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فلسطني واقع المسرية
ــور القضية  ــد مظاهر حض ــب رص يصع
الفلسطينية يف فكر وواقع املسرية القرآنية 
ــدرة هذه املظاهر وإنما ألنها كثرية  ليس لن
ــول بأن  ــه يمكن الق ــة أن ــعة إىل درج وواس
ــون للمتابع  ــطينية تكاد تك القضية الفلس
ــة  ــن بداي ــة م ــع والغاي ــي الداف ــادي ه الع

انطالق املسرية القرآنية حتى اآلن.
ــدث  ــا يتح ــاً حوله ــرث عمق ــرة أك وبنظ
ــيش قائال: إن  ــاب املحب ــتاذ عبدالوه األس
ــم يكن ردة فعل  ــرية القرآنية ل انطالق املس
ــمى  ــتهداف األمريكي ملا يس لظاهرة االس
باإلرهاب عقب أحداث 11 سبتمرب وال هي 
ــم االضطهاد األمريكي  ردة فعل عىل حج
واإلرسائييل للمسلمني والذي يربز بشكل 
ــطينية وإن  ــة الفلس ــدا يف القضي ــري ج كب
ــن وقوع  ــدأ م ــة تب ــة االنطالق ــت لحظ كان

ــن األمرين،  ــة التقاء بني هذي األمة يف نقط
ــة عىل يد  ــرية القرآني ــالق املس ــن انط ولك
العبد الصالح الشهيد القائد (رضوان الله 
ــه) كان فعال يف حد ذاته وهو مظهر من  علي
ــبحانه وتعاىل  ــاه إرادة الله س مظاهر اتج
ــذي هيأ هذه االنطالقة  الفعال ملا يريد وال
ــا رحمته بعباده، وهيَّأ لها  لحكمة اقتضته
ــة املؤامرات  ــه ملواجه ــَق عىل يدي أن تنطِل
واملخططات األكرث خطورة ووحشية عىل 

األمة اإلسالمية يف هذه املرحلة بالذات .
ــتطرد قائال : يمكن القول بأن تاريخ  واس
ــرية القرآنية عىل يد الشهيد  انطالقة املس
ــو  ــي ه ــن الحوث ــدر الدي ــني ب ــد حس القائ
ــخ الجمعة 27/ ــدس العاملي بتاري يوم الق
ـــ املوافق 12/12/2001م  رمضان/1422ه
ــىل إطالق  ــابق ع ــك كتاريخ س ــاً وذل تقريب
الرصخة يف وجه املستكربين ألن محارضة 
يوم القدس العاملي هي أول املحارضات يف 

سلسلة املحارضات التي تعترب هي املرشوع 
الثقايف للمسرية القرآنية، وكانت محارضة 
ــي أوىل املحارضات  ــدس العاملي ه يوم الق
ــهيد القائد  ــع أن الش ــلة م ــذه السلس يف ه
ــه الكثري من  ــارضا من قبل ذلك ول كان مح
ــارضات التي تعد  ــارضات، ولكن املح املح
ــرشوع تبدأ من  ــة ثقافية يف إطار امل منظوم
ــدس العاملي وقد تحدث  ــارضة يوم الق مح
ــه عن ذلك يف الدرس  الشهيد القائد بنفس

الرابع من دروس رمضان.
ــه  ــدث عن ــا تح ــيش إىل م ــرق املحب وتط
ــوم القدس  ــد يف محارضة ي ــهيد القائ الش
ــا جاءت  ــطني قائال : إنه ــي عن فلس العامل
ــم  ــملت العال ــربى ش ــاذل ك ــة تخ يف لحظ
ــالمي الذي أصيب برهاب ردة الفعل  اإلس
ــبتمرب حيث  ــة عىل أحداث 11 س األمريكي
ــن خاللها عىل  ــت أمريكا اإلرهاب م مارس
ــهيد القائد يف  ــلمني.. وتحدث الش كل املس
ــرشوع واألمة  ــذا امل ــه األوىل يف ه محارضت
ــالم الجماعي  ــن االستس ــالمية تعل اإلس
ــطني قائًال  لألمريكيني وبدأ من قضية فلس
ــى لو  ــاً حت ــلمني جميع ــة املس ــا قضي إنه
ــطينيون أنفسهم بإرسائيل،  اعرتف الفلس
ــارة عن  ــوا عب ــأن يكون ــوا ب ــو رض ــى ل حت
مواطنني داخل دولة إرسائيل فإنه ال يجوز 
ــلمني أن يقروهم عىل ذلك وال يجوز  للمس
ــم يف  ــن جهاده ــوا ع ــلمني أن يتخل للمس
سبيل إزالة هذه الغدة الرسطانية املسماة 

إرسائيل.

فلسطني حاضرة 
ــاب  عبدالوه ــيايس  الس ــل  املحل ــد  وأك  
ــدروس  وال ــارضات  املح كل  أن  ــيش  املحب
ــد ال تخلو من ذكر  ــهيد القائ التي ألقاها الش
ــطني والقضية الفلسطينية كمثال عىل  فلس
واقع األمة السيئ أو تأسيٍس ملواجهة العدو، 
ــك، وكما قلنا  ــتقراء خري دليل عىل ذل واالس
بأنه لوال أن املرشوع يقدم القرآن الكريم عىل 
ــه وأساليبه كمنهج لتخليص  سعته يف أسس
البرشية جمعاء، لوال ذلك لقلنا بأن القضية 
ــي تحرير  ــة ه ــرية القرآني ــية للمس األساس
ــدا كل ذلك من  ــود، وما ع ــن اليه ــطني م فلس
ــة إىل  ــول باألم ــو للوص ــة ه ــف وتوعي تثقي
ــتوى تحقيق ذلك الهدف وما ذكرنا آنفاً  مس
هو اليشء الذي يمنع من هذا االعتبار وتلك 
الشمولية وإن كانت قضية فلسطني يف صلب 

اهتماماته.
ــة عمل  ــا يف ورق ــيش أيض ــاءل املحب وتس
ــر وواقع  ــطني يف فك ــوان "فلس ــه حملت عن ل
املسرية القرآنية" إذا كانت فلسطني حارضة 
ــة  األمثل ــبيل  س ــىل  ع ــارضات  املح كل  يف 
ــل الضعف وتفنيد  ــل الظاهرة وعوام وتحلي
املؤامرات الدولية عىل القضية الفلسطينية 
ــتجدات  ــا ومواكبة األحداث واملس وفضحه
ــرشوع الثقايف  ــطني يف حينه داخل امل يف فلس
ذاته كلما استجد جديد وعىل كل املستويات 
ــب اإلعالمية والثقافية  وتوضيح أثر الجوان

والفكرية واألمنية والعسكرية إيجابا وسلباً 
يف كل ما يتعلق بالشعب الفلسطيني وسبل 
ــية اليهودية  ــا فيها تحليل النفس نرصته بم
ــداث التاريخ والواقع  ــوء القرآن وأح عىل ض
ــتجدات  ــة املس ــي ومتابع ــيايس العامل الس
ــة الصحيحة لألحداث يف كل  وتوضيح الرؤي
ما يستجد فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية 

بشكل عام.
ــطني يف جميع  ــور فلس ــاف: إن حض وأض
ــد  ــاً يع ــد تقريب ــهيد القائ ــارضات الش مح
ــق  ــم عم ــن حج ــاً ع ــي انطباع ــراً يعط مظه
ــرية القرآنية يف فكرها األسايس  اهتمام املس
ــليم  ــؤرش س ــو م ــطينية ه ــة الفلس بالقضي
ــو يعربِّ  ــتقالليته فه ــار باس ــذ يف االعتب يؤخ
ــم عمق هذا االرتباط وهذا االهتمام  عن حج
ــىل كل  ــتقراء، وع ــك باالس ــع ذل ــن تتب ويمك
ــواء كان الحديث عن  مستويات االهتمام س
ــطني مبارشة او كان الحديث عن اليهود  فلس
ــطني، أو  باعتبارهم الطرَف الذي يحتل فلس
ــم الطرف الذي فرط يف  عن العرب باعتباره

فلسطني.
مواجهة المستوطنني

ــعلة  ــاء يوم القدس العاملي يعد ش إن إحي
ــل إىل القلوب كون  ــم، وتعيد األم توقظ الهم
ــاكنة  ــاعرنا س ــة يف قلوبنا ومش ــدس حي الق
ضمائرنا، فمن املهم أن تحظي باهتمام بالغ.
ــط  ــب والناش ــا الكات ــدث عنه ــذا تح هك

ــام الكبيس، مشريا اىل رضورة  اإلعالمي وس
ــرآن  ــالل الق ــن خ ــة م ــم رؤى صحيح تقدي
للخروج بتوجه عام يف مواجهة املستوطنني 
الصهاينة وعبيدهم يف املنطقة كون فلسطني 

عربية.
ــدس مقدس  ــال : الق ــيس قائ ــاف الكب وأض
ــه توجب  ــؤولية تجاه ــام واملس ــالمي ع إس
ــر بانتمائه  ــعر ويفخ ــلم يش عىل كل فرد مس
ــالم التحرك املسؤول وحضور وحشد  لإلس
ــن االنتماءات  ــات والندوات بعيدا ع الفعالي
الضيقة وهذه املناسبة تمثل قاسما مشرتكا 
ــس  ــا ،وتعد من أهم أس ــلمني جميع بني املس
الوحدة العربية اإلسالمية التي ينبغي عىل 
النخب استغاللها لتوعية الشعوب وتوجيه 
ــدو الحقيقي وهم  ــو الع ــداء نح ــة الع بوصل

اليهود".
ولفت الكاتب إىل أن الشهيد القائد حسني 
ــوان الله عليه-  ــن الحوثي -رض بن بدر الدي
ــوة رؤية اإلمام الخميني فيما يتعلق  أيد وبق
ــوم تتحرك  ــدس العاملي كي ــاء يوم الق بإحي
ــرصة للقدس يف  ــالمية ن ــعوب اإلس فيه الش
ــهم لباحاته  ــر اليهود وتدنيس مواجهة خط

الرشيفة باعتبارها رؤية قرآنية حكيمة.
ــوة فقد  ــد البع ــط زي ــب والناش ــا الكات أم
ــل اليمنيني مع  ــن تفاع ــن جانبه ع تحدث م
القدس واعتباره يوم إحياء اإلسالم وإعداد 

النفس ملواجهة املستكربين قائال :
ــالم وآمن اليمنيون  ــذ أن بزغ فجر اإلس من
بهذا الدين الحنيف وآمنوا بسورة "اإلرساء" 
ــجد األقىص يف  ــدس واملس ــب الق ــوا ح غرس
ــم وما تزال مواقف اليمنيني القوية مع  قلوبه
الشعب الفلسطيني ضد املحتل الصهيوني 
ــد يوم عىل مر التاريخ، مواقف  تزداد يوماً بع
ــى  وحت ــية  وسياس ــعبية  وش ــكرية  عس

اقتصادية.
ــكا  ــوت ألمري ــعار امل ــون بش رصخ اليمني
ــام 2000م وقاطعوا  ــوت إلرسائيل منذ ع وامل
ــوا  ــة وقام ــة واإلرسائيلي ــع األمريكي البضائ
بإحياء يوم القدس العاملي منذ التسعينيات 
ــجد األقىص وقضية  إىل اليوم ويعتربون املس
ــلمني  ــطني القضية األوىل املركزية كمس فلس
ــريات  مس يف  ــوا  خرج ــاً  ثاني ــرب  وكع أوال 
ــرض  ــول وع ــىل ط ــة ع ــة مليوني جماهريي

الجمهورية اليمنية نرصة لفلسطني.
ــال : اليوم ويف  ــب البعوة قائ ــاف الكات وأض
ــي يف آخر جمعة  ــبة يوم القدس العامل مناس
ــهر الصيام يثبت اليمنيون أن والءهم  من ش
ــزال  ــا ي ــىص م ــرآن ولألق ــد وللق ــه وملحم لل
ــد العدوان  ــزح مهما طال أم ــاً ولن يتزح قوي
ــطني  ــدس وفلس ــة الق ــار وان قضي والحص
ــي  ــعب اليمن ــدى الش ــة األوىل ل ــي القضي ه
ــه رجال الجيش  ــذي يعترب كل نرص يحقق ال
ــعبية يف مختلف الجبهات نرصة  واللجان ش
ــي  ــعب اليمن ــوم الش ــطني، الي ــة فلس لقضي
ــطني ويقول  ــعب فلس يخلط دماءه بدماء ش
قضيتنا واحدة وعدونا واحد وجرحنا واحد 
ــيتحقق مهما طال  ــا س ــرص عىل أعدائن والن
الزمن وسيتحرر القدس بفضل الله الواحد.
تصوير/ عادل حويس

اليمنيون يف يوم القدس:

نحن مع فلسطني حتى وإن تخلى عنها العالمنحن مع فلسطني حتى وإن تخلى عنها العالم

مناسبات

الثورة/ ماجد الكحالني

ــهر شهدت  ــة األخيرة من ش ــي الجمع ــس الجمعة وه ــاء أم ــة صنع العاصم
ــدة شارك فيها اليمنيون من مختلف  رمضان المبارك، تظاهرة حاش
ــتجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي  محافظات الجمهورية اس
ــى إحيائه  ــعب اليمني عل ــرص الش ــي.. الذي يح ــدس العالم ــوم الق ــبة ي ــك بمناس وذل
ــد معالم المعركة بين المستضعفين  ــنويا في مشهد يكرس الوحدة اإلسالمية ويجس س

والمستكبرين.. 
ــم معاني عظيمة  ــبة عظيمة كهذه يترج ــدس العالمي.. نعم فإحياء مناس ــه يوم الق ان
تتعلق بالوحدة اإلسالمية وشحذ الهمم والجهاد من أجل القدس وتحريره، الذي يحتل 
ــعوب العربية  ــعا من تفكير واهتمام اليمنيين الذين أعلنوا مع بقية أحرار الش حيزا واس
واإلسالمية عن وجودهم ومصيرهم أمام قوى الطاغوت والشر، مؤكدين أن القدس ملك 
ــتبقى حاضرة في عقولهم وتوجهاتهم، وتطلعهم  ــلمين، ويجب أن تعود وس لكافة المس

حتى تحريرها وعودتها إليهم..
ــبة وعظمتها لدى  ــول أهمية المناس ــلط "الثورة " الضوء ح ــطور التالية تس في الس

اليمنيين وعمق ارتباطها بفكر وواقع المسيرة القرآنية، فإلى الخالصة:

الكبسي:

يوم القدس العالمي 
شعلة توقظ الهمم

المحبشي:

فلسطني حضرت يف جميع 
محاضرات الشهيد القائد 
تأكيدًا على عمق االرتباط

زيد البعوة:

اليمنيون يثبتون يف يوم 
القدس أن والءهم هللا 

ورسوله والقرآن واألقصى
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