
تناولت الحلقة السابقة الحديث عن انطالق ثورتي 
اإلمام زيد بن علي عليه السالم وثورة اليمنيين من القرآن 
الفكري  المظهر  عن  ستتحدث  الحلقة  وهذه  الكريم، 
والثقافي السابق للتحرك العسكري في هاتين الثورتين.

-2 الثورة الفكرية والثقافية ..  
تميَّزت ثوراُت أهِل البيت عليهم السالم بأنها ثورات 
تكن  ولم  وأهدافها،  وواجباتها،  مشروعها  تعي  واعية، 
انتقامية،  فعل  رّدات  أو  عابرة،  شخصية  نزوات  مجرد 
عن  الديني،  فيها  ينفصل  ال  شاملة،  ثورات  أنها  كما 
االجتماعي،  عن  السياسي،  عن  الثقافي،  عن  الفكري، 
موا رؤية ثورية فإنها تكون رؤية  عن االقتصادي، فإذا قدَّ
شاملة كاملة، تعالج حاجة األمة والمجتمع في جميع 
هذه  من  مجال  كل  بأن  معرفة  على  ألنهم  المجاالت؛ 
المجاالت سيخِدم المجال اآلخر، وهو بحاجة إليه، كما 
أن المجتمع واألمة محتاجون إلى إطالق شرارتها، وهم 
المستفيدون في المقام األول من برامجها، حيث دوما 

تنحاز إلى صفوف المستضعفين منهم والفقراء.
الحكم  في  كثيرة  أدوات  على  األمويون  اتكأ  لقد 
مكَّنتهم من السيطرة على الناس، باإلضافة إلى األدوات 
األموي  الحاكم  أن  ومنها  والسيف،  كالمال،  التقليدية، 
األصيل،  اإلسالمي  للمبدأ  مناِقضة  فكرية  تياراٍت  صنع 
أو  بكرسيِّه،  المس  وعدم  بقائه،  مصلحة  إلى  ووّجهها 

حتى التفكير في تغييره.
ومن ذلك أنه دأب حكاُم األمويين ووالتُهم على تصوير 
 ، ، وال ُيَحدُّ حكمهم كسيٍف ُمصلَت على رقاب األمة، ال ُيرّدُّ
رون أنهم "قدر الله النافذ على  وما فتئ خطباؤهم يبشِّ
قيام  حتى  ينجلي  لن  والذي  منه"،  بد  ال  والذي  األمة، 
الساعة، وثبت من مصادر عديدة أن مؤسس فكرة الجبر 
اإللهي هو معاوية بن أبي سفيان، وكان يهدف من ورائها 
إلى إماتة نزعة التغيير من عقول أبناء األمة، وإلى خلق 
المظالم  على  والصبر  الرضا  على  تساعد  فكرية  حالة 
مروياٍت  تسويِق  عن  وخلفاؤه  هو  يعجز  ولم  األموية، 
تجعُل من ذلك الصبر المقيت - وهو جبٌن في الحقيقة 

لين. - دينا َيتقرَّب به إلى الله بعُض المغفّـَ
الذي  المرجئة  بفكر  للتبشير  األمويون  سعى  كما 
إلى  سلوكياتهم  على  والحكم  الظالمين  مظالَم  ُيرِْجُئ 
أنه يكفي أنهم مسلمون، وال يجوز  القيامة، بحجة  يوم 
الحزب  هذا  وكان  جورهم،  أو  ظلمهم  على  سلبا  الحكم 
هو التيار الذي راج بكثرة في العصر األموي منذ مقتل 
في  الكعبة  وقصف  المدينة  واقتحام  الحسين  اإلمام 
العاجزين  الزاهدين  بعُض  لألمويين  وتيّسر  يزيد،  أيام 

عن  والناكلين  الشهوات،  مواجهة  معارك  اقتحام  عن 
القناعة والتواري بدال  المسؤولية، فدعوا لحالة  تحمل 
عن  والنهي  بالمعروف  واألمر  والتغيير  الحضور  من 
أن  أي  وكبيرة،  فاحشة  مظالَم  وقوِع  من  خوفا  المنكر، 
هؤالء المتدينين بدال من أن يجعلوا من مجزرة كربالء، 
ُموِجبا  الكعبة  وقصِف  المنورة،  المدينة  واستباحة 
للتحرُّك الجهادي ضد من نفَّذها، ذهبوا إلى التخويف 
فعلها  من  على  الثورة  من  للتحذير  مادة  وجعلها  بها، 
وارتكبها، ودعوا إلى الهدوء واالستسالم، تماما كما يفعل 
عمالء السعودية حينما يظهرون اليوم وراء كل جريمة 
مغبِة  من  اليمني  الشعب  روا  لُيَحذِّ العدوان  يرتكبها 
بحجِة  الجهادي  والتحرُِّك  والصبر  الصمود  مواصلِة 

وحشيِة هذا العدوان.
وكما هو الحال في حصارهم لهذا الشعب وتجويعه 
فالطبيعي  واستعباده،  عليه  والهيمنة  إركاعه  أجل  من 
أن يجعل شعبنا من ذلك وقودا الستمرار ثورته وجهاده 
حالة  إلى  للخلود  دافعا  ذلك  يجعل  أن  ال  ضدهم، 

االستسالم والخضوع واالستعباد.
فكرة اإلرجاء نظرٌة قاصرة، وهّدامة، وكابحة أليِّ تحرٍُّك 
ثوريٍّ قادم، أدركها اإلمام زيد بن علي، وتحرّك لتفنيدها، 
والرد عليها منذ وقت مبكر في جهاده، من خالل القرآن 
وبالتحذير  المناظرات،  خالل  ومن  وحججه،  الكريم، 
من هذين الِحزبين حزب المجبرة وحزب المرجئة، ومن 
مقوالتهم، والتحذير حتى من الصالة خلفهم، أو تسليم 
والحديثي  الفقهي  مجموعه  في  ورد  كما  أليهم،  الزكاة 
وتقبيحا  المجتمع،  في  التأثير  عن  لهم  عزال  بشأنهم؛ 

لطبيعة تحرُّكهم ولمضمونه.
كما قّدم سالم الله عليه مالمح منهجية هامة للتعامل 
النبوية،  المرويات  ومع  الكريم  القرآن  مع  اإلسالمي 
المعلوم  وعلى  الكريم  القرآن  على  عرضها  ووجوب 
هذه  لتطبيق  بنفسه  هو  انطلق  بل  النبوية،  السنة  من 
ُعقر  في  حتى  القرآن  ر  يفسِّ وذهب  الرائعة،  المنهجية 
دار األمويين في دمشق، ليحيي في الناس روح القرآن 
وتعاليمه، ولوال إدراك األمويين خطورَة استمراِر السماح 
له في التعريف بثقافته وفكره، فمنعوه من االستمرار في 
ذلك لكان قد أثَّر تأثيرا كبيرا، ولكنهم أصدروا المراسيم 
تأثيره،  قوة  بحجة  له،  السماع  من  حتى  الناس  بمنع 
وسطوة بيانه، كما بّين ذلك مرسوم خليفي أمر به هشام 
إلى واليه على العراق، وورد ضمن الوثائق السياسية في 

العهد األموي للدكتور ماهر حمادة.
ومن القضايا الثقافية التي كان يحتج بها األمويون 

الملتفِّين  الناس  كثرة  التدجينية،  الفكرية  ومدارسهم 
حول الخليفة األموي، وقلة المتَِّبعين ألهل الحق، وفي 
هذا الصدد كتب اإلماُم زيٌد سالم الله عليه كتاَبه (مدح 
بالقرآن  مستهديا  الكريم)  القرآن  في  الكثرة  وذم  القلة 
وباطلية  األكثرية،  أحقية  نظرية  خطأ  لتبيين  الكريم 

األقلية. 
وما أشنع َمن يكرِّر هذه القضية اليوم ليقول لليمنيين 
بأنهم على خطأ؛ ألنهم أقلية مظلومة في مواجهة أكثرية 

ظالمة وغشومة ومعتدية.
وألن معظم العلماء كانوا إحدى ركائز الحكم األموي، 
من حيث انخراط بعضهم ودوراِنه مع مشروع األمويين 
عن  اآلخر  البعض  تخلي  حيث  من  أو  التسلطي، 
زيُد  اإلمام  استنهضهم  فقد  مواجهتهم،  في  مسؤوليته 
مسؤوليتَهم،  وبيَّن  الكريم،  بالقرآن  هم  وحاجَّ علي  بُن 
ل  وخطورة تأثيرِهم على العامة، وبيَّن أنهم هم َمْن يتحمَّ
المسؤولية العظمى، وحثّهم بكالٍم أقام به مناَر الحجة 

البالغة، وأعلى لواء المحجة الواضحة.
وال يخفى أن المشروع القرآني في اليمن، وما سبقه 
زال  وال  كان  المثِمر،  التعليميِّ  بالتحرُّك  إرهاصاٍت  من 
الجهادية  الثقافة  بهذه  الناس  تثقيف  إلى  يسعى 
الواعية، وكان لذلك أثر عظيم، أثمر بإيجاد ِبنَْية بشرية 
كانت نواة التحرك في بدايته، وكان هذا التحرُّك السلمي 
والتأهيلي  التربوي  المسلك  ذات  في  االستمرار  يريد 
العدوان  بإعالن  األمة  أعداء  معاجلة  لوال  والتثقيفي 
العسكري المباشر والصريح ضد المؤمنين في أرضهم 

وديارهم.
وهنا نقطة هامة جدا يجب العمل عليها وهي أنه يجب 
التحرُّك سلميا لعزل علماء العدوان والمفتين به ووعاظه 
ما  فظائع  بتبيين  اإلسالمي،  المجتمع  في  التأثير  عن 
قاموا به من تأييٍد للعدوان، وقتِل الشعوب، وإحداِث الفتن 
بالمشروع  ارتباطهم  بسبب  اإلسالمي،  المجتمع  في 
الشيطاني الذي تقوده أمريكا، وها هي األحداث تتوالي 
بمشاريع  ارتباطهم  مقدار  سافر  بشكل  لتكشف  تباعا 
ترامب  عن  السديس  تصريح  وآخرهم  اإلسالم،  أعداء 
وسلمان بن عبدالعزيز، وأنهما يقودان العالم إلى مرافئ 

السالم والرفاه والطمأنينة، والدعاء لهما.
سجون  هي  فها  القدر،  حكم  من  أعدل  هناك  وليس 
(ابن سلمان) تكتظ بكثير من أولئك الخطباء والواعظين 
والمفتين الذين طبلوا للحرب على اليمن، باعتباره فتح 
الفتوح، وانتصار الدهر؛ فإذا بهم يقعون في َشرَِك تلك 
إلى  بهم  تجرجر  بها  وإذا  الظالمة،  الفاجرة  السلطة 
اإلعدام  أحكام  تنفيذ  بطلب  ادعاءها  وتأمر  السجون، 

لبعضهم، فيا لَسوط العدالة في الدنيا قبل اآلخرة.
ومن األهمية أيضا أن يخاِطَب العلماء الربانيون َمْن 
ُيظَنُّ فيه بقية خير من المخدوعين من العلماء ال سيما 
البعيدين عن اإلقليم، كما خاطبهم اإلمام زيد، وضعُف 
تحرُّكِنا في مخاطبتهم تقصيٌر منا يجب تالفيه، ال سيما 
وبين أيدينا وسائُل عديدة للوصول إليهم، ومحاججتهم، 
واإلنكار عليهم ولو من خالل قنوات التواصل االجتماعي. 

... وللموضوع بقية .. 

التاريخ يصنع وعينا (٢٦):

 بني ثورة اإلمام زيد .. وثورة اليمنيني

حمود عبدالله األهنومي

صنعاء / سبأ
نظمت مديرية آزال بأمانة العاصمة 
ــة  ــز دفع ــة بتجهي ــة خاص ــس فعالي أم
ــيد  ــني ضمن حملة التحش من املتطوع
ــات بحضور أمني  ــة لرفد الجبه والتعبئ

العاصمة حمود محمد ُعباد.
ــرض  ــا ع ــي تخلله ــة الت ويف الفعالي
ــة املتطوعني  ــس مدى جاهزي رمزي عك
ــني  أم ــا  حي ــات،  بالجبه ــاق  لاللتح
ــة  املديري ــاء  أبن ــف  مواق ــة  العاصم
ــا إىل أنهم  ــات .. الفت ــني بالجبه امللتحق
ــود  والصم ــات  للثب ــاً  عنوان ــون  يمثل
ــىس  أق ــه  وتلقين ــدوان  الع ــة  مواجه يف 

الدروس.
ــل األمانة  ــاد بحضور وكي ــار ُعب وأش
قناف املراني ووكييل األمانة املساعدين 
ــن القايض ومحروس عقبه ومدير  أحس
ــعالن، إىل أن  ــز ش ــد العزي ــة عب املديري

ــن  ميادي إىل  ــبقوهم  س ــن  وم ــال  األبط
ــعب  ــة الكرامة يؤكدون قدرة الش البطول
وكل  ــار  الحص ــة  مواجه ــىل  ع ــي  اليمن
ــن البطولة والثبات  ــات بمزيد م التحدي

والتضحية وتحقيق النرص.
وقال " إن أرض اليمن والدة لألبطال 
ــدار  م ــىل  ــتظل ع ــال وس للرج ــة  ملهم
ــول  ــخ امتدادا لألنصار أنصار رس التاري
الله وآل البيت الذين وثبوا وثوب األسود 

."
ــود  بالجه ــة  العاصم ــني  أم ــاد  وأش
ــة آزال ولجنة  ــي بذلتها قيادة مديري الت
ــذا  ه يف  ــاهم  س ــن  م وكل  ــيد  التحش

الجانب.
ــد وكيل أمانة العاصمة  من جانبه أك
يف  ــود  الصم ــتمرار  اس ــقاف  الس ــيل  ع
ــات  الجبه ــد  ورف ــدوان  الع ــة  مواجه
بالرجل وقوافل الدعم.. وقال " لن تهزنا 

ــن جوعنا  ــنثور ضد م ــالم وس رياح الس
وحارصنا وضد من يقتلنا ليال ونهارا ".

ــعب اليمني ثار من  ولفت إىل أن الش
أول يوم وتحرك يف الجبهات من أجل أن 
ال يجوع ومن أجل أن يعيش حراً كريماً 

عزيزاً وفيا لله والوطن.
ــقاف أهمية توجيه  وأكد الوكيل الس
ــدوان ومرتزقته  ــداء نحو الع بوصلة الع

ومن يغزو أرض اليمن.
ــيل مديرية آزال عادل  وكان أمني مح
ــتمرار يف رفد  ــعثمي أكد أهمية االس الش
ــاد دفاعا عن  ــال والعت ــات بالرج الجبه

الوطن وأمنه واستقراره.
ــد  حرض الفعالية رئيس لجنة الحش
ــيل ومدير  ــة خالد الباب ــة العاصم بأمان
مديرية السبعني محمد ناجي وأعضاء 
ــائخ  واملش ــال  والعق ــة  املديري ــيل  مح

والشخصيات االجتماعية .

تجهيز دفعة جديدة من المتطوعين بأمانة العاصمة لاللتحاق بالجبهاتتجهيز دفعة جديدة من المتطوعين بأمانة العاصمة لاللتحاق بالجبهات

٢٢--٧٧

صنعاء / سبأ
ــاء بالعمل  ــي األول لالرتق ــال املؤتمر العلم ــة صنعاء أعم ــوم بالعاصم ــدأ الي تب
املؤسيس يف ضوء عهد اإلمام عيل بن أبي طالب كرم الله وجهه املوجه ملالك األشرت.

ــم الجامعي  ــرة التعلي ــام دائ ــدی ثالثة أي ــذي تنظمه علی م ــر ال ــدف املؤتم يه
بالتعاون مع عدد من الجامعات اليمنية، بمشاركة نخبة من رجال الفكر واالقتصاد 
ــالمي الحضاري و  ــرتاث اإلس ــف بال ــني، التعري ــني والباحث ــة واألكاديمي والسياس

االستفادة منه يف العملية التعليمية.
ــة يف املجاالت  ــو 30 ورقة عمل بحثي ــة لتقديم نح ــالل املؤتمر فرص ــيقدم خ وس
ــة ، واملحور  ــة، والرتبوية واالجتماعي ــة، القضائية والرقابي ــة، واالقتصادي ” اإلداري

السيايس“ وتسليط الضوء علی عهد اإلمام عيل بن أبي طالب.

  / قاسم الشاوش
تنظم جامعة اقرأ للعلوم والتكنولوجيا غداً الثالثاء عىل مدى ثالثة أيام املعرض 

الهنديس الفني الثاني بمشاركة العديد من الجهات ذات العالقة.
ــور أرشف الكبيس يف ترصيح  ــوب الدكت ــة وعلوم الحاس وأكد عميد كلية الهندس
ــني  ــارك فيه نخبة من املهندس لـ"الثورة" بأن الهدف من فعاليات املعرض الذي يش
ــالب وتنمية  ــات الط ــب وإبداع ــراز مواه ــدف إىل إب ــة يه ــخصيات ذات العالق والش
ــكار املزيد من التطبيقات العلمية  ــية إضافة إىل تجهيزهم عىل ابت قدراتهم الهندس

يف مختلف املجاالت الهندسية.
ــم بالتنوع املعريض واإلبداعي الهادفة  وأَضاف الدكتور أن فعاليات املعرض تتس
ــرض خاصة يف ظل الظروف الصعبة الراهنة التي تمر بها اليمن  ــز دور املع إىل تعزي
ــن اإلرادة اليمنية يف الصمود  ــار وأن املعرض يعرب ع ــتمرار الحرب والحص جراء اس

وتجاوز كل الصعاب لتحقيق غاياتها املنشودة.

ذمار - سبأ
ــدويل (الجي أي زد) أمس بذمار عقود تنفيذ  ــع بمكتب الوكالة األملانية للتعاون ال وق
ــافل ووصاب العايل وعتمة بتمويل من  ــة مشاريع تنموية يف مديريات وصاب الس خمس

الوكالة عرب مرشوع تعزيز الحكم املحيل الشامل وبناء السالم.
ــد املحافظ  ــرشوع، أك ــات وممثيل امل ــة باملديري ــلطة املحلي ــع بني الس ــالل التوقي وخ
ــاريع واالنتقال لتنفيذ املرحلة الثانية يف مديريات  ــديش أهمية اإلرساع يف تنفيذ املش املق
ــروف الصعبة جراء  ــف معاناته يف ظل الظ ــة املجتمع وتخفي ــهم يف خدم ــرى بما يس أخ

استمرار العدوان والحصار.
ووجه بالتنسيق مع مكتب التخطيط والتعاون الدويل وقيادة املحافظة لإلرشاف عىل 
ــامل وبناء السالم يف  ــيدا بجهود مرشوع تعزيز الحكم املحيل الش ــاريع.. مش تنفيذ املش

تنفيذ مشاريع تنموية وتعزيز أداء السلطة املحلية.
ــيبي إىل أن  ــند القش ــار مدير مكتب الوكالة األملانية للتعاون الدويل محمد س فيما أش
ــاريع يف قطاعات الرتبية والصحة واملياه كمرحلة أوىل  ــتبدأ تنفيذ خمسة مش الوكالة س
ــيبدأ خالل  ــاب العايل.. الفتاً إىل أن املرشوع س ــافل ووص ــات عتمه ووصاب الس يف مديري

املرحلة القادمة استهداف مديريات أخرى.
وبني أن املرشوع نفذ دورات تدريبية ملهنديس الجهات واملختصني يف الجوانب املالية 

والسلطات املحلية إلنجاح تنفيذ املشاريع.
ــمري املذحجي  ــدويل املهندس س ــط والتعاون ال ــر مكتب التخطي ــرض التوقيع مدي ح
ــة وصاب العايل مجاهد املصنف ومدير  ــر مكتب املالية عبدالله الثاليا ومدير مديري ومدي

مديرية وصاب السافل فؤاد القديمي.

اليوم بصنعاء .. انطالق أعمال المؤتمر اليوم بصنعاء .. انطالق أعمال المؤتمر 
العلمي ا3ول لالرتقاء بالعمل المؤسسيالعلمي ا3ول لالرتقاء بالعمل المؤسسي

جامعة اقرأ تنظم غدًا المعرض الهندسي الفني الثانيجامعة اقرأ تنظم غدًا المعرض الهندسي الفني الثاني

الوكالة ا3لمانية للتعاون الدولي تمول الوكالة ا3لمانية للتعاون الدولي تمول 
خمسة مشاريع تنموية بذمارخمسة مشاريع تنموية بذمار

 /  
ــني  اليمني ــني  اإلعالمي ــاد  اتح ــم  يقي
ــا لإلعالميات  ــني حفال تكريمي ــوم االثن الي
املناهضات للعدوان األمريكي والسعودي 
بمناسبة األعياد الوطنية 21 و26 سبتمرب 
ــات  ــرضه قيادات املؤسس ــر يح و14 أكتوب
ــن اإلعالميني  ــة وعدد م ــة الوطني اإلعالمي

والصحافيني.

ــني  ــاد اإلعالمي ــام اتح ــني ع ــح أم وأوض
رشف  ــود  حم ــن  حس ــل  الزمي ــني  اليمني
ــي تقديرا  ــم اإلعالميات يأت ــن أن تكري الدي
يف  ــة  الفاعل ــاهمتهن  ومس ــن  لجهوده
مواجهة الرتسانة اإلعالمية الضخمة التي 
ــدوان.. إضافة إىل  ــا دول تحالف الع تملكه
أن التكريم رسالة لقوى العدوان بان جميع 
الشعب اليمني الحر الصامد نساء ورجاال 

ــف املجاالت  ــدا يف مختل ــون  صفا واح يقف
ــي  ــدوان األمريك ــوى الع ــد ق ــن ض وامليادي

السعودي ومعمالئهم ومرتزقتهم.
ــاد  االتح أن  إىل  ــن  الدي رشف  ــار  وأش  
ــري  ــرا كب ــن أث ــات ترك ــيكرم 106 إعالمي س
ــاهمتهن  ــالم من خالل مس ــال اإلع يف مج
ــم جبهات  ــع بأهمية دع ــة املجتم يف توعي
ــة  ومناهض ــوال  واألم ــال  بالرج ــال  القت

ــورة  الث ــة  مواكب ــتطعن  اس إذ  ــدوان..  الع
ــواء  ــم س ــهدها العال ــي يش ــة الت اإلعالمي
ــالم الجديد  ــدي أو اإلع ــالم التقلي يف اإلع
ــت..  االنرتن ــة  العنكبوتي ــبكة  الش ــرب  ع
ــم تحالف  ــف جرائ ــاهمن أيضا يف كش وس
ــش  الجي ــارات  انتص ــق  وتوثي ــدوان  الع
ــعبية بمختلف فنون اإلعالم  واللجان الش

والصحافة املتعارف عليها.

اتحاد اEعالميين اليمنيين يكرم اEعالميات المناهضات للعدواناتحاد اEعالميين اليمنيين يكرم اEعالميات المناهضات للعدوان

رئيس مجلس اإلدارة - رئيس التحرير 
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محمد ناجي احمد
يوميات الثورة

ــا  عليه ــل  جب ــي  الت ــماته  س ــي  ه ــي  العرب ــة  هوي
واكتسبها من جغرافيته وتاريخه ،وهي تلك المشاعر 
ــم  ــر تاريخه ــرب عب ــا الع ــارف عليه ــي تع ــم الت والقي
ــكارم األخالق (ومن  ــاً (م ــماً جامع ــوا عليها اس ،وأطلق
هنا كانت رسالة نبينا محمد بن عبد الله "تتميم مكارم 

األخالق " .
ــة له بعنوان  ــد الجابري في دراس ــرِّف محمد عاب يع
ــات " وقد  ــر أطروح ــة الثقافية ..عش ــة والهوي " العولم
نشرت ضمن كتاب " العرب والعولمة " عن مركز دراسات 
ــة  ــه " إن الهوي ــة بقول ــرف الهوي ــة –يع ــدة العربي الوح
ــت معطى جاهزا  ــان يصير ،يتطور ،وليس الثقافية كي
ــر وتتطور ، إما في اتجاه االنكماش  ونهائيا ، هي تصي
ــارب  ــي بتج ــي تغتن ــار ، وه ــاه االنتش ــي اتج ــا ف ، وإم
 ، ــم  ،وتطلعاته ــم  وانتصاراته  ، ــم  ،ومعاناته ــا  أهله
ــلبا وإيجابا مع الهويات الثقافية  وأيضا باحتكاكها س

األخرى " 
والهوية لدى الجابري بحسب ما ينقله عنه محمد 
ــن اإلبداع  ــة والمنهجية بي ــه " الهوي ــي كتاب ــوردي ف ال
ــر 2014م  ــدى أكتوب ــن دار الص ــادر ع ــت " الص والتهاف
ــة وجمعية وقومية  ــتويات : فردي ــي لديه ثالثة مس ،ه
ــات  ــروف والصراع ــرة بالظ ــرة ومتأث ــا متغي . وجميعه

والمصالح . 
ــي كتابه آنف  ــد وردي ) ف ــب (محم ــة بحس فالهوي
ــرة التي فطر الله  ــر "تعبير خالص عن اإلرادة الح الذك
ــيدنا آدماً وبنيه من بعده ،ويمكن أن نسميها  عليها س
ــة فاقداً  ــد الكرام ــون فاق ــى يك ــذا المعن ــة " وبه " الكرام
ــع بعبوديته  ــبه بالعبد القان ــه وكينونته ،أي أش لهويت
ــا  ــم العلي ــر للقي ــو يفتق ــه ،فه ــلب إرادت ــي بس ،الراض
ــون عليه  ــي ته ــا ،وبالتال ــود إليه ــي يع ــة ،الت الحاكم
ــاته أو خيراته ، وكل  ــتباحة بالده أو مقدس ــألة اس مس
ما يرتبط به ،ما عدا فرجه ومعدته ،ألنه مهيأ لالنقياد 
ألية قوة ،حتى لو أدى ذلك الندثاره أو انقراضه . ص24 

محمد الوردي المرجع السابق .
ــل عن  ــا تخ ــي عنه ــيادية ،التخل ــة س ــة قيم الهوي

األرض والكرامة ،فال سيادة لمن ال هوية له .
ــن هويتها  ــزء م ــة اليمنية كج ــإن الهوي ــا ف ــن هن وم
العربية ليست هوية منغلقة فوق تاريخية ،عصبوية 
، وإنما هي هوية إنسانية متسامحة سمحاء ،أركانها 
السيادة والكرامة والتحرر من االستغالل واالستعباد . 
ــراكة  ــر وفق منطق الش ــل مع اآلخ ــي هوية تتعام ه

واالحترام المتبادل والمنافع المشتركة .  
النهوض الحضاري ال يكون إالَّ من خالل استنهاض 
ــدى الفرد والمجتمع واألمة .  قيم اإلباء والعزة واألنفة ل
ــكل (مكارم األخالق) ويأتي العلم  ومن هذه القيم تتش
ــض الضيم  ــن ذلك رف ــزة ، وم ــه الع ــس علي ــذي تتأس ال

،فالعربي ال يقبل الضيم.
ــة  والكينون ــود  بالوج ــك  تمس ــة  بالهوي ــك  التمس إن 
والحياة ، وليس ترفا أو رطانة لفظية .وبالتالي فاالنتماء 
ــة والمصالح والتاريخ  ــع واألمة هو انتماء للثقاف للمجتم

والغايات ، ومعرفة ما نحن فيه وما يجب أن نكون . 
ــزة واإلباء  ــة ، أي " الع ــوان الهوي ــة هي عن إن الكرام
ــره  ــه وغي ــرام ذات ــه احت ــي علي ــان تمل ــة اإلنس " فكرام

،واحترام الذات هو احترام لإلنسانية جمعاء .
ــة  ــر أن رحل ــف الذك ــه آن ــي كتاب ــد وردي ف ــرى محم ي
ــر الدنيا لمدة  ــي (هيرودوت) في حواض المؤرخ اليونان
ــر عاما جعلته يميز العرب ب)مكارم األخالق  سبعة عش
ــه أن العرب  ــن تاريخ ــع م ــزء التاس ــي الج ــظ ف ("  فيالح
ُيجلون ويقدسون المواثيق والعهود ،ويبدي دهشته من 
ــاء واألنفة والعزة ،رفضا للعبودية والذل  تعلقهم بقيم اإلب
ــه يعتقد أن أمة  ــت األثمان . مما جعل ــار ،مهما َغل والصغ
ــية بعهودها كافة  العرب لم تخضع لالمبراطورية الفارس
ــكل المعاني  ــدات ندية ،ب ــا بمعاه ــت معه ــا تواصل ، وإنم
ــرب الرافضة للقيود  ــس ، ويعزو ذلك لطبائع الع والمقايي

واالستذالل لآلخرين ..." ص68المرجع السابق .
ــة وأبية  ــرة وصادق ــه ذو إرادة ح ــي بأن ــز العرب يتمي
،ترفض العبودية وتأبى الذل ،ويتميز بالوفاء بالعهود 
ــي ذات الصفات التي  ــرف . وه والمواثيق وتقديس الش
ــال  ــل األطف ــض قت ــذي يرف ــي ،ال ــا اليمن ــظ عليه حاف
ــاك  انته ــم  جرائ ــل  يجع ــا  ،مم ــن  والمدنيي ــاء  والنس

األعراض من سمات االستعمار والغزاة .

الهوية ومكارم الهوية ومكارم 
األخالقاألخالق

ــع  ــة لقاء موس ــد التاريخي ــة زبي ــس يف مدين ــاح أم ــد صب عق
ــن محافظة  ــات الجنوبية م ــدي املديري ــاء وعلماء ومرش لخطب

الحديدِة برعاية مكتب األوقاف واإلرشاد بالحديدة.
ــتمرار تحشيد املقاتلني من  ويف اللقاء أكد املجتمعون عىل اس
ــكرات التدريب  ــالح إىل معس ــىل حمل الس ــباب القادرين ع الش
ــناد الجيش  منوهني إىل أهمية دور  الخطباء الفاعل يف دعم وإس
ــن وكرامة  ــيادة اليم ــة الدفاع عن س ــعبية يف معرك ــان الش واللج

شعبه.
ــدي  ــد نائب مدير عام األوقاف باملحافظة أن علماء ومرش وأك
ــض كل مزاعم  ــم ودح ــة املتصدين للعدوان الغاش ــد يف طليع زبي

التضليل مواجهة ما يسمى رياح السالم 
ــتمرون يف دعم الجبهات والنفري العام مهما كان  وأضاف :مس

صلف العدوان فسيكون الرد أقوى وتحرك الناس أكرب

علماء وخطباء ومرشدو زبيد علماء وخطباء ومرشدو زبيد 
يعقدون لقاء موسعايعقدون لقاء موسعا


