
منتصرة الثورة 
واخلارجية الداخلية  املؤامرات  كل  ستتحطم  الصلبة  وإرادتهم  األحرار  الشباب  بوعي 

 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  مطالب  عىل  االلتفاف  أشكال  من  شكل  كل  إدانة   

السفارات األجنبية.

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

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

سلمية وحضارية.

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

ثوابتنا الثورية

ملتقى التنظيمات الثورية يدين احتجاز الناشط الشبابي على هضبان

شهدت أيام األسبوع الماضي سقوط عشرات 
الشهداء ومئات الجرحى خالل تصدي بالطجة 
صال���ح للمس���يرات التصعيدية الس���لمية التي 
ش���هدتها محافظات تعز، صنع���اء والحديدة، 
باإلضاف���ة إلى وأب والضال���ع والبيضاء وعدن، 
خ���الل األي���ام الماضي���ة حيث ش���هدت عدد 
من الم���دن اليمني���ة طيلة األس���بوع الماضي 
مس���يرات تصعيدية حاش���دة ن���ددت بجرائم 

النظام ضد الثوار والمدنيين.
وق���د طالبت التظاه���رات اليومية المجتمع 
الدول���ي بالكف عن دعم نظ���ام صالح المجرم، 
وحملته مس���ؤولية الدماء التي تنزف يوميا في 
اليمن، وفي صنعاء س���قط المئات من ش���باب 
الثورة خالل أس���بوع واحد بين قتيل وجريح، 
وبحسب المركز اإلعالمي لساحة التغيير فقد 
أصيب الثالثاء 383 ش���خصا بالتس���مم بالغاز 
المخل���وط والمل���وث، و 38 أصيبوا بالرصاص 
الحي، معظمهم بحالة حرجة، كما أصيب 105 
آخرين عن طري���ق الضرب باله���راوات وإلقاء 
الحجارة من مسلحين بلباس مدني، مدعومين 

بالقوات القمعية للنظام المتهالك. 
وف���ي محافظ���ة تعز ش���ارك عش���رات اآلالف 
في مس���يرات جماهيرية ضخم���ة، انطلقت من 
ساحة الحرية، مرورا بشارع التحرير، تنديدا 
بما يرتكبه النظام من قصف يومي على األحياء 
الس���كنية وارت���كاب المجازر في حق الش���عب 

اليمني، وس���قط 5 ش���هداء بينهم ثالث نساء، 
وعش���رات الجرح���ى، ف���ي أعنف قصف ش���نته 
الق���وات الموالي���ة لصالح على أحي���اء المدينة 

خالل الفترة الماضية.
وفي الحديدة خرج ش���باب الثورة في مسيرة 
حاش���دة صباح الي���وم، اتجهت ص���وب ميناء 
الحدي���دة، وف���ي ظل تواج���د كثيف لعس���اكر 
األم���ن هت���ف الث���وار ض���د عملي���ة اس���تيراد 
األسلحة عبر ميناء المحافظة، وحذروا  قيادة 
وعمال الميناء م���ن التواطؤ مع عصابة صالح 
في قتل اليمنيين, وصدر عن المس���يرات بيان 
يحم���ل إدارة المين���اء والجه���ات المس���اهمة 
في توريد صفقات األس���لحة  المس���ئولية عما 
يترتب عليها من قتل ودمار، وكان مس���لحون 
موالون للنظام المتهالك قد اعتدوا أمس على 
مسيرة سلمية بحي غليل في الحديدة، وأسفر 
االعت���داء عن إصاب���ة عش���رات  المتظاهرين، 

معظم إصاباتهم بالرصاص الحي.
وفي مدينة عدن نظ���م اتحاد طالب التغيير 
بجامعة عدن تظاهرة س���لمية صباحا للتنديد 
بالمجازر الت���ي ارتكبتها ق���وات صالح وأبنائه 
ف���ي صنع���اء،  الس���لميين  المتظاهري���ن  بح���ق 
وقصف األحياء باألس���لحة الثقيلة في تعز. وفي 
التظاهرة الت���ي انطلقت من جوار كلية التربية 
بخور مكسر رفع المشاركون األعالم الوطنية، 
وصور للشهداء الذين سقطوا في مجازر صالح 

بصنع���اء وتع���ز.
وف���ي محافظ���ة 

مسيرات غضب يومية تشهدها عدد من المحافظات

ق����ال المتحدث باس����م الس����يد عب����د المل����ك الحوثي أن هن����اك مصلحة 
ألمريكا وحليفتها الس����عودية في بقاء نظام صالح، مؤكدا أن شباب الثورة 
اليمني����ة ال يعولون على ق����رارات مجلس األمن، ووصف تحركه تجاه ثورة 

الشعب اليمني بالضعيف، وأنه ال يلبي طموحات الشعب.
وأضاف محمد عبد السالم في تصريح  لقناة العالم اإلخبارية: منذ أن 
ب����دأت الثورة اليمنية إلى اآلن كانت تح����ركات الواليات المتحدة ومعها 
التحركات الدولية في مجلس األمن ضعيفة وغير مقبولة، بل كانت تدعم 

نظام صالح.
وع����ّد ق����رار مجل����س األمن بش����أن اليمن ق����رارا ال يرق����ى إلى المس����ؤولية 
المطلوبة للوقوف مع الش����عب اليمني تجاه نظام يقتل ش����عبه، منوًها إلى 
أن ث����وار اليمن ال يعولون على مثل هذه القرارات باعتبارها ضعيفة وغير 

حاسمة.
وق����ال: إن الوالي����ات المتح����دة ومجل����س األمن بش����كل ع����ام يتعاملون 
بازدراوجي����ة مع الثورات العربية، فإذا كانت مش����اريعهم االس����تعمارية 
الكبي����رة تقتضي ضغطا ما عل����ى أي بلد فإنهم يس����تطيعون عبر المجالس 

الدولي����ة تقديم الضغط، ولكن الحظناهم 
ف����ي اليمن أنهم حريصون عل����ى بقاء نظام 

الناطق باسم السيد  عبد الملك بدر الدين: 
شباب الثورة ال يعولون على قرارات مجلس األمن

إشهار الملتقى العام للتنظيمات الثورية في عمران
أعلنت شخصيات سياسية واجتماعية وشبابية 
ي���وم األح���د الماض���ي ع���ن تش���كيل ف���رع ملتق���ى 
التنظيمات الثورية بمحافظة عمران, وتم اختيار 
الدكتور عبد الحميد داود منس���قا عاما، ومحمد 

الجالل نائبا له، وعضوية 19آخرين.
وقام المحامي عبد الرب المرتضى عضو اللجنة 
السياسية بعرض نبذة تعريفية عن الملتقى العام 
للتنظيمات الثورية: تكويناته، أهدافه، منطلقاته، 
وق���ال المحامي المرتضى: إن الهدف من تش���كيل 
الملتق���ى العم���ل عل���ى خدم���ة القضي���ة الوطني���ة 

وتقريب الموقف السياسية للقوى الثورية مشيرا 
إلى المخاطر المحدقة بالوطن والثورة، مش���يرا إلى 
أن غالبية القوى السياسية والوطنية واالجتماعية 
والش���بابية س���اهمت في تأسيس���ه، وكان���ت لجنة 
الن���زول الميدان���ي قد أج���رت يوم األح���د الماضي 
مش���اورات م���ع المكون���ات السياس���ية والثورية 
والش���بابية، والش���خصيات االجتماعية والثقافية 
وبعض القي���ادات الحزبي���ة في محافظ���ة عمران، 
أس���فرت ع���ن تش���كيل خم���س لج���ان: سياس���ية، 
إعالمي���ة، ميدانية، س���كرتارية، مالي���ة(، يناط بها 
العديد م���ن المهام المتعلق���ة بالتصعيد الثوري، 
وك���ذا التنس���يق والتعام���ل م���ع كاف���ة المكونات 
السياس���ية واالجتماعي���ة في المحافظ���ة، باإلضافة 
إل���ى المش���اركة في إعداد وصياغة خطة س���ير عمل 
فرع الملتقى بعمران، وتقديم استراتيجية عملية 
تتناس���ب مع واق���ع المحافظ���ة لتحقيق الحس���م 
الحديث���ة«.  المدني���ة  الدول���ة  الث���وري، و«بن���اء 
وش���ارك في لجنة النزول الميدان���ي بعمران األمين 
والبن���اء  للتغيي���ر  الديمقراطي���ة  للحرك���ة  الع���ام 
األستاذ/ أحمد عبدربه العجي العواضي، وهمدان 

األكوع، وعون الضاعني.
صعي���د  وعل���ى 
م���ع  التضام���ن 
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في خمسينات القرن الماضي اندلعت ثورات في عدد 
جذور  قلع  األول  هدفها  العربية،وكان  األق��ط��ار  من 
من  والمستبدين  الطغاة  وإزال��ة  األجنبي،  المستعمر 
الشعوب،  وق��رارت  بمصير  تحكموا  الذين   عمالئهم 
وعبثوا بمقدراتها ،ونهبوا ثرواتها، وألن هناك خلال ما 
في  المنطلقات  والخطوات الثورية  أفرزت لنا حكم 
وألنهم  الحكم،  كراسي  على  العسكر  العسكر،فتربع 
المستعمر  وألن  بكثير،  هذا  من  بأقل  يحلمون  كانوا 
هو من أوصلهم فقد ردوا له الجميل ،ومنحوه البالد 
على طبق من ذهب، فأصلوا الشعوب إلى ما نحن فيه 
وثقافي  وعسكري  وسياسي  واقتصادي  إداري  فساد   :
، فأصبحت أمتنا مهانة ذليلة حقيرة، ال وزن لها وال 

قرار بين األمم، يعبث بمصيرها الصهاينة، فشباب اليمن 
األحرار خرجوا إلى ساحات وميادين التغيير  راسمين في 
مدينة   بدولة  حالمين  القريب، خرجوا  الماضي  أذهانهم 
حكم  عن  بعيدا  القانون،  ويحكمها   ، العدل  فيها  يسود 
العسكر وسيطرة المشائخ، وتصارع القوى المتمصلحة،  
المدينة  الدولة  يغتال  سلميتنا  في  العسكري  فالتدخل 
وينتج قوى متغلبة متسلطة أكثر ديكتاتورية، الدخول 
تغتال  أيضا  هي  والمفاوضات  والحوارت  المبادرات  في 
بالخارج  االن��ت��ص��ار  أن  ال��م��دي��ن��ة،  كما  ب��ال��دول��ة  حلمنا 
ودعوته للتدخل في ثورتنا يغتال دولتنا المدينة، وادعاء 
الله في  فالله  المدينة.  أبويتكم على ثورتنا يغتال دولتنا 

وطننا، الله الله في تضحيات شبابنا.

القابض  فيه  صار  زمن  اإلس��الم..  اغتراب  زمن  في 
يضعها..  أن  يوشك  جمٍر  على  دينه كالقابض  على 
تباعد فيه الكثير من أهله عن القدوات الصالحة، 
الدنيا  الحياة  بزينة  وعقولهم  قلوبهم  وتعلقت 
وراقهم زبرجها، ال يأمرون بمعروف وال ينهون عن 
منكر.. زمٌن قل فيه الَْقاِئُل ِبالَْحق وصار فيه الدين 
إال  اإلس��الم  من  يعرفون  ال  وُتشترى..  تباع  سلعة 
اإلسالم  فيه  إال رسمه، وعاد  القرآن  اسمه وال من 
غريبا كما بدأ مصداقا لما أخبر به النبي المصطفى 
صلى الله عليه وآله وسلم.. كما ال يخلوا زمن من 
أثنى  الذين  الحق  أهل  وجماعة  الربانيين  العلماء 
الكريم،  كتابه  من  كثيرة  مواضع  في  عليهم  الله 
فمن  وسلم،  وآله  عليه  الله  نبيه صلى  لسان  وعلى 

ِعَباِدِه  ِمْن  اللََّه  َيْخَشى  ﴿ِإنََّما  تعالى  الله  يقول  ما  ذلك 
ِإْن  ْكِر  الذِّ أَْه��َل  ﴿َفاْسأَلُوا  وجل:  عز  وقوله  الُْعَلَماُء﴾، 
ُكْنُتْم اَل َتْعَلُموَن﴾، وقوله عز من قائل: ﴿َشِهَد اللَُّه أَنَُّه 
اَل ِإلََه ِإالَّ ُهَو َوالَْماَلِئَكُة َوأُولُو الِْعْلِم َقاِئًما ِبالِْقْسِط اَل ِإلََه 
اللَُّه  ﴿َيْرَفِع  وعال:  جل  وقوله  الَْحِكيُم﴾  الَْعِزيُز  ُهَو  ِإالَّ 
الَِّذيَن آََمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوُتوا الِْعْلَم َدَرَجاٍت﴾ وقوله 
اَل  َوالَِّذيَن  َيْعَلُموَن  الَِّذيَن  َيْسَتوِي  َهْل  ﴿ُقْل  ذكره:  عز 
ُر أُولُو اأْلَلَْباِب﴾ وقوله تبارك وتعالى  َيْعَلُموَن ِإنََّما َيَتَذكَّ
ي ِإالَّ  َبَع أَْم َمْن اَل َيِهدِّ ﴿أََفَمْن َيْهِدي ِإلَى الَْحقِّ أََحقُّ أَْن ُيتَّ

أَْن ُيْهَدى َفَما لَُكْم َكْيَف َتْحُكُموَن﴾.
ويخشاه  المعرفة،  ح��ق  الله  يعرف  م��ن  ه��و  والعالم 
ويتقيه، ويراقبه في أعماله، وعندما تنعكس على أفعاله 

هذه المعرفة يكون جديرا بهذه الصفة الكريمة.

الماضي  األربعاء  يوم  صحوت 
م���ت���أخ���را!.. ك���ان���ت ال��س��اع��ة 
ق��ل��ي��ال،  إال  ال���ع���اش���رة ص��ب��اح��ا 
للخروج  االستعداد  في  أخذت 
كعادتي وأنا أندب حظي العاثر 
ال���ذي أوق��ع��ن��ي ف��ي ال��ن��وم حتى 
منتصف النهار فأضاع برنامج 
اليوم، جالت هذه  عملي لهذا 
في خاطري وأنا أرتدي  األفكار 
أي  أدري  أك���ن  ل��م  م��الب��س��ي، 
نجاة كتبتها لي يد القدر، وأني 
وق��دري،  بحظي  الظن  أس��أت 
بانفجار  دقائق معدودة، وإذا 
وبفاصل  ال��م��ن��زل،  ي��ه��ز  ق���وي 
االنفجار  ه��ز  م��ع��دودة  ث���وان 

وتوالت  األخ���رى،  الجهة  من  المنزل  نوافذ  الثاني 
االنفجارات!.. عندها شعرت وكأننا في قلب معركة 

محتدمة، والكل يستهدفنا دون غيرنا.
أدركت بأن هجوما قد وقع على مبنى هيئة رئاسة 
من  الطائشة  أن  ويبدوا  لحارتنا،  المجاور  األرك��ان 
هدفها،  دوم���ا  تصيب  ال  اللعينة  ال��ق��ذائ��ف  تلك 

وتفضل األهداف المدنية.
في مكان  األطفال  تجمع  المنزل،  أرجاء  الرعب  عم 
معين، وارتفعت أصوات البعض بالبكاء، وصعدت 
المحيط،  على  نظرة  ألقي  لعلي  المنزل  سطح  إل��ى 
وتختفي إحدى عالمات االستفهام  المرسومة على 
وجهي حول ما يجري حولنا، فتحت باب السطح 
اسمعت  حينه  بمقبضه  ممسكا  أزال  ال  وك��ن��ت 
سطح  أصابت  مورتر(،  قوي)قذيفة  انفجار  دوى 
أعدت  إرادي��ة  ال  وبحركة  المجاور،  الجيران  منزل 
تتناثر  الشظايا  اإلغ��الق،   وضعية  إلى  الباب  دفع 
الباب  يفتح  يكاد  هائل  منزلنا وضغط  على سطح 
أنقذتني  اإللهية  العناية  أن  أدرك���ت  م��ج��ددا، 
مجددا وان أجلي لم يحن بعد، لوكنت تقدمت 
قليال لكنت ضحية جديدة في صراع األحمرين 

على حطام السلطة .
سيارتي  ،كانت  األسفل  إلى  مسرعا  عدت 
تصرخ طالبة النجدة هي األخرى ،أطفأت 
اإلن��ذار وه��ذا كل ما كان يمكنني  جهاز 
الشارع،  يسودان  والمرج  الهرج  فعله، 
أصيب عدد من المارين في الشارع الفرعي 
م��ي«،  »ك��م��ب��ي��وت  ش��رك��ة  لمبنى  ال��م��ج��اور 

إلى  يهرولون  بأناس  وإذا  الشارع،  إلى  مسرعا  خرجت 
يهربون  وآخ��ري��ن  للسائلة،  المالصقة  ال��ش��ارع  فتحة 
أصيب  اتجاه،  بكل  تتساقط  القذائف  االتجاه،  بعكس 
أحد الشباب برصاص عشوائي إصابة قاتله فلم يلبث بعد 
إسعافه إال قليال حتى فاضت روحه، دون أن يعرف قاتله! 
كما هو حال الكثيرين، وكانت الدماء تغطي ثياب بعض 
الشباب ممن سارعوا إلسعاف المصابين، بحسب شهود 
تحت  وقف  ورشاشا  مسلحين  يحمل  طقما  فإن  العيان 
جسر شعوب وباشر بإطالق الرصاص باتجاه مبني قيادة 
هيئة رئاسة األركان في شارع القيادة قبل أن يعمد اثنان 
آخرين كانا على متنه في الرمي بقذائف هاون، يقول هذا 
ماسورة  يرفعان  رأيت مسلحين  السن  في  الطاعن  الرجل 
واح��دة  سريعة  بصورة  بتلقيمه  أخ��ر  يقوم  فيما  مدفع 
القيادة  الرصاص مع حرس مقر  تبادل  ثم  األخ��رى،  تلو 
الطقم هاربا  يفر  أن  اعتلوا منزال قبل  آخرين  ومسلحين 

باتجاه التحرير.
علمت حينها أن هذا الطقم ومسلحيه »الشجعان« نشر 
الرعب في كل طريق، مروا به في حارة الطبري والعلمي 

وبير خيران وغيرها تحدث عنها الناس.
لقد غادر فرسان الطقم بعد أن نشروا الرعب في حارتي، 
بقذائفهم  معدودة  دقائق  في  وعائالت  أمهات  وثكلوا 
تصيب  م��ن  يهمها  ال  كالمطر  المتناثرة،  ورصاصاتهم 
امرأة  أم  رجال  شيخا،  أم  طفال  عسكريا،  أم  مدنيا كان 
وجميعهم ال دخل لهم في صراع الديناصورات على كرسي 

السلطة.
تلكم ل��م ت��ك��ن ال��ب��داي��ة ل��غ��زوة س��ي��ارة ال��رع��ب ه��ذه، 
فالبداية!.. رواها لي صديق في العمل نجا والده بأعجوبة 

طريق  ف��ي  أن ك���ان  ب��ع��د 
ع��ودت��ه إل���ى م��ن��زل��ه بحي 
وال��د  وبحسب  مسيك، 
ص���دي���ق���ي ف�����إن ال��ط��ق��م 
ال��م��ودي��ل قطع  ح��دي��ث 
شارع القيادة قبل دقائق 
عند  حارتنا  مهاجمة  من 
جولة العربي، وأخذ يطلق 
نيران العشوائية في اتجاه 
ال����ش����ارع ال����م����ؤدي إل��ى 
التحرير،  ميدان  ساحة 
بأنه  صديقي  وال��د  يقول 
عينيه كيف  ب��أم  ش��اه��د 
يطلقون  المسلحون  كان 
على  ع��ش��وائ��ي��ا  ال���ن���ي���ران 
الناس وعلى البيوت، ومن خالل حديث صديقي وجدت 
ال��ش��ارع  على  المباني  أص��اب��ت  ال��ت��ي  للطلقات  تفسيرا 
التي  المحالت  أب��واب  على  تمحى  ال  ووضعت عالمات 
وكذا  النهار،  منتصف  أبوابها  وأقفلت  أصحابها،  فزع 
قذائف الهاون التي أصابت المباني المطلة على الشارع .
نجا والد صديقي بأعجوبة وبرغم كونه شيخا )ال60 من 
مع  والتجأ  الحافلة  من  القفز  من  تمكن  أنه  إال  عمره(، 
بابه  ليقفل  الخياطة  محالت  أحد  إلى  الناس  من  عدد 

عليهم جميعا ويتوسموا النجاة.
ومن القصف المتزامن الذي طال أماكن أخرى في حارة 
موت  سيارة  من  أكثر  ب��أن  أدرك��ت  المجاورة،  شعوب 
كانت  متزامن،  وق��ت  في  المناطق  من  ع��ددا  هاجمت 
خطة محكمة لكنها محكمة في نشر الرعب والموت بين 
الصباح  في  العسكرية  السكان، يمكن مهاجمة األهداف 
وقت  وفي  النهار  منتصف  الهجوم  توقيت  لكن  الباكر، 
تكتض فيه الشوارع بالمارة له هدف آخر، ورسالة يراد 
الضحايا  بدماء  معمدة  الناس  إلى  وصلت  وقد  نقلها، 
في،  اليوم  آمن  مكان  وال  ال شيء  أن  وهي  سقطوا،  الذين 
وفي أي وقت يمكن أن ينتشر الموت في الشوارع وحتى 

األزقة.
يوم الرعب في صنعاء يجهل العامة من ورائه، السلطة، 
ما  وزر  اآلخ��ر  يحمل  كل  المتقاتلون،  المتخاصمون، 
يحصل، وكل هؤالء ينسون ويتغافلون بأن فوق كل ذي 

علم عليم، وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين.
فيمن  ال��ع��زاء  واج��ب  ألداء  وق��راءن��ا  أع��زاءن��ا  استأذنكم 

سقطوا من الضحايا؟! والسالم لكم وعليكم.

 بدأ الرائد علي عبد الله صالح حكمه في اليمن الشمالي بشن حرب على 
الجنوب لالنتقام لرفيق دربه في جريمة اغتيال الرئيس األسبق إبراهيم 
بأنه كان  الجنوب حينها  اتهم  الذي  الغشمي،  الحمدي أحمد حسين 
وراء مصرعه ولكنه خسر هذه الحرب، حيث أجبرته القوات الجنوبية 
قوات  دخلت  البيضاء، كما  وأسقطت  الشمالية  األراضي  دخلت  التي 
الجبهة الوطنية الديمقراطية مأرب وعددا من المناطق الوسطى، مما 
أجبر قوات علي صالح على التراجع وتوقيع اتفاق الكويت حول الوحدة 

اليمنية.
إلى  صالح  علي  صعد  أن  منذ  اليمن  في  االقتصادية  لألوضاع  المتابع 
إبراهيم  بالرئيس  أطاح  عسكري  انقالب  إثر  1978م  عام  في  الحكم  
مع  بالشراكة  صالح  علي  نفذها  دنيئة  اغتيال  عملية  بعد  الحمدي 
يشغل  وال��ذي كان  األخير،  منزل  في  الغشمي  حسين  أحمد  المقدم 
منصب رئيس هيئة أركان القوات المسلحة اليمنية الشمالية آنذاك، 
العامة  القيادة  مقر  في  غامض  انفجار  ح��ادث  في  األخير  ومصرع 
للقوات المسلحة، وصعود خليفته على صالح، واقتصاد اليمن يسير 

من سيئ إلى أسوأ.
كان المتوسط  السنوي لدخل الفرد سبعمائة دوالر، واليوم المتوسط 
السنوي لدخل الفرد ال يصل إلى 200دوالر، فالقيادة العسكرية للبالد 
جيرت كل ما يتعلق باقتصاد البالد إلى اقتصاد حروب، بما في ذلك 
اليمن في عهد  االقتصاد المدني الجنيني الذي كان قد بدأ ينشأ في 
الرئيس إبراهيم الحمدي وقد اتخذ على صالح العديد من الخطوات 

على صعيد عسكرة الحياة بمختلف مستوياتها ومنها:
- اتجاه  نظام على صالح إلى عسكرة اإلدارة المدنية، حيث عين كثيرا 
من الضباط الذين يرغب أو ال يرغب في بقاءهم بالجيش على رأس 
المؤسسات المدنية بما في ذلك تعيين المحافظين والوزراء ومدراء 

النواحي من المؤسستين العسكرية واألمنية.
- تعيين األقارب واألصهار وأبناء األسر الموالية للسلطة العسكرية 
في اليمن في المراكز القيادية في المؤسسات المدنية والعسكرية وتم 

التخلص من الكوادر المؤهلة تأهيال علميا والموظفين الشرفاء في كل 
مؤسسات الدولة.

من  قائما  ال��ذي كان  التعليم  نظام  وإف��راغ  واألمية  الجهل  تكريس   -
والسلب  والعسكرة  الفيد  لثقافة  والترويج  البناء  التنموي  محتواه 

والنهب وإعطاء دورات عسكرية ألساتذة جامعة صنعاء.
الشخص  واعتبار  الوظيفي،  واالزدواج  والبطالة  الفساد  قيم  من  اإلعالء   -

الذي يجمع بين أكثر من وظيفة ، تصل أحيانا إلى أربع فأكثر رجال فذا
)أحمر عين(، ونهب أراضي الدولة واألوقاف وأراضي المواطنين الضعفاء.

- ممارسة سياسة اإلرهاب والقمع وكذا اإلرهاب النفسي والفكري، باإلضافة 
إلى االغتياالت السياسية، واستخدام عصابات المجرمين والقتلة واللصوص، 

بهدف ترويع اآلمنين وفقا للقول القبلي المشهور، )خوفهم بالموت يقبلون 
من  اليمن  استنزاف رصيد  في  اإلجرامية  النزعة  وتسببت هذه  بالحمى(، 
على  واإلداري��ة  العلمية  والقدرات  الكفاءات  أصحاب   خيرة رجالها من 

الصعيد المدني.
مجالس  رؤس��اء  وتعيين  وكبيرة،  في كل صغيرة  الوطني  األمن  إقحام   -

اإلدارات في المؤسسات المدنية من العناصر األمنية والمخبرين.
وإحياء  والعرقية،  والقبلية  المناطقية  الصراعات  تكريس         -
الثارات، والترويج لها من قبل أجهزة حكومية بصورة غير منظورة، 
باعتبارها  المسلحة،  االشتباكات  عتبة  إل��ى  للوصول  بها  والدفع 
سياسة  تؤدي إلى تفكيك وحدة الشعب وتعمل على إطالة أمد بقاء 
الحاكم في موقعه ومن بعده أوالده وأقاربه، وقد أدت هذه السياسة 
إلى استنزاف قدرات وطاقات أبناء القبائل وأبناء الشعب عموما، 
الشعبية  الطاقات  يستنهض  ش��يء  أي  عمل  على  قدرتهم  وع��دم 

التنموية وتخليص البالد من مظاهر الفقر والبؤس.
اإلدارة  علم  في  تقترن  والمركزة  أكبر  بشكل  اداري��ا  الدولة  مركزة   -

باألنظمة العسكرية والديكتاتورية.
للقوات  المخصصة  البنود  ازدادت  الدولة، حيث  - عسكرة موازنة 
البند  في  المركزية  االعتمادات  تضاعفت  كما  واألم���ن..  المسلحة 
وأصبح  المسلحة  للقوات  العام  القائد  باعتباره  للرئيس  المخصص 
أكثر من نصف موازنة الدولة إن لم يكن ثلثي بنود الموازنة مخصصة 

لهذا الجانب.
-  إدخال البنك المركزي تحت اإلدارة العسكرية، حيث أصبح إصدار 
القائد  الدولة  رئيس  لقرار  يخضع  الورقية(  العملة  )طبع  العمالت 
العام للقوات المسلحة، وإن كان محافظ البنك المركزي يتم اختياره 
ويلتزمون  لألوامر،  يخضعون  والذين  الموالين  المدنيين  صفوف  من 

بالطاعة العمياء وعدم النقاش.
أو رئيس من  إمام  أي  في عهد  أهلية، وقبلية  اليمن حروبا  ولم تشهد 
رؤسائها، كما شهدته في ظل حكم علي صالح، كان آخرها ستة حروب 
اليمن  االقتصاد  تدمير  على  ساعد  ما  وهو  صعدة،  محافظة  شهدتها 
والعملة اليمنية )الريال(، وتحويله إلى ورقة بال قيمة تذكر، إذا وجدتها 

في الشارع ستسخر ممن يلتقطها.
وكان علي صالح قد جاء إلى الحكم واليمن يتمتع بقوة اقتصادية يكفي 
دوال  وتقرض  أقرضت  الصعبة  العمالت  من  فائضا  تمتلك  كانت  أنها 
إلى دولة متسولة وفاشلة،  أخرى، وقد حولها من دولة مانحة ومقرضة 

وتلك هي نتيجة عسكرة الحياة االقتصادية في اليمن.

لجنة،  ت��ك��ل��ف  ل��ج��ن��ة  ال��ف��س��اد:  م��ك��اف��ح��ة   -

وارزحني أرزحك، واحسب لي أحسب لك، وال 

تصدق!.. كلهم سرق.

أساليب  وابتكار  ودوران،  لف  الشفافية:   -

تبهر إلقناع الخبير والغير.

وانجز،  واعمر  وب��ادر،  س��ارع  العام:  المال   -

وبليلى علوي فحط، وللمستقبل في البنك وفر، 

في منصبك وغطوة وأنت خارج،  اليوم  وأنت 

وترك الفرصة غصة.

- المناصب العليا: ناسب الفندم واركن، وال 

تزّعل بنت العم، واعمر وارفع، وغير الموديل 

وال تقنع،وخيركم خيركم ألهله.

 ، ونتكلم  به   نهذي   شعار   : الغير  احترام   -

أنا  واليوم  نكتب،  والصحف  المجالت  وف��ي 

أحتاجك وإال إن قتلك أحق من غيرك، واليوم 

قبل غد.

ملك  الوظيفة  الوظيفية:  الدرجات  توزيع   -

وإن كنت  ف��األق��رب،  لألقرب  ت��ورث  لألسر، 

تأخر  ومن  العد،  إال  عليك  فما  األبعدين  من 

أّخره الله.

وصور   ، واتكلم  اخطب   : خيري  مشروع    -

واعلن، وانشر وسجل، وعلى الفيسبوك حّمل، 

واستثمر،  الرصيد  واجمع  تكفل،  للخير  إنك 

وطلبة الله عبادة، وكله جهاد في سبيل الله.

واتصور  واسمعني،   مني   اق��رب  ال��ح��وار:   -

جنبي ووّقع بعدي، وانخّزن في المقيل تسعة، 

ونخرج بعشرة آراء.

الخارج  واستدعاء  ال��ث��ورة  عسكرة 
يغتال  الدولة المدينة

س����ي����ارات ال���م���وت عسكرة االقتصاد اليمني

تعريفات شعبية )2(

زمان االغتراب

صوت الشورى أونالينأمين شرف

إبراهيم الوادعي
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الحج عبادة تختص بالبيت الحرام،  له مكانة عظيمة 
في اإلسالم  

قال تعالى ﴿َولِلَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ الَْبْيِت َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه 
َسِبياًل َوَمْن َكَفَر َفِإنَّ اللََّه َغِنيٌّ َعِن الَْعالَِميَن﴾

نجد  اإلسالمية  والعبادات  الشعائر  في  التأمل  وعند 
أنها تصب في خانة ربط المجتمع ببعضه لتشكيل نسيج 

واحد قوي يكون شاهدا على األمم بالخير والوسطية.
يجمع  العام  السنوي  اإلسالمي   المؤتمر  هو  والحج 

ْن ِفي النَّاِس  شمل المسلمين من كل  فج عميق ﴿َوأَذِّ
َضاِمٍر  َوَعَلى ُك��لِّ  رَِج��ااًل  َي��أُْت��وَك  ِبالَْحجِّ 

َيأِْتيَن ِمْن ُكلِّ َفجٍّ َعِميٍق﴾
يؤلف  هائل  تجمع  ان��ه   

المؤمنين   ق��ل��وب  ب��ي��ن 
وي��ش��ك��ل أح���د أه��م 

م��ظ��اه��ر ال��وح��دة 
المسلمين  بين 

ع��ل��ى اخ��ت��الف 
م���ذاه���ب���ه���م 
وأل����وان����ه����م 
وأج��ن��اس��ه��م 
وأع���راق���ه���م 
،وح��������������دة 
ف����ي ال��ش��ك��ل 
الهيئة  وف���ي 

والتلبية ..
ال��ح��ج  وألن 

ب��ت��ل��ك األه��م��ي��ة 
بالنسبة  والحيوية 

للمسلمين فال عجب 
على  يعمل  من  يوجد  ان 

افراغه من مضمونه وتحويله 
بواقع  تتأثر  أو  تؤثر  الى طقوس ال 

وكان  األرض،  بقاع  مختلف  في  المسلمين 
عن  بعمق  تحدث  اليمن   في  الله  أنصار  مؤسس مسيرة 
المخاطر المحدقة برسالة الحج في االسالم واتهم  اليهود 
والنصارى بالعمل على االستيالء على األراضي المقدسة.. 
السيد  يجيب  الحرمين؟.  على  يستولون  لماذا  ولكن 
اليهود  ألن   بقوله:  ذلك  عن  الحوثي  الدين  بدر  حسين 
يعرفون  اليهود  نفهمه،  مما  أكثر  الحج  قيمة  يفهمون 
نحن.  نفهمه  مما  أك��ث��ر  ال��ح��ج  وأهمية  ال��ح��ج  خ��ط��ورة 
ويضيف :ما أكثر من يحجون وال يفهمون قيمة الحج. 
الحج له أثره المهم، له أثره الكبير في خدمة وحدة األمة 
دويالت  إلى  اإلسالمية  البالد  يجزؤوا  ألم  اإلسالمية، 
خمسين دولة أو أكثر؟. وجزؤوا البالد العربية إلى عدة 
يلتقي  لهم(  )بالنسبة  الحج مشكلة  بقي  لكن  دوي��الت، 
رمزاً  الحج  زال  ما  إذاً  منطقة،  من كل  المسلمون  فيه 
لوحدة المسلمين ويحمل معاٍن كثيرة لو جاء من يذكر 
المسلمين بها ستشكل خطورة بالغة على الغربيين ،على 
أنصار  قائد مؤسس مسيرة  يشير  ثم  والنصارى.  اليهود 

قائال:  الحج  حول  الغرب  قادة  بعض  تصريحات   : الله 
يتحدثون  منهم  مفكرين  نقرأها من  نحن  نصوص  ولهم 
عن خطورة الحج وأنه يجب أن يستولوا على الحج، وأنهم 

يجب أن يهيمنوا على هذه البقعة.
على  باالستيالء  الغرب  يقوم  أن  فكرة  يستبعد  ولمن 
قد  : هم  الحوثي  الدين  بدر  السيد حسين  يقول  الحج  
وأننا  عندهم،  من  نصدق كل شيء  أصبحنا  أننا  عرفوا 
قبلهم،  من  يأتي  تبرير  أي  نردد  لإلعالم  أبواقاً  أصبحنا 
أجل  من  اليمن  إلى  جئنا  نحن  يقولون:  عندما 
على  اليمنية  ال��دول��ة  ن��س��اع��د  أن 
يصدق  اإلره�����اب.  مكافحة 
وي��ردده��ا  بهذا  البعض 
وي��خ��دم��ه��م ف���ي أن 
أكبر  ع��ل��ى  ُت��ع��م��م 
ق�������ط�������اع م���ن 
ال��������ن��������اس ، 
وسيدخلون 
ال���ح���ج���از 
م����ن أج���ل 
م��ك��اف��ح��ة 
اإلره��اب، 
أجل  ومن 
م��ك��اف��ح��ة 
اإلره������اب 
ي���ح���رق���ون 
القرآن، ومن 
مكافحة  أج��ل 
اإلره���������������������اب 
الكعبة،  يهدمون 
مكافحة  أج����ل  وم����ن 
الحج،  يمنعون  اإلره���اب 
اإلره���اب  مكافحة  أج���ل  وم���ن 
ب��أق��دام��ه��م ونحن  ال��ع��رب  ي���دوس���ون 

نصدق كل تبرير يقولونه.
تبرر  يقولونها  كلمة  كل  ب��أن  وثقوا  لقد  يضيف:  ثم 
أعمالهم ضدنا أصبحت مقبولة لدينا وأصبحت وسائل 
ونقبلها  نستسيغها  نحن  وأصبحنا  ت��ردده��ا،  إعالمنا 
ونغمض أعيننا عن الواقع الملموس، نؤمن بالخدعة وال 
نلتفت إلى الواقع الملموس الذي باستطاعتك أن تلمس 
من خالله شرَّهم وخطرهم، تغمض عينيك وتكف يديك 

وتصدق التبرير الذي يعلنونه
إعادة تفعيل الحج

الحج  عن  الحوثي  الدين  بدر  حسين  السيد  يتحدث 
كما أراده الله وكما ينبغي ان يكون ويرى أن أول َعَمٍل 
التي  البراءة  اع��الن  الحقيقية  وظيفته  الى  الحج  إلع��ادة 
اآلية  عليها  تنص  السالم( كما  )عليه  علي  اإلم��ام  قرأها 
اِس َيْوَم الَْحجِّ  الكريمة : ﴿َوأََذاٌن ِمَن اللَِّه َوَرُسولِِه ِإلَى النَّ

اأْلَْكَبِر أَنَّ اللََّه َبرِيٌء ِمَن الُْمْشرِِكيَن َوَرُسولُُه﴾. 
التي  قرأها اإلمام علي )عليه السالم( وهي  البراءة  إنها 

المشركين وإع��الن  م��ن  ب���راءة  الله ورس��ول��ه،  م��ن  ب���راءة 
إلى  الحرب عليهم، وإعالن بأنه ال يجوز أن يعودوا أبداً 

هذه المواقع المقدسة.
 واستغرب السيد منطق بعض المسلمين ممن ال يعون 
البراءة ويقولون : ال، نحج وبس، هذه عبادة «ما  معنى 
هو وقت أمريكا وإسرائيل«. مشيرا الى أن أصحاب تلك 
الثقافة ال يفهمون شيئاً، وأضاف :هذه مشكلتنا ال نفهم 
إال السطحيات، الحج عبادة مهمة، لها عالقتها الكبيرة 
بوحدة األمة، لها عالقتها الكبيرة بتأهيل األمة لمواجهة 

أعدائها من اليهود والنصارى.
وتوقف مؤسس مسيرة أنصار الله في إحدى محاضراته 
ْن ِفي  مع قول الله تعالى لنبيه إبراهيم عليه السالم : ﴿َوأَذِّ
َوَعَلى ُكلِّ َضاِمٍر َيأِْتيَن ِمْن ُكلِّ  اِس ِبالَْحجِّ َيأُْتوَك رَِجاالً  النَّ
َفجٍّ َعِميٍق﴾ وقال في تفسيرها أن الله تعالى  يعلم أن تلك 
فيها  المشاعر سيكون  تلك  يفدوا على  أو من  المشاعر، 

لهم سعة.. 
عليها  تطلق  ملتوية  بطرق  الحجيج  تقييد  وانتقد 
األنظمة العميلة للغرب  تنظيم الحج: اليمن يحج منه 

أربعة عشرة ألفا إلى عشرين ألفا، مصر كذا آالف .
ولكن لماذا 

يجيب السيد مستنكرا : قالوا المشاعر ضيقة، وزحمة 
شديدة، كل بلد يحدد له عددا معينا!.. أليس ذلك ما 

هو حاصل اآلن؟. 
ويعتبر أن هذه أول خطوة من خطوات احتالل اليهود 
الناس من أول يوم عن  للحج، ألنه في األخير لن يمنعوا 
ما  فإذا  محدودة،  نسبة  قبوله  على  عودونا  فقد  الحج، 
نزلت النسبة من ]عشرين ألف[ لليمن إلى ]عشرة ألف[ 
ستكون مقبولة.. أليس كذلك؟ ثم في عام معين تنزل من 
]عشرة ألف[ إلى ]ألفيني مقبولة، ثم إذا كان الشعب كبيرا 
بالسهم  المصريين  الحج عند  اآلن  بالقرعة.  تأتي  كمصر 
بالقرعة.. ]أين حجاج القرعة[.. نسمعها كذا في المشاعر 
الحج  يريدون  ممن  الكثير  يتقدم  بالسهم.  المقدسة 
بدايات  هي  هذه   ، تحج  سهمك  طلع  إذا  بالسهم،  ولكن 
الترويض، الترويض لنتقبل كل شيء يريدون أن يعملوه، 
في األخير إذا ما أبعد القرآن، هناك قوانين ودساتير بديلة 
ألننا  عنه، الحج إذا ما خفض العدد يكون مقبوالً جداً 
روضنا أنفسنا، وروضتنا حكوماتنا الجاهلة التي ال تعرف 

عن اليهود شيئاً، التي ال يهمها أمر الدين وال أمر األمة.
السنة  يقولون:  أحيانا  ثم  قليال  ع��ودون��ا  قد  يكونون 
والشعب  الفالني  الشعب  ثم  للمصريين،  اتركوها  هذه 
الفالني السنة هذه يؤجل، أو السنة هذه احتمال هناك 
أنفسنا،  في  الحج  يموت  حتى  وهكذا  يؤجل  ينتشر  وباء 
على  ويعتدي  مجنون  يأتي  ثم  ذاكرتنا.  من  يضيع  حتى 
]البيت[ ويفجره، كما يحصل في ]القدس[..أليس يحصل 
أو  يحرق  أو  تفجيرات  يعمل  عقلياً  بهذا؟ مختل  شبيه 
يطلق النار على مصلين داخل المسجد وسيظهر مجانين 
الله    رس���ول  قبة  وف��ج��روا  الكعبة،  وف��ج��روا   ، كثيرون 
)صلوات الله عليه وعلى آله(، باحثون مجانيين ينبشون 

قبر رسول الله )صلوات الله عليه وآله(  

ال������ح������ج ف��������ي م������رم������ى ال��������م��������ؤام��������رات ال����غ����رب����ي����ة

الناطق باسم السيدمسيرات غضب

إشهار الملتقى

البيض���اء ش���ارك اآلالف ف���ي مس���يرات 
حاشدة  بمدينة رداع، نددت بالجرائم 
التي يرتكبها صال���ح وقوات العائلة ضد 
المدنيين في صنعاء وتعز وأرحب ونهم 
وغيره���ا من المناط���ق اليمنية. وطالب 
بع���دم  األم���ن  مجل���س  المتظاه���رون 
التدخل ودعم نظام صالح، وطالب ثوار 
البيضاء مجلس األمن بإصدار عقوبات 
ض���د النظ���ام وأركان���ه، يقض���ي بتجميد 
كمجرم���ي  ومحاكمته���م  أمواله���م 
ح���رب، نتيج���ة م���ا قاموا به من س���فك 
لدم���اء الش���باب والش���يوخ واألطف���ال 

المعتصمين سلميا.
وتستمر صعدة في تسيير المظاهرات 
الكبي���رة أس���بوعيا للتندي���د بالموق���ف 
الدول���ي المتواطئ مع صال���ح، ضدا على 
ثورة الش���عب اليمني، وخالل مسيرات 
األس���بوع الماض���ي رفعت الش���عارات 
الت���ي تطال���ب المجتمع الدول���ي بالكف 
عن ممارس���ة الزيف وخداع الشعوب، 
وأك���د ث���وار صع���دة أن أبناء الش���عب 
اليمني قادرون على االنتصار ألنفسهم، 
بعيدا عن الوصاية الدولية واإلقليمية.

صالح ألن فيه بقاء لمصلحتهم.
ون����ّوه المتح����دث باس����م أنص����ار الل����ه إل����ى أن 
التح����رك الضعي����ف من مجلس األم����ن جاء بعد 
ضغط  ش����عبي كبير م����ن قبل جماهير الش����عب 
اليمن����ي، وج����اء بع����د 9 أش����هر من عم����ر الثورة، 
معتبرا هذا التحرك ال يمثل ولو جزءا بسيطا من 
آم����ال اليمنيين، وقال: نح����ن ال نراهن على  قرار 
مجل����س األمن، وإنم����ا نعول على وعي الش����عب 

المتزايد الذي صبر واستمر بهذه الثورة.

واألمل.
م���ن    جانبه���م    عبر  ع���دد   من    الجرحى 
والمصابين من ش���باب الث���ورة عن تقديرهم 
للمش���اعر األخوي���ة الت���ي ق���ام به���ا الملتقى 
العام للتنظيم���ات الثورية تجاههم، لتلمس 
احتياجاته���م معتبري���ن أن جراحه���م وس���ام 
شرف يحملونه، مؤكدين بأن حياتهم ستكون 
رخيص���ة فداء لهذا الوطن وثورته الش���بابية 
الش���عبية حتى إسقاط النظام ورموزه، وأنهم 
مستعدون للتضحية وتقديم الغالي والثمين 

في سبيل الوطن ورفعته وعزته.
وعل���ى صعيد الجرائم التي ترتكبها األجهزة 
القمعي���ة لنظ���ام صال���ح أدان الملتقى العام 
احتج���از  اس���تمرار  الثوري���ة  للتنظيم���ات 
الناش���ط ف���ي الثورة الش���بابية عل���ي هضبان، 
ال���ذي يواص���ل اإلضراب  ع���ن الطعام داخل 
زن���ازن البح���ث الجنائي بالعاصم���ة صنعاء، 
احتجاجا على اس���تمرار احتجازه التعسفي، 
والمعامل���ة الس���يئة التي يتع���رض لها داخل 
الس���جن على خلفية نش���اطه الثوري بساحة 
التغيي���ر، وحذر الملتقى الع���ام للتنظيمات 
الثوري���ة الجه���ات المعني���ة م���ن اس���تمرار  
احتج���از هضبان، ال���ذي اعتقل قب���ل حولي 
سراح���ه  إط���الق  سرع���ة  ال���ى  داعي���ا  ش���هر 

ومحاسبة المتسببين في احتجازه.

الث���وار ف���ي الس���احات ق���ام وفد م���ن ملتقى 
التنظيمات الثورية بمحافظة الحديدة يوم 
الثالث���اء الماضي بزي���ارة تفقدي���ة لعدد من 
الجرحى والمصابين الذين س���قطوا بالرصاص 
الحي جراء االعتداء عليهم من قبل مسلحين 
موالي���ن للرئيس صال���ح أثناء مش���اركتهم في 
مسيرة سلمية يوم األحد الماضي بحي غليل 
بمحافظ���ة الحدي���دة. وخ���الل الزي���ارة ق���ام 
المنس���ق الع���ام للملتق���ى بالمحافظة/ عبد 
الحاف���ظ معجب، ومعه المس���ئول المالي ما 
هر رميس بتوزيع الهداي���ا والمبالغ المالية 
للجرح���ى والمصابين في مستش���فيات األقصى 

من يعيق الثورة اليمنية؟ضمير األمة المسلوب
أحالم شرف الدين

انضمام بعض العناصر المؤيدة للثورة أعاق حركة الثوار، 
وخلق مجموعة من األزمات الجديدة، تضاف إلى رصيد 
وقالبا،  قلبا  للثورة  بدال من مساندته  السابقة   األزمات 
ويسعون  دفينة،  أحقادا  يحملون  هؤالء  بعض  يزال  فال 
إلى تصفيات خاصة، ال تصب في مجرى الثورة الشبابية 
كارثة  بوقوع  ينذر  مما  وأهدافها،  السلمية  الشعبية 
اتجاهاتهم  أولئك  يغير  لم  ما  واليابس،  األخضر  تأكل 
لتتحد مطامعهم ومطالب  األحادية،  ونظرتهم  الخاصة، 

الشعب بأكمله.
ال��وراء،  إلى  والعودة  النصر  بين  تتأرجح  اليمنية  الثورة 
مما يؤكد وجود عناصر دخيلة، وأساليب مكرة، أخالها 
متواجدة في الساحات نفسها، وإذ من الصعب الوصول 
إلى كل وحدة منها فينبغي الحذر، نعم، لقد استقبلت 
فإذا  العدد،  بكثرة  استبشارا  والسمين  الغث  الساحات 
البداية،  نقطة  إلى  بدأت منه، وترجع  ما  نحو  تعود  بها 
ولو  مرة،  في كل  الملعب  بطل  هي  الخليجية  والمبادرة 
من  النصر  لوجدوا  وجل  عز  بالله  ثقتهم  الثوار  أخلص 

عند الله، ولعلموا أنه ليس بعتاد وال عدد.
بين  المندسة  العناصر  تلك  الساعات  تكشف  أن  بد  ال 
الصفوف النقية، وإن حاولوا التخفي في زي شعبي نزيه، 
يريد التحرر من أسر العبودية لرئيس أم قائد ما؛ فالمرء 
الذي اعتاد التنازل عن ابسط حقوقه يصبح من السهل 
أيقظت  التي  الكرامة  ه��ذه  ك��رام��ة،  دون  العيش  عليه 
الشعوب العربية من سبات النفوس، وقذفت الرعب في 
صفوف الطغاة والمستبدين، كل ذلك، ليحق الله الحق، 

ويدفع الباطل.
م��دروس��ة  سريعة  خطة  إع���داد  ه��و  ال��ي��وم  نحتاجه  م��ا 
مختلف  عليها  ويتفق  الجوانب،  جميع  تراعي  بإمعان، 
وعمال،  ق��وال  ل��ه��ا،  المساندة  العناصر  ال��ث��ورة  أط���راف 
وخ��ب��راء  ال��واس��ع��ة،  ال��ت��ج��ارب  أص��ح��اب  عليها  فيشرف 
ُي��َع��ّد،  م��ا  تبعات  ي��درك��ون  ممن  السياسية،  الحنكة 
ويتفادى السقوط في هاوية القرارات الخاطئة، فال وقت 
كل  استدراك  ويمكننا  والمجامالت،  واإلط��راء  للمدح 
موقفا  يتطلب  القرار  فاتخاذ  القادمة،  المراحل  في  ذلك 
حاسما، ونفسا واثقة، ال تتردد هنا وهناك، وكل تأخير في 
هذا يفتح مجاال لعوائق أخرى يخطها المارقون، نحن في 

غنى عنها، ومرة أخرى، الحذر.. الحذر.

يقول الله سبحانه وتعالى ﴿وََكْيَف َتْكُفُروَن َوأَنُتْم ُتْتَلى َعَلْيُكْم آَياُت الّلِه َوِفيُكْم َرُسولُُه َوَمن 
ْسَتِقيٍم﴾ طريق واضحة، طريق تؤدي إلى النجاة، تؤدي إلى  َيْعَتِصم ِبالّلِه َفَقْد ُهِدَي ِإلَى ِصَراٍط مُّ
الفوز، تؤدي إلى الغلبة، تؤدي إلى العزة، تؤدي إلى الرفعة والمكانة، تؤدي إلى الفالح ، }ِصَراٍط 
م ليس فيه عوج، طريق ال تضل وأنت تسير عليه، طريق ال تخزى وأنت تسير  ْسَتِقيٍم{ َقيِّ مُّ
م، ذو قيمة،  عليه، طريق ال تقهر وال تذل وأنت تسير عليه، وهو في الوقت نفسه مستقيم، َقيِّ
يجعلك تستغني عما سواه من الطرق متى ما سرت عليه، فال تحتاج إلى االلتجاء إلى أي طرف 
آخر متى ما سرت عليه، يستطيع أن يقف بك على قدميك، يستطيع أن يقف باألمة السائرة 
عليه على قدميها، مستغنية عن أية قوى أخرى، مستغنية عن أية طرق أخرى، مستغنية عن 

أي خبرات لتهديها نحو الطرق التي توصلها إلى الفالح والفوز والنجاة.
مرت باألمة فترات من االستعمار الظالم، الذي لم يرافقه ثقافة قرآنية صافية، فكانت األمة 
تسعى لنيل حريتها باالستعانة باآلخرين، فكان من يريد أن يتحرر من هذا البلد يلجأ إلى 
ذاك، من يريد أن يتحرر من بريطانيا يلجأ إلى روسيا، ومن يريد أن يتحرر من روسيا يلجأ 
إلى بريطانيا، ومن يريد أن يتحرر من إيطاليا يلجأ إلى فرنسا، ومن يريد أن يتحرر من فرنسا 

يلجأ إلى إيطاليا، وهكذا دواليك، والنتيجة واحدة.
لقد أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا أن دينه يستطيع أن يجعلنا أمة مستقلة، تقف 
المليئة  النبي  حياة  األخ��رى، كم كانت  األم��م  تقهر  رأسها،  رافعة  عزيزة،  قدميها،  على 
إلى آخر  النبي في جهاده من بدر  بالمواجهة للكفر والضالل درسا عمليا في ذلك، فها هو 
اللتان  القوتان  الروم، وهما  إلى  يلجأ  أو  الفرس،  إلى  يلجأ  إلى طرف آخر،لم  يلجأ  لم  غزوة 
كانتا تمثالن القوى العظمى في العالم في ذلك العصر لم يلجأ إلى الفرس ليساعدوه ضد 
الروم، وال إلى الروم ليساعدوه ضد الفرس، وال إلى الفرس ليساعدوه على قريش، وال إلى 
الروم ليساعدوه على قريش، لقد ربى األمة تربية توحي لها بأن في استطاعتها أن تقف على 

قدميها وتقارع األمم األخرى.
نحن اليوم ال نترقب النصر قادما من الخارج، ال نترقبه من أمريكا، وال من مجلس الخوف، 
ال نترقب النصر قادما من السعودية وال من الجامعة العربية، بل النصر الحق هو النصر اآلتي 

من السماء ال من األسباب األرضية المادية.

نصر من اهلل .. ال من سواه



الدولي،  القرار  بصدور  اليمنية  المعارضة  ترحيب  بعيد 
دامية  م��واج��ه��ات  ف��ي  مصرعهم  اليمنيين،  ع��ش��رات  لقي 
العاصمة  شمال  الواقعة  األحياء  وتحولت  صنعاء،  شهدتها 
إلى مناطق أشباح جراء القصف الشديد الذي نفذته قوات 
من  وغيرها  وال��ج��راف  وصوفان  الحصبة  أحياء  على  صالح 
من  أكثر  من  تتصاعد  الدخان  سحب  وشوهدت  المناطق، 

منطقة في المدينة.
الترحيب  في  »المشترك«  سبقت  التي  اليمنية  الحكومة 
مجرد  إليها  بالنسبة  األم��ر  يكن  لم  األم��ن،  مجلس  بقرار 
في  الشعبية  الشبابية  بالثورة  يعترف  ال  فالقرار  صدفة، 
وكأنهم  الشباب  مع  يتعامل  بل  ذلك وحسب  ليس  اليمن، 
واالعتداء  القتل  جرائم  في  السلطة  تشارك  عنف  جماعات 

على المدنيين.
عن  األوس���ط  ال��ش��رق  صحيفة  نقلت  ال��ق��رار  ص��دور  بعد 
جهود  مع  متسقا  ج��اء  ال��ق��رار  »إن  قوله:  حكومي  مصدر 
الحكومة اليمنية لوضع حل لألزمة السياسية وفقا لمبادرة 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية«.
وعلى طريقة »األطرش في الزفة« ذهبت أحزاب المعارضة 
الصحيح«،  االتجاه  في  »خطوة  واعتبرته،  بالقرار  للترحيب 
ومن شأنه أن يحد من قدرة صالح على »التالعب« بعامل 
التعاون  مجلس  ل��م��ب��ادرة  بالنسبة  ح��دث  كما  ال��وق��ت، 

الخليجي. 
رقم  ال��دول��ي  األم��ن  مجلس  ق��رار  على  نظرة  نلقي  دع��ون��ا 
2014، هل يلّبي طموحات المعارضة ويعزز رهاناتها، أو أنه 
- كما المبادرة الخليجية - يمنح صالح المزيد من الوقت، 
في ظل  عليها  بالحصول  يحلم  يكن  لم  له خدمات  ويسدي 
ثورة عارمة، أوشكت على اقتالع األرض من تحت أقدامه..

استمرار  األمن  مجلس  يدين  القرار  من  الثاني  البند  في   -
اليمنية  السلطات  قبل  م��ن  اإلن��س��ان  ح��ق��وق  ان��ت��ه��اك��ات 
»مثل  جملة:   أضاف  السابقة،  العبارة  تخفيف  أجل  ومن 
المسالمين«،  المتظاهرين  ضد  للقوة  المفرط  االستخدام 
والمعارضة  الثورة  السلطة تحدث عن  تجاه  اللين  وبمقابل 
التي وصفها ب� )الجهات األخرى( بالعبارة التالية : »فضال عن 
أعمال العنف واستخدام القوة، وانتهاكات حقوق اإلنسان 

التي ترتكبها الجهات الفاعلة األخرى«.
الطرف  التراب ويغض  يهيل  القرار  الثاني من  البند  وكما 
عن جرائم النظام السابقة والتي راح ضحيتها مئات الشهداء 
والثوار  المعارضة  يتهم  فإنه  والمشردين،  الجرحى  وآالف 
بأنهم مليشيا مسلحة تمارس القتل وتمتهن الحرب من أجل 

الوصول إلى أهداف سياسية. 

كما أن مضمون البند الثاني يكرس الضمانات التي منحتها 
المبادرة الخليجية لصالح على عكس التصريحات الدولية 
التي يرتكبها بحق  التي طالبت بعدم منحه لجرائم الحرب 

الشعب اليمني.
- البند الثالث ال يكتفي بالمساواة بين الضحية والجالد 
عن  ف��ورا  االمتناع  األط��راف  جميع  )يطالب  بل  ومطالبته، 
استخدام العنف لتحقيق أهداف سياسية(، وهذا يتضمن 
في  الشعبية  الشبابية  بالثورة  االعتراف  عدم  على  إص��رارا 

اليمن، وال يرى فيما يجري سوى صراع مسلح بين أطراف 
تتقاتل على السلطة والثروة.

يدعو  ال  ال���راب���ع  ال��ب��ن��د  وف���ي   -
صالح  األم���ن  مجلس  ق���رار 

المبادرة  على  للتوقيع 
تروج  الخليجية كما 

المعارضة،  لذلك 
العبارة  وج��اءت 

بهذه  المتعلقة 
القضية ناعمة 
وم�����ط�����اط�����ة 
ك����ال����ت����ال����ي: 
»ي����������ؤك����������د 
من  المجلس 

ج����دي����د رأي����ه 
ب�����أن ال��ت��وق��ي��ع 

وال���ت���ن���ف���ي���ذ ف��ي 
أق��رب وق��ت ممكن 

ع��ل��ى ات���ف���اق ت��س��وي��ة، 
وفقا لمبادرة دول مجلس 

في  للدخول  ض���روري  التعاون 
نحو  ت��ق��ود  ومنظمة  شاملة  عملية 

حق  يسقط  البند  وه���ذا  ال��س��ي��اس��ي«،  ال��ت��ح��ول 
الشعب اليمني في إسقاط النظام المستبد بالطرق السلمية 
كلمة  بين  ال��ق��رار  خلط  ثم  السياسية،  بالتسوية  ويكتفي 
)أنه  وقوله:  المبادرة«،  على  فورا  بالتوقيع  الرئيس  »يلتزم 

يشجعه هو أو من يفوضه أن يفعل ذلك(.
للمناورة  جديدة  أبوابا  النظام  يمنح  األم��ن  مجلس  ق��رار 
بحسب  صالح  فمن حق  الخليجية،  المبادرة  شأن  هو  كما 
األطراف  التزام  عدم  بذريعة  التوقيع،  عن  االمتناع  القرار 
األخرى بتنفيذ التسوية، وفق األجندة التي يراها هو لنفسه 

ولمصلحة نظامه.
المرأة  مشاركة  قضية  أقحم  فقد  ال��س��ادس  البند  أم��ا   -

كشرط للتسوية السياسية ودعا من سماهم »سائر األطراف 
تطوير  أجل  من  واألطفال،  النساء  حماية  لضمان  المعنية 
مشاركة المرأة في حل النزاعات، كما تشجع جميع األطراف 
لتسهيل المشاركة المتساوية والكاملة للمرأة على مستوى 

صنع القرار«.
وبعيد عن واقع الثورة الشعبية وانتفاضة الشعب اليمني 
المطالبة بإسقاط النظام خصص القرار األممي البند السابع 
لمخاطبة المعارضة اليمنية، واتهمها ضمنا بعدم ممارسة 
في  وبناء  إلى لعب دور كامل  إياها  السلمي، داعيا  النضال 
االتفاق على تسوية سياسية، كما »يطالب 
المعارضة  المجموعات  جميع 
االمتناع عن العنف والكف 
ع���ن اس��ت��خ��دام ال��ق��وة 

ألغراض سياسية« 
السابع  البند   -
ي���ت���ح���دث ع��ن 
ج�����م�����اع�����ات 
م����س����ل����ح����ة 
)م��ح��س��وب��ة 
ع�����������ل�����������ى 
ال��م��ع��ارض��ة 
وال�������ث�������ورة 
ط�������ب�������ع�������ا( 
وي���ط���ال���ب���ه���ا 
جميع  )ب���إزال���ة 
األس�����ل�����ح�����ة م��ن 
المظاهرات  مناطق 
ال��س��ل��م��ي��ة(، أم���ا خ��ارج 
من  مانع  فال  األم��اك��ن  تلك 
يقتل  وأن  المسلحة!  المظاهر 

اليمنيون بعضهم بعضا!..
بند  إنه  التاسع!..  البند  ما  أدراك  وما  التاسع  البند   -
الجزيرة  في  بل  فحسب،  اليمن  في  ليس  القاعدة،  تنظيم 
األمن  أن »يعرب مجلس  الطبيعي هنا  العربية كلها، ومن 
الجزيرة  شبه  ف��ى  ال��ق��اع��دة  تنظيم  وج��ود  بشأن  قلقه  ع��ن 
في  بالوضع  خاصا  القرار  إذا كان  نتساءل  أن  ولنا  العربية« 
اليمن فما شأن الجزيرة العربية؟ أال يعد هذ البند ذريعة 
التخاذ اليمن بوابة للتدخل في سائر الجزيرة، ال سيما أرض 
الحرمين الشريفين، كما يؤكد ذلك مجلس األمن حين أكد 
ما  مواجهة  على  الدولي  المجتمع  عزم  على  البند  نفس  في 

سماه »هذا التهديد«.

لميثاق  وف��ق��ا  ال��ق��اع��دة  م��واج��ه��ة  ع��ن  يتحدث  وع��ن��دم��ا 
األمم المتحدة والقانون الدولي بما في ذلك حقوق اإلنسان 
والقانون اإلنساني ال نجد لتلك العبارات الرنانة حضورا على 
من  المدنيين  مئات  ثراها  على  سقط  التي  اليمنية،  األرض 
النساء واألطفال بصواريخ الطائرات األمريكية بدون طيار، 
والتي كان آخر ضحاياها طفل ال يتجاوز عمره 16عاما، كل 
الطائرات  استهدفته  العولقي،  أنور  المدعو  نجل  أنه  ذنبه 
األمريكية وبرفقته عدد من األطفال كانوا يلهون ويمرحون 

في أحد شوارع محافظة أبين!..
المساعدة  تقديم  على  العاشر  البند  يشجع  حين  وف��ي   -
األط��راف( تسهيل  اليمن، ويطلب من )جميع  إلى  اإلنسانية 
ذات  األخ��رى  والمنظمات  المتحدة  األم��م  وك��االت  عمل 
ال��ك��ام��ل واآلم���ن ودون عوائق  ال��وص��ول  ال��ص��ل��ة، وض��م��ان 
اليمن  أن��ح��اء  جميع  ف��ي  المحتاجين  األش��خ��اص  لتسليم 
يحرم  ن��راه  المناسب،  الوقت  فى  اإلنسانية  المساعدات 
المئات  ويواصل  مرتباتهم،  من  اإلغاثية  الهيئات  موظفي 
صعده  بمحافظة  اليمني  األحمر  الهالل  في  العاملين  من 
بصنعاء  األحمر  للصليب  الدولية  اللجنة  أمام  اعتصامهم 
لم  إنهم  العاملون  وق��ال  المالية.  بمستحقاتهم  للمطالبة 
إنهم يعملون مع  يتسلموا رواتبهم منذ 8 أشهر، وأضافوا: 
الهالل األحمر ولديهم عقود مع الصليب األحمر، الذي لم 
محافظة  أبناء  لكن  تعرف.  لم  ألسباب  مستحقاتهم  يسلم 
األحمر  الهالل  تسريح  أسباب  بعض  يعرفون  ربما  صعدة 
أن  منهم  البعض  وبحسب  المحافظة،  أبناء  من  لموظفيه 
الهيئات الدولية تهدف إلى إحالل عناصر جديدة يتسنى لها 
استخدامهم كعناصر أمنية ومخابراتية، ال سيما في المناطق 

التي تخضع لنفوذ الحوثيين.
- البند الحادي عشر ينسف البنود السابقة ويلعن اولها 
بآخرها حين يعود لمطالبة مجلس األمن بمواصله مساعيه 
يقوم  التي  الزيارات  بال� »الحميدة«! من خالل  التي وصفها 
في  الشأن  أصحاب  في حث جميع  واالستمرار  عمر،  بن  بها 

اليمن لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مستعجال  ليس  المجتمع  أن  يوضح  عشر  الثاني  البند   -
تقديم  العام  األمين  من  ويطلب  اليمنية،  األزم��ة  حلحلة 
تقرير عن تنفيذ البنود السابقة في غضون 30 يوًما من تاريخ 
إعالنه، وكل 60 يوًما بعد ذلك. وفي هذا البند ما يدل على 
فتح باب التدخل األجنبي في اليمن، وفقا لفضاء زمني مفتوح 
البند  الفقرة  هذه  ويؤكد  الحاصلة،  باألحداث  مرتبط  غير 
الثالث عشر واألخير الذي ينص على أن مجلس األمن يقرر 

اإلبقاء على القضية اليمنية تحت النظر.

م�����ن أح�������ب ال����ح����ي����اة ع�������اش ذل���ي���ال

ال يعترف بثورة الشعب اليمني التي قدمت مئات الشهداء

قرار مجلس األمن 2014، يمدد علي صالح وال يبالي..
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في تونس تفاجأ العالم بزين العابدين بن علي وقد بات في التيه الجوي.
قضبان  خلف  مبارك  حسني  ب��ات  حين  أش��د،  هو  بما  العالم  تفاجأ  ثم 

المحكمة مهانا.
الثوار أن  إلى  القذافي يتوسل  العالم بما هو أعظم، حين شاهد  ثم تفاجأ 

يرحموه، ثم إعدم بال محاكمة.
واليوم يتساءل الناس عن الخاتمة المرتقبة للتالي، كيف ستكون؟

الالحق أسوأ من السابق
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ال يوجد صفحة افتحها إال وصور قتلى وجرحى يمنيين قتلوا أو اصيبوا بكل 
وحشية موجودة في كل مكان، ال أصدق أن ما أراه يحدث في اليمن، تعودنا 
أن نرى مثل هذه المناظر في غزة! وبيد العدو الصهيوني أو في جرائم اإلبادة 

الجماعية العرقية في أفريقيا.
هي  األكبر  والجريمة  يحدث،  ما  لوصف  كافية  غير  جريمة  كلمة  أج��د 
هؤالء  إعطاء  هي  تغتفر  ال  التي  األكبر  والجريمة  الجرائم،  هذه  عن  الصمت 

المجرمين ضمانات بعدم المالحقة القضائية عن الجرائم.
أنها وضعت لمنع  عندما وضعت هذه الضمانات ألول مرة كان مفهومنا 
سفك مزيد من الدماء، ولتجنيب البالد ويالت الحرب، ولكن ما يحدث اآلن 
بعيد كل البعد عن ذلك، فإن هذه الضمانات هي أكثر شيء أطال عمر النظام 
حتى اليوم. عندما قرر النظام المصري أو التونسي الرحيل وترك السلطة كان 
السبب هو معرفتهم بأن بقاءهم في السلطة سيعني مزيدا من القتل والجرائم 
لتجنب  سريعا  الرحيل  فضلوا  فإنهم  فبالتالي  الحقا،  عليها  سيحاسبون  التي 

ذلك؛ ألنه لم يكن لديهم من يحميهم من تبعاته.
المجتمع  بقية  أو  الخليج  من  س��واًء  الضمانات  هذه  أعطى  من  أن  أعتقد 
النظام،  يحاكم  أال  حريصين  ومازالوا  الداخل كانوا  معارضة  حتى  أو  الدولي 

حرصا منهم أن ال تتوسع المحاكمات لتشمل الجرائم التي شاركوه فيها.
لكي  األم��ن؛  لمجلس  يوم  قرابين كل  أبنائنا  من  العشرات  بتقديم  نقبل  لن 
إن  بذلك  ليقوموا  من كاف  أكثر  حدث  ما  النظام.  جرائم  يدين  بيانا  يصدر 
كانت لديهم النية. على الذين تكفلوا بحماية الثورة أو الثوار القيام بواجبهم، 

أو التوقف عن لعب دور القيادي الملهم!
بالتأكيد ليسوا كذلك  قد يكون هؤالء الشهداء مجرد رقم للبعض، لكنهم 
بالنسبة ألهاليهم، كل شهيد يسقط يخلف وراءه أما ثكلى، أو زوجة أرملة، أو 
طفال يتيما، وما كان بالنسبة للبعض حدثا عابرا كان بالنسبة لهم حدثا غّير 

مجرى حياتهم، ليكسوها الحزن لألبد.
يقول المثل االنجليزي: إنك يمكن أن تأكل فيال كامال إذا أكلت منه قطعة 
كل يوم، وأخشى أن النظام بلعبة الزمن والقتل التدريجي البطيء، واالستفراد 
بكل طرف على حده سيتمكن من قتل مارد الثورة العمالق، مع الوقت في ظل 
قصر نظر ممن سمحنا لهم بتصدر الثورة. األرض تنقص من أطرافها والثورات 

تنقص بقتل صفوفها األمامية.

الفيس بوك األحمر

ب���م���رور األي�����ام وت��ق��ل��ب ال���زم���ان وت��ب��دل 
ب��دون  ال��زع��ي��م  كرتا  ذل��ك  يصبح  المصالح 
التاريخ،  مزابل  في  يرمى  أن  يجب  رصيد، 
العروبة  بوابة  بحارس  أمريكا  فعلت  وكما 
ال��ش��رق��ي��ة ص����دام ح��س��ي��ن، ك���اف���أت معمر 
ال���ق���ذاف���ي.. ه���ذه ه��ي أم��ري��ك��ا ال��ت��ي تحظى 
إخالص   � حكامنا  قبل  من  مطلق  بإخالص 

األهل  وتقديم  والضياع  االنتحار  درجة  إلى 
واألوالد، الثروات والنساء واألطفال قربان ل� 
»الشيطان األكبر« بعد أن يكونوا فرغوا من 

تدمير شعوبهم وإهالك الحرث والنسل.
التغيير  انعدام  حال  في  األكبر  المصيبة 
اإلي���ج���اب���ي، ال����ذي ي��ف��ت��رض أن���ه اس��ت��وع��ب 
يدري  من  لكن  والقاسية..  المرة  التجارب 
في  ل��ل��دوران  ينطلقوا  ل��ن  ال��ج��دد  ال��ث��وار  أن 
نفس الحلقة المفرغة؟ لتستمر عجلة التيه 
البوصلة منذ زمن  بأمة فقدت  ال��دوران  في 

غير قليل.

    لفتة!!
من كالم اإلمام علي عليه السالم لمالك األشتر حين واله مصر: 

َة لَُهْم َواللُّطَْف ِبِهْم َواَل تَُكونَنَّ  ِة َوالَْمَحبَّ َوأَْشِعْر َقلَْبَك الرَّْحَمَة لِلرَِّعيَّ
يِن  الدِّ ِفي  لََك  أٌَخ  ا  ِإمَّ ِصْنَفاِن  َفِإنَُّهْم  أَْكلَُهْم  تَْغَتِنُم  َضاِرياً  َعلَْيِهْم َسُبعاً 
ا نَِظيٌر لََك ِفي الَْخلِْق َيْفُرُط ِمْنُهُم الزَّلَُل َوتَْعرُِض لَُهُم الِْعلَُل َوُيْؤتَى  َوِإمَّ
َعَلى أَْيِديِهْم ِفي الَْعْمِد َوالَْخطَِإ َفأَْعِطِهْم ِمْن َعْفوَِك َوَصْفِحَك ِمْثِل الَِّذي 
َوَواِلي  َفْوَقُهْم  َفِإنََّك  َوَصْفِحِه  َعْفوِِه  ِمْن  اللَُّه  ُيْعِطَيَك  أَْن  َوتَْرَضى  تُِحبُّ 
َك َوَقِد اْسَتْكَفاَك أَْمَرُهْم َواْبَتاَلَك  اأْلَْمرِ َعلَْيَك َفْوَقَك َواللَُّه َفْوَق َمْن َوالَّ
ِبِهْم َواَل تَْنِصَبنَّ نَْفَسَك لَِحْرِب اللَِّه َفِإنَُّه اَل َيَد لََك ِبِنْقَمِتِه َواَل ِغنَى ِبَك َعْن 
َعْفوِِه َوَرْحَمِتِه َواَل تَْنَدَمنَّ َعَلى َعْفٍو َواَل تَْبَجَحنَّ ِبُعُقوَبٍة َواَل تُْسرَِعنَّ ِإلَى 
ٌر آُمُر َفأُطَاُع َفِإنَّ ذَلَِك  ِّي ُمَؤمَّ َباِدَرٍة َوَجْدَت ِمْنَها َمْنُدوَحًة َواَل تَُقولَنَّ ِإن

يِن َوتََقرٌُّب ِمَن الِْغَيِر إِْدَغاٌل ِفي الَْقلِْب َوَمْنَهَكٌة لِلدِّ
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