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أشواق مهدي دومان

ــالت واّللطمات التي  ــل الذريع واملهانة وكرثة الصفعات والرّك حالة الفش
يصّبح و يمّيس  رجال الله بها  جيوش املسخ السعوصهيوإماراتيكي جعلت 
أولئك املسوخ و قادتهم يعيشون حالة فقدان للّذاكرة ،محاولني استجماع ما 

تمزق وتبعرث من كرامتهم و كربيائهم املفقود تحت  أقدام رجال الله .
ــا تعّودنا من حاضني معابد الهندوس ورعاة مسابقات  الحسناوات  وكم
ــن أّسسها ( الربيطأمريكا  ــة يف مستعمرة اإلمارات املفتوحة انفتاح م خاص
ــد اعتادوا  تقديم العاهرات يف وجبات الفنادق و الّشقق عرب كتالوجات  )  فق
ــم ركزا ؛ وفجأة يريدون وبني  ــيئا فشيئا حّتى لم نعد نسمع له فتساقطوا ش
ــّل عقاقري الكون  ــودوا رجاال وقد استخدموا ك ــة وضحاها يريدون أن يع ليل
لتعود أرواحهم أرواح رجال و مسحوا مصباح عالء الّدين وطلبوا من ماردهم 
ــد تما هوا إىل درجة استخدام الّنساء  ــم رجاال فما كان لهم ذلك وق أن يعيده
ــم مسوخهم لريفعوا من  ــذون أو يحاولون بهن استنقاذ هم ــة يستنق كواجه
ــم املعنوية فكيف المرأة منهم كريام الكعبي : طالبة الّثانوّية أن  روح جنوده
ــن إال لوكانت كمريم التي بدأوا  ــّدد بإحراق اليمن وهي بنت وصغرية الّس ته
ــاء متناسني أّن صقورهم  ــوا منها أسطورة صقور الّسم ــا عدوانهم وصنع به
ــاة العيون تعيش ؛ و ليس  ــط لصيد جرذان املجاري فهي مغط تستخدم فق
ــن رجال الله الذين  ــهب الّسماء وجوارح األرض م ــا قدرة عىل مواجهة ش به

أنسوا أولئك املسوخ يف أي عرص يعيشون ؟
ــم : عادت حليمة لعادتها القديمة و استخدام املرأة كرمزّية( هند بنت  نع
ــعار الحماسّية  ــوش الكّفر تتلو األش ــن وراء جي ــي كانت تقف م ــة ) الت عتب
لتستثري همم املنافقني و أعداء الله ورسوله ملواصلة العدوان عىل رحمة الله 

للعاملني وجنده..
ــوا من قبل  ــا التقط ــة املطاف كم ــورة لريـام يف نهاي ــوا ص ــادوا ليلتقط ع
ــن  ؛ ليعّوضّوا حالة  ــاور و تستعد و تهّدد بحرق اليم ــا مريم و هي تن ملثيلته
ــاذل يف جنودهم الذين وصلوا إليهم من  ــة و اليأس و اإلحباط و الّتخ الهزيم
ــّد قّوة و بأسا  وهم جثث هامدة يف صناديق ما ارتّد بقوة  هنا ، ومن القوم األش
ــني  يقاتلون دون عقيدة و دون قضّية  ــىل معنوّيات مسوخهم بالّضعف ح ع
ــال رجال الله يف  ــون كالفراش املبثوث تحت نع ــة ما يجعلهم يتساقط محّق

اليمن .
ــم  ــة مسوخه ــادة برمج ــدون إع ــراء يري ــة الّنك ــورة للهزيم ــذه الّص و به
ــم و إمكاناتهم  ــم  فقدوا ثقتهم بأنفسه ــت فأمراء اإلمارات و غريه ــان بن بلس
ــه فمدرعاتهم  أصبحت كراتني و  ــي انهارت ودوست تحت أقدام رجال الل الت
ــا (  عبيد طارق عّفاش) و (  ــة سواء كانوا من األرخّص ثمن ــم  املرتزق جنوده

الّسودانّيني)  أو األغىل بدرجة : مرصينّي ، سنغال ،بنغال،...الخ
ــو إماراتّية ) ؛  وهم  ــواء : الجبسة (  الكبسة السع ــم يقاتلون تحت ل فكّله
ــاش يتّم تحريكها  ــى متحركة مصنوعة من القم ــة األمر  لعب و دم يف حقيق
ــوارع  ــوا و تسلية للمارّة يف ش ــىل نغمات رشقّية  له ــوط باليد  فرتقص ع بخي

حدائقهم و متنزّهاتهم..
ــني املحرتقة حني  ــط كالّشياط ــي تتساق ــم الت ــذا طائراته ــذا هم وهك هك

تطاردها شهب الله ( يف صورة رجاله)  .
هكذا هم وهذه بوارجهم التي التحقت لتغّني مع العندليب األسمر  ( عبد 
ــارة بدورنا الباليستّية  ــم حافظ)   قائلة : إّني أغرق تحت املاء بعد زي الحلي

املشتاقة لها !
ــوا ،و أّما بصائرهم فعمياء  ــذا و بهذا املشهد نراهم  برمد العيون أصيب هك
ــم ينقمون من نساء و  ــي يف صدورهم البائسة وه ــى القلوب القاسية الت عم
ــال يف حني لن نتعرّض  ــن عن رّد رجال الرّج ــال اليمن بالقصف عاجزي أطف
ــم الشجاعات أمثال مريم التي لم تكن مريم واحدة ؛ فقد اكتشفنا   ملقاتالته
ــون عهدهم و يجّرون أذيال  هزيمتهم  ــهم   مرايم ؛ ولهذا يختم أّن  كّل جيوش
ــم الفرّار ، تحاول   ــا موّجها ومشّجعا لجيشه ــاة الثانوية فيجعلون منه بفت
ــرية ، و كصعق  ــات كمحاولة أخ ــع طني املستنقع ــات انصهرت م ــع معنوي رف
ــو قيل لهم :  ــق كقلوب الّطري من فزع ل ــوب جنودهم التي تخف ــي لقل كهربائ
سنأخذكم إىل ساحل الحديدة الغربّي فرتى أعينهم تفيض من الّدمع رهبة 
ــة وخوفا ورعبا من مالقاة  ــّل بناطيلهم تدمع هي األخرى  خشي ــا، ولع ورعب
ــة العربّية  يحّلل  ــدة ليس كسواحل مفتي اململك ــال الله فساحل الحدي رج

رشب الخمر و إيتاء الفواحش.
و ما ساحل الحديدة إال موت أحمر يشبع بطون الحيتان الجائعة..

ــل عّل بهائمهم تشحذ  ــت الكعبي بأن تنطق بتلك الجم ــذا أوعزوا لبن له
ــا فتعود عن رعبها من اسم أنصار الله أو رجال الله أو الحوثّيني أو أي  هممه
تسمية توهن عظم  علوجهم و تشعل رأسهم شيبا ،و نراهم سكارى و ليسوا 

بسكارى ولكّن عذاب الله( برجاله) عليهم شديد. .
ــن عىل لسانك  ــرية : ال تنطقي اسم اليم ــا بنوتة ماما  الّصغ ــا رّيومة: ي في
ــد و أمطرت الّسماء لهم نرصا  ــن كبرية وعظيمة برجال الن  لهم الحدي فاليم

مبينا ..
يا ريام: افتحي لك طيور الجّنة وغّني مع عّمو خالد : يا أطفال يا حلوين 
ــدي ( سبانج بوب ) الذي يشبه قادة  ــوا الحليب ؛ و لك أيضا أن تشاه ارشب

تحالفكم األحمق و معه األعور وبقّية رموز املاسون الذين تقتفون أثرهم .
ــم ( صّىل الله  ــان الله و  رسوله األعظ ــم تنطق إال عىل لس ــا اليمن فل و أّم

عليه و آله وسّلم).
ــي السفنجة  ال  ــم العرب ــوب الذي هو االس ــودي لسبانج ب ــة : ع ــا رّيوم ي

يستخدمها رجال الله إال لتلميع أحذيتهم.

اليمن بني نارين : 
مريـم و ريـام

من أين يدفع الفار هادي وحكومته نفقاتهم بالعملة الصعبة؟

حسن حمود رشف الدين

ــع الفار  ــن يدف ــن أي ــد نفسه م ــأل أح ــل س ه
ــه القابعة يف  ــادي وحكومت ــور ه ــه منص عبدرب
ــارات وتركيا ومرص وغريها  فنادق الرياض واإلم

من دول تحالف العدوان؟.
ــة دول تحالف العدوان  ــن أن أنظم الكثري يظ
ــؤالء الزمرة  ــة ه ــات إقام ــل نفق ــن تتحم ــي م ه
ــم  ــى يت ــة حت ــني واملرتزق ــن املنافق ــة م والطغم
ــون تحرير اليمن من  ــالل اليمن أو كما يقول احت
ــخص  ــل هذا عقل عاقل أو ش ــا.. هل يدخ أهله
ــري معقول؟..  ــو معقول وما هو غ ــرق بني ما ه يف
ــدوان الفار  ــد ستحمل قوى تحالف الع بالتأكي
ــا أنفقوه وما  ــادي وحكومته العميلة نفقات م ه
ــا عىل اليمن،  ــا سينفقون يف عدوانه ــوه وم ينفق
ــة عىل رشاء األسلحة واملقاتلني  فالنفقات جاري
ــني ورشاء والءات األنظمة  ــة واملنافق ــن املرتزق م

ــم عن ما  ــن سكوته ــة لتضم ــات الدولي واملنظم
يحدث يف اليمن.

ــه  ــا سيتحمل ــب م ــة تحس ــت الحساب ال زال
ــغ طائلة إذا ال قدر الله  الشعب اليمني من مبال
ــت النظامان  ــل سيسك ــالل اليمن.. ه ــم احت وت
ــوه ويقولون  ــي عن ما دفع ــودي واإلمارات السع
ــزان حسناتنا عند  ــار هادي ما دفعناه يف مي للف
ــاىل وال نطالبكم بيشء؟.. هذا  الله سبحانه وتع
ــا.. فما يجري  ــول وغري مقبول منطقي غري معق
ــة  ــة والسمكي ــورة النفطي ــب للث ــن نه ــوم م الي
والجزر وتجميد املوانئ ما هي إال جزء ما فاتورة 

الحساب.
وأشري هنا إىل ما تقوم به حكومة الفار امللعون 
هادي من رشاء للعملة الصعبة املوجودة محليا 
ــي يسكنوها.. وهل  ــة نفقات الفنادق الت ملواجه

ــب العملة الصعبة  ــم كيف يتم سح سأل أحدك
ــرتون العملة  ــة؟.. إنهم يش ــواق املحلي من األس
ــم طباعتها  ــدة التي ت ــة بالعملة الجدي الصعب
ــال.. وقد  ــي 500 و1000 ري ــاء مايل فئت دون غط
ــظ الجميع ارتفاع الدوالر من (290 رياًال إىل  الح
ــم يكفهم هذا بل أن هذه الحكومة  485 رياًال).. ل
التي تحظى بتأييد دويل ظالم متوجهة لطباعة 
ــة من فئتي 500 و1000  املزيد من املبالغ النقدي
ــة إىل ارتفاع أكرث  ــؤدي ال محال ــال والتي ست ري
ــايل سينعكس عىل  ــدوالر وبالت ــرب يف سعر ال وأك

السلع األساسية للمواطنني.
ــو الوقوف إىل  ــا فعله ه ــك ما يجب علين ولذل
ــي أصدرت  ــاذ الوطني الت ــة اإلنق ــوار حكوم ج
ــدة التي تم  ــداول العملة الجدي ــا بعدم ت تعميم
ــال تحت  ــة مليار ري ــارب ثمانمائ ــة ما يق طباع

ذريعة رصف مرتبات املوظفني إال أنها ذهبت إىل 
جيوب املتنفذين من حكومة الفنادق ولم يستفد 
منها املواطنني.. وإذا لم نقف مع حكومة اإلنقاذ 
ــادي أكرث سوءاً.. وكل  ــم الوضع االقتص سيتفاق
ــات حكومة اإلنقاذ  ــن يخالف قرارات وتوجيه م
ــة إىل تفعيل  ــل املسئولية وندعو الحكوم يتحم
ــات  ــىل الجه ــي ع ــي واملحاسب ــب الرقاب الجان
ــا بتداول  ــع قبولن ــر يزداد م ــة.. فالخط املخالف
ــف مع رفضنا بالتعامل معها..  هذه العملة ويخ
ــا  ــي أنفسن ــن ولنحم ــن الظ ــد حس ــن عن فلنك
بالوسائل املمكنة.. فمقاطعة هذه العملة بمثابة 
ــة..  ــة واإلرسائيلي ــات األمريكي ــة املنتج مقاطع
حتى إشعار آخر من حكومتنا، حكومة اإلنقاذ.

ــة من لم يسمعها لن يعرف طريق الحق والهدى ومن ال يعرف  الرصخ
مضامينها ومعناها لن يفهم أعداءه الحقيقيني ، ومن لم يعيها لن يعرف 
ــا يف وجوه األعداء  ــه ، من لم يرفعه ــا حقيقيا من أعدائ ــف يقف موقف كي
املستكربين سيظل رهني الخوف والذل واالستكانة ، من لم يرددها بصدق 
ــاً ومسيطراً عىل  ــه باإلرجاف باقي ــى تأثري األعداء علي ــالص سيبق وإخ
ــعار األقوياء وسالح املظلومني ، وهي عودة إىل  نفسيته ، الرصخة هي ش
الله وإىل كتابه الكريم الذي  أعلن الرباءة من أعداء الله ورسوله واملؤمنني 
، إنها بحق من ترعب الطغاة املتجربين وتقهرهم وتجعلهم يحسبون لها 
ــوكتهم  أدق الحسابات والتفاصيل وتبقيهم يف خانة محدودة فتكرس ش
ــم املحدود عىل  ــم ووجوده ــن أذالء مدركني لحجمه ــم صاغري وتجلعه
ــه ورسوله واملؤمنني وبراءة  ــذه األرض ، الرصخة هي تشهري بأعداء الل ه
ــي لتحقيق القرار  ــل وهي البعد الحقيق ــاق والتماهي مع الباط من النف
السيايس املستقل وسيادة األوطان والشعوب الحرة املناهضة للهيمنة 
ــة هي إظهار  ــوى العاملية ، الرصخ ــة وتسلط الق ــة واإلرسائيلي األمريكي
ــة وهي تحصني  ــق يف العيش بكرام ــزة والح ــي تفسري للع ــوالء لله وه ال
ــى يف األرض الخراب  ــن يسع ــر وتلتهم كل م ــني  تقه ــة املستضعف ومنع
ــم وعقولهم الطامعة  ــىل املستبدين  بأفكاره ــة ثورة ع ــاد ، الرصخ والفس
ــة بخرياتنا ومقدراتنا  ــدة عىل قيمنا وأخالقنا واملرتبص يف أرضنا والحاق
ــوس األعداء فتقتل  ــاء وسهام تنطلق عىل نف ــموخ وكربي ، إنها ثورة وش
ــم وتحبط مخططاتهم الرامية إىل إدارة الرشق األوسط والتحكم  أحالمه
بموارده وخرياته ، الرصخة ثقافة يجب عىل كل مسلم أن يفهمها ويدركها 
ــم الخاطئة ،  ــني وفتاواهم ومعتقداته ــل ودعوات املرجف ــة  الباط ملواجه
ــوب الحرة  ــة وتبصري للشع ــود ووعي وحرك ــي حضور ووج ــة ه الرصخ
تجاه عدو مرتبص وماكر ، الرصخة رسالة األحرار والحرية ورسالة الحق 
ــدل والخري ، هي الدين اإلسالمي بمعناه الحقيقي وهي استنهاض  والع
ــرات وهي يقظة الضمائر  ــم وتنبيه الشعوب بما تحيط بها من مؤام األم
ــذي يبعث يف  ــي والوطني ال ــوازع الدين ــرية والحمية وال ــر والغ واملشاع
ــرية القرآنية ثقافة وجهادا  ــال التحرك الجاد ملواصلة املس نفوس األجي
ــار وموطن حرية الرأي والفكر الذي انتهجه  وقتاال ، إنها فاتحة االنتص
السيد حسني بدرالدين الحوثي رضوان الله عليه واتخذ من ذلك شعارا 

تجسد يف رصخة حطمت أصنام الجاهلية يف هذا الزمان ..

الصرخة فاتحة االنتصار 

وموطن الحرية 
مطهر يحيى رشف الدين 

ملاذا الشعار؟؟!!!
حمري العزكي

ــرتدد كثريا،  ــؤال ي ــار ؟؟!!! س ــاذا الشع مل
ــف وراء طرحه  ــا التي تق ــرية هي النواي وكث
ــات ومواقف  ــا حسب توجه ومتباينة أيض
ــل بعفوية يبحث  ــني مابني متسائ املتسائل
عن الحقيقة بعد أن غيبتها أنظمة العمالة 
ــرب أدوات التضليل خالل  ــم البالط ع وعمائ
فرتات التدجني التي جعلت الصمت أسلم و 
ــوا منهم تقاة“ حكما محكم وغفلت  ” أن تتق
ــه التي تلتها وهذا  عن تحذير الله من نفس
ــة رسعان ما  ــة الحسن ــل بهذه الني املتسائ
ــه ويتخلص من  ــدرك غايت ــد ضالته وي يج
ــل  ــني متسائ ــه، وب ــت بصريت ــاوة أعم غش
ــم  ــه ل ــق إال يف جانب ــرى الح ــة ال ي بعصبي
ــة وان بالغ يف  ــن الني ــه رغم ذلك حس يفارق
إرهاقه ثقل املوروث فال ينكر املبدأ واملنطلق 
ــذا  ــظ وه ــة واللف ــق الصيغ ــه ال يواف ولكن
ــا يكفي  ــن الزمن م ــا يأتي م ــل يف م املتسائ
ــريا ولالختصار  ــه، وأخ ــن تعصب ليتحرر م
ــورا نجد  ــرز واألكرث حض ــا األب ــر النواي بذك
ــة املطلقة والذي يجد  ــل بسوء الني املتسائ
ــع ما  ــا م ــا تام ــار اختالف ــني الشع يف مضام
ــرى يف الرباءة  ــاه يف فكره ومنهجه فال ي يتبن
ــاً وال لعداوتهم جدوى  ــداء الله داعي من أع
ــل املرض يف  ــن استفح ــك املتسائل مم وذل
ــم يرجو مودتهم  ــم فرتاه مسارعا فيه قلوبه
ويراعي مصالحهم ويخىش سخطهم وهذا 
ــن ظلموا أنفسهم والذين  املتسائل من الذي

يستمرأون ظلم غريهم.
ــؤال بغض النظر  ــة عن هذا الس ولإلجاب
ــام بدوافع  ــني مع االهتم ــن نوايا املتسائل ع
ــخ  ــودة إىل التاري ــن الع ــد م ــم الب تساؤالته
ــي تاريخ  ــذا الشعار فف ــذي انطلق فيه ه ال
ــد  ــد القائ ــق الشهي 17 / 1 / 2002م  أطل
ــوان الله  ــي رض ــن الحوث ــدر الدي ــني ب حس
ــوت ألمريكا،  ــرب، امل ــه اك ــة ( الل ــه رصخ علي
ــل، اللعنة عىل اليهود، النرص  املوت إلرسائي
ــعارا  لإلسالم ) والتي أصبحت يف ما بعد ش
ملرشوعه الثقايف الرتبوي التحرري الوجهة 
ــل للواء املواجهة  والقرآني املنطلق والحام
ــني،  املستضعف ــرصة  ون ــن  املستكربي ــع  م
ــع األمة  ــذي فرضه واق ــي ال ــرشوع القرآن امل
وحتمته حالة الهوان واإلذالل التي وصلت 
ــت رضورة التحرك الجاد  ــي أوجب إليه والت
واملسؤول النتشال األمة اإلسالمية من هذا 
الواقع املؤلم ولذلك كان الشعار واجهة لهذا 
ــة وألنه يجمعنا  ــعار القضي املرشوع ألنه ش
ــدأ يف املنرب ويرتدد صداه  ــا وألنه يب وال يفرقن

يف املرتس وألن الله ال يهدي القوم الظاملني.
شعار القضية

ــني بدر الدين  ــل الشهيد القائد حس حم
ــه  ــىل عاتق ــه ع ــه علي ــوان الل ــي رض الحوث
ــه أمام  ــة واستشعر مسؤوليت ــذه األم هم ه
ــن نكبات  ــر به م ــا وما تم ــاه واقعه ــه تج الل
ــا  أورثته ــف  تتوق ال  ــات  وخيب ــات  ونكس
ــان  واالمته واإلذالل  ــوع  والخض ــزي  الخ
ــة ودفع  ــذه األم ــوض به ــن النه ــل م ليجع
ــادة تأهيلها فكريا ونفسيا  الظلم عنها وإع
ــة املرشوعة  ــه األساسي ــة، قضيت للمواجه
ــن خالل  ــا م ــربا عنه ــة واملحقة،مع والعادل
ــرآن  ــىل الق ــد ع ــي املستن ــه القرآن مرشوع
ــع الوحيد واألخري  ــاره الجام ــم باعتب الكري
ــىل آياته  ــدا ع ــة ومعتم ــاء األم ــل أبن ــني ك ب
ــات البينات ومنها عىل سبيل املثال  املحكم
ــايل توجيه  ــاداة ، وبالت ــواالة واملع ــات امل آي
ــداء الحقيقيني  ــة العداء باتجاه األع بوصل
ــل) والنصارى  ــود ( إرسائي ــة وهم اليه لألم
ــار  ــوى االستكب ــم ق ــم ذاته ــا)، وه ( أمريك
والهيمنة التي عبثت باألمة واستباحت كل 
ــان البد من ترجمة  مقدس وحرمة فيها، فك
ــا كان الصمت  ــك الحقيقة إىل موقف، ومل تل
ــم لكل القوى  ــن والسائد والحاك هو املهيم
التقليدية وغري التقليدية كانت الرصخة يف 
ــه املستكربين هي املوقف وهي الرتجمة  وج
ــع والحافز  ــر الرفص والداف العملية ملشاع
ــر  ــوت الثائ ــار الص ــان الشع ــة، ك للمواجه
ــت القاهر ملشاعر  ــذي حطم جدار الصم ال
ــة يف صدور الناس وبالعودة  الغضب العارم
ــه املستكربين“  ــة ” الرصخة يف وج إىل ملزم
ــد القائد  ــارضة الشهي ــت مح ــي تضمن الت
ــوان الله عليه حول هذا املوضوع والتي  رض
ــرة األول يف منطقة  ــق فيها الشعار للم انطل
مران بمحافظة صعدة اليمن، نجد الشهيد 
القائد رضوان الله عليه يقدم تقييما شامال 
ــة اإلسالمية وواقع أعدائها  كامال لواقع األم

ــري أولئك  ــل) وحجم تأث ــا و إرسائي ( أمريك
ــع األمة من  ــد يف واق ــا بالتأكي ــداء سلب األع
ــالل تحركاتهم الجادة الساعية للهيمنة  خ
ــعوبها وخرياتها  ــة وش ــط عىل األم والتسل
ــه  ــه علي ــوان الل ــدم رض ــم ق ــا، ث ومقدراته
ــدرا املواجهة مع املستكربين  نموذجني تص
ــل يف طالبان والقاعدة  ــل ويتمث األول : فاش
ــم صنعوه  ــاوى أمامهم ألنه ــا ته ــان م رسع
ــع ليقيض  ــع واملري ــرض السقوط الرسي لغ
ــم،  ــة معه ــال املواجه ــل آم ــىل ك ــك ع بذل
والثاني :ناجح ومستمر وهو نموذج الثورة 
ــة  ــة اإلسالمي ــران واملقاوم ــة يف إي اإلسالمي
ــدي  ــىل ي ــق ع ــا تحق ــدا بم ــان، مشي يف لبن
ــارات قهرت طغيان  ــوذج من انتص هذا النم
ــداء يف  ــة الع ــه بوصل ــه وج ــار ألن االستكب
االتجاه الصحيح باتجاه أمريكا وإرسائيل.

ــا يف هذا  ــر وحري بن ــن الجدير بالذك وم
ــد القائد  ــع ما قاله الشهي ــام أن نسرتج املق
ــه عندما أطلق هذا الشعار  رضوان الله علي
ــة اإلمام الهادي عليه  للمرة األوىل يف مدرس

السالم حني قال :
ــم تملكون رصخة أن تنادوا: [ الله  ” ألست
ــوت إلرسائيل/  ــا / امل ــوت ألمريك ــرب/ امل أك
ــالم]  ــرص لإلس ــود / الن ــىل اليه ــة ع اللعن
ــن ألي واحد منكم  ــت هذه رصخة يمك أليس
أن يطلقها؟ بل رشف عظيم لو نطلقها نحن 
ــذه املدرسة،  ــون ه ــة فتك ــذه القاع اآلن يف ه
ــذه الرصخة  ــم أول من رصخ ه ــون أنت وتكون
ــإذن الله - ستكون رصخة  التي بالتأكيد - ب
ــل ويف أماكن  ــده، ب ــذا املكان وح ــس يف ه لي
ــم - إن  ــدون من يرصخ معك ــرى، وستج أخ
شاء الله - يف مناطق أخرى ” ثم نتساءل: كم 
ــق يف داخل اليمن وخارجه رددت  من املناط
ــار؟؟!!  ــذا الشع ــت ه ــة وأطلق ــذه الرصخ ه

وبالذات يف األيام األخرية!!!
الشعار ... يجمعنا وال يفرقنا

ــار  حول  ــوال لكل ما يث ــد مربرا مقب ال أج
ــا يف املساجد  ــار (الرصخة) وترديده الشع
ــد انه  ــا أعتق ــات  وم ــات والفعالي واملهرجان
ــى يتحقق  ــف حت ــن يتوق ــار ول ــل يث سيظ
ــع مضامينه،، كما أن   الشعار وتتحقق جمي
ــة والبلبلة املثارة بني حني وآخر  تلك الضج
ــري - املتواضعة جدا -   ــد يف وجهة نظ ال أج
ــق  أو أي داٍع لحدوثها .. ال دينيا،،  أي منطل
ــا،، وال منطقيا ،، وال  ــا ،،:وال أخالقي وال وطني
ــادا إىل معرفتي البسيطة  سياسيا ،، واستن
ــن بالرضورة  ــن الدي ــو معلوم م ــدا بما ه ج
ــي  وموروث ــذرة  املتج ــة  الوطني ــي  وتربيت
ــة  وبعقلي ــي  اليمان ــي  والقيم ــي  األخالق
ــأس به باألنظمة  ــق سوي واطالع ال ب ومنط
ــم العالم ،،  ــت وتحك ــة التي حكم السياسي

سأحاول جاهدا أن أثبت لكم ذلك.
� أوًال دينياً :

ــم مضمونها الرباءة من  الرصخة يف صمي
ــرباءة واجبة حيث يقول  أعداء الله وهذه ال
الله تعاىل ” وأذان من الله ورسوله إىل الناس 
ــرب أن الله بريء من املرشكني  يوم الحج األك
ــه“ فاآلذان يفيد رفع الصوت لإلعالم  ورسول
ــو يف أذان  ــا ه ــا كم ــوة إليه ــرباءة والدع بال
الصالة فهو لإلعالم بدخول وقتها والدعوة 

إلقامتها ،،
وقوله ”إىل الناس ” للعموم ال للخصوص 
ــا بينهم  ــأداء املؤمنني بها فيم ــال يكتفى ب ف

فقط بل وإبالغها إىل غريهم من الناس ،،
ــدد الوقت  ــج األكرب ” ح ــه ”يوم الح وقول
ــل وقت  ــي ك ــألداء فف ــني ل ــان املناسب واملك
ــع ويحتشد املسلمون البد من إعالن  يجتم
ــة اكرب  ــوم عرف ــار ي ــا،، باعتب ــرباءة ورفعه ال
تجمع للمسلمني عىل اإلطالق وابرز مظاهر 
ــام ومتابعة  ــم والذي يحظى باهتم وحدته
ــر البقاع عىل  ــذا املكان هو اطه ــني  وه العامل
ــر  ــدس الشعائ ــار ألق ــه األرض واملخت وج
ــاط الوثيق بني  ــح االرتب ــة وهذا يوض الديني
الشعائر الدينية واألماكن املقدسة وإعالن 

الرباءة من أعداء الله.
ويف قوله تعاىل ” ان الله بريء من املرشكني 
ورسوله ” تأكيد عىل الرباءة وتحديدا ألعداء 
ــه ورسوله الذين كانوا يف حينها املرشكني  الل
ــرس والروم ومن بعدهم  وكانوا فيما بعد الف
ــني وغريهم حتى أصبح أعداء الله  الصليبي
ــار العاملي  ــه يف أيامنا  قوى االستكب ورسول
،أمريكا ،وإرسائيل إذاً فالرباءة واجبة يف كل 
ــص يف الشعائر  ــاع للمسلمني وباألخ اجتم

الدينية كالحج والجمعة.

� ثانياً وطنياً :
ــة  ــرثوات الطبيعي ــرايف وال ــع الجغ املوق
ــن  ــة لليم ــة والتاريخي ــة الحضاري والقيم
ــوى  الق ــاع  أطم ــط  مح ــا  منه ــت  جعل
ــة  ــق ثقاف ــة وخل ــة االستكباري االستعماري
ــاع تعترب  ــك االطم ــة لتل ــة واملقاوم املواجه
ــدرات  ــل الق ــة يف ظ ــرث فعالي ــالح األك الس
ــدودة  املح ــة  والدفاعي ــة  التسليحي
واملتواضعة جدا ،، وبالتايل فرتديد الرصخة 
ــل الجميع يف حالة  وتلقينها لألجيال يجع
استعداد وتأهب دائم للمواجهة والتصدي 
ــر لتطوير  ــاد والجهد املستم والسعي الج
ــردع وأيضا  ــة ووسائل ال ــدرات الدفاعي الق
ــعوب العالم  ــة لحكومات وش ــث برسال يبع
ــاري أن تحقيق مطامعهم ستكون  االستعم

باهظة التكلفة إن لم تكن مستحيلة.
� ثالثاً أخالقياً :

ــم يرغم  ــىل أحد ول ــرض الشعار ع ــم يف ل
ــعار   ــم يستنكر أي ش ــده ول ــد عىل تردي أح
ــل  ــة، فه ــات اليمني ــن املكون ــون م ألي مك
ــه عىل ترك  ــام أنصار الل ــن اإلنصاف إرغ م
ــيل عنه الحقا  ــا وفرض التخ ــار سابق الشع

واستنكاره حاليا؟؟!!
ــة يف الستني والسبعني  من حرض الجمع
ــي  ــارات الت ــدا الشع ــر جي يف 2011م يتذك
ــني ،، الشعب  ــب التسليمت ــت تطلق عق كان

يريد.........
ــار الله حينها بتحريمها  فهل أفتى أنص
ــزوا فيمن هتفوا  ــوا يف استنكارها أو مل أو كتب

بها؟؟
ــك  ــالق ميزانا فهو بال ش ــان لألخ ــإذا ك ف

اإلنصاف ،، فأين املنصفون.
� رابعاً منطقياً :

ــه األرض ال  ــىل وج ــم ع ــد مسل ــل يوج ه
يقول ”الله أكرب“ ؟

ــن  ــق م ــا تضاي ــم أن مسلم ــل سمعت ه
سماعها؟

ــرىض عىل  ــر بال ــد مسلم يشع ــل يوج ه
سياسات أمريكا تجاه الشعوب اإلسالمية؟

ــدح ويثني عىل  ــا يم ــل سمعتم مسلم ه
جرائم أمريكا يف بالد املسلمني؟؟

ــن األيام أمريكا  ــكر مسلم يف يوم م هل ش
عىل مواقفها من القضية الفلسطينية؟

هل يوجد مسلم يحب إرسائيل؟ ويعرتف 
لها بحق يف فلسطني؟؟

ــم  وجرائ ــازر  بمج ــم  مسل ــرىض  ي ــل  ه
إرسائيل يف أبناء فلسطني ؟؟

هل سمعتم بمسلم يقر بحق إرسائيل يف 
ــد األقىص من أجل بناء الهيكل  هدم املسج

املزعوم؟
ــة األمريكية وزوال  أليست نهاية الهيمن

إرسائيل أمنية يف قلب كل مسلم؟؟
ــل ينكر مسلم دور اليهود التآمري ضد  ه
اإلسالم واملسلمني منذ فجر الرسالة وحتى 

اليوم؟؟
ــه الدائمة األبدية  حد لعنة الل ــل ينكرـ  ه

لليهود؟؟
ــدع الله  ــم لم ي ــان مسل ــد لس ــل يوج وه

بالنرص لإلسالم؟؟
ــد من يجيب عىل سؤال واحد  وهل سأج

من اسئلتي بـ“نعم يوجد“ ؟؟
ــك ما يدعو  ــك وال أجد بعد ذل ــن ذل ال أظ

لالعرتاض واالستنكار عىل رفع الشعار
ــن مشاعره  ــري ع ــن التعب ــز ع ــن عج فم
ــق به استنكار من عربوا عنها  كمسلم؟؟ يلي

بشجاعة وثبات!!
� خامساً سياسياً :

ــة  الديموقراطي ــة  السياسي ــة  األنظم
ــادة  الحديثة التي تشبعت مسامعنا باإلش
ــد وسائلها  ــح بحم ــا والتسبي ــة به واملقارن
ــا ،، تقوم عىل  ــة نتائجه ــاء عىل عظم والثن
ــة التعبري عن  ــر واملعتقد وحري ــة الفك حري
ــر واملعتقد فرض  ــرأي فهل من حرية الفك ال
ــني رؤاها  ــا وتهج ــني أفكاره ــا وتدج تغيريه

ونسف معتقداتها؟؟
ــد الرصخة عن  ــرج الشعار وتردي وهل خ

إطار حرية الرأي والتعبري ؟؟
ــة تحظره  ــزه الديموقراطي ــا تجي أم أن م

أهواء الديموقراطيني ؟!
ــادره مخاوف  ــري تص ــه الدسات ــا تكفل وم

واضعيها؟؟
ــه مصالح  ــة تحرم ــه السياس ــا أحلت وم

السياسيني وأرباب سياستهم ؟؟

الشعار .. من املنرب إىل املرتس
ــي مشاهد  ــالم الحرب ــا ينرش اإلع عندم
ــش واللجان  ــارات الجي ــازات وانتص إلنج
 ، ــة  والكرام ــزة  الع ــات  جبه يف  ــة  الشعبي
ــني  ــر اليمني ــري إىل أساري ــل التباش تتسل
ــم  ــاء ، وترتس ــا دون استثن ــرار جميع األح
ــم ، وتتخلل  ــوخ عىل ثغوره ــة الشم ابتسام
مشاعر اإلباء أضالعهم التي تضم الكربياء 
ــع ألحاديث  ــم ، فريهفون املسام يف صدوره
ــام يتجاوز بكثري كل  أولئك األبطال ، باهتم
ــة والدولية ،  ــات الرسمية املحلي الترصيح
ــون ألصواتهم اململوءة إرصارا وثباتا  ويطرب

ونخوة وحمية وهم يزوملون ويرصخون ،
نعم ويرصخون ؟؟

وما الغريب يف ذلك !!
ــم الرصخة  ــد هنالك من تزعجه بالتأكي
ــا من تلك  ــن تفنن يف قصه ــك أيضا م وهنال

املشاهد !!
ــوم يعتربها  ــى الي ــازال حت ــاك من م وهن

موجهة ضده !!
وهناك من يعتربها شعارا سياسيا أجوفا 

كتلك الشعارات التي رفعت من قبل !!
ــل موقف  ــم موقف ولك ــد منه ــل واح ولك
ــا كتبنا من قبل  تحت  ــه ، لذلك عندم مربرات
عنوان ”الشعار يجمعنا وال يفرقنا“ حاولنا 
ــن  ــاح ع ــول الصح ــذوي العق ــاح ل اإليض
ــاول كل  ــربرات ، نظريا بتن ــك امل ــوط تل سق
ــا التربيرات  ــي اعتمدت عليه ــب الت الجوان
ــاء  ــاول إسقاطها عمليا إن ش ــا سنح ، وهن

الله .
ــرت آنفا ، إننا كلنا نطرق السمع  فكما ذك
ــن يف  ــث املجاهدي ــرب ألحادي ــم ونط ونهت
الجبهات وزواملهم ورصخاتهم ، ولم يسبق 
ــا أو استنكرها أو المهم  ألحد أن انزعج منه
ــا أو االمتناع عنها  ــا ، أو طالبهم برتكه عليه
ــك ؟؟ ألن املشكك  ــدث ذل ــم يح ــاذا ل !!! فلم
ــع عىل جدواها  ــا يخرسه الدليل القاط فيه
ــكك يف جدواها يرى واقع انجازاتها ،  واملتش
والحاقد يعجز عن الطعن يف حقيقتها وهي 
ــررة ، والتحصينات  ــع املح ــىل يف املواق تتج
ــات  ، واآللي ــرة  ــراج املفج ، واألب ــرسة  املنك
ــس يف  ــىل كالشم ــرة ، تتج ــة واملدم املحروق
ــد السماء ووجه النهار ، دامغة الفرتاءات  كب
ــرات  وتربي ــف  املرج ــاعات  وإش ــق  املناف

السياسيني واملتحزبني .
ــدون  ــك املجاه ــرتع أولئ ــل اخ ــن ه ولك
ــد  ــك املشاه ــة يف تل ــك الرصخ ــال تل األبط
ورددوها للمرة األوىل ؟؟ ملاذا يجهل البعض 
ــة املتارس  ــر أن رصخ ــل بعض آخ ويتجاه
ــة املعارك  ــة املنابر وأن رصخ ــداد لرصخ امت

امتداد لرصخة املساجد !!؟؟
ــون عن حقائق ال  ملاذا يتغافلون ويتعام

جدال فيها ؟؟
ــىل مواجهة  ــد يجرؤ ع ــة أن ال أح حقيق

القوى الكربى إال من اعتقد بأن الله أكرب ،
ــداء الله ويف سبيل الله  وأنه لن يقاتل أع
إال من توىل الله وأوليائه وتربئ من أعدائه ،

ــىش مواجهتهم من لم يخش  وأنه لن يخ
أن يرصخ يف وجههم،

ــم األمن تأكد من  ــه لن يصمد يف قتاله وأن
عدائهم وخطرهم .

ــن انطلقت الرصخة  ــد يجهل من أي ال أح
ــد يستطيع أن ينكر أين وصلت ، وال  ، وال أح
يخفى عىل أحد مصري من أطلقوها يف أيامها 
ــم وحشية  ــم رغ ــم وإرصاره األوىل وال ثباته
ــون األمن السيايس ،  وهمجية وقسوة سج
ــىس أحد أن ذلك الشاب الذي رفع  كما ال ين
ــه صارخا بالشعار بجواره يف الصف بعد  كف
ــاب الذي رفع  ــو ذات الش ــالة الجمعة ه ص
يمينه حامال بندقيته مرددا الرصخة بجوار 
إبرامز محرتقة يف عسري أو نجران أو جيزان 
ــة تحتاج إىل إعداد  ــن يعرف أن املواجه ، وم
ــالح وموقف ، كيف  ــاج إىل س ــداد يحت واإلع
ــالح وموقف ، سالح  ــرف أن الشعار س ال يع
ــات تسمو  ــادي ، معنوي ــوي وموقف م معن
ــوالء والرباء والحب  بقيم التحرر واإلباء وال
ــال  ــاد واستبس ــا جه ــداء ، ويجسده والع

وثبات وصمود وتضحية .
ــورة املرحلة  ــع خط ــك يدرك الجمي الش
ــرات التي تحاك  ــم التحديات واملؤام وحج
ــا تعززه  ــا ، إدراك ــعبنا وأمتن ــد ش ــذ ض وتنف
ــة واملفروضة ، فكيف  حالة املواجهة القائم
ــة أن  ــة بكلم ــىل املواجه ــرؤ ع ــم يج ــن ل مل
ــن يزعجه  ــف مل ــة ؟! وكي ــه برصاص يواجه

موقف مناهض للعدو أن يشارك يف صناعة 
انتصار ؟! أنها رصخة:

الله اكرب
املوت ألمريكا

املوت إلرسائيل
اللعنة عىل اليهود

النرص لإلسالم
ــر املساجد إىل  ــة املواجهة من مناب رصخ

متارس املعارك.
الشعار .. والله ال يهدي القوم الظاملني

ــة  ــىل الرصخ ــا ع ــزال معرتض ــن ال ي وم
ــة  ــال لحقيق ــال أو متجاه ــا ، جاه وترديده
الشعار ، فليعلم ، أن هذا الشعار يف حقيقته 
ــب ديني بإعالن الرباءة من أعداء الله  ، واج
ــزام أخالقي  ــارى ، والت ــود والنص ــن اليه م
ــيم اإلباء والعزة والكرامة ورفض  تفرضه ش
الذل والهوان ، باعتبار اإلفصاح عن املوقف 
ــوت بذلك  ــداءات ورفع الص ــض لالعت الراف
ــن فعله ، وهو أيضا حق إنساني  أقل ما يمك
ــد  ــي ، عن ــرشي طبيع ــل ب ــول ، ورد فع مكف
تعرض الفرد أو الجماعة أو الشعب أو األمة 

للخطر .
ولكن .....

ــاذا نعرف نحن هذه الحقيقة ويجهلها  مل
اآلخرون ؟؟!!

ــن البديهيات  ــذه الحقيقة م ملاذا نرى ه
ــا ولو حتى  ــون عن رؤيته ــى املعارض ويعم

من الفرضيات ؟؟!!!
ملاذا ندرك بساطة ووضوح هذه الحقيقة 
ــوض  الغم ــة  بالغ ــون  املنزعج ــا  ويعتربه

والتعقيد ؟؟!!
ملاذا نحارب يف سبيل حقنا يف رفع الشعار 
وترديد الرصخة  ويحاربونا عسكريا وفكريا 

وإعالميا ملنعه وإرغامنا عىل تركه ؟؟!!
ــاء وطن واحد ، ديننا  ملاذا ونحن كلنا أبن
ــا واحد ، وعدونا  ــا واحد ، كتابن واحد ، نبين

واحد ؟؟!!
ملاذا ونحن من قومية عربية واحدة ، وأمة 
ــم واملبادئ  ــدة ، لنا ذات القي ــة واح إسالمي
ــت نسب التمسك  ــد ، ومهما تفاوت والتقالي

بها ال أحد يجرؤ عىل التنكر لها ؟؟
ــاذا ونحن جميعا نشأنا يف بيئة واحدة  مل
، تنفسنا ذات الهواء ، ورشبنا من ذات املاء ، 

و ظللتنا ذات السماء ؟؟
خلقنا الله جميعا بعقول وقلوب وعيون 
ــن يف  ــذا التباي ــل ه ــاذا ك ــواه وآذان ، فلم وأف

مسألة كهذه ؟؟.
ــا علينا سوى التأمل يف  ملعرفة اإلجابة م
ــا أَُيَّها اَلِّذيَن آَمُنوا َال  هذه اآلية قال تعاىل ( َي
ــارَٰى أَْوِلَياَء َبْعُضُهْم  ــُذوا اْلَيُهوَد َوالَنَّص َتَتِّخ
ــْم َفإَِنُّه ِمْنُهْم   نُك ــاُء َبْعٍض َوَمن َيَتَوَلُّهم ِمّ أَْوِلَي
اِلِمنَي) فمواالة  ــْوَم الَظّ ــَه َال َيْهِدي اْلَق إَِنّ الَلّ
ــك منهم ، فتصبح  اليهود والنصارى تجعل
ــول الشهيد القائد  من الظاملني ، ويف هذا يق
ــن حيث ال  ــه ”فتصبح م ــه علي ــوان الل رض
ــاد تنطلق  ــاً يف كل عملية إفس تشعر رشيك
ــو بقية  ــذا العالم، نح ــة يف ه ــن أي منطق م
البرش من داخل أمريكا، من داخل إرسائيل، 
ــل أي منطقة  ــل بريطانيا من داخ من داخ
ــح  ــود فتصب ــرات اليه ــا مؤام ــق منه تنطل
ــئ،  ــل سي ــل عم ــاً يف ك ــم رشيك ــك له بتولي
ــذه األرض يف أي بقعة كانت من  ــد يف ه مفس
ــد أن التويل قضية سهلة؟  األرض. هل تعتق
ــة ألن التويل يجعلنا  ــل ليست سهل ” بالفع
ــن  ــون م ــم نك ــح منه ــا نصب ــم ، وعندم منه
الظاملني ، وعندها نكون خارج نطاق الهداية 
، خارجها بالتأكيد اإللهي وليس احتماال أو 

مظنة أو تقديراً .
ومادامت املواالة ألعداء الله تغلق علينا 
ــح لنا  ــرباءة منهم تفت ــإن ال ــة ف ــاب الهداي ب
الباب عىل مرصاعيه لها ، ولذلك وخوفا من 
ــة ، استمر وسيستمر  هذه النتيجة الحتمي
ديدن االستهداف لهذا الشعار ولحملة هذا 
الشعار ، فمن فتح بالرباءة باب الهداية ، لن 
ــداد الطواغيت وظلمهم  يظل عرضة الستب
 ، ــرتاءات  لالف وال  ــالالت  للض ــريا  أس وال   ،
وسيتحرر من قيود كهنة املعبد واستغاللهم 

واتجارهم به واستضعافه .
ــدي القوم  ــف .. ألن الله ال يه ــذا نختل له

الظاملني.

ــو ٢٠١٨م - العدد ١٩٥٩٨ ــدة ١٤٣٩ه - ١٧ يولي ــاء: ٤ ذو القع Tuesday: 4 Tho Alqeadah 1439 - 17 July 2018 - Issue No. 19598الثالث


