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الشخصية القرآنية
ــخصية اإلمام زيد (عليه السالم) ال  الحديث عن ش
ــه إىل رسد األحاديث النبوية الرشيفة فيه – وهي يف  يتج
ــأ عليها  حد ذاتها فضل عظيم – وال إىل الرتبية التي نش
ــتطيع  يف بيت والده زين العابدين (ع) وهو فضل ال يس
ــابه إىل أهل البيت (ع) وهو  أن ينكره أحد – وال إىل انتس
ــيل الوثيق  ــه العم ــه إىل ارتباط ــا يتج ــري – وإنم رشف كب
بالقرآن الكريم، وإىل النتيجة العظيمة لهذا االرتباط يف 
ــة- فاالرتباط العميل بالقرآن الكريم  واقعه ويف واقع األم
ــق كان فضل  ــذا املنطل ــه فضل، ومن ه ــل ليس فوق فض
ــو ارتباطهم بالقرآن الكريم حيث قال  أهل البيت (ع) ه
ــول الله صىل الله عليه وآله وسلم: (إني تارك فيكم  رس
ــداً : كتاب الله  ــكتم به لن تضلوا من بعدي أب ما إن تمس
ــف الخبري نبأني أنهما لن  ــي أهل بيتي، إن اللطي وعرتت
ــخصية اإلمام زيد  يفرتقا حتى يردا عّيل الحوض). وش
ــني أهل البيت  ــخصية من ب ــت يف عرصه أكرث ش (ع) كان
ــخصيته  ــث الثقلني، فقد كانت ش ــاً معنية بحدي عموم
ــخصية قرآنية حتى لّقب بحليف القرآن، وهذه  بحق ش

شهادة لها مدلوالتها العظيمة.
ــم  ــرآن الكري ــاط بالق ــه ارتب ــه (ع) كان ل ــذ والدت فمن
ــث الرشيفة عنه  ــث وردت األحادي ــنة النبوية حي والس
ــىل الله  ــا أنه ص ــي منه ــهاده، والت ــه واستش ــن ثورت وع
ــلم نظر يوماً إىل زيد بن حارثة وبكى وقال  عليه وآله وس
ــي، املظلوم من أهل  ــه، املصلوب من أمت ــول يف الل (املقت
ــم  قال :  ــد بن حارثه.. ث ــار إىل زي ــمي هذا) وأش بيتي س
ــمي  ــد زادك الله حباً عندي، فإنك س ــا زي ــي ي ( ادن من
الحبيب من ولدي) وكانت هذه األخبار النبوية متداولة 
ــني ولد اإلمام زيد (ع) أخذ أبوه  بني أهل البيت (ع) وح

ــتفتحه  ــف، واس ــف الرشي ــن (ع) املصح ــن العابدي زي
ــه املجاهدين عىل  ــة فكانت(وفضل الل ــر إىل أول آي ونظ
ــه فخرج له  ــاً) فأطبقه ثم فتح ــراً عظيم ــن أج القاعدي
ــنب الذين قتلوا يف سبيل الله أمواتاً بل أحياء  (وال تحس
ــق املصحف الرشيف وفتحه  عند ربهم يرزقون)، فأطب
ــهم  ــرتى من املؤمنني أنفس مرة ثالثة فكانت (ان الله اش
وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون يف سبيل الله فِيقتلون 
ــوراة واإلنجيل والقرآن  ــداً عليه حقاً يف الت ويقتلون وع
ــم الذي  ــتبرشوا ببيعك ــه فاس ــده من الل ــن أوىف بعه وم
ــم) فأطبق املصحف،  ــك هو الفوز العظي ــم به وذل بايعت
ــال: (إنا لله وإنا  ــدى يديه عىل األخرى، وق ورضب بإح
ــه زيد أما والله ما  ــه راجعون، عزيت يف ولدي هذا، إن إلي
ــني يف يوم القيامة أعظم منه وسيلة،  أجد من ولد الحس

وال أصحاباً آثر عند الله من أصحابه).
ــرع اإلمام زيد (ع) عىل القرآن الكريم منذ نعومة  ترع
ــىل يد أبيه زين العابدين  ــره، وتلقى تربية قرأنية ع أظاف
ــج هذه الرتبية  ــالم، ومن نتائ ــه الباقر عليهما الس وأخي
ــرآن اختىل به  ــراءة الق ــىل ق ــف (ع) ع ــنة أن عك الحس
ــه  ــه روحه كما تحدث عن نفس ــى ترشبت ب ــره حت يتدب
ــرأه وأتدبره  ــنة أق بقوله:(خلوت بالقرآن ثالث عرشة س
ــدت يف طلب الرزق رخصة وما وجدت من فضل  فما وج

الله إال العبادة والفقه).
ــية الله تعاىل حتى  وكان إذا قرأ القرآن يبكي من خش
ــمع  ــيموت وكان إذا ذكر الله أو س ــن من عنده أنه س يظ
ــيئاً من ذكر الله أغمي عليه حتى يقول القائل ماهو  ش
ــمع آيات الرتغيب والرتهيب  بعائد إىل الدنيا وكان إذا س
ماد كما تميد الشجرة يف اليوم العاصف ولهذا عرف بني 
ــن قال الله تعاىل:(إِنََّما  الناس بحليف القرآن، فكان مم
ــْت ُقُلوُبُهْم َوإَِذا ُتِلَيْت  ــوَن الَِّذيَن إَِذا ُذِكَر الّلُه َوِجَل اْلُمْؤِمُن
ــوَن)               ُل ــْم َيَتَوكَّ ــَىل َربِِّه ــا َوَع ــْم إِيَماًن ــُه زَاَدْتُه ــْم آَياُت َعَلْيِه
ًدا  ــجَّ وا ُس ــن َخرُّ ــاُت الرَّْحَم ــْم آَي ــَىل َعَلْيِه ــال:(إَِذا ُتْت وق

ــْوَن  ــِعرُّ ِمْنُه ُجُلوُد الَِّذيَن َيْخَش َوُبِكيًّا)              وقال:َ(َتْقَش
ــْم إَِىل ِذْكِر اللَِّه َذِلَك ُهَدى  ــْم ُثمَّ َتِلنُي ُجُلوُدُهْم َوُقُلوُبُه َربَُّه

اللَِّه َيْهِدي ِبِه َمْن َيَشاء)             
ــه  ــد (ع) وعالقت ــام زي ــل اإلم ــهادات بفض ش

بالقرآن
ــل البيت (ع)  ــر العلماء من أه ــهادات أكاب توالت ش
ــه (ع) كان وحيد عرصه  ــارصه بأن ــن ع ــن غريهم مم وم
ــتثناء من أهل  ــرآن، وكان األفضل بال اس ــه بالق يف عالقت
ــاء وفضالء األمة  ــىل وجه الخصوص ومن علم البيت ع
ــذا اإلمام جعفر الصادق  ــىل وجه العموم يف عرصه، فه ع
ــه أقرأنا  ــه( كان والل ــك بقول ــهد بذل ــو ابن أخيه يش وه
ــه وافقهنا يف دين الله وأوصلنا للرحم والله ما  لكتاب الل
ــأله  ــا وال آخرة مثله) ويقول أيضاً ملن س ــرك فينا لدين ت
عن البيعة لعمه اإلمام زيد (ع):( نعم بايعوه، فهو والله 
ــيدنا وخرينا) وكان اإلمام جعفر (ع) يوقره  أفضلنا وس
ــوي له  ــك له الركاب ويس ويحرتمه كثرياً ويعّظمه فيمس

الثياب عىل الرسج.
ــلمة بن كهيل بقوله:( ما رأيت  ــهد بذلك أيضاً س وش
ــني) وشهد كذلك  أنطق لكتاب الله من اإلمام أبي الحس
ــني وكان أعلم  ــوري بقوله : (قام مقام الحس ــفيان الث س
خلق الله بكتاب الله) وشهد االعمش بفضله عىل سائر 
ــا كان يف أهل زيد بن عيل مثل زيد  ــل البيت بقوله: (م أه
بن عيل، وال رأيت فيهم أفضل منه وال أفصح وال اعلم وال 
ــهد بذلك أيضاً خالد بن صفوان وهو من  ــجع) ويش أش
مشاهري العرب وفصحائهم وخطبائهم بقوله: ( انتهت 
ــم  الفصاحة والخطابة والزهادة والعبادة من بني هاش
ــة النعمان  ــهد كذلك أبو حنيف ــد بن عيل) وقد ش إىل زي
ــائر األمة يف عرصه بقوله : ( شاهدت زيد  بفضله عىل س
ــه أفقه منه  ــه، فما رأيت يف زمن ــاهدت أهل بن عيل كما ش
ــوًال، لقد كان منقطع  ــم وال أرسع جواباً وال أبني ق وال أعل

القرين).

ـــادئ والــقــيــم ـــب وثـــــورة امل
حليف القرآن

طه الحارضي

مصطفى حطبة
١١--٣٣

حقوق اإلنسان.. أداء معطل
ــتهداف لكل  ــن اس ــد اليم ــر ض ــار الجائ - الحص
ــارة واملدنية وقيم  ــم الحض ــن الحنيف وقي قيم الدي
حقوق اإلنسان ويضع املنظمات اإلنسانية املعنية 
بالحقوق والحريات أمام تحدي إعادة ما تم تدمريه 
ــؤدي مهاماً  ــة ومرافق صحية ت ــآت تعليمي من منش
خدمية للمجتمع، ما يقارب األعوام الثالثة ومشاهد 
الحصار وغارات القتل والدمار تجوب مناطق البالد 
وما زال أداء هيئات حقوق اإلنسان شبه معطل عن 
ــقطت  ــىل األرض اليمنية، لقد س ــراءة ما يحدث ع ق
األقنعة الزائفة وأتضح للرأي العام أن موت األبرياء 
ــواق واألحياء السكنية، هو سقوط كبري  وتدمري األس

ملؤسسات وهيئات الحقوق والحريات وهذا السقوط األخالقي يكشف األدوار 
املشبوهة لهذه املنظمات التي تمارس العبث بمصائر الشعوب واألوطان.

الوعد اإللهي

ــيتها  ــرب من أرض اليمن رغم وحش ــم العدوان الظالم عىل كل ش جرائ
ــإرادة الخالق عز وجل التي ال  ــان هذه األرض ب لكنها صهرت إرادة إنس
ــيظل الوطن اليمني صامداً يف وجه كل مشاريع  تقهر، وبهذه اإلرادة س
تدنيس أرضه مهما تعددت أشكال التدخل األجنبي وسيكون االنتصار 
األكيد هو الوعد اإللهي الذي يمنحه البارئ القدير للصامدين يف وجه 
ــاء الوطن الواحد  ــر العنف إىل اليمن بني أبن ــن، ومحاولة تصدي املعتدي

والعقيدة الواحدة لن تجد لها البيئة املناسبة يف اليمن العظيم.
عادل محمد

ــرش  ال ــف  تحال ــاول  يح
ــريان  ــن ن ــذي يش ــادع ال املخ
ــم  الغاش ــه  وطغيان ــده  حق
ــاناً  ــاً وإنس ــن أرض ــىل اليم ع
ــاريع  ــيس مش ــارة تأس وحض
ــاط  ــف واالحرتاب يف أوس للعن
ــاوم  املق ــي  اليمن ــع  املجتم
ــن أجل هذه  ــذل العدوان م ويب
ــة لنرش  ــوداً حثيث ــة جه الغاي
ــكار االنهزامية ومن ضمن  األف
ــان  اإليم ــدم  ع ــكار  األف ــذه  ه

ــالل  ــن خ ــن م ــية الوط بقدس
ــن من خصائصه  تجريد الوط
ــة  والحضاري ــة  الوجداني
ــكان بال روح،  ــربه مجرد م وتعت
ــون بنجاح  ــن يأمل ــد فات م وق
ــان  اإلنس أن  ــاريع  املش ــذه  ه
ــيظل هامة شامخة  اليمني س
ــام تمزيق  ــا أوه ــرس عليه تتك
ــة املرتكزة عىل  ــة اليمني الهوي

التاريخ والحضارة واالنتماء.

هواجس يمانية

لؤلؤة اإليمان..يف علم الزمان

رؤى إسالمية معاصرة

ــدث يف مثل هكذا موضوع  ــدأ يف الحديث وهل ملثيل أن يتح ــا إلهي من أين أب ي
ــذه اللؤلؤة  ــق فيه للكمال إال ه ــال يف عالم لم يب ــم ملن يبحث عن الكم ــيق ومه ش

النادرة الوجود.
ــويا يف بحر  ملن يبحث عن الكمال والجمال واآلمال تعال معي قليال لنبحر س
ــم الزمان وربيب القرآن  ــن اللؤلؤ واملرجان بحثا عن عل ــارف الربانية بحثا ع املع
ــم واإلدراك والوجدان  ــق الحس والفه ــان صاحب خري بيان عمي وملتقى اإلنس
ــدال وإن نطق نطق فصال ،إن دنا فعن  ــيع الصدر عظيم األمر إن حكم حكم ع وس

علو ورفعة وإن تواضع فعن سمو وحكمه.
للمؤمنني أمن وأمان إن أراح بيده عىل جروحهم شفيت (فيه شفاء للناس)

 وإن دعيت إىل عدله عند التباين احتكمت
ــم ال يجدوا يف  ــجر بينهم ث ــا ش ــى يحكموك فيم ــون حت ــك ال يؤمن ــال ورب (ف

أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما)
وإن بوئها مقاعد للقتال تبوأت (تبوئ املؤمنني  مقعد للقتال)

عزيز عليه ماعز عىل قومه (عزيز عليه ما عنتم )
ــمع ويرى آهات ورصاخ هذه األمة يف فلسطني وبورما واليمن  يعز عليه أن يس
ــا وال من مجيب وال من  ــتباح عىل يد أعدائه ــن البلدان وهي تقتل وتس ــا م وغريه

مغيث.
يعز عليه أن يرى شعبه اليمني وهو ينئ ويرصخ تحت األنقاض يعز عليه أن 
يرى أعظم األرواح تتصاعد عند بارئها ،يعز عليه أن يرى املوظفني يف اليمن بدون 
رواتبهم واملواطنني بدون قوتهم واليتامى بدون أرسهم وعوائلهم نتيجة للعدوان 

الهمجي عىل بلده وأهله وشعبه يف اليمن
يعز عليه أن يرى تحالف العدوان يقتل أبناء بلده وشعبه بدون أدنى ذرة من 
ــتباح  عىل ذلك النحو  ــانية ،يعز عليه أن تغزا أرضه وتس ــفقة أو إنس رحمة أو ش
ــكال وبعض مناطق تعز  ــقطرى واملهرة وعدن  وامل ــتباحة يف الجنوب وس من االس

ومارب والجوف ،
ــي  وهم  ــي اإلمارات ــعودي األمريك ــالل الس ــود االحت ــه أن يرى جن ــز علي يع
ــكاكني والقنابل  ــوارع ويذبحونهم ذبحا بالس ــحلون اليمنيني سحال يف الش يس
ــدوان الحقري عىل بلده  ــا أتى به الع ــات واألمراض وهلم جرا مم ــارات واألزم والغ

وشعبه.
ــون ومضيق باب  ــقطرى ومي ــارات جزيرة س ــه أن تحتل دويلة اإلم ــز علي يع
ــة  املندب وميناء عدن وغريها ومازال البعض نائمني أو مخدرين باألموال املدنس

الدنيئة بني الرتغيب والرتهيب
ــو غريب 2 و3 و4 و5 و6 عىل  ــجن اب ــز عليه أن تفتتح أمريكا مع اإلمارات س يع

أرض الحكمة واإليمان لتقوم باغتصاب النساء يف اليمن قبل الرجال
يعز عليه أن تقوم أمريكا بإنشاء القواعد وفتح املعسكرات فوق أرضه لتنطلق 

منها لحرب اإلسالم وإبادة أهله.
يعز عليه كل ما كان يعز عىل جده محمد صلوات الله عليه وعىل آله

(حريص عليكم باملؤمنني رءوف رحيم)
ــم أو اعتداء من  ــم ظل ــص أال ينالك ــؤون حياتكم حري ــم يهتم لش ــه أمرك يهم

ــعب اليمني واملواطن  ــارج  ولذلك ولكي يعلم الش ــد يف الداخل أو يف الخ ــل اح قب
اليمني من هو ذلك الشخص ومن هو ذلك القائد  الذي يهتم بأمركم وبمعاناتكم 
ــغل باله وتفكريه  ــدي للعدوان يف الجبهات التي تش ــم رغم أولوية التص وهمومك

وجهده دائماً فإليكم اليشء اليسري من اهتمامه بأمركم.
ــوزارة الداخلية  ــكاوى ل ــتقبال الش ــاء مركز اس فلتعلموا أن الذي وجه بإنش
ــال وتطبيقا  ــبيها هو هو قوال وفع ــني ضد منتس ــكاوى من املواطن ــتقبل الش لتس

وعمال.
ــة" التي كان لها  ــة بنيان التنموي ــيس "مؤسس ــوا أن الذي وجه بتأس ولتعلم
ــن والنازحني يف  ــاة املترضري ــف عن معان ــي يف التخفي ــارز ودور  إيجاب ــهام ب إس
ــعبه والتي كان من ضمن ابرز  ــعب اليمني هو نفسه ذلك القائد الرحيم بش الش
ــالل الغذائية بكرامة عىل  ــن التعفف" لتوزيع الس ــاريعها مرشوع "أغنياء م مش

أبناء الشعب املترضرين جراء العدوان الغاشم.
ــكل محافظة..  ــكيل لجنة إنصاف ل ــك القائد هو من أمر بتش ــوا أن ذل ولتعلم

لتنصف الناس حتى من نفسه و أهله وأنصاره ومحبيه
ولتعلموا أن ذلك القائد بنفسه هو من يقود الحرب يف جميع جبهات التصدي 

للعدوان ويمرغ أنف العدو يف تراب الوطن
حتى انه يرشف عىل سري بعض املعارك عن كثب وعن قرب يحفظه الله...

ــة اليمنية  ــد الذي أعاد للقبيل ــخص الوحي ــوا أن ذلك القائد هو الش ولتعلم
دورها الحقيقي بعد إذ كان األعداء قد سعوا ونجحوا تقريبا يف تشويهها وحرفها 

عن مسارها املرسوم لها منذ األسالف...
ــبيل مواجهة  ــخص يقدم كل يوم  الغايل والنفيس يف س ولتعلموا أن ذلك الش
العدوان السعودي األمريكي عىل اليمن  وأنه يقدم  أعز الناس إىل قلبه فداء لهذا 

البلد وفداء لهذا الشعب...
ــرية جدا جدا جدا  ــخصيا بدرجة كب ــك القائد هو من يهتم ش ــوا أن ذل ولتعلم

بمصلحة السجون واملساجني فيها ,فريسل إليهم من يتفقد أخبارهم
ــتطاع إىل  ــم من اس ــم ويخرج منه ــاة عنه ــف  املعان ــدا لتخفي ــعى جاه ويس
إخراجه سبيال إما بدفع مبلغ مال  أو دية أو حل قبيل أو حكم إنساني يرتاىض به 
ــتطاع وهكذا..هو دور  ــتصالح أمورهم وتحسينها قدر املس الجميع،ويحاول إس

عباد الله املصلحني يف األرض...
ــتمر عليها لكي  ــة وحثه املس ــري جدا جدا بالزراع ــه الكب ــم اهتمام وال يخفاك

يكتفي الشعب اليمني غذائيا وينمو اقتصاديا وصحيا وفكريا...
أما عن مجال التصنيع العسكري وتطوير القوة الصاروخية والدفاع الجوي 
ــبة لقوة الشعب اليمني يف مواجهة األعداء   فحدث إىل  وقوة الردع والصد بالنس

ماال نهاية ويكفيك مشاهدة بعض خطاباته العلنية السابقة....
ــيتحدث به غرينا عنه وعن أعماله املشكورة  وألن كل ما تحدثنا به عنه وما س
ــر القرآن الناطق وقرينه فلنا  ــاوي إال قطرة ماء يف بح عند الله قليلة جدا وال تس
ــي يجب ان  ــة الفريدة الت ــخصية القرآني ــه عن هذه الش ــق بإذن الل ــث الح حدي
ــوله يف النصوص واآليات املشهود لها  يعطيها الناس حقها كما أعطاها الله ورس

بكامل الصحة والتواتر من قبل الجميع والتي إلخالف وال غبار عليها..
ــالمية  ــة واإلس ــا العربي ــعبنا وألمتن ــا ولش ــه لن ــه أن يحفظ ــن الل ــائلني م س
واإلنسانية أجمع.. قائدا وملهما ومربيا إنه عىل كل يشء قدير وباإلجابة جدير.

ــاىل ((َربََّنا  ــارك وتع ــول الحق تب يق
اْفَتْح َبْيَنَنا َوَبنْيَ َقْوِمَنا ِباْلَحقِّ َوأَنَت َخْريُ 
ــة الكريمة  ــر هذه اآلي ــنَي )) اذك اْلَفاِتِح
ــريي ماقد يراه  ــة تفك ــذات ويف خلفي بال
ــني العلم  ــة تعارضاً ب ــض من أن ثم البع
ــه ،وهم يف  ــني الدين ورشيعت وثقافته وب
تصورهم الخاطئ يظنون ان املشتغلني 
ــم علمانيون أو ماديون  باملجال األول ه
او منحرفون ، أو غري ذلك من املسميات 
ــع أننا نؤمن  ــة ،والواق ــزة  املألوف املتحي
ــماء جميعاً تدعو إىل  ــاالت الس بأن رس
ــاره مناط االختيار  ــال العقل باعتب إعم
ــم  ــالم خات ــؤولية ،واإلس واإلرادة واملس
ــه عقيدة  ــث يف هدي ــاالت بح تلك الرس
ــالمية  ورشيعة ،واعترب ذلك فريضة إس
ــالق عباس  ــا مفكرنا العم كما او ضحه
ــة  ــري فريض ــه ((التفك ــاد يف كتاب العق
ــري بمقولة  ــد بني التذك ــالمية)) يمت إس
ــاء الحديثة إنه ((األخري يف  رائد الفيزي

علم بالدين بال علم )).
ــك  ذل ــا  أيض ــري  خاط إىل  ــي  ويأت
ــوه الفكري الناجم عن الخلط بني  التش
ــم حقيقة كل من  ــدر واملنهج يف فه املص
ــالمي  مثًال  ــم فالدين اإلس ــن والعل الدي
ــنة رسوله صىل الله  مصدره الوحي وس

عليه وآله وسلم من أحاديث 
وأفعال صحيحة السند 

ــرآن  الق يف  ــه  ونصوص
والسنة ثابتة مقدسة 
ــاط التأويل  ،وهي من

واالجتهاد الفقهي .
ــو  ،فه ــم  العل ــا  أم

ــيل  عق ــاط  نش ــاج  نت
ــي برشي  ــري تجريب نظ

ــذ  والتنفي ــري  للتغي ــل  قاب
والتعديل بصورة مستمرة،بيد أن 

ــاب النيات  ــض أصح ــظ لدى بع املالح
الحسنة ما يقومون به تعسفاً يف الخلط 
ــن واملنهجني ومن  ــن املصدري بني كل م
ــر عىل كتابات  ــم نعرث بني الحني واآلخ ث
تستخلص من القرآن ورود آيات علمية 
فيما يسمى باإلعجاز العلمي يف القرآن 
،كما لو كان هذا الكتاب املقدس من كتب 
الفيزياء او الكيمياء او اإلحياء أو الفلك 
ــام األول واألخري  ــا لله ،انه يف املق ،حاش
ــاً إىل التفكري  ــرش داعي ــاب هداية للب كت
ــننه الكونية  ــه وس ــل يف خلق الل والتأم
ــاد  ــواب يف مع ــادة الص ــداً إىل ج ،ومرش

البرش ومعاشهم .
ــول دون  ــة الحال اليح ــذا بطبيع ه
ــع بعض  ــي م ــص الدين ــق الن ان يتطاب
ــافات العلمية  ــه االكتش ــي إلي ــا تنته م
ــأ يتمثالن بالخلط  ــن الخطر والخط لك
ــني يف املعرفة.  ــن واملنهج ــني املصدري ب

ــذا كما  وقد يؤدي ه
ــى  .يحي ــول  يق
ي  و ــا خ لر ا
ــدى  إح يف 
إىل  ــه  كتابات
ــة  خلخل ) )
العلم  مفهوم 
وطمس معامله 
ــن  ع ــًال  ،فض
ــتهانة بحقيقة  االس
ــي  االيجاب ودوره  ــن  الدي
ــعور  ..وتظهره بمظهر الذي يعاني الش
ــاول ان يكمل نقصه  ــص ،فهو يح بالنق

بما ليس فيه وما ليس له )).
ــوهات  ــرف اآلخر من تش ــىل الط وع
ــود   ــا وج ــة يف مجتمعن ــة العلمي الثقاف
ــرون بعض الحقائق  نفر من الناس ينك
األرض  ــة  كروي ــل  مث ــية  األساس
ــب ان ملثل هذه األفكار  ودورانها  واحس
ــر يف  ــات ذات خط ــات تداعي والتهويم
ــل أنها  ــة العلمية ب ــرش الثقاف ــق ن تعوي
ــة  ــة يف البني ــات متباين ــل بدرج تتغلغ
ــا  نظمن يف  ــية  السياس ــل  ب ــة  الثقافي
العربية تتجىل أحيانا يف صور متعددة 
ــيايس ومولدة  ــايف والس ــأزم الثق من الت
للخصومات والترشذم االجتماعي وقد 
ــرف والعنف  ــي يف حدتها إىل التط تنته

واإلرهاب الفكري . 

د.حامد سالم

يمن املحبة والسالم

ــي  ــان الحقيق ــا الضم ــتقرار هم ــن واالس - األم
ــتوى األداء الخدمي  ــع مس ــاملة ورف للتنمية الش
وتوفري فرص العمل وتحقيق التطور والرخاء ليمن 

املحبة والخري والسالم.
ــذه املفاهيم تتوج قيم الوالء الوطني لدى من  به

ــاًء حديثاً  ــدة والتالحم بن ــن الوح ــم بناء يم يهمه
يتواءم ومنطلقات العرص وتوجهات الطموح الذي 
ــباب الذين عليهم أن  ــج يف أفئدة وعقول الش يتوه
ــواعد  ــن الجديد ال يتم إال بس ــوا أن بناء اليم يدرك
وعقول أبناء الوطن الرشفاء القادرين عىل مواكبة 
ــهده عالم  ــور والنهوض الحضاري الذي يش التط

العرص الحديث.

* محمد صالح الهادي 

فهد محمد أبو حليقة

ــن خجل تحاول  ــدون أي أدنى ومضة م ب
الغطرسة األمريكية أن تحتل األرض والروح 
ــي بعون  ــد اليمن ــىل الصعي ــن ع ــاً، ونح مع
ــة أخطار  ــتطيع مواجه ــبحانه نس املوىل س
ــذي تقوده دول  ــايف واإلعالمي ال ــزو الثق الغ
ــرد القطب  ــل تف ــة يف ظ ــتكبار والهيمن االس
ــرتاتيجيات  ــد بصناعة منظومة االس الواح
ــائر الشعوب واألمم،  اإلعالمية والفكرية لس
ــعب يمتلك موروثا حيويا ومتنوعاً  نحن ش
ــه يرتكز  ــد كون ــة كل جدي ــىل مواكب ــادراً ع ق
ــه عليه  ــرم صىل الل ــول األك ــىل نهج الرس ع
ــن بالتعايش  ــوروث يؤم ــلم وهذا امل وآله وس
والرشاكة وعدم احتكار الحقيقة نحن نمتلك 
ــة  ــن الوثائق واملخطوطات محبوس كنوزاً م
ــمية، ملاذا ال  ــر الثقافية الرس يف إدراج الدوائ
ــخ رقمية للباحثني واملبدعني من  ــلم نس تس
هذه الوثائق واملخطوطات للنظر يف فحواها 

العلمية واستخالص املفيد والنافع.
ــش  التوح ــة  مواجه ــتطيع  نس ــرياً:  أخ
ــض  ــي الناب ــل اليمن ــة العق ــي بحيوي الكون

باإلبداع.. والحياة.
*  محمد عبدالسالم منصور:

- موضوع الهوية يقتيض تحديد جوهرها 
ــة،  ــون الهوي ــن يتناول ــرياً مم ــايف ألن كث الثق
ــم ومحل ميالد  ــا مجرد اس ــا كأنه يتناولونه
ــة  ــة أو جغرافي ــاء إىل أرسة أو قبيل أو االنتم
ــري أن جوهر الهوية هو املخزون  ما، ويف نظ
ــم عرب عقود من  ــايف والعلمي الذي تراك الثق
ــاني  ــاط اإلنس ــنني أو الذي خلقه النش الس
ــه بامتداد الزمن حتى اآلن، وعند  منذ بدايات
الحديث عن الهوية العربية ال نغفل بالشك 
ــع  ــة للجمي ــي املعروف ــن العرب ــدود الوط ح
والتي ساهمت يف صهر الثقافة اإلنسانية يف 

بوتقة واحدة، والحقيقة 
ــان  ــزه اإلنس ــا أنج أن م
ــذه الحدود  العربي يف ه
ــر الفعال يف  ــه األث كان ل
ــة  ــارة والثقاف ــاء الحض بن
ــري هنا  ــانيتني، وأش اإلنس
ــا قدمه رواد الحضارة  إىل م
ــات  ــن ترجم ــالمية م اإلس
ــة التي  ــفة اليوناني للفلس
ــذه الرتجمات  ــت لوال ه كان
ــياً وقد  ــياً منس لصارت نس
ــرص  ع يف  ــرب  الغ ــط  التق
ــات  ــذه الرتجم ــة ه النهض
ــيما ترجمات ابن رشد  الس
ــيناء وقد  وترجمات ابن س
ــال املتكأ  ــت هذه األعم كان
واألرضية الصلبة لنهوض 
ــن ثم  ــة وم ــوم الحديث العل
ــان  ــن القول إن اإلنس يمك
ــة  ــع لبن ــد وض ــي ق العرب
ــارة  ــاء الحض ــة يف بن مهم
ــانية، ومن هذا يمكن  اإلنس
القول، إن من حق اإلنسان 
العربي أن يأخذ من العلوم 
ــا  ــرص م ــارة الع ــن حض وم
ــتقبله بما  ــد لبناء مس يري
ــت  ثواب ــع  م ــارض  يتع ال 
ــن اإلمربيالية  ــع لك املجتم
ــس  لي ــت  منع ــة  األمريكي
ــن  ع ــا  وإنم ــرب  الع ــن  ع
اإلنسان عموماً االستفادة 
ــا  ــم والتكنولوجي ــن العل م

ــي وإعادة  ــالم العامل ــق الس ــال تحقي يف مج
ــا ويف مقدمة  ــوق التاريخية ألصحابه الحق
ــرتداد األرض العربية من  ــا اس ــذه القضاي ه

الكيان الصهيوني الغاصب.
ــق لننطلق  ــدرك هذه الحقائ ــا أن ن وعلين

ــاني  ــن حقنا اإلنس م
ــتفادة  املرشوع يف االس
ــن كل ما وصلت إليه  م
ــانية  ــارة اإلنس الحض
ــور يف مجاالت  من تط
ــفة  والفلس ــة  الثقاف
ــع  لنصن ــة  والتقني
ــتقبلنا  ــا ومس حارضن
ونعزز هويتنا العربية 
ــهمت يف بناء  التي اس
ــانية  ــارة اإلنس الحض
ــول الهوية  برمتها، أق
ــن  موط ألن  ــة  العربي
ــس  لي ــان  اإلنس
جغرافيته فقط، وإنما 
ــون اللغة هي  ــه ك لغت
ــاء الثقافة ثم وعاء  وع

الهوية ومنطلقها.
ــعيد  س ــن  حس  *

الدبعي:
ــل  الجي ــة  حماي  -
ــايف  الثق ــزو  الغ ــن  م
والفكري هو التمسك 
ــة الوطنية  أوًال بالهوي
ــىل الثوابت  القائمة ع
ــبع  املتش ــالمية  اإلس
ــع اليمني  ــا املجتم به
ــة  الهوي ــز  تعزي ألن   ،
ــب  يتطل ــالمية  اإلس
انحيازاً للحق والعدل 
يف  ــو  الغل ــدم  وع
ترصفاتنا تجاه بعضنا 
أوًال ثم مع محيطنا اإلقليمي والدويل لكي ال 
ــوم بالقوة  ــمح لألجنبي املرتبص واملدع نس

املادية أن يسيطر عىل قرارنا.
ــباب البد أن  ــد من الش ــل الجدي  إن الجي
ــي  ــه الت ــرشق وأخالقيات ــه امل ــرف ماضي يع

ــعوب ويبدأ ذلك من  تأىس بها الكثري من الش
ــة التي تعترب نواة تفتق الفرد والرتكيز  املدرس
عىل تشجيع الشباب عىل التثقيف والقراءة 
ــد، وأن تكون  ــتقبل واع ــاء مس ــل بن ــن أج م
ــايس لبناء املجتمع  الثقافة هي الديدن األس
ــايض الجميل والتأيس  وإعادة االعتبار للم
ــاب الذي كان  ــن املثقفني والكت ــبق م بمن س
لهم باع طويل يف تنوير املجتمع، وكل ما عدا 
ــر واإلبداع هو رساب فاملجتمع  الثقافة والفك
ــون أمعة  ــاً وإنما يك ــل ال يبني أوطان الجاه
ــات اآلتية من وراء  ــب ودب من النظري ملن ه

الحدود.
* زكريا الحدمة:

ــة الراهنة يالحظ  - املتتبع للحياة العربي
ــىل  ــة ع ــر أجنبي ــت بمظاه ــد اخرتق ــا ق أنه
ــذا  ــد ه ــد امت ــس وق ــأكل وامللب ــتوى امل مس
ــرى يف ظل غياب  ــاف والق ــري عىل األري التأث
ــع املرتكز عىل الهوية  املرشوع العربي الجام
ــع اإليماني  ــالمية وثوابت وقيم املجتم اإلس

الصادق.
ــاة الغربية  ــر الحي ــد أن مظاه ــن املؤك  وم
ــا الغزو اإلعالمي يحاول طمس الكيان  ومنه
ــة فقد أصبح  ــي والخصوصية العربي القوم
ــم البديل  ــينما ونجوم املالعب ه ــوم الس نج
ــاً  ــالمي ماضي ــخ اإلس ــاء التاري ــن عظم ع
ــة  ــة مواكب ــن أهمي ــث ع ــارضاً، والحدي وح
ــات العرص  ــة والتعليم ملتطلب ــج الرتبي مناه
ــاص منها، وتأتي  ــكل أولوية ال من أصبح يش
ــم  ــة والتعلي ــج الرتبي ــر مناه ــة تطوي أهمي
ــد مقبوًال يف  ــلوب التقليدي لم يع ــون األس ك
ــث املناهج  ــال واملطلوب تحدي توعية األجي
الرتبوية والتعليمية بأسلوب عرصي يتقبله 
ــد ويرتبط بقضاياه املعارصة،  النشء الجدي
ــوب اليوم عموماً إعادة التفكري يف نمط  املطل
ــة وإحياء الصناعات اليمنية  الحياة اليمني
الرتاثية كونها صناعات قابلة للحياة وتلبي 

احتياجات اإلنسان اليمني املعارص.

موروثنا الفكري يؤمن بالتعايش والشراكة وعدم احتكار الحقيقة
كيف نحمي أجيالنا من خطر الغزو الحضاري
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