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اليمن.. فلسطنياليمن.. فلسطني
ثنائية الدم واالنتصار

ــف ثنائية الدم  ــن إىل القدس الرشي ــن اليم م
ــرار  ــزاع الق ــة وانت ــة الكرام ــار .. معرك واالنتص
ــوض معركة املصري  ــتقل، معاً نخ الوطني املس

املشرتك ونجدد معاً صورة العروبة واإلسالم.
ــاوز مرحلة األلف يوم  ــعبنا الصامد يتج وش
ــذي ال يضاهى ضد أعداء اليمن  من الصمود ال
ــانية يعاهد الدم الفلسطيني أن  .. أعداء اإلنس
تظل القدس هي بوصلة االنتماء وجوهر كفاح 
أبناء الشعب اليمني من أجل عودة املقدسات 
ــن  براث ــن  م ــة  التاريخي ــوق  الحق ــرتداد  واس

الصهاينة األعداء ومن براثن األنظمة املهرتئة.
ــن  ــه حس ــة عبدالل ــة العالم ــح فضيل أوض
ــدس أن ثبات  ــي مفتي جامع صنعاء املق الراع
اليمنيني ألف يوم ضد العدوان هو بشارة الفتح 
ــيدخل القدس فاتحاً هو  املبني وأن أول فوج س
فوج اليمن مدد اإلسالم وحماة الديار املتوجون 

بتاج اإليمان والحمّية واإلباء .
ــاحة  ــاف: كل من يتتبع ما يجري بالس وأض
ــابقاً والحقاً يجد بحق  ــالمية س العربية واإلس
ــة  ــة األم لألم ــون للقضي ــني محتضن أن اليمني
ــطينية»  ــالمية "القضية الفلس العربية واإلس
ــاط  ــك عقيدة يف أوس ــىل ذلك وتل ــون ع ويتفان
املجتمع اإلسالمي يتوارثونها جيًال بعد جيل.. 
وال يجعلونها قضية يساومون عليها أخذاً ورداً 

حسب املصالح.
ــن علينا إال  ــي تش ــة الت ــرب الظامل ــا الح وم
ــبابها املوقف الثابت لدى اليمن  ومن ضمن أس
ــه من ذلك  ــرية حفظه الل ــني وقائد املس واليمني
ــاء الله  ــف إن ش ــذا بمزايدة فستتكش وليس ه

الحقائق لجميع الشعوب اإلسالمية.
ــرب خرباء  ــر هذه الح ــن من يدي ــن ضم إن م
ــون  ــون وأمريكي ــارون إرسائيلي ــاط وطي وضب
وبريطانيون وغريهم من أتباع الدجال امللعون.. 
ــوز التفريط فيها  ــة دينية ال يج فالقدس قضي
ــالمية والعربية ثم يف الختام  من قبل األمة اإلس
ــي والنرص  ــح اإلله ــه الفت ــاء الل ــرتون إن ش س
ــيدخل  ــن هو أول فوج س ــب باليمن.. وم القري
القدس وفلسطني فاتحاً إنه فوج اليمنيني مدد 
ــون بتاج اإليمان  ــالم وحماة الديار املتوج اإلس
ــتذكرون قويل  ــجاعة وس والحمية واإلباء والش

إن شاء الله يف وقت تحققه.
ــار إىل  ــر صالح أش ــن عام ــز الدي ــتاذ ع األس
ــطيني ضد  ــال اليمني – الفلس ــة النض واحدي
ــتكبار العاملي وأن شعبنا اليمني  معسكر االس
ــن الصمود  ــوم م ــة األلف ي ــاز مرحل ــو يجت وه
ــرب معركة عرفها  ــان فإنه يخوض أك ضد الطغي
ــم واملواثيق  ــدو تجرد من كل القي التاريخ مع ع
ــرام إال  ــش واإلج ــن التوح ــيئاً م ــرنك ش ــم ي ول
ــلم العظيم ونوه بأن  ــعبنا املس ــه ضد ش ومارس
ــالمية مباركة  القدس الرشيف مدينة عربية إس
ــوال أن تتحول إىل  ــن بأي حال من األح وال يمك
عاصمة لليهود الغاصبني والصهاينة املحتلني.
ــة املرتهنة ألمريكا  ــاف أن حكام األنظم وأض
ــع  ــل م ــع الكام ــعى إىل التطبي ــل تس وإرسائي
ــل، كونهم قد تجردوا من  الكيان اليهودي املحت
ــد أصبحوا أضحوكة بني  قيم العزة والكرامة فق
ــة املتخاذلة قد  ــذه األنظم ــم، بل إن قادة ه األم
ــانية، فأصبحوا  ــالم اإلنس تجردوا من قيم اإلس
ــالم الصايف بجرائمهم الشنيعة  يشوهون اإلس
ــة التي  ــوس الربيئ ــا بقتل النف ــي يرتكبونه الت
ــوم العدوان  ــه الي ــاىل كما يفعل ــه تع ــا الل حرمه
ــوى التحالف للعام  ــي وق ــعودي – اإلمارات الس
ــنون حربهم الهمجية عىل يمن  الثالث وهم يش
اإليمان والحكمة فال غرابة ملثل هؤالء أن يبيعوا 

املقدسات فقد خانوا الله يف أرضه وخلقه.
األستاذ عبدالله صالح الحارضي دعا أبناء 
ــالمية إىل استثمار اللحظة  األمة العربية واإلس
ــال مخططات دول  ــة وإفش ــة الراهن التاريخي
ــا وإرسائيل  ــادة أمريك ــي بقي ــتكبار العامل االس
ــرور 1000 يوم  ــبة م ــث أبناء الوطن بمناس وح
ــد العدوان عىل التوكل عىل الله  من الصمود ض
ــن األرض واألهل  ــاع ع ــاىل والدف ــبحانه وتع س
ــعب اليمني املظلوم ظلماً  والعقيدة وقال: الش
ــة واملجتمع  ــب األنظم ــكوت أغل ــع س ــراً م جائ
ــذي ال مربر  ــادح ال ــذا الظلم الف ــىل ه ــدويل ع ال
ــه  ــعب اليمني البطل يدافع عن نفس ــه، فالش ل
ــتميتاً ألنه معتدى عليه وبدون وجه  دفاعاً مس
ــتميت فدول العدوان  حق وال يمكن هزيمة املس

ــن دول  ــم م ــف معه ــن تحال وم
ــتكبار مهزومة بحول الله  االس
ــق  تحق أن  ــن  يمك وال  ــه  وقدرت
ــان أو قرب،  ــال الزم ــرص ط أي ن
ــل الناس  ــذي تحققه هو قت وال
وقتل األطفال والنساء وتحمل 
يف  ــار  والن ــا  الدني يف  ــزي  الخ
ــلم  اآلخرة ، فال يمكن أن يستس
ــدوان  للع ــن  اليم ــعب  الش
ــن  ــيدافع ع ــو س ــار وه والحص
ــال وقضيته  ــه دفاع األبط نفس
ــي تحرير  ــة ه األوىل يف الحقيق

ــرد اليهود املحتلني  ــطني وط بيت املقدس وفلس
ــق كونهم  ــم ح ــس له ــة فلي ــا العربي ــن أرضن م
مغتصبني وعىل أبناء األمة العربية واإلسالمية 
ــة الراهنة والوثوق  ــتثمار اللحظة التاريخي اس
ــق يف أفواه  ــىل الله والح ــه والتوكل ع ــرص الل بن
ــالمي  ــادق، وأهمية القدس يف املنظور اإلس البن
ان الله سبحانه وتعاىل عندما ربط بني املسجد 
ــبحانه (  ــىص يف قوله س ــجد األق الحرام واملس
ــجد  ــذي أرسى بعبده ليًال من املس ــبحان ال س

ــجد األقىص)  ــرام إىل املس الح
ــا  أنهم ــة  واضح دالالت  ــه  في
يشء واحد ال فرق بني املسجد 
الحرام واملسجد النبوي وبيت 
ــل  ــادة الفض ــدس إال يف زي املق
فقط فالقداسة واحدة واألرض 
ــجد  ــجد هو املس واحدة واملس
ــلمني جميعاً  ــب عىل املس فيج
ــدس الرشيف  ــن الق ــاع ع الدف
ــن جميع األرايض املغتصبة  وع
ــم  وطرده ــود  اليه ــدي  بأي
ــه  ــة والل ــطني املحتل ــن فلس م
سبحانه هو املعني وهو النارص 

وال نامت أعني الجبناء.
ــد القرعي أن  ــى أحم ــتاذ يحي ــح األس وأوض
ــوم يجدد  ــدى ألف ي ــي وعىل م ــعب اليمن الش
ــالمية أنه  ــات اإلس العهد للقدس ولكل املقدس
ــار وجرائم اإلبادة  رغم معاناة القصف والحص
ــن مواصلة  ــرون لن يثنوه ع ــر املتآم ــا تآم ومهم
الطريق وإكمال مشوار التصدي ألعداء األمة، 
ــعب اليمني  ــرى الش ــة عندما ن ــال: ال غراب وق
ــعوب يف تفاعله مع القضية  متميزاً بني كل الش
ــرشف يف كل مظاهرة  ــطينية وخروجه امل الفلس
ــف ألن  ــدس الرشي ــرصة الق ــرك لن ويف كل تح
ــاد إال ألنه تبنى  ــعب اليمن لم يحارب ويع الش
ــوت إلرسائيل» وتفاعل  قضايا األمة وأعلن "امل
ــة ليس تفاعًال  ــع قضايا األم ــعب اليمني م الش
مرحلياً أو مزمناً أوله حدود ينتهي بمرور األيام 
ــية ومبدئية نابعة من  ــل ثقافة متجذرة أساس ب
القرآن الكريم وتحمل املسؤولية أمام الله وأمام 

اإلنسانية.
ــطني لم تعد قضية املسلمني والعرب  إن فلس
ــة، فما  ــانية بحت ــة إنس ــل هي قضي ــب ب فحس
ــني من جرائم  ــدى له الجب ــه الصهاينة ين يفعل
ــادرة للحقوق  ــالل لألرض ومص ــية واحت وحش
والحريات وظلم وطغيان لن يتوقف إال بالعمل 
ــرب الثقافة القرآنية التي ترى يف اليهود أعداء  ع
ــعب اليمني عندما  ــد لهم وال ذمة، إن الش ال عه
ــادي اليهود هو  ــل» ويع ــوت إلرسائي يعلن "امل
ــعوب وتعرف  ــم تحصن الش ــدأ قرآني، وما ل مب
ــاك فرج أبداً  ــا من صديقها فلن يكون هن عدوه
ــعب  وما املؤامرات التي حيكت وتحاك ضد الش
ــي إال لوعيه ومعرفته عرب القرآن للصديق  اليمن

ــول من  ــروج بحل ــدو والخ والع
ــة مجدها  ــأنها أن تعيد لألم ش
ــعب اليمني  وعزتها، اليوم الش
ــدد  ــوم يج ــف ي ــدى أل ــىل م وع
ــل  ــأن تظ ب ــطني  ــد لفلس العه
ــه املركزية  ــي قضيت ــدس ه الق
ولن يسقط يف مستنقع العمالة 
ــا األمة كما  ــازل عن قضاي والتن

فعل اآلخرون.
ــدوان  الع ــن  م ــوم  ي ــف  أل
ــراب  ــل األع ــن قب ــار م والحص
ــعب  ــىل الش ــا ع ــاب أمريك أذن
ــا نحن  ــا كونوا كم ــون لن ــم يقول ــي وكأنه اليمن
سلمنا ألمريكا جملة وتفصيًال وبعنا إلرسائيل 
ــه دول العدوان  ــا حمل، إن ما تقوم ب الجمل بم
ــه أن يركع  ــعب أرادوا من ــو عقاب جماعي لش ه
ــا انبطحوا، وأن يطبع  كما ركعوا وأن ينبطح كم
ــت يف  ــي أثب ــعب اليمن ــن الش ــوا ولك ــا طبع كم
ــق  ميدان املواجهة والرصاع مع األذناب أنه يش
ــة  ــرصاً ألم ــة منت ــة ودرب الكرام ــق الحري طري
دوست كرامتها وانتهك عرضها وبيعت لعدوها 
ليغتصبها بثمن بخس من قبل 

حكام األنظمة املتخاذلة.
ــى  يحي ــتاذ  األس ــم  واختت
ــي حديثه قائًال: إن  أحمد القرع
ــوم يعاهد  ــي الي ــعب اليمن الش
ــدرب ماٍض  ــطني أنه عىل ال فلس
أرض  ــكل  ل ــرص  منت ــل  مواص
ــفكت، رغم  احتلت وقطرة دم س
مرور ألف يوم من الحرب الظاملة 
ــعبنا اليمني املؤمن لكنه  ضد ش
ــلمني األوىل  لم ينس قضية املس
كل  ــب  قل يف  ــدس  الق ــت  وكان
تحرك جهادي للشعب اليمني 
ــتاذ صادق محسن املعاىف  بهذه الرؤية بدأ األس
حديثه عن أهمية نرصة القدس الرشيف ومرور 
ــعودي – األمريكي  ــدوان الس ــن الع ــف يوم م أل
ــا كبرية لدى  ــال: القدس مكانته ــىل بالدنا وق ع
ــث الحرمني  ــي أوىل القبلتني وثال ــلمني فه املس
ــا  ــا وغربه ــلم يف رشقه ــة كل مس ــي قضي وه
وتحرير القدس من أيادي الصهاينة مسؤولية 
ــرك اإليماني  ــر التح ــم ن ــف ل ــع، ولألس الجمي
ــة وهذا  ــة املتخاذل ــن حكام األنظم ــؤول م املس
ــدت عن دينها ونبيها حتى  دليل عىل أنها ابتع
ــألة عادية وهناك من أصبح متولياّ  صارت املس
لليهود والنصارى ويقف معهم ويساعدهم من 
ــالمية كآل سعود  أجل احتالل املقدسات اإلس
وحكام دويلة اإلمارات وغريهم، فنقول للشعب 
ــلمة ما قاله النبي  اليمني وبقية الشعوب املس
ــلم " من أصبح ال يهتم  ــىل الله عليه وآله وس ص
بأمور املسلمني فليس منهم» ومن سمع مسلماً 
ــلمني " وهذه  ــه فليس من املس ــادي فلم يجب ين
ــن براثن  ــالص م ــر الخ ــادي وتنتظ ــدس تن الق
الطغاة والحمد لله الشعب اليمني متفاعل مع 
ــتمر منذ 1000  قضية القدس رغم العدوان املس
ــعبنا اليمني جعل القدس هي قضيته  يوم وش

وهذا دليل عىل إيمانهم ووعيهم العظيم.
ــة  ــح أهمي ــي أوض ــز الحرضم ــو الع األخ أب
ــال:  ــالمي وق ــور اإلس ــدس يف املنظ ــة الق مدين
ــط وميالد  ــع بأنها مح ــذه املدينة تنب ــة ه أهمي
ــبت  ــا اكتس ــل ومنه ــاء والرس ــن األنبي ــري م كث
ــرية فنبي الله إبراهيم  أهميتها الحضارية الكب
ــطني لنرش دين  وجميع أبنائه انطلقوا من فلس
ــالم، وكذلك لألقىص  ــارة األرض بالس ــه وعم الل
ــد  ــالمي فق ــخ اإلس ــة يف التاري ــف أهمي الرشي
ــلم  ــى صىل الله عليه وآله وس ــن املصطف ورد ع
ــجد  ــد الرحال إال إىل ثالث املس ــه قال "ال تش أن
ــجدي هذا وبيت املقدس» ويكفي  الحرام ومس
ــزة إنه مرسى  ــجد األقىص رشفاً وفخراً وع املس
ــه، لريى  ــان رحلته ومعراج ــم ومك ــي الكري النب
ــن آيات ربه الكربى والعظيمة، كما وصف الله  م
سبحانه وتعاىل "لرنيه من آياتنا إنه هو السميع 
ــالمية  ــىل القيمة اإلس ــن هنا تتج ــري» وم البص
ــلمني الذين أعزهم  ملدينة القدس يف قلوب املس
ــعائر الله  ــالم وأوصاهم بتقديس ش الله باإلس
ــا كونها أماكن نزول الوحي  وعمارتها وتطهريه

ومهبط األنبياء ومحط الرساالت.
ــا يف أرض اإليمان والحكمة نحمل   ونحن هن
ــم قلوبنا وهي  ــطينية يف صمي ــة الفلس القضي
ــي ومرتكز صموده  ــعب اليمن ــر كفاح الش جوه

من أجل نيل كرامته واستقالل قراراه الوطني.

الثورة / عادل محمد

عبداهللا الراعي

عز الدين عامر

ــــدة  ــــوح ـــة وال ـــظ ـــق ـــي اإليـــــمـــــان وال
ـــوم  ـــــــف ي ـــد األل ـــع عــــنــــاويــــن مـــــا ب

مــــــجــــــتــــــمــــــع اإليــــــــــمــــــــــان

ــــة والــــتــــســــامــــح ــــب ــــح وطــــــــن امل

ــات، الوطن نجمة خرضاء  ــن ملتقى األفئدة واليه تحج األمني الوط
استقرت يف صدورنا جميعاً تنبض بالعشق والضوء.

اليمن الصخرة الشاهقة التي تكرست تحت أقدامها أطماع الهيمنة 
ــتعالء وآمال التخلف والقهر الحضاري، ها هو الوطن الناهض  واالس
ــرب  ــت مبدأ الحق أوًال وأخرياً وأن ال تفريط يف ش ــه الثورية وتح بقيادت
ــوق التاريخية يجتاز  ــن الحق ــة وال تنازل ع ــن األرض اليمني ــد م واح
ــموخ والتصدي  ــن الش ــف يوم م ــن العدوان، أل ــف يوم م ــة األل مرحل

ألطماع االستبداد املتعجرف.

ــارئ الحكيم أن يعطل  ــعب اإليمان الصادق بفضل الب ــتطاع ش اس
ــة العقل  ــة مجهولة النتائج وذلك بسياس ــة جر البالد إىل كارث محاول
ــا يخمد بؤرة  ــات املرحلة وبم ــع مقتضي ــب م ــزن والتعامل املناس املت
ــا، يكفي أن  ــان يف مهده ــن ثوابت األرض واإلنس ــة واالرتداد ع الخيان
ــاطع الحروف  ــيندحر ويبقى التاريخ اليمني س ــول إن العدوان س نق
وأن مسرية التنمية واملشاركة الشعبية يف صنع العهد الجديد هي الرد 

األكيد عىل كافة التحديات.

ــوا مجتمعني متآلفني  ــاده أن يكون ــبحانه وتعاىل لعب ــد املوىل س يري
ــن ومتواصلني غري متقاطعني ومتعارفني غري متناكرين  وغري متباعدي
ــزاور والتناصح قال تعاىل "يا أيها  فما أحوجنا للتقارب والتعاون والت
ــعوباً وقبائل لتعارفوا  الناس إنا خلقناكم من ذكر وأثنى وجعلناكم ش
إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبري" وقال الحبيب املصطفى 

ــلم "ال تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، وال  ــد صىل الله عليه وآله وس محم
ــوه تحاببتم؟..  ــىل يشء إذا فعلتم ــى تحابوا، أوال أدلكم ع ــوا حت تومن
قالوا بىل يا رسول الله، قال: أفشوا السالم بينكم" ومن يحب أن يكون 
قريباً من رسول الله يوم الحرش األكرب فعليه أن يكون قريبا من الناس.

اليمن وشعبه املوصوف بحكمة اإليمان سيظل شامخاً 
ــم واإلخاء  ــن خصائص التالح ــا يملكه م ــدى الدهر بم م
ــاريع  ــاوالت التحالف العدواني يف زرع مش ولن تفلح مح
ــن  ــد أن الوط ــالم، ونؤك ــلم املس ــن املس ــرتاب يف اليم االح
ــامح ولن  اليمني منذ فجر التاريخ هو وطن املحبة والتس
ــاء الوطن  ــرصاع بني أبن ــقاق وال ــح محاوالت زرع الش تفل

اليمني املوحد العقيدة والرتبية والهوية.

عادل أبو زينة

محمد الخزان 

عيل الرحبي
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