
  / أحمد زيدان
ــن مقبويل ومعه  ــر املالية الدكتور حس ــن نائب رئيس الوزراء وزي دش
ــوكل املركز الجديد للعالج  ــكان الدكتور طه املت ــر الصحة العامة والس وزي
ــاالت  ــبة االحتف ــة بمناس ــات الخاص ــال ذوي االحتياج ــي لألطف الطبيع

بالذكرى السنوية الرابعة لثورة 21 سبتمرب.
ــاد نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية وزير املالية الدكتور  و أش
ــني مقبويل يف االفتتاح بمبادرة مؤسسة الشعب االجتماعية للتنمية  حس
ــام الخاصة  ــم كافة األقس ــالج الطبيعي يض ــز متخصص للع ــاح مرك افتت

بعالج األطفال املعاقني .
ــد أعداد  ــدوان وتزاي ــل ظروف الع ــز يف ظ ــذا املرك ــاح ه ــال : إن افتت وق
ــة وإعادة التأهيل،  ــم بأمس الحاجة للرعاي ــني من األطفال الذين ه املعاق

عمل يؤكد مدى قدرة هذا الشعب عىل الصمود ومواجهة العدوان.. مشريا 
إىل أن الحكومة تويل مثل هذه األعمال جل االهتمام.

ــكان الدكتور طه املتوكل إن  ــن جانب قال وزير الصحة العامة والس م
افتتاح هذه املركز يعد انتصارا إلرادة الحياة لدى الشعب اليمني الصامد 

يف مواجهة عدوان بربري وحيش استهدف كل يشء طيلة 4 سنوات. 
ــز ملا يقدمه من خدمة  ــكان للمرك وأكد دعم وزارة الصحة العامة والس

كبرية وجليلة لرشيحة املعاقني األطفال وإعادة تأهيلهم.
ــعب  ــة الش ــال رئيس مجلس إدارة مؤسس ــورة" ق ــح لـ"الث ويف ترصي
ــتة أقسام وهي  االجتماعية الدكتور أحمد الكبيس: إن املركز يتكون من س
ــم  ــم العالج الوظيفي وقس ــادة التأهيل وقس ــالج الطبيعي وإع ــم الع قس
ــم العالج الحراري وقسم النطق والتخاطب وقسم  العالج الكهربائي وقس

الوخز باإلبر الصينية.
ــز العالج  ــاح مرك ــادة افتت ــىل إع ــت ع ــة حرص ــرياً إىل أن املؤسس مش
ــعار "يد تبنى ويد  ــيدا منها لش ــيعه يف مبنى جديد تجس الطبيعي وتوس
ــق التدخل املبكر للحد من أثر  ــي" حتى يكون املركز قادرا عىل تحقي تحم
اإلعاقة للطفل واألرسة عىل حد سواء ورفع الوعي الصحي ملختلف أفراد 
ــن خالل املحارضات  ــف بحقوق األطفال ذوي اإلعاقة م ــع والتعري املجتم

التثقيفية والزيارات واملسوحات امليدانية إىل كافة الجهات ذات العالقة.
ــؤون اللوجستية اللواء  ــاعد وزير الدفاع للش حرض افتتاح املركز مس
ــؤون االجتماعية لقطاع التنمية  ــاعر ووكيل وزارة الش ــفر الش صالح مس
ــعب االجتماعية  ــة الش ــروش واملدير العام ملؤسس ــى ق ــة يحي االجتماعي

للتنمية أكرم باكر.

مقبولي ووزير الصحة يفتتحان المركز الجديد للعالج الطبيعي ل�طفال ذوي االحتياجات الخاصة مقبولي ووزير الصحة يفتتحان المركز الجديد للعالج الطبيعي ل�طفال ذوي االحتياجات الخاصة 

ــرية  ــاركة يف مس ــعب اليمني للمش ــة املنظمة للفعاليات أبناء الش ــت اللجن دع
العارش من محرم عرص اليوم الخميس بالعاصمة صنعاء.

ــاركة الفاعلة يف  ــه أهمية املش ــخة من ــبأ) نس ــدت اللجنة يف بيان تلقت (س وأك
ــم وحصار جائر  ــرية الجماهريية التي تأتي واليمن يتعرض لعدوان غاش هذه املس

والتأكيد عىل استمرار الصمود والثبات يف مواجهة الظلم والطغيان.
وحددت اللجنة شارع املطار بالعاصمة صنعاء مكانا ملسرية العارش من محرم.

دعوة  للمشاركة في مسيرة العاشر من محرم عصر اليومدعوة  للمشاركة في مسيرة العاشر من محرم عصر اليوم

صنعاء / سبأ
ــبتمرب يف  ــعلة ثورة الـ 21 من س ــدة يف حفل إيقاد ش ــاف ومرش ــارك 500 كش يش

ذكراها الرابعة مساء اليوم الخميس بميدان التحرير بالعاصمة صنعاء.
ــات النهائية  ــس الربوف ــدات أم ــفية وزهرات املرش ــباب الحركة الكش ــرى ش وأج

بملعب الظرايف بصنعاء استعدادا للعرض الشبابي احتفاًء بهذه املناسبة.
ويف هذا الصدد اطلعت وكيلة الشباب والرياضة لقطاع املرأة هناء العلوي ومعها 
ــدات فاتن حمود  ــة العامة للمرش ــد واملفوض ــافة عبدالله عبي ــوض العام للكش املف
ــبابي الكشفي واإلرشادي الذي سينفذه  عيىس، عىل الربوفات النهائية للعرض الش

الشباب مساء اليوم الخميس بميدان التحرير.
ــكرتري الجمعية مطهر  ــدات وس ــة املرش ــافة ومفوض ــوض العام للكش ــار املف وأش
ــعلة ثورة الـ 21 من سبتمرب  ــباب والزهرات يستعدون إليقاد ش ــواري إىل أن الش الس
مساء اليوم بميدان التحرير.وأشاروا إىل أن 350 كشافا و150 مرشدة سيشاركون يف 

حفل إيقاد الشعلة والعرض الشبابي بميدان التحرير .

  / أسامء البزاز 
ــية  ــلع الغذائية واألساس ــواق والس ــة عىل األس ــة للجان الرقاب ــود حثيث بجه
وبمتابعة ودعم من وزير الصناعة والتجارة األخ عبدالوهاب يحيى الدرة تواصل  
ــم ضبط 267 مخالفة  ــا  لليوم الثالث عىل التوايل حيث  ت ــان امليدانية عمله اللج
ــعار املواد الغذائية  ــملت املخالفات رفع أس من عدد 188 محرض ضبط . حيث ش
ــبة املتفق عليها بني الوزارة والتجار واملستوردين باإلضافة  واألساسية فوق النس

إىل عدم إشهار األسعار ونقص األوزان  ورفض التعامل مع اللجان وغريها. 
ويف ترصيح خاص للثورة أوضح خالد الخوالني مدير مكتب الصناعة باألمانة 
ــعار املقدمة من  ــربرة ومتابعة األس ــعار غري امل ــة تأتي لضبط األس ــذه الحمل أن ه
ــية كالدقيق والقمح وبقية  ــني للمواد الغذائية واألساس ــار واملنتجني والبائع التج

املواد السلعية  كاملياه والخبز والزبادي والحقني . 
ــات قامت بعملها  ــىل   10 مديري ــكيل 30 لجنة موزعة ع ــه تم تش ــار إىل أن وأش
ــىل أكمل وجه  وضبطت خالل الثالثة األيام األوىل من النزول امليداني ما يقارب  ع
ــدد 510 محارض يجرى اآلن  ــا ضبطت يف محارض  ضبط ع ــة جمعيه 800 مخالف

استكمالها ليتم تسليمها للنيابة والبت فيها أوال بأول.
ــتمرة لضمان  ــيكون بصورة مس ــح الخوالني إن هذا  النزول امليداني س  وأوض

استقرار األسعار يف األسواق .

استعدادات شباب 8يقاد شعلة ثورة الـ استعدادات شباب 8يقاد شعلة ثورة الـ ٢١٢١ من سبتمبر من سبتمبر

لجان الرقابة على ا<سواق تواصل عملها لجان الرقابة على ا<سواق تواصل عملها 
وتضبط وتضبط ٢٦٧٢٦٧ مخالفة جديدة مخالفة جديدة

ــالفورد  ــة س ــاء يف جامع ــل علم توص
ــواد  م أن  إىل  ــرت،  بمانشيس ــة  الربيطاني
ــع  القواق ــن  م ــتخلصة  مس ــة  كيميائي
ــواع  أن ــالج  ــاعد يف ع ــد تس ق ــة،  البحري
ــات، خصوصا عند  ــة من الرسطان مختلف

األطفال.
يف  ــوي  الحي ــب  الط ــاء  علم ــد  ووج
يف  ــودة  املوج ــكريات  الس أن  ــة،  الجامع
ــة بنفس  ــت فعال ــرية، كان ــع الصغ القواق
ــتخدمة يف عالج  ــري املس ــتوى العقاق مس

أنواع من الرسطانات. 
ــادة  ــني أن امل ــق الباحث ــف فري واكتش
ــبة  ــة يف القواقع قد تكون مناس الكيميائي
ــان،  بالرسط ــني  املصاب ــال  االطف ــالج  لع
ــا  وآثاره ــة،  املنخفض ــميتها  لس ــرا  نظ
ــة بأدوية الرسطان  الجانبية األقل، مقارن

املستخدمة حاليا.
ــكريات القواقع  ــد اخترب العلماء س فق
ــدي والرئة  ــدم والث ــالج رسطانات ال يف ع
ــجعة  ــون، حيث أظهرت نتائج مش والقول

إيجابية.
ــري  ــي، كب ــد ب ــور ديفي ــاف الدكت وأض

ــالج الرسطان تقوم  ــني أن أدوية ع الباحث
ــة،  ــا املصاب ــام الخالي ــاف انقس ــىل إيق ع
ــادة  ــىل زي ــد ع ــالج الجدي ــيعمل الع وس
ــع  ــة م ــا الرسطاني ــري الخالي ــة تدم فعالي
ــن األرضار  ــدر ممكن م ــل ق ــبب بأق التس

لألنسجة والخاليا السليمة.

ــام بمنح  ــعودي ق ــي أن النظام الس ــر ملوقع أردن ــف تقري كش
أعضاء من زمرة خلق اإلرهابية 3 أطنان من الذهب وعدة حقائب 

مملوءة بالساعات الفاخرة.
ــابقاً يف زمرة  ــرياً س ــواً كب ــي فإن عض ــع أردن ــح ملوق ويف ترصي
ــذه الزمرة اإلرهابية تلقت من  ــي خلق اإلرهابية اعرتف أن ه منافق

السعودية عدة أطنان من الذهب وساعات رولكس.
وأعلن "مسعود خدابنده" بأنه كان مسؤوالً عن نقل البضائع 

الغالية الثمن بمئات ماليني الدوالرات إىل تلك الزمرة اإلرهابية.
ــدو يف عهد تركي  ــوالت يتم نقلها عىل ما يب ــت هذه الحم وكان

الفيصل عندما كان رئيساً لالستخبارات السعودية.
ــكا كان لها من خالل توفري  ــب ما ورد يف التقرير إن أمري وحس

ــني" دور يف نقل  ــدة لالجئ ــم املتح ــة األم ــون دوالر لـ"وكال 20 ملي
ــراق إىل ألبانيا، وتقديم  ــي خلق من الع ــن أعضاء منافق اآلالف م

مبالغ كبرية أللبانيا من أجل إنشاء معسكرات لهذه الزمرة.
ــق اإلرهابية يف وقت  ــي لزمرة منافقي خل ــي الدعم األمريك يأت
ــات اإلرهابية  ــام 2011 يف قوائم املنظم ــت هذه الزمرة حتى ع بقي
ــة إال أنها أُخرجت من  ــل وزارة الخارجية األمريكي ــة من قب املعلن
هذه القائمة يف العام ذاته من دون ان يطرأ أي تغيري عىل نهجها.
ــك التي  ــيما تل ــعة والس ــن األبحاث الواس ــة م ــد مجموع تؤك
أجرتها وزارة الخارجية األمريكية أن زمرة منافقي خلق اإلرهابية 
ــي، ال تتمتع بأي دعم  ــا بدماء 17 ألف إيران ــي تلطخت أيديه الت

يف إيران.

ــان مـــن أعـــمـــاق الــبــحــار ــرط ــس ــد لــمــرضــى ال ـــل جــدي ــان مـــن أعـــمـــاق الــبــحــارأم ــرط ــس ــد لــمــرضــى ال ـــل جــدي أم

النظام السعودي يمنح أعضاء من زمرة خلق ا8رهابية النظام السعودي يمنح أعضاء من زمرة خلق ا8رهابية ٣٣ أطنان من الذهب أطنان من الذهب
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أحمد يحيى الديلمي      
يوميات الثورة

ــوع للمدعو علي  ــف الدنب ــاب تكلي ــن قرأ خط م
ــد  عن ــف  يتوق ــم  ل ــردي  الت أن  ــيجد  س ــن  محس
ــتهانة بالنفس بقدر ما كشف عن  البشاعة واالس
ــمون  ــالم والخنوع المهين ممن يس حالة االستس
ــية  ــدوان األساس ــة الع ــرعية لدول ــهم بالش أنفس
ــعودي فالدنبوع وهو يعلم  ممثلة في النظام الس
ــوري بال مهام وال  ــم اليقين أنه مجرد رئيس ص عل
ــاء للوطن  ــن قيم االنتم ــؤوليات تُذكر تجرد م مس
وأهمها صيانة السيادة واالستقالل وكرامة الذات 
لم يتحرج عن توقيع التكليف المذيل بعبارة بعد 
ــعودي  ــفير الس ــاور مع محمد ال جابر الس التش
ــر وكان عميال  ــذ زمن مبك ــرب الخيانة من ــه تش ألن
لبريطانيا العظمى ، مما اضطر حكومة الثورة في 
ــم عليه باإلعدام لذلك  عدن الى محاكمته والحك
ــكان عمل  ــر الخطاب الى م ــم يش ــتغرب إن ل ال نس
ــفير للداللة القطعية على انه الحاكم الفعلي  الس
ــة  ــة الواقع ــاحة الجغرافي ــوا – للمس ــن – عف لليم
ــة عجيبة ان  ــت مفارق ــت نير االحتالل – أليس تح
تتعمد دولة العدوان األساسية فضح الرجل الذي 
ــرعيته المزعومة  ــى على ش ــت أعوام تتباك أمض
لينتهي به الحال الى هذا الواقع المزري واإلمعان 
ــار الرئيس والمرؤوس  ــويه الصورة باعتب في تش
ــرد مرتزقة  ــادق مج ــة الفن ــي أورق ــكعين ف المتس
وعمالء وفي اعلى حد لما يمكن اعتباره احتراما 
ــيين  ــض منهم التعامل معهم الجئين سياس للبع
ــي فإن  ــعودي وبالتال ــفير الس ــن إلدارة الس تابعي
ــف  التكلي ــات  خطاب ــة  وصياغ ــام  المه ــع  توزي
ــب الحكومة الهالمية  وقرارات التعيين في مناص
ــفير الجابر  ــى الس ــرف خاصة يتول ــاغ في غ تُص
ــوع للتوقيع عليها  ــا إلى الدنب ــا وأخذه صياغته
ــة أو اعتراض ، المشهد برمته يكشف  دون مناقش
عن مستوى السقوط األخالقي واالنحدار القيمي 
ــهم وقبلوا بان  ــاس ألنفس ــاه هؤالء الن الذي ارتض
ــطرنج يحركها المعتدون  يتحولوا إلى أحجار ش
كيفما يحلو لهم وانّى شاءوا ، أفضل توصيف لهذا 

الواقع قول الشاعر العظيم المتنبي :
ما لجرح  من يهن يسهل الهوان عليه    

بميت إيالم
ــوم ذل ) رد أخر  ــوا عزيز ق ــق احدهم (ارحم عل
ــم باعوا  ــتحقون الرحمة ألنه ــوم ال يس ــؤالء الق ه
الوطن واستهانوا بكرامة المواطن ومكنوا األعداء 
من استباحة األرض وانتهاك الكرامات واألعراض 

بال حياء أو خجل . 
السجال واألخذ والرد أعاد الذاكرة إلى الماضي 
الستحضار مشاهد مماثلة أهمها موقف الصالبة 
ــلط  ــة التس ــب حال ــن عق ــن اليمنيي ــدي م والتح
ــع أنها جاءت  ــتبداد من القوات المصرية م واالس
ــا وكانت  ــاع عنه ــبتمبر والدف ــورة 26 س ــرة ث لنص
ــس الحاجة إليها ألن زحف  ــة الثورة في أم حكوم
ــن العاصمة، إال  ــة كان قد اقترب م ــوى المعادي الق
ــلوب التعاطي مع  ــى أس ــول االختالالت إل أن وص
ــة المواطن  ــتهداف كرام ــة واس ــارات الثوري الخي
ــتويات  ــة عارمة بلغت أعلى مس أحدثت انتفاض
ــب المصري  ــب الجان ــار غض ــا آث ــؤولية مم المس
وكان رد الفعل مفزعاً اقتضى أخذ الحكومة وكبار 
ــؤولين إلى القاهرة وإيداعهم في السجون  المس
ــوم  ــتاذ المرح ــت األس ــة جعل ــروف صعب ــي ظ ف
ــهيرة  ــه الش ــق عبارت ــان يطل ــد نعم ــد محم احم
ــا نبحث  ــول أصبحن ــن حرية الق ــث ع ــا نبح (كن
ــت المظاهرات  ــل ظل ــول) بالمقاب ــة الب عن حري
ــة  ــدن اليمني ــي الم ــد ف ــات تتصاع واالحتجاج
ــرة والداخل  ــجناء في القاه ــى أن تم إطالق الس إل
ــة أما من   ــحاب القوات المصري ــالن عن انس واإلع
جارى القوات المصرية من اليمنيين فقد وُجهت 
ــجن  ــة الخيانة منهم  من تم إيداعه الس إليه تهم
ــن حتى من خرج  ــروا إلى خارج الوط وآخرون ف
ــجن بعد ذلك ظلت اللعنة تالحقه إلى حد  من الس
ــييعه والصالة  ان احدهم توفى فرفض الناس تش
ــة  ــام بالمهم ــى القي ــر أوالده إل ــا اضط ــه مم علي

منفردين .
ــن قد  ــد ان اليمنيي ــة تؤك ــة واضح دالالت الواقع

يسامحون عن أي شيء إالّ الخيانة والعمالة .
من جانب آخر تتضح خطورة التحوالت السيئة 
التي أحدثتها السعودية في الواقع منذ أن فرضت 
ــمي بالمصالحة  ــا على اليمن عقب ما ُس وجوده
ــدت قيم  ــات وأفس ــزت المعنوي ــد ه ــة فلق الوطني
ــقطت كل معاني  ــن ، وأس ــادق للوط ــاء الص االنتم
ــاء وصيانة  ــموخ ومعنويات االنتم الوطنية والش
ــال وتصريحات  ــع أفع ــف من يتاب ــراض لألس األع
ــم باتوا  ــورة ألنه ــدى الخط ــر ُيدرك م ــك النف أولئ
ــر  ــة وكأن األم ــذل واإلهان ــة وال ــون بالتبعي يتباه
ــول وهذه هي قمة  ــلوك مقب ــول إلى ثقافة وس تح
ــع بثقافة واعية  ــاة وتتطلب تحصين الواق المأس
ــاري وتعاليم  ــوروث الحض ــأن ثقافة الم تُعلي ش
ــاعر العزة واإلباء  ــامية التي تًنعش مش الدين الس
والشموخ  وترفض االستسالم والخنوع ، وهذا هو 
ــرفاء بالذات أولئك  ــول على أبناء الوطن الش المع
ــن وراء  ــال . والله م ــات القت ــن في جبه المرابطي

القصد.. 

ثقافة الخيانة ...ثقافة الخيانة ...

من  طويل  طابوٌر  الثوري  الحسين  اإلمام  طريق  في  وقف 
الصحابة والتابعين لثنِيه عن ثورته، وكانت لهم حسابات تقديرية 
مختلفة، ومن هؤالء ابن عباس، وكان أحد علماء هذه األمة وحذاقها، 
الذي نصحه أن يذهب إلى اليمن بدال عن العراق، ولكن هل كان 
اإلمام الحسين من الغفلة وقصر النظر بالشكل الذي جعله يرمي 
بكل تلك النصائح عرض الحائط؟ أم كان للمسألة لديه تقديرات 

مختلفة؟
األمر  مهمة  ينفذ  كان  الحسين  اإلمام  أن  نعرف  حين  إنه 
بالمعروف والنهي عن المنكر، التي ستكون لها نتائجها وثمارها 
التاريخ  مستوى  وعلى  كله،  اإلسالمي  العالم  مستوى  على 
عمله  صحة  على  تصميمه  فإن  مراحله،  بجميع  أيضا  اإلسالمي 
الثوري أثبت خطأ حسابات أولئك، التي كانت في معظمها تنطلق 
من اإلشفاق عليه من القتل، وهل كانت حسابات القتل في طريق 
العظماء أمرا يؤثر على قراراتهم االستراتيجية متى ما علموا أنه قد 
تحتم عليهم التحرك الفاعل إلنقاذ األمة، وهز ضمائرها، وتحريك 

واقعها الراكد؟
ليس على المصلح والثائر أن ينجح ماديا، ولكن عليه أن يبدأ 
المضي في طريق الحرية، ليأتي َمْن بعده فيسلكوا فيه، وُيكملوا 
أقرُب  الحوثي  الدين  بدر  حسين  القائد  الشهيد  وهذا  مسيرته، 
مثٍَل يثبت صحة هذا الخيار، على أن الشهيد القائد كان قد ذكر 
هذه القضية، وبّين أن الواجب على اإلمام الحسين وأمثاله األمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس الواجب عليه أن يجلس على 
كرسي الحكم وتكون له عاصمة سياسية ويبعث الوالة إلى األقطار، 
فإذا لم يستطع الوصول إلى تلك الحالة قال الناس عنه إنه مقصر، 
أم  الواجب  بهذا  وأمثالهما  زيد  واإلمام  الحسين  اإلمام  قام  فهل 

قصروا فيه؟
أما خيار الذهاب نحو اليمن فهو اختياٌر للمكان غير المناسب 
للتغيير، فمن المعروف جغرافيا أن اليمن كانت على هامش عواصم 
القرار الروحية والسياسية واالقتصادية، مكة والمدينة، ودمشق، 
والكوفة، والبصرة، واختيار اليمن للتأثير في تلك العواصم يعني 
على  جزئي  تغيير  إحداث  بمثابة  فتكون  للثورة،  قاتال  تهميشا 
هامش مشهد العالم اإلسالمي، على أن الحسين عليه السالم كان 
يرى أن قد توفّرت لديه الحيثيات الكثيرة التي تقِنع مثلَه بوجوب 
التي  األمة  إليقاظ  األوان  آن  وأنه  الظروف،  تلك  مثل  في  القيام 
انساقت في سبات عميق وراء حكامها إلماتة اإلسالم، وآن األوان 
لفعِل عمٍل مبادر، ينطلق من أسس معرفية صحيحة متطابقة مع 

الشرع.
يؤكد السيد القائد عبدالملك الحوثي - في خطاب عاشوراء 
عن  نقال  الماضية  المقالة  أوردته  الذي  المعنى   - الماضي  العام 
الشيخ محمد الغزالي، وهو أن موقف اإلمام الحسين وثوريته كانت 
وأهمية  السيئة،  وخياراته  للوضع  دقيقة  حسابات  من  منطلقة 
التحرك وبدائله القاتلة، فيقول: "موقٌف ليس متهوِّرا، وليس عبثيا 
وليس انتحاريا، بل هو موقٌف مسؤوٌل بكل ما تعنيه الكلمة، فرضه 

الله سبحانه وتعالى، ويحّدده اإلسالم، ثم هو أيضا موقٌف واٍع، هو 
التي  بالبدائل  الموقف، ووعٍي  لوعٍي حقيقي بحتمية ذلك  نتاٌج 
يمكن أن تحُدث لو لم ُيتّخذ ذلك الموقف، وهي بدائل فظيعة جدا". 
أال يقول عبيد األهواء والملذات اليوم الذين يمضون في ركاب 
العدوان عن األحرار من أبناء هذا البلد بأنهم مغامرون ومسحورون 
وأغبياء؛ ألنهم يتصدون ألقوى وأغنى القوى العالمية المعتدية؟ أال 
يرون أن العقل والمنطق يكمنان في استسالم أولئك األحرار للذلة 

التي رفضها اإلمام الحسين واختار الموت بشرف أمامها؟
ذلك االختالف ليس جديدا، بل هو خالف األحرار لمن استمرأوا 
حياة الذلة والعبودية، وخالف المؤمنين لألشرار الذين تنصلوا عن 
المسؤولية، أو رضوا بأن يكونوا وقودا للشيطان وأعوانه، إنه اختالف 

ثقافي، وفكري، وسلوكي.
من  به  المكلفين  على  يمليه  وما  الدين  حسابات  عن  وبعيدا 
والتي  المهادنة  النصائح  تلك  مقتضى  عند  النزول  فإن  واجب؛ 
وقفت أمام حركة اإلمام الحسين هل يمكن أن تصل باإلنسان إلى 
الحفاظ  مع  واالقتصادي،  المادي  الرخاء  من  ويبتغيه  يريده  ما 
على قليل من العزة، كال .. فقد أثبتت أحداث يزيد وجرائمه بعد 
استشهاد اإلمام الحسين أن رهان أبناء الصحابة على حياة الدعة 
مملوء  وخيار  بالمخاطر،  محفوف  رهان  والمجاملة  والمسالمة 

بالمصائب والخسائر.
إن ما تحتاجه المرحلة والواقع واألمة من عملية التغيير، في 
زمن معين، ومكان محّدد، هو من مسؤوليات علَم الهدى من الثوار 
اإلمام  جرى  النحو  هذا  وعلى  األطهار،  البيت  أهل  من  األحرار، 

الحسين عليه السالم.
فقال:  للجهاد  السالم  عليه  علي  بن  زيد  اإلمام  برز  الحقا 
"سلوني، فو الله ما تسألوني عن حالل وحرام، ومحكم ومتشابه، 
وناسخ ومنسوخ، وأمثال وقصص إال أنبأتكم به، والله ما وقفُْت هذا 
الموقف إال وأنا أعلم أهل بيتي بما تحتاج إليه هذه األمة"؛ وهو أمر 
يفيد أنه على دراية واسعة بأحوال األمة وما تحتاجه من عملية 
إليه  تحتاج  (ما  ولفظة  المختلفة،  بمقتضياتها  مناسبة،  تغيير 
هذه األمة) تشمل كل ما تحتاجه األمة تشريعا وتطبيقا، مفترَضا 

وواقعا، تنزيال وتأويال.
إن الوعي الثوري يأتي نتيجة كون القائد الثائر عالما، والِعلم 
العلم بالنظرية اإلسالمية بشكٍل جّيد وكاف، والعلم بالواقع،  هو 
وذلك  الشرع  بين  شرعية  صحيحة  عالقة  إيجاد  بكيفية  والعلم 
الواقع، وال بد من الحضور الكافي على صعيديهما معا، أما من يعلم 
الواقع وال يعلم الشرع، أو يعلم الشرع، وال يعي الواقع؛ فإنه لن يقدم 

لألمة أمرا فيه رشد وطاعة لله تعالى.
ُر اإلمام الحسين وكأنه رجٌل ال يجيد  وعليه فليس عدال تصوُّ
غير الحرب والقتال، وأنه كان بعيدا حتى عن المعرفة التصورية 

للواقع الذي كانت عليه األمة. 
إن ذلك اختزاٌل غير بريء لحركة اإلمام الحسين وشخصيته العظيمة.
لم تكن كل أيامه سالم الله عليه قتاال، ولم يكن خياره القتال 

حياته،  أيام  من  واحدا  يوما  كان  الدامي  عاشوراء  ويوم  والحرب، 
المملوءة  وحياته  العميقة،  حكمته  مطاف  خاتمة  كان  ولكنه 
بالدروس والتعاليم، وقد كانت أيامه كلها حكمة، وتعليما، وإنتاجا، 
إنه الجهاد بأوسع معانيه، ثم جاءت ثورة كربالء باعتبارها ضرورة 

مفروضة وماسة.
قبل أن يكون الحسين عليه السالم بطال ثائرا وجدناه مزارعا 
ُمنِتجا في مزرعته بالبغيبغة في ينبع،  وكان على خبرة عميقة 
بشؤون االقتصاد واالجتماع والفكر والدين، وكان قد اتخذ من الحج 
موسما لنشر دعوته وعلمه فحج ألكثر من 25 سنة، يعلم فيها أمة 

جده، ويحاضرهم.
قبل  والمربي  المعلم  وكان  الثائر،  يكون  أن  قبل  العالم،  كان  لقد 
أن يكون القائد والمحارب، قال معاوية لرجل من قريش : "إذا دخلَت 
مسجد رسول الله صلّى الله عليه واَله وسلّم فرأيَت حلقًة فيها قوٌم كأنَّ 
على رؤوسهم الطير - فتلك حلقة أبي عبد الله، مؤتِزراً على أنصاف 

ساقيه، ليس فيها من الُهّزيلى [الهزل الذي ال جد فيه] شيء".
وُذكِّر  عمٍل،  على  الخطاب  بن  عمر  بن  عبدالله  حوِسب  ولما 
أقّر  منه،  أصغر  وهما  السالم  عليهما  والحسين  الحسن  بعمل 
الله، أي يزقّانه زقا، كما  العلَم غرًّا" من رسول  "ُيَغرّان  أنهما كانا 
يزق الطائر فرخه، وهو أي اإلمام الحسين سالم الله عليه هو َمْن 
في  السالم  عليهما  علي  بن  زيد  فاإلمام  بيته،  وأهل  أوالده  علّم 
عن  العابدين،  زين  والده  عن  الحديث  يروي  الحديثي  مجموعه 
جده الحسين، عن علي عليهم السالم عن رسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم.
لقد حمل مؤهالت القيادة في كل شيء، وأهم تلك المؤهالت 
العلم بدين الله، والعلم بالواقع الذي عاشه، والعلم بماهية العالقة 
التي يجب أن تسود في ذلك الواقع، ولهذا مّيزه علمه عليه السالم 
اإلسالم  إحياء  في  أمثاله  من  المنتظَر  بالدور  ليضطلع  بالواقع 
وإماتة الرجعية العربية القبلية، على خالف كثيٍر من معاصريه، 
والذين جهلوا البدائل السيئة لجمودهم وسكوتهم، وجهلوا أنهم 
بالغة حتى يومنا هذا، حيث أسسوا كل  األمة جناية  جنوا على 
هذا االستبداد والتخلف والرجعية المنقلبة على تعاليم اإلسالم 

السمحة.
للعدوان  والشمال  الجنوب  أهل  بعض  استسالم  أغنى  وهل 
واالحتالل عن أنفسهم شيئا؟ هل تحققت لهم آمالهم التي باعوا 
وطنهم وأهلهم من أجلها؟ وهل نجوا من حياة القتل والقتال التي 
هربوا منها إلى الدعة واالستسالم؟ أم زج بهم المحتلون في كل 
معركة، وأجبروهم على القتال تحت أجندتهم ومن أجل مشاريعهم 
في مناطق عديدة؟ في الوقت الذي يرتكبون بحق أبنائهم وأهلهم 

في عدن وغيرها أقذر الجرائم وأوسخها على مر التاريخ..
تلك الحكمة الحسينية التي ال يفقهها المنافقون، وجدنا سليل 
بيت النبوة يتلقّفها عن جده كابرا عن كابر، وإذا بهذا اليمن اإليماني 
يمضي في سبيل هويته اإليمانية حسينيا محمديا إسالميا، وكيف 
العام  الكربالئي  خطابه  في  القول  إلى  انتهى  القائد  والسيد  ال 

الماضي:
- بأن اإلمام الحسين عليه السالم: "حّدد لنا في كل مراحِل 
 ، التاريخ الموقَف الشرعي، والموقَف المسؤوَل، والموقَف المبدئيَّ
التي  الحاالت  تلك  من  حالة  نواِجُه  حينما  األخالقيَّ  والموقَف 

فُرَِضْت عليه أن يتحّمل مسؤوليته وأن يتحرّك تحرُّكَه". 
- وأن مثَل يزيد وابن زائد، ومعاوية وابن سلمان، وكل ذلك النوع من 
الحكام المتسلِّطين والجبابرة الطغاة "ال يجوز لألمة أن تسكَُت عنهم، 
وال أن تَُحكَِّمهم في رقابها وفي مقّدراتها، وال أن تُْذِعَن لهم وتستكيَن لهم 
والعبث  الظلم والجبروت والطغيان  بها وفيها هوايتَهم من  ليمارسوا 

والنهب والسلب، فيعبثوا باألمة ويحوّلوا حياتها إلى جحيم". 
-وأن خيار المواجهة ورفض الذلة هو الخيار الرابح، والمنتصر، 

وهو الخيار األقل خسارة حتى بمقاييس الدنيا.

 التاريخ يصنع وعينا (٢٣):
 اإلمام الحسني واليمنيون .. بني الِسلة 

والذلة  
حمود عبدالله األهنومي
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