
الشعوب العربية واإلسالمية  تحيي يوم القدس العالمي 

فيما تتواصل االضطرابات األمنية في محافظة عدن

تحيي الشعوب العربية  واإلسالمية يومنا هذا الجمعة الموافق 
وفعاليات  حاشدة  بمسيرات  العالمي  القدس  يــوم  رمضان   29
االســتــعــداد غير  مــدى  يظهر  المتابعات  ، ومــن خــالل  عــديــدة   
الروح  مدى  يعكش  مما  اليوم  بهذا  الالفت  واالهتمام  المسبوق 
الجهادية التي يتمتع بها شبا ب الثورة،  وما تمثله قضية فلسطين 
تجوب  ،كما  العربي   الربيع  ــورات  ث في  القدس   مقدمتها  وفــي 
المناسبة.  بهذه  واإلسالمية  العربية  العواصم  معظم  المسيرات 
ويتوقع ان تشهد العاصمة صنعاء مسيرات هي األبرز  من نوعها. 

واألكثر حضورا.
ويحيي أبناء الشعب اليمني هذه المناسبة الجهادية والدينية 
المنددة باالحتالل اإلسرائيلي داعية   المسيرات  العظيمة بتنظيم 
اليهود  التي يغذيها بينهم  المسلمين، ونبذ الخالفات  إلى وحدة 
بما  صفوفها،  وتمزيق  األمــة،  ضعف  الستمرار  ضماًنا  واألمريكان، 
المنطقة  في  ألهــدافــه  الصهيوأمريكي  المشروع  تحقيق  يسهل 
الــعــالــمــي عـــدد من  الــقــدس  يـــوم  تــقــام بمناسبة  الــعــربــيــة، كــمــا 
الحرية  ساحات  في  والسياسية  الثقافية  والفعاليات  الــنــدوات 
والتغيير بمختلف المحافظات اليمنية تسلط الضوء على محورية 

ــلــورة  الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي ب
العربية  األمتين  ومستقبل  حــاضــر 

مــا إن وصــل الــقــيــادي فــي مــعــارضــة الــخــارج 
فجر  الــدولــي  عــدن  مطار  الــى  الحسني  أحمد 
يوم األربعاء الماضي   حتى كانت عناصر اآلمن 

المركزي واألمن القومي في انتظاره ليحل ضيفا 
رمضانيا يضاف الى قائمة المعتقلين السياسيين 
الشعبية  الشبابية  الــثــورة  بعد  مــا  مرحلة  فــي 

السلمية ليشكل فاتحة االعتقاالت الثورية 
إلــى كيس  ذهبت  التي  عــدن  أن   الــى  يشار 

في  ــالح  اإلصـ وحـــزب  المشترك  اللقاء  ــزاب  أحـ
اضطرابات  تعيش  والمحاصصة  التقاسم  عملية 
انطالق  على  مضت  سنوات  منذ  تشهدها  لم 
الحراك الجنوبي.. ما يعني أن القوى التي تدعي 
تؤكد  السلمية  الشعبية  الشبابية  الثورة  تمثيل 

الحصري  ــوارث  ال أنها  للشك  مجاال  يدع  ال  بما 
واألمين لخصومات نظام صالح وثاراته القمعية  
من خالل اعتقال المعارضين  وقمعهم ومصادرة 

حـــــق الـــالجـــئـــيـــن 
في  الــســيــاســيــيــن 

   تقرأون داخل العدد: 

     حوار مع السيد حسين بدرالدين الحوثي

      حوار مع الدكتور أحمد عبدالرحمن 

شرف الدين أستاذ القانون العام بجامعة 

للتحضري  الفنية  اللجنة  عضو  صنعاء، 

لمؤتمر الحوار عن أنصار اهلل

يوم القدس  العالمي جذوة في قلوب الثوار  زادها الوعي اشتعاال

ستبقى القدس قضيتنا الثورية األولى ال يتنازل  عنها األحرار  مهما  اختلفت االنتماءات، وهو  يوم  انتصار المستضعفين  على المستكبرين 
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تصدرها حركة شباب الصمود في ساحة التغيير بصنعاء

ــة ــا الثوري ثوابتن

 استمرار التظاهر والتحرك واالعتصامات السلمية والحرص على أن يتم ذلك في إطار شعبي بعيًدا 
عن الحزبية والطائفية والمذهبية حتى إسقاط النظام. 

الفاسدين  نظامه  ورموز  استثناء  دون  وأقاربه  الرئيس  هو  بإسقاطه  نطالب  الذي  النظام   
والذين

 ثبت تورطهم في قمع وقتل وتجويع هذا الشعب. 
 إدانة كل شكل من أشكال االلتفاف على مطالب الشباب الثائر أو التحاور مع النظام بواسطة السفارات 

األجنبية. 
 رفض أي وساطة ال تفضي إلى رحيل فوري للنظام ورموز فساده وتلبي كل مطالب الشعب اليمني. 

سلمية  وبطريقة  النظام  على  الضغط  لفرض  االحتجاجات  من  المزيد  يضمن  بما  التصعيد  ضرورة   
وحضارية. 

 رفض التدخل األمريكي واألجنبي المساند للنظام والمساعد على إطالة بقائه في الحكم. 

الثوار األحرار: الثورة التي تكابد االمرين  صامدة لتنجز حلم شعبها بالتغيير والكرامة

يؤكد على أن الخيار الثوري هو الكفيل بإنقاذ البلد من أطراف النظام  

د. إسماعيل الوزير: أمريكا فشلت عسكرياً ونجحت 
في إذكاء وتغذية النعرات الطائفية والمذهبية 

صعتر: "على محسن حمى الثورة  ويجب مكافأته بإبقائه في منصبه "ومن يهتفون ضده يعملون لصالح  دول أجنبية وجواسيس و صعاليك وأوالد سوق "

النظام التوافقي يعتقل القيادي الجنوبي في معارضة الخارج  "أحمد الحسني "

ثورية  مسيرة  صنعاء  العاصمة  شهدت 
الماضية  الجمعة   صــالة  عقب  حــاشــدة 
الثورة  أهــداف  لتحقيق  )معاً  شعار  تحت 
من  انطلقوا  الثوار  وكــان   " الوطن  وإنقاذ 
ان  بعد   ) السباح  )بـــاب  العاصمة  قــلــب  
قادتهم  اشواق االنعتاق بالوطن  من اوبئة 
،حاملين  االجتماعي  والغبن  والظلم  الفتن 

اقــدام  تحت  يغرق  وطــن  هم  اكفهم  على 
حلم  يــوم  كــل  يغتالون  ووالة  الفاسدين  
بخضوعهم  عيش كريم  في  عظيم   شعب 
بها  صدحت  عــديــدة  شــعــارات   ، للخارج 
حناجر االحرار الذين قالوا "ان الثورة التي 
شعبها  حلم  لتنجز  صامدة  األمرين  تكابد 
نظمها  التي  المسيرة   " والكرامة  بالتغيير 
الملتقى العام للقوى الثورية وشباب الثورة 

الـــمـــســـتـــقـــل   
أكـــــــــــــــــــــدت 

كانت وزارة الدفاع على موعد مماثل 
وقت  فــي  الداخلية  وزارة  شهدته  لما 
الدوافع  ــذات  ول االدوات  بنفس  سابق 
من  قوات  بين  اشتباكات  وقعت  حيث 
الفرقة األولى مدرع والشرطة العسكرية 
ــحــرس  ــن ال ــن جــهــة وبـــيـــن جـــنـــود مـ مـ
الجمهوري من جهة أخرى بعد أيام على 

الجيش  هيكلة  بــإعــادة  جمهوري  قــرار 
يتبعون  لجنود  مطالب  خلفية  وعــلــى 
وزارة الدفاع  وسط خلٍط لألوراق وتبادٍل 
في  العامة  للسكينة  وإقــالٍق  لالتهامات 

خواتم الشهر الكريم وُقبيل عيد الفطر
ــن مقتل  ــحــدثــت عـ ت اعــالمــيــة  ــادر  ــصـ مـ
ــة تسعة آخــريــن في  ثــالثــة أشــخــاص وإصــاب
االشتباكات التي استعرت  بعد ظهر الثالثاء 

في محيط وزارة 
الدفاع 

للحملة  التنظيمية  اللجنة  اختتمت 
المليونية المناهضة للتدخل اأألمريكي 
الثالثاء  مساء  بصنعاء  األقــمــار  بصالة 
للحملة  األول  الفني  المعرض  الماضي 
قال  الــنــدوة  وفــي  نــدوة سياسية  بعقد 
أمريكا  )إن  الــوزيــر  اسماعيل  الدكتور 
ألعتى  امتالكها  رغــم  عسكرياً  فاشلة 
الحربية  تجاربها  بدليل  الــردع  أسلحة 

وفي  والعراق  وأفغانستان  الصومال  في 
في  خسائرها  وأن  إسرائيل،  مع  لبنان 

الحروب التي خاضتها مهولة جداً .
العسكرية  المواجهة  "أن  إلى  منوهاً 
مع أمريكا دائما لمصلحة المستضعفين 
الشعوب  والمظلومين من  والمقهورين 

التي تستبيحها أمريكا "حد وصفه.
بجامعة  والــقــانــون  الشريعة  اســتــاذ 
ثقافتنا  مجلة  تحرير  ورئــيــس  صنعاء 

لفت إلى  "أن 
ــا لــم  ــكــ ــ ــري أمــ

شن  عبد الله صعتر الثالثاء الماضي  
التغيير  ساحة  في  شباب  على  هجوما 
بالمندسين  إياهم  واصفاً  العاصمة   في 

والبالطجة والعمالء لصالح علي صالح ، 
عندما  عارضوا كلمته التي وصف فيها 
الثورة  حمى  من  هو  بأنه  محسن  علي 

 ، عنه  التخلي  وعــدم  مكافأته  ويجب 
وقال أحد شباب ساحة التغيير إن عبد 
التي  كلمته  أثناء  استفزهم  صعتر  الله 

فيها  وقــال   ، التراويح   صــالت  تخللت 
على  محسن  علي  ستكافئ  الــثــورة  إن 
ما قدمه لها ولشبابه في الساحات من 

حماية   فـ "الثورة لن تأكل أبناءها" .
ــت  ــ ــف ــ ول
أن  الـــــــــى 

إعدادات غير مسبوقة إلحياء يوم القدس في العاصمة صنعاء ومختلف المحافظات 

في مسيرة " معا لتحقيق أهداف الثورة وإنقاذ الوطن "

الصراع على السلطة في محيط وزارة الدفاع:

في ندوة سياسية بالمعرض الفني األول للحملة المليونية..
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العطف وجمع األموال  أداة الستدرار    عندما تكون قضية فلسطين 
أو جزءا من برامج انتخابية أو وسيلة للمزايدة على جهة أو جماعة أو 
المطالب والمكاسب  أو غير ذلك من  المآزق  للهروب من بعض  ملجأ 
وتوظف  األقـــالم  إليها  تستدعى  مــثــارة  قضية  تصبح  حينئذ  فإنها   ،
ألجلها وسائل اإلعالم وتجمع األموال وتلقى الخطب الحماسية وتوزع 
المنشورات وتقام الندوات والمحاضرات وتطلق المقوالت والعبارات 
عبر  تــرددت  ما  لكثرة  استدعاؤها  السهل  من  التي  الشعارات  وتعلن 
عشرات السنين من تاريخ هذه المأساة التي أصبحت حقا قضية أمتنا 
المحورية فال نمل من سرد أخبارها في وسائل اإلعالم وال يمكننا حصر 
القصائد العصماء العمودية والحديثة وحتى قصيدة النثر التي تحكي 
مآسيها ومخازينا ! أما المطبوعات التي تتحدث عن األقصى والقدس 
والشعب الفلسطيني وتظهر في بعضها  قبة الصخرة التي مازال الكثير 

منا يحسبونها المسجد األقصى ! فإنها تفوق ذلك كله مرات ومرات.
  وفي كل تلك الوسائل والمناسبات وفي حمالت التبرع والمساعدات 
وفي اللقاءات والمؤتمرات واألناشيد واألغانيات والمسرحيات واألفالم 
الضخم  الــركــام  هــذا  ــــخ  ووو...إل والكتابات  واألبــحــاث  والمسلسالت 
المستويين  على  واإلنساني  واإلسالمي  العربي  الضمير  مسكنات  من 
 ، العربي  بالنضال  يسمى  لما  الطويل  التاريخ  وعبر  والشعبي  الرسمي 
في كل ذلك ال نجد شيئا مختلفا أو حالًة يمكن أن تمثل تحوالً يصح أن 
نتوقف عنده أو ننطلق من خالله نحو واقع جديد يمنحنا بعض األمل أو 
يعيد إلى جسد األمة العليل شيئا من العافية لعل هذا الجسد يتناسى 

جراحاته و يستعيد بعض قواه وطاقاته ليبدأ في النهوض من جديد.
وتفرق  تأثيرها  فقدت  حتى  تتكرر  والمشاهد  الصور  ظلت  هكذا 
أصبحت  وقــد  يتوهمها،  سكينة  في  حياته  ليمارس  عنها  جمهورها 
ذاكرته عاجزة عن استعادة تلك المشاهد ، ومشاعره قد تجمدت تبعا 
لذاكرته، وجذوة روحه قد خمدت لطول عهدها بسعير المعارك ولهيب 

المواجهات وغبار الحروب.
وتاريخياً  أدبياً  ثقافياً وإرشيفاً    وهكذا صارت قضايانا الكبرى ركاماً 
ذكرياتها  ونستعيد  تفاصيلها  نجتر  ومتجددة،  غنية  إعالمية  ومــادًة 
ونقتلها بحثاً وتحلياًل ، حتى ظهرفي لحظة تاريخية من بين هذا الركام 
الهائل ما حّرك هذا الجمود وأزاح الغبار الكثيف عن الصورة المشرقة 
لهذه األمة، وأعلن عن درب جديد يحتاج السالك فيه إلى روح جديدة، 
وفكر مختلف، ورؤية بعيدة عن هذه التركة المثقلة بالفضول والترف 
والعمايات ، درب شقته وعبدته أدوات قديمة جديدة، أدوات فاعلة 
الكرامة  الرساالت عشاق  أهل  القرآن وروحه وهي منهجية  ثقافة  ،هي 
وجنود الحق؛ إنه درب )المقاومة( الباسلة ،هذا الدرب الذي مّر زمن 
القرآن  ثقافَة  حمل  فّذ  زعيم  حركته   إليه  يعيد  أن  قبل  بقصير  ليس 
وروَح الرسالة المحمدية وعزَم رجاالتها ، وتشبع بفكر علي وأنصار علي 
ونهج علي، فأدرك معنى التكليف حين غفل أو تغافل آخرون ونهض به 
حين تقاعس المتأّولون، فراح يشير إلى مكامن الخلل وأسباب التراجع 
والضعف وبدأ بتصحيح الواقع من حوله، فرأينا أّمًة ناهضة ،أّمة كريمة 
وسمعت  وسمعنا  شامخة،  ونفوساً  صادقين  رجــاالً  ،وعرفنا  مضحية 
الدنيا صوتاً جديداً قويًّا يدعو في يوم من أيام الله ، وفي شهر الصبر 
والنصر إلى يوم القدس العالمي . لكنه يوم جديد بنكهٍة جديدة وطعم 
للمقهورين،  العطاء  للمستضعفين.. وطعم  النصرة  بنكهة  يوم   ، جديد 
بنكهة النصر في لبنان والصمود في غزة والثبات في ميادين المقاومة 
وساحات العزة والكرامة ،  يوم بطعم الحرية واالستقالل ونكهة الرفض 
للذل  فيه  مكان  ال  يــوم  والطغيان،  والجبروت  التسّلط  أشكال  لكل 
والمتآمرون  الظالمون  ومنه  فيه  يخشى  يوم  والضعف،  واالستسالم 
والخائنون، ألنه يكشفهم ويفضح زيف شعاراتهم ومقوالتهم، فيتعالى 
تعاظم  يرون  ألنهم  نعيقهم  ويعلو  غضبهم  وتيرة  وترتفع  صراخهم  فيه 

صدى هذا اليوم وتزايد عدد األحرار الذين يحيونه ويحتفون به .
   إنهم يعتقدون أن إحياء هذه المناسبة إنما هو تعظيم للداعي إليها 
وإرغام لخصومه الذين تكاثروا كما يتكاثر الباطل وتزايدوا كما هو شأن 
الفساد في أوطاننا، ولم يفهموا أنهم أصبحوا خارَج التاريخ وأضحوكَة 
الشرق والغرب وأن شعوبهم بدأت تلفظهم وتمّج أحاديثهم وتستخّف 
ولم   ، قواعدهم  وتهاُفِت  وعمالتهم  ضعفهم  مدى  وتــدرك  بمقوالتهم 
قد  والّتيه  الهزائم  زمَن  أن  ليروا  وعبَره  التاريخ  دروَس  بعد  يستوعبوا 
قَبس  من  النصر  معالم  استشرفوا  الذين  الله  رجال  عُهد  ،وأشــرق  ولّى 
القرآن وهديه وعرفوا ما هي رسالتهم وما هو واجبهم فانطلقوا يحملون 
همَّ أمتهم ليعيدوا لها مجَدها ، ولن يعودوا القهقرى ولن تلين لهم قناٌة 
مهما نالهم في هذا الدرب الذي أصبح هذا اليوم من رموزه وعالماته ، 
ومهما كادت لهم قوى الشر وتآمَر عليهم خفافيُش الظالم فلن يكون إاّل 
ما أرادوا ، كما وعد ربهم وكما تقتضيه سنن الكون وقوانينه. فيا أيها 

المتخاذلون ويا أيها الجبناء ال تحتفلوا بهذا اليوم .

ُتصنف الدول عادة وفقاً لمعيار السيادة، إلى دوٍل 
كاملة السيادة، وأخرى ناقصة السيادة.

فالدول كاملة السيادة، هي التي لها السلطة العليا 
في إدارة شئونها الداخلية والخارجية، دون تدخل من 
السيادة أحد  آخر. وتعد  فاعل دولي  أو أي  أي دولة 

أركان وجود الدولة.
التي ال  أما الدول ناقصة السيادة، فهي تلك الدول 
كاملة،  واختصاصاتها  سلطتها  ممارسة  بحق  تتمتع 
وُتقسم  للخارج.  تبعيتها  بسبب  وخارجياً؛  داخلياً 
الدول ناقصة السيادة إلى تابعة، ومحمية، وموضوعة 
من  وغيرها  بالوصاية،  ومشمولة  ــتــداب،  االن تحت 

التقسيمات األخرى.
)الجمهورية  اليمنية  الــدولــة  أن  من  الرغم  وعلى 
حيث  مستقلة؛  دولــة  ُتعد  لدستورها  وفقاً  اليمنية( 
تنص المادة األولى على أن )الجمهورية اليمنية دولة 
ال  وحــدة  وهي  سيادة  ذات  مستقلة  إسالمية  عربية 
والشعب  منها  جزء  أي  عن  التنازل  يجوز  وال  تتجزأ 

اليمني جزء من األمة العربية واإلسالمية(.
إال أن الواقع ُيفصح عن أن اليمن قد غدت، بالفعل، 

تحت الوصاية!
عنها  تحدث  ليست كما  الوصاية  هذه  أن  صحيٌح 
ميثاق األمم المتحدة، وفقا لما ُعرف بنظام الوصاية 
اليمانية،  الدولة  أن  أيضاً  الصحيح  الدولي، ولكن من 
سيادتها،  كامل  ممارسة  حق  تملك  ال  وفعاًل،  واقعاً 
الداخلي  المستويين  على  واختصاصاتها  وسلطتها، 

والخارجي معاً !
بعض  إليكم  عــواهــنــه،  على  كالمنا  يكون  ال  وكــي 
اليمانية  دولــتــنــا  ــول  عــلــى دخـ والـــدالئـــل  الــشــواهــد 

-لألسف- مرحلة الوصاية الخارجية:
فقد تمثلت هذه الوصاية بدءاً من انتهاك سيادتنا 

الخارجية  الحلول  وبراً(، وفرض  وبحراً  اإلقليمية )جواً 
علينا دون إرادة حقيقية مّنا!

الخارجية،  والمنح  للمساعدات  باللجوء  مـــروراً 
والمقدمة ممن ُتسمى بالدول المانحة؛ حيث ما انفك 
مسؤولونا يتسولون المعونات الخارجية، حتى غدونا 
حاولنا  مهما  والغرباء،  األجانب  على  )عالة(  بمثابة 
ستر عورة دولتنا ومسئولينا، بترديد مقولة )االعتماد 

المتبادل(!
وكذا تحركات السفراء وبقية الدبلوماسيين األجانب 
في أراضينا، وتعاملهم مع مسئولينا، وبعض مواطنينا، 
والتقاليد  واألعــراف  القوانين  مراعاة  دون  وقبائلنا، 

الدبلوماسية المعمول بها في دول العالم !
وانتهاًء بوصولنا مرحلة التفريط بحقنا في المشاركة 
السماح  عدم  وما  واتــخــاذه؛  الدولي  القرار  صنع  في 
ــم المتحدة  الــتــصــويــت فــي األمـ لــنــا بــمــمــارســة حــق 
تسديد  عن  عجزنا  بسبب  لها،  التابعة  والمنظمات 
األمــم  مــيــزانــيــة  تــجــاه  علينا  الــمــالــيــة  المستحقات 

المتحدة، إال شاهداً على ما نقول!
والتساؤل )الُمر( الذي يفرض نفسه علينا هنا: لماذا 
عنا استقاللنا وضحينا بسيادة دولتنا، ورضينا بأن  ضيَّ

تغدو تحت الوصاية؟!
ثمة أسباب عديدة وراء ذلك :

باتجاه  وجوهنا  نولي  بأن  قبلنا  ما  غالباً  فتاريخياً: 
بالغرباء  ونثق  شئوننا،  على  األجانب  نأتمن  الخارج؛ 
من دون بني ِجلدتنا ! وأعدنا إنتاج عقدنا التاريخية، 
بتاريخنا  كثيراً  تغنينا  فقد  بيننا،  حــاضــرة  لتغدو 
قيامنا  دون  األجــداد،  بمنجزات  واكتفينا  الحضاري، 

بصناعة إنجازات لألبناء واألحفاد!
موقعنا  من  االستفادة  في  فشلنا  لقد   : وجغرافياً 
الجيوإستراتيجي؛ فبدالً من أن يكون من أهم مصادر 
سارعت  حيُث  علينا؛  ِعبٍء  إلى  حولناه  دولتنا،  قوة 
إلى السيطرة على أهم مضايقه  الطامعة  الدول  بعض 

وموانيه وخلجانه!
هي  بيننا  فيما  الــشــك  ثقافة  ــت  ــازال م  : وثــقــافــيــاً 

التحايل،  حضر  فيما  المصداقية،  وغابت  السائدة، 
أليس  عــدوا؛  كــان  ولــو  أمورنا  في  الخارجي  وتحكيم 
ثقافة  أن  ! كما  ثقافتنا  مكونات  من  الخصم  تحكيم 
اتهام األخ والقريب في مقابل تبرئة األجنبي والغريب 

ما زالت ُمعاشة وُمشاعة بين كثيٍر مّنا!
وسياسياً : تشبع مسؤولونا بثقافة االصطفاء وإزاحة 
في  النقص  عقدة  وتملكتهم  ذواتهم،  عن  المسئولية 
تعاملهم مع األجانب والغرباء، وافتقروا للوعي بمفهوم 
الدولة الحديثة وأركانها، وشخصنوا السلطة في مقابل 
غياب الحكم المؤسسي، واستمرؤوا الحكم عبر الغلبة 
ال عن طريق شرعية اإلنجاز ورضا محكوميهم، وحضر 
االستبداد وأخالقه في مقابل غياب العدالة والحرية 
مقابل  فــي  شعوبهم  على  واســتــأســدوا  ــمــســاواة،  وال

خنوعهم أمام الطامح الخارجي!
المجتمع  أفــراد  من  كثيراً  تملك  لقد   : واجتماعياً 
بديمقراطيتها  قوية  دولــة  بوجود  التمتع  في  الزهد 
واكتفى  الـــدول،  بين  الفاعل  وحــضــورهــا  وعدالتها 
بعضهم العيش في إطار حدود إقليم القبيلة والمنطقة 
البعض اآلخر باالنبهار بقوة الدول  والطائفة، واكتفى 

األخرى والولع بانجازاتها !
قوي،  اقتصاد  إيجاد  لقد عجزنا عن   : اقتصادياً  أما 
بكفاءة  وتوظيفها  ــا  مــواردن الســتــخــراج  السعي  عبر 
الكفاف،  اقتصاد  إلى  وركنا  الزراعة،  وأهملنا  ورشــد، 
ــفــســاد، وشــجــعــنــا سياحة  وعــجــزنــا عــن مــكــافــحــة ال
بالتعويل على القروض  االختطاف والتقطع، واكتفينا 

والمساعدات الخارجية!
وأطماعهم،  بمساعداتهم،  اآلخـــرون  حضر  وهكذا 
وأوجاعنا،  أزماتنا،  بتصدير  اكتفينا  بينما  ووصايتهم، 
أسيرة)وصاية(  دولتنا  لتغدو  بها؛  التسّول  في  وتفننا 
فعلية.. بينما نجد حكامنا ومسئولينا مازالوا يتغنون 

باستقاللهم الوهمي !
ختاماً: أيها اليمانيون، يا أهل )الحكمة( إن الوصاية 
والحكمة، ال يلتقيان؛ فاستقلوا، واستردوا سيادة وطن 

الحكمة يرحمنا ويرحمكم الله.

أليس   ، واإلســالمــيــة  العربية  بــاألمــة  الجدير  مــن  أليس 
الجدير بالسياسيين والعسكريين والمثقفين واألكاديميين 
وعلى وجه الخصوص اليمنيين أن ينظروا إلى قضية السيد 
من  يمّكنهم  ما  يجدوا  لكي   ، الحوثي  الدين  بــدر  حسين 
الرفعة والسمو بهم وبأفكارهم السياسية والثقافية والفكرية 

بدالً من التخبط والتيه الذي يعيشونه؟؟
في  يتحرك  أن  الدين  بدر  بن  الحسين  دفع  الــذي  ما   ، نظرنا  لو 
الذي  ما  ؟؟  يتحركوا  أن  الناس  منهم  ينتظر  من  فيه  صمت  زمن 
كيف  ؟؟  أمريكا  األكبر  الطغيان  وجــه  في  ثــائــراً  يخرج  أن  دفعه 
استطاع أن يصنع رجاالً مخلصين وصادقين في زمٍن كثر فيه عّباد 
؟؟  صحبوه  من  بمستوى  رجــال  صنع  في  يجدي  ال  وأصبح  المال 
كيف استطاع أن يصنع رجاالً يصمدون معه رغم قلتهم ويقهرون 
يخرق  أن  الرجال  بهؤالء  استطاع  ؟؟ كيف  واالستكبار  الظلم  قوى 
عدم  من  بالرغم  ؟؟  المواجهة  في  والعسكرية  السياسية  القوانين 
والدعم  والوسائل  والعدة  العتاد  حيث  من  الطرفين  بين  التوازن 
المالي والعسكري ، ولكن استطاعوا إن يتغلبوا وينتصروا على كل 
من يواجههم سياسياً أو عسكرياً أو ثقافياً ، كيف استطاع أن يجعل 
األمة  تسموا فيه كل مقومات  أمة أصبحت تشكل مجتمعاً  منهم 
بأعدائها  والمنكلة  والقاهرة  العزيزة  مواقفها  في  والحكيمة  القوية 
المتفاهمة  األمــة   ، مواجهتها  في  يقف  من  يخشاها  التي  األمــة   ،
فيما بينها ، والكثير مما يميزها عن غيرها ؟؟ أال يستدعي كل هذا 
أن يلتفت الناس إلى هذه األمة ؟ لينظروا إلى مقوماتها ، لينظروا 
إلى األسباب والدوافع وكل ما جعلها تصل إلى هذه المكانة وهذا 

الوضع الذي هي عليه اآلن .

ال شك في أن الكثير قد تطلع ونظر اإلى هذه األمة وأنا أجزم بهذا 
األمر وخاصة أعدائها ومن ينظرون أنها قضية أصبحت تشكل خطراً 
عليهم ، ولكن ليست بنظرة اإلنسان الباحث عن الحق ، وإنما بنظرة 
خاللها  من  يستطيع  الذي  الضعف  مكامن  إلى  ينظر  الذي  العدو 
أن يضرب هذه األمة ، ولكن السيد حسين الحوثي قد استطاع بما 
أعطاه الله من قدرة وما منحه من تفهم وتأمل لكتاب الله ومنهجه 
القويم أن يوجد لهم منهجاً ليس بالجديد وإنما استطاع أن يلغي 
الثقافات  وكل  اإلســالم  على  طغت  التي  المغلوطة  الثقافات  كل 
التي أصبحت تدجن األمة لخدمة أعداء اإلسالم سواًء شعرت أو لم 
تشعر، استطاع بذلك أن يسد كل الثغرات أمام األعداء إذا التزمت 

هذه األمة بالشكل الذي ينبغي .
تحرك السيد حسين عندما رأى أن األمة اإلسالمية قد تمزقت 
أن  ، تحرك عندما رأى  بين أظهرها  الله  وتفرقت مع وجود كتاب 
األعــداء  يستخدمها  أن  استطاع  قــد  والمذهبية  الطائفية  ــة  ورق
لتمزيق وتفتيت هذه األمة ، فلجأ إلى القرآن ، إلى كتاب الله ، إلى 
الشيء الذي ال يمكن أن يختلف عليه اثنان إذا احتكما إليه ، ولكن 
بنظرة هي تختلف عن من سبقه ممن كانوا يذهبون لتفسير كلمات 
القرآن الكريم وكأنه نزل بلغة ليست هي العربية فأصبح اإلنسان ال 
يتفكر وال يتأمل وإنما يذهب ليبحث عن التفاسير والرؤى ، أصبح 
المسلمون ال يتفكرون وال يعرفون أن هذا القرآن هو كتاب الله لألمة 
القران  آيات  أن  يعرفوا  لم   ، ومكان  زمان  لكل   ، للعالمين   ، جميعاً 
هي تحدثهم وتحكي لهم واقعهم ، فعطّلت آيات القران الكريم من 
مضمونها وأصبح الناس يلقلقون بها لمجرد تالوتها فقط ، فَبُعدوا 
عن كتاب الله وعن هديه وأصبحوا يتخبطون ويتيهون ال يعرفون 
يهتمون  ، أصبحوا  أنفسهم  فأنساهم  الله  نسوا   ، الباطل  الحق من 
الله على  ، فضربهم  اآلخرة  الدنيا على  الحياة  آثروا   ، الحياة  بأمور 
بين  يركعون  فأصبحوا   ، والمسكنة  الذلة  عليهم  أيدي من ضربت 
 ، بمواقفهم  ويقفون  سياستهم  ويخدمون   ، يخدمونهم   ، أرجلهم 
ما  تجاه  موقف  يقفوا  أن  يستطيعون  وال   ، بتوجيهاتهم  يتوجهون 
ينتهك سيادتهم بل يستخدمهم اليهود للدفاع عنهم أمام من كل 
من يقف أمام مؤامرات أعداء اإلسالم المكشوفة والمفضوحة في 
إعالمهم وفي ثقافتهم وفي فكرهم ويتخذونه عدواً لهم ويخوضون 
العدو  متناسين  اإلســالم  أعــداء  تخدم  التي  الحروب  من  العديد 

الحقيقي لألمة اإلسالمية التي أمر الله بقتالهم وعدم توليهم وعدم 
الوقوف معهم أو تأييدهم حتى ولو بالكلمة في أي موقف يخدمهم، 
ولكن ليس هذا إال نتيجة بعدهم عن كتاب الله وعدم تأملهم له 

وتدبرهم لمعانيه والتزامهم بتوجيهاته وأوامره ونواهيه .
المنهج  الــلــه  كــتــاب  مــن  يستنبط  أن  حسين  السيد  اســتــطــاع 
األمة  لتمثل   ، األمم  بقية  على  المهيمنة  لتكون  األمة  يؤهل  الذي 
الحقيقية في أسمى معانيها من حيث السمو والرفعة والعزة ، األمة 
التي ترتقى في جميع المجاالت ، ثقافياً وسياسياً وعسكرياً وعلمياً 
محافظة  وما   ، الحياة  مجاالت  شتى  وفي  واجتماعياً  واقتصادياً 
يزورها  من  كل  بشهادة  القرآنية  األمــة  ومثال  نموذج  إال  صعدة 
متطلعاً إلى كل ما حوله من تغيرات لم يلحظها سابقاً ومن ينكر ذلك 
إلى ما هي  لنا كيف استطاعت هذه األمة أن تصل  يأتي ليكشف 
أنواع االتهامات  أنهم سيتهمونهم بشتى  ، ونحن نعرف  عليه اآلن 
ولكنها أصبحت ال تجدي أمام الواعين من أبناء الشعب الذي ال 
التأكد من ذلك  يصدقون الدعايات المغرضة والحاقدة ومن يريد 
فلينزل إلى صعدة وسيخرج بنفس هذه النتيجة عندما يجد إخوانه 
من جميع محافظات الجمهورية ال تمييز وال فضل ألحد على اآلخر 

عندها تحس بعظمة الدين اإلسالمي الصحيح .
إن من الجدير بالجميع أن يتوجهوا إلى كتاب الله ، إلى الهدي 
القرآني ، أن يرجعوا إلى مالزم السيد حسين ليخلقوا لديهم حالة 
من  والحذر  ينبغي  كما  منه  والخوف  بالله  الحقيقية  الثقة  من 
اقتراف ما نهى عنه ، ألن هذا الزمن هو زمن القرآن الكريم ال شيء 
ورفعتنا  عزتنا  فيه  ما  إلى  ولنرجع  تخبطاً  تيهاً كفاناً  ، كفانا  سواه 

فلنرجع الى كتاب الله .
هناك من يزال ال يعرف ما هو السبب الذي جعل السيد حسين 

الحوثي يتحرك بمشروعه القرآن ؟؟ سأجيب عليه :
ال عجب في ذلك فاألعالم الهداة من آل محمد هم هكذا ، 
حريصون أشد الحرص على هداية الناس ، هذا هو منهجهم 
الظلم  في وجه  ثائراً  بن علي$  الحسين  اإلمام  منذ خرج 
ومنهجه الذي خلده بقوله ” والله ما خرجت أشراً وال بطراً 
وال رياًء وال سمعًة وإنما خرجت لإلصالح في أمة جدي رسول 
الله÷” ومن بعده اإلمام زيد$ الذي قال ” وددت لو أن 
أن  على  أقع  حيث  أو  األرض  الى  فأقع  بالثريا  ملصقة  يدي 
يصلح الله بذلك أمة جدي رسول الله÷” وكذلك من تبعهم 
من أعالم الهدى لهذه األمة وصوالً بنا إلى السيد حسين بدر 
الدين$ الذي لم يختلف منهجه عن من سبقه من األعالم 

فسالم عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حياً .

ال تحتفلوا بهذا اليوم!

اليمن تحت الوصاية.. وهذه األدلة!

حسن الصعدي وليد القدمي

السيد حسين ومنهجية القرآن

د. محمد الظاهري
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بأنها  الله(  )أنــصــار  مسيرة  في  يــرى  اليمنيين  من  كثير 
من  تمتلكه  لما  نظراً  المؤلم  الواقع  من  خالصهم  ستكون 
المقومات المفعمة بالوعي واإليمان والتجربة وبما تحمله 
قــادرة  حيوية  إنسانية  ومــؤهــالت  ثقافية  إمكانيات  مــن 
المستشري  اليأس  ظل  في  خصوصاً  والعطاء  البذل  على 
كافة  شمل  ــذي  والـ والثقافية  االجتماعية  ــاط  األوســ فــي 
في  الثقة   انعدام  نسبة  زيادة  وكذا  الحياتية  المستويات 
الــســواء  على  والــمــعــارضــة  الحاكمة  السياسية  الــتــيــارات 
في  التيارات  تلك  فشل  بعد  وذلك  الشعبية  قواعدها  لدى 
عملية اإلصالح التنموي خالل العقود األخيرة باإلضافة إلى 
النموذج  تقديم  في  السياسي  اإلســالم  حركات  إخفاقات 
بعد  خصوصاً  الشعب  أبــنــاء  تطلعات  تلبية  على  الــقــادر 
التي  الثورة وتقديم مصالحها الضيقة  مواقفها األخيرة بعد 
حساب  على  والمجاورة  األجنبية  الــدول  خدمة  في  تصب 
ينظر  أن  المنطقي  من  يصبح  لذا  العامة  الوطنية  المصالح 
والخالص،  اإلنقاذ  مسيرة  بوصفها  لها  اليمنيين  من  كثير 

وتلك النظرة تقوم في بعض وجوهها على األسباب اآلتية :
1- بداية استطاعت مسيرة أنصار الله احتواء علماء التيار 
المناطق  كافة  في  الشعبية  قواعده  واستيعاب   الزيدي، 
اليمنية مع أن الحركة لم تنطلق على أسس مذهبية، وعلى 
الرغم أيضاً من المحاوالت الجادة للكثير من أعدائها لعزل 
أنصار الله باعتبارهم اثناعشرية لضمان اإلبقاء على جمهور 
المحاوالت  تلك  أن  غير  الحركة  في  االنصهار  من  الزيدية 
باءت بالفشل حيث أصدر كبار علماء الزيدية بياناً نفوا فيه 
أيضاً،  اتهامات فكرية وثقافية وسلوكية  إليها من  ما نسب 
ذاته  بحد  وهذا  الحركة  عن  الدفاع  إلى  الناس  فيه  ودعوا 

إنجاز حقيقي على المستوى الشعبي.

الحركة  احــتــواء  أضفنا  فـــإذا 
ــعــز وإب  ــاء ت ــنـ لــلــكــثــيــر مـــن أبـ
في  وغيرها  والضالع  والبيضاء 
ــجــنــوب مــثــل عــدن  مــنــاطــق ال
ــوت عــلــى اخــتــالف  ــرمـ ــضـ وحـ
مذاهبهم وانتماءاتهم فإن ذلك 
يدل على مرونتها وقدرتها على 
مذهبياً  المخالفين  استيعاب 
منذ  استطاعت  فقد  وسياسياً 
تشكل  أن  الشبابية  الثورة  بدء 
مستوى  عــلــى  ــة  ــوي ق عــالقــات 
الشبابية  ــة  ــثــوري ال الــحــركــات 
ــزاب  ــ الــمــســتــقــلــة وحـــتـــى األحـ
الوطنية  والتكتالت  السياسية 
الوطنية  الساحة  امــتــداد  على 

اتسمت بالكثير من التوافق واالنسجام وتقوم على احترام 
التي  الوطنية  المصلحة  تحقيق  يكفل  بما  وقناعاته  اآلخــر 
هذه  من  يجعل  ذلك  .. كل  جميعاً  اليمنيون  إليها  يهدف 
اليمنيين بمختلف مشاربهم  احتضان  قادرة على  المسيرة 

وتوجهاتهم.
بــإجــمــاع كل  تحظى  مــركــزيــة  شبابية  قــيــادة  ــود  وجـ  -2
المسيرة، تتمتع بوعي سياسي يمّكنها من  المنتمين لهذه 
استيعاب مستجدات الحياة السياسية المحلية والخارجية 

والتعامل معها بمسئولية عالية.
تحركاتها  في  تعتمدها  ثقافية موحدة  3- وجود مرجعية 
السيد  حــرص  وقــد  لها  أساساً  القرآنية  الثقافة  من  تجعل 
حسين بدر الدين الحوثي على تقديمها في محاضراته، هذه 

من  الكثير  من  تخففت  المرجعية 
االلتزامات الثقافية الموروثة التي 
كانت سبباً رئيساً في انحطاط واقع 
المستويات  على  اإلسالمية  األمة 
المرجعية  هذه  أن  المختلفة، كما 
باعتمادها  تمتلك حيوية متجددة 
السيد  قدمها  التي  الثنائية  على 
ــي )الــكــتــاب  حــســيــن الــحــوثــي وهـ
السنة  مــن  تجعل  والــتــي  والــعــَلــم( 
الثنائية في  فــي هــذه  هــامــاً  جـــزءاً 
حين تعطي القيادة صالحية تقديم 
الثقافة القرآنية على نحو يستوعب 
فيه الحياة المعاصرة ومستجداتها 

بحيوية ونضج كبير.
واسعاً  أفقاً  المسيرة  تمتلك   -4
في التعاطي مع اآلخرين وذلك حين أعفت نفسها من األطر 
اإلسالم  باتساع  يتسع  مشروعاً  وحملت  الضيقة  المذهبية 
بقوله)رحمة  الله  لخصها  التي  القرآن  رسالة  هي  ورسالتها 
العمل  فرقاء  مع  التعامل  على  تحرص  فهي  لذا  للعالمين(، 
القانونية  الثوابت  ووفــق  وطنية  منطلقات  من  السياسي 

والدستورية المتعارف عليها.
والقهر  الظلم  على  خرجت  األصــل  فــي  مسيرة  هــي   -5
من  أو  إسرائيل  أو  أمريكا  من  قادماً  سواء كان  واالستبداد 
لنصرة  وجهها  فــي  وقــفــت  فهي  القمعي  اليمني  النظام 

المستضعفين.
مثل  الحكيمة  السياسية  القرارات  من  كثيراً  قدمت   -6
قرار المشاركة في الثورة اليمنية ورفض المبادرة الخليجية 

والوقوف  الخارجية  التدخالت  ورفــض  الحصانة  ورفــض 
الثورة  بالثورة من شركاء  التي تعصف  المؤامرات  في وجه 

وحلفائهم في الخارج.
في  الــلــه   أنــصــار  قدمه  الــذي  السلمي  الــنــمــوذج  إن   -7
االلــتــزام  وكـــذا  المحافظات،  جميع  فــي  ــثــورة  ال ســاحــات 
صعدة،  محافظة  إدارة  كيفية  فــي  والــدســتــور  بــالــقــانــون 
هناك،  المتواجدة  مؤسساتها  في كل  الدولة  مع  بالتعاون 
واستيعابها لكل المظلوميات الوطنية مثل قضية الجنوب 
وقضية تهامة وقضية  تعز وشهداء الثورة السلمية وجرحى 
بإيجابية  تعاطيه  وكــذا  الحرية،  وميادين  الثورة  ساحات 
حضارية  وسيلة  الحوار  باعتبار  الوطني  الحوار  مؤتمر  مع 
ومثالية للخروج من الواقع المظلم، وإصراره على حوار بناء 
تحت سقف األهداف الثورية والوطنية بما يحقق تطلعات 
الشباب ويتالءم وحجم التضحيات التي قدموها في سبيل 
للخارج  والتهميش واالرتهان  يمن مشرق خال من اإلقصاء 

على حساب الوطن.
8- تمتلك رصيداً من التضحيات الكبيرة في سبيل هذه 
القرآنية تجعل منها مسيرة على  الثوابت اإلنسانية والقيم 
درجة عالية من اإلخالص واإلصرار كي تصل رسالتها ويعم 

خيرها الجميع.
تجاه  الله  أنصار  قيادة  تتخذها  التي  السياسات  إن   -9
التحيزات  عن  بعيداً  متميزاً  أفقاً  الخارجية تعكس  القضايا 
عبدالملك  للسيد  اإلعالمي  المكتب  أصــدر  فقد  الضيقة 
االنتخابات  بنجاح  المصري  الشعب  فيه  هنأ  بياناً  الحوثي 
اإلخوان  لجماعة  ينتمي  الذي  الثورة  وفوز مرشح  المصرية 
المسلمين وهذه تعد خطوة واعية جديرة بتأكيد ما ذكرناه.

منذ بداية الدعوة العلنية لإلسالم تم الدخول 
في مواجهة مسلحة مع األعداء؛ كانت بدايتها 
الكريم،  الشهر  هــذا  فــي  الكبرى  ــدر  ب معركة 
ــكــررت اآليـــات الــتــي تحث  وفـــرض الــجــهــاد وت
والمرضى  الضعفاء  إال  أحــداً  تعِف  ولــم  عليه، 
}لـَـْيــَس  ولرسوله  لله  والنصح  اإلخـــالص  بشرط 
َعَفاِء َوالَ َعَلى الَْمْرَضى َوالَ َعَلى الَِّذيَن الَ  َعَلى الضُّ
َيِجُدوَن َما ُينِفُقوَن َحَرٌج إَِذا َنَصُحوا لِلَِّه َوَرُسولِِه 
َما َعَلى الُْمْحِسِنيَن ِمْن َسِبيٍل َواللَُّه َغُفوٌر َرِحيٌم، 
الَ  ُقْلَت  لَِتْحِمَلُهْم  ــْوَك  أََت َما  إَِذا  الَِّذيَن  َعَلى  َوالَ 
أَِجُد َما أَْحِمُلُكْم َعَلْيِه َتَولَّوا َوأَْعُيُنُهْم َتِفيُض ِمَن 

ْمِع َحَزًنا أاَلَّ َيِجُدوا َما ُينِفُقوَن{ الدَّ
ولو  بالقتال،  للنبي  اآلمر  اإللهي  التكليف  ويأتي 
ُتَكلَُّف  الَ  اللَِّه  َسِبيِل  ِفي  }َفَقاِتْل  أحد  معه  يكن  لم 
َيُكفَّ  أَْن  اللَُّه  َعَسى  الُْمْؤِمِنيَن  َوَحــرِِّض  َنْفَسَك  ِإالَّ 
َتنِكياًل{  َوأََشــدُّ  َبأًْسا  أََشــدُّ  َواللَُّه  َكَفُروا  الَِّذيَن  َبــأَْس 
التحريض  سبيل  على  الجهاد  إلــى  الدعوة  فأتت 
لجميع  عام  وبشكل  الجمع،  بأسلوب  واالستنفار 
ِخَفاًفا  }انِفُروا  المؤمنين، وليس لفيئة دون أخرى، 
اللَِّه  َسِبيِل  ِفي  َوأَنُفِسُكْم  ِبأَْمَوالُِكْم  َوَجاِهُدوا  َوِثَقاالً 
الَِّذيَن  }َياأَيَُّها  َتْعَلُموَن{،  ُكنُتْم  ِإْن  لَُكْم  َخْيٌر  َذلُِكْم 
اللَِّه  َسِبيِل  ِفي  انِفُروا  لَُكُم  ِقيَل  إَِذا  لَُكْم  َما  آَمُنوا 
ْنَيا ِمَن اآلِخَرِة  اثَّاَقْلُتْم ِإلَى األَْرِض أََرِضيُتْم ِبالَْحَياِة الدُّ
ِإالَّ  َقِليٌل،  ِإالَّ  اآلِخــَرِة  ِفي  ْنَيا  الدُّ الَْحَياِة  َمَتاُع  َفَما 
َغْيرَُكْم  َقْوًما  َوَيْسَتْبِدْل  أَلِيًما  َعَذاًبا  ْبُكْم  ُيَعذِّ َتنِفُروا 

وُه َشْيًئا َواللَُّه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر{. َوالَ َتُضرُّ
ــكــررت الــغــزوات والــمــعــارك وتــرســخ مفهوم  وت
تقع  ومسئولية  مسلم،  كل  على  كواجب  الجهاد 
على كل فرد من أفراد األمة؛ لتنطلق األمة كلها في 
المستضعفين،  عن  والدفاع  الدين  أعداء  مواجهة 
االعــتــداء،  عــدم  مــن  الجهاد  وآداب  بأخالقيات 
ومراعاة  والجرحى،  األســرى  مع  التعامل  وحسن 
ــة بين  ــيــق، وعــلــى دائــــرة واســع ــمــواث الــعــهــود وال
َفَعَلْيُكُم  يِن  الدِّ ِفي  اْسَتنَصُروُكْم  }َوِإِن  المسلمين، 
َواللَُّه  ِميَثاٌق  َوَبْيَنُهْم  َبْيَنُكْم  َقــْوٍم  َعَلى  ِإالَّ  ْصُر  النَّ
اإللهية  التوجيهات  وتأتي  َبِصيٌر{،  َتْعَمُلوَن  ِبَما 
على  التكليف  هذا  تطبيق  في  المؤمنون  ليعتمد 
الكبير  الله  بنصر  الكبيرة  وثقتهم  إيمانهم،  قــوة 
المتعال،} َياأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن َتنُصُروا اللََّه َينُصرُْكْم 
ْت أَْقَداَمُكْم{، }ِإْن َيْنُصرُْكُم اللَُّه َفاَل َغالَِب لَُكْم  َوُيَثبِّ
َوِإْن َيْخُذلُْكْم َفَمْن َذا الَِّذي َيْنُصرُُكْم ِمْن َبْعِدِه َوَعَلى 
ِل الُْمْؤِمُنوَن{، وليكن ذلك اعتقاداً مهماً  اللَِّه َفْلَيَتَوكَّ
يعطيهم حماساً، ويزيدهم ثباتاً وصموداً في ميدان 

المواجهة مع العدو.
وحينما تم غزو المسلمين في معتقداتهم، وكافة 
عن  وفصلهم  خلخلتهم،  األعــداء  استطاع  شئونهم 
واألممية  الدينية  الروابط  وإماتة  البعض،  بعضهم 

فيما بينهم، واستبدالها بروابط أكثر ضيقاً، وأكثر 
مداعاًة للتناحر فيما بينهم حتى سهل على العدو 
فتم  أخــرى،  تلو  دولــًة  أراضيهم  واحتالل  غزوهم، 
المخطط  والزال  العراق  وبعدها  فلسطين،  احتالل 

مستمر، والعرب منشغلون بالترهات.
ومن خطط العدو أنه عمل على تأسيس الجيش 
الخاص بكل دولة في مؤسسات عسكرية كوحدة 
هي  المجتمع  مــن  مــحــصــورة  وطــائــفــة  مستقلة 
والمواجهة  والــمــعــارك  بالقتال  وحــدهــا  المعنية 
عليها،  األفــق  ضــاق  حتى  غيرها،  دون  المسلحة 
وتقلصت األهداف حتى أصبحت كل دولة تتربص 
بأختها، وتعمل على التهام جاراتها من الدول، بل 
العربية  الدول  إلى استخدام بعض  توصل األعداء 
لمصالح  واإلسالمية في ضرب دوٍل أخرى تحقيقاً 

ورغبات األعداء.
انحطاط  يزداد  اليهودي  المخطط  استمرار  ومع 
األمة العربية واإلسالمية حتى أصبحت الوحدات 
ومنقسمة  منشطرة  الــواحــد  البلد  في  العسكرية 
المتنفذون،  يتقاسمها  البعض  ببعضها  ومتربصة 
والتآمر  بعضهم،  على  االعتداء  في  ويستخدمونها 

على الوطن والشعب.
وضحية ذلك كله المواطن الضعيف، والعسكري 
يتلقى  كــخــادم  مــعــه  تــعــامــلــوا  ــــذي  ال المسكين 
نقاش في سبيل تحقيق رغباتهم  أي  األوامر دون 
المحفوفة بشهوة التسلط واالستكبار، حتى افتقد 
كل مواطن، مدنياً كان أو عسكرياً هويته وثقافته 
ــه في  ــاب عــن وعــيــه مــعــانــاة إخــوان ومــبــادئــه، وغـ
ونحوه،  والــعــراق  كفسلطين  المضطهدة  البلدان 
عما  بعيداً  ُيَسّخر  وأدائــه  بمهامه  الجيش  فأصبح 

ينبغي أن يكون عليه، وأن يكون عليه أداؤه.
فإلى متى ستستمر هذه المهزلة؟

الدفاع  مسئولية  أن  المؤمنون  سيدرك  ومتى 
ينتهك  اعــتــداء  أي  ومواجهة  والــوطــن  الدين  عن 
على  تقع  عامة  مسئولية  وسيادتهم  معتقداتهم 

عاتق كل فرد من هذه األمة؟
ومتى سيعرف الجيش مهامه، ويدرك واجباته؟

لماذا  بخبث  البعض  يتساءل 
على  تسيطر  ان  امــريــكــا  ــريــد  ت
اليمن ؟ بعد ان يصور البلد جاعال 
فقير  بلد   " منه عاهة مستديمة 
ووووو  ومتخلف وجهل ومجاعة 
من  صنعت  التي  االسطوانة  الخ 
العميل  الدكتاتوري  الحكم  قبل 
اليمن على  يتناسوا ان  !! وهكذا 
منطقة  تعتبر  العالمي  المستوى 
جيو سياسية ذات اهمية حيوية 
خاصة فيما يتعلق باألمن الدولي 

بحكم الموقع الجغرافي 
اضف الى ذلك ان اليمن بلد يمتلك مخزونا نفطيا وغازيا هائال ويرصد 
مفكر يمني العديد من المقومات التي تؤهل اليمن الى بناء دولة قوية 
فائقة حد  وبسرعة  واالسالمي  العربي  العالم  قيامها على  مؤثرة في حال 
وصفه ويسلسل هذه المقومات كالتالي : التجانس العرقي فكل الشعب 
اليمني عربي الوجود للقوميات فيه بعد ان ذابت التي قدمت الى اليمن 

واصبح الفرد منهم يتفاخر ويعتز انه يمني 
عدد  باستثناء  فيه  ديانات  وال  مسلم  الشعب  فكل  الديني  التجانس 
يمنيون  بأنهم  ويفتخرون  يعتزون  حمير  عهد  من  اليهود  من  محدود 
كذلك  ليقول  الطائفية  المشاكل  على  مفتاح  محمد  السياسي  ويعرج 
عديدة  مذاهب  لدينا  وجــود  لعدم  طائفية  مشاكل  اليمن  في  توجد  ال 
والموجودة متعايشة على مدى التاريخ وان كان الخارج يعزف حاليا على 
اوتار الطائفية ويغذي ابواقها ــ والتعبير لكاتب السطور لألمانة ليس اال ــ 

ويضيف مفتاح التجانس االجتماعي فال وجود للطبقية 
المفرقة للمجتمع ويرى مفتاح ان الشعب اليمني يتكأ 
تاريخية عميقة  انسانية  على ر صيد حضاري وتجربة 
وعريقة اقامت دوال عظمى قبل االسالم وبعد االسالم 
وان للشعب اليمني امتداد في العالم العربي وامتداد 
روحي وبشري في العالم االسالمي يمده هذا االمتداد 
للعالم  القيادة  بــزمــام  االخــذ  الــى  يصل  وقــد  بالنفوذ 
يصور  الــذي  اليمن  لدى  ان  نرى  اذا  ،هكذا  االسالمي 
كشعب بدائي وفقير مؤهالت جعلت القوى الخارجية 
تصر على استالب قراره السياسي عن طريق وئد ثورة 
الشعب عبر مبادرة )واشنطن ـ الرياض( المبادرة التي 
اعتبرت الثورة ومازالت تعتبرها خطرا محدقا على سياساتها ومصالحها 
المتعددة في اليمن لذلك تركز اهتمامها على تحديد التركيبة السياسية 
االجتماعية الداخلية للبلد المرتبطة بمصالحها وأخيرا اختم لكم بما قاله 

احد الشعراء ــ اليحضرني اسمه االن ــ 
أحني رأسي . اجالالً 

لشعوب ال تحني هامتها 
لغزاة يأتون من البحر 
لبرابرة يأتون من البر

  وال يخدعها سلطان ونظام . 
أحنى رأسي إجالال

  لإلنسان يقاوم كل أفانين الظلم 
ويأبى أن يركع لألصنام 

وأشباه األصنام

فضل أبو طالب

مسيرة الخالص

محمد الشميري عبد الحميد الغرباني 

الجيش بين المسؤولية القرآنية والمهام السياسية لماذ تريد أمريكا احكام سيطرتها على اليمن؟! 

وحدها القضية الفلسطينية ـ كقضية انسانية بحتة ـ وحتى دون إضافة 
الطابع الديني اآلتي من قداسة التاريخ والمكان لفلسطين وللقدس ، ما 
تزال تحافظ على مكانتها الرمزية في الضمير االنساني العالمي كمأساة 
متجددة بتجدد المعاناة كلما سقط انسان وانهدم منزل ، ـ على االقل ـ 
هذا ما يمكن جسه في الوجدان البشري من اللحظة التي شرعت فيها 
وايكالهم   ،، الشتات  يهود   ،، الستدعاء  بالتمهيد  العالمية  الصهيونية 
تنفيذ أفدح جريمة في التاريخ  بحق الفلسطينيين ، حتى من تلك االبادة 

الجماعية التي ارتكبتها النازية بحقهم  هم في اوروبا ،
أنه بقدر هذا االجماع على مظلومية االرض  الغريبة  المفارقات  ومن 
) المقدسة (فلسطين   ونكبة انسانها ثمة توحد في الوقوف دون حراك 
جديد  من  تكراره  لمنع  الدفع  االقل  على  أو  المؤلم  الواقع  تغيير  تجاه 
وفي مكان آخر ، ولم يكن جمع التبرعات سوى الوقود الحيوي لديمومة 
لم  لكنها  التي تجمع تطعم وتكسو وتعالج  ، فتلك االموال  السكون  هذا 
تكن لتدحر الصهاينة بقدر ما كانت تطمئنهم أن مشروع تحويل هوية 

يمضي  مضمونها  عن  ـ  االسرائيلي  العربي  الصراع  ـ  الفلسطينية  القضية 
وافراغها  بلد  من  التبرعات  صناديق  تكديس  استمر  فطالما   ، بسالم 
بالقضية  االحساس  تتضاءل  ارضه  خارطة  يعيش خارج  منكوب  لشعب 
قضية  لو كانت  بها كما  الشعور  ويتنامى  احتالل  الفلسطينية كقضية 
العقل  في  التالية  الخطوة  كانت  وتلك   ، فحسب  ودواء  وكساء  غــذاء 
االسرائيلي بعد لعنة ،، كامب ديفد ،، واخراج مصر ليس من مربع الصراع 
العربي االسرائيلي كما يقال فحسب ، بل ومن شريان الوجدان االنساني 

الطبيعي..
من أجل ذلك ومن الواقع المرير يجيء الشعور بان يوم القدس العالمي 
الذي يعيد ذكراه الماليين من الناس في العالم اليوم ، الجمعة ، ليؤكد 

ان قضية القدس وفلسطين قضية احتالل وليس أزمة غذاء وكساء.  

يوم القدس العالمي

فلسطين قضية احتالل وليس أزمة غذاء وكساء 
طالب الحسني
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ما  نعرف  أن  يمكن  وهل  للحوار؟  الفنية  اللجنة  دور  هو  ما 
الذي توصلت إليه يف اجتماعاتها إىل اآلن؟

دور اللجنة كما يدل عليه اسمها هو التهيئة والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني 
أن  يمكن  لما  المعالجات  ووضــع  منظم  جو  في  النعقاده  والترتيب   ، الشامل 

يعترضه من صعوبات ومعوقات .
إليه هو  أهم ما توصلت  فإن   ، السابقة  أنجزته في اجتماعاتها  بما  يتعلق  أما ما 
اقتراح مجموعة من الخطوات واإلجراءات الضرورية التي رأت اللجنة أنها الزمة 
لبناء الثقة والتشجيع على الدخول في مؤتمر الحوار وإجرائه في أجواء إيجابية 
وكان أهم التوصيات التي اقترحتها اللجنة في هذا السياق ورفعها إلى الرئيس 
رئيسيتين  قضيتين  في  تتمحور  عاجلة  بصورة  بشأنها  مناسباً  يراه  ما  ليتخذ 
هما القضية  الجنوبية وقضية صعدة ، باإلضافة إلى قضايا أخرى تتعلق بتهامة 
وهيكلة الجيش وقانون العدالة االنتقالية وخالفه ، كما أن اللجنة أنجزت الئحتها 

الداخلية .

بداية دخولكم يف مؤتمر الحوار هل كان بوصفكم ممثلني عن 
محافظة صعدة أم بوصفكم قوة سياسية وثورية متواجدة يف 

أنحاء اليمن أم أصحاب مظلومية سابقة أم ماذا ؟
الله  أنصار  تمثيل  هو  اللجنة  في  البخيتي  محمد  واألخ  أنا  عضويتنا   أساس 
وكان ترشيحنا لهذه المهمة من السيد عبد الملك - حفظه الله – كبديلين عن 
التبديل  بهذا  يصدر  أن  والمفروض  السالم  األستاذين صالح هبرة ومحمد عبد 
قرار جمهوري ، وإذا كنا نمثل أنصار الله ) الحوثيين( كما نص عليه قرار إنشاء 
األخير ال يقصد منه  التعبير  ( وذلك ألن هذا  )قضية صعدة  نمثل  فإنا   ، اللجنة 
مدلوله اللغوي فقط بل صار له مدلول اصطالحي يتجاوز اإلطار المكاني لمحافظة 
صعدة غلى كل المحافظات التي استهدفت مع محافظة صعدة وكل المحافظات 
إلى  ونظرتهم  المشتركة  برؤاهم وفكرهم وقضاياهم  الله  أنصار  فيه  يتواجد  التي 

األمور في الحاضر والمستقبل .
 

مقومات  يمتلك  هل  الوطني  الحوار  ملؤتمر  تنظرون  كيف 
النجاح لتحقيق النتائج املرجوة منه يف تلبية مطالب الشعب؟

للمؤتمر  تتوفر  أن  نأمل  فإننا  ثم  ومن  نية  بحسن  دائماً  األمور  مع  نتعامل  نحن 
ثم   ومن  والمؤتمر  اللجنة  في  لدى شركائنا  النوايا  إذا حسنت  نجاحه  مقومات 
وذلك   ، الشعب  مطالب  لتلبية  منه  المرجوة  النتائج  المؤتمر  يحقق  أن  نأمل 
من  اليمن  إلخراج  المتبقية  الصحيحة  الوسيلة  هو  المؤتمر  هذا  أن  منطلق  من 

الدهاليز المظلمة التي أدخله فيها نظام الحكم السابق .

ما هي أبرز الصعوبات التي تواجه هذا املؤتمر؟
فإن  وإال   ، صعوبات  أي  هناك  تكون  لن  تعالى  لله  أعمالهم  الناس  أخلص  إذا 
الممثلين وتحديد  التمثيل وحجم  الصعوبات كما أظن هي تحديد معايير  أبرز 

المكونات التي ستمثل ممن لم ينص عليها قرار إنشاء اللجنة الفنية حصراً وقصراً 
وتحديد موضوعات الحوار أي جدولة أعمال المؤتمر .

يقال إن دخولكم يف الحوار اعرتاف ضمني باملبادرة الخليجية 
ما ردكم عىل ذلك؟

إليه  دعا  البداية  منذ  الله  أنصار  حمله  أساسي  مبدأ  إلى  يستند  للحوار  قبولنا 
السيد حسين بدر الدين رحمه الله وتبناه السيد عبد الملك حفظه الله وظلت 
أيادي أنصار الله ممدودة للحوار حتى إذا ما وجدت استجابة لذلك دخلت فيه 
(( ))وجادلهم  )) وإن جنحوا للسلم فاجنح لها  الله تعالى  بالله يقول  مستعينين 
بالتي هي أحسن (( )) عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة 
ورحمة (( ثم إن الله تعالى حاجج الكفار وحاورهم ، وفعل النبي صلى الله عليه 
وآله ذلك مع المشركين وأهل الكتاب ، فما بالك بالمسلمين وشركاء الوطن ، كما 
أن اإلمام علي عليه السالم حاور خصومه من المسلمين بما فيهم الخوارج ولم 
أحوال  وفي  واإلقناع  الحوار  وسائل  استنفاد كافة  بعد  إال  قتال  في  يدخل  يكن 
الدفاع فقط ، وهذا هو المنهج الذي يسير عليه أنصار الله ، وبناء على ما تقدم 

فليس في قبول أنصار الله للحوار ودخولهم فيه شيء مما ورد في سؤالكم .

الله( يف مؤتمر الحوار  التي سيقدمها )أنصار  الرؤية  ما هي 
شعبية  مطالب  هناك  يعيشه?  الذي  الواقع  من  البلد  إلنقاذ 
سياسية  كقوة  بكم  خاصة  قضايا  وهناك  عامة  وثورية 
)أنصار  سيطرحها  التي  القضايا  هي  فما  مستقلة  وثورية 

الله( ملعالجتها يف مؤتمر الحوار؟
وسيكون  دائماً  الله  أنصار  تهم  ما  هي  عموماً  ومطالبه  وقضاياه  الوطن  هموم   
للمعنى  الهدف الذي ُيسعى إليه في المؤتمر ، دون إهمال لقضية صعدة وفقاً 
اإلصطالحي الذي أشرت إليه فيما مضى وخصوصاً معالجة آثار الحروب الست 
واالعتذار  إدانتها  على  والعمل  األخرى   والمحافظات  صعدة  على  ُشنت  التي 
وضمان  اإلعمار  وإعادة  والمتضررين  والجرحى  للشهداء  وتعويضهم  لضحاياها 
عدم تكرارها ، وهذه بعض العناوين من مجموعة طويلة من العناوين اليت سيتم 

طرحها في المؤتمر إنشاء الله .

ماذا عن النقاط التي سبق أن تقدمتم بها بخصوص الحوار؟
سبق اإلجابة على هذ السؤال .

مع  لحواركم  سقفاً  ستكون  وهل  الثورة؟  أهداف  عن  ماذا 
بقية األطراف؟

أعتقد أن أهداف الثورة هي مطلب عام لكل القوى اليمنية ومن جانبنا تعتبر 
في قمة سلم أولوياتنا.

القرارات  التخاذ  باالستقاللية  الوطني  املؤتمر  سيحظى  هل 
الوطنية الالزمة أم أنه سيكون تحت رعاية )وصاية( دولية؟

نرجو ذلك وأعتقد  أن التدخل الخارجي في أعمال المؤتمر لن يساعد في تحقيق 
نجاحه بل ربما يؤدي إلى فشله )فأهل البيت أدرى بالذي فيه( واليمنيون أعلم 
بشئون بالدهم وأقدر على خدمتها من األطراف الخارجية التي تخدم مصالحها 

أوالً وقبل كل شيء ، وقد يكون في ذلك ما يتعارض مع المصالح الوطنية.

ويخلون  الثوري  الفعل  عن  الله(  )أنصار  سيتوقف  هل 
الساحات نتيجة دخولهم يف مؤتمر الحوار؟

بالنسبة  توقفه  أو  الثوري  الفعل  استمرار  أن   – الشخصي  لرأيي  وفقاً   – أعتقد 
ألنصار الله وغيرهم من القوى الوطنية المخلصة يتوقف على نتائج الحوار وليس 
لم  ما  التخلي عنه  فالثورة في حد ذاتها مكسب يجب عدم  فيه  الدخول  على 
ثورتهم  يجعل  ما  الوعي  من  الثوار  عند  صار  وقد  األرض  على  أهدافها  تتحقق 
لم  الذين  أولئك  إجهاضها خصوصا  أو  عليها  لاللتفاف  على كل محاولة   عصية 
وال   الثوري  خطهم  على  ووقفوا  السياسية  بالمشاريع   للمعالجات  يستجيبوا 

يزالون ومنهم أنصار الله .

الحوار  نتائج  يخص  فيما  اعتمادها  تم  التي  اآللية  هي  ما 
وقراراته هل ستكون بالتصويت واألغلبية أم بالتوافق؟

الحوار  لمؤتمر  والتحضير  لإلعداد  الفنية  اللجنة  في  حالياً  المتبعة  القاعدة 
هي اتخاذ القرارات بالتوافق ، وال بد أن تكون هذه اآللية هي المتبعة بالنسبة 
لقرارات المؤتمر نفسه وذلك ألن هناك قضايا ال تحتمل المعالجة باألغلبية ومنها 

القضية الجنوبية وقضية صعدة .

والقوى  عموماً  اليمني  للشعب  توجهونها  أخرية  رسالة 
السياسية والثورية عىل وجه الخصوص ؟

رسالتي للشعب اليمني هي دعوتهم لليقظة والحذر من المحاوالت التي تهدف 
إلى إعادته إلى الوضع القديم أو إلى أسوأ منه تحت عناوين جديدة ألن ذلك لو 

حدث فعليه أن ينتظر خمسين سنة أخرى حتى يخرج نفسه منها .
ووطنكم   شعبكم  في  لله  اتقوا  لهم  قولي  فهي  السياسية  للقوى  رسالتي  أما 

وأخلصوا  نياتكم تصلح أعمالكم .
وأخيراً فإن رسالتي لشباب الثورة فهي قولي لهم هذه ثورتكم ومنجزكم دفعتم 
وال  مدافعين  وعنها  حامين  لها  فابقوا  ومصالحكم  وجهوكم  دمائكم  من  ثمنها 
الكامل سيكون لكم فكما  الحلول وثقوا أن مردود نجاحها  تتوقفوا عند أنصاف 
إليكم  األمور  الدولة وستئول  قادة  بعد ذلك  الثورة فستكونون  قادة  اليوم  أنكم 
والتنمية  المتساوية  والمواطنة  والعدالة  الحرية  آفاق  إلى  البلد  بهذا  للسير 

الشاملة،،، 

ممثل أنصار الله في اللجنة الفنية للحوار الوطني األستاذ الدكتور أحمد شرف الدين: أهداف 
الثورة مطلب عام لكل القوى اليمنية فيما تعتبر في قمة سلم أولوياتنا

الله  قال أستاذ القانون بجامعة صنعاء الدكتور/ أحمد رشف الدين : إن قبول أنصار 
الدين  بدر  السيد حسني  إليه  دعا  إذ  البداية  منذ  أسايس حملوه  مبدأ  إىل  يستند  للحوار 
إذا وجدت  الله ممدودة للحوار  أيادي أنصار  الله وظلت  امللك حفظه  السيد عبد  وتبناه 
استجابة لذلك. مؤكداً أن التدخل الخارجي يف أعمال املؤتمر لن يساعد يف تحقيق نجاحه 

بل ربما يؤدي إىل فشله.
 ) التوعية الثورية (التقت عضو اللجنة الفنية للتحضري ملؤتمر الحوار الوطني وأجرت 

معه هذا الحوار:
حاوره/ فضل أبو طالب

قد صار عند الثوار من الوعي ما يجعل ثورتهم عصية على كل محاولة  لاللتفاف عليها أو إجهاضها.

.
ً
 هي ما تهم أنصار الله دائما

ً
هموم الوطن وقضاياه ومطالبه عموما

رسالتي لشباب الثورة  هذه ثورتكم ومنجزكم دفعتم ثمنها من دمائكم وجهوكم ومصالحكم فابقوا لها حامين.

لما أتم الصهاينة احتالل المدينة المقدسة سنة 1967م، دخلها 
للجيش  األكبر  الحاخام  ديــان( خلف  )موشى  آنــذاك  الدفاع  وزير 
الصهيوني ليؤدي الجميع الصلوات عند حائط البراق، الذي يسميه 
خيبر..!!"،  لثارات  "يا  الجميع  ويهتف  المبكى،  حائط  الصهاينة 
يعني  ويثرب  بابل  إلــى  الطريق  فتحت  "اليوم  ديــان  قــال  ويومها 
المدينة المنورة!!" لقد اجتهد الصهاينة كثيراً؛ ولذلك أطلق اإلمام 
أن  معلوم  ]غدًة سرطانيه[  اسم  إسرائيل  على  الله  الخميني رحمه 
السرطان إذا ما ترعرع في أي جسم من أجسام البشر ال بد إما أن 
يتمكن اإلنسان من القضاء عليه واستئصاله وإال فإنه ال بد أن ُينهي 

ذلك الجسم، ال بد أن يخلخل ذلك الهيكل الذي نما وترعرع فيه.
إن فلسطين، إن البالد العربية إن البالد اإلسالمية كلها لن تسلم 
من شر اليهود إال باستئصالهم، والقضاء على كيانهم، أي شيء غير 
ذلك إنما هو ضياع للوقت، وإتاحة للفرصة أمام إسرائيل أن تتمكن 
الخميني  اإلمــام  يقول  عندما  وفعاًل   - قال  أنه  حتى  وأكثر،  أكثر 
فالشواهد أثبتت أن رؤيته فعاًل واقعية في كثير من األشياء - قال: 

))إن إسرائيل تطمح إلى االستيالء على الحرمين الشريفين، وليس 
المكرمة،  مكة  على  لالستيالء  تطمح  إسرائيل  القدس،  على  فقط 

على الكعبة المشرفة وعلى المدينة المنورة.
األمر الذي يؤكد أن إسرائيل ليس من الممكن المصالحة معها، 
وال السالم معها، وال وفاق معها، وال أي مواثيق أو عهود تبرم معها. 
إنها دولة يهودية، إنها دولة يهودية طامعة، ليس فقط في فلسطين، 
إنها  بل  فيها،  تتمركز  معينة  رقعة  على  تهيمن  أن  في  فقط  وليس 
مختلف  في  اإلسالمية  البالد  على  الكاملة  الهيمنة  إلــى  تطمح 
إلى  النيل  من  حقيقية  دولة  لها  تقيم  أن  إلى  وتطمح  المجاالت، 
الفرات، من النيل في مصر إلى الفرات في العراق؛ ألن هذه الرقعة 
هي التي يعتقد اليهود أنها األرض التي كتبها الله لهم، وهي أرض 
الميعاد التي ال بد أن تكون تحت سيطرتهم وبحوزتهم، وأن يقيموا 

عليها دولتهم.
الله؛  الخميني رحمه  اإلمام  أهمية وقرآنية دعوة  تأتي  ومن هنا 
ففي العشرين من شهر رمضان ]عام 1399 هـ الموافق 1979/8/15م[ 

أعلن اإلمام الخميني هذا المقترح في دعوة، وفي بياٍن عام وجهه 
للمسلمين جميعاً قال فيه: ))إنني أدعو كافة المسلمين في جميع 
أرجاء العالم والدول اإلسالمية إلى أن يتحدوا من أجل قطع يد هذا 
الغاصب ومساعديه - يعني إسرائيل - وأدعو جميع المسلمين في 
الذي  المبارك  رمضان  شهر  من  جمعة  يوم  آخر  يعلنوا  أن  العالم 
يعتبر من أيام ليالي القدر، ويمكنه أن يلعب دوراً مهماً في مصير 
الشعب الفلسطيني ]يوم القدس العالمي[، وأن يعلنوا ضمن مراسم 
هذا اليوم اتحاد المسلمين بجميع طوائفهم في الدفاع عن الحقوق 

القانونية للشعب الفلسطيني المسلم((.
في  بجديته  ُعـــرِف  الــذي  الشخص  هــو  الخميني  اإلمـــام 
وعدها  أمريكا  مواجهة  في  كــافــًة،  اإلســالم  أعــداء  مواجهة 
]الشيطان األكبر[، واعتبرها وراء كل ما يلحق بالمسلمين من 

ذٍل وإهانٍة، وغير ذلك من الشرور.
منها  يعاني  التي  المشكلة  يفهم  رجــاًل  كــان  الخميني  اإلمـــام 
منه،  تعاني  مما  األمــة  لهذه  والمخرج  الحل  ويعرف  المسلمون، 

وبعد أن قال هو أنه قد يأس من أن تعمل حكومات المسلمين شيئاً 
تجعل  أن  جميعاً  الشعوب  من  طلب  أنفسها،  الشعوب  إلى  اتجه 
هذا اليوم، آخر جمعة من شهر رمضان يوماً يسمى: ]يوم القدس 
العالمي[؛ لتعرف الشعوب نفسها أنها تستطيع من خالل إحياء هذه 
القضية في مشاعرها، من خالل البحث عن الرؤى الصحيحة التي 
تحل هذه المشكلة، وترفع عن كاهلها هذه الطامة التي تعاني منها؛ 
ألن الشعوب هي نفسها المتضررة، أما الحكومات، أما الزعماء فهم 
غير متضررين، هم غير مكترثين، ال يهمهم ما يرونه بأم أعينهم من 

المعاناة في مختلف بقاع الدنيا لجميع المسلمين.
تلحقها  التي  هي  الشعوب  تتضرر،  التي  هي  الشعوب 
الذلة واإلهانة، الشعوب هي الضحية، وما لم تتجه الشعوب 
نفسها إلى أن تهتم بقضيتها، وتتعرف على أعدائها، وتعرف 
الحل والمخرج من مشكلتها ومصيبتها فال تتوقع أي شيء 

آخر من زعمائها أو من غيرهم.

محمد فايعالمسجد األقصى بين الحلم اليهودي وبين الوعد اإللهي القرآني
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إعدادات غير مسبقة

النظام التوافقي..

د. إسماعيل الوزير

الثوار األحرار

وزارة الدفاع

صعتر

الخطر  إلى  التطرق  خاللها  من  يتم   واإلسالمية، 
الذي يمثله اليهود على الشعوب العربية  وفضح  
من  المسلمين،  على  التآمر  في  القذرة  أساليبهم 
السيطرة  في  اليهودي  المال  رأس  تسخير  خالل 
األخالقي  الفساد  ونشر   واإلعــالم؛  االقتصاد  على 

في بلدان العالم اإلسالمية ، 
العالمي تسهم في  القدس  يوم  وإحياء مناسبة 
في ضمير  وعزتها حاضرة  األمة  نهضة  بقاء قضية 
الحيلولة  األعــداء  محاوالت  كل  برغم  الشعوب، 
الكبرى بقضايا  دون ذلك، واستبدال هموم األمة 
هــامــشــيــة، وضــغــائــن يــتــم اخــتــالقــهــا بــيــن األخـــوة 
ينشغلون  المسلمين  جــعــل  ــهــدف  ب ــاء  ــقـ واألشـ

ببعضهم.
المتالحقة  والتطورات  األحـــداث  وتثبت  هــذا 
النهج  صوابية  واإلســالمــي  العربي  المشهد  فــي 
الحوثي   الــديــن  بــدر  حسين  السيد  سلكه  الــذي 
المؤامرات  بحقيقة  العربية  الشعوب  توعية  في 
األمة ومحاوالت سلخها عن  الصهيوأمريكية ضد 
دينها وإبعادها عن القران الكريم وتوجيهاته التي 
استجابوا  حال  في  للمؤمنين  والنصر  العزة  تكفل 
لله ورسوله ولم يقعوا في خطورة  المواالة لليهود 
والقدس  فلسطين  أن قضية  إلى  يشار  والنصارى، 
وتخلي األنظمة العربية عنهما كانت من األسباب 
العربية  الــثــورات  انــدالع  إلــى  أدت  التي  المهمة 
العمالء،  الحكام  وأسقطت  المنطقة  تجتاح  التي 

وصدق الله القائل: 
﴿لََتِجَدنَّ أََشدَّ النَّاِس َعَداَوًة لِّلَِّذيَن آَمُنواْ الَْيُهوَد 

َوالَِّذيَن أَْشرَُكواْ﴾.

العودة الى بلدهم 
في تصرف يؤكد حقيقة أن النظام في اليمن لم 
ثاراته  مادامت  السلطة  من  صالح  برحيل  يسقط 
وسياساته حاضرة في ذهنية الورثة الجدد للنظام  
اعتقال  عملية  فــي  الخطير  أن  ــرون  ي محللون 
وســالمــتــه  األخــيــر  بــشــخــص  يتعلق  ال  الــحــســنــي 

التي  السياسات  هــذه  بنتائج  وإنــمــا  الشخصية 
لمنطق  وتــكــرس  الجنوبي  االحــتــقــان  مــن  ستزيد 

االنفصال ومطالب فك االرتباط 
ويرى مراقبون أن اعتقال الحسني محاولة من 
قبل بعض أحزاب المشترك وشركاؤها في القبيلة 
الــذي  الوطني  الــحــوار  مؤتمر  إلفــشــال  والجيش 
الرئيس  قبل  مــن  المشكلة  الفنية  لجانه  ــدأت  ب
ظل  فــي  الــقــادمــة  لجلساته  التحضير  فــي  هــادي 

تفاؤل بمشاركة فصائل الحراك الجنوبي 
ويخلص البعض الى " أن القضية الجنوبية التي 
بتجاوزها  كفيلة  الشعبية  الشبابية  الثورة  كانت 
األمنية  الــمــواجــهــات  مــربــع  فــي  للمراوحة  تــعــود 
الفيد والمصادرة والضم واإللحاق  بسبب سياسة 
القديمة  أختها  من  الجديدة  السلطة  ورثتها  التي 
وال عزاء لليمنيين في الشمال والجنوب على حد 

سواء" 
األمنية  االضطرابات  تتواصل  اخــرى  جهة  من   
في محافظة عدن بعد هدوء دام أياما قليلة عقب 
التوصل إلى اتفاق إليقاف مالحقة نشطاء الحراك 
مديرية  مــن  األمـــن  قـــوات  وانــســحــاب  الجنوبي 

المنصورة  
 الحملة األمنية استهدفت  مدينة المعال حيث 
في  واسعة  اعتقاالت  حملة  المركزي  األمن  ينفذ 
المديرية على خلفية تنظيم مهرجانات احتجاجية 
صورا  صحفية  مصادر  ونشرت  الجنوبي  للحراك 
يــشــنــون عمليات دهــم  ــن وهـــم  لــجــنــود مــن األمـ
الى  والتسلل  أبوابها  وتحطيم  للمنازل  واقتحام 
مــنــازل أخـــرى عــن طــريــق التسلق مــن الــجــدران 
على  واالعتداء  والنساء  األطفال  وترويع  والنوافذ 
جهات  الــى  اقتيادهم  ثم  عوائلهم  أمــام  الــرجــال 

مجهولة. 
أظهرت  الكترونية  مواقع  نشرتها  التي  الصور 
خالل  المدني  الــزي  يــرتــدون  الجنود  مــن  عــددا 
على  بالضرب  واالعــتــداء  المنازل  بعض  اقتحام  
األطفال  بحق  ترهيب  أعمال  وتنفيذ  المعتقلين 
نشطاء  ألحد  جثة  بأخذ  الجنود  قام  والنساء كما 

الحراك الجنوبي يدعى  حسن مبروك القرشي.   
التي  عدن  في  االعتقاالت  حملة  ان  الى  يشار   
طالت عشرات الناشطين خالل النصف الثاني من 

موجة  انــدالع  في  تسببت  المبارك  رمضان  شهر 
احتجاجات وإغالق  لشارع المعال الرئيسي فيما 
ما  بسبب  عديدة  بشكاوى  المديرية  أبناء  تقدم 
لها  يتعرضون  واســتــهــداف  قتل  حملة  أســمــوهــا 
ومدير  رشيد  علي  وحيد  عدن  محافظ  محملين 
والقمع   العنف  أعمال  مسؤولية  المديرية  أمــن 

والتنكيل .  

ــمــرار فــي الــخــيــار الـــثـــوري  والــنــضــال  االســت
الرائد  موقعه  اليمن  يستعيد  حتى  السلمي 
ــه ويــبــنــي دولــتــه الــقــويــة  ــت ــتــه وكــرام وحــري
المجرمين  جميع  محاسبة  تستطيع  التي 
اليوم  - خرجت عصر   والعابثين  والفاسدين 
حاشدة   شبابية   جماهيرية   مسيرة  الجمعة 

بالعاصمة صنعاء،  تحت عنوان
جدد  ختامها  في  تلي  الذي  المسيرة  بيان 
في  الــشــرفــاء  جميع  ــى  إل المخلصة  الــدعــوة 
لالجتماع  امــتــداده  على  الكبير  الوطن  هــذا 
رفعت  التي  المباركة  الــثــورة  أهــداف  حــول 
اســـم الــيــمــن عــالــيــا وأشــعــلــت فـــي  الشعب 
بالخالص ممن عاثوا في األرض  جذوة األمل 
فسادا ، وكانت محافظتا صعدة وذمار شهدتا 
مسيرتين  ثوريتين حاشدتين  الثوار من ابناء 
في  استمراريتهم  على  اكــدوا  وصعدة  ذمــار 
النتشال  النظام  اسقاط  حتى  الثوري  العمل 
البلد من مستنقع التقاسم السلطوي الحزبي

بطلق  قضى  مواطناً  أن  قالوا  عيان  شهود 
 " أخرفي شارع  رأسه وجرح  أصابه في  ناري 
باب السالم " ، وأفادوا أن االشتباكات بدأت 
الدفاع  وزارة  محيط  وبــدى  صباحاً  السابعة 
والشوارع المجاورة لها خالياً إال من مدرعات 
العسكرية  للشرطة  تابعة  عسكرية  وأطــقــم 
وأخرى لألمن المركزي وشوهد تمركز لجنود 
المجاورة  العمارات  في  العسكرية  الشرطة 
لوزارة الدفاع وفي الوزارة نفسها ، وكان جنود 
الشرطة العسكرية يطلقون األعيرة النارية في 
الهواء في ما يبدو منهم محاولة لبث الذعر 
والخوف في نفوس المواطنين ، كما داهموا 
بــعــض الــمــحــالت الــتــجــاريــة بــعــد االشــتــبــاه 
بتواجد لجنود من الحرس الجمهوري فيها .

ــمــبــادرة  ــون أن مــخــرجــي ال ــب ــراق ــرى م ــ وي
قاتماً  المشهد  يكون  أن  أرادوا  الخليجية 

يحجُب النور عن وطٍن أرادوا له المسير  
من  على كل  بات  لذا  الُمظلم   النفق  داخل 
أن  النفق  هــذا  من  بالوطن  الــخــروج  يأملون 
يعلقوا كل آمالهم على ثورة الشعب السلمية 
في  متوقدة  جذوتها  زالــت  ال  إذ   .. غير  وال 
إســقــاط  حــتــى  ُمشعليها  وســـاحـــات  نــفــوس 
النظام . كما ان  الوضع المزري عكس المسار 
الذي تسير فيه التسوية السياسية وأكد على 
حتى  الثورة  في  الشعبي  االصطفاف  ضــرورة 

اسقاط النظام  

تنتصر في حربها على البلدان التي استباحتها 
إال عن طريق إذكاء وتغذية الخالفات المذهبية 

والطائفية والعنصرية بين أبناء الشعوب".
علينا   " بالقول  الحاضرين  الوزير  وخاطب 
أن نحتاط الحيطة الكبيرة وال ننجر إلى إذكاء 
أنها  ذلــك   ، والطائفية  المذهبية  الخالفات 

أدوات أمريكا الناجعة في فكفكة الشعوب".
أن   " إلــى  الــوزيــر  اسماعيل  الدكتور  وأشــار 
وجهل  وضعف  فقر  وراء  الحقيقية  األسباب 
ــقــوى الــحــاكــمــة التي  ــدول الــعــربــيــة هــي ال ــ ال
استمرأت العمالة بأمريكا ، وصعدت بدعم من 
أمريكا عن  يد  ترتفع  " عندما  وأوضح  أمريكا" 
شعب ما يتطور ويرقى ويصعد ويقوى ويشغل 
ما  على  دليل  خير  وسنغافورة  وخيراته  ثرواته 
على  أمريكا  تبسط  عندما   " وأضـــاف  نــقــول" 
بلد ما يبدأ فيها الذل والفقر والعوز والحاجة 
والعراق   ، ذلــك  إلــى  ومــا  والــصــراعــات  والقتل 

والصومال أدلة على ذلك".
للحملة  األول  الفني  المعرض  أن  إلى  يشار 
المليونية افتتح انشطته وفعالياته المتنوعة ) 
ندوات سياسية وثقافية ـ ومساجالت شعرية 
-8-8 الماضي  األربعاء  إنشادية(  وفعاليات  ـ 
إقبال جماهيري واسع ومكثف  2012م وسط 
اليمني  المجتمع  شرائح  مختلف  قبل  من 
عــلــى مجسمات  احـــتـــوى  ــمــعــرض  ال ــان  ــ وك
أمريكا  وانــتــهــاكــات  جــرائــم  ــور كشفت  وصـ
المعرض  وثق  غزتها، كما  التي  الشعوب  في 

أنشطة الحملة المليونية

صعتر عندما شاهد الشباب يهتفون قال لهم 
إن "من المفترض أن تشكروا علي محسن جزاء 
يكون  أن  يجب  الشكر  وهــذا  للثورة  قدمه  ما 
بالرحيل  مطالبته  وليس  منصبه  في  بإبقائه 
ومندس  بلطجي  هو  بالرحيل  يطاله  من  وأن   ،

وأمن قومي يعمل لصالح علي عبد الله "
شاب اخر قال للتوعية الثورية  " ان صعتر 
من  قام  ولكنه   التراويح  صالة  لمواصلة  رجع 
الشباب  وهم  لينهض  لمواصلة كلمته  جديد 
دولــة  نشتيش  مــا  مدنية  مدنية   " يهتفون 
الشكل  نفس  سبعه  سبعه  عصابة  و"  قبلية" 
واحد  ففتي  ففتي  و"حكومة  الطبعه"  ونفس 
إسقاط  يريد  و"الشعب  يفتي"  وواحـــد  يقتل 

النظام " 
قبل ان يرد عليهم صعتر بأن الثورة أسقطت 
النظام بكل رموزه والمفترض أن ال نتكلم اآلن 
وإنما  سقط  قد  ألنه  النظام  إسقاط  بخصوص 
الجديد فضحك  اليمن  ببناء  نطالب  أن  يجب 
وواصــلــوا  لهم  خــداعــه  محاولة  مــن  الشباب 
منظومة  بأسقاط  المطالبة  الثورية  الهتافات 

القتل والفساد
ليستعر الشيخ  صعتر ــ على حد تعبير احد 
من  قاطعوه  الذين  الشباب  متهما  ــ  الشباب 
أجنبية  دول  لصالح   "بالعمل  كلمته   بداية 
و  الــحــقــوقــيــة  للمنظمات  جــواســيــس  ــهــم  وان
الشباب  جــعــل  "مـــا   ســـوق  وأوالد  صــعــالــيــك 
من  والــرحــيــل  المنصة  مــن  بــنــزولــه   يطالبون 

الساحة .

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

األفاعي  وســيــادة  الــكــروش  ملوك  وبــقــاء  الهيكل  أجــل  مــن 
الكوبريكية كانت الورقة الطائفية هي الوصفة السحرية التي 
العربية  البلدان  يضمن بها كل هؤالء بقاءهم ومصالحهم في 
في  الشعوب  لضرب  كبير  بشكل  الطائفية  اللهجة  وتصاعد 
ضد  العربي  الربيع  غضب  إليقاف  ضمان  خير  هو  بينها  ما 
أن  الشعوب  وإدراك  وإســرائــيــل  ألمريكا  عميل  حــاكــم  كــل 
الشريعة  واتــخــاذ  حكامهم  خيانة  هو  الــمــزري  حالهم  سبب 
كل  ضد  فخرجوا  اإلسالمية  الشريعة  من  بــدالً  الكونجرسية 
هؤالء األصنام من العمالء واجتثوهم في تونس ومصر وليبيا 
الدكتاتورية  وأغــالل  العبودية  من  تحررهم  معلنين  واليمن 
الغربية  الدول  العربية من كل عمالء  من أجل تطهير األرض 
الفلسطينية  المقاومة من أجل تحرير األرض  وإلحاق بمحور 
زرع  إال  هؤالء  من  فما كان  الصهيونية  العصابات  رجس  من 
ملوك  بمساعدة  العربية  ــدول  الـ كــل  فــي  الطائفية  الفتن 
يسقط  أن  الثوري  الربيع  غضب  من  يخافون  الذين  الكروش 
اإلسالمية  العربية  الصحوة  هذه  فواجهوا  الملكية  عروشهم 
الشعوب  في  الدينية  العواطف  مستغلين  الطائفي  بالطوفان 
العربية وهذا ما يحدث في لبنان وسوريا وعملهم سار بكل 
الوسائل علي البلدان العربية فشلهم الذريع في معظم الدول 
العربية الذي وصلوا فيها إلي درجة اليأس رغم كل محاوالتهم 
قناعهم  وبــدا  أنفسهم  عن  وكشفوا  اليأس  هذا  عن  وكشفوا 
الحقيقي على لسان وزيرة الخارجية هالري كلنتون قبل فترة 
قصيرة من الزمن حين أعلنتها في مقابلة تلفزيونية أنها تنتقد 
التسامح الديني في مصر، فالشعوب العربية عرفت القاعدة 

التي يحافظون على سيادتهم بها وهي 
)اختالفكم أساس تواجدنا (،، فرسالة إلي هؤالء المكشوفين 
: إن الشعوب العربية عرفت طريقها وعرفت عدوها الثالثي 

الغاشم وهو )سعو صهيو أمريكي (

بصرف النظر عن اختالفنا الفكري و السياسي نسبياً مع 
اإلخوان في مصر و تحفظاتنا على خلفيات الدعم الدولي 
رئيس  إقالة  قــرار  اتخاذه  في  مرسي  للرئيس  اإلقليمي  و 
 .. له  نائب  الحرب و تعيين  أركان  العسكري و  المجلس 
التي تتطلبها  فإنني أحترم شجاعته و حسمه للخيارات 

المرحلة الثورية ..
نجحت  مصر  ثــورة  أن  خجل  بكل  نعترف  أن  نستطيع 
بكل المقاييس و أن النظام السابق سقط بكل المقاييس ..
الثورة  نجاح  أمــام  نعترف  أن  علينا  يجب  بالمقابل  و 
النظام لم يسقط  اليمن لم تنجح و أن  المصرية أن ثورة 
بتثبيت  أسفرت  ثورتنا  بــأن  نعترف  أن  يجب  إننا  بل   ،
النظام و تكريسه و جددت له عمره الذي كاد أن ينتهي ، 
و أعطت كل رجاالته المجرمين و المفسدين و النافذين 
قبل  مضاجعهم  تؤرق  كانت  التي  المالحقة  من  حصانة 

الثورة و أثناءها .
أمام نجاح ثورة مصر و حسم استحقاقاتها تباعاً و بكل 
وضوح ، تتعرى المؤامرات التي حبكت لثورتنا في اليمن 
داخل  للثورة  تطبخ  التي كانت  المكائد  حقيقة  تظهر  و 
من  لعام  الهزلية  النتيجة  تفصح  و   ، خارجها  و  ساحاتها 
المصير  اليمن عن حقيقة  شــوارع  و  في ساحات  الثورة 

الذي كان يراد لهذه الثورة أن تصل إليه .
الثورة المصرية أطاحت بالنظام و حاكمتهم و فرضت 
خيار الديمقراطية في اختيار الرئيس و أقالت بقايا النظام 
و لم تتردد في استعادة الجيش من يد المجلس العسكري 
و  تقاسماته  و  ثقافته  و كرست  النظام  ثبتت  ثورتنا  و   ،
المنتهية  لمؤسساته  جــددت  و  جديدة  شرعية  أعطته 
المفسدين  و  الطغاة  رمــوزه  بعض  أعطت  و  صالحياتها 
حصانة و البعض اآلخر حصانة و وسام الثورية ، و سلمت 
انتخبت رئيساً من الحزب  السابقين و  السلطة لرجاالته 

التي  بالطريقة االنتخابية نفسها  الحاكم السابق نفسه و 
كانت تتم سابقا ، و شكلت لجان للحوار برئاسة الحزب 
بين  األمــن  و  الجيش  قسمت  و   ، السابق  نفسه  الحاكم 
نفس الفريقين الذين كانا يحكمان و يتقاسمان من قبل .

الثورة المصرية أخرجت المقموعين و المتضررين من 
و  الرئاسة  إلى  لتوصلهم  السجون  النظام من داخل  جور 
السلطة و أنصفت كل الشهداء و المعتقلين و المقموعين 
بالتغيير  و  بالثورة  الخارج  و  الداخل  اعتراف  فرضت  و 
و  المفسدين  و  الــطــغــاة  أخــرجــت  اليمن  فــي  ثــورتــنــا  ،و 
 ، السلطة   إلى  لتعيدهم  السقوط  مــأزق  من  المجرمين 
جور  ذاقــوا  الذين  المقموعين  و  المظلومين  أخرجت  و 
النظام و سجون النظام و تعذيب النظام من مربع الثورة 
و  التنكيل  و  القمع  مرمى  و  االتهام  دائرة  إلى  لتعيدهم 
الفساد  و  التنكيل  و  القمع  رجــاالت  أعــادت  و  التهديد، 
ليكونوا هم الثوار و هم القانون و هم الوطنية و الثورية 
، كأنما الشعب اليمني خرج ليثور فقط ألجل تغيير علي 
صالح الذي فشل في تصفية الوطنيين و األحرار و القضاء 
على المطالب و االستحقاقات التاريخية ، كأنه لم يخرج 
ليثور ألجل تغيير علي صالح الذي قمع و أفسد و أجرم 

و مكن المفسدين و الطغاة و القتلة من السلطة و النفوذ 
، و أسقط كل مخلفاته و رجاالته و محاكمته و محاكمة 
كل من استفاد من تمكينه و أفسد تحت مظلته و امتلك 

النفوذ و الجاه و المال بتمكينه ..
مصر  ثــورة  نجاح  و   ، ثورتنا  أحرجت  المصرية   الثورة 
فضح كل من تآمر على ثورتنا داخليا و خارجيا .. ثورتنا 
التي ال أحد يعترف بها حتى الذين أتوا لينصبوا أنفسهم 
إرضاء  أزمة  يسمونها  و  بها  االعتراف  يتحاشون  لها  قادة 

للخارج و للشركاء في الداخل .
أعتقد أن الدعم الدولي الذي يمتلكه عبد ربه منصور 
هادي ال يقل عن الدعم الدولي الذي يمتلكه مرسي ، غير 
ثورتنا  بينما  ثورة شعب  إلى  يستند  أن مرسي  الفرق  أن 
و  اليمن  في  أياديها  و  السعودية  إلــى  تستند  أصبحت 
أمريكا و أياديها في اليمن إلى أن وصلت إلى الوقت الذي 
أصبحت تستجدي تحقيق جزيئات مطالبها من الرئيس 

هادي الذي ال يعنيه ثورتنا و ال يعترف بها.
استطاعت ثورة مصر أن تأتي برئيس يقيل قائد الجيش 
و  تمكن  و  توحد  حالة  في  هم  و  حربه  أركــان  و  الموحد 
يمتلكون النفوذ و القوة و التأييد السعودي ، و ثورتنا أتت 
برئيس لم يجرؤ على إقالة رئيسي المجلسين العسكريين 
و  تــوازنــا  يشكالن  الــذيــن  و  المتنافسين  و  المختلفين 
إقالتهما أسهل بسبب تفرقهما و انقسامهما و تسابقهما 

على الظهور بمظهر المطيع للرئيس ..
و  ثورتنا  تسليمنا  في  سوى  ليست  مصيبتنا  أن  يبدو 
هي بكر عذراء لرجاالت النظام الذين اغتصبوها و رموها 
في الشارع برعاية سعودية أمريكية . و لذلك فإن رئيسنا 
ليس محكوما باالستحقاق الثوري بل بما تمليه أجندات 

من اغتصب الثورة و من يرعاهم

علي جاحز

نجاح الثورة المصرية يعّري فشلناالشبح الطائفي

زكريا الرميمة 
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حوار مع السيد/ حسين بدر الدين الحوثي، حول هذه المناسبة *
في يوم القدس العالمي..

في البداية ُنعّزيكم سيدي الكريم، ونعزي األّمة اإلسالمّية 
عليه  طالب  أبــي  بن  علي  المؤمنين  أمير  استشهاد  في 
أياَم  قبل  استشهاده  ذكــرى  علينا  مــّرت  والــذي  السالم، 
"يوم  بـ  ُيسمى  ما  إحياَء  اليوَم  نشهُد  نحن  وها  قالئل.. 
سبب  على  الضوء  بإلقاء  تكرمتم  فهاّل  العالمي"  القدس 
من  جمعٍة  آخــر  من  التوقيت  هــذا  وفــي  التسمية،  هــذه 

رمضان؟

الله  )رحمة  الخميني  اإلمــام  اقترح  الكريم  الشهر  هــذا  في 
النبوة، ومعدن  بيت  العظيم من ساللة  الرجل  عليه( ذلك 
الرسالة أن تكون آخر جمعة من شهر رمضان هي يوٌم يسمى: 
] يوم القدس العالمي[، دعا اإلمام الخميني كل المسلمين 
وتخصيصه  اليوم،  هذا  إحياء  إلى  الدنيا  أقطار  مختلف  في 
ليكونوا بمستوى  أنفسهم  في صفوفهم، وتهيئة  الوعي  لخلق 

المواجهة ألعدائهم.

وفي ماذا تتجلى أهمية هذا اليوم؟

)رحمة  الخميني  اإلمــام  نظر  وجهة  من  اليوم  هــذا  ألهمية 
الله عليه( وهو يتحدث في بيانه عن ]يوم القدس العالمي[ 
جميع  يقظة  يوم  القدس  يوم  ))إن  عليه(:  الله  )رحمة  قال 
الشعوب اإلسالمية، إن عليهم أن يحيوا ذكرى هذا اليوم. 
الشعوب  جميع  وانطلقت  جميعاً،  المسلمون  انطلق  فــإذا 
اإلسالمية في آخر جمعة من رمضان المبارك في يوم القدس 
لمنع  مــقــدمــة  هـــذا  فسيكون  والــمــســيــرات  بــالــمــظــاهــرات 
المفسدين إن شاء الله وإخراجهم من البالد اإلسالمية((... 
يوم  يعظموا  أن  المسلمين  جميع  أرجــو  ))وإنــنــي  ويــقــول: 
آخر  في  اإلسالمية  األقــطــار  جميع  في  يقوموا  وأن  الــقــدس، 
المجالس  وإقامة  بالمظاهرات،  المبارك  الشهر  من  جمعة 
والمحافل والتجمع في المساجد، ورفع الشعارات فيها. إن 

يوم القدس يوم إسالمي، ويوم لتعبئٍة عاّمٍة للمسلمين((.

من المعلوم سيدي الكريم أن العرَب لم يستجيبوا لإلمام 
اليوم  هذا  إلحياء  دعوته  بخصوص  حينه،  في  الخميني 
من  ويستلهموا  يستجيبوا  لم  فلماذا  القدس..  أجل  من 
هم  إنقاذهم  في  الصحيحة  العملية  رؤيته  الرجل  هــذا 
اإلمام  عمله  ما  أعينهم  بأم  رأوا  وقد  سّيما  إسرائيل  من 
فــي صــدور  مــن رعــب  ــا خلقه  وم ــاك،  ــ إرب مــن  الخميني 
أعينهم  بأم  ورأوا  هم  وعرفوا  واإلسرائيليين،  األمريكيين 
اإلمــام  من  الغرب  دول  ومختلف  أمريكا  اكتراث  مــدى 

الخميني ومن الثورة اإلسالمية؟ 

الخميني!  العرب لإلمام  لم يستجب  لم يستجيبوا إطالقاً، 
حتى هذا اليوم لم يستجيبوا له، أن ُيْحُيْوُه وأن يجعلوه يوماً 
عليه( وهم  الله  )رحمة  الخميني  اإلمام  إليه  دعا  ُيْحَيى كما 
والنصارى  اليهود  اقترحها  أيــامــاً  ُيــْحــُيــْوَن  الوقت  نفس  في 
]عيد األم[ ]عيد العمال[ مناسبات كثيرة ]عيد رأس السنة 
ويعتبرونها  يحيونها  والنصارى  اليهود  اقترحها  الميالدية[ 
الذي  اليوم  لكن  العربية!  البالد  مختلف  في  رسمية  عطاًل 
نفوس  في  حّية  فلسطين  قضية  تبقى  أن  أجــل  من  يــوم  هو 
المسلمين، من أجل أن تبقى مشاعر الجهاد، مشاعر الرفض 
يلتفتوا  لم  اليوم  هذا  المسلمين،  نفوس  في  حية  إلسرائيل 
إليه ولم يكترثوا ولم يهتموا، ولم يستجيبوا لإلمام الخميني 
ُخِذلُْوا  اليوم. لماذا؟ ألنهم  في إحياء هذا  الله عليه(  )رحمة 

فعاًل، ألنهم قد ُخِذلُْوا... 

وماذا عن رأيكم أنتم في إحياء مثل هذا اليوم، بمعنى أن 
اإلمام الخميني وإيران على سبيل المثال شيعة جعفرية 

أو اثنا عشرية، وأنتم شيعة زيدية؟

الخميني  لإلمام  -استجابًة  اليوم  إحياء هذا  أن  نعتبر  نحن 
في  وعي  خلق  في  مهم  أثر  من  نعرفه  ولما  عليه(  الله  )رحمة 
تعانيه  مما  للمخرج  صحيحة  ــة  ورؤي المسلمين،  أوســاط 
إحياءه  وأن  عبادة،  فعاًل  يعتبر  اليوم  هذا  إحياء  أنَّ  األمــة- 
يعتبر أيضاً ممارسة جهادية في سبيل الله، إن شاء الله تعالى.

ما  نسمُع  الــكــريــم،  ســيــدي  الــيــهــود  لــمــوضــوع  بالنسبة 
من  اليهود  خطورة  عن  يدافُع  من  واألخــرى  الفينِة  بين 
ا بأنه  المتلّبسين بالدين، متهمين من يواجه اليهود فعليًّ
أخطر من اليهود والنصارى.. فهل اليهود خطيرون بالفعل 

أم أننا نظلُمهم بذلك؟

الشر، وهذا  إلى جانب  اتجهوا  إذا ما  اليهود خطيرون جداً 
هو الصفة الغالبة عليهم.. أخيراً وخاصة بعد اإلسالم أصبح 
هو الصفة الغالبة عليهم اآلن في كل بقاع الدنيا، االتجاه إلى 
الحق  لبس  إلى  التضليل،  إلى  الخداع،  إلى  المكر،  إلى  الشر 

بالباطل، قدرة رهيبة جداً في هذا الموضوع.
ــي كــتــابــه الــعــزيــز عــن أنــهــم كــانــوا  عــنــدمــا يــتــحــدث الــلــه ف
جداً  قديرين  بالباطل،  الحق  لبس  مجال  في  جداً  قديرين 
عرض  أنه  درجة  إلى  التأثير،  في  جداً  قديرين  التحريف،  في 
طائفة  لهمت  عليه ورحمته  الله  لوال فضل   ÷ الرسول  أن 
ْت طَاِئَفٌة  منهم أن يضلوه }َولَْوال َفْضُل اللَِّه َعلَْيَك َوَرْحَمُتُه لََهمَّ
ِمْنُهْم أَْن ُيِضلُّوَك{، وقال في آية أخرى:}َوِإْن َكاُدوا لََيْفِتُنونََك 

َعِن الَِّذي أَْوَحْيَنا ِإلَْيَك{.

في دهائه،  الكامل  في عقله، هو  الكامل  ÷ هو  الله  ورسول 
من  للمسلمين  درســاً  يعرض  هنا  لكنه  ذكائه  في  فطنته،  في 
بعد، أنه إذا كان اليهود إلى هذه الدرجة العالية من القدرة، 
إلى درجة أنه لوال فضل الله على رسوله ÷ لهموا أن يضلوه 
إلــيــه، فكيف  بــه  الــلــه  الـــذي أوحـــى  ــكــادوا أن يفتنوه عــن  ول
سيكون شأنكم أنتم يا أبناء هذه األمة أمام هذه الطائفة إذا 

ما اتجهت لمحاربتكم، كيف سيكون شأنكم..؟!!

خطورة  عن  يحدثنا  وتعالى  سبحانه  الله  أن  يمكن  هل 
اليهود البالغة ثم ال يكون في كتابه العزيز قد هدى هذه 
األمة إلى ما يمكن أن يؤهلها ألن تكون بمستوى مواجهة 

اليهود والقضاء على مخططاتهم وإحباط مؤامراتهم؟

ال بّد، ال ُبدَّ في عدل الله ورحمته وحكمته أن يكون قد هدى 
القرآن  هذا  وفي  فعاًل،  لقد هدى  فعاًل،  وقد هدى  ذلك،  إلى 
ــْن َشــْيٍء{  ِم الْــِكــَتــاِب  ِفــي  َفــرَّطـْـَنــا  الــذي قــال فيه:}َما  الكريم 
فيها  يتحدث  التي  اآليــات  داخل  اليهود  عن  يتحدث  وهو 
بمستوى  يجعلها  أن  يمكن  ما  إلى  األمــة  هدى  اليهود،  عن 
وكيدهم  مخططاتهم،  كل  وإحباط  بل  لليهود،  المواجهة 
القرآن  هــذا  عن  تخلت  التي  هي  األمــة  هــذه  لكن  الرهيب، 

الكريم، تخلت عن هذا الكتاب العظيم.

نحن نــقــول أحــيــانــاً وبــعــض الــُكــّتــاب يــقــولــون: ]الــصــراع 
اإلسالمي اإلسرائيلي[ فما رأيكم في هكذا عبارة..؟!!

ُيسمى  أن  يمكن  ال  مغلوطة،  عــبــارة  مغلوطة،  عــبــارة  هــذه 
لو كان  ا[،  إسرائيليًّ ا  إسالميًّ ]صــراًعــا  إسرائيل  مع  الــصــراع 
اإلسالم هو الذي يصارع إسرائيل، لو كان اإلسالم هو الذي 
الغرب  يصارع  الــذي  هو  اإلســالم  لو كــان  اليهود،  يصارع 
لما وقف الغرب وال إسرائيل وال اليهود لحظًة واحدًة أمام 

اإلسالم. 

ُيصارع  الذي  ا، فمن  ا إسرائيليًّ الصراع إسالميًّ لم يكن  إذا 
إسرائيل، وُيصارع اليهود، من هم..؟!! 

مسلمون بغير إسالم، عرب بغير إسالم، صرعوا اإلسالم أوالً 
هم، ثم اتجهوا لمصارعة إسرائيل؛ بعد أن صرعوا اإلسالم هم 
شئون  جميع  من  أفكارهم،  داخل  من  نفوسهم،  داخل  من 
الرهيبة،  الطائفة  تلك  اليهود،  لصراع  اتجهوا  ثم  حياتهم، 
مستسلمين  مستكينين  أذالء  عاجزين  أمامها  فأصبحوا 
مبهوتين؛ ألنهم لم يهتدوا بهذا الكتاب العظيم؛ لم يرجعوا 

إلى هذا الكتاب الكريم، فأصبحوا كما نرى. 

ا..!!  ا إسرائيليًّ إًذا الصراع بالفعل ليس صراًعا إسالميًّ

الــصــراع هــو صــراع عــرب مــع يــهــود، صــراع مسلمين بــدون 
نرجع  عندما  نحن  إسالمياً،  وليس صراعاً  يهود،  مع  إسالم 
أنه استطاع أن يقضي  ÷ نرى  النبي  أيام  إلى صدر اإلســالم 
استطاع  في خبثهم ومكرهم-  اليهود  اليهود -وهم هم  على 
وليس  الكافرين،  مع  جهاده  هامش  على  عليهم  يقضي  أن 
حركته  هامش  على  بل  اليهود،  ضد  ورأسياً  محدداً  اتجاهاً 
يحبط كل  أن  واستطاع  عليهم،  يقضي  أن  استطاع  العامة، 

مخططاتهم، ومؤامراتهم على هامش حركته العامة.
ولماذا  القرآن؟  هذا  إلى  المسلمون  يرجع  لم  لماذا  فلماذا، 
تابعوا  حل؟  في  يفكرون  ال  ثم  إسرائيل  من  دائماً  يصيحون 
هناك  هل  والتلفزيونات  ــات  اإلذاعـ اإلعـــالم:  وسائل  أنتم 
أحد يضع رؤية صحيحة لمواجهة إسرائيل؟ هل هناك أحٌد 
يضع رؤية عملية في مواجهة اليهود والنهوض بهذه األمة؟ 
الله  إال ما يحصل من قناة حزب  اللهم  ال، لم نسمع شيًئا، 
الفضائية، ومما يحصل من إذاعة طهران، وإذاعة طهران قد 
الخميني  اإلمام  ومنطق  أسلوب  عن  منطقها كثيراً  خفََّفت 

)رحمة الله عليه(.

تحدثتم قبل قليل عن أن الله تعالى قد تحدث في كتابه 
لبس  في مجال  قديرين جداً  اليهود كانوا  أن  العزيز عن 
جداً  قديرين  التحريف،  في  قديرين جداً  بالباطل،  الحق 
في التأثير.. نتمنى أن تضعونا على بعٍض من اآليات التي 

تحدثت عن اليهود وعن صفاتهم.

الَْحقَّ  َوتَْكُتُمواْ  ِبالَْباِطِل  الَْحقَّ  تَلِْبُسواْ  "يقول الله تعالى" }َوالَ 
ِبالَْباِطِل  تَلِْبُسوَن الَْحقَّ  لَِم  الِْكَتاِب  أَْهَل  }َيا  تَْعلَُموَن{،  َوأَنُتْم 
ِمْنُهْم  َفِريٌق  َكــاَن  ــْد  }َوَق تَْعلَُموَن{،  َوأَنْــُتــْم  الَْحقَّ  َوتَْكُتُموَن 
َوُهــْم  َعَقلُوُه  َما  َبْعِد  ِمــْن  ُيَحرُِّفونَُه  ثُــمَّ  اللَِّه  َكــالَم  َيْسَمُعوَن 
والسيئة:  الخطيرة  خصالهم  مــن  واحـــدة  هــذه  َيــْعــلَــُمــوَن{، 
تعاني  ما  وهذا  بالباطل..  الحق  لبس  على  الرهيبة  قدرتهم 
بها  التي يشتغل  نقطة من األشياء  األمــة. هذه واحــدة  منه 
التزييف  بالباطل،  الحق  لبس  األمــة:  هــذه  داخــل  اليهود 
للثقافة، التزييف للفكر، التزييف لألعالم، التزييف للحياة 

بكلها. 
أننا  ونحسب  اليهود،  يريد  ما  ووفــق  اليهود  بسيرة  نسير 
مهتدون، وأننا أحرار، وأننا وطنيون وأننا متحضرون وأننا 
لبس  اليهود:  يعملها  التي  الرهيبة  القدرة  متقدمون، هذه 
قدرتهم  مع  الشديد  حرصهم  عنهم  ذكَر  بالباطل...  الحق 
ورغبة  بُودٍّ  ينطلقون  أيضاً  أنهم  بالباطل  الحق  تلبيس  على 
الِْكَتاِب  أَْهِل  ِمْن  }َودَّ َكِثيٌر  إلى مسخ المسلمين  ودافع قوي 

اراً{. ونَُكْم ِمْن َبْعِد ِإيَماِنُكْم ُكفَّ لَْو َيُردُّ

هل نفهم أن اليهود يوّدون أن نصبَح يهوًدا مثلهم؟

هــم ال يــريــدون أن نــكــون يــهــوداً.. وقــالــوا هــم فــي وثائقهم 
أنهم ال يريدون أن  المسماة ]بروتوكوالت حكماء صهيون[ 
أن  أنهم ال يستحقون  يهوداً،  النصارى  أو  المسلمون  يكون 
يكونوا ضالين، يكونوا كذا  يكونوا يهوداً، ولكن يكونوا كفاراً 
إلى آخره؛ ليفقدوا النصر اإللهي والتأييد اإللهي وما يمكن 
اراً ولم يقل:]يودوا أن  أن يعطيه اإليمان، يودوا أن نكون ُكفَّ
إلى أن نكون  نكون يهوداً[، هم ليسو مشغولين بأن يدعونا 

يهوداً. 

لماذا ال يودون أن نكون يهوداً ويودون أن نكون كفاراً؟ 

الله  تأييد  به  نُمنح  إيماناً  نحمل  ال  أن  الرئيسي  َهّمهم  هم 
ورعايته فيصعب عليهم مواجهتنا، ويصعب عليهم ضربنا.. 
فليفسدونا فليحولونا إلى كفار، هذا هو الذي يريدون.. ثم 
تَِضلُّوا  أَْن  }َوُيِريُدوَن  يقول عنهم:  أخرى،  آية  في  أيضاً  يقول 
ِباللَِّه  وََكَفى  َولِّياً  ِباللَِّه  وََكَفى  ِبأَْعَداِئُكْم  أَْعلَُم  َواللَُّه  ِبيَل  السَّ
نَِصيراً{، وبعدها يقول: }ِمَن الَِّذيَن َهاُدوا ُيَحرُِّفوَن الَْكلَِم َعْن 
في  إلى آخر اآليات... كراهتهم أن يروا المسلمين  َمَواِضِعِه{ 
أن  على  بجدٍّ  يعملون  فذلك شيء  في رخــاء..  تقدم،  في  خير، 
الَِّذيَن َكَفُروا  َيــَودُّ  }َما  إليه  الوصول  وبين  األمِة  بين  َيُحولُوا 
َخْيٍر  ِمْن  َعلَْيُكْم  ُينَزََّل  أَْن  الُْمْشرِِكيَن  َوال  الِْكَتاِب  أَْهــِل  ِمْن 
ُيِضلُّونَُكْم{،  لَْو  الِْكَتاِب  أَْهــِل  ِمْن  طَاِئَفٌة  ْت  }َودَّ َربُِّكْم{،  ِمْن 
في  الثقافي،  الجانب  في  يحصل  ما  هو  اإلضــالل  الشيء  نفس 
إضالل  وراء  اليهود  األشياء،  في مختلف  السياسي،  الجانب 

المسلمين. 

اآليات  حول  بدأتموه  ما  أكملوا  الكريم..  سيدي  حسًنا 
التي تتحدث عن اليهود وعن صفاتهم.

آَمَن  َمــْن  اللَِّه  َسِبيِل  َعــْن  وَن  تَــُصــدُّ لـِـَم  الِْكَتاِب  ــَل  أَْه َيا  }ُقــْل 
تَْعَملُوَن{،  ا  َعمَّ ِبَغاِفٍل  اللَُّه  َوَما  ُشَهَداُء  َوأَنُْتْم  ِعَوجاً  تَْبُغونََها 
بعد  الله  سبيل  عن  الصد  الــلــه..  سبيل  عن  يصدون  أيضاً 
النبي  الله فعاًل، وأن  أن هذا اإلسالم هو من دين  أن عرفوا 
هذا  بأن  يعرفون  فهم  الله  من  مرسٌل  نبٌي  هو   ÷ محمداً 
الدين هو دين الله، وهو سبيله فال بد أن يصدوا عنه! وفعاًل 
واألساليب  الوسائل  وبمختلف  عنه  يصدوا  أن  على  عملوا 

اتجهوا للصد عنه.
بغافل  ليس  تَْعَملُوَن{  ا  َعمَّ ِبَغاِفٍل  اللَُّه  قــال:}َوَمــا  هنا  لكنه 
عن عملهم ال بد أن يكون قد وضع ما يمكن أن يحول بين 
سبيل  عــن  د  بالصَّ متأثرين  يجعلهم  مــا  وبين  المسلمين 
الله الذي يصل من جانب اليهود لكنا نغفل عن مثل هذه 

األشياء.
}َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن تُِطيُعوا َفِريقاً ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا الِْكَتاَب 
أليس  آَمُنوا{  الَِّذيَن  أَيَُّها  }َيا  ِإيَماِنُكْم َكاِفِريَن{،  َبْعَد  وُكْم  َيُردُّ
الَِّذيَن  ِمَن  َفِريقاً  تُِطيُعوا  }ِإْن  أنفسهم؟  المؤمنين  يخاطب 
وُكْم َبْعَد ِإيَماِنُكْم َكاِفِريَن{ ماذا يعني هذا؟  أُوتُوا الِْكَتاَب َيُردُّ
أنهم يعملون بجد على أن يجعلونا كافرين على أن يجعلونا 
أو  كافرين بالله كافرين بدينه، سواء كافرين قوالً وجحوداً 

واقعاً. 

حقيقية  هزيمة  أمــام  والمسلمين  الــعــرب  أن  تحدثتم 
بالنسبة لليهود، وهم َمن حكى الله عنهم هذه األشياء.. 

فما هي مشكلة العرب والمسلمين..؟!!

لم  بالله،  يثقوا  لم  أنهم  المسلمين  مشكلة  العرب،  مشكلة 
فلم  بالله  نثق  لم  إلى كتابه،  يرجعوا  لم  ولهذا  بالله؛  يثقوا 
ولم  بالله،  يثقوا  لم   ،÷ برسوله  نثق  ولم  إلى كتابه،  نرجع 
المعرفة  الكافية،  المعرفة  الله  يعرفوا  ولم  برسوله،  يثقوا 
المطلوبة، ولم يعرفوا رسوله ÷ المعرفة الكافية، المعرفة 
وظلوا  مفرغة،  حلقٍة  في  ــدورون  ي دائماً  فظلوا  المطلوبة.. 
مستذلين،  مستسلمين،  الضربة،  تلو  الضربة  يتلقون  دائماً 

مستكينين.

ماذا يعني أنهم لم يثقوا بالله؟ 

وصلت  ما  وقضية  إسرائيل،  وقضية  السابقون،  المفسرون 
إليه األمة ليست نتاج هذا العصر فقط، نتاج زالت وأخطاء 
÷ بدؤها من  الــرســول  جــاءت من بعد  جــداً  قديمة جــداً 
لم  بالله  يثقوا  لم  السقيفة،  يــوم  من  بدؤها  السقيفة،  يــوم 
يثقوا برسوله، لم يعرفوا كتاب الله المعرفة المطلوبة حتى 
عندما يأتي القرآن الكريم ليقول: }َما َفرَّطَْنا ِفي الِْكَتاِب ِمْن 
َشْيٍء{ يقول المفسرون: أي من األشياء التي تناولها؛ ألنهم 
يستبعدون أن يكون هذا القرآن قد هدى األمة إلى كل شيء 
في هذه الحياة، وهداها إلى كيف تكون بمستوى المواجهة 

ألي خصم من خصومها. 
يتناول  ــردد،  وُيـ ُيتلى  عن كتاب  عبارة  الــقــرآن  هــذا  جعلوا 
ويحكي  مــحــدودة،  صـــورة  فــي  األخــالقــيــة  العبادية  القضايا 
قصص الماضين لمجرد العبرة التي يفهمونها بفهٍم قاصر، أو 

ُيعرضون عنها.
الرسول ÷ جردوه من شخصيته، لم يعطوه المكانة الالئقة 
الكريم صورة  القرآن  لنا  ÷، وعرض  أيام حياته  في  به حتى 
حياة  في  ممن كانوا  أن كثيراً  على  تدل  التي  الصور  تلك  من 
العظيم من هو؟ من هو؟  الرجل  يعرفوا ذلك  لم   ،÷ النبي 
فيجلّوه ويقدسوه ويعزروه ويوقروه -كما قال الله سبحانه 

وتعالى- وينصروه.

ما  على  الكريم  الــقــرآن  مــن  مــثــاالً  لنا  تــذكــروا  أن  نتمنى 
ذكرتموه آنًفا.

عندما كان يخطب ألم يخرجوا من عنده؟! }َوإَِذا َرأَْوا ِتَجاَرًة 
َقاِئماً{ حكى الله عنهم هذه في  ِإلَْيَها َوتَرَُكوَك  وا  انَْفضُّ أَْو لَْهواً 
المدينة، في آخر أيام النبوة في المدينة! هل حدثت في مكة؟ 
وا ِإلَْيَها  ال. حدثت في المدينة }َوإَِذا َرأَْوا ِتَجاَرًة أَْو لَْهواً انَْفضُّ
َوتَرَُكوَك َقاِئما{... لم يعرف المسلمون الرسول ÷ من ذلك 
أن  ينبغي  الــذي  الصحيح  والفهم  المعرفة  اآلن،  إلى  اليوم 

يكونوا عليه.
لم يثقوا بالقرآن الكريم فيما يهدي إليه بصورة عامة؛ ولذا 
مفسري  مــن  التفسير  بعض كتب  لتقرأ  أنــت  تأتي  عندما 
موسى:  عن  تعالى  الله  قول  في  وغيره  السنة كالطبري  أهل 
لَُكْم{ هؤالء  اللَُّه  الَِّتي َكَتَب  َسَة  الُْمَقدَّ اأْلَْرَض  اْدُخلُوا  َقْوِم  }َيا 
المفسرون يعطون اليهود وثيقة بأيديهم، األرض المقدسة 
التي كتب الله لهم قالوا: هي أرض الشام! هي أرض الشام!. 
هذه العقلية سواًء لمفسر أو محدث بعيدة عما هدى إليه 

القرآن.

ث بعيدة عما  كيف أن هذه العقلية سواء لمفسر أو ُمحدِّ
هدى إليه القرآن؟

الخصومة  أن  على  ويــدلــل  ويشير،  يــؤكــد،  الكريم  الــقــرآن 
امتداد  على  المسلمين  بين  فيما  الحقيقية  والمواجهة 
التاريخ ستكون مع أهل الكتاب، ستكون مع أهل الكتاب، 
وأعــداء  األمــة  هذه  بين  فيما  العداء  التاريخ كان  في  وفعاًل 
تقم  لم  الكافرون  المشركون  الكتاب.  أهل  آخرين كان مع 
لهم قائمة، أو ظهر كفٌر من صنع أهل الكتاب، ظهر كفر من 

صنع أهل الكتاب. 
فالقرآن الكريم في ]سورة آل عمران[ وفي ]سورة المائدة[ وفي 
]سورة البقرة[ يشير إلى أن المواجهة الحقيقية مع هذه األمة 
اليهود  من  جميعاً  الكتاب  أهل  ومع  اليهود،  مع  ستكون 

والنصارى.
نرى  العجيبة،  الحكمة  نــرى  اإلشـــارة  هــذه  أشــار  وعندما 
 ÷ الرسول  ِقَبل  ومن  القرآن،  ِقَبل  من  العجيبة  الحكمة 
كيف أنه قد تكفل بهداية األمة إلى ما يجعلها -كما كررت 
أكثر من مرة- في مستوى المواجهة مع أهل الكتاب، الذين 
لهذه  األلــداء  واألعــداء  الحقيقيون  الخصوم  هم  سيكونون 

األمة على طول تاريخها.
أهل  أليسوا  قهرنا؟ من؟  الذي  نصارع؟ ومن  اآلن  ومع من 
الكتاب من اليهود والنصارى؟ أليست هي أمريكا وإسرائيل 
وبريطانيا وفرنسا وغيرها؟ هؤالء منهم؟ يهود ونصارى، هم 
بأن  يشهد  واقعهم  أصبح  الذين  وهم  الحقيقيون،  أعداؤنا 
سبحانه  الله  عند  من  حكيم  القرآن  هذا  بأن  القرآن،  هذا 
ِفي  رَّ  السِّ َيْعلَُم  ــِذي  الَّ أَنْــزَلَــُه  }ُقــْل  عنه:  قال  من  أنزله  وتعالى 
السموات  في  السر  يعلم  الــذي  ــزَّلَــُه  نَ َواأْلَْرِض{  ــَمــاَواِت  الــسَّ

واألرض. 

 ذكرتم سيدي المشكلة.. فما هو الحل؟

مهمة القرآن باعتباره كتاب للمسلمين إلى آخر أيام الدنيا 
يهديهم في كل مواقفهم، كذلك رسول الله هو خاتم النبيين 
ورسول لكل البشر يعطي هذه األمة دروساً في مجال الهداية 

تستفيد منها إلى آخر أيام الدنيا.
في واقعة خيبر عندما كانوا محاصرين لحصن  أعطى درساً 
ال  $ أرمــداً  من أمنع حصون يهود خيبر كان اإلمــام علي 
يبصر موضع قدميه، هناك أعطى الرسول ÷ الراية أبا بكر 
ثم قال يمضي، ذهب أبو بكر بالجيش فهزمه اليهود فعاد. 

ثم أعطى الراية في اليوم الثاني عمر اتجه إلى اليهود فهزموه 
فعاد، وألن نفسه كبيره رجع ُيجبن أصحابه ويجبنونه. 

الرسول ÷ لديه من الفرسان األقوياء والقادة آخرين غير 
يكونوا  لم  بالفروسية،  معروفين  يكونوا  لم  وعمر،  بكر  أبي 

عبدالحميد يحيى



العدد ) 72 (       |      الجمعة 29 رمضان 1433هـ املوافق 17 / 8 / 2012 م

عدد خاص بمناسبة يوم القدس العاملي 1433هـ

7

معروفين بالقوة في ميدان القتال. فلماذا أعطى الراية هذا، 
)ألعطين  يقول:  الثالث  اليوم  في  ثم  هــذا،  الراية  أعطى  ثم 
ورسوله،  الله  ويحبه  ورسوله،  الله  يحب  رجــاًل  غــداً  الراية 
كراٌر غير فرار، يفتح الله على يديه(، أعطى اإلمام عليا $ 

بعد أن دعاه وهو أرمد. 
سليمة  عيونهم  فــرســان  هــنــاك  ــارات  إشــ هــذه كلها  الحــظ 
وهو  علياً  دعا  علياً،  دعا  ال،  آخرين..  قادة  هناك  ومفتحة، 
أرمد ال يبصر موضع قدميه فتفل في عينيه، ثم أعطاه الراية 
بعد أن قال على مرأى ومسمع منهم جميعاً، وظل كٌل منهم 
ُقلد  هنا  ألنه  الراية؛  هو  يعطى  أن  المقام  هذا  إلى  يتطاول 
الله ورسوله  ))رجاًل يحب  مهماً  الراية وساماً  من سُيعطى 
 . يديه((  على  الله  يفتح  فرار  غير  الله ورسوله كراٌر  ويحبه 
الذي  الحصن  وفتح  إلى خيبر  اتجه   $ علياً  اإلمــام  أعطى 
ورجعوا  الثاني  اليوم  في  وعمر  يــوم  أول  إليه  بكر  أبــا  أرســل 

منهزمين فتحه اإلمام علي قبل أن يتكامل جيشه. 

ماذا يعني هذا؟ 

الرسول ÷ في مواجهته مع اليهود، ومع أقوى اليهود، وأمام 
حصن من أمنع حصون اليهود.. يشير إلى أن صراع األمة في 
المستقبل سيكون مع اليهود سواًء اليهود بأنفسهم، أو بمن 
فيما  النصارى  على  المتغلبين  أصبحوا  هم  حولهم،  يلفونه 
بعد، فيما هو حاصل اآلن، ويجندون النصارى لصالحهم.. 
أبو بكر لم يفتحه، عمر لم يفتحه، سيفتحه رجٌل يحب الله 

ورسوله ويحبه الله ورسوله هو علي.

إلى ماذا ُيشير هذا تحديًدا؟

مواجهة  على  قــادراً  يكون  أن  يمكن  من  أن  إلــى  بهذا  يشير 
بد  ال  اليهود  لمواجهة  مؤهلة  هي  فئة  أي  أن  إلــى  اليهود، 
الله  الله ورسوله، ويحبها  النحو: تحب  أن تكون على هذا 
تهزم  ولن  اليهود،  تواجه  لن  األمــة  أن  إلى  يشير  ورســولــه.. 
اليهود، ولن تحبط كيد اليهود إال تحت قيادة أهل البيت 
وإال   ،$ علياً  ويــوالــون  علي،  اتــجــاه  على  يتجهون  الــذيــن 
فهناك من أهل البيت كملك المغرب، وملك األردن سلموا 

القياد إلسرائيل، لكنهم من أولياء الطرف اآلخر.
أما أولياء اإلمام علي $ فنحن رأينا في هذا الزمن ما يشهد 
لما عمله الرسول في خيبر، ولما يشهد لآليات التي سنقرؤها 
أن  يمكن  الطائفة، وما مواصفات من  هي  في من  بعد  فيما 
يقهر اليهود. فرأينا اإلمام الخميني كيف هزم الغرب، كيف 
أرعبهم، كيف أربكهم. رأينا حزباً ]حزب الله[، رأينا قائداً 
من أبناء رسول الله ÷ حسن نصر الله كيف أربك إسرائيل، 
حتى  ْشت  وَشوَّ إسرائيل،  إعالم  أربكت  واحــدة  قناة  وكيف 
على اليهود داخل إسرائيل.. قناة واحدة من حزب في بحر 

هذه الدول، وهذه القنوات العربية المتعددة.
الله  إال تحت قيادة أهل بيت رسول  اليهود  ُيهزم  فعاًل لن 
من  قيادة  تحت  علي،  نهج  ينهجون  من  قيادة  تحت   ،÷

يوالون عليا$.

الواقع  ومن  خيبر،  واقعة  من  على كالمكم  أدلــًة  طرحتم 
كذلك، فهل هناك في القرآن الكريم ما يؤكد ما ذكرتموه؟

تَتَِّخُذوا  ال  آَمُنوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  }َيــا  وتعالى:  سبحانه  الله  قال 
َيَتَولَُّهْم  َوَمْن  َبْعٍض  أَْولَِياُء  َبْعُضُهْم  أَْولَِياَء  َوالنََّصاَرى  الَْيُهوَد 
}ال  الظَّالِِميَن{  الْــَقــْوَم  َيــْهــِدي  ال  اللََّه  ِإنَّ  ِمْنُهْم  َفــِإنَّــُه  ِمْنُكْم 
والنصارى  اليهود  توليتم  ما  متى  الظَّالِِميَن{  الَْقْوَم  َيْهِدي 
ومنهم  لهم  متولين  أصبحتم  ما  ومتى  منهم،  ستصبحون 
وستفقدون  ظالمين  صرتم  فقد  الله،  هداية  فستفقدون 
هداية الله }ِإنَّ اللََّه ال َيْهِدي الَْقْوَم الظَّالِِميَن{)المائدة: من 

اآلية51(.
وما  اآلية52(  من  َمَرٌض{)المائدة:  ُقلُوِبِهْم  ِفي  الَِّذيَن  }َفتََرى 
َداِئــَرٌة{ تُِصيَبَنا  أَْن  نَْخَشى  َيُقولُوَن  ِفيِهْم  }ُيَسارُِعوَن  أكثرهم 
)المائدة: من اآلية52( يسارعون في تولي اليهود والنصارى 
كما هو حاصل نقيم عالقات مع أمريكا، إذا لم نقم معها 
اإلرهــاب، وتحت  عالقة فقد يضربونا تحت مظلة محاربة 

عناوين كثيرة يطلقونها.
ِعْنِدِه  ِمْن  أَْمرٍ  أَْو  ِبالَْفْتِح  َيأِْتيَ  أَْن  اللَُّه  ثم قال تعالى: }َفَعَسى 
الَِّذيَن  َوَيُقوُل  نَاِدِميَن  أَنُْفِسِهْم  ِفي  وا  أََســرُّ َما  َعَلى  َفُيْصِبُحوا 
آَمُنوا أََهُؤالِء الَِّذيَن أَْقَسُموا ِباللَِّه َجْهَد أَْيَماِنِهْم ِإنَُّهْم لََمَعُكْم 
َحِبطَْت أَْعَمالُُهْم َفأَْصَبُحوا َخاِسِريَن{)المائدة:52-53( هذه 
اآليات تشير إلى أن الواقع سيتغير، وسيرى كل أولئك الذين 
يسارعون إلى تولي اليهود والنصارى تحت عنوان: ]نخشى أن 
تصيبنا دائرة ونحافظ على شعوبنا ونحافظ على كذا..[ أنه 
سيأتي اليوم الذي يندمون على مواالتهم لليهود والنصارى 
الناس  يــرى  حتى  األمـــور  وستتكشف  الغطاء،  هــذا  تحت 
ويحضون  بــراٍق  بكالٍم  أحياناً  يظهرون  الذين كانوا  أولئك 
بألقاب ]كفارس العرب[ أو ]حارس البوابة الشرقية لألمة 
العربية[ ونحوها، }َوَيُقوُل الَِّذيَن آَمُنوا أََهُؤالِء الَِّذيَن أَْقَسُموا 
اآليــة53(  من  لََمَعُكْم{)المائدة:  ِإنَُّهْم  أَْيَماِنِهْم  َجْهَد  ِباللَِّه 
الوالء،  أولياء خالصوا  إنما هم  أولئك  تتكشف األمور فترى 
وعمالء مخلصون في عمالتهم إلسرائيل ولليهود وللنصارى } 

َفأَْصَبُحوا َخاِسِريَن{)المائدة: من اآلية53(.
وخطورته؟  والنصارى  لليهود  التولي  عن  هنا  يتحدث  ألم 
ثم قال تعالى بعدها:}َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َمْن َيْرتَدَّ ِمْنُكْم َعْن 
ِديِنِه{)المائدة: من اآلية54( اعتبر مواالة اليهود والنصارى 
ارتــداداً، وفعاًل هو ارتــداد حطم األمة ، حطم الدين، حطم 
الثقافة، حطم الرأي ، حطم كل شيء يتعلق باألمة. }َفَسْوَف 
ُهْم َوُيِحبُّونَُه{ )المائدة: من اآلية54( أليس  َيأِْتي اللَُّه ِبَقْوٍم ُيِحبُّ
÷ في يوم خيبر؟ )ألعطين  نفس الشيء الذي قاله الرسول 
الراية غداً رجاًل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله( لن 

الله  ويحبه  ورسوله  الله  يحب  رجاًل  إال  اليهود  أمام  يقف 
ورسوله، قيادة في هذا المستوى، قيادة يحبها لله ورسوله، 
الله  ويحبها  ورسوله  الله  تحب  وأمة  ورسوله،  الله  وتحب 

ورسوله.
ويحبونه  يحيهم  َوُيِحبُّونَُه{  ُهْم  ُيِحبُّ ِبَقْوٍم  اللَُّه  َيأِْتي  }َفَسْوَف 
من  الَْكاِفِريَن{)المائدة:  َعَلى  أَِعـــزٍَّة  الُْمْؤِمِنيَن  َعَلى  ــٍة  }أَِذلَـّ
للمؤمنين،  $ معروف بتواضعه  اآلية54( كان اإلمام علي 
معروف بتواضعه، وكان عمر معروف بغلظته، وكانت الّدرة 
هذا  يضرب  والـــدرة  وقسوته  بغلظته  يــده،  تفارق  تكاد  ال 
وهذا، ولكنه كان في ميدان الجهاد إذا ما برز الفرسان قال: 
]ِحْيِدي حياد[. أما علي فكان ذلياًل أمام المؤمنين، رحيماً 
بالمؤمنين، ومتى ما برز إلى ميدان القتال، متى ما برز يبرز 

أسداً، يبرز أسداً هصوراً )صلوات الله عليه(. 
نجد هنا التوافق العجيب بين ما حصل في خيبر -وهي قصة 
)رجــاًل  اللفظ  وبهذا  المحدثون  يرويها  وصحيحة  مؤكدة 
يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله(- وهنا ال يمكن أن 
َيأِْتي  }َفــَســْوَف  الصفة  هذه  يحملون  بأناس  إال  اليهود  ُيْقَهر 
َعَلى  أَِعــزٍَّة  الُْمْؤِمِنيَن  َعَلى  ــٍة  أَِذلَّ َوُيِحبُّونَُه  ُهْم  ُيِحبُّ ِبَقْوٍم  اللَُّه 
الِئٍم  لَْوَمَة  َيَخاُفوَن  َوال  اللَِّه  َسِبيِل  ِفي  ُيَجاِهُدوَن  الَْكاِفِريَن 
َعلِيٌم{)المائدة:  َواِسٌع  َواللَُّه  َيَشاُء  َمْن  ُيْؤِتيِه  اللَِّه  َفْضُل  ذَلَِك 

من اآلية54(.
آَمُنوا  َوالَّــِذيــَن  َوَرُســولُــُه  اللَُّه  ُكُم  َولِيُّ }ِإنََّما  بعدها:  يقول  ثم 
َوَمْن  َراِكــُعــوَن  َوُهــْم  الزََّكاَة  َوُيــْؤتُــوَن  الَة  الصَّ ُيِقيُموَن  الَِّذيَن 
َيَتَولَّ اللََّه َوَرُسولَُه َوالَِّذيَن آَمُنوا َفِإنَّ ِحْزَب اللَِّه ُهُم الَْغالُِبوَن{
تتحدث  صراع،  عن  تتحدث  اآليات  ألن  )المائدة:56-55( 
وتتحدث  والنصارى،  اليهود  تولي  وهو  الكبير  الخلل  عن 
عن من هم مؤهلون لضرب هذه الطائفة، ثم عن قيادة هذه 
الطائفة التي هي مؤهلة لضرب اليهود وقهرهم أنها تتولى الله 
ورسوله والذين آمنوا، اإلمام علي $ وأهل بيت رسول الله 
)صلوات الله عليهم(؛ وألن المقام مقام حديث عن صراع، 
قال بعدها: }َوَمْن َيَتَولَّ اللََّه َوَرُسولَُه َوالَِّذيَن آَمُنوا َفِإنَّ ِحْزَب 

اللَِّه ُهُم الَْغالُِبوَن{ سيغلبون ال شك. 
في  قال  الُْمْفلُِحوَن{ كما  ُهــُم  اللَِّه  ــْزَب  ِح فــِإنَّ  هنا:}  يقل  لم 
ُهُم  اللَِّه  ِحــْزَب  ِإنَّ  أاَل  اللَِّه  ِحــْزُب  المجادلة[:}أُولَِئَك  ]سورة 
الُْمْفلُِحوَن{)المجادلة: من اآلية22( ألن المقام مقام صراع.. 
ليرشد األمة حتى تكون بمستوى قهر اليهود وتتغلب عليهم 

يجب أن تتولى الله، وتتولى رسوله.
به،  تثق  أن  تعرفه،  أن  تــدعــوه،  أن  فقط  ليس  الله  تتولى 
الثقة، فإذا عرفوا  الله حق معرفته، يثقون به حق  يعرفون 
وتولوا  الله،  تولوا   ،÷ رسوله  عرفوا  إذا  به،  وثقوا  إذا  الله، 
رسوله، وتولوا اإلمام عليا، وتولوا عترة رسول الله أهل بيته 
حينئٍذ سيكونون حزب الله، حينئٍذ سيحبهم الله ورسوله، 
وسيكونون فعاًل حزب الله، وال بد أن يغلبوا، أولئك حزب 

الله }َفِإنَّ ِحْزَب اللَِّه ُهُم الَْغالُِبوَن{.
وألن القضية كما قلنا هي هذه يتحدث من جديد عن اليهود 
 $ علي  اإلمام  بالحديث عن فرض والية  فيأتي  والنصارى 
من  األمة  وتحذير  والنصارى،  اليهود  عن  الحديث  داخل 
الَّــِذيــَن  ــَهــا  أَيُّ جديد:}َيا  من  فيقول  اآليــة  تتجه  ثم  توليهم، 
آَمُنوا ال تَتَِّخُذوا الَِّذيَن اتََّخُذوا ِديَنُكْم ُهُزواً َولَِعباً ِمَن الَِّذيَن 
اَر أَْولَِياَء َواتَُّقوا اللََّه ِإْن ُكْنُتْم  أُوتُوا الِْكَتاَب ِمْن َقْبلُِكْم َوالُْكفَّ

ُمْؤِمِنيَن{)المائدة:57(.

هل نفهم من كالمكم أن الحّل يكمُن في عودة األمة إلى 
القرآن الكريم؟

لتعد إلى القرآن وليس إلى المفسرين، تعود إلى القرآن وليس 
إلى المفسرين من أهل السنة، لتتعرف على القرآن عن طريق 
و  ]الطبري[  طريق  عن  وليس  القرآن،  وورثة  القرآن،  قرناء 
وثائق  يعطون  الذين  المفسرين  من  وغيرهما  ]ابــن كثير[ 
لليهود بأن األرض التي كتب الله لكم هي أرض الشام وليس 
فقط فلسطين، أرض الشام تشمل سوريا ولبنان وفلسطين. 
ليعود الناس إلى القرآن الكريم من خالل تدبر آياته، ومن 
طريق قرناء القرآن الذين أرشد إليهم الرسول ÷ في حديث 
تضلوا من  لن  به  تمسكتم  إن  ما  فيكم  تــارك  )إنــي  الثقلين: 
بعدي أبداً كتاب الله وعترتي أهل بيتي( وعن طريق القرآن 
الُْمْسَتِقيَم  ــَراَط  الــصِّ }اْهــِدنَــا  الفاتحة:  ســورة  في  يؤكد  الــذي 
هم  من  عن  الناس  ليبحث  َعلَْيِهْم{  أَنَْعْمَت  الَِّذيَن  ِصــَراَط 
الذين أنعم عليهم بأن جعلهم أعالماً لدينه، وهداة لعباده، 

وقادة لخلقه. 
ــَراَط  ــصِّ ال }اْهـــِدنَـــا  ــمــاً:  دائ يــقــرؤون  وهــم  يبحثوا  أن  يجب 
يقنتوا  أن  يعملوه  أن  يمكن  ما  أقصى  ال.  لكن  الُْمْسَتِقيَم{ 
ثم  إسرائيل[  أهلك  اللهم  أمريكا،  أهلك  ]اللهم  الصلوات  في 
يدعون في القنوت لولي األمر ولسالطين المسلمين، يدعون 
إلى  الناس  اليهود والنصارى. ليعود  لهم، وهم من يتولون 
القرآن، وليس إلى المفسرين الذين لعبوا بالقرآن، وشوهوا 

القرآن، وحرفوا القرآن.

المشكلة أن الحديث الذي ذكرتموه )كتاب الله وعترتي 
والترمذي  كمسلم  صحاحهم  فــي  مــوجــوٌد  بيتي(  أهــل 
أيٍّ من  الله وسنتي( في  )كتاب  والنسائي، وعدم وجود 
الصحيح  بالحديث  يلتزمون  ال  لكنهم  لديهم،  الصحاح 
قد  أنهم  األعظم  والمصيبة  سّنة،  أهل  أنهم  زعمهم  رغم 
اليوم حتى الدعاء على أمريكا وإسرائيل، بحسب  منعوا 
المنشور الذي وزعته وزارة الشئون اإلسالمية بالسعودية 
يجوز  ال  بأنه  قــالئــل-  أيــام  –قبل  مساجدها  أئمة  على 
لله  ألن  والنصارى؛  اليهود  على  بالدعاء  التعميم  شرًعا 
في إبقائهم حكمة حسبما عّللوا لذلك..!! وعلى كّل حال 

فلنا أن نسأل بأّن أسامة بن الدن على سبيل المثال كانت 
تصيح منه أمريكا رغم أنه لم يكن من أهل البيت ولم يكن 

موالًيا لإلمام علي؟

تصيح  وطالبان  أسامة  أمريكا..!!  على  خطراً  يشكل  أسامة 
منهم أمريكا وهي تعرف، أمريكا تعرف أن أسامة ال يشكل 
أن  نقطع-  -ونحن  يعرفون  اليهود  أمريكا،  على  خطر  أي 
يشكلون  ال  وطالبان  أسامة  بــأن  يعرفون  واليهود  أمريكا 
أي خطورة حقيقية على أمريكا؛ ألنهم ال يحملون أي رؤية 
لهذه األمة لتكون بمستوى المواجهة ألمريكا إطالقاً؛ ولهذا 
أسامة  ليحل  أسامة  ترميز  ترميزهم، عملوا على  عملوا على 
حقيقي،  خميني  برز  ألنه  مزيف؛  األمة كخميني  ذهنية  في 

خميني حقيقي. 
قهرهم  أذلهم  أربكهم  ـ  عليه  الله  رحمة  ـ  الخميني  اإلمــام 
جعلهم يتيهون، حتى قال عنه الرئيس األمريكي: ]هذا رجل 
إلهي[ قال عن الخميني رئيس أمريكا في أيامه: ]هذا رجل 
عندما  حتى  معه،  شيئاً  تعمل  أن  أمريكا  عجزت  إلهي[. 
التي  الطائرات  تضاربت  منـزله  من  اختطافه  على  عملوا 
أو  طََبس  صحراء  يسمونها  صحراء  في  الختطافه  أرسلوها 

قبس في إيران. 
تحت  أفكارنا  بــأن  يعرفون  وهــم  جديد  من  اليهود  فاتجه 
أيــديــهــم وتــحــت تــأثــيــر إعــالمــهــم وكــّتــابــهــم وتــحــت تأثير 
من  يوم  تستقر  يتركونها  -ال  لألمة  يصنعوا  أن  إلى  دعاتهم 
أمريكا  منهم  تصيح  مزيفة،  أعالم  مزيفة،  قدوات  األيــام- 
أذهاننا  لتتجه  عليها؛  خطورة  يشكلون  ال  أنهم  تعرف  وهي 

نحوهم.
هذه من األشياء الخطيرة جداً على المسلمين، أن اتجهوا إلى 
أن يصنعوا قدوات، قدوات. عندما وجدوا ]حسن نصر الله[ 
الله تبث  الفترة األخيرة، وأصبحت قناة حزب  في هذه  برز 
إلى بلدان أوروبا، وبرز كقائد قوي، وبرزت إسرائيل عاجزة 
أمام حزب الله وأمام صيحات حسن نصر الله، وبدأ صيته 
في صنعاء يأخذوا  الناس حتى  العربية بدأ  البالد  في  ينتشر 
األقمار التي تستقبل قناة حزب الله الفضائية، وتأثروا بنصر 
الله، اليهود يعرفون من هم الذين يشكلون خطورة عليهم، 
بهذه  بالنهوض  رؤيته  في  ترفعه،  في  ليس  دقنته،  في  ليس 
األمــة، كيف يمكن أن تتوقع ممن ال يرى اإلســالم إال دقنة 
المواجهة  بمستوى  األمة  يجعل  أن  و مسواكاً  قصيراً  وثوباً 
ضد اليهود وضد الغرب..!! ممن يرى أن الله قد أنعم علينا 
أن جعل الغربيين والكفار يصنِّعون لنا ونحن نعبده ونسير 
أن  يمكن  هذا  هل  لنا كل شــيء!  يصنعون  وهم  عبادته،  في 

يواجه الغرب..؟!!

هل نفهم من كالمكم السابق أن األمة قد تاهت بعد نبيها 
÷ مباشرًة..؟!!

نبيها،  نهج  تفرقت عن   ÷ الله  األمة من بعد رسول  فعاًل 
كما قال عن بني إسرائيل.. كانوا من بعد نبي من أنبيائهم 
ال  ÷ كان  الله  ورســول  بعد  من  اختلفوا  هــؤالء  يختلفون، 
يزال مريضاً، اختلفوا وهو ال يزال مريضا على الفراش )هلموا 
أكتب لكم كتاباً ال تضلوا بعده( قال عمر ومجموعة: )دعوا 
الله(..!!  إنه يهجر، حسبنا كتاب  الوجع،  الرجل فقد غلبه 

اختلفوا والرسول كان ال يزال حياً.
اختلفوا بعد ما مات، قتلوا من كانوا كأنبياء بني إسرائيل، 
في شهر رمضان قتلوا وصي رسول الله علي، وقتلوا الحسن، 
أئمة  وقتلوا  الزهراء كمداً،  فاطمة  وقتلوا  الحسين،  وقتلوا 
أهل بيته واحداً بعد واحد، وهم في هذه األمة بمنـزلة أنبياء 
بني إسرائيل في بني إسرائيل.. وكذبوا بالقرآن، ونبذوا القرآن 
إلى كتاب يخلق عقائد ليس  القرآن  وراء ظهورهم، وحولوا 
فقط تنسب البخل إلى الله، بل تجعل الله مصدر كل قبيح، 

وتجعله يقضي ويقدر كل قبيح. 
ولذا قلنا: إنما وصلت إليه األمة ليس نتيجة هذا التاريخ 
يتعلق  فيما  أسبابه  له  وإنما  الحاضر،  العصر  أو  الحاضر، 
باألمة، أسبابه المتالحقة منذ أن مات رسول الله )صلوات 

الله وسالمه عليه( إلى اآلن. 

كنت على وشك أن أسألكم بأن كالمكم ذاك حول عمر 
ا للصحابة كما يرجون لذلك..!!  بن الخطاب أال ُيعتبر سبًّ
حصل  ما  وذكــر  التاريخ  ذكــر  لو كــان  بأنه  تذكرت  لكني 
ا؛ لكان البخاري أول من سّب عمر بن الخطاب  ُيعتبر سبًّ
بإيراده لتلك الواقعة في كتابه، وفي روايتين أيًضا، حيث 
وفي  يهذي...(  فإنه  )دعوه  بقوله  األولى  الرواية  في  ذكر 
الرواية الثانية أن عمر بن الخطاب قال )دعوه فقد غلب 
عليه المرض.. حسبنا كتاب الله...إلخ الحديث(.. وعلى 
ما  إلى  األمة  تعالى يهدي  الله  أن  يؤكد  الذي  ما  العموم 

فيه المخرج؟

القيادة،  بالحديث عن  يأتي  التوحد،  بالحديث عن  يأتي  أنَُّه 
بني  عــداوة  عن  بالحديث  يأتي  الجهاد،  عن  بالحديث  يأتي 
إسرائيل لألمة، يأتي بالحديث عن اإلنفاق في سبيله في أثناء 
أمر  التي  اآليــة  هذه  بعد  حتى  إسرائيل..  بني  عن  الحديث 
فيها بالتوحد والتقوى واالعتصام الجماعي، وأن ال يختلفوا 
بني إسرائيل، ثم تحدث فيما بعد عن  سبقها بحديث عن 
}ُكْنُتْم  اآليــات:  هذه  في  استمر  أن  بعد  فقال  إسرائيل،  بني 
َعِن  َوتَْنَهْوَن  ِبالَْمْعُروِف  تَأُْمُروَن  لِلنَّاِس  أُْخرَِجْت  ٍة  أُمَّ َخْيَر 
الُْمْنَكرِ َوتُْؤِمُنوَن ِباللَِّه َولَْو آَمَن أَْهُل الِْكَتاِب لََكاَن َخْيراً لَُهْم 
ثم  عمران:110(  الَْفاِسُقوَن{)آل  َوأَْكثَُرُهُم  الُْمْؤِمُنوَن  ِمْنُهُم 
ثُمَّ  اأْلَْدَبــاَر  ُيَولُّوُكُم  ُيَقاِتلُوُكْم  َوِإْن  أَذًى  ِإالَّ  وُكْم  َيُضرُّ }لَْن  قال: 
ِبَحْبٍل ِمَن  ِإالَّ  أَْيَن َما ثُِقُفوا  لَُّة  ُيْنَصُروَن ُضِرَبْت َعلَْيِهُم الذِّ ال 

الحبل  اآلية112( ما  النَّاِس{)آل عمران: من  ِمَن  َوَحْبٍل  اللَِّه 
الذي أعطيناهم نحن؟ هو الوالء، البترول المعادن المصانع 
التي داخل بلداننا لشركاتهم هو الحبل الذي منحناهم نحن 
إلسرائيل  أيضاً  منحوه  الغرب  دول  من  وحبل  المسلمون، 

فأصبحوا على ما هم عليه...
عندما قال سبحانه وتعالى عن اليهود: }لََتِجَدنَّ أََشدَّ النَّاِس 
من  أَْشرَُكوا{)المائدة:  َوالَِّذيَن  الَْيُهوَد  آَمُنوا  لِلَِّذيَن  ــَداَوًة  َع
اآلية82( يريد منا أن نربي أنفسنا، وأن نربي أوالدنا على أن 
يحملوا  أن  والنصارى،  لليهود  الله  ألعــداء  عــداوة  يحملوا 

عداوة. 

لكنَّ هناك من ُيرّوج -رغم اآلية التي ذكرتموها آنًفا- إلى 
ــعــداء.. فكيف  ال الــســالم، وليس ديــن  أن اإلســـالم ديــن 

تردون على أولئك؟

العداوة في اإلسالم إيجابية ومهمة، العداوة إيجابية ومهمة، 
الزعماء  إذا كان  وإسرائيل،  ألمريكا  عداء  تحمل  إذا كنت 
فإنهم  حقيقياً  عــداء  يحملون  والمسلمون  عــداء،  يحملون 
سيعدون العدة ليكونوا بمستوى المواجهة، أما إذا لم يكن 
يكون  ولــن  أي شــيء،  يعدوا  لن  فإنهم  حقيقياً  عــداء  هناك 
لديهم أي مانع من أن يتعاملوا مع اليهود والنصارى على 
أعلى مستوى، حتى إلى درجة االتفاقيات للدفاع المشترك، 

االتفاقات االقتصادية وغيرها؛ ألنه ليس هناك أي عداء. 
أنت إذا لم تُِكّن عداًء لهذا أو لهذا، ال تُِعّد نفسك بمستوى 
لَُهْم  وا  }َوأَِعــدُّ الله سبحانه وتعالى:  قال  المواجهة، فعندما 
ٍة َوِمْن ِرَباِط الَْخْيِل تُْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اللَِّه  َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن ُقوَّ
أعــداء..؟!! يريد  في نفوسنا أن أولئك  ألم يرسخ  َوَعُدوَُّكْم{، 
منا أن نحمل هذه الكلمة، وأن نرسخ الشعور بالعداء؛ ألن 
تتجه  وعندما  القوة،  إعــداد  على  سيحملنا  الــذي  هو  ذلك 
مختلف  فــي  للمواجهة  نفسها  ستعد  الــقــوة  إلعـــداد  األمــة 
التجارة،  مجال  وفي  االقتصادية،  المجاالت  في  المجاالت، 
في مجال التصنيع في مجال الزراعة، في مختلف المجاالت.

حسًنا سيدي الكريم.. سؤال بسيط: ماذا نفعل نحن..؟!!

أنا أرى وأعتقد أن الزيدية، أن الزيود -وإن كانوا قلياًل- إذا 
اتّحدت كلمتهم، إذا بنوا أنفسهم، إذا وعوا هم، وهم يجب 

أن يكونوا أوعى األمة. 
ليكونوا  وترويضهم  عليهم  التأثير  بدأ  الذين  هؤالء  الزيود 
يواجهون  الــذيــن  هـــؤالء  هــم  السنّية  ــن،  اآلخــري ـنَّية  كالسُّ
ويمتلكون  الــدبــابــات،  يمتلكون  وهــم  بالحجارة  إسرائيل 
أن  يروضونا  أن  يحاولون  شــيء!  ويمتلكون كل  الطائرات، 

نكون سنّية من هذا النوع.  
أن  الزيود  على  يجب  واعين،  يكونوا  أن  الزيود  على  يجب 
يتمسكون   ، بمذهبهم  يتمسكوا  أن  حقيقياً،  وعياً  يحملوا 
بالثقلين، الذين وجه رسول الله ÷ األمة للتمسك بهم، هذا 

من أوجب الواجبات علينا. 
اآلخرين  العرب  ننقد  العربية،  األنظمة  ننقد  اآلن  ألسنا 
فعاًل  بــرزوا  الشيعة  الشيعة،  نحن  طيب  سنة،  ومعظمهم 
أشد إنكاء إلسرائيل وألمريكا، إيران، حزب الله برزت أقوى 
عدو لدود ألمريكا وإسرائيل، وأفضل أجهزة إعالمية لديها، 
تخلق وعياً لدى المسلمين.. نحن الشيعة الزيود يجب أن 
حزب  وعي  من  أكثر  اإليرانيين،  وعي  من  أكثر  واعين  نكون 

الله.
وإذا ما وعى الزيود أنفسهم وكانوا بمستوى المسئولية التي 
حملهم الله سبحانه وتعالى، أن يكونوا بمستوى الدفاع عن 
دينه، الدفاع عن عباده فال بد أن يصل الزيود -وإن كانوا 
يخلقوا  قــدرة  لديهم  يكون  أن  إلــى  بسيطة-  طائفة  بشكل 
الله، كما  حــزب  استطاع  المسلمين، كما  أوســاط  في  وعياً 

استطاعت إيران.
فنحن نحن طالب العلم، ونحن هؤالء الناس الذين نقول: 
لماذا العرب ال يعملون شيئاً..؟!! نحن نستطيع أن نعمل 
شيئاً، إذا رجعنا إلى القرآن كما استطاع حزب الله، وحزب 

الله من األمثلة اإللهية.

وضعنا  في  الزيدية  أصبحت  لقد  الكريم..  سيدي  فعاًل 
مــن جميع  للمؤمنين  وُمــبــهــًرا  رائــًعــا  أنــمــوذًجــا  ــراهــن،  ال
الطوائف، وأنموذًجا ُمرعًبا وُمفزًعا ألعداء الله من اليهود 
واعتصمت  توحدت  أن  بعد  وهذا  ومواليهم،  والنصارى 
بحبل الله، وعادت إلى كتابه، والتمسك به مع عترة أهل 
بيت نبيه ÷ الذي وّجهنا هو بنفسه إلى التمسك بهما، 
أوالً  سبحانه  الله  بفضل  وهــذا  نضّل،  ال  كي  واتباعهما؛ 
بيت  أهل  ومن  الكتاب  قرناء  من  باعتباركم  بفضلكم  ثّم 
بهم.. في األخير هل  نتمسك  بأن  أُمرنا  الذين   ÷ النبي 
يقيننا  -رغم  اللقاء  بها هذا  تختموا  أن  تحبون  من كلمٍة 
بأّن لديكم الكثير لتقولوه، لكّن وقت اللقاء لم يعد يسمح 

بهذا لألسف الشديد-؟

أن  وتعالى  سبحانه  الله  أســأل  بصائرنا،  ينور  أن  الله  نسأل 
يهتدي  ممن  يجعلنا  وأن  الكريم،  الشهر  هــذا  فــي  يوفقنا 
اليهود  يــوالــى  ممن  المتبرئين  مــن  يجعلنا  وأن  بكتابه، 
يتولى  وممن  والنصارى،  اليهود  من  ــَراُء  ُب نحن  والنصارى، 
اليهود والنصارى. اللهم إنا نبرأ إليك من اليهود والنصارى 
بأن والءهم  والنصارى، ونقطع ونجزم  اليهود  يتولى  وممن 
هو في من أسباب الذلة التي هذه األمة فيها، ونقطع ونجزم 
ونعتقد بأن الوالء لك ولرسولك وألوليائك وألهل بيت نبيك 
أن  اللهم  أسألك  األمة،  لهذه  المخرج  هو  الكريم  ولكتابك 

تهدينا وأن تعيننا... والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،

)*( جميع ما ورد من إجاباٍت للسيد/ حسين بدر الدين الحوثي، في الحوار أعاله، فهو اقتباٌس لبعض ما جاء في كلمته التي ألقاها في يوم القدس العالمي، في صعدة، بتاريخ: 28/ 9/ 1422هـ.



الوسائل  بعض  في  قيل  ما  عن  كثيرا  سؤلنا 
اإلعــالمــيــة الــمــحــســوبــة عــلــى حـــزب اإلصـــالح 
بوجود عناصر لنا في األحداث األمنية الجارية 

في صنعاء بالقرب من وزارة الدفاع .
ونقول: أوال : نتحدى هؤالء إن كانوا يثقون 
يثبتوا  أن  هــذا  إدعــائــهــم  وحقيقة  بصدقهم 
لهم  الحوثيين  فهل  ؟  بعيد  أو  قريب  ذلك من 
تم  حتى  البشر  من  غيرهم  عن  تميزهم  سمة 

معرفتهم!؟ أم ماذا ؟
ثانيا : ما أكثر األكاذيب التي توجه إلينا في 
هوس غير طبيعي يؤكد بما ال يدع مجاال للشك 
فشلت  والمناصب  والثروة  السلطة  تقاسم  أن 
ويريدون أن يحملوا أطرافا أخرى هذا الفشل .

ثالثا : ما يجري حاليا وما جرى سابقا يؤكد أن 
المبادرة الخليجية فاشلة ألنها مثلت مواجهه 
الشعب  بها  طــالــب  الــتــي  الــجــذريــة  للحلول 
التقاسم  مثلت  بفدية  وخــرجــت  ــثــورة  ال فــي 
اللقاء  فرقاء  حتى  أكثر  وال  أقل  ال  طرفين  بين 
حزب  خــرج  فيما  خسر  ممن  كانوا  المشترك 
اليمني  الشعب  وخــرج  بالكعكة  فــاز  اإلصــالح 
بكله بهذه الصورة القاتمة التي يعيشها حاليا .

رابعا : عندما لم تكن المبادرة الخليجية 
طبيعي  بشكل  االرض  على  للتطبيق  قابلة 
ــراء  اضـــطـــروا لــســن قـــانـــون الــحــصــانــة وإجــ

موعدها  غــيــر  فــي  الشكلية  االنــتــخــابــات 
عنه  قالوا  طالما  الذي  االنتخابي  وبسجلها 

أنه مزور وغير دستوري .
وألنها أيضا غير قابلة للتطبيق فقد احتاجوا 
ــرى وجــوب  ــتــي تـ ــاوى الــشــرعــيــة ال ــت ــف ــى ال إلـ
المشاركة في االنتخابات وتبرر قانون الحصانة 
للقتله والمجرمين ألن في ذلك رضاء لله تعالى 

حسب زعمهم.
والنفوذ  والــمــال  السلطة  تقاسموا  وبعدها 

والجيش فماذا كانت النتيجة ؟
الذي  الذريع  الفشل  هــذا  كل  وبعد  واليوم 
االقتصادية  األوضــاع  إليه  آلت  وما  إليه  وصلوا 
الشامل  والتفريط   %100 نسبة  مثلت  زيادة  من 
في سيادة الوطن والسماح للخارج بإدارة البالد 
هذه  بمثل  الفشل  هــذا  من  يهربوا  أن  يريدون 
األكاذيب )عناصر حوثية تحاصر وزارة الدفاع!!(
إلى متى ستكذبون على الشعب اليمني 
وتــعــودوا  بالحقيقة  تعترفون  ال  ــمــاذا  ول
للحل أو تبحثون عن الحل مع بقية أبناء 

الشعب اليمني.
اليمني  الشعب  أنكم تحكمون  بما   : خامسا 
تدركوا  وأن  الكاملة  المسئولية  تحمل  فعليكم 
بإتهام  ينجح  لن  النتائج  هذه  من  الهروب  أن 

سخيف وكاذب ال أساس له من الصحة .

ليس علي عبدالله صالح وحده من يؤدي دور الشيطان في اليمن. إدارة 
البيت األبيض وسفيرها في صنعاء يؤديان الدور نفسه. وإذا كانت اللوس 
األمريكية  اليمنية  للعالقات  ينظر  بأنه  السابق  الرئيس  وصفت  انجلوس 
بوصفها "دفتر شيكات الحرب ضد اإلرهاب"، فبوسعي القول إن مساعد 
الرئيس األمريكي لمكافحة اإلرهاب جون برينان لم يزد عن أنه استعرض، 
قبل 3 أيام دفتر الشيكات المقدمة لليمن شيكاً تلو شيك أمام الكاميرات 
بطريقة مهينة تطفح بالرياء والمّن كرجل ثري يشكو ُكثر إنفاقه على عجزة 

ومعدمي األحياء الفقيرة. 
األمريكية  الخارجية  العالقات  مجلس  في  دار  أيام  قبل  ساخن  نقاش 
أو يهتم وكأنه جدل يخص والية  يعلم  لكننا كالعادة آخر من  اليمن  حول 
وجهها  شديدة  انتقادات  على  رده  وفــي  كيمنيين!  يعنينا  وال  تكساس 
طيار،  دون  الطائرات  وهجمات  اإلرهــاب  على  الحرب  لسياسة  20 عضواً 
اليمنيين  المسئولين  اليمن كعادة  في  األمريكية  الغارات  برنان  ينكر  لم 
ومراسلي وكاالت األنباء. قال كرجال العالقات العامة إنها "جزء من الحل 
ال المشكلة" نافياً أنها "ولدت مشاعر معادية لألمريكيين". ثم أضاف بثقة 
متعالية:"إن ما يطرحه البعض منكم أن سياساتنا إزاء اليمن يغلب عليها 
األمن وجهود مكافحة اإلرهاب طرح غير صحيح". وكأنه يقول لمنتقديه 
من األمريكيين )اليمنيون أنفسهم ال ينتقدوننا مثلكم وهي بالدهم!( بل 

هذا  معنا"!  العمل  على  حرصاً  أكثر  اليمن  في  شركاؤنا   " حرفياً:  قال  إنه 
أسلحة  شحنة   12 هــادي  الرئيس  إيقاف  عن  األنباء  تواترت  فقد  واضــح. 
أقرت  فيما  أمــس،  ــى  األول بنشره  انــفــردت  خبر  حسب  وأوربــيــة،  روسية 
وزارة الخارجية األمريكية في 3 يوليو رفع الحظر عن اليمن وفتح الباب 
لتصدير األسلحة عبر البنتاجون ومقاوليه إلى البلد مصنف كسوق سوداء 
لألسلحة. سأحصي بعض جمل المّن في كالم برنان أمام مجلس العالقات 
ال  لليمن".  المتحدة  الواليات  قدمته  مدني  دعم  أكبر  "هــذا  الخارجية: 
المتحدث  أن  اليمن"  بشأن  شامل  أمريكي  "نهج  المسماة  كلمته  توحي 
"الــواليــات  الــنــقــود:  عــّد  ــة  آل وإنــمــا  العالم  فــي  دولــة  أعظم  رئيس  نائب 
المتحدة أكبر داعٍم لليمن في المساعدات اإلنسانية". وقال في فقرة َمنٍّ 
مليون  أكثر من 337  لليمن  األمريكي  الدعم  بلغ  فقط  العام  أخرى:"هذا 
دوالر". والله لو أن لليمن قادة ونخبة سياسية عزيزة نفس لبصقت في وجه 
هذا المبلغ التافه غير آسفة. إنه ال شيء. لُعاعة. خسارة اليمن في قطاع 
الكهرباء وحده جاوزت مليار دوالر )دون خسائر المواطنين( وكلها بسبب 
نائب  على  "البريداتور"  طيار  دون  من  أمريكية  طائرة  أطلقته  صــاروخ 
محافظ محافظة مأرب ويأتي السيد بيرنان بعد ذلك ليمّن علينا بفتاته! 
ليس بمقدور أي مبلغ على وجه الكرة األرضية أن يعوض خسارة من فقد 
المذابح  من  الكثير  وغيرها  المعجلة  مذبحة  في  عليه  عزيزاً  أو  له  قريباً 

التي قتلت أطفاالً ونساء وأبرياء. وال أحسب أن هناك آلة على وجه األرض 
معظمهم  نازح  ألف  لـــ140  المادية  ال  النفسية  الخسائر  حساب  تستطيع 
نزح من أبين بفعل غاراتكم الخاطئة التي زادت شعبية "أنصار الشريعة" 
وأتباعهم. ولما أزل أذكر القهر الذي رأيته في عيني الدكتور ناصر العولقي 
قبل شهور على حفيده عبدالرحمن، وحديثه للتايمز وقتها "يعتبر أوباما 
الكثيرون رجل السالم العالمي الحاصل على جائزة نوبل أما أنا وأسرتي فهو 
في نظري مجرد قاتل ومنافق". تنظر اإلدارة األمريكية إلى اليمن باعتبارها 
إن  بحق.  واقتصادياً  إنسانياً  مساعدته  تحاول  وال  إال  ليس  ناسفاً  حزاماً 
عالقة البيت األبيض باليمن انتهازية تقتصر على األمن والقاعدة وانتهاك 
بيرنان  ثلثا كلمة  الدليل:  وإليكم  بيرنان.  السيد  شيكات  ودفتر  السيادة 
إجمالي  نصف  أن  ورغــم  اليمنيين.  على  واإلحسان  الخير  أفعال  ســردت 
ويستفيد  واألمني  العسكري  للجانب  يذهب  دوالر(  مليون   337( الدعم 
للقارات  العابرة  شركاتهم  عبر  األبيض  البيت  صقور  األول  بالمقام  منه 
فهي  المحليون.  ووكالئهم  بالكوتر  أو  تشيني  لديك  التابعة  كهاليبرتون 
تشمل مثاًل شراء "طائرات بدون طيار، مدافع رشاشة، بنادق قنص إضافة 
إلى بناء قاعدتين تشغيل في الجنوب كما خصص مبلغ وقدره 29 مليون 
دوالر لشراء معدات وأجهزة اتصاالت وأجهزة متطورة للرؤية الليلية". إنهم 
يدعمونا بيد ويستردون نقودهم باليد األخرى! نصف المساعدات بحسب 
بيرنان إنسانية ونصف هذا صحيح. فـ110 ماليين دوالر قدمت ضمن خطة 
التجاوب اإلنسانية لألمم المتحدة و68 مليون لتحسين خدمات الصحة 
برامج  لدعم  للتنمية  األمريكية  الوكالة  مليون عبر  والمياه و74  والتعليم 
األمن الغذائي والتغذية األمر الذي مّكن منظمة اليونسيف، يقول بيرنان، 
من رفع مساعداتها المقدمة لألطفال الذين يتضورون جوعاً في اليمن" ال 
تخلو الجملة األخيرة من مبالغة فجة وإدعاء كاذب ووقح! ذلك أن الـ74 
مليون دوالر المخصصة للوكالة تشمل جهات عدة كمنظمة استجابة وما 

ونس كافيه..  وبوفيه  وقاعات  ونــدوات  مشاريع  على  ماليين  من  تنفقه 
اليمن  في  ترفيهية  مشاريع  نفذت  التي  "امديست"  مع  الشيء  نفس 
كـ"بطولة الشطرنج فتيات" فين أحزروا؟ في الجوبة وبطولة كرة السلة في 
مأرب التي ال تشتهر وحدها على ما يبدو بتصدير العبي كرة السلة للعالم! 
ففي عدن نفذت امديست دورة تأهيل مدربي السلة، وورشتا تأهيل في 
صنعاء وورشة تدريب كرة الطائرة فتيات أما أهم مشروع نفذته هو "برنامج 
المروج  حولنا  من  وكأن  سالم!  يا  اخضراراً".  أكثر  ليمن  الدراجات  قيادة 
الخضراء في كل مكان. أترون فيما تنفق المساعدات األمريكية؟ تتحدث 
المنظمات األمريكية المحترمة عن مليون طفل مهددون بالجوع والوكالة 
األمريكية للتنمية تعبث باألموال في إرضاء عادات األمريكيين وشغفهم 
الخارجية  ــرة  وزي موكب  ُرمــي  وهجعنا(  فلوسك  شل  )أخــي  السلة!  بكرة 
األمريكية هيالري كلينتون بالطماطم في مدينة اإلسكندرية مع أن أحداً 
أو  أمريكية  قتله طائرة من دون طيار  واحداً  أن مصرياً  الزعم  ال يستطيع 
اليمن، رغم  المصرية، كما في  باختراق األجواء  "البريداتور"  سمح لطائرة 
تقديم البيت األبيض أكثر من مليار دوالر سنوياً لمصر. وبينما أخفقت 
اإلدارة األمريكية إلى حد ما في احتواء الثورة المصرية نجحت بيسٍر مع 
تحصيل  الرئاسية  واالنتخابات  أزمة،  الثورة  فصارت  اليمن  في  السعودية 
حاصل وطبق مجاني غير تنافسي، ووقعت المبادرة الخليجية التي توشك 
ذلك  ثمن كل  وكان  أتاتورك.  دستور كمال  وكأنها  أحمرا  خطاً  تتحول  أن 
ناً. ثمن المعارضة اليمنية نصف حكومة، وثمن الرئيس السابق الحصانة  هيِّ
وعدم تجميد األرصدة، والرئيس الجديد تدريب 400 شخص من مسقط 
رأسه كحراسة خاصة. تبدو اليمن كرجل ُمْعدم متورط بالديون ومن قلة 
حيلته أخذ يؤذي نفسه بنفسه ويشج رأسه بحديدة حتى غطى الدم وجهه 

لكنه رغم كل ذلك لم ينجح في إثارة شفقة وعطف اآلخرين عليه.

المعايير  تحضر كأهم  الشريف  القدس  قضية 
ــتــيــارات  عــلــى صـــدق أو كـــذب الــكــثــيــر مـــن ال
وبرغم  المتعددة  واإليديولوجيات  السياسية 
االســتــثــمــار الــطــائــفــي والــمــذهــبــي الـــذي تعمل 
فإن قضية  األيام  االستكبارية هذه  الدوائر  عليه 
القدس تؤكد صدق كل األدعياء ولم يكن اإلمام 
على  التأكيد  من  يتوخى  عليه  رضوان  الخميني 
أهمية إحياء يوم القدس العالمي كقضية شيعية 
أو إيرانية خاصة بل على العكس هي قضية عربية 
ومع  الجغرافي  بالمعني  إسالمية  تكون  أن  قبل 
ذلك من الغريب أن األنظمة العربية التي كانت 
المجن  قلبت ظهر  الشاه  إيران  مع  تحالف  على 
الثورة اإلسالمية ال لشيء إال ألنها رفعت  إليران 

راية تحرير القدس والمسجد األقصى 
العربي  الرسمي  النظام  خــاض  ذلــك  وبسبب 
حــربــاً ضــروســاً ضــد إيـــران دامـــت حــوالــي ثمان 
النظام  أن  ــوام  األعــ مـــرور  مــع  ليتأكد  ســنــوات 
الصهيونية  المصلحة  من  اتخذ  العربي  الرسمي 
فحيثما  الصعد  مختلف  على  لتحركه  بوصلة 
كانت  الصهيونية  األمريكية  المصلحة  كانت 
لتقديم  ــزة  ــاهـ وجـ حـــاضـــرة  الــعــربــيــة  ــظــمــة  األن
اإلمكانات  وتسخير  ــوال  األم وصــرف  الخدمات 

هي  الصهيوني  الكيان  مصلحة  أن  المعلوم  ومن 
في القضاء على األمة العربية واإلسالمية وضرب 
المعادلة  وهذه  واالقتصادية  البشرية  مقدراتها 
التي  والكوارث  المآسي  المقلوبة هي سبب كل 
فلسطين  احتالل  منذ  العربية  األوطان  تعيشيها 
العراق والتآمر على سوريا وحركات  إلى احتالل 

المقاومة في فلسطين ولبنان 
إن طبيعة الصراع مع الكيان الصهيوني تختلف 
عن الصراعات المتعارف عليها فهو صراع وجود 
وكان اإلمام الخميني دقيقاً حينما شبه إسرائيل 
أو  تستأصل  أن  يجب  التي  السرطانية  بالغدة 
أنها ستفتك بالجسم وتهلكه وهذا ما هو حاصل 
اليوم فكل الفتن والحروب الطائفية وحتى النظم 
إرادة  وتــصــادر  الشعوب  تقهر  التي  المستبدة 
الخط األمامي في  األمة وتتآمر على هويتها هي 
حماية الكيان الغاصب من أجهزة المناعة داخل 
األمة وتتمثل في التيارات الحرة والشريفة وكذا 
العلماء واألحرار وما جرى ويجري في اليمن من 
حروب على الحركة الثقافية التي أسسها السيد 
حسين بدر الدين الحوثي لمجرد أنها تدعو األمة 
إلى  وترشدها  وكرامتها  عزتها  إلــى  الــعــودة  إلــى 
عدوها الحقيقي الذي هو سبب كل بالء ويقف 

خلف المؤامرات التي تحاك في الزوايا المظلمة 
العرب  كل  كرامة  عنوان  هي  القدس  ختاماً 
الحرية  عن  تخلِّ  هو  عنها  والتخلي  والمسلمين 
واالستقالل والحياة الكريمة والمستقبل المشرق 
ولم تنل هذه األمة من الهوان والمذلة والتبعية 
عن  تخلت  أن  بعد  الــيــوم  عليه  هــي  مــا  مثلما 
والــقــدس،  فلسطين  قضية  المحورية  قضيتها 
كفيلة  ــقــرآن  ال وتعاليم  اإلســـالم  روح  أن  على 
بإعادة الروح في الجسد المنهك من جديد ومن 
في  المقاومة  حركات  إلى  الخميني  اإلمــام  ثورة 
من  تعلي  التي  اليمنية  والثورة  وفلسطين  لبنان 
القدس  تحرير  راية  تنعقد  القرآنية  الثقافة  راية 

واستعادة فلسطين بإذن الله
ال  الــنــاس  أكثر  ولكن  أمــره  على  غالب  والــلــه 

يعلمون.

منذ أول صرخة وأول حركة يد ثائرة معلنة 
رفض الظلم والطاغوت، منذ أن انزاح كابوس 
وصارت  الناس  نفوس  من  واإلذالل  الخوف 
الظلم،  وجــه  فــي  بــالــصــراخ  تلهب  الحناجر 
وركونه  إجــرامــه  فــي  الطاغوت  تــمــادى  منذ 
إلى نفسه وإلى الشيطان، منذ الوهلة األولى 
يغرسون  الــنــور  إلــى  فيها  الــنــاس  خــرج  التي 
تحديهم  معلنين  واثقة  ُخطى  في  أقدامهم 
وسقطت  النظام  سقط  بالنصر..  ووثوقهم 
التي استخدمها من أجل أن  معه كل أداوته 
يأمن من مثل هذه اللحظة، سقطت معه كل 
الساعية  الصهيونية  األمريكية  المخططات 
إلذالل الشعوب وتفكيكها وإفسادها، عبر من 
والكرامة  العزة  ثقافة  عن  وإبعادها  يحكموها 
البشرية  األصــنــام  سقطت  الــقــرآن(..  )ثقافة 

لتعلن بنفسها هي وتقدم شهادة على عظمة 
القاهر  إنه هو وحده  الله وحكمته وقوته، إذ 
فوق عباده وأنه مالك السموات واألرض وهو 
وثق  مــا  فمتى  والنهي،  األمــر  ولــه  المسيطر 
الناس به وتحركوا في وجه المنكر، في وجه 
الباطل من أجل كرامتهم، من أجل حريتهم، 
الــحــق؛ فإنه  الــحــق، وال شــيء غير  مــن أجــل 
يستطيع  أحد  وال  ووليهم،  ووكيلهم  ناصرهم 
أن يغالبه أو أن يمنعه من أن يقضي أمراً هو 
الَْحِكيُم  َوُهَو  ِعَباِدِه  َفْوَق  الَْقاِهُر  يريده، ﴿َوُهَو 

الَْخِبيُر﴾.
منه  يطلبون  إليه  الــنــاس  اتجه  مــا  فمتى 
عليه،  معتمدين  به  واثقين  والتأييد  النصر 
ال  مــن  وهـــو  يخذلهم  ولـــن  يتركهم  لــن  فــهــو 
تأخذه سنة وال نوم من ال يغفل عن أن يفي 

ــذي قطعه ألولــيــائــه، مــن لــه جنود  بــوعــده ال
في  الــخــصــم  ولـــو كـــان  واألرض،  الــســمــوات 
واألموال  الجيوش  يمتلك  دموي  نظام  حجم 
وشتى وسائل اإلذالل والقهر، ولو كانت قوى 
استكبار بحجم أمريكا تسعى في األرض بكل 
ما تملك من قدرات لالستعباد وإفساد الناس 
جبروت  قوى  كانت  ولو  أراضيهم،  واحتالل 
وتنهب  وتدمر  تقتل  إسرائيل  بحجم  وإجــرام 
وتستبيح بحرية، فهم كلهم في محيط علمه 
وجل،  عز  هو  أمره  وتحت  وجبروته،  وقدرته 
ما  والـــزوال كــان  الــهــالك  بهم  أراد  مــا  فمتى 
ما  فمتى  نحن،  بنا  متعلقة  فالمسألة  يريد، 
ما  متى  الله..  على  اعتمدنا  ما  متى  وثقنا.. 
تحركنا وفق توجيهاته.. فهو ال يخلف وعده، 
واالعتماد  الثقة  محط  فــي  دائــمــا  وسنجده 

َمن  اللَُّه  ﴿َولََينُصَرنَّ  لوعده،  ناجزاً  والتوكل 
الّلِه  ﴿َوَعــَلــى  َعــِزيــٌز﴾،  لَــَقــِويٌّ  اللََّه  ِإنَّ  َينُصُرُه 

ِل الُْمْؤِمُنوَن﴾. َفْلَيَتَوكَّ
أعداء  به  يخوفنا  ما  أن كل  وسنرى كيف 
وسيصير كقشة  سيتالشى،  وعمالؤهم  األمة 
توقفهم  وال  تعيقهم  ال  الله،  أنصار  طريق  في 
أعمالهم  عواقب  وسنرى  إليه،  يسعون  عما 
وهـــوانـــا،  وإذالال  ــا  خــســران ــيــا  ــدن ال فـــي  هــنــا 
وسينجلي لنا ضعف وهشاشة أولياء الشيطان 
أنفسهم غضب  عن  يدفعوا  أن  عن  وعجزهم 
ْيطَاِن َكاَن َضِعيًفا﴾،  الله ومقته، ﴿ِإنَّ َكْيَد الشَّ
وأولــيــاءه  الشيطان  لتولي  يسعى  مــن  وكــل 
»أمريكا واسرائيل” فهو ضعيف وخاسر، وإن 
لله  فقط  والــكــرامــة..   والعزة  والنصر  الغلبة 

ولرسوله وللمؤمنين.

عليهم  الحسين  بن  العابدين  زين  علي  اإلمــام  دعــاء  كان من 
الله  شهر  يا  عليك  »السالم  يقول:  أن  رمضان  وداع  في  السالم 
من  مصحوب  أكــرم  يا  عليك  السالم  أوليائه.  عيد  ويــا  األكبر، 
السالم عليك من  األيــام والساعات.  في  األوقــات، ويا خير شهر 
شهر قربت فيه اآلمال ونشرت فيه األعمال. السالم عليك من 
عليك  السالم  فمّض.  منقضيا  وأوحش  فسر،  مقبال  آنس  أليف 
من مجاور رقت فيه القلوب، وقلت فيه الذنوب. السالم عليك 
اإلحسان.  سبل  سهل  وصاحب  الشيطان  على  أعــان  ناصر  من 
السالم عليك ما أكثر عتقاء الله فيك وما أسعد من رعى حرمتك 
ــك!. الــســالم عليك مــا كــان أمــحــاك للذنوب، وأســتــرك ألنــواع  ب
المجرمين، وأهيبك  أطولك على  ما كان  السالم عليك  العيوب! 

األيــام.  تنافسه  ال  شهر  من  عليك  السالم  المؤمنين!  صــدور  في 
السالم عليك من شهر هو من كل أمر سالم. السالم عليك غير 
المالبسة. السالم عليك كما وفدت  المصاحبة وال ذميم  كريه 
علينا بالبركات، وغسلت عنا دنس الخطيئات. السالم عليك من 
مطلوب قبل وقته ومحزون عليه قبل فوته. السالم عليك كم من 
سوء صرف بك عنا وكم من خير أفيض بك علينا. السالم عليك 
ما  عليك  السالم  ألف شهر.  هي خير من  التي  القدر  ليلة  وعلى 
كان أحرصنا باألمس عليك وأشد شوقنا غدا إليك. السالم عليك 
وعلى فضلك الذي حرمناه، وعلى ماض من بركاتك سلبناه. اللهم 
إنا أهل هذا الشهر الذي شرفتنا به ووفقتنا بمنك له حين جهل 
األشقياء وقته وحرموا لشقائهم فضله، أنت ولي ما آثرتنا به من 

معرفته، وهديتنا من سنته، وقد تولينا بتوفيقك صيامه وقيامه 
على تقصير، وأدينا فيه قليال من كثير. اللهم فلك الحمد إقرارا 
ومن  الندم،  عقد  قلوبنا  من  ولك  باإلضاعة،  واعترافا  باإلساءة 
ألسنتنا صدق االعتذار، فأجرنا على ما أصابنا فيه من التفريط 
أنواع  من  به  ونعتاض  فيه،  المرغوب  الفضل  به  نستدرك  أجرا 
أيدينا من شهر  بأعمارنا ما بين  الذخر المحروص عليه، وابلغ 
أو  في شهرنا هذا من لمم  به  ألممنا  اللهم وما  المقبل،  رمضان 
إثم، أو واقعنا فيه من ذنب واكتسبنا فيه من خطيئة على تعمد 
منا أو انتهكنا به حرمة من غيرنا فصل على محمد وآله واسترنا 
بسترك، واعف عنا بعفوك، وال تنصبنا فيه العين الشامتين، وال 
تبسط علينا فيه ألسن الطاغين، اللهم ومن رعى حق هذا الشهر 

حق رعايته وحفظ حرمته حق حفظها وقام بحدوده حق قيامها، 
وأتقى ذنوبه حق تقاتها أو تقرب إليك بقربة أوجبت رضاك له 
وعطفت رحمتك عليه، فهب لنا مثله من وجدك وأعطنا أضعافه 
من فضلك اللهم صل على محمد وآله واكتب لنا مثل أجور من 
اللهم صل على محمد  القيامة.  يوم  إلى  فيه  تعبد لك  أو  صامه 
نبينا وآله، كما صليت على مالئكتك المقربين. وصل عليه وآله، 
كما صليت على أنبيائك المرسلين، وصل عليه وآله، كما صليت 
على عبادك الصالحين، وأفضل من ذلك يا رب العالمين، صالة 
أكرم  إنك  دعاؤنا،  لنا  ويستجاب  نفعها،  وينالنا  بركتها،  تبلغنا 
من رغب إليه وأكفى من توكل عليه وأعطى من سئل من فضله، 

وأنت على كل شيء قدير.

نهنــئ األمــة اإلســالمية والعربيــة بعيد الفطــر المبــارك ونحيي ثبات وصمود الشــباب 
الثائريــن فــي كل مياديــن وســاحات الحرية والتغييــر، كما نزف التهاني ألبناء الشــعب 
اليمني واألمة العربية واإلسالمية بهذه المناسبة الغالية، وكلنا أمل واستبشار بتتابع 

بشائر الخير وتوالي آيات النصر عّما قريب إن شاء الله وليس ذلك على الله بعزيز.
ســائلين المولــى عــّز وجــل أن يعيده علينــا وقد تحــررت األوطــان، وتزلزلت عروش 

الطغاة والمستكبرين، ونالت الشعوب كاّفة حقوقها..
وكل عام والجميع بخير،،،        شباب الصمود

عن أحداث وزارة الدفاع!
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