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مسريات حاشدة تطالب بسرعة الحسم الثوري وتندد بالوصاية األجنبية

بسبب مواقفه املؤيدة للثورة

ثوابتن��ا الثورية
 استمرار التظاهر والتحرك واالعتصامات السلمية والحرص عىل أن يتم ذلك يف إطار شعبي بعيداً عن الحزبية 

والطائفية واملذهبية حتى إسقاط النظام.
 النظام الذي نطالب بإسقاطه هو الرئيس وأقاربه دون استثناء ورموز نظامه الفاسدين والذين ثبت تورطهم 

يف قمع وقتل وتجويع هذا الشعب.
بواسطة  النظام  مع  التحاور  أو  الثائر  الشباب  االلتفاف عىل مطالب  أشكال  من  كل شكل  إدانة   

السفارات األجنبية.
 رفض أي وساطة ال تفيض إىل رحيل فوري للنظام ورموز فساده وتلبي كل مطالب الشعب اليمني.

 رضورة التصعيد بما يضمن املزيد من االحتجاجات لفرض الضغط عىل النظام وبطريقة 
سلمية وحضارية.

 رفض التدخل األمريكي واألجنبي املساند للنظام واملساعد عىل إطالة بقائه يف الحكم.

الشيخ  العاصمة  بأمانة  األربعاء  مساء  األمن  قوات  اختطفت 
مقربة  مصادر  للتوعية  خاصة  مصادر  وقالت  الشاهري،  نرص 
مركزي  أمن  )اثنني  عسكرية  أطقم  سبعة  أن  الشاهري  من 

وخمسة حرس جمهوري( ألقت القبض عىل الشيخ نرص عىل قائد 
الشاهري يف شارع حدة أثناء عودته إىل منزله بعد مغرب األربعاء 
املايض، واقتادته إىل إدارة أمن منطقة السبعني، ومنها إىل مكان 

مجهول.
وحمل الشيخ عيل الشاهري وجميع محبيه ومنارصيه السلطة 

مطالبني  نرص  الشيخ  بحياة  املساس  مسؤولية  النظام  وبقايا 
برسعة اإلفراج عنه ومحاسبة محتجزيه، مؤكدا أن مواقف الشيخ 
املؤيدة لثورة الشباب هي السبب يف اعتقال الشيخ مشريا إىل عدد 
من املضايقات التي تعرض لها يف الفرتة األخرية، وتوجت مؤخرا 

باالعتقال.

بعد  الشباب  ثورة  إىل  انظم  قد  الشاهري  نرص  الشيخ  وكان 
أيام من وقوع جمعة الكرامة، هذا وكان قد ارتضاه أبناء املناطق 
شيخ  كان  الذي  الشاهري  عىل  الشيخ  والده  موقع  يف  الوسطى 

الوسطى،  املناطق  مشائخ 
وقد كان كذلك يعمل وكيال 

اليمن  يف  ال��ث��ورة  شباب  ي��واص��ل 
للمطالبة  مستمر  بشكل  احتجاجاتهم 
برحيل »بقايا نظام صالح«، مؤكدين أنهم مرابطون يف الساحات حتى تتحقق 
أهداف الثورة، وتقديم صالح ورموز حكمه للقضاء لتورطهم يف أعمال القتل 

التي تعرض لها املدنيني خالل أيام الثورة.
الجماعي  للعقاب  رفضا  مليونية  الخميس يف صنعاء مسرية  أمس  وخرجت 

واملطالبة بإسقاط بقايا النظام 
ويف تعز خرج مئات اآلالف يوم األربعاء يف مسرية حاشدة للمطالبة برسعة 

عيل  الرئيس  نظام  بإسقاط  املتمثلة  الثورة  أهداف  وتحقيق  الثوري  الحسم 
عبدالله صالح، والتنديد باألعمال الوحشية التي تعرضت لها مدينة تعز وذهب 

ضحيتها عرشات القتىل والجرحى.
تطالب  الصويف وأخرى  املحافظ  هتافات ضد  التظاهرة  يف  املشاركون  وردد 
مراد  الجمهوري  الحرس  وقائد  قريان  عبدالله  املحافظة  أمن  مدير  بمحاكمة 

العوبيل وكل املتورطني بجرائم قتل املتظاهرين والقصف العشوائي لتعز.
ويف مدينة أب وأثناء مظاهرة كبرية 
النظام  بالطجة  أطلق،  الثورة  لشباب 

رمضان  شهر  أن  برغم 
املبارك أصبح عىل األبواب 
املأزق  تعكس  شديدة  ركود  حالة  التجارية  السوق  حركة  يشهد 
االقتصادي الحرج الذي تعيشه األرسة اليمنية، وبحلول األيام األوىل 
من شهر الصوم ما يزال كثري من موظفي الدولة ينتظرون الراتب 
الشهري للقيام برشاء مصاريف رمضان وبما أن األسعار تضاعفت 
بشكل جنوني فإن األرس الفقرية وذوي الدخل املحدود سيواجهون 

املناسبة لختام يوم من  الغذائية  الوجبة  صعوبات كبرية يف توفري 
ومستلزمات  واملاء  املنزيل  الغاز  توفري  تكاليف  عن  فضال  الصوم 
الخاصة(  )للمولدات  والديزل  البرتول  مادتي  النعدام  اإلضاءة 
املتوسط  الصنف  الواحدة من  الشمع ليصل سعر  أسعار  وارتفاع 
واالستهالكية  األساسية  املواد  أسعار  زادت  وقد  رياال.   50 حوايل 
الزيادة  نسبة  بلغت  واملطحون  الدقيق  مادة  ففي  متفاوتة  بنسب 
السمن  السكر 60% ويف األرز 11% ويف  السعرية حوايل 13% ويف 

16% ويف الزيت 41% ويف الحليب 50% والزبدة %118..
الشعب  لرتكيع  الخانقة  االقتصادية  األزمة  عىل  النظام  ويراهن 
اليمني ويتخذها وسيلة لشن حرب معيشية منظمة هدفها االنتقام 
من املجتمع اليمني وقد عمدت السلطة منذ شهور إىل قطع خدمات 
إىل  النفطية  واملشتقات  الغاز  وصول  وعرقلة  والكهرباء  املاء 
األسواق املحلية، وبفعل هذه الخطة الجهنمية ارتقت أسعار السلع 
األساسية واملاء وإيجار املواصالت بنسب كبرية طالت بشكل مبارش 

الجوانب املتعلقة بالقوت اليومي للمواطنني وكذا الجوانب الصحية 
األعباء  وضاعفت  السري  حركة  من  األزمة  وقلصت  والتعليمية 
املعيشية عىل كاهل الغالبية العظمى من ذوي الدخل املحدود ويف 
هذه  ظل  يف  املبارك  رمضان  شهر  اليمنيون  يستقبل  الذي  الوقت 
الظروف الصعبة أرص النظام املستبد عىل معاقبة الشعب اليمني 

جديدة  سعرية  بجرعة 
ترفع  أن  شأنها  من 

الرئيس  قال 
ال��ي��م��ن��ي 
الجنوبي األسبق عيل نارص محمد إن التدخالت 
الخارجية يف الثورات عرب التاريخ مسألة مؤكدة 
إما إلجهاضها أو لعرقلتها، لكنها لن تستطيع 
منع الحل والحسم. وفيما أوضح أن ثمة عوامل 
الثورة  هدف  تحقيق  رسعة  يف  أبطأت  كثرية 
الخارجي  العامل  أن  إىل  أشار  األول  اليمنية 
واحد منها، ولفت إىل أن عوامَل داخلية أسهمت 
يف ذلك ومنها عدم وجود قيادة موحدة للثورة، 
إضافة للدور الذي لعبته بعض قوى املعارضة 
فخ  يف  ووقوعها  الشارع  عن  بديالً  الحلول  يف 
استفاد  الذي  أن  مبينًا  السلطة،  مع  التفاوض 
عىل  املستمرة  والتعديالت  املبادرات  هذه  من 

املبادرة الخليجية هو النظام..
أول حكومة يف  ثانية طالب رئيس  من جهة 
بكر  أبو  حيدر  املهندس  اليمنية  الجمهورية 
تخفيف  التقليدية  املعارضة  من  العطاس 

قبضتها وأبويتها عىل ساحات التغيري والتحرر، 
أو  االنتصار  مفرتق..  أمام  الثوار  إن  وقال: 
االنكسار، مشريًا إىل مالمح االنتصار بالصمود 
النظام  أطالل  من  تبقى  ما  إسقاط  حتى 
يف  العطاس  وأضاف  وأخالقيا،  ماديا  الفاسد 
مقال نرشته صحيفة »وفاق« الصادرة يف عدن 
بقايا  مع  الحوار  بمبدأ  القبول  أن  األربعاء، 
النظام أو القبول به رشيكا ولو رمزيا يعد من 

مالمح االنكسار.
إنه  نرشه:  الذي  املقال  يف  العطاس،  وقال 
الشبابية  الثورة  أن تنطلق  أحد يتوقع  لم يكن 
باملحافظات  فرباير2011م   3 يف  السلمية 
لتلف  الثوري  الشبابي  العمق  بهذا  الشمالية 
ظلت  إن  بعد  الشعب،  قطاعات  جميع  حولها 

هذه املحافظات رهينة املعارضة التقليدية،
يفكر  يزال  ال  ممن  عجبه  العطاس  وأبدى 
بحوار، مهما كانت طبيعته مع أطالل نظام فقد 

اختطاف الشيخ الشاهري وشباب الصمود حيذرون من املساس بسالمته

على ناصر: أحزاب املعارضة وقعت يف فخ التفاوض، 
والتدخالت الخارجية تبطئ الحل..

حيدر العطاس: على املعارضة تخفيف أبويتها على 
ساحات التغيري

املحافظات اليمنية تصعد من انتفاضتها السلمية

السلطة تحول شهر رمضان إىل مناسبة للثأر من املواطنني..
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وكالعادة... التزال وسائل االعالم ورموز 
حربها  تشن  صالح  لعيل  التابعة  النظام 
االعالميه ضد املعتصمني يف ساحات الحرية 
والتغيري وذلك من خالل ما تروج له تحت 
الساحات  يف  املعتصمني  �مضايقة  مسمى 
عن  والحديث  املجاورة  واألحياء  لألهايل 
مهلة محددة إلخالء الساحات ورفع الخيام 
وإحراق  املعتصمني  مهاجمة  فسيتم  مالم 
دعايات  سوى  ليس  كله  وهذا  الخيام، 
كاذبة وإرجافات مغرضة يتوالها الطابور 
الخامس التابع لبقايا نظام صالح، ولتبديد 
مجموعة  قامت  السابقة  الشائعات  دخان 

بصنعاء  التغيري  ساحة  يف  اإلعالميات  من 
بزيارة إىل عدد من البيوت املجاورة لساحة 
أم  أولهم  آرائهم:  إىل  واستمعنا  التغيري 

محمد التي تسكن يف جولة عرشين.
قرب  تسكنوا  أنكم  بحكم  محمد  أم  س: 

املعتصمني هل يضايقكم ذلك؟
ج: ال. 

التي تنظم باسم  املسريات  س: ماذا عن 
األهايل؟

ج: ال نخرج يف هذه املسريات وال علم لنا 
يتكلم  الحي  يف  أحد  حتى  نسمع  وال  بها 
لهم  بعًضا من  أن  عنها وإنما سمعنا مرة 

مصالح مع النظام هم من ينظمها تحديًدا 
يف شارع الزراعة.

يزعجنا  ما  إن  فقالت:  أيمن  شقيقة  أما 
ملا  نتألم  ونحن  فقط،  املؤبد  التفتيش  هو 
عىل  وقتل  قمع  من  املعتصمون  يعانيه 
الرغم من أنهم سلميّون، عندما نشاهدهم 
شيئًا  يحملون  ال  املسريات  يف  يخرجون 
والحد  التغيري  نريد  وكلنا  الالفتات،  سوى 
منا  تخويفهم  أما  وتضيف:  الفساد،  من 
واإلنذارات التي تأتيهم باسم األهايل إما أن 
سيحرقونها،  األهايل  أن  أو  الخيام  يرفعوا 
كلنا  ألننا  األهايل  من  يصدر  ال  يشء  فهذا 

الجهات  من  يصدر  وإنما  اليمن  أبناء 
التي تمارس قمعها ضد املعتصمني وأكرب 
دليل عىل ذلك ما حدث يف ساحات الحرية 
لهم  اليمني ال يسمح  الدستور  بتعز. وألن 

بمهاجمة املعتصمني.
تتخذ  السلطة  أن  أيمن:  شقيقة  وأكدت 
من األهايل ذريعة يف ذلك بحجة قربهم من 
الساحات ونحن نتخوف من أي عمل يقوم 

به هذا النظام الفاسد ضد املعتصمني.
أما أبو خالد فقال: إن املعتصمني إخواننا 
ومن  الجميع  أجل  من  والثورة  وأبناءنا، 
ملًكا  ليس  عام  شارع  يف  وهم  اليمن  أجل 
ألحد ال سكان الحي وال النظام. أما الذين 
يريدون إزالة املعتصمني هم يف االصل من 
أن  من  خوفا  النظام  من  مصلحة  لديهم 
يفقدوها بعد الثورة من الذين يسكنون يف 
األحياء القريبة من الساحات أو غريها فهم 
مصالحهم  بل  الوطن  مصلحة  يمثلون  ال 

الخاصة.

إنها أليام عصيبة جدا لشخص يعيش يف 
مكتسبات  كل  كرس  أن  بعد  والهوان  الذل 
يبقى  أن  أجل  من  املختلفة  وثرواته  الوطن 
األحداث  خلط  عىل  عمد  فقد  الكريس،  يف 
واستخدام الكثري من األوراق التي احرتَقْت، 
شمس  بظهور  تبخرت،  التي  والثقافات 
مفعولها،  وانتهى  بالفشل  وباءت  الحقيقة، 
وورقة  صعدة،  يف  واإلمامة  التمرد  كورقة 
االنفصال يف الجنوب -كما زعموا- وما زال 
لديه ورقه يلعب بها وهي ورقة القاعدة التي 

يخادع بها ويماكر لتحقيق مآربه الفاسدة.
تفرق  أراد  لشخص  مريرة  أليام  إنها 

اتباًعا  هو!  ليبقى  الواحد  اليمني  املجتمع 
لقاعدة ))فرق تسد(( لكّن الشعب اليمني 
وحده،  لله  هي  عبوديته  أن  أثبت  العظيم 

بعضا،  بعضه  يشد  الواحد  كالجسد  وأنه 
أدناه  إىل  أقصاه  اليمني من  الشعب  فنرى 
يافاسد  اجتثاثك  عىل  إننا  قائلني  يهتفون 
لرئيس  مزرية  ألي��ام  إنها  مجتمعني، 
اليمنيني  دماء  لسفك  بالطجته  استخدم 
بأنهم  ظانًّا  وتهويلهم  تخويفهم  بغية 
بما  الرياح  تأتي  لكن  الساحات،  سيخلون 
التي  الشهداء  فدماء  السفن؛  تشتهي  ال 
السلمية  الثورة  سالت كانت وقودا لشباب 
أننا  الله  عاهدنا  ألننا  كذلك؛  وسنظل 
ماضون عىل خطاهم لن نرتاجع أبًدا، فمن 
واستنشقنا  الجهاد،  منبع  ارتوينا  دمائهم 

نسيم الحرية لفجر اليمن الجديد الباسم!

صالح  عيل  يسارع  أن  عجيب  ألمر  إنه 
ونظامه الفاسد بالتودد إىل األمريكيني بقتل 
ما  وهو  وتجهيلهم  وتجويعهم  اليمنيني 
بذلك  أكثر من ثالثة عقود يخدم  منذ  عمله 
األمريكيني وعمالئهم بشتى الوسائل ليتقرب 
الفخ  يف  ووقع  مهما  امرا  نيس  لكنه  إليهم، 
كما وقع قبله غريه، وبتجاهله لم يعترب من 
مبارك،  وحسني  إيران،  شاه  أمثال  أسالفه 
وسيخذلونه  العمل،  جنس  من  فالجزاء 
سلة  يف  أقدامهم سريمونه  تحت  وسيطئونه 
مهمالتهم يف الوقت املناسب لهم، وسيبحثون 
عن عميل جديد، فعندما ينقلب السحر عىل 
عذاب  ويف  الدنيا  يف  الخزي  بتجىل  الساحر 
أَْخَزى  اآْلِخَرِة  ﴿َوَلَعذَاُب  تعاىل:  قال  اآلخرة 

َوُهْم اَل يُنَْصُروَن﴾. 

أن  يمكن  التي  الدروس  من  مجموعة  هناك 
تستفاد من الثورة، من أهمها ما يأتي:

1- اإلنسان مدين بعمله، رهني لكسبه، فكما 
فمن  مثلها،  سيئة  السيئة  وجزاء  تدان،  تدين 
مكث عرش سنوات وهو يلعن ويسب ويتطاول 
أن  منهم  وينقم  حق،  بغري  سبقوه  الذين  عىل 
يفرطوا  فلم  وطنهم،  عىل  باملسؤولية  ءامنوا 
فيه، وال يف ثرواته، وال يف أرضه، وال يف أبنائه، 
عليه  والحفاظ  توحيده  واجتهدوا وسعهم عىل 
ها  الشعب،  وتثقيف  فيه،  الله  رشع  وتطبيق 
الشعب  وينقم  ويسب  ويشتم  يُلعن  اليوم  هو 
الالمحدودة  ومحاباته  املفرط،  جهله  منه 
ألقرابه وعشريته، وبيعه ألرض الوطن وثرواته، 
وسماحه بانتهاك سيادته، ومحاربته للفضيلة 
وتكريمه  للفساد،  وترويجه  والفضالء، 
وتجهيله  للضمائر،  وإفساده  للمفسدين، 
لشعبه، وقتله للمواهب، وتكميمه لألفواه، وقتله 
ملذاته  يف  العام  للمال  وإهداره  شعبه،  ألبناء 
ومصالحه، وإشغاله للناس بالبحث عن القوت 
األزمات  بافتعال  للبالد  وإدارته  الرضوري، 
وإثارة الحروب. وصدق من قال: »كادت الدنيا 

أن تكون دار جزاء«.
كان  إذا  الناس  بني  تربط  التي  العالقة   -2
ضعيفة  فهي  الدنيوية،  املصلحة  أساسها 
األمس  فأخالء  املصلحة،  بانتهاء  تنتهي  جًدا، 
أو  املصلحة  بانتهاء  الخّلة  انتهت  اليوم،  أعداء 

بتعارضها أو باالختالف عليها، فتحولت الِخّلة 
القائل:  العظيم  الله  إىل عداوة شديدة، وصدق 

.) ُء يَْوَمِئٍذ بَْعُضُهْم ِلبَْعٍض َعُدوٌّ )اأْلَِخالاَّ
وال  األبناء  فساد  اآلباء  فساد  من  يلزم  ال   -3
من صالحهم صالحهم، بل كل شاة معلقة من 
نفسه بصرية،  يقال، واإلنسان عىل  كما  رجلها 
فاألب ما من شّك أنه له تأثريًا عىل ولده، ولكن 
ال يملك أن يفرض عليه قناعاته، وال أن يجربه 
عىل مباركة الفساد، وال أن يمنعه من منارصة 
الحق، هذا ما تجىل يف هذه الثورة، وصدق الله 
َشيْئًا  اللاَِّه  ِمَن  َعنُْهَما  يُْغِنيَا  )َفَلْم  يقول:  حيث 
أيًضا:  وقال  اِخِلنَي(،  الداَّ َمَع  الناَّاَر  اْدُخاَل  َوِقيَل 

اَُّه َعَمٌل َغرْيُ َصاِلٍح(. اَُّه َليَْس ِمْن أَْهِلَك إِن )إِن
النزيه،  الحقيقة ليست ملًكا لإلعالم غري   -4
بتظليل  النزيه  غري  اإلعالم  يقوم  قد  وأحيانًا 
الناس عن الحقيقة بإخفاء بعض املعلومات أو 
تزويرها أو باختالق أحداث لم تقع، أو باللعب 
لإلعالم  يقول  من  كل  فليس  معينه،  صور  يف 
بأنه مات قد مات فعاًل، وال كل من يُنسب إليه 
أنه  الذي يقال  الوجه  قول قد قاله فعاًل، وعىل 
قاله، فقد يقول شخص قواًل أثناء رثاء، فيقدمه 

اإلعالم عىل أنه يف عرس، ومن يسمع يخل.
أجهزتها  بكل  الفاسدة  الظاملة  السلطة   -5
األمنية والعسكرية أضعف مما يتخيله الناس، 
واجهته  صوته،  رفع  عندما  الشعب  أن  بدليل 
ال  ألنها  »سلمية«؛  أن شعاره  رغم  قوتها،  بكل 

من  أوضح  هو  الذي  فسادها  تغطي  أن  تملك 
تملك  وال  حّجة  تملك  ال  فهي  الشمس،  عني 
الذي  الصوت  هذا  به  تُسكت  حقيقيًّا  إنجاًزا 

طالبها بالرحيل.
تصنع  واإلرادة  االخ��رتاع،  أم  الحاجة   -6
رأيناه يف  ما  هذا  خبايا،  الزوايا  ويف  املعجزات، 
عقول  بها  حارت  أفكار  من  فكم  الثورة،  هذه 
الثوار، وكم من مواهب ظهرت وأبرزتها الثورة.

غري  شباب  فهناك  بخري،  الدنيا  تزال  ال   -7
مصابني باألنانية، ولديهم إيثار، ولديهم وعي، 
ووطنهم  دينهم  أجل  من  للتضحية  واستعداد 
براحتهم  التضحية  وكرامتهم وكرامة شعبهم، 
الصعب  يستسهلون  فهم  وأرواحهم،  ودمائهم 
الدنيا  لهم  لتنقاد  ويصمدون  ويصربون 

بأرسها، ولتخضع لهم قوى الداخل والخارج.
تتأثر  واألح��زاب  واملسريات  الثورات   -8
إليها،  تنتمي  التي  بالشخصيات  شعبيتها 
األمر  يهمه  من  عىل  يجب  ولذا  وبتاريخها؛ 
مكانها،  يف  شخصية  كل  وضع  عىل  الحرص 
ذلك  ألن  تستحقه؛  ال  مكان  إىل  رفعها  وعدم 
بالسلب  الحزب  أو  املسرية  أو  الثورة  إىل  يعود 

والرضر.
مر  تمر  والفرص  غّصة،  الفرصة  ترك   -9
بأكرب  يُصاب  الفرصة  يغتنم  ال  السحاب، ومن 
حتى  لعدوك  رضباتك  تتابع  أن  وعليك  ُغّصة، 
أنفاسه  ليلتقط  فرصة  له  ترتك  وأال  تسقطه، 

وينقّض عليك من جديد.
يدوم،  يبقى وال  ال  ما  لقضية  الحماس   -10
الوعي  من  كبري  قدر  عىل  أصحابه  يكن  مالم 
الصمود  عىل  والقدرة  بالقضية  واإليمان 
أو  أن يتخىّل  أراد  والصرب، واملربرات كثرية ملن 

أن يطيل املّدة.
أمانة  وال  وفاء  وال  دين  وال  عهد  ال   -11

الفجور،  وطبعهم  الكذب،  حديثهم  للمنافقني، 
ويروغون  حالوة،  اللسان  طرف  من  يُعطونك 
ويضعون  الزحف،  من  يفرون  كالثعالب، 
رجاًل هنا ورجاًل هناك، فدينهم ال يمنعهم من 
األمريكي،  ولو  للسفراء  والخضوع  التنسيق 
وأخالقهم تسمح لهم أن يتّهموا كل من خالفهم 
بلطجي،  فهو  َحَجٍر،  بكل  ويرموه  الرأي،  يف 
وهو تابع لألجهزة األمنية، وهو عميل للخارج، 

وصدق من قال: »رمتني بداءها وانسلاَّت«.
للنظام  املعارضة  السياسية  القوى   -12
الفاسد إذا لم تتحرك ولم تقم بواجبها إلنعاش 
الشعب ورفع إرص وأغالل السلطة عنه، وكرس 
نفسه  قيادة  عىل  قادر  فالشعب  عليه،  قيودها 
الشاعر  وصدق  االستبداد،  من  البالد  وتحرير 

حيث يقول:
إذا الشعب يوًما أراد الحياة 

  فال بد أن يستجيب القدر
تُنتزع،  ولكن  توهب  ال  الحقوق   -13
فالحكومة التي أهملت لسنوات آالف الخريجني 
عن  عجزها  تدعي  وكانت  الجامعات،  من 
قادر-  وبقدرة  قلم  –بجرة  استيعابهم 
العامة  الوظيفة  بسلك  تلحق  أن  استطاعت 
األحوال،  غرّي  من  فسبحان  خّريج،   60000
رُصفت  سنوات  منذ  املوقفة  املوظفني  وعالوة 

بلمح البرص.
14- مصائب قوم عن قوم فوائد، فهناك تجار 
أزمات وتجار حروب، يعانون من أزمة ضمري، 
الجشع  عليهم  سيطر  ضمائرهم!  موت  بل 
وال  إال  مؤمن  يف  يرقبون  ال  الطمع،  وتملكهم 
ذمة، يتاجرون بالغاز والبنزين والديزل واملاء، 
شفقة  وال  رحمة  دون  ويغالون  ويحتكرون 
والثراء  الغنى  يريدون  النفوس  ضعاف  ألحد. 
يف يوم وليلة متناسني هؤالء املساكني، جاهلني 

الحالل،  يفسد  الحرام  وأن  مهلكة،  الطمع  أن 
نصحه  إن  الوبال،  ويلحق  النكال،  ويجلب 
أو ذكره مذّكٌر بقول رسول  الله  ناصح بكالم 

الله يُجيب بأنها شطارة وانتهاز للفرصة.
15- أمريكا ليست صديًقا وفيًّا، فهي تتخىل 
إليها  الحاجة  أمس  يف  وهم  أصدقائها  عن 
املعايص  يف  اإلنسان  يوّرط  الذي  كالشيطان 
وجاء  أمره  ُفِضَح  فإذا  واملنكرات؛  والقبائح 
أخاف  إني  منك  بريء  إني  قال  الحساب  وقت 
حيث  العظيم  الله  وصدق  العاملني،  رب  الله 
اْكُفْر  ِلإْلِنَْساِن  َقاَل  إِذْ  يَْطاِن  الشاَّ )َكَمثَِل  يقول: 
اللاََّه  أََخاُف  إِنِّي  ِمنَْك  بَِريٌء  إِنِّي  َقاَل  َكَفَر  ا  َفَلماَّ

َرباَّ اْلَعاَلِمنَي(.
16- يف األخري.. هنالك مجموعة من املسّلمات 
الثورة،  هذه  لوال  تُقبل  أن  يمكن  كان  ما  التي 

ومنها:
األرز  من  أفضل  والزبادي«  »الخاص  أ- 

والدجاج.
ب- الدم ينترص عىل السيف والرصاص.

ج- الحاكم الفعيل لليمن هو السفري األمريكي 
والدولة الجارة.

عبثية،  كانت  املاضية  صعدة  حروب  د- 
كانوا مظلومني وضحايا إلجرام  وأبناء صعدة 
السلطة، والقبائل التي أعانت السلطة أخطأت 

يف مسعاها، واكتشفت ذلك أخريًا.
كاملة  سيادة  ذات  تكن  لم  اليمن  ه�- 

واستقالل حقيقي.
و- الحوثية كحركة حريصة كل الحرص عىل 

وحدة اليمن أرًضا وإنسانًا.
ز- الحراك الجنوبي ليس خياره فك االرتباط، 
وإنما ألجأه إليه فساد وظلم النظام، ولذا عندما 
عن  تخىّل  النظام  وجه  يف  معه  وقف  من  وجد 

هذا الخيار.

انطلقت الثورة الشبابية الشعبية والقت بضالل الحرية 
كثَُر  زمن  يف  جديد  فجر  ميالد  وأعلنت  كامالً  الوطن  عىل 
يدها  مدت  الشعبية  الشبابية  اليمنية  الثورة  العبيد،  فيه 
أنها ك�تلة  فيها  األطياف  أعلنت كل  استثناء،  للجميع بال 
الكرم  هذا  أمام  الحرية...  لتحقيق  واحد  وج�سُد  واحدة 
ولم  بحاجتها  كانوا  وهم  البعض  بخذالن  الثورة  قوبلت 
يف  العبيد  هؤالء  إليهم...  بحاجة  الثورة  تكون  ولن  تكن 
زمن » انطلق العالم كله لينال حريته من األنظمة القمعية 
واالستبدادية واالستكبارية » قعدوا هم.. وبدل أن يبادلوا 

الوفاء بالوفاء.. 
ذهبوا  األكرب،  للرش  ذهبوا  والشكر،  العرفان  يبذلوا  وأن 
الشهداء  »جثث  عىل  وراقصني  منبطحني  املطلق،  للرش 

وأشالء الجرحى، ودماء األطفال ورصخات النساء«. 
التي  العبودية  أمام هذه   : العبيد  أنوف  * حرية رغ�م 
هم عليها أرادوا أن يدجنوا الشعب اليمني الُحر ألن يكونوا 
عبيداً.. ولكن وعي وبصرية األحرار لم تمرر هذا التدجني 
رافضًة  والساحات  امليادين  كافة  يف  حشودهم  وخرجت 

للوصاية وهاتفًة بالحرية واالستقالل.
أن  األقنعة  وأسقط  الحقائق  كشف  الحر  الخروج 
لها  واملحركون  فشلت  واملحلية  الخارجية  املؤامرات 
اليمني  الشعب  حرية  أمام  تعروا  معهم  والناشطون 
وكشفت سوءة هؤالء وانكشفت سوءة ما يسمى باملجتمع 
ارتكبها  التي  للمجازر  والدعم  الغطاء  قدم  الذي  الدويل 
الحزبية والقيادات  القيادات  ُكل من  النظام وشارك فيها 

العسكرية.
ساطعة  الثورة  أنوار  السوداء  الُسحب  هذه  أمام  بقيت 
واإلرادة الثورية قوية وسوف تبقى كذلك إن شاء الله حتى 

تتحقق مطالب الثورة اليمنية الشعبية الشبابية. 
* بال طيار : األشالء يف كل مكان :

عندما فشلوا يف الحصول عىل معلومة حقيقية عن الحالة 
الشعب  وعي  »أمام  املؤامرات  وفشلت  لصالح  الصحية 
اليمني« وبعد ابتزاز طويل للمشرتك والقيادات السياسية 
اإلدارة  عملت  الصحية  املعلومة  بورقة  والعسكرية 
األمريكية عىل استخدام ورقة أخرى باسم صالح يف ابتزاز 

آخر ومن نوع جديد.
بصورة  القاعدة  ورقة  بتحريك  األمريكية  اإلدارة  بدأت 
اإلرهاب  ذريعة  كذبة  واستخدام  املرة  هذه  وأوسع  أكرب 
التي  فاألخبار  عليهم  الرشوط  وإمالء  اليمنيني  رضب  يف 

يمنية  صحف  ونقلتها  االمريكية  اإلعالم  وسائل  تناقلتها 
وعربية عن : طائرة أمريكية ) بال طيار ( تستهدف أبني 

وتقتل أكثر من ) 50 ( يمنياً.
والعمل  والخوف  الرعب  حالة  لفرض  مبارش  انتهاك 
عىل قتل وترشيد اليمنيني ما كان ليأتي لوال نظام العمالة 
 33 خالل  النظام  مع  والرشكاء  النظام  مع  والناشطون 
سنة، ما كان لهذه األشالء أن تتطاير لو كان هناك موقف 

حقيقي وواضح.
أمريكا  أن  واالنهزاميون  االنبطاحيون  هؤالء  يفهم  لم 
منذ  الشبابية  الشعبية  اليمنية  للثورة  عدواتها  أثبتت  قد 
أكدت  واليمنيني  للثورة  العداوة  وأكثر من  األوىل،  اللحظة 
األوراق  كل  وتحرك  الذرائع  كل  تستخدم  أنها  أمريكا 
أوراق  فشلت  إذا  فيما  عليه  والسيطرة  اليمن  الحتالل 

السياسة. 
وإدارتها  أمريكا  تكتفي  لم  يسكت:  لن  الشعب   *
ومسئولوها بقتل اليمنيني بالطائرات والصواريخ وإرسال 
الزوارق الحربية إىل سواحل اليمن واملناطق الساحلية يف 
ما يسمى  للقتال  اللوجستي  الدعم  تقديم  الجنوب بحجة 

بالقاعدة وخلق مربرات للتدخل املبارش. 
كان خالل األيام املاضية نشاط حاكم الوالية - السفري 
األمريكي - املفضوح أمام جميع اليمنيني بأن السبب وراء 

الالعب  عن  الستار  وكشف   - أمريكا  هي   - الثورة  تعثر 
السيايس األنشط يف اليمن الذي أصبح يف يديه كل التحكم 
وأنى  يشاء  كيف  ويحركها  ومؤسساتها  الدولة  بأجهزة 

يشاء.
تكشفت  واملتسارع  النشيط  التحرك  هذه  خالل  من 
لليمنيني وتأكد صناعته لألزمة االقتصادية وما هذه األزمة 
إىل وسيلة ضغط أرادوا أن يمارسوها عىل الشعب اليمني 

للقبول بالخيارات األمريكية. 
الشعب  أن  أم  الشعب؟  يرضخ  سوف  هل  ماذا؟  ولكن 
اليمني سوف يتحرك تحرك يقف سداً قوياً وحصناً منيعاً 

امام هذا كله؟
األمريكية  االنتهاكات  أمام  يسكتوا  لن  اليمن  أبناء  إن 
األمريكية  التدخالت  كل  أمام  القوة  بكل  يقفون  وسوف 
وسوف يحاربونها من أي طرف كان ويف اي أرض كانت 
ويف أي زمان تكون.. لن يكون هناك تهاون يف التعامل مع 

األمريكيني والناشطون معهم. 
اليمني إىل مقاطعة كل ما هو  ومن هنُ�ا أدعوا الشعب 
الشعب  أدعوا  سيايس،  أو  اقتصادي  منتج  من  أمريكي 
اليمني إىل مقاطعة كل من يتعامل مع التحرك األمريكي 
لألمريكيني  يذهب  كان  طرف  أي  البلد،  هذا  يف  السيايس 

تحت أي مربر يجب أن نقاطعه.

من منا ال يعرف من هي أمريكا؟ هذا االسم الذي لطاملا ارتبط 
نجمة  ملع  اسم  اإلنسانية،  بحق  واالنتهاكات  والجرائم  بالحروب 
ارتبط  اسم  للبرش،  واإلذالل  واإلهانة  والتعذيب  اإلجرام  عالم  يف 
الداعمة والراعية واملساندة للنظام الصهيوني اإلجرامي،  بمواقفه 
واألشالء  والدمار  الخراب  آثار  فمازالت  ننساه؛  ولن  لم  اسم 
العالم،  يف  األحرار  مخيلة  يف  أفغانستان  يف  قواتهم  خلفتها  التي 
كل  يف  العراق  أبناء  الحقت  التي  واملذابح  املجازر  ننىس  ولن  لم 
واإلذالل  واالهانه  التعذيب  ومشاهد  وجامع  سوق  كل  ويف  شارع 
لنسائهم ورجالهم عىل السواء، وملن قد خانته ذاكرته فدماء أبناء 
األمريكية  الجوية  الغارات  أثر  من  بعد  تجف  لم  وصعده  ابني 
القرآن  أحرقت  التي  أمريكا  اليمن،  وبحار  ألجواء  واستحاللها 
أبناءه، هي هي نفسها  عليه وعىل  الكريم واهانته وأعلنت حربها 
لم يعد خافياً  العربية اإلجرامية، فهذا  األنظمة  التي تدعم  أمريكا 
عىل أحد يف زمن كشف الحقائق وسقوط األقنعة، فنحن يف اليمن 
النظام  مع  ووقوفهم  ومؤامراتهم  مخططاتهم  عن  ببعيدين  لسنا 
بأنه  أوباما رصاحة  أعلنها  أحد، فقد  عىل  يعد خافياً  لم  اإلجرامي 
لن يتخىل عن نظام عيل صالح وأزالمه، فما يمر يوم إال ونرى فيه 
مسئوالً أمريكيا يزور أو يلتقي أو يديل بترصيح يف سبيل إجهاض 
عزتهم  أبناءه  فيه  يرى  وطٌن  جديد،  وطن  بناء  يف  اليمنيني  آمال 
وكرامتهم وقرارهم بأيديهم، أمريكا الدولة التي يتحرك سفريها يف 
صنعاء ليصدر األوامر والتوجيهات ويقدم املبادرات واألطروحات 

املعادية لليمن واليمنيني ويأمر وينهي وكأنه يف واشنطن!!
والكرايس  املناصب  عشاق  وراءها  يلهث  التي  أمريكا  هي  هذه 
معلنني الطاعة والوالء معتقدين أن أمريكا هي من تُ�أتي امللك ملن 
القريبة  التاريخية  الدروس  ناسني  تشاء،  ممن  امللك  وتنزع  تشاء 
كانوا  ومن  مبارك  حسني  العميل  إليه  وصل  وما  مرص«  »ثورة 
املرصي  الشعب  فقد عرف  كالربادعي  أمريكا  أحضان  مرتمني يف 
يحملون  من  كل  فرفض  األكرب  الشيطان  هي  أمريكا  أن  الحر 
أم  يعيه؟  من  الدرس  سيعي  فهل  إلرضائها،  ويسعون  لها  الوالء 
الدروس  من  املزيد  لكتابة  مفتوحة  مازالت  الثورة  صفحات  أن 
والعرب، هذا ما ستكشفه لنا األيام، مادام الشباب األحرار صامدين 
يف الساحات يعرفون عدوهم ثابتني مثل الجبال ثائرين كالرباكني ال 
يهدأ لهم بال وهم يرون الباطل يسود والحق يضيع، فالله نارصهم 
ألمريكا  واملوت  أنصار،  من  للظاملني  وما  ووكيلهم،  وليهم  وهو 

وعمالئها، والعاقبة للمتقني.

من مدرسة الثورة..
ابن الصديق 

عبيد يف زمن الحرية 

يف استطالع رأي بعض سكان أهالي حي الجامعة

نحن نتألم ملا يعانيه املعتصمون من قمع وقتل 

توفيق العمدي - ذمارعندما ينقلب السحر على الساحر

؟  من هي أمريكا
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الذي  القرآني  املرشوع  عن  الحديث  نتابع 
الحوثي إلنقاذ  الدين  بدر  السيد حسني  تبناه 
املستضعفني يف األرض وتحقيق الوعد اإللهي 
منكم  آمنوا  الذين  الله  )وعد  تعاىل  قوله  يف 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم يف األرض كما 
استخلف الذي من قبلهم وليمكنن لهم دينهم 

الذي ارتىض لهم( 
حول  أفكاره  الحوثي  حسني  السيد  قدم 
القرآن  إىل  العودة  دون  حالت  التي  الحواجز 
تاريخية  شخصيات  ترميز  منها  الكريم 
التوريث  نظام  للناس  رشع  من  أول  هي 
كل  العذاب  أنواع  شتى  شعوبها  يف  ومارست 
من  وهذه  وحسب  املذهبي  النتمائها  ذلك 
بالشخصيات  االرتباط  ألن  التخلف  أسباب 
القرآني،وليس  املنظور  وفق  يكون  أن  البد 
السيد  أكد  وهنا  واملجامالت،  األهواء  باتباع 
عليهم  البيت  آل  اتباع  وجوب  عىل  حسني 
عنهم  تعاىل  الله  قال  كما  باعتبارهم  السالم 
أهل  الرجس  عنكم  يذهب  أن  الله  يريد  )إنما 
الكتاب  قرناء  و  تطهرياً(  ويطهركم  البيت 
كما روي يف الحديث الذي أجمعت عليه األمة 
)إني  وسلم  وآله  عليه  الله  صىل  بقوله  كلها 
تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي 
اللطيف  إن  بيتي  أهل  الله وعرتتي  كتاب  أبداً 
يردا عيلّ  يفرتقا حتى  لن  أنهما  نبأني  الخبري 
والثوابت  املسلمات  إىل  باإلضافة  الحوض( 
والظلم  االستبداد  أسباب  من  سبب  هي  التي 
أصح  وجعلها  معينة  كتب  كاعتماد  والقهر 
الكتب بعد كتاب الله تعاىل مع أن كثرياً منها ال 
يوافق كتاب الله مصدر الهداية لجميع الناس 
من  خرجوا  رواة  عىل  اعتمادها  إىل  إضافة 
املستبدين فرشعوا  بالط  ومن  القصور  أروقة 
للناس وجوب طاعة الظالم وعدم جواز الثورة 
أوصلتنا  التي  الترشيعات  من  وغريها  عليهم 

إىل ما نحن فيه.وهؤالء العلماء هم الذين كيفوا 
مع  متوافقاً  األصيل وجعلوه  الديني  الخطاب 
عطائهم  يف  رغبة  القائم  السيايس  الخطاب 
املحرفة  املفاهيم  لتعمم  عقابهم  من  وخوفاً 
عىل  قامت  التي  املسيَسة  الدينية  واألفكار 

مصالح الطبقات الحاكمة املستبدة.
ما  القرآنية هي خري  األفكار  هذه  تكن  ولم 
عن  تحدث  بل  الحوثي  حسني  السيد  قدمه 
والفقهية  الفرعية  العلوم  يف  العلماء  إغراق 
والخصوم  املخالفني  عىل  بالردود  واالهتمام 
أكثر  أساليب ظنوها  واملشاحنات مستخدمني 
اإلسالمية  العقيدة  فقدمت  القرآن  من  جدوى 
الروحية  من  تخلو  كالمية  جدالية  بطريقة 
املؤمن  عليها  يكون  أن  ينبغي  التي  القرآنية 
بديلة  قواعد  اعتمادهم  إىل  إضافة  الصادق، 
عن القرآن الكريم يف معرفة األحكام الرشعية 
اللتماس  الفقهية  للحيل  علماً  منها  وجعلوا 
الله  أحكام  تطبيق  من  واألعذار  املخارج 
تعاىل و اتباع نهجه فاتخذوه سلماً لالختالف 
الذي  الكريم  القرآن  نصوص  يف  واالجتهاد 
وصفه الله سبحانه بأنه )كتاب أحكمت آياته 
شموليته  عن  وقال  خبري(  حكيم  لدن  من 
سبحانه  فالله  يشء(  لكل  )وتفصيالً  وكماله 
 – الوضوء  عن  الحديث  أوجز  حني  وتعاىل 
العلماء  آية واحدة لم يكن يريد من  مثالً- يف 
أن ينشغلوا ألفاً و أربعمائة سنة فيها فرشعوا 
وكأن  أفتى  من  كل  وصوبوا  االجتهاد  للناس 
تتفرقوا  وال  الدين  أقيموا  )أن  يقل  لم  الله 
فيه( والله سبحانه وتعاىل لم يقرص يف البيان 
ما  للناس  يبني  من  ينتظر  حتى  والتوضيح 
أبهمه عليهم وهو القائل ) بلسان عربي مبني 
فجعلوا  دينكم(.  لكم  أكملت  )اليوم  وقال   )
االجتهاد  دليل  والنظر  للتفكر  املوجبة  اآليات 
حني  سبحانه  والله  والتفرقة.  واالختالف 

والتبعية  التقليد  وعاب  والنظر  بالتفكر  أمر 
الحياة والكون  التفكر يف علوم  أراد  إنما  فهو 
الفيزيائية  املتحكمة فيها  والطبيعة والقوانني 
والرياضية وغريها ملعرفة أرسارها ومكوناتها 
الله وجالله  ليس فقط ألنها دليل عىل عظمة 
لم  الله  ألن  منها  واالستفادة  الكتشافها  بل 
القائل )هو الذي خلق لكم  يخلقها عبثاً وهو 
ما يف األرض جميعاً( وقال )ويف أنفسكم أفال 
تبرصون( وقال )قل سريوا يف األرض فانظروا 
كيف بدأ الخلق( وغريها من اآليات التي دعت 
إىل علوم الحياة ومكونات الطبيعة ألن الحياة 
لها  امتداد  وإنما  اآلخرة  عن  منفصلة  ليست 
من  كثري  من  بالقرآن  رحماً  أقرب  علوم  فهي 
الحقيقة  يف  وهي  للدين  نسبت  التي  العلوم 
وضعف  الكريم  للقرآن  فهم  سوء  عن  تنبع 
عن  وترصفنا  بل  الرشعية  مقاصده  إدراك  يف 
التوجه العام لهدي الله وتحول دون االرتباط 
الرسول  سرية  و  الكريم.  بالقرآن  الحقيقي 
صىل الله عليه وآله وسلم وحياته وتوجيهاته 
الكريم  القرآن  رسمه  الذي  الخط  وفق  كانت 
التي  املكتبات  هذه  لكل  بحاجة  يكن  ولم 
النص  حول  دارت  والتي  بها  الناس  انشغل 
وابتعدت يف كثري من طروحاتها عن  القرآني 
العلوم  وفعاليته.وتركت  وحيويته  روحيته 
دنيوية  علوم  أنها  البرشية بحجة  تخدم  التي 
جميع  يف  البرشية  فتقدمت  أجر  فيها  وليس 
الذين  العلماء  فتوى  بانتظار  ونحن  املجاالت 
لم يستوعبوا النص القرآني وشموليته للحياة 
وموطن  اإلنسان  بني  استعمار  مقر  بوصفها 

استخالفهم.
العلماء  الحوثي  حسني  السيد  حمل  وهنا 
قارصة  بصورة  الدين  تقديم  مسؤولية 
يف  إغراقهم  من  ذلك  عىل  أدل  وال  ومتخلفة 
الحديث عن الدنيا يف )علم الرتغيب والرتهيب( 
بأنها سجن املؤمن وجنة الكافر وأن املؤمن هو 
الذي يصرب حتى يلقى الله وإيرادهم أحاديث 
كثرية يف فضل العزلة وأجرها... كل هذه من 
النظريات التي قدمها العلماء – بدون قصد - 
إلقصاء الدين عن الحياة فحرصوه يف الجامع 
وشككوا الناس يف قدرته عىل إسعادهم فكأنه 

واقتصادياً  علمياً  ينظمها  للحياة  ديناً  ليس 
واالزدهار  التقدم  للناس  بما يحقق  وسياسياً 
واملادي  الروحي  املستوى  عىل  والرقي 
واضحاً  دينه  جعل  فالله  والتكنولوجي. 
ومحدداً وما عىل املؤمنني إال االتباع و اإلسالم 
دين يسعى إليه الناس من كل حدب وصوب 
الناس عليها ولم  التي فطر  الفطرة  ألنه دين 
بال  وشأنهم  الناس  يرتك  ديناً  ما  يوماً  يكن 
وتعقيداتها  الحياة  فينبذ  معالجات  أو  حلول 

لتعيش األمة يف ذهول وضياع.
الذل  أن  إىل  الحوثي  حسني  السيد  فأشار 
والهوان للمسلمني يف الحياة هو إشارة إىل عدم 
االلتزام بالقرآن املعجزة السماوية الخالدة ألن 
يف  الله وهديه  املعرضني عن  أحوال  قرن  الله 
)لهم  عنهم  فقال  الدنيا  يف  بأحوالهم  اآلخرة 
خزي يف الدنيا واآلخرة( فسوء أوضاع املسلمني 
تعاىل  الله  من  امتحان  بأنه  يربر  أن  يمكن  ال 
يعانونه  ما  عىل  لهم  األجر  سيكتب  الله  وأن 
وأن الجنة بانتظارهم وإنما هي عقوبة شملت 
العلماء والقادة والناس أجمعني بكل مذاهبهم 
وطوائفهم نتيجة التفريط يف هدي الله تعاىل. 
ال  بوصفها  واملذهبية(  )الحزبية  إىل  وتطرق 
جمع  إىل  الداعي  الكريم  القرآن  مع  تنسجم 
الكلمة وتوحيد الصف، فدعا أصحاب املذاهب 
تبنوها  التي  النظريات  مراجعة  إىل  جميعاً 
وعرضها  أجلها  من  استماتوا  التي  واألفكار 
التيه  من  للخروج  الكريم  الله  كتاب  عىل 
أن  املسلمني  والواجب عىل  اليوم  نعيشه  الذي 
يسموا بأرواحهم وواقعهم عن األطر الضيقة 
التي  الرسالة السماوية  واالنطالق يف مرشوع 
أراد لها الله سبحانه أن تكون عاملية لينعم بها 

جميع بني البرش يف أنحاء العالم. 
وهنا سيكون للثورة معناها وجدواها ألنها 
تسري وفق هدي الله الذي يعلم غيب السموات 
واألرض فلو التزم الناس بهدي الله ما طغى 
هؤالء القلة من القادة العرب الذين يستمدون 
فنحن  اليهود  ورائها  ومن  أمريكا  من  قوتهم 
املسلمون نحتاج إىل الرجوع إىل الله واالعتزاز 
لعباده  الله  أراده  الذي  الهدى  به والسري عىل 
لتحقيق النتائج املنشودة لثورة املستضعفني.

عن  متولد  السيايس  االستبداد  أن  بعضهم  يرى 
شقيقان،  أنهما  آخرون  ويرى  الديني،  االستبداد 
أبوهما التغلب والقهر، وأمهما الرئاسة والزعامة، 
وهذا ناشئ عن حاجة كل منهما إىل اآلخر ليتعاونا 
عىل تذليل اإلنسان، وبينهما تشابه كبري، فكالهما 
يف  واآلخر  األجسام،  عالم  يف  أحدهما  لكن  حاكم، 

عالم القلوب.
االستبداد الديني يعتمد عىل ترهيب الناس من قوة 
غيبية تهدد وجود اإلنسان، وعليه أن يخطب ودها 
بالتذلل والخضوع لها، وذلك من خالل االنصياع 
الكهنة  من  الغيبية  القوى  هذه  يمثلون  ملن  التام 
السيايس  االستبداد  وكذا  وأمثالهم،  والقساوس 
ينبني عىل خربة مماثلة، فاملستبد يسرتهب الناس 
األنعام،  يعامل  كما  الناس  ويعامل  بالتعايل، 
وأمام  وهنا  لشهواته.  ويعبدهم  لنفسه،  ويذللهم 

االستبداد  من  اللونني  هذين  بني  املشابهة  هذه 
اإلله  مفهوم  اختالط  سبب  نفرس  أن  يمكن 
للناس،  القاهر  املستبد  الحاكم  بحقيقة  املعبود 
السؤال  عن  الرفعة  ميزة  من  لإلله  ما  فيجعلون 
إىل ما يفرضه استبداد الحاكم من عدم مؤاخذته 
مراقبة  يف  حقا  ألنفسهم  يرون  فال  األفعال،  عىل 
ودناءتهم،  عظمتهم  بني  النسبة  النتفاء  املستبد 
املستبدين  بعض  كثريا  ساعد  الخلط  هذا  إن  بل 
عىل  ألوهيتهم  دعوى  فزوروا  الغابرة  األزمان  يف 
الرعية،  أذهان  استعداد  حسب  مختلفة،  مراتب 
حتى قيل: إنه ما من مستبد سيايس إىل وقد اتخذ 
لنفسه صفة قدسية تعطيه مقاما ذي عالقة بالله، 
الله،  طاعة  هي  طاعته  تكون  تقدير  أقل  فعىل 
ومخالفته والخروج عىل ظلمه خروج عىل طاعة 
الله وأوامره، وال أدل عىل ذلك من اتخاذ املستبد 

الذين  السلطة«  »علماء  الدين  خدمة  من  بطانة 
يعينونه عىل الظلم بسم الله، وأقل ما يعينون به 
االستبداد تفريق األمم إىل مذاهب وشيع متعادية 
ويخلو  قوتها،  وتذهب  األمة،  فتختلف  متنافرة، 
يدعم  ويفرخ، وكل مستبد  يبيض  للمستبد  الجو 
استغالل  إال  ذلك  من  غرضه  فليس   دينيا  تيارا 
يكونوا  حتى  لديهم  وجده  الذي  الدين  ممسوخ 
ذراعه القوي يف تشديد القبضة عىل عقول الناس.

ال  مقارنة  والديني  السيايس  االستبدادين  بني 
ومتى  اآلخر،  وجد  أحدهما  وجد  فمتى  تنفك، 
حلفاءه  يصم  املستبد  والحاكم  رفيقه،  زال  زال 
الدينيني بارتباطه بهم بوصمة االستبداد التي ال 
يمكن أن يجدوا عنها محيصا، فالتاريخ لن ينىس 
ما قدموه له من خدمات يف مسريته االستبدادية 
رحيله  يوم  أنهم  علم  عىل  هم  ولذا  السوداء، 

راحلون معه.
يمكن أن تنعكس املسألة فيصري اإلصالح الديني 
السيايس،  االستبداد  معالجة  إىل  الطريق  بداية 

إماتة االستبداد  الكريم مشحون بتعاليم  والقرآن 
وإحياء العدل، ومن ذلك قول بلقيس فيما حكى 
أَيَُّها  )يَا  قومها:  أرشاف  تخاطب  وهي  عنها  الله 
َحتاَّى  أَْمًرا  َقاِطَعًة  ُكنُْت  َما  أَْمِري  يِف  أَْفتُونِي  اْلَمأَلُ 
بَأٍْس  َوأُولُو  ُقواٍَّة  أُولُو  نَْحُن  َقالُوا   * تَْشَهُدوِن 
َقاَلْت  تَأُْمِريَن *  َماذَا  َفانُْظِري  إَِليِْك  َواأْلَْمُر  َشِديٍد 
إِذَا َدَخلُوا َقْريًَة أَْفَسُدوَها َوَجَعلُوا أَِعزاََّة  إِناَّ اْلُملُوَك 

أَْهِلَها أَِذلاًَّة َوَكذَِلَك يَْفَعلُوَن(.
السلطان  علماء  به  يقوم  ما  الغريب  من  وليس 
الستبداد  مطلق  دعم  من  العصور  مر  عىل 
السماء: طاعة  الحاكم، فهو يقول وكأنه بلسان 
الراَُّسوَل  َوأَِطيُعوا  اللاََّه  )أَِطيُعوا  الزمة،  أمر  ويل 
اأْلَْمِر ِمنُْكْم(، وينىس أن املستبد ليس منا،  َوأُويِل 
جهنم،  حطب  من  معا  وهما  الشيطان،  من  بل 
الكريم خدمة يقدمها  الكتاب  ويلّ عنق نصوص 
سيأخذ  وغدا  سياسيا،  للمستبد  دينيا  املستبد 
وعذاب  الدنيا،  يف  زائلة  متعة  ريب،  ال  نصيبه 

مقيم يف األخرى.

أيام قالئل ويهل الشهر الكريم بكل خريه ورحمته التي 
يرجو اليمنيون أن تسبقهم فتتقدم موكب شهر رمضان 
املبارك كيما ينعموا بالهدوء والطمأنينة وراحة البال، بعد 
خمسة أشهر من االضطراب السيايس واالقتصادي، الذي 
أضحى سالحا بيد كل طرف يستخدمه وقت شاء، السيما 
التضييق  سالح  إيل  هرع  المة  به  أملت  كلما  الذي  النظام 
االقتصادي، فاستخدمه يف وجه غري مستهدفيه، ونكب به 

هذا الشعب املظلوم.

غبار  وسط  رمضان  شهر  علينا  هّل  املايض  العام  يف 
الثكاىل  وبكاء  الجرحى  وأنات  القذائف  ودخان  الحرب 
أرص  حيث  صعدة،  من  هناك..  من  الشمال  من  القادم 
النظام ومعه السعودية عىل مواصلة حربهما الظاملة عىل 
املظلومني واملدنيني يف صعدة، دون أن يقيما أدنى احرتام 

للشهر الفضيل ولقدسيته يف قلوب املسلمني.
توقفت  الوطن،  أرجاء  كل  من  يسمع  فاألنني  اليوم  أما 
الحياة يف البالد، وشلت الحركة إال من قتيل هنا، وهارب 
من جحيم هناك! وبات الوضع كارثيا وغري قابل لالحتمال 
يف ظل تجذير دويل متواصل يقرع أجراس اإلنذار يف كل 

مرة بصوت أعىل من املرة األوىل.
أكثر  وضع  مع  موعد  عىل  اليمنيني  أن  يبدو  العام  هذا 
االقتصادي  الصعيد  عىل  ليس  وأشمل،  وأشد  قساوة 

فحسب، بل يف شتى املجاالت، وال يبدو أن لدى النظام نية 
يف احرتام هذا الشهر الفضيل فقد استبقه بجرعة سعرية 
جديدة تفاقم معاناة اليمنيني، كما أنه عاود سياسته التي 
والرصاص  البلطجة  سياسة  الثورة،  مواجهة  يف  بدأها 

الحي الذي يطلق باتجاه الصدور والرؤوس.
الثوار  أن  يبدو  والكربياء  الصلف  هذا  مواجهة  ويف 
ثورتهم  أهداف  وتحقيق  مسريتهم  مواصلة  عىل  عازمون 
شهرا  املبارك  رمضان  ليكون  حاليا  ويجهزون  املجيدة، 
للجهاد والصمود يف ساحات التغيري، كما غريه من شهور 
العام فكلها شهور الله، وما نقبل عليه هو أعظمها، فقد 
أمام  املنترصة  الكربى  ببدر  بدءا  للمسلمني  أمجادا  شهد 
طاغوت  وكرس  جالوت  عني  إىل  ووصوال  قريش،  صلف 

التتار، وحرب أكتوبر التي أذلت الصهاينة.

فضل أبو طالب 

الثورة القرآنية )2(

االستبداد الديني واالستبداد السياسي
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السلطة حتولاختطاف الشيخ

علي ناصر

احملافظات اليمنية

ملحافظة عمران وتويف شهر رمضان العام املايض. 
بعملية  الصمود  شباب  ندد  لهم  بيان  ويف 
االختطاف محذرين بقايا النظام من املساس بسالمة 

الشيخ الشاهري.

رشعيته، وقال إن عىل شباب الحراك والثورة أن 
 ، العملية  هذه  يف  واملحرك  الفاعل  الدور  يلعبوا 
التغيري  الثورة يف ساحات  : إن قيام شباب  وقال 
خطوة  سيكون  لهم  قيادة  بتشكيل  الشمال  يف 
الخطوة  بنفس  الحراك  شباب  ويقوم  إيجابية 

وصوال إىل تشكيل قيادة سياسية موحدة.

صالح،  الرئيس  أبناء  رحيل  و  الثوري  بالحسم 
وأثناء مرورها بالقرب من برج إب وسط املدينة، 
إىل  نقلهم  وتم  بجروح  األقل  عىل  ثالثة  أصيب 

املستشفى امليداني لتلقي العالج.
إطار  يف  يومية  إب مسريات شبه  مدينة  وتشهد 

التصعيد لحسم الثورة.
خليج  ساحة  من  خرجوا  اآلالف  عرشات  وكان 
النفطية والعقاب  الحرية رفضا ألسعار املشتقات 

الجماعي.
الخروج  استمرت محافظة صعدة يف  وكعادتها 
املشاركون  وندد  والجمعة  االثنني  يومي  السلمي 
األجنبية،  بالوصاية  املايض  األسبوع  مسريات  يف 
وصاية  ال  الحرية،  ساحات  )من  عنوان  وتحت 
إىل  صعدة  أبناء  من  اآلالف  مئات  خرج  غربية( 
املتظاهرون  هتف  املسرية  وخالل  العام  الشارع 
عىل  الخارجية  الوصاية  رافضني  النظام  بإسقاط 
مسار  يف  األمريكي  بالتدخل  ومنددين  الشعب، 

الثورة.

وسيكون مصريها الخرسان.

وعد  ..وإذ  الرضورية  االستهالكية  السلع  أسعار 
وزير التجارة األسبوع املايض بإنهاء أزمة املشتقات 
ذلك  من  يحدث  لم  الفائت  األسبوع  خالل  النفطية 
يشء، وكل ما قامت به حكومة املؤتمر املقالة قيامها 
فيما   %150 بنسبة  النفطية  املشتقات  سعر  برفع 
إمام  مركونة  السيارات  وآالف  باقية  األزمة  تزال  ال 

محطات الوقود يف انتظار وعود السلطة الكاذبة..
روحية  مناسبة  أنه  بما  املبارك  رمضان  شهر 
أصناف  توفري  فيه  الصوم  تتطلب طبيعة  استثنائية 
تكون  لن  مناسبة  غذائية  وقيمة  جودة  ذات  غذائية 
البرتول  مادتي  انعدام  ظل  ويف  الكثريين،  بمتناول 
عملة  والكهرباء  املاء  يصبح  الغاز  وكذلك  والديزل 
النافذين  لكبار  إال  بهما  للتمتع  مجال  ال  صعبة 
األزمة  مفاصل  يف  يتحكمون  ممن  والفاسدين 
اليمني والتلذذ بمظاهر  الشعب  ويتقنون يف معاقبة 

الفقر والجوع والحرمان التي تفتك بقطاعات واسعة 
منه..

وما يثري االشمئزاز أن السلطة الفاسدة تعمل عن 
السلمية  الثورة  تحميل  إىل  الخامس  الطابور  طريق 
يف  واالقتصادية  األمنية  األوضاع  تردي  مسؤولية 
الثوار  لتشويه  املرتدي  الواقع  لتوظيف  محاولة 
أبناء  عىل  ينطيل  لن  ما  وهو  الثورة،  عىل  والقضاء 

شعبنا اليمني الحر.
معاناة  وتتحول  الساحر  السحر عىل  وسينقلب 
من  اليمني  الشعب  له  يتعرض  وما  املواطنني 
جريمة تجويع منظمة دافعا للجوعى لالنخراط يف 
األفضل  والخنوع، ومن  الثورة، وليس لالستكانة 
وميادين  واالعتصام  الحرية  ساحات  يف  املوت 
وأقبية  الذل  مخادع  يف  وليس  السلمي،  النضال 
الهوان، ألن هذه الحالة هي التي خطط لها النظام 
املجتمع  ذراع  يل  يحاول  وبواسطتها  الفاسد 
لثقافة  الفاقدين  الجياع  من  قطيع  إىل  وتحويله 

رفض الظلم وإباء الضيم 

الضيوف  من  عدد  صعدة  مسريات  يف  وشارك 
تعز(،  بمحافظة  الحرية  )ساحة  من  القادمني 
وقدمت خالل املسريات عدد من الفقرات اإلنشادية 
الراهن  والشعرية والخطابية، تحدثت عن الوضع 
الخارجية  التدخالت  وعن  البالد،  تعيشه  الذي 
الذي  األمريكي  التدخل  وبالذات  الثورة  مسار  يف 

يبحث له عن مزيد من املربرات والذرائع.
الشكر  قدم  الجماهري  بيان  املظاهرة  يف  وألقي 
ألبناء صعدة الذين أثبتوا أنهم باقون يف الساحات 

ماضون يف املسريات حتى إسقاط النظام.
إنها   : املحافظة  أبناء  عن  صادر  بيان  وقال 
املزيد  الجميع  وعىل  بلدنا،  تاريخ  يف  مهمة  مرحلة 
الداخلية  التحديات  ملواجهة  والتوحد  التكاتف  من 
النظام  يمارسه  بما  كانت  وسواًء  خارجية،  أو 
عنه  يمنع  وهو  الشعب،  عىل  جماعي  عقاب  من 
كانت  أو  العيش  لقمة  يف  ويحارصه  املحروقات 
أو  ضعفه  عىل  مراهنة  أو  كرامته  عىل  مزايدة 
بالفشل  ستبوء  املؤامرات  هذه  كل  فإن  تراجعه، 

إدارة املوارد املالية وتوزيعها
من مالمح إدارة الدولة عند اإلمام الهادي )ع( 

الهاي –ع- قد  الدولة وهيكلها إال أن اإلمام  عىل الرغم من بساطة بناء 
مارس  حيث  االقتصادي،  توجهه  يف  إيجابية  نظرة  يعكس  أن  استطاع 
سلوكيات تنبئ عن وعي عال، وحس دقيق، سعيا إىل رفع املستوى املعييش 
للمجتمع، وفيما يأتي سنوضح جوانب من السلوكيات اإلدارية املمارسات 

املالية التي توضح رقي النظرة االقتصادية عند اإلمام الهادي –ع-.
موارد الدولة:

ببيت  يعرف  ما  أو  للدولة  العامة  للخزانة  –ع-  الهادي  اإلمام  خصص 
الدولة، من  الالزم لنفقات  النقد  املال موارد عديدة، يعتمد عليها يف توفري 
العامة، وكانت  الخدمات  املحتاجني، وتقديم  الجيش، ومساعدة  مصاريف 

املوارد موزعة عىل أمور عدة، وكان أهمها ما يأتي:
الدولة  وكانت  الدولة،  موارد  من  مهما  موردا  الزكاة  مثلت  لقد  الزكاة: 
السوائم، وكذا عىل  الذهب والفضة والبقر والغنم اإلبل  الزكاة عىل  تفرض 
عروض التجارة، وعىل ما أخرجت األرض. ويف كل صنف ما قرره الشارع 
حكى  وقد  الحول.  عليه  يحول  أن  برشط  ربعه،  أو  نصفه  أو  عرش  من 
بعض املؤرخني حادثة ذات صلة بهذا املوضوع، حيث اتفق رأي اثنني من 
أصحاب اإلمام الهادي املتخصصني يف الشؤون املالية عىل أن هذه األموال 
الدولة، بل ال يجتمع منها يشء  الزكاة ال تكفي لنفقات  التي تتحصل من 
عىل حد تعبريهما، وعليه يقرتحان أن يزيد اإلمام الهادي –ع- من مقادير 
الزكاة شيئا ما، ولكن اإلمام الهادي يقول بحسم: »ال اجتمع من هذا يشء 
أبدا، والله لو التقت هذه بهذه –يعني السماء واألرض- عيلّ حتى تختلف 

أضالعي ما أخذت غري الحق أبًدا«.
وريدة  بصعدة  كاليهود  الدينية  الطوائف  بعض  كانت  لقد  الجزية: 
والنصارى يف نجران تعيش يف ظل دولة اإلمام الهادي –ع-، وكان يفرض 
عليهم دفع الجزية، مما يجعلهم إىل حدٍّ ما أكفاء إلخوانهم املسلمني الذين 
يدفعون الزكاة وغريها، فيصري الجميع من مسلمني وغريهم رشكاء يف بناء 
الفرص  وتوفري  األمن  بتوفري  وتلتزم  الجميع،  دولة  الدولة  وتصري  الدولة، 
املتكافئة يف الحياة العامة بشتى صورها. وكانت الجزية تتفاوت يف مقدارها 
نزوال  التدرج  يف  الجزية  وتستمر  فرد،  لكل  االقتصادي  الوضع  يالئم  بما 
حتى تصل إىل الصفر، فقد كان اإلمام الهادي ال يأخذ عن الفقراء من أهل 

الذمة جزية أبًدا.
أن  بعد  الغنيمة  من  الخمس  يأخذ  –ع-  الهادي  اإلمام  كان  الخمس: 
يجمعها، ليقسمه بني الفقراء واملساكني، بينما يقسم بقية الغنائم بني الجند 
له  أجاز  قد  الله  أن  ومع  دونهم،  للدولة  بيشء  يحتفظ  أن  دون  الغانمني، 
أن ينفق عىل نفسه من الخمس، فيفرض لنفسه سهما خاصا، لكن اإلمام 
كأموال  غريه  ومن  هذا  من  ويجوز  له  يحل  عما  يمتنع  كان  –ع-  الهادي 
الجزية، فكان ال يقربها، وال ينفقها إال عىل املسلمني، وقد قال يف أكثر من 
موقف ما يؤكد هذا، حيث قال مرة: »ولله الذي ال إله إال هو ما أكلت مما 
جبيت من اليمن شيئا وال رشبت من املاء«، وقال أيضا: »ما أنفق إال من يشء 

جئت به من الحجاز«.
موارد أخرى: كان اإلمام الهادي يرفد الخزينة العامة للدولة يف ظروف 
أخرى من غري املوارد السابقة، حيث كان يصطلح مع جماعة من الناس يف 
بعض الجهات عىل أن يدفعوا للدولة شيئا، حتى تتمكن الدولة من القيام 
جبهة  نفقات  تغطية  عن  ماليا  عجزت  قد  الدولة  كانت  حال  يف  بواجبها 
جديدة مثال، والناس يف تلك البالد بحاجة إىل من يستنقذهم من عدو وشيك، 
أو خطر محدق، فبدل أن تعتذر الدولة بقصور مواردها عن تقصريها يف 
بقدر  الناس  فيساهم  وسطا،  حال  الدولة  تقدم  حمايتها  أرادوا  من  إجابة 
استطاعتهم يف تغطية نفقة الجند، وتبسط الدولة عليهم حمايتها، فتكون 
الدولة قد قامت بخدمة الناس، وقام الناس باملشاركة العملية يف هذا الدور، 
أهل صنعاء  مع  هذا  وقد حصل  اليوم،  نراه  قلما  تكافيل،  تكاميل  إطار  يف 

الخائفني من القرامطة، الذين يستبيحون كل محرم.
توزيع املوارد: 

عىل  املوارد  توزيع  يف  اليوم  نعدمها  نظرة  –ع-  الهادي  لإلمام  كان 
مواطنيه، فقد كان يرصف الزكاة يف مصارفها الرشعية املوجودة، ولم يكن 
إىل ذلك، ككثرة  الحاجة  لو دعت  يرى مانعا من رصفها يف مرصف واحد 
يقسم  وكان  الزكاة،  يف  سهمهم  توسيع  املقتضية  مثال  والفقراء  املساكني 
الغنيمة بني من شارك يف املجهود الحربي من املجاهدين بعد أن يحرصها 
الكريم، وكان  القرآن  التي حددها  الخمس يف مصارفه  ويخمسها، وينفق 
اإلمام الهادي يخصص ربع الزكاة التي تجمع من منطقة ما عىل أهل تلك 
املنطقة من فقراء ومحتاجني وغريهم من أهل املرصف الزكوي، أما الثالثة 
املستحقني  عىل  توزع  أن  يمكن  العام، حيث  املال  بيت  إىل  فتذهب  األرباع 
- ال يمكن  اليوم  لو طبقت   - الهادوية  الطريقة  أخرى، وبهذه  يف مناطق 
ال  وهم  هنالك،  الكهرباء  محطات  وتنشأ  اليوم  مأرب  من  الغاز  يخرج  أن 
يف  النفط  مناطق  إىل  اليوم  ينظر  ومن  الكهرباء،  إىل  الناس  أحوج  يزالون 
السودان املتنازع عليها بني الشمال والجنوب مؤخرا يرى أهل »أبيي« أفقر 
الناس، منطقتهم أكثر املناطق حاجة إىل الخدمات األساسية، وهكذا دائما 
أينما ذهبت تقريبا، تتكرر املآيس الناتجة عن سوء توزيع الثروة بني أفراد 

املجتمع.

بني رمضانني 
إبراهيم رشف الدين الوادعي 

الرصاص الحي عىل املشاركني يف املسرية، للمطالبة 



شباب  نفذ 
ال���ث���ورة 
حملة  املايض  األسبوع  صنعاء  العاصمة  يف 
تنظيف للساحة واألحياء املجاورة لها من باب 
يف  جليا  الحماس  وظهر  بالجميل،  الجميل  رد 

هذا  أن  ورأوا  املشاركني،  وكل  الشباب  نفوس 
جريان  تجاه  به  يقوموا  أن  يمكن  واجب  أقل 
الساحة، كونهم تحملوا الشباب طوال هذه املدة، 
ومثل هذا العمل يعرب عن روح املودة والتعاون 
واإلحساس باآلخرين بني أبناء هذا الشعب الذي 

أخفت قيمه العظيمة وأخالقه األمية ممارسات 
الواسعة  املشاركة  خالل  من  وظهر  الظاملني، 
الشباب  عن  مرشفة  صورة  نقل  عىل  الحرص 
أنهم  عىل  يصورهم  اإلعالم  ويظل  ظل  الذي 
قطاع طرق وما إىل ذلك من محاوالت التضليل..

إنه  املرحلة،  الطريق يف هذه  الصرب هو زاد 
طريق طويل شاق، حافل بالعقبات واألشواك، 
مفروش بالدماء واألشالء، وباإليذاء واالبتالء.. 
شهوات  عىل  الصرب  كثرية:  أشياء  عىل  الصرب 
ومطامحها،  وأطماعها  ورغائبها،  النفس 
وضعفها ونقصها، وعجلتها وماللها! والصرب 
وضعفهم  ونقصهم  الناس  شهوات  عىل 
وجهلهم وسوء تصورهم، وانحراف طباعهم، 
واستعجالهم   والتوائهم،  وغرورهم،  وأثرتهم، 
ووقاحة  الباطل،  تنفج  عىل  والصرب  للثمار! 
الشهوة،  وغلبة  الرش،  وانتفاش  الطغيان، 
قلة  عىل  والصرب  والخيالء!  الغرور  وتصعري 
الطريق،  وطول  املعني،  وضعف  النارص، 
الكرب  ساعات  يف  الشيطان  ووس��اوس 
لهذا  الجهاد  مرارة  عىل  والصرب  والضيق! 
كله، وما تثريه يف النفس من انفعاالت متنوعة 
وضعف  والضيق،  والحنق  والغيظ،  األلم  من 
أحيانا يف  الرجاء  وقلة  الخري،  يف  أحيانا  الثقة 
الفطرة البرشية، وامللل والسأم واليأس أحيانا 
ضبط  عىل  كله  ذلك  بعد  والصرب  والقنوط! 
والغلبة،  واالنتصار  القدرة  ساعة  يف  النفس 
وبدون  وشكر،  تواضع  يف  الرخاء  واستقبال 
وتجاوز  االنتقام،  إىل  اندفاع  وبدون  خيالء 
القصاص الحق إىل االعتداء! والبقاء يف الرساء 
والرضاء عىل صلة باللّه، ورد األمر إليه كله يف 

طمأنينة وثقة وخشوع..
مما   - مثله  وعىل   - كله  هذا  عىل  والصرب 

تصوره  ال  الطريق  هذا  يف  السالك  يصادف 
املدلول  تنقل  ال  فالكلمات  الكلمات.  حقيقة 
الحقيقي لهذه املعاناة. إنما يدرك هذا املدلول 
من عانى مشقات الطريق، وتذوقها انفعاالٍت 

وتجارَب ومراراٍت! 
أَيَُّها  )َيا  عمران:  آل  آخر  يف  تعاىل  الله  قال 
َوَراِبُطوا  وََصاِبُروا  وا  ُ اْص��ربِ آَمُنوا  الاَِّذيَن 
النداء  وكان  ُتْفلُِحوَن(،  لََعلاَُّكْم  اللاََّه  وَاتاَُّقوا 
املصابرة،  تلتها  ثم  بالصرب،  مفتتحا  لنا 
 .. الصرب  من  مفاعلة  فهي   .. واملصابرة 
مصابرة هذه املشاعر كلها، ومصابرة األعداء 
صرب  من  يفلوا  أن  جاهدين  يحاولون  الذين 
ينفد  فال  ومصابرتهم،  مصابرتها  املؤمنني.. 
صرب املؤمنني عىل طول املجاهدة، بل يظلون 
أصرب من أعدائهم وأقوى: أعدائهم من كوامن 
سواء،  الناس  رشار  من  وأعدائهم  الصدور، 
فكأنما هو رهان وسباق بينهم وبني أعدائهم، 
يدعون فيه إىل مقابلة الصرب بالصرب، والدفع 
بالدفع، والجهد بالجهد، واإلرصار باإلرصار.. 
ثم تكون لهم عاقبة الشوط بأن يكونوا أثبت 

وأصرب من األعداء.
ويميض  ويصرب  يرص  الباطل  كان  وإذا 
أشد  يكون  أن  الحق  أجدر  فما  الطريق،  يف 
الطريق!  يف  امليض  عىل  صربا  وأعظم  إرصارا 
الجهاد،  مواقع  يف  اإلقامة  فهي  واملرابطة.. 
كل  يف  األعداء..  لهجوم  املعرضة  الثغور  ويف 

ساحات االعتصام.

وليس الصرب هو أن تحني ظهرك لجالدك، 
فهو  أمرك،  ويل  تسميه  الذي  للمستبد  طاعة 
يحكم باسم الظلم والكهنوت، باسم الشيطان 
والطغيان، ال باسم الله الرحمن، ليس الصرب 
واليأس  الخنوع  مذبح  يف  اإلعدام  تنتظر  أن 
والحرية، بل هو إفراز للعمل الثوري، ومرحلة 
من مراحله، والصرب هو البوابة للحسم الثوري 
لصنوف  معرضا  كان  ثورته  قبل  واملواطن 
أم  الساحات  إىل  خرج  سواء  واملعاناة،  األلم 
يف  ثائرا  يصرب  أن  له  فخري  ثائرا،  يخرج  لم 
مواجهة تلك املعاناة التي تحاول تركيعه، من 
أن يظل صابرا عىل املعاناة يف بيته خانعا، بال 
أمل نجاة، فصرب الثائر عىل مقاومة الظلم يف  
عىل  الصرب  ويعقب  نرصا،  يعقبه  الساحات 
الظلم يف صمت البيوت ذال وهزيمة وانحطاطا.

طريقها..  وهذا  الثورة،  هذه  طبيعة  هذه 
إنها ال تريد أن تعتدي ولكن تريد أن تقيم يف 
األرض منهجها القويم ونظامها السليم.. وهي 
باملرصاد ملن يقف يف طريقها بالقوة والكيد. 
ومن يرتبص بها الدوائر. ومن يحاربها باليد 
والقلب واللسان.. وال بد لها أن تقبل املعركة 
ترابط وتحرس  أن  لها  بد  تكاليفها، وال  بكل 
وال تغفل لحظة وال تنام!! والتقوى.. التقوى 
يف  اليقظ  الحارس  فهي  كله.  هذا  تصاحب 
أن  ويحرسه  يغفل،  أن  يحرسه  الضمري، 
أن  ويحرسه  يعتدي،  أن  ويحرسه  يضعف، 

يحيد عن الطريق، من هنا ومن هناك.
اليقظ   الحارس  هذا  إىل  الحاجة  يدرك  وال 
ويعالج  الطريق،  هذا  مشاق  يعاني  من  إال 
يف  املتواكبة  املتكاثرة  املتناقضة  االنفعاالت 

شتى الحاالت وشتى اللحظات.

يف يوم األربعاء املنرصم قامت بعض الناشطات 
إلعالن  بصنعاء  األمريكية  السفارة  إىل  بالتوجه 
رسالة واضحة، من خالل تنفيذ وقفة احتجاجية، 
ا عنه يف الالفتات  وكان مؤدى تلك الرسالة معرباَّ
التي حملنها معهن، والتي ورد يف إحداها »اليمن 
الفتة  ويف  مشاريعكم«،  لتنفيذ  ساحة  ليست 
وغريها  املدى«،  طويلة  الشعوب  »ذاكرة  أخرى 
ولكن مع ذلك قامت قوة حماية السفارة مدعومة 
الناشطات،  هؤالء  باعرتاض  آخرين  ببالطجة 

األذى  من  أللوان  واحتمال  منهن  إرصار  وبعد 
وقفن شاهرات ما جنئ به من الالفتات، يف صمت 
لم يقطعه خروج مندوب من السفارة إليهن، ويف 
إنها  قالت:  األمريكية  للسفارة  صحفي  تعليق 
تأسف حيال العنف الذي أفيد عن حدوثه نتيجة 

لترصفات قوات األمن اليمني«.
فهل  بانتباهه،  يقف  أن  للعاقل  ينبغي  وهنا 
وهي  خارجها،  يدور  بما  جاهلة  السفارة  كانت 
الحال،  واقع  هو  كما  اليوم  اليمن  تحكم  التي 

أن ال يكون ثمة ساخط  ولكن حرصا منها عىل 
عن  النظام  عزل  عىل  منها  حرصا  وكذا  عليها، 
تسد«،  »فرق  سياسة  عىل  اعتمادا  الشعب، 
وكعادة األمريكيني يف زرع سخط الشعوب عىل 
حكامها، حتى تجني ثمار هذا الزرع الشيطاني، 
الحاكم املعزول عن شعبه مالذا سوى  فال يجد 
حاكمه  من  املجروح  الشعب  يجد  وال  أمريكا، 
بمعسول  له  املخادعة  أمريكا  حضن  سوى 
تجهل  لم  التي  األمريكان  سفارة  نعم  الكالم. 
ما سيحدث من أحداث ذلك اليوم تتسلح باملكر 
والخديعة، زارعة رشخا إضافيا بني قوات األمن 
والشعب، لتكون هي سيد املوقف عندما تدعو إىل 
السماح للمواطنني بالتعبري عن آرائهم بالتجمع 

بدون خوف من أعمال عنف مضادة.
أوقات  يف  يقرأ  أن  يجب  السفارة  ترصيح  إن 
الحياة،  هموم  من  املنهكني  الناس  عىل  الفراغ 
حتى يخفف عنهم عبء حياتهم اليومية، ملا فيه 
أن نحمل هذا  لنا  الدعابة، وإال فكيف  من روح 
اإلرهاب  تفرخ  وأمريكا  الجد  محمل  الترصيح 
وتزعم أنه يسترشي يف بالدنا، كل يوم لها خروق 
يف  املدنيني  من  وضحايا  بطائراتها،  أجوائنا  يف 
أمريكا  تراهن  واليوم  بالدنا،  من  شتى  مناطق 
عىل جهل البسطاء لتمارس شيطنتها من جديد، 

محاولة استغالل كل موقف، ولكن .. هيهات.

الصرب باب النصر 
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َوَراِبُط��وا﴾ َوَصاِب��ُروا  اْص��ِ�ُوا  آَمُن��وا  الَِّذي��َن  َأيَُّه��ا  ﴿َي��ا 

ضمري غائب، ومعاناة حاضرة 

عن  الربيطانية  تايمز«  »ذي  صحيفة  نقلت 
وكالة  إن  قولها  عنها  تكشف  لم  مصادر 
االستخبارات املركزية األمريكية تستخدم الطائرات التي تعمل بال طيار يف 

مهمات يومية فوق اليمن.
االستخبارات  وكالة  إن  الصحيفة  محرري  من  ثالثة  أعده  مقال  يف  وجاء 
بال طيار  تعمل  التي  للطائرات  الرسية  القواعد  من  أقامت شبكة  األمريكية 

داخل الدول العربية ملهاجمة من تسميهم مقاتيل »القاعدة« يف اليمن.
وقالت مصادر يف الخليج إن وكالة املخابرات األمريكية تعمل بكثافة عىل 
يف  قواعد  من  يوميا  طيار  بال  تعمل  التي  الطائرات  وتطلق  اليمن،  حدود 

اململكة العربية السعودية وُعمان وجيبوتي واإلمارات العربية املتحدة.
القصف كثافة حتى اآلن ضد تنظيم  أكثر عمليات  العمليات  وتعترب هذه 
ما يسمى »القاعدة يف شبه الجزيرة العربية«. وتقول الصحيفة إن الحلفاء 
األمريكية  املخابرات  ومنح  لألمريكيني،  التسهيالت  بتأجري  يقومون  العرب 
تغطية شاملة للفضاء الجوي لليمن، بما يمكن الواليات املتحدة من القيام 

بعمليات قصف رسيعة يف الوقت الذي تختاره.
تستخدم  األمريكية  »الطائرات  إن  الخليجي  الدفاع  مصادر  أحد  وقال 
القواعد يف ُعمان والسعودية واإلمارات. وقد تصاعدت عمليات القصف ضد 
»القاعدة« يف اليمن، بينما قال مصدر أمني خليجي آخر إن »هذه العمليات 

تجرى برعاية وكالة االستخبارات املركزية األمريكية..
من  عدد  عىل  الهجمات  من  بموجات  األمريكية  الطائرات  قامت  وقد 
املحافظات اليمنية يف شهري أيار )مايو( وحزيران )يونيو( كما ورد يف بيان 

أصدرته وكالة االستخبارات التي يرأسها حاليا الجنرال ديفيد برتيوس.
من  تنطلق  اليمن  عىل  هجمات  ثمة  أمريكية  عسكرية  مصادر  وذكرت 

السفن الحربية األمريكية يف بحر العرب ومن قواعد أرضية أيضا.
وأعربت مصادر خليجية يف دولة اإلمارات عن اعتقادها أن الطائرات بال 
منذ  أبوظبي  العاصمة  جنوب  تقع  التي  الجوية  القاعدة  استخدمت  طيار 

افتتاحها يف كانون الثاني )يناير(.
كما قال مصدر استخبارات خليجي كبري إن من املحتمل أن القاعدة التي 
تستخدم يف السعودية هي قاعدة »خميس مشيط« يف الجنوب الغربي. وكانت 
القاعدة تستخدم من قبل الطريان السعودي يف عمليات القصف الجوي ضد 

الحوثيني أثناء الحرب السادسة.
ويف ُعمان، فان أكثر املواقع احتماال هي جزيرة مسرية أو بلدة الثومريت 
النائية القريبة من الحدود. وقال مصدر كبري إن »ملسرية فوائد كثرية كونها 

جزيرة فيها قاعدة جوية ممتازة ومأمونة«.
كما انطلقت الطائرات بال طيار من القاعدة الثابتة يف جيبوتي، يف مواجهة 

رأس عدن.
طيار  بال  األمريكية  »الطائرات  إن  األمريكية  الدفاع  بوزارة  مصدر  وقال 

قامت بالقصف بشكل يومي يف الجنوب منذ بداية حزيران )يونيو(«.
وقد حلت هذه الطائرات محل الصواريخ العابرة للقارات كأسلوب مفضل 
األرض.  عىل  والرؤيا  القصف  دقة  من  مزيد  لتحقيق  األمريكية  للهجمات 
املدنيني  من  عدد  مقتل  عن  املايض  العام  كشفت  إنها  تايمز«  »ذي  وتقول 
يف  الصورايخ  استخدام  لدى  اإلرهابيني  عدد  أضعاف  خمسة  بلغ  اليمنيني 

قصف مواقع »القاعدة« يف اليمن.

صحيفة أمريكية : القتلى من املدنيني يف اليمن بلغ خمسة أضعاف عدد »اإلرهابيني«
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صنعاء

شباب التغيري ينفذون حملة تنظيف للساحة واألحياء املجاورة

طائرات أمريكية يف مهمات يومية فوق اليمن
اعتداء جبان على مجموعة من املتظاهراتُتنطلق من قواعد يف السعودية وعمان وجيبوتي واإلمارات 

أمام السفارة األمريكية


