
القيادية بالمجلس الوطني المستقل لشباب الثورة بعدن الدكتورة نجالء عبد الواسع: 

المستقل  الــوطــنــي  بالمجلس  الــقــيــاديــة  أوضــحــت 
عبد  نجالء  الــدكــتــورة  بعدن  اليمنية  الــثــورة  لشباب 

ــام  ــي ــع عــــن ق ــ ــواسـ ــ الـ
بصرف  عــدن  -| تتمات | ص2 |-{محافظ 

ا لقمع المعارضين له
ً

اإلصالح يجند 750 شخص

ضمن حربها العدواني على المخالفين

في احتفالية الجراف بالذكرى السنوية للصرخة

مفتى تعز العالمة سهل بن عقيل خالل فعالية للذكرى السنوية للصرخة:

المداني: ألعاب أمريكا في البلد هي من تقف بوجه الشعار 

الشعار عنوان لمشروع قراني متكامل، يبني أمة في مستوى المسؤولية ومستوى مواجهة التحديات، 

في ظل حالة االنكسار، والذل، والضعف، والعجز السائدة في العالم العربي واإلسالمي 

لحزب  تابعة  مسلحة  مجاميع  أقدمت 
األعيرة  بإطالق  الماضي  الثالثاء  اإلصــالح 
خرجت  جماهيرية  مسيرة  على  الــنــاريــة 
ذمـــار..  محافظة  مــن  ــوران  ضــ بــمــديــريــة 
وكــان األحـــرار مــن أبــنــاء آنــس خــرجــوا في 
لرسول  غضباً  حاشدة  جماهيرية  مسيرة 
الــلــه وسالمه  ودفــاعــا عنه صــلــوات  الــلــه 

الــذي  بالفلم  وتــنــديــدا  آلـــه،  وعــلــى  عليه 
حاول اإلساءة إلى المصطفى، وأكد األحرار 
والتواجد  األمريكية  التدخالت  رفضهم 
تقوم  وما  اليمن  في  والسياسي  العسكري 
ألجواء  انتهاك  من  االمريكية  الطائرات  به 

اليمن وقتل ألبناء بلد اإليمان والحكمة.
ــذه  ــ ــ ه ــل  ــ ــ ــث ــ ــ م أن  إلـــــــــــى  يـــــــشـــــــار 

حفال  الجراف  بحي  الماضي  االثنين  الله  أنصار  أقام 
خطابياً وشعرياً وإنشادياً ضمن فعاليات اسبوع الصرخة 

والخطباء  السياسيين  مــن  نخبة  فيه  شــارك  بصنعاء 
والثقافيين وعدد من الشعراء والمنشدين، تخلل الحفل 

ــمــات لــنــحــبــة من  كــل
السياسيين والمثقفين 

الجمعة  ثورية  فعالية  الحرية  ساحة  احتضنت 
الماضية بمناسبة حلول الذكرى السنوية للصرخة 
بساحة  الــعــز  شــبــاب  حــركــة  فــي مخيم  أقــيــمــت 

الحرية بتعز.. 
عمالء  داعيا  تعز  مفتي  تحدث  الفعالية  وفي 

أميركا في البلد إلى خلع عباءتهم
ووجه الشيخ العالمة سهل بن عقيل مفتي تعز 
تحت  يختبئون  ممن  المنافقين  إلى  قوية  رسالة 
عقيل  العالمة  وأشار  اليمن  في  األمريكان  عباءة 
إلى أن صرخة الضعفاء في وجه المستكبرين البد 

ان تبلغ االفاق مهما فعل اذناب واحذية الواليات 
المتحدة في اليمن.

الفقرات  من  عــددا  تضمنت  الفعالية  وكانت 
الــخــطــابــيــة وإلنـــشـــاديـــه، كــمــا ألــقــيــت عـــدد من 
على  جميعها  ــدت  أكـ ــمــداخــالت  وال الــكــلــمــات 
وهــذه  المناسبة  هــذه  تكتسبها  الــتــي  األهــمــيــة 
وجوه  في  الحق  صرخة  انطالق  ذكــرى  الــذكــرى، 
صعدة  بمحافظة  مــران  جبال  مــن  المستكبرين 
المقاومة  انطالقة حقيقية لمفهوم  والتي شكلت 

ضد االستبداد واالستكبار.. 
ــدد  وكـــــانـــــت عــ
ــن مـــحـــافـــظـــات  ــ مـ

من  عائدة  إصالحية  أقدمت مجاميع 
مسيرة دعت إليها مكونات حزبية تابعة 
طائفية  شــعــارات  إطــالق  على  لإلصالح 
من  خرجت  التي  المسيرة  عــودة  عند 
 26 يوم  ذكــرى  لمناسبة  التغيير  ساحة 
متطرفة  مجاميع  قامت  حيث  سبتمبر 

شعارات  بترديد  اإلصــالح  لحزب  تابعة 
ــهــا مـــن الــمــســيــرة  طــائــفــيــة عــنــد عــودت
وأحــرار  الصمود  شباب  مخيمات  أمــام 
وينك..  وينك  »ياحوثي  ومنها:  للتغيير 
اإلصالح يقلع عينك،، ال حوثية ال إيران.. 
وغيرها من  مــجــان«  مــش  الــســوري  دم 

مجاميع إصالحية تصدر شعارات طائفيه مقيتة بساحة التغيير بصنعاء

السنوية  الذكرى  في  الحوثي  الملك  عبد  السيد  ألقى 
المستجدات  إن كل  فيها:  قال  العام كلمًة  لهذا  للصرخة 
السياسة  تــجــاه  مــوقــف  هــنــاك  يــكــون  أن  ــرورة  أثــبــت ضــ
األمريكية "فالعدوان األمريكي مستمر، النزعة االستعمارية 
ازدياد.  إلى  وهي  ومستعرة  ومشتدة  محمومة  األمريكية 
وأضاف: "السعي األمريكي لالستحواذ على كل شيء في 
المنطقة والتحكم في شئون شعوبها مستمر ويجد واقعاً 

يساعده، التسلط اإلسرائيلي ومظلومية الشعب الفلسطيني 
قضية لم يحصل فيها أي تغير إيجابي، المعاناة مستمرة، 
اإلسالمية  والمقدسات  األقــصــى  للمسجد  التهديدات 
مستمرة "، في ظل ذلك موقفين موقف "المناهضة ألمريكا 
األمريكية  السياسات  يعارض  الــذي  الموقف  وإسرائيل 
العدوانية الموقف الذي يقف بوجه المؤامرات األمريكية 
الذي  "الموقف  الملك  عبد  السيد  وتابع  واإلسرائيلية، 
ينادي  الــذي  الموقف  أمتنا،  بكرامة  أمتنا،  بعزة  ينادي 
باستقالل بالدنا اليمن واستقالل أمتنا العربية واإلسالمية، 

الموقف الذي يقول يجب أن نكون كيمنيين وكمسلمين 
وكعرب أحراراً أعزاء ال نخضع للهيمنة األمريكية وال تتحكم 
أمورنا  في  بتدخلهما  نقبل  وال  بشئوننا  وإسرائيل  أمريكا 
وفي واقعنا. الموقف الذي يقول يجب أن نرفض التواجد 
العسكري األمريكي في بالدنا، يجب أن ال نقبل بما تفعله 
أبناء  تقتل من خاللها  غارات جوية  من  به  وتقوم  أمريكا 
شعبنا في البيضاء، في حضرموت، في مأرب، في مناطق 

أخرى من بلدنا اليمن".
واسترسل السيد عبد 
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}-التوعية الثورية / متابعات |-{
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14جريحا حصيلة مصادمات مدينة كريتر بين أنصار الحراك الجنوبي وعناصر اإلصالح

مليشيات اإلصالح تعتدي على مسيرة خرجت نصرة للرسول الله ÷ بمحافظة ذمار

مليشيات اإلصالح تعتدي على خيمة جبهة إنقاذ الثورة بتعز

نشطاء  مــن  الجرحى  عــدد  ارتــفــع 
الـــحـــراك الــجــنــوبــي إلـــى 14جــريــحــا 
اندلعت  التي  المصادمات  نتيجة 
عصر األربعاء الماضي بينهم وأنصار 
ــزب اإلصـــــالح الــيــمــنــي في  مـــن حــ
طبي  مصدر  وأفـــاد  كريتر،  مدينة 

المصابين  مــن  عــدد  أن  "لــأمــنــاء" 
متوسطة  بين  جراحاتهم  تــراوحــت 
وخفيفة، فيما قال قيادي في حزب 
من  هم  الحراك  نشطاء  أن  اإلصــالح 
لمجمع  الــمــقــابــلــة  الــســاحــة  هــاجــم 
الــبــنــوك الــتــي كــان الــحــزب يعتزم 
ذكرى  بمناسبة  فيها  فعالية  إقامة 

26سبتمبر.

بساحة  ــالح  اإلصــ حـــزب  مــن  مجاميع  اعــتــدت 
الحرية بمدينة تعز على مشاركين في ندوة نظمتها 

الثورة  انــقــاذ  جبهة 
بمدينة  الــســلــمــيــة 

تصدرها حركة شباب الصمود في ساحة التغيير بصنعاء

العدد ) 77 ( الجمعة 12 ذي القعدة 1433هـ  املوافق 28 / 9 / 2012م  )4( صفحات

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

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

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

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

                     من أحب الحياة عاش ذليال    -  |   -     هيهات منا الذلة  -|- 

اهلل أكرب  -|-  الموت ألمريكا -|- الموت إلسرائيل -|- اللعنة على اليهود -|- النصر لإلسالم

الموقف المناهض ألمريكا موقف متناسب مع الفطرة، متناسب مع الهوية اإلسالمية والوطنية، ومتوافق مع واجبنا الديني واألخالقي والوطني واإلنساني 

صرخة الضعفاء في وجه المستكبرين البد أن 

تبلغ اآلفاق مهما فعل أذناب أمريكا 
ــا الثورية ثوابتن

السيد عبد الملك الحوثي في الذكرى السنوية للصرخة 1433هـ

}-التوعية الثورية / خاص |-{

}-التوعية الثورية / خاص |-{

}-التوعية الثورية / متابعات |-{
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عفوك سيدي رسول الله محمد بن 
عبد الله صلى الله عليك وآلك وسلم 
تسليماً كثيراً.. عفواً فقومك يجهلون 

مقامك أو يتجاهلون.. 
)مــحــاولــة(  أنــهــا  ابــتــداء  يجهلون 
وليست  العالي  لمقامكم  لــإلســاءة 
من  إذ  يبلغوها  ولـــن  فــلــم  ــاءة(  ــ )إسـ
يسيء  و)الكمال(  )العصمة(  لـ  يسيء 
الفيلم  ــك  ذل ــا  وم الــنــاقــصــة،  لنفسه 

الرخيص المدنس إال انحطاطاً يزيد تعالي المقدس 
البشرية  لمعلم  اإلســـاءة  )محاولة(  فــإن  المسألة..  وإليــضــاح 
في  جــاءت  وأيدلوجية  عقدية  منها  أكثر  سياسية  األكرم÷  
توقيت مدروس وخطير وله مآرب أخرى.. يأتي الفيلم في ظل 
المنطقة  في  يعتمل  الذي  والتغيير  العربية  الثورات  إرهاصات 
الشعوب  وأن  خاصة  بالكامل  مفاعيله  توجيه  يتم  لم  ــذي  وال
مجدداً  القمقم  إلــى  تعود  أن  يمكن  وال  الشارع  طريق  عرفت 
المحتلة  الدولة  )إسرائيل(  يسمى  لما  الكثير  يعني  الذي  األمر 
المنطقة،  فــي  الوحيدة  الديمقراطية  تمثل  أنها  تدعي  التي 
االختبار  دائــرة  في  يدخل  مهم  معطى  فــإن  ذلــك  إلــى  وإضــافــة 
اليوم ببلوغ األخوان المسلمين السلطة في كل من تونس ومصر 
بالرغم  التجربة  التماهي مع  اليمن  ومحاولة حزب اإلصالح في 
أخطر  توقيت  وفي  ولليمن خصوصياتها،  نسخة شوهاء  أنه  من 
ألن حرباً عالمية بإدارة صهيونية تدور رحاها في سورية موطن 
ثمن  تدفع  والتي  وانسجامها،  وتكاملها،  وتعايشها،  الديانات 
شعوب  قتل  في  شعوبهم  بأموال  المقامرون  العربان  يدفعه  ما 

متزامنة  أيضاً  جاءت  اإلساءة  محاولة  أن  وإسالمية، كما  عربية 
مع توقيت زيارة البابا بنديكتوس السادس عشر إلى لبنان الذي 
اختير  بالعمل  قام  من  أن  عن  فضاًل  والسالم،  األخــوة  إلى  دعا 

بعناية شديدة وُمحكمة بانتمائهم لأقباط. 
البعض ال ينتبه إلى ذلك التماهي بين بعض مخرجات الثورات 
المهداة  الرحمة  لرسول  األخيرة  اإلســاءة  محاولة  وبين  العربية 
الثورات  صلب  من  خرجت  التي  األنظمة  فبعض  للعالمين÷، 
العربية تكرس الطائفية والمذهبية وتتحدث عن قطب سني في 
مواجهة قطب شيعي أو بحسب الرئيس محمد مرسي السعودية 
أية  أدري  وال  له  حامية  ومصر  الوسطي  السني  لإلسالم  راعية 
التكفيري،  الوهابي  بحاملها  السعودية  لدى  التي  تلك  وسطية 
وفي اليمن لهذا المنهج العصبوي التدميري تعبيرات عدة من 
خالل ما تفتعله بعض وسائل اإلعالم من تحشيد مذهبي خطير 
وما يفتعله اإلصالحيون من صراع ميداني مع الحوثيين بخلفية 
مذهبية وواجهة سياسية، وتأتي محاولة اإلساءة من خالل هذا 
الفيلم الصهيوأمريكي لتفتش في هذا المناخ الموبوء عن فتنة 
باسم  جحيم  إلى  المنطقة  تحويل  بغرض  مسيحية   - إسالمية 

األديان والمذاهب ال يسلم منها إال "شعب الله المختار". 
بعضاً  نــورد  شواهد كثيرة  التماهي  بهذا  القول  يعزز  ومــا 

منها: 
- حضور أصوات كثيرة من بين أوساط اإلسالميين والحركات 
من  األمريكان  تبرئة  تحاول  عربي  بلد  من  أكثر  في  اإلسالموية 
فعلتهم وتبحث عن تغريدات ُتجنب اإلدارة األمريكية مسؤولية 

محاولة اإلساءة. 
-ينشغل اإلعالم الرسمي العربي واليمن بينها وبعض اإلعالم 

للسفارات  بماحدث  اإلسالميين  على  أيضاً  المحسوب  الحزبي 
محاولة  على  االقتحام  ويقدم  صنعاء  في  وخاصة  االمريكية 

اإلساءة بصورة الفتة جداً وال تخطئها عين مؤمن. 
- في اليمن حزب اإلصالح تحديداً وقيادات من الصف األول 
قائد  تصريحات  بعد  وتأتي  األمريكية  اإلدارة  تبريء  والثاني 
اإلصالح التي قلل فيها من أهمية الغارات األمريكية في اليمن 
أمريكا من  بما تقدمه  قياساً  )الطفيفة(  بـ  والتي وصف أضرارها 

مساعدة الستقرار اليمن.. 
إطــار  ــي  ف تنتظم  ال  األعظم÷  لــلــرســول  ــاءة  ــ اإلسـ مــحــاولــة 
في  أيضاً  بل  الثورات  قلب  من  الوليدة  العربية  األنظمة  اختبار 
الستهداف  كمقدمة  الشعبية  الروحية  المشاعر  اختبار  إطــار 
المرتبط  الشريف(  )األقصى  المقدمة  وفي  األخرى  المقدسات 

باإلرث الديني المسيحي اإلسالمي. 
ويبدو من خالل رّدات الفعل أن االختبار نجح مع الحكومات 
السياسي  اإلســالم  على  المحسوبة  الجديدة  أو  الوليدة  السيما 
كما نجح نسبياً في اإلطار الشعبي الذي اليزال بحاجة لتوجيه 
دلّت  الغاضبة  الجموع  توجه  إثر  االحتجاجات  فحركة  الوعي.. 
الذي يقف وراء هذا  الحقيقي  المحتجين بعدوهم  على معرفة 
العمل أو الطرف الذي يبرر له ويهرب من االعتذار الرسمي، كما 
أن المواقف الشجاعة للكنائس المسيحية واألخوة المسيحيين 
تثبيت هذه  في  بشكل كبير  العربي ساهمت  العالم  في عموم 

المعرفة وتوكيدها. 
على أن المشهد في صنعاء يبدو مختلفاً بالمطلق وليس على 
أخرى  غربية  ســفــارات  باتجاه  تحركت  التي  الخرطوم  طريقة 
البوصلة، بل يحضر في صنعاء  ألمانيا لتعبر عن ضياع  كسفارة 

المارينز بعد أن تمت التعمية على وجودهم بالرغم من معرفة 
لتعزيزهم  مبرراً  أعطى  السفارة  اقتحام  ولكن  بذلك،  الجميع 
الدبابير  اليمنيون وأخرجوا  المرة غضب  بأعداد جديدة.. هذه 
المواطنون  وشاهدهم  الشارع  إلى  المارينز  خرج  عشهم..  من 
لــلــمــاريــنــز جــريــمــة مقتل وإصـــابـــة بعض  وتــنــســب  الــيــمــنــيــون 
فايرستان  جيرالد  لوصاية  الكامل  الرضوخ  ظل  في  المحتجين 
تصريح  في  قال  الذي  لليمن  الفعلي  الحاكم  األمريكي  السفير 
اليمن  مع  تشاورات  بعد  جاء  المارينز  استقدام  بأن  مؤخراً  له 
به  تقوم  ما  وطــأة عن  يقل  ال  الــذي  للتخفيف  منه  في محاولة 

الحكومة اليمنية من تسخيف. 
التحرك  من ضــرورة  الله  نصر  السيد حسن  إليه  ما ذهب  إن 
حول  اإلنسان  لمقدسات  التعرض  ُيجرم  أممي  قانون  باتجاه 
العربية  الــحــكــومــات  تتبناه  أن  الصعب  بــاألمــر  ليس  الــعــالــم 
واإلسالمية على أن ما يبدو لنا أنها أمريكية أكثر من األمريكان، 
ولــوث  سياسي  إســـالم  مــن  الــيــوم  فيها  بما  الــحــكــومــات  هــذه 
يحمون  الذين  المارينز  األخــوان  عن  بالدفاع  منشغلة  صهيوني 

بدورهم سلطة األخوان / األمريكان.. 
إيماءة

انقسام  بين  ربط  )إصالحي(  لباسندوة  اإلعالمي  المستشار 
اليمنية  الحكومة  وقبول  المارينز  وجود  وبين  اليمني  الجيش 
لتواجدهم معتبراً هذا االنقسام هو السبب ويأتي هذا التصريح 
علي  مسرحية  أن  نقل  ألــم  الحكومي..  التسخيف  سياق  في 
عليها  وتلتف  الــثــورة  تسرق  لم  صالح  علي  عن  انشق  محسن 
االحتالل  تحت  اليمن  بل ستضع  وتحرفها عن مسارها وحسب 

األمريكي الكامل؟!. 

عفوك سيدي رسول الله .. فلدينا "إخوان مارينز"!

اسكندر شاهر
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السيد عبدالملك

شعارات طائفية

مليشيات إصالحية

العالمة سهل بن عقيل

االعتداء على مسيرة بذمار

اإلصالح يجند

المداني: ألعاب أمريكا..

الملك في توضيح الموقف المناهض والمقاوم للغطرسة 
يكون  أن  يجب  يقول  الموقف  "هــذا  قائال:  األمريكية 
تجاه  كمسلمين  هويتنا  مع  ينسجم  أصيٌل  موقٌف  لنا 
عدائية  مواقف  من  اليهود  ومــن  أمريكا  من  يصدر  ما 
ومسيئة إلى أعظم رمز لنا هو نبينا محمد صلى الله عليه 
وآله وسلم". وأضاف السيد: "ويقول يجب أن نعمل على 
طرد األمريكيين من كل مواقعهم من كل قواعدهم التي 
واإلسالمية،  العربية  بلداننا  على  يسيطرون  خاللها  من 
مناطقنا  شــؤون  على  السيطرة  عــن  أيديهم  نبعد  وأن 
ذلك".  إلى  وما  النفطية  وثروتنا  االقتصادية  ومقدراتنا 
األصالة  عن  "يعبر  الموقف  هــذا  أن  إلــى  السيد  ولفت 

ويعبر عن المسئولية".
مــشــيــًرا إلـــى أن الــفــتــرة الــمــاضــيــة الــتــي تــحــرك فيها 
تقوده  الــتــي  العالمي  لالستكبار  الــمــقــاوم  الــمــشــروع 
أمريكا "لم يأت الزمن ليقول لنا أنتم مخطئون، لم يكن 
أمريكا  أن  يقول  ما  والمستجدات  األحــداث  سياق  في 
العربية  بالشعوب  ومهتمة  وحنونة،  ومخلصة،  صديقة، 
"كل  وأضــاف:  ــداً".  أب ودودة  إسرائيل  وأن  واإلسالمية، 
الموقف،  هذا  صحة  تثبت  المستجدات  األحــداث كل 
الهوية  مع  متناسٌب  الفطرة،  مع  متناسٌب  موقٌف  وأنه 
اإلســالمــيــة والــوطــنــيــة، ومــتــوافــق مــع واجــبــنــا الديني 

واألخالقي والوطني واإلنساني". 
وعرض السيد عبد الملك بالموقف المهادن لسياسة 
أمريكا والمحتار تجاه سطوة واستكبار أمريكا قائال: "بدالً 
في  التردد  من  وبــدالً  الحيرة،  من  وبــدالً  التذبذب،  من 
صف من تكون، أي موقف يجب أن تتبناه، وأين تكون، 
يقول  كمسلم  توجهاتك  ــك،  عــداءات ــــك،  والءات موقفك، 
الله،  رســول  محمداً  أن  وأشهد  الله  إال  إله  ال  أن  أشهد 
القرآن  أمة  من  محمد،  أمة  من  نفسك  تحسب  كمسلم 
تحتم عليك العودة إلى القرآن الكريم فالقرآن الكريم هو 

المعيار المهم".
تغير  إزاء  الشديد  أسفه  الملك  عبد  السيد  وأبــدى 
يحدد  "الــذي  أصبح  إذ  الناس  من  الكثير  لدى  المعيار 
المال"،  هو  وعداءاته  والءاتــه  وطبيعة  وتوجهه،  موقفه، 
أكثر  وقال: "الكثير من الناس مع من سيدفع إليه ماالً 
من  لو كــان  أمريكا، حتى  إلــى صف  يقف  لو كــان  حتى 
لمصلحة  يشتغل  األمريكي  للسفير  عبد  المال  له  يدفع 
لما  األمريكية،  السياسة  يخدم  لما  يتحرك  األمريكيين، 
لما  نفوذها،  يعزز  لما  البلد،  في  أمريكا  وطأة  من  يثَّبت 
يخدم سياساتها وتوجهاتها" ونوه السيد إلى أن المعيار 
لدى البعض "هو السلطة، يعني منصب معين ومنصب 
ليس منصباً حقيقياً منصب لن تكون فيه حراً لك قراراتك 
منصب  ال،  كمسئول..  كحر  موقعك  من  تتخذها  التي 
السفارة  حددتها  وظيفية  مهام  فيه  تــؤدي  عبداً  تكون 
الحكومية".  الـــوزارات  إلــى  وأنزلتها  مسبقاً  األمريكية 
محافظ  ــا  إم منصب  سيعطى  ــه  ألن "الــبــعــض  ــاف:  وأضــ
يعتمد  أن  حتى  أو  عسكري،  حتى  أو  وكيل  أو  مدير  أو 
ــام  األي هــذه  ينزلونها  الــتــي  الــســجــالت  ضمن  ويسجل 
أو أمنياً في وزارة الداخلية يغير  ويعطونه رقماً عسكرياً 

والمؤثرات  المعايير  هذه  كل  أن"  إلى  مشيًرا  مواقفه". 
والعوامل التي تغير مواقف الكثير من الناس من ضعيف 
اإليمان من عبيد الدنيا من عبيد المال هي عوامل زائفة، 

عوامل سيئة عوامل شيطانية ".
وخاطب السيد عبد الملك من اصطفوا في هذا الوقت 
آثرتم  "لقد  قائال:  األمريكية  السياسة  صف  في  الحرج 
عالقتكم بأمريكا فوق كل االعتبارات، حتى فوق مستوى 
اإلساءة إلى نبي اإلسالم، وإلى القرآن، وإلى مستوى قتل 
المسلمين، وإلى مستوى استباحت البلد، متسائال " أين 

هويتكم اإلسالمية؟ وأين هويتكم الوطنية؟!".
قائال:  العتيقة  السياسية  للقوى  خاطبه  السيد  وتابع 
أهم  عندكم  هي  بها  عالقتكم  تريد،  ما  أمريكا  "لتفعل 
اإلســالم،  ُيساء  اإلســالم حينما  من  أهــم  شــيء،  من كل 
أهم من الرسول حينما ُيساء إلى الرسول، أهم من القرآن 
حينما ُيساء إلى القرآن، أهم من المسلمين حينما يقتل 
البلد،  سيادة  تنتهك  حينما  البلد  من  أهم  المسلمون، 
ل  أهم من عزة وكرامة الشعب وسالمة الشعب حينما ُيذَّ
الشعب ويقتل الشعب ويهان الشعب. جعلتم عالقتكم 
بهم فوق كل شيء، أهم من كل شيء، وأقدس من كل 
المقدسات". منّوًها إلى خطورة هذه المواقف التي باتت 
ف للحقائق ﴿َوَمْن َيَتَولَُّهْم ِمْنُكْم َفِإنَُّه ِمْنُهْم﴾  بمثابة " َكشُّ
هو  هذا  الله،  يقوله  ما  هذا  سهلة،  مسألًة  ليست  يعني 
حكم الله، هذا ليس رأياً شخصياً، ليس تحلياًل صحفياً، 
ليس رأياً سياسياً، هذا هو حكم الله وما يقوله الله ﴿َوَمْن 

َيَتَولَُّهْم ِمْنُكْم َفِإنَُّه ِمْنُهْم﴾. 
"أتت  الملك:  عبد  السيد  قــال  الصرخة  ذكــرى  وعــن 
الذكرى السنوية للصرخة بشعار البراءة، وإعالن انطالقة 
ــذي يعبر عــن األصــالــة  ــرآن الــمــقــدس الـ ــق الــمــشــروع ال
االنتماء  مع  المنسجم  الموقف  عن  ويعبر  والمسئولية، 
الكثير  "هناك  أن  إلى  مشيرا  للوطن".  واالنتماء  لإلسالم 
هذا  أهمية  تثبت  التي  واألحـــداث  المستجدات  مــن 
لم  المشروع  "هــذا  أن  إلى  منوها  وضــرورتــه".  المشروع 
زيــادة ال  ترفاً، وال  فــراغ، وال فضوالً، وال  من  يكن منطلقاً 

ضرورة لها ال". 
عنوان  هو  "الشعار  قائال  الشعار  عن  السيد  وتحدث 
لمشروع متكامل وراءه مشروع قرآني متكامل، ومشروع 
المسئولية  مستوى  في  أمة  يبني  وواسع  عريض  ثقافي 
وفي مستوى مواجهة التحديات، ما نحتاج إليه في هذا 
العصر، في ظل حالة االنكسار، والذل، والضعف، والعجز 

السائدة في العالم العربي واإلسالمي إلى حد كبير".
ذاتــه هو موقف، موقف  بحد  العنوان  "هــذا  وأضــاف 
وأعداء  اإلنسانية  وأعــداء  الله  أعداء  من  للبراءة  شرعي 
الرسول وأعداء القرآن، وتابع السيد عبد الملك الحديث 
عن الشعار قائال: "هو أيضاً يكشف كثيراً من المؤامرات 
في  واإلســرائــيــلــيــيــن  لأمريكيين  الــزائــفــة  والــعــنــاويــن 
اإلنسان،  حقوق  الديمقراطية،  التعبير،  حرية  مقدمتها 
من  َيْنُفُذوا  أن  األمريكيون  يحاول  التي  العناوين  تلك 
الشعار  عن  حديثه  في  واستطرد   " شعوبنا،  إلى  خاللها 
ن  ملخصا مضمونه قائال: "هو أيضاً في المقام األول يحصِّ
نه من حالة االختراق األمريكي  المجتمع من داخله، يحصِّ
يحاولون  واإلسرائيليين  األمريكيين  ألن  واإلسرائيلي 
اختراق المجتمع العربي واإلسالمي من داخله، يحاولون 

وتيارات  شخصيان  المجتمع  داخــل  من  يستقطبوا  أن 
جنبهم،  إلــى  تقف  تناصرهم،  وأنظمة  وقــوى  وأحـــزاب 
ما  كل  معهم  تفعل  معهم،  تقاتل  تؤيدهم،  تعاضدهم، 
هذا  ومكائدهم،  مؤامراتهم  تنفيذ  في  تشتغل  يريدون، 
ويصنع  السخط  حالة  يغذي  الموقف  هــذا  المشروع، 
ألمريكا  الــعــمــالــة  تصبح  فــال  المجتمع،  ــل  داخـ منعة 
وإلسرائيل حالًة مقبولة، المجتمع الذي هو ساخط على 
أمريكا وإسرائيل يعبر عن هذا السخط، ُيبرز هذا السخط، 
واقعه  يصبح  وفــعــاًل،  ــوالً  وق عملياً  السخط  هــذا  ُيترجم 

الداخلي محصناً من العمالة".

الجمهورية شهدت فعاليات الذكرى السنوية الصرخة.
عن  بمنأى  الــمــرأة  تكن  لم  صنعاء  العاصمة  وفــي 
أسبوع الصرخة السنوي إذ احتضنت صالة مركز بدر 
في  المستضعفين  صرخة  فعاليات  بالصافية  العلمي 
نفذها  مختلفة  توعوية  وأنشطة  المستكبرين  وجــه 
هذا  العاصمة  مناطق  بمختلف  النسائي  الــقــطــاع 
نسائياً  إقبااًل  شهدت  ثقافية  فعاليات  عبر  األسبوع 
واسعاً يدل على مدى الوعي اإلسالمي الجهادي الذي 

وصل إليه المجتمع اليمني بمختلف شرائحه. 
يشار إلى أن الذكرى السنوية النطالقة صرخة الحق 
تفاعال  العام  هــذا  حصدت  المستكبرين؛  وجــه  في 
المرأة  دور  أهمية  أكد  وبشكل  التوقعات  فاق  كبيرا 
منطلق  مــن  انحطاطها  أو  بــاألمــة  بالرقي  وخــطــورتــه 

مسئوليتها في إنشاء األجيال وتربيتها. 
فعاليات أسبوع الصرخة في جانبها النسائي أكدت 
على ضرورة الوعي بالقول والعمل والوقوف بقوة في 
ل له نفسه االعتداء على هذا الوطن  وجه كل من ُتَسوِّ
أبناءهن على  سُيْنِشئَن  نساء  الوطن  فلهذا  وأبنائه؛.. 

العزة والكرامة ورفض الظلم والظالمين.. 

اإلصالح  حزب  ومليشيات  عناصر  قبل  من  االعتداءات 
لرسول  نصرة  تخرج  التي  المسيرات  على  األولى  ليست 
للتواجد  ورفضاً  وسلم  واله  عليه  الله  صلى  محمد  الله 
الماضي  األسبوع  اعتداء  حصل  إذ  اليمن  في  األمريكي 
شهيدين  سقوط  عن  أسفر  ريدة   – عمران  محافظة  في 

واالكاديميين ناقشت وضع البلدان اإلسالمية خاصة اليمن وعدد من الجرحى، وآخر بمحافظة حجة.
لنبي  المسيء  األمريكي  الفيلم  جراء  غاضبة  خرجت  التي 
البلدان  إشهار  ضرورية  إلى  وأشــاروا  وللمسلمين،  اإلســالم 
اإلسالمية سخطها ألعداء اإلسالم أمريكا وإسرائيل وضرورية 

مقاطعة منتجاتهم. 
لشباب  العام  المشرف  قــال  بالمناسبة  له  كلمة  وفــي   
أمام  اليوم  يقف  من  "أن  المداني  خالد  األستاذ  الصمود 
المهين  العمل  وأن  أمريكية،  لعبة  إال  هم  ما  الصرخة  شعار 
جبان،  عمل  السخط  شعار  ومسح  بمحو  به  يقومون  الــذي 
بهذه  يقوموا  من  على  األجــدر  من  كــان  المداني"  وأضــاف 
من  بدالً  وإسرائيل  أمريكا  على  سخطهم  يعلنوا  أن  األعمال 
إعالن سخطهم على من يعلن سخطه أمام أعداء الله أو كان 

من األجدر لهم الصمت. 

الشعارات المقيتة التي تعبر عن نفوس مريضة. 
بالتزامن  ثــوريــة  الــغــيــر  ــال  ــع تــأتــي مــثــل هـــذه األف
الذي خاطب )بحسب  األمريكي  السفير  وتصريحات 
رئيس  اليدومي  عبدالله  محمد  اإلعالمية(  المصادر 
"سيطر  بقوله  لإلصالح  اليمني  للتجمع  العليا  الهيئة 

على الزريبة" أي الساحة".

تعز.
إمرأة  خمسين  قرابة  أن  الندوة  في  مشاركون  وأفــاد 

أمام  تجمهرن  اإلصــالح،  تجمع  على  المحسوبات  من 
إلحــداث  بتعز،  الحرية  بساحة  الجبهة  خيمة  بــوابــة 
حالة من الشغب والفوضى، بهدف عرقلة ندوة للجبهة 
االقليمي  التدخل  ظل  في  السورية  األزمــة  مــاالت  عن 

والدولي في الشأن السوري.
وقامت المتجمهرات برشق الخيمة بالحجارة، ورمي 
المخلفات واألتربة إلى وسط الخيمة، التي كان يتواجد 
فيها العشرات من شباب الثورة المشاركين في  الندوة. 
من  والشتم  للسب  الندوة  في  المشاركون  تعرض  كما 

قبل المشاركات.
ونقل موقع "يمنات" عن مصدر لم يسمه  قوله  أن 
عددا من مليشيات اإلصالح انتشروا في محيط الخيمة 

بأسلحتهم، تحسبا القتحامها.
وأشار المصدر أن المسلحين هددوا باقتحام الخيمة، 
األســتــاذة  مطهر  نجيبة  الــدكــتــورة  إخـــراج  يتم  لــم  إذا 
ضمن  كــانــت  والــتــي  تــعــز،  بجامعة  التربية  كلية  فــي 
المشاركين في الندوة، التي حرص القائمون عليها على 
قراءة المشهد السوري من اتجاهات سياسية مختلفة.

بوجود  اإلصــالح  تذرع  الندوة  في  مشاركون  وأعتبر 
مجرد  الندوة،  في  المشاركين  ضمن  مؤتمرية  قيادية 
ذريعة إلفشال الندوة التي ستتناول الشأن السوري من 
وجهات نظر متعددة غير وجهة النظر اإلصالحية، التي 

يحاولون فرضها بالقوة.
للمرأة في مثل هكذا  استخدام اإلصالح  أن  وأشاروا 
اآلخــر  مــع  التعامل  فــي  انحطاط  على  مــؤشــر  أعــمــال، 

المختلف معه.
له  االعــتــداء كــان مرتب  أن  أفـــادت  مــصــادر مطلعة 
لهذا  عقد  اجتماعا  وأن  إصالحية،  قــيــادات  قبل  من 
الغرض في مقر تجمع اإلصالح في حي الروضة المجاور 
للساحة، حضره قيادات في اإلصالح ومعظم من حضرن 

لالعتداء والتجمهر أمام خيمة جبهة انقاذ الثورة.
المكلفات  تلقتها  توجيهات  أن  المصادر  ولفتت 
باالعتداء أثناء تجمعهن بالقرب من منصة الساحة، من 
تقوم بحراسة  التي  قيادي في مليشيات اإلصالح  قبل 

المنصة.

اليمني  التجمع  لقيادي في حزب  ريال  مليون   )20(
سابقاً  عــدن  في  المحلي  المجلس  وعضو  لإلصالح 
علية  اســتــولــى  متنفس  عــن  التخلي  مقابل  وذاك 
ابناء للتملك الشخصي بدون وجه  واستحدث عليه 
حق في حي عبدالعزيز بمديرية المنصورة بعد إن تم 
التعاقد مع السلطة المحلية في عدن لبناء متنفس 
لسكان الحي حيث من المقرر صرف مئات الماليين 

لعدد آخر مقابل نفس األمر.. 
المستقل  الوطني  بالمجلس  القيادية  واعتبرت 
فضائح  عن  للتستر  يأتي كمحاولة  ذلك  "ان  بعدن 
دماء  واستباحوا  الجنوب  نهبوا  الذين  اللصوص 
أبنائه، وأضافت " إن ما يقوم به محافظ عدن من 
دفع تعويضات مالية بمئات الماليين من ميزانية 
اليه  ينتمي  الــذي  اإلصــالح  حزب  لمشايخ  الدولة 
إلعادة ما نهبوه في الحرب الغاشمة بصيف 1994م 
منتهي  في  آمــر  يعد  وخاصة  عامة  ممتلكات  من 

المهزلة "
المستقل  الوطني  بالمجلس  القيادية  ونـــددت 
حزب  بممارسات  بــعــدن  اليمنية  الــثــورة  لشباب 
اإلصالح بعدن التي كان آخرها قيام وزراه الداخلية 
بتجنيد ما يقارب من 750شخص للعمل لدي األمن 
العام بعدن جميعهم من عناصر حزب اإلصالح ويتم 
ذمار  في  "االستقبال"  معسكر  "في  حاليا  تدريبهم 

لمده شهر ليتم إرسالهم بعدها إلى عدن. 
بان  المستقل  الوطني  بالمجلس  القيادية  وقالت 
وجود مثل تلك القوه التابعة لحزب اإلصالح وضمها 
رسميا "لوزارة الداخلية ليتم بعد ذلك توزيعهم علي 
منتهي  فــي  آمــر  يعد   " بعدن  األمنية  المرافق  كــل 
أنه يتم أعدادهم ليكونوا قوة خارج  الخطورة حيث 
 " ذلك  إن  بقولها  ذلك  على  وعلقت  الدولة،  سيطرة 

أشبه بمليشيا تابعة للحزب لقمع المعارضين له. 
إن  بعدن  المستقل  بالمجلس  القيادية  وقــالــت 
السيطرة  علي  يعمل  طويلة  فتره  له  األحمر  حميد   "
علي عدن والجنوب وقد سبق وان تعهد بذلك ومن 
خالل تمويله لحمله المنصورة وتعهده بكسر الحراك 
أوضح  المجلس  أن  إلــى  ونوهت  السلمي  الجنوبي 
موقفه من تلك التصرفات في بيان له، ولفتت إلى أن 
حميد األحمر يريد "أعادت ترتيب وضعه من خالل 
السيطرة علي عناصر في األمن والجيش ليحذو بذلك 

حذو رفيقه جنرال الحرب علي محسن األحمر"
إلــى "أن  الــواســع  الــدكــتــورة نجالء عبد  ــارت  وأشـ
بتوظيف  صيف94م  حرب  بعد  قام  اإلصــالح  حزب 
عدد كبير من عناصره في جهاز اآلمن السياسي في 
الجنوبية ومنحهم  المحافظات  عدن وفي كثير من 
رتب عسكريه كبيرة وان ما يحدث اليوم هو مشهد 

يعيده حزب اإلصالح ويكرره.
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مــثــل طــوابــيــر الــصــبــاح فــي ســاحــات تــرديــد 
القسم.. بصمت خجول بال عزاء.. يقف  نشيد 
ناظر  أمام  مدرسة..  تالمذة  بانتظام  الشهداء 
شهداء  اعتذار..  شهادة  بانتظار  حــوار..  لجنة 
ويحمل  ــى..  ل ــمــدَّ ال عنقه  –بــعــضــهــم–  يحمل 

البعض اآلخر رأسه المجندلة.
طنجرة  من  بحياد  توزع صكوكها  حوار  لجنة 
مــمــلــوءة اعـــتـــذار.. وبــمــعــزوفــة جــوفــاء كأكبر 
تــبــدأ موسيقى  الــبــالد..  هــذه  فــي  وزيـــر  رأس 
األسى..  مهرجانات  شريط  وقص  التوزيع  فرح 
وشرايين  فينا  الصبر  وريـــد  وذبـــح  الــتــهــريــج.. 

االحتمال.
أيها  صمت  انضباط..  الحفل:  عريف  يــردد 
حضرة  فــي  باحترام  مواقعكم  خــذوا  القتلى.. 
رأســك  اعــدل  قتيل  يــا  أنــت  الــمــوقــرة..  اللجنة 
قلبك  على  بإصبعك  أضــغــط  وأنـــت  الــمــائــلــة.. 
إلى  الرأس  شقفة  قلياًل  ارفع  وأنت  المثقوب.. 
األعلى.. ثبِّت الشظية إلى أقصى اليمين.. لملم 
األشالء في جعبة الصمت.. وكف عن التمتمة.. 
ابعدوا قلياًل نزف جراحكم عن سجاد  جميعكم 

اللجنة.. وكهنة االعتذار.
ملونة..  أضواء موت  أجــراس..  طقس مهيب 
تحيط بالقتلى.. تحاصر فيهم كل جرح عميق.. 
تدقق  المتخثر..  دمه  تفحص  جيداً..  تفتشه 
بمحاجر العين اليابسة صوتاً.. وبلؤلؤة الحدق.. 
بسخرية نصف ابتسامة الشفاة.. لعل أي منهم 
ناسف..  قهر  حــزام  اغــتــيــال..  مــشــروع  يحمل 

مخطط انقالب وثأر انفجار.
ورد  باقة  منكم  كــل  نمنح  القتلى  أيها  اآلن 
لديَّ  يعد  لم  ورد؟  يهمس-  شهيد  واعــتــذار– 
أنامل.. قتيل آخر.. ورد؟  ين وعشرة  أطراف كفَّ
بال عينين.. بال حبيبه.. قتيل ثالث.. ورد؟ بال 

شغب أطفال.. بال عائلة على مائدة طعام.
بسعادتكم  البوح  أجــلِّــوا  صمتاً..  الخطيب: 
إلى ما بعد هذه اللحظة الفارقة.. اللجنة وهي 
الُيقتل  بــأن  قتيل  كل  تعد  قتلكم..  عن  تعتذر 

ثانية.
من  يكفي  ما  لدينا  الزحام..  لطفاَ.. كفوا عن 
لـ كم  البطائق.. بطائق خطة قتل خمسية  ُحزم 

ملحمة.. كم مقتله.
نعد هذا الجمع.. ومنهم لقاطني هذا الوطن 
ظهر..  طلقة  منكم  لكل  إن  بــالــدم..  الموشح 

شرف رصاصة وبطاقة اعتذار.
شاي  بجلسة  العجاب..  العجب  بالد  هذه   *
اجتماع..  بصباحية  حــوار..  لجنة  مائدة  على 
عقود حكم..  خطايا  تمحو  هزيل  ببيان شاحب 

شالالت دم.. وجرائم عظام.
هذه بالد تجاُوز الدم فيها أسهل من ردم حفرة 
إزالة  من  يسراً  أكثر  قلب  أحزان  طريق.. كشط 
مطب هذه بالد مسكونة بالموت المفتوح على 
ثنائية احترابات ال تنتهي وصنابير دم.. وبرشام 
تريقات نافذ األثر يؤخذ على ريق الصباح.. من 

لة. طبلية »مخازن شفاء« اللجان المشكَّ
وعـــذابـــات  لمقصلة  اعـــتـــذار!  ــلــجــنــوب..  ل
وهــدم  األرض  لتجريف  اعـــتـــذار!  ســـنـــوات.. 
لسرقة  اعتذار!  التاريخ..  ومخاصمة  الذاكرة.. 
ــال إلـــى بنوك  ــروة األجــي األوطـــــان.. تــســريــب ثـ
اعتذار!  صعدة..  لسداسية  اعتذار!  الغرباء.. 
أمهات  ولــديــار  ــذار..  ــت اع الــســاحــات  لشهداء 
اعتذار!  المطفأة..  ن  ديارهَّ لسراج  الشهداء.. 
الــتــقــاطــع.. والنقاط  فــي جـــوالت  الــمــغــدورون 
المموهة.. اعتذار! للجميل.. الشفاف.. ياسين 
ومشروع  قتيل  لكل  اعتذار!  اآلخر  هو  نعمان.. 
لكل  حبيسة..  أمــانــي  لكل  اعــتــذار!  قــتــيــل.. 
مكومة  ثائر  ولجثة  اعتذار!  مختطف..  سجين 
على رصيف االنكسار.. اعتذار! لثورة مجهضة 

مسلوبة القيادة.. اعتذار!
مع زمجرة كل هذا الجنون.. كل هذا الغياب 
للفطنة.. لكل هذا العبث.. التسطيح.. وتبسيط 
يعد  لم  اعــتــذار..  وعلكة  حــوار  بلجنة  الحلول 
يقال  مسامعكم  على  حصيف  شــيء  من  لدينا 
قليال  تنحوا  ثورتهم..  للشباب  أعيدوا  ســوى:- 
إلى الخلف أو كثيرا إلى الوراء.. إلى حافة القبر 
أو أية داهية.. اتركوا الشعب شماله والجنوب 
يقرر البوصلة.. ويقيم لغد أطفاله حكومة سمها 

ما تشاء.
لغة  مــن  معكم  لنا  تعد  لــم  كــثــيــراً..  تــنــجــواً 
عفواً..  أن:  قبل  المشهد  خارج  تنحوا  أُخــرى.. 

نمطركم بالُسباب!!

تكوينه  يتشكل  تكتل  أو  أو حركة  توجه  أي  إن 
التي  أهدافه  وحــي  ومــن  أبجدياته  وفــق  وتكتله 
الشكل  أمـــا  يــتــمــحــور،  وحــولــهــا  يــنــطــوي  عليها 
الخارجي فيكون عاكساً للهوية والمعتقد المتمثل 

في المعالم والدالئل والرموز والشعارات. 
في  وهادفية كبيرة  واسع  له مضمون  والشعار 
قيم  من  فيه  يتمثل  لما  والشعوب  األمــم  حياة 
روح  فيه  يجسدون  ورافــعــوه؛  أصحابه  يتبناها 
الهدف  ليخدم  فيصاغ  وأهــدافــهــم،  مبادئهم 
المنشود بغية وصول تلك األفكار، وتغلغلها لدى 
الجماهير، فاألذان شعار للدين وسنة للمسلمين، 
والنبي صلى الله عليه وآله يقول: ))أتاني جبريل 
أن يرفعوا  تأمر أصحابك  أن  يأمرك  الله  إن  فقال: 

أصواتهم بالتلبية فإنها شعار الحج((. 
والتكتالت  ــقــوى  وال والــطــوائــف  والــحــركــات 
منها شعار خاص  لكل  يبرز  أن  البد  التاريخ  عبر 
ومن  وفاعليتها،  وأهــدافــهــا  معطياتها  وفــق  بها 
شعارات  وتصمم  الهتافات،  ترفع  المنطلق  هذا 
وغيرها  الــدول  وأعــالم  والمؤسسات  الشركات 
والسياسية  والقومية  الدينية  الــشــعــارات  مــن 
ــة الــخــاصــة  ــتــجــاري ــعــالمــات ال والــتــجــاريــة كــال
بالماركات والشركات المصنعة، وحتى العسكرية 
كالشارات والرتب، مع مالحظة الفارق بين صدق 
وفاعليته،  ودوره  وتوجهه  مضمونه  مع  الشعار 
وبين أن يكون بريقاً ملفتاً خاوياً من الفاعلية، أو 

موجهاً لغير هدفه ومحتواه. 
تكرس  كثيرة  وشعارات  رموز  لها  والماسونية 
رأسها  وعــلــى  أبــرزهــا  مختلفة  بــطــرق  اليهودية 
نجمة  بزعمهم  تمثل  وهي  السداسية(  )النجمة 
والفرجار،  الزاوية  تقابل  من  تتكون  التي  داوود 
الهيكل(  )صــورة  ثم  اآلخــر،  على  أحدهما  ووضــع 
السالم،  عليه  سليمان  هيكل  إلــى  بها  يشيرون 
المكان  أي  الخفية  القوة  هيكل  به  ويقصدون 
في  جلساتهم  األُول  الــمــؤســســون  عــقــد  الـــذي 
إحدى أقبيته، و)الحية النحاسية المثلثة الرأس( 
ويرمزون بها إلى هدم الرئاسة الدينية والمدنية 
لشمعدان  تذكار  وهو  و)الشمعدان(  والعسكرية، 
اليوم، وهو  إسرائيل  الهيكل، وهو شعار  فقد من 
ما تم رسمه مؤخراً على الجدران التي عليها آثار 

العاصمة  فــي  المسلحة  المواجهة 
اليمنية صنعاء!! 

ــن تــلــك الــشــعــارات الــخــاصــة  ومـ
بالماسونية )الهالل( المتناقص الذي 
 )C(حــرف شكل  على  صورته  تكون 
لهم  الهالل كونوا  باإلنجليزية، ومن 
وهو   )Yin Yang يانغ  )ين  الـ  شعار 
الهالل المنقوص والنجمة. فهو من 
تعني  )ين(  فـ  المشتركة.  شعاراتهم 
الهالل العرجون. ويمثل آلهة القمر 

ألهة  تمثل  التي  النجمة،  تعني  و)يانغ(  )ديانا(. 
الحب فينوس

األكبر  للشرق  التابع  )الــهــالل(  محفل  وكــان 
العثماني، من أكبر المحافل الماسونية في لبنان. 
مشبوهاً  نشاطاً  المحفل  هذا  أفراد  بعض  وسجل 
من  روجــوا  التي  ــالم،  واإلعـ الصحافة  مجال  في 
خاللها أفكارهم بطرق ملتوية ومخادعة.. ومنهم 
اسم  مجلته  على  أطــلــق  الـــذي  ــدان  زيـ جــورجــي 
أن  من  الناس  بين  يشاع  ما  مستغاًل  )الــهــالل(. 
الهالل رمز إسالمي. فاتخذ من الهالل المقلوب 
والمنقوص )C( شعاراً لمجلته. معبراً بهذا العمل 

عن معتقداته الماسونية. 
األحــمــر(  )الـــهـــالل  منظمة  ــعــرف  ن هــنــا  ــن  ومـ
بانتهاجها الطريقة الماسونية من اتخاذها الهالل 

المعكوس شعاراً ورمزاً. 
على  مالطا  فرسان  منظمة  ســارت  هــذا  وعلى 
المرسوم  الــهــالل  فوضعت  الــمــاســونــي.  النهج 
وهي  البحري.  علمها  على   )C( على شكل حرف 
لإلسالم  الــقــديــم  بعدائها  الــمــعــروفــة  المنظمة 
أنــواع  أبشع  تمارس  كانت  والتي  والمسلمين. 
وتشن  اإلسالمية،  السفن  ضد  البحرية  القرصنة 
الواقعة  العربية  السواحل  على  الغارات  أشــرس 

شمال أفريقيا.. 
التاريخية  والمفارقات  العجاب.  العجب  ومن 
نرى  أن  واالســتــيــاء.  الدهشة  على  تبعث  التي 
المعكوس  الهالل  تضع  اإلسالمية  الــدول  معظم 
أمثلة  ومــن  الوطنية  أعالمها  على  المقلوب  أو 
الدولة  علم  يمثل  الــذي كان  التركي  العلم  ذلك 
في  الماسونية  تغلغل  على  والشاهد  العثمانية، 

انــخــراط  العثمانية  ــة  ــراطــوري ــب االم
سلطانها )مراد الخامس( في المسلك 
ــو الــشــقــيــق األكــبــر  ــي وهــ ــمــاســون ال

للسلطان )عبدالحميد الثاني(. 
وهذا ما يستدعي التوقف وإعادة 
في  اإلسالمية  الــدول  ِقبل  من  النظر 

تصاميم أعالمها الوطنية. 
الماسونية  شــعــار  فــي  واسترسلت 
ترسيخهم  بين  للمقارنة  وانــتــشــاره 
من  انطالقاً  لها  ونشرهم  لشعاراتهم 
الله  )شعب  أنهم  العام  والشعار  الكبيرة  الغاية 
المسلمين  وتــقــاعــس  انــحــســار  وبــيــن  الــمــخــتــار(، 
عن  ناهيك  بشعاراتهم  االعــتــزاز  فــي  دورهـــم  عــن 
حول  االلتفاف  عن  عجزهم  بل  ونشرها  تعميمها 
وثقافتهم،  هويتهم  ويوضح  يجمعهم  بــارز  شعار 
وإال فالشعارات كثيرة في التاريخ كشعار إسرائيل 
فوق  )ألمانيا  هتلر  وكشعار  المختار(،  الله  )شعب 
و)عجلة  المسيحيين،  عند  وكـ)الصليب(  الجميع( 
الحق( عند البوذيين، و)نجمة داوود( عند اليهود، 
و)طول اللحية وقصر الثوب( عند بعض الطوائف 
المتطرفة، و)ال حكم إال لله( عند الخوارج، و)ال إله 
والحياة مادة( عند الماديين، و)لنا عزى وال عزى 

لكم( عند المشركين في غزوة أحد. 
تراثهم  وفــي  المسلمين  لــدى  المقابل  وفــي 
اإلسالمي والعربي )الله موالنا وال مولى لكم( شعار 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة أحد رداً 
النبي  شعار  أمت(  منصور  و)يا  المشركين،  على 
الشعار  نفس  وهــو  وسلم،  ــه  وآل عليه  الله  صلى 
الذي هتف به اإلمام زيد بن علي عليه السالم، 
)نحن  المختار  عمر  بــه  هتف  ــذي  ال وكالشعار 
شعب ال نستسلم ننتصر أو نموت(، وشعار علي 
بن الحسين عليه السالم الذي رفعه في وجه ابن 
زياد )أبالموت تهدنني يا ابن زياد، فإن الموت لنا 
عادة وكرامتنا من الله الشهادة(، وشعار التوابين 
الحسين  اإلمـــام  وشــعــار  الحسين(،  لــثــارات  ــا  )ي
ال  )إني  والخالد:  المدوي  السالم  عليه  علي  بن 
الظالمين  مع  والعيش  ســعــادة،  إال  الموت  أرى 
النهج  الذلة( وعلى هذا  منا  و)هيهات  برما(،  إال 
وهذا السبيل كان وسار أئمة أهل البيت عليهم 

السالم آخرهم اإلمام الخميني، ثم السيد العظيم 
الحسين بن بدر الدين الحوثي:

أنا يا حسين بطولٌة لم تنتِه
بدم الشهيد نسجتها راياتي
وتلوتها )هيهات منا ذلة(
أسمعت آفاق الدنى آياتي

أنا يا حسين بك استبان لي الهدى
بك أهتدي في يقظتي وسباتي

نهج الحسين شريعتي وعقيدتي
وبصيرتي ومعزتي ونجاتي

أنا في دمي تجري تالوة هديه
ديني الشعار وراتبي وصالتي

فقارن أخي القارئ الكريم بين أن يكون شعارك 
يكون  أن  وبين  تمثاالً  أو  أو صنماً  أو هالالً  نجمًة 
شعارك الله الكبير الذي بيده ملكوت كل شيء 
تستمد  ومنه  تلجأ  وإليه  تثق  وبــه  تتوكل  عليه 

العون والنصر والتأييد 
إماَم البطولِة أما أنا

فيحلو بدربك ليْ مصرعي
إليَك انتمت هاهنا أحرفي
وقلبَي لمن جار لم يركِع

رفعُت شعارك لن أنثني 
جيوَش الطغاِة أال فاسمعي

علكة اعتذار!
خالد سلمان

محمد الشميري

الفكرية،  الــمــوروثــات  فــي  النظر  ــادة  إعـ ينبغي 
الحقبة  أفــرزتــهــا  الــتــي  والسياسية،  والــتــاريــخــيــة، 
الزمنية الماضية، ورمت بها بين أيدينا كمسلمات 
ودين نتعبد الله به، إذ ليس هناك شيء مسلم به ما 
دام مخالفا للقرآن، ومعارضا له، بما في ذلك كل ما 
يتعلق برسول الله÷، وما أثر عنه، ونقل على أيدي 
جيل  فيهم  بما  واألخبار،  السير  وكتاب  المؤرخين 

الصحابة والتابعين. 
ألن  قبله،  من  والرسل  باألنبياء  يتعلق  ما  وكذلك 
المصدر الوحيد لمعرفة هذه الشخصية العظيمة هو 
القرن الكريم، وأثر أعالم الحق من أبنائه الطاهرين 

الذين ساروا بسيرته واهتدوا بهديه. 
الضوء  نسلط  أن  نحاول  العجالة  هذه  في  ونحن 
اإلســاءة  من  العظيمة  الشخصية  هــذه  نــال  ما  على 
الماضي  في  والتحريف  والتشويه  واالســتــهــداف، 
والحاضر، واألسباب التي أدت إلى ذلك، وأهدافها 

ضمن ثالثة محاور رئيسية. 
المحور األول: 

الدعوة  مرحلة  ببدء  اإليــذان  بعد  حياته÷،  في 
وعناء  أذى  من  لحق  ما  به  لحق  بالحق،  والــصــدع 
نريد  ما  أّن  إاّل  من قبل مشركي قريش وكفار مكة، 
مع  قضاها  التي  المرحلة  تلك  هــي  عنه  الحديث 
أصحابه قائدا، ومعلما، ومرشدا، وهاديا، وقد برزت 
أصــوات  وارتفعت  شخصيات،  المرحلة  هــذه  فــي 
والمشاقة،  والعصيان  الــعــنــاد  طــابــع  عليها  غلب 
والخروج عن مقتضى الطاعة واآلداب، وقد تعّرض 
الــقــرآن الــكــريــم لــشــيء مــن ذلـــك، كــمــا فــي ســورة 

الحجرات والجمعة والنساء. 
في  أوامــره  وُعصت  الرسول،  توجيهات  وُرفضت 
أكــثــر مــن مــوطــن ومــوقــف، وقــد بـــرزت أمـــام هذه 
قائد  كأعظم  الرسول÷  شخصية  عظمة  المواقف 
رؤفا رحيما  المؤمنين  البشرية، حريصا على  عرفته 
راقية  نــمــاذج  اآلخــر  الجانب  فــي  بــرزت  بهم، كما 
وشخصيات فريدة، تطّبعت بطابع اإليمان والتقوى، 
المؤمنين  أمــيــر  كشخصية  والتسليم،  والــطــاعــة 

علي$. 
الله÷ على  ــول  الــمــرحــلــة حـــرص رسـ هـــذه  فــي 
مكانها  وتعزيز  وتزكيتها،  إيمانية  تربية  األمة  تربية 
وحضورها ومستقبلها، وبناء دولة إسالمية بمشروع 
متكامل ونظام راق، وفق أسس ومعايير حكيمة على 
حياته  من  األخــيــرة  المرحلة  وفــي  ربــه،  من  بصيرة 

أكمل مشروعه ببيان ما أنزل إليه من ربه، وتبليغ ما 
الله به، وحّصن أمته وعصمها من الضالل في  أمره 
يوم غدير خم، عندما رسم معالم النظام السياسي 
وتحديد  األمـــر  واليـــة  مقدمته  ــي  وف اإلســــالم،  فــي 
اإلسالمية  الدولة  بناء  الستقرار  الضامنة  المعايير 

واستمرارها. 
أّن تلك الشخصيات سرعان ما عادت وبرزت  إالّ 
واألســس  الترتيبات  تلك  كل  متجاوزة  جديد،  من 
وتضّيع  لتضيع  وانحطاط،  غباء  المحكمة، في حالة 
معها أمة بأكملها على يد من؟؟؟ على يد من عاشوا 

مع الرسول÷، وسمعوا صوته ورأوا صورته. 
المحور الثاني: 

وهي مرحلة انعكاس للصورة األولى المقززة، حيث 
بالمعاندين  واقتدت  المخالفين،  بالعصاة  تأّست 
والمنافقين، وتلّقت األمة في تلك المرحلة ضربات 
عن  انفصالها  بسبب  موجعة،  وسياسية  اقتصادية، 
الخطوط الضامنة واألسس الحكيمة، فُفصلت األمة 
الله÷  برسول  عالقتها  وُقطعت  تماما،  القرآن  عن 
وواليته، لتستقّر فيما بعد مقاليد األمور ومستقبلها، 
بين يدي والة أمر فّساق وأمراء عرابيد، دنسوا فطرة 

األمة ومسخوا هويتها. 
ليجد أولئك المتربصون فرصة سانحة لتغير ثقافة 
األمة، أمثال كعب األحبار اليهودي ... والمندسين، 
وبثوا سمومهم القاتلة، وقدموا ما لديهم من تعاليم 
رسول  وبإسم  إسرائيلية،  وروايــات  إلحادية  يهودية 
المحدثون  وانبرى  عليه،  وافتراء  كذبا  نفسه  الله 
والبالط،  السوء  وعلماء  السير  وكتاب  والمؤرخون، 
ــتــزيــف الــحــقــائــق وصــنــاعــة  وخــــــّدام الــســيــاســة ل
أمنية  وحماية  وسياسي،  مالي  بدعم  األكــاذيــب، 
ذلك،  في  وتفّننوا  الجاللة،  وبالط  الحكام  قبل  من 
عصر  وبدأ  والــرواة(،  المحدثين  )مدرسة  وتأّسست 
استهداف  على  المقدمة  فــي  وحــرصــوا  الــتــدويــن، 
وتــشــويــه صــورتــه،  ــرم÷،  ــ األكـ ــرســول  ال شخصية 
وقــدمــوه بــخــالف مــا هــو عليه، وخـــالف مــا قدمه 
المخلة  الكاذبة  الروايات  ونسجوا  الكريم،  القرآن 
بالشرف وحسن الخلق واآلداب، ونسبوها إليه، كأّنه 
وأّن  الناس،  بين  )عورته(  فخذه  على  يكشف  كان 
نسائه  على  الحجاب  ُيسدل  بأن  أمره  من  هو  فالن 
ويسترهّن به، وأّنه كان يستمع إلى الغناء، ويحضر 
حفالت الرقص والمجون، ويحمل زوجته على كتفه 

لترى وتسمع. 

المؤرخون، وكتاب  السياسي ّقدمه  الجانب  وفي 
بأي  يتمتع  ال  سطحية،  بــصــورة  واألخــبــار  السير 
بالحرب  له  خبرت  ال  حكيمة،  قيادية  مواصفات 
وإدارة شؤون القتال، وأّن فالن وفالن هم من كانوا 
عسكري  قائد  وكأّنه  له،  ويخططون  عليه  يشيرون 
بليد وجبان غير محنك، بسيط وضعيف )مسكين(، 
بأسلوب  ومــعــاركــه  ــه،  لنا حــروبــه، وغــزوات وقــدمــوا 
وال  األمة  يجمد  بارد  تاريخي قصصي  وسرد  رقمي، 
يحركها، إلى آخر ما هناك مما ورد في كتب السير 

والتاريخ. 
ــاظ، والــعــلــمــاء،  ــ ــوّع ــ ــق آخـــر مـــن ال ــري ــرى ف ــبـ وانـ
لمصلحة  وتخديرها  الشعوب،  لتدجين  والمحدثين 
كذبا  باسمه  الفاسدة،  والسلطة  الحاكم،  النظام 
ــوال  وافـــتـــراء، ونــســبــوا إلــيــه الــكــم الــهــائــل مــن األقـ
وثّبتوها  المشين،  والسلوك  الغير حميدة،  واألفعال 
المجلدات  بطون  في  بأقالمهم  وسطّروها  بأيديهم، 
وصفحات الكتب، وتقّولوا عليه ما لم يقله، ونسبوا 
والحديث،  واألثــر  السنة  بإسم  منه،  ليس  ما  إليه 
ــرآن تــمــامــا، وفــصــلــوا أمــتــه عنه،  ــق وفــصــلــوه عــن ال
وربطوها بأرقام، وأحاديث نسبوها إليه زورا وبهتانا، 
مخالفة للقرآن ومعارضة له، مخلة بالدين ومفسدة 
للحكام  السياسي  العامل  وترك  واإليمان،  للعقيدة 
الحياة  بطبع  ــره،  أث الجائرين  والـــوالة  والسالطين، 
والمفتري،  المحرف  الّدين  ذلك  بطابع  والمجتمع 

وتغير ثقافة المجتمع القرآنية المحمدية. 
بينما أّنه في الجانب اآلخر ال زالت الصورة مشرقة 
وواضحة، فقد برزت شخصيات عظيمة من أبناءه، 
وشخصيته  الحقيقية  صورته  تقديم  على  حرصت 
تعّرضوا  وقــد  وعمال،  سلوكا  وتجسيدها  القرآنية، 
ومصادرة  إبـــادة،  وال  والتشريد  للقتل  وأنصارهم 
واالجتماعية،  والسياسية  الفكرية  الحقوق  كامل 
وقد أفرزت هذه الحقبة المظلمة من تاريخ اإلسالم 

هذه المرحلة المعاصرة اليوم، والظروف الراهنة. 
المحور الثالث: مرحلة العصر الحديث

حيث استحكمت فيها قبضة التيارات المنحرفة، 
نهائيا  األمـــة  بفصل  الــســابــق  الــمــشــروع  وأكــمــلــت 
القوة  منابع  على  والسيطرة  الله÷،  رســول  عــن 
ومصادر الحضارة والتقدم، وشّنت حمالت التكفير 
يحتفل  من  لكّل  والتضليل،  والتبديع  والتفسيق، 
بزيارة  يفكر  أو  األكرم÷،  الــرســول  مولد  بذكرى 
بإسم  الدينية  الفتاوى  وانطلقت  الشريف،  قبره 

اإلسالم وبإسم رسول الله نفسه، لتحريم زيارة قبره 
وبرسول  بالله  وكفرا  شركا  ذلك  واعتبار  الشريف، 
الــّشــرك  مظاهر  مــن  مظهرا  الــقــبــور  وجــعــلــوا  الــلــه، 
بالمولد  االحتفال  محاربة  أيضا  وكذلك  والوثنّية، 
تقود  بدعة وضاللة  ذلك  واعتبار  الشريف،  النبوي 

صاحبها إلى الّنار. 
قبر  عند  قليال  ولــو  الــوقــوف  اليوم  يحاول  ومــن 
للضرب  يتعّرض  ويـــزوره،  عليه  ليسّلم  الله  رســول 
المبرح، والركل واإلهانة، وقد نتج عن ذلك أن وصل 
أعداء اإلسالم، وأعداء رسول الله إلى إبراز وإعالن 
هم  مــا  كــل  ليتجاوزوا  الــواضــح،  العدائي  موقفهم 
مقّدس ومحظور، وخطا أحمر، وصوال إلى استهداف 
بتلك  ورســمــه  وتشويهه،  األكـــرم  الــرســول  شخص 
الرسوم المسيئة، التي ال يقبل عّباد البقر في الهند 
أن تصّور بها بقرة واحدة من أبقارهم، إّن المحورين 
األّول والثاني، كانا وال يزاالن سببا رئيسيا في إفساح 
فعلوا  ما  ليفعلوا  والنصارى  اليهود  أمــام  المجال 
المرحلة  في  الرسول÷  له  تعرض  ما  وأّن  الــيــوم، 
من  عنه  قيل  ومــا  وتحريف،  تشويه  مــن  السابقة 
كذب وافتراء، لهو أسوأ بكثير من ما يحصل اليوم، 
مع أّن المتأّمل للتاريخ والسيرة، يجزم ويقطع بأّن 
يداً يهودّية كانت هي من تصنع وتنسج خيوط تلك 
الله÷، أن  إلى رسول  المؤامرات، وأّن أكبر إساءة 
تسحق أمته وتستباح على هذا النحو من االستباحة، 
تقبل  وهي  واإلسرائيليين،  األمريكيين  أيــدي  على 
أحضانهم،  فــي  وترتمى  الــحــل،  عــن  وتعمى  بــذلــك 
وتركع لليهود والنصارى، بعد أن حررها يوما ما، وبنا 
حاضرها ومستقبلها، وجعلها سيدة األمم، وأخرجها 
من عبادة الطواغيت والمستكبرين، وقيود الوثنية 

وبراثن الجاهلية إلى عبادة الله وحدة. 
الله، ويلصق به،  أّن ما يقال عن رسول  فال غرابة 
التي  السابقة،  المشاريع  لتلك  امــتــداد  إاّل  هو  ما 
الزال أنصارها ودعاتها قائمين إلى اليوم، على نفس 
الفيلم  السلوك والمنهج، وال غرابة أن ُيصّرح منتج 
المسيء للرسول، أّنه اعتمد على ما رواه المسلمون 
الطعن  يجوز  ال  يعتبرونها صحاحاً  التي  في كتبهم، 
فيها وال مخالفتها، وال غرابة إن رأيناهم ساكتين عن 
وغيورين  وأقوياء،  أبطال  بل  للرسول،  اإلســاءة  تلك 
عليه  الله  صلى  الله  لرسول  يغضب  من  كل  على 
وسقوط  الحقائق،  زمن كشف  إّنه  حقاّ  وسلم،  وآلة 

األقنعة. 

الشعار معيار ثقافة األمة

فاضل الشرقياستهداف شخصية الرسول بين الماضي والحاضر



فيما أبناء الصهيونية يحرضون أطفالهم على قتل العرب والمسلمين.. أبناء اإلسالم يقتلون من يرفعون شعارات معادية إلسرائيل!

»كيف شعرت عندما تخيلت نفسك تقتل عربيا؟ ترد إحدى الفتيات ضاحكة »شعرت 
آخر  طفل  ويرد  الدبابة؟  هذه  على  تجلس  وأنت  تتخيل  »مــاذا  آخر:  سؤال  بالسعادة« 

بحماس: »أتخيل عربيا ميتا. وهذا يجعلني أشعر بالراحة والسعادة«. 
كان هذان سؤالين بين عدد كبير من األسئلة وجهها مخرج األفالم اإلسرائيلي الساخر 
إيتمار روز في فيلم تسجيلي عن »يوم في المتحف الحربى« في تل أبيب، ُبث على موقع 
أهداف مشروعة  أنهم  على  إسرائيل  أطفال  لسان  على  العرب،  الفيلم  ويصور  يوتيوب. 

للقتل، وكلمة »أقتل« و»أدمر« مترادفات ُمحببة لأطفال. 
الدبابات  فــوق  يتقافزون  وهــم  األطفال  يصور  رقيقة  بموسيقى  يبدأ  الــذى  الفيديو 
ويتدربون على استعمال الرشاشات والبنادق اآللية والقنابل اليدوية. ثم يتجول مخرج 
الفيلم بينهم موجها إليهم عددا من األسئلة بينها: كم شخصا سوف تقتل عندما تكبر؟ 
تجيب  الدبابة؟  داخــل  وأنــت  تتخيل  مــاذا كنت    .85 متلعثما:  جدا  صغير  طفل  يرد 
إحدى الفتيات »تخيلت عربا يطاردونني وأنا أقتلهم جميعا« ويرد آخر بحماس وسعادة: 

تخيلت سوريين بمالبس الكاكى.. وأنا أقتلهم. 
ويسألهم »روز«: في أي الجبهات تحب أن تحارب؟ فتتنوع اإلجابات على لبنان وغزة 
والضفة. ويعود »روز« ليسأل طفال آخر: »هل تخاف من الخدمة في غزة حيث الشوارع 

واألزقة ضيقة؟«، فيجيبه الصغير: »ال إن أصابوني، زمالئي سوف يساعدونني«. 
سالح  بين  اإلجــابــات  فتتنوع  فيها؟«  تحارب  أن  تحب  الــوحــدات  »أي  آخــر:  ســؤال 

الطيران والمدفعية والبحرية إلخ. 
فيلم روز الجديد والصادم يعيد لأذهان فيلما مشابها يصور بعض فتيات المدارس 
اإلسرائيليات وهن يكتبن -ما سمينه ساخرات- »رسائل حب« ألطفال لبنان على قذائف 

المدفعية التي أطلقت على لبنان في عام 2006، وقتلت 1200 مدنى. 
بعد  ثانية-  و47  دقائق   3 يستغرق  -الذى  للفيلم  أُضيف  والتبرير،  الدفاع  يشبه  وفيما 
ساعات قليلة من بثه العبارات التالية: هذا فيلم عن تأثير المتاحف الحربية على األطفال. 
العالم وليست قصرا على إسرائيل ومنطقة  المتاحف موجودة في دول أخرى حول  هذه 
الفيديو تم تصويره في إسرائيل لكن يمكن تصويره في أي منطقة أخرى  الشرق األوسط. 
من العالم في حالة حرب، والمناخ في هذه الدول يؤثر حتما على األطفال وآرائهم. ومن 
المعروف أن المجتمع الفلسطيني يشجع على مستويات عالية من التحريض والكراهية 

في نظامه التعليمي الذى يتضمن معسكرات قتالية لأطفال بداية من سن الخامسة. 
المدارس  تالميذ  أرسلها  شهيرة  رسالة  أيضا  لأذهان  يعيد  الجديد  الفيديو  محتوى 
الحكومية الدينية اإلسرائيلية من الصف السابع إلى العاشر -المرحلة اإلعدادية عندنا 

- للجنود اإلسرائيليين االحتياط عند اقتحامهم مدينة »طولكرم« أثناء انتفاضة األقصى 
التي بدأت في عام 2000 بسبب اقتحام آرئيل شارون لساحة المسجد األقصى، الرسالة 
التي نشرها وقتها عدد كبير من وسائل اإلعالم كانت تقول: »عزيزي الجندي، تجاوز كل 
القوانين، واقتل أكبر عدد من العرب؛ فالعربي الطيب هو العربي الميت، فليحترق كل 

الفلسطينيين في جهنم«. 

تداولت الصفحات اإللكترونية األسبوع الماضي فيلًما يقوم الصهاينة فيه بتحريض أطفالهم على قتل العرب والمسلمين جاعال من المسلمين أهدافا مشروعة للقتل واإلبادة، المفارقة أن هذا الخبر يأتي في وقت تمارس فيه عناصر محسوبة 

على اإلسالم.. حربا شعواء ضد من يرفعون شعارات معادية ألمريكا وإسرائيل، وهنا.. تعيد التوعية الثورية نشر الخبر بتفاصيله ،،،

 ستقتل عندما تكرب؟ ويرد عليه الصغري: 85.. واألطفال يختارون الحرب على غزة ولبنان والضفة وسوريا!
ً
* مخرج الفيلم يسأل: كم شخصا

معبر الوصول!
 إن أي حركة أو جماعة أو فئة تنطلق إلى العمل السياسي 
إنما تنطلق وفق مرجعية فكرية وأيديولوجية معينة،  وهذا ما 
يمنحها تماسكا وتأثيرا يفسح لها المجال للتحرك في المحيط 
الذي تعمل جاهدة على ترسيخ كيانها فيه وصوال إلى تحقيق 

غاياتها في إطار الوطن الواحد أو حتى خارجه..
وإذا كانت الحركات اإلسالمية قد مرت بأطوار لعل من 
أهمها تلك التي تنقل فيها وعايشها اإلخوان المسلمون بكل 
العمل  التحوالت في وسائل  الكثير من  وأفرزت  تموجاتها 
في  يعني  الذي  )الراديكالية(  مصطلح  فإن  لديها  الحركي 

األساس،  العمل على إحداث إصالح جذري وشامل وعميق من التحوالت في بنية 
بإقبال وفق مقررات وبرامج  أو  بنفور  التعامل معه  المصطلح يمكن  المجتمع،  هذا 
وآليات أصحابه أوال،  ثم وفق موقفهم من المكونات والجماعات األخرى التي تتقاسم 

معهم الموطن والمعاش. 
 والمقال هنا ال يهدف إلى النيل من هذه الفئة أو تلك ممن يمكن أن يصدق عليه 
المسميات،  أو  التوصيفات  خالل  من  غيرها  أو  )األصولية(  أو  )الراديكالية(  مفهوم 
السياسي وغيره، من خالل اإلشارة  للعمل  للبحث عن أرضية مشتركة  ولكنه يسعى 
األرض  هذه  على  مكون  أو  توجه  أي  مع  األفضل  التعايش  تتبنى  توفيقية  رؤية  إلى 
الطيبة بعيدا عن كل ما يؤدي إلى الشقاق الذي ال يخدم إال المتربصين بنا جميعا 
إبدال  في  تختزل  أن  يمكن  التي ال  وأهدافها  الرائدة  الثورة  وأد هذه  إلى  والساعين 

شخص أو أشخاص بآخر أو بآخرين. 
ثروة ضخمة  الجماعات اإلسالمية كانت كفيلة بتحصيل  بها  التي مرت  إن األطوار   
وهائلة من الخبرات تساعد في خلق بيئة صالحة للعمل السياسي واالجتماعي الناجح 
ال سيما في البيئات العربية اإلسالمية. ولكن حين ينطلق المرء من فكرة )حاكمية الله(، 
له  الذي  الخالق  باعتباره يحقق هدف  والعمل  التحرك  إلى  بثقة تدفعه  فإنه قد يشعر 
الحكم واألمر، وهو في الحقيقة إنما ينطلق من النصوص )النقل( التي قد ال يتفق معه 
أيديولوجية إسالمية. وعلى  على صحة كثير منها، جماعات أخرى منطلقة كذلك من 
فرض االتفاق على صحة المنقول )النص( فإنه تبقى مسألة تفسيره محل خالف، وبعد 
ذلك كله يبقى الخالف على موقع )العقل( حين يصادم )النقل( وهل يعد حجة أو مرجعية 
أو ال. إذن قد يكون الهدف مشتركا لكن طرق الوصول إليه قد تتشعب، فهل يمكنني أن 

أحملك على سلوك معين من خالل االتكاء على مقوالت مثل: )الحاكمية لله(؟ 
حياة  وأنظمة  قوانين  من  علينا  يفرضه  ما  نقبل  وال  الغرب  إمــالءات  نرفض  وإذا كنا 
باعتبار أن لنا رؤانا ومرجعيا تنا وحضارتنا وظروفنا... الخ، فإن مجتمعاتنا تجد داخلها 
الداخل  من  ولو كانت  بعينها  ومفاهيم  لــرؤى  والفرض  اإلمــالء  مع  يتعارض  ما  كذلك 
وترتدي عباءة الدين! وإن تحقيق الغايات النبيلة يقتضي الحرص على التصرف بحكمة 
ومراجعة المواقف كي ال نعود إلى المربع األول أو نكرر تجارب مرة طالما ذقنا جميعا 

مرارتها ونكون كالمستجير من الرمضاء بالنار. 
هذه  لكل  اتسعت  قــد  للتعايش(  مصغر  )كــنــمــوذج  التغيير  ســاحــة  كــانــت  وإذا 
االختالفات والرؤى في وقت من األوقات واستطاعت أن تتجه لهدف مشترك وتعمل 
للوصول  معبرا  وااللتقاء  اللقاء  هذا  يكون  أن  المؤسف  من  فإنه  بقوة،  تحقيقه  على 
إليه  ينظر  الــذي كان  لآلخر  حساب  فيها  يوضع  ال  ضيقة  ذاتية  غايات  إلى  وسبيال 

بوصفه شريكا فاعال في صناعة الثورة وإنجازاتها! 
للظروف  نتيجة  المراحل،  الجماعات اإلسالمية قد تخلت في كثير من  وإذا كانت   
والمتغيرات وتبدل الرؤى، عما كانت تعده ثوابت، فإنها يجب أن تستصحب هذه الخبرة 
في تعامالتها مع اآلخر وتقبلها لما عنده وتغاضيها عما تراه أو تظنه يصادم ما عندها، 
وبالتالي يجب أن تحذر كل الحذر من التشدد اليوم في أمور قد تتخلى عنها أو عن جزء 
منها غدا تحت مبررات قد تضطر لها مستقبال وتجد حرجا كبيرا في طرحها وشرحها 
وإقناع الناس بها في ذلك الوقت وهو ما يوقعها في تناقض يسوؤها أن يسجل عليها كونه 
ينال من رصيدها الذي تعول عليه في الوصول إلى أهدافها وتطبيق نظرياتها التي طالما 
بشرت بها وعملت على تسويق نفسها من خاللها، وكما ينبغي أن ال تسرف في المثالية 
فال  القول،  هذا  لنا  جاز  إذا  براجماتي،  مسلك  إلى  تنزلق  ال  أن  يجب  فإنها  تراها(  )كما 
تؤسس لنهج معين ربما يخدم مشروعها مؤقتا لكنه سيكون عبئا عليها وهاجسا مرعبا 
في يوم ليس ببعيد. حينما تتغاضي عما يمس أو يخل بالوطن والمقدسات والثوابت 
لقاء مكاسب ال يصح الرهان على تحققها أو بقائها وحينما تسعى لتوظيف المال العام 
أو الوظيفة أو الجيش لتحقيق مصالح حزبية أو قبلية أو غيرها ألنها حينئذ تكون بعيدة 

عن خيار الشعب ومصالحه الحقيقية وتتناقض مع قيم األمة وقضاياها. 
 إن الديمقراطية تحتاج لمزيد من المرونة حين تصبح خيارا يضمن التعايش. وإن 
ال  ألنه  الضيقة،  المصالح  على  العام  الصالح  تغليب  في  الجدية  تستدعي  الشراكة 
يمكن أن نأتي إلى الحق من طريق الباطل، كما ال يمكن أن ينتج االستئثار واإلقصاء 
أو  الدين  واحتكار  االستعالء  حالة  تولدها  التي  المصطلحات  الخ  و..  والتحريض 
الحقيقة ومنطق التفرد وغيرها مما يسلم البلد إلى مزيد من الصراعات التي ال تخدم 

المشاريع الوطنية المخلصة والصادقة. 

الصورة من الفلم المذكور 

حسن الصعدي

... وجع ينكئ النظام 
ً
المخفيين قسرا

غزاة داخل األمة المحمدية المسلمة!

"الــجــدران  حملة  كــانــت  لقد 

ــي أهــم  ــتــذكــر وجــوهــهــم " هـ ت

والثقافية  االنسانية  الجوانب 

الــثــورة، محاولة  أفــرزتــهــا  الــتــي 

التي  الـــســـوداء  الــفــتــرة  ــاء  إلحــي

يحكم  الزال  الــذي  النظام  يحاول 

بطمس تلك المرحلة والتنصل من مسئوليته تجاهها. 

السلطة  تقاسموا  الذين  اآلن..  يحكمون  الذين 

رسمها  الــتــي  قــســراً  المخفيين  صـــور  أوجــعــتــهــم 

الشباب على جسر مذبح ألنهم هم المتواطئين في 

االخفاء وهم المشاركين في ابشع جريمة في تاريخ 

اليمن المعاصر واعتبروها إدانة لماضيهم األسود.. 

ماضيهم الذي يحاول البعض غسله بكل الطرق.

المخفيين  صور  طمس  من  اليوم  حدث  ما  إن 

قسراً هي دليل على أن النظام الدموي برأسيه علي 

عبد الله صالح وعلي محسن األحمر لم يسقط بعد 

بل ما زال يمارس عنجهيته اليومية تجاه الجميع. 

تحية للشباب الذين رسموا الوجوه التي مازلنا نتذكرها.. 

الوجوه التي مازالت تعيش بيننا..

الوجوه التي سننتصر لها..

تحية لمراد سبيع ورفاقه..

وتحية ألسر المخفيين قسراَ..

وال تلتفتوا للقتلة.. 

على  وسلم  الله  وصلى  العالمين  رب  لله  الحمد 
محمد  وشفيعنا  وقائدنا  وحبيبنا  واسوتنا  سيدنا 

صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. 
فأن ما نسمع به من االساءة لحضرة نبينا االعظم 
ويجرحنا كأمة  يؤلمنا  وسلم  وآله  عليه  الله  صلى 
أعــداء  مــن  ذلــك  يصدر  عندما  ومــوحــدة  مسلمة 
االكــارم  وانبيائها  ورسلها  السماوية  الــديــانــات 
عليهم الصالة وأزكى السالم وهذا ليس بغريب وال 
عجيب ألن هذا ديدنهم وسلوكهم المشين الذي 
أخبرنا الله عنه في كتبه وأخبرنا رسله في هديهم 
أحبابهم  سائر  في سيرهم وسير  وعرفناه  وسننهم 
وورثتهم من العلماء واألولياء والصالحين أهل الله 
وخاصته ألنهم في الحقيقة هم أعداء الله ورسله 
وكل ما صدر ويصدر وسيصدر منهم من اإلساءة 
نعت ألخالقهم  وهو  وعدائهم  بكبر حقدهم  كبير 
المعتوهة  وعقولهم  المشبوهة  الملحدة  المريضة 
خير  المشينة  خواتمهم  وســوء  والتاريخ  واأليـــام 
شواهد عليهم منذ آدم أبي البشرية إلى يومنا هذا 

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 
ولكن ما يؤلمنا ويجرحنا أكثر أن هؤالء الشياطين 
المحمدية  األمة  اللئيمة قد غزونا داخل  البشرية 
باستمالة  داخــلــنــا  أجندتهم  وجــنــدوا  المسلمة 
النفوس ممن ال يحسن إسالمهم وساءت  ضعاف 
واألغنياء  الحكام  من  شهواتهم  واتبعوا  أخالقهم 
ورجال الدين وغيرهم ممن ينفذ سياسته سياسة 

الشيطان وضالالته وانحرافاتها. 
حرم  ما  واستباحوا  بدنياهم  دينهم  باعوا  الذين 
الله  يسر  مــا  وعــســروا  الله  وســع  مــا  وضيقوا  الله 
الله  حــرمــات  على  وتــعــدوا  الله  بشر  مــن  ونــفــروا 
وحاربوا  الرذيلة  ونشروا  الداخل  من  األمة  ونخروا 
الفضيلة وسعوا في األرض فسادا بل وأكثروه فيها 
وتسلطنوا على األمة باسم دينها وامتلكوا السلطة 
الدين  أعــداء  والــمــال واإلعـــالم بدعم ووحــي من 
خاللهم  ومن  بهم  نشروا  الذين  واإلنسانية  واألمة 
الظلم والفحشاء والمنكر والبغي وتقولوا على الله 

وأنبيائه وأوليائه األقاويل. 
والخطيب  سلطته  من  الحاكم  موقعه  من  فكل 
والتاجر من سوقه  والداعي من مسجده ودعوته 
ويدعون  تخصصه  من  وكل  منبره  من  واإلعالمي 

وأنهم  ورسله  الله  خلفاء  وانهم  حق  على  أنهم 
تعالى  قــال  الباطل  وسواهم  لهم  الحق  أو  الحق 
َقالُواْ  األَْرِض  ِفي  ُتْفِسُدواْ  الَ  لَُهْم  ِقيَل  ﴿َوإَِذا  فيهم 
الُْمْفِسُدوَن  ُهُم  ِإنَُّهْم  أاَل   * ُمْصِلُحوَن  َنْحُن  ِإنََّما 

َولَـِكن الَّ َيْشُعُروَن﴾. صدق الله العظيم
أفسدوا الدين والعقائد واألخالق والقيم والمبادئ 
والــعــرف  الحسنه  والــســنــن  الحسنه  والـــعـــادات 
ــوا مــن والــى  ــى غير أهــلــه وحــارب ــوا األمـــر إل وأوكــل
بالضالين  ووصــفــوهــم  والمؤمنين  ــه  ورســول الــلــه 
ــراض  ــ ــاء وأع ــ ــاحــوا دم ــب والــمــبــتــدعــيــن بـــل واســت
بالتفجير  وانتهوا  بالتكفير  فــبــدأوا  المخالفين 
الله  إلى  أولئك هم األسوأ والمسيئون حقا أساءوا 
بالتشبيه والتجسيم وبإنزال آياته وعقابه على من 
يخالف هواهم ولم يتبعوا أوامره وينتهوا عن نهيه 
بشريتهم  وجعلوا  وأنبيائه  خلقه  لصفوة  وأســاءوا 
التي  أخــالقــه  وكــذلــك  كموتهم  ومــوتــه  كبشريته 
التي  وحقيقته  أخفوها  التي  ونورانيته  خالفوها 
التي  وعظمته  وأسراره  وآدابه  وتعاليمه  تجاهلوها 
فضللوا  وأضلوها  جهلوها  بل  وحجبوها  أهملوها 
وجنده  الشيطان  بها  واســعــدوا  األمــة  بضاللتهم 
صفات  فحاربوا  األمــة  أعــداء  أعدائنا  )أوليائهم( 
وأخالق وأنوار وحقائق وأحوال نبينا صلى الله عليه 
وآله وسلم من خالل محاربة كل مجلس أو كتاب 
حقيقة  األمــة  يربط  إنــشــادي  أو  إرشـــادي  منبر  أو 
الله من خالل مجالس  أولياء  بنبيها وآله وأحبابه 
الذكر والموالد والصلوات والزيارات والمناسبات 
الدينية الروحية الفكرية والخيرية والنورانية التي 
تعلم األمة والعالم حقيقة هدي النبوة واصطفائها 
وكمال صفاتها التي تربط القلوب والعقول واالرواح 
بمصدر فيضها النبوي الرباني الذي يروي ويحيي 
ويمد ومكرم كل محب ومقبل ووارد ألنه رحمة 
نجّله  أن  أمرنا  الذي  ونوره وفيضه وكرمه  لنا  الله 
الخلوات  في  ونشهده  ونتبعه  ونواليه  ونعظمه 
حبيب  ألنــه  والمنامات؛  واليقضات  والجلوات 
فتقدست  وخلقا  خلقا  خلقه  وأكمل  ورسوله  الله 
يتبعه  أو  يعظمه  لم  فمن  وصفاته  ذاتــه  وتباركت 
أو يواليه فقد أساء لنفسه ودينه وله ولمن أرسله 

واصطفاه فهذا هو المسيء حقا. 
مجالس  بمحاربة  إســاءاتــهــم  فــي  وتـــجـــاوزوا  بــل 

ــه  ــاراتـ ــه وزيـ ــره وســيــرت ــ ذك
وأحبابه  وآلـــه  ومناسباته 
ــاب  ــ ــحـ ــ واألصـ اآلل  ــن  ــ مـ
ــحــيــن  ــصــال واألولـــــيـــــاء وال

ومناسباتهم أي مؤتمراتهم المحمدية التي تجمع 
والصلوات  والطاعة  الذكر  على  والمحبين  االمــة 
واطعام الطعام والتعاون على البر والتقوى واالمر 
لهم  وجعلوا  وشتتوا  وحرموا  وبدعوا  بالمعروف 
لهم  وصنعوا  وطائفية  وحزبية  سياسية  مناسبات 
واضلوا حتى  بها فضلوا  االمــة  شــاذة ضللوا  رمــوزا 
عــروة  االســـالم  عــرى  ونقضوا  الله  اولــيــاء  حــاربــوا 
واالضرحة  القباب  هــدم  على  تجرأوا  حتى  عــروه 
ونباش القبور فأصبحوا بذلك أعداء الله وأولياءه 
واإلنسانية تجردوا من أخالق النبوة وجردوا األمة 
منها ليفعلوا ما يحلو لهم؛ فهل بعد هذه اإلساءات 
إساءة؟ فها نحن ونبينا وآله وأصحابه وأولياء هذه 

األمة ورموزها العظام. 
أن  أعدائنا  تجرأ  وما  والخارج  الداخل  من  نطعن 
يطعنوا نبينا إال بعد أن مهدوا لهم الطريق ونفذوا 
علم  من  بذلك  علم  الداخل  من  المخططات  لهم 
واتحدوا  االســالم  أمة  يا  فتنبهوا  وجهل من جهل 
بالطهارة  واألكبر  األصغر  الحدثين  من  وتطهروا 
نبيكم  حقيقة  بذلك  لتدركوا  والمعنوية  الحسية 
وحقيقة  والنفيس  بالنفس  يفتدى  الــذي  األعظم 
ومودته  قربه  وأهــل  وأحبابه  وأهله  وهديه  دينه 
من اآلل واألصحاب واألولياء والصالحين والعلماء 
العاملين الهادين المهتدين لتعرفوا بذلك عدوكم 
الشيطان وجنده ومؤسساته في الداخل والخارج 
ــِخــُذوُه  َفــاتَّ ــُدوٌّ  َعـ لَــُكــْم  ــْيــطـَـاَن  الــشَّ تعالى: ﴿نَّ  قــال 
َعُدّواً﴾ وقد تكون هذه اإلساءة صحوة لهذه األمة 
وغيره لتربطها بنبيها حقيقته وتستمد من مدده 
طريق  الحق  طريق  بذلك  ليرسم  بهديه؛  وتهتدي 
نــورا  العالم  الـــذي سيمأ  وأخــالقــه  وهــديــه  نـــوره 
وفضال وأدًبا وعلًما وأخالًقا للعالمين وما أرسلناك 
أَْن  ﴿ُيــِريــُدوَن  تعالى:  وقوله  للعالمين  رحمة  إال 
ُيطِْفُئوا ُنوَر اللَِّه ِبأَْفَواِهِهْم َوَيأَْبى اللَُّه ِإالَّ أَْن ُيِتمَّ ُنوَرُه 

َولَْو َكرَِه الَْكاِفُروَن﴾. 

بشرى المقطري

الشيخ مختار الصارمي


