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بعد انتهاء صالحيته

 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.

بعد  املاضيني،  اليومني  نسبيا  هدوًءا  عاشت  التي  تعز  مدينة 
ضحيته  راح  املدينة  ضواحي  من  عددا  شمل  عنيف  قصف 
حاشدة  مسرية  األربعاء  عرص  شهدت  والجرحى.  القتىل  عرشات 
انطلقت من ساحة الحرية مرورا بعدة شوارع باملحافظة، وهتف 
العشوائي  بالقصف  ونددوا  الصويف  املحافظ  ضد  املتظاهرون 
القمعية  النظام  قوات  تمارسه  الذي  الثقيلة  األسلحة  بمختلف 
عرب  كما  وجرحى،  شهداء  سقوط  إىل  وأدى  تعز  محافظة  عىل 
املشاركون باملسرية عن سخطهم مما يمارس عليهم من عقوبات 

جماعية تمثلت بانقطاع املياه والكهرباء.
أيضا  خرجت مظاهرة حاشدة يف مديرية عتق    األربعاء  ويوم 
مطالبني  الثورة  شباب  من  اآلالف  فيها  شارك  شبوة  محافظة 

الثوار بالصرب حتى تحقيق النرص ورحيل » بقايا النظام «.
الفعاليات واملسريات كما صدر  وطالب املتظاهرون بمزيد من 

تحقق  السلمي حتى  النضال  استمرار  أكد عيل  املسرية  عن  بيان 
أهداف الثورة.

ويف الحديدة خرجت مسرية غاضبة إىل مبنى مؤسسة الكهرباء 
سيارة  املواطنون  واحتجز  املستمر،  االنطفاء  عىل  احتجاجا 
الطاقم  وبقية  سائقها  مع  الكهرباء  ملؤسسة  التابعة  الطوارئ 
املرافق للسيارة.. فهرع طقم تابع لألمن العام إىل املكان وأطلق 
سيارة  بمحارصة  املحتجون  فقام  عشوائي  بشكل  النار  أفراده 
األمن وردد املحتجون هتافات تطالب برحيل النظام مؤكدين عىل 
مواصلة أعمالهم االحتجاجية مالم تحدث استجابة ووضع حلول 

مناسبة للكهرباء.

ستقبل  ا
ن  ليمنيو ا
يف  للكهرباء  تام  بانقطاع  رمضان  شهر 
عموم املدن، وارتفاع أسعار السلع وصل إىل 
إىل   وصل  وبعضها  األساسية،  للمواد   %50
أضعاف ما كانت عليه قبل أشهر، باإلضافة 
إىل انعدام املواصالت بسبب أزمة املشتقات 

النفطية.
رمضان  أيام  أول  ليلة  اليمنيون  وعاش 
الجماعي  العقاب  من  كجزء  الظالم،  يف 
املفروض عىل الناس بعد أشهر من بدء ثورة 

الرئيس  ملحاكمة  األوىل  الجلسة  تضمنت 
مبارك،  حسني  محمد  السابق،  املرصي 
الجديرة  واملشاهد  اللقطات  من  العديد 
بالعظة والعربة، فقد دخل إىل قفص االتهام 
محموال عىل نقالة، يرافقه عدد من األطباء، 
ملتابعة حالته الصحية، وكان وزير الداخلية 
إىل  دخل  من  أول  العاديل،  حبيب  األسبق، 
قفص االتهام، تبعه ستة من كبار مساعديه 
الرئيس  نجال  دخل  ذلك  وبعد  السابقني، 
وحرًصا  مبارك،  عالء  ثم  جمال  السابق 

منهما  فقد أحاطا بوالدهما أثناء إدخاله إىل 
القفص.

وقد بدا الرئيس السابق، البالغ من العمر 
كثريا  يتحرك  لم  حيث  متعبا،  عاما،   83
قاعة  داخل  يجري  ما  بمتابعة  واكتفى 
املحكمة من عىل رسيره داخل قفص االتهام، 
يحمالن  وعالء  جمال  نجاله  ظهر  بينما 
يف  التاريخية  املستبدين  كعادة  املصاحف، 

استثمار الدين لصالحهم يف وقت األزمات.

بحلول يوم أمس الخميس 4/ أغسطس انتهت 
التي  االنتقالية  الفرتة  وهي  يوما،  الستني  مدة 
شئون  منصور  ربه  عبد  الرئيس  نائب  فيها  توىل 
البالد، بعد خروج صالح إىل السعودية للعالج من 

إصابات لحقت به جراء تفجري مسجد النهدين.
الرئيس  غياب  فإن  اليمنى  الدستور  وبموجب 
ممارسة  وتعذر  متتالية  يوما   60 ملدة  البالد  عن 
املستقيل، وتنقل  الدستورية تضعه بحكم  مهامه 
صالحياته مبارشة إىل نائبه أو إىل رئيس الربملان، 
هذا  بعد  سيصبح  صالح  عىل  أن  يعنى  وهذا 

التاريخ رئيسا غري رشعي بحكم الدستور.

نيكلسون«  »إيما  البارونة  أكدت 
الربيطاني  اللوردات  مجلس  عضو 
يف حديث لـقناة »روسيا اليوم« رضورة أن يكف الغرب عن التدخل 
يف الشؤون الداخلية لليمن، ويف تطرقها إىل موقف الدول الغربية من 
األوضاع يف البالد قالت نيكلسون »أويص بأن يرفع الغرب يديه عن 

الجهات ذات العالقة يف اليمن - الرئيس وأقطاب املعارضة- وأن يرتك 
لهم حرية الترصف يف حلحلة األمور، ففي النهاية اليمن بلدهم والشأن 
األزمة«.  من  الخروج  مسؤولية  يتحمل  من  فقط  ووحدهم  شأنهم، 
وأضافت »اعتقد أن التدخل الغربي كان قويا، مما ساعد يف تصعيد 

األزمة«، محذرة من تفاقم األزمة إذا لم يتوقف التدخل الغربي.

حـــمـــل 
ــب  ــائ ــن ال
سلطان السامعي اململكة السعودية مسؤولية 
دور  للرياض  إن  قائال:  اليمنية  الثورة  تعثر 
كبري يف عرقلة الثورة اليمنية وإطالتها، وهي 
النظام   إعطاء  وغرضها  ذلك  يف  رئييس  سبب 

فرصة كافية إلبادة الساحات.
اللوم  من  بجزء  االشرتاكي  النائب  وألقى 
سلبي  دور  إىل  مشريا  اليمنية  املعارضة  عىل 
منوها  الثورة،  إطالة  عنه  نتج  املشرتك  للقاء 
املعارضة من  أضاعتها  الفرص  إىل عديد من 

خالل التفاوض.
الشيخ  قال  بتعز  الحرية  ساحة  محرقة  وعن 
»إنها مؤامرة سعودية بحتة،  السامعي  سلطان 
أبناء  ألن  وذلك  الفيصل،  سعود  من  بأمر  وهي 
وإن  املحافظات،  معظم  يف  الثورة  فجروا  تعز 
التي  الوحيدة  الساحة  هي  بتعز  الحرية  ساحة 
يستطع  ولم  ومتمردة،  عصية  والزالت  كانت 
من  وال  النظام  قبل  من  ال  عليها  السيطرة  أحد 
فقد  وبالتايل  ومتماسكة،  قوية  وإنها  األحزاب، 

مسريات مجاهريية يف عدد من احملافظات

ًَة﴾ اتهم الرياض بالوقوف يف وجه الثورة اليمنيةمبارك ف القفص ﴿ِإنَّ ِف َذِلَك َلِعبرْ

أملانيا ترفض استقبال »صالح« كرئيس لليمن
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البسيط والذي يأخذ  عندما تتحاور مع اإلنسان 
األمور بسطحية عن أوضاع الوطن وما آل إليه من 
وعندما  واألمان  األمن  يكفينا  قال  وشتات  فساد 
تسأله عن مفهوم األمن واألمان رد عليك أنك تميش 
يف الشارع أو تسافر بني املحافظات أو تفتح محلك 
رأيك  تقول  أو  بضاعتك  وتعرض  عملك  مكان 
هذا  إذاً  أحد  أن يعتدي عليك  دون اعرتاض ودون 
هل  تسأله  وعندما  لديه  واألمان  األمن  مفهوم  هو 
هناك من ينصفك ويرد إليك حقوقك إذا نهبت هل 
تستطيع أن تدخل أقسام الرشطة وكلك ثقة بأنك 

ستجد من يلبي طلبك وأنت مفلس ولن تدفع ؟ !!
هل دخلت املحكمة وتم إرجاع حقوقك وبأرسع 

وقت ؟ رد عليك ال وألف ال وقد يقول يل كذا عام 
وأنا يف رشيعة وقد رصفت دم قلبي ! !!

إذاً أين األمن واألمان الذي تتحدث عنه ؟ إن كان 
هذا مفهوم األمن واألمان فهل مفهومك الذي رشحته 
هو يف اليمن فقط أم أنه يف جميع دول العالم الناس 
وتعرض  محافظاتها  بني  وتسافر  محالتها  تفتح 
بضائعها وكل هذا بأمان ولكنها تختلف يف إنصاف 

املظلوم ورسعة إرجاع الحقوق .
قتل  واألمان  األمن  من  هل  نفسك  سألت  أما 
سألت  أما  والكرامة  الرشف  ساحات  يف  الشباب 
والترشيد  املجازر  واألمان  األمن  من  هل  نفسك 
من  هل  صعدة  يف  كانت  التي  واملحرقة  والتدمري 
األمن واألمان االعتداء عىل أرحب بنسائها وأطفالها 
وحتى عىل أراضيها وحيواناتها ؟ بالله عليك ! هل 

هذا هو األمن واألمان الذي مازلت ترتنم به هل هذا 
هو دافعك إىل بقائك مع هذا النظام ؟ !!!

ناعق  كل  تتبع  الرعاع  من  تكن  ال  اإلنسان  أيها 
وحكم عقلك فأنت محاسب أمام الله ماذا ستقول 
ألبنائك عندما تُسئل أين كنت أيام الثورة وما كان 
دورك ؟ وأرجع إىل الخلف قليالً وأنظر يف األحداث 
القتل  جرائم  لتربئة  اإلعالمي  الهجوم  وتأمل 
اشرتاكي انفصايل إمامي حوثي رجعي ولكل لفظ 
بظهور  ما يضمحل  ليكون شتيمة ورسعان  زمنه 
لفظ أخر واملربر أقبح وأشد من الجرم فلنعيش يف 
وطننا  آجل  من  أمانينا  نحقق  ودعونا  وأمان  أمن 
أمام  ذممنا  ولنربئ  أجلنا  من  يكن  لم  إن  وأبنائنا 
ال  بعبارات  األحرار  مسرية  تعرقلوا  وال  خالقنا 

تعرفوا حتى معناها .

بحلول شهر رمضان املبارك هذا العام يستطيب 
للمسلم أن يجعل من رمضان عالمة   يقف عندها 
العمل  خطة  ويضع  نفسه،  فيحاسب  مسريته،  يف 
طيب  وعرف  حسنة،  لعادة  وإنها  للمستقبل. 
لفرتة  مغالقاً  رمضان  من  يتخذوا  أن  للمسلمني، 
مضت، ومفتاحاً لفرتة أقبلت، فعىل حني يختم غري 
املسلم سنة من عمره ويفتتح سنة أخرى بالعربدة، 
الله  ومحاربة  واملعايص،  الشهوات  يف  واالستغراق 
تعاىل، وتعدي حدوده ومحارمه، فإن املسلم شأنه 
الله  بحق  وقيام  وإخبات،  خشوع  آخر:  شأن 
ليتقبل  تعاىل  إليه  وترضع  والشكر،  العبادة  من 
الخطأ،  ويسدد  السيئات،  عن  ويتجاوز  الطاعات، 

وينري السبيل لعباده فيما يستقبلون من أيام.
وقد كان رمضان - ومازال - موسما من مواسم 
الخري يغتنمه األتقياء لالستزادة من صالح العمل، 
والغافلني،  العصاة  عىل  الظليل  بظله  ويلقي 
هم  عما  اإلقالع  عىل  ربهم  ويعاهدون  فيتوبون، 
ويقعون  يفشلون  وقد  العهد،  يصدقون  وقد  فيه، 
من  السعيد  فالسعيد  والنسيان،  الغفلة  مهاوي  يف 
وحافزاً  والطاعة،  للعزم  مجدداً  رمضان  جعل 
بزاد  فيها  يتزود  وفرصة  الله،  بحبل  للتمسك 
الخارس منمرَّ به رمضان كغريه  التقوى، والشقي 
من الشهور، لم يُِعْرُه التفاتا، ولم يتعرض لنفحات 

الله-عز وجل- فيه.

هذا الشهر الذي تفتح فيه أبواب السماء وتغلق 
فيه أبواب جهنم وتصفد فيه الشياطني، هو فرصة 
عىل  املرسفني  املسلمني  من  كثري  لعودة  كبرية 
الله توبة وهداية والتزاما وحسب من  إىل  أنفسهم 
من  تقدم  ما  له  يغفر  أن  واحتسابا  إيمانا  صامه 

ذنبه، كما قال بذلك الصادق املصدوق.
فقد كان هذا الشهر املبارك غرة يف جبني تاريخ 
أمتنا كل عام، وقد كان شهر الفتوح واالنتصارات، 
الغزوات واملعارك اإلسالمية كانت  إذ إن كثريا من 
فيه من مثل )غزوة بدر وفتح مكة(. ومما يؤسف 
النقيض  إىل  الشهر  منا يف هذا  يتحول كثري  أن  له 
يف  فيكونون  الصالح  سلفنا  عليه  كان  عما  تماما 
السالفني  آثار  نتلمس  فتعالوا  لها.  يرثى  أحوال 
كل  عىل  ثورة  رمضاننا  من  ونجعل  الصالحني، 
التي  العدالة  بأغالل  لنصفدهم  وشيطان،  ظالم 

استحقوها بذنوبهم.

صالة مكمالت الخمسني وهي كالتايل: الفرائض 
والظهر)4(  الفجر)2(  وهي:  ركعة  عرش  سبعة 
والعشاء)4(.  ــرب)3(،  ــغ وامل ــرص)4(،   ــع وال
قبل   )8( وهي:  ركعة،  وثالثني  ثالث  ومكمالتها 
االوابني،  صالة   وهى  الظهر  قبل  و)8(  الفجر، 
العرص،  قبل  و)4(  بسنته.  الظهر  بعد  و)4( 
ركعات،  والوتر)3(  بسنته،  املغرب  بعد  و)4( 
بن  محمد  رواه  ما  ذلك  ويف  الفجر)2(.    وسنة 
عيىس،  بن  أحمد  اإلمام  أمايل  يف  املرادي  منصور 
قال:  الصدع:480/1[  ]رأب  ]العلوم:241/1[، 
قال أحمد بن عيىس: ما أحب أن أقرص عن الخمسني 
قال:  صالة؟  الخمسون  وكيف  له:  فقلت  صالة. 
بعدها،  وثمان  الظهر،  وأربع  الظهر،  قبل   ثمان 
وأربع العرص، وثالث املغرب، وأربع بعدها، وأربع 
العشاء، وثمان صالة  الليل، وثالث الوتر، وركعتي 
الفجر، وركعتي الفريضة، ثم قال أحمد بن عيىس: 

هذا عن َعيلّ عليه السالم وعن زيد.

الم  السَّ َعَليْه  عيل  بن  زيد  اإلمام  مجموع  ويف 
الحسني ال يفرط يف  أبي عيل بن  ]ص133[: كان 
صالة خمسني  ركعة يف يوم وليلة، ولقد كان ربما 
ذلك  مثل  وذكر  ركعة،  ألف  والليلة  اليوم  يف  صىل 
العدد؛ إالَّ أنه يف املجموع،  والجامع الكايف عد أربع 

بعد الظهر، وأربع قبل العرص.
بن  عيل  وكان  ]ص134[:  الم  السَّ َعَليْه  قال 

الم يعلمها أوالده. الحسني َعَليْهما السَّ
اعتكاف العرش األواخر منه: فعن أبي بن كعب: 
يعتكف  كان  وسلم  وآله  عليه  الله  صىل  النبي  أن 
العرش األواخر  من رمضان فلم يعتكف عاما، فلما 
كان العام املقبل اعتكف عرشين ليلة. أمايل اإلمام 

أبي طالب الهاروني.
العرش  يف  وهي  القدر  ليلة  قيام  عىل  الحرص 
األواخر منه: فعن عيل عليه السالم، قال: قال رسول 
الله صىل الله عليه  وآله وسلم: ))من كان ملتمسا 
-يعني ليلة القدر- فليلتمسها يف العرش األواخر من 

تغلبوا عىل  أو ضعفتم  فال  فإن عجزتم  رمضان، 
الله عليه  الله صىل  البواقي(( وكان رسول  السبع 

وآله وسلم يوقظ أهله يف العرش األواخر.
املحرمات  عن  ولسانه  فرجه  املسلم  يحفظ  أن 
وما  الناس  عورات  وتتبع  والنميمة  كالغيبة 
شابهها:  فعن عيل عليه السالم، قال: قال رسول 

الله: »من هجم عليه شهر رمضان صحيحا سليما 
ليله، وحفظ فرجه  فصام يومه، وصىل وردا من  
عىل  وحافظ  برصه،  وغض  يده  وكف  ولسانه، 
صلواته مجموعة، وشهد جمعه، ثم بكر إىل عيده 
الشهر،  األجر، وصام  استكمل  فقد  يشهده  حتى  
عز  الرب  بجائزة  وانرصف  القدر،  ليلة  وأدرك 

وجل«. 
وهو  الدعاء:  من  باملأثور  اإلفطار  عند  يدعو  أن 
ما رواه اإلمام زيد بن عيل يف مجموعه عن أبيه عن 
الله  قال: كان رسول  السالم:  عليه  جده عن عيل  
صىل الله عليه وآله وسلم إذا أفطر قال: »اللهم لك 

صمنا وعىل رزقك أفطرنا فتقبله منا«.
اإلكثار من تالوة القرآن: ألن الحسنات تضاعف 
هو  الحسنات  فيه  تضاعف  ما  وخري  رمضان،  يف 

قراءة القرآن وتدبر معانيه والعمل بما فيه.

يقول  الفاسد  النظام  حال  لسان  هكذا 
قمعنا  وإن  حكاما  بنا  ارضوا  لشعب: 
ولينا  وإن  أموالكم،  أخذنا  وإن  ظهوركم 
حقوقكم  منعناكم  وإن  عليكم  مفسدينا 
اإلنسانية وإن جعتم وشبعنا، وإن انطفأت 
ظمئتم  وان  و«رسجنا«،  عليكم  الكهرباء 
وبقينا،  وكمدا  قهرا  هلكتم  وإن  وروينا، 
)جّوع  سياسة  استخدم  النظام  هكذا 
كلبك يتبعك(، لكنها لم تنجح مع األحرار 
تركيع  أرادوا  والكرامة،  العزة  يريد  ومن 
الشعب، وال يقبل بوضع كهذا  إال من كان 
همه نفسه وبطنه، وال يعرف معنى العزة 
مكرما،  اإلنسان  خلق  الله  وأن  والكرامة، 
والنهي  باملعروف  األمر  معنى  يعرف  وال 
عن املنكر، وال يعرف خطر السكوت، وأن 
يصمد  ال  فمن  األذى،  سيلحقه  الساكت 
أن  عليه  وأراجيفه  الظالم  جربوت  أمام 
يراجع نفسه وأن يعرضها عىل كتاب الله.

موىس  أصحاب  كمثل  املتخاذلني  فمثل 
فلفظوها  الله  من  العزة  لهم  أراد  -ع- 

فرعون  يد  عىل  واملهانة  الذلة  ألفوا  ألنهم 
أَْن  َقبِْل  ِمْن  أُوِذينَا  ﴿َقالُوا  ملوىس  فقالوا 
َربُُّكْم  َقاَل َعىَس  ِجئْتَنَا  َما  بَْعِد  َوِمْن  تَأِْتيَنَا 
اأْلَْرِض  يِف  َويَْستَْخِلَفُكْم  َعُدوَُّكْم  يُْهِلَك  أَْن 
التسليم  رفضوا  تَْعَملُوَن﴾،  َكيَْف  َفيَنُْظَر 
االتباع  فتكاسلوا عن  الله،  لرسول  املطلق 
يف  وأرشبــوا  أفسدوا  بما  ولعنوا  فذلوا 
عن  عاجزا  كان  وإن  العجل  حب  قلوبهم 
خدمتهم و لكل زمن عجال يفسد ويعمي 
البصائر.                                                                    

واطمئنان  ثقة  بكل  ثورتنا  ستنجح 
لكن برشط  العمل عىل تغيري أنفسنا، أن 
نثور عىل الشيطان، أن تكون صادقني يف 
قال  ممن  نكون  ال  وأن  وأفعالنا،  أقوالنا 
فيهم ﴿يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ِلَم تَُقولُوَن َما اَل 
ُ َما ِبَقْوٍم َحتَّى  تَْفَعلُوَن﴾، ﴿إِنَّ اللََّه اَل يَُغريرِّ
ُوا َما ِبأَنُْفِسِهْم﴾ وقال جل ثناؤه: ﴿ يَُغريرِّ

أَنَْعَمَها  ِنْعَمًة  ًا  ُمَغريرِّ يَُك  َلْم  اللََّه  ِبأَنَّ  ذَِلَك 
ُوا َما ِبأَنُْفِسِهْم َوأَنَّ اللََّه  َعىَل َقْوٍم َحتَّى يَُغريرِّ

َسِميٌع َعِليٌم﴾.

ت��غ��ريب  ال  ال  اتل��غ��ي��ر  ث�����ورة 

يطلبه  م���ا  ال��ش��ع��ب  ف��ام��ن��ي 

ث����ورة اتل��غ��ي��ر أن����ت ب��اهل��دى

ه��اه��ُم األح�����راُر ف��ي��ك وّح���دوا

رسى  ال��ظ��ل��ُم  ب��ع��دم��ا  ن��ب��ايل  ال 

نلا س����ّن  اذلي  م���والن���ا  غ���ر 

أي��ه��ا ال��ُف��ّس��اد ي��ك��ي م��ا مىض 

لكم  اعدت  م��ا  احل����ّرة  أرض��ن��ا 

ي���ًدا ن��ب��ى  أن  ب����اهلل  ق��س��ًم��ا 

العدى  أزالم  ف��وق  تعلو  س��وف 

مكسب أىلغ  ل���أوط���ان  أن���ت 

انل��ي وم��ن��ه��اج  اهلل  رض����ا  يف 

ل��أيب درٍب  خ����ُر  ل��ل��م��ع��ايل 

انلي نهج  واستلهموا  ص��ّف��ه��م، 

األط��ي��ب ث���ران���ا  يف  وال��ف��س��اد 

األيب وادلرب  اتل��غ��ي��ر  م��ن��ه��ج 

ن��انل��ا م��ن��ك��م ش���ق���اُء امل��ذن��ب

اغدرون�����ا ب��ال��رئ��ي��س األك����ذِب

م��ن أق���ايص ح��وف ح��ّ� امل��ن��دِب

وت��ث��ر ال��ش��ع��ب ض���د األج��ن��ي

مدرسة العّزة

األمن واألمان

أهل الله علينا شهر رمضان املبارك وعىل األمة العربية واالسالمية جميعا بالخري 
واليمن والربكة والنرص العظيم للثورات املجيدة. شهر رمضان شهر القرآن الذي 
أنزل الله فيه كتابه الكريم عىل رسوله سيد األولني واآلخرين، نبينا نبي الرحمة 
محمد صىل الله عليه واله وسلم، الذي بعثه الله سبحانه وتعاىل وبعث األنبياء من 

قبله لتحرير العباد من عبادة العباد إىل عبادة رب العباد. 
ما نراه اليوم من ثورات يف وطننا العربي عامة ويف بالدنا خاصة ماهو إال دليل 
عىل ظهور الحق، لترشق بظهوره شمس الحرية والكرامة والعزة التي يريدها الله 
يف أرضه، ورياح التغيري ما هي إال صحوة إيمانية ضد الظاملني وضد كل الطغاة 
الذين طغوا عىل شعوبهم، وقد حصلت يف األيام السابقة تحوالت عجيبة يف أحوال 
بعض الزعماء، حيث لحق بهم ذل وخزي يف حياتهم الدنيا قبل اآلخرة، وذلك شاهد 
عىل عدالة الله سبحانه بني خلقه، ويجب عىل اآلخرين أن يأخذوا العربة والعظة، 
وأن يستجيبوا لنداء ورصخات الشعوب الرافضة للظلم والقمع واالستعباد، فإرادة 

الشعوب وصربها وثقتها بالله هي ما سيحقق لها النرص والفرج القريب.
شهر رمضان يعد مدرسة عظيمة نتعلم فيها الصرب والجهاد والتحمل ملواجهة 
الله  الله صىل  الله ضد الظاملني، وهكذا علمنا رسول  الشدائد، والجهاد يف سبيل 
أذهانهم  تشبعت  ممن  البعض  ويعتقده  يتصوره  كما  وليس  وسلم  وآله  عليه 
بمفاهيم مغلوطة وخاطئه بشأن هذا الشهر العظيم فليس محطة لتناول الوجبات 
الدسمة واملرشوبات والراحة والنوم وضياع أوقات ليله ونهاره فيما ال يجدي نفعا، 
وال يقربنا إىل الله بل هو شهر ألداء الطاعات والعبادات والتقرب إىل الله بصالح 
االنتصارات حيث  النفس وكبح شهواتها، شهر رمضان شهر  األعمال ومجاهدة 
الكربى بمثابة انطالقة كبرية  للمسلمني عىل املرشكني يف غزوة بدر  انتصار  كان 
لالنتصارات التي توالت عىل املسلمني منذ ذلك الوقت حتى يومنا هذا، فلقد حقق 
املسلمون انتصارات كبرية مثل فتح مكة، والفتح اإلسالمي ملرص، وفتح املسلمني 
معركة  املسلمني يف  وانتصار  السند،  بالد  وفتح  األندلس،  وفتح  لجزيرة ردوس، 
انتصار  الشام، وكذا  الصليبيني شمال  للمسلمني عىل  الشهداء، وأول نرص  بالط 
املسلمني يف معركة عني جالوت. وظلت االنتصارات تتواىل عىل املسلمني واحدا تلو 
اآلخر يف هذا الشهر الكريم، فلنعزز ثقتنا الكاملة بأن الله هو نارصنا، فال نطلب 
ُكْم َويُثَبرِّْت  وا اللََّه يَنرُْصْ النرص إال منه، قال عز وجل: )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِْن تَنرُْصُ

أَْقَداَمُكْم(.

ثورة رمضانية
خرج الغاضبون لله الرافضون للظلم واملذلة ولن يعودوا إىل العبودية حتى يعود 
الذين واجهوا الرصاص  الوراء، والشباب  التاريخ لن يعود إىل  اللبن إىل الرضع، إن 
الجهاد  الصمود ومواصلة  قادرون عىل  الغدر  البطش وقوى  أمام جربوت  وصمدوا 
حتى يسقط عرش الطغيان، فإما أن نعيش أحرارا أو نموت شهداء، وال نرى املوت إال 
سعادة والحياة مع الظاملني إال شقاوة، إن األحرار املرابطني يف ميادين الحرية ألشهِر 
ستة يمتلكون أعصابا أقوى من الحديد، وعزائم أمىض من القدر. واألوىل لبقايا النظام 
أن يدركوا أن هذا الطوفان البرشي الهادئ قد يتحول إىل تسونامي آسيا، واملوجات 
زلزاال  واملجنزرات ستكون  الرصاص  املوت وتهزم  إىل  تتسابق  كانت  التي  الشبابية 

مدمرا من حيث ال يشعرون.
لخلل  الله،  ابتالء وامتحانا من  بقائنا مرابطني  الطويلة نسبيا يف  الفرتة  قد تكون 
الثورة لصالح  البعض أن يستثمر  املقاصد، فربما أضمر  أو اعوجاجا يف  النيات،  يف 
فريقه أو حزبه، أو تعميم تفكريه أو فكره أو فرض رأيه، وهذا هو االستبداد بعينه، 
نكون  حتى  والعزة  والظفر  النرص  لنا  يكتب  ولن  ملنازلته،  خرجنا  الذي  والطغيان 
إن  لنفسه،  يحبه  ما  ألخيه  أحدنا  يحب  وحتى  بعضا،  بعضه  يشد  الواحد  كالجسد 
باليهود وفرض حمايتهم وضمن حريتهم ما  َقِبل  آله  الله عليه وعىل  النبي صلوات 
الفكرية  بخالفاتنا  ذرعا  نضيق  مسلمون  ونحن  بالنا  فما  بالعهود،  ملتزمني  داموا 
بأظالفه،  يدوسنا  والظلم  هذا  نفعل  بيننا،  ما  يف  الخنادق  ونحفر  واالجتهادية، 
مقدساتنا  ويمتهن  بأظافره،  جلودا  ويمزق  بأنيابه،  وينهشنا  بأخفافه،  ويسحقنا 
الجماعي،  الخنق  إىل  األمر  به  ذباب! حتى وصل  كأننا  ويحتقرنا  كرامتنا،  ويستذل 
فال ماء وال كهرباء وال ديزل وال برتول، وقد مات مئات املرىض يف املستشفيات، وال 
سيما يف الحديدة، واحرتقت املزارع، وتوقفت الحياة، وتعطلت مصالح العباد، والشلة 
الفاسدة لم تزل تعيش حياة الرفاهية، ولم ترمش لها طرفة عني، ولم يرف لها جفن.

واآلن ال بد للقوى أن ترتص وتتكاتف واضعة ميثاق رشف يضمن الحريات والعدل 
والحقوق الكاملة لكل مواطن يمني، ميثاًقا يمنع تسلط طرف عىل طرف، أو سيطرة 
فئة عىل فئة، يمنع االعتداء والسيطرة والتحجر، فالناس سواسية  أحرار، يجب أن 
مواطنيها،  طاقات  تفجر  حضارية،  مدنية  دولة  يف  ويتعايشوا  الحرية،  يستنشقوا 
الطغيان  عهد  أبقانا  وقد  فات،  ما  وتستدرك  تهّدم،  ما  وتبني  هممهم،  وتستنهض 
خارج التاريخ، ولن يكتب لنا النرص أن بقينا  أوسا وخزرجا، وداحسا وغرباء، وعبسا 
الحرية  وذبيان، حتى ننصهر يف مسمى األنصار، وننتظم يف سلك األحرار، وعشاق 
والعدل، ونستشعر حب الغري، والتضحية من أجل اليمن الحبيب، نبتغي وجه الله، 

ونطلب رضا الله، ونتحىل بالزهد والعفة والقناعة.
الصرب  معاني  سيتشعر  أن  اإلنسان  يحاول  رمضان  شهر  من   املغفرة  أيام  يف 
والصدق والجهاد والقرآن، وإذا كنا نصوم عن امللذات والشهوات أفال نصوم عن حب 
الدنيا واألنانية وحب الذات والشهرة والسلطة والغيبة والنميمة، هذا الشهر الكريم 

هو شهر النرص، شهر التضحية والبذل، شهر العطاء بال حدود.

محمد حميد القحوم

أحمد محمد نجم الدين -ذمار

يعزي شباب الصمود أبناء الفقيد املرحوم السيد: حسني بن عيل ناجي 
وافته  والذي  الله  بإذن  له  املغفور  وفات  يف  القحوم  آل  وكافة  القحوم 
املنية يوم االثنني املوفق 1 رمضان 1432. ﴿إنا لله وإنا إليه راجعون﴾.

تعزية

في شهر اهلل

ما يندب فعله في رمضان

الحصار أمامكم وطاعة النظام خلفكم
أبو غديررشف الدين محمد

ثورة التغيير
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يحرص نظام املستبدين عىل تطوير أساليب 
متسلًطا  بقاءه حاكًما  التجهيل، حتى يضمن 
عىل  يخفى  وال  استعبدهم،  من  رقاب  عىل 
املستبد مهما كان غبيًّا أن ال استبعاد وال ظلم 
ظالمة  يف  تخبط  حمقاء،  الرعية  دامت  ما  إال 
الجهل، وعماية الضالل، فالعلم قبسة من نور 

تبديد  النور  طبيعة  ومن  ظالم،  والظلم  الله، 
الظالم، ولذا كانت العداوة قدًرا بني املستبدين 
العمل  أهل  من  والعلماء  العلم  وبني  والظلمة 

واإلرشاد واإلصالح.
ويستعني نظام املستبدين بعوام الناس، إذ 
عندهم،  أندر  والعلم  بينهم  أفىش  الجهل  كان 

يصول  بها  التي  قوته  منهم  املستبد  فيتخذ 
ويطول، بأرسهم فيتهللون لشوكته، ويغصب 
حياتهم،  بقائه  عىل  فيحمدونه  أموالهم 
عىل  فيثنون  ويهينهم  ويذلهم  ويحقرهم 
رفعته، ويغري بعضهم عىل بعض فيفتخرون 
يقولون  أموالهم  يف  أرسف  وإذا  بسياسته، 
بجثامينهم  يمثل  ولم  منهم  قتل  وإذا  كريًما، 
املوت  هطر  إىل  يسوقهم  رحيًما،  عدُّوه 
فيطيعونه خوًفا من اللوم والتوبيخ، وإن نقم 
بغاة،  وكأنهم  قاتلهم  األباة  منهم بعض  عليه 

ويظل العوام يذبحون أنفسهم بأيديهم 
جهلهم  أثمره  الذي  خوفهم  بسبب 

وعماهم.
الظانون  يرهبه  ما  أخوف  كان  ولذا 

أن ينال رعيتهم نور القرآن، وهداية اإلسالم، 
وأقسم  عديدة،  مرات  »اقرأ«  عليهم  رد  الذي 
بالقلم والكتابة، معليًا شأن العلم، الذي يقيض 
عىل مرض الظلم واالستبداد، فكأن العلم نار 
وجسم االستبداد بارود، ال يملك نفسه لحظة 

أمام العلم حتى تذهب أدراج الرياح.

تتمات * تتمات * تتمات * تتمات * تتمات * تتمات * تتمات 

مسريات مجاهريية

السامعي:

اليمنيون يستقبلون

مبارك ف القفص

عرص  مسرية  خرجت  صنعاء  العاصمة  ويف 
ساحه  من  مسارها  بداية  وكان   املايض  األحد 
 16 وشارع  الرباط  بشارع  مرورا  التغيري 
الجدير  النفط،  وزرة  من  القرب  إىل  والوصول 
اعرتضوا   املركزي  االمن  عنارص   بأن  بالذكر 
فلم   معهم  التحاور  الشباب  وحاول  املسرية 
يفلحوا، وقد ردد املتظاهرون عدة  هتافات منها : 
»يا عصابة الربا أين املاء والكهرباء«؛ »يا حكومة 
األلغاز أين البرتول أين الغاز«؛ »ثورة ثورة حتى 
النرص؛ »يا سعودي يا عميل بسك كافينا تمثيل«، 
ويف ذمار نظم شباب الثورة مساء األحد املايض 
مسرية احتجاجية حملوا خاللها الشموع، نددوا 
النظام  قبل  من  املتعمد  الكهرباء  بانطفاء  فيها 
تثنيهم  لن  املحاوالت  تلك  أن  وقالوا  املدينة.  عىل 

عن مواصلة سريهم حتى إسقاط النظام.

زيا  يرتديان  وهما  مبارك  نجال  وحرض 
للمحبوسني  املخصص  الزي  وهو  أبيض، 
ارتدى  فيما  قضايا،  ذمة  عىل  احتياطيا 
إدانته  عقب  األزرق،  السجن  زي  العاديل 

وصدور حكم قضائي ضده بالسجن.
وحرص عالء وجمال عىل الوقوف، طوال 
عليه  يرقد  الذي  الرسير  أمام  الجلسة، 
محاولة  يف  االتهام،  قفص  داخل  والدهما 
منهما ملنع كامريات التلفزيون من تصوير 
تمكنوا  املصورين  بعض  أن  إال  وجهه، 
اللقطات ملبارك خلف  من اختالس بعض 

القضبان.

وصفهم   بعد  أمامهم  يجدون  من  يقتلون 
بـ)الرباغلة(، واستمر حرق الساحة حتى 
الجثث  وبقية  الخيام  جرف  وتم  الصباح 

ونقلها إىل مكان مجهول«.
و أكد »أن هناك معلومات تؤكد إن ابن 
صالح  عبدالله  محمد  طارق  الرئيس  أخ 
وهي  العملية،  هذه  يقود  كان  من  هو 
حقرية  )مناطقية  طائفية  حركة  تعد 
لم تحصل يف  وقذرة(، وإن محرقة كهذه 
وتسمى  أملانيا  يف  واحدة  مرة  إال  التاريخ 
الهولوكوست، والثانية يف تعز وبتوجيهات 

من السعودية«.
ورصح الشيخ سلطان السامعي ملبعوث 
اليمني الربيطاني بـ »أن املخرج  التجمع 
سنوات  منذ  املركبة  للمشكلة  الوحيد 
طويلة لن يكون إال بإخراج كل من تبقى 
من  كل  ومحاكمة  النظام،  هذا  أركان  من 
أبناء  ضد  الجرائم  تلك  يف  رشاكته  ثبتت 
القوم يف  أن يجتمع عقالء  الوطن، ويجب 
وأسس  مبدأ  حول  اتفاق  لعمل  البالد  كل 
تكون  أن  ويجب  املطلوبة،  املدنية  الدولة 
الربملاني،  الفيدرايل  النظام  عىل  قائمة 
السلطة  يف  رشكاء  اليمنيون  كل  ويكون 
والثروة، ويف ظل هذا النظام لن تستطيع 
األمور،  السيطرة عىل  القبيلة   أو  األحزاب 
وبالتايل ستستقر اليمن يف ظل هذا النظام 
وسيسخر  والتمدن   البناء  نحو  وسيتجه 

الجيش لحماية املواطن«.

الشباب.
الكهرباء  عودة  عن  مراقبون  وتحدث 
التي عادة ما ترتافق مع زيارة وفد أجنبي 
العام  األمني  مبعوث  مغادرة  وفور  للبالد 
انقطعت  عمر  بن  جمال  املتحدة  لألم 
والنهار،  الليل  ساعات  طوال  الكهرباء 
بقاء  مواطنون  يتمنى  التندر  سبيل  وعىل 
أي مبعوث أجنبي خالل شهر رمضان يف 
الكهربائي  التيار  الستمرار  ضمانا  اليمن 

يف منازلهم. 
يشار إىل قطع الخدمات العامة وانعدام 
الشعب  عىل  عقاب  فرض  هدفه  الوقود 
نظام  برحيل  مطالبا  خرج  الذي  اليمني 

صالح”.

اختاروها لتكون محرقتهم، وقد تم حرق 
املعاقني،  من  مجموعة  بينهم  شابا   150

ولكن الدولة لم تعرتف إال بعدد قليل«.
وأضاف أنه »تم  اجتياح ساحة الحرية 
استدراج  تم  أن  بعد  عرًصا  الرابعة  عند 
ومن  القاهرة،  قسم  إىل  الشباب  بعض 
وقد  الحارقة،  املــواد  رمي  تم  بعدها 
أو  أفراد  بواسطة  الساحة  تحرق  كانت 
وكانوا  صنعاء  من  وصلت  خاصة  كتائب 

مع ربيع الثورات العربية والصحوة اإلسالمية، كان ألبناء اليمن الدور الكبري والبارز يف اشتعال 
تلك الثورات، وملّا كانت محافظة تعز تحظى بمكانة عالية لدى أبناء الشعب لَِما يتمتع به أبناؤها 
من حرية وإباء، وما يمتلكونه من إرادة وعزيمة صلبة، ووعي حصيف ورؤية ثاقبة، وفكر ثوري 

ناضج،.. لذلك كانت محافظة تعز »الحاملة« رائدة الثورة اليمنية.
مع التجاذب السيايس لألطراف السياسية باليمن كانت محافظة تعز هي الرشارة األوىل واألقوى 
يف رفض اللعبة السياسية ومغازلة النظام بعيًدا عن ثورة الشعب، وكانت عصية عىل النظام إلخماد 

ثورتها، وإطفاء رشارتها امللتهبة، كما هو
الحال بالنسبة ملن يريدون االلتفاف عىل الثورة اليمنية، حيث أصبحت تعز »حجر عثرة« يف طريق 

املزايدين واملتاجرين بالثورة.
أمره،  عىل  املغلوب  الشعب  هذا  أبناء  من  األحرار  قلوب جميع  يف  العظمى  باملكانة  لذلك حظيت 
كما حظيت بالنصيب األوفر من بطش النظام ورموزه املجرمني، فكانت املحرقة البشعة والجريمة 
الكربى التي ارتكبت بحق املعتصمني »بساحة الحرية بتعز« بدايًة ملخطٍط أمريكي إجرامٍي دموي 
يهدف للقضاء عىل الساحات وإدخال الذعر والرعب إىل قلوب الثائرين للقبول بالوصاية األجنبية 
والحلول التي تضمن لألمريكيني وحلفائهم بقاء الوصاية بل وفرضها أكثر عىل الشعب لكن صمود 
َبنَْت سوًرا  أحرِقت..  التي  أجسادهم  واملعاقني، ورشارة  الجرحى  وأنني  الثوار،  األحرار وتضحيات 

فوالذًيا صلبًا ال يمكن تجاوزه.
اليمنيني،  لكل  الحلم  لتحقيق  واألنني-  الجراح  رغم   - تسعى  »الحاملة«  تعز  زالت  وال  فكانت 
أقدامها  تقف عىل  تعز،  والصامدة، وهكذا هي  املتوحدة  الناجحة  للثورة  ونموذًجا  مثالً  وأصبحت 
من الصرب والعزيمة،  أبناؤها جباالً  الشاهقة رسوخ »جبل صرب« ليصبح  الراسخة رسوخ جبالها 
خطوة  وكل  يحققونه  نرٍص  فكل  بمفردهم،  تعز  ألبناء  ليست  وتضحياتهم  وصمودهم  فثورتهم 
ُيثْنَِي عزمها إرجاُف املرجفني، وال  يخطوها الثوار يف تعز هي لجميع الثوار يف اليمن جميًعا، ولن 
الشهداء، فمن حاول تجاهلها فإنه خارٌسُ  املزايدين واملتاجرين بدماء  املاكرين، وال استغالُل  مكُر 
وخائب، وَمن سعى لتهميشها فإنه يف األخري سينال الفضيحة الكربى، وستبقى تعز صامدًة صابرًة 
أعدائها، عزيزًة برجالها وشبابها، رشيفًة برشف نسائها، وستبقى  رغم جراحها، ثائرًة رغم أنف 
الطغاة  وجوه  يف  ثائرًة  والحرمان،  والقهر  للظلم  رافضًة  الله،  بنرص  واثقًة  الله،  بحبل  متمسكًة 
واملجرمني والسفاحني يف هذا النظام ورموزه الفاسدين، ولن ُتْخَمَد ثورُتها حتى زوال آخر رمز من 
رموز الفساد يف اليمن القائمني يف العلن، واملتسرتين يف الخفاء، الالبسني »جلود الضأن عىل قلوب 
الذئاب«!.. وستبقى تعز وفيًّة للشعب وأبنائه وثواره، كما هو حال جميع الثائرين يف ميادين الحرية 

وساحات الكرامة يف عموم محافظات اليمن.
فتحية الوفاء لكل ثائٍر حر، تحية املحبة لكل رشيف صادٍع بالحق، رافًضا للظلم، واعيًا مجاهًدا، 
العظيم،﴿وََسيَْعلَُم  املباركة وصمودكم  لكم ثورتكم  األمريكية والسعودية، وهنيئًا  للوصاية  رافَضا 

الَِّذيَن َظلَُموا أَيَّ ُمنَقلٍَب َينَقلُِبوَن﴾، ﴿وَالَْعاِقبَُة لِلُْمتَِّقنَي﴾.

نهج اإلمام الهادي –ع- نهجا اقتصاديا متنورا، فلم يكن 
بل  الناس،  ألموال  وكنز  وجمع  جباية،  رجل  الهادي  اإلمام 
الناس رشكاء  كان رجل هداية وتنمية، سعى إىل أن يجعل 
يف تنمية املجتمع، من خالل ممارساته التي لم تكن مألوفة 
رشاد  تعكس  لنماذج  سنعرض  وهنا  قبله،  من  عندهم 

وسالمة النظرة االقتصادية للدولة يف عهد اإلمام الهادي.
- الثقة بني الدولة واملكلفني بدفع الزكاة:

بني  العالقة  أساس  يكون  بأن  –ع-  الهادي  اإلمام  اهتم 
الدولة واملواطنني املكلفني بالزكاة هو الثقة، فكان مثال يطلب 
من املكلفني بإخراج الزكاة أن يقوموا هم بتقديرها ومن ثم 
إخراجها، فإذا ما جاؤوا إليه لم يراجعهم يف مقدارها، ملقيا 
عليهم حمل األمانة، ومرشكا لهم يف املسؤولية، ومن ذلك ما 
فقيها  - وكان رجال  الحروري  الهمداني  الحسن  أبو  ذكره 
عىل مذهب الشافعي يجمع بني الفقه والتجارة- قال: أنفذ 
إيل اإلمام الهادي يوما من الغيام يقول: إن كان يف مالك لله 
بأن  يل  من  وطاعة،  سمعا  فقلت  إلينا،  فأخرجه  زكاة  حق 
الزكاة  من  عيلّ  فإذا  حسابي  وحسبت  إليه،  زكاتي  اخرج 

عرشة دنانري، فأنفذتها إليه.
التاريخ  مدونات  ترويه  ما  االتجاه  هذا  يف  يصب  ومما 
للدولة  التابعني  الزكاة  عمال  بني  الهادي  اإلمام  تدخل  عن 
بني  اختالف  يحصل  حني  بالزكاة،  املكلفني  واملزارعني 
العمال  كان  حيث  املستحقة،  الزكاة  مقدار  عىل  الطرفني 
ستخرجه  ما  مقدار  بخربتهم  ويقدرون  املزارع  يطوفون 
هذا  عىل  الزكاة  يفرتضون  ثم  ومن  الحصاد،  يوم  الثمار 
املقدار  عىل  الثمرة  تأتي  ال  حاالت  ثمة  كان  لكن  األساس، 
وعندها  متظلًما،  الفالح  فيأتي  الزكاة،  عامل  توقعه  الذي 
كان اإلمام الهادي يمنع عامل الزكاة من جمعها عىل أساس 
تقديره، ويرتك الفالح وما ادعاه من ثمرة حصاده، ويأخذ 
منه ما حلف عليه فقط، وهكذا كانت الزكاة املدفوعة تسلم 
عن طيب خاطر من املكلفني جميعا، دون إغفال دعوى مدٍّع، 
وال احتجاج محتجٍّ يف أي تفصيل من تفاصيل جمع الزكاة، 
يف  ليشاورهم  إنه  حتى  تحصيلها،  آليات  من  آليه  أية  أو 

اختيار عمال الزكاة الذين يرضونهم، كما حصل يف نجران.
- الشفافية:

املطلقة  الشفافية  مبدأ  عىل  –ع-  الهادي  اإلمام  اعتمد 
يف  سبق  وق  يخصه،  فيما  حتى  املالية،  الدولة  معامالت  يف 
أنه  أن اإلمام كان يعلق ألصحابه  املاضية أن ذكرنا  الحلقة 
الشخصية  نفقته  كل  وأن  شيئا،  الدولة  أموال  من  ينال  ال 
كانت من ماله الخاص الذي جاء به من الحجاز، يف تطبيق 

ملا يوصف اليوم بإقرار الذمة املالية.
بالزكاة  املكلفني  أنه كان يدعو  الصدد  ومما يذكر يف هذا 
ليشهدوا طريقة رصف األموال عىل مصارفها، حتى يغرس 
اإلسالم  مرد  هو  كما  اإليجابية،  التكافل  روح  نفوسهم  يف 
الذي وصف الزكاة بانها حق الفقراء يف اموال األغنياء، قال 
واملحروم(، وقد  للسائل  أموالهم حق معلوم *  تعاىل: )ويف 
أن  الذكر-  –السابق  الحروري  الهمداني   الحسن  أبو  ذكر 
الهادي استدعاه يف يوم يعرف بيوم العطاء، وشاهد  اإلمام 
أحرضتك  الهادي:  له  وقال  الناس،  إىل  ويخرج  يوزن  املال 
لتشهد إخراج زكاتك إىل املستحقني، فقال الحسن الهمداني 
وقد وقف خجال: الله الله ايها اإلمام! كأني أرتاب بيشء من 
ظننت،  ما  إىل  ذهبت  ما  يقول:  وهو  الهادي  فتبسم  فعلك، 

ولكني أردت أن تشهد إخراج زكاتك.
وكان عليه السالم قد جمع الثقات من أهل نجران وأمرهم 
إن يقسموا بأنفسهم ربع ما حصلته الدولة من أموال الزكاة 
أهل  من  الحاجة  أهل  وعىل  واملحتاجني  املساكني  عىل  منهم 
البيوتات املستورين، يف واحدة من املرات التي لم يسمع أحد 
بمثلها من قبل أو من بعد، مما يضع مبدأ الشفافية املالية 

يف سنام األوليات اإلدارية عند اإلمام الهادي يف نظام دولته.
- األمان االقتصادي:

الحظ اإلمام الهادي ظاهرة يف نجران استشف منها خطرا 
وشيكا عىل اقتصاد الدولة، حيث شكلت تلك الظاهرة عامال 
يسوق اقتصاد املجتمع املسلم إىل انهيار، وذلك بسبب تراجع 
يف  توظف  والتي  املزارعني،  من  تجمع  التي  الزكاة  نسبة 
عمليات التنمية الرضورية، وكان هذا الرتاجع نتجا عن اتجاه 
 ، املسلني  أيدي  أموال كثرية مما تحت  الذمة عىل رشاء  اهل 
وعليه صارت أكثر ثمار نجران بال زكاة تجب فيهان فطلب 
من أهل الذمة إن يبيعوا ما بأيهم من األموال ل للمسلني إال 
ما كان لهم منذ الجاهلية، ولكنهم رفضوا ذلك وضجوا منه، 
فلم يجربهم اإلمام الهادي عىل هذا الحل، وعرض عليهم حال 
يفتح  بأن  ذلك  وكان  عليه،  اإلمام  وصالحوا  به  رضوا  آخر 
ويف  قيود،  دون  الذمة،  اهل  أمام  املسلني  اموال  رشاء  باب 
الجانب اآلخر التزم أهل الذمة بأن يؤدوا عىل الدولة التسع 
مما أخرجت األرض، إال أن يكون قد سقي بغري املطر فيكون 
املال املؤدى نصف التسع فقط، وبهذا استطاع اإلمام الهادي 
الناس  جعل  بل  برايه،  يستبد  أن  دون  حل  إىل  يصل  أن 
أو  كانوا مسلمني  الدولة، سواء  اقتصاد  إقامة  يف  يشاركون 
مطلقة،  وبقناعة  منهم،  خاطر  بطيب  مواطنية،  من  ذميني 
ولم يقف موقف العجز متفرجا حتى تقع كارثة اقتصادية؛ 
جراء الخلل الذي حصل يف موارد الدولة املخصصة ملساعدة 

املحتاجني وتنمية املجتمع.

من مالمح إدارة الدولة عند اإلمام الهادي )ع(

مبادئ اقتصادية )4(

املستبدون والعلم

تعز دائًما ف ُحلَّة العز

شهر رمضان هو الشهر الذي  أنزل فيه 
القرآن، والقرآن هو كتاب هذه األمة الخالد، 
الذي  القرآن  رمضان،  شهر  يف  أنزل  الذي 
أخرج الناس من الظلمات إىل النور، وبّدلها 
األرض،  يف  لها  ومّكن  أمنا،  خوفها  من 
أمة،  بها  صارت  التي  مقوماتها  ووهبها 
وهي بدون هذه املقومات ليست أمة، وليس 
لها مكان يف األرض وال ذكر يف السماء، ولم 

تكن من قبل شيئا. 
لقد كان العرب أمة فقري ة متخلفة، تائهة 
يف الجهل، يقتل بعضهم البعض، وقد حفظ 
والغرباء شاهدا  داحس  التاريخ حروب  لنا 
اإلمام  التوصيف  أحسن  وقد  ذلك،  عىل 
َوالنَّاُس  »بََعثَُه  الواقع حيث قال:  لذلك  عيل 
َقِد  ِفتْنٍَة،  يِف  َوَحاِطبُوَن  َحرْيٍَة،  يِف  ٌل  ُضالَّ
يَاُء،  اْلِكرْبِ َواْستََزلَّتُْهُم  اأْلَْهَواُء،  اْستَْهَوتُْهُم 
يِف  َحيَاَرى  اْلَجْهاَلُء،  اْلَجاِهِليَُّة  تُْهُم  َواْستََخفَّ
َفبَاَلَغ  اْلَجْهِل،  ِمَن  َوباََلٍء  اأْلَْمِر،  ِمَن  َزْلَزاٍل 
-صىل الله عليه وآله- يِف النَِّصيَحِة، َوَمىَض 
َواْلَمْوِعَظِة  اْلِحْكَمِة  إىَِل  َوَدَعا  الطَِّريَقِة،  َعىَل 
ومبلغا  هاديا  رسوله  الله  فأرسل  اْلَحَسنَِة، 
تبيان كل يشء،  القرآن فيه  ومنذرا، فأنزل 

ِمْن  اْلِكتَاِب  يِف  َفرَّْطنَا  ﴿َما  تعاىل:  قال 
األمة،  هذه  ومجد  ورفعة  عزة  فيه  ٍء﴾،  يَشْ
َُّه َلِذْكٌر َلَك َوِلَقْوِمَك َوَسْوَف  قال تعاىل: ﴿َوإِن
والوسام،  الرشف  هذا  عن   تُْسأَلُوَن﴾ 
أقل من شكر  أم نسيتموه، فال  أحفظتموه 
إىل  باالستجابة  القرآن  هذا  نعمة  عىل  الله 

صوم الشهر الذي نزل فيه القرآن:
اْلُقْرآُن  ِفيِه  أُنِْزَل  الَِّذي  َرَمَضاَن  ﴿َشْهُر 
ُهًدى ِللنَّاِس َوبَيرِّنَاٍت ِمَن اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن﴾، 
الصوم  يفرض  أن  الطبيعي  كان من  ولقد 
يف  الجهاد  عليها  يفرض  التي  األمة  عىل 
األرض،  يف  منهجه  لتقرير  الله،  سبيل 
عىل  وللشهادة  البرشية،  عىل  به  وللقوامة 
اإلرادة  تقرير  مجال  هو  فالصوم  الناس. 
اإلنسان  اتصال  ومجال  الجازمة،  العازمة 
أنه مجال  اتصال طاعة وانقياد، كما  بربه 
كلها،  الجسد  رضورات  عىل  االستعالء 
واحتمال ضغطها وثقلها، إيثارا ملا عند الله 

من الرىض واملتاع.
وهنا تربز الغاية الكبرية من الصوم، إنها 
يف  تستيقظ  التي  هي  فالتقوى  التقوى، 
طاعة  الفريضة،  هذه  تؤدي  وهي  القلوب 

التي  هي  والتقوى  لرضاه،  وإيثارا  لله، 
الصوم  إفساد  من  القلوب  هذه  تحرس 
البال،  يف  تهجس  التي  تلك  ولو  باملعصية، 
مقام  يعلمون  القرآن  بهذا  واملخاطبون 
فهي  ميزانه.  يف  ووزنها  الله،  عند  التقوى 
الصوم  وهذا  أرواحهم.  إليها  تتطلع  غاية 
إليها.  موصل  وطريق  أدواتها،  من  أداة 
ومن ثم يرفعها السياق أمام عيونهم هدفا 
وضيئا يتجهون إليه عن طريق الصيام، ﴿

َلَعلَُّكْم تَتَُّقوَن﴾.
هي  الصيام  يف  األصيلة  الحكمة  إذن..   
إعداد هذا الكائن البرشي لدوره عىل األرض، 
اآلخرة.  حياة  يف  له  املقدر  للكمال  وتهيئته 
وبعد هذا التعليل للصيام نجد لفتة عجيبة 
نجد  الرسيرة.  وخفايا  النفس  أعماق  إىل 
العوض الكامل الحبيب املرغوب عن مشقة 
الصوم والجزاء املعجل عىل االستجابة لله، 
نجد ذلك العوض وهذا الجزاء يف القرب من 
ألفاظ  تصوره  للدعاء،  استجابته  ويف  الله، 
ِعبَاِدي  َسأََلَك  ﴿َوإِذَا  تنري:  تكاد  شفافة 
إِذَا  اِع  الدَّ َدْعَوَة  أُِجيُب  َقِريٌب  َفِإنرِّي  َعنرِّي 
َلَعلَُّهْم  ِبي  َوْليُْؤِمنُوا  يِل  َفْليَْستَِجيبُوا  َدَعاِن 

وأية  انعطاف؟  وأي  رقة؟  أية  يَْرُشُدوَن﴾، 
مشقة  تقع  وأين  إيناس؟  وأي  شفافية؟ 
الصوم ومشقة أي تكليف يف ظل هذا الود، 
ويف  اإليناس؟  هذا  وظل  القرب،  هذا  وظل 
كل لفظ يف التعبري يف اآلية كلها تلك النداوة 
َفِإنرِّي  َعنرِّي  ِعبَاِدي  َسأََلَك  ﴿َوإِذَا  الحبيبة: 
اِع إِذَا َدَعاِن﴾. إضافة  َقِريٌب أُِجيُب َدْعَوَة الدَّ
منه،  عليهم  املبارش  والرد  الله،  إىل  العباد 
فلم يقل: قل لهم إني قريب، بل توىل بذاته 
السؤال..  الجواب عىل عباده بمجرد  العلية 
عّجل  بل  الدعاء..  أسمع  يقل  ولم  قريب. 
إِذَا  اِع  الدَّ َدْعَوَة  ﴿أُِجيُب  الدعاء:  بإجابة 
يف  تسكب  آية  عجيبة،  آية  إنها  َدَعاِن﴾!.. 
املؤنس،  والود  الحلوة،  النداوة  املؤمن  قلب 
ويعيش  واليقني،  والثقة  املطمنئ،  والرىض 
ندية،  وقربى  ريّض،  جناب  يف  املؤمن  منها 

ومالذ أمني وقرار مكني.
ويف ظل هذا األنس الحبيب، وهذا القرب 
االستجابة  إىل  عباده  الله  يوجه  الودود، 
إىل  يقودهم  أن  هذا  لعل  به،  واإليمان  له، 
الرشد والهداية والصالح. ﴿َفْليَْستَِجيبُوا يِل 

َوْليُْؤِمنُوا ِبي َلَعلَُّهْم يَْرُشُدوَن﴾.

﴿َلَعلَُّكمرْ َتتَُّقوَن﴾

تعز
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ظهر نجال مبارك جمال وعالء يحمالن املصحف داخل قفص االتهام، 
الشدائد  وقت  واملستبدون  الطغاة  إليه  يلجأ  ما  دائًما  السلوك  وهذا 
قبل  الدنيا  يف  الخزي  ويذيقهم  عربة  الله  يجعلهم  عندما  واألزمات، 

اآلخرة.
َُّه اَل  وهذا ديدن الفراعنة، فقد قال الفرعون األكرب عندما غرق: ﴿آَمنُْت أَن
اِئيَل َوأَنَا ِمَن اْلُمْسِلِمنَي﴾. وقد لجأ معاوية  إَِلَه إاِلَّ الَِّذي آَمنَْت ِبِه بَنُو إرِْسَ
بالباطل،  للحق  الرماح مخادعة وتلبيًسا  أسنة  إىل رفع املصحف عىل 
واملصحف  الكثّة  بلحيته  حسني  صدام  مظهر  األذهان  عن  يغيب  وال 
نبيه،  وسنة  الله  كتاب  وبينكم  بيننا  عيل صالح  قالها  وقد  يديه،  بني 
رافًعا املصحف بيديه، وكل هذا مناقضة لتاريخيهم املثخن بالجحود 

والنكران آليات الله وبيناته.

خرج الشعب اليمني من أقصاه إىل أقصاه ثائًرا ضد الظلم واإلقصاء 
أو  ظرف  أي  تحت  يمكن  وال  والسلطة..  الثروة  واحتكار  والتهميش 
مربر القبول بإعادة إنتاج قيم الفساد واالستبداد من جديد تحت أي 
عباءة، ولو كانت تحت مسمى املجالس االنتقالية التي يجب أن تمثل 
كل رشائح وفئات املجتمع اليمني وليس لاللتفاف عىل مطالب الشعب 

واستغفال الثورة والثوار..

أهله،  من  وجعلنا  لحمده،  هدانا  الذي  لله  الحمد 
وسبّلنا يف سبل إحسانه، لنسلكها بمنه إىل رضوانه، 
السبل شهره شهر  تلك  الذي جعل من  لله  والحمد 
وشهر  االسالم،  وشهر  الصيام،  شهر  رمضان، 
الذي  القيام،  وشهر  التمحيص،  وشهر  الطهور، 
الهدى  من  وبينات  للناس،  هدى  القرآن  فيه  أنزل 
بما  الشهور  سائر  عىل  فضيلته  فأبان  والفرقان، 
جعل له من الحرمات املوفورة والفضائل املشهورة، 
فيه  وحجر  إعظاما،  غريه  يف  أحل  ما  فيه  فحرم 
ال  بينا  وقتا  له  وجعل  إكراما،  واملشارب  املطاعم 
يجيز جل وعز أن يقدم قبله، وال يقبل أن يؤخر عنه، 
ثم فضل ليلة واحدة من لياليه عىل ليايل ألف شهر، 
وسماها ليلة القدر، تنزل املالئكة والروح فيها بإذن 
ربهم من كل أمر، سالم دائم الربكة إىل طلوع الفجر، 

عىل من يشاء من عباده بما أحكم من قضائه.
اللهم صل عىل محمد وآله وإذا كان لك يف كل ليلة من 
ليايل شهرنا هذا رقاب يعتقها عفوك أو يهبها صفحك، 
من  لشهرنا  واجعلنا  الرقاب  تلك  من  رقابنا  فاجعل 

خري أهل وأصحاب. أللهم صل عىل محمد وآله وامحق 
مع  تبعاتنا  عنا  واسلخ  هالله  امحاق  مع  ذنوبنا 
من  فيه  وقد صفيتنا  عنا  ينقيض  أيامه حتى  انسالخ 
صل  أللهم  السيئات.  من  فيه  وأخلصتنا  الخطيئات، 
عىل محمد وآله، وإن ملنا فيه فعدلنا، وإن زغنا فيه 
فقومنا، وإن اشتمل علينا عدوك الشيطان فاستنقذنا 
منه. أللهم اشحنه بعبادتنا إياك، وزين أوقاته بطاعتنا 
لك، وأعنا يف نهاره عىل صيامه، ويف ليله عىل الصالة 
يديك حتى  بني  والذلة  لك،  والخشوع  إليك  والترضع 
أللهم  بتفريط.  ليله  وال  بغفلة،  علينا  نهاره  يشهد  ال 
عمرتنا،  ما  كذلك  وااليام  الشهور  سائر  يف  واجعلنا 
واجعلنا من عبادك الصالحني الذين يرثون الفردوس، 
وقلوبهم  آتوا  ما  يؤتون  والذين  خالدون،  فيها  هم 
وجلة أنهم إىل ربهم راجعون، ومن الذين يسارعون يف 
الخريات وهم لها سابقون. أللهم صل عىل محمد وآله، 
يف كل وقت وكل أوان وعىل كل حال عدد ما صليت عىل 
من صليت عليه، وأضعاف ذلك كله باألضعاف التي ال 

يحصيها غريك، إنك فعال ملا تريد.

بات جلياً أن النظام وبقاياه يراهنون عىل أثر 
برمته  الشعب  وزج  األساسية  الخدمات  غياب 
الجماعية، وذلك  والعقوبات  الحرمان  يف مربع 
سيرصخ  »من  معادلة  ولتطبيق  الثوار  يد  ليل 
الالإنسانية..  النظام  صورة  تتجىل  هنا  أوالً«.. 
ففي األنظمة اإلنسانية يكفي خروج جزء يسري 
من الشعب لتغيري أنظمة واستبدال حكومات.. 
لكن ما يحدث يف اليمن وليبيا وسوريا يؤكد أننا 
أنظمة  أمام  وليس  قطاع طرق  عصابات  أمام 
سياسية تحكم بعقود اجتماعية رشعية! القذايف 
»من  قائالً  املآيس  هذه  كل  بعد  يخاطب شعبه 
أنتم«!. وصالح بحالته املأساوية يتوعد ولو من 
لم  وبشار  بتحدي«!!  التحدي  »سنواجه  قربه 
كل  رغم  بلده  يف  معارضة  بوجود  بعد  يعرتف 
الدماء  أي نوع من  تُرى  املسفوك!!..  الدم  هذا 
تجري يف عروق هذه الكائنات الدموية الغريبة.

وهم  األنظمة  هذه  أبواق  إىل  تستمع  عندما 
حتما  فإنك  أسيادهم  عن  دفاعا  يجادلون 
أبي  العرب  وفيلسوف  شاعر  قول  ستتذكر 

العالء املعري:
أن    * درى   وقد  الجدال  وصل  »فمجادل 

الحقيقة فيه ليس كما زعم
يف  ثورة  تقم  لم  لو   .. اليمنية  للحالة  نعود 
اليمن لوجب أن تقوم .. هذا ما خلص إليه كل 
أدري  اليمن..ال  زار  أو  اليمن  منصف عاش يف 
هل  عنه..  يدافع  من  ليجد  صالح  فعل  ماذا 
تتصورون أننا يف بلد أكرب من األردن أو تونس 
نمتلك  وال  وأكثر  مرات  خمس  النفطيني  غري 
تونس  يف  كما  محافظتني  بني  رسيعا  طريقا 
واألردن أو حتى أوغندا .. يقطن أكثر من سبعة 
مستشفى  دون  إب  و  تعز  يف  نسمة  ماليني 
واحد لألمومة والطفولة! والحال نفسه يف بقية 

املحافظات.
مساهمات  للعالم  تقدم  اليمنية  الحكومة 
مبهرة منها للمثال ال للحرص أن اليمن أصبحت:

األمهات  وفيات  عدد  يف  الدول  أوائل  من   -1
أساسيات  انعدام  بسبب  الوالدة  أثناء  واملواليد 

الخدمات الصحية.
باألمراض  باإلصابة  الدول  أوائل  من   -2
نتيجة  والرسطانات،  الكبد  وفريوس  كاملالريا 

النعدام الخدمات والرقابة الصحية.
وخلق  البطالة  جداول  يف  سجال  األسوأ   -3

فرص العمل ودخل الفرد.
واملياه  الكهرباء  توفري  يف  سجال  األسوأ   -4

والرصف الصحي.
5- األسوأ سجال يف عمالة األطفال وترسبهم 

من املدارس.
والتعليم،  األمية  جداول  يف  سجال  األسوأ   -6

واألمن الغذائي.
الفاشلة  الدول  جداول  يف  سجال  األسوأ   -٧

ذات الفساد املسترشي يف كل املرافق.
عيل  بها  يتباهى  التي  السبع  املعجزات  هذه 
عبدالله صالح وأزالمه.. إننا أمام نظام مفلس 

أفشل من الفشل نفسه!
نشاهد  الفلسطيني  عمر  أبو  وصديقي  كنت 
يحيى محمد عبدالله صالح وهو يحاول التباكي 
الفلسطينيني!!  وضع  عىل  كنعان  وجمعية  هو 
صديقي الفلسطيني كان قد زار صنعاء السنة 
املاضية وأكد يل أن الفلسطينيني أفضل منا حاال 
بمراحل رغم أنه سكن يف حدة يف العاصمة!!.. 
تُرى كيف سيكون انطباعه لو زار محافظاتنا 
الوسطى حتى  القرون  تغادر  لم  التي  األخرى 

اآلن!!..
نحن  اليمن..  يف  الثورة  ملوضوع  نعود 

بيننا  فيما  الرصاع  لعقود  أدمنا  اليمنيون 
بقيت  البعض..  بعضنا  وإقصاء  لتهميش 
قليل  نفر  حسابات  يف  للوطن  العليا  املصلحة 
ما  وإال  السلطة،  خارج  يكونون  ما  غالبا 
ضد  ليست  الثورة  الحد..  هذا  إىل  حالنا  وصل 
شخص عيل صالح ورفاقه بل يجب أن تكون 
يمكن  ال  بالية  ضد حقبة سيئة وطريقة حكم 
اليمن  يف  كل يشء  باليمن وشعبه..  تنهض  أن 
يشء  ال  الناس..  أحالم  حتى  ويضيق  يتضاءل 
يزداد وينمو إال الفقر والسالح والجهل واملرض 
والقات!!.. اليمن بحاجة إىل قيادات إدارية فذة 

يف كل املرافق..
كنت أتابع طريقة الرئيس صالح يف الحكم.. 
القوة  استعراض  دون  شهر  يمر  أن  يمكن  ال 
كلية  يف  يخطب  الرئيس  فإما  العسكرية.. 
عسكرية أو يف معسكر أو يستقبل قائد عسكري 
ألحد  ليسلمه  جديد  معسكر  يفتتح  أو  غربي 
عسكرة  يف  عسكرة  بعده..  من  ليثري  أقاربه 
وكأن اليمن يف حرب باردة مع حلف األطليس!! 
أن  اكتشفنا  العسكري  اإلنفاق  هذا  كل  ورغم 
البالد  حماية  عن  عاجزون  وعسكره  الفندم 
عىل  حرة  منطقة  اليمني  السماء  أعلنوا  فقد 
شاكلة ميناء عدن الحر الذي بيع بثمن بخس، 
بطائراتها  تريد  لتعقب من  أمريكا  تستخدمها 

دون حسيب أو رقيب!!.
كنت أتمنى يوماً واحداً أسمع فيه عن انخراط 
هيكل إدارة الدولة بورش عمل يقودها الرئيس 
واتخاذ  اإلدارة  الجودة،  إدارة  عن  دورات  أو 
القرارات الصحيحة، وغريها من الدورات التي 
تتطلبها عملية التنمية.. لكن هذا محال يف بلد 

الصالح!!
نشاهد يف حكومات صالح العجب العجاب.. 
شيخ يتوىل وزارة اإلدارة املحلية، ومقاول يتوىل 
لوزارة  األوقاف  لوزير  ونقل  التخطيط،  وزارة 

هي  هذه  ذلك!!  عىل  وقس  والشباب  الرياضة 
العقلية التي يجب أن نثور عليها.. لقد أوقعنا 
العرص  مع  نكٍد  خصام  يف  صالح  عيل  نظام 
وكانت  ملواردنا.  السليمة  واإلدارة  والتنمية 
وصل  فقد  األصعدة  كافة  يف  كارثية  النتيجة 
تشبه  أرقام  إىل  اليمن  يف  السنوي  الفرد  دخل 

درجة الحرارة يف ذمار يف فصل الشتاء!!
إىل  فنحن يف طريقنا  وإال  الثورة  هنا وجبت 
ظهر  عىل  األقل  هو  اليمني  فوزن  االنقراض، 

املعمورة!!
فيما  والتوافق  الصمود  عليكم  لثوارنا  أقول 
أن تثوروا ضد نظام ال يعرف  بينكم.. قدركم 
الوطن إال يف خزانة البنك املركزي وآبار النفط 
والغاز.. وما تقومون به يجب أن يكون مقدمة 
وليس  متخلف  واقع  ضد  حقيقية  لثورة 

الستبدال أشخاص فحسب.
التنمية  مــحــور  اليمني  ــان  ــس اإلن

الحقيقي.. 
وإمكانياته..  بموارده  فقرياً  ليس  اليمن 
فاليمن تعج بكل ما هو نفيس.. هذا باإلضافة 
واإلرث  الفريد  االسرتاتيجي  املوقع  إىل 
هنا  صدقوني  العظيم..  والسياحي  الحضاري 
الحضاري  املخزون  يقدرون  الناس  أوروبا  يف 
اليمني وينتظرون اليمن الجديد اآلمن ليزوروه 
وتراثنا  حضارتنا  بأنباء  تعج  فمناهجهم 

العظيم.
الوطن،  عىل  عالة  الحايل  النظام  أصبح 
ماضيه، حارضه ومستقبله، فهل من خالص.. 
ذكرتها  التي  الواعدة  اليمن  مقومات  كل  رغم 
سابقاً إال أن أهم العوامل التي يجب أن نراهن 

عليها يكمن يف اإلنسان اليمني نفسه.
اإلقليم  يف  أشقائه  عن  اليمني  اإلنسان  يتميز 
بحب العمل واملثابرة والنشاط.. هناك الكفاءات 
العالية يف عدة مجاالت.. باإلضافة للكفاءات يف 
جرار  جيش  الخارج  يف  تمتلك  اليمن  الداخل، 
من العلماء واألطباء واملهندسني، وكافة املهنيني 
وأمريكا  وأروبا  الشقيقة  الدول  يف  العاملني 
الخليج  دول  صدقوني  وأسرتاليا..  وكندا 

مجتمعة ال تمتلك هذا العدد من الكوادر عاملية 
قاعدة  تكوين  طور  يف  اآلن  نحن  الجودة.. 
ملساعدة  يتلهفون  الذين  هؤالء  لكل  بيانات 

بلدهم يف استعادة دوره وإرثه الحضاري!!
وال  حكومية  مناصب  يف  يطمعون  ال  هؤالء 
يحزنون.. بل هم عىل استعداد لتقديم املشورة 
التي  املحلية  كوادرنا  وتدريب  تخصصاتهم  يف 
تتطلب ذلك. الحكومات السابقة لم تكرتث حتى 
الخارج..  يف  اليمنية  الكوادر  أعداد  بإحصاء 
املحلية  الكفاءات  عىل  التضييق  عىل  عملت  بل 
الخمسة  طريان  أن  تصوروا  »وتطفيشها«. 
األردنية  والخطوط  تعتمد  القطرية  نجوم 
يستوعبهم  لم  الذين  اليمنيني  املهندسني  عىل 
القايض!!. والحال نفسه يف بقية  الكابتن  عقل 
وغريهما  وأمريكا  أوروبا  يف  لدينا  املجاالت.. 
الباحثني  من  جيوشا  يقودون  يمنيون  علماء 
هندسية  التكنولوجية،  املجاالت  يف  الدوليني 

وطبية وعلمية..
وقضاياها  السياسة  أن  أقول  أن  يؤسفني 
مساحات  كل  عىل  تتعدى  صارت  اليمن  يف 
عىل  نتمناه  ما  الوطن..  يف  التنمية  وقضايا 
اإلنسان  بناء  عىل  الرتكيز  هو  الثورة  بعد  يمن 
اليمني.. فقدرنا يف اليمن أن نعتمد عىل ذواتنا 
يف تكوين اقتصاد معريف فعال يوظف إمكانية 
باليمن  وينأى  اليمني بشكل صحيح،  اإلنسان 
كرامة  حساب  عىل  ودولياً  إقليمياً  التسول  عن 
املسار  هو  هذا  الوطني..  ــراره  وق الوطن 
نعاني من  نبقى  وإال فسوف  للثورة  الصحيح 
القضية التي ذكرها الشاعر العربي الكبري نزار 
قباني: »خالصة القضية تكمن يف عبارة.. لبسنا 

قرشة الحضارة والروح جاهلية«!!
هذه  الله-  رحمهم  شهداءنا-  نعاهد  دعونا 

املرة بأن نلبس لب الحضارة ال قرشتها.
اليمن  ثورة  الله  وتقبل  للجميع  مبارك  شهر 

ونرصها.

فمعارف  تعاىل،  بالله  الثقة  الكريم  القرآن  من  ننهلها  التي  املوارد  أهم  من 
القرآن الكريم تدور حول معرفة الله، مشكلة أهم مصدر ملعرفة الله مما يرسخ 
لدى املرء شعور بعظمة الله سبحانه وتعاىل، ويولد حبًّا لله عز وجل يف نفوس 
الحياة  بالله تؤتي ثمارها يف ميدان  الوقت يزرع ثقة قوية  املؤمنني، ويف نفس 
بطريقة إيجابية، وال يمكن أن تكون هذه الثقة كتلك الثقة التي تتولد يف نفوس 
بل  واعيةـ  ثقة  لسيت  ألنها  إليه؛  حاجتهم  وقت  الله  إىل  يلجأون  الذين  الناس 
إذا خافوا  البحر  للمرشكني يف  الجبار، وقد تحصل حتى  الله  بقوة  أماًل فطريا 
ِمَن  َلنَُكونَنَّ  َهِذِه  ِمْن  أَنَْجيْتَنَا  َلنِئْ  يَن  الدرِّ َلُه  ُمْخِلِصنَي  اللََّه  ﴿َدَعُوا  الغرق:  من 
اِكِريَن﴾، فالثقة بالله التي تزرعها يف النفوس املؤمنة معرفة الله حق معرفته  الشَّ
ثقة واعية، ال ثقة عمياءـ ألجلها يمنح الله تأييده ويمنح رعايته ألوليائه املؤمنني: 
﴿يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اذُْكُروا ِنْعَمَت اللَِّه َعَليُْكْم إِذْ َهمَّ َقْوٌم أَْن يَبُْسُطوا إَِليُْكْم أَيِْديَُهْم 

َفَكفَّ أَيِْديَُهْم َعنُْكْم﴾.
الكريم  القرآن  تحدث  لقد  مؤثرة،  قوة  إىل  العىص  تتحول  بالله  الواعية  بالثقة 
عن قضية عىص موىس –ع- الرجل الفقري الذي ال يمتلك األسلحة التي كانت لدى 
فرعون، ال يمتلك الجيش الذي كان يحمي فرعون، ليس يف يده سوى عصا، كان 
متجًها إىل مرص ومعه زوجته وأغنامه، وملا سأله الله: ﴿َوَما ِتْلَك ِبيَِميِنَك يَا ُموىَس 
* َقاَل ِهَي َعَصاَي أَتََوكَّأُ َعَليَْها َوأَُهشُّ ِبَها َعىَل َغنَِمي َويِلَ ِفيَها َمآِرُب أُْخَرى﴾ ليس 
لها دور أكرب من هذا فيما أرى.. ولكن الله أراد أن يجعل من هذه العصا قوة ترعب 

فرعون وآل فرعون، تأييًدا منه تعاىل لعبده ونبيه صاحب الثقة الواعية بربه.
بالله، حتى نجد  املطلقة  الثقة  أن ننطلق من منطلق  وعىل هذا األساس علينا 
ثمرات هذه الثقة من تأييد الله لنا، وتوفيقه ملساعينا، مستمدين هذه الثقة من 

الثقافة القرآنية التي تقدم لنا املعرفة اإللهية الصافية دون غبار األوهام، وحينها 
سوف يكون الله معنا، وهذا يعني أن جنود السماوات واألرض معنا، ومن كان 
كذلك عليه أن يترصف من منطلق القوة، ال مجال لديه للرتاجع والنكوص، وال 
سبيل إىل الخنوع واالستسالم، ألن من تغيب عنه هذه الثقة قد تنبلس به حالة من 
نَّ اللَُّه  الكفر من حيث ال يشعر! فالله تعاىل يعلن برصاحة يف القرآن: ﴿َوَليَنرُْصَ
ُه إِنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعِزيٌز﴾، ﴿إِْن تَنُْصُروا اللََّه يَنُْصْرُكْم َويُثَبرِّْت أَْقَداَمُكْم﴾،  َمْن يَنرُْصُ
َقْوٍم  ُصُدوَر  َويَْشِف  َعَليِْهْم  َويَنُْصْرُكْم  َويُْخِزِهْم  ِبأَيِْديُكْم  اللَُّه  يَُعذرِّبُْهُم  ﴿َقاِتلُوُهْم 
ُمْؤِمِنيَن﴾، ﴿َلْن يَُضرُّوُكْم إاِلَّ أَذًى َوإِْن يَُقاِتلُوُكْم يَُولُّوُكُم اأْلَْدبَاَر ثُمَّ اَل يُنَْصُروَن﴾، 
ولكن عديم الثقة بالله يرى نفسه مستضعًفا خائًرا أمام مواجهة أمريكا والقوى 
األجنبية التي تعيث فساًدا يف بالدنا، نعم إن أمريكا قوة عظمى يف ميزان القوى 
العاملية اليوم، ولديها مقدرات مادية هائلة تفوق كل ما لناس جمعه يف مواجهتها، 
وتترصف  شاءت،  أين  بأسلحتها  وتقصف  تريد،  أرض  كل  تستبيح  تراها  ولذا 
التي  الوعود  الناس وكأنها ويل أمرهم، بل ويل نعمتهم، لكن أين نأتي بتلك  مع 
نَّ اللَُّه َمْن  وجدناها يف القرآن، كيف نترصف حيالها.. الله تعاىل يقول: ﴿َوَليَنرُْصَ
ُه إِنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعِزيٌز﴾، ونحن يف واقعنا نقول: أنت قوي، وأنت عزيز لكن  يَنرُْصُ
إذا كان األعداء مثل قريش، أما أمريكا.. وأما الغرب فال نستطيع أن نقف أمامهم، 

ونحن عاجزون عن مواجهتهم.
وتظل الثقة الواعية بالله حصن املؤمنني أمام أولئك األعداء يف الداخل والخارج 
من أولياء الشيطان دون النظر إىل مقدراتهم املادية، وال سلطانهم يف قلوب البرش 
يَْطاِن  الشَّ َكيَْد  إِنَّ  يَْطاِن  الشَّ أَْوِليَاَء  بالله، ﴿َفَقاِتلُوا  الثقة  من  املتجردين  الضعفاء 

َكاَن َضِعيًفا﴾.

* نائب رئيس مركز البحوث يف الشبكات واألنظمة املوزعة 
جامعة أدنربة نابري- بريطانيا

لو لم تقم ثورة لوجب أن تقوم
د. أحمد الدبعي *
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