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استش�هد س�بعة مواطنني وجرح أكثر من 50 
بينهم أطفال ونساء يف قصف بربري شنته قوات 

النظ�ام  املتهال�ك من كل االتجاهات عىل س�احة 
الحري�ة بمدينة تعز و أحياء س�كنية مس�تهدفة 
من�ازل املواطن�ني  يف محاول�ة يائس�ة للنيل من 

عزيم�ة  أبناء الحاملة األح�رار، الصامدين صمود 
الجب�ال، وت�ررت العديد من املنازل الس�كنية 
والس�يارات يف األحي�اء الت�ي ت�م قصفه�ا، كما 
ت�م اس�تهداف مستش�فيات الروض�ة والتعاون 
بقذائف املدفعية يف محاولة ملنع إسعاف الجرحى 

واستقبال الضحايا..
 واس�تمر القص�ف العش�وائي من�ذ الس�اعة 
العارشة من مساء الثالثاء املايض إىل فجر األربعاء 
من معس�كر الحرس الجمهوري ومعسكر األمن 
املركزي ومعسكر اللواء 33 مدرع وقلعة القاهرة 
واملجمع القضائي وجبل جرة ومستش�فى الثورة 
ومكت�ب الرتبي�ة بع�د أن ت�م تحويله�ا لثكنات 

عسكرية لقوات  النظام القمعية..
وتعرض�ت عدة  أحياء يف املدينة مس�اء الثالثاء 
امل�ايض  منها  )املس�بح وش�ارع جم�ال ووادي 
القايض والتحرير األس�فل، وح�ي الروضة وزيد 
املوش�كي( لقص�ف عنيف باملدفعي�ة الثقيلة من 
قبل القوات املتمركزة يف مستش�فى الثورة وقلعة 
القاه�رة  وجب�ل ج�رة، ومبن�ى األمن الس�يايس 
وبمس�اندة ق�وات األمن املرك�زي يف املدينة. فيما 

عوي�ل  أص�وات  س�معت 
النساء واألطفال يف مناطق 
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امل�ايض  األح�د  »الج�وف«  بمحافظ�ة  اجتم�ع 
أغل�ب املكون�ات السياس�ية والثوري�ة والش�بابية 
والش�خصيات االجتماعي�ة والثقافي�ة ورجال املال 
واألعم�ال وبعض القي�ادات الحزبي�ة يف املحافظة، 

بصفتهم الش�خصية ومش�ايخ ووجه�اء املحافظة 
لتشكيل وإش�هار اللجنة التحضريية للملتقى العام 
للتنظيمات الثورية بمديريات )برط العنان، وبرط، 
املرايش، رجوزه(، وقد تمخض عن االجتماع تشكيل 
لجن�ة تحضريي�ة م�ن 21عض�وا، واختري حس�ني 
صالح عمري منس�قا عاما، وصالح نارص حبلة نائبا. 

ومراع�اة للتباع�د الجغ�رايف بني مديري�ات الجوف 
ولتجني�ب ممثيل بقية املديريات تكاليف االنتقال إىل 
مكان واحد للمشاركة يف اجتماعات وأنشطة اللجنة 
التحضريية فق�د عقد يف املتون اجتماع�ا مماثال تم 
فيه تشكيل لجنة تحضريية من »21« عضوا واختري 
عبد الجبار حس�ن الرشيف منس�قا عاما، والشيخ/ 

عبد الويل يحي العكيمي نائبا.
كما تم تش�كيل خمس لجان )سياس�ية، إعالمية، 
ميدانية، سكرتارية، مالية(، يف كل من برط، واملتون 

وستنسق اللجنتان يف عملهما،
 ويف محافظ�ة حجة عق�دت اللجن�ة التحضريية 

مللتق�ى التنظيم�ات الثورية 

امل��دن��ي��ة ال���دول���ة  ي��غ��ت��ال  اخل�����ارج  م���ن  ي��أت��ي  ال����ذي  أو  ال��ع��س��ك��ري  احل����ل 
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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.

ثوابتن��ا الثورية

اجتماع تأسيس اللجنة التحضريية للملتقى العام للتنظيمات الثورية حبجة واجلوف وصعدة

مسريات  حاشدة  تتعهد باملضي قدًما يف حسم الثورة سلمًيا، 
متعهدة بالوفاء للشهداء ومنددة  بفتاوى السلطان

بن عمر يقدم إحاطة بالوضع يف اليمن  إىل جملس األمن
مشروع قرار أممي حتت الفصل السابع 

قد يصدر بشأن اليمن قريبا

اشتباكات متقطعة   يف العاصمة صنعاء يوقع ضحايا مدنيني
دبلوماسي غربي : اطراف مينية استمرأت الوضع 

الراهن إلنقاذ حياتها وملصاحل مالية
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احتشد مئات اآلالف بميدان الستني بالعاصمة صنعاء عرص الثالثاء املايض الذي أطلق عليه »اليوم العاملي 
لنرصة الثورة اليمنية«، وشهد ميدان الستني حشدا مليونيًا شارك فيه األطفال والشباب والشيوخ، وحرت 
التي  اليمني  الشعب  ثورة  إىل  لاللتفات  العالم  املحتشدون  ناشد  مسبوقة،  وغري  كبرية  بصورة  فيه  النساء 
تتعرض للذبح من قبل قوات صالح عىل مدى ثمانية أشهر. وتعهد املحتشدون بمحاكمة صالح وعصابته 

قتلة األطفال.
واستمع املحتشدون إىل كلمة أقارب الشهداء وكانت إحدى زوجات الشهداء قد خاطبت الجماهري قائلة »قدمنا 
أغىل ما نملك، قدمنا أزواجنا وأبناءنا وإخواننا من أجل هذه الثورة، وهذا الوطن، ومستعدون لبذل املزيد حتى 

تحقيق أهداف الثورة املجيدة«. 

التوعية الثورية / متابعات 

يجري حاليا تدارس مرشوع قرار مقرتح سيقدم 
إىل  مجل�س األم�ن ح�ول اليم�ن يتوق�ع أن  يدعو 
للتمس�ك بخط�ة نقل الس�لطة التي توس�طت فيها 
دول الخليج، وق�ال دبلومايس غربي كبري بصنعاء: 
توصل املجتمع الدويل إىل نتيجة مفادها أننا بحاجة 

إىل مزيد من الضغط اآلن.
وأض�اف ل�م ُيتخ�ذ أي ق�رار بع�د حول ش�كل 
الق�رار ال�ذي ربما نس�عى إلي�ه... لكنن�ا يف حاجة 
إىل تخط�ي مرحل�ة البيان�ات يف الوق�ت الراه�ن، 
وبحس�ب »رويرتز«. فإن األمريكي�ني والربيطانيني 
والفرنس�يني- بعيدا عن الصني وروس�يا العضوين 
الخط�وط  يضع�ون  األم�ن-  بمجل�س  الدائم�ني 
العريضة ملرشوع قرار محتمل يدعو اليمن للتمسك 
بخطة نقل السلطة التي توسطت فيها دول الخليج. 
وكانت روس�يا أعلنت  أن م�رشوع قرار أممي لم 
يصل بع�د إىل مجلس األمن ولم يت�م التداول حوله 
ب�يء، وق�ال الناطق ب�وزارة الخارجية الروس�ية 
إن بالده تدع�م مرشوع قرار مت�وازن يحث جميع 
األط�راف يف اليم�ن عىل نب�ذ العن�ف والجلوس إىل 

طاولة حوار.

من جانبه اعترب احمد الصويف السكرتري الصحفي 
لصال�ح: إن أي قرار س�يقدم إىل مجل�س األمن  لن 
يكون ضد  النظام  منتقدا ما وصفه بتعايل املعارضة 
وترصفها عىل أساس أن العالم ينساق وراءها حسب 
قول�ه، وأضاف : »ليس لدين�ا تخوف من نقل امللف 
إىل مجل�س األمن، ال�ذي كان دائما م�ؤازرا لجهود 
األخ الرئي�س يف الدع�وة إىل الح�وار، والوصول إىل 
تس�وية سياسية«. ويف ش�أن جهود املبعوث األممي 
إىل اليمن، قال الص�ويف: »يتوقع عودة ابن عمر بعد 
أن تشكلت له تفاصيل دقيقة حول الحالة اليمنية«، 
وأضاف: »مغادرة ابن عمر ال تعني فشل محاولته، 
ب�ل هي فرتة قضاها ليستكش�ف تفاصيل القضية، 
وليس�د بعض النواقص يف املب�ادرة الخليجية يف ما 
يخ�ص الزمن. وعىل كل، فأتوق�ع أن يعود ابن عمر 
ألن املجتم�ع الدويل لن يرتك أمر معالجة األوضاع يف 

اليمن بيد اإلخوة يف الخليج لوحدهم«.
ويتوق�ع خ�الل األيام القليل�ة القادم�ة أن يقدم 
مبع�وث األمني الع�ام لألمم املتح�دة جمال بن عمر 
تقريره إىل بان كي م�ون األمني العام لألمم املتحدة 
ال�ذي س�ينقله ب�دوره إىل مجلس األمن ملناقش�ته، 

وكان ب�ن عمر اك�د قبيل 
مغادرت�ه صنع�اء منهي�ا 
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خيم القلق مجددا عىل سكان العاصمة صنعاء ترقبا 
لجولة جديدة من االقتتال وخاصة يف ما يسمى  مناطق 
التماس يف الحصبة وش�ارع هائ�ل والزبريي والزراعة  
حي�ث  نزحت العديد من األرس مجددا من هذه املناطق  
والتي كانت قد ش�هدت اشتباكات الجولة األوىل، يف ظل 
تحش�د عس�كري غري مس�بوق يبديه كل ط�رف تجاه 
اآلخر، ويف األيام  املاضية شهدت   املناطق الواقعة قرب 
تقاط�ع )عمران- جدر (مواجهات متقطعة بني أنصار 
صادق األحمر ومنارصي الشيخ صغري بن عزيز املوايل 
للنظام، وبحسب محللني فان بقاء الهدنة الهشة قائمة 
هو بس�بب انتظار األطراف املتصارعة لتقرير بن عمر 
الذي س�يقدمه إىل األم�ني العام ومجل�س األمن الدويل 

حول زيارته األخرية لليمن، والتي اس�تمرت أس�بوعني 
ولم تثمر س�وى عن إبرام هدنة هش�ة فشلت يف انتزاع 
حل س�يايس برغم تمديدها أكثر من مرة، فيما  تسعى 
بعض األطراف إىل  اس�تغالل الواقع الثوري يف تحقيق 
مكاس�ب سياس�ية م�ن خ�الل املفاوض�ات الرسية يف 

الكواليس.
قال دبلومايس غربي رفيع: »نظل نتصور أننا نقرتب 
م�ن اتفاق، ثم ينفلت من بني أيدين�ا مرة أخرى، هناك 
أطراف قوية ج�داً لها عالقة بالوضع، وال تريد االتفاق 

بسبب مصالحها املالية، وإلنقاذ أرواحها«.
وق�ال املحلل عيل س�يف حس�ن: »من نافذت�ي، أرى 
مقاتل�ني يفص�ل بينهم أق�ل من 300 م�رت. كلما اقرتب 

الساس�ة م�ن اتف�اق كلم�ا 
)م�ن  املقاتل�ون  اق�رتب 

مسريات منددة بالرتويع املتواصل الذي يتعرض له أبناء املدينة

 تعز.. استشهاد وإصابة 57 شخصا بينهم أطفال 
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الحسم  إنجاز  يف  ثوار  كشباب  فشلتم  ملاذا   *
بدء  عىل  أشهر   8 حوايل   مرور  برغم  الثورة 

االعتصامات داخل الساحات؟
الحسم الثوري ليس خط النهاية الذي كان يتصوره 
لنا  الرئيس، وطاملا صور  برحيل شخص  الكثريون 
اإلعالم املساند للثورة ذلك يف مستويات عديدة، ألننا 
يف ثورتنا نقف يف وجه القوى اإلقليمية والدولية التي 
إن  الحرة،  املدنية  الدولة  من  مصالحها  عىل  تخىش 
جيل  عىل  قامت  كاملة..  حقبة  لتغيري  قامت  الثورة 
فاسد من النافذين، من أصحاب الضمائر الخاوية، 
أينما  الظلم  عىل  قامت  الثورة  املنتفخة،  والجيوب 

كان.
لكن سوء فهم الغاية الذي وقعت فيه عن غري قصد 
الكثري من القيادات.. أو تعمدت ذلك- هو أهم عامل 
من  هناك  يزال  وال  الحسم،  تأخر  قضية  يف  مؤثر 
ِلرَتَْضْواْ  َلُكْم  يرتصد بالثورة من داخلها، ﴿يَْحِلُفوَن 
َعنُْهْم َفِإن تَْرَضْواْ َعنُْهْم َفِإنَّ الّلَه الَ يَْرَض َعِن اْلَقْوِم 
أن  لك  أؤكد  ذلك  كل  اْلَفاِسِقنَي﴾]96:التوبة[  ومع 
مثل  حيث  جمة،  فوائد  عىل  انطوى  قد  التأخري  هذا 
امتحانًا أظهر معادن الناس، وكشف للشعب حقائق 
عن  ليعرب  الحر  للشباب  الفرصة  وأتاح  كثريين، 
صوته بنفسه، وتحولت الثورة من رصاع مع الظلم 

إىل رصاع وعي مع الجهل واالنجرار مع األراجيف.
* إذن كيف تنظرون اىل املشهد الثوري يف اليمن؟

آخر  األط��راف  كل  فيها  يجرب  مرحلة  يف  نحن 
املعارضة  من  أو  املتهاوية  السلطة  من  محاوالتهم، 
التي  أوراقهم  آخر  يحرقون  اليوم  وهم  املرتددة، 
التالية  املرحلة  ويف  قبل،  من  بها  اللعب  تعودوا 
الشعب، ألن  يلتف حولها  ستظهر مشاريع صادقة 
اللعب  املراوحة، وبكل  الناس قد ضاقوا ذرعا بهذه 

عىل الوقت.
* هل تعني عودة صالح فشل الثورة؟ 

إن الذين فرحوا وهللوا لخروج الساقط الرشعية عيل 
صالح يوم أن سافر للعالج هم أكثر الناس انصداما 
بعودته، أما من كان وعيهم كبريا، وحسهم الثوري 

شيئا  رجوعه  أو  صالح  خروج  يشكل  فلم  راقيا، 
الذي  السامي  الهدف  يعرفون  فهم  إليهم،  بالنسبة 
الفاسدين  من  سلسلة  يرون  هم  أجله،  من  خرجوا 
أساءوا  وطاملا  الوطن،  شوهوا  طاملا  الذين  النافذين 
جميعا،  القرار  مراكز  من  يرحلوا  أن  ويجب  إليه، 
وليس بعض منهم، وللثورة أن تحاسب من تشاء أو 

تعفو عمن تشاء يوم تنترص عىل الظاملني.
* أصدرت ما يسمى جمعية علماء اليمن بيانا 
وتدين  واالعتصامات  التظاهرات  فيه  تحرم 
الثورة  الخروج عىل الحاكم، كيف تلقى شباب 

ذلك البيان؟ ويف أي سياق فهموه؟
العداوة  أو  الحرية،  قناعات  أصحاب  من  هؤالء 
للمصلحني، فال يجرؤ أحد منهم أن يتحدث عن حكم 
نَُويليِّ  }َوَكذَِلَك  الظاملني، ألنهم ظاملون مثلهم،  الله يف 
يَْكِسبُوَن{]129:  َكانُواْ  ِبَما  بَْعًضا  الظَّاِلِمنَي  بَْعَض 
هذه  بمثل  الناس  من  أحد  يغرت  وليس  األنعام[، 
املتهاوي  النظام  استخدمها  أن  سبق  التي  الفتاوى 
يف حروبه الظاملة السابقة، ومن املفارقات أن بعض 
العلماء الذين كانوا يساندون النظام بإصدار فتاوى 
مماثلة هم اليوم هدف لهذه الفتاوى، يمارس عليهم 
باستعانته  اآلخرين  عىل  يمارسه  كان  ما  النظام 
بهم، واأليام دول، نحن اليوم ننظر إىل هذه الفتوى 
ألم،  نظرة  املوظفني  العلماء  وإىل  استهجان،  نظرة 
الحسابات  الدين يف تصفية  أقحم  نتألم كلما  فنحن 
الدنيوية، ألن هذا فيه تحقري للدين، وإهانة للقرآن، 
يف  كأوراق  تستخدم  أن  من  أجل  املقدسات  فهذه  

لعبة دنيئة.
* شهدت األيام القليلة املاضية تصعيدا سقط 
فيه من الشهداء ما يزيد عىل شهداء يوم جمعة 
وحجم  ينسجم  ال  جمود  ثمة  ولكن  الكرامة 

التضحيات أين الخلل برأيكم؟
مستوى  يف  تكن  لم  إعالميا  التي صّعدت  الجهة  إن 
القيادة قد عقدت العزم عىل التصعيد، ولكن صدق 
شباب الثورة هم أصحاب التصعيد الحقيقي، ولكن 
بمراحل  وأضعف  أدنى  يزال  ال  السيايس  الجهد 
أن  استطاعوا  بجهدهم  الذين  الشباب،  عزيمة  من 
يرفعوا من سقف املطالب منذ أول لحظة خرجوا إىل 
النظام، وما لم يكن  الساحات إىل فطالبوا بإسقاط 

تواٍز بني الجهد الشبابي والحراك السيايس فال ثمرة 
تجنى سوى انكشاف مواقف املتسرتين بالشعارات 

الثورية الكاذبة.
من  تقاد  الساحات  إن  يقول  من  هناك   *
لهم،  قادة  ال  منقادين  الشباب  وإن  خارجها، 

فما مدى دقة هذا التوصيف؟
يوجد  فال  لهم،  قيادة  ال  نقول  أن  يصح  ما  حدٍّ  إىل 
شخص يأتمر الشباب بأمره مهما كان نفوذه املايل 
أو العسكري أو السيايس عىل العموم، بل لهم قيادات 
أو  مثال،  الجمع  تسمية  يف  تتجىل  توافقية،  جماعية 
القيادة  وهذه  ذلك،  وغري  املسريات،  حركة  رسم  يف 
الحسم  إىل  تصل  أن  تستطع  لم  وإن  الجماعية 
الثوري فقد استطاعت أن تحمي الثورة الشبابية من 
االنزالق إىل مهاوي كبرية كان يخطط لها من النظام، 

وكاد أن يندفع إليها بعض بسالمة نية.
* ألم تؤثر العوامل الدولية واالقليمية سلبا عىل 

مسار الثورة يف اليمن ؟
شخص  عىل  ثورتنا  أن  نتصور  أن  يمكن  ال  نحن 
أربعة أشخاص مما  أو  أو كما يقال ثالثة  الرئيس، 
ثورة  هي  بل  النظام«،  »بقايا  ب�  عليه  يصطلح 
انكشفت  التي  والدولية  اإلقليمية  القوى  كل  عىل 
هذه  بفضل  بينها  فيما  القوية  التحالفات  خيوط 
الثورة، نحن نقف أمام السعودية والواليات املتحدة 
األمريكية ال أمام النظام الذي تهاوى منذ زمن تحت 
رضبات شباب الثورة، وال نجد يف أنفسنا خوفا من 
ما  سينرصنا  تعاىل  الله  بأن  منا  يقينا  الواقع،  هذا 
التوفيق حليفنا ما دمنا صادقني،  نرصناه، ويجعل 

ولو قّل عددنا وتكاثر أعداؤنا.
عىل  وتأثريها  التقليدية  القوى  عن  وماذا   *

مسار الثورة ؟
نحن نرى القوى السياسية التقليدية ذات صالحية 
منتهية، وهذه الفرصة التي منحت إياها ولم تحسن 
الحقيقية،  بهذه  قناعتنا  من  تزيد  اليوم  استغاللها 
فهي لم تستطع أن تستوعب اآلخرين، وظلت نظرة 
التهميش واإلقصاء تسيطر عليها، وقد كانت أمامها 
الحقيقة،  مرآة  أمام  نفسها  لتضع  موقف  من  أكثر 
وتراجع اسرتاتيجياتها الجماعية، فالقضية الوطنية 
أكرب من أي طائفة أو حزب أو فصيل أو حركة، وما 

لم يكن ذلك يف أرض الواقع فال ريب يف أن مساعي 
هذه القوى ستبوء بالفشل. 

ينزع  أن  استطاع  النظام  أن  يعتقد  من  ثمة   *
الحرب  ميدان  إىل  ويجرها  الثورة سلميتها  من 
العسكرية مستدال عىل ذلك بما يجري يف صنعاء 

وتعز وأرحب وأخريا يف كنتاكي وغريها؟
نعم.. هناك من ال يريد أن تستمر الثورة سلمية من 
طريف النظام واملعارضة، فسلمية الثورة سالح يودي 
ال  بأن  آخرين  تهدد  الثورة  وسلمية  النظام،  بحياة 
يسعى  التي  املدنية  الدولة  يف  مستقبل  لهم  يكون 
طرف  بنفوذ  النظام  فإسقاط  إقامتها،  إىل  الشباب 
القبلية  أو  العسكرية  أو  السياسية  األطراف  من  ما 
لن  التي  املقبلة  السلطة  يف  مجانيا  مكانا  له  يحجز 
يف  الناس  بني  يساوي  مدنيا،  نظاما  هذا  عىل  تكون 
سوى  رصيدهم  من  يشء  إىل  النظر  دون  الحقوق، 

تاريخهم.
* كلمة تقولها لكل من 

عنوانها،  وصمودهم  الثورة،  وقود  هم  الثوار:   -
بأنكم  ثقتكم  من  فعززوا  مالها،  رأس  ووعيهم 
يف  حبا  الظاملني  عىل  لله  ألنكم خرجتم  املنصورون، 

الوطن.
الخارج، بل استمدوا  إىل  ال تتوجهوا  املعارضة:    -
يزالون  وال  وبهم  فهم  الثورة،  شباب  من  النرص 

مصدر الثورة.
- النظام: أقول له الحكم ال يدوم ألحد، ولو دامت 
لكم ملا وصلت إليكم، فكما رحل غريكم من الظاملني 

سرتحلون حتما.
آَمنُواْ  الَِّذيَن  َويِلُّ  ﴿الّلُه  السعودية:  اململكة   -
َكَفُرواْ  َوالَِّذيَن  النُُّوِر  إىَِل  الظُّلَُماِت  َن  ميِّ يُْخِرُجُهم 
إىَِل  النُّوِر  َن  ميِّ يُْخِرُجونَُهم  الطَّاُغوُت  أَْوِليَآُؤُهُم 
َخاِلُدوَن﴾..  ِفيَها  ُهْم  النَّاِر  أَْصَحاُب  أُْوَلِئَك  الظُّلَُماِت 

هناك حاجة ملراجعة الوالءات!
أنها  تكتشف  لم  واشنطن  كانت  لنئ  واشنطن:   -
دروب  يف  تسري  فهي  إرسائيل  عند  كموظف  تعمل 

الزوال.

األستاذ علي شرف الدين أحد شباب الثورة الناشطني يف شباب الصمود يف املركز اإلعالمي يف حوار مع صوت الشورى أون الين يقول:

 رحيل صاحل ليس نهاية الثورة و احلسم تؤخره التدخالت اخلارجية

حوار: حميد رزق

فتاوى فيسبوكية
ماذا يعني )الــشعب يريد إســقاط النــظام( من وجهة نظرك 

كثائر أمام حرب املصطلحات اإلعالمية؟!

Ibrahim Al-Faqeh: النظام يضم السلطة و املعارضة 
حسب التعريف الدويل

يحي مياس: يعني إسقاط الظلم والظلمة مقابل تحقيق 
العدل واملساواة؟

محمد عيىس: النظام بكل رموزه وبكل أركانه. 
اليمن  يف  غلط  الكلمة  هذه  اعترب  أنا   :Ammar Hagag
ليش؟ ألنه ما بش نظام أصال، حتى نسقطه، من املفروض 

نقول: النظام الفاسد.
محمد بركات: أي اجتثاث عروقه وعدم بقائه.

ثائر يمني: يعني إسقاط النخبة الحاكمة الفاسدة.
Souror Ahmed: أفضل »الشعب يريد اسقاط أال نظام« 
ألن بعد سقوط القدايف وأجندته يف ليبيا فهمنا معنى الحرية 

والعدالة واملساوات والنظام.
والحكم  واالستبداد  الظلم  إسقاط  يعني  الجنة:  حوراء 

العائيل املستحوذ عىل ممتلكات وخريات الشعب
عبدالله الحاملي: ال يوجد نظام ولو وجد نظام ما خرجنا 
املافيا  يسقط  يريد  الشعب  هي  الصح  التسمية  بثوره،،،، 

العفاشية
دعموه  ومن  الحاكم...  النظام  عويدين:  سليمان 

وأنشأوه...
إسقاط  هو  النظام«  »إسقاط  يعني  ردمان:  حمدي 
من  يتكون  الذي  نظامه  واجتثاث  وعائلته  الدكتاتور 
ومجالسه  وبرملانه  وحزبه  ودستوره  ومستشاريه  معاونيه 
التى  والفكرية  اإلعالمية  واألبواق  الشكلية  املحلية واألحزاب 
الرتكيبة  إسقاط  وبالتاىل  حكمة  سنني  طيلة  مهامه  سهلت 
الحاكمة  الطبقة  أنتجتها  التى  والقانونية  االقتصادية 
الفاسدة طوال عهد الدكتاتور وبفضله هذه الرتكيبة التى ال 
زالت قادرة عىل إعادة إنتاج الدكتاتورية والظلم االجتماعى 

واملذلة الوطنية بأقنعة جديدة
Mohammad M Al-wazir: يعني انتخابات

مجموعته  و  الرئيس  اسقاط  يعني  يمني:  وطني  حر 
كانت من الحكومة أو من أرسته

وأنا  النظام...  إسقاط  يريد  الشعب   :Saleem Salman
أدوات  كانوا  َوَمْن  النظام  من  جزء  هي  األحزاب  أن  اعتقد 
النظام  بإسقاط  يطالبون  الشباب  خرج  وحني  النظام... 
الفاسدين وأنا اعتقد أن  ليس املقصود عفاش فقط بل كل 
الثورة سوف تنجح حني يعرتف الشباب أن ال وصاية عليهم 
يكون  الشعب  فقط  هنا  العقاب.  من  معفي  أحد  ليس  وأن 

أسقط النظام...
عيل مفضل: إسقاط النظ���������ام بكل رموزه.

اسقاط  يريد  الشعب  أن  بمعنى   :Zahra Alhashmi
النظام وكل رموزه السابقة و التي تتخفى اآلن يف الساحة 
والتي كان لها جرائم شهدها العالم.. ولن تكتمل هذه الثورة 

إال بسقوط الجميع.
الشعب  أن  يعني   Mohammed Ahmed Ishaq
ويريد  الفاسدين  رموزه  بكل  والفساد  الظلم  إسقاط  يريد 
من  الثورة  كانت  لو  واعتقد..  مظلوم،  لكل  العدالة  تطبيق 
قوانني  تطبيق  أجل  من  وليست  فقط  فاسد  إسقاط  أجل 
تحمي حقوق املواطنني وتحمي الشعب مستقبال وأن يكون 
القانون فوق الجميع فإنه سريحل نظام فاسد ويجيء غريه 
والثورة لم تحقق يش من أهدافها وستخدم أشخاًصا وليس 

شعبًا بأكمله.
املتعلم الهاشمي: يعني أن تسقط جميع أركان النظام 
السابق املشاركة يف الحكم بما فيها الربملان وتعديل للدستور 
تطالب  خرجت  التي  الثورة  أهداف  مع  يتوافق  بما  الحايل 

بإسقاط النظام ومحاكمة كل من فاسد عاث ىف األرض.
رموزه/  بكل  الحاكم  النظام  إسقاط  الغييل:  عبده 
بال  ومحاكمتهم  للوطن.  ولخيانتهم  ولظلمهم  لفسادهم 

استثناء حتى يكونوا عربة لغريهم@
Mohammed Al Mizhani: إسقاط حكم الدكتاتور 
جديد  دستور  وصياغة  الجيش  هيكلة  وإعادة  عفاش  عيل 
والقانون  املؤسسات  دولة  وبناء  الديمقراطي  العمل  ينظم 
مربوطة  غري  املؤسسات  دولة  وتبقى  يأتي  من  ويأتي 

بشخص ما.

استراتيجيات الهزيمة
فطر  التي  الفطرة 
ال  عليها  الناس  الله 
يف  كبري  أثر  ذات  تزال 
لكنهم  الناس،  أغلب 
كثري  بركام  يدفنونها 
واألفعال،  املواقف  من 
بأفكار  سوغوها  التي 
تصفهم  مغلوطة 
م��زورة  مواجهة  يف 
بينما  الباطل،  مع 
صفه،  يف  يقفون  هم 
يدعمونه،  يسندونه، 
أن  إذ  جانبه،  يقوون 
فطر  التي  الله  فطرة 
تمكن  ال  عليها  الناس 
مساندة  م��ن  امل��رء 
فكل  رصاحة،  الباطل 

من يساند الباطل يضع لنفسه مربرات تصور له مساندته 
للباطل كموقف مع الحق، فيندفع يف سبل الشيطان وكأنه 
سبيل الله! بعد أن يكون قد خدع نفسه بما يريح باله من 
تأنيب الضمري، ولكن ذلك ال يغري من حقيقة الواقع شيئا، 

فيظل املوقف املغلوط رقما يضاف إىل رصيد الباطل.
من الالزم أن ننبه إىل أن الكثري من الناس يتخذ من هذه 
الفكرة مخططا اسرتايجيا يمارس به حياته، وينطلق منه 
إىل مواقف مهمة، وهو أكثر الناس مخادعة لنفسه، إذ يقنع 
نفسه:  قرارة  السكوت موقف سليم، ويقول يف  بأن  نفسه 
ال ريب يف أن صمتي ال يصب يف مصلحة الباطل، وبرسعة 
كبرية تصدر منه التنازالت عند اشتداد األمور عليه، وتوايل 
الضغوط املحيطة به، ويتخىل عن مبدأ الصمت، فينتقل إىل 
مربع أسوأ من املربع الذي كان فيه، حيث يتحرك يف سبيل 
الباطل رصاحة، ولكنه لن يعدم املربرات الواهية، ولن يفعل 
إال ما يحقق مصالحه ال مصلحة الدين، ويبحث عن رضا 

نفسه ال رضا الله.

امل��واق��ف  إن 
الصادقة التي تساند 
إال  يتخذها  ال  الحق 
العزيمة  أصحاب 
واإلرادة  القوية، 
والنفوس  الصادقة، 
تجد  وقلما  الحرة، 
من  انفك  شخصا 
أغالل طمعه، وتفلت 
هلعه،  ربقة  من 
يسمح  فاإلنسان 
لآلخر بأن يستعبده 
منه  رغبة  ويستغله 
زائ��ف  شعور  يف 
وتأمني  بالطمأنينة، 
امل��ادي،  املستقبل 
وقائع  أرتنا  وطاملا 
التاريخ هذه االنقالبات يف املواقف من الصمت إىل املشاركة 
الباطل، وال فرق بني من يسعى  أركان  ترسيخ  الفعلية يف 
ال  إيجابي، فكل موقف  بفعل  أو  الباطل بصمته،  تأييد  إىل 

يحسب مع الحق يصب يف معسكر الباطل.
ومن األجدى لكل من يختارون املواجهة مع الباطل أن يضعوا 
كل الساكتني واملرتددين يف ذات املواجهة، فهم محسوبون عىل 
الباطل وإن كانت فعاليتهم فيه تختلف يف درجة أثرها، فهم 
يف وجهك خري لك منهم يف ظهرك، فهم ال يقدرون أن يدافعوا 
عن قناعتهم، وال أن يتمسكوا بحقوقهم، فلعلهم يطعنونك يف 
نفسية  مختزال  الفرزدق  قال  كما  عليك،  يبكون  وهم  ظهرك 
الشهيد/ الحسني بن عيل،  الثائر  الكوفيني عندما قابل اإلمام 

فقال: »قلوبهم معك.. لكن سيوفهم عليك«.
إن التحجج والتسويف واختالق األعذار لهو ديدن الناس 
أن  حني  يف  مبدأ،  عن  تخلوا  وكلما  موقف،  يف  فرطوا  كلما 
العزم والهمة العالية والسعي الدؤوب إىل الغايات الرشيفة 

هو ما يدفع إىل النرص يف كل مواجهة مع الباطل.
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دبلوماسي غربيمشروع قراراجتماع تأسيس

مسريات حاشدة

تعز.. استشهاد
يوم االثنني املنرصم اجتماعها األول برئاس�ة االستاذ 
ع�يل منص�ور األقهومي وبحض�ور نائبه ورؤس�اء 
اللج�ان الفرعي�ة ومقرريها وذلك من أجل توس�يع 
قوام اللجنة التحضريية واس�تكمال تش�كيل اللجان 

الفرعية.
وكان ق�د اجتم�ع بمحافظ�ة صعدة يوم الس�بت 
املايض أغلب املكونات السياسية والثورية والشبابية 
والش�خصيات االجتماعي�ة والديني�ة ورج�ال املال 
واألعم�ال وأعض�اء م�ن مجل�س النواب ومش�ايخ 
اللجن�ة  وإش�هار  لتش�كيل  املحافظ�ة  ووجه�اء 
التحضريي�ة للملتقى العام للتنظيم�ات الثورية وقد 
تمخ�ض عن االجتماع تش�كيل لجن�ة تحضريية من 
واح�د وعرشين عض�وا، واختري نايف عب�د الله أبو 

خرفشة منسقا عاما، وأسامة حسن ساري نائبا.
كم�ا تم إق�رار خمس لج�ان )سياس�ية، إعالمية، 
العدي�د  ميداني�ة، س�كرتارية، مالي�ة(، وس�تتوىل 
من امله�ام املتعلق�ة بالتصعي�د اإلعالم�ي والثوري 
والتخاط�ب  التنس�يق  وك�ذا  الدع�م،  واس�تقطاب 
والتعام�ل م�ع كافة املكون�ات الثورية والسياس�ية 
باملحافظة باإلضافة إىل املش�اركة يف إعداد وصياغة 
الهيكلية العامة للملتقى وال�رؤى واألهداف وتقديم 
اس�رتاتيجية وخطة عملية تتناسب مع الواقع بشكل 

خاص يف محافظة صعدة.
يأت�ي ذلك بع�د مش�اورات عديدة أجرته�ا لجنة 
الن�زول امليدان�ي املكلف�ة م�ن تحضريي�ة امللتق�ى 
بصنعاء برئاس�ة املنس�ق الع�ام الدكت�ور/ محمد 
وع�ون  األك�وع،  هم�دان  وعضوي�ة  القاه�ري، 
الضاعن�ي، وأحم�د الرازح�ي، مع القوى الش�بابية 
الثورية واملكونات السياس�ية ومع املكتب الس�يايس 
ألنصارالله، والتنس�يق والتوافق عىل تش�كيل البذرة 
األوىل للملتق�ى يف املحافظة، بما فيه رضورة املرحلة 
الثورية لتحقيق الحسم الثوري وبناء الحلم الوطني 

الشعبي للجميع »بناء الدولة املدنية الحديثة«.
وق�د حظ�ي امللتق�ى الع�ام للتنظيم�ات الثورية 
برتحيب واس�ع وتفاع�ل فريد بني القوى الش�بابية 
الش�عبية، وأغل�ب املكون�ات السياس�ية والثوري�ة 
واالجتماعية وأعض�اء املجلس املحيل ومدراء العموم 
بمحافظ�ة صعدة التي اعتربته رضورة ملا يتناس�ب 
م�ع واقع املحافظ�ة، وحامل س�يايس يمكن الركون 
إلي�ه، والتفاعل معه، معلنني دعمهم الكامل للملتقى 

زي�ارة اس�تمرت ألكث�ر من أس�بوعني التق�ى خاللها 
مختل�ف األطراف أن القادة اليمنيني  يف اليمن حس�ب 
قوله يتحملون وحدهم مسئولية كرس الجمود الحاصل 
ووض�ع اليمن ع�ىل طريق اإلص�الح الش�امل، وإنهاء 
معان�اة اليمنيني الذين ق�ال عنهم انهم يب�دون تكيفا 
مذه�ال م�ع األوض�اع املأس�اوية املحيطة به�م )إنما 

لصربهم حدود(.
وال تخف�ي أط�راف محلية وإقليمي�ة مخاوفها من  
م�رشوع قرار يتص�ل باليمن يق�دم إىل مجلس األمن 
يمهد لتدويل القضي�ة اليمنية  ’يف ضوء ترسيب أنباء 
نق�ال عن مص�در يف مكت�ب نائ�ب الرئي�س عبدربه 
منص�ور ه�ادي يف ترصيح خ�اص لبي ب�ي يس عن 
توج�ه أمريكي بريطاني فرنيس � بموافقة خليجية � 
إلحال�ة امللف اليمني إىل مجلس األم�ن الدويل لتطبيق 
املب�ادرة الخليجي�ة وفق�اً للبند الس�ابع. ه�ذا ويرى 
مراقب�ون خطورة ه�ذه الدعوات والس�عي األمريكي 
والخليجي والس�عودي بالخصوص الت�ي تهدف إىل 
إدخال البلد يف رصاعات وحروب أهلية تمهيدا لفرض 
وصاي�ة  وتدخل غربي مبارش ع�ىل غرار ما حصل يف 
العراق وأفغانستان، مس�تغربني ومحذرين يف الوقت 
نفس�ه  وواضعني ألف عالمة  استفهام  حول كل من 
يدور يف فلك األمريكيني ويش�يد بأدوارهم املش�بوهة، 
وقد استغربوا أيضا من  ترصيحات تشكر األمريكيني 
وتثم�ن جهودهم  صدرت من بعض من يفرتض أنهم 

من مؤيدي الثورة.
وقد عرب بعض  ش�باب الث�ورة عن قلقهم البالغ إزاء 
هذه  التحركات، مؤكدين أن أحد أس�باب خروجهم إىل  
الس�احات هو ارته�ان النظام للخ�ارج وعمالته الغري 

محدودة.
ويرى الثوار املرابطون يف الساحات بأن التحركات 
الدولي�ة مش�بوهة، وأنها ليس�ت س�وى تطويل عمر 
النظام املتهال�ك، وترتيب األوضاع وف�ق مصالحهم، 
ويف ذات الوق�ت يحم�ل الث�وار  كل م�ن يتماىش مع 
النظ�ام وتلك التح�ركات املس�ؤولية نتيجة تعاطيهم 
ومجاراتهم لها، ومحاولة مغالطة الثوار متناسني بأنه 
ال م�كان الي�وم  للمراوغة، وأن أبناء الثورة وش�بابها 
يدرك�ون ما يج�ري حولهم، وما يراد به�م ولبلدهم، 
واضعني نصب أعينهم كل األح�داث واملجريات، وأنه 
ال يمكن أن تنطيل عليه�م  الخطوات املريبة واملتآمرة 

عىل ثورتنا.

فقد  الثوري  والزخم  الجو  عن  بعيدة  تكن  لم  مأرب 
بجرائم  منددة   املدينة  شوارع  طافت  مسريات  خرجت 
نظام صالح يف محافظة تعز، معلنة وقوفها ومنارصتها 

إلخوانهم من أبناء الحاملة.
-  ويف األحد املايض صعد شباب الثورة من احتجاجاتهم 
يف تنظيم عدد من املسريات االحتجاجية يف صنعاء وعدة 
مدن يمنية أخرى، جاءت عمليات تصعيد الشباب عقب 
بتسوية  إال  السلطة  يرتك  لن  انه  صالح  ترصيحات 
ما  من  للخروج  السياسية  األطراف  جميع  بني  سياسية 
اسماها »األزمة السياسية » والتي يعتربها الشباب ثورة 
صالح  رحيل  بمطلب  تمسكهم  مجددين  أزمة،  وليست 
ورفض املبادرة الخليجية التي تقدم بها مجلس التعاون 
الخليجي يف أكثر من صيغية معدلة لم يقتنع بها الشباب 
كونها لم تشمل محاكمة صالح وفاًء لدماء الشهداء وفقا 

لترصيحات مكونات الشباب يف الساحات. 
وخرجت من ساحة التغيري مسرية منددة بما سمي ببيان 
عىل  تؤكد  الفتات  املحتجون  خاللها  رفع  اليمن  علماء 
بالقصاص  واملطالبة  الشهداء  دماء  عىل  التفاوض  عدم 
من قاتليهم- حد قول املحتجني- وتحقيق كامل أهداف 
ثورتهم،وهتف الشباب بشعارات -هدم الكعبة يا علماء 
لدماء  بالوفاء  املسرية  ، وتعهدت  الدماء  أهون من سفك 
الشهداء وامليض يف التصعيد السلمي وإنجاح الثورة، كما 
يا   « منها  والفتنة ورددت هتافات  القتل  بفتاوى  نددت 

علماء الدفع املسبق.. حلم الثوار با يتحقق«. 
لنظام  موالني  علماء  يمنية  قبائل  دعت  ذلك  غضون  يف 
التي أصدروها بعدم جواز  الفتوى  صالح بالرتاجع عن 
املظاهرات االعتصامات واستخدام القوة ضد املعتصمني 
داعني  األمر،  ويل  عىل  والخروج  وامليادين  الساحات  يف 
أنها  باعتبار  بالثورة  االلتحاق  إىل رسعة  املواطنني  كافة 
لهم  املستقبل  ستصنع  وانها  للشعب  الوحيد  املخرج 

وألجيالهم.
تظاهرة  األحد   مساء  صنعاء  العاصمة  شهدت  كما 
الرباط غرب  انطلقت من مدخل شارع  نسائية حاشدة 
ونددت  ونظامه  صالح  بمحاكمة  طالبت  التغيري  ساحة 
بفتاوى علماء السلطان. وهتف حرائر صنعاء »يا علماء 

العائلة.. هذي الفتوى باطلة«. 
الضالع وذمار وشبوة وسقطرى والحديدة هي األخرى 
شهدت تظاهرات حاشدة األحد تأكيدا عىل سلمية الثورة 
علماء  جمعية  بفتاوى  منددة  الحسم،  برسعة  ومطالبة 
األجر،  مدفوعة  فتوى  اعتربوها  والتي  العائيل،  النظام 
مش  الشهداء  دم  السلطان..  عرش  علماء  »يا  وهتفوا 

مجان«. 

االشتباك( مع بعضهم البعض. سنرى من الذي يصل أوالً«.
وع�ىل الصعيد الس�يايس الخارجي ف�إن الوضع املتأزم 
يف اليم�ن وه�دوء صنع�اء الذي يس�بق العاصف�ة خرقته 
رس�الة تأييد س�عودية موجهة من العاهل السعودي امللك 
عبدالل�ه ايل الرئي�س صالح يف مضمونها اعتزاز س�عودي 
باس�تقباله ملدة ثالثة أشهر، الرسالة التي لم تندرج ضمن 
أي مناس�بة حمل�ت تأييدا سياس�يا للرئي�س صالح أمام 
مناوئيه، وبحس�ب مراقبني فإن الرصاع الخفي  واملتعاظم 
بني العائلة املالكة يف السعودية يلمس اثاره يف اليمن حيث 
يدعم جناح امللك عبدالل�ه ونجله الرئيس صالح ويعملون 
إلبقاء نظامه، فيما يتلقى اللواء عيل محسن وأنجال الشيخ 
األحمر دعما س�عوديا يقوده األمري س�لطان املكلف بملف 

اللجنة السعودية اليمنية الخاصة.

شعرية  وقصائد  فنية  لوصالت  املحتشدون  استمع  كما 
ثورية زادت حماس املحتشدين وكانت اللجنة التنظيمية 
اليمني  الشعب  أبناء  دعت  قد  الشعبية  الشبابية  للثورة 
العاملية  يوم«النرصة  يف  لالحتشاد  والخارج  الداخل  يف 

للثورة اليمنية
 تعهد فيها املشاركون يف املسرية بإنهاء نظام صالح.

و«ذمار«  »إب«  من  كل  شهدت  صنعاء،  جانب  وإىل   
مسريات  و«الحديدة«،  و«تعز«  و«حرموت«  و«عدن« 
للثورة  العاملية  »املنارصة  بيوم  سمي  ما  إلحياء  حاشدة 

اليمنية.« 
لتقديم  استعداد  عىل   وأنهم  صمودهم   عىل  مؤكدين   
املزيد من أجل الوطن، ومؤكدين أن نهاية صالح ونظامه 

املتهالك باتت قريبة.
ستة  وأصيب  قتال  شخصني  إن  عيان  شهود  قال  هذاو 
الحاج  محمد  عيل  محمد  توفيق  الطفل  بينهم  آخرون، 
تقاطع  هائل  شارع  مدخل  عىل  صالح  قوات  قصف  يف 
شباب  فيما  بصنعاء-  التغيري  ساحة  جنوب  الزبريي 
الثورة يقفون يف »يوم املنارصة العاملية للثورة اليمنية«... 
بجراح خطرية عندما أطلقت القوات الحكومية واباًل من 

القذائف عىل املدخل الغربي لساحة التغيري. جوارهما 
جابت  غاضبة  ليلية   مسريات  العاصمة  شهدت  كما   -

ساحة التغيري تنديدا بالقصف االنتقامي ملدينة تعز. 
- الحديدة شهدت مسرية مليونية احتجاًجا عىل قصف تعز 
وصنعاء ، وهتفت: ميناء من أجل التغيري.. ال للقتل والتدمري، 

القص�ف، يف حالة ترويع لم تش�هدها املدينة من 
قبل.

وذكرت مواقع إخبارية محلية نقال عن مصادر 
عس�كرية قوله�ا إن القصف الذي ط�ال تعز ليل 
األربعاء املايض استخدم فيه أسلحة جديدة – وأن 
القذائف صناعة أمريكية ونوعية متطورة تنفجر 

إىل عرشات الشظايا وتحدث أرضاراً بالغة. 
وش�هدت تع�ز موجة ن�زوح جديده للس�كان 
الفاري�ن م�ن املناطق الت�ي دخلتها االش�تباكات 

املسلحة مؤخرا.
ويناش�د أه�ايل وأبناء تع�ز منظم�ات املجتمع 
ال�دويل وحق�وق اإلنس�ان ودول العال�م برف�ع 
الرشعية عن نظ�ام صالح وعدم التعامل معه ألن 

ذلك يجعله يتمادى يف قمع الشعب.
وقد خرجت األربعاء مسرية حاشدة بمدينة تعز 
ونفذ املتظاهرون وقفة احتجاجية بجولة املس�بح 
تندي�دا واحتجاج�ا ع�ىل أعم�ال القص�ف  الذي 
تتعرض له املدينة من قبل قوات الرئيس الساقط 

الرشعية.
كما خرج ش�باب جامعة تعز يف مسرية حاشدة  
عقب تنظيمهم وقفة احتجاجية رفعوا فيها  صور 
»الشهداء« وهتافات ثورية للتنديد واالستنكار ملا 
تتع�رض له مدينة تعز من قصف وتدمري ش�امل 
وجرائ�م بح�ق اإلنس�انية واملواطن�ني العزل من 
قبل قوات النظام اإلجرامي وللتأكيد عىل مواصلة 
العم�ل الث�وري الس�لمي حت�ى إس�قاط النظام 
ومحاكم�ة قادته عىل جرائم الح�رب التي ترتكب 

ضد اإلنسانية.
وباإلضافة إىل مس�رية نس�ائية بجانب مس�رية 
ألطف�ال املحافظة جابت�ا مدينة تع�ز تنديدا بما 
تتعرض ل�ه املدينة من قص�ف وعنف دموي من 

قبل قوات النظام القمعية.
 ه�ذا وقد ش�هدت  ع�دة محافظات مس�ريات 
غاضبة من�ددة  بالقصف الوحي الذي تعرضت 
له تعز متعهدة  بمواصلة الحس�م الثوري والوفاء 

لدماء الشهداء. 

حت�����روا ال��ص��دق
أمام واقع األمة املزري وأمام ما فرضه 
االستبداد واالستعمار عىل شعوبنا العربية 
ومرض،  وفقر  تخلف  من  واإلسالمية 
الحريات  وانعدام  العدل  غياب  وأمام 
ورخص  الجريمة  أصناف  وتفي 
واملحسوبية  الرشوة  وشيوع  الضمائر 
السيد حسني  يقول  والذمم  املواقف  وبيع 
بدر الدين الحوثي »إن العلماء يف مواجهة 
الناس  ذلك يرون أنفسهم معذورين، ألن 
قد  الناس  فيما  معهم،  يتجاوبون  ال 
يعملوه،  أن  يجب  ما  ثمة  ليس  أن  يرون 
يتساءل  ثم  شيئا،  يقولوا  لم  العلماء  ألن 
تبادل  بحالة  ما وصفها  السيد مستنكرا  
متهادنني  ألسنا   : قائال  واملربرات  األعذار 
فيما بيننا؟؟؟ ويضيف : لكن يوم القيامة 
وال  نحن  ال  نعذر  فال  الواقع  يكشف  قد 

علماؤنا أمام الله سبحانه. 
القايص  يعلم  كما  املسلمني  واق��ع   
والداني ليس كما يرام وليس من الصحة 
التي  املسؤولية  تسقط  بحيث  والعافية 
مقدمتهم  ويف  األمة  أبناء  كافة  يتحملها 
يقول  وتعاىل  سبحانه  الله  الدين،  علماء 
تأمرون  للناس  أخرجت  أمة  خري  كنتم   «
باملعروف وتنهون عن املنكر » لكن مالذي 
حدث؟؟ � يتساءل مؤسس مسرية أنصار 
السوء  علماء  يقدم  ألم   : ويضيف   � الله 
لخدمة  كوسيلة  واإلسالم  الكريم  القرآن 

اليهود والنصارى يف نهاية املطاف؟؟
االنحطاط  مالمح  بعض  يستعرض  ثم 
السكوت  ملكلف  يجوز  ال  الذي  والهوان 
بإزائه قائال : الكثري ال يعرفون وضعيتنا 
هذه، ال يعرفون موقعنا أمام الله سبحانه 
موقع  تحت  موقع  إنه  وأردف:  وتعاىل 
اليهود والنصارى، ويخاطب األمة بمرارة 
وحرسة: إن كنتم تفهمون هذه )العبارة( 
الحالة  وهي   � والنصارى  اليهود  تحت 
الذي  التيه  نظره  وجهة  من  تشبه  التي 
قال  أن  بعد  بني إرسائيل  الله عىل  رضبه 
أدخلوا  قوم  »يا   ) )ع  عيىس  نبيهم  لهم 
وال  لكم  الله  كتب  التي  املقدسة  األرض 

خارسين  فتنقلبوا  أدباركم  عىل  ترتدوا 
أنت  »أذهب  األخري  يف  قالوا  »فرفضوا، 
وربك فقاتال إنا هاهنا قاعدون، قال فإنها 
يف  يتيهون  سنة  أربعني  عليهم  محرمة 

األرض فال تأس عىل القوم الفاسقني«
الله  رضب  بسببها  التي  األشياء  ومن 
السيد  الذلة عىل بني إرسائيل كما تحدث 
حاكيا نص اآلية القرآنية : ذلك بما عصوا 
وكانوا يعتدون« ويف تبيينه  لها قال: أنهم 
بآيات  ويكذبون  األنبياء  يقتلون  كانوا 
عليه  ستر  واعتدى  عىص  ومن  الله، 
املسؤولية،  يف  فرط  من  واملسكنة،  الذلة 
كعرب  مسؤوليتنا  يف  فرطنا  عندما  نحن 
أصبحت جريمتنا أكرب من جريمة اليهود 
يف  السيد  يجيب  ؟؟  ملاذا  والنصارى... 
أن  الله(  أمام  للجميع  عذر  )ال  ملزمة 
املفرطني كبرية وعظيمة  املسلمني  جريمة 
اختلف  وإن  وتداعياتها  آثارها  باعتبار 

شكلها..
بجدية  يلتفتوا  أن  الناس  من  يطلب  ثم 
الله  ما حكاه  إىل  ينظروا  وأن  واقعهم  إىل 
عن بني إرسائيل ال فتا إىل أن الله اختارهم 
واصطفاهم وفضلهم عىل العاملني،وعندما 
فرطوا يف املسؤولية وعندما قرصوا وتوانوا 
رضب  واالعتداء  العصيان  منهم  وانطلق 

الله عليهم الذلة واملسكنة 
فالقران عندما تحدث عن بني ارسائيل 
يف قوله » ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون« 

مدلولها  عامة يف  اآلية  أن  إىل  السيد  يشري 
والقارئ   للمخاطب  يقول  القران  أن  أي 
واعتديت،  عصيت  ما  إذا  بأنك  ولآلخرين 
ستعرض  مسؤوليتك،  يف  قرصت  ما  إذا 
واملسكنة  الذلة  عليك  ترب  ألن  نفسك 
أن  غري  ارسائيل،  بنوا  تاه  كما  تتيه  وأن 
ومن  العرص  هذا  يف  تبدلت  املعادالت 
إرسائيل  أن  السيد-  يقول  كما  الواضح- 
مهيمنة عىل العرب، أليس اليهود يستذلون 
القرآن  اىل  رجعنا  ما  واذا  ؟؟  املسلمني 
الله قد رضب عىل اليهود  الكريم نجد أن 
الذلة واملسكنة ، قال تعاىل » رضبت عليهم 
الله وحبل  الذلة أينما ثقفوا إال بحبل من 
من الناس وباؤوا بغضب من الله ورضبت 

عليهم املسكنة »
حال  مستغربا  جديد  من  يتساءل  ثم 
من  تحت  أذالء  نحن  فلماذا  إذن   : األمة 
من  تحت  ومساكني  الذلة  عليهم  رضبت 
تحت  وأصبحنا  املسكنة  عليهم  رضبت 

رحمتهم يف غذائنا ويف كل شؤوننا ؟؟
السبب كما يشري السيد متحدثا بضمري 
خطريا  تفريطا  فرطنا  أننا   : املتكلم 
وقرصنا تقصريا كبريا، وإال ملا كان اليهود 
ملؤوا  كانوا  وملا  الهيمنة  هذه  يمتلكون 

الدنيا فسادا.
علماء  ومسؤولية  دور  يخص  وفيما 
املسلمني  وص��ول  يف  ودوره��م  السوء 
السيد  يطلب  الحالة  هذه  إىل  والعرب 

حسني بدر الدين الحوثي من الشعوب أن 
تتربأ من كل صوت رفع يف تاريخ اإلسالم  
مؤرخي  أو  السوء  علماء  بأقالم  خط  أو 
السوء، ألنهم كما يقول :  عملوا عىل تدجني 
اال  التاريخ  الجور عىل طول  لحكام  األمة 
بلسان  السلطة  ثم خاطب علماء  سالمي، 
ماذا  انظروا  لهم:  نقول  قائال:  الشعوب 
انظروا ماذا  العرص،  أيديكم يف هذا  جنت 
يوم  أصواتكم  تركت  ما  أقالمكم،  تركت 
وال  الظالم  طاعة  يجب  تقولون:  كنتم  
ذريعة  تحت  الظالم  عىل  الخروج  يجوز 

الحرص عىل عدم شق عصا املسلمني.
الكارثية  اآلثار  مبينا  السيد  ويضيف 
والدرهم  الدينار  عمائم  تخلفها  التي 
األمة  السوء عىل مستقبل وحارض  وعلماء 
يتحركون  أصبحوا  كيف  أنظروا   : قائال 

)الحكام( كجنود ألمريكا وإرسائيل. 
وأصبحت الحكومات العربية واإلسالمية 
تخوض حربا رضوسا ضد شعوبها وضد 
اإلسالم نيابة عن اليهود والنصارى تحت 

مربر مالحقة اإلرهاب.
كل  أمام  مطروحا  السؤال  يزال  وما 
اإلرهابي  هو  من  عن  واملنصفني  العقالء 
بأساطيلهما  وإرسائيل  أمريكا  الحقيقي؟ 
وبوارجهما وصواريخهما التي تقتل يوميا 
وأفغانستان  وفلسطني  العراق  يف  األبرياء 
اإلرهاب  إن   أم  وغريها؟  وليبيا  ولبنان 
املستضعفة  الشعوب  عىل  تطلق  صفة 
التي  واملطحونة  املقهورة  والجماهري 
والجهل  واملرض  والجوع  الفقر  تعاني 
الذي فرضه عليها سلطان الجور املدعوم 

من أمريكا وإرسائيل؟ 
األمة محذرا  أبناء  السيد كل  ثم خاطب 
فخ  يف  الوقوع  مغبة  من  منهم   أحد  أي 
التفريط قائال : ما أخطر � وكررها ثانية 
: ما أخطر ما تجني عىل نفسك وعىل األمة 

باسم عالم وباسم علم..
حيث  إىل  العلم  يدفعنا  ال  حينما  وذلك 
سطرها  التي  املسؤولية  نتحمل  أن  يجب 

الخالق عز وجل يف القرآن الكريم.

النجاة وتجنبوا  فيه  فأن  الهلكة  فيه  رأيتم  فأن  الصدق  »تحروا 
الكذب فأن رأيتم فيه النجاة فأن فيه الهلكة« صدق رسول الله.

ما أجمل اإلنسان عندما يكون صادقاً واألجمل، أن صادقاً حتى 
وأفعاله  أعماله  جميع  يف  يصدق  عندما  أجمله  وما  نفسه،  مع 
أنه عندما يتحدث  وأقواله وكتاباته أيضا.. أحيانا يخيل لإلنسان 
يف السياسة يضطر أن يكذب، أو يحاول أن يلتّف عىل األمور التي 
يكتب أو يتحدث فيها ليجملها للقارئ أو املستمع، لكني أعتقد أن 
السياسة هي الصدق، أن النجاح هو الصدق، أن القبول يف الصدق، 

سواًء يف الدنيا أو اآلخرة.
سيما  ال  واملعلقني،  الكتاب  وجميع  األصدقاء  ولجميع  يل  دعوة 
مواقع  من  غريه  يف  أو  األيام،  هذه  انتشارا  األكثر  بوك  الفيس  يف 
النرش أو الجرائد واملجالت، أو أي وسيلة نرش، أن نتحرى يف نقل 
التأكد من اإلخبار التي تصلنا،  املعلومات، أن نحاول جاهدين يف 
والتي ننرشها يف الصفحات والقروبات أو أي وسيلة نرش، وعدم 

تزييف الحقائق، سواًء عن قصد أودون قصد.
مقصودة،  هجمات  وجود  الكلمات  هذه  أكتب  جعلني  ما 
مدججة بالكذب والتزييف والخداع ضد الثوار الشباب املستقلني، 
املتواجدين يف جميع الساحات وامليادين، الذين ال يتبعون أي جهة، 
أجل  »ثوار من  الحقيقيون  الثوار  أنهم هم  عليهم  والذين يصدق 
الثورة« الذين خرجوا ال ألجل مصالح أو أهواء شخصية أو... أو...

إلخ، والذي أنا عىل ثقة بأنهم خرجوا من أجل إحقاق الحق، ونرصة 
مدنية  دولة  أجل  ومن  الظلم،  وجه  يف  والوقوف  املستضعفني، 

حديثة تتساوى فيها الحقوق والحريات لجميع رشائح املجتمع.
هؤالء  ضد  واالفرتاءات  الدعائية  الحمالت  أن  األمر  يف  الغريب 
الشباب تأتي ولألسف من بعض  رشكاء الثورة، من نحن جميعا 
نتنفس هواء واحدا، ونفرتش أرضا واحدة، ويجمعنا شعار واحد 
عما  فضال  واحدة،  ساحات  يف  النظام«،  اسقاط  يريد  »الشعب 
يتعرض بعض الشباب يف الساحات الثورية، وعىل سبيل املثال ما 
تعرضت له صفحة »شباب الصمود« اإلخبارية، يف األيام املاضية 
منظمة  عملية  يف  الثورة«  »أعداء  قبل  من  إلكرتونيه  حرب  من 
ومدروسة جيدا، وهذا إن دل عىل يشء فإنما يدل عىل تأثري وفعالية 
ولكن  الحقائق،  وكشف  الحايل،  الوضع  تغيري  يف  الشباب  هؤالء 
تكميم األفواه وتقييد الحريات لن يجدي نفعا، وقد جرب سابقا 

َويَْمُكُروَن َويَْمُكُر اللَُّه َواللَُّه َخرْيُ اْلَماِكِريَن﴾ صدق الله العظيم.

الشعوب ت��دج��ني  ماكينات  وال��س��ل��ط��ان..  ال��س��وء  علماء 
عبدالله طه املهدي
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الحرية العزة الكرامة العدالة، شعارات أساسية لثورتنا، نعم.. فشعار الحرية 
هو من الشعارات الجذابة، والذي قيل حوله الكثري من الخطب والشعارات، 
فلوال  املستويات؛  عىل جميع  استقالل  بدون  ال حرية  قطًعا  معلوم  هو  وكما 
االستقالل ملا استطاع شعب أن يحقق حريته، وال أن ينظر بعني األمل لشعار 
حريته، ومع ذلك نرى جهات تريد سدل الستار عىل قضية االستقالل ومفهوم 
االستقالل والسعي نحو االستقالل، فالبعض يفعل ذلك عمًدا، والبعض اآلخر 
الرباقة والكاذبة  خبثًا ومكًرا، والبعض اآلخر مغرر به ينخدع من الشعارات 
ليقدم  بنفسه  هو  يسعى  والبعض  الصهاينة،  األمريكيون  يصطنعها  التي 

خدماته لألمريكيني، وهكذا.. فيا ترى ما هو االستقالل؟
عندما يستطيع شعب تقرير مصريه بنفسه بمنأى عن أيدي األجانب، وبعيًدا 
يُسلب  وعندما  يكون مستقال،  املخادعة  وتحركاتهم  املشبوهة  تدخالتهم  عن 
عزته  الشعب سيفقد  هذا  فإن   – بمصريه  األجانب  ويتحكم  استقالله  شعب 
الصهيوأمريكي عندما  األجنبي  فالعدو  أيًضا مصالحه،  وهويته، كما سيفقد 
يسيطر عىل مصري شعب فإنه ال يأبه بأمره وال يهتم بمصالحه، فالذي يأتي 
ليحكم قبضته عىل رقبة شعب فإنه ال يفكر إال يف مصالحه الذاتية أواًل وآخًرا، 
ِكنَي  وكما أخربنا الله عز وجل: ﴿َما يََودُّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َواَل اْلُمرْشِ
ذُو  َواللَُّه  يََشاُء  َمْن  ِبَرْحَمِتِه  يَْختَصُّ  َواللَُّه  َربيُِّكْم  ِمْن  َخرْيٍ  ِمْن  َعَليُْكْم  َل  يُنَزَّ أَْن 

اْلَفْضِل اْلَعِظيِم﴾.
والتضحيات  الشهداء  من  الكثري  وقدمت  انطلقت  التي  الثورات  هي  فكم 
والظلم،  »االستبداد  األول  املربع  إىل  عادت  وجيزة  فرتة  وبعد  الجسام، 
الداخيل  والتأخر  الواعية،  القيادات  اغتيال  نتيجة  بالثروات...إلخ«  واالستئثار 
أحيانًا، وأحيانًا انحراف يف املسارات الثورية الثابتة، فقد اندلعت ثورات كثرية، 
وبرزت وجوه ثورية متعددة، إال أنها كانت محدودة األمد؛ ألن القوى املستكربة 
استطاعت عىل مرور الزمن الضغط عىل هذه الثورات بلبسها الحق بالباطل، 
وتحويل مسارها بعّدة أوجه فتارة من خالل املساعدات واالبتسامات الزائفة، 
وسعي بعض القوى إليهم نتيجة قلة الوعي وطمعهم وجشعهم وتفكريهم يف 

املنصب ال غري.
بالله  مطلقة  وبثقة  ثابتة،  بخطوات  ينطلق  الذي  هو  الحق  فالثائر  نعم 
وبنفسه، فالثائر املنطلق من رحم معاناة وآالم الشعب، الثائر الواعي الصادق 
الواثق بنرص الله وتأييده بالطبع ال ينادي قوى الغزو واالستعمار بالتدخل، 
والنرصة ممن ال يريدون لنا الخري ﴿َما يََودُّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل اْلِكتَاِب َواَل 
َل َعَليُْكْم ِمْن َخرْيٍ ِمْن َربيُِّكْم َواللَُّه يَْختَصُّ ِبَرْحَمِتِه َمْن يََشاُء  ِكنَي أَْن يُنَزَّ اْلُمرْشِ

َواللَُّه ذُو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم﴾.
فغريب والله وألف غريب من يُسمي نفسه ثائًرا، وهو ينادي العدو الرئييس 
جنبه  إىل  وقف  حال  يف  وأنه  واملعني  النارص  بأنه  له  واإلقرار  بل  بمساعدته، 

فسيكون له املعني واليد اليمنى عىل أبناء شعبه ووطنه!
فالثورة إن لم تطهر الناس وأبناء الشعب بجميع فئاته من العمالة، وتستقل 
بقرارها ومصريها فليست بثورة، وليعلم شباب الثورة وكل حر يف هذا الوطن 
بأنه ال يمكن أن تنال الحرية والعزة والكرامة إال باالستقالل السيايس والثقايف 

واالقتصادي والعسكري.
ورصوا  وحدتكم،  عىل  حافظوا  األحرار،  الثورة  شباب  يا  نقول:  هنا  ومن 
صفوفكم، فكروا يف حلول ومخارج لوطنكم بعيًدا عن املسميات الضيقة، وثقوا 
بنرص الله، وال أحد يستطيع أن يقف أمام إرادتكم مهما امتلك من إمكانيات، 

ومهما حشد من أبواق إعالمية، فأي قوة ستقهر حتًما أمام إرادة الشعوب.

أقدمت قوات الفرقة األوىل مدرع  ظهر األربعاء 
عىل  مبارشة  بصورة  النار  إطالق  عىل  املايض 
امللتقى  عضو  املنصور«  »مصطفى  من  كل 
الكريم  الثورية، و حمزة عبد  للتنظيمات  العام 
وعضو   « الصمود  شباب  يف  الناشط  املحاقري 
وإصابته  الثورية،  للتنظمات  العام  امللتقى 
األيرس،  فخذه  أحدهما  اخرتق  ناريني  بعيارين 
فيما أصاب العيار الثاني يده اليرسى، وبحسب 
للفرقة  التابعني  الجنود  فإن  العيان  شهود 
التغيري  لساحة  الغربي  املدخل  يف  املرابطة 

صنعاء قاموا بشتم الناشط املحاقري بعبارات ال 
تليق ودونما سبب يدعو لذلك  وبرغم استجابته 
انهم  اال  جانبا  وركنها  بسيارته  بالتوقف  لهم 
استدعى  ما  مبارشة  بصورة  النار  عليه  اطلقوا 

إسعافه إىل مستشفى أزال بالعاصمة صنعاء.
الناشطني  عىل  االعتداء  حوادث  وتعددت 
والثوار من شباب الثورة واعتقال العديد منهم 
)امللتزمة(  مدرع  األوىل  الفرقة  قوات  قبل  من 

بحمايتهم وحماية ساحة االعتصام.
املتكررة  االعتداء  حوادث  بان  مراقبون   ويرى 
الدور  ما  الفرقة تضع سؤاال كبريا حول  قبل  من 
الذي تلعبه هذه القوات. ويضيف هؤالء بفرض ان 

أحد الشباب والذين يبذلون دماءهم رخيصة من 
أجل كل اليمن أخطأ بشكل ما- هل يكون التعامل 
معه مبارشة بالرصاص الحي؟ وهل هذه القوات 
ال تعي إال هذه اللغة؟ وهل حظ شباب اليمن الثائر 

النار فقط حتى ممن يدعون حمايتهم؟
الثورية_  التنظيمات  استنكرت  وقد  هذا 
يف  االعتداءات  والحديدة  وإب  وتعز   صنعاء، 
قالت  لها،  العام  امللتقى  عن  الصادر  البيان 
امللتقى: يرفض بشكل قاطع مثل هذه  إن  فيه 
السلمية  الشعبية  للثورة  التي تيسء  الترصفات 
الحادث  حول  شفاف  تحقيق  فتح  اىل  ويدعو 

بعد ضبط الجناة.

كما عودتنا صعدة يف كل جمعة  يحتشد فيها عرشات  
و،  الفساد  جذور  اقتالع  عىل  منهم  إرصار  يف  اآلالف  
واأليادي العميلة للصهيو أمريكية الذين صادروا قرارنا، 
وتحكموا بمصري بلدنا ، ففي  الجمعة  املاضية تميزت 
الذكرى  بإحياء  توجت   املسرية  كون  سابقاتها؛  عن 
السنوية األوىل للرصخة بمناسبة مرور عرش سنوات عىل 

الرصخة املباركة.
لعام  القعدة  ذي  2من  املاضية   الجمعة  ففي   
محافظة  أبناء  من  اآلالف  عرشات  خرج  1432ه��� 
أخرى  ومحافظات  املجاورة  واملحافظات  صعدة 
املدينة؛   شوارع  جابت  حاشدة  جماهريية  تظاهرة 
السيد  املؤسس  أطلقها  التي  العظيمة  الرصخة  رافعة  

القائد / حسني بدرالدين الحوثي ) رضوان الله عليه( 
.ففي  أول يوم من أيام إحياء فعاليات الذكرى السنوية 
العديد  القعدة / 1432ه�، شهدت  للرصخة 3 / ذي 
من مناطق محافظة صعدة إقباالً جماهريياً شعبياً كبرياً 
املناسبة، والتي عربوا من خالل حضورهم  إلحياء هذه 
الكبري عن مدى ارتباطهم الوثيق بهذه الرصخة التي من 
احتالل  إىل  الرامية  األمريكية  املخططات  عرفوا  خاللها 
وبصرية يف  ثرواتها، وزادتهم وعياً  الشعوب واستغالل 
الراهنة  املرحلة  هذه  يف  الالزمة  املواقف  واتخاذ  معرفة 
من أن الخطر الحقيقي وصناع اإلرهاب هم األمريكيون 
واإلرسائيليون، وأن الحل األمثل ألمتنا اإلسالمية والعربية 
التعرف عىل  الكريم من أجل  القرآن  أن تنهج نهج  هو 
أعدائها وكيف تتعامل معهم.  وتخللت أسبوع الرصخة 
من  املستمدة  والتوعوية  الثقافية  الفعاليات  من  العديد 

ثقافة القرآن الكريم.
تعرف  لم  متوالية  حروب  ستة  شهدت  التي  صعدة 
وصوت  الرصاص،  أزيز  سوى  والهدوء  األمن  فيها 
املدفعية، ودمار الصواريخ، وتحليق الطائرات، من أجل 
واملستكربين   الطغاة  وجوه  يف  ارتفعت  رصخٍة  إسكات 
أبت  ولكنها  وعمالئهم.  واإلرسائيليني  األمريكيني   من 
أمام كل  إال الصمود والوقوف بكل ثبات وعزة وكرامة 
ذلك العدوان الهمجي، مستمدة من الله العون والنرص، 
من  التي  وبرصختها  هداها،  وأعالم  بقرآنها،  متمسكة 
أجل ذلك كله قدمت أبنائها شهداء يف سبيل الله. فهنيئاً 
األمثلة  أروع  بدمائهم  سطروا  الذين  الشهداء  لهؤالء 
صعدة  ت  صار  الزكية  الطاهرة  فبدمائهم  للتضحية، 
اليوم معقل الثورات، وحصن الثقافات، ومهد األحرار، 

ومقربة الطغاة األرشار.

صاروا  اليوم  اإلسالم  فأعداء  نفسه،  يعيد  التاريخ 
استهداف  وعىل  املسلمة،  األمة  مسخ  عىل  حرًصا  أشد 
العلماء، والعمل عىل تدجينهم وتحويلهم إىل مجرد أذيال 
عند  لتصديرها  فتاوى  وطباخي  واملستكربين،  للطغاة 
يعيد  فالتاريخ  الطلب!!نعم  وحسب  إليها  الحاكم  حاجة 
نفسه، وهاهم الذين كانوا يفتون باسم العلم والعلماء يف 
حروب صعدة والجنوب،  قد عادوا من جديد الستخدام 
قمع  عىل  للنظام  )الضمني(  التحريض  يف  الدين  عباءة 
املتظاهرين واملعتصمني الذين اعتربتهم فتوى )العلماء( 
سببا يف سفك الدماء والتعدي عىل األمن وقطع الطرقات 
ويف  للرشع،  مخالفة  يرفعونها  التي  شعاراتهم  واعتربت 
القمع  بأعمال  النظام  قيام  أن  الفتوى  تعترب  املقابل 

)جهادا يف سبيل الله(.
 وهذا ديدن علماء السلطان: يفتون بقتل وذبح كل من 
وذبحوا  واملستكربين  الطغاة  وجه  يف  الحق  بقول  تفوه 
يف  رسخوا  و  اإلسالم،  عىل  وتقولوا  الوريد،  من  اإلسالم 
األذهان أن الظالم محاط بسياج من الحصانة والقداسة، 
وأنه ظل الله يف األرض، وجّوزوا الدعاء له وقالوا بوجوب 
عليه  والخروج  منازعته  املتسلط، وحرموا  املتغلب  طاعة 
والنكري ألفعاله، وحشدوا روايات كاذبة ونسبوها لرسول 
اإلسالم، وهو منها بريء، ومن تلك الروايات: روايتهم أن 
النبي صىل الله عليه وآله وسلم - وصانه- قال: »يكون 
أئمة ال يهتدون ب�هداي وال يستنون بسنتي،  من بعدي 
وسيقوم فيهم رجال قلوب�هم قلوب الشياطني من جثمان 
أدركت  إن  الله  رسول  يا  أصنع  كيف  قلت:  قال:  إنس« 
ذلك، قال: »تسمع وتطيع لألمري وإن رضب ظهرك وأخذ 

مالك فاسمع وأطع «. 
رسول  الجعفي  يزيد  بن  سلمة  سأل  أخرى:  ورواية 
الله فقال: يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون 
ثم  عنه،  فأعرض  تأمرنا؟  فما  حقنا  ويمنعون  حقهم 
الثالثة، فقال: »اسمعوا  سأله، فأعرض عنه، ثم سأله يف 

وأطيعوا فإن عليه ما حمل وعليكم ما حملتم«. 
وما روي عن النبي صىل الله عليه وآله وسلم: »ستكون 
أنكر  ومن  برئ،  عرف  فمن  وتنكرون،  فتعرفون  أمراء 
قال:  نقاتلهم؟  أفال  قالوا:  وتابع«  ريض  من  ولكن  َسِلْم، 

»ال، ما صلوا«.
وآله وسلم:  الله عليه  النبي صىل  أيضا: عن  وما روي 
َويَُصلُّوَن  َويُِحبُّونَُكْم  تُِحبُّونَُهْم  الَِّذيَن  ِتُكُم  أَِئمَّ »ِخيَاُر 
تُبِْغُضونَُهْم  الَِّذيَن  ِتُكُم  أَِئمَّ اُر  َورِشَ َعَليِْهْم  َوتَُصلُّوَن  َعَليُْكْم 
َويُبِْغُضونَُكْم َوتَْلَعنُونَُهْم َويَْلَعنُونَُكْم «. ِقيَل يَا َرُسوَل اللِه 

الََة  الصَّ ِفيُكُم  أََقاُموا  َما  »الَ  َفَقاَل  يِْف  ِبالسَّ نُنَاِبذُُهْم  أََفالَ 
َوالَ  َعَمَلُه  َفاْكَرُهوا  تَْكَرُهونَُه  َشيْئًا  ُوالَِتُكْم  ِمْن  َرأَيْتُْم  َوإِذَا 

تَنِْزُعوا يًَدا ِمْن َطاَعٍة«.
وما روي أيضا: »من كره من أمريه شيئا فليصرب، فإنه 

من خرج من السلطان شربا مات ميتة جاهلية«.
وما روي أيضا: عن عبادة بن الصامت، عن النبي صىل 
أن تروا  إال  أهله  األمر  ننازع  الله عليه وآله وسلم: ¬»أال 

كفًرا بواًحا عندكم من الله برهان«.
وما روي أيضا: عن عبدالله بن وهب قال: قال رسول 
وأمور  أثرة  ستكون   « وسلم:  وآله  عليه  الله  صىل  الله 
قال:  ؟  تأمرنا  فما  الله  رسول  يا  قالوا:   » تنكرون�ها 

»تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم«. 
الوالة:  شأن  يف  قال  الله  صانه  النبي  أن  روي  وما 
حرج  ال  أن  يعني  الصالة«  فيكم  أقاموا  ما  »أطيعوهم 
وإن  حتى  أمره  وامتثال  للوايل  الخضوع  من  األمة  عىل 
واللواط،  الزنى،  من  الفواحش:  وارتكب  الخمر،  رشب 
وأخذ األموال من الحرام، واستأثر بمال املسلمني لنفسه، 

وإحياء شهواته، وغرق يف املنكرات إىل أذنيه.
ملوك  مطبخ  من  خرجت  روايات  أن�ها  شك  من  وما 
الذي  )ص(  النبي  يتفوه  أن  يعقل  وهل  أمية،  بني 
من  واألحمر  األَْسَود  وقارع  واألنصار  املهاجرين  قاد 
اإلنسان  شأن  ورفع  والعدل،  والكرامة،  الحرية،  أجل 
للظاملني  وليس  وحده  لله  عبداً  ليكون  الله؛  كرمه  الذي 

املستبدين- بروايات كهذه تحث عىل الذل والهوان؟!. 
أن  الرسل  وخاتم  األحرار،  املجاهدين  إلمام  يجوز  ال 
يقول كالما يُدجن به األبطال، ويطأطئ هامات الرجال، 
بل قال لهم وألمته إىل يوم القيامة: »من رآى منكم منكرا 
لم يستطع  لم يستطع فبلسانه، فإن  فليغريه بيده، فإن 

فبقلبه وذلك أضعف اإليمان« 
وقال فيما روي عن زيد بن عيل عليه السالم، عن آبائه، 
عن النبي صىل الله عليه وآله وسلم: »ال قدست أمة ال تأمر 
باملعروف وال تنهى عن املنكر، وال تأخذ عىل يد ظالم، وال 

تعني املحسن، وال ترد امليسء عن إساءته«
حتى  فتطرف  منكرا  ترى  لعني  يحل  »ال  )ص(  وقال 
تغريه أو تنتقل«. وقال صىل الله عليه وآله وسلم: »سيد 
ظالم،  يا  ظالم:  لسلطان  قال  ورجل  حمزة  الشهداء 
سلطان  عند  حق  كلمة  الجهاد  »أفضل  وقال:  فقتله«.  
جائر« أو »أمري جائر«. وقال )ص(: »ال طاعة ملخلوق يف 

معصية الخالق«.
هة  وامُلوجَّ الكريم،  للقرآن  املطابقة  الروايات  فهذه هي 

وال  الله،  إال  يخاف  ال  حرا  شجاعا  يكون  أن  مسلم  لكل 
يعطي قياده إال ألولياء الله، الرحماء بعباد الله، املطبقني 

لرشع الله عىل أنفسهم وأقارب�هم قبل غريهم.
خصوًما  ص��اروا  ه��ؤالء   السلطان  علماء  أن  كما 
وحرصوهم  الزيدية  رأسهم  وعىل  الظلم  عىل  للخارجني 
يف فرق املبتدعة وشتموهم بحّجة أنهم شيعة وليس لهم 
اإلمام  وإال فهم عىل خّط  الظلمة،  أنهم عارضوا  إال  ذنب 
الذي قاتل معاوية، وعىل خط اإلمام  عيل -عليه السالم- 
خّط  يف  السائرين  السالم-  –عليهما  والحسني  الحسن 
أبيهما يف منابذة معاوية ويزيد، ثم عىل خط اإلمام زيد –

عليه السالم- الذي تأسس عىل يديه خّطي العلم والجهاد،  
ولهذا وجه  حليف القرآن اإلمام  زيد عليه السالم رسالة  
زالت  ال  فرسالته  فعالهم،  سوء  من  السوء  علماء  يحذر 
بالغة  بأهمية  فلقد حظيت وتخظى  األزمان.  مدوية عرب 
أي وقت  أكثر من  اليوم  إليها  األمة  القرون، وحاجة  عرب 
مىض، كونها موجهة إىل طليعة األمة والقائمني عىل دين 
الله سبحانه، الذين بحياتهم تحيا األمة وتموت بموتهم، 

وتنحرف بانحرافهم أو تهتدي بهداهم.
حياة  يف  بدورهم  العلماء  تذكر  كريمة  رسالة  إنها 
وتهيب  الحسنة،  والقدوة  األعىل  املثل  وكونهم  الشعوب، 
بدورهم يف مقاومة الظلم والظاملني، والذب عن دين الله 
واملستضعفني وما أخذ الله عليهم بأن ال يَُقارُّوا عىل كظة 
ظالم وال عىل سغب مظلوم- ك�ما يف الحديث الرشيف- 
وكما ورد أيًضا: )) العلماء أمناء األنبياء ما لم يخالطوا 
واحذروهم  فاتهموهم  السلطان  خالطوا  فإذا  السلطان 

عىل دينكم((.
فما أحوجنا إىل تأمل هذه الرسالة يف ظل هذه األوضاع 
هذه  ظل  ويف  واألمة،  اإلسالم  عىل  تخيم  التي  املأساوية 
املؤامرات املاكرة التي تهدف ملسخ دور العلماء واتخاذهم 
ونهب  الشعوب  واستعباد  الظلم  لرشعنة  أبواٍق  مجرد 
املستعمرين  قبل  من  مقدراتها  عىل  والسيطرة  ثرواتها 
وعىل رأسهم أمريكا وإرسائيل وسعيهم الحثيث لتسخري 
العلماء يف سبيل مصالحهم، وذلك برتويض الشعوب عىل 

استمراء الظلم والقهر.
وسئمت  املسلمة،  الشعوب  وعت  لقد  هيهات..  ولكن 
الحرية  إىل  تتطلع  وباتت  والهوان،  العبودية  حياة 
واالنعتاق من ربقة  الجبت والطاغوت حيث لم تعد تلك 
الدعوات املستسلمة تؤثر إال عىل املروجني لها من علماء 
السوء ووعاظ السالطني الذين فقدوا قدسيتهم ومكانتهم 
إليه  يهدف  ما  عني  وهذا  الواعية،  الشعوب  قلوب  يف 
الطغاة واملستكربون: زعزعة ثقة األمة بعلمائها ليتسنى 
مرشد  أو  إليه  يرجعون  مالذ  دون  بالعامة  التفرد  لهم 

يستهدون بهداه.

قال لنا أعمي العميان
تسعة أعشار اإليمان

يف طاعة أمر السلطان
حتى لو صيل سكران

 ......................     
حتي لو أجرم أو خان
حتي لو باع األوطان

أنا حريان... فإذا كان..
فرعون حبيب الرحمن
والجنة يف يد هامان

واإليمان من الشيطان
فلماذا نزل القرآن ??
ألكي يهدينا مسواكا!
نمحو فيه من األذهان
بدعة معجون األسنان
أم ليفصل دشداشات

تشبه أنصاف القمصان
ألذلك قد أنزل؟ كال..
ما أحسبه أنزل إال..

ليحرم رشب الدخان!

من نص فتوى علماء الرئيس الذين أفتوا بتحريم الخروج عىل يف االحتجاجات 29 
سبتمرب 2011 الفقرة 21/ أنهم يدعون الخارجني عن الرشعية يف صعدة إىل ترك 
املدن  من  املسلحة  املظاهر  ورفع  والخاصة  العامة  واملنشئات  املدارس  يف  التمرتس 

والطرقات.
عليها  يوقع  أن  قبل  البيان  نصوص  كتب  الذي  املخرب  ندعو  ذكر  ما  عىل  وتعليقا 
اآلخرون بأن يعيد زيارة مدينة صعدة مؤخرا، فاملتارس التي بناها النظام يف املدارس 
قد اختفت، واملظاهر املسلحة التي كان النظام يرهب بها الناس قد صارت تاريخا 
يذكر، ولم تعد املدينة كما كانت عليه يف عهد النظام، حني عرفها من قبل هذا املخرب 

الذي كتب للعلماء الجهالء هذا البيان. م�������ن أح����������ب ال������ح������ي������اة ع����������اش ذل����ي����ال

نور الدين إسماعيل

أحمد مطر

االستقالل أساس ثورتنا

قوات الفرقة تعتدي بالرصاص مجددا على أحد شباب الثورة

تظاهرات حاشدة مع بداية الذكرى السنوية للصرخة

بيان )جمعية علماء اليمن(.. ما أشبه الليلة بالبارحة!!

تعج��ب من العلم��اء الجهالء!! قال لنا أعمى العميان!

التوعية الثورية / متابعات

التوعية الثورية / متابعات


