
اليمن يحتفي بذكرى مولد الرسول األكرم بفعالتين مركزيتين 

نَْيا َكاِسَفُة النُّورِ، ظَاِهَرُة الُْغُرورِ، َعَلى ِحيِن  ُسِل، َوطُوِل َهْجَعٍة ِمَن اْلَُمِم، َواْعِتزَاٍم ِمَن الِْفتَِن، َوانِْتَشارٍ ِمَن اْلُُمورِ، َوتَلَظٍّ ِمَن الُْحُروِب، َوالدُّ يقول اإلمام علي$ في كالمه عن النبي÷:  ))أَْرَسلَُه َعَلى ِحيِن َفتَْرٍة ِمَن الرُّ

َمٌة ِلَْهلَِها، َعاِبَسٌة ِفي َوْجِه طَالِِبَها، ثََمُرَها الِْفْتَنُة، َوطََعاُمَها الِْجيَفُة، َوِشَعاُرَها الَْخْوُف، َوِدثَاُرَها  اْصِفَرارٍ ِمْن َوَرِقَها، َوِإَياٍس ِمْن ثََمرَِها، َواْغِوَرارٍ ِمْن َماِئَها، َقْد َدَرَسْت َمَناُر الُْهَدى، َوظََهَرْت أَْعاَلُم الرََّدى، َفِهَي ُمَتَجهِّ

ْيُف، َفاْعَتِبُروا ِعَباَد اللَِّه َواذُْكُروا ِتيَك الَِّتي آَباؤُُكْم َوِإْخَوانُُكْم ِبَها ُمْرتََهُنوَن، َوَعلَْيَها ُمَحاَسُبوَن، َولََعْمرِي َما تََقاَدَمْت ِبُكْم َوَل ِبِهُم الُْعُهوُد، َوَل َخلَْت ِفيَما َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهُم اْلَْحَقاُب َوالُْقُروُن، َوَما أَنُْتُم الَْيْوَم ِمْن َيْوَم  السَّ

ْت لَُهُم اْلَْبَصاُر، َوَل ُجِعلَْت لَُهُم اْلَْفِئَدُة ِفي ذَلَِك الزََّماِن، ِإلَّ َوَقْد أُْعِطيُتْم ِمْثلََها  ُكْنُتْم ِفي أَْصاَلِبِهْم ِبَبِعيٍد، َواللَِّه َما أَْسَمَعُكُم الرَُّسوُل َشْيئاً ِإلَّ َوَها أَنَا َذا ُمْسِمُعُكُموُه، َوَما أَْسَماُعُكُم الَْيْوَم ِبُدوِن أَْسَماِعُكْم ِباْلَْمِس، َوَل ُشقَّ

نَُّكْم َما أَْصَبَح ِفيِه أَْهُل الُْغُرورِ، َفِإنََّما ُهَو ِظلٌّ َمْمُدوٌد ِإلَى أََجٍل َمْعُدوٍد(( ُة َجاِئاًل ِخطَاُمَها، رِْخواً ِبطَانَُها، َفاَل َيُغرَّ ْرتُْم َبْعَدُهْم َشْيئاً َجِهلُوُه، َوَل أُْصِفيُتْم ِبِه َوُحرُِموُه، َولََقْد نَزَلَْت ِبُكُم الَْبلِيَّ ِفي َهَذا الزََّماِن، َوَواللَِّه َما ُبصِّ
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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. 
 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. 

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

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

المنظمون: الفعالية تظاهرة كبرى ضد من يسئ إلى النبي، ومناسبة للخالص من سياسة 

الجور، ومحطة للعودة إلى رحاب العدالة المحمدية 

التفاصيل -  ص 2 * صورة من اإلرشيف



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

عدد خاص بمناسبة يوم القدس العاملي 1433هـ

2

2العدد ) 91 (   |    الخميس 12 ربيع أول 1434هـ املوافق 24 / 01 / 2013 م

واصل االحرار في عدد من محافظات " 
صنعاء، صعدة، ذمار، الضالع، حجة، إب، 
الجمعة  يــوم  الــثــوري  عــمــران"   مسارهم 
تحت  حاشدة  ثورية  بمسيرات  المنصرم 
شعار " نحو سيادتنا وعزتنا لتجديد الوالء 

في مولد رسول الله"
أكد الثوار من خاللها على أن عزة الوطن 
قــراره  واستقالل  سيادته  حفظ  في  تكمن 
مولد  ذكـــرى  أن  ــى  إل الفتين  الــســيــاســي، 
العهد  لتجديد  محطة  ــرم  األكـ الــرســول 
ورفــض  ــكــرامــة  وال ــعــزة  ال بنهج  بالمضي 
سياسة الذل واالرتهان للخارج الذي أوغل 

في انتهاك السيادة وقتل اليمنيين.
الــثــوار فــي المسيرات عــدد من  ورفـــع  
مولد  ذكـــرى  إن  إلـــى  لفتت  ــشــعــارات  ال
القيم  فيه  عــزت  وقــت  فــي  تأتي  الــرســول 
الــجــور واستبد  الــمــثــل وطــغــى  وضــاعــت 
ستنتهي  الثورة  ان  الى  منوهين  الطغيان 

بالشعب إلى العدالة والحرية.
عزة  ان  عــلــى    التأكيد  ــثــوار  ال وجـــدد 
الوطن ال تأتي في حفظ سيادته واستقالله   
الهجينة  الحكومة  موقف  استنكرواا  كما 
التي اسلمت الوطن للخارج وباتت تعيش 

لن  بذلك  انها  مؤكدين  له  مفرطة  تبعية 
تتجه بالوطن نحو استقالل القرار السياسي 

والعزة واإلباء للشعب 
ما  إن  قــال  بيان  المسيرات  عن  وصــدر 
األمــم  عــلــى  يــتــبــاهــون  المسلمين  يجعل 
اإلنــســانــي  ــنــور  ال الــلــه  ــول  فــي رسـ يتمثل 
الذي لم تعرف البشرية أعظم منه، القائد 
يستلهم  الــتــي  ــقــدوة  ال و  المعلم  و  الــفــذ 
دروس  والمصلحون  العظماء  القادة  منه 
"وأضاف  الطريق   ومعالم  والرفعة  المجد 
النبوي  المولد  علينا ذكرى  "تطل  البيان  
في وقت  انتهكت فيه المحارم ودنست 
هجمة  ظل  في  الحق  وتراجع  المقدسات 
الباطل وسطوته وجبروته،وأشار البيان الى 
إن  "تجديد الوالء لنبي الكريم هو مفتاح 
النجاة وسبيل الخروج من الضعف والذلة 
اإلنسانية  أعــداء  أمام  والتفرق  والتخاذل 
النيل  سبيل  في  وسعا  يدخروا  لم  الذين 
من هذا الرمز العظيم ومن مقدسات األمة 
وحرماتها مستفيدين من ضعاف النفوس 
ينهضوا  فلم  لديهم  الغيرة  ماتت  الذين 
للدفاع عن نبيهم األكرم وال عن سيادتهم 

ومقدساتهم وكرامة أممهم وشعوبهم "

ــثــوار   ــروج ال ــى إن خــ وأشــــار الــبــيــان الـ
سيعيد  المولد  ذكــرى  أجــواء  و  المتزامن 
روح التحرر واإلباء وسيجدد الوالء للرسول 
)ص( ويجدد العهد بالمضي في نهج العزة 
للناس  األكــرم  النبي  رسمه  وما  والكرامة 
وألمته وللعالم من مثل خالدة ترفض الذلة 
االنبطاح  وسياسة  واالســتــجــداء  والــهــوان 
ــة االســالمــيــة  الــهــزائــم  ــــت االمـ الــتــي أورث
استمرار  عــن  البيان  اكــد  وإذ   " والمحن 
الثوار في رفع راية اإلباء التي رفعها النبي 
العظماء  األكــرم ومن سار على هديه من 
الذي رسخوا نهجه وثبتوا على الحق غير 
عابئين بقوة الباطل وجيشان الضالل حتى 
الضال  ويهدي  الــدروب  ينير  خطهم  بقي 
ويدفع نحو المزيد من الثبات على طريق 
األحرار والشرفاء والصادقين  " نوه الى ان 
ذلــك  دعــوة لكل حر شريف في أن يقف 
المناسبة  هــذه  أمــام  ومسؤولية  بصدق 
ليجعل منها دافعا ومحركا نحو القيام بما 
يجب عليه نحو نبيه ودينه وأمته ووطنه 
الحق  نـــداء  عــن  تــبــاطــؤ  أو  ــخــاذل  ت دون 
والعدل والخير الذي تجسده هذه الذكرى 

المباركة.

مراقبون: جنرال الفرقة يتستر وراء السلطات المحلية 
لخوض مواجهات مع أبناء الوطن

الثوار: نستلهم من ذكرى المولد النبوي الحرية واإلباء والعزة والكرامة، 
ومما رسمه النبي ÷ من ُمُثٍل خالدة.. نرفض الذل وسياسة النبطاح!

مسيرات ثورية تنشد السيادة والعزة وتجدد الولء لرسول الله 

سعى لعرقلة فعاليات المولد النبوي الشريف بأمانة لعاصمة..

غير  اســتــعــدادات  الجمهورية  محافظات  مــن  عــدد  تشهد 

حيث   " ص   " اإلنسانية  رســول  مولد  ذكــرى  إلحــيــاء  مسبوقة 

مركزيتين  فعاليتين  صعدة  ومحافظة  صنعاء  العاصمة  تحتضن 

الفعاليتان  تكون  أن  المتوقع  ومــن  المناسبة،  بهذه  احتفاء 

لدى  أهمية كبيرة  المناسبة من  به هذه  لما تحضى  مليونيتين 

أغلب أبناء الشعب. وتشير اإلعدادات للمناسبة أن االحتفاء هذا 

مسبقاً كمحاولة  المعروفة  التقليدية  الحالة  عن  سيخرج  العام 

إلخراج األمة اإلسالمية من حالة االستالب التي تعيشها.

لـ"التوعية الثورية " إن االحتفاء بمولد الرسول  منظمون قالوا 

المناسبة  أن  النبي كما  إلى  ويسئ  أساء  تظاهرة كبرى ضد من 

دعوة إلى ضرورة استلهام األمة لدروس العزة واإلباء من مسيرة 

الرسول األكرم التي فجرت ثورة غيرت مسارات العالم. 

من  يتسنى  فرصة   " فيها  يرى  الدين  حميد  إبراهيم  األستاذ 

جاء  التي  العليا  والمثل   ، السامية  المبادئ  على  الحث  خاللها 

بها الرسول األكرم وامتثالها وتجسيدها في إيقاع الحياة اليومي 

ألبناء األمة في وقت عزت فيه القيم " فيما يرى األستاذ عباس 

عيسى أن مطالب العدالة والحرية والحقوق والمساواة ال تتحقق 

إال بالعودة إلى رحاب العدالة المحمدية التي طوت تاريخا من 

القهر واإلذالل والغبن والظلم والجور والفساد وكل ما هو سيئ 

في تاريخ البشرية " 

التوعية   " لـ  الوشلي ذهب في حديثه  الوهاب  المحامي عبد 

" إلى أن االحتفاء بالمناسبة يمثل صرخة قوية تجاه السياسات 

أبناء  حياة  عن  األكــرم  الرسول  تغييب  إلى  الرامية  الممنهجة 

الحرية  إلــى  اإلنساني  بالعالم  انتقلت  كشخصية  المسلمين 

والكرامة " وأضاف المحامي الو شلي " المناسبة محطة لتحطيم 

سياسة التبعية المفرطة للغرب من قبل أنظمة العرب ناهيك عن 

كونها دعوة للوحدة اإلسالمية 

ويتطلع المنظمون للمناسبة إلى أن تكون ذكرى المولد النبوي 

مناسبة للخالص من سياسة الجور والطغيان ومناسبة لالهتداء 

بالنور الذي تهاوى لبزوغه إيوان كسرى.

حتى   " الشائخة  والعسكرية  القبلية  القوى  زادت 
الى  الرامية  وخطواتها  مساعيها  من   " الخبر  كتابة 
وكانت  النبوي،  بالمولد  االحتفاء  فعاليات  إفشال 
بالقائد  المرتبطة  السياسية والقبلية  القوى  عدد من 

انزعاجا  أبــدت  قــد  االحــمــر  محسن  علي  العسكري 
واضحا إزاء االستعدادات للمولد النبوي في عدد من 
بداية  في  جرى  لها  اجتماع  بعد  خاصة  المحافظات 
وذلك  بصنعاء  واشنطن  سفير  مع  الجاري  االسبوع 

الفتعال أعمال استفزازية تدفع أبناء الشعب اليمني 
االحتفاء  فعاليات  لعرقلة  األمــن  قــوى  مــع  لتصادم 

بالمولد النبوي.
يشار إلى أن قوات األمن نفذت في العاصمة صنعاء 
الخاصة  الفنية  والــلــوحــات  الــالفــتــات  لــنــزع  حملة 
للفرقة  تابعة  ــوات  ق انتشرت  كما  النبوي  بالمولد 
العاصمة لذات  االولــى مــدرع في عــدد من شــوارع 
الغرض لكن حملة الفرقة المنحلة وحملة قوات االمن 
تلك  رفضوا  الذين  الشعب  أبناء  إصرار  مع  اصطدمتا 
األعمال واعتبروها خدمة لمن ال ينتمي لمحمد صلى 
الله عليه واله وسلم. ويرى مراقبون أن جنرال الفرقة 
بأمانة  المحلية  السلطة  وراء  التستر  حاول  المنحلة 
العاصمة في محاوالته المفضوحة والبائسة للتصدي 
إجرامه  سيناريو  ليكرر  النبوي  بالمولد  لالحتفاء 
الفرقة  قائد  مسارات  ان  ويرون  واستبداده  وفساده 

وسعيه وتحركاته هو وموالوه.
ليست بالغريبة مقارنة الى تبريره لجرائم واشنطن 
بحق أبناء اليمن الفتين إلى أن استخدام اللواء علي 
الجيش  وحــدات  وبعض  الدولة  لمؤسسات  محسن 
اليمنيين  صـــدور  إلــى  الــســالح  لتوجيه  جــديــد  مــن 
وضربهم أمر يحتم على الشعب االستمرار في المسار 

الثوري حتى اقتالع ركائز الظلم واإلجرام.

تفاصيل
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تقاتل  الوطنية  العباءة  تحت  وتسترت  تخفت  وجــوهــاً 

وتدمر وتتآمر على أبناء جلدتها إنها وجوه الخيانة والقبح 

محافظة  مديريات  مــن  الفارين  العمالء  إنهم  والــنــفــاق، 

كاتيوشا  علي  السفاح  قيادة  تحت  شاركوا  الذين  صعدة 

قرى  وتدمير  ونهب  قتل  فــي  مــدرع  األولـــى  الفرقة  قائد 

هــؤالء  لقد كــان  ــســالم،  ال محافظة  ومــديــريــات  ومــنــاطــق 

بالنار والحديد  المواطنين في صعدة  المجرمون يحكمون 

محسن  علي  والسفاح  صالح  الطاغية  نظام  وزعها  أن  بعد 

الذين  السفلة  هــؤالء  يديرها  ومحميات  إقطاعيات  إلــى 

للواليات  خدمة  محافظتهم  وأبناء  وعرضهم  أرضهم  باعوا 

البعض  لقد كان  ما ظهر مؤخراً،  األمريكية وهذا  المتحدة 

يظنون أن أبناء محافظة صعدة عندما كانوا يقولون أن هذه 

اليوم وقبل ذكرى  تقاتل خدمة ألمريكا وفي هذا  العناصر 

والدة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله ورضي 

الله عن أصحابه األخيار من المهاجرين واألنصار إذا بأعداء 

مع  يجتمعون  العدالة  من  الهاربين  صعدة  محافظة  أبناء 

للشك أن كل ما  سفير واشنطن ويدللون بما ال يدع مجاالً 

كانوا يقومون به خالل الحروب الست كان خدمة ألمريكا.

تلقوا  الذي  اليهودي  أمريكا  اليوم مع سفير  فاجتماعهم 

الماضي  فــي  كــانــوا  وقــد  مباشر،  بشكل  منه  التوجيهات 

الظروف  لكن  المنحلة  مــدرع  األولــى  الفرقة  عبر  يتلقونها 

بنفسه؛  معهم  الجلوس  على  األمــريــكــي  السفير  أجــبــرت 

ليقدم لهم الخطط التي يريد منهم تنفيذها في حرب علنية 

وواضحة  ضد رسول اإلســالم، لقد شاركوا مع نظام صالح 

صعدة  مديريات  في  اآلمنيين  المسلمين  ضد  الحرب  في 

باألمس ودمروا المساجد والبيوت وقتلوا األطفال والنساء 

الشعبية  الــثــورة  فجر  ــزوغ  ب مع  لكنهم  الــمــزارع  وأحــرقــوا 

إلى غير رجعة، وتحولوا  الظالم هربوا  النظام  السلمية ضد 

الثورة كانوا  أيام  وخالل  السبعين  ميدان  في  بالطجة  إلى 

من أبرز البالطجة الذين سفكوا دماء شباب الثورة بدئاً من 

جمعة الكرامة إلى آخر مجزرة ارتكبوها  بحق شباب الثورة 

إن أبناء محافظ صعدة عازمون على مالحقاتهم قضائياً في 

يتوفر قضاء عادل ومستقر واليوم يطالب  المحاكم عندما 

من  المحافظة  في  الــثــورة  وشباب  صعدة  محافظة  أبناء 

العاصمة أن تزج بهم  الجهات األمنية المختصة في أمانة 

وفارون  مجرمون  فهم  لمحاكمتهم،  تمهيداً  السجون  في 

من وجهة العدالة ارتكبوا المجازر الجماعية ودمروا وسرقوا 

السالم  محافظة  أبناء  يعرفه  ما  وهــذا  األعــراض،  وانتهكوا 

التي لم تعرف األمن واالستقرار والسكينة إال بعد أن هربوا 

وتجار  الشاذين  من  مجموعة  إنهم  صنعاء  محافظة  إلــى 

المسئولة  الجهات  تقم  لم  وإذا  والحشيش  المخدرات 

بمسئوليتها وتواطأت معهم اليوم خوفاً من فايرستاين فإنه 

سيأتي اليوم الذي يحاكمون فيه على كل جريمة قاموا بها 

نشكر  وأخيراً  الظالمون  يعمله  عما  غافاًل  الله  تحسبن  وال 

بعد  جميعاً  اليمنيين  أمــام  وفضحهم  أخزاهم  الــذي  الله 

فقد  صعدة  محافظة  أبناء  أمــام  الماضي  في  فضحهم  أن 

بسفير  يلتقون  واليوم  محسن  بعلي  يلتقون  باألمس  كانوا 

أكبر  الله  شعار  يــعــادون  كــانــوا  بــاألمــس  اليهودي  أمريكا 

النصر  اليهود  اللعنة على  الموت إلسرائيل  الموت ألمريكا 

أنهم  وأجــزم  سابقاً  محافظتهم  أبناء  ويحاربون  لإلسالم 

وتصفيات  قتل  من  صنعاء  في  يحدث  عما  بعيداً  ليسوا 

سنوات  عشرة  خبرة  ولديهم  بامتياز  قتلة  فهم  واغتياالت 

فقد كانوا في صعدة تحت عنوان التحالف القبلي ينفذون 

سجون  في  بهم  ويزجون  األطفال  ويختطفون  االغتياالت 

سرية بتوجيهات عليا ومساعدة من قبل السلطة المحلية 

في المحافظة.

واليوم يحضرون مع سفارة أمريكا لشن الحرب المفتوحة 

على نبي اإلسالم محمد رسول الله بال خجل وبال حياء، إنها 

الفضيحة الكبرى والطامة العظمى أن تقوم عصابة الشيطان 

المفتوحة  الحرب  بتدشين  فايرستاين  من  بتوجيه  األكبر 

هذه  أقذر  ما  العظيم،  مولده  من  بداية  اإلســالم  نبي  على 

األدوات وما أرخصها وما أعظم جرأتها على الله وعلى كتابه 

وعلى نبيه وصدق الله القائل: ))َفَعَسى اللَُّه أَْن َيأِْتَي ِبالَْفْتِح 

وا ِفي أَْنُفِسِهْم َناِدِميَن  أَْو أَْمٍر ِمْن ِعْنِدِه َفُيْصِبُحوا َعَلى َما أََسرُّ

َجْهَد  ِباللَِّه  أَْقَسُموا  الَّــِذيــَن  ــُؤاَلِء  أََهـ آََمــُنــوا  الَّــِذيــَن  َوَيــُقــوُل   *

أَْيَماِنِهْم ِإنَُّهْم لََمَعُكْم َحِبطَْت أَْعَمالُُهْم َفأَْصَبُحوا َخاِسِريَن (( 

صدق الله العظيم ، وما عشت أراك الدهر عجباً...

أن  ــدرك  ت لــم  التقليدية  الــقــوى  أن  أعتقد 
ابتذال  إلى  الثورة  حولت  لذلك  نبل؛  الثورة 
لكم أدركت يوم انضمام ــ سموه انضماماً وما 
كان إال اغتصابا ــ بعض ركائز الفساد واإلجرام 
بحاجة  أننا  آنـــذاك  أدركـــت  لكم  الــثــورة  إلــى 
تغيير  ــى  وإل جديدة  ثورية  أفكار  رقعة  إلــى 
ستقتل  بــثــورة  نقوم  أن  قبل  الشعب  ثقافة 
االستالب  حالة  بفعل  الطريق  منتصف  في 
بها  ــأس  ب ال  شريحة  عــقــول  على  المسيطرة 
لله كم نحن بحاجة  يا  اليمني،  المجتمع  في 
إلى رافعة ثقافية تمتثل إلى العقل والمبادئ 
ثم مــاذا لو ثــار"آنــذاك " حزب اإلصــالح على 

ــاءة وقـــرر فك  ــدنـ الــتــحــالــفــات مــع الــشــر والـ
ارتباطه مع علي محسن وحميد األحمر حين 
فيما  صالح  وعلي  نظامهم  على  الثورة  قررنا 
صالح  علي  على  الثورة   " اإلصــالح   " أي  قــرر 
هل كان مسار ثورتنا النبيلة سينتهي بنا إلى 
القطيعة  الثورة  مارست  لو  الرياض  حظيرة 
مع ركائز الظلم واالستبداد ومنها اللواء علي 
المنحلة  األولــى  الفرقة  قائد  األحمر  محسن 
القبيلة  ــان  ورب الغربية  الشمالية  والمنطقة 
ورجل  ومفرخها  األحــزاب  وحاضن  والعسكر 
األول  ورجل  األصفر  واإلعالم  واألعمال  المال 
في نظام علي صالح واليد التي بطش بها علي 

مارست  لو  والشمال  والجنوب  الوسط  صالح 
الثورة ذلك لكان مسارها سينتهي بنا إلى غير 
ما نحن عليه، سيقولون لماذا علي محسن و 
انضمامه  ولــوال  والثوار،  الثورة  حّمى  من  هو 
الوطن وباالً  بالدماء ولزاد  ألغرقنا علي صالح 
تجعلونه  فلماذا  الجحيم  إلــى  البلد  وألحــال 
بعلي  تسويه  ولماذا  األخالقية  الثورة  خطيئة 
عبد الله صالح أو بعلي صالح " هكذا علمتهم 
ألنه  باختصار  وسنقول   " القطرية  الجزيرة 
طاغية مثل كل الطغاة وانضمامه إلى الثورة ال 
يشفع له كما أنه ال يسقط عنه حقيقة إجرامه 
تكترثان  ال  والعدالة  الثورة  أن  كما  وطغيانه 

بالمؤيد والمعارض ال تباين يذكر بين مجرم 
مواصلة  واصــل  آخر  وبين  الثورة  أيد  وفاسد 
األخير وكل ستنتهي به العدالة إلى عقوبة ما 
اقترفته يداه من الجرم واإلفساد لكم فاعلموا 

" أن الثورة نبل والنبل ال يقبل اإلجرام"

الرمادية  الــوجــوه  حيث   .. نيل  بعد  على 
ــن ثــمــار  ــات .. تــفــتــش عـ ــريـ ــذكـ ــخــتــزل الـ ت
الثورية،  األرصفة  على  المسالة  التضحيات 
أمنيات  من   - المغتصبة..عامان  والمنصات 
مرا   - المبكرة  الكهولة  وأغنيات  الطفولة، 
أسلب  أن  يعني  مـــاذا  أعــي  أن  قبل  ســريــعــاً 
األمر  يبدو  أيضاً،  منه  الشفاء  وحلم  الجرح 
قلبي  صحراء  بوارجهم  إحدى  عبرت  لو  كما 
المثخن بجغرافيا السياسة تلك التي أجهزت 

ال  بأنهم  يوم  عن  يوماً  تعز  إصالحيو  ُيثبُت 
الحصبة  فــي  القبيلة  لمركز  أقــنــان  مــن  أكثر 
الذي ال َيُسرُّه أن تنعتق تعز من ربقة وصايته 
التي  البذيئة  ...الحمالت  عليها  التاريخية 
المحافظ  ضد  اآلخــر  و  الحين  بين  يدشنونها 
شــوقــي هــائــل هــي حــمــالت فــي جــوهــرهــا ضد 
المدينة نفسها بمغزى إعاقة أن تقدم أنموذجاً 
ظل  في  تعز  عليه  تكون  أن  يمكن  لما  مبكراً 

"الفيدرالية " التي يتشدق بها اإلصالح نظرياً 
و يدهسها عملياً....

أراهن على قدرة إنسان تعز في الدفاع عن 
لصالح  تكميمه  محاوالت  بمواجهة  أحالمه 
القبلي  المركز  باسم  ناطقة  أفــواه  مجموعة 
يفقد  أن  احتمال  من  المذعور  و  المسيطر 
سيطرته على ما يعتبرها مجرد حظائر خلفية 

له تبيض ذهباً بين يديه...

على ما تبقى من تجاعيد الحكمة واإليمان.
وهو  الحياة،  يحكم  المال   : أحدهم  قال  هكذا 
وحده من يقرر مصير اإلنسان، بل ويعيد صياغة 
حاضره  على  يمر  أن  ينسى  وال  وثقافته،  تاريخه 
ومستقبله ليكتبه بحفنة من الدوالرات في خطوة 
استفزازية تنم عن احتقاره لكل األشياء الجميلة 

التي ولدنا من أجلها.
النفايات  أكــوام  بين  تجّدف  أن  حاولت  ثــورة 
التي غرقت فيها كل الوجوه المنتظرة لعودة وطن 

كان فيما مضى لليمنيين.
وتستمر الحكاية ..

وقف وحده في ذكرى النيل السابق، وهو يشق 
طريقاً في البحر يبساً، حينما خاف اآلخرون سطوة 
فوق  يـــرددون  وهــم  أثــرهــم،  يقتفي  الــذي  النظام 
مرتفعة  أصواتهم  كانت  لمدركون(،  )إنا  المنصة 
لدرجة أنهم غرقوا دون أن يشعروا بذلك، وشاءت 

األقدار نجاتهم بأبدانهم لتكون عبرة للثائرين.
األسماء  وال  تغيرت،  الوجوه  ال  شيء؛  يتغير  لم 
ــا هــو ثــانــيــة يــعــود يــمــأ جعبته  والـــبـــدالت، وهـ
سبيل  في  سقط  شعب  عن  العجيبة  بالحكايات 

إسقاط النظام.
تتخثر؟  أن  لها  وكيف   .. لونها  تفقد  ال  الدماء 
الـــرأس  ــغــادر  ت حــيــن  ــامــة(*  ــه )ال بــمــن ستطالب 

في  ؟  األزلــي  هابيل  ثأر  عن  باحثة  لياًل  المفصول 
وقد  يستحب  قد  بل  جائز  هؤالء كل شيء  عرف 

يجب.
لهذا  ثمناً  ستكون  التي  الوعي  ثــورة  هي  ربما 
في  يــدور  ما  المرء  يعي  أن  ضير  من  فليس  كله، 
دهاليز القبيلة، وحوانيت الفتاوى الملونة، وهي 
تتسكع براياتها الحمر بحثاً عن فراش وثير، وسعياً 

في قضاء الحوائج.
مرتين  الموت  تجرعت  مولدين   / نيلين  بين 
السماء  فــي  يّصعد  ظــل  وصـــوت  ــثــورة،  ال مــن  إال 
الذكرى،  ساحة  في  المنتشرة  الصوت  بمكبرات 
يأتي كأغنية عتيقة من أقاصي الوجع على الشارع 

المقابل لوجوه الليل .. حيث يقطن الشهداء :

"الثورة مستمرة..
الحياة للشعب..
الموت لأعداء.."

________________
* أسطورة جاهلية تقول: إن الهامة سميت بهذا 
االسم ألنها تخرج من هامة القتيل تنادي لياًل فال 

تهدأ حتى تأخذ قبيلته بثأره.

رشفنا النوَر عذًبا مستطابا

مَن المختارِ والكوُن استجابا

رسوُل الله نوُر العُز فينا

وقدوتُنا صموًدا واحتسابا

تربَّـْينا على نهٍج قويٍّ

لربِّ الكوِن أخضعنا الرقابا

صفعنا وجه أمريكا وثُْرنا

لنصـرِ المصطفى الهادي ِغضابا

وفي درِب الشهادِة قد مضينا

وعرُش الظلِم يضطرُب اضطرابا

ليعلَم كلُّ طاٍغ مستبدٍّ

بأنَّ جهوَده صارت سـرابا

إذا زاد الذى نزداد صبًرا

ونقهُر بانتفاضتنا الصعابا

سنبقى ثائرين بكلِّ أرٍض

ولو ُذقنا اضطهاًدا واغترابا

كفى بالله مولنا نصيًرا

لبسنا عزَّ طاعته ثيابا

لنزرع في رحاب القدس نصـًرا

ونجعله لـخـالـقـنا رحابا

* * *

سنطرد جيش أمريكا ذليال

ونجعُل مكرها الواهي خرابا

ونبني بالوفا حصًنا منيـًعا

لدين الله يـْجـتاُز السحابا

معاذ الله أن نرضـى بذلٍّ

فمن رضـي الـخـنا والذل خابا

فعهد الله يجري في دمانا

ورب الكون يـنصُر من أنابا

على بعد نيل

اإلصالح ....ِظلُّ "الحصبة" في تعز

الثوار و"حظيرة" الرياض!

من متارس الفرقة إلى خنادق السفارةرشفنا النور

صالح الدكاك

عبدالحميد الغرباني

أبو مالك يوسف الفيشي

ضيف الله الدريب

فضل أبو طالب
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النظام وأنصار الله!

المولد النبوي والمتغيرات

قالوا عن الرسول الكرم ÷.. 

يتبع  الــــذي  والــظــالــم  ــد  ــائ ــب ال ــنــظــام  ال إن 
صالح  عــلــي  رأســهــم  وعــلــى  للصهيوأمريكية 
رعب  سبب  هم  والذين  األحمر  محسن  وعلي 
وقلق وزعــزعــة األمــن واالســتــقــرار وخــاصــة في 
تعتبر  والتي  السالم  ومدينة  صعدة  محافظة 
وهذا  واستقرارها  بأمنها  محافظة  أفضل  اآلن 

يدل على أن أنصار الله لم يكونوا هم المعتدين 
وال بالقتلة وال بالمجرمين كما يروج له النظام 
وأتباعه ألنهم لو كانوا كذلك لما أمنت صعدة 
المستمرة  المباركة  الــثــورة  قيام  بعد  الــيــوم 
القادة  جميع  من  باالنتقام  ولقاموا  بعزيمتها 
والمعسكرات ألن النصر كان حليفهم ويفعلون 

اإلرهابية  األمريكية  بالقاعدة  يسمى  ما  مثل 
مما  انتقاماً  مفخخة  وسيارات  تفجيرات  من 
الــحــروب الــســت ولكنهم  لــهــم طـــوال  حــصــل 
أنهم  والعالم  الشعوب  لكل  بل  للشعب  أثبتوا 
رجال مؤمنون ومسالمون وقد كنا نسمع أنهم 
ويقاتلون  فقط  الحرب  وقــت  الشعار  يرفعون 

ولكنهم  األمريكيين  وليس  اليمنيين  الجنود 
الشعار في كل مكان وال يوجد  الزالــوا يرفعون 
أنه ليس مجرد شعار  عندهم حرب مما يعني 
عمالء  وأنهم  الصهاينة  أعداء  يدعي  فقط كما 
ــراف  ــوا عــمــالء مــثــل بقية األطـ ولـــو أنــهــم كــان
خوفاً  رفعه  على  يجرؤوا  لن  وغيرهم  مارفعوه 

من عمالتهم لأمريكان.
أما أنصار الله فشعارهم شعار حقيقي وصرخة 
واألمــان  األمــن  فياليت  المستكبرين  وجه  في 
العاصمة  في  يحصل  صعدة  في  وجدناه  الذي 
صنعاء حيث الكتل العسكرية والحرس واألمن 

القومي.

الله عليه وآله وسلم، منار  الكريم محمد صلى  الرحمة  رسول 
عنه،  قــرأ  أو  سيرته،  عــرف  مــن  لــدى كــل  إجــالل  ومحط  عظمة 
وأساتذة  والفالسفة  المفكرون  وقدم  الكتاب  جميع  عنه  كتب 
الجامعات بالغرب شهادات تدل على عظمته صلى الله عليه وآله 
وسلم وسجلوا شهاداتهم هذه في مقاالتهم وكتبهم، ومن هؤالء.

أحرقته  وقد  )محمد(،  سّماه  مؤلف  له  اإلنكليزي،  برناردشو 
رجٍل  إلى  يكون  ما  أحوج  العالم  إن  يقول:  البريطانية،  السلطة 
في تفكير محمد، وإّن رجال الدين في القرون الوسطى، ونتيجًة 
لقد  قاتمًة،  لدين محمٍد صورًة  قد رسموا  التعّصب،  أو  للجهل 
هذا  أمر  على  اطّلعت  لكّنني  للمسيحية،  ا  عدوًّ يعتبرونه  كانوا 
ا  الرجل، فوجدته أعجوبًة خارقًة، وتوصلت إلى أّنه لم يكن عدوًّ
للمسيحية، بل يجب أْن يسّمى منقذ البشرية، وفي رأيي أّنه لو 
تولّى أمر العالم اليوم، لوّفق في حّل مشكالتنا بما يؤمن السالم 

والسعادة التي يرنو البشر إليها.
تولستوي )األديب العالمي( قال: يكفي محمداً فخراً أّنه خّلص 
أمًة ذليلًة دمويًة من مخالب شياطين العادات الذميمة، وفتح 
على وجوههم طريَق الرُّقي والتقدم، وأّن شريعَة محمٍد، ستسوُد 

العالم النسجامها مع العقل والحكمة.
مهاتما غاندي: في حديث لجريدة »ينج إنديا« وتكلم فيه عن 
أعرف  أن  »أردت  وسلم:  عليه  الله  صلى  محمد  سيدنا  صفات 
لقد  البشر..  ماليين  قلوب  منازع  بال  يملك  الذي  الرجل  صفات 
أصبحت مقتنعا كل االقتناع أن السيف لم يكن الوسيلة التي من 
بساطة  خالل  من  ذلك  بل كان  مكانته،  اإلســالم  اكتسب  خاللها 
الرسول مع دقته وصدقه في الوعود، وتفانيه وإخالصه ألصدقائه 
هذه  رسالته.  وفي  ربه  في  المطلقة  ثقته  مع  وشجاعته  وأتباعه، 
وليس  المصاعب  وتخطت  الطريق،  مهدت  التي  هي  الصفات 
الرسول  حياة  من  الثاني  الجزء  قــراءة  من  انتهائي  بعد  السيف. 
إلى حياته  أكثر  للتعرف  المزيد  لعدم وجود  أسفا  نفسي  وجدت 

العظيمة.
 : LAMARTINE )ويقول الشاعر الفرنسي الشهير )ال مارتين
»أعظم حدث في حياتي هو أنني درست حياة رسول الله محمد 
دراسة واعية، وأدركت ما فيها من عظمة وخلود، ومن ذا الذي 

هو  ومن  ؟!  بمحمد  التاريخ  رجــال  من  رجل  تشبيه  على  يجرؤ 
المقاييس  إلى جميع  النظر  منه، عند  أعظم  الذي ظهر  الرجل 
التي ُتقاس بها عظمة اإلنسان؟! إن سلوكه عند النصر وطموحه 
وحــواره  الطويلة  وصلواته  الرسالة  لتبليغ  مكرساً  كــان  الــذي 
إرســاء  من  مّكنه  كامل  إيمان  على  تــدل  كلها  هــذه  السماوي 
أركان العقيدة. إن الرسول والخطيب والمشرع والفاتح ومصلح 
العقائد األخرى الذي أسس عبادة غير قائمة على تقديس الصور 
هو محمد، لقد هدم الرسول المعتقدات التي تتخذ واسطة بين 

الخالق والمخلوق«.
ويقول المستشرق اإلسباني جان ليك في كتابه)العرب(: »ال 
 : الله بقوله  يمكن أن توصف حياة محمد بأحسن مما وصفها 
حقيقية،  رحمة  محمد  لِّْلَعالَِميَن( كان  َرْحَمًة  ِإال  أَْرَسْلَناَك  )َوَما 

وإني أصلي عليه بلهفة وشوق.
الحركة  )قواعد  في كتابه  دارسون  المؤرخ كريستوفر  ويقول 
مفاجئاً  تغيراً  تغيرت  العالمية  األوضاع  »إن  العالم(:  تاريخ  في 

بفعل فرد واحد ظهر في التاريخ هو محمد.
آرنولد توينبي "المؤرخ البريطاني الكبير" قال: "الذين يريدون 
ال  ما  األسفار  أمامهم من  النبوية سيجدون  السيرة  يدرسوا  أن 
يتوافر مثله للباحثين في حياة أي نبي من أنبياء الله الكرام.... 
إلي األخذ بمبدأ اإلخاء والمساواة اإلسالمي،  العالم  أدعو  إنني 
علي  األمثلة  أروع  هي  اإلسالم  بها  جاء  التي  التوحيد  فعقيدة 

فكرة توحيد العالم، وأن في بقاء اإلسالم أماًل للعالم كله".
لقد   "  : العرب(  )حضارة  كتابه  في  هيل  المستشرق  ويقول 
أخرج محمد للوجود أمة ، ومكن لعبادة الله في األرض، ووضع 
والتناسق  النظام  وأحل   ، االجتماعية  والمساواة  العدالة  أسس 

والطاعة والعزة في أقوام ال تعرف غير الفوضى".
ألبرت آينشتاين Albert Einstein )العالم الفيزيائي الشهير 

صاحب نظرية النسبية(:
يقوم  لما  مدركة  واعية  بعقلية  استطاع  محمداً  أن  أعتقد 
المباشر من  ْيل  النَّ إبعادهم عن  في  أن يحقق هدفه  اليهود  به 
اإلسالم الذي مازال حتى اآلن هو القوة التي خلقت ليحل بها 

السالم .

بدأ وحيداً وخالل عقدين ونيف من دعوته 
غير مجرى التاريخ في منطقتنا بل وفي العالم 
الله  اإلسالم محمد صلى  نبي  أجمع، ذلك هو 
عليه وآله وسلم، فما بال تلك الدعوة تتراجع ؟ 
ما بال أمته وبعد أكثر من 1400 عام على وفاته 

في أدنى المراتب ومن كل النواحي ؟
أمــــة مــســتــضــعــفــة، مــظــلــومــة، مــكــســورة، 
بعيدة عن  لثقافتها،  فاقدة  مستعمرة، محتلة، 

منهجها، فأين العيب ؟ في المنهج أم فينا ؟
"ص"  فمنهجه  المنهج،  في  ليس  بالتأكيد 

بين  صعباً  رقماً  وجعلهم  هوية،  العرب  أعطى 
األمم وأعزهم باإلسالم، ووحدهم بعد أن كانوا 
قبائل متفرقة تخضع لذاك حيناً و لذاك أحياناً 
لم  قبله،  مذكورا  شيئاً  العرب  يكن  لم  أخــرى، 
هوية  هناك  تكن  لم  يجمعهم،  ما  هناك  يكن 

توحدهم، لم تكن لهم حضارة يذكرون بها .
شيئاً  فجعلهم  برسالته  "ص"  محمد  جــاء 
ويحترمهم،  يهابهم  الــعــالــم  جــعــل  مـــذكـــورا، 
كنا،  كما  عدنا  فينا،  رسالته  غابت  وعندما 
نكرة بين األمم، ال علوم تنسب لنا، وال حضارة 
نفتخر بها، وال قوة ندافع بها عن أنفسنا، عدنا 

مجرد مستهلكين لكل شيء حتى للثقافة .
ُتــغــيــب عــن رســالــة  أو  ــة  األمـ عــنــدمــا تغيب 
المصطفى، فإنها تغيب عن النور اإللهي الذي 
رفعها الى مصاف الحضارات المتقدمة في كل 

مناحي الحياة .
أعزنا الله باإلسالم فتركناه، ترك فينا الثقلين 
أذالء،  أتباعاً  كنا  كما  فعدنا  عنهما،  فابتعدنا 

اآلخر،  من  المعونات  وننتظر  ذاك  نستجدي 
بالقوى  ونستعين  الربوية  البنوك  من  نقترض 
الدولية، تضرب بيوتنا وتقتل أطفالنا ونسائنا .

الثقلين  أثر  عملياً  لنا  أثبتت  الحياة  تجارب 
فينا، عندما يجتمعان تحصل المعجزات التي 
فالله  الله "ص"،  كانت تحصل في عهد رسول 
أو  بدون هداية  العالم  يترك  أن  يمكن  عدل ال 
حجة، وبين الحين واآلخر يظهر من يجدد لأمة 
ويبين  طريقها  لها  ويوضح  ومنهجها،  مجدها 
لها النهج الحق الذي إذا اتبعته انتصرت على 

األعداء مهما اجتمعوا وتكالبوا عليها . 
بالد  فــي  الخميني  االمـــام  جــاء  عــقــود  قبل 
األمــم  بين  ووضعها  المجد  لها  فــأعــاد  ــارس  ف
من  وجعل  الــحــضــارة،  صنع  فــي  تــشــارك  التي 
من  الكثير  في  أجمع  العالم  تواجه  قوة  إيــران 
والمعرفة  العلم  إيــران  تنتج  اليوم  المعارك، 
االصطناعية  واألقمار  الطائرات  أحدث  وتصنع 
وطائرات التجسس وغيرها، اليوم تضع أمريكا 

ألف حساب إليران .
القليل  بمساحته  الصغير  البلد  لبنان  وذاك 
ومذاهبه  بدياناته  المتعدد  سكانه،  بتعداد 
وأعراقه، لبنان اليوم بحزب الله، بسليل رسول 
بقية  مــن  أقــوى  الــلــه،  نصر  حسن  السيد  الله 
في  وحقق  مجتمعة،  األخــرى  العربية  البلدان 
مواجهة إسرائيل ما لم تحققه الجيوش العربية 
الحروب  كل  في  النفط  دول  من  وبدعم  معاً 
التي خاضتها مع إسرائيل، لبنان الصغير هزم 
بل  أجمع  الغربي  العالم  ورائها  ومن  إسرائيل 
وبعض العرب لأسف الشديد، هنا المعجزات 
هنا  وخيبر،  وأحــد  بــدر  نستعيد  هنا  تتحقق، 
إذا  الثقلين  وعـــزة  المصطفى،  ثقافة  تكمن 
اجتمعا، لم ينفع إسرائيل نوويها ولم ُيغن عنها 
السرب الجوي األمريكي المتواصل طوال أيام 
معها،  العرب  بعض  تواطؤ  يفدها  ولم  الحرب، 

كل ذلك تبدد أمام معادلة الثقلين الربانية.
يسمع  من كان  بل  ؟  صعده  يعرف  من كان 

يهتم  مــن كـــان  ؟  اعــتــبــاراً  لــه  ويــضــع  باليمن 
باليمن؟ 

العالم،  القوى في  اليمن تستقطب كل  اليوم 
إليها  يأتي  للقوة  مركز  أصبحت  اليوم  صعده 
الـــزائـــرون مــن ســفــراء ومــســئــولــيــن فــي األمــم 
الذي  السر  ما  فيها،  الذي  ما  ليعرفوا  المتحدة 
العالمي فجأة  االهتمام  اليمن في صدارة  جعل 
؟ بالتأكيد هو متغير جديد خارج عن حسابات 
كل القوى التي تحكمت باليمن لعقود، وجعلته 

نسياً منسياً محسوباً على أسرة آل سعود .
أنصار  حركة  ظهور  هو  حصل  الذي  المتغير 
الحوثي،  الدين  بدر  السيد حسين  ظهور  الله، 
 ،" الثقلين  معادلة   " اإللهية  المعادلة  عــودة 
بها  بشرنا  التي  النبوية  المعجزات  فــعــادت 
المصطفى، عادت الكرامة، استطعنا أن نواجه 
الباطل بالشعار، كسرنا حاجز الخوف بترديده، 
فاستعدنا الثقة في أنفسنا، وبدأ مشوار إحياء 

األمة.

علي البخيتي

أحمد محمد المير

بخلوا على أنصار محمد بمكان لالحتفال 

وفتحوا كل شبر في اليمن لالحتالل!
صالح هبرة

صلوات  محمد  النبي  بمولد  االحتفال  يكن  لــم 

وأعداء  أعدائه  لدى  البسيط  باألمر  وآله  عليه  الله 

وقائدها  رسولها  إلــى  األمــة  يشد  ذلــك  ألن  رسالته؛ 

الحقيقي ويقوي ارتباطها به بدالً من شدها وربطها 

برموز شكلية مثلت عائًقا في حركة األمة، مذهبية 

ثقافتها  عن  مفصولة  جعلها  مما  غيرها  أم  كانت 

الحقيقية ورمزها ومصدر عزتها، وهذا أدى إلى أن 

كل  يستنفر  وجعله  األمريكي،  السفير  جنون  يجن 

لعرقلة  أتباعه بخيله ورجله  إمكانياته ويجلب على 

إقامة المناسبة؛ ألنه يدرك أهمية ربط األمة بنبيها 

بمنعهم  فوجه  نتائج،  من  ذلــك  على  سيترتب  ومــا 

الحصول  مــن  نتمكن  لــم  حيث  المكان  توفير  مــن 

عاصمة  إنها  مــع  صنعاء  العاصمة  فــي  مكان  على 

والمحاوالت  األبواب  اليمنيين جميًعا، وسدت كل 

الحفل  مناسبة  إلقــامــة  مكان  على  الحصول  دون 

الموضوع  فــي  السفير  ونــجــح  المصطفى،  بمولد 

بعض  وتعليق  الــشــوارع  في  الملصقات  نشر  وبعد 

وتشيد  الله  رســول  يا  لبيك  تحمل  التي  الالفتات 

بنزعها  األمن  ومن  الفرقة  من  أطقم  تحركت  بذكره 

فيها  يسمح  التي  األماكن  من  ونزعها  الشوارع  من 

مخالفة  بحجة  والراقصات  المغنيات  صور  بتعليق 

يبنوا  أن  لأمريكان  قانونهم  يسمح  بينما  القانون 

الواسعة  المساحات  ويحتلوا  العسكرية  القواعد 

استخباراتية  عمليات  غرف  وإنشاء  واالستراتيجية 

نقم  في  التي  االستراتيجية كتلك  المواقع  أهم  في 

اليمنيين  أراضي  واحتالل  اليمنيين  لقتل  وغيرها؛ 

مولد  بمناسبة  حفاًل  فيه  نقيم  مكان  من  ويمنعونا 

رسول اإلنسانية.

 إن اإلنسان ليستغرب أشد االستغراب في الحال 

الذي وصلت إليه بعض القوى في البلد من السقوط 

واالنحدار في هذه الفترة، لقد تكشفت كل الحقائق 

في  يسيرون  الــديــن  عــن  متجردين  أصبحوا  حيث 

نهج العبودية للشيطان، ولقد كشفوا بمواقفهم من 

ألنصار  وليس  للنبي،  أعــداء  إنهم  المناسبة  إقامة 

بمواقفهم يجسدون نفس مواقف  وإنهم  الله فقط، 

أولئك الذين وقفوا في وجه محمد من مشركي مكة 

امتداد  يغيره  ولم  والهدف،  األسلوب  اختلف  إنما 

للعثمانيين  تذكارية  نصباً  يقيمون  إنهم  الــزمــن، 

إحياء  يستنكرون  ثم  وللصليبيين  بل  والمصريين، 

ذكرى محمد، إن أعمالهم تكشف واقعهم وحريتهم 

ذاته  بحد  وهذا  والمزيفة  العرجاء  وديموقراطيتهم 

يعد مبرًرا كافًيا الستمرار الثورة، وأصبح من الواجب 

مواصلة دربها حتى ينال هذا الشعب كامل حريته 

وطموحاته، وال يمكن أن نقبل مهما كانت الظروف 

بوضع ال يسمح لنا بأن نعيش أحراًرا نمارس أنشطتنا 

الذي  الوقت  ففي  بحرية كاملة،  والفكرية  الثقافية 

يسمح لليهود واألمريكان بممارسة حريتهم في بلدنا 

بكل أريحية يحاولون الوقوف في وجوهنا، عليهم أن 

يفهموا أنه من المستحيل أن نسمح باستمرار مثل 

المتكررة  واالعــتــداءات  المبررة  غير  األعمال  هذه 

الستعباد  محاوالتهم  أن  وليتيقنوا  أبنائنا،  على 

الشعب مجدًدا غير واردة وبعيدة عليهم.
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الرئيس الرافضي !!!

ثوار بالصدفة !

المولد النبوي بين تبديع الحاقدين واحتفاء المؤمنين 

د. عادل الشرجبي

عبدالحميد يحيى 

حسين قصبي

رجعوا يصلحوا خيام جديدة في األماكن الشاغرة 
بعد أن دمروا ما كان عليها من خيام سابقاً عقب 
فرضها  التي  الــمــبــادرة  بموجب  هــادي  انتخاب 
أسيادهم آل سعود بتواطئهم على العموم السؤال 
الخيام والبنايات  الخبر ولماذا  ماذا حصل وأيش 

الجديدة التي يشيدونها ماذا يريدون ؟؟؟؟
أنهم  هــي  وصلتنا  الــتــي  ــادات  ــ اإلف حسب  اإلجــابــة 
يعملون على استعادة الثورة وتصعيدها من جديد لكي 

أنه  مؤخراً  لهم  انكشف  الذي  هادي  الطاغية  يسقطوا 
ليس رئيساً شرعياً ولم ينتخبه الماليين وبايعه الشعب 
آذننا  واصمت  يقولون  كانوا  كما   %1.9 عدا  ما  كاماًل 
بمعجزة  العديدة  اإلشادات  بترديدها  إعالمهم  وسائل 
رئيساً  هـــادي  تتويج  تــم  الــتــي  الــخــارقــة  االنــتــخــابــات 
بموجبها والذي قال فيه صعتر ذات يوم عندما خاطب 
الشباب من على ظهر منصتهم المعصومة من أن يطالها 
الثوار أو أن يجعلوا منها مصدرا لخطابهم الثوري الحر 

تلك المنصة التي استخدمها صعتر ليقول فيها ما يريد 
ومليشيات حميد  الفرقة  بجنود  تحصينها  تم  أن  بعد 
الذي  الخطاب  ذلــك  في  الشهيرة  كلمته  فيها  قــال 
استهله بتوزيع الصكوك الوطنية والشهادات الثورية 
فلينتخب هادي  اآلخر  واليوم  بالله  يؤمن  ) من كان 
أن  اكتشفوا  أخيراً  وقومه  صعتر  أن  الجديد  لكن   )
المؤمنين اللي انتخبوا هادي كانوا مخطئين وارتكبوا 
جريمة كبيرة يجب عليهم التوبة منها لعل الله يتوب 
عليهم و يغفر لهم خطيئتهم فالجريمة كانت كبيره 
بعد أن تم اكتشاف حقيقة الرئيس المنتخب الذي 
وأحد  للحوثي  بالوالء  يدين  و  أنه عميل  مؤخراً  تبين 
الروافض العمالء المتواجدين في مصادر القرار وكثير 

من مفاصل الدولة المدنية والعسكرية ولهذا ال غرابة 
وأن كل  وحماتها  الــثــورة  ضد  قــراراتــه  تكون  أن  في 
القرارات لم يتم تصنيعها محليا وفي مصانع العاصمة 
صنعاء فكل ما توحي به أنها صنعت في صعده وبأياٍد 
حوثية رافضية حسب ما يقوله الكثير من المتابعين 
الروافض  الرؤساء  شؤون  في  المختصين  والمراقبين 
ومما يدل على أن هادي رافضي عميل أنه لم ينجر 
العامة  الهيئة  على  القائمون  يريده  ما  كل  لتنفيذ 
رفض  و  لضغوطاتهم  يرضخ  ولم  الروافض  لمكافحة 
توجيهات المال علي محسن والمال حميد فهذا وبال 
وكل  للحوثي  عمياًل  أصبح  أنه  دليل  أكبر  أدنى شك 

قرارات رافضية ومرفوضة جملة وتفصيال!!!

)وتحديداً  األخيرين  العقدين  خالل  اليمن  شهد 
للنخبة  انقساماً   )1994 صيف  حــرب  انتهاء  منذ 
وعلى  مجموعات،  ثــالث  إلــى  وتفككها  الحاكمة، 
هــذه  بــيــن  المستحكمة  الـــنـــزاعـــات  مـــن  الـــرغـــم 
الثروة  من  أنصبتها  حول  واختالفها  المجموعات، 
ومؤسساته  الجنوب  عــقــارات  السيما  والسلطة، 
العامة )تحت مبرر الخصخصة(، وثرواته الطبيعية، 
النفطية  الــثــروة  عــن  فــضــاًل  فــيــه،  النفوذ  ومــواقــع 

المحدودة في محافظة مأرب.
فجميعها كانت متفقة على ضرورة الحفاظ على 
الماضيين،  العقدين  خــالل  أسسته  الــذي  النظام 
لذلك، التزمت بميثاق شرف ضمني، إلدارة النزاع 
بما يحول دون تحوله إلى حرب شاملة، قد تؤدي 
إلى سقوط النخبة الحاكمة بكل مكوناتها، والتحكم 
بقنوات الوصول إلى السلطة ومواقع صناعة القرار، 
بما يضمن استمرار ميل ميزان توزيع القوة )بمعنى 
الحاكمة،  التقليدية  النخب  لصالح  هنا(  السلطة 

االجتماعية  والفئات  الطبقات  ممثلي  وتحديد 
الوطنية،  الــبــرجــوازيــة  )االنتجلنسيا،  الحديثة 
السلطة  مواقع  في  الحديثة(  المتوسطة  والطبقة 
كماً وكيفاً، بحيث ال يسمح لهذه الطبقات والفئات 
باختيار ممثليها الحقيقيين في السلطة اختياراً حراً 
وديمقراطياً، وإنما يتم اختيار متحدثين باسمها، أو 
يمثلونها  لها،  مزيفين  ممثلين  األحــوال  أحسن  في 
الديمقراطي  للتحول  مشروعها  يمثلون  وال  شكلياً 

وبناء الدولة المدنية الحديثة. 
وعندما اندلعت ثورة الشعب اليمني في فبراير 
بكل  الحاكمة  التقليدية  النخبة  أحــســت   2011
السيما  مصالحها،  كل  تفقد  سوف  أنها  مكوناتها، 
أن الشعب رفع شعار إسقاط النظام بكل مكوناته: 
الرئيس الفاسد المفسد، وكل النخب الفاسدة من 
شيوخ قبائل وقادة عسكريين ووزراء ودبلوماسيين 
ومشرعين، وبعد أن تيقنت بعض جماعات النخبة 
ساقط،  محالة  ال  النظام  بــأن  الحاكمة  التقليدية 

وميادين  الحرية  ساحات  إلى  أفرادها  بعض  هرب 
من  ثــوار  لكنهم  الثوار.  أثــواب  وتقمصوا  التغيير، 
مشتقة  ثوريتهم  بالصدفة،  ــوار  ث أو  خــاص،  نــوع 
مضطرين  أنفسهم  وجــدوا  الثورة،  من  ال  الثأر  من 
ــقــاذ أنفسهم  الـــثـــورة، إلن لــالنــخــراط فــي صــفــوف 
والثأر من خصومهم في  والحفاظ على مصالحهم، 
الغالظ  اإليمان  يحلفون  فراح بعض هؤالء  السلطة، 
من على منصات ساحات الحرية وميادين التغيير 
يعملون  ســوف  وأنــهــم  ــثــورة،  ال يسرقوا  لــن  بأنهم 
سنداً  وسيكونون  أهدافها،  تحقيق  على  جاهدين 
هذه  أن  والحقيقة  للثوار،  وحماة  للثورة،  وأنصاراً 
أداهــا  التي  الدستورية  كاليمين  كانت  األيــمــان 
واأليــمــان   ،1978 أبــريــل  فــي  صالح  الله  عبد  علي 
انخدع  الشديد،  ولــأســف  الالحقة،  الدستورية 
ثوار  الثوار بهذه األكاذيب والحيل، واضطر  بعض 
آخرون لتصديقها رغم أيمانهم الراسخ بأن الثعالب 
ال يمكن أن تتحول إلى أسود بأي حال من األحوال. 

أثبتت تجربة العامين الماضيين أن ثورية هؤالء 
الله  عبد  علي  من  وانتقاماً  ثــأراً  كانت  األدعــيــاء 
صالح، ولم تكن ثورة على النظام، فهم أشد إخالصاً 
صالح،  الله  عبد  علي  من  وتشريعاته  لمؤسساته 
مؤتمر  في  المشاركة  يضمنوا  أن  استطاعوا  وقــد 
بل  عنهم،  بممثلين  أو  بشخوصهم  الوطني  الحوار 
من سخرية القدر أنهم هم الذين سيختارون الثوار 
الحقيقيين،  فالثوار  المؤتمر،  في  يشاركون  الذين 
وشباب  اليمن(  (حرائر  اليمنية  المرأة  هنا  وأقصد 
آلية  لها  وضعت  التي  الوحيدة  الفئة  هم  الثورة 
الفرص،  تكافؤ  تقوم شكاًل على  ديمقراطية شكلية 
فعليهم الترشح وتقديم وثائق تثبت أنهم مناضلين، 
ثم بعد ذلك سوف تقوم النخب التقليدية باختيار 
وفق  نعلم  وال  المؤتمر،  في  يشاركون  الذين سوف 
الذين  أما  االختيار،  عملية  تتم  سوف  معايير  أي 
ثابتون  فهم  اليمني،  الشعب  يمثلون  أنهم  يدعون 
ومحددون باالسم، وال يخضعون ألي عملية تنافس. 

على ضوء ما تقدم، وعلى ضوء التجارب الثورية 
سبعة  مــن  يــقــرب  مــا  خــالل  اليمن  شهدتها  الــتــي 
ــداف  األهـ تحقيق  اســتــحــالــة  إلـــى  نخلص  عــقــود، 
مع  تتزامن  لم  إذا  اليمن،  في  ثــورة  ألي  الحقيقية 
الثورة السياسية أو تسبقها ثورة اجتماعية، وإذا لم 
ثورة  السياسي واالجتماعي  بمكونيها  الثورة  تسبق 
التي  الحكومات  تسقط  اإلقليمي،  المستوى  على 
أجهضت كل  والتي  اليمنية،  الشئون  في  تتدخل 

المحاوالت الثورية اليمنية.

ُل َمْن َعظََّم  النبيُّ -صلوات الله عليه وآله- أوَّ
الله  -صلوات  قال  فقد  مولدِه،  بيوم  واحتفى 
عليه وآله- حين ُسِئَل عن صيام يوم االثنين:(
ــزَِل  أُْن -أَْو  ُبِعْثُت  َوَيــْوٌم  ِفيِه  ُولِــْدتُّ  ــْوٌم  َي َذاَك 
ــراب  واألعـ مــســلــم[.....  ِفيه(]صحيح   - ــيَّ ــَل َع

يقولون "بدعة"..!!
ِه وفضلِه علينا بقوله:  ُرنا ِبَمنِّ • اللُه تعالى ُيَذكِّ
ِفيِهْم  َبَعَث  إِْذ  الُْمْؤِمِنيَن  َعَلى  اللَُّه  َمنَّ  )لََقْد 
ِإالَّ  أَْرَسْلَناَك  )َوَما  أَْنُفِسِهْم(، ويقول:  ِمْن  َرُسواًل 
ِبَفْضِل  )ُقْل  بقوله:  يأمرنا  ثم  لِْلَعالَِميَن(،  َرْحَمًة 
ا  ِممَّ َخْيٌر  ُهَو  َفْلَيْفَرُحوا  َفِبَذلَِك  َوِبَرْحَمِتِه  اللَِّه 

َيْجَمُعوَن(..... واألعراب يقولون "بدعة"..!!
ُيعظُِّم  وآلـــه-  عليه  الله  -صــلــوات  النبيُّ   •
اثــنــيــِن مــن كــلِّ  يـــوِم  بــمــولــدِه كــل  ويحتفي 
اليوم  بعظمة  ُتوحي  لفتٍة عظيمٍة  أسبوع، في 
الذي امتنَّ الله علينا بِه فيه، ونحُن إذ ُنعظُِّم 
وُنحيي يوم مولدِه في العام مرة، كأقلِّ القليل 
ُتجاَه هذا النبي العظيم..... واألعراب يقولون 

"بدعة"..!!
• الله تعالى يأمرنا بقوله: )ِإنَّ اللََّه َوَماَلِئَكَتُه 

َصلُّوا  آََمُنوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  َيا  ِبيِّ  النَّ َعَلى  ُيَصلُّوَن 
َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليًما( ، فبعد أن ذََكَر سبحانُه 
أمرنا  النبي؛  على  يصلون  ومالئكته  تعالى  أّنُه 
عليه" صلوات  "السالم  زيــادٍة وهي  مع  بذلك 
سورة  في  ُسبحانه  َعلََّمَنا  ثم  وآلــه،  عليه  الله 
بقولِه  الله؛  أنبياِء  على  السالم  كيفية  مريم 
َيــْوَم  َعَليَّ  ــاَلُم  (َوالــسَّ "ع":  عيسى  لسان  على 
ا(، وقوله  ُولـِـْدُت َوَيــْوَم أَُمــوُت َوَيــْوَم أُْبَعُث َحيًّ
َيْوَم  َعَلْيِه  )َوَســاَلٌم  "ع":  يحيى  في كالمه عن 
ا(، وكأنَّ الله  ُولَِد َوَيْوَم َيُموُت َوَيْوَم ُيْبَعُث حيًّ
أن  أردتَّ  ما  إذا  بأنك  َهَنا  نبَّ قد  بذلك  تعالى 
فال  وآله-  عليه  الله  نبيِه -صلوات  على  ُتسلَِّم 
الميالد؛  ساعة  تضبَط  أن  بــدٍء  ذي  بــادئ  بــّد 
حتى ُتسلَِّم عليه في يوِم مولِده -قبل أن يكون 
هذا  بإحياِء  إال  ذلك  يكوُن  وال  غيره-  في  ذلك 
اليوم وتذّكرِه، ومن العجيِب أن يجتمَع -وفًقا 
ألغلب الروايات- مولدُه وموتُه في يوٍم واحد 
للسالم  موجبين  كسببين  األول[  ربيع   12[

عليه..... واألعراب يقولون "بدعة"..!!
عليه  الله  -صلوات  النبي  مولد  يــوم  في   •

طريقتِه  وعلى  ــِتــه،  ِبــُرمَّ الــكــوُن  احتفى  وآلــه- 
-صبيحة  كلها  األصــنــام  فأصبحت  الخاّصة، 
ُمْنَكبٌّ  وهو  إال  صنٌم  منها  ليس   - النبيُّ ــَد  ُولِ
على وجهه، وارتجَّ في تلك الليلة إيواُن كسرى، 
وغاضت  شــرفــة،  عــشــرة  أربـــع  منه  وسقطت 
السماوة، وخمدت  بحيرة ساوة، وفاض وادي 
عام،  بألف  ذلك  قبل  تخمد  ولم  فارس  نيران 
المنام  فــي  الليلة  تلك  فــي  الــمــوبــذان  ورأى 
تقوُد خياًل عراًبا قد قطعت دجلة،  ِصعاًبا  إباًل 
الملك  طــاق  وانفصَم  بــالدهــم،  في  وانسربت 
عليه دجلة  وانــخــرقــت  وســطــه،  مــن  كــســرى 
قبل  من  نــور  الليلة  تلك  في  وانتشر  الــعــوراء، 
الحجاز ثم استطار حتى بلغ المشرق، ولم يبَق 
سريُر َمِلٍك من ُملوِك الدنيا إال أصبَح منكوًسا، 
واْنُتِزَع  ذلــك،  يومه  يتكلُم  ال  ُمخرًسا  والملُك 
تبَق  ولــم  السحرة،  ِسْحُر  َوَبــطـُـَل  الكهنة،  علُم 
كاهنٌة في العرب إال ُحجبت عن صاحبها..... 

واألعراب رغم كل هذا يقولون "بدعة"..!! 
وآله-  عليه  الله  -صلوات  مولدِه  يوم  في   •
فاتقى  سقط  والله  ابني  إن  آمنة:  أُّمــُه  قالت 

فنظر  السماء  إلى  رأسه  رفع  ثم  بيده،  األرض 
لــُه كــّل شيء،  نــوٌر أضــاَء  إليها، ثم خــرج مني 
وسمعُت في الضوِء قائاًل يقول: إنك قد ولدتِّ 
عليه  الله  -صلى  ًدا  ُمَحمَّ ْيِه  َفَسمِّ الناِس  َد  سيَّ
وآله-.. وبأنه لما كانت الليلة التي حملت به 
آمنة نادى ُمناٍد في السماوات السبع: أبشروا، 
بأحمد، وفي األرضين كذلك  الليلة  ُحِمَل  فقد 
األرض  في  يومئذ  بقي  وما  البحور،  في  حتى 
دابة تدّب وال طائٍر يطيُر إال َعِلَم بمولده..... 

واألعراب يقولون "بدعة"..!!
وآله-  عليه  الله  -صلوات  مولدِه  يوم  في   •
فاجتمعوا  أبالسته  في  الله  لعنُه  إبليُس  صاح 
فقال  يا سيدنا؟  أفزعَك  الذي  ما  وقالوا:  إليه، 
واألرض  السماوات  ــَكــْرُت  أَْن لقد  ويلكم  لهم: 
َحـــَدٌث  األرض  فــي  حــدث  لقد  الليلة،  منذ 
عظيم، ما حدَث مثلُه منُذ رفع الله عيسى بن 
مريم، فاخرجوا وانظروا ما هذا الحدث الذي 
من  إبليَس  وأولــيــاُء  فإبليُس  حـــدث؟.....  قد 
َفَزًعا في هذا اليوم العظيم  األعراِب يصرخوَن 

ويتسّتروَن خلف غطاء قولهم "بدعة".

إحياء مناسبة مولد الرسول األعظم صلى الله 
عليه وآله لها مدلوالتها الهامة، فهي دون شك 
في طليعة المناسبات التي يفخر بها وبإحيائها 
الحب  مثقال ذرة من  ولو  قلبه  في  كل مؤمن 
الله  صلوات  الله  لرسول  والتقدير  واإلجـــالل 
مــن هــدى رب  بــه  جــاء  ولما  ــه،  آل عليه وعلى 

العالمين
ـ إن كنت لم تعرف  فيا من أردت أن تعرف 
بعد ـ لماذا االحتفاء بهذه المناسبة فتأمل ولو 
المسلمين  لــدى  ما  أعظم  في  واحــدة  للحظة 
من مقدسات، وستجد أن أهم مقدساتهم هو 
تصدق  لم  وإذا  العظيم،  والنبي  الكريم  القرآن 

ما  لهم  وقل  والنصارى،  اليهود  فاسأل  وتقتنع 
هي أهم مقدسات المسلمين؟؟

ستجد اإلجابة مليون في المائة "محمد والقرآن"
ولهذا نحتفي بهذه المناسبة ونحييها لنقول 
يحاولون  الــذيــن  واإلسرائيليين  لأمريكيين 
وقرآننا  الكريم  نبينا  عن  يفصلونا  أن  نهار  ليل 
دائًما  نبينا  نهج  على  إننا  لهم  لنقول  العظيم؛ 
وعظيمنا،  وقائدنا  وقدوتنا  أسوتنا  وإنه  وأبــًدا 

وإننا لن نحيد عن نهجه إلى يوم الدين.
رسول  لنقول ألعداء  المناسبة  بهذه  نحتفي 
الله الذين يوجهون اإلساءات إليه أن إساءاتهم 
تلك ال تزيدنا إال إصراًرا وحباً وتمسكاً وارتباطاً 

وتعلًقا وتأسياً به صلوات الله عليه وبأهل بيته 
الماضين على دربه

األعظم  الرسول  ألن  المناسبة؛  بهذه  نحتفي 
أو قداسة  مكانته في قلوبنا ال تضاهيها مكانة 
على اإلطالق، فإذا كان مقدساً وهادياً وعظيًما 
الله وسراجاً  إلى  ونذيًرا وداعياُ  وكريما وبشيراً 
منيًرا فمن الطبيعي أن نقدسه ونجله ونحتفي 
شعائر  تعظيم  بــاب  من  ولــو  مولده،  بمناسبة 
الله، ومن الطبيعي بل من الواجب أن نستلهم 
منه الدروس العظيمة التي من شأنها أن توحد 
والمحبة  اإلخاء  أواصر  وتقوى  اإلسالمية  األمة 

واأللفة فيما بينهم

وإذا لم يلتق المسلمون ويتفقوا على رسول 
حبه  وعلى  آلــه  وعلى  عليه  الله  صلوات  الله 
ويتفقوا،  يلتقوا  أن  يمكن  ماذا  فعلى  وتعظيمه 
وإذا كان االحتفال بمولد الرسول صلوات الله 
به  والتأسي  حبه  يعتبر  الــذي  آله  وعلى  عليه 
واجب على كل األمة "بدعة"، فما هو الصواب 
إذاً في منظورهم؟ لماذا يقولون على أقل تقدير 
لرسول  اليهود  وجهها  التي  اإلســاءات  تلك  أن 
الله صلوات الله عليه وعلى آله "بدعة" لماذا 
وعمت  ــهــم  آذان وصــمــت  ألسنتهم  أخــرســت 
واعتراهم  التراب  في  أنوفهم  ودسوا  أبصارهم 
رسول  سبوا  من  أمــام  والهلع  والجبن  الخوف 

يتفوهوا  ولم  آله  وعلى  عليه  الله  صلوات  الله 
ببنت شفه.

حقاً إنها مفارقات تثير التعجب واالستغراب 
ولكن على كل حال أنصحهم نصيحة المخلص 
المحب أن يراجعوا أنفسهم وان يطلبوا التوبة 
والصفح من الله، وأن يعتذروا من رسول الله، 
ذلك  من  يأنفوا  وأال  سيئاتهم،  عن  يكفروا  وأن 
أبًدا، ما لم فإن نتيجة المعادلة صمتاً ستكون 
الله  ــرســول  ل المسيئين  صــف  ــي  ف وقــوفــهــم 
صلوات الله عليه وعلى آله من حيث يشعرون 
الحقيقية  البدعة  هــي  وهــذه  يشعرون  ال  أو 

والضالل المبين.

لماذا الحتفاء بمولده

رضوان سبيع
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أحمد الحسنينحن والسفير

فهم  معه  يصعب  لسلوك  صعب  اســم  ستاين"  فاير  "جيرالد 
للواليات  الخارجية  والسياسة  الدبلوماسي  العمل  مــحــددات 

المتحدة وطبيعة عالقتها باآلخر ومنها اليمن.
في مؤتمره الصحفي الذي خص به فقط وسائل اإلعالم اليمنية، 
وخصصه لما يسمح به وما ال يسمح به في الشأن اليمني، تولى 
سعادة السفير المفترض للعالم الُحّر، منصب المتحدث األعلى 
في كل ما هو يمني الشئون الداخلية والخارجية، وحتى الحقوق 
التنظيمات  قواعد  بين  العالقات  وطبيعة  لــأفــراد  السياسية 
للمبادرة  العربي  النص  بتفسير  وقــام  وقــيــاداتــهــا،  السياسية 

تشكل حتى  لم  التي  المبادرة  تفسير  لجنة  عن  نيابة  الخليجية 
مؤتمراً  سيعقد  بأنه  السفير  سعادة  يبشرنا  أن  ينس  ولم  اآلن.. 
شهرياً يطلع فيه وسائل اإلعالم على مستجدات الوضع اليمني.

الغارات  أن  السفير  سعادة  أكد  فقد  عمله  يخص  ما  في  أما 
الحكومة  مــع  سيناقش  وأنــه  لها،  أبــريــاء  ضحايا  ال  األمريكية 
عن  وتحدث  خطأ،  حــدث  إن  الضحايا  تعويض  قضية  اليمنية 
تناٍم غير مسبوق في العالقات اليمنية األمريكية لم نجد نحن 
طيار  بال  الطائرات  وقصف  المارينز  تدفق  غير  مظاهرها  من 
لضواحي العاصمة، وهذه المؤتمرات الصحفية في منزل السفير، 

والتي بشرنا بأنها ستصبح شهرية، وتدخل السفير األمريكي في 
كل شيء في حياتنا، وتحديد ما يجب وما ال يجب وأصدقاءنا 

وأعداءنا.
مفهوم العالقة باآلخر في الدبلوماسية األمريكية التي يقدمها 
سفير الواليات المتحدة في صنعاء هو االحتالل، ومدى خضوع 
اآلخر وهيمنة أمريكا على قراراته هو معيار التنامي في عالقاتها 
سياسة  وهذه  ثانوي،  فأمر  والمعرفي  االقتصادي  الدعم  أما  به، 
في العالقات ال يصعب فهمها وحسب وإنما يصعب تقبلها أيضاً، 
ما يجعلنا أمام تفسير بيِّن إلخفاقات القوة األعظم في العالم في 

حربها المعلنة على اإلرهاب، وإجابة على سؤال مهم هو: لماذا ال 
يستهدف اإلرهاب دوالً ديمقراطية متقدمة كالسويد وسويسرا 

مثاًل!!.
وأخيراً أعتقد أن من السفه أن نحمل السفير األمريكي جريرة 
بكل  يسألونه  اليمنيين  الصحفيين  نشاهد  ونحن  ونهيه  أمــره 
الكهرباء،  وتخريب  النفط  أنبوب  تفجيرات  عن  و.....  وقاحة 
وما هو النظام السياسي واالنتخابي المناسب لليمن، ولوال وقت 
السفير لطلبوا منه أن يختار للعازب منهم زوجة المستقبل، وأن 

يسعفهم بالطريقة المثلى لختان أطفالهم..!!.

عندما ينظر اإلنسان في نفسه وما حوله من الوجود يجد ذلك 
االنسجام العجيب والتناغم الواضح بينهما بشكل مذهل ودقة 
متناهية، فعلى سبيل المثال نرى كيف أن غاز األكسجين غلب 
الهواء من حولنا في الوقت الذي قد ركب فينا جهاز معجز كي 
فيحرق  بالحياة،  تمدنا  تنفس  عملية  في  الغاز  هذا  مع  يتعامل 
تلتقطه  بــدوره  الــذي  الكربون  أكسيد  ثاني  ويلفظ  األكسجين 
األشجار من حولنا لتقوم بعملية عكسية وبشكل آلي بديع، نرى 
أن تستغني  أن أجسامنا والحياة من حولنا ال يمكن  أيضاً كيف 
مرة  مليون  من  بأكثر  األرض  تكبر  التي  الشمس  تلك  منافع  عن 
تــدور حــول نفسها ونــدور حولها في فلك دقيق ال  وقــد أخــذت 
الهائل  النجم  أن هذا  تأخره؛ وكيف  أو  بتقدمه  أن نعيش  يمكن 
قد  ألشعتها  عجيب  مرشح  عبر  الطاقة  من  نحتاجه  بما  يمدنا 
برمج على منع  كل ما هو ضار بنا وإنفاذ ما هو نافع، نرى كذلك 
ال  صغيرة  قطرات  شكل  في  األرض  على  تهطل  المياه  أن  كيف 
قسم  ليستقر  عجيبة  هيدروليكية  دورة  عبر  بنا  تضر  أن  يمكن 
كبير منها في باطن األرض مشكلة خزانات وقود هائلة لنا بعد 
أن تكون قد قذفت الروح في األرض كي تحيا بعد فناء فينبت 
أن جهازاً  لنجد  أشكاله وصنوفه؛  الثمر بمختلف  الزرع ويخرج 
دقيًقا آخر قد ركب فينا يمكننا من تناول ذلك الثمر وامتصاصه 
أكثر  الفكر  وأعملنا  النظر  أمعنا  وهكذا كلما  ألجسادنا،  كوقود 
وأكثر في أنفسنا والوجود من حولنا كلما وجدنا انسجاًما وتناغًما 
لكل  واحًدا  أن هناك مدبراً  ليدلنا في األخير على  أكبر وأعظم؛ 

هذا  بــأن  ويصرخ  ينطق  حولنا  من  والــوجــود  أنفسنا  تكون  ذلــك 
قيوم، كل ذلك  قادر حكيم عظيم قوي رحيم حي  المدبر خالق 
في الوقت الذي نجد أن شيئاً ما يشدنا نحو هذا المدبر ينادينا 
من أعماقنا قد طبع فينا منذ أن خلقنا)الفطرة(، بعد ذلك نصل 
إلى أن هذا الحكيم والدقيق الصنعة حينما خلقنا البد وأنه خلقنا 
لحكمة؛ لنبدأ بعدها رحلة من البحث والنظر بغية الوصول إلى 
أن نحط رحالنا معلنين عجزنا  الرحلة  أثناء  الحكمة، نضطر  تلك 
العقل  ليبقى  واضحة،  مقنعة  نتيجة  إلى  بمفردنا  الوصول  عن 
يحرجنا ويهيل علينا كثيًرا من األسئلة المحيرة، حينها نوقن أن 
هذا الحكيم البد وأنه قد أوجد وسيلة ما من خاللها يخبرنا بذلك 
الهدف وتلك الحكمة، في غمرة البحث عن تلك الوسيلة يتبادر 
إلى أسماعنا بأن هنالك من تحدثوا على أنهم رسل من قبل خالق 
السموات واألرض قد أرسلوا لهداية البشرية إلى الطريق الوحيد 
خلق  بما  العالم  الخالق  عبده  والذي  الحياة  معه  تنسجم  الذي 
بعدهم  تركوه من  ما  نحو  أو  السير نحوهم  فوًرا  لنحث  وأوجــد، 
لنجد منهجاً متكاماًل يتحدث عن كل تلك الحقائق التي وصلنا 
التفكر والتأمل )مختصًرا بذلك الطريق نحو نتيجة ما  إليها عبر 
سبق لكل من عرف وعقل هذا المنهج، فحينما تتأمل صفحات 
القرآن الكريم ترى كيف أنه سبحانه وتعالى في أول نداء للناس 
به وفي صدر سورة البقرة خاطبنا بقوله: ﴿ يا أيها الناس اعبدوا 
ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ﴾]البقرة)21([ 
ما خلقه وسخره ألجلك،  نفسه عبر  بعدها في وصف  ليسترسل 

والحديث عن دار أخرى أبدية كانت غائبة عنك يكون مصيرك 
فيها جنة أم نارا، ومن ثم يخاطبنا بقوله عز وجل:﴿هو الذي خلق 
فسواهن سبع  السماء  إلى  استوى  ثم  األرض جميعاً  في  ما  لكم 
هذه  بعد  ليخبرنا  ﴾]البقرة)29([  عليم  شيء  بكل  وهو  سماوات 
اآلية مباشرة كيف وأين ولماذا خلقت؟! عبر استرساله جل وعال 
في ذكر قصة بداية الخلق قصة خلق ءادم عليه السالم وكيف 
الله  أن  أن عرفت  بعد  بأمره  لله وسجدت  المالئكة سبحت  أن 
السموات واألرض وذلك من خالل  أن خلق  لوجودك منذ  يهيئ 
إنباء آدم عليه السالم لهم بأسماء كل ما يمكن أن يتعامل معه 
تلك  نجد  خلقته(،  مع  انسجامها  ومــدى  حوله  من  الحياة  في 
الرساالت تجيب عن كل تساؤالتنا المبعثرة هنا وهناك لتجسد 
أمامنا نظاماً ومنهًجا واسًعا معجًزا مرتًبا دقيًقا يتناول كل شيء 
يمكن أن نتعامل معه لنحقق بذلك هدف ما وجدنا ألجله وهو أن 
يكون اإلنسان خليفة الله في أرضه من منطلق عبوديته المطلقة 
على  الملك  يستخلفه  الذي  الشخص  ذلك  يكون  أن  بمعنى  له، 
مملكته وفق منهجه الذي صنعه من منطلق رحمته وعزته وعلمه 
بما يصلح مملكته، مسخًرا لذلك ما في السموات وما في األرض 
)الحكمة من وراء انسجامنا مع كل ما حولنا( قال تعالى: ﴿َوَسخََّر 
ْنُه ِإنَّ ِفي َذلَِك آَلَياٍت  َماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض َجِميًعا مِّ ا ِفي السَّ لَُكم مَّ
ُروَن﴾]الجاثية )13([، تجد ذلك كله عبر سلسلة مشرقة  لََّقْوٍم َيَتَفكَّ
بكتاب  مسنودة  عالمية  برسالة  وختمت  اإلنسان  بخلق  بدأت 
مهيمن على غيره من الكتب السابقة عبر خير خلق الله وأفضل 

لنعرف  وسلم،  وآلــه  عليه  الله  صلى  عبدالله  بن  محمد  رسله 
بعدها معنى النبوة والرسالة وكيف أنها تمثل الحقيقة الضائعة 
المحوري  ودورهــا  أهميتها  ومــدى  اإلنسان  عنها  يبحث  التي 
يجب  وما  الرسول  عظمة  مدى  أيضاً  بذلك  ولنعرف  الحياة،  في 
والثبات  والتحمل  والصبر  والحكمة  الفطنة  من  عليه  يكون  أن 
من  هو  لكونه  الكريمة؛  والصفات  العظيمة  والشمائل  والكفاءة 
يقوم على عاتقه ضرب النموذج األمثل للبشرية في تطبيق هذه 
الرسالة ليجسد منهجيتها العملية الحية )ألن المنهج الرباني ال 
أو يقدم في منهجية نظرية مجردة( ولذلك لم  يمكن أن يتمثل 
وإنما منجًما حسب األحداث  الكريم جملة واحدة  القرآن  ينزل 
محمد  نبينا  ومحورية  مكانة  مــدى  أيــضــاً  ولنعرف  والــوقــائــع، 
الحياة  هــذه  في  رسالته  ومحورية  وسلم  وآلــه  عليه  الله  صلى 
ميثاقهم  النبيين  على جميع  أخذ  الله  أن  بدأت حيث  أن  منذ 
األمم  ليربط بذلك كل  له قبل وجــوده،  والنصرة  به  اإليمان  على 
وسلم  وآلــه  عليه  الله  صلى  محمد  بسيدنا  ورساالتها  بأنبيائها 
ورسالته، لنصل بذلك كله إلى معرفة مدى عظم النعمة الربانية 
التي أسبغها الله علينا حينما خصنا بهذا النبي األكرم الذي كان 
ميالده إيذاناً لتغيير مجرى الحياة برمتها والذي اختفت بظهوره 
إمبراطوريات الشرق والغرب لترفرف رسالة السماء التي حملها 
بأفضل  وهدانا  وشرفنا  كرمنا  وحينما  القيامة؛  يوم  إلى  خفاقة 
الرساالت وأفضل الكتب وما تضمنه من هدى وبيان ونور أخرجنا 

من ظلمات الحيرة والتخبط إلى نور الحياة والمدد اإللهي.

رسالت السماء بين الحقيقة الضائعة والمحورية المحمدية 

ميالد الثورة وأفول الصنام

حمزة الحوثي

إن الله سبحانه وتعالى هو الخالق المدبر لشئون الكون، خلق 
هو اختص بوضعه،  ابن آدم ووضع له دستوراً من لدنه، ونظاماً 
رحمًة منه، وجرت سنته سبحانه وتعالى أن يبلغ دستوره الذي 
يسير عليه البشر رسول يصطفيه هو ويختاره ويجتبيه، في كل 
في  وترغيباً  لهديه  وتبليغاً  عليهم  للحجة  إتماماً  عصر  وفي  أمة 
ُنوٍح  ِإلَى  أَْوَحْيَنا  ِإلَْيَك َكَما  أَْوَحْيَنا  ))ِإنَّا  من عقابه  ثوابه وتخويفاً 
َوِإْسَحاَق  َوِإْسَماِعيَل  ِإْبَراِهيَم  ِإلَى  َوأَْوَحْيَنا  َبْعِدِه  ِمْن  يَن  ِبيِّ َوالنَّ
َوُسَلْيَماَن  ــاُروَن  َوَه َوُيوُنَس  ــوَب  َوأَيُّ َوِعيَسى  َواألَْسَباِط  َوَيْعُقوَب 
َقْبُل  ِمْن  َعَلْيَك  َقَصْصَناُهْم  َقْد  َوُرُســاًل  َزُبـــوًرا)163(  َداُووَد  َوآَتْيَنا 
َتْكِليًما)164(ُرُساًل  ُموَسى  اللَُّه  َوَكلََّم  َعَلْيَك  َنْقُصْصُهْم  لَْم  َوُرُســاًل 
ُسِل  الرُّ َبْعَد  ٌة  ُحجَّ اللَِّه  َعَلى  لِلنَّاِس  َيُكوَن  لِئالَّ  َوُمنِذِريَن  ِريَن  ُمَبشِّ
َوَكاَن اللَُّه َعِزيًزا َحِكيًما(( قانوناً ينظم حياتهم ويرعى مصالحهم، 
ِريَن  يثاب ممتثله، ويعاقب مخالفه ))َوَما ُنْرِسُل الُْمْرَسِليَن ِإالَّ ُمَبشِّ
َوُمنِذِريَن َفَمْن آَمَن َوأَْصَلَح َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوالَ ُهْم َيْحَزُنوَن)48(
سنة  َيْفُسُقوَن((  ِبَما َكاُنوا  الَْعَذاُب  ُهُم  َيَمسُّ ِبآَياِتَنا  ُبوا  َوالَِّذيَن َكذَّ
إلهية تليق برحمته وحكمته وعدله، وكانت كلما طغت مخالفة 
الناس، وازداد شقاقهم، وحادوا عن الهدي الذي رسمه الله لهم، 
يشتد عليهم الوباء، وتلف بهم الظلمة، فيعقب الله برسوٍل آخر، 
كل  وسعت  التي  الرحمة  قانون  وفق  وسيراً  للتبليغ،  استمراراً 
على  والويل  الشقاء  وما حل  منهم  أتت  المخالفة  أن  مع  شيء، 
أي فرد من أي أمة إال بسبب مخالفتهم، حتى وصل الدور إلى 
وعن  الرسل،  لجميع  وخاتماً  شاماًل  رســوالً  ليكون  الخاتم  النبي 
بقوله:  سبحانه  يتحدث  الله  رســول  ميالد  سبقت  التي  الفترة 
ُسِل َوآَتْيَنا ِعيَسى  ْيَنا ِمْن َبْعِدِه ِبالرُّ ))َولََقْد آَتْيَنا ُموَسى الِْكَتاَب َوَقفَّ
َناِت َوأَيَّْدَناُه ِبُروِح الُْقُدِس أََفُكلََّما َجاَءُكْم َرُسوٌل ِبَما  اْبَن َمْرَيَم الَْبيِّ
َتْقُتُلوَن)87( َوَفِريًقا  ْبُتْم  َكذَّ َفَفِريًقا  اْسَتْكَبْرُتْم  أَنُفُسُكُم  َتْهَوى  الَ 
َوَقالُوا ُقُلوُبَنا ُغْلٌف َبْل لََعَنُهُم اللَُّه ِبُكْفرِِهْم َفَقِلياًل َما ُيْؤِمُنوَن)88( 

ٌق  ُمَصدِّ اللَِّه  ِعْنِد  ِمــْن  ِكَتاٌب  َجــاَءُهــْم  ا  َولَمَّ
َعَلى  َيْسَتْفِتُحوَن  َقْبُل  ِمْن  َوَكاُنوا  َمَعُهْم  لَِما 
ِبِه  َعَرُفوا َكَفُروا  َما  ا َجاَءُهْم  َفَلمَّ الَِّذيَن َكَفُروا 

التوضيح،  ورغم  الَْكاِفِريَن((  َعَلى  اللَِّه  َفَلْعَنُة 
والبيان واألعالم واالستدالل، إال أن الجاحدين 

أمة  عن  سبحانه  وضــح  كما  ُكــُثــر،  والمعاندين 
اآليــة  أن  مــع  وســلــم،  ــه  وآل عليه  الله  صلى  محمد 

لما جاءه هدي  وبغيه  عناده  على  استمر  من  منهم  أن  توحي 
الله وبلغته رسالة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، 
ِبيَّ  ُسوَل النَّ مع أنهم كانوا في شوق وتلهف لظهور المخلص ))الرَّ
ْوَراِة َواإِلنِجيِل َيأُْمُرُهْم  يَّ الَِّذي َيِجُدوَنُه َمْكُتوًبا ِعْنَدُهْم ِفي التَّ األُمِّ
ُم  َوُيَحرِّ َباِت  الطَّيِّ لَُهُم  َوُيِحلُّ  الُْمنَكِر  َعِن  َوَيْنَهاُهْم  ِبالَْمْعُروِف 
َكاَنْت  الَِّتي  َواألَْغـــاَلَل  ِإْصــَرُهــْم  َعْنُهْم  َوَيــَضــُع  الَْخَباِئَث  َعَلْيِهُم 
ولقد كانت  واألغالل،  واإلصر  والطغيان،  الظلم  بسبب  َعَلْيِهْم(( 
وكانت  الجهل،  أوحــال  في  ترتطم  مظلمة،  حينها  فعاًل  البالد 
الخير  معاني  نفوسهم  فــي  نضبت  بشر  على  تشرق  الشمس 
والصالح، فكانت ال تعرف إال الشر والفحشاء، وتعيث في األرض 
يِن الَْمْشُهوِر، َوالَْعَلِم الَْمأْثُوِر، َوالِْكَتاِب  ظلماً وعدواناً ))أَْرَسَلُه ِبالدِّ
اِدِع، ِإَزاَحًة  ِمِع، َواأْلَْمِر الصَّ َياِء الالَّ اِطِع، َوالضِّ الَْمْسطُوِر، َوالنُّوِر السَّ
َوَتْخِويفاً  ِبــاآْلَيــاِت،  َوَتْحِذيراً  َناِت،  ِبالَْبيِّ َواْحِتَجاجاً  ُبَهاِت،  لِلشُّ
َوَتَزْعَزَعْت  يِن،  الدِّ َحْبُل  ِفيَها  اْنَجَذَم  ِفَتٍن  ِفي  َوالنَّاُس  ِبالَْمُثاَلِت، 
ْجُر، َوَتَشتََّت اأْلَْمُر، َوَضاَق الَْمْخَرُج،  َسَواِري الَْيِقيِن، َواْخَتَلَف النَّ
ْحَمُن،  الرَّ ُعِصَي  َشاِمٌل،  َوالَْعَمى  َخاِمٌل،  َفالُْهَدى  الَْمْصَدُر،  َوَعِمَي 
َرْت  َوَتَنكَّ َدَعاِئُمُه،  َفاْنَهاَرْت  يــَمــاُن،  اإْلِ ــِذَل  َوُخ ْيطَاُن،  الشَّ َوُنِصَر 
َفَسَلُكوا  ْيطَاَن  َمَعالُِمُه، َوَدَرَسْت ُسُبُلُه، َوَعَفْت ُشرُُكُه، أَطَاُعوا الشَّ
َمَسالَِكُه، َوَوَرُدوا َمَناِهَلُه، ِبِهْم َساَرْت أَْعاَلُمُه، َوَقاَم لَِواُؤُه، ِفي ِفَتٍن 
َسَناِبِكَها،  َعَلى  َوَقاَمْت  ِبأَظاَْلِفَها،  َوَوِطَئْتُهْم  ِبأَْخَفاِفَها،  َداَسْتُهْم 

َمْفُتوُنوَن،  َجاِهُلوَن  َحاِئُروَن  َتاِئُهوَن  ِفيَها  َفُهْم 
ُسُهوٌد،  َنْوُمُهْم  ِجيَراٍن،  َوَشــرِّ  َداٍر  َخْيِر  ِفي 
ُمْلَجٌم،  َعالُِمَها  ــأَْرٍض  ِب ــوٌع،  ُدُم َوُكْحُلُهْم 
الفوضى  تسودهم  ُمـــْكـــَرٌم((  َوَجــاِهــُلــَهــا 
وال  دســتــور  وال  نــظــام  فــال  والهمجية، 
بدون  بعض  دماء  بعضهم  يريق  قانون، 
بينهم  أمــوالــهــم  ــون  ــأكــل ي مـــبـــرر،  أي 
ويسلبون،  وينهبون  يسرقون  بالباطل، 
ويشربون  أحــيــاء،  وهــن  البنات  يــئــدون 
يعبد  من  منهم  القمار،  ويلعبون  الخمور، 
األصنام، ومنهم من يعبد النار، ومنــهم يعبد 
المالئكة، ومنهم من يعبد النور والظلمة، وحينما 
تصل أي أمة إلى هذا الحد من االنحراف والجهل يتحكم فيها 
ِفْرَعْوَن  آِل  ِمْن  ْيَناُكْم  َنجَّ ))َوإِْذ  العذاب  الظلمة، ويسومونها سوء 
ِنَساَءُكْم  َوَيْسَتْحُيوَن  أَْبَناَءُكْم  ُيَذبُِّحوَن  الَْعَذاِب  ُسوَء  َيُسوُموَنُكْم 
َوِفي َذلُِكْم َباَلٌء ِمْن َربُِّكْم َعِظيٌم(( فالطغيان يستفحل، واالستبداد 
يتوسع، والظلم ينشر، والظالم يحل، ويتماهى االستكبار، فيأتي 
الرسول من قبل الله إلزاحة الظالم، ومحاربة االستبداد، بل كأن 
الظلمة،  عــروش  إسقاط  هو  بأجمعهم  الرسل  هدف  يجعل  الله 
اللَِّه  ِنْعَمَة  اذُْكُروا  لَِقْوِمِه  ُموَسى  َقاَل  ))َوإِْذ  الطغيان  والثورة على 
َعَلْيُكْم إِْذ أَنَجاُكْم ِمْن آِل ِفْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسوَء الَْعَذاِب ُيَذبُِّحوَن 
َعِظيٌم((  َربُِّكْم  ِمْن  َباَلٌء  َذلُِكْم  َوِفي  ِنَساَءُكْم  َوَيْسَتْحُيوَن  أَْبَناَءُكْم 
قد  كــان  وسلم  وآلــه  عليه  الله  صلى  محمد  النبي  والدة  وقبل 
ومما  واالستبداد؛  والجبروت  الظلم  من  أصابها  ما  األمة  أصاب 
تدل  التي كانت  والبشارات  العالمات  من  أن  المؤرخون  يذكر 
السابقة  األمم  اضطهاد  العظيم  المخلص  هذا  ظهور  أوان  على 
ألتباع المسيح عيسى عليه السالم، مما يدلل على أن الظلم كان 
قد بلغ مبلغه، ولما حلت والدته صلى الله عليه وآله وسلم الحت 
الظلم  على  الثورة  نجم  وسطع  اإلنسان،  حياة  وتفتقت  اآلمــال، 
والفساد والطغيان، وتغيرت كل مالمح الكون لتدل على ميالد 
)ســاوة(  بحيرة  وغاضت  ــارس(  )ف نيران  فخمدت  شامل،  تغيير 
وسقطت )شرفات( من قصر ملك الفرس، ونّكست )األصنام(، كما 

زهر من جبينه المبارك نور أضاءت له بيوت مكة، وتنبأ الناس 
بأنه سيكون لهذا الوليد مستقبل عظيم.

كل هذه الترتيبات، وما سبقها من اصطفائه من أكرم قبيلة، 
ومن أكرم أسرة، والتبشير به، وترقب أخباره صلى الله عليه وآله 
يضمحل،  أن  يجب  واالستبداد  الظلم  أن عهد  على  تدل  وسلم، 
وينتهي، وعلى هذا جاءت دعوته، فبدأ بتحطيم األصنام، والثورة 
والدته  أن  فعاًل  يوحي  مما  االسترقاق،  ومحاربة  االستكبار،  على 
الظلم،  تسحق  واسعة،  ربانية  ونهضة  شاملة،  تصحيحية  ثــورة 
ذكــرى  مــرور  مــن  نستلهمه  أن  يجب  مــا  وهــذا  الفساد،  وتــزيــل 
والدته صلى الله عليه وآله وسلم، وما ينبغي أن ننشده، ليكون 
أيقظ  النبي  ثورة، وميالد  فاإلسالم  نسير عليه،  عظيماً  لنا درساً 
ا  األمة، وأزاح الظلم، فال يكن موقفنا كموقف بني اسرائيل ))َفَلمَّ
َجاَءُهْم َما َعَرُفوا َكَفُروا ِبِه(( ولننشد االهتداء بُخلق وإيمان وجهاد 
من تحتفل األمة بذكرى والدته، في مقارعة الظلم ومواجهة كل 
َعَلى  ))أَْرَسَلُه  الله  فإن  بنا وببالدنا ومجدنا وعزتنا،  يتربص  عدو 
ُسِل، َوطُوِل َهْجَعٍة ِمَن اأْلَُمِم، َواْعِتَزاٍم ِمَن الِْفَتِن،  ِحيِن َفْتَرٍة ِمَن الرُّ
النُّوِر،  َكاِسَفُة  ْنَيا  َوالدُّ الُْحُروِب،  ِمَن  َوَتَلظٍّ  ــوِر،  اأْلُُم ِمَن  َواْنِتَشاٍر 
ثََمرَِها،  ِمْن  َوِإَيــاٍس  َوَرِقَها،  ِمْن  اْصِفَراٍر  ِحيِن  َعَلى  الُْغُروِر،  ظَاِهَرُة 
َواْغِوَراٍر ِمْن َماِئَها، َقْد َدَرَسْت َمَناُر الُْهَدى، َوظََهَرْت أَْعاَلُم الرََّدى، 
الِْفْتَنُة،  ثََمُرَها  طَالِِبَها،  َوْجــِه  ِفي  َعاِبَسٌة  أِلَْهِلَها،  َمٌة  ُمَتَجهِّ َفِهَي 
َفاْعَتِبُروا  ْيُف،  السَّ َوِدثَاُرَها  الَْخْوُف،  َوِشَعاُرَها  الِْجيَفُة،  َوطََعاُمَها 
ِعَباَد اللَِّه َواذُْكُروا ِتيَك الَِّتي آَباؤُُكْم َوِإْخَواُنُكْم ِبَها ُمْرَتَهُنوَن، َوَعَلْيَها 
َخَلْت  َواَل  الُْعُهوُد،  ِبِهُم  َواَل  ِبُكْم  َتَقاَدَمْت  َما  َولََعْمرِي  ُمَحاَسُبوَن، 
َيْوَم  ِمْن  الَْيْوَم  أَْنُتُم  َوَما  َوالُْقُروُن،  اأْلَْحَقاُب  َوَبْيَنُهُم  َبْيَنُكْم  ِفيَما 
ُسوُل َشْيئاً ِإالَّ َوَها  ُكْنُتْم ِفي أَْصاَلِبِهْم ِبَبِعيٍد، َواللَِّه َما أَْسَمَعُكُم الرَّ
أََنا َذا ُمْسِمُعُكُموُه، َوَما أَْسَماُعُكُم الَْيْوَم ِبُدوِن أَْسَماِعُكْم ِباأْلَْمِس، 
َماِن،  ْت لَُهُم اأْلَْبَصاُر، َواَل ُجِعَلْت لَُهُم اأْلَْفِئَدُة ِفي َذلَِك الزَّ َواَل ُشقَّ
َبْعَدُهْم  ْرُتْم  ُبصِّ َما  َوَواللَِّه  َماِن،  الزَّ َهَذا  ِمْثَلَها ِفي  أُْعِطيُتْم  َوَقْد  ِإالَّ 
ُة َجاِئاًل  َشْيئاً َجِهُلوُه، َواَل أُْصِفيُتْم ِبِه َوُحِرُموُه، َولََقْد َنَزلَْت ِبُكُم الَْبِليَّ
نَُّكْم َما أَْصَبَح ِفيِه أَْهُل الُْغُروِر، َفِإنََّما  ِخطَاُمَها، رِْخواً ِبطَاُنَها، َفاَل َيُغرَّ

ُهَو ِظلٌّ َمْمُدوٌد ِإلَى أََجٍل َمْعُدوٍد((.

محمد الشميري
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اإلصــالح  تنظيم  في  القيادي  قحطان  محمد 
ال  انــه  آسيا  أنباء  مع  مقابلة  في  باألمس  صــرح 
أنصار  )يقصد  الحوثيين  أسماهم  من  في  يــرى 
ونحن  أبنائنا  الحوثيين  وذكر  لإلصالح  (ندا  الله 

نستصلحهم ليعودوا إلى رشدهم .
خبر سار فقحطان صار أبونا ونحن أبناؤه الذين 
يسهر على استصالحهم ،واألبوة والبنوة كلمتان 
بدالالت  ومشحونة  حميمية  روابــط  على  تــدالن 
بابا  مع  كذلك  ليست  أنها  إال  رحيمة  عاطفية 

قحطان .
فبابا قحطان يشبه "كرونوس" األب النذل والشرير في األسطورة اليونانية الذي 
كان يأكل أبناءه عند والدتهم وكانت والدته –كما تحكي األسطورة –تنبأت أن 
أحد أبنائه سينتزع منه سلطانه على األرض ،وعندما وضعت زوجته "ريا "طفلها 
األول تذكر"كرونوس "نبوءة والدته وبدر له أن يتخلص من وليده فاقترب من 
زوجته وأخذ في مالطفة الطفل و تظاهر بمداعبته وفجأة ابتلعه ، واستمر الوضع 
على هذا الحال زوجته "ريا" تنجب طفاًل كل عام و"كرونوس "يبتلعهم الواحد 

تلو اآلخر، أنجبت ريا هستيا .. ديميتر .. هيرا .. بوسيدون .
ابتلعهم كرونوس جميعا .

أحشائها  في  يتحرك  الجنين  أن  ريا  أحست  وعندما   .. األيــام  من  يوم  وفي 
تذكرت أطفالها الذين ابتلعهم زوجها كرونوس الظالم ...

فكرت ريا
وعندما أحست بألم المخاض ، تسللت في الظالم إلى قمة جبل أوكاديوم في 

منطقة أركاديا .
ذهبت إلى مكان لم تطأه قدم .. وال يستطيع أحد الوصول إليه ..

هناك في ذلك المكان .. وضعت وليدها "زيوس".. غسلت جسده في نهر نيدا 
البيت  إلى  ،وعند عوتها  الدردار  .وتركته في رعاية حورية  المقدسة  المياه   ..
بمجرد  الذي  "كرونوس"  زوجها  به  لتخدع  بيضاء  بثياب  وغطته  حجرا  أخذت 

رؤيته للحجر اختطفه وابتلعه ظنا منه أنه الطفل "زيوس" .
نشأ "زيوس"تحت رعاية الحوريات إلى أن صار شاباً يافعاً وقرر أن يتخلص من 
أعد  حيث  إخوته  يستعيد  وأن  عليه  ينتصر  أن  واستطاع  أبيه"كرونوس"الشرير 
شرابا مخدرا من الخردل والملح وسقاه به ليجبره على إخراج إخوته من بطنه 
فأخرج الحجر أوال ثم أخرج إخوة "زيوس" وكعقاب ألبيهم الشرير جعلوه يحمل 

المعبد العظيم في صحراء األموات إلى أن يموت.
اآلخر  تلو  الواحد  تبتلعونا  وانتم  طويل  زمن  الشرير  قحطان"  "كرونوس  أبانا 
الذين  إخوتنا  كل  وسيستعيد  فتياً  وصــار  ــوس"  "زي شب  لقد  كفى...  ..واآلن 

ابتلعتهموهم.

لماذا نحيي ذكرى المولد النبوي؟

ميالد المة  أبونا الشرير ..!!!!

يحيى قاسم أبو عواضة

عبدالملك العجري

عندما نحي ذكرى مولد هذا النبي العظيم ) صلوات الله 

عليه وعلى أله ( فأن مولده يعتبر مولداً للنور، مولداً للعزة، 

مولداً للهداية والكرامة، مولداً لإلباء والحرية، مولداً ليخرج 

القرآني  التعبير  حد  على  النور  إلــى  الظلمات  من  الناس 

المنزل من الله سبحانه وتعالى، ونحن نرجو من الله سبحانه 

وتعالى أن نكون بإحيائنا لهذه المناسبة العظيمة قد شاركنا 

في اإلشادة بذكره )صلى الله عليه وعلى آله وسلم(؛ ألن الله 

سبحانه وتعالى يريد منا أن نشيد بذكر رسوله، يريد منا أن 

يكون محمد بن عبد الله حياً في مشاعرنا، حياً في قلوبنا، 

حياً في وجداننا.

ــَرَك{ ِذْكـ ــَك  لَ }َوَرَفــْعــَنــا  قــال:  عندما  وتعالى  سبحانه  الله 

خمس  يوم  كل  بذكره  مقروناً  ذكره  وجعل  )الشرح:اآلية4( 

بن  محمد  ليبقى  ذلك  إنما  الصالة؛  وفي  األذان  في  مرات 

عبد الله قدوة لهذه األمة، ليبقى محمد بن عبد الله حياً 

وَعَلماً  ِنْبَراساً  الله  ليبقى محمد بن عبد  في وجدان األمة، 

تستضيء به األمة وتستنير بهديه في كل مراحل حياتها.

عليه  الله  )صلى  مولده  إحياء  في  نشارك  عندما  فنحن 

يكن  لم  الله  بذكره؛ ألن رسول  إنما نشيد  آله وسلم(  وعلى 

شخصاً عادياً، لم يكن مجرد بشر عادي كما يقول اآلخرون 

يقولون:  اإلســالم،  على  محسوبون  هم  ممن   - ولأسف   -

محمد رجل عادي، بشر جاء بالرسالة، هكذا ينظر ولأسف 

فقالوا:  اإلســالم  على  محسوبون  هم  ممن  البعض  الشديد 

أن  للناس  ويصورونه  لنا  يصورونه  بشر،  مجرد  الله  رسول 

إلى  جاء جبريل  مكة  من  رجل  الله مجرد  عبد  بن  محمداً 

الناس  إلى  وبلغها  الرسالة  هذه  يا محمد  وقال: خذ  عنده 

ثم راح له، القضية ليست بهذا الشكل، هذا حط من مكانة 

تحطيم  هذا  وسلم(،  آله  وعلى  عليه  الله  )صلى  الله  رسول 

لما يريده الله من أن يبقى محمد بن عبد الله عظيماً في 

نفوس األمة، في نفس كل فرد من أفراد هذه األمة، يريدون 

أن يصوروه فقط مجرد رجل جاء بمكتوب من عند الله وقرأه 

الله كان  على الناس وليس هناك أكثر من هذا، ال. رسول 

رجال عظيما، رسول الله لم يخلق الله سبحانه وتعالى أفضل 

منه من بني آدم أجمعين.

وعندما نحاول - أيها اإلخوة - أن نحيي هذه الذكرى إنما 

أيضاً لنشكر الله سبحانه وتعالى على ما أمتن به علينا من 

مبعث رسول الله رسوالً إلينا، وعلى ما أمتن به علينا من أن 

جعلنا من أمة هذا النبي العظيم الذي جعله أفضل وخاتم 

النبيين والمرسلين صلى الله عليه وعليهم أجمعين.

وتعالى  سبحانه  الله  أن  نجد  القرآن  نستعرض  وحينما 

في حديثه عن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر 

بأنه نعمة أمتن بها، الله سبحانه وتعالى يقول: }َكَما أَْرَسْلَنا 

َوُيَعلُِّمُكُم  يُكْم  َوُيزَكِّ آَياِتَنا  َعَلْيُكْم  َيْتُلو  نُكْم  مِّ َرُســوالً  ِفيُكْم 

َفاذُْكُروِني  َتْعَلُموَن  َتُكوُنواْ  لَْم  ا  مَّ َوُيَعلُِّمُكم  َوالِْحْكَمَة  الِْكَتاَب 

أَذُْكرُْكْم َواْشُكُرواْ لِي َوالَ َتْكُفُروِن{)البقرة: اآلية 152،151( هذه 

آله  وعلى  عليه  الله  صلى  الله  رسول  َبْعَث  بأن  تؤكد  اآلية 

وسلم، بأن مولد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 

وابتعاثه نبياً هادياً لهذه األمة إنما هي نعمة عظيمة، نعمة 

ال نستطيع أن نؤدي شكرها، وإنما عندما نحيي مثل هذه 

ما  مدى  عن  يمكننا  ما  مدى  عن  ر  ُنعبِّ أن  نحاول  الذكرى 

}َفاذُْكُروِني  العظيمة:  اإللهية  النعمة  لهذه  تقدير  من  نكنه 

َوالَ  لِي  َواْشــُكــُرواْ   - النعمة  هذه  على  فاذكروني   - ــْم  ــرُْك أَذُْك

َتْكُفُروِن{.

الُْمؤِمِنيَن  َعَلى  الّلُه  َمنَّ  الله سبحانه وتعالى:}لََقْد  ويقول 

يِهْم  ْن أَنُفِسِهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتِه َوُيزَكِّ إِْذ َبَعَث ِفيِهْم َرُسوالً مِّ

َضالٍل  لَِفي  َقْبُل  ِمن  َكاُنواْ  َوِإن  َوالِْحْكَمَة  الِْكَتاَب  َوُيَعلُِّمُهُم 

}ُهَو  وتعالى:  سبحانه  ويقول  عمران:اآلية164(،  ِبيٍن{)آل  مُّ

آَياِتِه  َعَلْيِهْم  َيْتُلو  ْنُهْم  مِّ َرُســـوالً  ــيــَن  ــيِّ اأْلُمِّ ِفــي  َبَعَث  ــِذي  الَّ

يِهْم َوُيَعلُِّمُهُم الِْكَتاَب َوالِْحْكَمَة َوِإن َكاُنوا ِمن َقْبُل لَِفي  َوُيزَكِّ

ِبيٍن{)الجمعة:اآلية2(. َضاَلٍل مُّ

فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بال شك نعمة 

يمكن  ولكن كيف  للعالمين،  رحمة  مهداة،  نعمة  عظيمة، 

نعرف  أن  نستطيع  ال  النعمة؟  هــذه  ِعظَم  مــدى  نعرف  أن 

مدى ِعظَم هذه النعمة إال عندما نحمل قلوبا كبيرة، قلوبا 

ة تتوق  ملؤها معرفة الله، نفوساً ملؤها حب الله، نفوساً أبيَّ

نعرف  أن  نستطيع  حينذاك  الفاضلة،  والمبادئ  القيم  إلى 

مدى نعمة الله سبحانه وتعالى علينا بابتعاثه لرسوله صلى 

آله  وعلى  عليه  الله 

وسلم رسوالً وهادياً، 

الــذي ال  الشخص  أما 

قوية،  معرفة  الله  يعرف 

الــشــخــص الــــذي لــيــس لله 

القيم  إلى  نفسه  تتوق  ال  الذي  الشخص  نفسه،  في  عظمة 

الله  الله صلى  إلى رسول  ينظر  السامية  الفاضلة والمبادئ 

النعمة  يعرف مدى  وال  عادية،  نظرة  آله وسلم  وعلى  عليه 

الله  صلى  محمد  رسوله  بابتعاثه  عليه  بها  الله  أنعم  التي 

نقطة  أول  هذه  له،  وهادياً  إليه  نبياً  وسلم  آله  وعلى  عليه 

يجب أن نعرفها عندما نعرف الله معرفة قوية، عندما نحب 

الله حباً قوياً سينعكس ذلك عندما نعظم الله تعظيماً كبيراً 

يليق بجالله سينعكس كل ذلك على تقديرنا لمكانة رسول 

الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشعورنا بالعظمة التي 

التي  السامية  والمكانة  لــه،  وتعالى  سبحانه  الله  منحها 

وضعه الله سبحانه وتعالى فيها.

عندما ال تتوق نفسك إلى العدالة، عندما ال تتوق نفسك 

السخاء  غــرائــزك  في  تحمل  ال  عندما  واإلبـــاء،  الحرية  إلــى 

والرحمة والعطف والمحبة والكرامة، عندما ال تكون بهذا 

الشكل فإن محمداً لن يكون له قيمة في نفسك.

الثاني عشر من شهر ربيع  إن ما حدث في يوم 

األول عام الفيل لم يكن صنعاً عادياً وال حدثاُ عابًرا، 

فلم يكن هذا الحدث مجرد ميالد أي شخص، إنما 

كان ميالد آخر األنبياء صلوات الله عليهم وبميالد 

وهذا  اإلسالمية،  األمة  ولدت  العظيم  الرجل  هذا 

الله  صلى  النبي  فيها  ولد  التي  اللحظة  أن  يعني 

عليه وآله وسلم كانت محطًة فاصلًة ما بين انتهاء 

أمة، وميالد أمة جديدة، أمة اختصها الله بالريادة 

على سائر األمم، وذلك كله بفضل نبيها ومنقذها، 

من بوالدته انتهى عصر الظلمات، وابتدأ عصر النور 

الله، إذا  العدالة المستمدة من نور  والعدل، عصر 

تمسكت به األمة فإنها تتمسك بحبل النجاة الذي 

هاوية  السحيقة،  الهاوية  في  السقوط  من  ينقذها 

األمة  بهذه  ستؤدي  خطيرة  هاوية  والتيه،  الضالل 

الذين  نهايتها، وهذا هو ما يريده أعداء األمة  إلى 

يسعون بكل ما أوتوا ليدفعوا باألمة اإلسالمية التي 

أخرجت  أمــة  خير  ))كنتم  عنها:  تعالى  الله  قــال 

المنكر((  عن  وتنهون  بالمعروف  تــأمــرون  للناس 

أن  األمة  هذه  فعلى  الهاوية،  هذه  إلى  بها  يدفعوا 

نفسها  عــن  لــتــدافــع  بــحــق،  مسئوليتها  تستشعر 

وصف  مستوى  في  ولتكن  عــدوهــا،  كيد  ولتدفع 

استحقت  التي  األمـــم(  )خير  أنها  لها  تعالى  الله 

عليه  الله  العظيم صلى  نبيها  الوصف بسبب  هذا 

فإن  األمم  خير  األمة  هذه  تبقى  ولكي  وسلم،  وآله 

عليها أن تقتدي وأن تتمسك بالشخص الذي لواله 

أرسله  الــذي  الشخص  األمــم،  خير  هي  لما كانت 

نسله؛  في  يمتد  نوره  األمــة، وجعل  ينقذ  نور  الله  

ولذلك يسعى أعداء األمة من اليهود والنصارى إلى 

العظيم،  الرجل  هذا  عن  وفصلها  األمــة،  هذه  عزل 

به؛ ألنهم  له صلة  ما  الطاهر، وعن كل  وعن نسبه 

ما كانت مقتدية  األمة اإلسالمية متى  أن  يعرفون 

أثره،  مقتفية  وآلــه،  عليه  الله  صلى  محمد  بالنبي 

فإنها تشكل خطراً عليهم، ولذلك يسعى األعداء بأن 

يجعلونا أمة متخبطة تائهة ال تتمسك بهدي، وليس 

لها أي مجد أو عزة، وأفضل ما يحقق لهم ذلك هو 

فصل األمة عن نبيها العظيم، ثم فصلها عن تاريخها 

فصنعوا  وانــتــمــائــهــا،  وهويتها  وثقافتها  وتــراثــهــا 

بدياًل  ليكون  مشوهاً  وتاريخاً  وهميين،  أشخاصاً 

طموحات  ويلبي  هشاشته،  بقدر  أناساً  ينتج  هشاً 

حطم  من  أحفاد  سياسيات  مع  ويتماشى  غربية، 

على  عاكفين  ضلوا  التي  أصنامهم  اإلســالم  رســول 

عبادتها ردحاً من الزمن، ومثل هذا المخطط وهذا 

له،  ُيخطط  ما  بعكس  يواجه  أن  يجب  االستهداف 

األعظم  المنقذ  مولد  بذكرى  االحتفال  من  بــدًءا 

الله عليه وآله،  العزة الكبرى محمد صلى  ومصدر 

بكل  ومسيرته  ودعوته  وأخالقه  صفاته  واستلهام 

الذي  العظيم  النهج  ذلــك  على  والسير  تفاصيلها 

يحقق لنا المجد والعزة والكرامة والسيادة والهدى 

في الدنيا واآلخرة ))وإن تطيعوه تهتدوا((. 

ليكون االحتفال بميالد أمة النور ميالد لكل فرد 

ثورة تحطم  تاريخ  بميالد  واحتفاء  األمة،  أفراد  من 

كافة أصنام الشرك والظلم واالستبداد.  

ياسر محمد الصيلمي



لعبة  هنا عن  ما سنقوله  يكون جديداً  ال  قد 
القاعدة في اليمن، وفي عموم المنطقة، إال أن 
الجوية  والضربات  األمريكي  الصلف  استمرار 
القاعدة،  عناصر  مالحقة  إطــار  في  المتوالية 
وبضوء أخضر من الرئيس االنتقالي، يحتم علينا 
إلى  بالتنبيه  المؤسفة،  التطورات  مواكبة هذه 
مخاطر السكوت عن جرائم واشنطن في اليمن، 
ستاراً  اإلرهــاب  على  الحرب  من  تتخذ  والتي 
غالبيته  تأبى  شعب  على  عدوانها  لممارسة 
كانت  مهما  األمريكية  للسياسات  االنبطاح 
مبررات الساسة المولعين بالواقعية االنهزامية.
عدوان  في  شعبنا،  أبناء  من  العشرات  يقتل 
ارتكبوه،  جرم  أي  نعرف  وال  إرهابي،  أمريكي 
سوى أنهم متهمون باالنتماء لتنظيم القاعدة، 
وهي تهمة ال يمكن الركون إليها في تسويغ قتل 
مواطن يمني، حتى وإن كان قد ارتكب جريمة 
حق  يملك  من  وحــده  القضاء  أن  ذلــك  كبرى، 
الحكم باإلعدام وفقاً لقاعدة القصاص الشرعي، 
ودون ذلك تصبح عملية تعقب عناصر القاعدة 
تقل بشاعة  إرهابية ال  القاتل، جريمة  بالطيران 

عن  الــقــاعــدة  تنظيم  يعلن  التي  الــجــرائــم  عــن 
تبنيها بين الفينة واألخرى.

خطر  شــأن  مــن  التهوين  بصدد  هنا  ولست 
وينسب  مجتمعنا،  في  يتفشى  الذي  اإلرهــاب 
المعالجة  أن  بيد  الــقــاعــدة،  تنظيم  إلــى  جله 
هذا  من  للحد  كافية  ليست  وحدها  األمنية 
الفكر،  تصد  أن  القوة  بإمكان  ولو كان  الخطر، 
الحرب  إثــر  تالشت  قد  القاعدة  خاليا  لكانت 
جرى  ما  ثم  والعراق،  أفغانستان  على  الدولية 
باكستان  في  القاعدة  لعناصر  مالحقات  من 

واليمن والصومال، وغيرها.
قوة  تتصاعد  ذلـــك،  مــن  العكس  على  لكن 
متسق  لسيناريو  وفــقــاً  وعملياته،  التنظيم 
أو  البلد  هــذا  فــي  األمريكي  التوسع  ومطامع 
ذاك، حتى لم يعد سراً القول إن لالستخبارات 
القاعدة،  صناعة  فــي  كبيراً  ضلعاً  األمريكية 
لقمع  اإلرهـــــــاب  ــى  ــل ع الـــحـــرب  ــغـــالل  ــتـ واسـ
البيت  سياسات  وفــرض  والشعب  الحكومات 

األبيض على أجندة كثير من دول المنطقة.
الشريكة  الـــدول  استخبارات  أن  المؤسف 

اإلرهــاب،  على  حربها  في  المتحدة  للواليات 
باتت جزءاً من عملية صناعة واستثمار "فوبيا 
يمكنه  عليه،  يعول  أحــداً  تجد  ولن  القاعدة"، 
واشنطن  مع  انخراطه  في  السابق  النظام  تبرئة 

في هذه الحرب المفتوحة.
في  وانــخــراطــه  صــالــح  تحالف  لقد كــان  بــل 
الحرب على اإلرهاب، من األسباب التي ساعدته 
المتردية  الحالة  برغم  السلطة،  في  البقاء  على 
المستويات  بمختلف  اليمن  عاشتها  الــتــي 
الــثــورة  انـــدالع  سبقت  الــتــي  العشرية  خــالل 
الشبابية الشعبية. وكما هو واضح للعيان، فإن 
التسوية  وفرض  الخليجي،  األمريكي/  التدخل 
السياسية، كان بهدف الحفاظ على األشخاص 
واألجهزة التي كانت ضمن أدوات الحرب على 
القومي  األمــن  جــهــازا  رأســهــا  وعلى  ــاب،  اإلرهــ
واألمن السياسي. وإذا كان الرئيس هادي اضطر 
تحت الضغط الشعبي إلجراء تغييرات في جهاز 
األمن القومي، فما يزال السؤال فاغراً فاه: ماذا 
يزال عصياً  ما  الذي  السياسي  األمن  جهاز  عن 

على التغيير؟

السؤال  يبقى  الجزئية،  هذه  عن  بعيداً  لكن 
في  صــالــح  ســيــاســات  تستمر  ــمــاذا  ل األكـــبـــر، 
ــقــاعــدة؟ ولــمــاذا  الــتــعــامــل مــع أمــريــكــا ومـــع ال
لواشنطن من  انقياداً  أكثر  الرئيس هادي  يبدو 
من  واشنطن  ساسة  اشتكى  طالما  الذي  سلفه 

مراوغاته وأكاذيبه؟
لن نجد جواباً شافياً، إال على طريقة التطبيل 
الحقيقة  يخدم  ال  وكالهما  آن،  في  والتضليل 
جوية  ضــربــة  مــع كــل  أشـــالؤهـــا،  تتناثر  الــتــي 
بتهمة  منكوبين  يمنيين  مواطنين  تستهدف 

القاعدة.
كل  يسمعها  أن  يجب  الــتــي  الحقيقة  إنــمــا 
مسؤول في هذا البلد، أن دم اليمني وكرامته 
المواطنة،  وبحق  اإلســالم،  بحق  مصانة  وماله 
للحرية،  تنتصر  التي  المدنية  الــدولــة  وبحق 

وللعدالة، ولسيادة القانون.
قد تكون اليمن في وضع استثنائي يستوجب 
طلب العون من الدول الكبرى ومن دول الجوار، 
نفضت  إن  قتامة  أكثر  المستقبل  يكون  وقــد 
لدولة هشة  وأدارت ظهرها  يدها،  الدول  هذه 

تتنازعها الصراعات والطموحات المحلية.

كرامة  عن  مــاذا  لكن  ونستوعبه،  ذلك  نفهم 

الضربات  لضحايا  نقول  عسانا  وما  اليمنيين؟ 

وما  واألطفال؟  النساء  من  وبعضهم  األمريكية، 

في  القاعدة،  بتهمة  للمعتقلين  نقول  عسانا 

األســود،  التاريخ  ذات  األمنية  األجــهــزة  أقبية 

وفي  عادلة  بمحاكمات  يطالبون سوى  ال  ممن 

العلن؟ ومن يمكنه أن يستسيغ حديث الرئيس 

والحكومة عن دولة النظام والقانون، واألجهزة 

األمنية منغمسة في حرب غير أخالقية، باتت 

األنوف،  وتزكم  القلوب،  تدمي  النتنة  روائحها 

سوى أنف السفير/ الرئيس!

تستقبل التوعية الثورية مشاركاتكم واقرتاحاتكم على
abjad2011@gmail.com:الربيد اإللكرتوني 

يمكنكم التواصل مع مكتب قناة المسرية -صنعاء على األرقام التالية... سيار :772229112 - 733241515   

  sanaa.almasirah@gmail.com :أو على الربيد اإللكرتوني

من واشنطن إلى صنعاء.. القاعدة كصناعة استخباراتية 

السفير المريكي .. تمخض الجبل فولد فأرا! 

المولد النبوي الشريف

عبدالله صبري

ـ من األشياء التي أخذها الله كميثاق على بني إسرائيل أنفسهم 

أََخَذ  َولََقْد  وغيرهم هو تعظيم أنبياء الله ورسله كما قال تعالى ) 

الّلُه ِميَثاَق َبِني ِإْسَراِئيَل َوَبَعْثَنا ِمنُهُم اثَْنْي َعَشَر َنِقيباً َوَقاَل الّلُه ِإنِّي 

ْرُتُموُهْم  الََة َوآَتْيُتُم الزََّكاَة َوآَمنُتم ِبُرُسِلي َوَعزَّ َمَعُكْم لَِئْن أََقْمُتُم الصَّ

ُكْم  َوألُْدِخَلنَّ َئاِتُكْم  َسيِّ َعنُكْم  َرنَّ  َُكفِّ ألَّ َحَسناً  َقْرضاً  الّلَه  َوأَْقَرْضُتُم 

اٍت َتْجرِي ِمن َتْحِتَها األَْنَهاُر َفَمن َكَفَر َبْعَد َذلَِك ِمنُكْم َفَقْد َضلَّ  َجنَّ

ِبيِل ( وتعزيرهم تعظيمهم وليس اإلساءة إليهم . َسَواء السَّ

ـ الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم رمز مهم يحق لكل 

إنسان أن يفتخر به ويتشرف باالنتماء إليه كائنا من كان لكماله ـ 

أخالقاً وتعاماًل وسلوكاً ورحمًة لإلنسان .

أعــداء  أنفسهم  ينصبون  ممن  واضــح  موقف  الكريم  للقرآن  ـ 

اتخاذ  إلى  وقاحتهم  وتصل  إليهم  ويسيئون  ويقتلونهم  لأنبياء 

السالم  عليه  كجبريل  الــكــرام  للمالئكة  حتى  الــعــداء  موقف 

انتمائه  عن  النظر  بغض  المسلم  لإلنسان  الطبيعي  والموقف 

السياسي أو المذهبي هو موقف القرآن الكريم .

به تجاه اإلساءة  القيام  الذي يجب على كل مسلم  الموقف  ـ 

للنبي صلوات الله عليه وعلى آله هو االحتفاء بهذه المناسبة ال 

تحقيرها واالنزعاج منها .

أن يكون هناك ردة فعل قويه ومحرضة ضد  المفترض  ـ كان من 

من أساء للنبي صلوات الله عليه وعلى آله وليس ضد محبيه الذين 

يحملون مبادئه وقيمه خاصة في هذه المرحلة التي يساء إليه فيها .

ـ الرسول محمد صلى الله عليه وآله القائد والقدوة والذي ُيِلهم 

لله وحدة  العبودية  تعني  التي  الحرية  ومبادئه  قيمه  من خالل 

وإعالن الموقف الواضح والقوي ممن يمتهن العباد .

الله  بعون  حقق  الــذي  وآلــه  عليه  الله  صلى  محمد  الرسول  ـ 

النصر والغلبة على مختلف الخصوم بأنواعهم استطاع أن يرسي 

دعائم العدل ويضع النموذج الراقي لقيادة األمة .

ـ ما كان يطلبه محمد صلى الله عليه وآله من الناس هو العبودية 

الذين يقدمون  اليوم  الزعماء والقادة  النقيض من  لله وحده على 
شعوبهم عبيدا لعدوهم ليحتلهم ويقتلهم ويفعل بهم ما يشاء .

الطائفية  الفتنه  ــار  ن ــاء  إذكـ على  يعمل  الــعــدو  مرحلة  فــي  ـ 
لضربهم  األولــى  سياسته  ويعتمدها  المسلمين  بين  والمذهبية 
تصبح  ثرواتهم  وينهب  أراضيهم  يحتل  كي  وحدتهم  وتفكيك 
الرسول  قيادة  تحت  والتوحد  لالعتصام  فرصة  المولد  مناسبة 
األعظم صلوات الله عليه وعلى آله على أساس المنهج الذي سار 
هذا  مثل  على  األمــة  تتوحد  لم  وإذا   ، الكريم  القرآن  وهو  عليه 

الرمز العظيم فعلى أي قيادة أو رمز إسالمي ستتوحد !!

الحمقى  أحــد  أن  تقول  ساخرة  طرفة  هناك 
أراد أن يدرس سلوك الحشرات فأمسك بذبابة 
وأدخلها داخل قارورة، وراح يقول لها : طيري، 
وكانت غالبا ما تطير بعد أو قبل كل مره يطلب 
منها الطيران، ثم أخرج الذبابة وقطع أجنحتها 
وأعادها إلى القارورة، وراح يطلب منها الطيران 
مرة أخرى، لكنها بالطبع لم تطر، فراح يدون في 
ال  جناحيها  فقدت  ما  إذا  الذبابة  إن  مذكرته: 

تسمع".
األمريكي  السفير  بسلوك  تذكرنا  الطرفة  هذه 
تبرز  أن  ما  الــذي  فيرستاين  جيرالد  صنعا  في 
في  االنتقال  عملية  طريق  في  جديدة  مشكلة 
ال  التي  الحماقات  مــن  بالكثير  يتحفنا  حتى 
لمهمته  حتى  وال  للدبلوماسية  بصلة  تمت 
للتسوية  الراعية  ــدول  ال من  لــواحــدة  كممثل 
ممثال  كونه  عن  ناهيك  اليمن  في  السياسية 
لدولة يفترض أنها أكثر الدول تبجحا بالحديث 

عن حقوق اإلنسان والحريات العامة.
 يحاول السفير فايرستاين التظاهر بأنه ليس 
يتحكم  الـــذي  لليمن،  الفعلي  الــحــاكــم  فقط 
معاقبته  يجوز  من  وتحديد  القرارات  بإصدار 
اليمن  أن يخرج من  ومن ال يجوز، ومن يجب 
ومن ال يحق إخراجه، ومن يغادر موقعه ومن ال 
يغادر، بل وإنه الجهاز االستخباري الذي يعرف 
اليمن  يتفاعل داخل  وما  باليمن  يتعلق  ما  كل 

وخارجه من كل ما يتعلق باليمن ومشكالتها.
منذ أيام قال سعادة السفير أنه ال يحق ألحد 
إخرج علي عبد الله صالح من اليمن، وقبل هذا 
بأكثر من سنة كان قد حرض على مسيرة الحياة 
بأنها  قائال  األقــدام  على  سيرا  تعز  من  القادمة 
ليست سلمية وأن بين صفوفها مسلحين وهو 

واألمــن  الجمهوري  الحرس  مجرمي  شجع  ما 
وناشطات  نشطاء  على  االعتداء  على  المركزي 
على  السير  تعب  من  أصال  المنهكين  المسيرة 
أكثر من عشرة  استشهاد  أدى  ما  األقدام وهو 
يطل  المرة  وهذه  الجرحى،  من  مع عدد  منهم 
علينا بتصريح مفاده أن الحراك الجنوبي يتلقى 
بالذكر األخ علي سالم  إيــران، وخص  دعما من 
البيض نائب رئيس الجمهورية اليمنية السابق، 
محقق  صالح  الله  عبد  عليه  يطلق  كــان  ومــن 
وحدة اليمن إذ قال السفير: "علي سالم البيض 
الذي يعيش حاليا في بيروت يتسلم دعما ماليا 
كبيرا من الحكومة اإليرانية. وليس هناك شك 
الحراك  بدعم  يقوم  الدعم  لهذا  نتيجة  بأنه 
يقوم  عما  ومــســؤول  الجنوب،  في  االنفصالي 
المرحلة  إفشال  بهدف  يبذلها  جهود  من  به 

االنتقالية في البالد والمبادرة الخليجية"
أخالقيات  السفير  يعلم سعادة  أنا من  لست 
ومبادئ الدبلوماسية أو على األقل بروتوكالتها 
أن  يبدو  لكن  اآلخرين  مع  التعامل  وإيتيكيت 
عمله في الوسط اليمني وتعوده على دس األنف 
هذه  يتناسى  جعله  قد  وكبيرة  صغيرة  في كل 
العبارات  لتطليف  حتى  فافتقد  األبجديات، 

وعقلنة استخدام األلفاظ والمسميات.
يعلمه  أن  السفير  السيد  على  ينبغي  ما  أول 
خمس  أكمل  قد  الجنوبي  السلمي  الحراك  أن 
فــي كل  لــم يستخدم  انــطــالقــه  مــنــذ  ســنــوات 
والقصائد  والهتافات  الشعارات  إال  فعالياته 
ونــدوات  ومــســيــرات  مهرجانات  فــي  المتلوة 
وفعاليات سلمية، لم تعرف صوت الرصاص إال 
على أيدي قوات األمن الرسمي وقد قدم الحراك 
السلمي الجنوبي أكثر من ألفي شهيد وأكثر من 

ضعفهم من الجرحى والمعوقين سقطوا برصاص 
بعضه أمريكي من األسلحة التي تقدمها أمريكا 
واألمــن  الجمهوري  والــحــرس  المركزي  لأمن 
القومي، . . .لم نسمع من السفير فيرستاين وال 
من أسالفه حتى نصيحة باإلشفاق بدماء وأرواح 
تدعي  التي  الدولة  ممثل  هنا  وهو  الجنوبيين 
بأنها حامية حمى الحريات وحقوق اإلنسان، . 
. .أنا هنا ال أتحدث عن ضحايا حادثة المعجلة 
ورفض والجوف والبيضا ومأرب وغيرهم ممن 
طيار  بــدون  األمريكية  الطائرة  بقصف  سقطوا 
الذين كانوا ما إن يسقطوا حتى تسارع أميريكا 
ليسكت  صالح  الله  عبد  لعلي  الدعم  بتعلية 
البرلمان  في  لكتلته  ويوعز  الجرائم  هــذه  عن 
بالسكوت عنها أو الضجيج دونما اتخاذ موقف 

فاعل يحول دون تكرارها.
وثاني ما ينبغي على سعادة السفير أن يفهمه 
بمشروعيتها  أقــر  التي  الجنوبية  القضية  أن 
جميع اليمنيين من أنصارها ومن خصومها قد 
الفزاعة  اختراع  قبل  وتبلورت ونضجت  نشأت 
للجنوبيين  ذنب  فال  إن وجدت  التي  اإليرانية 

الجميع  به  أقــر  حق  لهم  الجنوبيين  ألن  فيها 
بتدخل أو بدون تدخل إيران، لكن السؤال الذي 
الديمقراطية هو:  راعية  لسفير  توجيهه  ينبغي 
والمجرمين  القتلة  لــردع  دولتك  فعلت  مــاذا 
ولصوص  بالثروة  والعابثين  األراضـــي  وناهبي 
والتعاونيات  الحكومية  والمرافق  المنشآت 
ووكـــالء  واالســتــهــالكــيــة  والسمكية  الــزراعــيــة 
شخصيا  تتمتعون  ممن  النفطية  الــشــركــات 
تنصحونهم  ال  لــمــاذا  مــعــهــم؟  ــة  ــ ودي بــعــالقــة 
ثم  الجنوبيين؟  حقوق  مــن  نهبوه  مــا  بــإعــادة 
مواطن   150000 من  أكثر  إلنصاف  فعلت  مــاذا 
العمل  عــن  المبعدين  مــن  الجنوب  أبــنــاء  مــن 
يمكنك  والمدنيين؟  واألمنيين  العسكريين  من 
على  بالضغط  اإليراني  التدخل  دون  تحول  أن 
أصدقائك إلعادة الحقوق إلى أصحابها، وعندها 
البحث عن شماعة تقف  إلى  لن تكون بحاجة 
وهو  االنــفــصــالــي"  بـــ"الــحــراك  أسميته  مــا  وراء 
العمل  في  مبتدئ  أي  يقوله  ال  الــذي  التعبير 
في  دولــة  أعظم  بسفير  بالنا  فما  الدبلوماسي 
دبلوماسيا  نشاطا  يــمــارس  ــه  أن يــدعــي  العالم 
صارمة  دولية  وأعراف  قوانين  تنظمه  محترما 
وحصيفة  محترمة  لغة  ولــه  المعالم  وواضحة 
والتهكمات  الشتائم  مــن  تخلو  أنــهــا  يفترض 

واالتهامات.
ــأن إيـــران هــي مــن يحرك "الــحــراك  اإليــحــاء ب
االنفصالي" ال يختلف عن استنتاج ذلك األحمق 
بأن الذبابة ال تسمع بسبب فقدانها جناحيها، 
فهو يربط النتيجة بسبب ليس سببها، وليعلم 
أخرج  من  ليست هي  إيــران  أن  السفير  السيد 
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أخرجهم  ما  بل  والوجودي،  والوطني  السياسي 

عقدين  يــقــارب  مــا  منذ  المتواصل  الظلم  هــو 

توقف  إمكانية  من  يأسوا  أن  وبعد  الزمن  من 

السلب  عن  والسالبين  النهب  عن  الناهبين 

العبث، وبعد  القتل والعابثين عن  والقتلة عن 

ما  كل  أن  الوحدوي  المشروع  شركاء  أكد  أن 

ما  الــتــي  الــوحــدة  ليس  الجنوب  فــي  يعنيهم 

تلك  فقط  هو  يعنيهم  ما  بل  بها  يتغنون  انفكوا 

الغنائم التي حصلوا عليها بواسطة حرب 1994م 

تمسك  هو  الوحدة  يسمونه  بما  تمسكهم  وإن 

بالنسبة  فالوحدة  خسروها  ولــو  الغنائم  بتلك 

لهم ال شيء وهم مستعدون للتخلي عنها، وما 

بالشجاعة  منهم  أي  تحلي  يؤكد هذا هو عدم 

للمنهوبين،  نهبه  ما  إلعادة  استعداده  وإعالن 

ــى ضحايا  إل الــذهــاب  ـ  إعـــالن  بـــدون  أو حتى 

النهب وتسليمهم ممتلكاتهم بصمت إذا كانوا 

يشعرون بالحرج من تهمة اللصوصية والسلب.

بحلحة  يرغب  ال  من  هناك  أن  الــواضــح  من 

هو  من  هناك  بل  اليمن  في  االنفجار  أسباب 

من  الوصاية  تحت  اليمن  إبــقــاء  على  حريص 

خالل إضعاف عملية االنتقال السلمي ولبعض 

الخليجية  المبادرة  رعاية  تدعي  التي  الــدول 

لطلب  ممدودة  اليمنيين  يد  بقاء  في  مصلحة 

على  وصايتهم  سيطيل  ذلــك  ألن  منهم  العون 

اليمن، وهو ما يفسر إصرارهم على التصريح هنا 

أو هناك بما يفيد ببقاء الوضع معلقا وبال حلول 

ألطول أمد ممكن من الزمن.

د. عيدروس نصر ناصر
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