اإلنسان. 

تلك  بريطانيا  وصفت  جانبها  من 
السفري  وقال  بالحقرية،  الحوثية  األحكام 
يسء  أمٌر  الصحفيني  اعتقال  الربيطاين: 
باإلعدام  عليهم  الحكم  الكفاية.  فيه  مبا 

حقري.

-عن  أصدرت  الحويث  ميليشيا  وكانت 
عليها  تسيطر  مختطفة  محكمة  طريق 

غياب  يف  ــة  رسي جلسة  ويف  بصنعاء 
الدفاع- أوامر بإعدام أربعة من  محامي 
الصحفيني املختطفني، وهم: عبد الخالق 
أحمد عبده عمران، وأكرم صالح الوليدي، 
محمد  وتوفيق  حميد،  صالح  وحــارث 
بالسجن  واملعاقبة  املنصوري.  ثابت 
وهشام  طــرمــوم،  هشام  للصحفيني: 
الشهاب، وعصام  اليوسفي، وهيثم راوح 
بلغيث، وحسن عناب، وصالح القاعدي.

أوامر  ــدروا  أص قد  الحوثيون  وكــان 
الربملان  يف  مينيًا  نائبًا   35 بإعدام  غيابية 

ومصادرة أمالكهم ومنازلهم.

باإلعدام  عليهم  املحكوم  ويتصدر 
رئيس الربملان سلطان الربكاين، ونائبه عبد 
العزيز جباري، إضافة إىل محافظ الجوف 
يف  األركان  هيئة  ورئيس  العكيمي،  أمني 

الجيش اليمني الفريق صغري بن عزيز.

الحوثيون يدمرون فرص السالم 

الحوثية  األوامر  هذه  عّدوا  مراقبون 
دلياًل واضًحا عىل أنها ال تؤمن بالتعايش، 
جادة  وليست  للسالم،  فرًصا  توفر  ولن 
بنية  غريفيت  دعاوى  عىل  املصادقة  يف 
الحوثيني لرتك الحرب والبدء بعملية سالم 

حقيقي.

وهو ما عرب عنه رئيس مجلس النواب 
يف رسالته إىل املبعوث األممي والتي جاء 
الصلف  ذلك  إليكم  تناهى  »لعله  فيها: 
الحويث  ميليشيا  عليه  أقدمت  ــذي  ال
 2020 ابريل   11 السبت  يوم  اإليرانية 

أربعة  ضد  باإلعدام  أحكاًما  بإصدارها 
منُذ  سجونها  يف  مختطفني  صحفيني 
من  شتى  ألنواع  تعرضوا  أعوام،  خمسة 

صنوف التنكيل والتعذيب واالنتهاكات.

استهتار بقرارات مجلس األمن

بأنها  اإلعــدام  أوامر  الربكاين  ووصف 
مضمونها  يف  تعكس  تصعيدية  خطوة 
الحوثية  امليليشيات  استهتار  مــدى 
املتحدة  واألمم  األمن  مجلس  بقرارات 
املعتقلني،  بشأن  الدولية  واالتفاقيات 
األفــراد  وحرية  والصحفيني،  واألرسى، 

والعائالت.

التصعيد  هذا  أن  إىل  الربكاين  ونــّوه 
يأيت يف الوقت الذي تعمل فيه الحكومة 
الرشعية والتحالف العريب جنبًا إىل جنب 
املجتمع  جانب  وإىل  املتحدة  األمم  مع 
الدويل من أجل تهيئة األرضية السياسية 
وإنهاء  وإحالله  السالم  عملية  إلطالق 

الحرب. 

العالم يدين وغريفيث يتجاهل

واإلجــامع  اإلدانـــات  تلك  كل  ورغــم 
بخلو  اليمنيون  تفاجأ  والــدويل  األممي 
قّدمها  التي  األممي  املبعوث  إحاطة 
تلك  إىل  إشارة  أي  األمن من  إىل مجلس 
املتعمد  وتصعيدها  الحوثية  الجرائم 
املجتمع  جدية  عدم  يؤكد  ما  واملمنهج، 
مساعيهم  يف  األممي  واملبعوث  الدويل 

التفاوضية إلحالل السالم يف اليمن.

أوامر إعدام الصحفيين

الــنــواب  أسوة  مــن  الــعــشــرات  بحق  قتل  ــر  أوامـ ــدار  إصـ على  الحوثي  ميليشيا  أقــدمــت  بــداعــش 
لوقف  دعوته  األممي  المبعوث  أعلن  بعدما  التصعيد  هذا  وجاء  المدنيين،  والصحفيين 
إطالق النار وتوفير فرصة لمساعي السالم في اليمن، وإعالن تحالف دعم الشرعية مبادرة الهدنة اإلنسانية، 

والعمل من أجل مواجهة وباء كورونا الذي اجتاح العالم.
أوامر اإلعدام التي أصدرتها الميليشيا الحوثية ليست سوى إحدى حلقاتها اإلجرامية الممنهجة التي تمارس في اليمن، 
وجزء من منهج التطهير المذهبي الشامل الذي أعلنته في كل مرافق الدولة وكل تفاصيل الحياة في المحافظات التي 

تسيطر عليها. هذا السلوك لم يكن وليد اللحظة، بل هو منظومة عمل يومية مخططة تشرف عليها خبرات إيرانية.

تقرير

إدانات دولية 
وتجاهل المبعوث األممي في إحاطته مجلس األمن



ملف العدد

الحوثيون بدعم وتخطيط من إيران إلى تغيير هوية المجتمع اليمني، ومسخ  يسعى 
عقيدته السنية الوسطية، واستبدالها بالفكر والعقيدة الخمينية اإلرهابية 
المتطرفة، وتعمل دون كلل وبشكل متسارع على توطين المشروع اإليراني، وألجله نفذت العديد 
من الخطط والبرامج التي ابتدأتها باالعتداءات على مساجد السنة تفجيًرا، وقصًفا، وعبًثا، وسطًوا 
والخطباء  العلماء  من  للمئات  واختطًفا  وتشريًدا  وقتاًل  التحفيظ،  لحلقات  وإغالًقا  المنابر،  على 
باآلخر  والقبول  التعايش  فيها  ساد  التي  اليمن  تشهدها  لم  سابقة  في  والحفاظ،  العلم  وطالب 
في ظل سيادة الدولة واحترام خصوية اليمنيين وعقيدتهم. لكن هذه الميليشيا التي يقودها من 
أمره بيد ماللي إيران يتطابق نهجهم مع نهجها، وينفذون أوامرها في استهداف هوية اليمن وفي 

مقدمتها الهوية الدينية والحرب على المقدسات.
وفي هذا العدد نسلط الضوء على تلك المحاوالت الحوثية اإليرانية الرامية إلى تغيير معالم الدولة 

اليمنية السنية، وإلحاقها بالمشروع الطائفي اإليراني المعادي للمنطقة عقيدة وفكًرا وسياسة.
لن يمر هذا المشروع، ولن يكتب له البقاء في ظل وعي اليمنيين بتاريخهم وحضارتهم وإدراكهم 
في  الصادقين  الرجال  فبعزيمة  ومستقبلها.  اليمن  لحاضر  العربي  بمحيطهم  ارتباطهم  أهمية 
هين فكرًيا وعقائدًيا  المشوَّ اإليراني، وستذهب كل محاوالت  السراب والحلم  الميدان سيتالشى 
الرياح، وسيبقى اليمن صافي العقيدة، وثابت الهوية، ومهما آلمته سكاكين الغدر سيثبت  أدراج 

وسيتعافى مسنوًدا بإخوة له في السعودية والخليج.

على خطى إيران
حرب حوثية على المقدسات
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سيجرّمون  الجوُّ  للحوثيني  يخلوا  وعندما 

تضئ  التي  املنرية  اليمن  وكواكب  رجاالت 

الضالل  وأهل  املجرمني  ويلمعون  للعامل، 

عىل  وسيعملون  والخرافة،  الجهل  ودعاة 

املحيط  بعداوة  وشحنها  النفوس  تهييج 

العريب السني من جريان اليمن، وسيكونون 

الجوار، ويف  إزعاج وتنغيص عىل دول  بؤرة 

مقدمتها اململكة العربية السعودية.

الحوثيون مشروع هدم

فمنذ  بناء،  مرشوع  ليس  الحويث  املرشوع 
هيمنوا عىل مقدرات الشعب اليمني وأرضه 
مصنًعا،  أنشأوا  وال  مدرسة،  بنو  رأيناهم  ما 
كان  مام  كثريًا  هدموا  بل  طريًقا؛  شقوا  وال 

قامئًا قبل هيمنتهم.

ممن  فهم  الحياة  جوانب  سائر  يف  وهكذا 
ٰ َسَعٰى  ينطبق عليهم قوله تعاىل: )َوإَِذا تََوىلَّ

يِف اأْلَرِْض لِيُْفِسَد ِفيَها َويُْهلَِك الَْحرَْث َوالنَّْسَل 
ُه اَل يُِحبُّ الَْفَساَد ﴿٢٠٥﴾ البقرة، وهذا  َواللَـّ
املسلك ليس غريبًا عليهم، بل هو مام ارتبط 
دولهم  فعلت  فكم  نشأتها؛  منذ  بنحلتهم 
التاريخ  عرب  املسلمني  بالد  يف  قامت  التي 
مبخالفيهم يف املذهب. وهو منهج لطوائفهم 
الباطنية  والعبيديني  القرامطة  من  املختلفة 
إىل متعصبة األمئة الجارودية الذين حكموا 
املنبثق من  اليمن؛ ألنهم يرون أن حكمهم 

8

من  نتائج  الوعي  وأهــل  والدعاة  العلماء  تهجير  على  ستترتب  كارثية 
وهوّيته،  اليمني  المجتمع  ثقافة  على  كثيًرا  سيؤثر  ما  اليمن، 
بإلصاق  اليمن  ودعــاة  علماء  وتشويه  الناشئة،  األجيال  تجهيل  على  وسيعمل 
اليمن  ألهل  العلمي  الموروث  وتشويه  ومكانتهم،  لصورتهم  المشوهة  التهم 
الذي تفاخر به العالم، وصرف الناس عن قدواتهم الحقيقية الهادية إلى الحق، 
واستبدالهم بأئمة الضالل الذين يلعنون الفاروق عمر، ويقدسون قاتله أبا لؤلؤة 

الجهود  وإنفاقهم  الحوثيين  حرص  مقدار  ونعلم  المجوسي. 
واألموال لتحويل عقيدة اليمنيين السنية المعتدلة إلى العقائد 
الفكرية،  والتعبئة  الطائفية،  ــدورات  الـ طريق  عن  الخمينية، 
وتغيير المناهج، واالستيالء على المنابر لتوجيه الناس، وتغيير 
التكفيري  خطاب المسجد، وتحويله منّصة للخطاب الطائفي 

المعادي ألهل السنة في اليمن والمنطقة.

ملف العدد

مخاطر تهجير العلماء والدعاة 
على الهوية السنية لليمن

عون  يلمِّ الحوثيون    
ــل  ــ ــيـــن وأهـ ــرمـ ــجـ ــمـ الـ
الضالل ودعاة الجهل 
ويعملون  والــخــرافــة، 
النفوس  تهييج  على 
ــداوة  ــعــ ــ وشـــحـــنـــهـــا ب
ــي  ــربـ ــعـ الـــمـــحـــيـــط الـ
ــن جـــيـــران  الـــســـنـــي مــ

اليمن.

الشيخ أحمد بن حسن المعلم
نائب رئيس هيئة علماء اليمن

العدد »22« المنبر اليمني - مجلة شهرية
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 أدعـــــو إلــــى رســم 
خـــــطـــــة لـــتـــحـــصـــيـــن 
الشعب اليمني أمام 
غزو العقائد الزائغة، 
الزائفة،  والــخــرافــات 
الحوثيون  ــدأ  ب الــتــي 
ــا فــي  ــهــ ــ ــون ــرســ ــغــ ــ ي
اليمن  أبــنــاء  عــقــول 
المدارس  عن طريق 
ــروا بعض  ــيـ غـ الـــتـــي 
والمراكز  مناهجها، 
فيها  يعقدون  التي 

الدورات الطائفية.

أن  ميكن  ال  الحكم  يف  االصطفائية  نظريتهم 
يقبل ويسلم له إال يف الوسط املستسلم لتلك 
النظرية؛ وعليه قام األمئة املتعصبون كعبدالله 
بن حمزة وأمثاله بوسائل متنوعة إلزالة كل 
أشكال املقاومة لحكمهم ومذهبهم الطائفي، 
حيًنا بالرتغيب، وحيًنا -وهو األكرث- بالرتهيب، 
بالدجل  وحيًنا  واملغالطة،  بالتلبيس  وحيًنا 
السلمية  الحيل  تعييهم  وعندما  والشعوذة، 
ومخالفي  خصومهم  تصفية  إىل  يلجؤون 

نظريتهم حتى من الزيدية أنفسهم.

 وما مأساة إبادة فرقة املُطَرّفية الزيدية عن 
اليمنيني ببعيد؛ وما كان ذنبها عندهم إال أنها 
تحرصها  وال  املسلمني،  سائر  يف  اإلمامة  ترى 
بالبطنني كام يعربون، وعىل ذلك جاءت فتوى 
الكاذبة  الظاملة  حمزة  بن  الله  عبد  إمامهم 

التي يقول فيها:

»أما الذي عند جدودي فيه

فيقطعون لسنه من فيه 

  ويُِؤِتُون ضحوًة بَِنيِه

ألن حق الغري يدعيه«

أهل  وعىل  الله  عىل  كذب  وأي  ظلم  فأي 
عندما  وهــكــذا  ــذا؟!  هـ مــن  ــرث  أك البيت 
الناس  لهم  يسلم  أن  فإما  الحوثيون،  يحكم 
ويتمذهبوا مبذهبهم ذي الصبغة اإليرانية، أو 
أن ينَجْوا بأنفسهم، ويفروا ويرتكوا لهم البالد، 
وإما يكون مصريهم اإلبادة والتصفية البدنية.

اليمن  هوية  تغيري  ذلك  عىل  يرتتب  وقد 
الغالب  كان  فإيران  الله-  سمح  -ال  السنية 
الدولة  ترفَّضت  فلام  السني،  املذهب  فيها 
شتى  اتخذت  لرفضها،  وتعصبت  الصفوية، 
مخالفيها،  ضد  واإلرهـــاب  القمع  وسائل 
دولة  وحولتها  هّجرتهم،  أو  علامءها  وقتلت 
رافضية، ومن بقي فيها من أهل السنة بقي 

مضطهًدا ذلياًل ليس له من األمر يشء.

البدر  يف  الله-  -رحمه  الشوكاين  اإلمام  قال 
»قَاَل  الصفوي:  إسامعيل  ترجمة  يف  الطالع 
قتل  إنه  اأْلَْعـــاَلم:  يف  الحنفي  ين  الدَّ قطب 
اَل  ِبَحيُْث  قَاَل:  نفس،  ألف  ألف  عىل  ِزيَاَدة 
يْعَهد يف الَْجاِهلِيَّة َواَل يف اإلسالم َواَل يِف اأْلَُمم 
قَتله  َما  النُُّفوس  قتل  من  قبل  من  اِبَقة  السَّ
ة من أعاظم الْعلاَمء،  شاه إسامعيل، َوقتل عدَّ
ِباَلد  يف  أحد  العلم  أهل  من  يبْق  مل  ِبَحيُْث 
ومصاحفهم،  كتبهم  َجِميع  وأحرق  الَْعجم، 

وَكَاَن َشِديد الرَّفْض ِبِخاَلف آبَائِِه« )1/271(.

وتثبيت  نرش  يف  الرافضة  أسلوب  هو  هذا 
مخالفيهم،  مذاهب  أنقاض  عىل  مذهبهم 
أمئة  متعصبة  استعمله  الــذي  نفسه  وهو 
األكوع  بن عيل  محمد  القايض  يقول  اليمن؛ 
الهادي  مذهب  »كان  تعاىل-:  الله  رحمه   -
قابًعا يف صعدة، ومنكمًشا عليها وعىل بالدها 
نجد  سنام  يغز  ومل  همدان،  ظاهر  وبعض 
اليمن وبالد حجة ومغارب حمري إال يف القرن 
سيطرة  تت  عندما  الهجري،  عرش  الحادي 
الزيدية  اليمن، وتغلبت األرسة  القواسم عىل 

عىل ناصية األمور، وخلت البالد من التيارات 
السياسية التي تجابهها، كام قحط اليمن من 
قادته ورؤسائه، وأصبحوا قانعني بالتبعية؛ إذ 
بأنهم  والشعور  الطموح  مقّومات  كلَّ  فقدوا 

سادة البالد« اليمن الخرضاء، ص: )106(.

من  اليوم  الحوثيون  به  يقوم  ما  فإن  وعليه، 
هدم  من  مخالفيهم  ضد  إرهابية  مامرسات 
علامئهم  ومالحقة  ومراكزهم،  مساجدهم 
ودعاتهم، ومصادرة وإتالف كتبهم، كله ليس 
أسالفهم  خطى  عىل  فهم  عليهم؛  بغريب 
يسريون، وملا يحقق هدفهم يعملون، إضافة 
اإليراين،  الطائفي  للمرشوع  أدوات  أنهم  إىل 
فإن فسح لهم املجال، وترك لهم الحبل عىل 
الغارب، فسوف يصُحو اليمنيون عىل مواكب 
للصحابة،  والشتم  السب  وحسينيات  اللطم، 
من  أداة  الحوثيني  ألن  الرفض؛  مظاهر  وكل 
شاءت  متى  تحركها  ــران،  إي مــاليل  أدوات 
وفق  يعملون  وهم  مطامعها،  بها  لتحقق 
خطط مرتبة، وأجندة معدة، عنوانها:  تصدير 

يف  أذنابهم  من  َذنَب  وكل  الخمينية.  الثورة 
من  يخصه  ما  إليه  أوكلوا  الدول  من  دولة 
تلك الخطة؛ وقد استوعب الحوثيون نصيبهم 
فحينام  تنفيذه؛  عىل  العزم  وعقدوا  منها، 
يأتون  مينعون إمام مسجد أو خطيب جامع 
األقل  عىل  أو  فكرهم،  يحمل  ممن  بالبديل 
يسهل لهم طرح فكرهم عىل املصلني، وعندما 
يفصلون أستاًذا أو مدرًسا يأتون ببديل يحقق 
املدرسية  املناهج  يبدلون  وهاهم  هدفهم. 
تصادم  التي  الحويث  حسني  هالكهم  مبالزم 
منهج اليمنيني الوسطي املعتدل، وهي مرحلة 
انتقالية؛ ألن فكر حسني الحويث غري مؤهل أن 
يحول الناس من مذهب إىل آخر، وإمنا مصمم 
للتشكيك يف منهج أهل السنة الذي يدين به 
قدموا  الشك  خامرهم  إذا  حتى  اليمنيون، 
لهم الفكر الخميني املؤصل الذي عكف عىل 
مقرونًا  قرون،  منذ  الرافضة  شياطني  صياغته 
الروافض،  يجيده  الذي  العاطفي  باألسلوب 
وبذلك يؤثرون عىل قطاع واسع من اليمنيني؛ 
لذا كان من الواجب مقاومة هذه األساليب. 

وقد دعوت وما زلت، أن ترسم خطة مكافئة 
الشعب  لتحصني  خطتهم؛  عىل  متفوقة  بل 
والخرافات  الزائغة،  العقائد  أمام  اليمني 
بدأوا  التي  اإلبليسية  والشبهات  الزائفة، 
املدارس  عرب  اليمن  أبناء  عقول  يف  يغرسونها 
التي  واملراكز  مناهجها،  بعض  غريوا  التي 
ذلك  وغري  الطائفية،  الدورات  فيها  يعقدون 
منًهجا  الخطة  تتضمن  وأيًضا  الوسائل،  من 
واضًحا هادفًا، غرضه تجريف ما قد علق يف 
العقول والنفوس من تلك الشبهات واملفاهيم 
ننتظر حتى  أن  ينبغي  اإليرانية. وال  الحوثية 
سياسيًا،  معهم  نصطلح  أو  عسكريًا،  نهزمهم 
لن  والوضع  يسعفنا،  لن  حينئذ  الوقت  فإن 
يسمح لنا بذلك، وهذا واجب العلامء بدرجة 
من  كامل  وبدعم  اإلعالميني،  ودور  أساسية، 
الرشعية،  دعم  وتحالف  السياسية،  القيادة 
بأقل  ليس  فكريًا  اليمني  الشعب  دعم  فإن 

شأنًا من دعمه سياسيًا وعسكريًا.
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مــن  أداة  الـــحـــوثـــيـــون 
إيـــــران،  مـــاللـــي  أدوات 
ــاءت  تــحــركــهــا مـــتـــى شــ
مطامعها،  بها  لتحقق 
وهـــــم يـــعـــمـــلـــون وفـــق 
ــة وأجـــنـــدة  ــب خــطــط مــرت
تصدير   – عنوانها  معدة 

الثورة الخمينية



انتهاك بيوت الله أولى الخطوات

مل مير عىل تاريخ اليمن مجرٌم اجرتأ عىل بيوت 
الله  كتاب  تحفيظ  ومدارس  مراكز  وعىل  الله 
تعاىل كالعصابة الحوثية املشبعة بالفكر اإليراين، 
وإنسانًا،  وتاريًخا  أرًضا  لليمن  بالعداء  واملتخمة 
ولن تجد اليمن أفجر من هؤالء الذين يَُكرّبون 
لحظة هدم املساجد وتناثر أحجار مآذنها التي 
كاذبًا  القرآنية رسابًا  مسريتهم  شعار  من  تجعل 

مخادًعا.

أداء رقصة  التاريخ من يجرؤ عىل  لن تجد يف   
وامتهانًا،  استهزاء  مسجد  داخل  الشعبي  الربع 
لن تجد يف تاريخ اليمن مجرًما اجرتأ عىل نهب 
فرش  للمسجد من  املحسنون  أوقفه  ما  وسلب 
وأثاث وكأنه يقوم بغزوة إىل قرص عدو. وستجد 
من يفعل كل ذلك اليوم ... إنه عبد امللك الحويث 
محرم  كل  هتكت  التي  اإلجرامية  وعصاباته 
واستنسخت  جرم،  كل  ارتكاب  عىل  واجــرتأت 
النهج اإليراين يف عداء السنة ومحاربة املساجد 
لتصبح  عليهم  الحرب  وإعالن  الرموز  وتشويه 
الذي  الدخيل  ينبت فيها فكرهم  األرض خصبة 

لن يكون إال حطاًما أمام إرادة اليمنيني.

الكريم  القارئ  ألن  ليس  هنا  ذلك  نرسد  نحن 
املساجد  بحق  الحويث  فجرائم  ذلك،  يعرف  ال 
باتت  الرشعي  والتعليم  التحفيظ  ومــراكــز 

لتظل  بل  الجميع،  لدى  معروفًا  فاجرًا  سلوكًا 
تؤرشف  متيقظة،  لليمنيني  الجمعية  الذاكرة 
هذه الجرائم، وتسّجل كلَّ تفاصيلها؛ يك تتحّول 
والتهوين  التزوير  عىل  عيصٍّ  مدون  تاريخ  إىل 
فخاخ  يف  تقع  وال  األجيال،  لتتحصن  والتحوير، 
وتوالت  الزمن  طال  مهام  أخرى  مرّة  املجرمني 

األجيال.

دماج فاتحة الحرب الحوثية على الهوية
ظّل مركز دماج العلمي مناًرا للتحصيل، ومهوًى 
اليمن،  محافظات  من  الرشعي  العلم  لطالب 
ومن كل الدول العربية واإلسالمية، وكان الشيخ 
مقبل بن هادي الوادعي عالمة الدنيا ومحدثها 
–رحمه الله- قطبًا مينيًا تفخر به صعدة واليمن، 
العلمي عام ١٣٩٩ه  تأسيس معهد دماج  ومنذ 
الوادعي  مقبل  الشيخ  حّوله  1979م  لـ  املوافق 
له. ومنذ  إىل دار حديث ومركز دعوي ال نظري 
صعدة  من  رصختهم  يعلنون  الحوثيون  بدأ 
الشعب  هوية  تجاه  اإلجرامية  نواياهم  ظهرت 
اليمني وعقيدته وكل ما يتّصل بالسنة من منابر 
املساجد،  فاستهدفوا  الديني،  التعليم  ومراكز 
ودور التحفيظ، ومدارس ومراكز العلم الرشعي. 
إليهم-  الرشعية  املراكز  -أقرب  بدماج  فبدأوا 
وقتاًل  حصاًرا  حقدهم؛  جام  أهلها  عىل  وصبّوا 
العلم  طلبة  تهجري  من  تكنوا  حتى  وتجويًعا، 

صعدة  يف  مسريتهم  ويف  منهم،  دماج  وإخــالء 
كتاف  يف  الحديث  دار  مسجد  الحوثيون  فّجر 

عام 2014م.

المشروع الخميني يستهدف كل 
مساجد اليمن

الحوثية  التجريف  مسرية  استمرّت  وهكذا 
أنهم  منهم  ظًنا  نية،  السُّ اليمني  الشعب  لهوية 
مكانها،  الخمينية  العقيدة  إحالل  عىل  قادرون 
الحقد  من  نصيبها  عمران  ملحافظة  فكان 
الطائفي الحويث، وبدأت الهجمة عىل مساجدها 
ومراكزها العلمية السنية، ونالت 9 مساجد فيها 
وطال  وتدمريًا،  تفجريًا  الحوثية  االنتهاكات  من 
من  نصيبها  العاصمة  وأمانة  صنعاء  مساجد 
فيها  مسجًدا   86 فـ  الحويث؛  التدمريي  املرشوع 
والتدمري  والقصف،  واإلغــالق،  التفجري،  طالها 
 250 الحوثيون  وأغلق  واالقتحامات.  الجزيئ، 
من  أكرث  واختطفوا  صنعاء،  يف  تحفيظ  مدرسة 
وقاموا بسحب جميع  الله،  لكتاب  300 حافظ 
من  الكريم  القرآن  تحفيظ  ــدارس  م مناهج 
إلحالل  طائفية  مبناهج  ليستبدلوها  املــدارس، 
واستولت  مكانها.  الخمينية  الرفض  عقيدة 
أربعة  2019عىل  العام  خالل  الحويث  ميليشيا 
مباٍن شيّدها محسنون كمالحق تابعة للمساجد. 

 منذ تأسيس 
معهد دماج 
العلمي عام 

١٣٩٩هـ الموافق 
لـ 1979م حّوله 

الشيخ مقبل 
الوادعي رحمه 

الله إلى دار حديث 
ومركز دعوي ال 

نظير له.
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العدد »22« المنبر اليمني - مجلة شهرية

السنية للشعب اليمني على المحّك اليوم في ظّل جنون حوثي إيراني يسعى  الهوية 
األيام ساحة  يوًما من  التاريخ ما كانت  الوسائل، وهي عبر  بكل  تجريفها  إلى 

مستباحة مهما استطال الباغون عبر تاريخ اليمن.
الحوثيون فارتكبوا كلَّ محّرم ديًنا وعرًفا وقانوًنا، وفعلوا كل جرم شنيع كي يطمسوا  اجترأ  ولقد 
هوية الشعب المتجذرة في األجيال، ويغيروا ثقافة المجتمع وهويته الدينية، فاستهدفوا السنة 

ورموزها؛ تشويًها للراحلين من كبار األئمة، وتنكياًل باألحياء من أعالم الهدى وحَمَلة الشريعة.

هل ينجح الحوثيون في توطين 
المشروع اإليراني في اليمن؟

المنبر اليمني/ خاص

ملف العدد
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وهكذا استمرت مسرية الحويث يف كّل املحافظات 
تحفيظ  ومدارس  املساجد  تستهدف  اليمنية، 
كلام  الرشعي،  العلم  ومراكز  الكريم،  القرآن 
وطئت قدم امليليشيا محافظة؛ يف تعز، وعدن، 
ومــأرب،  والجوف،  والبيضاء،  وإب،  ولحج، 
وحجة، والحديدة، وشبوة، كلّها حظيت بنصيبها 
بلغ  اإلجرامية، حتى  الحويث  الدموي يف مسرية 
عدد املساجد التي استهدفها الحوثيون يف اليمن 
أكرث من 770 مسجًدا حسب إحصائيات رسمية 
مع  التواصل  لربنامج  اإلعالمي  املركز  أعدها 

علامء اليمن.

المشروع الحوثي استهداف العقيدة
 إن تركيز ميليشيا الحويث اإليرانية عىل املساجد، 
والجرأة عىل تفجريها وتدمريها ونهبها والعبث 
بها وانتهاك حرمتها، يدل داللة قاطعة عىل أن 
مرشوعها مييض نحو استهداف العقيدة نفسها، 
فاملساجد عند أهل السنة مقدسة، فهي منارات 
هدى  منارات  فيها  الدرس  وحلقات  املؤمنني 
ودعوة وتعليم، وهي محاضن النشء لرتبيتهم 
من  وتحصينهم  الصحيحة،  العقيدة  عىل 
الهدامة،  األفكار  ومخاطر  والشهوات  الشبهات 
والعقائد الباطلة، وألهمية هذا الدور للمساجد 
عليها،  والسيطرة  تدمريها  إىل  الحوثيون  عمد 
ومسخ  الهوية،  لتجريف  ِخطَابها؛  وترويض 
األجيال، وتجنيدهم لخدمة املرشوع اإليراين يف 

املنطقة.

الدورات الطائفية لتأسيس بيئة 
حاضنة للخمينية في اليمن

الطائفية  الدورات  إقامة  يف  الحوثيون  ينشط 
رشائح  كلَّ  يستهدفون  ومنطقة،  مدينة  كّل  يف 
تلك  إليه  تهدف  ما  وأّول  اليمني،  املجتمع 
املتأصلة  السنية  الهوية  طمس  هو  الــدورات 
طريق  عن  الـــدورة،  يف  املشارك  املتلقي  يف 
محارضات، ودروس، وتدريبات، وأفالم، وعروض 
معدة مسبًقا بخربات إيرانية لبنانية، يتم حشد 
باستخدام  فيها،  والتأثري  اإلقناع  وسائل  كّل 
العاطفي حيًنا، وبالرتغيب والرتهيب،  الخطاب 
والرضب عىل وتر املخاوف واملطامع يف نفسية 

املشارك يف الدورة أحيانًا أخرى.

ولدى الحوثيني برنامج تعبوي لكل حي وقرية 

تهدف  التي  الدورات  تلك  من خالل  ومنطقة، 
الخمينية،  بأفكارهم  مؤمنني  استقطاب  إىل 
ثم  الحياد،  األفكار من  تلك  املؤمن يف  ويتدرج 
االقتناع ببعض أفكارهم، ثم االقتناع بها جملة 
يف  للتضحية  االستعداد  إىل  وصــواًل  ــدة،  واح

سبيلها، واملشاركة القتالية يف الجبهات.

الحوثيون  التي يسيطر عليها  املحافظات  وتُعد 
بالسكان،  ــا  ازدحــاًم اليمن  محافظات  أكــرث 
الحويث  يسعى  برشيًا  مخزونًا  سكانها  وميثّل 
والعقيدة  لألفكار  حاضنة  بيئة  تحويلهم  إىل 
السنية؛  الهوية  طمس  طريق  عن  الخمينية، 
حوثية  أغلبية  إىل  الله-  سمح  -ال  لتتحول 
من  النحت  إىل  يعمد  ذلك  وألجــل  خمينية، 
لتحويل  املحافظات  لتلك  البرشي  املخزون 
الخمينية،  العقيدة  إىل  السنية  الناس  عقائد 
بتاريخه  الصلة  وتأسيس مجتمع ميني مقطوع 

السني ورموزه وعقائده.

إغراق اليمن بالحسينيات 
والمناسبات

األتباع  لتغذية  نفسية  معالجة  اإلغراق  وهذا 
ضد  يوجهونها  التي  الوحشية  الثأر  بعقيدة 
صورته.  وتشويه  واملنطقة،  اليمن  يف  سّني  كل 
وتأسيس  الدينية،  املناسبات  بتكرار  ويهدفون 
الحسينيات بكرثة يف اليمن -التي ما عرفت عرب 
إىل كرس حاجز  الفارسية-  البؤر  تاريخيها هذه 
أهل  جامهري  لدى  والفكرية  النفسية  املامنعة 
السنة يف اليمن بفرض تلك املناسبات ورشعنتها 
واالستقطاب،  التأثري  مساحة  لتوسيع  بالقوة؛ 
وتغيري معامل الوجه السّني لليمن، وهي مظاهر 
ويشمئز  يرفضها  األمر،  أّول  للمجتمع  صادمة 
منها، لكن هيبة السالح الذي يستخدمه الحويث 
القمعي  والسلوك  يعارضه،  صوت  كّل  ضّد 
اإلرهايب الذي ميارسه، واإلرهاب النفيس الدعايئ 
املشاهد  يدفع  وسلوكه،  ملنهجه  الرافضني  ضد 
إىل الصمت عىل مضض، ثم ما يلبث أن يصبح 
الحسينيات،  مشاهدة  عىل  مطبًّعا  املجتمع 
عاداته،  من  عادة  وتصبح  بها،  الجيل  فيلتحق 
مناسبات  يف  املجتمع  يشارك  مضض  وعــىل 
عليها  ويتعود  الصغار،  عليها   ويكرب  الرافضة، 

وحينها  الله-،  سمح  -ال  استمرت  إن  الكبار 
ستصري اليمن فعاًل مستوطنة إيرانية، ما مل يهب 
الخطر  من  واملنطقة  اليمن  إلنقاذ  اليمنيون 
ليصبغه  املجتمع  إىل  يتسلل  الــذي  الفاريس 

بهويته الخمينية املعادية لكّل محيطنا العريب.

صرخة ومناهج ومالزم 
مثلث التدمري الذي تغزو به امليليشيا املدارس 
واملساجد والجامعات، وبفعله أضحت املدارس 
تسيطر  التي  واملحافظات  صنعاء  يف  التعليمية 
عليها ميليشيا الحويث ميدانًا خصبًا لربامج الحويث 
املدرسية،  ــة  اإلذاع برامج  وباتت  الخمينية، 
املدرسية،  األنشطة  وشعارات  الصباح،  وطابور 
مسخرة  جميعها  املــدارس،  وبرامج  وفعاليات 
وباتت هوية  اإليرانية،  الخمينية  السموم  لبث 
الشعب اليمني السنية هدفًا للتجريف الحويث 
من  اليمنيون  يواجهه  ما  أخطر  وهذا  املدّمر. 
يتعرّض ألخطر  اليوم  اليمني  فالجيل  تحديات، 
الحوثيون  يكتف  ومل  أدمغة،  غسيل  عملية 
بذلك، بل إن ما يسمونها بالرصخة يتم تعميمها 
يف كّل مكان يتجّمع فيه الناس، ويفرضونها عىل 
وبعد  الجمعة  بعد خطبة  املساجد  يف  املصلني 
ع، وهذا الحضور  الصالة، ويف كل مجلس وتجمُّ
الطاغي تطبيع قرسي للمجتمع وصبغه مكرًها 
الحويث  ــرشوع  امل ينس  ومل  الــفــاريس.  باللون 
اإليراين املؤسسات األكادميية والجامعات، فكل 
برامج  لها  والرتبوية  التعليمية  املحاضن  تلك 
وجميع  والطالب  األكادمييني  تلزم  وأنشطة 
بحضورها  الجامعية  املؤسسات  منتسبي 
واملشاركة فيها قرًسا، وتحت إرهاب السالح يتم 
ترديد ما يسمونه قسم الوالية يف الجامعات ويف 
الفعاليات العامة، بل إن ثقافة امللزمة الطائفية 
حسني  الهالك  خطابات  من  أفرغت  التي 
ماجستري  لرسائل  موضوًعا  اليوم  باتت  الحويث 
الخطوات  عن  ناهيك  صنعاء..  يف  ودكتوراه 
الخبيثة التي خطاها الحوثيون وعبثوا باملناهج 
الدراسية حذفًا وإضافة مبا يضمن تغيري هوية 
النشء، وتغذيتهم بأفكار خمينية عدائية تجاه 

الصحابة، والتاريخ اإلسالمي والتاريخ اليمني.

يف  إيــران  تنفذها  هائلة  تجريف  عملية  إنها 
القوى  تحتشد  ومامل  الحوثية،  باألدوات  اليمن 
نحو  وتتقدم  خالفاتها،  وتتناىس  كلها،  اليمنية 
الخطر  هذا  من  واملحافظات  صنعاء  تحرير 
اليمن  ينتظر  مخيًفا  مصريًا  فــإن  الــداهــم، 

واملنطقة.

شعبان 1441هـ  - أبريل 2020م

 مــنــذ بـــدأ الــحــوثــيــون 
من  صرختهم  يعلنون 
صعدة ظهرت نواياهم 
اإلجــرامــيــة تــجــاه هوية 
ــي  ــنـ ــمـ ــيـ ــب الـ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ الـ

وعقيدته

 أغلق الحوثيون 250 
في  تحفيظ  مــدرســة 
صـــنـــعـــاء، واخــتــطــفــوا 
حافظ   300 مــن  أكــثــر 
ــلــه، وقــامــوا  لــكــتــاب ال
مناهج  جميع  بسحب 
مدارس تحفيظ القرآن 
المدارس؛  من  الكريم 
بمناهج  ليستبدلوها 
ــل  طـــائـــفـــيـــة مـــــن أجــ
الرفض  عقيدة  إحــالل 

الخمينية مكانها.

 اإلغراق بالمناسبات 
الــطــائــفــيــة مــعــالــجــة 
األتباع  لتغذية  نفسية 
الثأر الوحشية  بعقيدة 
الــتــي يــوجــهــونــهــا ضــّد 
كــل ســّنــي فــي اليمن 
وتشويه  والمنطقة، 

صورته

التي  المحافظات  ُتعد 
يسيطر عليها الحوثيون 
اليمن  محافظات  أكثر 
ــا بــالــســكــان،  ــ ــ ــاًم ــ ــ ازدح
ويمّثل سكانها مخزوًنا 
بشرًيا يسعى الحوثيون 
ــهــم بــيــئــة  ــل ــحــوي ــى ت ــ إلـ
حـــــاضـــــنـــــة لــــأفــــكــــار 

الخمينية.

11
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 ترديد الصرخة 
بين الخطبتين، 

ونهاية الخطبة، 
وبعد الصلوات؛ 

صارت شعار الوالء 
للحوثية، والبراء 

من الكافرين ـ كما 
يزعمون ـ وهو 

الشعار الذي خلق 
أزمة فكرية مع 

بعض الزيدية الذين 
ال يستسيغون هذا 

الشعار؛ ألنه لم 
يكن من مذهب 

أسالفهم، بل 
فرضه الحوثيون 

قسًرا.

نفسية العنف المذهبي لدى الحوثية بالتعبئة الطائفية   تغّذت 
تحت  النفسي  واالحــتــقــان  الــحــركــة،  داخـــل  االستثنائية 
دورات  لهم  وصــارت  اإللهية،  واألحقية  المظلومية  عقيدة  ازدواجــيــة  ضغط 
تعبوية، وثقافة تاريخية مغلوطة تعمل على “إنعاش العنف” وإذكاء الصراعات 

والكراهية انطالًقا من المساجد.

اإللهي  باالصطفاء  الغيبي  الوهم  صناعة  أيًضا: 
إىل قناعات مقبولة قطًعا، سواء الغيب التاريخي 
املايض بقمع آل البيت ـ كام يزعمون ـ، وتجريف 
ذهنية  يف  التضليل  بصناعة  لذلك  الداعمة  اآلثار 
املستقبيل  الغيب  أو  للتدجني،  قابلة  خالية 
الله  من  املختار  النوع  بأنهم  الخمينية  للعقيدة 
الذهنية  »ارتباط  ألن  القيامة!  يوم  إىل  الباقي 
دائم  وصدام  مبعارك  الحوثية  للنفسية  التاريخية 
ما  وهو  الحوثية..  للذاكرة  املالزمة  السمة  شكَّل 
بالسالح  التمسك  يف  الجامعة  استامتة  رس  يفرس 

كخيار مصريي«)1(.

هذان املساران يف التكوين النفيس للحوثية كفيل 
والثارات  باألحقاد  العربية  الجزيرة  يلغم  أن 
العمياء، واألفكار الليلية املظلمة التي جعلت من 
بلد  األحقاد يف كل  ناًرا مؤججة من  قصة كربالء 

إسالمي. 

خطباء من ظالم التاريخ:

غطى الحوثيون مساجد صنعاء بفلول من الشباب 
املتشعبة  الحوثية  التاريخية  بالعقيدة  املدجج 

التي  الخمينية  الثورة  وثقافة  اإليراين،  الفكر  من 
ضخت أساطري املظلومية آلل البيت، وأنهم أهل 
االصطفاء والدين الحق. وأما املخالفون لهم فقد 

ارتدوا، وكفروا، ونافقوا. 

الخطباء  هؤالء  يأيت  املعتم  التاريخ  نفق  ومن 
ليصبوا يف آذان الناس الزيف املمجوج كل جمعة، 
وليس مثت عقيدة يتحدثون عنها يف هذه الخطب 
إال الثأر للزهراء، واستعادة الحق اإللهي بالوالية، 
الحسني  قتلة  من  واالنتقام  املستكربين،  وقتال 
املمتدة  األموية  الدولة  وقمع  عيل،  بن  وزيــد 
سعود،  آل  قبضة  من  القرآن  وتحرير  اليوم،  إىل 
وإسقاط كتب الحديث التي يرونها مكذوبة عىل 
البيت  الدينية عىل حب آل  النبي»ص«، والرتبية 
الدين  وأعالم  وشفعاؤها،  الجنة  عتبة  هم  الذين 
من  وغريها  بهم..  إال  يُهتدى  ال  الذين  ومناراته 

املضامني التي تعاين من االحتقان العدايئ. 

محنة الصرخة:

الخطبة،  ونهاية  الخطبتني،  بني  الرصخة  ترديد 
للحوثية،  الــوالء  شعار  صارت  الصلوات؛  وبعد 

والرباء من الكافرين ـ كام يزعمون ـ، وهو الشعار 
الزيدية  عوام  بعض  مع  فكرية  أزمة  خلق  الذي 
الذين ال يستسيغون هذا الشعار؛ ألنه مل يكن من 
مذهب أسالفهم، حتى فرضه الحوثيون قرًسا، ومل 
يجرؤ أحد عىل االعرتاض حتى ال يواجه بالعنف؛ 
ألنه الشعار العاملي الذي ميثل إيران وأذنابها أمام 
العامل ـ كام يزعمون ـ. ويستميت الجندي الحويث 

يف إعالنه والدفاع عنه.

تلغيم الخطب الجاهزة:

املستمعون  يراها  نهايتها  إىل  الخطبة  فاتحة  من 
ترضية  فيها  يوجد  فال  طائفيًا؛  مذهبيًا  توظيًفا 
حديث،  وال  اسم،  لهم  يرد  وال  صحايب،  أي  عىل 
هناك  أن  املستمع  وينىس  قصة..  وال  قول،  وال 
فاملشاهد  النبي»ص«.  مع  كانوا  آخرين  صحابة 
حتى  فقط.  البيت  آل  يغطيها  النبي»ص«  حول 
أول من أسلم، واملهاجرون واألنصار ليس لهم أي 

ذكر يشيد بهم. 

الخطبة  فقرات  بني  الفصل  نداء  بعضهم  ويبدأ 
التوتر  من  بحالة  املجاهد«  املؤمن  »أيها  بعبارة: 

المنبر اليمني/ خاص

الحوثيون ..
     إنعاش العنف الطائفي

العدد »22« المنبر اليمني - مجلة شهرية

ملف العدد



13
شعبان 1441هـ  - أبريل 2020م

القداسة، ومل تخُل الخطبة من  واالمتالء بنشوة 
واألمريكان،  إرسائيل  وعمالء  املنافقني،  ألقاب: 
الخامس،  والطابور  واملــرتــزقــة،  واملرجفني، 
الكفر،  وأهــل  والبغاة،  والناكثني،  والخونة، 
تعّد  التي  املصطلحات  من  وغريها  واملخذلني..، 
مقدمات لتنزيل أحكام العنف املذهبي عليهم.

بألقاب  الحوثية  الحركة  رموز  يصفون  بينام 
الله،  أولياء  املؤمنني،  مثل:  والتزكية،  القداسة 
للجنة، حسم  بخلوصهم  كعقيدة  واملجاهدين.. 
من  والكفر  اإلميان  بني  الفاصل«  »الحد  نظرية 
خاللها. ويكررونها يف محتوى الخطبة، ويباهون 
واألعالم  العظمة،  بألقاب  السياسية  بالقيادة 
املنتظرين للخالص من الظلم املزعوم يف نظرهم.

يسيطر  لكن  العناوين  تتعدد  خطبة  كل  ويف 
العنف والكراهية، وتوجيه اآليات  عليها منطق 
الجهاد  نحو  الروحية  التغذية  عليه  يطلقون  مبا 
الجبهات،  يف  والفداء  والتضحية  واالستشهاد 
تلك  من  منــاذج  يــدي  وبــني  االستامتة.  بــروح 

العبارات:

املهدي  مسجد  خطبة  يف  تداواًل  املقاطع  أشهر 
معاوية  »قالوا  يقول:  حويث  لخطيب  بالتحرير، 
هريرة  أبو  مؤمن،  العاص  بن  عمرو  مؤمن، 
مؤمن... ويتابع حتى يقول: إن كان هؤالء من 
دين محمد فإين أبرأ من هذا الدين« ـ حسب 

قوله ـ.

أن  القارئ هذا، لكن عندما يعلم  قد يستغرب 
والرباء  والنفاق،  الكفر  آيات  انتقت  الحوثية 
لتهدد  والجهاد..  والقتال  والنصارى،  اليهود  من 
وفرضتها  القرآن،  بسلطة  لها  املخالف  املجتمع 
ولن  ويتقنوها؛  ليحفظوها  الحركة  أبناء  عىل 
يتقنوا غريها لو راجعته بالقرآن، ويتلوها يف كل 
عىل  ليضفي  والخطب..  والكتابات،  امللتقيات، 
وهو  ـ،  يزعمون  كام  ـ  القرآنية  الثقافة  نفسه 
ما تسمعه يف خطاب عبد امللك الحويث املتكرر، 
التواصل  صفحات  يف  حتى  قياداتهم،  وكتابات 

االجتامعي. 

ينبغي هنا أن نصوب النظر حول مواد الخطب 
وسمت  حوثية  لجنة  تعدها  التي  الجاهزة 
عىل  بتمريرها  األوقاف  وزارة  وتقوم  بالثقافة، 
الطائفي،  املذهبي  العقل  تثل  وهي  الخطباء، 
الخطباء؛ وما زال وهي  وال تعرب عن رأي آحاد 
وكلها  مقصودة،  فهي  رسمي  بتعميم  موزعة 
عىل  التأثري  بها  يستهدفون  مذهبية  مضامني 

العامة يف كل املجريات واألحداث.

ومن تلك المضامين:

يف خطبة الحكمة والصمود: جاء فيها »أما ترك 
مواجهة العدوان، وترك قتاله، فهو الذل بعينه، 
وتسليط  اإللهي،  السخط  وهو  برأسه،  والهوان 
داعش  وتكني  دمائنا،  وسفك  علينا،  األعــداء 
أطفالنا،  وذبح  وذبحنا  رقابنا،  من  والقاعدة 
وتدمري  أعراضنا،  وانتهاك  نسائنا،  واغتصاب 
إال  لدينا  خيار  فال  أجيالنا،  ومستقبل  حارضنا 

املواجهة والجهاد والتضحية«.

الذل  حياة  »أما  ورد  بالله:  الثقة  خطبة  ويف    
واملهانة، وتحت حكم العمالء واملرتزقة والخونة، 
موت  فهي  والــغــزاة،  املحتلني  رحمة  وتحت 

اإلهانة، والعار يف الحياة الدنيا قبل اآلخرة«.

تضمنت  للقتال  والدفع  التحريض  سياق  ويف 
خطبة التضليل اإلعالمي »وهذا العدو سيلحقك 
سواء صعدت يف أعىل الجبل أم دخلت يف شعب، 
أم هربت إىل قفرة، أم لجأت إىل مدينة... ولهذا 
للمنازلة  والعميل  الروحي  االستعداد  من  بد  ال 

الفاصلة والنرص الحاسم«.

لاللتحاق  الدعوة  أجل  من  مقدمة  هذا  كل 
بالدورات التجنيدية، وقال بعد ذلك: »واآلن مام 
ه املقاتلون ألعدائهم هو التدريب، التدريب  يعدُّ
التدريب  الهجوم،  التدريب عىل  االشتباك،  عىل 
التسجيل  إىل  نسارع  أن  فعلينا   ... الدفاع  عىل 
حتى الذي منعه العذر من االنخراط يف جبهات 

القتال يف تلك اللحظة، عليه أن يتدرب«.

هذه بعض النامذج الجاهزة التي نالها تهذيب، 
االرتجالية  والكلامت  واملحارضات  الخطب  أما 
لألفراد ففيها من التطرف والحقد الطائفي ما ال 

يبرش بخري يف مستقبل اليمن.  

الخطيب  سامت  أن  يــرون  الناس  أصبح  لقد 
خصائص  يف  االعتدال  حد  عن  خرجت  الحويث 
مالمح  وانتحل  والواعظ،  واملثقف  الخطيب 
يتحكم  وال  ومشاعره،  بعواطفه  العدوانية 
والنفاق..  الكفر  آيات  يقرأ  عندما  بانفعاالته 
الشخصيات  بعض  أســامء  عىل  يوجهها  حتى 
وفرط  السنية،  واملذاهب  اليمنية،  والقبائل 
االنتقام، ودعوة املصلني لتصفية املجتمع من كل 
مشكوك فيه، ويسبح يف الوهم القيادي للمحيط 
املكبوت  الحقد  أغراض  مع  وينساب  اإلقليمي، 
إىل  والدخول  والتنكيل  بالذبح  بالوعيد  داخله 
بيوت املنافقني... بحالة من الهيجان القلق. وهو 
املساجد  يعزفون عن  املصلني  الذي جعل  األمر 
أمام خطباء يعانون من  أنفسهم  عندما وجدوا 
القدوة  وروح  املعتدل،  القيمي  النظام  اختالل 

األخالقية، وفكر التوسط والتسامح.

---------------

)١( مري الحوري، الحوثيون قراءة يف التكوين النفيس، 

خاص بالراصد، 21 أغسطس 2017م.

ــة مــن  ــُل خــطــب ــخـ ــم تـ ــ ل
ــاب: الــمــنــافــقــيــن،  ــقــ ــ أل
ــل  ــ ــي ــ ــرائ ــالء إســ ــ ــمــ ــ ــ وع
واألمــــــــــــريــــــــــــكــــــــــــان، 
والمرجفين، والمرتزقة، 
ــخــامــس،  والـــطـــابـــور ال
ــة، والــنــاكــثــيــن،  ــخــون وال
الكفر،  وأهــل  والبغاة، 
وغيرها  والمخذلين..، 
ــن الـــمـــصـــطـــلـــحـــات  ــ مــ
الـــتـــي تـــعـــّد مــقــدمــات 
العنف  أحــكــام  لتنزيل 

المذهبي عليهم.

 الخطب، 
والمحاضرات، 

والكلمات 
االرتجالية للخطباء 
واألفراد الحوثيين 
فيها من التطرف 
والحقد الطائفي 

ما ال يبشر بخير في 
مستقبل اليمن

  ينساب الخطيب 
الحوثي بالوعيد 
بالذبح والتنكيل 

والدخول إلى بيوت 
المنافقين... بحالة 
من الهيجان القلق
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  مع هذا التحشيد 
المكثف لتغيير هوية 

المساجد اليمنية، 
والسعي إلى 

إحالل هوية دخيلة، 
واستمرار اإلذالل 

ضد الخطباء والدعاة 
وأئمة المساجد؛ فإن 
المواطنين ما يزالون 
في حالة رفض لهذه 

الفكرة الدخيلة

والحديثة  التاريخية  صنعاء  مساجد  يف 
تعددت املنابر، وكرايس العلم، ودرس طالب 
سقف  وارتفع  الخمسة،  املذاهب  العلم 
االجتهاد الفقهي حتى صار القايض محمد 
يف  السني  األصويل  العمراين  إسامعيل  بن 
فيها،  الفكري  الجدل  واشتد  زيدية،  بيئة 
عهد  يف  الحاكمة  بالسلطة  يصل  مل  أنه  إال 
إىل مصادرة حرية  الحديثة  اليمنية  الدولة 
واحد،  قالب  األفكار يف  التمذهب، وقولبة 

واالستقواء بقوة السالح.

صنعاء  عىل  وسيطروا  الحوثيون  جاء  وملا 
مخزونًا  معهم  جلبوا  2014م،  سبتمرب  يف 
املخالفني،  االنتقامية ضد  التعبئة  كبريًا من 
فصادروا منابر الخطابة واملساجد املناهضة 
باسم  للعبودية  الرافضة  الكهنوت  ملفاهيم 
لهوية  التجريف  بهذا  وكأنهم  ــالم،  اإلس
بن  عبدالله  قصة  أعادوا  اليمنية  املساجد 
فرقة  من  شخص  ألف  قتل  حني  حمزة، 
أحّقية  أن خالفوه يف مسألة  بعد  املطرّفية 

الحكم من البطنني.

ضد  االنتقامية  املــوجــة  لهذه  ونتيجة 
املساجد غادروا صنعاء غالبية أمئة املساجد 

املناطق  وخطبائها من صنعاء، وغريها من 
الخاضعة لسيطرة الحوثيني إىل خارج البالد، 
الرشعية،  الحكومة  سيطرة  مناطق  إىل  أو 
وتعرّض كثري منهم لالختطافات واإلخفاء يف 
السجون، وجزء منهم اعتكف يف منزله بعد 
أن صادروا مسجده ومنرب الخطابة الخاصة 
-وفًقا  الحوثيون  فجر  ذلــك  وفــوق  بــه، 
مسجًدا،   157 نحو  استقصائية-  لدراسة 
عمدت امليليشيا إىل تدمريها أو تحويلها إىل 

ثكنات عسكرية.

السيطرة  من  يتمكنوا  مل  الحوثيني  وألن 
مناطق  يف  املنترشة  املساجد  جميع  عىل 
أبقوا  فقد  لديهم-  الكادر  -لقلة  سيطرتهم 
عىل بعض أمئة وخطباء املساجد، ولكن بعد 
منكرات  وتقويم  نقد  يف  حريتهم  مصادرة 
مع  تتامىش  املنابر  فأصبحت  الحوثيني، 
دون  الخطأ  وتشاهد  الحوثيني،  منكرات 
فرضت  السنوات  مرّت  ما  وكل  تصحيحه، 
يف  عنها  للحديث  قضايا  عليهم  الجامعة 
اليمنيني  يصف  كأن  الجمعة،  يوم  خطب 
املناهضني ملرشوعها بـ»املنافقني، واملرتزقة، 

وأهل الباطل، واملوالني للكافرين«.

اضطهاد وتجريف للهوية

عىل  القامئة  بالعالقة  الحوثيون  يكتف  مل 
وخطبائها،  املساجد  أمئة  مع  االضطهاد 
تجريف  محاولة  إىل  أكرث  اتجهوا  ولكن 
الدينية والفكرية من خالل فرض  هويتهم 
دورات ثقافية عليهم، تستمر من ثالثة إىل 

 كــانــت صــنــعــاء كــتــاًبــا مــفــتــوًح، تــحــتــوي صــفــحــاتــه على 
المفاهيم الفكرية اإلسالمية والسياسية المختلفة، حتى 
جاء الحوثيون فحولوها إلى »ملزمة« تختزل مدينة ضاربة 
إلى  الممتدة  الحوثي  حسين  بأفكار  التاريخ  في  جذورها 

الفكرة الخمينية في إيران.
أمجد األحمد

مساجد صنعاء.. 
من التنوير والوعظ

إلى َمالزم بأفكار خمينية

14
العدد »21« المنبر اليمني  -  مجلة شهرية
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املساجد  يقضيها خطباء وأمئة  أيام،  عرشة 
يف مكان غري معروف، يخصصه الحوثيون، 
وأفكار  مفاهيم  عن  دروًسا  فيه  ويتلقون 
ــالزم«؛  »م يف  تركها  التي  الحويث  حسني 
إىل  الدعوة  غايتها  مفاهيم  عىل  تحتوي 
من  أعالم  مُيثلها  التي  بـ»الوالية«  اإلميان 
الحوثيني، وتتمثل حاليًا بعبد امللك الحويث، 
وكذلك وصف الرافضني لهذا املرشوع بأنهم 

موالون لـ» الكفار وأمريكا وإرسائيل«.

أحد  يف  وإماًما  خطيبًا  سألت  أيام  قبل 
مع  وضعهم  عن  إب،  محافظة  مساجد 

الحوثيني، فقال:

»يحاول الحوثيون بشكل دائم أن يفرضوا 
علينا الذهاب إىل الدورات الثقافية، يقوم 
بها ُمرشف املديرية التي يقع مسجدي يف 
يف  أعذاًرا  أختلق  كنت  طاملا  لكن  نطاقها، 
عدم الذهاب، إال أن هذا املرشف -ويُدعى 

بأيب محمد السيقل- يطلق دامئًا تهديدات 
يف  سيبقى  الـــدورات  سيحرض  من  بــأن 
مسجده، ومن سيتغيّب سيغري ويستبدل 

بشخص آخر«.

وال تقترص املشكلة ُهنا يف تهديد الحوثيني 
من  منعهم  يف  املساجد  وأمئة  للخطباء 
أرسهم  مع  إخراجهم  يف  ولكن  الخطابة، 
ومصادرته  للمسجد  التابع  السكن  من 
أقىس  يعّد  وهذا  لهم،  مواٍل  آخر  إلمام 
أنواع االضطهاد واإلذالل، يف ظرف يعيش 
الناس يف اليمن أصعب حياتهم املعيشية، 
احتياجات  تلبية  عىل  قدرتهم  وعــدم 

أرسهم اليومية.

أن  -بعد  يقول خطيب مسجد يف صنعاء 
سألته يف ذات املوضوع حول ابتزازهم من 
قبل الحوثيني- : »إن الحوثيني كثفوا مؤخرًا 
إىل  املساجد  وأمئة  لخطباء  الدعوات  من 
الدورات الثقافية، وهناك كثري من الخطباء 
الحضور  رفض  ومن  الــدورات،  إىل  ذهبوا 
أوقفوه من الخطابة، وأخرجوه من املبنى 

الذي يسكن فيه التابع للمسجد«.

الحوثيني  بني  العالقة  من  الصورة  هذه   
االضطهاد،  عىل  القامئة  املساجد  وخطباء 
عموم  يف  والحاصلة  الفعلية  الصورة  هي 
سيطرتهم،  تحت  تــزال  ما  التي  املناطق 
خالفًا ملا يصوره الحوثيون بأنهم متعايشون 

مع املساجد التابعة للسلفني أو لإلصالح.

بيد  تــزال  ما  مساجد  هناك  أن  صحيح 
ال  أصحابها  لكن  الدعوية،  التيارات  هذه 
الحوثيني،  ميليشيا  مخالفة  عىل  يقدرون 
عن  ومروقها  وأخطائها  جرامئها،  وتبيني 

وبهذا  ومقاصده،  الصحيح  االسالم  منهج 
بقاء  من  مستفيدة  الحويث  ميليشيا  تكون 
هذه املساجد للحديث بأنها متعايشة مع 
وليست  سلطة  صارت  باعتبارها  اآلخــر، 

جامعة طائفية.

لخطباء  يرتكوا  لن  فالحوثيون  ذلك،  ومع 
املساجد منابرهم حتى وإن تّكنوا من فرض 
أفكارهم عىل خطباء املساجد؛ ألن هدفهم 
يف األخري هو السيطرة عىل املساجد، وإعالن 
كل  نهاية  وإطالقها  املنابر،  يف  الرصخة 
هايل  جامع  شاهدنا  فمثال:  خطبة جمعة، 
وسط صنعاء عقب دخول الحوثيني صنعاء 
لفكر  املعادي  األول  الخطيب  غادر  حني 
يتحّدث  ال  آخر  خطيب  أىت  ثم  الحوثيني، 
عن الحوثيني ويهاجم خصومهم، ومل يكتفوا 
أصحاب  من  بنظرهم  يزال  ما  ألنه  بذلك؛ 
حوثيًا  خطيبًا  ففرضوا  التكفريي«  »املنهج 
وشعار  رصخة  خطبة  كل  نهاية  يف  يؤّدي 

إيران أمام املصلني.

وللتأكيد أن هذه امليليشيا ما تزال تعيش 
يف حــالة ارتيــاب من املواطنني الرافضني 
ودعوتهم  الحـــــوثيني  الخطبـــاء  لهؤالء 
الطائفية املشحــــونة بالكــــــراهية، فقد 
وضعت يف كثري من املساجد املغتصبة يف 
املساجد  بوابات  أمام  أمنيًا  حاجزًا  صنعاء 
من  يحدث  مل  ما  وهذا  املصلني،  لتفتيش 

قبل يف تاريخ اليمن الحديث.

لتغيري هوية  املكثف  التحشيد   ومع هذا 
دخيلة،  هوية  وإحالل  اليمنية،  املساجد 
الخطباء  ضد  اإلذالل  عالقة  واستمرار 
ما  املواطنني  فإن  املساجد؛  وأمئة  والدعاة 
يزالون يف حالة رفض لهذه الفكرة الدخيلة، 
وبهذا الرفض- إن استمر- ستعود مساجد 
إىل  املحافظات  بقية  يف  وغريها  صنعاء 
هويتها، ودورها يف الوعظ والتنوير، وطي 
مالزم الحويث املمسوسة بشيطان الخميني.

1515
رجب  1441هـ  - مارس 2020م

ــالـــرفـــض الــشــعــبــي   بـ
ــيــة  ــلـــفـــكـــرة الــخــمــيــن لـ
ــة ســـتـــعـــود  ــ ــل ــ ــي ــ ــدخ ــ ال
مساجد صنعاء وغيرها 
المحافظات  بقية  في 
ودورهـــا  هويتها،  ــى  إل
فــي الــوعــظ والــتــنــويــر، 
الحوثي  ــالزم  مـ وطـــي 
بشيطان  الممسوسة 

الخميني.

 لـــم يــكــتــف الــحــوثــيــون 
بــقــمــع واضــطــهــاد أئــمــة 
بل  وخطبائها،  المساجد 
دورات  إلى فرض  اتجهوا 
تستمر  عليهم،  ثقافية 
من ثالثة إلى عشرة أيام، 
عن  دروًســا  فيها  يتلقون 
حسين  وأفــكــار  مفاهيم 
الـــحـــوثـــي، فـــي مــحــاولــة 
الدينية  هويتهم  لتجريف 

والفكرية.

 نتيجة للموجة 
االنتقامية الحوثية 

ضد المساجد 
غادر غالبية أئمة 

المساجد وخطبائها 
صنعاء وغيرها من 
المناطق الخاضعة 
لسيطرة الحوثيين 

إلى خارج البالد، 
أو إلى مناطق 

سيطرة الحكومة 
الشرعية
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إن ما ارتكبته وترتكبه ميليشيا الحويث اليوم 
من تدمري وهدم للمساجد، واألربطة واملراكز 
مروًرا  دماج يف صعدة،  من  ابتداء  العلمية، 
بعمران وصنعاء وحجة وبقية مناطق اليمن، 
السلفيني  القضاء عىل خصومه  إطار  يأيت يف 
اإلرهاب،  محاربة  بذريعة  رئيسية،  بدرجة 
الرأي  أمام  ومكشوف  سخيف  ادعاء  وهو 
العام؛ كون هذه املساجد تُعنى بتخريج طلبة 
رسوله،  وسنة  الله  لكتاب  الحافظني  العلم 
نظر  ويف  املعتدلة.  الرشعية  العلوم  ومناهج 
ميليشيا الحويث هؤالء هم أخطر الناس عىل 
مرشوعهم الفاريس الخميني؛ لذا يسعون إىل 
املعتدل  الوسطي  السني  الفكر  القضاء عىل 
من خالل القضاء عىل الجامعة ذاتها؛ ليخلو 
من  األمرين  ذاقوا  وقد  خاصة  امليدان.  لهم 
طالب مركز دماج يف صعدة الذين واجهوهم 
السالح  أكرث من  والعقيدة  بالعلم  متسلحني 
التقليدي، فصمدوا شهوًرا بني نريان أسلحته، 
يف الوقت الذي سقطت معسكرات كبرية يف 

غضون أيام. 

المساجد أولى حلقات االستهداف 

وحلقاتهم  ومراكزهم  العلم  طلبة  مساجد 

أخطر األسلحة عىل الحويث؛ لذا كانت _ وال 
بذلك  أولوياته. وقد رصح  أوىل  تزال _ من 
عيل  أبو  العسكرية  ميليشياتهم  زعيُم  علًنا 

الحاكم بأنهم تذوقوا املّر يف دماج.

الحويث يرى يف كلِّ  فإن  ومثة مسألة أخرى، 
خطرًا  وثقافته  فكره  تخالف  ثقافة  أو  فكر 
يجب مواجهته؛ ألن أفكاره الزائفة، وثقافته 
الكهنوتية تتبخر وتتالىش أمام فكر الشباب 
ينسوا  ولن  الصحيحة،  عقيدته  إىل  املنتمي 
الشيخ مقبل بن هادي الوادعي -رحمه الله- 
وهو يفنُد أباطيلهم، ويرّد عىل شبهاتهم منذ 

عقود حتى توفاه الله.

اسُمها  الحرشات  من  صغريٌة  ُدويبٌة  ومثّة 
واألماكِن  مِن  الدِّ يف  إال  تعيش  ال  »ُجَعل«، 
الورد  أماكن  إىل  نقلها  تم  ما  فإذا  املتسخة، 

ترض، فتموت. ويف هذا قال الشاعر: 

نيعَة لألنذاِل تفسُدهم إنَّ الصَّ

كام ترضُّ رياُح الورِد بالُجَعِل

اليمن بهذه الحرشة؛  وما أشبه الحوثيني يف 
الجهل، وال  انترَش  تنترُش إال حيُث  حيث ال 
التعليم  محدودي  بني  إال  وجوٌد  لها  يكوُن 
ضد  الــنــور..  ضد  فهي  ولهذا  والثقافة؛ 

التعليم.. ضد الثقافة.. ضد املعرفة. ومن هنا 
نعرف رسَّ استهدافهم املتزايد دوًما للتعليم، 
الثقافة والتنوير. إنه  العبادة، ومراكز  وُدور 
يخشونه  الذي  األقوى  االسرتاتيجي  الّسالح 
واملــدفــع.  البندقية  خشيتهم  مــن  ــرثَ  أك
يف  والثقافة  للتعليم  اإلمامة  واستهداف 
تخليق  يريدون  أنهم  ذلك  قديم،  اليمن 
أتباع كيفام اتفق، ال صناعة أجيال مستنرية 
بالعلم؛ ألن سوءاتهم ستنكشف بالعلم، وكل 

الحوثيني وتاريخهم سوأة. 

لم يكن مستغرًبا أن يكون الهدف األول لميليشيا الحوثي استهداف المساجد، 
ودور العلم الشرعية، وحلقات تحفيظ القرآن الكريم، فبرغم أن هذه العصابة 
تنسب نفسها إلى القرآن تحت مسّمى »المسيرة القرآنية« إال أنها من أشد 

الناس عداوة للقرآن، وحامليه، والمساجد، ومؤسسات القرآن.

العلم  طلبة  مساجد   
وحلقاتهم  ومراكزهم 
أخــــــطــــــر األســــلــــحــــة 
ــي؛ لـــذا  ــ ــوث ــحــ ــ ــلـــى ال عـ
 _ تـــــزال  وال   - كـــانـــت 
مـــن أولــــى أولــويــاتــه، 
علًنا  بذلك  صــّرح  وقــد 
ميليشياتهم  ــُم  ــيـ زعـ
أبـــو علي  الــعــســكــريــة 
تذّوقوا  بأنهم  الحاكم 

المّر في دماج.

الحوثيون واستهداف المساجد 
ودور العلم .. الخلفية التاريخية

     ثابت األحمدي
 باحث في شؤون الفكر 

اإلسالمي والتاريخ السياسي 

16
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 الحوثي يرى في كّل 
فكر أو ثقافة تخالف 
خطًرا  وثقافته  فكره 
ــجــــب مـــواجـــهـــتـــه؛  ــ ي
الزائفة،  أفــكــاره  ألن 
الكهنوتية،  وثقافته 
ــى  ــالشـ ــتـ ــر وتـ ــبـــخـ ــتـ تـ
أمــــام فــكــر الــشــبــاب 
المنتمي إلى عقيدته 
ــة، ولــــن  ــحــ ــ ــي ــحــ ــصــ ــ ال
مقبل  الشيخ  ينسوا 
ــوادعــي  ــن هـــادي ال ب
ــه- وهــو  ــلـ ــه الـ ــمـ -رحـ
أباطيلهم، ويرد  يفنُد 
منذ  شبهاتهم  على 
عـــقـــود حــتــى تــوفــاه 

الله

معالم التدمير الممنهج

لدور  املمنهج  التدمري  معامل  استقراء  وقبل 
السياسة  وهي  ــ  واملساجد  والثقافة  العلم 
ــ  قدميًا وحديثا  اإلمامة  كرادلة  لدى  املتبعة 
تجدر اإلشارة إىل أن هذا الكيان يرى يف نفسه 
الذي يحقُّ له دون غريه احتكاَر  الوحيُد  أنه 
الناس؛ كون  به عىل  العلم، وتثيله، والتعايل 
علمهم ــ حّد اعتقادهم ــ علاًم لدنيا بالوراثة 
من جدهم رسول الله الذي ينتمون له اّدعاء. 
رَسالٍَة  يف  حمزة  بن  عبدالله  إمامهم  يقول 
وجهها إىل أهل مأرب أيام ُحكمه: ».. واعلموا 
الح -صىل الله عليه وسلم-  أنا أوالُد الرجل الصَّ
نَن،  ائع، وسنَّ َهِذه السُّ الذي رشع َهِذه الرشَّ
الجور،  رسوَم  وطمَس  العدل،  رسوم  وأوضَح 
وطرائقه  وُسننه  بآثاره  النَّاِس  أعلم  فنحُن 
وعلومه، فال تهلكوا أنفَسكم بالجهالة والعمِل 
أمريِ  عن  روينا  أنا  واعلموا  بصرية،  غري  عىل 
املؤمنني أنه قال: أيها الناس، اعلموا أن العلم 

نبيكم،  عرتة  األنبياء يف  الله عىل  أنزله  الذي 
أْصالب  من  تُُنوِسَخ  أمر  عن  بكم  يُتاه  فأين 
وهم  فيكم،  مثلها  َهؤالء  فينة؟  السَّ أْصحاب 
لم،  كالكهِف ألْصحاِب الكهف، وهم باُب السِّ
لم كافة، وهم باُب حطة، من  فادخلوا يف السِّ
الذي أوَصلكم  الله  دخله ُغفر له.. واْحمدوا 
وقتًا تقتدون يف ديِنكم بعرتة نبيِّكم، تأخذون 
الَحق من أْهله، وتقتبسون النور من معدنه، 
وتنتسبون إىل العرتِة الطاهرة التي ُخلقت من 
طينٍة عليني، وُربيت يف ُحجوِر النبيني..« إلخ. 
بن  عبدالله  اإلَمام  مكاتبات  مجموع  انظر: 

حمزة، بتحقيق عبدالسالم الوجيه، ص: 18.

نفِسه،  عىل  معزواًل  اليََمَن  األمئَُّة  أبقى  لقد 
عُب نوَر  ومنغلًقا عىل ذاتِه، حتى ال يرى الشَّ

العلم، فتنكشَف حقيقتُهم عىل املأل. 

مساجد  حمزة  بن  عبدالله  ــام  اإلم هــّدم 
وكانت  كاملة،  العلمية  وأربطتهم  املطرفية 
فانترش  مبكرة،  علمية  جامعات  حينها  تثّل 
متجاوزين  تنمحي،  الخرافة  وبدأت  العلم، 
ابن  فقام  البيت،  آل  بأفضلية  يسّمى  ما 
حمزة وقتل طالب العلم، وهدم مساجدهم 
قَال  وقَْد  ووقش،  سناع  يف  كاملة  وأربطتهم 
أن  »أريد  عليهم:  القضاء  من  تّكن  أن  بعد 
أْجعلها ُسنَّة باقيَة يعمُل بها من قَام ودَعا من 
أْهل البيت فيام بعد«. انظر السرية الرشيفة 

املنصورية، أبو فراس بن دعثم، 95/3.

وحنَي غزا آُل رشف الدين الطاهريني إىل رداع 
علمية  مكتبة  أضخم  عىل  يطرة  بالسَّ قاموا 
ِضمن  من  وكانت  ومصادرتها،  اليمن  يف 
ونفائُس  درٌر  فضاعْت  والغنائِم،  املنهوبات 
من  يكون  التي  الحروب  َهِذه  بني  عظيمٌة 
عىل  القضاء  جانب  -إىل  أهداِفها  ضمِن 
موروٍث  من  يحمُل  ما  عىل  القضاء  الخْصم- 
أواًل  هو  املوروَث  َهذا  أنَّ  مع  وآثار،  وثقافٍة 
ملَك  وليس  ة،  وأمَّ وَحضارٍة  بلٍد  ملُك  وآخرًا 
أْشخاٍص بعينهم؛ بل لقد بلَغ الحاُل بالفئاِت 
اعاِت التَّاِريِْخيَِّة أن  املهزومِة يف كثريٍ من الرصِّ
اضطُرْت إىل إحراِق ما بحوزتها من وثائق أو 
جند  مداهمة  خشيَة  بنفسها،  مخطوطاٍت 
فتكون من  وبيوتهم،  ملنازلهم  اإلمامة  وأتباع 

القرائِن التي تديُنهم بأي توّجٍه أو موقف. 

تاريخ من الهدم

كتابه  يف  األكــوع  عيل  محمد  املــؤرخ  وذكر 
اإلَمــام  أن  اليمن«  يف  اإلْسالميَّة  ــدارس  »امل
املهدي محمد بن أحمد بن الحسن َصاِحب 
سعى  من  أّول  كان  1130هـ،  ت:  املواهب، 
يف خراب املدرسة العامرية يف رداع؛ ألنها يف 
اعتقاده من آثار كّفار التأويل، وكفاُر التأويل 
ال حرمة لهم وال قرىب، لوال أن القايض عيل بن 
أحمد الساموي تصّدى له بقوة، محذًرا إياه 
من مغبة ذلك. فتوقف املهدي، واكتفى بهدم 
أقسم عىل  قد  كان  ألنه  بيمينه؛  برًا  رشفاتها 
اليمن،  يف  اإلْسالميَّة  املدارس  انظر:  هدمها.! 

ص: 338. 

لقْد كان أوُل ما َعمله اإلَماُم يحيى عنَد ُدخوله 

َصنعاء ـ بعد انتصاره عىل األتراك العثامنيني 
وقَْد رحلوا عن اليََمِن ـ أن َهدَم دار املعلمني 
التي بناها األتراُك لليمنيني، وقىض عىل كثريٍ 
من املَعامل الحضاريَِّة التي من َشأنها أن تنرَي 

باِب والنَّاِشئة. عقوَل الشَّ

جيوش  عن  املجاهد  محمد  العالمة  ويذكُر 
اإلمام يحيى حني دخلْت تعز ».. أنهم بدأوا 
الرُسوليَِّة  ــدارِس  امل من  املتبقي  مبهاجمِة 
وا الزخارَف، وقرشوا القباَب،  واملساجِد، فكرسَّ
بحثًا عن كنوٍز وراءها، فكان وْهاًم ُمدمرًا، ثم 
وكانْت  بغيًضا،  تزيًقا  األرشفيَّة  مكتبَة  مزقوا 
واملخطوطاِت  الحقِب  كتب  بروائعِ  عامرًة 
انظر:  أثر«.  فيها  يبق  مل  إنه  حتى  النادرة، 
التَّاِريْخ  دوحة  يف  نظري  غصن  تعز  مدينة 

العريب، 206.

ويف واحدٍة من الحامقاِت التاريخيَّة، وِسيَاَسة 
الهمجيَِّة والحقد التي اتَّبعها َهؤالء، أن عمَد 
اإلَماُم يحيى عام 1928م إىل ُمصادرة الوقف 
عىل أكرب َمدرَسة دينيَّة، وُعرفت عند البعض 
بجامعة األشاعرة، كانت تُدرُِّس مختلَف فنون 
شهرتُها  زبيد  وملدينة  بتهامة.  زبيد  يف  العلم 
الِعلِميَّة  التي تجاوزْت املحليَّة إىل الُقطرية، 
وتوافد َعليْها آالف املُريدين عىل ما يزيد عن 
يف  الُعلامء  آالف  منها  وتخرج  عام،  مثامنئة 
مختلف املجاالت، ومل يبق بعد تلك املصادرة 
إال املدارُس الصغريُة، والكتاتيُب األولية؛ وتبع 
األوقــاف،  أمــوال  من  العديد  مصادرة  ذلك 
وإغالق املدارِس يف أكرثِ من مكاٍن عىل طول 
يف  سبتمرب   26 ثورة  انظر:  األْسَفل.  اليََمِن 

اليمن، جلوبوفسكايا إلينا، ص: 154. 

 يرى الكيان الحوثي 
نــفــســه أنـــه الــوحــيــُد 
دون  لــه  يحقُّ  الــذي 
العلم،  احتكاَر  غيره 
والتعالي  وتمثيله، 
ــاس؛  ــ ــن ــ ــه عـــلـــى ال ــ بـ
حــّد  ـــ  ـ علمهم  كـــون 
علًما  ـــــ  اعــتــقــادهــم 
ــة من  ــوراث ــال ــا ب ــي ــُدن َل
الله  رســــول  جــدهــم 
ــمــون لــه  ــت ــن ــذي ي ــ ــ ال

اّدعاًء.
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مرحًبا معايل الوزير	 

الداعمــة  املجلــة  هــذه  يف  بكــم  مرحبًــا 
ــادة  ــريب بقي ــف الع ــود التحال ــة ولجه للرشعي
يف  الشــقيقة  الســعودية  العربيــة  اململكــة 
اليمــن، مــن خــالل تبنــي خطــاب إعالمــي 
متــزن، يركــز عــىل العــدو الحقيقــي وهــو 
ميليشــيا الحــويث االنقالبيــة املدعومــة مــن 
ــف  ــم مواق ــا، ويدع ــح انتهاكاته ــران، ويفض إي

الحكومــة.

الوزارة 	  عمل  واقع  عىل  أطلعونا 
يخص  فيام  الحايل  الوضع  ظل  يف 
إدارة مكاتب األوقاف يف املحافظات 
التنسيق  ومــدى  عليها  واإلرشاف 

وتنفيذ املهام؟

طبًعــا الــوزارة يف كلِّ األحــوال تســلمناها وهــي 
حقيبــة أفــرغ الحوثيــون محتواهــا، وعملنــا 
وفــق  قامئًــا  مؤسســيًا  كيانًــا  إعادتهــا  عــىل 
اإلمكانــات املتاحــة، وال زالــت ميليشــيا الحــويث 
االنقالبيــة مســيطرة عــىل مبنــى الــوزارة يف 
ــه وفــق  ــك مــا نقــوم ب العاصمــة صنعــاء؛ ولذل
املتــاح، ونقــوم بــاإلرشاف املبــارش عــىل مكاتــب 
القطاعــات  وإدارة  املحافظــات  يف  األوقــاف 
أيًضــا. والحقيقــة أن املكاتــب يف املحافظــات لهــا 
صالحيتهــا اإلداريــة، ونحــن نــرشف، وحــني نــرى 
تجــاوزات فإننــا نوقفهــا، كــام أن لدينــا تواصــاًل 
مــع الســلطات املحليــة يف املحافظــات لتســهيل 
عمــل املكاتــب وموظفــي فــروع الــوزارة يف 
ــزة  ــض األجه ــب إرشاك بع ــي تتطل ــوال الت األح

ــاف . ــب األوق ــع مكات م

للتعامل 	  اسرتاتيجية  لديكم  هل 
املحافظات  يف  األوقاف  مكاتب  مع 
امليليشيا  سيطرة  تحت  الواقعة 

الحوثية؟

املكاتــب التــي تخضــع للميليشــيا الحوثيــة تــم 
تغيــري مدرائهــا، وال تخضــع للحكومــة الرشعيــة، 
ــد  ــم بع ــول إليه ــكان الوص ــة مب ــن الصعوب وم
ــا  ــول إنن ــم الق ــن امله ــن م ــري اإلداري، لك التغي
نســتوعب بعــض موظفــي الــوزارة ممــن ليــس 
لهــم موقــف مــع الحــويث، مثــل: موظفــي قطــاع 
لخربتهــم  الحــج  موســم  يف  والعمــرة  الحــج 
يف إدارة مواســم الحــج، وتقديــرًا لجهودهــم 

ــوزارة. ــبقيتهم يف ال وأس

ِبْنَيْة 	  تغيري  عىل  الحويث  يعمل 
كثري  ومصادرة  اليمن  يف  األوقــاف 
ما  التاريخية وغريها؛  الوقفيات  من 

املوقف إزاء ذلك؟

الكهــوف،  مــن  أتــت  ميليشــيا  أمــام  نحــن 
كل  ونهبــت  الدولــة،  مؤسســات  واحتلــت 
خرياتهــا باســتخدام القــوة؛ ولذلــك قمنــا بواجبنا 
القانــوين، وأصدرنــا يف 24 أغســطس 2017م، 
ـا يقــيض ببطــالن أي ترصفــات يف  قــراًرا وزاريًـّ
أرايض الوقــف مــن قبــل االنقالبيــني، ويف 25 
نوفمــرب 2019م أصدرنــا قــراًرا وزاريًا آخــر حّذرنا 
ــا أي  ــداء عــىل األوقــاف، واعتربن ــه مــن االعت في
تــرصف فيــه مــن غــري مكاتــب األوقــاف التابعــة 
للرشعيــة ويف مناطــق الحوثيــني باطــاًل وبحكــم 
املعــدوم؛ ولذلــك فــإن أي تــرصف ال يســقط 
ــرصّف  ــن ت ــاة كل م ــنقوم مبقاض ــادم، وس بالتق

ــن  ــه-. نح ــيئة الل ــرتدادها -مبش ــاف واس باألوق
ــك. ــدرك ذل ــن ي ــة واملواط ــل كدول نتعام

يف 	  الــحــويث  ــل  وص ــدى  م أي  إىل 
تجريف األوقاف؟

إىل كل فعــل ال تصلــه يــد املســاءلة، ولــك 
ــام  ــن ك ــاء.. لك ــا تش ــك م ــد ذل ــل بع أن تتخي
بالتقــادم مطلًقــا،  أســلفت ال يســقط هــذا 

وســنعمل عــىل اســرتداده -إن شــاء اللــه-.

يعمد الحويث إىل تغيري واقع الهوية 	 
خالل  من  اليمنية  والقيم  والثقافة 
وصياغة  املساجد،  عىل  السيطرة 
خطاب ديني طائفي متطرّف، حدثنا 

عن ذلك، وما العمل ملواجهته؟

هــذا ليــس واجــب األوقــاف فقــط، فبقــدر 
ــب  ــك واج ــو كذل ــمي، ه ــب رس ــو واج ــا ه م
والدعــاة،  العلــامء  واجــب  مجتمعــي، 
الــرأي،  وناشــطي  والسياســيني،  واإلعالميــني، 
وأربــاب األقــالم واملثقفــني. إن مــا يعمــل عليــه 
الحــويث هــو تجريــف للعقــل الجمعــي والهويــة 
واســتبدالها  لطمســها  محاولــة  يف  اليمنيــة 
بأفــكار إيرانيــة دخيلــة عــىل املجتمــع، ونحــن 
يف الــوزارة عــرب قطــاع اإلرشــاد نعمــل عــىل 
الدينيــة  القيــم  غــرس  شــأنه  مــن  مــا  كل 
ــامء  ــق العل ــن طري ــاس، ع ــدى الن ــطية ل الوس
والخطبــاء واملرشــدين الذيــن نزّودهــم بالكتــب 

الحوثي ليس له حاضنة وسينهزم 
والمملكة تقف مع اليمن في كل المراحل

بالوسطية  الــمــتــزن  الــديــنــي  الــخــطــاب  بــشــأن  ــاد  ــ واإلرشــ األوقـــــاف  وزارة  ُتــعــنــى   
واالعــتــدال، وهــي معنية مــن خــالل إدارتــهــا لــشــؤون اإلرشـــاد والــوعــظ واألوقـــاف 
الــدرس  وحلقات  الوعظ  منابر  خــالل  من  الحوثي  ميليشيا  مع  الفكرية  بالمواجهة 
من  بــدعــم  اليمنيون  يخوضها  الــتــي  الــتــاريــخــيــة  الــمــعــركــة  وإن  الــتــوعــيــة.  وحــمــالت 
والخطباء  العلماء  أدوار  تجعل  الــســعــوديــة  العربية  المملكة  بــقــيــادة  التحالف 

ــران.. ــ ــدارة الــتــصــّدي لــأفــكــار الطائفية الــمــســتــوردة مــن إي  والـــدعـــاة فــي صــ
األوقــاف  وزيــر  عطية  أحمد  الدكتور  حديث  كان  وغيرها  األدوار  هذه  حول 

واإلرشاد لمجلة »  «.

حوار
وزير األوقاف واإلرشاد لمجلة »              «:

 المواقف األخوية الصادقة من قبل األشقاء في السعودية ثابتة في 
كل المنعطفات، ومعروفة لدى الشعب اليمني، وها هي اليوم تقود 

عاصفة الحزم الستعادة الشرعية وإعادة اليمن إلى حضنه العربي.

واجب العلماء 
والدعاة واإلعالميين 

والسياسيين وناشطي 
الرأي وأرباب األقالم 
والمثقفين، التصدي 

لتجريف الحوثي للعقل 
الجمعي والهوية 

اليمنية في محاولة 
لطمسها واستبدالها 

بأفكار إيرانية دخيلة 
على المجتمع.

حوار خاص
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املتخصصــة، أو عــرب الــدورات والــورش، أو عــرب 
املحــددات والبيانــات، أو مــن خــالل املؤتــرات، 
ــة التــي تغــرس يف  ــك عــرب املراكــز الصيفي وكذل
أجيالنــا مفاهيــم اإلســالم الوســطي، وتحــّذر 
مــن كّل األفــكار الطائفيــة واملذهبيــة املتطرفــة 
اليمنــي،  النســيج  يف  الهــوة  تعّمــق  التــي 

وتؤســس ملزيــد مــن الكراهيــة.
وهنــا أؤكــد أن كّل مثقــف مينــي مســؤول، 
واملســؤولية األخــرى أيًضــا تقــع عــىل مــن 
ــوا  ــأن يحفظ ــيا، ب ــيطرة امليليش ــت س ــم تح ه
أبناءهــم وأرسهــم مــن االنــزالق وراء أفــكار 
ــم  هــذه امليليشــيا الهدامــة التــي تعــزز مفاهي

املجتمــع.  يف  الكراهيــة 

بدأ الحويث أّول خروجه من صعدة 	 
الرشعي،  العلم  مراكز  باستهداف 
خلفية  ما  القرآن،  تحفيظ  ومدارس 

هذا االستهداف؟

ــه  ــو ل ــة الج ــم تهيئ ــيك يت ــوم، ل ــف الخص نس
ــكاره، وهــو اســتهدف كل الخصــوم ســواء  وألف
الخصــوم الدينــني، أم السياســيني، أم القبيلــة 
هــدم،  مــرشوع  ألنــه  ملرشوعــه؛  املعارضــة 

ــة.  ــرشوع دول ــس م ولي

يــعــاين الــعــلــامء والــخــطــبــاء يف 	 
يسيطر  التي  واملحافظات  صنعاء 
قمع  عمليات  من  الحوثيون  عليها 
تنصحهم؟  مباذا  مستمرة  ومصادرة 
يف  صمودهم  لدعم  الواجب  وما 

الداخل؟

الحقيقــة هنــاك العديــد مــن الخطبــاء والعلــامء 
للتنكيــل،  تعرّضــوا  الذيــن  املســاجد  وأمئــة 
وبعضهــم للقتــل، وبعضهــم لإلخفــاء القــرسي..، 
وتقريبًــا ال يوجــد أحــد ممــن هــو ضــد الحــويث 
ــة  ــري أمئ ــىل تغي ــل ع يف مســجده؛ فالحــويث عم
وخطبــاء املســاجد، وقمــع كل صــوت مخالــف 
لــه. وهنــا أود أن أؤكــد عــىل أهميــة أن يقــوم 
هــؤالء بالرتشــيد باملســتطاع ووفــق املتــاح، وأن 
ــدر  يحفظــوا أوالدهــم وأرسهــم ومجتمعهــم ق
اإلمــكان مــن أفــكار الحــويث، وهــم يســتحقون 
تلــك  يف  وألهميتهــم  لصمودهــم،  يشء  كل 
ــى ال يــرتك الفــراغ للحــويث يعبــث  األماكــن حت
ماليًــا  دعمهــم  والواجــب  النــاس،  بعقــول 
ومعنويًــا، وألننــا بــدون ميزانيــة فإنــه مــن 
الصعوبــة مبــكان الدعــم املــايل، لكــن أدعــو كل 
مــن يســتطيع إىل دعمهــم واالهتــامم بهــم، 
إضافــة إىل الدعــم املعنــوي عــرب اإلعــالم وغــريه.

تعرّض 	  والدعاة  العلامء  من  كثري 
هو  والترشيد  واملالحقة  للقمع 
ــر املليك  وأرستـــه. وقــد صــدر األم
علامء  برعاية  وّجه  الذي  السامي 
وحتى  اململكة  يف  اليمن  ــاة  ودع
ترى  كيف  اليمن؛  إىل  عودتهم 
ــاة  ودع لعلامء  امللكية  املكرمة 

اليمن؟

ــة  ــىل اململك ــب ع ــس بغري ــامم لي ــذا االهت ه
ــادم  ــادة خ ــقيقة بقي ــعودية الش ــة الس العربي
ــد  ــن عب ــك ســلامن ب ــني املل ــني الرشيف الحرم
العزيــز وويل عهــده األمــري محمــد بــن ســلامن، 
فاملواقــف األخويــة الصادقــة مــن قبــل اململكــة 
لــدى  واملنعطفــات، ومعروفــة  كّل  ثابتــة يف 

تقــود  اليــوم  هــي  وهــا  اليمنــي،  الشــعب 
عاصفــة الحــزم الســتعادة الرشعيــة وعــودة 
هــم  والعلــامء  العــريب،  حضنــه  إىل  اليمــن 
بحاجــة إىل رعايــة خاصــة، وقــد قامــت اململكــة 
بهــذا الواجــب، وهــي مكرمــة نثمنهــا نحــن يف 
ــاد.  ــاف واإلرش ــة ووزارة األوق ــة اليمني الحكوم

هل ترى سينجح الحويث يف صناعة 	 
يف  الخميني  للفكر  حاضنة  بيئة 

اليمن؟

لن ينجح 

ملاذا؟	 

ألن الحــويث ليــس لــه حاضنــة اليــوم، فقــد 
تكشــف وجهــه القبيــح، وبالتــايل فقــد شــعبيته 
يف أوســاط النــاس، وحتــى مــن هــم تحــت 
ســيطرته -وهــم رمبــا أقــل مــن نصف الســكان- 
ــكاره  ــني بأف ــه، وغــري قابل ــني ل ــربون موال ال يعت
التــي تنســف مفاهيــم الوســطية واالعتــدال 
واليَْمَنَنــة بشــكل عــام، وهــو يحكمهــم بالقــوة 
ــويت  ــر الكهن ــداد للفك فقــط، والحــويث هــو امت
الــذي قاومــه اليمنيــون وانتــرصوا عليــه يف كل 

ــخ. ــل التاري مراح

ما الخطورة التي يشكّلها استيطان 	 
هذا الفكر يف اليمن؟

ــاًل  لــن يســتوطن، وإن حــدث فإنــه ســيرتك جي
مفّخًخــا مبفاهيــم الكراهيــة، والــذي يعنــي 
والحــرب  والنــزاع،  االقتتــال،  مــن  ســنوات 

األهليــة.

يف اليمن مكتبات تاريخية عريقة 	 
تاريخ  لها  وجوامع  ومخطوطات 
حامية  ميكن  كيف  وعلمي  تنويري 

هذا التاريخ من التجريف الحويث؟

بالنســبة ملــا هــو تحــت ســيطرة الحــويث ال ميكــن 
الجــزم بالكيفيــة، ألننــا أمــام ميليشــيا تحكــم 
بالحديــد والنــار، أمــا مــا هــو خــارج ســيطرة 
الحــويث فــإن يــده لــن تصــل إليهــا -إن شــاء اللــه-.

الوزارة نجاحات ملموسة 	  حققت 
اململكة  لدى  مساعيها  صعيد  عىل 
وفادة  لتسهيل  السعودية  العربية 
اليمنيني...  والحجاج  املعتمرين 
أطلعنا عىل جوانب تلك التسهيالت؟

بفضــل اللــه -ســبحانه وتعــاىل- ثــم بجهــود 
ــم فتــح  وتنســيق مســتمر مــع األشــقاء فقــد ت
بــاب العمــرة بعــد ثــالث ســنوات مــن االنقطــاع 
ــويث  ــيا الح ــنتها ميليش ــي ش ــرب الت ــة الح نتيج
ــة أن هــذه  ــني، والحقيق ــىل اليمني ــة ع االنقالبي
ــم  ــد أن ت ــت بع ــني أت ــة لليمني ــة امللكي املكرم
ــني ومــا ملســه األشــقاء مــن  ــح الحــج لليمني فت
التــزام اليمنيــني بالحــج تنظيــاًم وعــدم تخلّــف، 

ــوزارة.. ــل ال ــا وتنســيًقا مــن قب وترتيبً
الــوزارة عــىل تنســيق مبــارش مــع كل الجهــات 
كل  ملســنا  وقــد  والعمــرة،  بالحــج  املعنيــة 
التســهيالت لليمنيــني، ويكفــي أن املعتمريــن يف 
ــر،  ــف معتم ــم 360 أل ــغ عدده ــام 1440هـــ بل ع
وقــد مثلــت العمــرة متنفًســا لهــم بعــد الحــرب، ومل 
ــا  ــدة، تعمدن ــت بأســعار زهي ــل، وكان شــمل العوائ

نحــن يف الــوزارة أن يكــون الســعر تنافســيًا..

عاملية 	  مواجهة  األثناء  يف  تدور 
للوزارة  وكــان  كورونا  فــريوس  مع 
الصحية  التوجهات  دعمت  قرارات 
أن  ترى  هل  الفريوس،  مواجهة  يف 

الحكومة قامت بدورها؟

ــر تقــول إن اليمــن خاليــة مــن فــريوس  التقاري
كورونــا املســتجد، وهــذا مــن فضــل اللــه عــىل 
ــن:  ــم عرسي ــه عليه ــع الل ــن يجم ــني، فل اليمني
جائحــة الحــويث ووبــاء كورونــا، ومــا قامــت بــه 
الحكومــة هــو إجــراء احــرتازي وفــق إمكاناتهــا. 
الحكومــة قامــت باالحتياطــات، وشــّكلت غرفــة 
ــع  ــت تتاب ــاء، وال زال ــذا الوب ــات خاصــة به عملي
ليــس  جهــد  وهــو  بــأول،  أواًل  األحــداث  كل 

ــا.. نســأل  ــه مطلًق ــل من بالهــني، وال ميكــن التقلي
ــع  ــاء، وأن يرف ــذا الوب ــا به ــب بالدن ــه أال يصي الل
هــذه الغمــة عــىل بــالد املســلمني والعــامل أجمــع.

أن 	  الحوثية  امليليشيا  تدعي 
مفريسة  بكاممات  ألــق  التحالف 
بكورونا... هل ترى أن هذا االدعاء 
عنارصه  نقل  الحويث  لتربير  مقّدمة 
العدوى من إيران إىل اليمن، وإلقاء 

اللوم عىل التحالف؟

توقّــع مــن هــذه امليليشــيا كل يشء، وهــذا 
االدعــاء الحقيقــة اســتخفاف بعقــول النــاس، 
املفــرتض  كان  للنــاس،  ســالم  رســُل  وكأنهــم 
عليهــم إطــالق كافــة الســجناء ألســباب إنســانية، 
وإيقــاف التجنيــد اإلجبــاري لألطفــال والــزج 
ــاريعهم  ــوًدا ملش ــوا وق ــات ليكون ــم يف الجبه به
أال  عليهــم  املفــرتض  كان  إليــران،  الخادمــة 
يعملــوا عــىل تقســيم اليمــن بشــكل ســيايس غــري 
ــني  ــع املواطن ــي مــن خــالل من ــوين وال أخالق قان
مــن الدخــول أو الخــروج إىل مناطــق الرشعيــة.

يف 	  بنفسها  العامل  دول  اهتمت 
مل  السعودية  لكن  كورونا،  مواجهة 
ينظر  كيف  اليمني؟  الشعب  تنس 
االهتامم  هذا  إىل  اليمني  الشعب 

السعودي باليمن؟

نحــن نقــّدر يف الحكومــة اليمنيــة هــذا االهتامم، 
وهــو يعكــس عمــق العالقــات الثنائيــة بــني 
البلديــن الشــقيقني، وهــو ليــس غريبًــا عــىل 
اململكــة التــي تربطنــا معهــا روابــط األخــوة 
ــف  ــعودية تق ــإن الس ــت ف ــام قل ــوار..، وك والج

مــع اليمنيــني يف كل املراحــل واملنعطفــات.

الدور 	  إىل  اليمنيون  ينظر  كيف 
شمل  ــذي  ال اليمن  يف  السعودي 
أجهزة  إسناد  ومنها  كثرية  جوانب 
واإلسناد  بنائها،  ــادة  وإع الدولة، 
االقتصادي  ــم  ــدع وال الــســيــايس، 
اإلغايث  الدور  جانب  إىل  والتنموي 

واإلنساين الكبري؟

والــداين،  القــايص  يعرفهــا  املواقــف  هــذه 
وهــي مواقــف ال ميكــن نســيانها أو تجاوزهــا، 
واململكــة تقــف مــع اليمــن يف كل املراحــل، 

فلهــم جزيــل الشــكر

كلمة توجهها للقوى السياسية يف 	 
اليمن.

أن يتناســوا خالفاتهــم، ويوّحــدوا صّفهــم خلــف 
الرئيــس  بفخامــة  الرشعيــة ممثلــة  القيــادة 
عبدربــه منصــور هــادي رئيــس الجمهوريــة 
املعركــة  يف  العــريب  والتحالــف  والحكومــة 
املصرييــة ضــد ميليشــيا الحــويث االنقالبيــة، 
حتــى تســتعيد الدولــة عافيتهــا، ثــم بعــد ذلــك 
ــية  ــطة السياس ــن كل األنش ــث ع ــن الحدي ميك
التنافســية يف أجــواء صالحــة وليــس اليــوم؛ فــإن 

ــة. ــباب الهزمي ــن أس ــالف م الخ

كلمة لإلعالميني.	 

ــم  ــوا أقالمه ــني أن يصوب ــالة لإلعالمي ــه رس أوج
نحــو العــدو الوحيــد، وهــو الحــويث، وتــرك كل 
الرتاشــقات التــي تعّمــق الــرشخ يف النســيج 
ــدم  ــف، وتخ ــق الص ــهم يف ش ــي وتس املجتمع

ــة. ــذه املرحل ــويث يف ه الح

يــحــكــم  الــــحــــوثــــي   
ــيـــس له  ــوة، ولـ ــقـ ــالـ بـ
تكشف  فقد  حاضنة، 
للجميع وجهه القبيح

الــــــقــــــوى  عــــــلــــــى   
السياسية أن يتناسوا 
ويــوّحــدوا  خالفاتهم، 
القيادة  خلف  صفهم 
الـــشـــرعـــيـــة مــمــثــلــة 
ــيـــس  ــرئـ بـــفـــخـــامـــة الـ
والتحالف  والحكومة 
المعركة  في  العربي 
فالخالف  المصيرية، 

من أسباب الهزيمة.
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يقوم فريق احترافي 
من المصورين 

اإليرانيين بينهم 
لبنانيون من حزب الله 

بتوثيق جرائم تفجير 
المساجد ومراكز 

العلم الشرعي من 
قلب الحدث، وعادة 

ما تحف هذه الجرائم 
طقوس احتفالية 

كترديد الصرخة 
الخمينية وغيرها.

20

المساجد.. هوية الوحدة 
والتوحيد 

بنداء  واملنائر  ــآذن  امل تصدح  ــرب..  أك الله 
الله  بيوت  إىل  القلوب  فتهرع  التوحيد، 
مثابة  بيته  سقف  وتحت  عليه،  ضيوفًا 
املواطنة  لروح  فعليًا  وأمًنا، وتجسيًدا  للناس 
منظومة  يف  الواحدة  واإلنسانية  املتساوية، 
املنتظم،  واالنسجام  والتعايش،  الحياة 

وااللتحام التام. 

اسمه،  فيها  ويُذكر  تُرفع  أن  الله  أِذن  بيوت 
وسمقت  القواعد  إبراهيم  خليله  فرفع 
املآذن يف عصور اإلسالم شاهدة عىل حضارته 
وسمو  املعامرية،  فنونه  وتطور  وهويته، 
الحوثية  امليليشيا  جــاءت  حتى  رسالته، 
رفات  عىل  الخمينية  الرصخة  فارتفعت 
فجرتها،  التي  املساجد  ــالء  وأش القباب، 
ألغامها  عىل  هوت  التي  املــآذن  وأنقاض 

وعبواتها الناسفة ومقذوفاتها القاصفة. 

الحرب الحوثية الالمحدودة على 
بيوت الله

مبكرًا، كان املسجد الهدف األول عىل فوهة 
املرشوع الحويث اإليراين يف بنادق ميليشياته 
بالدوالر  مبالغ  اعتمدت  التي  اإلرهابية 
األمرييك ترتاوح مابني $100-50 مكافأة ألي 
مساجد  يف  الخمينية  رصختها  يرفع  شخص 
يف  ذلك  وكان  اليمنية،  واملحافظات  صنعاء 
يف  الحوثية  للحركة  الفكري  التنظري  مرحلة 
صعدة؛  محافظة  يف  الرئييس  معقلها  حدود 

لتدشني تردها املسلح عىل الدولة. 

عىل  حربها  الحوثية  امليليشيا  دّشــنــت 
املساجد عىل مرحلتني: شملت األوىل السعي 
مطلق،  ظلم  جرائم  عرب  املساجد  خراب  يف 
واالعتداء  والقمع،  املنع،  يف  األمناط  متعدد 
الشغب،  ــارة  ــإث ب املــســاجــد،  حرمة  عــىل 

شعارات  وترديد  الخطباء،  عىل  واالعتداء 
سياسية،  إيديولوجية  صبغة  ذات  مضللة 
أحادي.  وخطاب  طائفية،  بروباجندا  وفرض 
الذي  املفتوح  املرسح  الجمعة  وكانت صالة 
أربعامئة حويث -مجندين  قرابة  عليه  مارس 
خشبته  عىل  العبثية  ملهاتهم  املهمة-  لهذه 
خاص  وبشكل  اليمن،  مساجد  من  كثري  يف 

ومكثف يف أمانة العاصمة صنعاء. 

نفسه  )الخراب(  فهي  الثانية  املرحلة  أما 
اإلفسادية  الكيل، ونزعته  التدمريي  مبفهومه 
به  ترتبط  الذي  الحضاري  للعمران  الهادمة 
عملية بناء املساجد وفاعلية وظائفها، والتي 
وحقب  لفرتات  املعامرية  مبعاملها  تــؤرخ 
مسجد  فكل  اإلسالمي،  التاريخ  من  عتيدة 

هو شاهد تاريخي عىل مرحلة.

وشملت جرائم الخراب الحوثية التي طالت 
مساجد الله أمناطًا متعددة من الظلم املطلق 
الالنهايئ الذي تركه النص القرآين مفتوًحا عىل 
االستفهام االستنكاري يف قوله تعاىل: ) َوَمْن 
ِفيَها  يُْذكََر  أَن  اللَِّه  َمَساِجَد  َنَع  مَّ ن  ِممَّ أَظْلَُم 
آية 114  البقرة  َخرَاِبَها…(  يِف  َوَسَعٰى  اْسُمُه 
مع أن هذا التساؤل االستنكاري اقترص عىل 
يف  والسعي  الدينية،  الحريات  قمع  جرائم 

جرائم  تستبعد  ضمنية  إشارة  يف  الخراب، 
تفجري املساجد وتدمريها كليًّا؛ كون حدوثها 
مستوى  عىل  حتى  والشاذ،  النادر  حكم  يف 
مستوى  عىل  أمــا  الديانات،  بني  ــرصاع  ال
فقد  الله  مساجد  بحق  الحوثية  الجرائم 
االعتداءات  أمناط  كل  امليليشيا  استغرقت 
واالنتهاكات التي هي يف حكم الجرم النادر 
يف  الحمراء  الخطوط  كل  املتعّدي  والظلم 

حدود الله وبيوته املعمورة عىل أرضه. 

أنماط الحرب الحوثية على 
مساجد الله

املساجد،  بتفجري  الحوثية  امليليشيا  تقوم 

رفات قبة..  وأنقاض مئذنة

تقرير

عبدالرزاق الحطامي 
كاتب صحفي

أبعاد الحرب الحوثية الالمحدودة على مساجد الله 
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العلوم  تدريس  ومراكز  الــقــرآن،  ودور 
يف  معلنة  إجرامية  عمليات  يف  الرشعية، 
وتتم  األشهاد،  عيون  وعىل  النهار،  رابعة 
هذه الجرائم عىل أعىل درجات التخطيط، 
يقوم  كام  والتوثيق.  والتنسيق،  واإلعداد، 
اإليرانيني  املصورين  من  احــرتايف  فريق 
بتوثيق  الله-  حزب  من  لبنانيون  -بينهم 
ما  ــادة  وع الــحــدث،  قلب  من  الجرمية 
احتفالية،  طقوس  الجرائم  هذه  تحف 
بالبنادق  تسك  وهي  عاليًا  األيادي  كرفع 
التي  الخمينية  الرصخة  ترديد  وقع  عىل 

يخادعون بها البسطاء. 

الطقوس  هذه  ضمن  امليليشيا  تطلق  كام 
لحيثيات  ومــبــارشة  رصيحة  تفسريات 
أمريكا  عن  بعيًدا  ومقصدها،  الجرمية 

الخمينية،  الرصخة  وسفسطة  وإرسائيل، 
وتعوميات شعارها، فتفجري املساجد عملية 
زلفى-  الله  إىل  تقربهم  تعبّدية  عمدية 
بزعمهم-، ونرص مؤزر عىل املؤمنني الذين 
كانوا يرتادون هذه املساجد، وتطلق عليهم 
)الدواعش/  تكفريية  مسميات  امليليشيا 

أعداء الله( والكفرة برصيح اللفظ. 

القباب، وتزّقت  انكرست املآذن، وتهاوت 
املنابر، وجثا املحراب عىل أشالئه املبعرثة، 

وأنّت املساجد.

عليها  ألقى  مسجد  ألف  من  يقرب  ما 
فجروها  مساجد  حقدهم؛  الحوثيون 
أو  بألغام  الظهرية،  وعز  النهار  سواء  يف 
مبقذوفات  بالقصف  أو  ناسفة،  عبوات 
الثقيلة،  واألسلحة  والهاون  الكاتيوشا 
وتحويلها  محتوياتها،  نهب  تم  ومساجد 
للسيارات،  ومواقف  عسكرية،  ثكنات  إىل 
قات،  ومقائل  وسالح،  غاز  ومستودعات 
اعتقاالت،  ومراكز  شعبي،  رقص  وصاالت 
وتعذيب، وتجنيد، ومعامل لصناعة العنف 
التكفريي،  الطائفي  والتطرف  واإلرهــاب 
وساحات للرصاع واإلقصاء، وفرض أجندات 
الدين السيايس والفكر اإليراين األساطريي، 

ولوكندات شعبية للميليشيا.

ووبائها  الطائفية  جائحتها  طريق  عىل 
ــىل خــط مــا يدعى  االثــنــي عـــرشي، وع
إىل  صعدة  من  انطالقًا  القرآنية،  باملسرية 
صنعاء ثم عبور أغلب املحافظات اليمنية، 
هوادة،  بال  حربًا  الحوثية  امليليشيا  شّنت 
وبال حدود ضد مساجد الله ودور القرآن 
دماج  منطقة  من  بدًءا  الرشعية؛  والعلوم 
التي تعرّضت لعملية محو عنيف وجذري 

لكل مكونات مركزها العلمي. 

وسيطرتها  صنعاء،  العاصمة  تسليمها  بعد 
الواقعة  املحافظات  يف  األمور  مقاليد  عىل 
عملت  سيطرتها،  نطاق  يف  جغرافيا 
امليليشيا الحوثية عىل فرض ترديد الرصخة 
يْكفر  أصويل؛  ديني  كأمثور  املصلني،  عىل 
وفرضت  صالته،  وتبْطُل  يؤديه،  ال  من 
خطباء الجمعة وأمئة املساجد من أتباعها 
عىل  من  لتتناثر  واألخالق،  الخربة  عدميي 
املنابر الطاهرة أكرب موسوعة يف املفردات 
بالكراهية،  املشبع  والخطاب  املنحطة، 
عىل  القائم  املبتذل  السوقي  والخطاب 
مبفاهيم  بها  والتالعب  العقول،  تضليل 
الجهاد  ودعاوى  الصحابة،  وسب  الحرب، 
وتحرير  وإرسائيل،  أمريكا  ضد  املقدس 

القدس والبيت األبيض. 

هذا  أمام  املساجد  أغلب  املصلون  غادر 
حجر  عملية  أكرب  اليمن  وعرفت  الهراء، 
بعد  الحوثيني  زمن  يف  اجتامعي  وتباعد 
كري  ونفخ  تفرقة  وسيلة  املسجد  غدا  أن 
عن  بعيًدا  والطائفية،  املذهبية  الرصاعات 
النسيج  خيوط  تتني  األساسية يف  وظيفته 
الواحدة  وحدته  وتوطيد  االجتامعي، 

21املتحدة. 

 فجــــروها في وضــــح النهار
 قصفوها باألسلحـة الثقيلة

 نهبــــــــــــــــــوا محتــــــــــــــوياتها

حولوها إلى: 
ثكنات عسكرية

مقائل قات

مستودعات غاز

مراكز اعتقاالت وتعذيب

مواقف للسيارات

صاالت رقص شعبي

مستودعات سالح

لوكندات شعبية للميليشيا

ساحات للصراع واإلقصاء

معامل لصناعة العنف واإلرهاب والتطرف الطائفي التكفيري

منصات لفرض أجندات الدين السياسي والفكر اإليراني

مراكز تجنيد

الميليشيا  تــقــوم   
ــة بــتــفــجــيــر  ــيـ ــوثـ ــحـ الـ
ودور  ــد،  ــاجـ ــسـ ــمـ الـ
ــز  ــ ــراك الــــــقــــــرآن، ومــ
ــوم  ــلـ ــعـ تـــــدريـــــس الـ
الـــــشـــــرعـــــيـــــة، فـــي 
ــيــات إجــرامــيــة  عــمــل
ــعــة  ــي راب مــعــلــنــة فـ
عيون  وعلى  النهار، 
األشهاد، وتتم هذه 
أعلى  على  الــجــرائــم 
التخطيط،  ــات  ــ درجـ
واإلعـــــــــــــــــــــــــــــــــداد، 
والــــــتــــــنــــــســــــيــــــق، 

والتوثيق

األبعاد المرئية والخفية

هويته  مــن  املسجد  إفـــراغ   
ومكانته، وفحوى حرمته وقداسته، 
أي  من  مجرد  مكان  إىل  وتحويله 

قيمة متنحه خصوصية.

الطائفية  الــحــرب  اســتــدعــاء   
عىل  االعــتــداء  عرب  اليمن  داخــل 
أكرث األماكن مركزية وحساسية يف 
الوجدان اإلسالمي، يف عملية متهيد 
الطائفي  اإليــراين  املرشوع  لعبور 
اليمنيني  جثث  عــىل  ــوي  ــدم ال
الله  بيت  إىل  املساجد  وأنقاض 

األكرب يف أرض الحرمني الرشيفني. 

اإلسالمية  الهوية  عىل  القضاء   

األبرز،  رمزها  املسجد  ميّثل  التي 
الحضارة  مالمح  بكل  والفتك 
معامرية  فنون  من  اإلسالمية، 
وفــنــيــة، ومــخــطــوطــات أثــريــة، 

ومكتبات مثينة. 

 منح امليليشيا الحوثية -بأضليل 
من  املُّسيسة  الدينية  الفتاوى 
أكرب  ــرأة  ج العليا-  مرجعياتها 
املمتلكات  حرمات  عىل  لالعتداء 
فمن  املواطنني،  وحقوق  العامة 
كثريًا  يفكّر  لن  الله  بيوت  يفجر 
أو يردعه وازع أخالقي عن تفجري 

بيت مواطن عىل رؤوس أهله.

من أبرز أبعاد هذه الحرب الحوثية الشعواء عىل 
مساجد الله اآليت: 

ما يقرب من 1000 مسجد
 ألقى عليها الحوثيون حقدهم
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أحد  سؤال  عن  -مجيبًا  الدين  بدر  يقول 
فهو  الشعار  رفــع  خالف  »مــن  طالبه-: 
املشاق، وصالته فيها شك؛ ألن الحق ليس 
الحق،  أهل  مع  يصيل  أن  عليه  بل  معه، 

ويرتك أهل الشقاق ويرفع الشعار«. 

الصرخة معيار الوالء 

من  فإن  الحوثية  الفتوى  هذه  عىل  وبناء 
خالف  قد  يكون  الرصخة  ترديد  يرفض 
الباطل،  أهل  صّف  يف  وأصبح  الحق،  أهل 

كان  وقد  الكفر،  هنا  بالباطل  ومرادهم 
مدين  كل  الستهداف  مربراتهم  أحد  هذا 
يعارض  ممن  صعدة  يف  ميني  عسكري  أو 
املساجد،  يف  الحوثية  الرصخة  ترديد  فرض 
أو  السالح  بقوة  واملجالس،  ــدارس،  واملـ
ميارسه  الــذي  التكفري  بفتاوى  التخويف 

الحوثيون ضد مخالفيهم.

ويف أكتوبر 2018، أحرق الحوثيون مسجًدا 
ملديرية  التابعة  فالح  بني  حقار  قرية  يف 
بعد  اليمن،  وسط  ذمار  محافظة  جهران 
أن رفض املصلون ترديد الرصخة الحوثية 

فيه.  

يف  ذمار  محافظة  عىل  الحوثيون  سيطر 
2014، وعملوا عىل تغيري خطباء مساجد 
املحافظة مبا فيها مساجد بني فالح ضمن 
يهدفون  التي  اإلجــراءات  من  كبري  عدد 
من خاللها إىل فرض فكرهم بالقوة، وهو 
ما دفع األهايل إىل تجنب هذه املساجد 
يف  الصالة  وفضلوا  إليها،  الذهاب  وعدم 
فكانوا  الجمعة،  صالة  باستثناء  منازلهم 
جمع  أشهر  وبعد  الشارع.  يف  يصلونها 
مسجد  بناء  يف  ونجحوا  التربعات  األهايل 
صغري خاص بهم ليامرسوا فيه شعائرهم 
من  تدخل  ودون  حرية  بكل  الدينية 

يرق  مل  األهايل  به  قام  ما  لكن  الحوثيني، 

يقبلون بغريهم، فقاموا  الذين ال  للحوثيني 

فيديو  مشاهدة  وميكن  املسجد،  بإحراق 

املسجد بعد إحراقه يف موقع يوتيوب عىل 

شبكة اإلنرتنت.

اليومية  الحوثية  القصص  من  واحدة  هذه 

ملف العدد
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لت ميليشيا  نكَّ
الحوثي بيهود 

اليمن في عمران 
وصعدة وسجنت 
طائفة البهائيين 

ونهبت أموالهم، 
وقتلت وهّجرت 

السلفيين من 
دماج ومناطق 

يمنية أخرى.

أكذوبة التعايش

زعيم  أفتى  والـــد  الحوثي -وهـــو  الــديــن  ــدر  ب
مرتزقة إيران في اليمن- بأن صالة من 
ال يرددون شعار الصرخة »الموت ألمريكا« يوم الجمعة 
مشكوك فيها، وأن الحق ليس معهم، وجاء ذلك في 
وثيقة مكتوبة بخط الحوثي بدر الدين، ونشرت في كتاب 
للكاتب   2006 عام  صدر  الذي   )357 )ص  والحجر  الزهر 

والباحث اليمني المعروف عادل األحمدي.

الحوثيون..

األوقاف  وزارتــي  أدعو 
ــوق  ــقـ واإلرشـــــــــــاد وحـ
ــل  ــمـ ــعـ اإلنــــــــــســــــــــان لـ
لتتبع  مــشــتــركــة  خــطــة 
ورصـــــد وتـــوثـــيـــق هــذا 
الــــنــــوع الـــخـــطـــيـــر مــن 
والتواصل  االنتهاكات 
مع المنظمات الدولية 

بشأنها

 همدان العليي
صحفي

العدد »22« المنبر اليمني - مجلة شهرية
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الواقعية التي تشري إىل االنتهاكات املتعلقة 
مرأى  أمام  تارس  والتي  االعتقاد،  بحرية 

ومسمع العامل من قبل ميليشيا الحويث.

شواهد من الواقع

عىل  حرصها  تــّدعــي  أنها  مــن  وبالرغم 
السياسية  خطاباتها  يف  وتعلن  التعايش، 
حرية  تحرتم  أنها  قياداتها  لسان  وعــىل 
يف  لكنها  السياسية،  خطاباتها  يف  االعتقاد 
السلفيني وهجرتهم من مركز  الواقع قتلت 
بيهود  ونّكلت  أخرى،  مينية  ومناطق  دماج 
طائفة  وسجنت  وصعدة،  عمران  يف  اليمن 

البهائيني ونهبت أموالهم.

برنامج  عن  صــادرة  إحصائيات  وبحسب 
ميليشيا  فإن  اليمن،  علامء  مع  التواصل 
الحويث منذ انقالبها وحتى 2016 استهدفت 
)172( مسجًدا يف 12 محافظة مينية أغلبها 

خاضعة لسيطرتهم.  

والعبث،  للنهب  مسجًدا   21 وتــعــرض 
مقرات  إىل  مسجًدا   20 تحويل  إىل  إضافة 
لعنارصهم، وأن 17 مسجد تم تحوليها إىل 
ثكنات عسكرية ومواقع للتدريب ومخازن 

لألسلحة.

ويف رمضان الفائت، فرضت ميليشيا الحويث 
الفطر،  الخاص لشهر رمضان وعيد  توقيتها 
املحافظات  يف  الــرتاويــح  صــالة  ومنعت 
واملناطق التي يغلب عليها الطابع الريفي، 
مامرسة  إىل  اليمنيني  من  كثريًا  دفــع  ما 

شعائرهم الدينية الرمضانية رًسا.

تجريف الهوية

وإمكانياتها  طاقاتها  كل  امليليشيا  تسّخر 
املؤسسات  وتستغل  والعسكرية،  املالية 
الشبكات  وتستثمر  والتعليمية،  الدينية 
االجتامعية، لتجريف الواقع الثقايف والديني 

الدين  لحرية  صــارخ  انتهاك  يف  بالقوة، 
الدويل  القانون  يف  إليه  املشار  واملعتقد 
يف  الفرد  حرية  عىل  أكّــد  الــذي  اإلنساين، 
غري  أم  دينية  أفكار  من  يشاء  ما  اعتناق 

دينية.

العاملي  اإلعــالن  يف   18 املــادة  نصت  فقد 
 1948 عام  اعتمد  الذي  اإلنسان  لحقوق 
الفكر،  حرية  حق  إنسان  »لكل  أن  عىل 
والوجدان، والدين، ويشمل ذلك حريته يف 
أي  اعتناق  يف  وحريته  ما،  بدين  يدين  أن 

دين أو معتقد يختاره«.

وأقّر العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية 
والسياسية -والذي اعتمدته الجمعية العامة 
لألمم املتحدة يف عام -1966 الحق يف حرية 

الدين أو املعتقد.

وأكّدت املادة 18 من العهد الدويل الخاص 
بالحقوق املدنية والسياسية أن »لكل إنسان 
والدين،  ــوجــدان،  وال الفكر،  حرية  حق 
ويشمل ذلك حريته يف أن يدين بدين ما، 

وحريته يف اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، 
وحريته يف إظهار دينه أو معتقده بالتعبد، 
والتعليم،  واملــامرســة،  الشعائر،  وإقامة 
أو عىل  املأل،  وأمام  أو مع جامعة،  مبفرده، 
حدة«. وشدد العهد الدويل عىل عدم إكراه 
أي شخص عىل أي عمل من شأنه أن »يخل 
بحريته يف أن يدين بدين ما، أو بحريته يف 

اعتناق أي دين أو معتقد يختاره«.

وبناء عىل ما سبق.. نضع هذا التساؤل، ما 
لحقوق  السامية  املفوضية  مكتب  موقف 
اليمن من  املتحدة يف  التابع لألمم  اإلنسان 
الدولية  املنظامت  أين  االنتهاك؟  مثل هذه 
انتهاكات حقوق اإلنسان من  املعنية بتتبع 

هذا النوع من االنتهاكات؟ 

ــاد  ــاف واإلرش األوق أدعــو وزاريت  وأخـــريًا، 
مشرتكة  خطة  لعمل  اإلنــســان  وحقوق 
لتتبع ورصد وتوثيق هذا النوع الخطري من 
االنتهاكات، والتواصل مع املنظامت الدولية 
شهر  ــواب  أب عىل  ونحن  السيام  بشأنها؛ 
رمضان املبارك، الذي سيعمل فيه الحوثيون 
عىل حرمان اليمنيني من مامرسة شعائرهم 
اليمن  هوية  عىل  حربهم  إطار  يف  الدينية 

والتعايش الذي عرفه اليمنيون.

ما هو موقف 
مكتب المفوضية 
السامية لحقوق 

اإلنسان التابع 
لألمم المتحدة 

في اليمن من مثل 
هذه االنتهاك؟ 
أين المنظمات 

الدولية المعنية 
بتتبع انتهاكات 
حقوق اإلنسان 

من هذا النوع من 
االنتهاكات؟ 
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ميليشيا  اســتــهــدفــت   
الحوثي )172( مسجدا 
مـــحـــافـــظـــة   12 فـــــي 
خاضعة  أغلبها  يمنية 
لسيطرتهم خالل العام 

2016 فقط
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بحسب إحصائيات صادرة عن برنامج التواصل مع علماء اليمن

مسجًدا

مسجًدا

مسجًدا

نهبت

حولت

حولت

21
20

17
إلى مقرات لعناصرها

 إلى ثكنات عسكرية ومواقع 
للتدريب ومخازن لألسلحة



أوقاف كثيرة.. نهب أوسع

فيها  التي  اليمنية  املحافظات  أكــرب  من  إب 
الوقفية  التقارير والبيانات  وقفيات، حيث تشري 
مخصصة  كانت  املحافظة  من  كبرية  مساحة  أن 
أحمد  بنت  أروى  امللكة  عهد  منذ  للوقف 
إب  أرايض  كانت  عصور  مدى  وعىل  الصليحي، 
والعامة،  الخاصة)األرسية(  لألوقاف  مخصصة 
وبعضها  واليمن،  للمحافظة  نفعها  يعود  بعضها 
اليمن، وبالرجوع  يصل ريعها وخريها إىل خارج 
حجاج  لخدمة  وقفيات  نجد  الوثائق  بعض  إىل 
بيت الله الحرام، ووقفيات للمساجد يف كل بالد 
املسلمني، ووقفيات لتعلم العلم، وأخرى لالجئني 

والنازحني.

وتشري مصادر رسمية يف هيئة املساحة والسجل 
العقاري، ومكتب األوقاف، إىل أن إجاميل مساحة 
أرايض األوقاف يف إب تشكل نحو ثلثي مساحة 
املحافظة البالغة 5552 كيلومرت مربع، وال يوجد 
املساحة  هذه  كل  لتخصيص  تاريخي  تفسري 

كأرايض أوقاف.

بارشت أرس حوثية تدين بالوالء للحوثيني بالتفرغ 
لنهب ومصادرة أرايض كبرية باسم األوقاف، فيام 
تم توزيع أراٍض وجبال واسعة ملتنفذين حوثيني 
االستئجار  ذرائع  بينها  من  كثرية،  مربرات  تحت 
قيادات  بها  وّجهت  هدايا  وأخرى  واالستثامر، 

الحويث ملرشفني ومسؤولني.

ألموال  واسعة  نهب  عمليات  مع  ذلك  تزامن 
األوقاف ورصفها يف غري مصارفها، وتحول صندوق 
احتياطي  صندوق  إىل  املحافظة  يف  ــاف  األوق
ملسؤويل الحويث يف املحافظة واملحافظات األخرى، 
كتلك  طائفية،  أنشطة  لتنفيذ  تخصيصها  يتم 
مرصع  وذكرى  واملولد،  الغدير،  بيوم  املتعلقة 

مؤسس ميليشيا الحويث.

الكبرية  املالية  العائدات  بحجم  املسبق  لعلمها 
ألوقاف املحافظة عمدت اليميليشيا الحوثية إىل 
يدين  املحافظة  خارج  من  لألوقاف  مدير  تعيني 
بالوالء لزعيم الحوثيني مبارشة، فعمل منذ توليه 
وتحويلها  األوقــاف،  أموال  تبديد  عىل  املنصب 
جبهات  ودعــم  الحويث،  لقيادات  ــدة  أرص إىل 
توريد  مؤخرًا  تم  تاريخية  سابقة  ويف  القتال. 

املاليني  مبئات  واملقّدرة  املكتب  عائدات  معظم 
إىل صنعاء، ومنها إىل عمران وصعدة، يف الوقت 
الذي تتعرّض فيه مساجد إب ومآثرها لالندثار، 

واإلهامل، واالفتقار إىل أدىن الخدمات.

السطو على المقابر

طغت أخبار السطو عىل املقابر يف محافظة إب 
وما   2014 يف  الحويث  االنقالب  من  املشهد  عىل 
تالها، وباتت من قضايا الرأي العام يف املحافظة، 
كان أكرثها حدة عملية السطو املنظم عىل املقابر 
التي حدثت خالل عامي 2017 ـ 2018م من قبل 

نافذين حوثيني.

ظاهرة  تعاظم  إىل  عدة  رسمية  وثائق  وأشارت 
ممتلكات  إىل  وتحويلها  املقابر،  عىل  السطو 
شخصية من قبل نافذين حوثيني. وبحسب رصد 
إعالمي فقد شهدت محافظة إب خالل سنوات 
االنقالب الحويث أكرث من 100 عملية سطو عىل 
مقابر، تصدى األهايل لعدد منها، فيام تم ترير 
عن  العمليات  تلك  معظم  يف  السطو  عملية 

طريق القوة.

تقرير/ إبراهيم حمود عسقين

ــا  ــيـ ــشـ ــيـ ــلـ ــيـ مـ  

لت  حوَّ الــحــوثــي 
مـــســـجـــد جــبــلــة 
إلــــــى مــعــســكــر 
ــقــام  طـــائـــفـــي ت
ــه مــخــيــمــات  فــي
مغلقة  طائفية 
قيادات  تديرها 

حوثية كبيرة
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المذهبية،  بدأت  أفكارها  ونشر  الطائفية،  مخططاتها  لتنفيذ  علني  بشكل  تعمل  الحوثي  ميليشيا 
وأساليب  السالح  بقوة  عليها  استولت  التي  المختلفة  الدولة  مؤسسات  ذلك  في  مستخدمة 
العنف والترهيب منذ انقالبها في 2014، ومن تلك المؤسسات وزارة األوقاف واإلرشاد التي عملت ميليشيا الحوثي 

جاهدة على اإلمساك بمفاصلها، واالستحواذ على إيراداتها الكبيرة، وتوظيفها لإلنفاق على الفعاليات الطائفية.
النهب المنظم لأوقاف  الحوثيين طالها حظها األوفر من  الواقعة تحت سيطرة  وإب كغيرها من المحافظات 

واالستهداف الطائفي. سنسلط الضوء عليها بشكل موسع في هذا التقرير.

نهب األوقاف وطمس الهوية
الحوثيون في إب..

تقرير 
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المسجد العمري التاريخي..
 تعمد في اإلهمال

املسجد  أو  القدمية،  املدينة  يف  الكبري  املسجد 
ثاين  تسميته،  املدينة  ألبناء  يحلو  كام  العمري 
إىل  بناؤه  يعود  حيث  اليمن،  يف  مسجد  أقدم 
الله  -ريض  الخطاب  بن  عمر  الفاروق  عهد 
عنه- وتشري الروايات إىل أنه أمر ببنائه. املسجد 
العمري يتعرض اليوم ألكرب عملية إهامل متعّمد 
تتعلق  ألسباب  إب،  أوقــاف  مكتب  قبل  من 
بالعداء الواضح من الحوثيني للخليفة عمر وكل 

ما يتعلّق بتاريخه.

تعرّضت بعض أسقف وحيطان املسجد للسقوط 
كام  الصيانة،  وعدم  األمطار  بسبب  واالنهيار 
سقطت مئذنته قبل نحو عامني نتيجة لإلهامل 
ا إاّل  املتعمد، ورغم أن عائدات األوقاف كبرية جدًّ
أن ميليشيا الحويث -وعرب مدير مكتب األوقاف 
املنحدر من مدينة صعدة- يتعمد استنزاف تلك 
صنعاء  يف  االنقالبيني  خزينة  ورفد  العائدات، 
التي  إب  ومآثر  مساجد  حساب  عىل  وصعدة 
تتعرض للطمر واالندثار، ويرفض رصف ميزانية 
رغم  األثرية  للمساجد  الرتميم  لعمليات  خاصة 

كلِّ الدعوات املجتمعية.

أموال األوقاف لطمس الهوية

العقول  استهداف  نهج  امليليشيا  وتستخدم 
والطالب والنشء ملحاولة تغيري القناعات وزراعة 
األفكار الهدامة، ومسح الهوية الوطنية والسنية 
الصيفية  املراكز  إقامة  عرب  وذلــك  املعتدلة، 
والدورات الطائفية التي يتم تويلها من عائدات 
األوقاف. وبال أدىن شك، فإن تلك األنشطة التي 
من  تخلو  ال  الصيفية  املراكز  يف  اعتامدها  يتم 
وهي  الحوثية،  للميليشيا  الطائفية  املخططات 
التي ال تثّل حاضنة  للمجتمعات  تلغيم  عملية 

اجتامعية للفكر الحويث اإليراين.

جبلة وجامعها.. حضور طائفي مكّثف

ركّزت ميليشيا الحويث االنقالبية عىل مدينة جبلة 
التاريخية منذ نشأتها، وعملت عرب عنارص حوثية 
من  شباب  استقطاب  عىل  معروفة  أرس  من 
انتظامي  وتعليم  لدورات  وإخضاعهم  املدينة، 

لتعلم املذهب الرافيض يف صعدة ولبنان وإيران، 
املدينة  عىل  السيطرة  للميليشيا  سّهل  ما  وهو 
بعد  املحافظة  يف  منطقة  أي  من  أكرب  بشكل 

السيطرة عليها عرب هؤالء األشخاص.

مل تكتف امليليشيا بذلك، بل استولت عىل مكتب 
املديرية، وبدأت من وقت  األوقاف والرتبية يف 
مبكر زرع أفكارها وعقيدتها الهدامة يف أوساط 

الطالب ورواد املساجد.

وأكّدت مصادر محلية يف املدينة لـ » «  أن 
ميليشيا الحويث حّولت مسجد جبلة إىل معسكر 
مغلقة،  طائفية  مخيامت  فيه  تقام  طائفي 
تديرها قيادات حوثية كبرية، وتؤكد املصادر أن 
لتنفيذ  عدة  وأليام  مرة  من  أكرث  أغلق  الجامع 

تلك الدورات.

وتشري املصادر إىل أن امليليشيا عمدت إىل تغيري 
خطيب الجامع بالقوة، واستبداله بشخص مواٍل 
وشتم  وسب  اإلساءة  خطبه  كل  يف  د  يتعمَّ لها، 

الصحابة وأمهات املؤمنني.

يدرِّس  كان  الذي  املسجد  أن  املصادر  وأضافت 
جميع املذاهب يف حلقاته تحوَّل إىل منرب لسب 

الصحابة، وتعليم املذهب الجعفري.

قيام  متطابقة  مصادر  أكَّدت  الصدد  هذا  ويف 
ميليشيا الحويث خالل الفرتة املاضية بإخضاع 50 
شخًصا -جرى اختيارهم بعناية- لدراسة املذهب 
الكبري  الجامع  يف  الحويث  واملنهج  الجعفري 
مبدينة جبلة تحت إرشاف قيادات حوثية عليا.

خصصت  امليليشيا  أن  املــصــادر  وأضــافــت 
نوعه  من  األوَّل  املرشوع  لهذا  كربى  ميزانية 
املحاولة  عىل  واضح  مؤرش  وهو  املحافظة،  يف 
هذه  يف  الدخيل  الفكر  هذا  لتوطني  املستمرة 

املدينة التاريخية.

إجراءات قانونية حكومية

الحكومة  وسلطات  توجيهات  نفاذ  عدم  رغم 
لسيطرة  الخاضعة  املحافظة  يف  الرشعية 
الحوثيني، إال أنها عملت منذ وقت مبكر عىل 
إجراءات قانونية ضد عمليات النهب واملصادرة 
شهر  منتصف  ففي  األوقاف.  تلك  تطال  التي 

فرباير 2017م، أصدر وزير األوقاف قراًرا وزاريًّا 
يقيض بحظر الترصف بأموال وعقارات األوقاف 
التي تقع تحت الوالية العامة بأي نوع من أنواع 
املناقلة،  أم  البيع،  أم  باإليجار،  الترصفات، سواء 
إال بقرار منه، ويف الترصفات النافعة؛ حفاظًا عىل 

أموال الوقف.

وأكَّد القرار بطالن أي ترصف يف أموال األوقاف 
تاريخ  من  أبرمت  والتي  املحافظات  ويف جميع 

.21/9/2014

وأصدر محافظ محافظة إب عبدالوهاب الوائيل 
قىض  يناير2017م،  شهر  من   31 الـ  يف  ــراًرا  ق
العامة  بتوقيف مديري مكتب األوقاف والهيئة 
لألرايض واملساحة والتخطيط العمراين، عىل ذمة 
العام،  باملال  واإلرضار  فساد  قضايا  يف  التحقيق 

وكل من تورّط معهام.

اإلجراءات  بطالن  عىل  قراره  يف  املحافظ  وأكّد 
التي تت من قبل إداريت األوقاف والهيئة العامة 
لألرايض، منذ21 سبتمرب 2014م، وحتى استعادة 

املحافظة.

ــري  ــمـ ــعـ ــد الـ ــجـ ــسـ ــمـ الـ
أقـــدم  ثـــانـــي  إب  فـــي 
ــيــمــن،  مــســجــد فــــي ال
ــبــنــائــه الـــفـــاروق  أمــــر ب
ــن الـــخـــطـــاب،  ــ عـــمـــر بـ
أسقفه  بعض  تعرضت 
وحـــيـــطـــانـــه لــلــســقــوط 
وسقطت  واالنـــهـــيـــار، 
إهماله  د  تعمُّ مئذنته. 
تتعلق  ألســبــاب  يعود 
ــح من  ــواضـ بــالــعــداء الـ
عمر  للخليفة  الحوثيين 
وكل  عنه-  الله  -رضــي 

ما يتعّلق بتاريخه.

مساحة  إجــمــالــي   
أراضي األوقاف في 
ل نحو ثلثي  إب تشكِّ
المحافظة  مساحة 
 5552 الــــبــــالــــغــــة 
وال  مــربــع،  كيلومتر 
يوجد تفسير تاريخي 
هذه  كــل  لتخصيص 
الــمــســاحــة كــأراضــي 

أوقاف
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خ يف ذهني منذ أن حاولُت االقرتاب  ولقد ترسَّ

من عمق هذه املعضلة يف العام 2004، أن املواجهة 

غري  حينها  الدولة  تخوضها  كانت  التي  العسكرية 

كافية، ما مل يكن هناك سند فكري يوّضح للشعب 

امتداد  أنها  وكيف  الحركة،  هذه  ماهية  وللجيش 

عن  يربو  ما  الحضور  متواتر  ظلَّ  رشير،  ملطلب 

والحجر«  »الزهر  كتاب  تأليف  وأثناء  عام..  ألف 

قليل،  اإلمامة  عن  نعرفه  ما  أن  اكتشفت   ،٢٠٠٦

أيدينا  وضعنا  لو  التي  الكارثية  بحقيقتها  قياًسا 

عليها بشكل سليم ملا تكررت كل هذه املآيس. وقد 

أفردُت يف الكتاب بابًا بعنوان »مرشوع يبحث عن 

مخلفات  بذلتها  التي  الجهود  عن  يتحّدث  أرض«، 

اإلمامة ملحو الذاكرة السبتمربية، وإدخال املجتمع 

يف معارك بينية، واهتاممات فكرية جانبية ترصفه 

عن استكامل مرشوع الثورة الثقايف؛ إذ نجحت ثورة 

سبتمرب ١٩٦٢ يف إقصاء اإلمامة الكهنوتية عن منصة 

استكامل  دون  حالت  عدة  أحداثًا  لكن  الحكم، 

املرشوع الثقايف، وهو ما يدفع الشعب مثنه اليوم 

الباب  ذلك  وتال  ومقدراته.  ــه  أرواح من  غالًيا 

أرباب  بذله  الذي  التضلييل  املجهود  عن  حديث 

التخصيب  مناطق  عسكرة  أجل  من  املرشوع  هذا 

التقليدية الخاصة بهم، سواء عرب ما سّمي منتديات 

هذه  أن  علاًم  ذلك.  قبل  أو  املؤمن«  »الشباب 

الحركة تضمن لنفسها العودة مرّة أخرى إىل صناعة 

التحريض،  مرجعيات  عىل  حفاظها  بسبب  الدمار، 

العديد من  استقطاب  ثم  اإللهي«،  »الحق  واّدعاء 

اليمنيني وتلقينهم هذه األفكار، بحيث يبدو الدفاع 

عنها واجًبا دينًيا يؤجر فاعله ويؤثم تاركه. 

أن  بعد  إال  الرصاص  يتحرك  مل  إذن؛ 
إىل  الدخول  من  الخاطئ  الفكر  تّكن 
سوًءا  األمر  وزاد  األدمغة،  من  العديد 

عىل  الكهنوتية  العصابات  استيالء  بعد 
وسائل  واستخدامها  الدولة،  مؤسسات 
من  اآلالف  ــرشات  وع الرسمي  ــالم  اإلع
ما  سمومها.  لبث  واملساجد،  ــدارس  امل
ر يف مواجهة هذا  يجعل التهاون أو التأخُّ
ال  حتى  الخطورة،  شديد  أمرًا  التضليل 
نعرفه،  الذي  اليمن  غري  مين  عىل  نصحو 
كان  الذي  الشعب  عن  مختلف  وشعٍب 

قبل سبتمرب 2014. 

الحوثيني  أن  كذلك،  خطورة  األمر  يزيد  ومام 

اإلمامي  للمرض  نسخة مكررة  بكونهم  يكتفوا  مل 

اليمن كلام ضعفت  الذي يصيب  األصل  الفاريس 

اليوم  باتوا  إنهم  بل  والعقدية؛  الفكرية  مناعته 

األخطبوط  يف  ذراًعا  قبل،  ذي  من  أوضح  بشكل 

الخميني عقيدة وفكًرا ومعركة، وبات رموز كرادلة 
واملرجعيات  املوّجهني  هم  وأصفهان  ومشهد  ُقم 

والقدوات، ومستشاري املوت والدمار. 

املسلح  الكهنوت  عصابة  أن  ننىس  ال 
الحميّة  ونستحّث  السن،  تستهدف صغار 
العوام،  بطريقة تدغدغ مشاعر نسبة من 
هذه  ملحو  كبريًا  مجهوًدا  يستوجب  ما 
الثقافة الخاطئة، وكشف أساليب التضليل. 

إن الفكرة التي قامت عليها عصابة الكهنوت 
كلَّ  تخالف  إقصائية،  وثنية  عنرصية  فكرة  هي 
خها  التي يرسِّ مفاهيم الحرية والعدالة واملساواة 
والنحل  وامللل  األديــان  وكافة  اإلسالمي  الدين 
والرشائع، ومع هذا اليزال الحويث يجد من يتلّقف 

أفكاره الضالة؛ ألنه أتقن صناعة الجهل.

الشعب  هذا  تجاه  واجبنا  من  ليس 
تحصني الراهن وتأمني املستقبل فحسب، 
األجيال  تجاه  علينا  الــواجــب  من  بل 
معرفيًا  دلياًل  لهم  نوفّر  أن  القادمة 
يأخذون من خالله حذرهم، وما نعايشه 
هذا  عنارص  لتوفري  كبرية  فرصة  هو  اآلن 
الكتاب  من  هائلة  كوكبة  ولدينا  الدليل، 
والشعراء،  والباحثني  والعلامء  واملفّكرين 
هذا  يف  إبداع  أمّيا  يبدعوا  أن  بإمكانهم 
لنا  تركه  ما  إحياء  عىل  عالوة  الجانب، 
السابقون األفذاذ منذ أيب محمد الحسن 
وليس  الحمريي،  بنشوان  مروًرا  الهمداين 
الله  -رحمهم  األكوع  عيل  مبحمد  انتهاًء 
جميًعا-. فالحويث ليس سوى َعرٍَض ملرض 
مزمن اسمه اإلمامة املفرتاة والحق اإللهي 
املرض  عالج  يتوجب  وبالتايل  املزعوم، 

حتى ال يتكرر حدوث العرَض.

الكهنوتية،   لم  اإلمــامــة  مخلفات  ضد  اليمنيين  معركة  أن  خافًيا  يعد 
الستعادة  شعب  نضال  مجرد  ليست  الحوثي،  بميليشيا  متمثلة 
نظامه الشرعي ومؤسساته من مخالب عصابٍة قفزت على حين غفلة، بل هي 
معركة عسكرية، وسياسية، وفكرية، وإعالمية، واجتماعية، واقتصادية.. وبالتالي 
يظل  إحداها  في  االنتصار  إن  إذ  متوازية؛  بكفاءة  الجبهات  هذه  خوض  ينبغي 

مهدًدا إن لم يؤازره نصر في الجبهة األخرى. 

حتى نلتقي

اإلمامة مرض والحوثي َعَرض

بــــات الـــحـــوثـــيـــون الــيــوم 
بــــشــــكــــل أوضــــــــــــح مـــن 
فــي  ذراًعـــــــــا  قـــبـــل،  ذي 
ــوط الــخــمــيــنــي  ــ ــب ــطــ األخــ
ومعركة،  وفــكــًرا  عقيدة 
وبـــات رمـــوز كـــرادلـــة ُقــم 
هم  وأصــفــهــان  ومشهد 
والمرجعيات  الموّجهين 
ومستشاري  والــقــدوات، 

الموت والدمار.

نجحت ثورة 
سبتمبر 1962 في 

إقصاء اإلمامة 
الكهنوتية عن 

منصة الحكم، لكن 
أحداًثا عدة حالت 

دون استكمال 
المشروع الثقافي، 

وهو ما يدفع 
الشعب ثمنه 

اليوم غالًيا من 
أرواحه ومقدراته.
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بحق المساجد
الجرائم الحوثية

جــــرائم لم يسبــق لها 
مثيل في تاريخ اليمن

مسجًدا
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مساجد
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مسجدان

مسجدان

مسجًدا 
وداًرا للتحفيظ

مسجدان
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اختطاف           حافظ  إغالق           مدرسة تحفيظ 

للفترة من ربيع األول 1437 هـ الموافق يناير/كانون 
الثاني2016، حتى شعبان 1441هـ الموافق أبريل 2020م

العاصمة صنعاء وأمانتها
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الجوف
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232
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التفجير 
الكلي

التدمير 
الجزئي

العبث ونهب 
المحتويات

اتخاذها ثكنات 
عسكرية

السطو وفرص 
أئمة وخطباء
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شملت الجرائم واالنتهاكات:



كن مسؤواًل

ا للمـــــــــــــوت ـً  ال تكــــــــن سببــــــــــ
 احرص على التباعد االجتماعي
 التزم بإجراءات الوقاية الصحية
  ساهـــم فـــي إيقـــاف الكــــارثة

ساهم في الحفاظ على حياة محيطك اإلنساني

اللهم أهله علينا 
بالُيمن واإلميان والسالمة واإلسالم

شهر مبارك 
جعله الله شهر خير ونصر وفرج لليمن 

وللمسليمن واإلنسانية


