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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.

كل  مسؤولية  حول  االتهامات  واملعارضة  السلطة  تبادلت 
منهما يف استثمار ودعم أعمال العنف الدائرة يف محافظة أبني، 
وكان العامل املشرتك يف خطاب الطرفني هو اإلشادة باملوقف 
األمريكي، وتقديم آيات الشكر للبنتاجون عىل جهوده يف دحر 
أمريكي  سعودي  دعم  عن  صالح  وكشف  للقاعدة،  مزعوم 
الدفاع وقيادة  إىل وزير  برقية  أبني، ففي  الدائرة يف  للمعارك 
املتحدة  والواليات  السعودية  قدمته  بما  أشاد  الدفاع  وزارة 
األمريكية من املعلومات والذي قال إنه يأتي يف إطار الجهود 

املشرتكة ملكافحة اإلرهاب الذي يهدد املنطقة والعالم.
من جهته نفى عىل محسن األحمر االتهامات التي وجهتها 
اليه وزارة الدفاع بتسليح ودعم الجماعا التكفريية املسلحة يف 
النظام«،  بقايا  »قاعدة  األصل  يف  هم  املسلحني  إن  وقال  أبني 
من  اللوجستي  الدعم  إىل  النرص  تحقيق  يف  الفضل  وأعاد 

الواليات  يف  واألصدقاء  السعودية  العربية  اململكة  يف  األشقاء 
املتحدة األمريكية.

مزاعم  أبني  يف  املتجددة  املعارك  دحضت  األثناء  هذه  يف 
الحسم العسكري ودحر الجماعات املسلحة املتواجدة يف مدينة 
فيما   اغتيال  محاولة  من  ميكا   25 اللواء  قائد  ونجا  زنجبار، 

حصدت املعارك العنيفة التي دارت األربعاء 12 شخصا.
من  وعدد  مسلحني  سبعة  أن  عسكرية  مصادر  وذكرت 

الجنود قتلوا يف إحدى ضواحي مدينة زنجبار الساحلية.
مركبة،  كارثة  املاضية  األيام  خالل  أبني  يف  حدث  ما  إن 
شطرها األول يتمثل يف الفاتورة الباهظة التي دفعها املدنيون 
وأرواح  دمائهم  من  جاورها  وما  املحافظة  يف  والعسكريون 
املقاتالت  وصواريخ  الدبابات  بقذائف  وأطفالهم  نسائهم 
السلطة  سجاالت  تفضحها  هزلية  مرسحية  يف  األمريكية 

أوضح قانونيون بطالن قرار عيل صالح تفويض نائبه للحوار 
مع أطراف املبادرة الخليجية مؤكدين ان القرار »ليس له أي أثر 

ال قانوني وال عميل«.
يف  القانونية  الدائرة  )رئيس  املخاليف  محمد  الدكتور  وقال 
توقيع  وبعد  السلطة،  نقل  هو  »املطلوب   : االشرتاكي  الحزب 
صالح  عيل  توقيع  إال  يبق  لم  الخليجية  املبادرة  عىل  املعارضة 

عليها أو أن يتنحى عن السلطة«.
وأشار املخاليف إىل أن الهدف من قرار عيل صالح الذي صدر 
أن  كما  ينتهي،  ال  جدل  يف  والدخول  الوقت  إضاعة  هو  االثنني 
القرار تعبريا عن رفض عيل صالح لنقل السلطة عرب وفاق وطني 

ورفض مبطن للمبادرة الخليجية.
يعتقد  الذي  الدستور  من   124 للمادة  القرار  استناد  وحول 
يف  ذلك  يكون  املخاليف:  قال  منه   رشعيته  يستمد  أنه  صالح 

مهامه،  أداء  عىل  قادراً  الرئيس  يكون  الهادئة وعندما  الظروف 
لكن املادة املذكورة ليس لها عالقة بحالة اليمن يف الوقت الراهن.

ورفض املخاليف تصوير القرار لعيل صالح راعياً وليس طرفاً 
يقابل املعارضة، وقال: »عيل صالح هو الطرف املعني وال يوجد 

طرف معني غريه«.
الجدير بالذكر أن القرار جاء بعد ميض ثالثة شهور وعرشة 
أيام عىل غياب عيل صالح وكان قانونيون أكدوا سقوط رشعية 
ال\ي  الدستور  يقتيض  ما  مدة شهرين حسب  لغيابه  الرئيس 
يعتقد صالح استمداد رشعيته منه يف حني يقول القانونيون إن 
رشعية عيل صالح سقطت بفعل الثورة الشعبية وذهابه ونظامه 

إىل قتل الثوار السلميني والتنكيل بهم.
من ناحيته قال القانوني ياسني عبد الرزاق أن  القرار خارج 
نطاق مطلب الشعب اليمني يف إسقاط النظام ومحاكمة رموزه 

عاد الوهج الثوري إىل ساحات التغيري يف أكثر من 17 محافظة، 
بصنعاء  التغيري  ساحة  يف  الثورة  شباب  خرج  صنعاء  ففي 
لبثت  ما  االعتصام  ساحة  داخل  مظاهرة  يف  الثالثاء   عرص  بعد 
الشوارع  وهتف  من  عددا  إىل مسرية حاشدة جابت  تحولت  أن 
مبدأ  وترفض  الثوري  بالتصعيد  تطالب  بشعارات  املتظاهرون 
التي منحها  التفويض  النظام وفقا آللية  السيايس مع  التفاوض 
صالح لنائبه للحوار مع أحزاب املشرتك   ورفع شباب الثورة ال 

فتات تندد بتنازل األحزاب التي أعاقت مسرية الثورة.
بمنصة  مرورا  التغيري  ساحة  وسط  من  انطلقت  التي  املسرية 
الساحة توقفت يف جولة الشهداء لقراءة الفاتحة عىل أرواح شهداء 
يوم جمعة الكرامة. وشهدت ساحة التغيري بصنعاء األيام املاضية 
تدفق عرشات اآلالف من املواطنني   شاركوا يف املسريات التي دعا 

إليها شباب الثورة.
وكانت  الثوري  التصعيد  دعوات  مع  تعز   تناغمت  جهتها  من 
وهجدة  النشمة  يف  ساحات  ثالث  لفتح  موعداً  الفائتة  الجمعة 
تعرضت   ضخمة  مظاهرة  أمس  يوم  تعز  وشهدت  والراهدة، 
إلطالق نار من قبل قوات األمن والحرس الجمهوري بالقرب من 

»ثكنة  إىل  بتحويله  للتنديد  تعز  بمدينة  العام  الثورة  مستشفى 
خمسة  منذ  الروضة  وحي  الحرية  ساحة  تستهدف  عسكرية« 

أشهر
وأحيا شباب الثورة يف تعز مناسبة مرور سبعة أشهر عىل بدء 
أول اعتصام باملدينة باحتفال لييل عرضت فيه عدد من الفقرات 
تحقيق  يف  قدما  ،وامليض  الثورة  استمرار  عىل  باإلرصار  املتعلقة 

أهداف الثورة، والوصول إىل دولة مدنية،
ويف محافظة تعز أيضا استحدث شباب الثورة ساحات جديدة 
لالعتصام الدائم، يف كل من النشمة ومدينة هجدة الراهدة ، إضافة 
إىل ساحة الحرية الشهرية.  وشهدت رشعب السالم أكرب مسرية 
يف تاريخها   هتف املتظاهرون خاللها بشعارات تطالب برسعة 

الحسم الثوري 
كل  من  والجمعة  اإلثنني  يومي  تشهد  كعادتها  صعدة  مدينة 
اسقاط  يف  الشعب  خيار  عىل  تؤكد  حاشدة  مظاهرات  اسبوع 
الساحات  مختلف  يف  الثورة  شباب  وتتضامن  الفاسد  النظام 
ورددو  الغربية  الوصاية  ضد  املايض  اإلثنني  املتظاهرون  وهتف 
الهمة  الحرية.. ال وصاية غربية(، )شدو  شعارات )من ساحات 

فريق  انتقل  إب  محافظة  يف  مهمته  إكمال  بعد 
العام  للملتقى  التحضريية  للجنة  امليداني  النزول 

للتنظيمات الثورية إىل محافظة ذمار
ذمار  يف  مهمتها  امليداني  النزول  لجنة  وتابعت 
سياسية  لشخصيات  املوسع  االجتماع  بحضور 
تشكيل  بغية  وثورية  سياسية  تنظيمات  وملمثيل 
للتنظيمات  العام  للملتقى  التحضريية  اللجنة 
عرص   االجتماع  عقد  وقد  ذمار.  بمحافظة  الثورية 
االجتماع  عن  وتمخض  14-9-2011م.  األربعاء 

عن اختيار أعضاء اللجنة التحضريية.
اختيار  ثم  العضوية  قوام  املجتمعون  واستكمل 
املنسق والنائب، وتشكيل لجان متخصصة واختيار 
رؤساها ومن ثم أستالم الوثائق التأسيسية املتعلقة 

بتشكيل اللجنة وخطوات عملها.
العام  للمتلقى  امليداني  النزول  لجنة  وكانت 
إب  مدينة  يف  مهمتها  اختتمت  الثورية  للتنظيمات 
عرص الثالثاء   بعد أن عقد لقاء موسعا ملمثلني عن 
وناشطي  املستقلة  الشبابية  والتنظيمات  القوى 
وحزب  اليمن  أبناء  رابطة  عن  وممثلني  الساحة 
تنظيم  وكتلة  اليمني  االشرتاكي  والحزب  الحق 
العدالة والبناء الستكمال تشكيل اللجنة التحضريية 
للملتقى العام للتنظيمات الثورية يف محافظة إب. 
اللجنة  أعضاء  عدد  زيادة  عن  االجتماع  وأسفر 
التحضريية إىل )32( عضوا بدال عن 9 أعضاء. ويف 
وأفاقها  الثورة  املشاركون وضع  ناقش   ، االجتماع 
املستقبلية ورؤية امللتقى العام للتنظيمات الثورية 
وخطته العملية للمساهمة يف إنجاح الثورة وضمان 

الشبابية  املطالب  يعكس  بما  السلمي  التغيري 
القاهري  محمد  د.  ورصح  التغيري.  يف  والشعبية 
العام،  للملتقى  التحضريية  للجنة  الحايل  الرئيس 
امللتقى يف إب قوبلت بالرتحيب  بأن فكرة تأسيس 
قوة  خلق  أهمية  عن  املشاركني  من  الكثري  عرب  إذ 
الشبابية  الثورة  مطالب  عن  تعرب  ثورية  سياسية 

الشعبية السلمية وتحافظ عليها.
للملتقى  التحضريية  اللجنة  أن  بالذكر  الجدير 
اجتماعها  السبت  الثورية عقدت  للتنظيمات  العام 
الدوري بساحة التغيري يف صنعاء  برئاسة الدكتور 
و  املستجدات  أمام  للوقوف  القاهري  خليل  محمد 
وتوجهات  الشبابية  بالثورة  املتعلقة  التطورات 

اللجنة التحضريية للملتقى العام للتنظيمات الثورية تنهي أعماهلا يف إب وتنتقل إىل ذمار

استمرار مظاهرات التصعيد الثوري يف عدد من احملافظات
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الييصييادقيين ليييأوفييييييياء  قييييادم  اهلل  وعييييد 
الييعييسييكييرييية أو  احلييزبييييية  بيييياألواميييير  ليييييسييت  حييريييتيينييا  نييييسيييياوم..  ال  أحيييييرار 
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وثيقة  كشفت  2011م  سبتمرب  من  الثاني  يف 
الغاز  من  كبرية  احتياطات  تمتلك  اليمن  أن  رسمية 
مكعب(،  قدم  تريليون   18,6( عن  تزيد  الطبيعي، 
والتي سيحقق استغاللها عوائد مالية مناسبة للبالد، 
فضال عن فرص العمل التي ستتوفر للكوادر اليمنية 

يف هذا القطاع والقطاعات املتشابكة معه.
وأكدت الخطة الخمسية الرابعة أن ضعف الطلب 
واملنافسة يف األسواق اإلقليمية والدولية للغاز والبنية 
تطوير  إعاقة  إىل  أدى  قد  املناسبة  غري  التحتية 
االحتياطات الغازية الطبيعية يف اليمن خالل الفرتات 
املاضية، وقد بدأ التفاوض حول مرشوع إنتاج الغاز 
 13( حوايل  واستمر  1992م،  عام  منذ  الطبيعي 
التوقيع عىل  عاما(، إىل أن تم يف )سبتمرب 2005م( 
األجل  طويلة  املسال  الطبيعي  الغاز  بيع  اتفاقيات 
الطبيعي  للغاز  اليمنية  الرشكة  بني  عاما،   20 ملدة 
املسال وكل من/ املؤسسة الكورية للغاز »كوجاز«، 
ورشكة  الطبيعي،  الغاز  لتجارة  سويس  ورشكة 

باألعمال  البدء  بالفعل  وتم  والغاز.  للطاقة  توتال 
اإلنشائية والتنفيذية.

االسرتاتيجي  املرشوع  تشييد  من  اإلنتهاء  تم  وقد 
لتسييل  معملني  وبناء  تشييد  عىل  أشتمل  الذي 
السنة  يف  طن(  مليون   6,7( بسعة  الطبيعي  الغاز 
العربي،  البحر  يف ميناء بلحاف محافظة شبوه عىل 
مع املرافق التابعة، ومد خط أنبوب من منبع إنتاج 
بطول  بلحاف،  ميناء  إىل  مأرب   )18( بقطاع  الغاز 
)320كم(، وبتكلفة إجمالية للمرشوع قدرها )4,5 

مليار دوالر(.
لكن من يرى إىل أسعار الغاز التي تبيعه الحكومة 
يف السوق املحلية يظن أن اليمن ال تمتلك أيا من هذه 
الغاز بأسعار تتجاوز أضعاف ما  إذ يباع  الثروات، 
يباع يف الدول املستوردة للغاز من اليمن. ويعد سعر 
الغاز املنزيل يف اليمن أعىل بكثري من كثري من الدول 

األخرى رغم ما تمتلكه البالد من الثروة الغازية.

من أول يوم خرج فيه الشباب إىل الساحات رافعني 
وعي  عىل  وهم  النظام  إسقاط  يريد  الشعب  شعار 
استرشى،  قد  الفساد  أن  مدركني  يريدون،  بما  كامل 
والقضاء  منهار،  فالتعليم  إصالحه،  يمكن  ال  وأنه 
صالح  بها  يستأثر  الوطن  ومقدرات  وثروات  فاسد، 
والخاصة  العامة   وأرايض   املرتزقة،  من  وأزالمه 
األساطيل   تملؤها  البحرية  ومياهنا  بالقوة،  مصادرة 
ومصري  والقرار  لهم،  مفتوح  والرب  والجو  األمريكية، 
البلد بأيديهم، وحينها خرج الشباب وكلهم أمل يف الله، 
أنواع  كل  ضد  ثائرين  خرجوا  وحده،  عليه  متوكلني 
الظلم من أجل الله ويف سبيل الله، ليس لديهم غرض 
املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  األمر  سوى  دافع  وال 

والحلم  واإلنسان،  باألرض  واالستهزاء  العبث  وإزالة 
بدولة مدينة يسودها العدل واملساواة، يحلمون بنظام 
ليس فيه للعسكر واملشائخ سلطة عىل القانون، فحني 
خرج هؤالء الشباب من أجل الله وحبهم للوطن تاركني 
الحزبية والطائفية واملناطقية خلف ظهورهم- أمدهم 

الله بالشجاعة والصمود والثبات، 
لقد أثبتنا ألنفسنا أوال وللعالم بأرسة ثانيا سلميتنا 
وأرق  أمة  خري  وأننا  وصمودنا،  وشجاعتنا  وقوتنا 
رغم  واإليمان  الحكمة  أهل  وأننا  أفئدة،  وألني  قلوبا 
املزايدات واملكايدات، وقدم شباب اليمن مئات الشهداء 
والجرحى من خرية أبنائها يف سبيل الله، وعندما أيقن 
تحت  الثورة  إىل  لجئوا  النظام  السقوط  الفاسدون 

عادتهم،  كماهي  الناس  ومخادعة  مختلفة،  عناوين 
اغتيال  يمكن  بأنه  معتقدين  ذلك،  لهم  ههيات  ولكن 
دماء الشهداء والجرحى، وإجهاض ثورتنا من خالل 
السماح الصحاب النفوس والنوايا الخبيثة للخوض بما 
يسمى حوارات ومبادرات ووساطات وتدخالت، تزعم 
نبذهم  ممن  صادرة  أنها  عن  ناهيكم  والحب،  الخري 
املايض، ألننا  الله ورسوله، ونبذناهم نحن يف  ولعنهم 
املثل: »ما يهودي نصح  عهدناهم عرب األزمان كما يف 
مسلم«، فبالله عليكم كيف نقبلهم يف الحارض؟ فيا أيها 
الثوار األحرار أنتم معنيون بامليض قدما، فالنرص آت 
الله، فال تحزنوا مما أصابكم وأصاب  ال محالة بأذن 

ثورتكم من الساسة والسياسة والتدخالت. 
الرسالة  هذه  الثوار  إىل  أرسل   املطاف  أخر  يف  و 

الوجدانية يف صورة زامل شعبي:
يا سالمي عز ما برقة من املرشق غمز 

يافاهم املربز ويافاهم لدقات الرموز  
الحر ما يعجز مهما زادت املغالق والرزز

    اصرب وبا تنجز ويف االخر الزم تفوز

واالستقرار  األمن  مظاهر  بعض  عن  السابقة  الحلقة  يف  تحدثنا 
الحسم  عملية  أبنائها يف  نجاح  بعد  تعيشه محافظة صعدة  الذي 
ومناطق  مديرات  مختلف  إىل  الطبيعية  الحياة  وإعادة  الثوري، 
املحافظة، والقيام بإعادة تشكيل السلطة املحلية بطريقة توافقية 
املؤسسات  يف  اليومية  الحياة  عجلة  بتسيري  وتقوم  الفراغ،  تمأل 
العامة واملرافق الحكومية استنادا اىل املرجعية الثورية التي توافق 

عليها جميع أبناء الشعب اليمني.
عند الحديث عن مفهوم الدولة يف وعي وممارسات »أنصار الله« 
الدين الحوثي  ال بد من اإلشارة اىل أن العالمة املجدد حسني بدر 
الدين  بدر  املرجع  ووالده  أنه  كما  النواب  مجلس  يف  عضوا  كان 
الحق  وقيادة حزب  تأسيس  إخوانه شاركوا يف  الحوثي وعدد من 
السياسية،  العملية  بإفساد  السلطة  تقوم  أن  قبل  قصرية  لفرتة 
وإفراغ التعددية الحزبية من مضمونها حني عمدت اىل شق األحزاب 
واغتيال الشخصيات املعارضة، ورشاء الوالءات، وتسييس الوظيفة 

العامة وتسخري املال العام، لثبيت أركان النظام »العسقبيل«.
الله  أنصار  جماعة  قيادة  عن  نتحدث  حني  أننا  إىل  نخلص 
عريقة  وسياسية  علمائية  أرسة  عن  نتحدث  فإننا  »الحوثيني« 
هدفا  أو  مطلبا  املال  أو  للمنصب  الطموح  يمثل  ال  ومناضلة 
الدينية  مكانتها  توظيف  عىل  تعمل  تزال  وما  كانت  بقدرما  لها 
واالجتماعية لخدمة الناس، وحل قضايا املجتمع، ونرش الفضيلة، 

ومحاربة الرذيلة.
اإلمامة التهمة الجاهزة

مرشوخة  يردد  الناس  بعض  يظل  السابقة  الحقائق  كل  ومع 
»الحوثيون« تحقيقه  الله  أنصار  الذي يحاول  اإلمامي«  »املرشوع 
حسني  السيد  ذكرها  التي  التهمة  وهي  الجمهورية!  أنقاض  عىل 
بدر الدين الحوثي يف عدد من دروسه، عىل سبيل املثال ما ورد يف 
ملزمة »خطر دخول أمريكا اليمن«، حني عّلق عىل حمالت التشويه 
والتحريض التي تعرض لها القايض صالح فليته – وهو أحد علماء 
املذهب الزيدي – بسبب نشاطه التوعوي يف املحابشة ـ فقال: »يف 
مواجهة  يف  الشباب  من  ومجموعة  صالح  القايض  كان  املحابشة 
بأنه يريد  الوحدة ثم يتهم هذا الشخص  كالمية مع وهابيني قبل 
اإلمامة وأنه يريد أن يعمل إمامة«، فكانت التهمة جاهزة عىل ألسن 
املناوئني دائما ولو لم يكونوا يمثلون السلطة، ويف محارضة أخرى 
الحقيقي  الخطر  إىل  االتهامات ولفت نظرهم  انتقد أصحاب هذه 
الذي يرتبص بهم وبالشعب اليمني فقال: »تتجهون إلينا وتنسون 
ماذا يُراد بنا وبكم! إن )بوش( متجه ألن يكون إماما لألمة! لكن 
متى ما جاء يتحدث فالن من الناس قالوا: ]هذا يريد اإلمامة!![!«. 
وأضاف مخاطبا مجتمع املسلمني شعوبا وحكومات: »نحن أمام 
إمامة من نوع آخر، قفوا معنا جميعا لنحاربها، إنها إمامة )بوش(، 
إنها إمامة اليهود، إنها إمامة بني إرسائيل، إنها والية األمر اليهودية 

الصهيونية، ملاذا تغمضون أعينكم أمامها؟
عشق املصب

الله  أنصار  مسرية  مؤسس  يوليها  التي  الكبرية  األهمية  وبرغم 
ملسألة والية أمر املسلمني كما عرب عنها يف درس »حديث الوالية«، 
يف  البيت  أهل  فلسفة  توضيح  عىل  أخرى  مواضع  يف  لكنه حرص 
يف  وجاء  للدولة،  اإلداري  الجهاز  يف  واملناصب  السلطة  إىل  النظر 
ملزمة بعنوان »دروس من وحي عاشوراء«: »أن رفض اإلمام عيل 
إقرار معاوية عىل والية الشام يعطي درسا نفهم من خالله نظرة 
وصفهم  ممن  البعض  يردد  ما  ورفض  السلطة«،  إىل  البيت  أهل 
باملنحرفني املضللني، حني يقولون: أن ذلك )أي الشخص أو العالم( 
إنما تحرك ألنه يريد أن يحكم، أو إن هذا إنما ثار ألنه يريد الوصول 

اىل السلطة.
وأضاف أن من يتأمل تاريخ أهل البيت يجد أن لديهم مبدأ ثابت، 
للسلطة عندك قيمة ال تساوي رشاك نعلك!  أن يكون  حيث يجب 
أمر  يهمك  وال  زاهدا  تبدو  انك  ذلك  معنى  هل  »ملاذا؟  تساءل:  ثم 
األمة ومن يحكمها«؟ ثم اجاب النفي، وأضاف أن »اإلمام عيل بن 
أبي طالب عندما قال تلك العبارة ال يعني أنه ال يهمه أمر األمة«، 
نافيا أن يكون ذلك منطق عيل وأشار إىل معنى لطيف لقول اإلمام 
عيل حيث قال: »إن عليا - عليه السالم - يقول: ال يجوز أن يحكم 

املسلمني بحال من يعشق السلطة ومن يعشق املنصب«.
اإلمام  أو  اإلمام عيل  لدى  يكون  أن  بحال  إنه ال يجوز  وأضاف: 
أي  أو  الهادي  اإلمام  أو  زيد  اإلمام  أو  الحسني  اإلمام  أو  الحسن 
وعشق  للسلطة  عشق  لديه  يكون  أن  النوعية  تلك  من  شخص 
للمنصب، وقال: »إن الرس الحقيقي وراء ارتهان الزعماء والحكام 
السلطة، وبالتايل تكون سياساتهم  أولئك يعشقون  أن  هو بسبب 
بالشكل الذي يؤدي للبقاء يف املنصب، وتسنم السلطة، مهما حاولوا 

تربير ذلك تحت عناوين املصلحة العامة وغريها«.
ويف ملزمة »حديث الوالية« يتحدث عن مظاهر الضعف والتدهور 
الحكم  والصحة وغريها، ومسؤولية مؤسسات  التعليم  يف مجاالت 
إذا  كبرية  جريمة  يرتكبون  )الحكام(  هؤالء  »إن  قائال:  ذلك  عن 
الشكل  التعليم بهذا  إذا ما تركوا  النحو،  األمور عىل هذا  ما تركوا 
الدولة  مؤسسات  وكل  واألمن  مدهورة،  الصحة  وقطاع  مدهورا, 
تعاني من فساد مايل وإداري، فعندما يظهرون وقد أخفقوا يف هذا 
وبالتايل  يغريونهم،  أن  اليهود  عىل  السهل  من  فسيكون  املوضوع 
سيكون من السهل عىل الجميع أن يرحبوا بأولئك، وأن يكون من 

يحكمهم من يريدون هم، وليس من يريد هذا الشعب«!.
وهذا ما تسعى إليه القوى الغربية من خالل دعمها للحكومات 
الناس  عامة  خيال  يف  تكون  حتى  للظاملني،  ومساندتها  الفاسدة، 
من هذه الشعوب هي املخلص، وهي النجاة، وتكون مرحبا بها إذا 
ما جاءت غازية، كما حدث يف العراق، يوم استقبل املحتل بالورود 

والزهور والرتحاب.

معاذ محمد مهدي املسوري

الوعي واملمارسة )2 - 2(
اهلل« »أن�����ص�����ار  ع���ن���د  ال�����دول�����ة  م���ف���ه���وم 

18,6 تريليون قدم مكعب احتياطات اليمن من الغاز الطبيعي

الشراكة الغائبة!

م������ا ي������ه������ودي ن����ص����ح م��س��ل��م

من  فجأة  يختفي  القاعدة  بتنظيم  وصف  ما 
من  مايو  آخر  منذ  عليها  سيطر  أن  بعد  زنجبار 
الحصار  تفك  الجيش  قوات  فجأة!  العام  نفس 
الفاتحني  وصور  املحارص  ميكا   25 اللواء  عىل 
ال  لكن  الرئيسية،  األخبار  نرشة  تمأل  واملحررين 
وجود ألرسى أو قتىل جراء هذا االنتصار؟ هل ذاب 
األعداء املفرتضون؟ أين اختفوا؟ هل كان التوقيت 
مقصودا؟ الرئيس ونائبه يشكران الواليات املتحدة 
القاعدة!  النرص عىل  عىل دعمها لهم حتى تحقيق 
يكون  هكذا   .. سالم  يا  سبتمرب،   /11 يوم  ويف 

الوفاء!
عىل كل حال لقد آن للتنظيم القاعدة يف أبني أن 
الرئاسة،  أرباب دار  التي يعرفها  إىل ثكناته  يعود 
الرئاسة  دار  يف  بعضها  يكون  أن  يبعد  ال  والتي 
القاعدة  خطر  يذهب  أن  اليوم  حان  وقد  نفسها، 
اللوجستي  الدعم  انهمار  يف  سببا  شكل  الذي 
السعودي للنظام، فظهر متماسكا، ولم يفلح الثوار 
جدرانه  يف  قاتلة  صدوع  إحداث  من  بصمودهم 
الداخلية، لكن ظهر اليوم من خالل توجيه عىل عبد 
الله صالح الشكر للسعودية عىل الدعم اللوجستي 

يبدو  ما  كل  واليوم  فعال،  سقط  النظام  أن  ظهر 
سعودية  عصا  عىل  تستند  النظام  جثة  هو  أمامنا 

غليظة، حتى تبدو الجثة كأنها حية تسعى!
السيادة الوطنية لم تعد أمرا يستطيع أن يدعيه 
مرهون  فقط  واحد  ليوم  اليوم  فبقاؤه  النظام، 
شاءت  حيث  ينصب  الذي  السعودي،  املال  بتدفق 
أمريكا طبعا، رحم الله السيادة الوطنية إذن إن لم 
يحيها الثوار األحرار، ال الثوار املوظفني، نعم .. ال 
تعجب، فقد تجد ثائرا يداهن، وأخر يحابي، وثالث 
لم يرض بعد بأن ينال اآلخرون حريتهم طاملا كان 
الشيخ أو القائد العسكري الذي يواليه مترضرا من 

نيل أولئك لحرياتهم.
أخريا.. ال نراهن إال عىل وعي الشباب الحر النابع 
من إيمانهم النقي الساطع، واليوم سننتظر القادم 
بعيون األمل الحذر، غري عابئني بما يحيكه اآلخرون 
يف دهاليز مؤامراتهم، ولن نشن عليهم حربا حيال 
إعالنهم لخياراتهم، لكنا سنحتفظ بحقنا يف تسوية 
كل انحراف، وتقويم كل خطأ، وماضون يف دروب 
التغيري واإلصالح، غري قابلني بأن تستبدل  الجثث 

واألجساد، وتبقى عقليات ذلك النظام التائه.

مفاهيم،   تغيري  ثورة  أخالق،  ثورة  مبادئ،  ثورة  الثورة  
فالشباب  عندما رفعوا شعار الشعب يريد إسقاط النظام يعنون 
ما  عقلية  الطوفان،  أو  أنا  عقلية  بها،  يحكم  التي  العقلية  به 
أريكم إال ما أرى، فمن أهم أهداف الثورة الشبابية السلمية بناء 
رشاكة حقيقية فعالة وأن الوطن يتسع للجميع، رشاكة أفعال ال 
أقوال، رشاكة يف أألهداف، رشاكة يف التخطيط، رشاكة يف اإلخراج، 
الحق  قول  واعتماد  والصدق  والرصاحة  والشفافية  فالوضوح 
أما يحدث  الفعالة والناجحة،  لبناء الرشاكة   مقومات أساسية  
فما  رشيكي  كنت    _لألسف_إذا  املستويات  جميع  وعىل  اليوم 
عليك إال أن تتبعني، ال تناقش وال تسال كيف تم هذا،  ال تقدم 
مقرتحا، ال تؤخر رؤى ، ال ال ال....  وإال أنت لست وطنيا، لست 
ثوريا، وأنت ...، وكأن عقلية وثقافة النظام املتهالك تجذرت أكثر 
مما كان متوقعا، أفال نراجع حساباتنا، ونفي ملن قدموا أرواحهم 

يف سبيل الوطن وإزالة عقل الفرعون؟

اليمن ف��ي  ف��ي 11/س��ب��ت��م��ب��ر/2011م  ؟م���اذا ح��دث 

عرب االزمان ..
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اللجنة التحضريية

استمرار مظاهرات

القاعدة وسيلة

قانونيون:

ملناقشة  وكذا  السلمي،  والتصعيد  الحسم 
وأقر  اليمنية.  الساحة  عىل  العامة  املستجدات 
االجتماع النزول امليداني للجنة التحضريية اىل 
محافظات  عموم  يف  والحرية  التغيري  ساحات 
كافة  مع  التواصل  آليات  لتفعيل  الجمهورية 
أطياف الفعاليات الثورية بشكل دائم ومستمر 
التنظيمات  جهود  ودعم  تنظيم  شأنه  من  ملا 
ومنظومة  النظام  إسقاط  إىل  الهادفة  الثورية 
املدنية  الدولة  وبناء  رموزها  بكافة  الفساد 

الديمقراطية الحديثة.
الثورية،  التنظيمات  ملتقى  ويعترب  هذا 
مرشوعا شبابيا شعبيا وطنيا يعمل عىل تحقيق 
مصالح وأهداف التنظيمات الثورية يف مراحل 
ومرحلة  االنتقالية  املرحلة  الثوري،  التصعيد 
الحديثة.  الديمقراطية  املدنية  الدولة  بناء 
بالرشاكة مع التنظيمات الثورية يقدم امللتقى 
املساعدة والدعم لصياغة وتنفيذ رؤى وبرامج 
من  امللتقى  ويتكون  وجــودة  فعالية  ذات 
املدنية  والقيـادات  الشخصيات  من  مجموعة 
تتمتع  التي  والشبابية  والقبلية  والسياسية 
بمهارات فنية ومهنية وقيادية عالية يكرسونها 
والتنفيذية  الفنية  العمليات  ومساعدة  لدعم 

للتنظيمات يف كافة ساحات الجمهورية.

يف الساحات.. ال ألي تدخالت(، )سنحاكم كل 
العمالء.. وسنفشل مكر الدخالء(.

بإسقاط  تطالب  التي  الالفتات  وُرِفعت 
التي  والتسلط  القمع  أشكال  وكافة  النظام 
للتدخالت  املطلق  الرفض  إىل  يمارسها إضافة 
وبعض  األمريكية  السفارة  قبل  من  السافرة 
سيادة  تستهدف  التي  الخارجية  األطراف 

الوطن واستقراره.
بكلمة  تعز(  محافظة  )أبناء  وفد  وشارك 
أشادت  عنهم  بالنيابة  املظاهرة  يف  ألقيت 
بالثورة وبرجالها العظماء وبصمودها املستمر 
وأشكال  أنواع  كل  رافضني  الطويل  وصربها 

االلتفاف عىل الثورة.
يف  الثورة  شباب  يمثل  وفد  شارك  كما 
محافظة ذمار بكلمة نقلوا فيها  تحيات أبناء 
صعدة(  )محافظة  لجماهري  ذمار(  )محافظة 
األخطار  ملواجهة  الكبري  بوعيهم  مشيدين 
أن  الوقت  ذات  يف  مؤكدين  بالثورة  املحدقة 
واعية  اآلن  أصبحت  اليمني  الشعب  جماهري 

ومدركة لحجم املخاطر التي تحيط بها  
الكلمات  من  عدد  املظاهرة  خالل  وُقدم 
التي  الخطابية والفقرات اإلنشادية والشعرية 
التغيري  يف  الشعب وطموحه  مطالب  عن  تعرب 
ضمن  والحق  العدل  وإقامة  الظلم  وإزالة 
بال  حقوقهم  للجميع  تكفل  متساوية  حقوق 
عىل  كله  ذلك  يف  متوكلني  أحد  من  انتقاص 
الله سبحانه وتعاىل وعىل وعي الشعب اليمني 

وبصريته يف تحقيق اهدافه املحقة والعادلة.
وقفة  الثورة  شباب  نظم  ذمار  مدينة  ويف 
باملحافظة،  الحكومي  املجمع  أمام  احتجاجية 
املسريات  من  العديد  املحافظة  وشهدت 

الحاشدة، التي هتفت برسعة الحسم الثوري.

الشباب  لثورة  السلمي  التصعيد  إطار  ويف 
اآلف  خروج  والبيضاء  شبوة  مدينتي  شهدت 
املحتشدون  ردد  و  حاشدة  بمسريات  الثوار  
رموز  بمحاكمة  تطالب  شعارات  املسريات  يف 
ورفض  الثوري  بالحسم  وتطالب  الفساد  

التدخل السعودي واألمريكي.
عقد  الثورية  الساحات  تواصل  صعيد  وعىل 
ملمثلني  موسعا  اجتماعا  اإلثنني  إب   مدينة  يف 
املستقلة  الشبابية  والتنظيمات  القوى  عن 
وحزب  اليمن  أبناء  ورابطة  الساحة  وناشطي 
وتنظيم  اليمني  االشرتاكي  والحزب  الحق 
اللجنة  تشكيل  الستكمال  والبناء  العدالة 
التحضريية للملتقى العام للتنظيمات الثورية 
وأسفر االجتماع عن زيادة عدد أعضاء اللجنة 
إىل )32( عضوا. هذا وقد أسست  التحضريية 
أعضاء   )9( من  الفائت  أغسطس  يف  اللجنة  

فقط.
وناقش املشاركون يف االجتماع وضع الثورة 
الحايل وآفاقها املستقبلية ورؤية امللتقى العام 
للتنظيمات الثورية وخطته العملية للمساهمة 
بما  السلمي  التغيري  الثورة وضمان  إنجاح  يف 

يعكس املطالب الشبابية والشعبية يف التغيري.
الرئيس  القاهري،  محمد  الدكتور  ورصح 
بأن  العام،  للملتقى  التحضريية  للجنة  الحايل 
إذ  بالرتحيب  قوبلت  امللتقى   تأسيس  فكرة 
خلق  أهمية  عن  املشاركني  من  الكثري  عرب 
الثورة  مطالب  عن  تعرب  ثورية  سياسية  قوة 
يف  عليها  وتحافظ  السلمية  الشعبية  الشبابية 
ظل ضعف أداء املعارضة  وغياب الشفافية يف 

تشكيل املجلس الوطني.

واملعارضة حول مسؤولية كل منهما يف رعاية ودعم 
يف  الطرفان  يستخدمها  التي  املسلحة  الجماعات 
الرصاع  النقاط يف  األوراق وكسب  لعبة خلط  إطار 

عىل السلطة.
أبني  محافظة  أبناء  كارثة  من  الثاني  والنصف 
واليمنيني املركبة هي أنهم ابتلوا بسلطة ومعارضة 
األمريكي يف  السفري  نيل رضا  العمل  عىل  تجعالن 
تزال  وما  بهما،  الخاصة  األولويات  قائمة  رأس 
اليمن  سيادة  أن  عىل  تربهنان  واملعارضة  السلطة 
أبنائه وثرواته ومكتسباته  واستقالله وحرمة دماء 

آخر ما يفكرون فيه.
الفضائية  اليمن  قناة  كانت  الذي  الوقت  ويف 
عن  للحديث  الشجاع  عادل  الدكتور  تستضيف 
األخري  تحدث  الجنوب  يف  القاعدة(   دحر  )ملحمة 
عن ما يراه سعادة لواشنطن بسبب انتصار نظام 
صنعاء عىل )القاعدة( يف محافظة أبني، مشريا إىل أن 
ما جرى سيجعل واشنطن تراجع حساباتها يف دعم 
املعارضة، األمر الذي سيعزز من نقاط السلطة  يف 

مسابقة البقاء والسيطرة عىل الحكم.
ضباط  أحد  سهيل  قناة  استضافت  جهتها  من 
الفرقة األوىل مدرع العقيد عبد الله ألحارضي، وكان 
جهودا  يبذل  الذي  األمني  املعارضة  لسان  األخري 
السلطة  من  أبني(  )أحداث  الختطاف  استثنائية 
تعزيز  أجل  من  املشرتك  أحزاب  لحساب  وتجيريها 
فريستاين،  جريالد  ومباركة  برضا  الظفر  فرصة 
وبما أن ) النرص( من نصيبها فإن املعارضة )كما 
ومباركة  دعم  عىل  بالحصول  األحق  هي  تعتقد( 

واشنطن لالستيالء عىل السلطة.

تنظيم  أن  الوقائع واألحداث  أثبتت  األخري  ويف 
القاعدة يف اليمن ليس إال وسيلة هدفها الحصول 
صنعاء،  يف  وسفريها  أمريكا  مباركة  عىل 
واملفارقة التي تدل عىل مدى غياب البعد الوطني 
اليمن  يف  السياسية  املعادلة  أطراف  أجندات  يف 
اختالفهما يف كل يشء عدا التقرب إىل إدارة البيت 
وضدا  اليمنيني  دماء  حساب  عىل  ولو  األبيض، 

عىل سيادة البالد واستقاللها.

ألن تفويض نائب الرئيس يف بعض الصالحيات يبقي 
الرئيس  عيل صالح يف مركزه كرئيس إىل حني تسلم 
الرفض  روح  القرار  يعكس  كما  ملهامه.  املنتخب 

للمبادرة الخليجية .
وقال: »الهدف من القرار إجهاض مرشوع الثورة 
والتسويف عرب الحوار للرتتيب ملا يسمى نقل السلطة 
سلمياً وبالتايل بقاء قوى الثورة متعايشة مع عنارص 

النظام وقوى الفساد والثورة املضادة«.
رياح  بانتهاء  الزمن  عىل  راهن  صالح  عيل  وقال: 
الليبية  الثورة  إليه  العربي وما ستؤول  الربيع  تغيري 
لكن خابت آماله ومع ذلك فإن قراره ال يمثل إجراء 
للتنحي عن السلطة بل محاولة يائسة لالستمرار يف 
أنها  رغم  وله مرشوعية  زال موجوداً  ما  بأنه  االدعاء 

بال مرجعية دستورية أو شعبية
يف األخري اعترب القرار تحصيل حاصل لفكرة رفض 
عيل صالح نقل السلطة واستخفافه بالشعب وأرواح 
شهدائه ودماء ثواره وأحراره لكن القرار سيمثل من 
يرتجم  ألنه  الثورة  لقوى  جديداً  تحدياً  أخرى  ناحية 
حركة  بوجود  االعرتاف  عدم  عىل  صالح  عيل  إرصار 

شعبية ثائرة تعم اليمن تطالب بإسقاط نظامه

بالثقافة  القرآنية  نحصن أجيالنا من الظاللأيها الصامتون!

يجب علينا إن نتعامل مع القران الكريم 
تعامل الرجل الذي يريد الخري الذي يريد 
الحق  معرفة  معرفته،  حق  الله  معرفة 
فمن  وتعاىل،  سبحانه  الله  كلمة  وإعالء 
الرضوري أن يكون تعاملنا مع هذا الكتاب 
بإجالل واحرتام، بتعظيم وتقديس ونظرة 
بأنه  ونعرف  الكريم،  القران  إىل  صحيحة 
كتاب الحياة كما قال عز وجل )تبياناً لكل 

يش(.

إن هذا املنهج العظيم هو )هدٌى للناس( 
إذن.. يف كل القضايا، أمام كل االحتماالت 
يف كل امليادين، ونحن يف هذه املرحلة أحوج 
ما نكون إىل من يهدينا بهذا الهدى وبهذا 
بحركة  تحرك  وإن  الذي  العظيم،  الكتاب 

الحياة لكنه أوسع من هذه الحياة.
الكريم  القران  إىل  الصحيحة  والنظرة 
رضورية، إذ هو الذي سيقيّم لنا األحداث، 
القران أدق من إي  وسنصبح بنظرتنا إىل 

محلل سيايس أو صحفي آخر.
وهكذا يكون توجهنا توجٌه قرآنٌي يحمل 

الحق  فنعرف  جهاديًة،  إيمانية  روحا 
نظرتنا  تكون  وال  الكريم،  القران  بمنطق 
يعمله  ما  فنتجاهل  القران؛  نحو  قارصة 
تعمله  وما  اإلسالمية،  أمتنا  تجاه  األعداء 
شعبها،  أبنا  بحق  الظاملة  السلطة  هذه 
هذا  أمام  وتجاهلنا  وتخاذلنا  وبسكوتنا 
تخاذلنا،  إذا  أننا  ونعلم  نشجع،  الوضع 
فسيرضبنا  مباالة-  بال  القرآن  أخذنا  إذا 
الله بأعدائه. بدال من أن نتحرك يف سبيله؛ 

إلعالء كلمته؛ لكي يرضب الله أعداءه بنا.
إن الثقافة القرآنية تنأى بنا عن أن نكون 

من أولئك الذين قال الله عنهم )وطائفًة قد 
الحق  غري  بالله  يظنون  أنفسهم  أهمتهم 
املسئولية  منطلق  ومن  الجاهلية(،  ظن 
أمام الله ننصح إخواننا الذين لم يتحركوا 
إن سكوتكم هذا  لهم:  قائلني  اآلن  إىل  بعد 
يساعد هذه السلطة الظاملة عىل االستمرار 
يأِن  ألم  شعبها،  عىل  واعتدائها  ظلمها  يف 
كبقية  الخوف  من  تتحرروا  أن  بعد  لكم 
أبناء الشعب.. هيا فلتتحركوا مع إخوانكم 
إلزالة هذا الظلم.. فلكل موقف من كل فرد 

أثره وقيمته.

هذه كلمات غنية وثرية باملعاني التي كدنا 
يف  عنا وهي  غابت  أو  حياتنا؛  يف  ننساها  أن 
منها  نال  الزمن  غبار  ولكن  تسكننا.  الواقع 
فجعلنا نغفل عنها، وآن األوان أن نعود إليها 
وأن نتذكرها ألنها زادنا يف طريقنا الطويل، 
كلمات املقال لم أؤلفها وإنما قرأتها يف كتاب 
تستفيدوا  أن  وأحببت  كثرياً،  أعجبني  لدي 
منها كما استفدت منها وأن تنري جانب مظلم 
يدفعنا  الذي  األمل  تمنحنا  وأن  حياتنا،  يف 
ما  عىل  نستعيل  كيف  تعلمنا  لالستمرار.. 
حولنا وكيف وملاذا، هذه الكلمات فيها إجابة 

عن تلك األسئلة.
وأنتم   تحزنوا  وال  تهنوا   ﴿وال  تعاىل:  قال 

األعلون إن كنتم مؤمنني﴾.
التوجيه  هذا  الذهن من  إىل  يتبادر  ما  أول 
يف  املمثلة  الجهاد  حالة  عىل  ينصب  أنه  
ومداه  التوجيه   هذا  حقيقة  ولكن  القتال.. 
بكل  املفردة،  الحالة  هذه  من  وأبعد  أكرب 

مالبساتها الكثرية.
أن  ينبغي  التي  الدائمة  الحالة  يمثل  إنه 
تكون عليها  شعور املؤمن وتصوره وتقديره 
لألشياء  واألحداث والقيم واألشخاص سواء.

أن  يجب  التي  االستعالء  حالة  يمثل  إنه 
تستقر عليها نفس املؤمن إزاء كل يشء، وكل 
وقيمه  باإليمان  االستعالء  أحد،  وكل  قيمة، 
عىل جميع القيم املنبثقة من أصل غري أصل 

اإليمان.
عن  الحائدة  األرض  قوى  عىل  االستعالء 

منهج اإليمان. وعىل قيم األرض التي لم تنبثق 
من أصل اإليمان. وعىل تقاليد األرض التي لم 
يضعها اإليمان، وعىل قوانني األرض التي لم 
يرشعها اإليمان، وعىل أوضاع األرض التي لم 

يُنشئها اإليمان.
العدد،  وقلة  القوة،  مع ضعف  االستعالء.. 
والكثرة  القوة  مع  كاالستعالء  املال،  وفقر 

والغنى عىل السواء.
االستعالء الذي ال يتهاوى أمام قوة باغية، 
وال  باطل،  ترشيع  وال  اجتماعي  عرف  وال 
من  له  سند  وال  الناس  عند  مقبول  وضع 

اإليمان.
الجهاد  يف  والثبات  التماسك  حالة  وليست 
التي  االستعالء   من حاالت  واحدة  حالة  إال  

يشملها هذا التوجيه اإللهي العظيم.
عزمة  مجرد  ليس  باإليمان  واالستعالء  
مفردة، وال  نخوة دافعة، وال حماسة فائرة، 
الثابت  الحق  عىل  القائم  االستعالء  هو  إنما 
املرتكز يف طبيعة الوجود. الحق الباقي وراء 
واصطالح  البيئة،  وتصور  القوة،  منطق 
املجتمع، وتعارف الناس، ألنه موصول بالله 

الحي الذي ال يموت.
العام  وعرفه  السائد  منطقه  املجتمع   إن 
من  عىل  الثقيل..  ووزنه  الساحق  وضغطه  
من  وعىل  ركني،  بركن  منه  يحتمي  ليس  
يواجهه بال سند متني... وللتصورات السائدة  
يصعب  الذي  إيحاؤهما  الشائعة  واألفكار 
حقيقة  عىل   االستقرار  بغري  منه  التخلص 
واألفكار،  التصورات  تلك  ظلها  يف  تصغر 
مصدرها  من  أعىل  مصدر  من  واالستمداد 

وأكرب وأقوى.

ومنطقه  املجتمع،  وجه  يف  يقف   والذي 
واعتباراته،  وقيمه  العام،  وُعرفه  السائد، 
ونزواته..  وانحرافاته  وتصوراته،  وأفكاره 
يشعر بالغربة كما يشعر بالوهن، ما لم يكن 
وأثبت من  الناس،  أقوى من  إىل سند  يستند 

األرض، وأكرم من الحياة.
والله ال يرتك املؤمن وحيداً يواجه الضغط، 
وينوء  به الثقل، ويهّده الوهن والحزن، ومن  

ثم يجيء هذا التوجيه:
﴿وال تهنوا وال  تحزنوا وأنتم األعلون  إن 

كنتم مؤمنني﴾
كما  الوهن  ليواجه  التوجيه  هذا   يجيء 
املبارشان  الشعوران  هما  الحزن.  يواجه  
املقام..  هذا  يف  النفس  يساوران  اللذان 
الصرب  بمجرد  ال  باالستعالء  يواجههما 
إىل  عٍل  من  ينظر  الذي  االستعالء  والثبات، 
القوى الطاغية، والقيم السائدة، والتصورات 
والتقاليد  واألوضاع  واالعتبارات  الشائعة، 
والعادات، والجماهري املتجمعة عىل الضالل.

سنًدا  ــىل  األع األعــىل..  هو  املؤمن  إن 
وما  كلها؟؟  األرض  تكون  فما   ومصدًرا... 
يكون الناس؟؟  وما تكون القيم السائدة يف 
األرض؟؟  واالعتبارات الشائعة عن الناس؟؟  
يرجع،  وعىل  الله  وإىل  يتلقى،  الله  وهو من 

منهجه يسري؟؟
لحقيقة  وتصوراً  ــاً  إدراك األعــىل  وهو 
هذه  يف  الواحد  بالله  فاإليمان  الوجود.. 
أكمل  هو  اإلسالم  بها  جاء  التي  الصورة 
وحني  الكربى.  بالحقيقة  للمعرفة  صورة 
من  الركام  ذلك  إىل  الصورة  هذه  تقاس 
ما  سواء   ، واملذاهب  والعقائد  التصورات 
وحديثاً،  قديماً  الكربى  الفلسفات  به  جاءت 
والكتابية  الوثنية  العقائد  إليه  انتهت  وما 
املادية  املذاهب  به  جاءت  وما  املحرفة، 
الكالحة... حني تقاس هذه الصورة املرشقة 
الواضحة الجميلة املتناسقة، إىل ذلك الركام ، 

تتجىل عظمة العقيدة اإلسالمية كما لم تتجل 
من قط. وما من شك أن الذين يعرفون هذه 

املعرفة هم األعلون عىل كل من هناك.
واملوازين  للقيم  تصوراً  األعــىل  وهو 
واألشياء  واألحداث  الحياة  بها  توزن  التي  
املعرفة   من  املنبثقة  فالعقيدة  واألشخاص. 
من  اإلسالم،  بها  جاء  كما  بصفاته  بالله؛ 
ال   الكبري  الوجود  يف  القيم  بحقائق  املعرفة 
من  العقيدة  هذه  الصغري.  األرض  ميدان  يف 
أعىل  للقيم  تصوراً  املؤمن  تمنح  أن  شأنها 
أيدي  يف  املختلفة  املوازين  تلك  من  وأضبط 
البرش، الذين ال يدركون إال ما تحت أقدامهم. 
وال يثبتون عىل ميزان واحد يف الجيل الواحد، 
بل يف األمة الواحدة، بل يف النفس الواحدة من 

حنٍي آلخر.
وخلقاً  وشعوراً،  ضمرياً  األعــىل  وهو 
األسماء  ذي  الله  يف  عقيدته  فإن   وسلوكاً... 
الحسنى والصفات  املثىل؛ هي بذاتها موحيًة 
بالرفعة  والنظافة والطهارة والعفة والتقوى، 
والعمل الصالح والخالفة الراشدة. فضالً عىل  
الجزاء  اآلخرة.  يف  الجزاء  عن  العقيدة  إيحاء 
ويطمنئ  واآلالم   املتاعب  أمامه  تهون  الذي 
الحياة  من  خرج   ولو  املؤمن؛  ضمري  إليه 

الدنيا بغري نصيب.
يراجع  وحني  ونظاماً.  رشيعًة  األعىل  وهو 
البرشية قديماً وحديثاً،  املؤمن كل ما عرفته 
فسرياه  ونظامه؛  رشيعته  إىل  ويقيسه 
وخبط  األطفال   بمحاوالت  يشء  أشبه  كله 
الناضجة   الرشيعة  جانب  إىل  العميان، 
البرشية   إىل  وسينظر  الكامل.  والنظام 
الضالة من عٍل يف عطٍف وإشفاٍق عىل  بؤسها 
وشقوتها، وال يجد يف نفسه إال االستعالء عىل 

الشقوة والضالل. 
وللحديث بقية يف املقال القادم

*  *  *

ما تزال بعض األطراف يف اليمن تضع عصابة عىل عينيها اتقاء 
يف  واملال  النفس  تدفع  قد  ألنك  ٌمرَّة؛  فالحقيقة  الحقيقة؛  رؤية 
سبيلها، ويبذل الغايل والرخيص وال تكتم شهادًة أبدا، وال تشوِّه 
الحقائق، كما قامت بذلك القنوات الرسمية منذ نعومة أظافرها 
وحتى اليوم، حني تغنّت بسبِّ األجيال املاضية، متخذة من ذلك 
التاريخ واملناهج الدراسية، لكن حني تذكر لهم  منهجا يف كتب 
فادحة ال  أخطاء  التاريخ  أحدثوا يف  الذين  واحدا من أصحابهم 
يغفرها مؤرخ وال تخفيها األيام تجدهم يرتدون لباس التقوى، 
واَالاَ  بْتُْم  كاَساَ ا  ماَ لاَُكْم  واَ باَْت  كاَساَ ا  ماَ ا  لاَهاَ لاَْت  خاَ ْد  قاَ ٌة  أُمَّ ﴿ِتْلكاَ  لريتلوا 

لُون﴾. ا كاَانُوا ياَْعماَ مَّ اَلُوناَ عاَ تُْسأ
استهزاًء  النوم  قبل  حكاية  القنوات  هذه  لنا  تحكي  واليوم 
بعقول العوام من اليمنيني، وبساطة تحليالتهم، لتصل الحكاية 
ورسم  مجّور،  وعودة  عبدالغني،  عبدالعزيز  عىل  الحداد  إىل 
عالقات شبه غري متشابهة بني عيل صالح والصالحني لتحّل كل 
دون  دماؤهم  وُسفكت  أشالؤهم  تناثرت  الذين  الشهداء  صور 
وانطوت  الجهل  عالها  التي  البسيطة  العقول  وهذه  حق،  وجه 
عليها تلك األالعيب لهي املؤسسة األوىل التي ينبغي الزحف إليها 
وليس الزحف إىل املحسوسات من األماكن والقطاعات الحكومية؛ 
إحدى  إقصاءا روحيا وفكريا، وهؤالء هم  تعاني  فهي مجموعة 
فئات املجتمع املدني التي قامت الثورة أمال يف إصالح ما أفسده 
الراقية  اإلنسانية  لتعلمهم  ومعتقداتهم،  أخالقهم  من  النظام 
ونشوة  الصدق  تجربة  يخوضون  وتجعلهم  والكرامة،  والعزة 
والنفوس  امُلتحّجرة  القلوب  وأصحاب  يُؤاخذون  كيال  الحقيقة، 
وال  الطيب  من  الخبيث  تميز  ال  التي  الخافتة  والعقول  الواهنة 

تعرف الحق من الباطل.
وباملقابل؛ فإننا بحاجة إىل أن نعلن حدادا ثوريا - إىل أجل غري 
أن  لنا  ندري كيف  ال  التي  الناس،  من  الفئة  تلك  - عىل  مسمى 
نصفها سوى أنها فئة استطابت الركون إىل الصمت وهي تعزف 
أمثلة من املوروث الشعبي القديم، الذي يدعو إىل التخاذل والجبن 
والخور تحت مسمى »تجنب املشكالت« وهي تراقب - عن بعد 
- أي الفريقني ينترص لتهرول نحوه تزف التهاني والتربيكات! 
فقد  عنارصه؛  ضمن  وتُجدول  الباطل  فئة  إىل  أقرب  بهذا  وهي 
شاءت إرادة الله أن تسري ثنائية الحق والباطل جنبا إىل جنب وال 
حقيقة ثالثة بينهما، وال وجود لتلك الفئة الصامتة، فمن لم يكن 
مع الحق، فهو مع الباطل، وإن كانوا يذكروننا بالخوارج الذين 

لم يعدهم التاريخ العادل يف عداد الحق.
اليوم  الشعبية  الثورة  تفوتنّكم  ال  الصامتون!  أيها  وأخريا، 
الحسينية  والثورة  العلوية  والثورة  املحمدية  الثورة  فاتت  كما 
وا بعدها األنامل، متمنني أن يطووا عجلة  من كان قبلكم، فعضُّ
الزمن ويغريوا مسار املعركة، فالجهاد واجب! والدفاع عن الحق 
رضورة! ولها مكانتها يف الرشيعة اإلسالمية، ولها أبواب وفصول 
يف كتب الفقه ومدوَّناته، فما جاء اإلسالم إال ليكّرم اإلنسان ويعيد 
ُظْلِمِه  باَْعداَ  اَ  انْتاَرصاَ ِن  لاَماَ ﴿واَ تعاىل:  قال  األخالق،  ويُتّمم  الحقوق 
ياَْظِلُموناَ  الَِّذيناَ  ىلاَ  عاَ ِبيُل  السَّ ا  إِنَّماَ  * ِبيٍل  ساَ ِمْن  لاَيِْهْم  عاَ ا  ماَ أُولاَِئكاَ  فاَ

اَِليٌم﴾. ذاَاٌب أ قِّ أُولاَِئكاَ لاَُهْم عاَ رْيِ اْلحاَ اَْرِض ِبغاَ ياَبُْغوناَ يِف اأْل النَّاساَ واَ

رشف الدين املتوكل

د. نبيلة الرشجبي

أحالم رشف الدين

همسات يف أذن ثائر
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يتنسمون  وهم  الساحة  جنبات  مسريتهم  جابت 
مبادرات،  نشتي  »ما  أن  ويهتفون  الحرية،  أريج 
لن  واحد..  مطلب  و«مطلبنا  مؤامرات«،  يكفيكم 
وسمع  شباب  يا  صوتك  و«عيلِّ  فاسد«!  فينا  نبقي 
لعب  يكفيكم  حوار  ال  و«الحوار   ، األحزاب«  قادة 

األدوار«، و«الشباب قرر قرار.. ال تفاوض ال حوار«. 
بحياة  يهتفوا  لم  الذين  الثورة  شباب  هؤالء  نعم 
ألحد  مدينون  أنهم  يشعروا  ولم  الوطن،  غري  أحد 
نعمة  وال  منّة  عليهم  وليس ألحد  اليمن،  تراب  غري 
أو  الحزبية  باألوامر  ليست  حريتهم  بها،  يستغلهم 

بأن  إيمانهم  منطلق  من  مارسوها  إنما  العسكرية، 
الذي  الناس،  كل  عىل  النعمة  صاحب  وحده  الله 
وخذل  وغدر  خان  من  ويخذل  نرصه،  من  ينرص 
إخوانه، كانوا غري مدفوعني من أحد، وال متعصبني 
ذات  ويف  أحد،  ضد  ضغينة  يحملون  وال  أحد،  ضد 
تهتف  وهي  تطوف  أخرى  مجاميع  كانت  الوقت 
التي استعبدتها بما تنفقه عليها،  لتعظيم قياداتها 
تهدد  بزوامل  وتغرد  عسكرين،  وقادة  مشايخ  من 
بحمل السالح، ناسية أنه ال يحمل أحد حياته يف كفه 
من أجل شخص مهما كان، ويف وقت الجد سيكون 
من ادعى ذلك أول الهاربني، شباب بهتافاتهم التي 
ترمز شخصا أو اثنني قزموا الثورة إىل حجم ضئيل 
بحجم  تزال  وال  كانت  الشباب  ثورة  بينما  جدا، 
دون  تمييز،  أو  تهميش  دون  الوطن،  كل  الوطن.. 

نظرة استعالئية، وال مواقف خيانية.
اليوم أن تقف أمام نفسها قليال،  لقد حان للثورة 
فمشيخة الثورة وعسكرتها وتحزيبها كلها مشاريع 
ضئيلة، جعلت من الثورة تزحف يف دروب استجداء 
القوى اإلقليمية والدولية، فطاملا جلست أشباح أولئك 
الذين نّصبوا أنفسهم قواًدا للثورة مع سفراء أمريكا 
والدول األخرى، وهم يفاوضون ويفاوضون، وال يشء 
غري املفاوضات التي تتخذ من مصالحهم الشخصية 

والفئوية غرضا، وتتخذ من دماء الشهداء ثمنا.
يوم  خرجوا  الذين  هم  األحــرار  الثورة  شباب 
يرمي  من  كان  أين  خيامهم،  يف  اآلخرون  انكمش 
اآلخرين بتهم الهروب من الساحة يوم خرج الشباب 
املستقل للتوسع يف جولة العرشين؟ ملاذا لم تخرج 

األحرار،  عىل  بالتهم  تتلسن  التي  املجاميع  تلك 
وتمنح نفسها كالعادة حق إصدار نياشني الوطنية 
شاءت،  ومتى  شاءت  من  عىل  الخيانة  وصمات  أو 
فيالها من عقليات مريضة، لم تتعاف بعد من داء 
النظام الذي خرجنا ضده، وال تزال تحيك املؤامرات 
كانت  كما  الساحات،  يف  املفرتضني  رشكائها  ضد 
الداخلية  النظام  دهاليز  كانت يف  أن  يوم  سياستها 

قبل وقت قريب.
وبعد أن نكص بعض الشباب الذين أعاروا عقولهم 
ولله   - اليوم  نرى  عنهم  نيابة  يفكر  حتى  لغريهم 
الحمد - ونسمع هؤالء األحرار يهتفون بوعي وثبات، 
النظام،  إسقاط  يريد  الشعب  يقول:  الحال  ولسان 
إسقاط  يريد  الشعب  الفساد،  حقبة  إسقاط  يريد 
عقلية اإلقصاء والتهميش، الشعب يريد نظام دولة 
منطليا  وليس  عادلٍة،  مدنيٍة  دولٍة  الجميع،  تسع 
عبارة  من  العقول  إىل  يترسب  أن  له  يراد  ما  علينا 
»بقايا النظام« التي ترافقها صورة ثالثة أو أربعة 
النظام  الوطن هو من  أشخاص، فكل من أساء إىل 
الساقط، وكل من قتل أبناء الوطن بآلته العسكرية 
هو من النظام الساقط، وكل من اعتدى عىل املدنيني 
اآلمنيني يف بيوتهم هو من النظام الساقط، وليس لنا 
إال أن نراقب يف حذر ونحن نميض يف دروب التغيري، 
النميمة  أبواب  يف  املتسولني  نعيق  إىل  ملتفتني  غري 
عن  يشغلونا  أن  يريدون  الذين  الحقائق،  وتزوير 

السري يف دروب التغيري.
كل  تغيري  التغيري،  درب  عن  نحيد  ال   .. ماضون 

الفاسدين، ال نستبعد أحدا.

اندلعت مظاهرات يف معظم املدن الباكستانية  يوم أمس 
احتجاجـاً عىل إحياء الغـرب لذكرى الـ11 من سـبتمرب 
2001م واعتربتها القوى السياسية اإلسالمية يف باكستان 
مؤامرة غربية الهدف منها احتالل العالم اإلسالمي ونهب 
ثرواته وطالبت الواليات املتحـدة األمريكية بالخروج من 

أفغانستان والعراق .
ويف طهران قال الرئيـس اإليراني محمود أحمدي نجاد 
إن تفجـريات 11 سـبتمرب«مؤامرة ولعبـة معقدة للتأثري 
عىل مشاعر املجتمع اإلنساني« وأضاف أحمدي نجاد: إن 
الهـدف من هـذه الهجمات كان هو إيجـاد مربرات لغزو 

العالم اإلسالمي واحتالل العراق وأفغانستان.
لقـد تزامن الهجـوم عىل نيويورك مع اقتحام شـارون 
للمسجد األقىص ورفضه قيام الدولة الفلسطينية املستقلة 
وصعود قوى اليمني يف إرسائيل بزعامة شـارون ورضب 
البنية التحتية للدولة الفلسطينية من ميناء ومطار ومقار 
الوزارات ومؤسسات الدولة الفلسطينية واألجهزة األمنية  

واملدنية يف كل أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة.
وكان األمريكيـون قد أحيـوا ما أطلقوا عليـه بالذكرى 
العارشة لهجمات 11 سـبتمرب مـن عام 2001، التي قتل 
فيهـا نحـو ثالثة آالف شـخص، وجرت املراسـم وسـط 
إجراءات أمنية مشـددة وتركزت املراسـم يف موقع برجْي 
مركز التجارة العاملي يف نيويورك ويف العاصمة واشنطن، 
وشارك فيها الرئيس األمريكي باراك أوباما وسلفه جورج 
بوش. كما شـارك يف املراسـم التي أقيمـت يف مقر وزارة 
الدفـاع )البنتاغون( بضواحي العاصمة واشـنطن جون 
بايـدن نائب الرئيس األمريكي، ووزير الدفاع ليون بانيتا، 
ورئيس هيئة األركان األمريكية املشـرتكة األدمريال مايكل 
مولن. وقام أوباما بوضع إكليل من الزهور أمام البنتاغون 
،حيث لقي 184 شـخصا حتفهـم ويف املوقع املدمر ملركز 
التجارة العاملي بنيويورك، قبل أن ينتقل إىل  شانكسـفيل 
ببنسلفانيا التي شـهدت تحطم الطائرة الرابعة. وشملت 
االحتفـاالت كلمـات ألرس الضحايـا، ولحظـات صمت يف 
أنحاء الواليات املتحـدة يف نفس وقت تفجري برجي مركز 

التجارة العاملي يف نيويورك.
وقد فرضت السلطات األمريكية  إجراءات أمن مشددة يف 
نيويورك وواشـنطن، حيث أعلنت حالة التأهب القصوى 

وُعـززت قوات الرشطـة يف نيويورك بنسـبة 30%، حيث 
ُكثفـت الدوريـات وعمليـات تفتيـش السـيارات، وِزيداَ 
التدقيق املفاجئ للحقائب والرقابة عىل الجسور واألنفاق 

والنصب التذكارية واملباني الرسمية.
وخارج الواليات املتحدة، جرت مراسـم يف أفغانسـتان 
التي تنترش فيها القوات األمريكية منذ الحرب التي شـنها 
تحالف تقـوده الواليات املتحدة هنـاك يف أكتوبر 2001، 

والتي أنهت حكم حركة طالبان والسيطرة العسكرية عىل 
أفغانستان.

وأقام الجنود يف عدد من القواعد األمريكية بأفغانسـتان 
تكريما رمزيا للضحايا الذين سقطوا يف الهجمات، وجرت 
احتفاالت مماثلة يف باكسـتان وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا 
واسـرتاليا وبريطانيا، الحليف القوي للواليات املتحدة يف 

الحرب عىل ما يسمى اإلرهاب.
هذا وقد كشـفت الحرب عىل ما يسمى باإلرهاب خروقا 
كبـرية للقانون الـدويل وامليثاق العاملي لحقوق اإلنسـان 
التـي تعترب الواليات املتحدة نفسـها حامـي حماه، وعىل 

رأس تلـك الخروقـات االعتقاالت التي طالـت اآلالف من 
املواطنني املسلمني عرب العالم، يف ظروف تفتقر إىل أبسط 
الحقوق.. كما أصبح كل من يؤيد حق الشعب الفلسطيني 
يف تقرير مصريه سـواء كان فلسـطينيا أو غري فلسطيني 

متهم باإلرهاب حتى تثبت براءته.
ومـا زال معتقل غوانتانامو األمريكي مفتوحا وشـاهدا 
حيا عىل انتهاكات خطرية لحقوق اإلنسـان، وحتى الذين 
أتيحت لهم فرصة املحاكمة 
محاكـم  أمـام  حوكمـوا 
الهجمات  عسكرية، وزادت 
التي تقـوم بهـا الطائرات 
األمريكيـة بدون طيار رغم 
ما تسببه من مشاعر العداء  

تجاه الواليات املتحدة.
يذكر بـأن أوباما كان قد 
دعا األمريكيني إىل اليقظة يف 
الذكـرى العارشة  لهجمات 
سبتمرب 2001م، ويف كلمته 
التي يوجهها أسـبوعيا عرب 
قـال  واإلذاعـة،  اإلنرتنـت 
أوبامـا أن عـىل األمريكيني 
أن يعرفوا يقينا أن القاعدة 
سـتحاول أن تهاجم أمريكا 
»إن  وقـال  أخـرى،   مـرة 
الذيـن هاجمونا  اإلرهابيني 
سـبتمرب  الـ11مـن  يف 
2001م ليسوا نّدا للواليات 
املتحدة«. وأكـد أن »أمريكا 
هي اليـوم بال شـك أقوى، 

والقاعدة يف طريقها إىل الهزيمة«.
ويبدو أن تحويل 11 سـبتمرب عـام 2001م إىل ذكرى 
مأتـم دويل تبث فيـه الواليـات املتحدة ماليني الرسـائل 
اإلعالميـة هـي إسـرتاتيجية مشـرتكة متفـق عليها بني 
وإرسائيـل،  األمريكيـني  والديمقراطيـني  الجمهوريـني 
وتحول ما يسـمى باإلرهاب والقاعدة إىل صناعة سياسية 
وفزاعة لتخويف الشـعوب وابتزازهـا ومصادرة حقوقها 
ووسيلة مشرتكة إلذاللها واسـتعبادها بني الدول الكربى 
والدول الصغرى خصوصا الشـعوب اإلسـالمية وأصبح 

اإلسالم هو الوجه اآلخر لإلرهاب.

ويشكك كثري من املراقبني واملحللني والباحثني بالحدث 
انطالقا من مسـوغات منطقية وقانونيـة وقد ألفت كتب 
حول القضية ونرشت أبحاث ودراسـات والزالت القضية 
بحاجـة إىل إشـباع كعقـد مؤتمرات دولية حـول ظاهرة 
اإلرهـاب لكي يصل العالـم إىل قناعة كاملـة بأن أحداث 
الحادي عرش من سـبتمرب هـي أحداث معقـدة صنعتها 
أمريـكا وإرسائيـل بأيـادي إسـالمية أو أنهـا حصلـت 
عـىل معلومـات عن احتمـال وقـوع الحدث وبنـت عليه 
اسـرتاتجيات لتغيـري العالـم ومنطقـة الرشق األوسـط 
والعالم اإلسـالمي بوجـه خاص من أجـل رضب العراق 
وإيـران والصـني وبالتايل السـيطرة عىل العالـم وإعادة 

االستعمار بوجهيه القديم والجديد.
والعداء للرشق العربي واإلسالمي قديم تعود جذوره إىل 
أيـام الحروب الصليبية وعندهم اعتقـاد يف الغرب أن من 

يسيطر عىل الرشق األوسط يسيطر عىل العالم.
وإرهاصات أحداث الحادي عرش من سـبتمرب كانت قد 
بدأت تظهر يف خروج مسـرية املليون أسود يف نهاية والية 
كلينتون الثانية وبعد انتهـاء الحرب الباردة يف العاصمة 
األمريكية واشـنطن، وطالبت تلك املسرية بحقوق السود 
وغريها من األقليات وحينها أدرك واضعو اسـرتاتيجيات 
السياسات األمريكية أن أمريكا والعالم عىل أعتاب مرحلة  
جديدة، إذ كانت األقليات يف املجتمع األمريكي تتنازل عن 
حقوقها خالل الحرب الباردة خوفا من أسـطورة الخطر 
النـووي السـوفيتي الذي سـيدهم الكل بيضا وسـودا.. 
وربما تأكد لواضعي االسرتاتيجيات األمريكية بأن العقل 
الجمعي للمجتمع األمريكي يمكن أن يربمج عرب وسـائل 
اإلعـالم عىل خطر معني فيسـتأنس، وهكـذا حل اإلرهاب 

اإلسالمي محل الخطر النووي السوفيتي.
كيف يصدق العقل العربي واملسـلم بأن رجال كأسـامة 
بن الدن يهدد دولة عظمـى كالواليات املتحدة، تمتلك أكرب 
وأحـدث أجهـزة املخابـرات يف العالم وأشـدها فتكا وهي 
التـي لم تتهدد بـدول كانت تمتلك األسـلحة النووية؟ عىل 
أن اعرتاف أسـامة بن الدن ومن بعده الظواهري ومن لف 
لفهم بأن أحداث سـبتمرب هي من صناعة القاعدة، وسواء 
كان هذا االعرتاف بسوء نية أو بحسن نية، فقد خدم الغرب 
ويف مقدمتـه الواليـات املتحـدة خدمة كبـرية، حيث نقلت 
الواليات املتحدة كل أزماتها ومشـاكلها إىل ساحتنا العربية 
واإلسالمية وأصبح العالم العربي واإلسالمي هو املستنزف 
وهـو الـذي يدفع ثمـن أزمات النظـام الغربـي وأخطاءه 
وجرائمـه، بمـا يف ذلـك إقامـة املآتـم لذكـرى الـ11من 
سـبتمرب ولـو إعالميـا.. كمـا أن حكامنا املسـتبدين وغري 
الرشعيـني أصبحوا يمتلكون رشعية يف االسـتمرار بالحكم 
هـم وأبناءهم من منطلق أنهم يتصدون للقاعدة ولو كانت 

وهما، تلك هي اللعبة السياسية الجديدة ألمريكا.
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