
 إن احتفالنا بمولد النبي صىل الله عليه وعىل آله وسلم 
ــد 12 ربيع أول 1438هـ املوافق  ــدان السبعني يوم األح يف مي
ــرب 2016م هو تجسيد إليماننا وإخالصنا بمكانة  11 ديسم
وعظمة النبي وعمًال بقول الله تبارك وتعاىل يف سورة الحج 
(ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) اآلية 
ــة وعظمة النبي وصفها الله يف القرآن الكريم  (32) .. ومكان
يف العديد من اآليات ومنها قوله تعاىل يف سورة القلم (وإنك 
ــق عظيم) اآلية ( 4) وقوله تعاىل يف سورة األنبياء  لعىل خل
ــا أرسلناك إال رحمة للعاملني) اآلية (107) وقوله تعاىل  (وم
ــم عزيز  ــول من أنفسك ــد جاءكم رس ــة (لق ــورة التوب يف س
ــه ما عنتم حريص عليكم  باملؤمنني رءوف رحيم) اآلية  علي

.(128)
ــة أنه مقرون باسم الله تبارك   ومن مكانة النبي العظيم
ــش معنا حّياً  ــىل أن النبي محمد يعي ــذا يدل ع ــاىل. وه وتع
ــه وأخالقه  ــة سننه وسريت ــه واتباع منهجي ــوب طاعت بوج
ــه تعاىل يف  ــىل ذلك قول ــة ع ــة الدال ــات القرآني ــن اآلي و.. وم
ــه وذروا ما بقَى  ــا الذين آمنوا اتقوا الل ــورة البقرة (يا أيه س
ــوا فأذنوا بحرب من  ــا إن كنتم مؤمنني, فإن لم تفعل من الرب
ــم رؤوس أموالكم ال تظِلمون وال  ــه ورسوله وإن تبتم فلك الل
ُتظلمون) اآليتان (279,278) وقوله تعاىل يف سورة النساء 
ــري من تحتها  ــه ورسوله يدخله جنات تج ــن يطع الل (وم
ــن يعص الله  ــك الفوز العظيم, وم ــداً فيها وذل ــار خال األنه
ــداً فيها وله عذاب  ــدوده يدخله ناراً خال ــه ويتعد ح ورسول
ــدة  ــورة املائ ــاىل يف س ــه تع ــان (14,13) وقول ــني) اآليت مه
ــزب الله هم  ــه والذين آمنوا فإن ح ــن يتوىل الله ورسول (وم

الغالبون) اآلية (56).
ــىل آله الصالة  ــة النبي محمد عليه وع ــة وعظم إن مكان
ــب أن تكون وفقاً ملضمون القرآن  ــالم لم تدرس كما يج والس
ــرتاًء وكذباً عىل  ــل وأضيفت قصص ومواقف اف ــم, ال ب الكري
ــه ومكانته.  ــه وعظمت ــع أخالق ــاً م ــه تتناىف قطعي ــي الل نب
ــر الوهابي  ــف املغررون بالفك ــذه األفكار لألس ــد تأثر به وق
ــت وانتقل  ــة التي ألغي ــة املعاهد العلمي ــون نتيج واملخرتق
مضمونها إىل املدارس الخاصة ومعظم الجامعات الخاصة 
ــة يف  ــج الدراسي ــة املناه ــك نتيج ــد و.. وكذل ــرب املساج وع
ــة اإلسالمية وتفسري القرآن الكريم)  املواد: الدينية (الرتبي
ــر فيها أمر  ــة و..ـ  إعادة النظ ــة الوطني ــة والرتبي والتاريخي
غاية يف األهمية, بل وواجب دينيـ  .. ويعوز السبب الرئييس 
ــايس, إضافة إىل  ــل وتغايض النظام السي ــك إىل تساه يف ذل
فقدان هذا األخري االهتمام بالعمل بمنهجية القرآن الكريم. 
ــة العالية ملكانة  ــة والدرجة العظيم ــايل إخفاء األهمي وبالت
ــدم اتباع منهجية سننه وسريته  النبي ألغراض نسيان وع
ــاىل يف سورة  ــر الله قال تع ــان تنفيذ أوام ــذا يعني عصي وه
محمد (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وال 
تبطلوا أعمالكم) اآلية (33). وعاقبة عصيان الله ورسوله 

ــورة األحزاب (ومن يعص الله  ــي الضاللة قال تعاىل يف س ه
ــة (36).. إن الحياة  ــاً) اآلي ــالًال مبين ــه فقد ضل ض ورسول
ــي نعيشها  ــة واملالية الت ــة واألوضاع االقتصادي السياسي
ــىل الضاللة التي تحيط بنا منُذ أكرث من  لهي دليل قاطع ع
ــك علينا أن نعرف أن السبب الرئييس من  (50) عاماً. ولذل
ــا بتاريخ  ــودي املبارش عىل بالدن ــدوان األمريكي السع الع
ــر االستقالل يف القرار السيايس  26/3/2015م  كان عىل إث
ــون أن بعد االستقالل  ــخ 21 /9 /2014م. ألنهم يعرف بتاري
ــاس االلتزام  ــي وعىل أس ــة الحقيق ــرشوع الدول ــو بناء م ه
ــه إقليمياً  ــىل أساس ــل ع ــم والعم ــرآن الكري ــة الق بمنهجي
ــروج عن منهج الدين املحمدي, فال يعني  ودولياً... أما الخ
إال التبعية وضعف الوازع الديني لدى القيادة السياسية. 

       
ــال بمولد  ــداء اإلسالم باالحتف ــاج أع ــاس انزع إذن, أس

النبي يعود لألسباب التالية:
ــىل الله عليه وعىل آله وسلم يف قلوبنا  ـــ ألن محمد ص ـ   ـ 

وال ننساه. 
ــان والتصديق  ــي يعني اإليم ــال بمولد النب ـــ االحتف ـ   ـ 

والعمل واالقتداء بسريته وأخالقه وسلوكياته.
ــاس قوتنا وتالحمنا  ــد النبي هو أس ـــ االحتفال بمول ـ   ـ 

ووحدتنا ووقوفنا صفاً  واحداً ضد أعداءنا.   
ــي رب العاملني هو  أساس عزتنا  ـــ  االحتفال بمولد نب ـ   ـ 

وكرامتنا.
ــني  ــني الصادق ــه املخلص ــال الل ــام رج ــاس قي ـــ أس ـ    ـ 
ــاء املعمورة إلتمام نور  ــال نرش رسالته يف كافة أرج باستكم

الله ولو كره الكافرون.
هذه النقاط هي ضمن األسباب الحقيقية التي النزعاج 
ــال بمولد النبي محمد صىل الله  أعداء اإلسالم من االحتف
عليه وعىل آله وأصحابه املنتجبني... فكيف ال يكون أفضل 

األعياد عىل اإلطالق هو االحتفال بمولد النبي.
ــون باملولد  ــر الوهابي ال يحتفل ــروا بالفك ــن تأث   إن الذي
ــاذا؟. .. إذا تأملنا يف ذلك  ــة!. مل ــار ذلك بدع ــوي, باعتب النب
ــن يؤيد ما يدعون. وهذا  ــد أي تربير منطقي للمغرري ال نج
ــر الوهابي  ــاة من الفك ــة املغلوطة املستق ــن الثقاف ــج ع نات
ــرشه وتمويله  ــذي مصدر رعايته ون ــالم املنحرف) ال (اإلس
ــة الدين اإلسالمي  ــداء التي تسعى ملحارب ــرب الدول األع ع
ــور الله  ــدون ليطفئوا ن ــف ( يري ــورة الص ــال تعاىل يف س ق
ــره الكافرون) اآلية (8)... ما  ــم والله متم نوره ولو ك بأفواهه
يجب علينا أن نعرف أن مصدر رعاية هذا الفكر الشيطاني 
هم اليهود وبريطانيا ثم بعد ذلك شاركت الواليات املتحدة 
ــة وتمويل عمليات انتشاره عرب نظام آل سعود من  األمريكي
ــدات الحج وعائدات مبيعات النفط من أرايض الحجاز  عائ
ــداد ظالمي  ــو امت ــود ه ــام آل سع ــايل و.. فنظ ــع الخ والرب
ــا الدفاع عن  ــايل علين ــدول االستكبارية. وبالت ــة ال ألنظم

الدين اإلسالمي ومحاربة مخططات هذه الدول األعداء... 
ــة بقيادة قائد الثورة  ــا يقوم به الجيش واللجان الشعبي وم
ــو ذات الواجب  ــن الحوثي ه ــدر الدي ــك ب ــد/ عبداملل السي

الديني املنسجم مع منهجية الدين املحمدي األصيل. 
ــؤالء األعداء هم محور الرش يف املعمورة, وصفاتهم    إن ه
ــد,  ــم, الحس ــر, الظل ــرشك, الكف ــم: ال ــرآن الكري ــاً للق وفق
ــق  ــة الح ــاف. ومحارب ــار, االستضع ــالء, االستكب االستع
ومحاربة رسول الله صىل الله عليه وعىل آله وسلم املرسل 
ــة العظيمة  ــة واملكان ــون األهمي ــم يدرك ــم أنه ــني, رغ للعامل
للرسول. قال تعاىل يف سورة البقرة (ولن ترىض عنك اليهود 
ــارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى  وال النص
ــاءك من العلم ما لك من  ــنئ اتبعت أهواءهم بعد الذي ج ول
ــه تعاىل يف سورة  ــري) اآلية (120) وقول ــه من ويل وال نص الل
البقرة (وّد كثري من أهل الكتاب لو يردونكم كفاراً حسداً من 

عند أنفسهم من بعد ما تبني لهم الحق) اآلية (109).
ــالم (أولياء الشيطان  ــوه أعداء اإلس ــر ما صنع  إن أخط
ــالم املنحرف)  ــي (اإلس ــر الوهاب ــو الفك ــر) ه ــة الكف وأئم
وأجنحته اإلجرامية الداعشية وأخواتها التي نشاهدها يف 
ــا والعراق و...وذروة هدف  ــا الراهن يف بالدنا ويف سوري وقتن
ــه (اإلسالم األصيل) بأفواههم  هذا الفكر هو إطفاء نور الل
ــنت  ــال الف ــي) وإشع ــر الوهاب ــرف (الفك ــالم املنح باإلس
ــداوة وحرب أعداء اإلسالم ضد  واالقتتال والتدمري ... إن ع
ــىل آله وأصحابه  ــد صىل الله عليه وع ــة وعظمة محم مكان
ــي إلطفائه,  ــىل الدين اإلسالم ــي الحرب ع ــن تعن الطاهري
وبالتايل هي الحرب والعدوان عىل املسلمني وثرواتهم .. لقد 

قصدوا محاربة اإلسالم واملسلمني عرب مداخل متعددة.
أهم أوجه عدوانية أعداء اإلسالم واألوطان واإلنسان:

ـ تهميش العمل بمضمون القرآن الكريم لتفكيك املبادئ 
ــة واملالية  ــال الجوانب االقتصادي ــة لناحية إهم اإلسالمي
ــب العبادات  ــاء بجان ــة, و.. واالكتف ــة واالجتماعي والعلمي
فقط ويا ريت هذه األخرية تركوها عىل أصولها الصحيحة..
ــة االسرتاتيجية  ــات والربامج الوطني ـ تهميش املرشوع
ــة الدولية  ــات املالي ــات) املؤسس ــج (إكراه ــق برام وتطبي
ــة هذه  ــدويل) ونتيج ــك ال ــدويل + البن ــد ال ــدوق النق (صن
الربامج التي ظاهرها معالجة االختالالت الهيكلية وباطنها 
ــة وعجز  ــالد ضعيف ــل الب ــالالت لجع ــذه االخت ــس ه تكري
ــىل االستهالك  ــة, والعتمادها ع ــر يف امليزانية العام مستم
من الواردات وإهمال املنتجات الوطنية االسرتاتيجية وكذا 
ــة, .. , ... والنتشار  ــري نفطي ــادرات الوطنية الغ ــال الص إهم
ــة انتشار الفكر  ــر, . وبالتايل سهول ــت خط الفق ــر وتح الفق

الوهابي.
ـ تزوير التاريخ اإلسالمي.

ــن التفكري  ــردة م ــون مج ــث تك ــول بحي ــح العق ـ تسطي
ــايل  ــريف. وبالت ــل املع ــىل التحلي ــة ع ــري قائم ــق وغ العمي

ــات, بل هي  ــج املنطقية ليست أساسي ــد والحج فاألساني
ــن العقول وما  ــىل هذه املستويات م ــات.. وما يمىل ع شكلي
تقرأه هو الصواب .. والغاية من ذلك هيمنة التبلد والغباء..
ــراض االنشقاقات  ــات املذهبية ألغ ــس االختالف ـ تكري
ــني. ولألسف ال يدرك  ــة وصناعة الفنت بني املسلم والكراهي

الكثري ذلك. 
ـ منع ومحاربة نرش الدين اإلسالمي األصيل, وعىل وجه 

الخصوص ضمان عدم نرشه يف املجتمعات الغربية.
ـ تفريق األمة العربية واإلسالمية.

ــالم املنحرف (الفكر  ــور الله (اإلسالم) باإلس ـ إطفاء ن
الوهابي)

ــة  ــة القتالي ــة (األجنح ــات اإلرهابي ــة التنظيم صناع
ــة  ــات إسالمي ــت مسمي ــي) تح ــر الوهاب ــة للفك اإلجرامي

إلشعال الفنت والحروب يف املنطقة.
ــا عجز أذنابه  ـ عندم ــود اإلجراميـ  ــام نظام آل سع ـ قي
وأجنحته اإلرهابية القتالية تحقيق األهداف االسرتاتيجية 
ـ قيام هذا النظام مع أكرث من (20) دولة  التي يسعون إليهاـ 
ــذا العدوان عىل ميدان  ــن الحرب عىل بالدنا. وغارات ه بش
ــم وحسدهم علينا  ــح عىل حقده ــني هي دليل واض السبع

كمسلمني الحتفالنا باملولد النبوي يف ميدان السبعني. 
ــاء عىل ثروات  ــات اإلرهابية للقض ــدام التنظيم ـ استخ
ــدول العربية واإلسالمية والدول املضادة (مثل  ومصالح ال
ــة وعىل  ــة الغربي ــات األنظم ــني, ..) لسياس ــال, الص فنزوي
ــل خدمة  ــك ألج ــة وذل ــدة األمريكي ــات املتح ــا الوالي رأسه

األهداف اإلمربيالية.
ــن اإلسالمي  ــدي (الدي ــن املحم ــج الدي ـــ تشويه منه ـ

األصيل) لضمان عدم اتباعه.  
ــىل اإلسالم وأنه  ــر الوهابي خطر ع ــد أن الفك ــا يؤك  إن م
ــات مؤتمر  ــرارات وتوصي ــالم هو ق ــن أعداء اإلس ــوم م مدع
ــن عامنا هذا,  ــر سبتمرب م ــد يف نهاية شه ــي املنعق جروزن
ــة وعرشين دولة  ــاء السنة ألكرث (120) مائ ــث أقر علم حي
ــوت أن الطائفة  ــر وحرضم ــاء األزه ــم من علم ــن ضمنه وم
الوهابية والسلفية ال تنتمي إىل أهل السنة والجماعة. ماذا 
ــدم االحتفال  ــارئ؟.. إذن مسألة ع ــي ذلك عزيزي الق يعن
ــه وأصحابه الطيبني  ــىل الله عليه وعىل آل ــد النبي ص بمول
ــي نظرة  ــر الوهابي ه ــن بالفك ــر املتأثري ــن يف نظ الطاهري
ــر مصدرها  ــل هذا الفك ــة وانتشار وتموي ــة ألن رعاي خاطئ
ــة اإلسالم  ــراض محارب ــت ألغ ــا أسلف ــالم كم ــداء اإلس أع

وللتنقيص من مكانة وعظمة الرسول. 
ــداء اإلسالم والوطن والتنمية    لقد أوصلنا رسالة إىل أع
ــوي يف  ــد النب ــا باملول ــني) باحتفالن ــع اليمني ــا (جمي بأنن
ــل محافظات  ــد واملنازل يف ك ــني ويف املساج ــدان السبع مي
ــار وللدعاء والصالة  ــة ألجل ذكر الله ولالستغف الجمهوري
ــة أثناء الحرب ضد  ــه والستشعار مواقف النبي املثالي علي
أعداء الحق ولالستفادة منها ومن أخالقه وسريته واالقتداء 
بها يومياً. ألنها أساس ثقافتنا .. هي الثقافة املحمدية هذه 
هي رسالتنا: اتباع منهجية القرآن الكريم ... الله أكرب املوت 
ألمريكا املوت إلرسائيل اللعنة عىل اليهود النرص لإلسالم.   
نحن املعتدى علينا .. وقضيتنا عادلة ..  والنرص حليفنا 

بإذن الله

ملاذا ينزعج أعداء اإلسالم من االحتفال باملولد النبوي؟

د.هشام محمد الجنيد

اليمن مصدر حبنا، و هاجس إلهامنا، وعنوان عزتنا، و رمز 
شموخنا، وعشقنا األزيل، وهواؤنا الذي نتنفسه، ومتنفسنا 
ــذي نتفيأ ظالله، و ثروتنا التي نفاخر بها، وأيقونة مجدنا  ال
ــا، ويف سبيله تهون  ــص جماجمن ــا، من أجله ترخ وتاريخن
ــاع نشيده تخفق قلوبنا،  ــا، وتحت رايته وعىل إيق تضحياتن
ــوت كرماء  ــراه الطاهر نعيش ونم ــا، وعىل ث ــب أعناقن وترشئ
ــارة ومنبع  ــد التاريخ والحض ــو اليمن، بل ــزاء، كيف ال وه أع
ــرث الله األرض  ــة إىل أن ي ــن اإليمان والحكم ــة وموط األصال
ــن عليها بشهادة أصدق وأفصح من نطق و تكلم عىل هذه  وم
البسيطة الرسول األعظم سيدنا محمد صىل الله عليه وآله 

وسلم .
ــا وإرثنا  ــا وتاريخن ــرى فيه أنفسن ــن الذي ن ــن الوط اليم
ــل القرار  ــد املوحد املستق ــن الواح ــا اليم ــا وشموخن وعزتن
ــه بنفسه دونما  ــذي يحكم نفس ــن ال ــة ،اليم واإلرادة والهوي
ــذي نعيش فيه  ــن ال ــة ألحد، اليم ــد أو تبعي ــن أح ــة م وصاي
ــرد فيه له  ــدة ال رضر وال رضار، وكل ف ــىل قاع ــة تامة ع بحري
كل الحقوق وعليه كل الواجبات املكفولة واملنصوص عليها 
بموجب الدستور والقوانني النافذة، اليمن املحكوم بتعاليم 
ــالم السمحة وقيمه الفاضلة ومبادئه السامية املتسمة  اإلس
ــال وصور  ــة أشك ــن كاف ــة م ــة، الخالي ــدال والوسطي باالعت
ــو الدخيلة عىل مجتمعنا  ــرف والتزمت والتشدد والغل التط

اليمني خاصة والعربي واإلسالمي عامة .
ــن فيه حقوق  ــذي يكون للمواط ــن الذي نريده هو ال اليم
ــازات وال  ــع وال امتي ــا الجمي ــاوى فيه ــي يتس ــة الت املواطن
ــذي ال نريد أن  ــة، وهو ال ــه فالكل سواسي ــات لها في مستوي
نرى فيه فاسدا وال عميال وال مرتزقا وال خائنا وال نافذا يتوىل 
ــاء واملساكني  ــا أو يتسلط عىل رقاب الضعف ــا حكومي منصب
ــود فيه  ــذي نريد أن تس ــو ال ــذاب ، وه ــوء الع ــم س ويسومه
ــرص عىل املصلحة  ــة واالستقامة والح ــم العدالة والنزاه قي
ــام الذي تحظى  ــة واالهتم ــذات الحرص والعناي ــة ب الوطني
ــون مشتعال  ــد أن يك ــذي نري ــة، وهو ال ــح الخاص ــه املصال ب
ــات )، ثورة تعليمية  ــورات عىل مستوى الخدم بالثورات (ث
ــورة تكنولوجية ومعلوماتية  ــورة اقتصادية وصناعية ،وث ،وث
،وثورة صحية تنتشلنا من الواقع املزري والوضع املؤلم الذي 
نعيشه والذي زاد تفاقما ومأساوية يف ظل العدوان والحصار 
ــروض عىل شعبنا منذ أكرث  ــودي األمريكي العاملي املف السع
من عام وتسعة أشهر دمروا خاللها كل يشء ولم تسلم منهم 

حتى جثث املوتى يف املقابر .
ــن الصميل  ــذي نريده هو يم ــد اليمن ال ــرص املفي وباملخت
ــذي نريده  ــة )، اليمن ال ــام والقانون والعدال ــل النظ (صمي
ــة والحزبية والسياسية  ــو الذي تذوب فيه األنا الشخصي ه
ــارض الوحيد يف  ــي املغلبة والح ــه العامة ه ــون مصلحت وتك
ــاب الربح والخسارة، وهو الذي نشعر فيه بهيبة الدولة  حس

وخضوع الجميع  لسلطاته وقوانينه . 
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله .

اليمن الذي نريد 

عبدالفتاح عيل البنوس 

06رأيرأيالثــــورة
بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

ــة والتعليم أن  ــىل وزارة الرتبي ــرض ع ــذي ُف ــدي ال ــن التح ــم يك ل
ــرصاً عىل العام  ــل أدواتها املادية- مقت ــي مجردة من ك ــه- وه تواجه
ــان التحدي أكرث نفوذاً وأكرث  ــدرايس الجديد 2016 /2017م . بل ك ال
قوة ،بحيث ترتب عىل الوزارة أن تهتم بمعالجة جملة من التحديات 
ــة بأوضاع   ــة املرتبط ــا وبينها الحال ــرزت يف وجهه ــي ب ــرى الت األخ
ــب وطالبة ،  ــذي يتجاوز  املليون طال ــني بعديدهم ال ــة النازح الطلب
ــة إىل الحالة املرتبطة بأوضاع  املدارس التي دمرها العدوان  باإلضاف
ــدارس التي  يتعني اخالؤها  ــي بالعرشات، ناهيك عن عرشات امل ،وه
ــاج إىل إعادة  ــدارس التي  تحت ــًال عن عرشات امل ــن النازحني ،فض م
ــي باالآلف وتنتظر إسنادها  ــل، والبقية الباقية من املدارس وه تأهي
ــوض بمهامها عىل  ــي تساعدها عىل النه ــات الرضورية الت باملقوم

الوجه األكمل .
إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع

ــة والتعليم ،  ــد يف ديوان وزارة الرتبي ــان اإلحباط هو سيد املشه ك
ــرض معه هذا املشهد املأساوي  ــا وأن الجميع هناك كان يستح سيم
ــو يجتهد يف البحث عن املقاربات املوضوعية لهذا التحدي  ؛ ان  ،وه
ــة ، وان البلد محاُرص، ويرزح تحت وطأة  ــوزارة من دون موارد مالي ال
عدوان همجي غاشم،ال يضع اعتباراً  ألي أبعاد إنسانية أو أخالقية 

أو دينية.
وقد خلص الجميع بناًء عىل هذه املعطيات بأن ال مجال لتدشني 
املوسم الدرايس الجديد . وأن المناص من إرجاء العملية التعليمية 
ــن ملاليني من  الطلبة  ــر ُيفيد بتوفر املوارد التي تمك ــى إشعار آخ حت

والطالبات من االلتحاق بمدارسهم.
الجميع يدرك حقيقة األمر الواقع ، والجميع سيلتمس لنا العذر 
واملربر،قالها أهل الحل والعقد يف ديوان الوزارة ، واجمعوا أمرهم عىل 

ذلك، يف انتظار حدوث معجزة.
رب همة أنقذت أمة ..

ــة أخرى يمكن  ــن لتستسلم للفشل. رؤي ــة أخرى لم تك ثمة رؤي
ــب  ــان املناس ــب يف املك ــل املناس ــة أن الرج ــا إدراك أهمي بواسطته

والزمان املناسب.
كان عنوان هذه الرؤية  يشري إىل الدكتور عبدالله  الحامدي نائب 

وزير الرتبية والتعليم والقائم -وقتها- بأعمال الوزير.
ــي : " قد نكون مجردين من  ــان بمضمون يمكن اختزاله يف اآلت وك
عنارص القوة املالية لكننا مانزال نحتفظ بعنارص قوتنا الروحية " .

ثمة فرصة كبرية اآلن للتفاؤل !
ثمة أمكانية كبرية للصمود يف وجه العدوان.

ــن اختصاره بمشهد  ــود  كل ال يتجزأ ، وال يمك ــرتاض أن الصم باف
الصمود األسطوري يف جبهات القتال فقط.

التعليم جبهة رئيسة من جبهات الصمود .جبهة أساسية تخترب 
قدرتنا عىل الصمود واملواجهة.

كان حضور الدكتور عبدالله الحامدي بمثابة الروح التي نفخت 
ــروح يف العملية الرتبوية والتعليمية. والطاقة الروحية التي برزت  ال
يف مواجهة  التحديات التي كادت  تعصف بمصري ماليني من الطلبة 

والطالبات.
إذا تعذرت األدوات املادية ،فعلينا أن نتسلح بطاقتنا الروحية،كان 
ــي تألقت،لتجيل لنا  ــي روحه الت ــدي ،وكانت هذه ه ــذا هو الحام ه

حقيقة ومضمون ومفعول اإلرادة الحرة؛ حني ُتمتحن.
ــون-إىل أن  ــرغ اآلن -مطمئن ــع أن نف ــاً نستطي ــا جميع ــن إنن أظ

العملية الرتبوية يف أيٍد أمينة.

رب همة....!!

معني عبدالسالم نعمان

ــاون  ــس التع ــة مجل ــة قم ــوزراء الربيطاني ــة ال ــور رئيس إن حض
ــا بريطانيا عىل هذا املستوى حمل  ــي ألول مرة تشارك فيه الخليج

دالالت عميقة ذات بعدين ديني وسيايس . 
* يف الجانب الديني 

ــدار املمنوع  ــة كمرأة اخرتاق لج ــور املسئولة الربيطاني ــل حض مث
ــار صوت املرأة عورة وتكرار  ــور يف أذهان حكام الخليج باعتب واملحظ
النظر إليها فعل فاحش يوازي الزنا، يوجب إقامة الحد بما يؤكد أن 
ــا السعودية وتمثلت يف  ــدف مباركة الخطوات التي أقدمت عليه اله
ــن املنكر ، وأنها  ــة األمر باملعروف  والنهي ع ــص صالحيات هيئ تقلي
خاطبت الحكام قائلة " إنكم بحاجة إىل مفاهيم وأحاسيس جديدة 
تبدأ بأن تتصالح كل دولة مع ذاتها وصوًال إىل عقد معاهدة صلح بني 
كل دول املنظومة للنفاد إىل عمق التقاليد والعادات الكابحة للتطور 
ــة " ورد يف تعليق  ــم اإلسالم الحاكم ــر التنكر لتعالي ــىض األم وأن أقت
ــا مضمونه "  ــه الفينناشال تايمز م ــاب الربيطانيني نرشت ــد الكت ألح
ــة وزراء بريطانيا أبلغت حكام الخليج أنهم عاجزون عن كبح  رئيس
ــة العسكرية  ــي يف املنطقة عن طريق املواجه ــاح التمدد اإليران جم
ــالل مزيد من  ــات من خ ــذه الغاي ــن تحقيق ه ــون م ــم سيتمكن لكنه

االنفتاح والحد من كهنوت الدين ورجاله املتشددين. 
* يف الجانب السيايس  

نبدأ بأهم ما ورد يف كلمة رئيسة وزراء بريطانيا برغم أنها انتقدت 
سياسات هذه الدول بالذات يف ملفات حقوق اإلنسان إال أنها أكدت 
استمرار حمايتها بالقول إن أمن دول الخليج من أمن بريطانيا وهو 

أمر واضح ال يوجب الذهول وال يستدعي الدهشة . 
ــح إيجابيات العدوان عىل  ــرة تأملية إىل ما رافق املشهد تتض بنظ

اليمن فلقد فك شفرات طبيعة العالقة بني بريطانيا وهذه الدول . 
ــذا الكيان ودور  ــودة إىل مرحلة تأسيس ه ــت يتطلب الع األمر الف
ــة الربيطانية تقول أن  ــة التأسيس فكون املسؤول بريطانيا يف مرحل
ــا ال سواها وأن  ــرون ما تراه بريطانيا وحده ــىل حكام الخليج أن ي ع

ــرار الحضارة  ــا بمعنى استم ــه عرب عينيه ــد برمت ــروا إىل املشه ينظ
ــوب وحرمتهم من األمن  ــادي  وأن داست كرامة هذه الشع ــا امل بأفقه
ــردات القرار يف  ــة والهيمنة املطلقة عىل مف ــل التبعي ــالم ،  يف ظ والس

هذه الدول . 
* كيف تأسس مجلس التعاون الخليجي 

ــام 1979م بدأ الزخم الثوري  ــىل خلفية نجاح الثورة اإليرانية ع ع
ــة اإلمارات العربية والكويت  ــد يف بعض دول الخليج ويف دول يتصاع
ــن شباب هذه  ــة تأثر عدد م ــىل وجه الخصوص نتيج ــن ع والبحري
ــن املفكرين  ــيس واستقدام عدد م ــي واملارك ــن القوم ــدول بالفكري ال
ــوري إىل مغادرة أوطانهم واستغالل  ــرب ممن اضطرهم القمع الث الع
الهامش البسيط املتاح يف هذه الدول ملمارسة أنشطتهم السياسية . 
ــذه التحوالت أزعجت بني سعود من كانوا موضع نقد الصحف  ه

واملجالت يف هذه الدول . 
ــراك الثقايف والسيايس  ــرى ضاقت ذرعاً بالح بريطانيا هي األخ
ــون فيها عقب الترصيحات  ــق إىل أن غادر األوكار املدف وتراكم الضي
النارية التي أطلقها صادق قطب زاده أول  وزير خارجية إليران عقب 
ــف يدها عن التدخل يف  ــورة ، طالب فيها بريطانيا أن تك ــار الث انتص
شؤون دول الخليج . أدىل بهذه الترصيحات يف أبو ظبي أثناء زيارته 
ــة بريطانيا  ــدة مما أثار حفيظ ــارات العربية املتح ــة اإلم األوىل لدول
ــذه الدول عىل  ــري العام وتحفيز ه ــن صمتها معلنًة النف ــت ع فخرج

التصدي وكبح جماح النفوذ اإليراني املزعوم . 
ــاون الخليجي ككيان  ــس التع ــدت فكرة إنشاء مجل ــد ذلك ول عن
ــا  ــد أمريك ــة وتأيي ــا بمبارك ــه بريطاني ــن خالل ــت م ــدي رضب توحي

عصفورين بحجر . 
ــد من دورها ككيان  ــىل فاعلية الجامعة العربية والح ــري ع 1 -التأث

جامع للعرب.
ــران  ــىل إي ــض ع ــة بالتحري ــرصاع يف املنطق ــة ال ــرف بوصل 2 -ح
ــدول وسالمتها  ــاء هذه ال ــم الذي يهدد بق ــر الداه ــا الخط باعتباره

ــات  ــام املنظم ــي باته ــان الصهيون ــورة الكي ــل ص ــا وتجمي وأمنه
الفلسطينية بالعمالة للشيوعية الروسية وإيران . 

ــه دول الخليج مجتمعة  ــذا الجانب ما قامت ب ــر طويل يف ه الِسف
ــاء كبرية  ــىل أرض الواقع أشي ــرات ع ــة هذه التحذي ــردة لرتجم ومنف
ــاد القمة السابعة  ــال، املهم أن انعق ــب اإلحاطة بها يف مق ــن الصع م
ــد بما ال يدع  ــة وزراء بريطانيا يؤك ــني بحضور ورعاية رئيس والثالث
مجاًال للشك أن صمود اليمنيني يف وجه العدوان بأبعاده العسكرية 
ــة الربيطانية لهذا  ــل األبوة الروحي ــة ، واالقتصادية جع والسياسي
ــأن املتغريات والتحوالت حتمت اإلفصاح  الكيان تخرج إىل العلن وك
ــايس واالجتماعي والفكري  ــن الرؤية الجديدة ملسار العمل السي ع
ــذه النقطة بالذات كانت  ــزز استمرار الكيان بأفق اتحادي، ه بما يع
ــو من االتحاد  ــف لدولة خرجت للت ــة والتندر، إذ كي ــاراً للسخري مث
ــاون الخليجي إىل  ــال بمجلس التع ــم فكرة االنتق ــي أن تدع األوروب
ــة الوزراء  ــدراك الواسع يبدو أن رئيس ــذا االست ــق االتحادي ، ه األف
الربيطاني تجاوزته من خالل خطابها يف القمة فقد اعتربت املصلحة 
بأفقها الضيق وحدودها االنتهازية معياراً وحيداً لألبوة والرعاية يف 
املرحلة القادمة فأعلنت أن بريطانيا ستغض الطرف عن انتهاكات 
ــان وكل أعمال القمع السيايس والقبول بهذه األنظمة  حقوق اإلنس
ــت بقاء  ــربوت طاملا ضمن ــش والج ــن الظلم والبط ــي عليه م ــا ه بم
ــدة يف هذه الحالة استمرار كل أنواع الرعاية  مصالحها املأمولة، مؤك
ــة والوقوف مع دول املجلس يف مواجهة املخاطر التي تهدد  والحماي
ــا باإلضافة إىل إيجاد صيغة جديدة ملفهوم الدولة واملواطنة  وجوده
ــك من إقصاء  ــا يرتتب عىل ذل ــان االتحادي الجديد بم ــا الكي قوامه
ــل القمعية  ــدام كافة الوسائ ــادرة للحريات واستخ ــش ومص وتهمي
ــار القيم  ــد انهي ــون مريع يؤك ــذا املضم ــم ، ه ــة الحك ــت أنظم لتثبي
واألخالق  واملبادئ يف الدولة التي تدعي حمايتها والدفاع عنها وكأن 
ــة وزراء بريطانيا قالت لحكام الخليج ( أنا يهمني مصلحتي  رئيس

ومصلحة أمريكا وللحقوق واملبادئ والقيم رب يحميها ) . 
ــه أن ملوك وأمراء هذه  ــه ويفصح عنه هذا التوج ــل ما يرمى إلي أق
ــدول الراعية وأن الواقع  ــدول استنفدوا مربرات وجودهم يف نظر ال ال

السيايس  واالجتماعي يوحي بتحوالت جديدة . 
ــإرادة أبناء  ــا أن التحول سيحدث ب ــه بريطانيا وغريه ــا ال تدرك م
ــاء الله قال تعاىل: ( ويمكرون ويمكر الله والله خري  هذه الدول إن ش

املاكرين ) صدق الله العظيم . 

ــا ومنها  ــب الدفاع عنه ــاك رضوريات يج هن
النفس والعرض واملال والرشف واألرض والوطن 
ــا حتى  ــب الدفاع عنه ــات يج ــك الرضوري فتل
ــوده وحريته وعزته وكرامته  يكون لإلنسان وج
ــا ولم  ــه عبثا وجزاف ــه الل ــم يخلق ــان ل ،فاإلنس
ــا خلقه  ــرشب وينام إنم ــه ليأكل وي ــه الل يخلق
الله لحكمه وهي عبادته قال تعاىل (وماخلقت 
ــس إال ليعبدون )صدق الله العظيم  الجن واإلن
وتختلف أنواع العبادات ومنها الصالة والصوم 
والحج وغريها وتلك أشياء رضورية يجب القيام 
ــادات واملعامالت فإن  ــة إىل سائر العب بها إضاف
ــن خلقنا واكتملت  ــا بها تحققت الحكمه م قمن
إنسانيتنا وصار لنا وجودا وقيمة ومن العبادات 
والواجبات الجهاد وتتعدد صور الجهاد ومنها 

الجهاد لنرش اإلسالم وإخراج الناس من عبادة 
ــاد وكذلك الجهاد لرد  ــاد إىل عبادة رب العب العب
ــدم الرضوخ واالستسالم ملن  العدوان بمثله وع
ــك ولذلك  ــك وارض ــك وعىل عرض ــدي علي يعت
ــاد دفاعا عن  ــل وأحل الجه ــرم اإلسالم القت ح
واألرض  ــرشف  وال واألرض  ــرض  والع ــس  النف
ــا جميعا حقوق  ــل الله لن ــن وكذلك جع والوط
ــق الحياه بعزة  ــا ومنها ح ــب الحفاظ عليه يج
ــرم ديننا اإلسالمي الحنيف  وحرية وكرامة وح
قتل املسلم بدون وجه حق فمن حقك أن تعيش 
ــك ولم تسعة فسادا  ــا وانت لم ترتد عن دين طامل
ــم تعتد عىل غريك  ــك دما ول ــم تسف يف األرض ول
ــدم الكعبة  ــك دمك كحرمة ه ــل حرمة سف وجع
ــن يسفك دم أمري  ــر حجر وجعل جزاء م حج

ــم يف االخرة  ــا وجهن ــاص يف الدني ــم القص مسل
ــك إنسان مصان ومكرم  خالدا مخلدا فيها وإلن
ــي الحنيف  ــا اإلسالم ــرم دينن ــه فقد ح ــن الل م
ــن بيتك او  ــىل حقوقك واخراجك م االعتداء ع
ــك وممتلكاتك أو ترشيدك واخراجك  تدمري بيت
ــدك ظلما وعدوانا بدون وجه حق  من بيتك وبل
ــني ورشائع  ــىل أنظمة وقوان ــاة قائمة ع ، فالحي

إلهية والينبغي تجاوزها .
ــم يشهد أن ال إله  نحن اليمنيون شعب مسل
ــه شهد لنا رسولنا  ــه وأن محمد رسول الل إال الل
ــن هم أرق قلوبا  ــم بقوله (أتاكم أهل اليم األعظ
ــة يمانية )  ــان والحكم ــدة اإليمان يم ــني أفئ وأل
ــنت فعليكم بأرض  ــارت عليكم الف ــه ( إن ج وقول

ــا ويمننا )  ــارك بشامن ــن )وقولة (اللهم ب اليم
ــة مسلمة  ــا دول ــه أنه ــن معروف ــة إىل اليم إضاف
ــادة الله وكسب  ــون يسعون إىل عب وأهلها طيب
أرزاقهم بالحالل شعب واحد لم تفرقهم عىل مر 
الزمان حزبية أو طائفية أو مذهبية أو عنرصية 
ــون إىل تفريقنا تحت تلك  ــن يسع إنما هناك م
ــق إىل تكفرينا  ــم الحم ــات بل ووصل به املسمي
وتسميتنا باملجوس والروافض ولم يتوقف األمر 
ــا تم االعتداء علينا دون أن يصدر  عىل ذلك إنم
منا أي اعتداء عليهم ،واألحداث والواقع شاهد 
ــك وإنطالقا من  ــك واليتسع املجال لذل عىل ذل
ــام مرحلة حرجة يجب  ــل ذلك فنحن نقف أم ك
ــدة ورد ذلك العدوان  ــوف عندها بحزم وش الوق
ــن النفس  ــاد دفاعا ع ــم والجه ــم والغاش الظال
والعرض واملال والرشف والوطن فإذا لم نحم كل 
ــم نواجه تلك  ــن سيحمي وطننا وإذا ل ذلك فم

املخططات واملؤامرات فمن سيواجهها .
ــي بواجباتنا تجاه  ــن الشعور الجماع البد م
وطننا وحمايته والدفاع عنه فوطن ال نحميه ال 

نستحق العيش فيه..

إيجابيات العدوان على اليمن

وطن النحميه النستحق العيش فيه

(٢ – ٢)
أحمد يحيى الديلمي

عيل محمد قايد

عن الحامدي أتحدث ..
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