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 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.

حذر  وترقب  انتظار  طول  بعد 
الوطنية  بالجمعية  يسمى  ما  عقدت 
لقوى الثورة السلمية األربعاء املايض 
التأسييس  اجتماعها  صنعاء  يف 
القاعة  يف  وطني،  مجلس  الختيار 
اجتماع  ويف  صنعاء،  بجامعة  الكربى 
الجمعية الوطنية لقوى الثورة املكونة 
من )1000( عضو كان يفرتض أنهم 

يمثلون كافة مكونات الثورة.
عضواً،    143 اختيار  عن  أُعلن  وقد 
املجلس  قوام  هم  امرأة،   11 بينهم 
يف  السلمية  الثورة  لقوى  الوطني 
يمثلون  اليمن من بني 1000 عضو، 
اختيار  تولت  التي  الوطنية  الجمعية 
االجتماع  رافق  وقد  املجلس،  هذا 
جنود  قبل  من  مشددة  أمنية  حراسة 

الفرقة األوىل مدرع.
ومن املقرر أن يعقد أعضاء املجلس 
الوطني يف وقت الحق اجتماعا الختيار 
تنفيذية  وهيئة  بينهم،  من  له  رئيس 
القيادة  تتوىل  عضوا   20 من  مكونة 

املبارشة للثورة.
ومن املقرر أن يعقد أعضاء املجلس 
الوطني يف وقت الحق اجتماعا الختيار 

تنفيذية  وهيئة  بينهم،  من  له  رئيس 
القيادة  تتوىل  عضوا   20 من  مكونة 
رأس  قد  وك��ان  للثورة.  املبارشة 
االجتماع محمد سالم باسندوة رئيس 
والوطني،  للحوار  التحضريية  اللجنة 
وألقى صخر الوجيه كلمة بعده، وكذا 
والشيخ  العتواني  سلطان  من  كل 

صادق األحمر. 
بصنعاء  التغيري  ساحة  وكانت 
نقاش  حلقة   8/15 يوم  شهدت  قد 
حرضه  الوطني،  املجلس  ملرشوع 
مندوب عن اللقاء املشرتك، وقد قال أ. 
االشرتاكي:  يف  القيادي  املقالح  محمد 
عن  تفاصيل  بأي  علم  لديه  ليس  أنه 
وطرح  الوطني!  املجلس  مرشوع 
حول  التساؤالت  من  عددا  الشباب 
املجلس الوطني للثورة، مؤكدين عدم 
وآلياته  املجلس  هذا  ملضمون  فهمهم 
وعربت نسبة كبرية منهم عىل رفضهم 
مالم  املجلس  مع  التفاعل  أو  للقبول 
بتفاصيل  وإطالعهم  مناقشته  تمم 

مجرياته بشفافية تامة.

التوعوي  التصعيدي  الربنامج   ضمن 
الثورة  ب  شبا  املايض  الثالثاء  خرج 
لألحياء    مسرية  يف  بصنعاء  السلمية 
فيها   وزعت  التغيري،  ساحة  من  القريبة 

الشبابي  الوجه  إلظهار  املنشورات 
لصالح  هي  الثورة  أن  مؤكدة  للثورة، 

الجميع.
وكان يف ليلة األحد  املايض قد انطلقت  
جابت  التغيري  ساحة  من  ليلية  مسرية 
الثوار  طالب  العاصمة،  شوارع   بعض 
فيها  برسعة الحسم الثوري، كما طالبوا  

برفض كل األعمال االنفرادية، كاملجلس 
االنتقايل أو غريه، الذي ال يحقق الرشاكة 
املتساوية يف الثورة، كما طالبوا بمحاكمة 
قادة النظام املتورطني يف افتعال األزمات 
عن  األساسية  الخدمات  قطع  خالل  من 

الذي  اإلجرامي  املسلسل  ضمن 
يف  األمريكية  االستخبارات  تنتهجه 
عدوانها عىل الشعوب اإلسالمية، وبال 
مراعاة لحرمة شهر رمضان املبارك، 
ويف سعي حثيث لعرقلة اليمن والدفع 
به نحو الفوىض العارمة وإدخاله يف 
أتون الرصاعات الطائفية بما يخدم 
أقدمت  اليمن،  يف  األمريكية  األطماع 
ارتكاب  االستخباراتية عىل  أجهزتها 
عمل إجرامي يف )محافظة الجوف- 

مديرية املَطَ�ّمة(.
مساء  من  العارشة  الساعة  ففي   
سيارة  انفجرت  امل��ايض  األح��د 
84م،  موديل  شاص  نوع  مفخخة، 
املركز  صحيا،  مركزا  مستهدفة 
مجموعة  إدارته  عىل  يعمل  الصحي 
وقد  )الحوثيون(،  الله  أنصار  من 
عبد  للسيد  اإلعالمي  املكتب  أعلن 
له  بيان  يف  الحوثي  بدرالدين  امللك 
يف  آخر  عن سقوط شهيدين وجرح 
لحقت  فيما  اإلجرامي،  العمل  هذا 
البيان  باملبنى، وأكد  أرضار مختلفة 
الذي  اإلجرامي  العمل  هذا  أن  عىل 
يحمل الطابع الواضح لالستخبارات 

أو  شيئا،  لها  يحقق  لن  األمريكية 
يخدمها أبدا، بقدر ما يكشف دموية 
وتجرده  االستخباراتي،  الجهاز  هذا 
واألخالقية.  اإلنسانية  القيم  كل  من 
كما أكد عىل أن هذا العمل اإلجرامي 
يعّد استهدافا واضحا للثورة اليمنية 
األوراق،  لخلط  ومحاولة  املباركة، 
البقاء ولتلك  الظالم  للنظام  ليتسنى 
من  املزيد  االستخباراتية  األجهزة 
السيطرة والنفوذ داخل كل القرارات 

السياسية واألمنية يف البالد.
ومن جهة أخرى  استنكر التجمع 
اليمني لإلصالح يف محافظة الجوف 
الحادث الذي وصفه ب�«اإلجرامي«. 
الكشف  رسعة  طالب  له  بيان  ويف 
واعترب  العملية.  وراء  يقف  عمن 
التي  االنتحارية  »العملية  أن  البيان 
استهدفت املجمع الحكومي بمديرية 

املشرتك يعلن تشكيل جملس وطين وسط انتقادات وتشكيكات يف جدواه

انفجار سيارة مفخخة يف املركز الصحي 
ّمة حمافظة اجلوف مبديرية الـَمطـَ

محذرة بقايا الفساد من االستمرار يف افتعال األزمات

شباب الثورة: �ال�  إلغفال املعايري الوطنية .. �نعم�  ملشروع وطين جامع.
ال نتأثر بإرجاف املرجفني
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               هل ربحت العنب أم خسرته؟

الله؛  فضل  من  رزقي  أطلب  األجرة  بسيارتي  أخرج  كالعادة 
مالبسه  هيئة  تخفى  ال  والذي  املواطنني،  اإلخوة  أحد  يستوقفني 
قيمة  ليخربني عن وجهته، ويفاصلني عىل  وطريقة حديثه ريفيته؛ 
التكايس  إيجار  غالء  بموضوع  ليفتح  صعد  االتفاق  وبعد   ، اإليجار 
وارتفاعه يف اآلونة األخرية باب الحديث بيني وبينه، كما يحصل مع 
والتشاكي  الحديث،  بعيًدا عن هذا  يذهبون  والذين ال  الركاب،  أغلب 
البرتول  وإخفاء  الراهنة،  االقتصادية  األزمة  سببته  عّما  بيننا  فيما 
ومشتقاته، وكذا انقطاع التيار الكهربائي من أثر سلبي عىل حياتنا، 
املزارع،  هو  ذلك  كل  من  األكرب  املترضر  إن  بقوله:  الراكب  وأردف 
وأخذ يشكو مما حلَّ بالعنب يف بلدته بعد أن أحكم الجفاف خناقه 
عىل رقاب تلك الغرائس، ال سيما بعد انعدام مادة الديزل التي تعمل 
عليها رافعات املياه من اآلبار الجوفية، ويذيّل هذه الشكوى املريرة 
بأن سبب كل هذه املآيس وما نمر به من معاناة اقتصادية هي الثورة 
أقدامنا،  تحت  من  واالستقرار  الدعة  بساط  سحبت  حيث  الشعبية! 
ذلك  عن  ترسقني  التأمل؛  طريق  يف  وقفت  الكلمات  هذه  وعند  وهنا 
الراكب لحظات تخّلقت يف أحشائها جملة من األسئلة التي أثارها كالم 

ذلك الرعوي وتحليالته!!
ا- أن الثورة هي من حرمنا نعمة االستقرار االقتصادي  فهل - حقًّ
الناس  أنها جعلت  ا-  حقًّ  - هل  قبيلها؟  نتفيأ ظالله  كنا  ربّما  الذي 
يخرسون زروعهم وأرزاقهم ووظائفهم بفعل إعصارها الجارف؟ هاّل 
توقف الثوار عن هذه الثورة التي غرّيت وجه حياتنا إىل العبوس بعد 

االبتسام!
إن مثل هذه األسئلة وهذا الطرح قد تربك .. بل تزلزل كثريًا ممن لم 
يفهموا الحياة، ولم يلجؤوا إىل ركن وثيق، بل وتهدم أحالم كثري ممن 
أن نسقط يف حفرة من  الثورة، ولكن هيهات  آمالهم يف هذه  عقدوا 
الحرية، أو نتيه وبني أظهرنا كتاب الله العزيز الحكيم الذي ال يأتيه 

الباطل من بني يديه وال من خلفه.
نعم لقد ضاقت علينا األرض بما رحبت، وأحاطت بحياتنا أهوال 
الكهرباء  بانطفاء  ومروًرا  األسعار،  بغالء  بدًءا  والرضاء،  البأساء 
وتلف  الوظائف،  وفقدان  ومشتقاته،  والبرتول  الغاز  وانعدام 
املزروعات وغري ذلك مما نعاني منه جميًعا، وصحيح أنَّ كل ذلك إنما 
تفاقم وظهر بهذه الصورة املخيفة بعد اندالع الثورة، وإن كان ضيق 
الحال يطارد الجميع منذ زمن طويل، والظلم يسود البالد، واالستبداد 
والفساد ينهشان يف الوطن، إالَّ أن األمر ليس كما يظنّه بعضهم؛ ألن 
أن  تعاىل  حكمته  قضت  األرض  هذه  عىل  اإلنسان  استخلف  ملا  الله 
أدركت  ما  وهو  واالبتالء،  لالختبار  رشًطا  عباده  بني  التخلية  يجعل 
َويَْسِفُك  ِفيَها  يُْفِسُد  َمْن  ِفيَها  ﴿أَتَْجَعُل  فقالت:  املالئكة  خطورته 
َماَء﴾، لكن هذه الحقيقة كانت تحمل من الغيب الذي ال يعلمه إال  الدِّ
الله أكثر مما تحمله من ظاهر ملسته املالئكة  قبل وقوعه، ﴿إِنِّي أَْعَلُم 
الله وال تعلمه مالئكته  الذي يعلمه  العلم  تَْعَلُموَن﴾. ومن هذا  اَل  َما 
السائرين عىل سننه من تحقيق  يمّكن  الله منهًجا ونظاًما  ما جعله 
خالفة الله عىل أرضه وعمارتها بأمره، وهو أمر ال يصمد أمام إنجازه 
بالتزامهم  الكثري، لكنهم  املؤمنون الصادقون، ألن ذلك سيكلفهم  إال 

بمنهج الله سيكونون بمعيته، ليمكنهم بنرصه، ويعزهم بتأييده.
طريقني  سوى  أمامه  يجد  لن  األزل  منذ  الحياة  ملسرية  واملتتبع 
واملؤمنون،  األنبياء  الذي يجسده  الخري  اثنني، طريق  اثنني وفريقني 
وطريق الرش الذي يجسده الظلمة واملجرمون، ليصبح طريق الخري 
مما  الباطل،  وإزهاق  الحق،  إحقاق  إىل  السبيل  هو  املسرية  هذه  يف 
يضمن للناس حياة كريمة آمنة يف ظل قانون سماوي ينظم التعايش 
الله، واألمر  بالجهاد يف سبيل  القرآن  عنه  يعرّب  ما  بينهم، وهو  فيما 
لهذه  الخريية  وسام  الله  جعله  الذي  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف 
األمة، بل كان األمر باملعروف والنهي عن املنكر فرًضا ال زًما عىل فئة 
من  األمة ال يمكن لضمان استقامة قانون الحياة إال أن يقوموا به، 
إذ ال يمكن أن يتحقق ذلك إال بالوقوف يف وجه الظلمة الذين يعملون 
يحفى  وال  أيديهم،  عىل  واألخذ  ومعاداتهم  الحياة،  وجه  تغيري  عىل 
ليست  رضيبة  دفع  الجميع  من  يستلزم  األمر  هذا  مثل  أن  أحٍد  عىل 
الدماء،  وتُسفك  بل  األرزاق،  معها  تقل  واملعاناة،  الصرب  من  بالهينة 
وينترش الخوف، وهنا محط الراحلة التي تضع مثل هذا السؤال: »هل 
أم يف كشف  الربح  البالءات واملعاناة تحسب علينا يف كشف  إن تلك 

الخسارة؟«
وعند هذه املرحلة ينقسم الناس إىل صنفني اثنني الخبيثني والطيبني، 
ومع أن املعاناة تصيب الجميع إال أن الفهم واإلدراك ملنهج الله يف هذه 
الحياة أو عدمه هو ما يقسم الناس إىل هذين القسمني، وصدقوني أن 
مثل هذا األمر ال يستطيع أن يفهمه ويتكيف معه إال من فهم الحياة 
التي تجعل من هدى  الكريم، وحمل ثقافته  للقرآن  من خالل فهمه 

القرآن نوًرا أو بصرية، ولو تأملنا يف هذه اآليات لعرفنا معنى ذلك.
الَِّذيَن  َمثَُل  يَأِْتُكْم  ا  َوَلمَّ اْلَجنََّة  تَْدُخلُوا  أَْن  َحِسبْتُْم  ﴿أَْم  الله:  يقول 
اُء َوُزْلِزلُوا َحتَّى يَُقوَل الرَُّسوُل  َّ تُْهُم اْلبَأَْساُء َوالرضَّ َخَلْوا ِمْن َقبِْلُكْم َمسَّ
َوالَِّذيَن آَمنُوا َمَعُه َمتَى نرَْصُ اللَِّه أاََل إِنَّ نرَْصَ اللَِّه َقِريٌب﴾ ويقول عز 
قائال: ﴿أََحِسَب النَّاُس أَْن يرُْتَُكوا أَْن يَُقولُوا آَمنَّا َوُهْم اَل يُْفتَنُوَن * َوَلَقْد 
َّا الَِّذيَن ِمْن َقبِْلِهْم َفَليَْعَلَمنَّ اللَُّه الَِّذيَن َصَدُقوا َوَليَْعَلَمنَّ اْلَكاِذِبنَي﴾،  َفتَن
ويقول عز وجل: ﴿َما َكاَن اللَُّه ِليَذََر اْلُمْؤِمِننَي َعىَل َما أَنْتُْم َعَليِْه َحتَّى 
يَِميَز اْلَخِبيَث ِمَن الطَّيِِّب﴾، هذا والكل يعلم أن األمر باملعروف والنهي 
عن املنكر والجهاد يف سبيل الله قد يكّلف إزهاق األرواح، فضاًل عن 
فوات قليل أو كثري من متاع الدنيا. وهنا يضع الله ميزانه الحق ليفهم 
اللَِّه  ِلَمْن يُْقتَُل يِف َسِبيِل  الناس حقيقة الرح والخسارة: ﴿َواَل تَُقولُوا 
ٍء ِمَن اْلَخْوِف  أَْمَواٌت بَْل أَْحيَاٌء َوَلِكْن اَل تَْشُعُروَن﴾، ﴿َوَلنَبْلَُونَُّكْم ِبَشْ
 * اِبِريَن  الصَّ  ِ َوبرَشِّ َوالثََّمَراِت  َواأْلَنُْفِس  اأْلَْمَواِل  ِمَن  َونَْقٍص  َواْلُجوِع 
أُوَلِئَك  َراِجُعوَن *  إَِليِْه  َّا  َوإِن ِللَِّه  َّا  إِن َقالُوا  ُمِصيبٌَة  أََصابَتُْهْم  إِذَا  الَِّذيَن 

َعَليِْهْم َصَلَواٌت ِمْن َربِِّهْم َوَرْحَمٌة َوأُوَلِئَك ُهُم اْلُمْهتَُدوَن﴾.
وبعد هذا لنكن عىل يقني أن الخارس الوحيد من لم يفهم سنة الله 
يف الكون ولم يكن عىل خط الله ومنهجه ليخرس بذلك الدنيا واآلخرة، 
وأن الرابح هو من بذل نفسه يف سبيل الله، واحتسب الرّض يف هذه 
السبيل يف كسبه أو رزقه أو وظيفته أو زرعه؛ ابتغاء وجه الله، وصرب 
عىل ذلك مؤمنا بهذه الثقافة القرآنية؛ ألن من لم يجد نفسه فيها لن 
يجدها إال عىل جبهة الظلم والقنوط، ينال بخنجر جهله يريد املوت ملن 

ساروا عىل خط الله يريدون له ولغريه الحياة.

قال عيل صالح يف خطابه األخري زعم أنه حقق منجزات 
بناء سد مأرب  استعادة  وأهمها  الشعب،  به  عدة مما وعد 
التاريخي واستخراج النفط واستهالكه محليا وتصديره إىل 
الخارج واستكشاف الغاز واستثماره داخليا وتصديره إىل 
مأرب،  من  بالغاز  الكهربائية  الطاقة  توليد  وكذا  الخارج، 
وأمام هذا املّن الذي يمّن به علينا دعونا نتعجب من صفاقته 
وهو يفرتي علينا نعما ليس له فيها يد لو صّحت، فما الحال 
منجز  مأرب  فسد  للوطن!  وظلمه  فساده  معالم  من  وهي 
أن  سبق  مهدرة،  ثروة  والغاز  فذكروه،  نيس  لو  إماراتي 
ومنه  منها،  السادس  العدد  يف  عنه  تقريرا  التوعية  نرشت 
بسعر  لكوريا  الغاز  بيع حكومة عيل صالح  مثال فضيحة 
ثابت ملدة عرشين سنة غري قابل للزيادة، وهو )3.2( دوالرا 
العاملي  السوق  يف  هو  بينما  حرارية،  وحدة  مليون  لكل 
عيل  تقاضاه  الذي  املقابل  ما  ترى  فيا   ،)11.5( بسعر 
الوطن، وأما  التاريخية لثروات  صالح لتمرير هذه الرسقة 
البرتول فكأنه دم الوطن النازف يف سبيل لذات املستبدين، 
منها  الثالث  العدد  يف  سابق  تقرير  يف  التوعية  ذكرت  وقد 
أن الفارق بني دخل البالد من النفط وبني امليزانية يقارب 

الخمسة مليارات تقريبا.
اليوم،  علينا  به  يتمنن  حتى  صالح  لعيل  بقي  وماذا 
بالطاقة  ستولد  الفارغة  وعوده  يف  كانت  التي  الكهرباء 
النووية، ثم تصاغرت الوعود إىل محطة مأرب1 الغازية، مع 
الكهرباء سنقف وقفتنا يف مقطتفات من تقرير ل�«محمد 
مناهضة  لتحالف  التنفيذية  الهيئة  رئيس  العبيس«  عبده 
صفقة الغاز الذي نرش يف مواقع إخبارية عديدة، هذا أهم 

ما فيه:
فقط،  الرشيف  املكي  للحرم  السعودية  الحكومة  تنتج 
وليس ملدينة مكة، )1500( ميغاوات من الكهرباء. تحتاج 

بالكامل،  لتضاء  إىل 300 ميغاوات  العاصمة صنعاء فقط 
بل إن اليمن كلها من أقصاها إىل أقصاها بحاجة إىل كمية 
ميغاوات(   1200( فقط  املرشفة.  الكعبة  كهرباء  من  أقل 
بالراحة مع التأكيد أن الحكومة اليمنية لم تستطع قط، يف 
أحسن أحوالها، إنتاج )1000 ميغاوات( بعد. ولن تستطيع 

عىل املدى القريب!
بعد 50 عاما عىل ثورتي سبتمرب وأكتوبر بالكاد تغطي 
التقارير  يف   %53( فقط  اليمن  سكان  من   %49 الكهرباء 
اآلخر  والنصف  كهرباء  بال  السكان  ونصف  الحكومية(. 
من  حاجته  نصف  عىل  فقط  يحصل  إليه  وصلت  الذي 

الكهرباء إن لم يكن أقل.
عام  وكل   %9 بنسبة  الطاقة  عىل  الطلب  يزداد  عام  كل 
أيضاً تخرج بعض محوالت املحطات القديمة عن الخدمة. 
باستثناء محطة مأرب 1 ومحطة حزيز اإلسعافية لم تقم 
تقليل،  أو  لتغطية،  جديدة  توليد  مشاريع  بأي  الحكومة 
التحسني  مشاريع  وال   %29 عن  تقل  ال  التي  العجز  نسبة 
مليار  ب�17  واملقدرة   %30 الفاقد  نسبة  لتقليل  والصيانة 
الدوري  التقرير  2008م حسب  عام  ريال  مليون   174 و 

للجهاز املركزي للرقابة.
العاصمة  وسكان  السعودية  إىل  الرئيس  مغادرة  منذ 
أربع  مسبوق:  وغري  مروع  جماعي  لعقاب  يتعرضون 
ساعات كهرباء فقط يف اليوم. وخالل شهري يونيو ويوليو 
وبالتزامن مع زيارة مندوب أممي عادت الكهرباء، مرتني، 
يتم  وبمغادرته  قليلة.  لساعات  السابق  اإلطفاء  وضع  إىل 
وتغرق  مأرب  محطة  أبراج  أو  خطوط  رضب  عن  اإلعالن 

العاصمة من جديد يف الظالم. 
تمر  النقل  خطوط  أن  مسبقا  تعرف  الحكومة  كانت 
بإمكانها  ريال  بألفي  »خبطة«  وأن  آمنة،  غري  بمناطق 

أخرى  ميغاوات(   170( لكن وجود  مأرب،  تعطيل محطة 
التفكري  تم  ملأرب.  بديل  أي  تستبعد  جعلها  العاصمة  يف 
األنبوب من  العاصمة لكن تكاليف مد  املحطة يف  إنشاء  يف 
القطاع  قدم  وقد  مستبعدا.  خيار  جعله  صنعاء  إىل  مأرب 
البحر،  املحطة عىل  إنشاء  بدائل معقولة وممكنة:  الخاص 
شبوة مثال، باالستفادة من أنبوب تصدير الغاز ل�«بلحاف« 
إنتاج  الوقت  نفس  ويف  أصال!  الفائدة  عديم  كم(   273(
بل  وقود،  دون  من  إليها نصفها  )341ميجاوات(، مضافا 
املاء إىل طاقة حركية وميكانيكية.  من خالل تحويل بخار 

إنما مع من؟!
الكهربائي  التيار  انقطاع  إن  الكهرباء  وزارة  تقول 
خطوط  رضب  عن  ناتج  كيل،  شبه  بشكل  العاصمة،  عن 
هل  هو:  البدهي  والسؤال  مأرب.  ملحطة  العايل  الضغط 
تعتمد العاصمة عىل محطة مأرب بشكل حرصي 100%؟ 
والجواب: ال.. فتوليد الكهرباء يف اليمن كلها وليس صنعاء 
يوم من سنة 2009 عىل  آخر  كان منحرصا حتى  فحسب 
الباهظة.  تشغيلهما  بتكاليف  واملازوت  الديزل  محطات 
ملحطة  التجريبي  التشغيل  يبدأ  لم  شائع  هو  ما  وبخالف 
مأرب إال نهاية يناير 2010م ب� )250 ميغاوات( فقط ولم 
مايو  يف  إال  الخدمة  يف  ويدخل  تجارياً  الثالث  املولد  تتسلم 
2010م بالتزامن مع االحتفاالت. ومن ثم فإن عمر اعتماد 
العاصمة عىل محطة مأرب هو سنة و3 أشهر فقط. هذه 
النتيجة املحسومة تؤدي إىل سؤال أكثر بديهية من سابقه 
دخول  قبل  بالكهرباء  صنعاء  تغذى  كانت  أين  من  هو: 

املحطة الغازية الخدمة؟
ببساطة من 6 محطات داخل صنعاء تعمل بالديزل كما 
يمكن تشغيلها باملازوت أيضاً، ومن محطتني خارج صنعاء. 
محطة  دخول  وقبل  والقاع،  وذهبان  حزيز  محطات  إن 
تحتاجها  التي  الكهرباء  كمية  ثلثي  مجتمعة  تنتج  مأرب، 
يف  العاصمة  إغراق  أن  عىل  قطعي  دليل  وهذا  العاصمة. 
الظالم مفتعل من النظام الذي يبقي هذه املحطات خارج 
وهي  مقبولة،  الذريعة  كانت  شهرين  قبل  ربما  الخدمة، 
الديزل  محطات  إيقاف  يف  املتسبب  صافر  أنبوب  رضب 
)ذهبان وحزيز والقاع( النعدامه. أما اليوم وبعد أكثر من 
املعونتني  أنبوب صافر واستالم شحنات  شهر عىل إصالح 
جماعي  عقاب  أنه  للشك  مجال  فال  واإلماراتية  السعودية 

وضيع ورخيص للشعب اليمني.
 200( إىل   )100( من  تشرتي  الحكومة  أن  واملأساة 
الرشكات  من  بالديزل  املولدة  الكهرباء  من  ميغاوات( 
ريال،  مليار   19 الطاقة  رشاء  تكاليف  وإجمايل  األجنبية، 
بالغاز  كهربائية  توليد  محطة  إنشاء  املبلغ  بهذا  ويمكن 
املبلغ يف صيانة  بقدرة )150 ميغاوات(، وإنفاق جزء من 
املولدات والوحدات املتوقفة عن الخدمة يف بعض املحطات 
القائمة حيث بلغت القدرة املفقودة فيها )300 ميغاوات( 
الطاقة  لكمية  مقاربة  القدرة  وهذه  صيانتها،  عدم  نتيجة 

املشرتاة حسب تقرير اللجنة الربملانية.
ماذا بقي يا عيل صالح من املنجزات؟!

رسقت،  قد  الشباب  ثورة  بأن  صالح  ردد  ما  كثريا   *
أولئك  الشابات،  أيتها  الشباب  أيها  ثورتكم  قال: »رسقوا 
واملتاجرين  الطرق  وقطاع  الحروب  تجار  االنتهازيني 
الذين  هؤالء  الوطن  خارج  إىل  النفط  ومهربي  باألرايض 
ينشدون التغيري.. هذه هي ثورة الشباب«. وقال يف موضع 
آخر: »أما مرشوع ما يسمى بثورة الشباب املعتصمني يف 
الشباب واألخوات فقد رسقوا  األخوة  الجامعة من  ساحة 
بقطع  رسقوها  الشابات،  أيتها  الشباب  أيها  مرشوعكم 
عمران وشارع  و شارع  املطار  عىل  الحصبة  يف  الطريق 
القيادة وشارع مازدا، هذا هو املرشوع الحضاري لثورة 
الشباب الجديدة، رسقوا ثورتكم باالعتداء عىل مؤسسات 
ألرايض  العامة  والهيئة  لألنباء،  سبأ  وكالة  عىل  الدولة، 
وعقارات الدولة، ووزارة الصناعة والتجارة، وزارة اإلدارة 
اليمنية،  الجوية  والخطوط  الدائمة،  واللجنة  املحلية، 
العامة  والنجدة، واملؤسسة  الداخلية  واالعتداء عىل وزارة 
وكررها  للتغيري!«،  الحضاري  املرشوع  هو  هذا  للمياه، 
ملرة ثالثة قائال: »نعم رسقوا ثورتكم بقطع شارع الستني 

وخلق املوانع واملتارس والخنادق يف العاصمة«.
يا  اطمنئ  نقول:  وشاباتها  الثورة  شباب  هنا  ونحن 
بركان  الشباب  فإن  الفساد،  رأس  ويا  الفخامة،  صاحب 
ال يمكن أن يهدأ حتى يقيض عىل كل الفاسدين والطغاة 
والجبابرة والظلمة، ناهبي ثروات ومقدرات هذا الوطن.  
وهل نهب األرايض، وتوزيع الوظائف والثروة عىل األقارب 
إىل  أخرجتنا  التي  األسباب  أحد  إال  وعبيدهم  والفاسدين 
شبعنا  أمرنا،  وسنتدبر  عنا،  ارحل  اتركنا،  الساحات.. 
ل�33  وحروبا  وتضليال  وخداعا  ومرضا   وفقرا  جهال 
سنة، كيف تتربأ من الفاسدين وأنت كبريهم الذي علمهم 
اتركونا  كنفك  يف  تربى  ممن  ولغريك  لك  السحر؟!.نقول 
نحن جيل اليوم، فال تتباكوا علينا، فقد قتلتمونا يف حرب 
ألستم  صعدة،  وحروب  الوسطى،  املناطق  وحرب   ،94
أبناء الوطن إىل أرض آل سعود عىل الحمري يف  من هّجر 
الكرامة،  مقابل  العيش  لقمة  عن  باحثني  الظالم  جنح 
ومهما كانت أالعيبكم ال يمكن أن نخدع  بكلمة من فالن، 
واستعطاف من عالن، إن كثرة الكذب والخداع منكم قد 
عّلمنا الكثري والكثري، وال يمكن أن نخون شهداء وجرحى 

الثورة، فالتاريخ لن يعود إىل الوراء مهما كان الثمن.
غريبا  صالح  خطاب  من  القبيلة  عىل  الهجوم  كان   *
عنهم:  قال  حيث  القبائل،  مؤتمر  إىل  يوجهه  خطاب  يف 
»عديمي التفكري بثقافة قبلية مقيتة، ليست ثقافتكم التي 
الوحدة  ظل  ويف  والجمهورية،  الثورة  ظل  يف  ترعرعتم 

ولكن  العهود،  من  موروثة  قديمة  ثقافة  هذه  اليمنية، 
لألسف الشديد جاء نظام قبيل متمركس«.

يا  وانسلت«،  بدائها  »رمتني  القائل:  قول  أصدق  وما 
هذا  إىل  الشعب  بعقول  االستهتار  وصل  هل  للسخافة، 
الحد، تجمع وتخطب يف مؤتمر قبيل، وهل نسيت أن من 
وقطع  السعودية،  والسفارة  الرشطة،  كلية  يف  حارصك 
من  زعمت  كما  ومنعك  صنعاء،  العاصمة  يف  الطرقات 
توقيع املبادرة إال البالطجة الذين أسميتهم يف خطاب لك 

قبائل، طبعا والقبيلة بأعرافها وأسالفها منهم براء.
ما  فكثريا  الجماعي،  العقاب  ثمار  جني  قت  حان   *
الغاز  النفط، وتوفري  تغنى صالح باملشاريع، واستخراج 
أغلب  بأن  يعلم  والكل  الكهرباء،   محطات  ،وإنشاء 
الشعب  وكل  وهبات،  قروض  من  الوهمية  املشاريع  
فالقرى  الكهرباء  أما  لكوريا،  الغاز  بيع  فضيحة  يعرف 
واملدن تخربكم، وامتحانات الثانوية والجامعات تعلمكم، 
ومحالت »املاتورات« الصيني تستقبلكم، ومصانع الشمع 
من  القليل  قليل  صالح  استثمر  ذلك  ومع  بكم،  ترحب 
ال  للظلم،  »ال  قال:  عند  الشعب  كل  معاقبة  يف  الخدمات 
الثروات، ال  لنهب  للمحسوبية، ال  للحروب، ال  للفساد، ال 
النتهاك الحقوق واخرتاق القوانني، ال... ال...« ونسب كل 
تلك السيئات إىل الثورة، وزعم أن الثورة هي من أوجدها، 
املفسدين؟ وهل  الفساد وأوجدت  الثورة من خلقت  فهل 
بإعدام  معايشهم،  يف  الناس  عىل  الخناق  ضيق  من  هي 
الوقود والكهرباء واملاء؟ أنت من صنع ذلك حتى تستثمر 
تفعل  كما  الشعب،  أبناء  من  البسطاء  عند  املعاناة  هذه 

اليوم.
استأجر  »وفعال   : صالح  قال  شمالن:  البن  اإلساءة   *
لم  استأجروهم  الذين  ألن  للرئاسة،  مرشح  املشرتك 
يعرفون  ألنهم  برنامج،  ويقدموا  ينافسوا  أن  يجرؤوا 
للتفاصيل ألنها  الشارع؟ وال داعي  من هم ومكانتهم يف 
لديكم، واآلن يبحثون عن مستأجر للرئاسة، ويبحثون عن 
مستأجر للحكومة«، ومثل هذا الكالم ليس مندرجا إىل يف 
باب الشتائم التي تربأ منها صالح يف بداية خطابه، وزعم 

أنه ليس من أهلها.
* فقدان اإلحساس بالزمن: صالح الذي يريد أن يظهر 
يعرف  لم  عليهم،  ويتباكى  الشباب  عىل  الحريص  بهيئة 
مدة وأشهر الثورة، التي ال يجهلها أحد من أبناء الشعب 
سمعه  فقد  العربي،  الشعب  نقل  لم  إن  هذا  اليمني، 
والشابات  الشباب  واألخوات  اإلخوة  »أيها  يقول:  الجميع 
يف ساحات الجامعة ولكم أكثر من ثالثة أشهر أو أربعة 

أشهر ساكنني يف هذا املكان، ألن منكم مستقلني ولديهم 
بعض األفكار واملتطلبات والطموحات«

تعبري  حد  عىل  املزدوجة  الرشائح  أصحاب  عن  ماذا   *
املؤتمر،  هذا  عن  تخلوا  الذين  »أشكر  قال:  لقد  صالح، 
برشيحة  نكون  أن  ويجب  املزدوجة،  الرشائح  أصحاب 
هذه  الوحدة،  الجمهورية  الثورة  الوطن  الله  واحدة، 
ثوابتنا الوطنية، فالذين يتنقلون من هنا وهناك يبحثون 
الفرقة  إىل  ويتحركون  الرئاسة  إىل  يأتون  مصالح،  عن 
ويتحركون إىل الحصبة باحثني عن مال، و«مش بدقني يا 
قبييل« كما قال صاحب صنعاء، هؤالء معروفني من أول 
الثورة«، ونتعجب من صالح الذي يعرفهم من أول الثورة 
كيف لم يحاسبهم حرصا عىل الوطن منهم، أم أن املفسد 
القلم حتى يخرج،  العام مرفوع عنه  الشعبي  املؤتمر  يف 
هؤالء  إن  اللعائن!  بأشد  لعن  املؤتمر  من  خرج  فمتى 
املزدوجة« هم من خريجي مدرستك،  الرشائح  »أصحاب 

وصفوة أتباعك.
ال  السياسية:  العاصمة  بتحديد  الرسمي  الترصيح   *
وراء  السعودية  بأن  شعبنا  يف  مواطن  أبسط  عىل  يخفى 
كل أزمة يف اليمن، وما أمر اللجنة الخاصة املكلفة  بملف 
اليمن بخفي عىل أحد، حتى غدت الرياض عاصمة اليمن 
السياسية، وال سيما مع انتقال أركان النظام إىل الرياض، 
املرة عاصمة  الرياض رصاحة هذه  وها هو صالح يعلن 
العاصمة  من  أخرى  مرة  لكم  »تحية  بقوله:  سياسية 
السعودية  العربية  اململكة  قلب  من  الرياض..  السياسية 
اململكة  وقيادة  الرشيفني  الحرمني  لخادم  التحية  مع 
ظروف  ظل  يف  استضافنا  الذي  العظيم  اململكة  وشعب 

صعبة«.
* انتهاك القوانني، واالستعراض باملواكب: من املضحك 
صالح:  يقول  القانون،  عن  يتكلم  صالح  أن   املبكي 
هل  الخنادق؟  ستنهون  هل  املسلحني؟  ستخرجون  »هل 
ستنهون املوانع يف العاصمة وغريها؟ هل ستمتنعون عن 
قطع الطرقات؟ هل ستمتنعون عن الثارات؟ هل ستبقون 
مواطنني صالحني ينفذ عليكم النظام والقانون كما ينفذ 
العواصم  يف  االستعراضات  ستنتهي  هل  غريكم؟  عىل 
وهم  والنجدة  املرور  رجال  عىل  تتهجموا  ملاذا  باملواكب؟ 
النظام ومع  يف خدمة الشعب ملاذا ال ترتقوا وتكونوا مع 
القانون يحرتمكم شعبنا ،فشعبنا ال يحرتم من يستهزئ 

به أو من يتكرب عليه أو من يتعاىل عليه.
هل كنت تعلم قبل اليوم بكل هذه االنتهاكات للقانون؟ 
إن كنت تدري فأنت رشيك فيها بتسرتك عىل أصحابها، 
وإن كنت ال تدري فاملصيبة أعظم، ويف الحالني لست لها 

بكفء، فارحل، واترك الوطن يعيش.
وأخريا نقول صدقت يا صالح وأنت كذوب، يف آخر ما 
يستهزئ  من  يحرتمون  ال  وشبابها  اليمن  فأحرار  قلته، 

بهم، أو من يتكرب عليهم، أو من يتعاىل عليهم.

!منجزات صالح العظيمة
يحيى محمد رشف الدين

دردشة مع صالح
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املشرتك يعلن

انفجار سيارة

مسريات حاشدة

انتقادات واسعة  املجلس  إعالن  تلت  وقد 
وقد  أعضائه،  ألسماء  االختيار  طريقة  يف 
عرب كثري من الشباب عن اعتقاده بأن تلك 
املتطلع  الشباب  متطلبات  تلبِّ  لم  القائمة 
إىل قيادات ثورية، لم تتلطخ سمعتها، ولم 
يسبق لها أن تقلدت مناصب عليا يف الدولة.

أسماء  وج��ود  مراقبون  واستغرب 
وأعضاء  مؤسيس  من  ليسوا  أشخاص 
املجلس  أن  قيل  التي  العمومية  الجمعية 
سينبثق عنها، لكن تم إقحام بعض األسماء 
إىل  املجلس  رعاة  من  سعي  أنه  يبدوا  فيما 
إظهاره بصورة تمثل كافة رشائح املجتمع 
الصدد  هذا  ويف  الواقع،  بخالف  كان  ولو 
كانت الناشطة السياسية واألديبة املعروفة 
استنكارها  عن  عربت  قد  العطاس  هدى 
الوطني، وعدم  املجلس  اسمها ضمن  لضم 
بذلك، وقالت:  استشارتها وإعالمها مسبًقا 
قائمة  ضمن  اسمها  بورود  تفاجأت  إنها 
رفًضا  رفيض  أعلن  »وأنا  مضيفة  األسماء، 
باتًّا املشاركة فيه أو يف أي مجالس قادمة ال 
تعرتف بحق الجنوبيني يف تقرير مصريهم 
الحرية  يف  بحقهم  واالعرتاف  بأنفسهم، 
واستعادة دولتهم«. ورأت أن وجود أسماء 
جنوبية ضمن املجلس »ليس إال عىل سبيل 

الرشوة«.
ويف ذات السياق نفت بعض الشخصيات 
االجتماعية التي وردت اسماؤها يف املجلس 
بهذا  قريب  من  وال  بعيد  من  ال  عالقتها 
املجلس، وقال الشيخ محمد عبدالله الحامد 
- أحد كبار مشايخ أبني- والذي ورد اسمه 
الرشعية  مع  بأنه   101 برقم  املجلس  يف 
عبدالله  عيل  الرئيس  ومع  الدستورية، 
باحرتام  األط��راف  كل  ويطالب  صالح! 

اآلخرين وعدم التشويه بسمعتهم.
عبدالعزيز  بن  ناجي  الشيخ  كان  وكذا 
إقحام  دانا  قد  محمد  ونجله  الشايف 
لهما  عالقة  أي  ونفيا  املجلس،  يف  أسميهما 

باملجلس املعلن.
وحتى التنظيمات السياسية لم تسلم من 
سبق،  من  له  تعرض  الذي  االستغالل  هذا 
اليمن  أبناء  رابطة  حزب  استغرب  فقد 
األستاذ  الحزب  رئيس  أسماء  ورود  )رأي( 

بن  محمد  ومحسن  الجفري،  الرحمن  عبد 
فريد – األمني العام للحزب، ويحيى محمد 
رئيس  التنفيذية  اللجنة  عضو   – الجفري 
الخارجية،  والعالقات  السياسية  الدائرة 
وقال  الوطني«،  »املجلس  أعضاء  قائمة  يف 
يف   يشاركوا  لم  أنهم  للحزب  صحفي  بالغ 
مهام  يقرون  وال  املجلس،  اعالن  ترتيبات 
تنظيما  »أصبح  إنه   ، قالوا  الذين  املجلس، 
للثورة  قائدا  يكون  أن  له  يراد  سياسيا 
يتواكب  ال  أمر  وهو  السياسية،  والحياة 
من  شعبنا  إليه  ويصبو  إليه  نصبو  ما  مع 
»أمرا  أن  مؤكدين  وتعددية«،  ديمقراطية 
كهذا كان يفرتض أن ال يتم ترتيبه من جهة 
حوله  تتحاور  أن  يفرتض  كان  بل  بعينها 
وفيه مختلف قوى الثورة ومؤيدوها مبكرا، 
لعضوية  واضحة  معايري  هناك  تكون  وأن 

أي إطار عام«.
الحق  لحزب  التنفي�ذية  اللجنة  وأعلنت 
تعليق مشاركة الحزب  يف املجلس الوطني 
وتتاح  املشاركة،  معايري  تتضح  حتى 

الفرصة ملشاركة الجميع.
تخدم  ال  الصيغة  أن  مراقبون  رأى  وقد 
يجب  حيث  الثورة،  لقوى  العادل  التمثيل 
امليدانية  القوى  وفق  التمثيل  يكون  أن 
وذهبوا  الثورة،  يف  البارز  الدور  صاحبة 
واملجلس  الوطنية  الجمعية  مقرتح  أن  إىل 
ضغط  ورقة  يكون  وقد  جاد،  غري  الوطني 
لذلك  الخليجية،  املبادرة  تمر  أن  بانتظار 
فإن املقرتح قد يتوقف يف منتصف الطريق، 
كما أن الصيغة املعقدة للجمعية العمومية 
واملجلس الوطني تسبب صعوبات يف آليات 
الرشكاء  والتزام  واالتصال،  القرار  اتخاذ 
عىل  املوافقة  إبداء  ألن  القرارات،  بتنفيذ 
من  االلتزام  رشوط  وتنفيذ  يشء  االنضمام 
ويرون  آخر،  يشء  الرشكاء  بعض  طرف 
أنه قد تم إغفال املعايري الوطنية، مشريين 
إىل أنه ال يجوز توزيع عضوية املجلس عىل 
أساس املحاصصة الطائفية أو الحزبية أو 
اسرتضاء القوى التقليدية، والتي ال تنسجم 
مع مطالب القوائم النسبية. وقد أكدوا عىل 
ومشاريعه  املجلس  مهام  تحديد  رضورة 
فشل  احتمال  ألن  الثورية؛  التصعيدية 
عىل  كارثي  بشكل  سينعكس  املرشوع  هذا 

الثورة.

عىل  الثورية  الشخصيات  بعض  وعلقت 
الحدث بأن: إعادة إنتاج للقوى التقليدية وجمع 
توليفة انسجامها صعب، ليس نجاحا سياسيا، 
الحكم،  لعقلية  نجاح  بل  ثورية،  نتيجًة  وال 
لهيمنة قوه معينة عىل مسار  ونتيجة طبيعية 
الثورة، كما عرب أحد شباب الساحة بقوله: إن  
املجلس الوطني نسخة طبق األصل من اللجنة 
التحضريية للحوار الوطني التي يرعاها حميد 
األحمر، وهو أمينها العام. ويرأسها باسندوة، 
وتمنى عىل هذه القوى أن تعي املرحلة، السيما 
أن زمن اإلقصاء والتهميش قد وىل، وأن اللجوء 
إىل العسكرة وعودة القبيلة تحت مظلة الثورة 
الشباب  بأن  األطراف  كافة  وذّكر  يمكن،  ال 
إىل  املستقبل، مشريا  قادرين عىل صنع ورسم 
خطأ من يعتقد أو يتوهم بأنهم ضعفاء، إذ ال 
مال وال قوة لديهم، فطاملا مثل الشباب بعزمهم 
وإرصارهم الكفة الراجحة يف املعادلة الثورية، 
صفه،  إىل  يكسبها  أن  طرف  كل  يحاول  التي 
كما هو الحال يف خطاب الرئيس األخري، الذي 

تباكى فيه عىل الشباب.

إىل  املحافظة  جرجرة  إىل  تهدف  املطمة 
هناك  »إن   : قائالً  واالقتتال«،  االحرتاب 
جهات – لم يسمها- هي املستفيد الوحيد 

من مثل هذه الحوادث«.

الله  الشعب، ورددوا »يا اليل قطعت البرتول.. 
حماساً  املسرية  وشهدت  مشلول«.  يجعلك 
ثورياً منقطع النظري لدى الشباب حيث رددوا 
األرض«  يهز  شباب  بالعرض..  »بالطول 
وشعارات أخرى تؤكد صمودهم واستمرارهم 
وتحقيق  النظام  إسقاط  حتى  الساحات  يف 
الثورة  شباب  وصل   وقد  الثورة.  أهداف 
يعكس  ويف مشهد  التخطيط.  وزارة  أمام  إىل  
الشوارع  كانت   حيث  الوطني  التالحم  صدق 
االنقطاع  بسبب  مظلمة  املسرية  بها  تمر  التي 
الحي  ذلك  أهايل  بادر  للكهربائي  املتكرر 
بإخراج األضواء، وشباب الثورة يف املقابل كانوا 

يحيونهم و يهتفون »حيا بهم«.
بمحافظة  خرجت  أيضا  األحد  يوم  ويف 

ساحة  من  انطلقت  حاشدة  مسرية  الحديدة 
شوارع  لتجوب  الشعب  بحديقة  التغيري 
النظام  بقايا  بجرائم  للتنديد  وذلك  املحافظة 
وردد  الجمهورية،  أنحاء  يف  يرتكبها  التي 
املشاركون يف املسرية شعارات تؤكد استمرارهم 
يف اعتصاماتهم وثورتهم حتى تحقيق النرص، 
وتدين األعمال التي يمارسها بقايا النظام من 
معاقبة الشعب بخلق أزمات مفتعلة يف الوقود 
من  وتوعدوا  املستمر،  الكهربائي  واالنقطاع 
وحملوهم  باملحاكمة،  األعمال  هذه  وراء  يقف 

مسئولية ما تؤول إليه األوضاع يف اليمن.
ويف محافظة إب  خرجت مسرية يوم االثنني 
شوارع  وطافت  اآلالف  عرشات  فيها  شارك 
بانقطاع  تندد  شعارات  رافعني  املدينة، 
عودة  إىل  إش��ارة  يف  األساسية،  الخدمات 
مطولة  لساعات  الكهربائي  التيار  انقطاعات 
الوقود. كما  إمدادات  اليوم، إضافة إىل شح  يف 
صالح  حكم  بإنهاء  تطالب  شعارات  رددوا 
الثوار بالتدخالت  املستمر منذ 33 عاما، وندد 
السعودية بالشأن اليمني مطالبني امللك عبدالله 
محاولته  وعدم  اليمن،  عن  نظامه  يد  بكف 
»يا  قائلني:  السلمية  الشعب  بثورة  املساس 

خائن الحرمني.. هذي اليمن مش البحرين«.
النساء  آالف  شاركت  ذمار  محافظة  ويف 
املايض،  االثنني  ظهر  بعد  حاشدة  مسرية  يف 
برسعة  ومطالبة  الثورية،  للرشعية  تأييدا 
وهتفت  رمضان.  شهر  يف  الثوري  الحسم 
يف  صمم..  شعبي  »بالثورة  النسائية  املسرية 
رمضان الزم ُتحسم » و » للثورة الزم تصعيد.. 
ونحسمها قبل العيد«، كما هتفت برحيل بقايا 
الثوار يف  نظام صالح. وأكدن دعمهن لصمود 
ساحة الحرية والتغيري بكل أنواع الدعم، حتى 

يتحقق النرص للثورة، بتحقق أهدافها كاملة.
وكانت عدن قد شهدت مسريات حاشدة تندد 
بالعقاب الجماعي، وانقطاع الكهرباء لساعات 
طويلة، يف فرتة تكون فيها درجات الحرارة عىل 
أشدها، وقد سقط ثالثة جرحى أحدهم بحالة 

حرجة عقب تفريق األمن التظاهرة بكريرت.
يف  حاشدة  مسرية  خرجت  األربعاء  يوم  ويف 
مدينة املكال، رافضة خطاب صالح الذي ألقاه 
من السعودية، ويف ذات اليوم يف محافظة شبوة 
بخطاب  منددين  يف  اآلالف  شارك  عتق  مدينة 
الثورة بقطع الطرقات  صالح، واتهامه شباب 

والتسبب يف أزمات البرتول والديزل والغاز.

قال تعاىل: ﴿طسم * ِتْلَك آيَاُت اْلِكتَاِب اْلُمِبنِي * نَتْلُو َعَليَْك 
ِمْن نَبَِإ ُموَس َوِفْرَعْوَن ِباْلَحقِّ ِلَقْوٍم يُْؤِمنُوَن * إِنَّ ِفْرَعْوَن َعاَل 
يِف اأْلَْرِض َوَجَعَل أَْهَلَها ِشيًَعا يَْستَْضِعُف َطاِئَفًة ِمنُْهْم يُذَبُِّح 

َُّه َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِديَن﴾.      أَبْنَاَءُهْم َويَْستَْحِيي ِنَساَءُهْم إِن
ثورة  قيام  قبل  تواجدت  أزمات  تغرّي؟! مجموعة  الذي  ما 
أولئك  يعقوب،  نفس  يف  لشء  بسنوات  السلمية  الشباب 
الشباب الذين نعتهم صالح بالقلة تماًما كما أحىص فرعون 
َلنَا  َُّهْم  َوإِن َقِليلُوَن *  ِذَمٌة  َلرِشْ أتباع موس فقال: ﴿إِنَّ َهُؤاَلِء 
الثورة كان توقيتًا مناسبًا لزيادة  َلَغاِئُظوَن﴾ إال أن مرسح 
الُجرع واالحتكارات وامتداد اللعب السياسية واالقتصادية، 
مفاجئ،  انقطاع  دون  املاء  أو  بالكهرباء  نعمنا  متى  فمنذ 
السيما يف شهر رمضان وشهر االمتحانات، وكم مرة فوجئنا 
التي  املرَّات  هي  وكم  االستهالكية،  السلع  أسعار  بارتفاع 

عانينا فيها من أزمة يف املشتقات النفطية؟!!
فرعون  أعمال  تأملنا  ما  وإذا  فرعون؛  سياسة  إنها 
تتسع وتتسع بني فرعون وعيل صالح؛  الشبه  أوجه  وجدنا 
وفًقا  والرتهيب  الرتغيب  مبدأ  عىل  املستندة  السياسة  تلك 
َحَرُة  السَّ َجاَء  ا  ﴿َفَلمَّ تعاىل:  الله  قول  إىل  وانظر  ملشيئتهما، 
َقاَل   * اْلَغاِلِبنَي  نَْحُن  ُكنَّا  إِْن  أَلَْجًرا  َلنَا  أَِئنَّ  ِلِفْرَعْوَن  َقالُوا 
صالح  عيل  يُكافئ  وهكذا  اْلُمَقرَِّبنَي﴾،  َلِمَن  إِذًا  َُّكْم  َوإِن نََعْم 
أتباعه من البالطجة وشهود الزور، وباملقابل يهدِّد ويتوعد 
ليقول  له،  منارًصا  وقف  الذي  للباطل  معارًضا  يقف  من 
َلُكْم  آذََن  أَْن  َقبَْل  َلُه  آَمنْتُْم  كما قال أستاذه من قبله: ﴿َقاَل 
أَلَُقطَِّعنَّ  تَْعَلُموَن  َفَلَسْوَف  ْحَر  السِّ َعلََّمُكُم  الَِّذي  َلَكِبريُُكُم  َُّه  إِن
لكن  أَْجَمِعنَي﴾..  َُّكْم  َوأَلَُصلِّبَن ِخاَلٍف  ِمْن  َوأَْرُجَلُكْم  أَيِْديَُكْم 
بحكم تطور العرص فقد تطّور العقاب الفرعوني وتعدَّد عىل 
اختالف مربِّراته وتداعياته الواهية إىل عقاب جماعي يُفزع 
أصحاب النفوس الضعيفة لريضخوا للمايض ويأملوا عودته 

من جديد.
فهي  نظامه  ورموز  إليها عيل صالح  آل  التي  النهاية  ا  أمَّ
النهاية الفرعونية نفسها، لكن بسيناريو مختلف، عىل مرسح 
يِف  َفنَبَذْنَاُهْم  َوُجنُوَدُه  تعاىل: ﴿َفأََخذْنَاُه  قوله  ليتحقق  آخر، 
ًة  أَِئمَّ َوَجَعْلنَاُهْم   * الظَّاِلِمنَي  َعاِقبَُة  َكاَن  َكيَْف  َفانُْظْر  اْليَمِّ 
يِف  َوأَتْبَْعنَاُهْم   * وَن  يُنرَْصُ اَل  اْلِقيَاَمِة  َويَْوَم  النَّاِر  إىَِل  يَْدُعوَن 
نْيَا َلْعنًَة َويَْوَم اْلِقيَاَمِة ُهْم ِمَن اْلَمْقبُوِحنَي﴾ وبقي أن  َهِذِه الدُّ
نؤمن بأنه كما أنَّ لكل زمن فرعون فإنَّ له موس الذي نسأل 
ل به لرتتفع الغمة وتأمن األمة ويتحّقق وعد الله  الله أن يُعجِّ

عباده املخلصني بالتمكني يف األرض.  

األحداث  هذه  ومميزاته يف ظل  عن رمضان  نتحدث  حني 
عن  أم  الثورة  يف  رمضان  عن  أنتحدث  ندري  ال  دة؛  املتوقِّ
الهمم  أصحاب  يعرفها  األخرية  وهذه  رمضان؟!  يف  الثورة 
نخىش  كنا  ما  فهي  األوىل  أما  الصامدة،  والنفوس  العالية 
رؤية  قبل  جميًعا  بأهدافها  الثورة  نجاح  يف  وأملنا  حدوثه، 
يعلمها  لحكمة  مفعوال،  كان  أمًرا  قىض  الله  أنَّ  إال  هالله، 

سبحانه وتعاىل.
وبني  بيننا  الكهرباء  أسالك  فصلت  لقد  حدث؟!  ماذا  ثمَّ 
طيًّا،  الساعات  تطوي  التي  والربامج  املسلسالت  حقيبة 
نافعة!!  ضارة  فرّب  الكريم،  الشهر  هذا  قداسة  وتنسينا 
ظل  يف  رمضان  من  الرعب  هذا  سبب  عن  نتساءل  ولعلنا 
الشهر  هذا  يف  التاريخية  األحداث  كربى  تحدث  ألم  الثورة، 
املبارك الذي يأتي اليوم ليذكرنا بما شهده أهل صعدة من 
معاناة حقيقية اقتصاديا ونفسيًّا،  ففي مثل هذه األيام ويف 
الشهر الفضيل من العام املايض نفذت عىل محافظة صعدة 
كانوا  أنهم  إال  املحروقة«!  ب�«األرض  سميت  ظاملة،  حرب 
توظيًفا  يوّظفوها  أن  واستطاعوا  الظروف،  تلك  من  أقوى 
يف  الله  بذكر  تصدح  ترانيم  إىل  املآيس  تلك  ليحّولوا  ساميًا، 
مجالسهم ليايل رمضان، فكان جزاؤهم يف الدنيا قبل اآلخرة 
أن ردفهم الله بمعجزات ال يصّدقها إال من يُؤمن بأن بالله 

يقول للشء ﴿ُكْن َفيَُكوُن﴾.
يقضون  كانوا  أنهم  صعدة  أهايل  بعض  من  سمعت  لقد 
تغمر  والسعادة  وقياًما،  صياًما  رمضان  يف  أيامهم  أجمل 
ومصداقية  عنه،  يدافعون  ما  بمرشوعية  إيمانًا  قلوبهم 
من  بالنفس  لريتقوا  عليهم،  الجهاد  ووجوب  أهدافهم، 
رغباتها الدنيوية إىل أحالمها وأمانيها يف اآلخرة، تلك النفس 
الذين  لآلخرين  دروًسا  اطمئنانها  لرُتسل  ُروِّضت  التي 
قبًسا  نورها  عن  وترسم  واالضطراب،  القلق  من  يعانون 
اللَِّه  ِبِذْكِر  ﴿أاََل  تعاىل:  لقوله  تصديًقا  الليل،  ظالم  ييضء 
تَْطَمنِئُّ اْلُقلُوُب﴾ فلله درُّكم يا أهل صعدة! خذلناكم باألمس 

فنرصتمونا اليوم!!..

ِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم َعَلى َألَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب ِللتَّْقَوى﴾ رمضانيات﴿َوَل َيْ

هي  البرش  بها  يمر  التي  الظروف  أقىس 
اإلنسان  يخطئ  قد  ضغطها  وتحت  الحروب، 
)فردا أو قائدا( فيتخذ قرارات تهدف إىل رعاية 
اآلخرين،  حساب  عىل  ولو  وحياته  مصالحه 
شاهدناه  فيما  لهذا  مغايرا  كان  الوضع  ولكن 
دارت  حيث  يف صعدة،   دارت  التي  الوقائع  يف 
نموذجا  الحوثيون  كان  ومثلما  حروب  ستة 
العدو وتوجيه الرضبات  للقوة والبأس يف قهر 
للرحمة  نموذجا  كانوا  فقد  للخصم،  املاحقة 
باملبادئ  وااللتزام  للسالم  والجنوح  والرأفة 

واملثل والوفاء بالعهود والعقود.
الصديق،  قبل  الخصم  الخصال  بتلك  يشهد 
شنها  التي  الستة  الحرب  أش��واط  وخالل 
لجان  فضلت  صعدة  محافظة  ضد  النظام 
كل  عقب  الصمت  والعربية  املحلية  الوساطة 
لجان  يكن صمت  ولم  السالم،  التفاقات  خرق 
كانت  ما  بقدر  للحوثيني  مجاملة  الوساطة 
املعتدية  السلطة  إدانة  يف  حرجا  تجد  اللجان 
وكأنه  األمر  يحسب  ال  حتى  ال��دوام،  عىل 
جماعة  مقابل  والسلطة،  الدولة  ضد  تحريض 
وباملقابل  ومواثيقها،  تعهداتها  تحرتم  ملتزمة 
للحوثيني ألنها  الوساطة  إدانة لجان  كان عدم 
اإلدانة   إىل  يؤدي  ما  قبلهم  من  تجد  لم  أصال 
تلك  أعضاء  من  الكثري  شهد  وقد  واالعرتاض، 
باملصداقية  للحوثيني  شخيص  بشكل  اللجان 
وحقن  السالم  إرساء  عىل  والحرص  والنزاهة 
دماء اليمنيني، حتى لو كانت بعض االتفاقات 
وتعتدي،  السلطة  فتأتي  بحقهم،   مجحفة 
فيتقدم أنصار الله يف ساحات املواجهة ميدانيا 
السلطة  نكث  معادلة  استمرت  وقد  وأخالقيا، 
التي  الستة  الحروب  بالعهود واالتفاقات طيلة 
والفجور  الغدر  بفعل  السلطة  فيها  خرست 
ومصداقيتها،  هيبتها  من  الكثري  والخصمان، 
الرادعة،  املادية  قوتها  أيضا  فقدت  كما 
وبسلوكها املشني شجعت الكثري من الجماعات 

املسلحة عىل ابتزازها يف أكثر من مكان.
املبدئية يف فكر السيد حسني بدر الدين الحوثي 
الرصاع  فيها  بما  الحياة،  مناحي  كل  تشمل 
ولكنها  ذاتيا  اجتهادا  األمر  وليس  املعتدي،  مع 
مسرية  مؤسس  أحياها  التي  القرآنية  الرتبية 
أنصار الله يف املجتمع املسلم، وهي الرتبية التي 
يف  الكريم  القرآن  بآداب  ملتزمني  الناس  تجعل 
الرصاع مع اآلخر، يقول السيد حسني بدر الدين 
يتجاوزها  أن  يجوز  ال  قيم  »هناك  الحوثي: 
ال  الكريم  القرآن  اليهم  يوجهها  قيم  الناس، 
يتجاوزونها«، ورضب عىل ذلك مثال بقوله تعاىل 
وآله  عليه  الله  صىل  الكريم  الرسول  مخاطبا 
ا تََخاَفنَّ ِمن َقْوٍم ِخيَانًَة َفانِبذْ إَِليِْهْم  وسلم: ﴿َوإِمَّ
َعىَل َسَواء إِنَّ الّلَه الَ يُِحبُّ الَخاِئِنني﴾، أي يف حال 
فال  اآلخرين  قبل  من  ونكث  بخيانة  شعوركم 
والغدر،  الخداع  طريق  طريقتهم  نفس  تسلكوا 
قال تعاىل: ﴿َفانِبذْ إَِليِْهْم َعىَل َسَواء﴾، أي أعلمهم 
أنه اآلن انتهى ما بيننا وبينكم من عهود � أنتم 
حصل منكم كذا وكذا »الوجه أبيض« كما يقال!

أن عىل  الدين  بدر  السيد حسني  ثم عاد وأكد 
أن  يجب  مبادئ  هناك  أن  يفهموا  أن  الناس 
يلتزموا بها يف ميدان املواجهة مع املعتدي، حتى 
لو بدت تلك املبادئ وكأنها ثقيلة، وتشكل قيودا 
عىل الفئة املؤمنة سيستغلها الخصم، فاألمر ليس 
كذلك، ثم يقول: »ال يجب عىل املجتمع أو الفرد 
مبدئيته،  الخصم  استغالل  يخىش  أن  املسلم 
للتقدم وإحراز مكاسب يف ميدان املواجهة، وذلك 
ألن الله سبحانه وتعاىل يقول:  ﴿َوإِْن يُِريُدوا أَْن 
أَيََّدَك  الَِّذي  ﴿ُهَو  اللَّه﴾،  َحْسبََك  َفِإنَّ  يَْخَدُعوَك 

ِه َوِباْلُمْؤِمِننَي﴾. ِبنرَْصِ
ثم أن عاقبة الخيانة من قبلهم أنهم لن يفلحوا 
يف  كيدهم، وقد أخرب الله عن ذلك بقوله ﴿َوإِْن 
َفأَْمَكَن  َقبُْل  ِمْن  اللََّه  َخانُوا  َفَقْد  ِخيَانَتََك  يُِريُدوا 
ضدهم،  النهائية  النتيجة  وستكون  ِمنُْهْم﴾، 
يتمكن  الذي  الوقت  يف  عليهم،  الخيانة  وترجع 

املؤمنون من املحافظة عىل مواقفهم..
الصفات  من  اآلخرين  مع  التعامل  يف  املبدئية 
أوىل  الرسايل، وقد  املجتمع  اىل  الناس  التي تشد 
مؤسس مسرية »أنصار الله« هذه القضية أهمية 
نحو  الناس  يشد  مما  »إن  قال:  حيث  بالغة 
نفس  ويف  شديد،  بأس  أويل  يكونوا  أن  املؤمنني 
يرى  عندما  ألنه  مبدئيني،  أوفياء  يكونوا  الوقت 
امليدان، ورضباتهم  يف  الله  أنصار  بالء  اآلخرين 
يجدوا  ألنهم  حساباتهم،  يراجعوا  الشديدة 
بمثل،  وملتزمة  ومبادئ،  قيم،  ذات  أمة  أمامهم 
نتيجة  وتصبح  عندهم،  عاليا  نموذجا  تمثل 
ذا  ملا  قائال:  نفسه  الخصم  يراجع  أن  طبيعية 
النوع عىل ال يشء، من  أتحمل رضبات من هذا 
أمة عظيمة عىل هذا النحو، فيكون قريبا من أن 

يدخل معهم«..
نفس  يف  اإليجابي  التأثري  ذلك  السيد  ويرجع 
تربية  يف  وطريقته  الكريم  القرآن  اىل  الخصم 
ايجابية  لها  يكون  الذي  بالشكل  النفوس 
تعاىل:                  الله  بقول  مستشهدا  الشدة،  مع  حتى 
اِر ُرَحَماُء بَيْنَُهْم﴾، والقائل عز  اُء َعىَل اْلُكفَّ ﴿أَِشدَّ
ِمنُْهْم  بُوا  َوارْضِ اأْلَْعنَاِق  َفْوَق  بُوا  ﴿َفارْضِ وجل: 
تعكس  ال  القرآنية  التوجيهات  بَنَاٍن﴾، هذه  ُكلَّ 
تشددا يف موقفنا تجاه الخصم؛ ألنها توجيهات 
قرآنية وتعاليم إلهية، لذلك نجدها بالشكل الذي 
لها آثار إيجابية يف الطرف اآلخر الذي سيضطر 
ملراجعة حساباته، وتقييم هذا املجتمع وما لديه 
موضوع  يصبح  األخري  ويف  وقيم،  مبادئ  من 
عنده  فيكون  اآلخر،  يجذب  يشء  والشدة  القوة 
رغبة يف أن يكون مع أمة عىل هذا النحو: قوية 
صدق،  قيم،  وفيه،  مبدئية،  مواقفها،  يف  وثابته 

أمانة،...الخ
يتكشف جانب من شخصية  آخر  ويف مقطع 
مهتما  كان  الذي  الله  أنصار  مسرية  مؤسس 
الحديث، وحريصا عىل  العرص  تقنيات  بمتابعة 
االستفادة منها، وتوظيفها التوظيف املفيد حيث 

يقول: »هناك عبارة جميلة رأيتها يف )فيلم( ولم 
أجدها لحد اآلن يف أي مصدر من املصادر، عن 
أقاتل  كيف  علمني  عليا  »أن  قال:  األشرت  مالك 
أن موقفك من  أي  أحقد عليه«،  أن  عدوي دون 
تعنيه  ما  بكل   � شخصيا  موقفا  ليس  اآلخر 

الكلمة �  وإنما ملا هو عليه«.
املنطلقني يف مسرية نرش هدى  السيد  ويحذر 
من  واالستكبار  والفساد  الظلم  ومحاربة  الله 
شخصنة تلك القضايا ألنه إذا أصبحت القضية 
من  تصد  أحيانا  فإنك  شخصيا،  موقفا  عندك 
عن  للتحول  واالستعداد  الرغبة  لديه  أصبح  قد 
الباطل الذي هو عليه.. تصده أنت، تصبح أنت 
عن  صادا  فيه،  تتحرك  ما  عكس  تعمل  الذي 
شخصية،  انطالقة  تنطلق  عندما  الله!  سبيل 
من  ليس  شخيص،  رصاع  إىل  الرصاع  فيتحول 

أجل دين الله.
اللَُّه  ﴿َشِهَد  آية  تفسري  يف  النساء  سورة  ويف 
َقاِئًما  اْلِعْلِم  َوأُولُو  َواْلَماَلِئَكُة  ُهَو  إاِلَّ  إَِلَه  اَل  َُّه  أَن
تكون  أن  املعنى  ليس  السيد  يقول  ِباْلِقْسِط﴾، 
مفتيا أو مخربا )ناقال(، ألن هذا الدين هو دين 
حياة، ويجب أن تكون مسرية الحياة قائمة عىل 
أساس توجيهاته وترشيعاته وهدايته، وكما قال 
الله تعاىل عن نفسه: إنه قائم بالقسط كذلك، أمر 
تعاىل:  قال  بالقسط  قائمني  يكونوا  أن  املؤمنني 

﴿يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُكونُوا َقوَّاِمنَي ِباْلِقْسِط﴾.
أي  قوامني  اآلية:  معنى  توضيح  يف  ويقول 
القسط، والقسط كلمة شاملة،  تعملون إلقامة 
ويتضمن  مكانه،  يف  يشء  كل  إنزال  معناها 
ينتظروا  ال  أن  املؤمنني  عىل  أن  اآلية  معنى 
ينتظروا  ال  أن  بالقسط،  تقوم  أخرى  أطرافا 
أمريكا أو إرسائيل أو أوربا إلقامة القسط، فهذا 
ما عليهم أن يبادروا بفعله، ثم يؤكد ما أكدته 
املؤمنني  مسؤولية  القسط  إقامة  أن  من  اآلية 
إىل  يؤدي  فيها  والتفريط  عاتقهم  عىل  وملقاة 

عواقب وخيمة عليهم.

سياسة فرعون

رمضان في الثورة

أحالم رشف الدين املبدئية يف الصراع مع اآلخر يف فكر السيد حسني بدر الدين الحوثي
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اسم اهلل األكبر
عن سعيد بن املسيب قال: كان القوم ال يخرجون 
من مكة حتى يخرج عيل بن الحسني سيد العابدين 
عليه السالم، فخرج وخرجت معه، فنزل يف بعض 
املنازل فصىل ركعتني، فسبح يف سجوده - يعني 
سبح  إال  مدر  وال  شجر  يبق  فلم   - التسبيح  بهذا 
معه، ففزعنا، فرفع رأسه، فقال: يا سعيد أفزعت؟ 
التسبيح  هذا  فقال:  الله  رسول  ياابن  نعم  فقلت: 
االعظم، حدثني أبي عن جدي عن رسول الله صىل 

التسبيح،  هذا  الذنوب مع  تبقى  ال  وآله:  عليه  الله 
هذا  ألهمه  جربئيل  خلق  ملا  جالله  جل  الله  وأن 

التسبيح، وهو اسم الله االكرب.
اللهم  سبحانك  وحنانيك.  اللهم  سبحانك 
وتعاليت. سبحانك اللهم والعز إزارك. سبحانك 
اللهم  سبحانك  ردآؤك.  والعظمة  اللهم 
ما  عظيم  من  سبحانك  سلطانك.  والكربيآء 
أعظمك. سبحانك سبحت يف املال االعىل، تسمع 

وترى ما تحت الثرى. سبحانك أنت شاهد كل 
نجوى. سبحانك موضع كل شكوى. سبحانك 
الرجآء.  عظيم  سبحانك  مال.  كل  حارض 
سبحانك ترى ما يف قعر املآء. سبحانك تسمع 
أنفاس الحيتان يف قعور البحار. سبحانك تعلم 
االرضني.  تعلم وزن  السموات. سبحانك  وزن 
سبحانك تعلم وزن الشمس والقمر. سبحانك 
تعلم وزن الظلمة والنور. سبحانك تعلم وزن 
الفيء والهوآء. سبحانك تعلم وزن الريح كم 
قدوس  قدوس  سبحانك  ذرة.  مثقال  من  هي 
ال  كيف  عرفك  من  عجبا  سبحانك  قدوس. 
سبحانك  وبحمدك.  اللهم  سبحانك  يخافك؟!. 

الله العيل العظيم.

طريق  عىل  وسائرون  التغيري،  دروب  يف  ماضون 
التحرير، وال بد ملن مىض أن يبلغ غايته التي طلبتها، وال 
بد ملن دب عىل درب أن يصل إىل منتهاه، ومن فرط اليوم 
الجهاد والشهادة،  لم يشارك يف دروب  سيندم غدا، ألنه 
وال أعني بغد يوم انتصار الثورة وانجالء غربة الظاملني، 

بل أعني يوم لقاء الله!..
مطالبنا  بالتغيري،  مناديا  اليوم  يخرج  من  إن  نعم.. 
برحيل الظاملني، لهو من السائرين يف دروب الشهداء، وإن 
لم يكتب الله له الشهادة، فالتضحية ليست دائما فورية 
الختام بالشهادة، ولكن األس يمزق أوصال أفئدتنا عندما 
نرى الناس يف غفلة عن هذه األحداث، فكل ما يعنيهم هو 
تأمني  أن  العيش، ويؤمنوا غدهم، ناسني  لقمة  أن يفروا 
الغد ليس بالخنوع اليوم، وتوفري لقمة العيش أسهل لو 

أزيح الظلم والظاملون من منازلهم التي اغتصبوها.
الكثري  الناس  من  ترى  عندما  يتعاظم  األس  وكذلك 
بالثورة، وهو  القناعة  ممن يسّوف ويؤجل من أصحاب 
صاحب كفاءة تنفع الثورة، وتدفع بها إىل سماء أرحب، 
مّلا  وهو  والشهور  واألسابيع  األيام  وتمر  أوسع،  وفضاء 
يقدم للثورة شيئا، سوى لقلقة لسانه من حني آلخر هنا 

وهناك.
صفوف  يف  يقف  الذي  ولثالثهما  الرجلني  ولهذين 
الظاملني نقول: إن املشاركة اليوم يف الساحات بما تجود به 
قدراتكم هو لون من ألوان الجهاد، وعليكم أن تستشعروا 
املسؤلية الدينية التي ستواجهونها أمام الله، ولو كنتم يف 
ميدان جهاد آخر.. حيث تطري الرؤوس، وتتناثر األشالء، 
الذي  الله  اشكروا  ولكن  حقا،  املسؤلية  معنى  لعرفتهم 
يف  أوطانكم،  يف  وأنتم  سلبية  يف  الجهاد  فرصة  لكم  وفر 
ظروف  صعوبة  األرزاق  تضييق  فهل  وأمان،  سالمة 
الحياة اليومية بالنسبة ملا كانت عليه من قبل أمر يدعوكم 
إىل التقاعس عن هذه املسؤلية، والنكوص عن حمل هذا 

والواجب الشخيص؟ 
الله الله يف الثورة.. الله الله يف املسؤولية.. الله الله يف 
أداء الواجب، ال تنتظروا من أحد تكليفا بعمل، فالتكليف 
أهل  يا  إيمانكم  رهن  العمل  إىل  واملبادرة  الله،  من  جاء 
اإليمان، وال تزال دروب السؤولية شاغرة، وأبواب الجهاد 
يوم  تنجز يف  لن  الظاملني ماضية،  والثورة ضد  مرشعة، 
ف�«ُرَويًْدا  الفرصة،  تضيعوا  وال  دربها،  فالحقوا  وليلة، 
َع  أرَْسَ َقْد َوَرَدِت االَْْظَعاُن، يُوِشُك َمْن  َكأَْن  يُْسِفُر الظَّالَُم، 

أَْن يَْلَحَق«!..

وفاء للعلم  والعلماء أحيا اآلالف ليلة األربعاء املايض بقاعة قرص 
بن محمد   الدين  مجد  الحجة  العالمة  السيد  وفاة  ذكرى  الشموخ 
من  الكثري  القيت  قد  وكانت  ثراه،  الله  طيب  املؤيدي  منصور  بن 
األمة، كما شددت  العلماء أشارت إىل مأثر فقيد  الكلمات من قبل 
البيت،  أهل  من  الهداة  األعالم  بأثر  االقتفاء  أهمية  عىل  وركزت 
مؤكدين عىل أهمية العلم والتعلم، مشريين إىل أنه ال بد أن يظهر 
تخللت  وقد  هذا  واقعنا،  يف  تعاملنا  ويف  سلوكنا  يف  للعلماء  حبنا 
الكلمات الكثري من األناشيد والتواشيح ذات الصلة باملناسبة، وكان 
الراحل،  اإلمام  ربورتاج عن حياة  أعدوا  قد  األمسية  القائمني عىل 

عرض عىل شاشة الربوجكرت، وقد نال استحسان الحارضين. 
والعالمة املجتهد املوىل مجد الدين بن محمد بن منصور املؤيدي 
الحسني كان مرجع علماء العرص، وشيخ الشيوخ، العابد، الزاهد، 
املجاهد، األديب، الشاعر، املؤرخ، وكان مولده يف 26 شعبان سنة 
1332ه� بالرضمة من جبل برط، ودرس عىل والده، وعىل العالمة 
حسن سهيل جل العلوم، كما أخذ عن مشاهري العلماء، حتى برع 

وبلغ الغاية، وانتهت إليه أسانيد كتب اآلل، ومرجعية علماء العرص، 
والعمل  للعلم  عمره  وهب  تالميذه،  وتالميذ  تالميذه  من  وجلهم 
والجهاد، وعكف عىل التدريس والتأليف واإلفتاء، واألمر باملعروف 
علومه  وأخالقه وعمق  بتواضعه  القلوب  وأرس  املنكر،  عن  والنهي 
ومعارفه، مناقبه كثرية، وسريته مرشقة، وقد تويف تويف رحمه الله 
لوامع  مؤلفاته:  أبرز  ومن  رمضان/1428ه�،    6 الثالثاء  :يوم 

األنوار، والتحف رشح الزلف، مجمع الفوائد.
ومعان  قيم  من  حواه  ملا  اآلفاق،  يمأل  الشهري  قسمه  يزال  وال 
يعلم  قسما  الكبري،  العيل  بالله  »قسماً  نصه:  يأتي  وفيما  عظيمة، 
عند  النزول  غري  هوى  وال  لنا  غرض  ال  أن  الخبري،  العليم  صدقه 
حكم الله، والوقوف عىل مقتىض أمره، وأنا لو علمنا الحق يف جانب 
أقىص الخلق من عربي أو عجمي أو قريش أو حبش لقبلناه منه، 
وتقبلناه عنه، وملا أنفنا من اتباعه، ولكنا من أعوانه عليه وأتباعه، 
فليقل الناظر ما شاء، وال يراقب إال ربه، وال يخش إال ذنبه، فالحكم 

الله واملوعد القيامة، وإىل الله ترجع األمور«.

يحظى  هادي  منصور  ربه  عبد  إن  قال  أن  بعد 
بالثقة الكاملة من واشنطن، بعد أن ذكر أنه قد التقى 
به ثالث عرشة مرة، هذا السفري الذي ال يدانيه سفري 
يتحدث بلغة اإلمالءات دون أن تحرك السلطة أمام 
ترصيحاته ساكنا، وكأنه تزوجها منذ أمد، وطبعا ال 
كرامة بني الزوجني!، وإال فليس مقبوال عند حكومة 
ذات سيادة كاملة قول سفري ما: » عىل الرئيس إنهاء 
اليمن  يف  كان  سواء  فورا،  للسطة  السلمي  االنتقال 

أو خارج اليمن« وهنا ال نرى أن تسليط الضوء عىل 
الدور األمريكي الظاهر حينا والخفي أحيانا بغريب 

إال عىل من أنكر ضوء الشمس يف الضحى.
إن البحرية األمريكية اليوم هي التي تمخر عباب 
تدخل  البحر يف خليج عدن، فال تخرج شاردة وال 
واردة إال بإذن من القوات البحرية األمريكية، التي 
جاءت  ومؤخرا  اإلقليمية،  املياه  عىل  تسيطر  باتت 
سفينة  مع  تشتبك  األمريكية  البحرية  بأن  األخبار 
أبني،  سواحل  يف  أسلحة 
مصادر  أك��دت  حيث 
البحرية  أن  عىل  صحفية 
مساء  اشتبكت  األمريكية 
طاقم  مع  املايض  األربعاء 
يف  أسلحة  تحمل  سفينة 
بالقرب  أبني  محافظة 
الشقراء،    سواحل  من 
عن  املواجهات  وأسفرت 
أشخاص  خمسة  اعتقال 
يمنيان،  بينهم  م��ن 
بالذكر كما رصح  الجدير 
مصدر لصحيفة األوىل أن  
السفينة كانت متجهة  إىل 
إ  الصومال دون  ذكر أي 
شارة إىل مصدر السفينة.

ما الذي يحصل يا ترى؟ 

وما هي حقيقة الوضع يف هذا االنفالت األمني الذي 
السانحة  الفرصة  توفريه  خالل  من  أمريكا  يخدم 
التي لن تفوتها لتدخل إىل اليمن، وها هي البداية يف 
املياه اإلقليمية بأبني، هل بعد هذا يرتاب املرجفون 

بأننا مبالغون يف هذه القضية، متاجرون بها.
يف  أنه  محلية  مصادر  ذكر  زنجبار  مدينة  ويف 
أذيال  انكشفت  الحايل  أغسطس  شهر  من  الثامن 
فأربع  الساسة،  اكثر  تجاهله  أمريكي  مخطط 
طائرات أجنبية كانت تحمل مؤنا يفرتض أنها للواء 
25 ميكانيك املحارص يف عاصمة محافظة أبني منذ 
شهرين، وبدال من إيصال املؤن إىل هدفها املفرتض 
إذا بها تفرغ الحمولة يف منطقة تقع تحت سيطرة 
أفراد مفرتضون من تنظيم القاعدة عىل حد وصف 
علو  عىل  الطائرات  حلقت  أن  بعد  لهم،  األمريكان 
»املسلحني«  مكن  الذي  األمر  املنطقة،  يف  منخفض 
مواد  عن  عبارة  هي  التي  املؤن،  عىل  السيطرة  من 
حقيقة  تتجىل  وبهذا  وغريها،  ومحروقات  غذائية 
التي  اإلرهاب  وفزاعة  املزعوم،  القاعدة  تنظيم 
تتخذها أمريكا بابا لفرض وجود أمريكي يف اليمن، 
ولو كان غري ذلك فلماذا لم تعد الطائرات مرة أخرى 
املحارصة،  الحكومية  القوات  إلمداد  بديلة  بحمولة 
بعد وضوح الخطأ املزعوم يف اإلحداثيات التي جاءت 
السلطة،  جيش  يف  نافذة  أطراف  من  الطائرات  إىل 
إىل  اليمن  يف  ما  مكان  إىل  تهتدي  لن  أمريكا  وكأن 
بعد أن تحصل عىل اإلحداثيات الدقيقة من السلطات 

العملية لها، وهي التي سبق أن قصفت بالصواريخ 
ليس  بل  النظام،  من  مسبق  إذن  دون  والطائرات 
وإحداثيات  خرائط  من  أمريكا  لدى  ما  أن  خافيا 
العميلة  اليمن ال تمتلكه السلطة  املواقع املختلفة يف 
لها أصال، وأمام هذه الحقائق تتهاوى مزاعم الخطأ 
ويظهر  املقصود،  محلها  غري  إىل  املؤن  وصول  يف 
الدعم األمريكي لتكل الجماعات املسلحة، التي تقوم 
األحداث  القاعدة يف مرسح  بتنظيم  ما يسمى  بدور 

يف أبني.
اإلجرامي  املسلسل  وضمن  آخرا،  وليس  وأخريا 
عدوانها  يف  األمريكية  االستخبارات  تنتهجه  الذي 
لعرقلة  حثيث  سعي  ويف  اإلسالمية،  الشعوب  عىل 
العارمة  الفوىض  به نحو  والدفع  االستقرار واألمن، 
أقدمت  األمريكي،  التدخل  مطامع  تخدم  التي 
إجرامي  عمل  ارتكاب  عىل  االستخباراتية  أجهزتها 
امَلطَ�ّمة(، من خالل  الجوف- مديرية  يف )محافظة 
العمليات  بنكهة  اتسمت  التي  االنتحارية،  العملية 
اإلجرامية تحت الرعاية األمريكية، التي طاملا نفذها 
تالميذها يف بالد شتى مما خربتها العدالة األمريكية، 
وتريد  ولبنان،  والعراق  وباكستان  أفغانستان،  يف 

أمريكا أن تكون اليمن عىل تلك الشاكلة.
إننا لن نغفل للحظة واحدة ونحن نقرأ األحداث، 
الذي يتهددنا  الوقائع، لن نغفل عن الخطر  ونحلل 
ويرتبص بنا، ولو حاولت الواليات املتحدة األمريكية 
اصطناع  أو  علينا،  األوراق  بخلط  علينا  تشوش  أن 
أمن  عىل  الحريص  بمظهر  التلبس  أو  األزم��ات، 
إىل مالك  يتحول  لن  الشيطان  إن  البالد،  واستقرار 
فعجب  نعجب  وإن  الغراب،  شاب  إن  إال  ما،  يوما 
ممن ال يعجبون، وال يستغربون إال من زج أمريكا – 

عىل حد تعبريهم – يف األحداث املحلية.

* من أحب الحياة عاش ذليال *

اَلُم  ُر َوْيًدا ُيْسِفُر الظَّ

ذكرى  املايض  األسبوع  يف  علينا  مرت 
وفاة  وذكرى  -ع-،  الحسن  اإلمام  ميالد 
الله،  رحمه  املؤيدي  الدين  مجد  اإلمام 
وأخريا ذكرى استشهاد اإلمام عيل بن أبي 
الوقفة،  هذه  عندها  سنقف  التي  طالب 
ينتظر  -ع-  عيل  استشهاد  ذكرى  ففي 
أن نذكره، ونشيد بسريته، ونردد  الناس 
لنا  يقول  أن  املفاجأة  ولكن  كلماته، 
وعظمة  وسريته  عليا  سأتذكر  أحدهم: 
شخصيته.. نعم، ولكن ما هو أعظم من 
وسأمنحه  اهتمام،  كل  مني  سينال  عيل 
بضمريي  إليه  وسأتوجه  تركيزي،  كل 

وجوارحي.
ال يزال السؤال يف أذهان الكثري من القراء 
من  أعظم  يشء  ثمة  فهل  يغب،  لم  ماثال 
أن  أم  الشء؟  ذلك  وما  ترى؟  يا  عيل 
حرضة  يف  أدب  وإساءة  تطاول  القضية 

الرجل  وذلك  الجليلة،  الذكرى  هذه 
العظيم؟ ولهم نقول: إن عليا رجل عظيم 
حًقا، ولكن القضية التي خرج من أجلها 
أردناه بما هو أعظم  أعظم! وهذا هو ما 
من عيل! وهذه العبارة وإن كانت ترتاءى 
كأمر غريب لدى بعض من القراء للوهلة 
هدم  بأن  فنذكرهم  نعود  لكنا  األوىل 
من  الله  عند  أهون  حجرا  حجرا  الكعبة 
أن تراق قطرة دم مسلم، وعىل هذا نقول 
القضية  وحماية  رعاية  عىل  حرصنا  إن 
من  أهم  أجلها  من  -ع-  عيل  خرج  التي 
عيل -ع- الذي لم يكن إال علما للهداية.. 
أعظم  هي  التي  نفسها،  الهداية  وليس 
الله علينا بها، وألجلها جاءت  نعمة أنعم 

الكتب وتوالت الرسل.
قام  أجلها  من  التي  القضية  تخفى  وال 
اإلمام عيل -ع- وناضل إىل آخر لحظة يف 

حياته الغالية، ولكن حتى نجلس متأملني 
عليكم  سنرسد  عيل  من  أعظم  هو  فيما 
طائفة من كلمات عيل التي تمثل جوانب 

من القضية التي خرج من أجلها.
- كل إنسان نظري لك يف الَخلق. 

- من أمنت أذيته فارغب يف أخوته.
اْلَحْزِم  َوثََمَرُة  النََّداَمُة،  التَّْفِريِط  ثََمَرُة   -

الََمُة. السَّ
- َمْن َجَرى يِف ِعنَاِن أََمِلِه َعثََر ِبأََجِلِه

ْمِت َعِن اْلُحْكِم، َكَما أَنَُّه الَ  - الَ َخرْيَ يِف الصَّ
َخرْيَ يِف اْلقْوِل ِباْلَجْهِل.

- ال تكن عبد غريك وقد جعلك الله حرا.
العباد  الذي ال يغفر فظلم  الذنب  - وأما 

بعضهم لبعض.
- ألنصفن املظلوم من ظامله.

- اْلَفْقُر اْلَمْوُت االَْْكرَبُ.
اللِه  ِنْعَمِة  تَْغِيرِي  إىَِل  أَْدَعى  ٌء  يَشْ َوَليَْس   -

ُظْلم،  َعىَل  إَِقاَمة  ِمْن  ِنْقَمِتِه  َوتَْعِجيِل 
َوُهَو  اْلَمْظلُوِمنَي،  َدْعَوَة  َسمِيٌع  اللَه  َفِإنَّ 

ِللظَّاِلِمنَي ِباْلِمْرَصاِد.
َعْهُد  ِفيِه  َلِزَمَك  أَْمر  ِضيُق  يَْدُعَونََّك  َوالَ   -
َفإنَّ   ، اْلَحقِّ ِبَغرْيِ  انِْفَساِخِه  َطَلِب  إىَِل  اللِه، 
َوَفْضَل  انِْفَراَجُه  تَْرُجو  ِضيق  َعىَل  َصرْبََك 

َعاِقبَِتِه، َخرْيٌ ِمْن َغْدر تََخاُف تَِبَعتَُه.
َماَء َوَسْفَكَها ِبَغرْيِ ِحلَِّها، َفِإنَُّه  - إِيَّاَك َوالدَّ
ِلتَِبَعة،  أَْعَظَم  ِلِنْقَمة، َوالَ  أَْدَعى  ٌء  َليَْس يَشْ
ة، ِمْن  َوالَ أَْحَرى ِبَزَواِل ِنْعَمة، َوانِْقَطاِع ُمدَّ

َها. َماِء ِبَغرْيِ َحقِّ َسْفِك الدِّ
- أشقى الرعاة من شقيت به رعيته.

- ال زعامة ليسء الخلق.
- الَ َطاَعَة ِلَمْخلُوق يِف َمْعِصيَِة اْلَخاِلِق.

- َإِيَّاَك َواْلَمنَّ َعىَل َرِعيَِّتَك ِبِإْحَساِنَك.
- إياك واالستئثار بما الناس فيه أسوة.

هذه  ملبادئ  نرصتنا  إن  نقول:  وأخريا 
الثورة الرامية إىل تحرير الوطن، واقتالع 
الظلم، دون محاباة ألي ظالم، وال مداهنة 
ألي نافذ هو إحياء لعيل -ع- ولو كنا يف 
أيام وفاته، فما أجمل أن نحيي عليا بدال 

من إحياء ذكراه!..

أليس غريبا.. أم أن الكثيرين فقدوا الشعور بالستغراب؟!

ــــن عـــلـــي!! ـــم م ـــظ ــــو أع ــــا ه م

المؤيدي الدين  مجد  المولى  ذكرى 


