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َ َيْنُصْرُكْم َوُيَثبِّْت َأْقَداَمُكْم﴾ ﴿ِإْن َتْنُصُروا اللهَّ

 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.

األربعاء  مساء  اآلالف  مئات  خرج 
الحديدة  ومدينة  صنعاء  العاصمة  يف 
مسريات  يف  اليمن  غرب  الساحلية 
شوارع  من  ع��ددا  جابت  حاشدة 
أه��داف  عىل  للتأكيد  املدينتني، 
وردد  الشهداء.  لدماء  ووفاء  الثورة، 
للحسم  تدعو  هتافات  املتظاهرون 
العائيل،  النظام  بقايا  ومحاكمة 
بحق  يرتكبها  التي  باملجازر  ونددت 

املواطنني العزل.
للقاء  األعىل  املجلس  أقر  جهته  من 

يوم  استثنائي  اجتماع  يف  املشرتك 
النعقاد  موعًدا  الجاري  رمضان   17
الوطنية  للجمعية  التأسييس  االجتماع 
وطنيا  مجلسا  بينها  من  وستختار 

يتوىل قيادة قوى الثورة. 
يف  شكوك  الثورة  ساحات  وتسود 
قام  الذي  املشرتك  مصداقية  مدى 
الوطني  املجلس  ممثيل  باختيار 
بطريقة غري منصفة، وتفتقر إىل إيثار 
الفئوية  املصالح  عىل  الوطن  مصلحة 
الثورة من  الخاصة، وقد حذر شباب 
السري بتنفيذ أي مبادرة من املبادرات 
وطنية  مجالس  تشكيل  إىل  الهادفة 

سيايس  توافق  ذلك  يسبق  أن  دون 
واسع، يرافقه موقف موحد يعرب عن 

ثوار الساحات. 
للثورة  املدني  التحالف  أعلن  وقد 
والحديدة  إب  محافظتي  يف  الشبابية 
اختيار  بها  التي تم  الطريقة  »رفضه 
ممثيل الشباب يف املحافظتني للجمعية 
املقرر  السلمية  الثورة  لقوى  الوطنية 
اللقاء  أح��زاب  قبل  من  تشكيلها 
بيانني  يف  التحالف  وقال  املشرتك«. 
التنظيمات  بعض  »إن  منفصلني: 

األمريكية  املتحدة  الواليات  تواصل 
مشاعر  عىل  اللعب  اإلقليم  ودول 
أزماتهم  عىل  والعزف  اليمنيني 
ساهمت  التي  واألمنية  االقتصادية 
إيجادها   يف  والرياض  واشنطن 
العراقيل  ووضع  للنظام  بانحيازهما 
عرب  السلمية  الشباب  ثورة  طريق  يف 

خضعت  التي  الخليجية  املبادرة 
للتعديل مرارا عديدة نزوال عند رغبة 
الحاكم املستبد الذي رفض القبول بها 
بعد أن منحته الوقت الكايف للمناورة 
كافية  ضمانات  وأعطته  والتكتيك، 
الشعب  أبناء  بحق  جرائمه  ملواصلة 

اليمني، بل شاركت يف كثري منها. 
يف  واإلقليمي  الدويل  النفاق  ويربز 
من  تداوله  يتم  فيما  اليمني   امللف 

أمريكية  ضغوط  حول  معلومات 
املبادرة  توقيع  عىل  صالح  إلجبار 
البالد  إىل  العودة  وعدم  الخليجية 
كما  وهذا  أهلية،  حرب  اندالع  خشية 
يرى مراقبون ال يمثل حقيقة املوقف 
من  اتخذ  الذي  امل��راوغ   األمريكي 
فزاعة  الرياض  يف  املتواجد  صالح 
يف  السياسية  القوى  عىل  للضغط 
املعارضة  أحزاب  سيما  ال  الداخل 

خارجية  طريق  بخارطة  للقبول 
تفرض عىل الشعب اليمني. 

الواليات  أن  نستغرب  ال  هنا  ومن 
الوصاية  تفرض  التي  املتحدة 
السياسة عىل السلطة واملعارضة معا،  
ثم تلجأ إىل  لغة االستغراب من عدم 
توقيع  صالح عىل املبادرة الخليجية.

تظاهر األسبوع املايض أبناء عدن يف مناطق 
للمطالبة  املحافظة  مديريات  من  متفرقة 

بتوفري املياه املنقطعة منذ عدة أيام.
مديريتي خور مكرس  املتظاهرون يف  وقام 
وقطع  اإلطارات  بإحراق  والتواهي  واملعال 
مديريات  يربط  ال��ذي  البحري  الطريق 
املنصورة خور مكرس واملعال إىل جانب قطع 
الخط الدائري بمديرية املعال والخط الرئييس 

املتظاهرون  استخدم  حيث  التواهي  ملديرية 
األحجار لقطع الطرقات ومنعوا السيارات من 

التنقل احتجاجا عىل انقطاع املياه.
الرصاص  بإطالق  الجيش  قوات  وقامت 

الحي بكثافة يف محاولة لتفريق املعتصمني 
عن  املياه  انقطاع  من  عدن  مدينة  وتعاني 
يف  املحافظة  مديريات  من  واسعة  مناطق 
العقاب  حملة  ضمن  يأتي   عقابي  إجراء 

دارت مواجهات عنيفة ليلة الخميس 
بني قوات الحرس الجمهوري ومسلحني 
قبليني يف تعز. وقالت مصادر إن هذه 
االشتباكات نشبت عىل خلفية تعزيزات 
الستني،  إىل شارع  استقدمت  عسكرية 
أطقم  وتسعة  دبابات  أربع  بينها 
لبنود  خالفا   جنود،  حامالت  وخمس 
القوات  سحب  »املتضمنة  التهدئة 

العسكرية ورفع املظاهر املسلحة«.
األحياء  من  عدد  تعرضت  فيما 
منتصف  مدفعي  لقصف  السكنية 
األسبوع املايض أسفر عن سقوط ستة 
جرحى، بينهم طفلة يف منطقة الهشمة 
نتيجة سقوط قذيفتني عىل أحد املنازل.

مساعي  أن  محلية  مصادر  وذكرت 
عبد  مبعوث  يقودها  كان  التي  التهدئة 
ربه منصور هادي إىل تعز الوزير عبد 

األركان  هيئة  ورئيس  هالل  القادر 
القاسمي، فشلت بسبب  السابق محمد 
خروقات قوات األمن والجيش، وتباطؤ 
قائد الحرس مراد العوبيل ومدير األمن 
اتفاق  تنفيذ  يف  قريان  عبدالله  بتعز 
التهدئة بسحب الوحدات العسكرية من 

داخل املدينة.
مسلحي  أن  إىل  املصادر  وأشارت 
القبائل كانوا قد بدؤوا بتنفيذ االتفاق، 
املدينة  من  املسلحة  املظاهر  واختفت 
غري أن الطرف اآلخر لم يلتزم بالتنفيذ، 

وسعى لتعزيز مواقعه بشكل أكثر.
إىل  عسكرية  تعزيزات  فوصلت 
تتمركز  حيث  العام  الثورة  مستشفى 
فجر  الذي  األمر  واألمن،  الحرس  قوات 

الوضع داخل املدينة.
مرصعه  لقي  قد  شخص  وك��ان 

الثوري  الحسم  شعار  تحت 
للوصول إىل دولة مدنية شارك أكثر 
من 207 مندوبا عن املديريات وأرس 
الشخصيات  والجرحى  الشهداء 
أعضاء  بينها  من  االجتماعية 
التأسييس  املؤتمر  يف  نواب  مجلس 

للتنظيمات  العام  للملتقى  األول 
وقد  املايض،  االثنني  بتعز  الثورية 
 71 من  مكون  ثوري  مجلس  شكل 
شخصية اجتماعية وثورية، وانتخب 
رئيسا  السامعي  سلطان  النائب 
نائبا  الرميمة  العزيز  عبد  للمجلس، 

مصادر  عن  نقال  إعالمية  وسائل  ذكرت 
روسية أن موسكو أبلغت الرئيس اليمنى عىل 
عبد الله صالح اعتذارها عن استقباله بغرض 

استكمال عالجه.
موقعها  عىل  اليوم«  »روسيا  قناة  ونقلت 

الكرملني  »إن  املصادر قولها،  اإللكرتوني عن 
أبلغ الرئيس صالح عرب القنوات الدبلوماسية 
تضاهى  السعودية  الطبية  اإلمكانيات  أن 
مثيالتها الروسية، وبالتايل فإن الخيار األمثل 
هو استكمال عالجه يف الرياض، تحت إرشاف 

أثناء  ن��اري  بطلق  ش��اب  أصيب 
جماهريية   تظاهرة  يف  مشاركته 
أمس  مساء  املكال  مدينة  شهدتها 
اإلثنني، للمطالبة بإطالق رساح القيادي 

بالحراك حسن باعوم.
وحسب شهود عيان فإن املسرية التي 
دعت لها بعض مكونات الحراك السلمي 

الجنوبي تعرضت العتداء من قبل قوات 
األمن املركزي واألمن العام.

األمن  قوات  أن  عيان  شهود  وقال 
املتظاهرين  عىل  الحي  النار  أطلقت 

الذين كانوا يواجهونها بالحجارة.
 17 زيد  بن  حسن  الشاب  وأصيب 
عاما بطلق ناري يف كتفه بمسجد عمر 
أسعف عىل إثره إىل إحدى املستشفيات 

لتلقي العالج.

واإلقصاء،  التهميش  من  حي��ذرون  الثورة  شباب 
مؤكدين قدرتهم  على صنع املستقبل

فشل مساعي التهدئة يف تعز وسقوط املزيد من الشهداء امللتقى العام للتنظيمات الثورية بتعز يعقد مؤمتره التأسيي

األمن يعتدي على تظاهرة لسائقي احلافالت يف احلديدة  
واشنطن تواصل لعبة الخداع حني تستغرب عدم توقيع صالح على املبادرة الخليجية 

بعد أملانيا

اجل��ب��ار.. ال��ع��زي��ز  اهلل  م��ن  وال��ت��أي��ي��د  ال��ع��ون  نستمد  ال���ث���ورة:  ش��ب��اب 
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ثوابتن��ا الثورية

اليمنيون يستقبلون رمضان بال كهرباء وارتفاع جنوني لألسعار 

مجلس األمن يحذر من التدهور »اإلنساني«  وصالح يخشى املحاكمة

روسيا تعتذر عن استقبال صالح الستكمال العالج

إصابة شاب يف تظاهرة تطالب باالفراج عن باعوم

مئات اآلالف يتظاهرون يف صنعاء والحديدة

بسبب خروقات قريان والعوبلي تحت شعار الحسم الثوري للوصول إىل دولة مدنية

مسريات يف عدن للمطالبة باملياه
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عيل  لسان  عىل  بالتحدي(  )التحدي  عبارة  تكررت 
يف  الثقة  هذه  ما  نفيس  اسأل  وكنت  صالح  عبدالله 
النفس التي عند هذا الرجل حتى بعد تعرضه لحادث 

النهدين مازال يرددها.
بأيام  شعوبهم  ثورة  بعد  الرؤساء  من  كثري  انهار 

معدودة والرجل مازال يقاوم حتى اآلن.
يقاوم وهو غائب عن الوعي أليام.

ملوقفه  الخليج  حكام  عند  مكروه  أنه  مع  يقاوم 
الداعم لصدام عند احتالله للكويت.

وتساءلت ملاذا ال تستغل دول الخليج هذه اللحظة 
وتدعم إزاحته عن السلطة مستغلًة ثورة شعبه؟ وعىل 

العكس من ذلك ملاذا تدعمه؟
ما رس ما رس هذه الثقة بالنفس لدى عفاش والتي 

تجعله يحظى بدعم حتى من يكرهه؟
ما مؤهالته؟ ما إنجازاته؟ ملاذا يرصون عىل بقائه؟

هل صالح يتحدانا بإنجازاته؟ 
واالستقرار  االجتماعي  بالسلم  يتحدانا  عفاش  هل 

الذي أوصل اليمن إليه؟
املجاالت  جميع  يف  اليمن  برتاجع  يتحدانا  هل 

ووضع  مجتمعي  ووعي  وثقافة  وصحة  تعليم  من 
اقتصادي وغريها عن ما كانت عليه يف السبعينات، ال 

سيما فرتة املرحوم الشهيد/ ابراهيم الحمدي؟
هل يتحدانا بفضله يف إيصال اليمن إىل مصاف دول 

العالم األول؟
الثقة  هذه  وملاذا  صالح،  يتحدانا  بماذا  لكم  أقول 

بالنفس، وملاذا يدعمه من يكرهه.
صالح يتحدانا )بعمالته التي ال حدود لها ومبادئه 

التي ال وجود لها(.
أرض  بيع  يف  منه  جرأة  أكثر  السعودية  تجد  فلن 

بالده بأرخص األثمان.
يف  اليمن  إلبقاء  منه  أفضل  سعود  آل  يجد  ولن 
يحافظون  بذلك  أنهم  معتقدين  وحروب،  رصاعات 
العزيز  عبد  والدهم  وصية  إىل  مستندين  ملكهم  عىل 

آل سعود.
ولن تجد أمريكا مثله، فهو من سمح لها ولطائراتها 
املربرات،  وأعطاها  بل  تشاء،  من  ورضب  بالتحرك 
القوات  تحميل  عرب  عملياتها  من  كثري  عىل  وغطى 
اليمنية مسؤولية تلك العمليات حتى ال يكره الشعب 
اليمني أمريكا، وال مشكله لديه إذا كره الشعب جيشه 
الوطني. وللتذكري نقرأ مقتطفات من فضائح »ويكي 

ليكس«، حيث جاء يف تقارير يف صحيفتي »جارديان« 
لجون  قال  أن صالح  تايمز«  و«نيويورك  الربيطانية 
برينان نائب مستشار األمن القومي للرئيس االمريكي 
بابا  »منحتكم  أيلول 2009  أوباما يف سبتمرب  باراك 
مفتوحا بشأن اإلرهاب، ومن ثم لست مسؤوال« وقالت 
ال� »جارديان« إن صالح أبلغ الجنرال ديفيد برتيوس 
»سنواصل  قوله:  األمريكية  املركزية  القيادة  قائد 

القول بأن هذه القنابل قنابلنا وليست قنابلكم«.
معلومات  ربط شبكة  دولة  رئيس  أمريكا  تجد  لن 
إيه( مبارشة حتى  ال�)يس آي  األمن يف بالده بشبكة 
نجاز  العمالة.  يف  )مستعجل  الوقت..  عليهم  يوفر 

بالصنعاني(.
عدن  ميناء  لها  باع  حني  منه  أفضل  دبي  تجد  لن 
غري  مينائها  مكانة  عىل  لتحافظ  االسرتاتيجي 

االسرتاتيجي.
الغاز  لها  يبيع  مثله  تاجرا محتكرا  لن تجد كوريا 

بأرخص األثمان.
هذا الرجل غريرّ مذهبه لرتىض عنه السعودية.

هذا الرجل مستعد لتغيري دينه -إن كان له دين- لو 
طلب منه ذلك أو وجد مصلحة من التغيري.

إذن فمؤهل الرجل الوحيد هو عمالته التي ال حدود 
لها، ومبادئه التي ال وجود لها.

أو  أمريكا  السرتضاء  معركه  يف  معه  دخلنا  فإذا 
السعودية أو حتى كوريا فبالتأكيد سيهزمنا.

فعلينا أن نتحداه يف أمور أخرى، وال نقبل أن يجرنا 
أو ننجر إىل معركة )العمالة والوصاية( التي سيتفوق 

علينا حتًما فيها.

متتالية  حروب  ستة  يف  صعده  أهل  وبيوت  أرايض  ودمر  ورشد  قتل  ألنه   -1
وألسباب كاذبة.

2- ألنه همش أبناء الجنوب ونهب أراضيهم وحرمهم من خريات الجنوب وحولهم 
إىل فقراء ومن يعرتض منهم يتهم بأنه انفصايل.

3- ألنه قتل أبناء القوات املسلحة واألمن يف حروب مفتعلة يف الشمال والجنوب 
من أجل بقائه يف الكريس وحسب بعض اإلحصائيات فإن قتىل حرب صعده بلغ 

50الف مواطن يمني ما بني قتيل وجريح ومرشد 
4- أبناء عدن ال يملكون إال العمارات اململوكة لهم من أيام الربيطانيني والدولة 
وأبنائهم من  للنافذين  الكاذبة  السكنية  والتأمني واملدن  التأميم  بواقعة  األشرتكية 

الحزب الحاكم.
يدعي  التي  واالستثمارات  والفنادق  والفلل  العمارات  مشاريع  جميع  ألن   -5

النظام بأنها ألبناء الجنوب هي ملتنفذين من قبل النظام 
6- ألن الحاكم سجن وقتل أبناء اليمن بتهمة أنهم من القاعدة وسمح بقصفهم 

بطائرات أمريكية مرصحة من قبل النظام الحاكم.
الظالم ضد  أقسام الرشطة والبلدية والقضاء ووقوفهم مع  البلطجة يف  7- ألن 

املظلوم مقابل الرشاوي التي تدفع لهم.
8- ألن املريض ال يجد حق اإلسعاف وثمن الدواء والعملية والرقود يف مستشفيات 
الحكومة فكيف يطلق عليها حكومية. بينما يعالج مرضاهم يف مستشفيات خاصة 
أو يف الخارج ألمراض بسيطة، وقناة اليمن تتسول للمرىض بدالً من توجيه الدولة 

بمعالجتهم.
9- ألن الديزل والبرتول يرتفع بدون مربر، ويف الوقت الحايل أوصل الدبة البرتول 
إىل 3500، ولكن ال ندري أين غاب اللقاء املشرتك حتى يقطع الطريق عن برتول 
سوبرمان؟ كما أن املشتقات تهرب من قبل نافذين ومقربني من األرسة الحاكمة 
عىل  الشعب  وليذهب  قيمة  أي  لإلنسان  يضعون  وال  الفاسدين،  من  والهم  ومن 

الجحيم، وليرشب من البحر. 
10- ألن النظام اعتمد سياسة جوع كلبك يتبعك واختلق األزمات، وألن األسعار 

ترتفع يومياً دون أن مربرات، وال أحد يحاسب أو يراقب.
السفر  وبدل  واملكافآت  واملحسوبية  بالوساطة  الوزارات  يف  العمل  ألن   -11

لألصحاب.
12- ألن الفساد مسترش يف جميع الدوائر الحكومية، واملال العام ينهب فال زراعة 

وال تخطيط وال طرق وال أشغال وال أمن وال دفاع...الخ.
املتعمد  التجهيل  تعتمد  والجامعي  األسايس  بالتعليم  املكلفة  الوزارات  13- ألن 
املدارس إلنتاج شعب جاهل يمكن  التعليم وتنفري الطالب من  وتعمل عىل إفشال 

السيطرة عليه.
وأصحابهم  املسئولني  ألبناء  مملوكة  خاصة  جامعات  مدارس  هناك  ألن   -14
والعمل عىل التالعب باملعدالت الثانوية لدفع الطالب بالتوجه إىل جامعتهم الخاصة.
15- ألن البطالة ملنترشة يف الجوالت فال مصانع، وال سعى إليجاد فرص عمل،.

16- ألن التسول يتكاثر دون أي حل من قبل الدولة.
وهي  الرئيس  إنجازات  من  أنها  يقال  كاذبة  بمشاريع  يتغنى  النظام  ألن   -17

قروض ومنح سيدفعها أحفادنا سواء كان هو الرئيس أو غريه.
18- ألن النظام يعمل عىل خلق الفتن بني أبناء القبائل ويتبع سياسة فرق تسود.

عىل  إجبارهم  أو  برسقتهم  إما  املستثمرين  تهريب  عىل  يعمل  النظام  ألن   -19
مشاركتهم.

20- ألن النظام يسحب ميزانية الشعب دون رقيب أو حسيب.
21- ألن النظام باع بحارنا ومياهنا لرشكات صيد أجنبية فال يجد الصياد اليمني 

ما يبيعه.
22- ألن املشاريع توزع حسب الوالء للنظام الحاكم وحرمان مناطق محتاجة 

جداً جداً. 
مثال  سنة   15 من  ألكثر  إدارات  ومدراء  عموم  ومدراء  وكالء  وزراء  بقاء   -23
مدراء مرشوع األشغال العامة حتى أصبحت الدوائر الحكومية ملكية خاصة لهم 

النظام يعمل عىل إذالل أصحاب الضمان االجتماعي وإعطائهم ثالثة  24- ألن 
ألف ال تكفي لكيس طحني.

وزارة  وبعلم  الوطن  إىل  واملرسطنة  القاتلة  الكيمائية  املواد  يدخل  ألنه   -25
الزراعية، وال يحرك ساكناً بل يرحب باملواد الكيمائية لكي يدعي أن اليمن تعاني 

من األمراض وتحتاج إىل دعم مادي من العالم.
26- ألن الطرقات املزعومة مكرسة ألن مقاوليها ومرشفيها من مدراء ومهندسني 
فاسدين وفاشيل، لذلك قتىل الحوادث املرورية حسب تقريرهم السنوي عرشين ألف 

مواطن يف عام 2010م.
27- ألنه ال كهرباء ال ماء ال خدمات وبنيه تحتية يف اليمن بأكمله وال يعفون أحد 

من تسديد الفواتري.
28- ألن آثارنا عىل وشك االنهيار يف جميع أنحاء اليمن ال ترميم وال بنيه تحتية 

ويقولون أن السياحة ندرت بسبب اإلرهاب وهم اإلرهابيون.
29- ألنه يخوفنا باألمن القومي واألمن السيايس حتى ال ينتقد النظام.

مالحقة  من  بدالً  األمنية  واألجهزة  الفساد  ومكافحة  العام  النائب  ألن   -30
الفاسدين تالحق املواطن املغلوب عىل أمرة.

31- ألن الرئيس بيده مقاليد الحكم بتعينيه وزراء فاسدين ووكالء ومدراء عموم 
ويقول أنا ال أعلم بأنهم فاسدون وسنة تجر سنة وهو من علمهم الرش والفساد.

قبولهم  أو  والصوملة  بالتقسيم  بأكمله  اليمني  الشعب  يهدد  النظام  ألن   -32
بحكمنا مدى الحياة.

تدافع عن  نقابات حقوقية صادقه  أو  أو جمعيات  33- ألنه ال توجد منظمات 
حقوق املواطنني عامة ونقابة املهندسني وجمعية املعماريني مثال عليها ومعظمها 

تابعة للنظام الحاكم وأعوانه.
34- تطفيش الكوادر املؤهل يف الدوائر الحكومية هي السياسة املتبعة مما يجعل 

املوظف إما أن يذهب إىل البيت والنوم أو الجنون والذهاب إىل الشارع.
فكيف  الكهرباء  فاتورة  مع  بيت  إيجار  يكفي  ال  والطبيب  املهندس  راتب   -35

باقي الشعب.
36- عدم توفري فرص العمل للخريجني من الجامعات واملعاهد املهنية والفنية 
والصحية مما يجعل املواطن يعاني نفسياً وصحياً وعصبياً مما يجعله يصطدم مع 
الفقر اإلجباري والناتج إرهاب�، بينما قد ترى أصحاب الوساطات واملحسوبية من 

قد يمتلك أكثر من وظيفية يف عدة جهات.

طاملا تردد السؤال بني الناس سواء كانوا من الثوار 
النظام،  العاكفني عىل  من  أو  الصامتة  الفئة  من  أو 
وكلما ألقي ذلك السؤال يرجع البرص فينقلب خاسئًا 
وهو حسري! ذلك السؤال الذي تتعدد ألفاظه.. ولكن 
ستكون  كيف  الغلبة؟  ملن  بعد؟  ماذا  دالالته:  تتفق 
النهاية؟ إىل متى؟ وأمام هذه األسئلة يطالعنا لسان 
الحكمة من نهج البالغة قائاًل: لنا حق فإن أعطيناه 

وإال ركبنا أعجاز اإلبل وإن طال الرسى«.

عيل  اإلمام  أن  للمطالع  يبدو  قد  األوىل  وللوهلة 
الحقوق  ومتابعة  أننا سنواصل مالحقة  يريد  –ع- 
بعدها  بالركوب  ولو  عليها  نحصل  حتى  املسلوبة 
من  املقصود  ألن  الحقيقة  ولكن  الليل؟  طال  مهما 
السابقة،  العبارة  عكس  هو  الحكمة  العبارة  هذه 
فراكب اإلبل ال يجلس عىل عجز أو مؤخرة الناقة إال 
الناس، كالعبد أو األسري، ومن  إن كان من ضعاف 
كان مهانًا، ولذا يكون مفاد لسان الحكمة أن فوات 

الحقوق سبيل إىل ركوب أعجاز اإلبل، وبعبارة أخرى 
سبيل إىل املذلة والهوان وإن طال الزمان، وامتد عهد 

الظلم والظالم.
يحكم  التنازل  أو  بالرتاجع  اليوم  يفكر  من  إن 
ا  حقًّ لنا  إن  اإلبل،  أعجاز  تركب  بأن  اليمن  عىل 
الساحات،  يف  باعتصامنا  سلميا  طلبه  يف  خرجنا 
ولن نرجع حتى نحصل عليه، ولن نصدق أن من 
الحكمة أن نرتاجع أو ننسحب مهما كانت الظروف 
واملعطيات، فلن نرحل حتى يرحل، ليس املقصود 
بها أن يرحل الرئيس بل أن ترحل حقبة من الزمن 
الفاسدين واملنتفعني فيها عىل  سيطرت حفنة من 

مقدرات الوطن.

لماذا  يريد  الشعب  إسقاط  النظام ؟

عيل نارص قايد البخيتي

غسان الصربي

عفاش يتحدى.. لماذا؟

ركبنا أعجاز اإلبل

الدولة  شكل  أهمية  من  الحوثي  الدين  بدر  حسني  السيد  قلل 
اإلسالم هي  السلطة يف  إن  اإلسالم، وركز عىل وظائفها، وقال  يف 
أرقي بكثري مما هي عليه يف واقع البرش اليوم، مشددا عىل أن من 
أهم مواصفات الحاكم أو الوايل أن يكون رحيما، ويجب أن يكون 
وينمي  حياتها  يطور  وكيف  وبنائها،  األمة  تربية  بطريقة  عارفا 

اقتصادها ويزكي نفوس مواطنيها ويواجه أعداءها..
وقبل أن يتساءل البعض عن شكل النظام السيايس يف اإلسالم 
كنظام وهيكلية إدارية تحدث السيد عن مهام الدولة يف اإلسالم، 
وطرح سؤاال مفاده: ما هي مهام السلطة يف اإلسالم؟ ثم قال يجب 
متناسبا  ويكون  بالناس،  يسمو  الذي  بالشكل  الحكم  يكون  أن 
مع تكريم الله لهم، وليس بالشكل الذي يحطهم ويقهرهم ويذل 
نفسيتهم. ويحمل السيد حسني بدر الدين الحوثي الناس )األمة( 
الخربة  إىل  باإلضافة  والقضية  الصالح،  الحاكم  اختيار  مسؤولية 
أن من  األمة  أن تعرف  الحكم  بالنسبة ملن ييل  اإلدارية والرتبوية 
األمام عيل، فال  أن تعيش يف ظل سلطة فيها نموذج  لها  األفضل 
تخاف أن يظلمها، وال تخاف أنه بمجرد وشاية بمكن أن يَسجن 
أو يَقتل، ال تخاف من متابعة جواسيسه لكل أحد، وال تلمس أي 

خوف وال أي شعور بالقهر واإلذالل..

األشياء  أخطر  أن من  الحوثي  الدين  بدر  السيد حسني  ويقرر 
عىل األمة أن تذل بواسطة من يحكمها، فإذا لم تكن أمة واعية.. 
بحيث تعرب عن نفسها فإنها ليست جديرة إال بمن يسوقها بالعصا 

ويذلها ويقهرها. 
هذا  عىل  كبرية  الشعوب  مسؤولية  أن  حسني  السيد  ويوضح 
الصعيد، ال سيما أن الهدى الذي قدمه الله لها له أثر بالغ يف بناء 
عال  مستوى  إىل  بالنفس  يصل  هدى  العالية،  الهمة  ذات  النفس 
جدا،  يخلق نفوسا كريمة، نفوسا عزيزة، نفوسا أبيه، ال يكون قد 

أذلها القهر والتسلط.
ورضب مثال بسياسات الحكام العرب يف العرص الراهن الذين 
التبعات  عىل  مؤكدا  والتسلط  القهر  بسياسة  شعوبهم  يحكمون 
التدمريية لتلك السياسة عىل الصعيد النفيس واالجتماعي ملجموع 
األمة، حيث يخلق منها التسلط والقهر والتعسف أمة مرضوبة، ال 
القهر واإلذالل، ذات  الفت  املدافعة عن نفسها، ألنها قد  تستطيع 
أنفس ضعيفة ومعنويات منهارة، وهذا من اآلثار السيئة للتسلط 
مواجهة  يف  فيضعفون  نفوسهم،  قهر  إىل  يؤدي  ألنه  الناس؛  عىل 

العدو، ويضعفون عن حمل الرسالة العظيمة التي أوكلت إليهم.
الرؤية  حول  الحديث  القديم  الجدل  إىل  السيد  يتطرق  ثم 

القضية  أن  معتربا..  األمر  والية  ومسألة  اإلسالم  يف  السياسية 
األساسية هي كيف يجب أن يكون من ييل أمر األمة، فاملسألة 
األمر يف  أو فالن، ووالية  اسمه فالن  أن يكون  أعىل من مجرد 
اإلسالم أعم من أن تحرص يف السلطة التنفيذية كما هو متعارف 
وتسلط  وتجرب  جافة،  ونواهي  أوامر  سلطة  اليوم،   عليه 
وسلم﴿ََقْد  وآله  عليه  الله  صىل  نبيه  حق  يف  تعاىل  قال  وقهر، 
َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنُْفِسُكْم َعِزيٌز َعَليِْه َما َعِنتُّْم َحِريٌص َعَليُْكْم 
ِباْلُمْؤِمِننَي َرُءوٌف َرِحيم﴾ وقال الله تعاىل عن نفسه بأنه امللك. 
ولكن كيف هو ملكه؟ هل هو ملك تسلط وقهر وجربوت؟ أو 
ملك رعاية وتربية؟ ثم يقرر السيد أن والية أمر املسلمني هي 
للقيم  مجسدة  تكون  أن  ويجب  وجل،  عز  الله  لوالية  امتداد 
اإللهية التي وردت يف القرآن الكريم، وإذا لم تكن والية األمر 
عىل هذا النحو فليست امتداد لوالية الله ورسوله، وسترتك آثارا 

سيئة يف نفوس الناس ويف واقع الحياة.
ويرفض السيد حسني بدر الدين مبدأ الغلبة يف الوصول إىل 
كريس الحكم، معتربا تحويل والية األمر إىل جائزة يستحقها من 
قفز عليها ممتطيا كاهل األمة، خطأ كبري زادوا عليه بدعوة األمة 
إىل وجوب طاعة الحاكم الظالم وإن قصم ظهرها وأخذ مالها..

من وظائف الدولة في فكر السيد حسين بدر الدين الحوثي 

يف زمان انقلبت فيه القيم وُزهقت املبادئ، وُسحقت التعاليم وهوت الرايات 
أصبح  للمنافقني،  الذهب  بكنوز  وجاءت  املجاهدين،  بجهود  الرياح  وذهبت 
للجماهري،  خداًعا  والصالة  ومصادرة  انتهابًا  والزكاة  جماعيا،  قتال  الجهاد 
السلطة،  قاعدة  والسنة  لالستسالم،  قيوًدا  واإلسالم  للرشك،  ستاًرا  والتوحيد 
والقرآن أداة للجهل، والحديث عرضة للوضع والتزوير، وتهاوت السياط عىل 
القيود  إىل  والحرية  القديم،  السجن  إىل  املعذبة  األمم  وعادت  الناس،  ظهور 
أو  ُقطعت  واأللسن  الصمت،  إىل  والفكر  األرس،  إىل  واألحرار  السوداء،  األبدية 
وواليات،  إمارات  الخنوع  ثمن  تقاضوا  والجهاد  السابقة  وأصحاب  اشرُتيت، 
أو اعتزلوا إىل العبادة، أو ساوموا عىل السكوت عن الظلم، يف هذا الزمان خرج 
اإلمام الحسني ينظر ويمعن يف هذا الزمان.. إنه زمان الليل!! لكن فجأة سطع 

ضوء من وسط الظالم، ودوى صوت يف الصمت! قائال: 
أعماق  انظروا: من  الرتاب"!  لقد أضاءت مالمح "شهيد يخط عىل  انظروا: 
املطبق!  اليأس  دجى  يف  جديد  أمل  مالمح  أضاءت  الذل،  ركام  من  الظالم، 
انظروا: لقد جاء الحسني البطل.. جاء الرجل التاريخي ليلعب دوره التاريخي! 
جاء من بيت فاطمة رجل غاضب ومصمم، كان له القدرُة عىل دك قالع الظلم، 
كأن يف صدره إعصاًرا، هو اآلن يف طريقه إىل االنطالق!.. رجل خرج من بيت 
فاطمة، وتلفت حوله فرأى مدينة ومسجد رسول الله، وكعبة إبراهيم تساق يف 
قيود النمرود، واإلسالم ورسالة محمد وآمال الفقراء والجياع تساق إىل "قرص 
أهل بيت  لكنه من  املوت!..  الخرضاء" يف دمشق!.. رجل ال يملك سالًحا غري 
تعلموا يف مدرسة الحياة "فن املوت جيًدا"، وهو فن حرم منه العدو، واألبطال 

وحدهم أتقنوه واطمأنوا إىل نتائجه واستقبلوه بال تردد، وبتصميم تام.
إن املوت فن الحسني، وليس يف العالم رجل يف ذلك غريه يعرف كيف يجب 

أن يموت، وملاذا؟!
لقد قام "معلم الشهادة" ليعلم الذين ظنوا أن الجهاد يجب بالقدرة، والذين 
"الشهادة"  أن  ليعلمهم:  قام  العدو،  عىل  الغلبة  فقط  هو  النرص  أن  توهموا 
ليست "خسارة" بل "اختيار"، اختيار املجاهد للتضحية عىل أعتاب محراب 

الحرية ومعبد الحب، واختيار الجهاد والنرص.
إن الحسني وارث آدم الذي أعطى اإلنسان الحياة. وارث األنبياء الذين علموا 
الناس كيف الحياة. وها هو يف هذا العرص يعلم "أبناء آدم" كيف يموتون، ها 
هو يقول للناس: إن املوت األسود هو مصري مشؤوم ينتظر كل ذليل يصافح 
بعزة..  اليوم  "الشهادة"  اختيار  عىل  يجرؤ  لم  من  وأن  يعيش،  لكي  العار 

سيختاره املوت غدا بصغار وذلة!
إن "حسينيته" وضعته يف موقع املسؤولية للنضال ضد كل أنواع االضطهاد 
عىل  روحه  حمل  فقد  وجوده،  سوى  سالح  من  لديه  يكن  لم  وملرّا  واإلذالل، 
راحتيه، وبرز به إىل مقتله، ثم بخطى واعية ثابتة دقيقة التنظيم كانت مسريته 

إىل تلك الشهادة.
وعقب كل مرحلة يقطعها وهو يحث السري إىل هدفه، كان يشري بوضوح إىل 
أنصاره، أولئك الذين رافقوه ليموتوا معه، ثم إىل أهل بيته – الذين هم كل ما 
يملكه من الحياة- إىل هؤالء جميًعا الذين جاء بهم ليضحي بهم عىل محراب 
املوت  أهدافها، ومعنى  كان يشري ويوضح معنى مسريته، ومغزى  الشهادة، 
الذي هو وهم معه يف الطريق اآلن إليه!! ولقد قال الحسني يومذاك كلمته وأدى 
دوره! ومن هنا نتعلم من مدرسة الحسني    كيف  نعيش؟ وكيف نموت؟ فهو 
يرى املوت سعادة، والحياة مع الظاملني شقاوة، نعرف كيف انترص الدم عىل 
السيف، فالحسني حارض يف جميع ساحات  الحق، وهو شاهد عىل نضال الحق 

ضد الظلم والجور.
رصخة  الحياة  إىل  منه  ولجت  بابا  السالم  عليه  الحسني  شهادة  كانت  لقد 
الذين  إولئك  وخداع  زيف  وكشفت  واملستكربين،  الطغاة  وجوه  يف  الشعوب 
تخفوا وراء أقنعة متعددة، وصدق القائل: اإلسالم محمدي الوجود.. حسيني 

البقاء.

فن الشهادة

؟
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شباب الثورة
اختيار  يف  التزكية  اعتمدت  السياسية 
األشخاص، بطريقة عملت عىل تهميش شباب 
الثورة يف املحافظتني وإقصائهم عن التمثيل يف 
أدت  كما  الجمهورية،  يف  الثورة  قيادة  مجلس 
الذين  الشباب  يمثلون  ال  أشخاص  صعود  إىل 
الحرية،  أكثر من ستة أشهر يف ساحة  امضوا 
إنجاح  سبيل  يف  والنفيس  الغايل  وقدموا 

الثورة«.
التهميش  »عملية  أن  التحالف  وأوض��ح 
لإلسهام  تطلعاتهم  وحجب  للشباب  واإلقصاء 
بعض  رغبة  عن  ينم  والوطن  الثورة  يف خدمة 
اآلخرين  حقوق  عىل  االستحواذ  يف  األطراف 
ويدل كذلك عىل عدم القبول بتعدد اآلراء وتقبل 

اآلخر«.
الشباب  قدرة  عىل  اليوم  الرهان  ويبقى 
جهودهم  توحيد  يف  الساحات  مختلف  يف 
خالل  من  واحد،  وطني  إطار  يف  ومشاريعهم 
من ترسخ لديهم من وعي كبري يف الفرتة التي 
منها  تعلموا  والتي  الثورة،  أيام  فيها  عايشوا 
له  ويحققون  الوطن،  يحرسون مصالح  كيف 

ما تمناه من الغد املرشق الذي خرجوا ألجله.

األمريكية،  الخارجية  باسم  املتحدثة  وتساءلت 
صالح  الرئيس  يجد  ملاذا  نوالند:  فيكتوريا 
الخليجية  املبادرة  عىل  التوقيع  يف  صعوبة 

لتمكني بلده من امليض قدما..؟
مصادر  عن  نقلت  إعالمية  وسائل  وكانت 
أمريكية أن صالح قرر أال يعود نهائياً إىل اليمن 
مورست  التي  واشنطن  ضغوط  بسبب  وذلك 
قام  كالتي  محاكمة  من  خوفه  وبسبب  عليه، 
حسني  املخلوع  الرئيس  بحق  املرصيون  بها 

مبارك.
وكشف دبلومايس يعمل لدى إحدى سفارات 
دول الخليج يف صنعاء أن دول الخليج واألمانة 
العامة ملجلس التعاون الخليجي تلقت تأكيدات 
الله  الرئيس عيل عبد  أن  األمريكي  الجانب  من 
فيه  أكد  األبيض،  للبيت  بخطاب  بعث  صالح 
نائبه  إىل  السلطة  لنقل  الرصيحة  موافقته 
وكذلك قراره يف عدم الرغبة بالعودة إىل اليمن.

ونقلت إذاعة ال� »بي بي يس« الربيطانية عن 
املصادر قولها: »إن الواليات املتحدة وبريطانيا 

التوقيع  بوجوب  الرئيس صالح  أبلغت  وأملانيا 
اليمن  عىل املبادرة الخليجية لتسوية األزمة يف 

ليتمتع بالحصانة التي نصت عليها.
واعترب الدبلومايس الرفيع � الذي طلب عدم 
بأن   � املوضوع  لحساسة  هويته  عن  الكشف 
بأن  أمريكية  ملصادر  املنسوبة  الترصيحات 
اليمن  إىل  العودة  بعدم  اتخذ قراراً  الرئيس قد 
كان مبني عىل تأكيد الرئيس نفسه يف رسالته 

التي وجهها للبيت األبيض.
ال يحتاج الشعب اليمني إىل أمريكا لتمارس 
املبادرة  عىل  للموافقة  صالح  عىل  ضغوطها 
الخليجية وإنما يطلب من واشنطن نزع يدها 
بما يطيل  اليمني  الشأن  التدخل يف  اآلثمة عن 
ثورة  أهداف  عىل  ويلتف  النظام  هذا  عمر 
أكثر من 17  التي خرجت يف  السلمية  الشباب 

محافظة.
وقد قال السفري األمريكي جريالد فايرستاين 
إن ما يهم واشنطن هو أن ينقل صالح سلطاته 
عن  ويتخىل  الخليجية  املبادرة  يطبق  وأن 

منصبه.
األزمة  عن  بعيدة  غري  واشنطن  أن  ومع 
اليمني  الشعب  بها  يعاقب  التي  االقتصادية 
املصنوع  بالبديل  القبول  إرغامه عىل  أجل  من 
السفري  فإن   والرياض  أمريكا  رغبة  وفق 
إتمام  إن  يقول:  بوقاحة  فايرستاين  األمريكي 
ووصول  اليمن  يف  للسلطة  السلمي  االنتقال 
قيادة جديدة إىل الحكم من شأنهما أن يطلقا 
االقتصادية  املشاكل  مثمرا يف سبيل حل  عمال 

واالجتماعية واألمنية التي تواجها البالد.
الجانب  هو  ألمريكا  األهم  الهاجس  أن  عىل 
القاعدة  تحت مربر  عنه  تتحدث   الذي  األمني 
ومالحقة عنارص اإلرهاب فيما الهدف الحقيقي 
تتبنى  إسالمية  نهضة شعبية  أي  القضاء عىل 
للغزاة  التصدي  يف  الكريم  القرآن  نهج 
السفري  أعرب  السبب  ولهذا  واملستعمرين 
السيطرة  تضاؤل  من  قلقه  عن  األمريكي 
الحكومية عىل الجوانب األمنية يف جنوب البالد 
لراديو  حديث  يف  وأضاف  أخرى،  ومناطق 
األمني  الوضع  حول  كبري  قلق  »لدينا  سوا: 
بعض  عىل  الحكومية  السيطرة  تضاؤل  مع 

محافظات البالد.
املايض  األسبوع  دخل  الدويل  األمن  مجلس 
أسماه  مما  محذرا  اليمن  يف  التدخل  زفة 
واإلنساني،  األمني  للوضع  الخطري  »التدهور 

الخطري  التدهور  إزاء  الشديد  قلقه  مبديا 
للوضع االقتصادي واإلنساني يف اليمن وتدهور 
يف  القاعدة  أسماها  ما  وتهديد  األمني  الوضع 

شبه الجزيرة العربية«.

الجماعية التي يتعرض لها الشعب اليمني من 
أقصاه إىل أقصاه

ويف مدينة الحديدة تظاهر املئات من سائقي 
سيارات األجرة »الباصات« والدراجات النارية 
وقت  يف  الحديدة،  بمحافظة  صنعاء  شارع  يف 
متأخر من ليل الثالثاء املايض، للمطالبة بإعادة 
من  بدال  للدبة،  ريال  إىل 1500  البنزين  سعر 
عليهم،  مكلف  بأنه  قالوا  الذي  الحايل،  سعره 
عدد  وقلة  املواصالت،  أجرة  ارتفاع  يف  وتسبب 

الركاب.
واعتصم املتظاهرون يف الطريق مما أدى إىل 
عسكرية  أطقم  فقامت  املرور،  حركة  توقف 
للدموع  املسيلة  والقنابل  بالرشاشات  معززة 
بالعيص  وتفريقهم  املتظاهرين،  عىل  باالعتداء 
وحافالت  سيارات  بتكسري  وقامت  والهراوات، 

املحتجني.
بأنهم  الحافالت  سائقي  من  عدد  وقال 
السبل،  بهم  تقطعت  أن  بعد  للتظاهر  خرجوا 
املحافظة دون  إىل محافظ  وتقديمهم شكاوي 
إىل  الخروج  عىل  أجربهم  ما  وهو  ج��دوى، 
الشارع للتعبري عن رفضهم للزيادة يف أسعار 

املشتقات النفطية.
يباع  الذي  البنزين  أن  إىل  املحتجون  وأشار 
أكذوبة  مجرد  الرصاص  من  خال  أنه  بدعوى 
عىل املواطنني، الذين يتجرعون غالء املواصالت 
ريال   3500 إىل  البرتول  سعر  ارتفاع  بسبب 
السابق  سعره  إىل  بإعادته  مطالبني  للدبة، 

1500 ريال.
األمن  رجال  بلطجة  بأن  املحتجون  وأكد 
عن  تثنيهم  لن  سياراتهم  عىل  واعتدائهم 
مطالبهم املرشوعة، حتى لو استخدموا ضدهم 

األسلحة.

وخمسة  والده  برفقة  فيها  كان  لسيارته  قيادته 
أطفال من أبناء شقيقته.

محسن  خالد   - الشيخ  وهو  القتيل  عم  وقال 
قاسم الجوهري - ل� »التغيري«  إن  جثمان صالح 
وعقب  العام،  الثورة  مستشفى  ثالجة  يف  حاليا 
املحافظة  أمن  مدير  من  والده  مع  اتصال جرى 
املجني  والد  رفض  التحكيم  إىل  الوصول  بهدف 
هما  غرماءه  أن  معتربا  الصلح،  أشكال  كل  عليه 
قائد الحرس الجمهوري مراد العوبيل ومدير أمن  

تعز عبدالله قريان.
الوجاهات  أح��د  القتيل  وال��د  أن  يذكر 
وقد  يافع،  بمديرية  االجتماعية   والشخصيات 
توافدت أعداد هائلة من أبناء وأهايل مديرية يافع 

إىل محافظة تعز لتعزية أرسة الشهيد.
يأتي مقتل الجوهري بعد مساعي وجهود تبذل 
إلعادة الهدوء إىل املحافظة  وإنها مظاهر التوتر 
كل  برفع  تعز  تشهدها  التي  املسلحة  واملظاهر 
النقاط  املستحدثة من قبل الحرس الجمهوري يف 

كافة مداخل املحافظة وكل شوارع املدنية.

أوال للرئيس، ونجيب محفوظ نائبا ثانيا، هذا 
ليكون  توسيعه  إمكانية  املجلس  يف  أقر  وقد 
أكثر قدرة عىل التمثيل الحقيقي لكافة القوى 
الثورية الفاعلة، دون إقصاء أو تهميش. وقد 
انتخبت الهيئة التنفيذية واللجان امليدانية التي 
ستبارش تنفيذ املهام املنوطة بها يف يوم أمس 

الخميس.
والجدير بالذكر أنه كان قد تم إشهار امللتقى 
يف ساحة التغيري بصنعاء يف 6/6، قد انتقلت 
د/  إىل  املنرصم  األسبوع  يف  الدورية  الرئاسة 
محمد القاهري بعد كان أ. عيل العماد قد شغل 
للتنظيمات  العام  وامللتقى  فرتة،  الدور  هذا 
الثورية يعمل بالرشاكة مع التنظيمات الثورية 
املساعدة  ويقدم  والحرية،  التغيري  يف ساحات 
والدعم يف تنفيذ رؤى وبرامج الشباب، منطلقا 
من عدد من القيم التي يراها رضورية، ويعمل 

عىل إنجازها خالل املرحلة القادمة.

مصادر  وقالت  األمن،  قوات  برصاص  الثالثاء 
طبية أن صالح عبد الله عيل الجوهري )35( عاًما 
من  قوات  قامت  عندما  األرشف  حوض  يف  قتل 
أثناء  مبارشة  النار  بإطالق  الجمهوري  الحرس 

طاقم طبي سعودي«.
للقناة،  وفقا  األملانية،  الحكومة  أن  إىل  يشار 
استقبال صالح كرئيس  اعتذرت عن  أن  سبق 

لليمن الستكمال عالجه.

الهادي يحيى بن الحسني -ع- صاحب رؤية  كان اإلمام 
لشؤون  إدارته  امتازت  وقد  العسكرية،  قيادته  يف  سديدة 
الجيش يف دولته بالحزم واالنضباط، واالهتمام بنوعية البنية 
هذه  ويف  للجيش،  القتالية  العقيدة  وتأسيس  العسكرية، 
املحاور الثالثة سنعرض جانبا من رؤية اإلمام الهادي -ع-، 

قد يكون فيها يشء من تسليط الضوء عىل حقيقة األمور.
الحزم واالنضباط: 

كان اإلمام الهادي -ع- حريًصا كل الحرص عىل أن يكون 
يكن  لم  ولذا  بالتعليمات،  ملتزما  لألوامر،  مطيعا  الجندي 
الذين تمس مخالفاتهم  يتهاون يف شأن املخالفني، ال سيما 
بعض  مع  مرة  ذات  حصل  كما  املدنيني،  املواطنني  حقوق 
العلف  بعض  أخذوا  وقد  جيشه،  إىل  انضووا  الذين  الجنود 
لدوابهم من منازل أهل خرفان والسبيع، فقال لهم: »ردوا ما 
أخذتم، والله محمود لنئ عاد أحد منكم يأخذ شيئا بغري إذن 
منى ألقطعن يده«. وبهذا الحزم الشديد تناول اإلمام الهادي 
هذه القضية بما يمنع أي اعتداء من جانب جيشه عىل أموال 
املواطنني، ألنه جاء من أجل أمنهم وأمانهم، وكل ترصف قد 
يصدر من أي فرد من أفراد الجيش سيكون ممثال ألخالق 

الجيش، وثقافة الدولة.
نوعية البنية العسكرية:

للجيش،  العددية  الكمية  يراعي  الهادي  اإلمام  يكن  لم 
من  الجنود،  عليها  يكون  التي  بالنوعية  يهتم  كان  ولكنه 
إعداد وتدريب، ولو كان عددهم قليال، وكان يضع ثقته يف 
التي تمتاز باإلعداد الجيد، وكان  القوة العسكرية البسيطة 
أهل صنعاء قد استغربوا انتصار اإلمام الهادي عىل خصومه 
الذين حشدوا له حشودا كبرية يف وقِت تفرُّق قواته، وتشتت 
الجنود  نوعية  عىل  مواجهتهم  يف  اعتمد  ولكنه  أنصاره، 
الراقية،  اإليمانية  القتالية  العقيدة  حملوا  الذين  املقاتلني 
وأجاب عىل الناس املتعجبني من إحرازه النرص مع قلة جنده 
بأنه قادر عىل تدويخ األرض لو كان معه ألفا جندي وبضع 

مئات من الفرسان الذين يثق يف تأهيلهم.
العقيدة القتالية للجيش:

لم يكن اإلمام الهادي محاربا بل داعيا، ولذا كان الجيش يف 
دولته جيش دفاع عن مبادئ الدولة التي تساوي بني أفراد 
الشعب، وتريس مبادئ العدالة االجتماعية، وتعطي لكل ذي 
حق حقه، وعىل هذا األساس كان الحل العسكري هو الحل 
األخري دائما، فقبل أي معركة ال بد من اإلنذار، والدعوة إىل 
الحق، وتبيني الحجج، وبعد أن يعلن فشل الحوار يأتي دور 
باستغالل  معه  السماح  يمكن  ال  ولكن  العسكري،  الحسم 
فال  الخصوم،  من  واالنتقام  الحسابات،  لتصفية  الفرصة 
يمثل بجثة، وال يقتل مدبر، وال يجهز عىل جريح، وال يعتدى 
يعلن  كان  ذلك  أجل  ومن  شيخ.  وال  امرأة  وال  طفل  عىل 
التي يحاربون تحت لوائها  القتالية  العقيدة  لجيشه مبادئ 
قائال لجنده: »والله ما أعلم اليوم راية مثل راية بدر إال رايتنا 
هذه، وال عصابة اجتمعت أفضل من هذه العصابة بعد من 
كان قبلنا، فإنما همكم إظهار دين الله، وإحياء كتابه، واألمر 
أنتم  ما  إال  يكن  لم  لو  والله  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف 
فيه من عز املؤمنني، وإخافة الظاملني، لكان يف ذلك الفضل 

العظيم«.
ويف هذا العرض ال بد أن نذكر أن اإلمام الهادي يف قيادته 
يبادر  الجند،  سائر  من  جنديا  نفسه  يعد  كان  للجيش 

بالقتال، ويتقدم أمام الجيش يف مواجهة األعداء بنفسه.
شهادة باحث:

ويف آخر هذه الجوالت مع اإلمام الهادي ودولته نضع هذا 
النص ألحد الدارسني الذين اهتموا بشخصية الهادي -ع-، 
حيث يقول د/ عبد الفتاح شائف نعمان: »وتبقى مع ذلك 
معاملته ألهل صنعاء وإحسانه إليهم مع إساءتهم إليه صورة 
ناصعة، توضح خلقه الرفيع الذي ال يصدر إال عن أمثاله من 
العلماء املجاهدين، حيث تقل نفقته هو وأصحابه، ويرفض 
أهل صنعاء ال إعانته فقط وإنما مجرد قرضه، وال يستخدم 
لرضورة  أموالهم  من  جزء  إخراج  عىل  إلجبارهم  سلطانه 
تدور  ثم  مدينتهم.  وعن  عنهم  تدافع  التي  الجيوش  إطعام 
وتستبيح  رجالهم،  لتقتل  القرامطة،  جيوش  وتأتي  األيام، 
نساءهم، وال يجدون من يستنجدون به سوى اإلمام الهادي، 
فضله  من  يعرفونه  ملا  به  االستنجاد  من  يخجلون  وال  بل 
وحلمه، وال يُخيِّب هو رجاءهم فيه، فيهب لنجدتهم، وحماية 
من  شهداء  نجدتهم  سبيل  يف  ويُقدِّم  وأعراضهم،  أموالهم 
خرية رجاله الذين أبى أهل صنعاء قبل ذلك مجرد إقراضه 
وروح  يجاهدون،  عندما  العلماء  أخالق  أنها  إال  إلطعامهم، 
يِّئَُة اْدَفْع  اإلسالم، وأدب القرآن، ﴿َواَل تَْستَِوي اْلَحَسنَُة َواَل السَّ
َُّه َويِلٌّ َحِميٌم  ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن َفِإذَا الَِّذي بَيْنََك َوبَيْنَُه َعَداَوٌة َكأَن
اَها إاِلَّ ذُو َحظٍّ َعِظيٍم﴾. اَها إاِلَّ الَِّذيَن َصرَبُوا َوَما يَُلقَّ * َوَما يَُلقَّ

من مالمح إدارة الدولة عند اإلمام الهادي )ع(

القيادة العسكرية )5(

فتح مكة.. دروس وعرب
سرية نبينا وإمامنا ومرشدنا محمد، مليئة 
بالعظات والعرب فعندما نتذكر سريته، نجد 
وأخبار  عابرة،  أحداث  مجرد  ليست  بأنها 
يجب  بل  يطوى،  ماض  وال  تتىل،  ووقائع 
وواقعا  تعاد،  حياة  النبي،  سرية  تكون  أن 
يف  والعرب  اآليات  من  فيها  نعم:  يتحقق. 
مستمر،  عطاء  وهي  كلها،  الحياة  شئون 
وكنز ال يفنى، وبرئ ال ينضب، ولنعلم حق 
يف  يُْقَرأَ  أن  محمد،  نبينا  حق  من  أن  العلم 
كل عرص بروح جديدة، كما القرآن الكريم 
الذي أنزل عليه الذي فيه الهدى والنور؛ فال 
املؤرخون  كتب  وبما  عنه،  قيل  بما  نكتفي 
إن من  إليهم.  والركون  السنني،  مئات  قبل 
حق هذا النبي الخاتم أن يقرأه الجميع فرًدا 
املستوى  عىل  واالقتداء  االهتداء  بنية  فرًدا 
الشخيص، فإذا ترشبت روح القارئ روحه، 
ورسى حبه يف قلبه فسيظهر ذلك يف سلوكه. 
بعني  نقرأه  أن  الهادي  النبي  حق  من  إن 
الضال الباحث عن الهدى، ال نمل من قراءة 
الله  يقول  عليه؛  أنزل  ملا  والتدبر  سريته 
تعاىل: ﴿ُقْل إِْن ُكنْتُْم تُِحبُّوَن اللََّه َفاتَِّبُعونِي 
يُْحِببُْكُم اللَُّه َويَْغِفْر َلُكْم ذُنُوبَُكْم َواللَُّه َغُفوٌر 
سالم،  لقد  نعم:  عمران:31[.  َرِحيٌم﴾]آل 
والقى  وهاجر،  وسافر،  وأقام،  وحارب، 
الظلم؛  أنواع  أشد  وقاىس  األذى،  صنوف 
فرتة  عىل  بعث  له،  النرص  العاقبة  فكانت 
فاستطاع  البرش،  من  وضالل  الرسل  من 
إىل  الظلمات  من  يخرجهم  أن  الله  بعون 
فأحبوه  السعادة،  إىل  الشقاء  ومن  النور، 
واقتدوا  ومالهم،  وأهليهم  بأنفسهم  وفدوه 
نرباسا  وجعلوه  وكبرية،  صغرية  كل  يف  به 
بهدي  ويهتدون  بنوره،  يستضيئون  لهم 
أحوجنا  فما  البرشية،  قادة  فأصبحوا  الله 
والفضيلة؛                 النور  معني  من  التزود  إىل 
أُْسَوٌة َحَسنٌَة  اللَِّه  َلُكْم يِف َرُسوِل  َكاَن  ﴿َلَقْد 
ِلَمْن َكاَن يَْرُجو اللََّه َواْليَْوَم اآْلِخَر َوذََكَر اللََّه 
من  األيام  هذه  ويف  َكِثريًا﴾]األحزاب:21[. 
الكريم نعيش ذكرى فتح مكة  الشهر  هذا 
الثامنة  السنة  من  رمضان  يف  كانت  والتي 

بعضا  نذكر  هنا  ومن  النبوية   للهجرة 
فضيلة  سطرها  التي  والعرب  الدروس  من 
العالمة الدكتور املرتىض بن زيد املحطوري 

يف كتابه السرية النبوية: 
–ص-  النَِّبيُّ  َحذََف  واحدة  بكلمة   -1
الذين  مكة  جهالء  اْرتََكبَُه  َقاِتًما  تَأِْريًخا 
أزرى عليهم الشاعُر سلوكهم الشائن تجاه 

من أرسله الله رحمة للعاملني:
َويَْح َقْوٍم َجَفْوا نَِبيًّا ِبأَْرٍض

           أِلَفتُْه ِضبَابَُها والظَّبَاُء
َوَسَلْوُه َوَحنَّ ِجذٌْع إَِليِْه

ُه الُغَربَاُء            وَقَلْوُه َوَودَّ
يقدر  ال  كلمة  الطَُّلَقاُء«،  َفأَنْتُُم  »اذَْهبُوا 
الرحمة؛  نبي  إال  تردد  بدون  يقولها  أن 
القتلة  َل  يَُحوِّ الذي يستطيع أن  فهو وحده 
هو  أليس  رسالة،  َحَمَلِة  إىل  واملجرمني 
َواَل  اْلَحَسنَُة  تَْستَِوي  ﴿َواَل  عليه:  املنزل 
الَِّذي  َفِإذَا  أَْحَسُن  ِهَي  ِبالَِّتي  اْدَفْع  يِّئَُة  السَّ
َوَما   * َحِميٌم  َويِلٌّ  َُّه  َكأَن َعَداَوٌة  َوبَيْنَُه  بَيْنََك 
ذُو  إاِلَّ  اَها  يَُلقَّ َوَما  َصرَبُوا  الَِّذيَن  إاِلَّ  اَها  يَُلقَّ
َحظٍّ َعِظيٍم﴾]فصلت:34-35[، بىل إنه هو 
ُخلٍُق  َلَعىَل  ﴿َوإِنََّك  املوىل:  بقول  املوصوف 

َعِظيٍم﴾، وله وآلل هاشم يقول الشاعر:
َمَلْكنَا َفَكاَن الَعْفُو ِمنَّا َسِجيًَّة

مِّ أَبَْطُح ا َمَلْكتُْم َساَل ِبالدَّ َفَلمَّ  
دخل  أمريكا  يف  ِزنِْجيًّا  إِنَّ  قيل:   -2
يطلب  الكاهن  إليه  فهرع  للبيض  كنيسة 
فيها عنوان  أن يخرج، وأعطاه بطاقة  منه 
-ص-يأمر  محمد  وهذا  السود،  كنيسة 
الكعبة  ظهر  يطأ  أن  األسود  الحبيش  بالاًل 
باألذان  يصدح  وأن  الرشيفتني،  بقدميه 
ُمناسبة،  وأغىل  إسالمي،  محفل  أعظم  يف 
وأطهر بقعة عىل وجه األرض، ويؤكد بعد 
ليسمع  الكعبة  باب  بحلقة  آخذ  وهو  ذلك 
بقايا  من  وامَلنُْفوُخوَن  العنرصية،  أصحاب 
َوآَدُم  آلَدَم،  ُكلُُّكْم  املساواة:  بمبدأ  الجاهلية 
التفاضل،  معيار  التقوى وحدها  تَُراٍب  ِمْن 

﴿إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَْد اللَِّه أَتَْقاُكْم﴾. 
يف  بليًغا  تأثريًا  اِمُل  الشَّ الَعْفُو  ََّر  أَث  -3

شافيًا  بلسما  وكان  األمس،  أعداء  نفوس 
للجراح الغائرة: ﴿ُخِذ اْلَعْفَو َوأُْمْر ِباْلُعْرِف 

َوأَْعِرْض َعِن اْلَجاِهِلنَي﴾]األعراف:199[.
واألنانيِة  االحتكاِر،  وجه  يف  رصخ   -4
الَجاِهِليَِّة  ِربَ��ى  »ُك��لُّ  فقال:  املفرطِة؛ 
الثروات  تكديس  يجوز  فال  َمْوُضوٌع«؛ 
ِبَسْلِب لقمة املستضعفني عن طريق الربى.

5- مسح الثارات، واألحقاد، واالستخفاف 
وبدأ  قدمه،  تحت  ووضعها  بالدماء، 
بإسقاط دم ابن عبداملطلب، وحل محل ذلك 

القصاص الرشعي.
6- رضب أروع أمثلة الوفاء؛ برد املفتاح 
عيل  إليه  الناس  أحب  ومنعه  طلحة،  البني 

بن أبي طالب، وذلك حني 
املرشفة  الكعبة  -ص-إىل  النبي  توجه 
طلحة،  بن  عثمان  من  مفتاحها  وطلب 
وستني  بثالثمائة  وأمر  الكعبة،  فدخل 
إبراهيم   وللنبي  للمالئكة،  َوُصَوًرا  َصنًَما 
وما  فطهرها  باألزالم،  يستقسم  وهو  -ع- 
﴿َوُقْل  يردد:  وهو  الرجس  هذا  من  حولها 
َكاَن  اْلبَاِطَل  إِنَّ  اْلبَاِطُل  َوَزَهَق  اْلَحقُّ  َجاَء 
الناس  إىل  خرج  ثم  َزُهوًقا﴾]اإلرساء:81[، 
اثنا عرش  الكعبة- وتحته  آخذًا بحلقة باب 
اَل  فقال:  مكة-  أهل  من  ألفان  منهم  ألًفا، 
يَك َلُه، َصَدَق َوْعَدُه،  إَِلَه إاِلَّ اللُه َوْحَدُه اَل رَشِ
األَْحَزاَب  َوَهَزَم  ُجنَْدُه،  َوأََعزَّ  َعبَْدُه،  َونرََصَ 
َعى؛  َوْحَدُه، أاََل ُكلُّ َمأْثََرٍة، أَْو َدٍم، أَْو َماٍل يُدَّ
البَيِْت  ِسَدانََة  إاِلَّ  َهاتنَْيِ  َقَدَميَّ  تَْحَت  َفْهَو 
اْلَخَطأِ  وَقِتيُل  أاََل   ، الَحاجِّ َوِسَقايََة  ]خدمته[ 
يَُة  الدِّ ِفِفيِه  َوالَعَصا  ْوِط  ِبالسَّ الَعْمِد  ِشبِْه 
يِف  ِمنَْها  أَْربَُعوَن  اإلِِبِل،  ِمَن  ِمائٌة  ُمَغلََّظًة، 
اللَه  إِنَّ  ُقَريٍْش،  َمْعرَشَ  يَا  أَْوالَدَُها،  بُُطونَِها 
َوتََعظَُّمَها  الَجاِهِليَِّة  نَْخَوَة  َعنُْكْم  أَذَْهَب  َقْد 
تَُراٍب:          ِمْن  َوآَدُم  آدَم  ِمْن  النَّاُس  ِباآلبَاِء؛ 
﴿يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخَلْقنَاُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنْثَى 
إِنَّ  ِلتََعاَرُفوا  َوَقبَاِئَل  ُشُعوبًا  َوَجَعْلنَاُكْم 
أَتَْقاُكْم﴾]الحجرات:13[،  اللَِّه  ِعنَْد  أَْكَرَمُكْم 
ثُمَّ َقاَل: يَا َمْعرَشَ ُقَريٍْش، َما تََرْوَن أَنِّي َفاِعٌل 
َكِريٍم  أٍَخ  َوابُْن  َكِريٌم  أٌَخ  َخرْيًا،  َقالُوا:  ِبُكْم؟ 

ثُمَّ  الطَُّلَقاُء،  َفأَنْتُُم  اذَْهبُوا  َقاَل:  َقَدْرَت،  َوَقْد 
إَِليِْه  َفَقاَم  يَِدِه،  يِف  الَكْعبَِة  َوِمْفتَاُح  َجَلَس 
َعيلُّ بُْن أَِبي َطاِلٍب كرم الله وجهه، فقال: يا 
رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية، 
له،  َفُدِعَي  أين عثمان بن طلحة؟  فقال ÷: 
َوَوَفاٍء.  ِبرٍّ  يَْوُم  اليَوُم  ِمْفتَاَحَك؛  َهاَك  فقال: 
َما  اَل  تُ��ْرَزُؤوَن  َما  أُْعِطيُكْم  ََّما  »إِن وقال: 
هو  هذا  َوَوَفاٍء«!  ِبرٍّ  يَْوُم  اليَْوُم  تَْرَزُؤوَن، 
َعىَل  ﴿َويُْؤِثُروَن  محمد،  وآل  محمد  مقام 

أَنُْفِسِهْم َوَلْو َكاَن ِبِهْم َخَصاَصٌة.
7- للمرأة قدرها يف دين محمد، فلم تَُعْد 
تلك التي تَُدسُّ يف الرتاب، بل صار من حقها 
وقفت  وقد  وشخصية،  كلمة  لها  تكون  أن 
أخيها  وجه  يف  طالب  أبي  بنت  هانئ  أم 
البطل املهيب عيل، ومنعته من قتل مرشكني 
ا من التوقف، وهو  استجارا بها، فلم يجد بُدًّ
يفصل  حتى  النبوية،  املدرسة  تالميذ  أنبل 
النبي يف ذلك، فقال النبي ÷: »َلَقْد أََجْرنَا َمْن 
الله، فأي دين  أُمَّ َهاِنٍئ« سبحان  أََجْرِت يَا 
هذا؟! أبناؤه كالجسد الواحد يقوم بذمتهم 

أدناهم، وهم يٌَد َعىَل َمْن ِسَواُهْم!.
8- يف دخول النبي مطأطئا رأسه يف أعظم 
الفارغون  عقلها  لو  وعربة  آيٌَة  ونرص  فتح 
من ملوك، ورؤساء، وأمراء يثقلون كواهلهم 
والنجوم،  والطيور،  بالنياشني،  وصدورهم 
واألزقة  وامليادين  الشوارع  ويملؤون 
واملكاتب بصورهم، غري مدركني  ما أصابوا 
وقد  وإحباط.  كآبة، وبؤس،  من  الناس  به 
شاهدت بأم عيني وشاهد العالم معي ذلك 
صورة  بالحذاء  يرضب  كان  الذي  الرجل 
قتلتنا،  يقول:  وهو  سقوطه  بعد  رئيسه 

أهنتنا، دمرتنا، عذبتنا... الخ، 
وُعْمُرُه  أَِسيٍد  بَْن  َعتَّابًا  استخلف   -10
الشباب  ليضع  سنة؛  وع��رشون  ِبْضٌع 
ألن  املُ�َجرِِّبنَي؛  الشيوخ  بجوار  املوهوبني 
هذا  ويف  التفقه،  عىل  حريصا  كان  َعتَّابًا 
ال  الشباب،  طاقات  استغالل  عىل  حرص 

سيما يف فرتة عطائهم ونشاطهم.
*   *   * 

جملس األمن

األمن يعتدي

روسيا تعتذرفشل مساعي

امللتقى العام
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اإلره��������������اب وال�����س�����ام
                       الحرية لحسن باعوم وملختار العبيدي 

والسالم«  »اإلره��اب  عن  نتحدث  عندما 
من  مبدأين  عن  نتحدث  قرآني،  كمفهوم 
البقاء  عنارص  من  وعنرصين  الحياة،  مبادئ 
الحكيم  الخالق  أرادهما  كما  البرش  لبني 
لنا  الكريم  القرآن  يف  رسم  حيث  سبحانه 
طريقة واضحة املعالم يف تمييز معاني هذه 
ِمَن  ُصُدوِرِهْم  ِفي  َرْهبًَة  أََشدُّ  ﴿أَلَنْتُْم  األمور، 
وبهذه  يَْفَقُهوَن﴾..  اَل  َقْوٌم  َُّهْم  ِبأَن ذَِلَك  اللَِّه 
الرهبة حفظوا سالم مجتمعهم املسلم، ومتى 
ما فقد أعداء الله الشعور بالرهبة من املؤمنني 
فقد املجتمع املسلم السالم يف واقع حياته،  بل 
إن اإلرهاب عمل يقي املجتمع من رشور األعداء 
الذين  املعروفني لدينا، وكذا من رشور األعداء 
َوَعُدوَُّكْم  اللَِّه  َعُدوَّ  ِبِه  ﴿تُْرِهبُوَن  نعرفهم،  ال 
َوآَخِريَن ِمْن ُدونِِهْم اَل تَْعَلُمونَُهُم اللَُّه يَْعَلُمُهْم﴾.

كمصطلح  سبق  ما  مع  تعاملنا  إذا  أما   
سيايس تواضع عليه أعداء اإلسالم واإلنسانية 
بسالح  نتعامل  فإننا  وإرسائيل«  »أمريكا، 
الشامل  التدمري  أدوات  من  وأداة  فتاك 

 – عدا  ما  األرضية،  الكرة  عىل  موجود  لكل 
اتهموا املسلمني  الذين  أقطاب الرش، ال سيما 
باإلرهاب، وقتلوهم بالسالم، فبدأوا بشعوبهم، 
وانتهوا باملسلمني، تطبيًقا ملبدأ »العدل« كما 
األعمال  بهذه  يقوم  ثمة من  يزعمون، وليس 
أن يثريوا  الذين يستطيعون  اإلجرامية سوى 
بقاع  من  بقعة  كل  يف  واملشاكل  الحروب 
العالم، الذين يستطيعون أن يفرضوا عىل أي 
شعب من الشعوب املسلمة املسكينة أي عميل 
من عمالئهم، ليدوسها بقدمه، ولينفذ فيها ما 

تريد أمريكا تنفيذه.
ونحن  بحال  نسكت  أن  يجوز  ال   .. نعم 
كما  اليمن  دخلوا  قد  األمريكيني  أن  نسمع 
والتعاون  التدريب  ذرائ��ع  تحت  حصل 
العسكري وما أشبه ذلك، ففيَم جاءوا؟ وماذا 
أرادوا؟ ومن يتخذ سياسة الصمت إزاء أمور 
ال  سياسات  املستقبل  يف  عليه  تفرض  كهذه 

تعقل لكنه سيتقبلها.
صناعة  السيايس  بمفهومه  »اإلرهاب«  ف� 

أمريكية صهيونية، تم تحويلها عن مسارها 
الصحيح وتحريف جوهرها السامي لتحقيق 
أغراضهم الدنيئة،  وأولها.. اقتالع اإلسالم من 
جذوره وتحقري القرآن يف عيون أهله ليكون 
حجة عليهم ال حجة لهم، فانتزع الله الذل من 
قلوب أعدائهم ووضعه يف قلوبهم بعد أن ترشبوا 
أمريكية  بقلوب  والسالم«  »اإلرهاب  بمفهوم 

صهيونية فذلوا بالسالم وُقتلوا باإلرهاب.
الوعي  ننرش  أن  علينا  يجب  املرحلة  هذه  ويف 
يكون  وأن  القضية،  بهذه  املجتمع  أوساط  يف 
كلمتنا،  تتوحد  أن  أساس  عىل  قائما  كله  عملنا 
وأن يتوحد قرارنا، وأن تتوحد رؤيتنا لألحداث، 
أمام  اليوم  الصمت  أن  الحسبان  يف  واضعني 
املبني،  الخرسان  سوى  يعني  ال  كهذه  أحداث 
من  السالم  سبل  متلمسني  بالدين،  والتضحية 
القرآن الكريم، ﴿الَِّذيَن آَمنُوا يَُقاِتلُوَن ِفي َسِبيِل 
الطَّاُغوِت  َسِبيِل  ِفي  يَُقاِتلُوَن  َكَفُروا  َوالَِّذيَن  اللَِّه 
َكاَن  يَْطاِن  الشَّ َكيَْد  إِنَّ  يَْطاِن  الشَّ أَْوِليَاَء  َفَقاِتلُوا 

َضِعيًفا﴾.

نحن يف شهر عظيم شهر من أعظم الشهور هو 
شهر رمضان الذي قال تعاىل عنه ﴿َشْهُر َرَمَضاَن 
ِمَن  َوبَيِّنَاٍت  ِللنَّاِس  ُهًدى  اْلُقرْآُن  ِفيِه  أُنِْزَل  الَِّذي 

اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن﴾.
الله جعل هذا الشهر عظيما ومقدسا لعظمة هذا 
القرأن الكريم، الذي كانت غايته هي ﴿ُهًدى ِللنَّاِس 

َوبَيِّنَاٍت﴾، ولكن ملن هي هذه املضامني؟
إنها للناس، فهم يف أمس الحاجة للهدى من الله؛ 

لكي يتحركوا يف هذه  الدنيا.
إيمانيا،  إستغالال  يستغل  أن  يجب  الشهر  فهذا 
إستغالال قرأنيا؛ لكي نحظى بالهداية من الله شهر 
مجال الهداية فيه أكثر من غريه من  باقي الشهور، 

فوظيفة القرآن هو أن يهديك إىل الله.
وعندما نالحظ أنسفنا يف هذا الشهر عيلنا نسأل 
أنفسنا هذا السؤال: هل نحن ممن يزدادون هدى 
عندما نتدبر كتاب الله أم أن أيام رمضان تمر علينا 
مر السحاب ونحن كما نحن؟! إذ أن الصيام ال بد 
قوية  عالقة  للصيام  أن  السيما  علينا  تأثري  من  له 

النفس  تزكية  فغاية رمضان هي  الكريم.  بالقرآن 
والجسم، وصوال إىل التقوى، وأيضا اإلستجابة لله 
من واقع هداه، فأي شهر عظيم جعله الله لنا لكي 
نهتدي عندما تكون نفوسنا زاكية وطاهره نكون 

قريبني من الهداية.
وأوسطه  رحمة   أوله  الشهر  هذا  جعل  الله  هل 
نجوع  أننا  ملجرد  النار،  من  عتق  وآخره  مغفرة 
من  وإنما  كذلك.  ليس  ال  النهار؟!  يف  ونعطش 
واقع الهدى من واقع اإليمان، فمن يزدادون إيمانا 
وهدى هم من يحظون بالرحمة واملغفرة، وإذا لم 
من  الله  بهدى  اهتماما  وال  إيمانا  وال  هدى  تزدد 
خالل تجسيده يف واقع أعمالك، فاعلم أنك ممن ال 
ميادين  يف  نفسك   فأقحم  برعايته!  الله  يحتويهم 
العمل لكي يهديك الله، اسع للهداية وروض نفسك 
ألن  الله،  سبيل  يف  العمل  ميادين  يف  بها  وبادر 
العمل يف سبيل الله ليس كأي عمل، فهو ال يستنفد 
طاقاتك بل أنت تنمو معه، تنمو بمواهبك، بإيمانك، 
األشياء  من  وهذا  بقوتك،  بأثرك،  بوعيك،  بهداك، 

العجيبة يف سبيل الله.
حساباتنا  نراجع  أن  فيجب  هدى  نزدد  لم  إذا 

الله سبحانه وتعاىل. وكما يقول هنا يف سورة  مع 
َوَرْحَمٌة  َربِِّهْم  ِمْن  َصَلَواٌت  َعَليِْهْم  ﴿أُوَلِئَك  البقرة 
َوأُوَلِئَك ُهُم اْلُمْهتَُدوَن﴾ وصف مؤمنني بهذا الشكل 
اْستَِعينُوا  آَمنُوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  ﴿يَا  كانت  أعمالهم  ألن 
اِبِريَن*َواَل تَُقولُوا  اَلِة إِنَّ اللََّه َمَع الصَّ بِْر َوالصَّ ِبالصَّ
اَل  َوَلِكْن  أَْحيَاٌء  بَْل  أَْمَواٌت  اللَِّه  َسِبيِل  يُْقتَُل ِفي  ِلَمْن 
َواْلُجوِع  اْلَخْوِف  ِمَن  ٍء  ِبيَشْ َوَلنَبْلَُونَُّكْم   * تَْشُعُروَن 
 ِ َوبرَشِّ َوالثََّمَراِت  َواأْلَنُْفِس  اأْلَْم��َواِل  ِمَن  َونَْقٍص 
إِنَّا  َقالُوا  ُمِصيبٌَة  أََصابَتُْهْم  إِذَا  الَِّذيَن   * اِبِريَن  الصَّ
ِمْن  َعَليِْهْم َصَلَواٌت  أُوَلِئَك  َراِجُعوَن *  إَِليِْه  َّا  َوإِن ِللَِّه 
الله  صدق  اْلُمْهتَُدوَن﴾  ُهُم  َوأُوَلِئَك  َوَرْحَمٌة  َربِِّهْم 

العيل العظيم.
أمة استعانت بالله يف تحركها يف سبيله وصربت، 
فكانوا  الله  سبيل  يف  يقتلوا  ألن  بأنفسهم  بادروا 
فيهم  تؤثر  لم  القضية  بهذه  آمنوا  وعندما  أحياء، 
االبتالءات وال النقص، وإنما علموا أنهم لله وأنهم 
لله  اإلخالص  عىل  أنفسهم  فروضوا  راجعون  إليه 
والتحرك يف سبيله. وإذا روض املجتمع نفسه عىل 
أن يخلص لله وأن يتحرك ليقاتل يف سبيل الله فقد 
ال تحصل من هذه االبتالءات إال من ناحية تفريط 
أو ما شابه. فعندما كانوا بهذا الشكل منحهم الله 
َربِِّهْم  ِمْن  َصَلَواٌت  َعَليِْهْم  )﴿أُوَلِئَك  الوسام  هذا 

َوَرْحَمٌة َوأُوَلِئَك ُهُم اْلُمْهتَُدوَن﴾.
»اللهم  نقول  فكما  اإللهيه  الرعاية  الصلوات هي 
ارفع  اللهم  أي:  محمد«  أل  وعىل  محمد  عىل  صيل 

شأنهم وعظمهم لكي يؤدوا مسئوليتهم. فالصلوات 
هنا هي »الرعاية«، وأولئك عليهم صلوات من ربهم 
ورحمة، »وأولئك هم املهتدون«. هم مهتدون حظوا 
َة َوِلتَُكبُِّروا اللََّه  بهذه الرعاية اإللهية، ﴿َوِلتُْكِملُوا اْلِعدَّ
َعَلى َما َهَداُكْم َوَلَعلَُّكْم تَْشُكُرون﴾، فمن يحتويهم 
النار  الله برعايته ورحمته ومغفرته ويعتقهم من 
يستفيدون  من  إيمانا،  ويزدادون  يهتدون  من  هم 
أنفسهم وليس ملجرد  بناء  الشهر يف واقع  من هذا 
فالغاية من صيام  األكل والرشب،  امتنعوا عن  من 
رمضان هي أن نزداد إيمانا وهًدى وبصرية ووعيًا،           
﴿ُهًدى ِللنَّاِس َوبَيِّنَاٍت ِمَن اْلُهَدى َواْلُفْرَقاِن﴾، فمن 
ويعظموه  الله  يكربوا  أن  يجب  إيمانا  يزدادون 
الهدى  كنعمة  نعم  من  بهم  ما  كل  أن  ويعلموا 
واإليمان هي منه سبحانه وتعاىل. ومن وجد نفسه 
ال يزداد هدى فليحاول أن يروض نفسه عىل تقوى 
يكون ممن يحتويهم  وأن ويقهر هواها حتى  الله 

الله برحمته ومغفرته والعتق من النار.
أس�أل الله أن يجعلنا ممن يزدادون هدى وإيمانا 
يف هذا الشهر العظيم، وأن يجعلنا ممن تمر عليهم 
خالل  من  الهدى  من  ويستفيدوا  رمضان  أيام 
واألعمال  الكريم،  والقرآن  الرمضاني،  الربنامج 
حبه  فيه  ما  إىل  ويوفقنا  يهدينا  وأن  الصالحة، 
ورضاه، لكي نكون ممن قال عنهم ﴿أُوَلِئَك َعَليِْهْم 
اْلُمْهتَُدوَن﴾  ُهُم  َوأُوَلِئَك  َوَرْحَمٌة  َربِِّهْم  ِمْن  َصَلَواٌت 

صدق الله العيل العظيم.

طه الحميل

﴿َوُأوَلِئَك ُهُم اْلُمْهَتُدوَن﴾

ت���������س���������اؤل م������ش������روع ص�����������م�����������ام أم�������������ان مقتطفات 
سمعتها يوما من أحد املعتصمني يف ساحة التغيري بصنعاء 
فوقعت من القلب موقع اإلعجاب، قال: »نحن هنا صمام أمان 
للبالد، ولوالنا لتجدد الرصاع املسلح« وهذا حق، فالذي يمنع 
انتهاج طريق 1994م  البالد من  السلطة يف  املتنازعني عىل 
يف تقرير مصري الوطن هو خروجنا إىل ساحات الوطن بهذه 
الروح السلمية، مجنبني البالد والعباد محنة الرصاع املسلح، 
الذي كان يختبئ تحت رماد الفساد املنظم الذي مورس يف 
سني الحكم البائد؛ فاثبتوا وصابروا يف درب النضال السلمي 

أيها الشباب، يا أمل التغيري والغد الباسم.

أن  الشعب  أسماع  ىلع  املتهاوية  السلطة  رددت  طاملا 
انقطاع اتلموينات الرضورية للمشتقات انلفطية راجع إىل 
أن عنارص اللقاء املشرتك أو غرها تقوم بقطع الطريق ىلع 
انلاقالت انلفطية قبل وصوهلا إىل املواطنني، وهنا نتساءل 
املصنف  ابلزنين  ىلع  الطريق  تقطع  ال  ملاذا  متعجبني: 
املرتفع  غر  السعر  ذي  انلوع  ىلع  ونقطع  زورا،  »سوبر« 
نسبيا، هل هذا انلوع من ابلزنين يطر جبناحني ك� »سوبر 
األقل،  سابق عهده ىلع  إىل  الوضع  يعود  أن  نتمىن  مان«؟! 

قبل أن يتحول ادليزل هو اآلخر إىل »غرانديزل«. 

- هل تعلم بأن اليمن من العرش الدول يف العالم املصدرة 
للذهب وثاني دولة يف العالم من ناحية نقاوة الذهب .

- هل تعلم بأن شعوب العالم قد امتلكت حقوقها منذ 
حقوقه  يمتلك  بأن  يحلم  اليمني  والشعب  عاماً  خمسني 

حتى اآلن.
العربية  الدول  يف  عليه  يطلق  اليمني  بأن  تعلم  هل   -
اليمن  أن  تعلموا  وهل  متسول  أو  أرهابي  إما  والغربية 
يطلق عليها دولة النفايات وليس دولة اإلنتاج والتصدير .

اختطاف رسمي 
االختطاف  املخلوع  لنظام  املتهاوية  السلطات  تمارس 
راعية  أنها  حني  يف  حياء،  وال  خجل  بال  واملنظم  الرسمي 
النظام والقانون كما يفرتض، وآخر االختطافات التعسفية 
ما تعرض له مختار العبيدي أحدي شباب الثورة من أحرار 
التغيري يف نقطة أمنية يف أرحب، دون أن توجه إليه تهمة ما، 
الثوري، واإلرادة  ألنه ببساطة لم يكن مسلحا بغري الوعي 
الحرة، قد أدان ائتالف أحرار التغري وشباب الصمود هذه 
الجريمة، واستنكروا اقدام بعض أفراد الحرس عىل عملية 

االختطاف، مطالبني باإلفراج الفوري عنه.

إن هذه الثورة التي خرجت من رحم معاناة هذه األمة لم 
تأِت من فراغ، فهي نتيجة حتمية، ولم يعد من املمكن تجاهل 
الفساِد،  ُل  تََغوُّ فهذا  البالد،  تعيشه  الذي  املزري  الوضع 
تشبيُهُهْم  كافيًا  يَُعْد  لم  الذين  الفاسدين  خطر  واستفحال 
يَْقَضُم  فيظل  الخرضاء  الحقول  عىل  يهجم  الذي  بالجراد 
أوراقها حتى يغادرها غرباء جرداء، لكنه ال يعتدي عىل األرض، 
والحجر  الشجر  َفيَْقَضُموَن  الفاسدون  أما  الرتاب،  يأكل  وال 
الثروات  عىل  يسطو  ال  الجراد  أن  كما  يشء،  وكل  والرتاب 
السمكية والنفطية وموارد البالد، وال يدخل البنوك، وال يكنز 
الصفراء والبيضاء والخرضاء، وال يرغب يف اقتناء الطائرات، 
والبواخر، وأحدث وأغىل موديالت السيارات؛ إذن فالفاسدون 
عىل  فساده  يقترص  الذي  الجراد  من  وأفتك  وأخطر  أرض 
الفاسدين  ألن  ينقشع؛  ثم  الشجر  من  الخرضاء  األوراق 
قضموا األخرض واليابس ولم ينقشعوا. وال أرى صحة تشبيه 

الفاسدين باألوبئة واألمراض الفتاكة: كالرسطان، وفريوسات 
الكبد، واإليدز، وجنون البقر، وإنفلونزا الخنازير، والجذام، 
تؤدي وظيفتها بصمت وهدوء،  العاهات  هذه  والربص؛ ألن 
طائرات  ضجيُج  لها  يُْسَمُع  وال  أسلحة،  لرشاء  تحتاج  وال 
الفاسدين وال قنابلهم ورشاشاتهم وصواريخهم، وال تعتدي 
األشخاص  عىل  تقترص  بل  بالهدم،  واملرافق  البيوت  عىل 
يف  تفكر  وال  وبيوتهم،  مزارعهم  إىل  تمتد  وال  فقط،  جسديًّا 

نهب األموال الخاصة والعامة.
إذن فالفاسدون أخطر وأشد وأعظم بالًء من جميع األوبئة 
يجوز  ال  كما  واملستعصية.  والخطرة  املعدية  واألمراض 
قتل  عىل  القتصارها  املتوحشة؛  الغابة  بحيوانات  تشبيههم 
ظبي أو ثور أو حمار وحش أو نحو ذلك ملجرد األكل لتشبع 
فقط، فإذا شبعت ال تقتل، وال يُشبَّهون بجوارح الجو؛ ألنها 
ال تزيد عىل أكل ميتة أو صيد دجاجة أو حمامة أو نحو ذلك 
الزرقاء  والحيتان  القرش  أسماك  أما  فقط.  جوعها  لتشبع 
يف  وتقترص  فقط،  لتأكل  وإنما  للقتل  تقتل  فال  والتماسيح 
ُرُهْم وخطرهم  أكلها عىل بيئتها البحرية؛ أما الفاسدون َفرَضَ
شمل املاء، واليابسة، والهواء، والباطن، والظاهر، واألخرض، 
واألمن،  العدل  انعدام  الفساد  عىل  ترتب  وقد  واليابس؛ 
املستوى  وتدنَّى  البطالة،  وتفاقمت  والجوع،  الفقر  وانترش 
التعليم  الفقر، وانهار  إىل تحت خط  السكان  املعيىش ألغلب 
وانعَدَم  الفوىض،  وسادِت  جملة،  واالقتصاِد  العملة  كانهيار 

د. املرتىض بن زيد املحطوري

املجد  وطالئع  الصمود  شباب  يحيي 
رمضان  شهر  ليايل  التغيري  وأحرار 
عديدة،  ثرية  بفاعليات  املبارك 
الثورية،  الثقافية  املسابقات  تتضمن 

الندوات  التوعوية،  واملحارضات 
الزيارات  وتبادل  الهادفة،  الفكرية 
بني  األخوية  العالقات  توطد  التي 
الفاعلة،  الثورية  الحركات  سائر 

والتي تجسد بعض أهدف الصيام يف 
رمضان.

ملناسبة  يكون  أن  املنتظر  ومن  هذا 
غزوة بدر التي توافق السابع عرش من 
ستفعل  حيث  كبري،  اهتمام  رمضان 
الثوري،  الوعي  من  يزيد  بما  املناسبة 

والتغذية اإليمانية، التقرب إىل الله.

ف����ع����ال����ي����ات رم���ض���ان���ي���ة 

لماذا  خرجنا ثائرين ؟
الحياء؛ فلم يعد يتحرج أحد من اإلرشاء واالرتشاء ، وال من قطع 
الطريق، والسلب، والنهب، والرسقة، بل صاروا يتفاخرون بذلك 
ويعدونه من الرجولة والفتوة؛ َوَسبَُب ذلك فساُد الذين يسمونهم 
ُزوًرا باملسؤولني، وهي تسمية صارت بغري معنى؛ فال يُْسأَُل أََحٌد 

عما يفعل ، وال يحاسب أحٌد أحًدا.
الفساد قد عم وطم، وزاد عىل طوفان نوح، وتسونامي  وألن 
املسؤولني  لتحميل  الفرصة  وال  الوقت  نجد  فلم  أسيا  رشق 
جفاف  عىل  اليمن  وقدوم  الشحيح،  املاء  استنزاف  مسؤولية 
يؤدي إىل املوت الجماعي، وال استفحال خطر استرياد واستخدام 
وال  السكاني،  االنفجار  وال  دوليًّا،  املحرمة  الخطرة  املبيدات 
انهيار  عن  يعرب  كالًما  أجد  وال  املنهار،  التعليم  ترشيد  انعدام 
ألن  والوطني؛  واإلنساني،  الديني،  والتالحم  واألخالق،  القيم، 
الحقوق ماتت مع موت الضمائر، وحياة األنانية املفرطة، وعشق 

الذات حتى العبادة.


