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 ندوة في  اليمن رابطة علماء توصيات

 )حاجة األمة إلى فكر وثورة اإلمام زيد عليه السالم(

 

ةٌ يَْدُعىَن إِلَى اْلَخْيِر َويَأُْمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَ ﴿الحمد هلل القائل  ْىَهْىَن َعنِه اْلُمْىَكنِر َوأُولَكِنَ  َوْلتَُكْه ِمْىُكْم أُمَّ

يَه كََْرَّ ُننىا َواْفتََُِْنىا ِمنْه بَْعنِد َمنا َانناَيهُُم اْلأَيلىَناُ  َوأُولَكِن َِ نىَن    َوَ  كَُكىوُنىا َلالَّن ُُ ِِْْ اٌ  هُنُم اْلُم ََ َ  لَهُنْم َعنن

َل هللاُ اْلُمَجاِهِديَه َعَِى اْلقَاِعِديَه ﴿وقال تعالى  ﴾ َعِظيمٌ  َمنةا َوفَضَّ ًْ ْىنَُ َوَمْرِْنَررا َوَج ناد َرَجَانا ِّ مل ا َعِظيما أَْانرا

ا يما ًِ ا جَّ  .﴾َوَلاَن هللاُ َغُْىجا

ُُ حة ع ع ةد سةل اٍا جةائر. والقائةِل صةلى  والصالةُ والسالُم على رسول هللا محمٍد القائل: أفضُل الجهاِد كلمة
معروِف ولتة ها عةا الم كةر ولتََّّةيا  علةى يةِد والةي   سةُ  محمةٍد هيةدأ لتةَُّمرا  هةال هللا عليه وعلى آلةه وسةلم:

الظالِم ولتَُّ ر ه على الح  أ راً أو ليضرها  هللاُ هقلوب هعضكم على هعض ثةم ليلعة كم كمةا لعة هم  صةلى هللا 
   .وسلم عليه وعلى آله األ هار ورضي هللا عا صحهه األَّيار ما المهاجريا واأل صار

 وهعد 

لثةورة واستهةهاد دوة فكريُ في اليكرى التاريَّيُ المهاركُ والعظيمُ فقد أقامت راه ُ علماء اليما  
اإلمةةام المجا ةةد بيةةد هةةا علةةي عليةةه السةةالم الةةي  َّةةرا ثةةائرا علةةى الظلةةم السياسةةي وظلمةةات العقائةةد 
واألفكار البائسُ التي روا لها هعض ملوك ه ي أميُ كعقيدة الجهر واإلرجاء و اعُ والة األمر السسةقُ 

مارسةةوا هحةة  األمةةُ صةة وف الظلةةم والسسةةاد والتةةرف والتبييةةف والتضةةليل والتةةروي   السجةةرة والةةييا
الَّلي  الييا يسةوموا األمةُ اإلسةالميُ  سةوء وأمراء للميا ب الم حرفُ كما  و الحال اليوم مع ملوك 

العةةياب ويسةةتَّثروا هةةالثروات ويهةةددو ها ويسةةَّرو ها لَّدمةةُ اليهةةود وال صةةارى وت سيةةي مةة امراتهم 
و يا ما يستوجب الوعي والهصةيرة والتحةرك الثةور  الواسةع والجةاد كمةا فعةل اإلمةام بيةد  وأ ماعهم

ضد ظلمُ ومسسد  عصرأ وكا ت ال دوة هع واا: حاجُ االمُ إلى فكر وثورة اإلمةام رضواا هللا عليه 
 بيد عليه السالم وَّرجت هالتوصيات التاليُ.

 ةُ تاريَّيةُ مهمةُ السةتلهام الةدرو  العظيمةُ فةي إا إحياء يكرى اإلمةام بيةد و فكةرأ وثورتةه مح :أوال
 السكر اإلسالمي ال قي واألصيل الي  تميب هه  يا اإلمام.

: يعتهر اإلمام بيد مرجعيُ دي يُ ومدرسُ إسةالميُ تحرريةُ تةدعوا للةتَّل  مةا حكةام الجةور و ةو ثا ياً  
هالمعروف وال هي عا الم كر  أحد أئمُ اإلسالم العظماء الييا أحيوا في األمُ اإلسالميُ فريضُ االمر

 التي لا تتحق  َّيريُ األمُ اإلسالميُ إال هالقيام هها.
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: يعتهر اإلمام بيةد هَّصةيُ إسةالميُ جامعةُ وقامةُ علميةُ وفكريةُ يمكةا لسكةرأ أا يعةال  كثيةرا مةا ثالثاً 
ا علةةى الحساسةيات المي هيةُ هةيا السة ُ والهةيعُ ألا ثورتةه كا ةت ثةورة جامعةُ لسقهةاء األمةُ وعلماء ة

 اَّتالف ميا ههم.

والهةةاحثيا ودكةةاترة الجامعةةات إلةةى االسةةتسادة مةةا إر  اإلمةةام بيةةد والَّ هةةاء تةةدعو الراه ةةُ العلمةةاء  :راهعةةاً 
حقةةه مةةا الدراسةةُ والهحةة  وَّصوصةةا فةةي التقريةةب هةةيا المةةيا ب وإع ائةةه السكةةر  والسياسةةي والسقهةةي 

 اإلسالميُ والعودة إلى الثواهت الدي يُ في التعامل مع األ ظمُ الحاكمُ.

: ت كد الراه ُ في ظل  يأ الظروف العصيهُ التةي تمةر ههةا األمةُ العرهيةُ واإلسةالميُ والسةتا التةي َّامساً 
إلةى كتةاب هللا الكةريم واالسةتسادة م ةه فةي معالجةُ قضةايا  يهعلها أعدا  ا على ضةرورة العةودة الصةادقُ

األمُ وال هوض هها والتبود ما تجرهُ وإر  وفكر وثةورة حليةف القةرآا المسةت دة إلةى مرجعيةُ القةرآا 
 الكريم والداعيُ إلى إحياء الس ا وإماتُ الهدع والوقوف ضد الجائريا و صرة المستضعسيا

: ت كد الراه ُ على أ ميُ سادسا دراسُ األس  االقتصاديُ في دعوة اإلمام بيد حتى ال يكوا مال هللا ًً
 دولُ هيا األغ ياء وحكرا على تصرفات وأ واء حكام الجور وأمراء الترف واله ر.

: يثما العلماء الجهود العظيمُ التي يهيلها أه اء الجيش واللجةاا الهةعهيُ والقهائةل اليم يةُ األهيةُ فةي ساهعاً 
لهمجي الوحهي السعود  األمريكي الصهيو ي داعيا الهعب اليم ي إلى مة ابرتهم التصد  للعدواا ا

  هال ةةامعيا فةةي ثرواتةةالمعتةةديا ورفةةد الجههةةات هالمةةال والرجةةال والسةةالل لتحريةةر الةةيما مةةا ال ةةباة 
 .واستعهاد أه ائه

  ً تمرة إلةى يوم ةا : يقدم العلماء أحر التعاب  وأصد  المواساة ألسر ضحايا المجابر الوحهيُ المسةثام اً
 ةةيا ويحملةةوا هةةعوب العةةالم والهيئةةات والم سسةةات الدي يةةُ مسةة وليُ السةةكوت علةةى  ةةيأ الجةةرائم 

 والمجابر الي  يهجع وي ر  دول العداوا على ارتكاب المبيد م ها.

كل فئات الهعب اليم ي وأحباهةه والقةوى الم ا ضةُ للعةداوا إلةى جمةع الكلمةُ ولةم الراه ُ دعو ت: تاسعاً 
والهعد عا الم اكسات وتوجيه الجهود وال اقات إلى مواجهُ العدواا المتسهب فةي كةل األبمةات  الهمل

 التي يمر هها الو ا.

إلةى وعلمةاء وحكمةاء وعقةالء الةيما المجل  السياسي األعلى وحكومُ اإل قاي الو  ي الراه ُ دعو ت: عاهراً 
ي واإلدرا  والترهةو  وتقةديم كةل مةا يثهةت تسعيل ومسا دة جهاب القضاء والرقاهُ ووضع حةد للسسةاد المةال

 فسادأ للمحاكمُ العادلُ.

معالجُ الَّلل الحاصل في وبراة الترهيُ والتعلةيم إلى سرعُ حكومُ اإل قاي الو  ي تدعو الراه ُ : حاد  عهر
 وضه  العمليُ التعلميُ وال َّ  ههةا عةا التجايهةات السياسةيُ والةوالءات الضةيقُ وسةرعُ ت ةوير الم ةا   همةا

 .يت اسب مع الت ور العلمي الحدي  وي سجم مع الهويُ اليم يُ األصيلُ

صادر عا  دوة:حاجُ األمُ إلى فكر وثورة اإلمام بيد راه ُ علماء اليما يوم األرهعاء هتاريخ 
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