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اإلمام زيد (ع) ومرجعية القرآن
ــم تكن عالقة اإلمام زيد (ع) بالقرآن نظرية بل كانت عالقة  ل
ــاملة، فكان القرآن الكريم هو مرجعيته ومحور حركته  عملية ش
ــدى ويتحرك يف  ــتقي منه اله ــاً يس ــكاره، وكان دائم ــر أف وجوه
ــلحاً به ينرش الوعي والفكر القرآني الصايف  ــاط األمة متس أوس
ــض كل الثقافات  ــالمية األصيلة، ويدح ــي والثقافة اإلس والنق

املغلوطة واألفكار املنحرفة من خالله مستشهداً بآياته.
ــض كل مزاعم األمويني الذين تملكوا الحكم يف األمة  فقد دح
اإلسالمية بالحديد والنار واملكر والتدليس والرتغيب والرتهيب، 
ــل البيت  ــية بحق أه ــازر وحش ــة ومج ــم فضيع ــوا جرائ وارتكب
ــكار التي اختلقوها  ــكل عام، ففند كل األف (ع) وبحق األمة بش
ــده بصبغة دينية،  ــال رشعي وتعمي ــل توطيد حكمهم ال ــن أج م
ــالمية، فجمعوا حولهم كثرياً  ــوا عربها طالءه برشعية إس وحاول
من علماء السوء وأجزلوا لهم العطايا واختلقوا كثرياً من األفكار 
التي نسبوها إىل اإلسالم، والتي بمجملها تدعوا إىل الرضا بهم 
وبظلمهم وإجرامهم وإىل طاعتهم وحرمة الثورة عليهم، والتي 

عمدوا إىل تعميمها رسمياً وفرضوها كمنهج حكومي.
ففند عقيدة الجرب وقام بحملة توعوية فأفحم علماء السوء 
ــاس من رق هذه  ــرر كثرياً من الن ــوا يروجون لها ، وح ــن كان الذي
ــاعها بني  ــم قد أش ــام األموي الغاش ــي كان النظ ــدة، والت العقي

الناس يتقبلوا ظلمهم واستبدادهم وفسادهم.
ــول بال عمل  ــدة أن اإليمان ق ــاء عقي ــد عقيدة اإلرج ــا فن كم
والتي هدفوا من خاللها إىل تربير فسقهم ومجونهم وانحاللهم 
ــه باقرتان اإليمان  ــهد بالقرآن الذي تعج آيات األخالقي، واستش

بالعمل.
ــذ مالك  ــم وإن أخ ــر الظال ــة ويل األم ــدة طاع ــد عقي ــا فن كم
ــاءلة  وقصم ظهرك، والتي هدفت إىل اعطائهم حصانة من املس
ــالح والثورة انطالقاً  ــعبية والثورية ودعا إىل التغيري واإلص الش
من مبدأ األمر باملعروف والنهي عن املنكر الذي يفوح به القرآن 
ــاىل يف األمر  ــة الله تع ــوا أن فريض ــول (ع):( واعلم ــم، يق الكري
ــتقامت الفرائض  ــروف والنهي عن املنكر، إذا أقيمت له اس باملع

ــديدها، وذلك أن األمر باملعروف والنهي عن  بأرسها، هينها وش
املنكر هو :الدعاء إىل اإلسالم، واإلخراج من الظلمة، ورد الظالم، 
ــمة الفيء والغنائم عىل منازلها وأخذ الصدقات ووضعها  وقس
ــام، والوفاء بالعهد،  ــا، وإقامة الحدود، وصلة األرح يف مواضعه
واإلحسان واجتناب املحارم، كل هذا من األمر باملعروف والنهي 

عن املنكر).
ــا فند فكرة أن الكرثة هم أهل الحق وأن القلة هم أهل البدع  كم
ــلطة،  ــت تهدف إىل رشعنة وجودهم يف الس ــل والتي كان والباط
ــاء البالط األموي الذين  ــهرية بينه وبني علم وذلك يف مناظرة ش
ــرض هذه الفكرة  ــاً وأجلهم قدراً عندهم لع ــوا أكرثهم علم انتخب
ــرد عليه اإلمام زيد (ع) رداً مفحماً من القرآن الكريم فقال: أما  ف
ــون يف الجماعة ويزعمون  ــذه األمة يتكلم ــاً من ه بعد فإن أناس
أنهم أهل الكرثة، وأنهم حجة الله عىل أهل القلة من الناس، وأن 
ــمعنا الله  القليلني من هذه األمة هم أهل البدع والضاللة وإنا س
ــماؤه وعال نوره وظهرت حجته، قال  ــت أس تبارك وتعاىل وتقدس
– فيما نزل من وحيه الناطق الصادق عىل محمد عبده ورسوله 
ــة مثل : قوم نوح  ــلم، يخرب األمم املاضي ــىل الله عليه وآله وس ص
ــليمان  ــوىس وداود وس ــم وم ــعيب وإبراهي ــح وش ــود وصال وه
وعيىس ومحمد عليهم السالم، وهم أولوا العزم من الرسل وغري 
ــل أهل القلة،  أهل الكتب – أن أهل الحق والجماعة وأتباع الرس
ــمه  ــمعنا الله جل اس وإن البدع والضاللة هم األكرثون، وإنا س
ــرثة ويجهلهم  ــذم أهل الك ــة ويمدحهم وي ــىل أهل القل ــي ع يثن
ــاده الصالحني هم  ــم، وينهى عب ــفههم ويكذبهم ويضلله ويس
ــذ بمقالهم. ثم ذكر اآليات التي يف  ــم واإلقتداء بهم واألخ أتباعه

القرآن الكريم التي تثبت ذلك.
ــاميون فلم يجيبوا ال  ــكت الش ــام وس  فأحجم عالم أهل الش
ــل وال بكثري ، ثم قاموا من عنده، فلما خرجوا قالوا لكبريهم:  بقلي
ــه حجة إال  ــت أنك ال تدع ل ــل، عزرتنا وزعم ــك وفع ــل الله ب فع
ــف أعلم رجًال إنما  ــم تنطق! قال: ويلكم كي ــت فل كرستها فخرس

حاججني بكتاب الله ؟ فلم استطع أن أكذب كتاب الله.
دعوة (ع) إىل االحتكام إىل القرآن الكريم

ــالف  ــم يف االخت ــرآن الحك ــل الق ــو إىل جع وكان (ع) يدع
ــه الخصوص إىل القبول  ــازع، وكان يدعو العلماء عىل وج والتن
ــتعداده للنقاش حول القضايا  والرضا والتسليم به، وأبدى اس

التي هي محل خالف واالحتكام إىل القرآن سواء كانت النتيجة 
ــه أجيبوا إىل كتاب  ــول (ع) : ( فالله الله عباد الل ــه أو عليه يق ل
ــجر بينكم، وعدًال  ــذوه حكماً فيما ش ــارعوا إليه واتخ ــه، وس الل
فيما فيه اختلفنا، إماماً فيما فيه تنازعنا، فإنا به راضون، وإليه 

منتهون، وملا فيه مسلمون لنا وعلينا).
ــاملة لألمة  وكان يحض ويحث عىل جعل القرآن مرجعية ش
ــون، وعىل  ــب الناس ويكره ــىل اتباعه فيما يح ــد ع ــا، ويؤك كله
ــح الطريقة  ــارض مع القرآن ويوض ــدة تتع ــام كل رأي وعقي اته
ــم أن  ــول : ( أوصيك ــه فيق ــي مع ــل اإليجاب ــة للتعام الصحيح
تتخذوا كتاب الله قائداً وإماماً، وأن تكونوا له تبعاً فيما أحببتم 
ــم فيما ال يوافق القرآن، فإن  ــكم ورأيك وكرهتم، وإن تتهموا أنفس
ــه، ونجاة ملن  ــفى به ونوراً ملن اهتدى ب ــفاء ملن استش القرآن ش
ــد، ومن حكم به عدل، ومن خاصم به فلج،  تبعه، من عمل به رش
ومن خالفه كفر، فيه نبأ من قبلكم، وخرب معادكم، وإليه منتهى 
أمركم، وإياكم ومشتبهات األمور وبدعها فإن كل بدعة ضاللة).

وفيما يتعلق باختالف الناس يف السنة النبوية أوضح كيفية 
ــول الله صىل الله عليه وآله  ــف األحاديث املكذوبة عىل رس كش
ــرآن الكريم يقول (ع) : (  ــلم، وذلك بقاعدة العرض عىل الق وس
ــني أمته إال وقد أثبت الله حججه عليهم،  ماذهب نبي قط من ب
ــل حجج الله وبيناته، فما كان من بدعة وضاللة فإنما  لئال نبط
ــىل األنبياء  ــده، وأنه يكذب ع ــذي كان من بع ــن الحدث ال هو م
صلوات الله عليهم وسالمه، وقد قال رسول الله صىل الله عليه 
ــىل القرآن فما  ــمعتموه ع ــلم : ( اعرضوا الحديث إذا س وآله وس
كان من القرآن فهو عني وأنا قلته، وما لم يكن عىل القرآن فليس 

عني ولم أقله، وأنا بريء منه).
اإلمام زيد (ع) الداء والدواء يف إصالح األمة

لقد درس اإلمام زيد(ع) أوضاع األمة وشخص الفئة التي لها 
تأثري كبري يف أوساطها فكرياً وثقافياً وحتى سياسياً، وكانت هذه 
ــا تصلح األمور عىل أيدى  ــة هي العلماء، يقول (ع) : ( إنم الفئ
ــه بمعاونة  ــر الله تعاىل ونهي ــم إذا باعوا أم ــد به العلماء، وتفس
ــفهاء، إذا كانت األمور  الظاملني الجائرين، فكذلك الجهال والس
ــتطيعوا إال بالجهل والسفه إقامتها، فحينئذ  يف أيديهم، لم يس
ــلمون) وقد ركز  ترصخ املواريث، وتضج األحكام، ويفتضح املس
ــلباً وإيجاباً،  ــاء ملا لهم من أثر كبري يف الناس س ــىل العلم (ع) ع

ــة  ــوء كإدارة فعال ــاء الس ــتعملون علم ــاة يس ــث أن الطغ وحي
ــب املفاهيم، وملا  ــق وقل ــاس وتزييف الحقائ ــىل الن ــس ع للتلبي
ــكوت العلماء من رىض ضمني يفهمه العامة من الناس، فقد  لس
ــؤولية وخصهم  ــاً كبرياً بالعلماء وحملهم املس أوىل (ع) اهتمام
ــم اإليجابي حينما  ــح فيها دوره ــة وجليلة وض ــالة عظمي برس
ــا يدورون  ــلبي حينم ــالم، ودورهم الس ــون يف خط اإلس يتحرك
ــوا الوعي  ــىل رضورة أن يمتلك ــا ع ــد فيه ــني، وأك ــك الظامل يف فل

السيايس والحس الثوري والروح الجهادية.
ــني والفقهاء  ــرز العلماء العامل ــب أن يكون أب ــك ال عج ولذل
ــه، كاإلمام جعفر  ــرز مؤيدي اإلمام زيد (ع) يف ثورت الفضالء أب
ــا) وكاإلمام أبي  ــيدنا وخرين ــال: ( هو والله أفضلنا وس الذي ق
ــول  حنيفة النعمان الذي قال: (لقد ضاهى خروجه خروج رس
ــذي قال حني أتته  ــلم يوم بدر) وال ــه صىل الله عليه وآله وس الل
ــه صاحب الحق، وهو أعلم من  ــل اإلمام زيد (ع) :  ( هو والل رس
ــرباه أن مرضاً  ــالم، وأخ ــان، فأقرئاه مني الس ــرف يف هذا الزم نع
ــف درهم إلعانته  ــل بثالثني أل ــن الخروج معه، وأرس يمنعني م

عىل الثورة، وقال لنئ شفيت ألخرجن معه) 
مكانة العلماء مرتبطة بهداية الناس إىل النجاة

ــو يوضح  ــاء وه ــالته إىل العلم ــد(ع) يف رس ــام زي ــول اإلم يق
ــة  ــاء عصاب ــا العلم ــم أيه ــم: (وأنت ــا بدوره ــم وارتباطه مكانته
ــهورة، وبالورع مذكورة، وإىل عبادة الله منسوبة، وبدراسة  مش
القرآن معروفة، ولكم يف أعني الناس مهابة، ويف املدائن واألسواق 
ــف، ويرهبكم من  ــم الضعي ــف، ويكرمك ــم الرشي ــة، يهابك مكرم
ــار إليكم  الفضل لكم عليه، يبدأ بكم عند الدعوة والتحفة، ويش
ــفعون يف الحاجات إذا امتنعت عىل الطالبني  يف املجالس، وتش
ــلك، كل ذلك ملا يرجوه عنكم من هو  وآثاركم متبعة، وطرقكم تس

دونكم من النجاة يف عرفان حق الله تعاىل.
العلماء المتخاذلون شركاء المجرمني يف جرائمهم

ــق بأي مربر كان  ــاء وتخاذلهم عن نرصة الح ــكوت العلم س
ــع املجرمني  ــة م ــة الرشاك ــو بمثاب ــت ه ــة كان ــت أي ذريع وتح
ــفك للدماء  ــم يف كل جرائمهم من س ــة له ــن واملعاون والجائري
ــتغلون هذا السكوت والتخاذل  وظلم وعناد ، ألن املجرمني يس
ــربرون ذلك بموقف  ــق، حيث ي ــىل عدم قبولهم للح كحجة ع
ــاء وتخاذلهم يجعل  ــا أن صمت العلم ــاء الصامتني، كم العلم

ــون إذا تحرك  ــس املوقف ويقول ــاس يتخذون نف ــرياً من الن كث
ــم منا، وقد يظن العالم أنه  ــنتحرك فهو أعل العالم الفالني فس
ــلبي تجعله معهم،  ليس مع املجرمني ولكن نتيجة موقفه الس
ــالته إىل العلماء بقوله : (  ــام زيد (ع) يف رس ــذا ما أكده اإلم وه
ــتحلوا دماءنا وأخافونا يف ديارنا،  ــاد الله إن الظاملني قد اس عب
ــن دعواتنا  ــا فيما كرهوه م ــذوا خذالنكم حجة علين ــد اتخ وق
ــا عناداً لله،  ــا، وفيما أنكروه من فضلن ــفهوه من حقن وفيما س
ــكل مال لله  ــم يف ظلمنا ف ــم يف دمائنا، وأعوانه ــم رشكاؤه فأنت
ــحذوه وكل عدل  ــيف ش ــوه، وكل س ــع جمع ــوه ، وكل جم انفق
ــاىل أخفروها، وكل  ــه تع ــوه وكل ذمة الل ــور ركب ــوه، وكل ج ترك
ــه تعاىل عطلوه،  ــاب نبذوه، وكل حكم الل ــلم أذلوه، وكل كت مس
ــكوت  ــد لله نقضوه فأنتم املعينون لهم عىل ذلك بالس وكل عه

عن نهيهم عن السوء.
ــؤولون عما  ــه أن األحبار والرهبان من كل أمة مس ــاد الل  عب
ــتحفظوا عليه فأعدوا جواباً لله عز وجل عىل سؤاله وهنا  اس
ــدوره وال  ــدوان وال يقوم ب ــرك ضد الع ــم ال يتح ــد كل عال فليع

يتحمل مسؤوليته، جواباً لله عز وجل.
فما أتعسها من حالة حني يظن العالم انه عىل خري وقريب 
ــالة وقراءة القرآن، ثم  ــه ويعرف الرشيعة ويكرث من الص من الل
ــاء  ــهداء واألطفال والنس يأتي يوم القيامة متحمًال لدماء الش
ــم يحرشه مع  ــأل املعتدين ث ــاىل عنها كما يس ــأله الله تع ويس
ــار  ــارة وندامة وبؤس حرسة وهذا ما أش املجرمني، كم هي خس
إليه اإلمام (ع) بقوله وكأنه يخاطب ويعاتب العلماء الصامتني 
ــمه والحاملني فكره عىل وجه الخصوص : ( ال  ــمني باس املتس
ــا تخاطرون بها يف جنب الله  ماًال تبذلونه لله تعاىل، وال نفوس
ــرية  ــة فارقتموها، وال عش ــا، وال زوج ــاىل، وال داراً عطلتموه تع
عاديتموها فال تتمنوا مما عند الله تعاىل وقد خالفتموه فرتون 
ــارة من الله عز  ــعون يف النور وتتلقاكم املالئكة بالبش أنكم تس
ــالمة يوم الطامة؟! وقد أخدجتم  وجل؟ كيف تطمعون يف الس
ــد رأيتم عهد الله  ــم وأدهنتم يف الدين، وق ــة وفارقتم العل األمان
منقوضاً ودينه مبغوضاً، وأنتم ال تفزعون ومن الله ال ترهبون. 
فلو صربتم عىل األذى، وتحملتم املؤنة يف جنب الله لكانت أمور 
الله صادرة عنكم وواردة إليكم. عباد الله ال تمكنوا الظاملني من 
ــا بأيديهم من حطام الدنيا الزائل وتراثها  قيادكم بالطمع فيم

اآلفل، فتخرسوا حظكم من الله عز وجل.

ـــــــــــــــــــــــــورة املــــــــــــــــــبــــــــــــــــــادئ والـــــــــقـــــــــيـــــــــم ث
حليف القرآن

طه الحارضي

٢٢--٣٣

١١--٢٢

حقائق العصر
عارف مهدي

ــالمية بعوامل  األجيال هم ثروة األمة وبإدراكهم لحقائق العرص نرفد األمة اإلس
ــاء والتضامن والتمكني وبتحصني أجيالنا بقيم ومبادئ الدين الحنيف نبني  النم
ــل والعقيدة، فال  ــاع عن األرض واأله ــئولية بناء الوطن والدف ــتوعباً ملس جيًال مس
ــائل التقنية الحديثة التي يحاول  تؤثر فيهم موجات الغزو الفكري عن طريق وس
ــة النيل من هويتنا  ــة مفاهيمنا الدينية ومحاول ــالمية خخل أعداء الحضارة اإلس

الحضارية اإلسالمية واستبدالها بقيم غريبة عن مجتمع اإليمان واألخالق.
ــث بمصائر  ــرثوات والعب ــب ال ــالل األرض ونه ــك احت ــد ذل ــم بع ــهل عليه ليس
ــالم ندرك أن  ــام يف تاريخ العروبة واإلس ــذا املنعطف اله ــعوب واألوطان ويف ه الش
هويتنا اإلسالمية قادرة عىل صيانة أجيالنا من خطر االنحالل األخالقي وصيانة 

اإلنسان العربي املسلم عموماً من الغزو الحضاري الشامل.

مسرية الكفاح
ــار وحصار  ــا حملته من دم ــوام الثالثة بكل م ــارب األع ــا يق م
ــتقبل  ــني يف تحقيق تطلعات املس ــرس إرادة اليمني ــامل لم تك ش
ــكلت ملحمة الثبات والتضحية يف مواجهة هجمة الحقد  لقد ش
ــن القرار  ــد انطالقاً م ــيس وطن جدي ــات تأس ــدوان منطلق والع

الوطني املستقل.
إن الكفاح من أجل الحرية والكرامة واالنعتاق وسيلة الشعوب 
ــامية التي يتطلع إليها  ــرة للوصول إىل تحقيق الغايات الس الح
جميع أبناء الوطن الواحد بما يعزز الهوية الحضارية اليمنية.. 
ــخ الوطن  ــذه املرحلة من تاري ــة يف ه ــود الوطني ــر الجه إن تظاف
ــن املزدهر وبناء  ــتقبل الوط ــان هي جرس العبور إىل مس واإلنس
ــودة وتثبيت دعائم  ــا يحقق التنمية املنش ــات الدولة بم مؤسس

عادل محمداألمن والطمأنينة يف أرجاء اليمن.

ــكل  ــة األلوان، ش ــة بهيج لوح
ــل اليمنية  ــاء القبائ مالمحها أبن
ــن  الوط ــة  خارط ــداد  امت ــىل  ع
ــويل  البط ــم  بصموده ــي،  اليمن
ــن..  ــداء اليم ــه أع ــادر يف وج الن
أعداء اإلنسانية، صمود يضاهي 
ــموخاً  ش ــخات:  الراس ــال  الجب

وثباتاً وبطولة.
ــمون  ــل اليمن يرس ــاء قبائ أبن
ــة  الحافي ــم  بأقدامه ــوم  الي
ــة  ــرية جغرافي ــم الكب وتضحياته

ــتقبل  العالم الجديد ومالمح املس
ــيكون الثابت الوحيد  القادم .. س
ــوالت العميقة  يف صلب هذه التح
ــي،  ــرار الوطن الق ــتقالل  ــو اس ه
األرض  ــت  ثواب ــىل  ع ــاظ  والحف

واإلنسان.
فسالم الله عىل كل األحرار من 

أبناء اليمن الرشفاء
سالم الله عىل أرضنا الطيبة

ــهدائنا  ش ــىل  ع ــه  الل ــالم  س
العظماء.

هواجس يمانية

الهوية اليمنية عصية على االنكسار
ــح  ــه ومالم ــوة الل ــرصون بق منت
ــة  ــىل واضح ــت وتتج ــرص تجل الن
ــيد  ــم كل تصعيد وتحش للعيان رغ
ــف العدوان  ــرات ومكائد تحال ومؤم
ــظ  ــذي يلف ــش ال ــي املتوح الهمج
ــرية،  االخ ــه  انفاس ــه  الل ــول  بح

ويتخبط تخبط الرصيع.
ــح النرص، تجلت وتتجيل يف  مالم
ــن منها إال  ــو لم يك ــح صورها ل أوض
ــزم واردة وبطولة  ــات وع ــود وثب صم
ــعب اليمني  ــاء الش ــات أبن وتضحي
ــر الغزاة واملعتدين  العظيم الذي قه

ــد التهمت أرض  ــى، فما بالكم وق ــل خططهم لكف وافش
ــاق الذين  ــذاذ اآلف ــة وش ــزاة واملرتزق ــم الغ ــن معظ اليم
ــة امريكا وأذنابها من  جمعهم تحالف قوى الرش برئاس
ــن اإليمان والحكمة  ــكام، وها هي أرض يم األمراء والح
ــتظل مقربة  ــديد كانت ومازالت وس والقوة والبأس الش
ــتعادة  ــاً مالمح النرص تجلت للعيان يف اس ــزاة  أيض الغ
ــق الذي حاول  ــي األصيل والعري ــان اليمن هوية اإلنس
املستكربون طمسها فخابت آمالهم بل واسهمت جرائم 
ــية العدوان والقصف والتدمري واالجرام يف إزالة  ووحش
ــم وحقائق  ــت تحجب عنه حقائقه ــاوة التي كان الغش
ــا تبناها وروج  ــتوردة التي طامل ــاوى واألفكار املس الدع
ــواه ويضعفوا ايمانه  ــدون يف األرض ليوهنوا ق لها املفس
ويشوشوا فكره وينحرفوا به عن مساره وطريقه الحقة 

وسبيله القويم الذي اراده الله سبحانه وتعاىل له.
ــوح يف  ــدأ لتل ــىل الص ــرص وانج ــح الن ــت مالم تجل
ــي يف عظمته  ــعب اليمن ــعة معدن الش األفق انوار واش
ــدائد  ــربه عىل الش ــق وص ــىل الح ــه ع ــموخه وثبات وش
ــرات واملكائد وتحديه لكل طغاة العالم  وتصديه للمؤام
ــخ  ــان وثقة بالله ترتس ــزم ال يلني وإيم ــتكربيه بع ومس
ــت العالم هاهي  ــو وتتصاعد اذهل ــوة تنم وتتجدد، وق
ــؤذن بزوالهم وترسع  ــم وت ــن ترتد عليه ــهام املعتدي س
ــد أصبحت حبال  ــم الزائفة، لق ــقاط كل أقنعته يف إس
مكائدهم ملتفة عىل رقابهم ، فطوال عامني ونصف من 
ــي املتوحش رأينا ونرى بوضوح كيف  عدوانهم الهمج
تبدت وحشية وهمجية وظلم وإجرام وعمالة وارتهان 
ــة الدينية  ــرتوا طويًال باألقنع ــواالة من تس ــة وم وتبعي
ــي خدعوا بها  ــعارات الرباقة الت ــائر الش والقومية وس
ــعوبنا العربية واإلسالمية فإذا بهم يف نهاية املطاف  ش
ــود والنصارى، وأعداء  ــة العرب) وأولياء اليه ( صهاين

الشعوب، ومثريي الحروب.
لقد تجىل للعيان وشاهد كل عاقل 
ــالمية  ــة واإلس ــة العربي ــروات األم ث
ــدي أعدائها ثمناً  ــت يف أي وقد أصبح
ــة للحفاظ  ــا وجزي ــلحة تدمريه ألس
ــا ومغتصبيها،  ــروش ناهبيه ــىل ع ع
ــوز األرض  ــدوالرات وكن ــات ال ترليون
ــا تصب يف مخازن  ومعادنها وخرياته
الغرب، وتغذي اقتصاديات األمريكان 
ــة  األم ــعوب  ش ــي  لتبق ــة  والصهاين
ــروب البينية  ــرية للح ــالمية أس اإلس
ــار والترشيد،  ــر واإلفق ــم والقه والظل
ــراض ويموت  ــل واألم ــة والجه ــول الفاق ــرزح يف وح ت
ــأة الحروب  ــا تحت وط ــن أبنائه ــني م ــل املالي اآلالف ب
ــفه  ــفه ويكتش ــذا ما اكتش ــراض، وه ــات واألم واملجاع
ــرت حقيقتها  ــد أن ظه ــذه األنظمة بع ــون به املخدوع
ــيتحركون ولن  ــع، وعما قريب الشك س ووجهها البش

يطول سباتهم.
ــى من  ــا تبق ــن م ــىل اليم ــرب ع ــقطت الح ــا أس كم
ــش، وعرت كل  ــة للنظام العاملي املتوح ــة الزائف األقنع
ــه الزائفة التي طاملا تاجرت  دعاواه وأنظمته ومنظمات
ــوت التي  ــر أوراق الت ــقطت آخ ــان فس ــوق اإلنس بحق
ــم املتحدة)  ــات (األم ــمى بمنظم ــا تس ــرتت بها م تس
ــر وجهها  ــان التي ظه ــات حقوق اإلنس ــائر منظم وس
ــة  ــعة وأنها أدوات أبالس القبيح وتبدت حقائقها البش
ــىل  ــك ع ــم للضح ــذا العال ــتكربين يف ه ــاة واملس الطغ
ــعوب وخداع البرشية ونهب ثرواتها واستعبادها،  الش
لقد اكتشف العالم بأجمعه زيف وخداع وفضائح هذه 
ــعوب  املنظمات وأنها مجرد دكاكني همها املتاجرة بش
ــال  ــىل امل ــول ع ــبيل الحص ــتضعفة يف س ــم املس العال

املدنس.
وأخرياً هاهي أنظمة تحالف العدوان تقع يف حبائل 
ــؤدى تدبريها إىل تدمريها يف القريب  كيدها ومكرها، وي
ــوم تجني حصاد  ــن نراها يوماً بعد ي ــل، وها نح العاج
ــاً وتبديداً  ــاً وهوان ــاً، وضعف ــاً وتمزيق ــا ترشذم عدوانه
ــا، وعما قريب  ــل قوته ــا وكل عوام ــتنزافاً لرثواته واس
ــتلفظ أنفاسها األخرية مهما كابرت وأبدت من غرور   س

وكربياء وتصنع فارغ.
ــإذن الله،  ــب ب ــوه قري ــة ودن ــرص واضح ــح الن مالم
ــوى مواصلة  ــا علينا س ــون، وم ــرح املؤمن ــذ يف ويومئ

الجهاد والصرب والثبات والثقة بالله الواحد األحد.

ــوام الثالثة من العدوان  ــرور ما يقارب األع بعد م
ــانا  ــي الغادر عىل اليمن العظيم أرضاً وإنس الهمج
ــرية التالحم والتضامن  ــل الوطن اليمني مس يواص

واالنتصار لإلرادة الوطنية.
ــي  ــان اليمن ــد اإلنس ــد وج لق
ــه أمام تحالف إقليمي عاملي  نفس
إرهابي استعماري يمتلك السالح 
ــة  وقاح ــكل  ب ــاول  يح ــث  الحدي
ــريات  ــب خ ــه وينه ــزو أرض أن يغ
ــاء  ــيوخ والنس ــل الش ــده ويقت بل

واألطفال.
هنا هبت قبائل اليمن ووحدت 
ــدوان، بل  ــت الع ــا وواجه صفوفه

وكرست جربوته.
ــن  م ــد  العدي ــت  التق ــورة  الث
ــن دور  ــوا ع ــخصيات تحدث الش
ــاء القبيلة اليمنية يف التصدي  أبن
ــي..  ــعودي األمريك ــدوان الس للع

هنا املحصلة.
فؤاد ناجي - نائب وزير األوقاف واإلرشاد:

دور القبيلة اليمنية يف التصدي للعدوان أشهر 
ــكل قبائله  ــعب اليمني ب ــىل علم، فالش ــن نار ع م
ــجاعة إىل  ــالة وعنفوان وصمود وش ــب بكل بس ه
ــات ملواجهة الغزاة واملعتدين خصوصاً  كل الجبه
ــة الجيش  ــد راهن عىل هيكل ــدو ق ــد أن كان الع بع
ــن  ــش واألم ــاء الجي ــة ألبن ــروح املعنوي ورضب ال
ــتهدافهم عرب مرتزقته باالغتياالت  الذين قام باس
والتفجريات التي وصلت إىل مقر وزارة الدفاع وكلية 
الرشطة وميدان السبعني وسحب الصواريخ، مما 
ــي الذي لم  ــش اليمن ــة للجي ــروح املعنوي رضب ال
ــاكناً للدفاع عنه بل كان  يحرك النظام السابق س
ــدون ان  ــه، فلما ظن املعت ــرة علي ــن املؤام جزءاً م
ــع واملواجه  ــد خلت عن املداف ــاحة اليمنية ق الس
ــأن  القبائل  ــم يظن ب ــىل اليمن، ول ــن عدوانه ع ش
ستكون جيشاً قوياً يف وجهه مع الرشفاء واألحرار 
ــوا للقيام بواجبهم  ــن أبناء الجيش الذين تحرك م
ــاً من رد  ــعب، كان املعتدي آمن ــن الش ــاع ع يف الدف

ــدوان، ألنه منذ فرتة  ــا بدأ بالع ــل القبيلة عندم فع
ــاء  ــرتى والءات رؤس ــت بالقصرية كان قد اش ليس
القبائل مما جعله يظن انه بذلك قد أخمد أنفاس 
ــك املرتزقة  ــأن أولئ ــة غري مدرك ب ــل اليمني القبائ
ــا القبيلة  ــهم، أم ــون إال أنفس ــني ال يمثل الرخيص
ــا امتهنت حينما  ــعرت أن كرامته ــة فقد ش اليمني
ــت  ــدوان، فتحرك ــم الع رأت جرائ
ــعة،  املوس ــاءات  اللق ــدت  وعق
وأرسلت القوافل من الرجال واملال 
، وال زالت كل يوم ترسل مجاهدين 
ــعب  الش أن  ــك  والش ــل،  وقواف
ــي بصموده وتضحياته عىل  اليمن

موعد مع النرص.
*هاين محمد الكبسي:

ــعودي  ــع بداية العدوان الس - م
ــن  املؤم ــن  اليم ــىل  ع ــي  األمريك
املسالم، كانت القبيلة اليمنية عىل 

موعد مع التاريخ .
ــن  ع ــاع  الدف ــارت  اخت ــا  عندم
ــة وقد قدم  ــن املصريي ــا الوط قضاي
ــل الحرية  ــي من أج ــن اليمن الوط

ــن الوصاية اإلقليمية  واالنعتاق م
ــم تندمل،  ــاً ل ــة وجراح ــاء زكي دم
ــعب اليمني ويف  ــار الش ــد اخت لق
ــعب يقف  ــة من أبناء الش الطليع
أبناء القبائل اليمنية الثبات عىل 
ــتقالل  مبادئ الحق والكرامة واس
ــادئ  مب ــي  وه ــي  الوطن ــرار  الق

تؤسس لوطن قوي ومزدهر.
ــع يف  ــدرك الجمي ــب أن ي ويج
هذه اللحظة التاريخية الفارقة أن 
ــؤولية بناء األوطان هي مهمة  مس
ــتوجب تظافر جهود  مقدسة تس
ــعب من أجل تجاوز  كل أبناء الش
ــار  واالنتص ــدوان  والع ــار  الحص

ملستقبل األجيال.
* األستاذ/ عزالدين عامر صالح:

ــري يف  ــم وكب ــة دور عظي ــة اليمني - دور القبيل
ــا أوتيت من إمكانيات فقد  التصدي للعدوان بكل م
ــدوان بالرجال  ــدت للع ــاً وتص ــاً مرشف ــت موقف وقف
ــت فلذات  ــا وقدم ــىل ما لديه ــت بأغ ــال وضح وبامل
ــبيل الله ويف  ــا الذين ضحوا بأرواحهم يف س أكباده

ــتضعفني والدفاع  سبيل نرصة املس
ــالم  عن الوطن والدين والهوية فس
ــىل أبناء  ــىل قبائل اليمن وع الله ع
ــوا عىل  ــد حافظ ــن، فق ــل اليم قبائ
ــم  بصموده ــد  والتوح ــك  التماس
ــم  الظال ــدوان  الع ــام  أم ــم  العظي
املتغطرس كما حافظوا عىل الهّوية 
ــذه األرض  ــان ه ــة إلنس الحضاري
ــع  ــاًال الجمي ــاًء وأطف ــاًال ونس رج
ــد  والحم ــال  الجب ــود  صم ــد  صم
ــود يمن  ــىل صم ــني ع ــه رب العامل لل
ــك أن  ــة لذلك الش ــان والحكم اإليم
ــي العظيم  ــعب اليمن ــع الش ــه م الل
ــا وصدق الله القائل  والنرص حليفن
ــل " والذين إذا  ــرصه" والقائ ــرصن الله من ين " ولين
ــدو كان باغياً  ــرصون" فالع ــم البغي هم ينت أصابه
ــبحانه قد وعد وقوله  ــعبنا والله س بعدوانه عىل ش
ــق " أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن  صدق وح

الله عىل نرصهم لقدير "
* علي أحمد المروين:

ــدوان مهم وعامل  ــدي للع ــة يف التص دور القبيل
ــه للمواجهة  ــع والدفع ب ــك املجتم ــايس لتحري أس
ــدوان ويف توعية املجتمع باملحافظة  والتصدي للع
ــعى إليها  ــدة الداخلية التي يس ــك بالوح والتمس
ــق الصف والخلخلة الداخلية التي  العدوان من ش
تعترب أهم محطة للعدوان وهذا ما ملسناه وشاهدناه 
ــال والرجال وكل قوافل الغذاء  يف رفد الجبهات بامل
ويف صمود الشعب اليمني وثباته الذي ألحق بقوى 
ــذا مما يدل  ــيمة وفادحة وه ــائر جس العدوان خس
عىل وعي وقيم القبيلة اليمانية وفطرتها اإلنسانية 
ــل الصمود  ــرية يف عوام ــت نجاحات كب ــي حقق الت
ــيد بالحضور  ــا أن نش ــا يجدر بن ــذا م ــات وه والثب
ــدوان ويف الدفاع عن  ــال يف مواجهة الع القبيل الفع
البلد فالقبيلة اليمنية دورها معروف ومشهور عرب 
ــهمت  ــخ بالتصدي للغزاة واملحتلني وقد أس التاري
القبيلة اليمنية إىل حد كبري يف استقرار الشعب من 
الداخل سياسيا واجتماعياً وأمنياً واقتصاديا وهذا 
ــة وأخالقية وهذا هو  ــؤولية وطني واجب ديني ومس
ــول  ــىض الحكمة اليمانية التي قال عنها الرس مقت
ــان يمان  ــه وعىل آله اإليم ــوات الله علي ــد صل محم

والحكمة يمانية. 

الثورة/ عادل محمد أبوزينة 

علي الرحبي

عبدالسالم الوجيه

أ. فؤاد ناجي

هاين الكبسي

قبائل اليمن..
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