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 استمرار التظاهر والتحرك واالعتصامات السلمية والحرص عىل أن يتم ذلك يف إطار شعبي بعيداً عن الحزبية 
والطائفية واملذهبية حتى إسقاط النظام.

 النظام الذي نطالب بإسقاطه هو الرئيس وأقاربه دون استثناء ورموز نظامه الفاسدين والذين ثبت تورطهم 
يف قمع وقتل وتجويع هذا الشعب.

بواسطة  النظام  مع  التحاور  أو  الثائر  الشباب  االلتفاف عىل مطالب  أشكال  من  كل شكل  إدانة   
السفارات األجنبية.

 رفض أي وساطة ال تفيض إىل رحيل فوري للنظام ورموز فساده وتلبي كل مطالب الشعب اليمني.
 رضورة التصعيد بما يضمن املزيد من االحتجاجات لفرض الضغط عىل النظام وبطريقة 

سلمية وحضارية.
 رفض التدخل األمريكي واألجنبي املساند للنظام واملساعد عىل إطالة بقائه يف الحكم.

الجمعة  هذا  يومنا  العربية  الشعوب  تحيي 
الموافق 26 رمضان يوم القدس العالمي بمسيرات 
العواصم  معظم  المسيرات  تجوب  كما  حاشدة، 

العربية واإلسالمية بهذه المناسبة.
أن  حماس”  اإلسالمية  المقاومة  حركة  وأكدت 
يوم القدس هذا العام سيكون مختلفا عن األعوام 
الدول  في  تغييرات  من  يحدث  ما  وأن  السابقة، 
العربية سيجد انعكاسا إيجابيا على هذا اليوم، وأن 

الصهاينة سيحسبون له حسابات كثيرة.
إن   : ليلة  أبو  حماس  في  القيادي  وق��ال 
مختلف  عالمي  قدس  يوم  يتوقعون  الفلسطينيين 
البلدان  أنحاء  كافة  في  العام  هذا  واستثنائي 
العربية واإلسالمية؛ ألن يوم النكبة هذا العام كان 
يوما متميزا ومختلفا عن كل األيام التي مرت في 

السنين السابقة”.
واعتبر أبو ليلة أن ما يحدث في الوطن العربي 
يوم  على  إيجابيًّا  انعكاًسا  سيجد  تغييرات  من 
في  المسلمين  كل  على  يجب  أنه  مؤكدا  القدس، 

وبالقضية  اليوم  بهذا  يهتموا  أن  العالم  أنحاء 
قضية  هي  القدس  قضية  إن  قائال  الفلسطينية، 

المسلمين وليس الفلسطينيين وحدهم.  
المناسبة  هذه  اليمني  الشعب  أبناء  ويحيي 
المسيرات  بتنظيم  العظيمة  والدينية  الجهادية 
وحدة  الى  والداعية  اإلسرائيلي  باالحتالل  المنددة 
بينهم  يغذيها  التي  الخالفات  ونبذ  المسلمين، 
اليهود واألمريكان، ضماًنا الستمرار ضعف األمة، 
المشروع  تحقيق  يسهل  بما  صفوفها،  وتمزيق 
الصهيوأمريكي ألهدافه في المنطقة العربية، كما 
تقام بمناسبة يوم القدس العالمي عدد من الندوات 
ساحات  في  والسياسية  الثقافية  والفعاليات 
اليمنية  المحافظات  بمختلف  والتغيير  الحرية 
الفلسطينية  القضية  محورية  على  الضوء  تسلط 
العربية  األمتين  ومستقبل  حاضر  بلورة  في 
يمثله  الذي  الخطر  إلى  التطرق  ويتم  واإلسالمية، 

يف  اليمنيني  املواطنني  آالف  شارك 
املايض  األسبوع  حاشدة  تظاهرات 
املحافظات،  من  عدد  شوارع  جابت 
املتظاهرون  رفع  تعز  مدينة  ففي 
الثوري  الحسم  برسعة  تطالب  الفتات 
صالح،  نظام  من  تبقى  ما  وإسقاط 
وأعلن شباب الثورة بتعز بداية الحسم 
مرحلة  يف  املحافظة  إلسقاط  الثوري 
مئات  يزال  ال  فيما  جديدة،  تصعيدية 
مرابطني  الشباب  من  املتظاهرين 
بجولة  الجديد  احتشادهم  موقع  يف 
محافظة  مبنى  قرب  األرشاف  حوض 
برسعة  تطالب  شعارات  رافعني  تعز، 
إنهاء حكم الرئيس عيل عبدالله صالح 

املستمر منذ 33 عاًما.
تعالت  صنعاء  العاصمة  ويف  
التغيري  ساحة  يف  واألفراح  األهازيج 
بصنعاء. وشهد الثالثاء املايض مسرية 
وتدعو  الليبية،  الثورة  تؤيد  حاشدة 
وكانت  اليمن.  يف  الثوري  الحسم  إىل 
التغيري  انطلقت من ساحة  قد  املسرية 
لتجوب شارع القاهرة وشارع تونس، 
إىل  وص��والً  الحرية  بشارع  وتمر 

الساحة مرة أخرى.
شهدت  املايض  الثالثاء  عرص  ويف 
محافظة ذمار مسرية حاشدة ابتهاًجا 
طرابلس  عىل  ليبيا  يف  الثوار  بسيطرة 

العاصمة.

شن الطريان الحربي  الصهيوني سلسلة غارات جوية 
عىل مواقع مختلفة يف قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 
العام  الفلسطينيني من ضمنهم  األمني  وجرح عرشات 
تهدئة  فشل  وبعد  الشعبية.   املقاومة  لجان  لتنظيم 
الفلسطينية  والفصائل  الصهيوني  الكيان  بني  هشة 
عىل  هجماته  شن  الثالثاء  فجر  املعادي  الطريان  عاود 
ذلك  وتال  والجرحى  الشهداء  عدد  وارتفع  القطاع 
اطالق صواريخ وقذائف هاون كما استشهد 3 نشطاء 
فلسطينيني وأصيب آخر بجروح مساء الثالثاء يف غارة 

جوية إرسائيلية وفقا ملصادر طبية فلسطينية.
املقاومة  الفلسطينية  الفصائل  قامت  جانبها  من 
القريبة  املستوطنات  عىل  الصواريخ  من  عدد  بإطالق 
الجانب  يف  الجرحى  عرشات  وأوقعت  غزة  قطاع  من 

أنها  صحايف  بيان  يف  القدس  رسايا  وقالت  اإلرسائييل. 
وعسقالن  واشكول  واوفوكيم   السبع  برئ  ”قصفت 
»إسماعيل  القائد  اغتيال  عىل  ردا  الغراد  بصواريخ 
عيل  أبو  كتائب  وتبنت  الجهاد.  حركة  يف  األسمر« 
مصطفى وهي الجناح املسلح للجبهة الشعبية لتحرير 
الصواريخ  من  عدد  »اطالق  صحفي  بيان  يف  فلسطني 

عىل نيتفوت وبرئ السبع«.
وتأتي الغارات ُبعد مقتل سبعة إرسائيليني يف هجوم 
إرسائيل  جنوب  إيالت  قرب  إرسائيليتني  حافلتني  عىل 

بجانب الحدود مع مرص.
التي  الثالث  إيالت  تبني هجمات  أي جهة  تعلن  ولم 
من  وسبعة  إرسائيليني  ثمانية  مقتل  عن  أسفرت 
من  جاءوا  املنفذين  أن  أكدت  إرسائيل  لكن  املهاجمني، 
غزة إىل سيناء ومنها إىل ايالت لتنفيذ الهجمات، فنفذت 

سلسلة من الغارات عىل قطاع غزة..

وعىل صلة بالحادث ما يزال آالف املرصيني يحارصون 
عىل  احتجاجا  القاهرة  يف  اإلرسائيلية  السفارة  مبنى 
الجيش  بنريان  املرصيني  الجنود  من  عدد  استشهاد 
املتظاهرون  آالف  هتف  الذي  الوقت  ويف  اإلرسائييل، 
أحمد  يدعى  شاب  تسلق  إلرسائيل«،  »باملوت  املرصيني 
اإلرسائيلية  السفارة  سقف  حتى  طابًقا   15 الشحات 

ومزق العلم اإلرسائييل ووضع بدال منه العلم املرصي. 
رصح  باراك  إيهود  اإلرسائييل  الدفاع  وزير  أن  يذكر 
مرصيني  رشطة  رجال  ثالثة  ملقتل  آسفة  إرسائيل  بأن 
عىل أيدي جنود الجيش اإلرسائييل، بعد أن طالبت مرص 
خاللها  قتل  التي  الحادثة  هذه  عىل  الرسمي  باالعتذار 

الجنود املرصيني،  
مطاردة  خالل  قتلوا  قد  املرصيون  الجنود  وكان 

والتلويح  السيايس  التصعيد  مع  بالتزامن 
بالتصعيد العسكري مؤخرا، ومع انقضاء 
السلطة  تعود  املبارك  رمضان  شهر  أيام 
أزمة  يف  مجددا  الشعب  بإغراق  للتلويح 
العقاب الجماعي، من خالل ترويج أخبار 
التي هي مخصصة  النفط،  أنابيب  تفجري 
وزارة  أعلنت  حيث  أص��ال،  للتصدير 
النفط  نقل  أنبوب  تفجري  عن  الداخلية 
بمحافظة  صافر  من  يمتد  الذي  الخام 
التصدير رأس عيىس عىل  إىل ميناء  مأرب 
وكأن   .27 كيلو  منطقة  يف  األحمر  البحر 
لسان الحال يقول: ال تزال العصا الغليظة 

بيدنا، فماذا تنظرون؟
تحت  من  تجري  تزال  ال  أنه  ويبدو 
الداخل  يف  أطراف  بني  مفاوضات  الطاولة 

يعرضون  الذين  والوسطاء  السلطة  مع 
وأن رفضتها ساحات  التي سبق  املبادرات 
أن مشاورات  الثورة، حيث ذكرت مصادر 
يقوم بها حاليا األمني العام ملجلس التعاون 
الزياني  اللطيف  عبد  الدكتور  الخليجي 
والسفري جمال بن عمر املستشار السيايس 
لألمني العام لألمم املتحدة ومبعوثه الخاص 
الجهود  من  املزيد  بذل  بغرض  اليمن  إىل 
لحل ما يصفونه باألزمة السياسية الراهنة 

التي تشهدها البالد منذ سبعة أشهر.
مصادر  كشفت  مقارب  سياق  ويف 
صفقة  عقد  عن  برس«  ل�«يمن  موثوقة 
رشكة  عقد  لتمديد  مشبوهة  رسي��ة 
البلوك  يف  النفطية  نيكسني«  »كنيديان 
ما  من  عليا  وتوجيهات  بتواطؤ   14 رقم 
عمولة  مقابل  النظام«  »بقايا  ب�  أسمتهم 

ضخمة قبل رحيل النظام.

استمرار التظاهرات املطالبة باحلسم 
الثوري يف عدد من احملافظات

عشرات الشهداء واجلرحى يف قصف صهيوني متواصل على قطاع غزة

من جديد.. التلويح بتصعيد أزمة احملروقات

املصريون يهتفون باملوت إلسرائيلاحتفاالت بسقوط القذايف

شباب الثورة: جيب أن نولي القدس اهلم األكرب ألنها إذا مل تتحرر 
وثوراتنا أرضنا  يف  ينهش  إسرائيل  سرطان  سيظل 
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فعاليات تشهدها ساحة التغيري بصنعاء وبقية املحافظات

الشعوب العربية واإلسالمية تحيي يوم القدس العاملي
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الله  صدق  يَْعَلُموَن{  الَ  النَّاِس  أَْكثََر  َوَلِكنَّ  أَْمِرِه  َعىَل  َغاِلٌب  }َوالّلُه 
العظيم

ها هي املتغريات عىل مستوى العالم تتسارع وإن هذه األحداث التي 
عظمة  عىل  شاهدة  تأتي  .وكلها  إيماناً  منها  نزداد  أن  يجب  تحصل 
الطويل  نومها  من  تستيقظ  املستضعفة  الشعوب  فهاهي   . اإلسالم 
وتنهض من غفلتها نحو التغيري لتعصف بالطغاة والفراعنة وتجعلهم 
واملهانة  والذل  والهلع  والقلق  والرعب  الخوف  يعيشون يف جحيم من 
ولقد نكص الشيطان عىل عقبيه حينما رأى إرادة الشعوب تتناغم مع 
لكم  غالب  )ال  لهم  وقال  أرادهم  أن  بعد  أتباعه  من  وتتربأ  الله  إرادة 
اليوم وإني جار لكم(. لقد تفاجأ الغرب الكافر وفشلت خططه وطفق 
يتخبط تارة يؤيد بترصيحاته وتارة يندد . لكنه ظل مرصاً عىل ممارسة 
عادته يف محاولة احتواء الشعوب ورسقة مقدراتها واستبعادها لتضل 
أن  لها  البغيض يف تبعية ال يريد  الدوران يف فلكه االستعماري  دائمة 
يقظة  وزمن  الحقائق  كشف  زمن  هو  الزمن  هذا  لكن  منها  تتحرر 
إننا   . رسيعاً  الشعوب  تكشفها  الغرب  خطط  فكل  الشعوب  ونهضة 
يجب أن نلتفت إىل ما يجري من متغريات وتسارٍع لأل حداث فتتفاعل 

مع مايجري من منطلق قرآني .
الله  فإن  املسؤولية  وتحمل  لله  االستجابة  عن  التخلف  حالة  ويف   
أن  .فإما  التغيري  حتمية  زمن  هو  الزمن  هذا  ألن  ويستبدل  سيرضب 
انطالقاً  وتقودها  تواكبها  وتتجاوزك،  فسرتفضك  وإال  الحياة  تواكب 
من هدي الله الذي رسمه؛ لكي تستقيم الحياة عىل األرض. إنها إرادة 
الله الغالب التي تنسجم مع فطرة اإلنسان التي فطره الله عليها ولن 

يصطدم بأي عائق أبدا إذ إن الله اليريد ظلماً للعاملني. أما عباد الهوى 
فإن العالم سريفضهم وسيعصف بهم كما عصف بهؤالء الزعماء الذين 
الشعوب  منهم  فانتقمت  الضالل  لهم  وقدموا  الشعوب طويالً  خدعوا 

وجرعتهم الخزي واإلذالل جزاًء وفاقاً.
بها  القيام  علينا  يتحتم  التي  املسؤولية  حجم  ولنستشعر  فلنحذر 
تضع  أن  زمن  املسؤولية،  تحمل  زمن  بل  الترشيعات  زمن  ليس  .إنه 
أن تكون  بها  القيام  التي تؤهلك قدراتك ومواهبك  الوظيفة  نفسك يف 
اللبنة املناسبة يف املوضع املناسب واملكان املناسب يف بناء األمة الجميل 
عبثا  وكفى  عمليني  لنكن  اختصار..  بكل  الجذاب،  املتني  العظيم 
بأعمارنا.. بأوقاتنا.. بمقدراتنا.. بهدى ربنا، من هذا املنطلق سيقبلنا 
الله والعالم كمنقذين ومخلصني وهداة، نحمل رسالة عظيمة، سلوكنا 
هو من يعرب أننا أهل لذلك. وبذلك نكون أوفياء مع الله، مع القرآن، مع 
النبي محمد )صىل الله عليه وعىل آله سلم(، ونكون أوفياء مع الشهداء 
األبرار الذين دفعوا دماءهم يف سبيل إعالء كلمة الله، ولنحذر عن الغفلة 
مما يدور فوق رؤوسنا من مؤامرات قذرة من قوى االستكبار العاملي 
وأدواتها يف املنطقة، إمعانا منهم يف تركيع الشعوب ألنظمة الشطرنج 
الجديدة التي خلعت عباءة الحكم واستبدلتها بعباءة الثورة والحرية 

املزيفة.
إن من يراقب خدام الغرب وهم يقدمون املبادرة تلو املبادرة كل 
ذلك لكي يخنقوا ثورة هذا الشعب املستضعف يرى هؤالء املرتفني 
التماسيح خوفا كما يزعمون عىل مصري  يتباكون ويذرفون دموع 
ترسمه  ما  ينقذون  الذين  الكذابني  املنافقني  دور  إنه  الشعب!  هذا 
الشعوب  ثورات  لوأد  سياسات  من  املتصهينة  األمريكية  اإلدارة 
وإجهاضها إلدخال امللل واإلحباط إىل الثوار؛ كي يتخلوا عن ثورتهم، 
بزمام  يأخذوا  أن  يجب  الثوار  إن  العبودية.  حظرية  إىل  ويعود 
املبادرة، ويتصدوا لكل األعداء، وعىل رأسهم أمريكا املجرمة وأتباعها 
الذين يفسدون يف األرض وال يصلحون، قال  من األعراب املرسفني 
َواَل  اأْلَْرِض  يِف  يُْفِسُدوَن  الَِّذيَن   * ِفنَي  اْلُمرْسِ أَْمَر  تُِطيُعوا  }َواَل  تعاىل 

يُْصِلُحوَن{ صدق الله العظيم. فهل هذا يكفي    لنسمع ونعقل.

كيف تنظر جماعة  الحوثي يف البدء إىل الثورة الشبابية 
وإمكانية الحسم الثوري السلمي؟

املعاناة  عمق  عن  معربة  جاءت  املباركة  اليمنية  الثورة 
الشعب  يعانيها  التي 
حقيقي  ورف��ض  اليمني 
البلد.  للنظام الظالم يف هذا 
وإمكانية الحسم الثوري إن 
قائمة بل  الله ما زالت  شاء 
خطت  قد  الثورة  أن  نعتقد 
هذا  يف  الكثرية  الخطوات 
االتجاه فلوال الثورة املباركة 
عىل  اليمنيون  تعرف  ملا 
البعض،  بعضهم  معاناة 

مختلف  من  اليمنية  األصوات  توحدت  ملا  الثورة  هذه  ولوال 
توجهاتها الفكرية والسياسية ألن ما خلفه النظام عىل الوضع 
يكن  لم  جدا  هائل  يشء  االجتماعي   املستوى  عىل  البالد  يف 

يتوقع أن يعود لحالته الطبيعية لوال هذه الثورة .
هذا هو نجاح الثورة، أن تجمع أبناء هذا البلد لينظروا بعني 
واحدة تجاه مصلحتهم الوطنية واألخالقية ويقفوا موقفا قوياً 

وحازماً تجاه هذا النظام الظالم .
يف  الحوثيون  انخراط  هل  مطروحاً:  السؤال  يزال  ما 
بالنضال  القناعة  عىل  يقوم  اسرتاتيجي  فعل  الثورة 

السلمي أم مجرد تكتيك ال أكثر؟
هذه  يف  جرى  ملا  ومتابع  متأمل  لكل  الحقيقي  الواقع 
يف  مرشوعنا  أن  يجد  ظامله  حروب  من  الشمالية  املحافظات 
األساس هو تثقيف الناس بطريقة سلمية، يؤكد هذا أن الحرب 
األوىل عام 2004م لم تشتعل إال ويف السجون ما يقارب ألف 
من  انطلقوا  التي  املواقف  بعض  ارتكابهم  ذمة  عىل  معتقل 
العربي  العالم  األمريكي واإلرسائييل يف  املرشوع  خاللها ضد 
واإلسالمي وبطريقة سلمية يعرفها كل متابع منصف . ولذلك 
التي نقدمها  السلمي هو جزء من ثقافتنا  بالنضال  فإيماننا 
باملخاطر  الناس  لتوعية  الكريم  القرآن  أساس  عىل  للناس 

املحدقة بهم وبالتآمر الكبري عىل األمة من قبل أعدائها .
من زاوية أخرى ويف ساحات التغيري يرى الناس تقارباً 
اإلصالح  وشباب  جماعتكم  من  القريب  الشباب  بني 
واإلخوان املسلمني رغم الخالف املذهبي بينكم، هل من 

تفسري؟
الثقايف  والوعي  اإليمان  حالة  يعكس  وهو  جميل  يشء  هذا 
الذي نؤمن به فنحن إنما نرى جميع إخواننا املسلمني إخوة 
لنا يف الله لنا ما لهم وعلينا ما عليهم ال يفرق بيننا وبينهم أي 
حاجز مهما كان ال سياسيا وال طائفيا،  وما موقفنا من عدو 
املسلمني يف فلسطني  تجاه  أمريكا وإرسائيل  املتمثل يف  األمة 
والعراق وباكستان وغريها من بالد املسلمني سوى دليل عىل 
أننا ننطلق من هذه النقطة أننا أمة مسلمة ويجب أن نكون 

كذلك .
وال نعتقد أن هناك حالة تسمى خالف مذهبي بقدر ما هي 
مدارس فقهية ال يجب أن تؤثر عىل حال املسلمني يف مواجهة 
األخطار املحدقة بهم، ويجب عىل الجميع أن يحرتم رأي األخر 
وال يثري حساسية تخدم العدو ونتمنى أن يبقى هذا التعايش 
بني جميع اليمنيني وجميع املسلمني يف هذا العالم حتى تعود 
لألمة اإلسالمية كرامتها املفقودة والتي كان من أهم أسبابها 
التي أثرت سلباً عىل واقع األمة ونشاطها  هي تلك الخالفات 

العام .
العسكري  القائد  من  ملوقفكم  بالنسبة  األمر  كذلك 

عيل محسن األحمر،  ال يزال األمر غامضاً، والسؤال: إىل 
ظل  يف  محسن  بعيل  عالقتكم  تصل  أن  يمكن  مدى  أي 

الثورة؟
وال  مذهبيا  موقفا  ليس  األحمر  محسن  عيل  من  موقفنا 
أن عيل  يعرف  فالجميع  الطبيعي  املوقف  هو  وإنما  عنرصيا 
محسن األحمر كان قائدا للحرب علينا طيلة ست جوالت من 
وعىل  علينا  الظالم  العدوان 
املؤمنني يف هذه املحافظات،  
عما  للناس  االعتذار  فطلب 
قائدا  كان  يوم  منه  بدر 
هذه  أبناء  عىل  للحرب 
وليس  طبيعي  أمر  املناطق 
أو  للغموض  يدعو  ما  فيه 
عالقتنا  وستبقى   ، الغرابة 
الواقع  الجميع يف حدود  مع 
الشعب  يحتاجه  ال��ذي 
اليمني يف هذه املرحلة وال نحمل العداء ألحد بقدر ما نريده 
هو إيجاد حالة حقيقية من الصدق والتعايش الحقيقي بني 
يثق  غد مرشق  إىل  لنتطلع جميعاً  اليمني،  الشعب  هذا  أبناء 
الجميع أن صورته ستكون مختلفة عن الواقع املظلم الذي ثار 

معظم الشعب اليمني عليه.
املدنية  الدولة  الساحة جدالً، بشأن  قبل فرتة شهدت 
والدولة اإلسالمية، ولم يتبني بعد موقف جماعة الحوثي 

من الدولة املنشودة؟
سيكون  اليمن  ومستقبل  اليمني  املجتمع  من  جزء  نحن 
مرهون بيد كل أبنائه. ونحن نعتقد أن املشكلة هي ليس يف 
األسماء بقدر ما هي يف كيفية النظام الحاكم ومركزية القرار،  
فهناك الكثري من األنظمة التي تدعي أنها حكومات إسالمية 
ال تحمل من اسمها شيئا بل العكس التام هو الحالة السائدة 
اليمني  القمعية. ويف األخري الشعب  يف ترصفات تلك األنظمة 
الحكومة  أن  مع  يحكمه  الذي  النظام  وحالة  نوع  سيقرر 
الواقع  بني  يجمع  خيار  الدينية  الحقوق  تحمي  التي  املدنية 
وجود  وبني  البالد  يف  والثقايف  الفكري  التنوع  يتطلبه  الذي 

الناس  حقوق  تحمي  دولة 
وال  والرشعية  الدينية 
تتسلط عليهم تحت عناوين 
التفاصيل  ويف  ألنه  مذهبية، 
الخالفات  من  الكثري  ستقع 
الحادة التي ربما يصعب يف 

بعضها التوافق .
محافظات  بــني  مــن 
ــت عن  ــرج ــدة خ ــدي ع
تمثل  النظام  سيطرة 

صعدة نموذجا يف االستقرار وانتظام العمل اإلداري، هل 
يريد الحوثيون من خالل ذلك الرتويج ألنفسهم وإىل أي 

مدى نجحوا يف ذلك ؟
فما  آخر  يشء  الحقيقي  والواقع  يشء   التمثيل  أن  نعتقد 
ناصعة  صورة  هي  واستقرار  وأمن  تعايش  من  صعده  يف 
للواقع الثقايف والسيايس الذي يؤمن به أبناء هذه املحافظات 
عن  النظر  بغض  إنسان  كل  مطلب  فاألمن  املناطق،  هذه  يف 
توجهه السيايس وانتمائه الفكري، و        االستقرار مناخ مهم 
للحياة اآلمنة، وازدهار الوضع االقتصادي والتعايش السلمي 
مع الجميع واحرتام حقوق الناس سيعود بالنفع للجميع بال 
الحقيقي  الواقع  استثناء، فما يجري يف محافظة صعدة هو 
الذي ال لبس فيه عن املنهجية الثقافية والفكر السيايس الذي 
يعرب عن الناس وعن ثقافتهم ، واألمن يف هذه املحافظة يلمسه 
السلمي بني  والتعايش  فيها  الحياة  استقرار  كذا  و  زائر  كل 

كل أبنائها .
إمكانية  يعزز  ما  الجماعة  من  يصدر  لم  اآلن  حتى 
انخراطها يف العمل الحزبي السيايس بشكل مبارش، هل 
هذا يعني موقفاً من الديمقراطية والتعددية السياسية؟

ال موقف لنا من الديمقراطية والتعددية السياسية وال من 
مهما  والظاملني  الظلم  من  موقف  هو  ما  بقدر  الحكم  نوعية 

ولم  مسمياتهم،  كانت 
يف  أن  زلنا  وما  نعتقد  نكن 
وجود هذا النظام الظالم ال 
سياسية  لتعددية  إمكانية 
ما  بقدر  لها  اح��رتام  وال 
منها  يستفيد  عناوين  هي 
الحزبية  والتجربة  الظالم، 
فالنظام  معروفة  البالد  يف 
ويفرخ  األح��زاب  يهاجم 
ال  حزب  أي  ويحل  أخرى 

وخالل  فيها  نجاح  ال  تجربة  فهي  وسهولة  يرس  بكل  يريده 
املستقبل إنشاء الله سنقرر ما فيه الخري واملصلحة عندما نجد 

األجواء املناسبة لنشارك يف التنوع بالصورة املناسبة.
أنكم  يقال  والحريات،  الحقوق  احرتام  صعيد  عىل 
لكم  املخالفني  مساجد  وتصادرون  األغاني  تمنعون 

مذهبياً يف صعدة، ما ردكم؟
الخاصة  الناس  املبالغة والكذب، فحريات  يف هذا كثري من 
ال يستطيع أحد أن يمنعها مهما كانت قوته وال مصادرة ألي 
مسجد يف صعدة ومن يدعي هذا الكالم فعليه بأن يقدم لنا 
اسم مسجد واحد أو حالة واحدة فاملساجد موجودة وتعرب عن 
فكر وانتماء أصحابها وندعو كل من يريد التأكد من ذلك أن 

يزور محافظة صعده ويتأكد من هذا بنفسه.
يف إطار موقفكم الثابت من السياسات األمريكية، ثمة 
من يرى أن التدخل األمريكي يف اليمن، رضورة ملقاربة 
دون  تحول  توفيقية  والبحث عن حلول  اليمنية  األزمة 

صوملة اليمن، ما موقفكم اليوم؟
تحرك  فمتى  الحقيقة  يف  واهم  هو  الكالم  هذا  يقول  من 
يف  ال  ما  يوما  األمريكيون 
أجل  من  غريه  يف  وال  اليمن 
اإلسالمية؟   الشعوب  خدمة 
يتحركون  عندما  فهل 
سيتحركون  األزمة  ملقاربة 
التي تعرب عن  القناعة  وفق 
تطلعاته  وتخدم  الشعب 
األه��داف  تخدم  التي  أم 
وهذا  األمريكية  واملصالح 
منه  ومفروغ  معروف  أمر 
األمة  واقع  يفرضه  األمريكيني  من  فموقفنا  فيه،  نقاش  وال 
تحرك  فهل  وشعوبها  ودولها  مناطقها  مختلف  يف  اليوم 
أرضه  ليحتلوا  أم  واحدا  مسلما  شعبا  لينقذوا  األمريكيون 
فيه؟  القرار  مصدر  عىل  ويهيمنوا  ثرواته  وينهبوا  ويقتلوه 
كل  يف  املسلمني  لقتل  قواعد عسكرية  إىل  أرضه  ويحولوا  بل 
بقاع العالم اإلسالمي، فنعتقد أن مصلحة هذه األمة وشعوبها 
إىل  الحاجة  دون  الصحيح  وتختار طريقها  قرارها  تملك  أن 
الحايل  وواقعهم  خري  من  للناس  يودون  ال  ألنهم  األمريكيني 

واملايض يؤكد هذا ويعرفه كل الناس .
كذلك ثمة من يرى أن الجماعة تبالغ يف عدائها للبيت 
الحوثيني  أن  يدعم  ما  نجد  ال  الواقع  وعىل  األبيض، 
مفاهيم  حسب  العاملي  االستكبار  وجه  يف  رصخة 

املؤسس حسني الحوثي؟
وجه  يف  الرصخة  فهل  املوقف  يف  مبالغة  أي  يوجد  ال 

ومقاطعة  املعروف  بالشعار  السلمي  والتعبري  املستكربين 
أساس  عىل  الناس  وتثقيف  واإلرسائيلية  األمريكية  البضائع 
األمة  هذه  يسوم  الذي  العدو  هذا  ملواجهة  الكريم  القرآن 
أم  العداء  العذاب عرب نهج ثقايف وسلمي هو مبالغة يف  سوء 
رضورة حتمية يفرضها الواقع الذي تعيشه األمة وهل العداء 
األمريكي للمسلمني بحاجة إىل توضيح أم الغريب يف األمر هو 
املواقف املتخاذلة أمام هكذا 
وملموس  واض��ح  ع��دوان 
املسلمني  كل  لدى  ومعروف 
ومن  البرش،  كل  ول��دى 
املواقف  بهذه  تحركنا  ثم 
لهذه  حصل  ما  ونتائج 
من  عليها  شن  وما  املناطق 
املوقف  أهمية  يثبت  حروب 
فما  وإال  املستكربين  تجاه 
الدافع لهذه الحروب الهائلة 
عىل  هذا  يدل  أال  جدا  كبرية  إمكانيات  من  فيها  يرصف  وما 
التوعية  ألن  مؤثر  األمريكي هو موقف  العدو  من  املوقف  أن 
العدو  ملعرفة  قرآنية  األمة عىل أسس منهجية  وبناء  الثقافية 
هو مهم جدا ويدرك األمريكيون خطورة هذا عليهم فنسمع 
أجل  من  الدوالرات  من  املاليني  مئات  يبذلون  أنهم  دائما 
تحسني صورتهم يف العالم اإلسالمي ومسح السخط الشعبي 
تجاههم وتجاه دعمهم الكبري للعدو الصهيوني وفوق كل هذا 
األمريكية  السياسات  من  سخطنا  عن  للتعبري  مواقفنا  نقدم 
دعمها  ومن  والعربي  اإلسالمي  العالم  بلدان  احتاللها  ومن 
للمسلمني  املستمرة  عدائيتهم  يف  لإلرسائيليني  محدود  الال 
واحتاللها لفلسطني. وهذا هو أقل واجب رأى السيد / حسني 

أنه مطلوب يف تلك املرحلة .
وحزب  بإيران  عالقتكم   حقيقة  ما  السؤال:  ويبقى 

الله؟
هذه من اإلشاعات التي تحاول السلطة من خاللها التغطية 
عن جرائمها ودوافع عدوانها الحقيقي عىل أبناء هذه املناطق 
وكذلك  فقط   الحرب  بعد  من  إال  تأت  لم  اإلشاعات  هذه  ألن 
سوء  من  مستفيدا  الخليج  دول  البتزاز  النظام  منها  يستفيد 
ليبيا يف فرتات  مع  أيضاً  الجهات كما فعل  العالقات مع هذه 
سابقة ويفعل حاليا مع دولة قطر من أجل اسرتضاء السعودية 
والنظام معروف بهذه الصفات .ودائما كنا نتحدث عن موقفنا 
من حزب الله ذلك الحزب العظيم ألذي واجه العدو اإلرسائييل 
وألحق به الهزائم املتتالية وأخرج املحتل من جنوب لبنان يف 
 2006 عدوان  يف  الهامة  مرفوع  منترصا  وخرج   2000 عام 
محل  يعترب  لبنان  يف  اإلسالمية  املقاومة  به  تقوم  ما  أليس   ،
اعتزاز وفخر لكل مسلم وكذلك ما تقوم به املقاومة اإلسالمية 
حماس يف غزة أال يعترب صمودها ومقاومتها للحصار الظالم 
وفخر  اعتزاز  محل  ذلك  يعترب  أال  الواضح  العربي  والتخاذل 
أن  األمة  هذه  واقع  بها  نرى  التي  الرؤية  هذه  مسلم،  لكل 
اإلسالمية هم  املقاومة  وبقية قوى  الله وحركة حماس  حزب 
من حفظ لألمة كرامتها وعزتها يف وقت تخاذلت فيه األنظمة 

الظاملة العميلة ورضخت للذلة واملهانة.
حقيقة  فما  الوطني،  املجلس  عن  مؤخرا  أعلن  لقد 

موقف الحوثيني من املشاركة فيه؟ 
وذلك  الوطني«  »املجلس  يف  الحوثي  لجماعة  مشاركة  ال 
بسبب الغموض الواضح يف املعايري املتبعة والتي تم بموجبها 
أنه لم  يتم إطالعنا عىل تلك املعايري  اختيار أعضائه، ونؤكد 
وال إرشاكنا يف عملية االختيار، فضال عن حالة الغموض التي 
تكتنف مهام املجلس، ولقد طرح هذا املوضوع عىل املعنيني 

بمتابعته.

حتمية التغيير
مراد يوسف

حاوره/ عبدالله عيل صربي و حميد رزق

إمكانية الحسم الثوري ال تزال قائمة، والنضال السلمي جزء من الثقافية القرآنية، في مقابلة أجراها معه صوت الشورى أون الين تساءل محمد عبدالسالم: 
هل تحرك األمريكيون لينقذوا شعبا مسلما واحدا أم ليحتلوا أرضه ويقتلوه وينهبوا ثرواته ويهيمنوا على مصدر القرار فيه؟ 

ازدهار الوضع االقتصادي والتعايش 
السلمي مع الجميع واحترام حقوق الناس 

سيعود بالنفع للجميع بال استثناء

في وجود هذا النظام الظالم ال إمكانية 
لتعددية سياسية وال احترام لها بقدر ما 

هي عناوين يستفيد منها الظالم

لوال هذه الثورة لما توحدت األصوات 
اليمنية من مختلف توجهاتها 

الفكرية والسياسية

وفاء للشهداء.. إحياء أربعينية آخر شهداء الساحة
أربعينية  إلحياء  أمسية  املايض  الثالثاء  أقيمت 
جمع  حرضها  الحوري،  أحمد  حسن  الشهيد 
ووالد  الحركات  وممثيل  الشباب  من  غفري 
من  آيات  قرئت  حيث  التغيري،  ساحة  يف  الشهيد 
عىل  واألدعية  الفاتحة  وقرئت  الكريم،  القرآن 
والقصائد  الكلمات  بعض  وألقيت  الشهيد،  روح 

الفقرات  الشهيد، وتخللت هذه  التي تروي مناقب  الشعرية 
األناشيد الدينية التي نالت استحسان الحارضين، فرحم لله 

الشهيد واسكنه فسيح جناته.

حييـت يـا علـم الصمـود العـايل
سـكب الـرياع نمـري عزك منشـدا 
نلـت الشـهادة تحت رايـات الفدا 
أبطالهـا أمـة  تذكـر  أيـان 
املـكارم والفضائـل كلهـا حـزت 

مـن أنت لـو سـأل الطغـاة تعنتا 
دمـك الطهـور إجابـة أو جزتهـا
متوجعـا بـه  أشـدو  لـم  أواه.. 
ال والـذي فلق الصبـاح من الدجى
حملتـك أعنـاق الرجـا ل وأنت من
بظلمهـم الظاملـون  تعـاىل  وإذا 
الـذي الحـر  عبـدك  هـذا  ربـاه 
يبكيك يا حسـن الشهامة خافقي
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أضحى شـموخك مـرب األمثال
وهـج السـيوف وصولـة األبطال
استبسـال وعـىل جبينـك شـعلة 
واالجـالل باإلعظـام  تذكـرك 
واألشـبال اآلسـاد  وجسـارة 
األجيـال قـدوة  مـن  ألجبتهـم 
التفصيـل واإلجمال فكفـت عـن 
بفـؤاد مـن يبكـي عـىل األطـالل
وجمـال بزهـوة  أقتفيـك  بـل 
وجـالل بعـزة  الرجـال  حمـل 
العايل« »فالسـيل حـرب للمـكان 
اآلمـال غايـة  الشـهادة  جعـل 
ترحـال ويف  حـل  يف  ويحـن 

نشوان الغويل

علم الصمود
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الشعوب العربية

عشرات الشهداءاستمرار التظاهرات

اليهود على الشعوب العربية وفضح أساليبهم 
خالل  من  المسلمين،  على  التآمر  في  القذرة 
تسخير رأس المال اليهودي في السيطرة على 
االقتصاد واإلعالم؛ لنشر الفساد األخالقي في 

بلدان العالم الثالث، 
العالمي تسهم  القدس  وإحياء مناسبة يوم 
حاضرة  وعزتها  األمة  نهضة  قضية  بقاء  في 
محاوالت  كل  برغم  الشعوب،  ضمير  في 
هموم  واستبدال  ذلك،  دون  الحيلولة  األعداء 
يتم  وضغائن  هامشية،  بقضايا  الكبرى  األمة 
جعل  بهدف  واألشقاء  األخوة  بين  اختالقها 

المسلمين ينشغلون ببعضهم.
المتالحقة  والتطورات  األحداث  وتثبت  هذا  
في المشهد العربي واإلسالمي صوابية النهج 
الشعوب  توعية  في  الحوثيون  سلكه  الذي 
الصهيوأمريكية  المؤامرات  بحقيقة  العربية 
دينها  عن  سلخها  ومحاوالت  األم��ة  ضد 
وتوجيهاته  الكريم  القران  عن  وإبعادها 
حال  في  للمؤمنين  والنصر  العزة  تكفل  التي 
خطيئة  في  يقعوا  ولم  ورسوله  لله  استجابوا 
المواالة لليهود والنصارى، يشار إلى أن قضية 
العربية  األنظمة  وتخلي  والقدس  فلسطين 

عنهما كانت من األسباب المهمة التي أدت إلى 
المنطقة  تجتاح  التي  العربية  الثورات  اندالع 
وأسقطت الحكام العمالء، وصدق الله القائل: 
آَمُنواْ  لِّلَِّذيَن  َعَداوًَة  النَّاِس  أََشدَّ  ﴿لَتَِجَدنَّ 

الْيَُهوَد وَالَِّذيَن أرَْشَُكواْ﴾.

شوارع  طافت  حاشدة  مسرية  يف  األربعاء 
لالحتفال   ، املحافظة  عاصمة  عتق  مدينة 
بسقوط طرابلس يف أيدي ثوار ليبيا، وطالب 

املتظاهرون برسعة الحسم الثوري.

تؤكد جدية الشارع املرصي وأن أي هجوم عىل 
غزة سيشعل الوضع.

وعىل الجانب العربي ظل الصمت مخيما عىل 
موقف  أي  منهم   يظهر  أن  دون  الحكومات  
رسمي وكأن املواجهة مع  إرسائيل ال تعنيهم، 

وليست يف قواميس سياستهم.
يف  السورية  »الوطن«  صحيفة  أشادت  وقد 
الشعبي  بالدور  األربعاء  ليوم  الخاص  عددها 
اإلرسائييل  الوزراء  رئيس  جعل  والذى  املرصي 
بنيامني نتنياهو عاجزًا عن التصعيد ضد قطاع 
دفاع  وزير  وهو   - أرينز«  »موشيه  وقال  غزة، 
إرسائييل سابق- إنه عىل إرسائيل حاليا أن تكيف 
ومرص.  سيناء  يف  الجاري  الوضع  مع  نفسها 
يثق  »أرينز«  أن  رغم  أنه:  الصحيفة  وأضافت 
للصواريخ  املضادة  الفوالذية«  »القبة  قدرة  يف 
يف إسقاط أكرب عدد من صواريخ القسام إال أن 
حديثه لم يتسم باملصداقية يف الواقع؛ ألن إطالق 
»أسدود«  مدينة  إىل  غزة  قطاع  من  الصواريخ 
والتي تبعد عن تل أبيب 30 كم قد أصاب أهل 
تل أبيب بالفزع الشديد، وقام العديد من األهايل 
إىل  سبع«  »برئ  مدينة  من  بالزحف  والعائالت 
الشمال، وذلك بسبب عجز ما ُيسمى ب� »القبة 

الفوالذية« عن إسقاط صواريخ املقاومة. 

نحيي  املبارك  الفطر  عيد  قدوم  بمناسبة 
ميادين  كل  يف  الثائرين  الشباب  وصمود  ثبات 
التهاني  نزف  كما  والتغيري،  الحرية  وساحات 
ألبناء الشعب اليمني واألمة العربية واإلسالمية 
واستبشار  أمل  وكلنا  الغالية،  املناسبة  بهذه 
عّما  النرص  آيات  وتوايل  الخري  بشائر  بتتابع 

قريب إن شاء الله وليس ذلك عىل الله بعزيز.
وقد  علينا  يعيده  أن  وجل  عّز  املوىل  سائلني 
الطغاة  عروش  وتزلزلت  ــان،  األوط تحررت 

واملستكربين، ونالت الشعوب كاّفة حقوقها..
وكل عام والجميع بخري

شباب الصمود

املجموعة  ضمن  لعنارص  اإلرسائييل  الجيش 
إيالت  عىل  الهجومية  العملية  نفذت  التي 

الخميس قبل املايض.
عىل  الصهيونية  الغارات  عىل  واحتجاجا 
قطاع غزة قام الرئيس الفنزوييل بطرد السفري 
الخارجية  وزارة  وأكدت  بالده،  من  اإلرسائييل 
فنزويال  قررت  فيه:  جاء  ببيان  الفنزويلية 
وقسما  كوهني  شلومو  إرسائيل  سفري  طرد 
تأكيدها  مع  إرسائيل،  سفارة  يف  املوظفني  من 
مجدًدا عىل تشبثها بالسالم ومطالبتها باحرتام 

القانون الدويل.
الوزاري   املنتدى  جلسات  إحدى  قررت  وقد 
الثماني الطارئ للشئون األمنية برئاسة رئيس 
أي  دخول  عدم  نتنياهو«  »بنيامني  الوزراء 
قوات برية إىل قطاع غزة وأيضا تأجيل الهجوم 
القيام  أو  حماس،  لحركة  مواقع  عىل  الجوى 
تقارير  بعد  وذلك  الجو،  من  اغتيال  بعمليات 

بمحافظة  اآلالف  خرج  اليوم  ذات  ويف 
ساحة  من  حاشدة  مسرية  يف  حرضموت 
خاللها  وجابت  املكال  بكورنيش  التغيري 
تطالب  بشعارات  وهتفوا  املدينة.  شوارع 

بالحسم الثوري.
انطلقت  مسرية شارك  إب   ويف محافظة 
السلمية  الثورة  شباب  من   اآلالف  فيها 
الثورة  بانتصار  ابتهاجاً  املايض  االثنني 
الليبية ومطالبة بالحسم الثوري. وقد ورفع 
مرددين  الليبية  األعالم  باملسرية  املشاركون 
وأدوا  الليبي،  للشعب  املؤيدة  الشعارات 

بعض الرقصات الشعبية.
الذي  االنتصار  أن  املتظاهرون  واعترب 
الحسم  بداية  هو  ليبيا  يف  للثائرين  تحقق 
الحقيقي والنهائي للثورة يف اليمن، وشهدت 
وخطابيًّا  فنيًّا  مهرجاًنا  شبوة  محافظة 
اآلالف عرص  املناسبة. وخرج  بذات  احتفااًل 

منذ أول رصخة وأول حركة يد ثائرة معلنة رفض الظلم 
والطاغوت، منذ أن انزاح كابوس الخوف واإلذالل من نفوس 
الناس وصارت الحناجر تلهب بالرصاخ يف وجه الظلم، منذ 
تمادي الطاغوت يف إجرامه وركونه إىل نفسه واىل الشيطان، 
منذ الوهلة األوىل التي خرج الناس فيها إىل النور يغرسون 
بالنرص..  إقدامهم يف ُخطا واثقة معلنني تحديهم ووثوقهم 
استخدمها  التي  أداوته  كل  معه  وسقطت  النظام  سقط 
كل  معه  سقطت  اللحظة،  هذه  مثل  من  يأمن  أن  أجل  من 
الشعوب  إلذالل  الساعية  الصهيونية  األمريكية  املخططات 
وتفكيكها وإفسادها، عرب من يحكموها وإبعادها عن ثقافة 
البرشية  األصنام  سقطت  القرآن..  ثقافة  والكرامة  العزة 
وحكمته  الله  عظمة  عىل  شهادة  وتقدم  هي  بنفسها  لتعلن 
مالك  وأنه  عباده  فوق  القاهر  وحده  هو  أنه  إذ  وقوته، 
السموات واألرض وهو املسيطر وله األمر والنهي، فمتى ما 
وثق الناس به وتحركوا يف وجه املنكر، يف وجه الباطل من 
يشء  وال  الحق،  أجل  من  حريتهم،  أجل  من  كرامتهم،  أجل 
غري الحق؛ فإنه نارصهم ووكيلهم ووليهم، وال أحد يستطيع 
أن يغالبه أو أن يمنعه من أن يقيض أمرا هو يريده، ﴿َوُهَو 

اْلَقاِهُر َفْوَق ِعبَاِدِه َوُهَو اْلَحِكيُم اْلَخِبريُ﴾.
والتأييد  النرص  منه  يطلبون  إليه  الناس  اتجه  ما  فمتى 
واثقني به معتمدين عليه، فهو لن يرتكهم ولن يخذلهم وهو 
يفي بوعده  أن  تأخذه سنة وال نوم من ال يغفل عن  من ال 
ولو  واألرض،  السموات  جنود  له  من  ألوليائه،  قطعه  الذي 
كان الخصم يف حجم نظام دموي يمتلك الجيوش واألموال 
وشتى وسائل اإلذالل والقهر، ولو كانت قوى استكبار بحجم 
أمريكا تسعى يف األرض بكل ما تملك من قدرات لالستعباد 
أراضيهم، ولو كانت قوى جربوت  الناس واحتالل  وإفساد 
وتستبيح  وتنهب  وتدمر  تقتل  إرسائيل  بحجم  وإجرام 
بحريه، فهم كلهم يف محيط علمه وقدرته وجربوته، وتحت 
كان  والزوال  الهالك  بهم  أراد  ما  فمتى  أمره هو عز وجل، 
متى  وثقنا..  ما  فمتى  نحن،  بنا  متعلقة  فاملسألة  يريد،  ما 
ما اعتمدنا عىل الله.. متى ما تحركنا وفق توجيهاته.. فهو 
واالعتماد  الثقة  محط  يف  دائما  وسنجده  وعده،  يخلف  ال 
اللََّه  إِنَّ  ُه  يَنرُصُ َمن  اللَُّه  نَّ  ﴿َوَليَنرُصَ لوعده،  ناجزا  والتوكل 

َلَقِويٌّ َعِزيٌز﴾، ﴿َوَعىَل الّلِه َفْليَتََوكَِّل اْلُمْؤِمنُوَن﴾.
األمة وعمالئهم  أعداء  به  ما يخوفنا  أن كل  وسنرى كيف 
سيتالىش، وسيصري كقشة يف طريق أنصار الله، ال تعيقهم 
وال توقفهم عما يسعون إليه، وسنرى عواقب أعمالهم هنا يف 
الدنيا خرسانا وإذالال وهوانا، وسينجيل لنا ضعف وهشاشة 
أولياء الشيطان وعجزهم عىل أن يدفعوا عن أنفسهم غضب 
من  وكل  َضِعيًفا﴾،  َكاَن  يَْطاِن  الشَّ َكيَْد  ﴿إِنَّ  ومقته،  الله 
فهو  وارسائيل«  »أمريكا  وأولياءه  الشيطان  لتويل  يسعى 
ضعيف وخارس, وإن الغلبة والنرص والعزة والكرامة.. فقط  

لله ولرسوله وللمؤمنني.

االنتصار اإللهي

االستبداد أصل لكل داء، واملجد هو إحراز 
املرء مقام الحب، واالحرتام يف القلوب، وهو 
فاملجد  إنسان،  لكل  مطلب طبيعي رشيف 
الفانني  العبادة عن  لذة روحية تقارب لذة 
الحكماء،  عند  العلم  لذة  وتعادل  الله،  يف 
عند  قمرها  مع  األرض  امتالك  عىل  وتربو 
اإلثراء عند  لذة مفاجأة  األمراء، وتزيد عىل 
الفقراء، ولذا يزاحم املجد يف النفوس منزلة 

الحياة.
أي  الباحثني  بعض  عىل  أشكل  وقد 
الحرصني أقوى؟ حرص الحياة أم حرص 
املجد؟ والحقيقة أن املجد مفضل عىل الحياة 
النجباء  وعند  كبيعة،  والقواد  امللوك  عند 
مفضل  الحياة  حبل  لكن  حمية،  واألحرار 
عىل املجد عند األرساء واألذالء طبيعة، وعند 
يكون  هذا  وعىل  رضورة،  والنساء  الجبناء 
أئمة أهل البيت –عليهم السالم- معذورين 

ملا  ألنهم  املهالك؛  تلك  يف  أنفسهم  إلقاء  يف 
جعلتهم  فحميتهم  أحرارا،  نجباء  كانوا 
يفضلون املوت كراًما عىل حياة ذل، والحرة 
تموت وال تأكل بثدييها، واملاجد تموت وال 

تأكل بثدييها.
وللمجد أنواع إذ أنه ال ينال إال بنوع من 
البذل، وهذا البذل إما بذل مال للنفع العام 
ويسمى مجد الكرم، وهو أضعف املجد، أو 
ويسمى  للجماعة،  املفيد  النافع  العلم  بذل 
بالتعرض  النفس  بذل  أو  الفضيلة،  مجد 
الحق  نرصة  سبيل  يف  واألخطار  للمشاق 
وحفظ النظام، ويسمى مجد النبالة، وهذا 
النفوس  إليه  تتوق  الذي  وهو  املجد،  أعىل 

الكبرية وتحن إليه أعناق النبالء.
خاص  وهو  التمجد،  املجد  ويقابل 
املستبد  من  والقرابة  املستبدة،  باإلدارات 
واملسؤولني،  املوظفني  وكبار  كاألعوان 

يخدعوا  أن  يريدون  املتمجدون  وهؤالء 
الالتي  نساءهم  إال  يخدعون  وما  العامة، 
العقول  بأنهم كبار  العجائز  يتفاخرن بني 
شؤونهم،  يف  أح��رار  وأنهم  والنفوس، 
يتحملون  الكاذب  املظهر  هذا  سبيل  ويف 
من  عليهم  تقع  التي  واإلهانات  اإلساءات 
بل  بل يحرصون عىل كتمها،  املستبد،  قبل 
من  مقاومة  عىل  بل  عكسها�  إظهار  عىل 
يدعي خالفها، بل عىل تغليط أفكار الناس 
يف حق املستبد وإبعادهم عن اعتقاد أن من 

شأنه الظلم.
سياسة  هؤالء  مع  املستبد  ويستعمل 
وااللتفاف  واإلعطاء،  واملنع  والرخاء،  الشد 
إلقاء  وسياسة  يبطروا،  ال  كي  واإلغضاء؛ 
فيذلهم  للعوام،  الشحناء  وإثارة  الفساد 
بني  مرتامني  يجعلهم  حتى  وسيلة  بكل 

رجليه؛ كي يتخذهم لجاًما لتذليل رعيته.
أما حكومة املستبد فتكون طبًعا مستبدة 
إىل  األعظم  املستبد  من  فروعها  كل  يف 
الشوارع،   كناس  إىل  الفراش  إىل  الرشطي 
أهل  أسفل  من  إال  صنف  كل  يكون  وال 
طبقته أخالًقا؛ ألن األسافل ال يهمهم الكرامة 
املستبد  يأمنهم  وبهذا  السمعة،  وحسن 
وكلما  ويشاركونه،  فيشاركهم  ويأمنونه، 
كان  وخصااًل  طباًعا  أسفل  أحدهم  كان 
يكون  أن  البد  ولهذا  وقربا،  أعالهم وظيفة 

رئيس الوزراء هو اللئيم األعظم يف األمة، ثم 
من دونه لؤًما، وهكذا تكون مراتب الوزراء 
واألعوان واملسؤولني يف ترشيفاتهم وقربهم 
من املستبد حسب لؤمهم ودناءتهم، وربما 
بعض  بأن  البسطاء  املؤرخني  بعض  يغرت 
املستبد،  من  يتأوهون  املستبد  وزراء 
بمالمه،  ويجهرون  أعماله،  من  ويتشكون 
لعملوا  اإلمكان  لو ساعدهم  أنه  ويظهرون 
وفعلوا وافتدوا األمة بأموالهم، بل وحياتهم، 
لؤماء؟!  هؤالء  أمثال  عن  يقال  فكيف 
إىل  محتاج  املستبد  أن  البد  أنه  والحقيقة 
كزمرة  ووزراؤه  وتحميه،  تعينه  عصابة 
اللصوص، وهل يصح يف العقل أن ينتخب 
ال  واملستبد  الوفاق،  أهل  غري  من  الرفاق 
يأمن  وال  لظلمه،  أعداؤه  الناس  أن  يجهل 
عىل بابه إال من يثق بأنه أظلم للناس منه، 
املستبد  لوم  عىل  الوزراء  بعض  تلوم  وأما 
فهو إن لم يكن خداًعا لألمة فهو حنق عىل 
عليه  قدم  فقد  حقه،  بخسه  ألنه  املستبد؛ 
يف  يضحي  وهو  خدمته،  يف  دونه  هو  من 
ذلك  ودليل  ووجدانه.  بدينه  املستبد  سبيل 
أنه يمتلك الثروة الطائلة التي ال منبت لها 
سوى امتصاصه دم األمة، وال يرصف شيئًا 
سبيل  يف  الكثري  السحت  هذا  من  ا  رسًّ ولو 
يف  اليسري  رصف  وإن  االستبداد،  مقاومة 

بناء املساجد والطرقات رياًء وسمعة.

يسلم  ولم  والرش،  بالخري  زاخر  البرش  عالم 
عليه  الله  النبي صىل  حياة  يف  املسلمني  مجتمع 
منافقني  ومن  خطرين،  يهود  من  وسلم  وآله 
وأبطنوا  اإلسالم  أظهروا  ألن�هم  منهم؛  أخطر 
الكفر؛ فنخروا جسد املسلمني من داخله، وعاثوا 
فسادا يف أحشائه،  ومن كان سيصدق أن عربا 
عربي،  نبي  ضد  اليهود  إىل  ينضمون  أقحاحا 
والسيادة  والكرامة  العزة  بدين  جاءهم  كريم، 
العاملية، والوعد بأن يكونوا ملوك الجنة -إن هم 
رفعوا راية التوحيد والعدل، واملساواة، والحرية، 

ومقارعة الظاملني؟!
ونحن اليوم بحاجة إىل وضع خطة نتكاتف يف 
تنفيذها، ونتعاضد، ونتعاون، و نتناصح؛ لكي 
أبطاال  وأحرارا  نجبائها،  من  قادة  لألمة  نخرج 
من أخيارها، وأقرتح لهذا الغرض أن نعتمد عىل 

األسس اآلتية:
مبارشا  منهجا  الكريم  القرآن  اعتماد  أوال: 
تفسريه،  يف  املختلفة  األفكار  تأثري  عن  بعيدا 
الله  بحفظ  فهو  تأويله؛  يف  املتضاربة  واآلراء 
ربانية،  صياغة  املسلم  صياغة  عىل  قادر  له 
يجعلهم  ربطا  بالله  املؤمنني  بربط  كفيل  وهو 
يبذلون  وال  أما،  وال  أبا  رضاه  عىل  يقدِّمون  ال 
ملن  إال  ينقادون  وال  الله،  واىل  ملن  إال  مودت�هم 
عمل بطاعته، تالني قول رب�هم: ﴿الَ تَِجُد َقْوًما 
يُْؤِمنُوَن ِباللَِّه َواْليَْوِم اآلِخِر يَُوادُّوَن َمْن َحادَّ اللََّه 
َوَرُسوَلُه َوَلْو َكانُوا آبَاَءُهْم أَْو أَبْنَاَءُهْم أَْو إِْخَوانَُهْم 
اإلِيَماَن  ُقلُوِبِهُم  يِف  َكتََب  أُْوَلِئَك  َعِشريَتَُهْم  أَْو 
ِمْن  تَْجِري  َجنَّاٍت  َويُْدِخلُُهْم  ِمنُْه  ِبُروٍح  َوأَيََّدُهْم 
َعنُْهْم  اللَُّه  َريِضَ  ِفيَها  َخاِلِديَن  األَنَْهاُر  تَْحِتَها 

َوَرُضوا َعنُْه أُْوَلِئَك ِحْزُب اللَِّه أاَلَ إِنَّ ِحْزَب اللَِّه ُهُم 
اْلُمْفِلُحوَن﴾ ]املجادلة:22[.

راسخا  إيمانا  سبحانه  بالله  فاملؤمنون 
بالقرآن   وثقتهم  الشمس،  بوجود  كإيمان�هم 
ال  بأمه،  الطفل  كثقة  مطلقة  ثقة  الكريم 
ينخدعون  وال  اآلية،  هذه  َهْدي  عن  يتزحزحون 
أن  روي  ما  مثل  للقرآن؛  املصادمة  بالروايات 
النبي صانه الله قال يف شأن الوالة: »أطيعوهم 
عىل  ال حرج  أن  يعني  الصالة«  فيكم  أقاموا  ما 
حتى  أمره  وامتثال  للوايل  الخضوع  من  األمة 
وإن رشب الخمر، وارتكب الفواحش: من الزنى، 
واستأثر  الحرام،  من  األموال  وأخذ  واللواط، 
وغرق  شهواته،  وإحياء  لنفسه،  املسلمني  بمال 
يف املنكرات إىل أذنيه، فهذا واجب الطاعة حسب 
مدلول الرواية ما أقام الصالة، املهم أن يتظاهر 
بأداء الصالة، وربما يكون حال الصالة سكرانا 
كالوليد بن عقبة، أو يكون بغري وضوء، أو عىل 
بواحا«.  كفرا  تروا  أن  »إال  رواية:  ويف  جنابة. 
أن  أُِمْرنَا  التي  هذه  صالة  أي  أدري  ولست 
التي قال  الوالة ألجلها؟! هل هي الصالة  نطيع 
اْلَفْحَشآِء  َعِن  تَنَْهى  الََة  الصَّ ﴿إِنَّ  عنها:  الله 

َواْلُمنَْكِر﴾؟!. 
ثقافة:  فلنجمد  قدوة،  الرسول  اعتماد  ثانيا: 
عن  ولنَُفتِّْش   ،... ُجِلَد ظهرك  وإن  وأطع  اسمع 
الله  صىل  النبي  سرية  يف  واإلباِء  العز  ومضات 
عليه وآله وسلم، فعندما اشتد الضغط عىل أبي 
طالب ليَُسلَِّم ابن أخيه رسول الله فقال: يا ابن 
عليه  الله  صىل  فظن  وبنفسك،  بي  ارفق  أخي 
وآله وسلم أن عمه خاذله، فقال قولته الشهرية 
لها:  إحرتاماً  التاريخ عىل رجليه  لها  التي وقف 
ْمَس يِف يَِميِني َوالَقَمَر  »يَا َعمِّ واللِه َلْو َوَضُعوا الشَّ
يُْظِهَرُه  َحتَّى  األَْمَر  َهذَا  أَتُْرَك  أَْن  َعىَل  يََساِري  يِف 

ُه الكريم  اللُه أَْو أَْهِلَك ِفيِه، َما تََرْكتُُه«!، فانبهر َعمُّ
الفوالذية،  واإلرادة  الحديدية،  العزيمة  لهذه 
والبسالة النادرة، والشجاعة الفائقة، فتدفقت يف 
قل  أخي  ابن  يا  وقال:  والنخوة،  الحمية  عروقه 
ما شئت، وعاد من شئت، وصادق من شئت، فوا 
النبي  أبدا. هذه هي سنة  أسلمك ليشء  لن  الله 

صىل الله عليه وآله وسلم وهذه هي همته.
له همم ال منتهى لكبارها

وهمته الصغرى أجل من الدهر  
هل سمع أحدكم أن النبي صىل الله عليه وآله  
مواقف  يف  تزحزح  أو  معركة؟  من  َفرَّ  وسلم 
أبي  بن  عيل  الخلق  أشجع  إن  الشديد؟  الخطر 
واشتد  الوطيس،  حمي  إذا  كنا  يقول:  طالب 
وآله  عليه  الله  صىل  الله  برسول  نلوذ  البأس 
كراُم  ن�هجه   ÷ الرسول  من  َوِرَث  وقد  وسلم. 

أصحابه وعىل رأسهم عيلٌّ وبنوه.
ثالثا: اعتماد القدوة يف سرية أهل البيت عليهم 

السالم: 
وآله  عليه  الله  صىل  الله  رسول  حياة  يف  أما 
وصنديدها  امُلْعَلم،  اإلسالم  فارس  فعيل  وسلم 
املقدم، وحمل بعد رسول الله ÷ مقارعة الباطل 
وأوىص  شهيدا،  الله  لقي  حتى  ولسانه  بسنانه 
الجنة قائال  بنيه وعىل رأسهم سيدا شباب أهل 
وللمظلوم  خصما،  للظالم  »كونا  خاصة:  لهما 
أبيهما،  تشمري  شمرا  بل  ظنه  َخيَّبَا  فما  عونا«، 
قافلة  وقادا  وأبيهما،  جدهما  درب  عىل  وسارا 
وحفزا  املنكر،  عن  الناهني  باملعروف  اآلمرين 
للوقوف  البيت  آل  وشيعة  هاشم  وبني  عيل  آل 
الظالم مهما كان  الظلم، والخروج عىل  يف وجه 
النابض حني  الثمن، فكانوا بحق قلب املسلمني 
أراد امللك العضوض أن يعيشوا عبيدا يسمعون، 
ويطيعون، ويَْجبُوَن األموال للطاغية، وويل عهد 

الطاغية؛ فقىض الحسن بالسم، وقىض الحسني 
حني  بعد  ون�هض  كربالء،  واقعة  يف  أهله  مع 
ولده  وتبعه  عيل،  بن  زيد  اإلمام  الحسني  حفيد 
اإلمام يحيى الذي أنشده أبوه وهو يلفظ روحه 

الطاهرة بلسان املقال أو الحال:
يا ابن زيد أليس قد قال زيد

من أحب الحياة عاش ذليال  
كن كزيد فأنت مهجة زيد

واتخذ يف الجنان ظال ظليال  
الظاملني،  جهاد  يف  يتوانى  ال  أن  أوصاه  لقد 
وقد فتح زيد رضوان الله عليه طريق الشهادة 
فتتابعوا  البيت،  آل  من  الهداة  األئمة  لقافلة 
باملعروف  األمر  راية  رافعني  مهجهم،  باذلني 
عنيد،  جبار  كل  فصادموا  املنكر،   عن  والنهي 
وبذلوا يف نرصة املظلومني حيات�هم، وباعوا لله 
نفائسهم ونفوسهم، واستخفوا بالقتل والتنكيل 
والترشيد، لم يرعبهم جربوت أبي الدوانيق، وال 
هزمتهم وحشيته وقسوته، وال  َفتَّ يف أعضادهم 
ذلك  أن  أيقنوا  بل  األرض،  تحت  سجنه  ظلمة 
من  عليهم  يجب  وما  الله،  رىض  نيل  يف  قليل 
معاداة أعدائه، وكانت أعينهم شاخصة إىل أعايل 
الجنة،  مهر  يقدموا  أن  عليهم  وكان  الجنان، 
الطغاة  مقاومة  من  أغىل  الفرائض  بعد  وليس 
يقل  ألم  الجبناء.  أعني  نامت  فال  املستبدين، 
عيلٌ  وسلم  وآله  عليه  الله  صىل  محمد  آل  عميد 
باملوت  آنس  أبي طالب  السالم: والله البن  عليه 
من الطفل الرضيع بثدي أمه، وما أبايل أدخلت 
حياة  هي  هذه  إيل.  املوت  خرج  أم  املوت  عىل 
األحرار، وتلك هي نفوسهم ولهجتهم ومنهجهم 

وحيات�هم.
وعىل  هويتها،  األمة  تستعيد  الثقافة  وب�هذه 

درب�هم تجد األمة كرامتها.

االستبداد واملجد

د. املرتىض بن زيد املحطوري
ابوهاشم املطهر- ذمار

ضرورة تربيه الجيل اإلسالمي على ثقافة القوة واملقاومة والعزة

مقتطف من كتاب طبائع االستبداد
 ومصارع االستعباد لعبد الرحمن الكواكبي بإيجاز ..

عيد مبارك

عيد مبارك
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كان من دعاء اإلمام عيل زين العابدين بن الحسني عليهم 
السالم يف وداع رمضان أن يقول: »السالم عليك يا شهر الله 
األكرب، ويا عيد أوليائه. السالم عليك يا أكرم مصحوب من 
األوقات، ويا خري شهر يف األيام والساعات. السالم عليك من 
عليك  السالم  األعمال.  فيه  ونرشت  اآلمال  فيه  قربت  شهر 
من أليف آنس مقبال فرس، وأوحش منقضيا فمّض. السالم 
الذنوب.  فيه  وقلت  القلوب،  فيه  رقت  مجاور  من  عليك 
السالم عليك من نارص أعان عىل الشيطان وصاحب سهل 

وما  فيك  الله  عتقاء  أكثر  ما  عليك  السالم  اإلحسان.  سبل 
أمحاك  كان  ما  عليك  السالم  بك!.  أسعد من رعى حرمتك 
للذنوب، وأسرتك ألنواع العيوب! السالم عليك ما كان أطولك 
عليك  السالم  املؤمنني!  صدور  يف  وأهيبك  املجرمني،  عىل 
السالم عليك من شهر هو من  األيام.  تنافسه  من شهر ال 
املصاحبة وال ذميم  السالم عليك غري كريه  أمر سالم.  كل 
بالربكات، وغسلت  السالم عليك كما وفدت علينا  املالبسة. 
وقته  قبل  مطلوب  من  عليك  السالم  الخطيئات.  دنس  عنا 
ومحزون عليه قبل فوته. السالم عليك كم من سوء رصف 
عليك وعىل  السالم  علينا.  بك  أفيض  وكم من خري  عنا  بك 
ليلة القدر التي هي خري من ألف شهر. السالم عليك ما كان 
أحرصنا باألمس عليك وأشد شوقنا غدا إليك. السالم عليك 
وعىل فضلك الذي حرمناه، وعىل ماض من بركاتك سلبناه. 

اللهم إنا أهل هذا الشهر الذي رشفتنا به ووفقتنا بمنك له 
حني جهل األشقياء وقته وحرموا لشقائهم فضله، أنت ويل 
تولينا  وقد  سنته،  من  وهديتنا  معرفته،  من  به  آثرتنا  ما 
بتوفيقك صيامه وقيامه عىل تقصري، وأدينا فيه قليال من 
إقرارا باإلساءة واعرتافا باإلضاعة،  الحمد  اللهم فلك  كثري. 
االعتذار،  صدق  ألسنتنا  ومن  الندم،  عقد  قلوبنا  من  ولك 
به  نستدرك  أجرا  التفريط  من  فيه  أصابنا  ما  فأجرنا عىل 
الفضل املرغوب فيه، ونعتاض به من أنواع الذخر املحروص 
عليه، وابلغ بأعمارنا ما بني أيدينا من شهر رمضان املقبل، 
اللهم وما أملمنا به يف شهرنا هذا من ملم أو إثم، أو واقعنا 
أو  منا  تعمد  عىل  خطيئة  من  فيه  واكتسبنا  ذنب  من  فيه 
انتهكنا به حرمة من غرينا فصل عىل محمد وآله واسرتنا 
بسرتك، واعف عنا بعفوك، وال تنصبنا فيه العني الشامتني، 

اللهم ومن رعى حق  الطاغني،  ألسن  فيه  علينا  تبسط  وال 
وقام  حفظها  حق  حرمته  وحفظ  رعايته  حق  الشهر  هذا 
تقرب  أو  تقاتها  حق  ذنوبه  وأتقى  قيامها،  حق  بحدوده 
إليك بقربة أوجبت رضاك له وعطفت رحمتك عليه، فهب 
لنا مثله من وجدك وأعطنا أضعافه من فضلك اللهم صل 
عىل محمد وآله واكتب لنا مثل أجور من صامه أو تعبد لك 
فيه إىل يوم القيامة. اللهم صل عىل محمد نبينا وآله، كما 
صليت عىل مالئكتك املقربني. وصل عليه وآله، كما صليت 
عىل  صليت  كما  وآله،  عليه  وصل  املرسلني،  أنبيائك  عىل 
العاملني، صالة  يا رب  الصالحني، وأفضل من ذلك  عبادك 
إنك  دعاؤنا،  لنا  ويستجاب  نفعها،  وينالنا  بركتها،  تبلغنا 
أكرم من رغب إليه وأكفى من توكل عليه وأعطى من سئل 

من فضله، وأنت عىل كل يشء قدير.

يف ليلة ثورية تصعيدية السبت املايض أحيا جمع غفري 
بصنعاء   والتغيري  الحرية  ساحة  يف  الثورة  شباب  من 
يف  فارقه  عالمة  مثلت  التي  الكربى  بدر  غزوة  ذكرى 
ميدان رصاع الحق مع الباطل، وذكرى استشهاد اإلمام 
كلمات  من  املشاركات  من  العديد  وألقيت  -ع-  عيل 
وركزت  الشعبية,  زوامل  و  حماسية  وأناشيد  ثورية 
الكلمات عىل استشعار معاني الجهاد، واألمر باملعروف 
والنهي عن املنكر, مؤكدة أنه ال بد من أن نستلهم من 
هذه الذكريات العظيمة الدرس واملوقف, حتى نجسدها 
يف سلوكنا، يف  أخالقنا، يف حركتنا، يف ثورتنا، لنستلهم 
الباطل،  مواجهة  يف  والصمود  الحق  عىل  الصرب  معاني 
واضحة،  وبرؤية  تقهر،  ال  وبإرادات  قوية،  بعزائم 
يف  -ع-  عيل  اإلمام  نظرة  بني  مقاِرنًة  عالية،  وبصرية 
رؤيته للحياة السياسية واالقتصادية والفكرية مع نظام 
الذي  الطغاة عيل صالح  الطغاة والجبابرة، ومن هؤالء 
وقدموا  رموزه،  بكافة  نظامه  إلسقاط  الشباب  خرج 

التضحيات وثبتوا يف امليادين، صالح الذي وزع الثروة 
وخريات الوطن عىل أقاربه وأذنابه الفاسدين، ويف ختام 
يف  الثورة  به  تمر  ما  فيه  يجسد  بيان  صدر  الذكرى 
وخاصة  الثورية  املكونات  داعني  الخطرة  املرحلة  هذه 
من  والحذر  اليقظة  وإىل  الصف،  وحدة  إىل  الشبابية 

الدسائس، وفيما ييل نص البيان:
ِفيِه  أُنِزَل  الَِّذي  َرَمَضاَن  ﴿َشْهُر  القائل:  لله  الحمد 
َواْلُفْرَقاِن﴾،  اْلُهَدى  ِمَن  َوبَيِّنَاٍت  ِللنَّاِس  ُهًدى  اْلُقرْآُن 
وبعد: إننا إذ نبارك للشعب اليمني بكافة فئاته وفعاليته 
الجميع  ندعو  املبارك،  رمضان  شهر  نفحات  الثورية 
للوقوف أمام املعاني العظيمة أليامه ولياليه، واالستفادة 
التي  التاريخية،  واملحطات  اإلسالمية،  الذكريات  من 
شكلت عالمة فارقة يف حياة املسلمني، وتسهم يف صنع 

حارضهم ومستقبلهم.
أهم  من  كواحدة  الكربى  بدر  غزوة  ذكرى  وتأتي 
صىل  األكرم  الرسول  صدرها  التي  الخالدة  األحداث 
الله عليه واله وسلم، والثلة املؤمنة من حوله، لنستلهم 
النهضة، وأسباب  الدروس والعرب، ونتأمل عوامل  منها 
أمتنا  ومسرية  واقعنا  يخدم  ملا  والتمكني؛  النرص، 
الحضارية، التي هي يف أمس الحاجة إىل دروس اإليمان 

والوعي والتقوى.
كما تحرض ذكرى استشهاد أمري املؤمنني عيل بن أبي 
طالب -ع-  يف شهر رمضان املبارك؛ لتضفي لونًا حزينًا 
عىل املآالت التي وصل إليها الواقع اإلسالمي؛ فهذا إمام 
األمة -ع- يسقط شهيدا برضبة من التطرف والتكفري، 

والفهم املنحرف للعقيدة، والتوظيف اليسء للدين.
واستشهاد  الكربى،  بدر  غزوة  ذكرى  نحيي  إذ  إننا 
يضطلع  أن  أهمية  عىل  لنؤكد  السالم-  عليه  عيل  اإلمام 
باملعروف  األمر  يف  الربانية  بمسئولياتهم  األمة  علماء 
مظاهر  وإنكار  الكلمة،  وتوحيد  املنكر  عن  والنهي 
التكفري  ظاهرة  شيوع  يف  املتمثلة  الفكري،  االنحراف 
والتحريض بكل أنواعه الطائفية واملذهبية؛ ملا من شأنه 

الحفاظ عىل الطمأنينة والسكينة العامة.
معاني  نستشعر  أن  يجب  الخطرة  املرحلة  هذه  ويف 
الله ورسوله  أراد  كما  نكون  وأن  الله,  بحبل  االعتصام 
واحد،  ونبيها  واحد,  ودينها  واحد،  كتابها  واحدة،  أمة 
وأن نكون كالجسد الواحد، ماضني عىل الدرب مهما كان 
الثمن يف إزالة املنكر، وقلع جذور الظاملني، والفاسدين، 
الوطن،  ومقدرات  ثروات  وناهبي  والطغاة،  والجبابرة، 
ثورة ضد املحسوبية، وتوزيع الوظائف، وأرايض الدولة 
عىل األقارب وأذنابهم من الفاسدين، ثورة ضد العمالة، 
واألرض  والجو  البحر  وتسليم  الوطنية،  والخيانة، 

لألمريكيني.
وعليه: ندعو كافة املكونات الثورية أن تكون عىل قدر 
املسؤولية امللقاة عىل عاتقها، وأن تتخذ خطوات صادقة 
وجريئة يف نقد الذات، والقبول برشاكة اآلخر قوال وعمال، 
ورشاكة،  بناء  مرحلة  املرحلة  هذه  أن  وتعي  تفهم  وأن 
وأن ال أحد يستطيع أن يطري بجناح، وأن تعرف أن زمن 
العسكرة،  إىل  اللجوء  وأن  وىّل،  قد  والتهميش  اإلقصاء 
مظلة  تحت  الخاطئة  القبلية  املفاهيم  إىل  والدعوة 
أهمية دور  الصدد نشدد عىل  الثورة ال يمكن، ويف هذا 
وإخراج  الصف،  توحيد  يف  الشبابية  الثورية  املكونات 
السياسية  القوى  ندعو  كما  الوطن،  بحجم  مشاريع 
واالجتماعية إىل أن تكون عند مستوى الثورة بمبادئها 
السامية، والعمل وفق أجندة وطنية بعيًدا عن املصالح 
الشعب  لكافة  الدعوة  نجدد  كما  الضيقة،  واالعتبارات 
وخاصة املكونات الثورية والساسة  إىل اليقظة والحذر 
أيادي  تحيكها  التي  والدسائس  املؤامرات  كل  تجاه 
األعداء وال سيما األمريكيني، فلم يعد خافيًا عىل أحد أن 
البحر  يف  وتجول  تصول  التي   هي  األمريكية  البحرية 
األحمر وخليج عدن، وإذا كانت العمالة هي أهم األسباب 
عن  للبحث  الساحات  إىل  وخرجنا   ثرنا  التي  الرئيسة 
العزة والكرامة واالستقاللية؛ فيجب أن ال نغفل لحظة 
واحدة عن  الخطر الذي يتهددنا ويرتبص بنا، فلنرفع 
نحن  ولنكن  األمريكيني،  الصهاينة  ضد  عاليًا  الصوت 
املنترصة  هي  اإلرادة  مع  فالشعوب  القرار؛  يصنع  من 
دوًما، مهما كان حجم القوى املتآمرة، ﴿َواللُه َغاِلٌب َعىَل 

ُكْم َويُثَبِّْت  أَْقَداَمُكْم﴾. وا للَه يَنرُْصْ أَْمِرِه﴾، ﴿إِْن تَنرُْصُ

الحديث عما تعيشه مدينة القدس من احتالل 
عن  الحديث  هو  عقود  السبعة  مدته  تجاوزت 
العقود  خالل  واملسلمني  العرب  وتخلف  هزيمة 
يف  أولوية  القدس  إعطاء  فإن  ثم  ومن  املاضية، 
يف  البحث  يعني  إنما  والتثقيف  والتفكري  العمل 
أسباب انحطاط األمة وسبل خالصها وخروجها 
من التيه، وكان اإلمام الخميني - رحمه الله- هو 
الذي دعا اىل جعل آخر جمعة من شهر رمضان 
القدس،  قضية  إلحياء  يوما  عام  كل  من  املبارك 
مختلف  يف  املسلمني  كل  مسؤولية  عىل  وأكد 
األقطار وعىل مختلف التوجهات يف بلورة الوعي 

املطلوب ليكونوا بمستوى مواجهة أعدائهم.
بدر  حسني  السيد  الله  أنصار  مسرية  مؤسس 
الدين الحوثي أعاد التأكيد عىل أهمية إحياء يوم 
هذه  يف  الخميني  اإلمام  بدور  وأشاد  القدس، 
عرشي  االثنا  املذهب  يتبنى  ألنه  ليس  القضية، 
لذلك  تروج  كما   - إيرانية  أجندة  ينفذ  أنه  أو 
العميلة  واألنظمة  اليمن  يف  الفاسدة  السلطة 
العالم  واقع  من  بل  األوسط-  الرشق  يف  ألمريكا 
العامل واملصلح الصادق الذي ال يستنكف سلوك 
طريق الحق، ولو سبقه اليه غريه؛ فهو ال يبحث 
لنفسه عن سبق أو مكانة أو سمعة، ولذلك كرر 
عن  الحديث  الحوثي  الدين  بدر  حسني  السيد 
اإلمام الخميني ومسريته التوعوية الجهادية ضد 

اليهود  وهم  واملسلمني،  للعرب  التاريخي  العدو 
أنصار  مسرية  مؤسس  به  قام  وما  والنصارى، 
الله ال يعدو كونه منهج األعالم املخلصني الذين 
خرجوا من ذواتهم وتجاوزوا أشخاصهم فعاشوا 
نرصة  سبيل  يف  حياتهم  ونذروا  األمة،  أجل  من 
القادة  من  سبقهم  من  جهود  وتكميل  القضية، 
واألعالم، عىل درب استعادة العزة والكرامة لهذه 

األمة املهانة.
كما أن االمام الخميني هو اآلخر لم ينطلق يف 
دعوته املسلمني إلحياء يوم القدس من حسابات 
ذلك  البعض،  يصور  كما  مذهبية  أو  طائفية 
ولذلك نجده دعا املسلمني يف العالم اىل أن يعلنوا 

وحدتهم يف مراسم وفعاليات يوم القدس.
ومشكلة العرب واملسلمني أو مصيبتهم - كما 
يرى السيد حسني بدر الدين- تتمثل يف تقصريهم 
تجاه القرآن الكريم، إذ لم يأخذوا عربا من آياته، 
ليستوحوا منه كيف يواجهون هذا العدو اللدود، 
واحدة  آية  إىل   - السيد  يقول  -كما  رجعوا  ولو 
»إن  وقال:  دروًسا،  ألعطتهم  الكريم  القرآن  من 
اإلرسائيلية  الدولة  ظل  يف  تحقيقه  يأملون  ما 
عن  أخرب  تعاىل  الله  ألن  للتحقق؛  قابل  غري 
اليهود بقوله: ﴿أَْم َلُهْم نَِصيٌب ِمَن اْلُمْلِك َفِإذًا اَل 
يُْؤتُوَن النَّاَس نَِقريًا﴾، والنقري هو الحبة البيضاء 
أنه عندما  التمر، واملعنى  نواة  الصغرية يف ظهر 

يكون لليهود سلطة ال يمكن أن يعطوا اآلخرين 
مستغربا:  يتساءل  ثم  نقريا«،  يعادل  ما  فيها 
إقامة  بإمكانهم  أن  الفلسطينيون  يطمع  »كيف 

دولة لهم يف الحدود املسماة إرسائيل«؟؟
قضية  »أن  الدين  بدر  حسني  السيد  ويؤكد 
الفلسطينيني  تخص  قضية  ليست  إرسائيل 
وحدهم، بل هي قضية املسلمني جميعا، حتى لو 
اعرتف الفلسطينيون أنفسهم بإرسائيل، فإنه ال 
يجوز للمسلمني أن يقروهم عىل ذلك، وال يجوز 
للمسلمني أن يتخلوا عن جهادهم يف سبيل إزالة 
تهيمن  التي  البقعة  تلك  تعد  لم  التي  إرسائيل، 
الثقافة،  يف  باتت  ولكنها  فلسطني،  داخل  عليها 
يف الرأي العام، يف الهيمنة اإلعالمية واالقتصادية 
سيما  ال  العالم،  بلدان  مختلف  يف  والسياسية 
اليهود،  بيد  ذلك  كل  واإلسالمية،  العربية  الدول 
األمر الذي جعل السيد يشدد عىل حتمية مواجهة 
اليهود، وليس إرسائيل فقط، وذلك ألن تأثريهم � 
كما يوضح القرآن الكريم �  يصل إىل كل مكان، 
اليهود،  تاريخيا من صنع  الباطلة هي  والعقائد 

الذين اندسوا داخل املسلمني.
العرب  بني  املادية  القوة  موازين  وليست 
واملزمنة  الشاملة  الهزيمة  سبب  هي  واليهود 
مقولة   السيد  ويعّد  أولئك،  أمام  العربية  لألمة 
مغلوطة؛  عبارة  اإلرسائييل«  »اإلسالمي  الرصاع 

الرصاع  يُسمى  أن  يمكن  ال  األمر  يف حقيقة  ألنه 
فلو  إرسائيليا«،  »إسالميا  رصاعا  إرسائيل  مع 
ولو  إرسائيل،  يصارع  الذي  هو  اإلسالم  كان 
كان  ولو  اليهود،  يصارع  الذي  هو  اإلسالم  كان 
اإلسالم هو الذي يصارع الغرب ملا وقف الغرب 
وال إرسائيل وال اليهود لحظة واحدة أمام اإلسالم، 
اليهود  ويصارع  إرسائيل  يصارع  الذي  لكن 
إسالم،  بغري  مسلمون  هم  إنما  الغرب  ويصارع 
إرسائيل،  ملصارعة  اتجهوا  إسالم،  بغري  عرب 
من  نفوسهم،  داخل  من  اإلسالم  أن رصعوا  بعد 
ثم  حياتهم،  شئون  جميع  من  أفكارهم،  داخل 
اتجهوا لرصاع اليهود، تلك الطائفة التي وصفها 
أذالء  عاجزين  أمامها  فأصبحوا  ب�«الرهيبة«، 
مستكينني مستسلمني مبهوتني؛ ألنهم لم يهتدوا 
كما  فأصبحوا  إليه،  يرجعوا  لم  الكريم،  بالقرآن 

نرى اليوم.
ويتساءل مؤسس مسرية أنصار الله عن السبب 
الذي جعل املسلمني أذالء وبني أظهرهم كتاب الله 
سبحانه، ومستكينني ملن قد رضبت عليهم الذلة 
واملسكنة، وتحت رحمة من قد باءوا بغضب من 
الله! كيف وصل األمر إىل هذه الدرجة؟ هذا يشء 
مسلم  كل  يهتم  أن  يجب  يشء  هذا  جدا،  غريٌب 
ملاذا  أنه  يتعرف  أن  وبمحاولة  بفهمه،  بالفعل 

وصل الحال إىل هذه الدرجة؟.
أَذًى  إاِلَّ  وُكْم  يرَُضُّ قال: ﴿َلن  تعاىل  الله  أن  مع 
وَن﴾  يُنرَصُ الَ  ثُمَّ  األَُدبَاَر  يَُولُّوُكُم  يَُقاِتلُوُكْم  َوإِن 
ُكْم َكيُْدُهْم َشيْئًا﴾،  و﴿َوإِن تَْصرِبُواْ َوتَتَُّقواْ الَ يرَُضُّ
االستغراب! فطائفة ضعيفة  يثري  أيضا مما  هذا 
الذلة  عليها  رضبت  طائفة  املواجهة،  ميدان  يف 
أن  واستطاعت  الله،  من  باءت بغضب  واملسكنة 
الذين  أولئك  العرب،  تقهر  أن  األمة،  هذه  تقهر 

أمام  يقهروا  أن  ألنفسهم  يسمحون  يكونوا  لم 
يف  أعرابا،  قبائال  زالوا  ما  وهم  بعض،  بعضهم 
الشجاعة.  فيها  النجدة،  فيها  اإلباء،  نفوسهم 
يبايل،  وال  يُقتل  واحدة،  كلمة  أجل  من  يموت 
أقوياء يف ميدان القتال، العرب معروفون بقوتهم 
أبطال كثريون جدا  القتال، يربز فيهم  يف ميدان 
أنهم  عنهم  الله  حكى  من  أمام  ُقهروا  ولكنهم 
صمدوا  ملا  لقتالنا  اتجهوا  لو  وأنهم  ضعاف!! 

ولضعفوا ولتفرقوا.
نٍَة أَْو ِمْن  ﴿ال يَُقاِتلُونَُكْم َجِميعاً إاِلَّ يِف ُقرًى ُمَحصَّ
َجِميعاً  تَْحَسبُُهْم  َشِديٌد  بَيْنَُهْم  بَأُْسُهْم  ُجُدٍر  َوَراِء 
َُّهْم َقْوٌم ال يَْعِقلُوَن﴾ هكذا  َوُقلُوبُُهْم َشتَّى ذَِلَك ِبأَن
يحكي عن اليهود يف سورة الحرش، فلماذا وصل 
الحالة  هذه  تبقى  ملاذا  ثم  الحال؟  هذا  إىل  األمر 
قائمة منذ خمسني سنة؟ خمسون سنة ونحن إىل 
اآلن ال نرى توجها عمليا إىل إخراج األمة من هذه 
الحالة السيئة، عندما أصبحوا أذالء أمام الذين قد 
رضبت عليهم الذلة، وأصبحوا جبناء مستسلمني 
أمام من هم جبناء يف ميدان القتال، فبماذا وصل 
اليهود إىل هذا اليشء؟ وكيف عملوا حتى أوصلونا 

إىل هذه الحالة؟ وعن طريق من؟
عىل   اليد  الله  أنصار  مسرية  قائد  يضع  وهنا 
اإلسالم  »إن  قائال:  واملسلمني  العرب  هزيمة  رس 
ليس هو الذي يصارع إرسائيل، القرآن ليس هو 
قرآن،  بدون  عربا  وإنما  اليهود،  يصارع  الذي 
ويقرر  قرآن«.  وبدون  إسالم،  بدون  ومسلمون 
أن يوم القدس هو يوم أن تتجه الشعوب نفسها 
متأثرة  وال  اليهود،  بإعالم  متأثرة  تبقى  ال  حتى 
املسلمني  تحكم  التي  للدول  يربر  الذي  باإلعالم 
الهزيمة  خلق  تعزز  أن  يحاول  أو  قعودهم، 

النفسية داخل املسلمني.

وقد  ليبيا،  يف  القذايف  نظام  تهاوي  أجمع  العالم  شهد  املاضية  األيام  يف 
أولئك يف عاملنا  املستبدين من عىل شاكلته، ال سيما  كان سقوطا رّوع كل 
العربي الذي يشهد ثورات شعبية هنا وهناك، وليس بمعزل عن املوضوع 
إن قرأنا من بني سطور تلك األحداث الجسام رسالة االعتبار التي قد تخفى 
عىل املستبدين والظاملني وأنصارهم، فمهما بلغ مستوى العمالة للشيطان، 
منفعة  فال  األمريكان،  مع  تحالفه  زمن  املستبد  بالحاكم  تطاول  ومهما 
حقيقية يمكن أن يجنيها من وراء هذا الطريق، وال يمكن أن يدفعوا عنه 
يمكن  ملصالحهم،  يعمل  الذي  حلفائه  قوة  كانت  مهما  أذى  أو  مرضة  أية 
للعالج يف حال  لتنقلك  املخلوع طائرة خاصة  »الرئيس«  أيها  أن تقدم لك 
أصبت بمكروه يف أحسن املستشفيات، وقد يقدم لك أحسن األطباء أفضل 
اإلمكانات، ولكن ال يمكن أن يمنعوا عنك املوت، فإذا أراد الله أن ينتزع روحك 
من بينهم فلن يقف دونه أحد، ولو كانت العملية الجراحية عملية تجميلية 
سهلة، واملوت هو أول خطوة إىل اآلخرة، وعندها هل يستطيع الشيطان الذي 
تمثل يف أوليائك األمريكان أن يحول بينك وبني سوء الحساب؟ هل سيمنع 
عنك استحقاق جهنم والخلود فيها؟ ال يستطيع ذلك أبدا.. إذن لم االرتهان 
للخارج؟ لَم تنىس حقيقة الدنيا البائدة؟ ضع الله أمام ناظريك وأنت ترى 
ما يدور حولك، فالدنيا فرصة غري متكررة لتحدد مصريك غدا من شقاء أو 

سعادة، وال خيار لك غري ذلك، ﴿َفِمنُْهْم َشِقيٌّ َوَسِعيٌد﴾.

المؤمنين أم��ي��ر  استشهاد  ذك���رى  يحيون  ال��ث��ورة  ش��ب��اب 

في وداع رمضان

القذافي.. لو تعتبر أيها »الرئيس« المخلوع

فلسطين ليست قضية تخص الفلسطينيين وحدهم.. بل هي قضية المسلمين جميعا
السيد حسين بدر الدين الحوثي يتحدث في يوم القدس العالمي عن سر هزيمة المسلمين

سلمية.. سلمية
لقد كانت سلمية الثورة مبدأ أجمع عليه الثوار يف سائر الساحات يوم 
خرجوا مطالبني بإسقاط النظام، وال تزالك كذلك، ومن يدعو إىل عسكرة 
الثورة عليه أن يذهب ملمارسة دعوته بعيدا عن ساحات الشباب، ألنه بهذا 
يخرق عقدا كان حتى األمس القريب داخال معهم فيه، وعليه أن يعرف 
أن يفرض عىل  له حق يف  فليس  العقد  أن يخرج من هذا  يريد  يوم  أنه 

اآلخرين السري يف وجهته التي رأى السري فيها. معا يدا بيد حتى النرص.


