
أمنلة قيد  مواقفنا  عن  تزحزحنا  ولن  مل  واألراجيف  الشائعات  بث 
شباب الثورة: املؤامرة اخلليجية والتعاطي معها شجعت صاحل على املزيد من القتل واإلجرام
 استمرار التظاهر والتحرك واالعتصامات السلمية والحرص عىل أن يتم ذلك يف إطار شعبي بعيًدا 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

ما ضر صالح ما فعل بعد »المبادرة الخليجية«
تعز تدفع فاتورة المساومات السياسية والتدخالت الخارجية!

طال���ب مئ���ات اآلالف م���ن اليمنيين في مس���يرات حاش���دة 
األس���بوع الماضي المجتم���ع الدولي بالكف ع���ن دعم الجرائم 
الت���ي يرتكبها نظام صالح بحق المتظاهرين س���لميا، والس���كان 

المدنين في صنعاء وتعز  وأرحب ومناطق أخرى من البالد.
وقال المتظاهرون في هتافات رددوها خالل المسيرات إنهم 
يدينون بش���دة التواطؤ العربي والدول���ي، الذي يكيل بمكيالين 
في تعامله مع ثورات الش���عوب تبعا لمصالحه، متس���ائلين عما 
يفرق بين ما تش���هده اليمن وس���وريا عندم���ا تحركت الجامعة 
العربي���ة بفرض عقوب���ات ومعها ال���دول الكبرى عل���ى النظام 

السوري وترك صالح يفعل ما يشاء.
وشهدت العاصمة صنعاء مسيرات رجالية ونسائية حاشدة 
جابت عددا من الشوارع، وسط ترديد هتافات تدعو لتضامن 
م���ع أبناء وتع���ز وتطال���ب بمحاكمة صال���ح وأعوان���ه بوصفهم 

مجرمي حرب.
وع���ّد المتظاه���رون الخ���روج ف���ي المس���يرات وف���اء لدم���اء 
الش���هداء، كما رفض المتظاهرون منح صالح ومسئولي نظامه 
حصانة من المالحقة القضائية تعفيهم من جرائمهم بحق أبناء 

الشعب.
وفي محافظة تعز شارك عشرات اآلاِلف في تظاهرات حاشدة 
انطلقت من ساحة الحرية مؤكدين على مواصلة التصعيد وفاء 

لشهداء و جرحى الثورة.
وش���هدت مدينة تعز نهاية األسبوع مس���يرة نسائية كبيرة، 
طالب���ت المحكم���ة الجنائية الدولية بإلق���اء القبض على صالح 

وأعوانه، وتجميد أرصدتهم في الخارج.
و تأتي ه���ذه التظاهرات في الوقت ال���ذي مازلت فيه مدينة 
تع���ز تش���هد إضرابا ش���امال واحتجاجات وأس���عه عل���ى خلفية 
»جرائ���م« اإلبادة التي نفذتها ق���وات صالح بحق أحياء المدينة  

وخلفت عشرات القتلى ومئات الجرحى والمصابين .
 وكان المبع���وث األمم���ي  جم���ال ب���ن عم���ر ق���د وص���ل إلى 
المدين���ة ي���وم أمس الخميس. م���ن جانب آخر عقدت مس���اء 
الثالثاء بس���احة الحرية اجتماع موس���عا لمختل���ف المكونات 
المحافظ���ات  ع���ن  ممثل���ي  بحض���ور  الثوري���ة  واالئتالف���ات 
الجنوبي���ة، نت���ج عنه الخروج برؤى موح���دة تهدف إلى تجمع 
كاف���ة الحركات الثورية الش���بابية في جميع المحافظات تحت 
كيان موحد، وتم في االجتماع تش���كيل لجنة ش���بابية للتواصل 
مع كاف���ة المكونات الش���بابية لهذا الغ���رض، وأدان االجتماع 
القصف الهمجي الذي مارسته قوات النظام على محافظة تعز 
وخاص���ة مجزرة الجمعة الماضية  11 /2011/11 التي س���قط فيها 

العديد من الشهداء بينهم  نساء واطفال.
أنب���اء محافظ���ة صع���دة يواصل���ون ثورته���م الس���لمية منددي���ن 

ف���ي  األمريك���ي  بالتدخ���ل 
بإسقاط  اليمن ومطالبين 

أحي���ا اليمنيون ذكرى عي���د الغدير يوم والية أمير المؤمنين 
عل���ي ب���ن أبي طال���ب –ع- في عدد م���ن المحافظات، وش���هدت 
مدينة صعدة احتفاالت كبيرة في مناطق متفرقة بعد أس���بوع 
م���ن التجهيز، واالس���تعداد بشراء األلعاب النارية، واس���تقبال 
الضي���وف والوافدي���ن لالحتف���ال بالمناس���بة، وتحولت صعدة 
ومديرياتها المختلفة ليلة االثنين الماضي الثامن من شهر ذي 
الحج���ة إلى لوحة مرصعة تضيء س���ماءها األلع���اب النارية، و 
أش���علت النيران في قمم الجبال وعلى أس���طح المنازل؛ ابتهاجا 
بحل���ول ذكرى عيد الوالية، الذي يأت���ي هذا العام في ظل الثورة 
الش���بابية الشعبية الس���لمية، التي أعطت  ذكرى الغدير زخما 
إضافي���ا، تجل���ى في الحش���ود الهائل���ة التي تدفقت إلى س���احات 

االحتفال في عدد من المحافظات.
وللمرة األولى ش���هدت مدينة صعدة احتفاال ش���عبيا حاشدا 
بذك���رى الغدي���ر وتوج���ه  المواطن���ون ف���ي صب���اح ي���وم االثنين  
إل���ى ملع���ب المدينة، للمش���اركة ف���ي الحفل الذي نظم���ه أبناء 
المحافظ���ة، وف���ي الوق���ت ال���ذي رفع���ت الراي���ات المعبرة عن 
السعادة والسرور بحلول هذه الذكرى فإن المشاركين استمروا 

ف���ي مطالبه���م الثوري���ة الداعية إل���ى رحيل  النظ���ام، ومحاكمة 
رموزه، الذين جرعوا الشعب اليمني ألوان العسف واالضطهاد، 
وأصبح���وا أداوات ق���ذرة للخارج، يم���ررون مؤامراته الشريرة 

على األمة، ويبيعون سيادة البالد ويهدرون ثرواتها.
مؤكدين االس���تمرار في مس���يرة الث���ورة حتى إس���قاط النظام، 
ورافضي���ن التدخ���الت الخارجي���ة التي تطيل من عم���ر النظام، 
وتش���جعه على قم���ع الثوار، وارت���كاب جرائم ح���رب ضد أبناء 

الشعب.
وف���ي أمان���ة العاصم���ة احتضن���ت قاع���ة مركز ب���در العلمي 
والثقاف���ي عصر ي���وم الثالث���اء الماضي احتفاال كبيرا بالمناس���بة 
جمع غفير، كما ش���هدت قاعة زهرة المدائ���ن بأمانة العاصمة 

احتفاال مهيبا بذات المناسبة، حضره اآلالف من المواطنين.
وفي محافظة صنعاء منطقة خوالن توافد ما يقارب الثمانية 
اآلالف من���ذ الس���اعات األولى لليلة الثامن عشر من ش���هر ذي 
الحج���ة لالحتف���ال بذك���رى والي���ة أمي���ر المؤمنين عل���ي بن أبي 
طال���ب -ع-، وش���اركت العدي���د من الوف���ود التي تمث���ل قبائل 
يمني���ة مختلف���ة في ذل���ك االحتف���ال، وكان قد تخل���ل االحتفال 

الت���ي  البهج���ة  مظاه���ر 
األهازي���ج  عنه���ا  تعب���ر 

مسيرات ثورية حاشدة في عدد من المحافظات

احتفاالت كبيرة بعيد الغدير في صنعاء- صعدة- حجة- الجوف- عمران- ذمار تدوير المناصب في فرع الملتقى العام للتنظيمات الثورية بإب
ف���ي ج���و ديمقراط���ي تم انتخ���اب هيئة 
إداري���ة جدي���دة  لتحضيري���ة الملتق���ى 
الع���ام للتنظيم���ات الثوري���ة  ب���دال عن 
السابقة حسب مشروع النظام الداخلي  
الخ���اص بتدوير المناصب كل ش���هرين 
، حيث تم انتخاب األس���تاذ/ إس���ماعيل 

عام���ا  الس���فياني منس���قا  الق���ادر  عب���د 
لتحضيرية الملتقى، وانتخاب األستاذ،/ 
وانتخ���اب  ل���ه،  نائب���ا  شري���ف  حس���ين 
األس���تاذ/   إبراهي���م   صبر   أمينا    عاما 

لتحضيرية الملتقى .
ثم أعيد انتخاب اللجان الميدانية من 

اإلخوة التالية أسماؤهم :
أحمد ملهي/ رئيس اللجنة السياسية، 

عل����ي حم����ود الوراف����ي/ رئي����س اللجن����ة 
التنظيمي����ة، نجي����ب الغربان����ي/ رئي����س 
الس����قاف/  بس����ام  اإلعالمي����ة،  اللجن����ة 
رئي����س  دائ����رة العالقات العام����ة، فايز 
الميداني����ة،  اللجن����ة  رئي����س  الغيث����ي/ 
جمال النه����ام/ رئيس اللجن����ة اإلدارية 
والس����كرتارية، إبراهيم الشراعي/ رئيس 

للجنة المالية.

يص���ب النظ���ام العميل جاّم حقده األس���ود 
عل���ى مدين���ة تع���ز األبي���ة، التي تمث���ل العمق 
الش���عبي والمدني للث���ورة الس���لمية، وتحصد 
آل���ة القت���ل التابع���ة لنظ���ام صال���ح القمع���ي 
أرواح األبري���اء والمدنيي���ن، ف���ي ظ���ل تواط���ؤ 
إقليمي ودولي يهدف إلى وأد الثورة اليمنية، 

والحيلولة دون سقوط النظام.
مدينة تعز التي انتفض أبناؤها ضد السلطة 
الفاس���دة يتعرض���ون لحرب إب���ادة حقيقية، 
وال تملك لهم أحزاب المعارضة س���وى ذرف 
الدموع، وكتابة البيانات، ومناش���دة أمريكا 

الضغط على صالح للتنحي عن السلطة.
مساء الخميس الماضي  قتلت قوات صالح 
ما ال يقل عن 15 ش���خصا، بينهم خمس نساء، 
وطفلي���ن، فيم���ا س���قط عش���رات الجرح���ى من 
المدنيين بالقذائف التي صبتها على المدينة.
المكتظ���ة  الحري���ة  س���احة  وتحول���ت 
بعش���رات اآلالف من المصلين المش���اركين 
ف���ي جمعة »ال حصان���ة للقتلة« إل���ى ميدان 
ح���رب من ط���رف واح���د، والحق���ت قوت 
صال���ح الجرح���ى إل���ى مستش���فى الروض���ة، 
وأمطرت���ه بواب���ل م���ن قذائ���ف الدباب���ات 

والمدافع، وتحلل���ت جثث الضحايا نتيجة 
القصف وعدم توفر ثالجات لحفظ الموتى، 
في واحدة من أبشع جرائم النظام ضد أبناء 

المدينة الصامدة.
ف����ي هذه األثناء ما تزال تعاني تعز من نقص 
ح����اد في المواد الغذائي����ة والتموينية، وندرة 
مي����اه الش����رب، وصعوب����ة وخط����ورة الحركة، 
وانع����دام المش����تقات النفطي����ة، وعدم قدرة 
األف����ران ع����ن توفي����ر الخب����ز، وإغ����الق أغلب 
وتحدث����ت  أبوابه����ا،  التجاري����ة  المح����الت 
مص����ادر صحي����ة عن ظه����ور أم����راض غريبة 
ف����ي تعز، يخشى الس����كان أن تك����ون ناتجة عن 
استخدام أسلحة محرمة دوليا! ولم تعلن أية 
جهة حتى اآلن عن عزمها توجيه قوافل إغاثة 

للملهوفين والمتضررين.
وق���د اته���م صحفي���ون وناش���طون يمنيون 
أمري���كا والس���عودية بالتواطؤ والمش���اركة في 
جرائم صالح  ضد اإلنسانية في اليمن، وانتقد 
البيان قي���ادات المعارضة اليمنية، وموقفها 
من المب���ادرة الخليجية التي ش���جعت صالح 

على قتل اليمنيين.
وأض���اف بيان الناش���طين اليمنيي���ن: »لقد 
ب���ات من الواضح أن صالح يرتكب جرائم ضد 
اإلنس���انية في اليم���ن وخصوصا ف���ي تعز، وهو 

ف���ي مأمن م���ن المالحق���ة والعق���اب، ويحظى 
بغطاء سعودي يكرس كل نفوذه الدولي لمنع 
تحري���ك ملف جرائمه ف���ي مختلف المحافل، 
فض���ال ع���ن تواط���ؤ محلي م���ن قوى سياس���ية 
مازال���ت ملتزم���ة بتوفي���ر الحصان���ة للرج���ل، 
ضم���ن مخططات إجهاض الثورة فيما س���مي 

بالمبادرة الخليجية«.
ورب����ط البي����ان بين مج����ازر صال����ح وتنديد 
المتظاهري����ن بالتدخل الس����عودي في اليمن، 
ورأى أنه ليس من المصادفة أن يحيل صالح 
مدينة تعز التي تمثل العمق الشعبي والمدني 
للث����ورة الس����لمية إل����ى س����احة ح����رب غ����داة 
تظاه����رة ضخم����ة ش����هدتها المدين����ة، نددت 
بالموق����ف الس����عودي م����ن الث����ورة، ورفعت 
شعارات مناهضة للتدخل السعودي الداعم 

والمساند لصالح.
وكان���ت المدين���ة ق���د تعرض���ت لقص���ف 
وحش���ي وهمجي مماثل ف���ي الرابع من أكتوبر 
الفائت، بعد إحراق المتظاهرين دمية للملك 
الس���عودي، فقتل وج���رح ما ال يق���ل عن 160 

شخصا، معظمهم من النساء واألطفال.
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الجمعة 22 ذو الحجة 1432هـ املوافق 18 / 11 / 2011 م  

تتجه  خيارنا«  »السلمية  جمعة  خطبة  مضامين  كانت 
الشبابية  وللثورة  للوطن  األصيل  العدو  نحو  بالتصعيد 
ومنهجها  األمريكية  المتحدة  الواليات  قاطبة،  ولألمة 
الصهيوني المقيت، وتجاوزت الخطبة بمضامينها هذه 
شخصنة الثورة في علي صالح، أو بعض أفراد عائلته، إذ 
كانوا مجرد أوراق تلعب بها أمريكا بما يوافق مصالحها، 
واستبدال آخرين بهم أمر ال تمانع منه أمريكا إن كان 
سيوفر لها البديل المناسب الذي يرعى مصالحها، ويبدو 
في ظاهر األمر نصرا للثورة الشبابية السلمية، وهو أمر 
قد تدركه بعض الجهات التي أعلنت انضمامها للثورة، 
من خالل حرصها على استرضاء أمريكا ومن ورائها قوى 
الغرب المتعددة، ظنا منها أنه سيدفع بها إلى السلطة، 

ويزيح رموز النظام القمعي عن سدتها.
على هذا لم يكن غريبا االستياء الذي عّبر عنه آخرون 
إياه  واصفين  الفاسدة،  المبادئ  ه��ذه  يحملون  ممن 
وإه��م��ال  األم��ري��ك��ي��ة،  المتحدة  ال��والي��ات  باستعداء 
متعمد للحديث عن الرئيس الفاقد الشرعية الذي لم 
تخرج الثورة إال من أجل إسقاطه –على حد وصفهم- بل 
التنظيمية  اللجنة  لم يكن غريبا أن يبادر أحد شباب 

ليقول من على منصة الجمعة قبل أن تجف الخطبة: 
»نحن ال نستعدي أحد«، »نحن لم نخرج إال على علي 
صالح«! في عبارات أخرى يشعر المرء حينها أنه يعتذر 
للسفير األمريكي على الهواء مباشرة، في محاولة لمحو 
آثار الخطبة التصعيدية ضد الموقف األمريكي المتآمر 
لكان  لواله  وال��ذي  النظام،  مع  والمتواطئ  الثورة،  على 

النظام اليوم جزءا من األمس.
الخارج،  في  الداخل وال  في  نحن حقا ال نستعدي أحدا 
واٍع  متوازن  ث��وري  خطاب  أصحاب  نكون  حتى  ولكن 
فالثورة  أح��دا  نسترضي  ال  نحن  أيضا:  نقول  أن  يجب 
مستمدة  وقوتها  تعالى،  الله  على  التوكل  عمادها  التي 
من موالها عز وجل، ليست بحاجة ألن تستمد النصر 
باسترضاء أحد، وال أن تتجه بالعداء نحو أحد، كل من 
وكل  به،  فمرحبا  نية  وصدق  باحترام  للثورة  يده  يمد 
من يتآمر ضد الثورة سنعلنها صريحة تجاهه قائلين: 
تجاهنا،  مكرك  حبائل  من  تحوك  بما  وع��ي  على  نحن 
ونقول  معونتك،  إلى  نحتاج  ال  عنك،  ونحن مستغنون 
ذلك في وجه أي أحد، حتى »أوباما« ومن يمثلهم بكل 

ثقة وشجاعة.

هناك بعض الخلط في بعض القضايا المثارة في ساحات الثورة 
داخلها  والشقاقات  الخالفات  إلث���ارة  النظام  يستخدمها 
وجه  دون  اآلخ��ر  بعضهم  التهام  الثوار  بعض  ويستخدمها 

حق .
األح��م��ر  وأوالد  محسن  ع��ل��ي  دور  اإلش���ك���االت  ه���ذه  وم���ن 
والمجلس الوطني والحوثيين وغيرها من المواضيع التي أثيرها 

بشكل مختصر أدنى هذا:
أو  األحمر  رف��ض وج��ود علي محسن  أح��د  ليس من حق   )  1
النظر عن  الثورة بغض  في  أو غيرهم  حميد األحمر وإخوانه 
ماضيهم فالثورة ليست ملك ألحد وليست ساحة للقديسين 
لغسل  ساحة  الوقت  نفس  في  وليست  محاكمه  ساحة  أو 
الذنوب أو إعطاء صك برائه ألحد، وفي نفس الوقت من حقنا 
تحتكروا  وال  الثورة  مشهد  تتصدروا  ال  أيضاً  لهم  نقول  أن 
تجاوزتم  لمن  االعتذار  وعليكم  الساحات  تقيدوا  وال  الثورة 
أو  تكتيكاً  وليس  قناعه  انضمامكم  أن  لنعرف  سابقاً  عليهم 

لغرٍض في نفس يعقوب.
2 ( عندما نقول ال حزبيه وال أحزاب داخل ساحات التغيير 
معناها أن ساحات التغيير ليست مكاناً للترويج للشعارات 
فهم  المتحزبين  أو  الحزبية  ضد  فلسنا  الخاصة  الحزبية 
شركاء مع الشباب المستقلين في الثورة فال يزايد أي طرف 

على اآلخر، والحزبية وسيله للمدنية. 
الذي  البيت  إرج��اع  عليك  األحمر  لحميد  نقول  عندما   )  3
كان يسكنه الرئيس السابق/ علي سالم البيض في عدن ليس 
ألننا ضد اإلقطاعية ولكن ألن تملككم لذلك البيت كان عبر 
إشارة عمليه  تعطي  فاسدة. وحتى  أنها  تقولون  التي  السلطة 
بالعمل،  وإنما  فقط  بالقول  ليس  تغيرت  أن��ك  للجنوبيين 
وبيت رئيسهم السابق! أعتقد أنه رمز مهم لهم على األقل. 

4 ( عندما نقول لمن يدير منصة التغيير في صنعاء ال تسمحوا 
ألننا  ليس  الثورة  جمع  في  بالخطابة  الديلمي  الوهاب  لعبد 
الشخص  هذا  ألن  ولكن  اإلصالح  علماء  أو  الهاشميين  نعادي 
متهم بإصداره فتوى حرب 94 م - بغض النظر عن صحة خبر 
إصداره تلك الفتوى من عدمه - المهم أن وجوده يثير إشكاالت 

نحن في غنى عنها مؤقتاً على األقل وأعتقد أن هناك الكثير من 
الخطباء فلماذا اإلصرار عليه وهل هناك رسائل أخرى.

الفندم  أن  األح��م��ر  محسن  علي  للفندم  نقول  عندما   )  5
)عسكر زعيل( الناطق الرسمي باسم القوات المنضمة للثورة 
الثوره وهم  في  رئيسي  لمكون  ونذير شؤم  غير محبب  وجه 
قتل  ال��ذي  الجيش  باسم  رسمي  ناطق  ألن��ه ك��ان  الحوثيون 
ذلك كرهاً  نقول  ال  ومساجدهم  وبيوتهم  وأطفالهم  نسائهم 
جيش  باسم  للتحدث  غيره  يوجد  أال  ولكن  نجماته  عدد  في 

الثوره. لماذا ال نقدر شعور مئات آالف اليمنيين.
توجيهاتك  اص���در  األح��م��ر  محسن  لعلي  ن��ق��ول  عندما   )  6
وسائل  ولبقية  الحاضري  ولسيف  ال��ي��وم  أخ��ب��ار  لصحيفة 
اإلعالم المحسوبة عليك بأن ال يصفو والحوثيين في أخبارهم 
األعداد  من كثرة  لغيرتنا  ليس  بالمتمردين،  األيام  حتى هذه 
اليوم ولكن ألنك وفرقتك أصبحتم وبكل  التي توزعها أخبار 
فخر متمردين أيضاً على النظام الفاسد وهذا فخر للحوثيين 

أيضاً أم أن هناك تمرد أرقى من تمرد. 
7 ( عندما نقول يجب أن يتمثل الجميع في المجلس الوطني 

الكالم  فهذا  للثورة  انضم  شخص  أو كل  األف���راد  نقصد  ال 
مستحيل، لكن وبالمقابل نقول عليكم إشراك مكونات الثورة 
الحراك  أمثال  الساحة  في  ثقل  لها كيانات ولها  التي  األخرى 

الجنوبي والحوثيين وتكتالت الشباب المؤثرة . 
8 ( عندما يقول البعض نحن مستقلون فهذا من حقهم لكن 
نتمنى أن يميزوا أنفسهم ومواقفهم عمن استقل من الوطن أو 

جعل استقالله وسيلة لالرتزاق. 
المؤتمر  به  نقصد  ال  النظام  إسقاط  شعار  ن��ردد  عندما   )  9
مع  زال��وا  ال  الذين  فيه  الفساد  رؤوس  بل  الشعبي كحزب 
مرحب  فهم  الغالبية  وهم  أعضائه  بقية  أما  العائلي  النظام 
والحزب  العراق  في  البعث  اجتثاث  تجربة  نكرر  ولن  بهم 
الوطني في مصر . تحن بحاجه إلى المؤتمر والمؤتمريين لحفظ 

التوازن في اللعبة السياسية بعد سقوط النظام . 
إعطاء  ل��ع��دم  سهيل  على  نعتب  نحن  ن��ق��ول  عندما   )  10
نظرهم  وجهة  إلب��راز  األخ��رى  الثورة  مكونات  لبعض  فرصه 
ولمشاركتهم في الثورة ال نقصد بذلك األخ العزيز/ نبيل سهيل 

المقيم في القاهرة معنا وإنما نقصد قناة سهيل الفضائية .

تشهد الوقائع اليوم وفي األمس القريب 
ال  عموما  والخارج  الغرب  أن  والبعيد 
ينصر إي شعب من باب اإلنسانية، وإنما 
لمصالحهم، وال يغيب عن الذاكرة حال 
والعراق  ولبنان  وأفغانستان  فلسطين 
أن  لحظة  يظن  من  وواه��م  وال��ص��وم��ال، 
سيسعى  ورائ����ه  م��ن  وال��غ��رب  النيتو 
ما  الشبابية،  الثورة  إنجاح  نحو  معنا 
حدث في ليبيا من ضربات جوية للنيتو 
لم  أنها  مع  األرض،  على  الثوار  خدمت 
تكن مجانية، فلوال ثقة النيتو بأن هناك 
م��ن س��ي��دف��ع ال��ح��س��اب ب��ع��د إس��ق��اط��ه 
نظام القذافي لما ضرب قذيفة، فحماية 

المدنيين لم تكن هما للنيتو يوما، ولكن 
ترى  فاليوم  مختلف،  اليمن  في  الوضع 
الناصر للنظام ال يوجد  اليمني  الجندي 
يؤمن  ال  ألنه  قتالية،  معنوية  أي  لديه 
قضية  ونظامه  صالح  ع��ن  ال��دف��اع  ب��أن 
تستحق بذل النفس والروح من أجلها، 
في  الخارجية  القوى  تدخلت  إذا  ولكن 
سوف  اليمنيين  م��ن  كثيرا  ف��إن  اليمن 
بل  فيه  حبا  ال  النظام  صف  في  يقاتلون 
لدى  وستكون  األجنبي،  للتدخل  رفضا 
روح��ه  يمنحها  التي  القضية  الجندي 
باألمس  اليمنيون  ك��ان  وق��د  وح��ي��ات��ه، 
التدخل  رفض  في  واح��دا  القريب صوتا 
األخيرة  ال��ح��رب  ف��ي  صعدة  ف��ي  األجنبي 
انتصروا رغم  أبناء صعدة، ولكنهم  على 

العتاد والعدد، وهذا ما نقوله لمن  قلة 
يظن اليوم أن لدى الدولة العدة والعدد 
من  شيئا  الثورة  شباب  يمتلك  ال  بينما 
فئة  غلبت  قليلة  فئة  من  إذ كم  ذل��ك، 
كثيرة، والتاريخ البعيد والقريب يشهد 
بهذه الحقائق، ولنرجع إلى أحداث غزوة 
في  الله  ب��در واألح���زاب، وصمود ح��زب 
جنوب لبنان أمام أكبر ترسانة عسكرية 
من  يقين  على  نحن  ول��ذا  المنطقة،  ف��ي 
للرصاص  ت��ص��دوا  ال��ذي��ن  ال��ش��ب��اب  أن 
ال��ح��ي ق���ذائ���ف ال�������RBG ب��ص��دوره��م 
ال��ع��اري��ة س��ي��ك��ون��ون أق����در م��ن ق��وات 
النظام القمعي المدججة بالسالح، ولن 
متمسكين  دمنا  ما  ربي،  بإذن  ينهزموا 

بمبادئ الحق والهدى.

ثورة ال تستعدي .. ولكنلماذا االستعانة بأمريكا أو النيتو إلنجاح الثورة

لنحدد اإلشكاالت بدقة حتى ال يغرر علينا إعالم النظام

؟!
نبيل لطف السالل

علي ناصر البخيتي

اإلدارة  ت��ل��ج��أ  م����ا  ك���ث���ي���را   •
األم��ري��ك��ي��ة إل���ى ال��ك��ذب على 
مخططاتها  ل��ت��م��ري��ر  ال��ع��ال��م 
مصالحها  ل��خ��دم��ة  ال��رام��ي��ة 
وم��ص��ال��ح أس���ي���اده���ا ال��ي��ه��ود 
فيتلقف  البعيد،  المدى  على 
له  وي��روج��ون  ال��ع��رب كذبها 
مثال  المسلمات،  م��ن  وك��أن��ه 
ع��ل��ى ذل���ك م��ا ح���دث ف��ي ي��وم 

2001/9/11م.
هي  الغربية  الشعوب  ثقافة   •
اإلعالمية  اآللة  إف��رازات  نتاج 

اليهودية الضخمة.
ال���ع���رب ع��م��الء  ال���زع���م���اء   •
عميلة  وأم���ري���ك���ا  ألم���ري���ك���ا، 
ل���ل���ي���ه���ود، وال���ي���ه���ود ع��م��الء 

إلبليس.
ولي  إل��ى  بحاجة  المسلمون   •

أمر ال يخاف إال الله.
يهاجمون  ال��ي��ه��ود  ي��ُع��د  ل��م   •

أو  مباشرة  ب��ص��ورة   - اإلس���الم 
فقط،  بأنفسهم   - مباشرة  غير 
ب��ل أوك��ل��وا إل��ى أص��دق��ائ��ه��م في 
ق��درا كبيرا من  وأمريكا  أورب��ا 
بدورهم  والذين  المهام،  تلك 
المسلمين  من  أذنابهم  كلفوا 

أنفسهم بالقيام بذات الدور.
• يولد الطفل عندنا حرا عزيزا، 
الوصول  إل��ى  بفطرته  يهفو  ثم 
ينشأ  به  وإذا  النجاة،  لسفينة 
م��ت��غ��ذي��ا ع��ل��ى ن��م��ط ال��ح��ي��اة 
أن  اليهود  أراد  التي  والثقافة 
ينشأ عليها، ورسختها األنظمة 
في  سائدة  يجدها  إذ  العميلة، 
الطفل  ذل��ك  ليصير  محيطه، 
فيما بعد إنسانا ذو عقل خاو، 
تائهاً،  تافهة، مضطرباً،  وثقافة 
ويقدس  المادة،  يعبد  ذلياًل، 

كل ما يأتي من الغرب.
تحيق  م��ص��ي��ب��ة  ك���ل  وراء   •

أينما كانوا.. فتش  بالمسلمين 
عن اليهود.

م��ق��وم��ات  ال���ي���ه���ود  أع������ّد   •
العصور  عبر  العالم  استعباد 
بَنَفس طويل، وطرائق مرحلية 
بمكر  م��ن��ظ��م��ة  ت���دري���ج���ي���ة، 
وسائل  مستخدمين  ش��دي��د، 
هي من الدناءة والخسة بحيث 
وأف��ل��ح��وا  ب���ال،  ع��ل��ى  تخطر  ال 
الثقافات  ترسيخ  في  اآلن  حتى 
ال��دخ��ي��ل��ة ل���دى ك��ل أص��ح��اب 
لتطويعهم،  األخ��رى  الديانات 
أو  بوعي   - مسخرين  ف��ص��اروا 
مخططات  لتنفيذ   - وع��ي  ب��ال 
مصالحهم  وخ��دم��ة  ال��ي��ه��ود 
خدمة  يعني  مما  وتمجيدهم 
ال���ش���ي���ط���ان ال����ع����دو األزل�����ي 
أن  يطيق  ال  وال��ذي  لإلنسان، 
يرى أبناء آدم وقد اهتدوا إلى 
فيضعف  المستقيم  ال��ص��راط 

ك���ي���ده وي���ت���ق���وض س��ل��ط��ان��ه 
ويسود السالم على األرض.

بدر  حسين  السيد/  أف��ك��ار   •
وأكثر  قرآنية،  الحوثي  الدين 
لدى  وتقبلها  وقعها  يكون  ما 
فئتين من الناس، الفئة األولى 
ذوي  األن��ق��ي��اء،  البسطاء  ه��م 
تنفذ  التي  الصافية،  النفوس 
بسهولة  ال��ه��دى  أن����وار  إل��ي��ه��ا 
وي���س���ر، وال��ف��ئ��ة ال��ث��ان��ي��ة هم 
الراسخون من المثقفين، ذوي 
ال��ف��ط��ن��ة، أص���ح���اب ال��ب��ص��ائ��ر 
ال���ن���اف���ذة، وال��ن��ظ��ر ال��ث��اق��ب، 
ال��م��س��ت��ق��رئ��ون ألب��ع��اد ك��ل ما 

حدث أو يحدث لألمة.
أوجه  هناك  هل  ترى  أخيرا..   •
شبه وائتالف أم تباين واختالف 
عامين  بين  األم��ة  ه��ذه  حياة  في 
واع��ن��ي  أع����وام،  بينهما  تفصل 

بهما: 2001م، 2011م؟

على الحروفنقاط    
المحامي / محمد علي الرعيني

تتمات * تتمات * تتمات * تتمات * تتمات * تتمات * تتمات  * تتمات

النظ���ام العمي���ل وما ي���زال الش���ارع الرئيس���ي بمحافظة صعدة 
يش���هد كل جمع���ة مظاهرات كبي���رة تهتف ب� »الم���وت ألمريكا 

والموت إلسرائيل«، وتطالب بإس���قاط عمالئهم في صنعاء.
بدورهم قدم شباب الثورة في محافظة شبوة لوحة فريدة 
ف���ي التضحي���ة والعزيم���ة ف���ي الصب���ر ومواصلة النض���ال حتى 
تحقيق كام���ل أهدافهم، وذل���ك عندما خرجوا في مس���يرات 
حاشدة األربعاء  قاطعين مسافة 4 كلم، ودعت المسيرة التي 
خرجت في مدينة عتق بمحافظة ش���بوة ,بإعدام قاتل النساء 

واألطفال و رحيل نظامه.
أم���ا ف���ي الل���واء األخض���ر، فق���د اس���تمر الث���وار ف���ي تس���يير 
التظاهرات  االحتجاجية، ففي يريم خرجت تظاهرة تضامنية 
مع تعز، فيما نفذ ش���باب الثورة ف���ي عاصمة المحافظة وقفة 

احتجاجي���ة أم���ام شرك���ة النفط، تندي���دا بإخفاء المش���تقات 
النفطية، وش���هدت إب يوم األربعاء مظاهرة نس���ائية جابت 
ش���وارع المدينة، وصوالً إلى س���احة الحري���ة، لتنديد بجرائم 

النظام في تعز، وطالبت بمحاكمة القتلة والمأجورين.
أما ثوار البيضاء فقد استنكروا التواطؤ العربي والدولي مع 
جرائم صالح، وخرج ثوار محافظة الحديدة األسبوع الماضي 
ف���ي مس���يرات كبي���رة للتندي���د بجرائم عل���ي صال���ح وعصابته، 
ومطالب���ة المجتمع الدول���ي بالتوقف عن دع���م النظام القاتل 
ومؤك���دة على مواصل���ة االعتصام حتى تحقيق أه���داف الثورة 

الس���لمية ومحاكمة القتلة وبناء الدولة المدنية الحديثة.
وتأتي مسيرات األس���بوع الماضي في مختلف المحافظات 
ضم���ن برنامج تصعيد الفعالي���ات الثورية االحتجاجية، التي 
أقرته اللجنة التنظيمية للثورة الش���بابية والشعبية في ساحة 

التغيير بصنعاء.

واعتبر البيان المبادرة الخليجية بمثابة صك غفران وشهادة 
براءة تش���جع صالح على ممارس���ة المزيد من القتل، وزادت 
من وحش���يته أكثر بعد توقيع أطراف المعارضة - من طرف 
واحد- على اتفاق يمنحه وجميع أركان حكمه وأفراد عائلته 
الحصانة من المالحقة القضائية، بينما تس���تمر التسهيالت 

اإلقليمية والدولية لنظامه. 
واتهم البيان أحزاب المعارضة بالتفريط والمساومة 

على دماء الش����هداء، وقال: إن اليمنيين يدفعون اليوم 
كلف����ة ث����ورة كامل����ة، م����ن أرواحه����م ومعيش����تهم، لكن 
قي����ادات المعارض����ة الذين تقول س����جالتهم إنهم كانوا 
يرقب����ون علي عب����د الله صال����ح وأركان حكم����ه يدمرون 
البلد، ويسرقون خيرات����ه منذ 33 عاما، دون أن يفعلوا 
ش����يئا خاّلق����ا، ه����م أنفس����هم اآلن بخياراته����م المجربة 
يخم����دون ش����علة الث����ورة، ويع����ودون به����ا إل����ى مرحلة 
األزم����ات والس����جاالت الفارغة مع صالح بعد 6 أش����هر 

من الركض وراء السراب الخليجي.

والبرع والزوامل الشعبية، كما ألقيت العديد من الكلمات 
التوعوي���ة، وعرض���ت المسرحيات الهادفة، والتي المس���ت 
هم���وم الوطن، وواق���ع الثورة، وكان ضي���ف االحتفال فضيلة 
د. المرتضى بن زي���د المحطوري، والذي تحدث عن رمزية 

اإلمام علي عليه السالم على الوحدة اإلسالمية.
وف���ي محافظة الج���وف أحيا المواطنون عي���د الوالية لهذا 
الع���ام بمنطقة المت���ون، وش���ارك اآلالف من أبن���اء الجوف 
ف���ي المناس���بة، معبرين عن والئه���م ألمي���ر المؤمنين وقدوة 
الثائري���ن على بن أبي طالب -ع-، ومؤكدين مواصلة مش���وار 
الثورة على الفس���اد والفاس���دين، حتى تحقيق حلم الش���عب 
اليمني بدولة عادلة مستقلة، ومشددين على الرفض المطلق 

للتدخالت األمريكية الصهيونية في الشأن اليمني.
وشهدت محافظات حجة وعمران وذمار احتفاالت بهذه 

المناسبة، وشارك فيها اآلالف من المواطنين.
وفيم���ا عدا المحاولة الفاش���لة ألحد العناص���ر المغرر بها 
م���ن المخاب���رات األجنبي���ة للتس���لل إلى الم���كان المخصص 
إلقامة االحتفاالت في الجوف لتفجير نفسه بالمشاركين فيه 
فق���د أقيمت فعاليات هذا العام ف���ي جو من األمن والهدوء، 
يعك���س الق���درة التنظيمي���ة، والح���س األمني اليق���ظ، الذي 
راكمته خب���رات األعوام الماضية، والجدي���ر بالذكر أنه كان 
قد قتل العام الماضي عدد من المواطنين، وجرح آخرون، في 
تفجير سيارة مفخخة استهدفت المشاركين، ولم تنطل على 
المجتم���ع اليمني مزاعم تنظي���م القاعدة الذي تبنى العملية 

نيابة عن المخابرات األمريكية.

احتفاالت كبيرة

مسيرات ثورية

تعز تدفع
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عندما أعلن اإلسالم إطاًرا واضًحا للوالية في قوله تعالى: 
ُيِقيُموَن  الَِّذيَن  آَمُنوا  َوالَِّذيَن  َوَرُسولُُه  اللَُّه  ُكُم  َولِيُّ }ِإنََّما 
جدا،  َراِكُعوَن{ كان صريًحا  َوُهْم  الزََّكاَة  َوُيْؤُتوَن  اَلَة  الصَّ
بحيث لم يعد المجال مفتوًحا أمام من يريد أن يقدم 
إلى اليهود والنصارى وأذنابهم بعض صور الوالء، فضاًل 
ا منه  عمن يريد المسارعة إليهم، واالنطالق وراءهم؛ ظنًّ
تكنولوجيا  ومن  حربية،  ترسانة  من  يمتلكونه  بما  أنهم 
ت��دور  أن  فاحتمال  أك��ي��دة،  غلبة  أص��ح��اب  متقدمة 
ا، فبدأ يرتب أوضاعه المستقبلية  الدوائر عليه كبير جدًّ
الَِّذيَن  }َفتََرى  قال عز وجل:  الغالبون.  أنهم  أساس  على 
أَْن  َنْخَشى  َيُقولُوَن  ِفيِهْم  ُي��َس��ارُِع��وَن  َم��َرٌض  ُقُلوِبِهْم  ِفي 

ُتِصيَبَنا َداِئَرٌة َفَعَسى اللَُّه أَْن َيأِْتَي ِبالَْفْتِح أَْو أَْمٍر ِمْن ِعْنِدِه 
وا ِفي أَْنُفِسِهْم َناِدِميَن{. َفُيْصِبُحوا َعَلى َما أََسرُّ

لهو دعوة  عام  الغدير كل  يوم  في  الوالية  إعالن  إن 
متجددة للمؤمنين بأن يقفوا واعين يقظين مترصدين 
من  يحذروه  حتى  الله،  غير  والية  في  يسارع  من  لكل 
الدين  على  المدمرة  وآث���اره  المقيت،  عمله  خطورة 
بأن  للمؤمنين،  السماء  بضمانات  وتذكيره  واألم���ة، 
قوى  مع  المواجهة  ميدان  في  حليفهم  النصر  يكون 
جمعوا،  ومهما  حشدوا،  مهما  الباطل،  ورموز  الشر، 
اللَِّه  َفِإنَّ ِحْزَب  آَمُنوا  َوالَِّذيَن  َوَرُسولَُه  اللََّه  َيَتَولَّ  }َوَمْن 

ُهُم الَْغالُِبوَن{.

م������اذا ل����و ل����م ي��س��ع��ف 

بأن  األنبياء  خاتم  الزمان 

المؤلفة  األلوف  يحج ومعه 

األم��ة؟ كيف كانت  ه��ذه  من 

الصحيح  ال��ه��دي  ستتعلم  األم��ة 

ف��ي ال��ح��ج ات��ب��اًع��ا ل��م��ا أم���ر ال��ل��ه ب��ه؟ 

في خطبة  الحج  أرك��ان  للناس  أك��ان سيوضح 

جامعة؟ أم كان سيوضح لهم مناسك الحج بآلية 

أخرى أكثر أمانا من التعليمات المسموعة، كأن 

عنه  الناس، وخذوا  من  فالن  مثل  يقول: حجوا 

مناسككم.. مثال، كما قال: خذوا عني مناسككم؟

لقد اختزل النبي كل أحكام الحج ونقلها إلى األمة 

عندما جّسد الحج عمليا في حجة الوداع، وبذلك 

استطاع أن يوصل الهداية إلى أمته بالقدر الذي ال 

تزيغ معه األمة، وال ترتاب فيه،  وهكذا أراد الله 

لهديه أن يصل إلى األمة بتجسيد الحج عمليا أمام 

الناس بواسطة نبي هذه األمة.

يوصل  أن  الله  أراد  ال���وداع  حجة  انتهاء  وبعد 

تتفرق،  تزيغ وال  ال  بحيث  ه��داه  األم��ة  ه��ذه  إل��ى 

الوالية  بتبليغ  رسوله  وجه  أن  سبحانه  منه  فكان 

ليعلن لألمة عن طريق من شهدوا حجته  في علي، 

الله  في  محصورة  هي  أمرها كما  والية  أن  األخيرة- 

بعده  من  فهي  محمد،  رسوله  في  محصورة  وه��ي 

فأراد  أبي طالب،  بن  علي  أخيه ووصية  في  محددة 

سيجسده  فيما  ال��والي��ة  ف��ي  ه��داه  يختزل  أن  الله 

علي بن أبي طالب أمام الناس في حياته، فبداًل من 

توضيح مفاهيم الوالية في خطبة نبوية جامعة، أراد 

الله تجسيد مفهوم الوالية في علي عليه السالم في 

فيها  تحار  التي  العظيمة  باألحداث  ستمتلئ  حياة 

األحالم، ولكن وجود علي فيها يبين للناس الهداية 

التي كادت أن تغيب لوال علي.

إذن.. كما جسد الله تعالى الحج في نبيه محمد 

صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يجسد مضامين 

مواقفه  وف��ي  ال��س��الم،  عليه  علي  ف��ي  لله  ال��والي��ة 

ومساواته  بالله،  وثقته  العظيم،  وثباته  الصادقة، 

العادلة، ومنابذته للظلم وأهله.

كيف يتصور مسلم يقرأ في المصحف من كتاب ربه 
قوله سبحانه ﴿ِتْبَياًنا لُِكلِّ َشْيٍء﴾ أن من يحكم مبادئ 
القرآن وآياته في استعراض مجريات الحياة السياسية 
)ُكلِّ  ِم��ْن  أليس  يغالي؟  أو  يشطح  أن  يتصور  –كيف 
وقضايا  الدولية،  والعالقات  السياسة،  قضايا  َش��ْيٍء( 
كبرى أخرى تهم الشعوب: كشكل النظام الذي يصلح 
للناس، وتشابك شئون االقتصاد الدولي، والسياسات 
الدفاعية للبالد، واألمن الغذائي لألمة، وهلم جرا.. إن 

القرآن الكريم لهو بحق كتاب الحياة.
تترا،  القرآنية  اآلي��ات  ج��اءت  أيًضا  الصدد  وبهذا 
الله،  أن��زل  بما  يحكم  أن  –ص-  محمد  النبي  وتأمر 
اللَِّه  ِمَن  أَْحَسُن  ﴿َوَم��ْن  التساؤل:  بهذا  ذلك  تعلل  ثم 
ُحْكًما لَِقْوٍم ُيوِقُنوَن﴾؟ إذ ال شك في أننا لو وجدنا لله 
البشرية  اجتهاداتنا  في  نجد  فلن  ما  قضية  في  حكما 
خيرا منه، وليس لمسلم أن يجادل في هذه الحقيقة، 
ولكن قد نجد من يزعم أن اإلسالم ترك لنا مساحة من 
الحرية بحسب ما نراه من متغيرات، فهذه المصالح 
يقول  الحد  ه��ذا  وعند  ال��زم��ان،  باختالف  تختلف 
أنزل  بما  الحكم  في  تترددوا  وال  قفوا!  للجميع:  النبي 
الله! ال تتراجعوا يوًما عن الحكم بما أوجب الله على 
التي  الضخمة  البشرية  الحشود  في  األمة، معلنا  هذه 
لم يشهد اإلسالم لها مثيال من قبل ذلك قائاًل: »من 
كنت مواله فهذا علي مواله« في خطاب وداعيٍّ يرسل 

فيه وصاياه األخيرة إلى األمة.
ليشكل  أبي طالب  بن  اإلم��ام علي  إع��الن والي��ة  جاء 
إعالًنا للناس بأن هذا الدين هو الحياة، فمن حسب 
لم  فهو  العجائز،  وتسابيح  المساجد،  زوايا  في  الدين 
بكل  األم��ة  تحياها  التي  الحياة  ولكن  الدين،  يعرف 
حزب  برنامج  إل��ى  أنظر  فيوم  ال��دي��ن،  ه��ي  تفاصيلها 
أن��وار  عليه  أسلط  س��وف  رئاسي،  مرشح  أو  انتخابي، 

نفسي  أج��د  ي��وم  ال��ل��ه،  أن��زل  بما  فيه  ال��ق��رآن ألحكم 
من  موقعها  أي��ن  أرى  أن  الب��د  اقتصادية  خطة  أم��ام 
دائرة أحكام الله تعالى، ال بد أن الله لم يترك شؤون 
لها دروبها، ولذلك جاء  ر  ينوِّ أن  الخالئق همال دون 
إعالن الوالية، حتى يعرف الناس أين ينبغي أن تكون 
والية أمر هذه األمة، ليس في شخص علي فحسب، بل 

فيمن يحمل تلك القيم، وهاتيك الصفات.
الوصي،  وعصر  النبي  لعصر  التالية  العصور  وفي 
ع��ن��دم��ا ي��زع��م ظ��ال��م أن���ه أه���ل ل��ه��ذه ال��والي��ة تأتي 
من  فكل  بالوالية،  لعلي  ص-   - النبي  إع��الن  أهمية 
يمثل  بظالم  يقبل  لن  اإلع��الن  ه��ذا  مضامين  وع��ي 
عليه دور والية األمر، وإن رّوج لمشروعه الدجلي 
فلن  الدين،  في  اليهود  أي��ادي  دسته  بما  التضليلي 
ينتهك  م��ن  بإطاعة  يأمر  ص-   - النبي  أن  يصدق 
عرضه، ومن يجلد ظهره، ومن يأخذ ماله، وإن جاءه 
وال��ورع،  واللحى  العمائم  أصحاب  المزاعم  بهذه 
فبالغ النبي واضح، وإعالنه يوم الغدير ظاهر، وقد 

أدى وظيفته.
إن النبي في يوم الغدير لم يذهب بعيدا وإن تحدث في 
شؤون الحياة السياسية يوم أعلن عليا وليا للمؤمنين، بل 

ذلك الذي يحكم في أمور السياسة برأيه وهواه 
حضيرته،  ال��دي��ن  على  يقتحم  م��ن  ه��و 

السماوي  ال��ه��دى  على  وي��ت��ط��اول 
الردى  من  ظلمات  نحو  مّتجًها 

فالدين  الثرى،  أطباق  تحت 
الحياة،  المعاملة، وهو  هو 

فيه  وسيجد  الدنيا،  وهو 
الهدى كل  الباحثون عن 
في  ال��ن��اس  لمشاكل  ح��ل 

شئونهم كافة.

قال الله تعالى: }َوأَِن اْحُكْم َبْيَنُهْم ِبَما أَْنَزَل اللَُّه{، فكان هذا أمرا 
صريحا من الله تعالى لنبيه صلوات الله عليه وعلى آله، واليوم 
ترى الحكم بما أنزل الله ثقيال على نفوس الكثير من المسلمين، 
الذين يفضلون الحكم بما لديهم من خبرات وتجارب، منطلقين 
وتقدير  ال��واق��ع،  تشخيص  في  أمامهم  المادية  المعطيات  من 
وإن  وه��م  ال��ح��ي��اة،  معمعة  ف��ي  الحركة  خطط  ورس��م  ال��وق��ائ��ع، 
كانوا أذكياء كما يظنون إال أنهم لم يعرفوا أن هذا منهم ليس 
النفسيات  تعالى قد شخص هذه  للهوى، والله  اتباع  بل  ذكاء! 
بنهي وتحذير  لنبيه  السابق  اإللهي  التوجيه  المريضة، وأردف 
ِبْع أَْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم أَْن َيْفِتُنوَك َعْن َبْعِض َما  حين قال: }َواَل َتتَّ
أَْنَزَل اللَُّه{، وعند هذا الحد ينبغي أن يقف المرء حذرا، فطالما 
جاء المغترون بأهوائهم يقولون: هذا الحكم لم يعد يناسب هذا 
الزمان، ويدرجون تحت دعوى أن الزمان هذا ال يصلح بتطبيق 
الدين كله أشياء كثيرة، ويوهمون الناس أن ال بد من التعديل 
في الدين، وإال بقي المسلمون في التخلف والرجعية، وما هذه 
نعم  َيْبُغوَن{!؟  ِة  الَْجاِهِليَّ }أََفُحْكَم  جاهلية،  أحكام  إال  الدعاوى 
كيف يمكن الحكم على من يحكم بغير حكم الله إال بأنه يحكم 

بمنطلقات  ويفكر  الجاهلية؟  بحكم 
الله كما كانت  ه��دى  وي��رد  الجاهليين، 

بن  والوليد  خلف  بن  وأمية  جهل  أبي  عقليات 
اللَِّه  ِمَن  أَْحَسُن  }َوَم��ْن  مقيتة،  جاهلية  ثقافة  إنها  المغيرة، 

ُحْكًما لَِقْوٍم ُيوِقُنوَن{.
يوم  اإلل��ه��ي  لألمر  التزاما  النبوي  ال��ب��الغ  أم��ام  نقف  وهنا 
الحق أن  أليس من  الغدير بوالية علي عليه السالم، ونتساءل: 
والية  رد  أليس  الله؟  أنزل  بما  الحكم  من  علي  والية  بأن  نقول 
بأحكم  الله  }أليس  الجاهلية؟  حكم  من  فيها  التشكيك  أو  علي 

الحاكمين{.
وفي هذا اإلطار لنا أيضا أن نقول: إن والية علي هي رمز للحكم 
بما أنزل من زاوية جديدة، نقصد من حيث أن من يتمكن يوما 
من الحكم بين الناس فيحكم بما أنزل الله فهو يجسد المفهوم 
أما  بهواه،  يحكم  من  أما  يظلم،  من  أما  علي،  والية  من  العملي 
علي،  لوالية  المنكرين  خطى  في  يسير  شك  ال  فهو  يداهن،  من 
حياته،  في  مثلها  التي  القيم  وإلى  إليه  النبي  إلشارة  والجاحدين 

يوم أن قال أمام األمة: »من كنت مواله فهذا علي مواله«.

َواَل  َجِميًعا  اللَِّه  ِبَحْبِل  تعالى:}َواْعَتِصُموا  ق��ال 
أَْعَداًء  إِْذ ُكْنُتْم  َعَلْيُكْم  اللَِّه  ِنْعَمَت  ُقوا َواذُْكُروا  َتَفرَّ
َفأَلََّف َبْيَن ُقُلوِبُكْم َفأَْصَبْحُتْم ِبِنْعَمِتِه ِإْخَواًنا وَُكْنُتْم 
ارِ َفأَْنَقَذُكْم ِمْنَها َكَذلَِك ُيَبيُِّن  َعَلى َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن النَّ
من  خير  فاالثنان  َتْهَتُدوَن{  لََعلَُّكْم  آَياِتِه  لَُكْم  اللَُّه 
الواحد، والثالثة خير من االثنين، وأربعة خير من 
القاصية،  الغنم  إال من  يأكل  ال  فالذئب  خمسة،  
حجر  وض��ع  ال���ذي  )ص(  محمد  األع��ظ��م  ونبينا 
األس��اس في بناء األم��ة   شدد وأكد على الوحدة، 
وال��ف��رق��ة ضعف ووه���ن، فأي  ق���وة،  االت��ح��اد  الن 
إذا  إال  األعاصير  وجه  في  يصمد  وال  يقوى  ال  بناء 
تماسكت   وتالحمت أحجاره، عندها تقف سدا 
وتتناثر  المستعمرين،  أمواج  عليه  تتكسر  منيعا 
دونه أطماع الطامعين، فبالوحدة تبقى الشعوب 
الطامعين،    عن   بعيدة   عزيزة كريمة،  واألوط��ان 
فلن تعرف الشعوب الخير والسعادة إال  إذا تآلفت 
قلوب أبناء األمة واتحدت إرادتهم، وصاروا جبهة 
واحدة تستمد قوتها من إيمانها وثقتها بالله، ومن 
اعتقادها بأن الكريم العزيز أردا لها أن  تكون  أمة 

كريمة عزيزة في جميع مجاالت الحياة.
القريب  ماضيها  في  األمة  التي هزت  فاألحداث 
تلك  ننساه،  ال  درس��ا  لنا  تكون  أن  يجب  والبعيد 
األحداث التي مكنت الغرباء، والطامعين من نهب 
قراراتنا،  ومصادرة  بمقدراتنا،  والعبث  ثرواتنا، 

عند  أطماعهم  وقفت  ولو  نعم   صاغرون،  ونحن 
ت��ج��اوزت  ولكنها  األم����ر،  ل��ه��ان  ال���ث���روات  ن��ه��ب 
واألوط���ان،  والشعوب  األرض  على  السيطرة  إل��ى 
أوطاننا!!  في  غرباء  فأصبحنا  بمصيرنا،  والتحكم 
هذه األوضاع لم يمكن أن تكون لو وحدنا كلمتنا 
اإللهي  الدستور  تعاليم  واتبعنا  وعملنا  وموقفنا، 
رفعوا  الذين  أولئك  أثر  واقتفينا  الكريم،  القران 
راية الحق، فكانوا حربا على الشر والباطل، جاهدوا 
في سيبل الله، ونذروا أنفسهم من أجل كرامة األمة 
ورفعتها ومجدها، ال يخشون أحدا إال الله،فوحدة 
الموقف   تبني أمة قوية عزيزة،، فال يجترئ عليها 
عدو مهما عال شأنا وبأسا ومهما كانت إمكانياته،   
وسيرد كيده في نحره، وما طمع العدو بنا إال بعد 
بعضنا  ن��ح��ارب  أنفسنا،  على  منقسمين  رآن��ا  أن 
البعض متنكرين لتعاليم ديننا الحنيف، وألولئك 

العظماء الذين جعلوا منا أمة عظيمة.
فعلي ذلك العظيم الذي اقتفى أثر الرسول وسار 
في خطاه ما رضي أن يتنكر لكتاب الله ولو أُعِطي 
يوم  السيف  شرف  ال��ذي  علي   السبعة،  األقاليم 
فعلي  قادها،  يوم  واألمة  قالها،  يوم  والكلمة  سله، 
أول من قّدم القرابين، وضّحى وصبر وتحمل أثقل 
ضريبة، ودفع األثمان من أجل الوحدة اإلسالمية، 
وخمسة  الرسالة،  أج��ل  من  عاما  وعشرون  ثالثة 
أجل  من  ال��ج��راح  على  الصبر  من  عاما  وع��ش��رون 

الحفاظ على وحدة المسلمين أمام العدو األجنبي، 
ولهذا  العدالة،  تثبيت  اج��ل  من  أع��وام  وخمسة 
والشرفاء  األحرار  وباألخص كل  الناس  يحتاج كل 
أك��ث��ر م��ن أي وق��ت مضى،  إل��ى علي  وال��ص��ادق��ي��ن 
العدالة، ولهذا يحتاج  المسلمين قاطبة وباألخص 
إلى علي وقيم علي وما حمل علي  الشرفاء  األح��رار 
فليكونوا  انتماءاتهم  عن  النظر  بغض  معان   من 
من أتباع أي مدرسة، المهم أن يكونوا طالب حق 
واالستبداد  لالستعمار  وأع���داء  وح��ري��ة،  وع��دل 
ف��ق��دت كثيرا من  ف��األم��ة اإلس��الم��ي��ة  وال��ت��ف��رق��ة، 
إلى  بحاجة  فاألمة  قيمها،  وتضعضعت  أهدافها 
مراجعة واقعها والتأمل فيه، وإلى أين هي ذاهبة؟ 
إلى  تحتاج  اليوم  فاألمة  تسير؟  مشروع  أي  وف��ي 
وح���دة ال��م��وق��ف ال��ص��ادق ف��ي وج���ه االس��ت��ع��م��ار، 
على  ب��ل  التفرقة،  على  يبعث  ال  بعلي  فالتمسك 
وبشخصية  علي  بقيم  فالتمسك  تماما!  العكس 
علي سيجسد عمليا شعار الوحدة، شعار التفاهم، 
ضد  ال��واح��د  وال��ص��ف  ال��واح��دة،  المسيرة  شعار 
العدو األجنبي، ضد التدخالت الخارجية والتحكم 
بمصير البلد، التمسك بعلي يعني البصيرة في الحياة، 
وعدم االنخداع بالعدو األجنبي تحت أي مسمى 
األنظمة  صنيعتها  من  الشعوب  إنقاذ  )خدمات، 
إلى  المباركة،  ثورتنا  في  أحوجنا  وما  المتسلطة(، 

قيم وأخالق ورؤى علي.

اللهجة  شديد  نهي  جاء  واليته  محل  لنا  وجل  عز  الله  يحدد  أن  قبل 
منه للناس من اتخاذ اليهود والنصارى أولياء، وأكثر من ذلك، فقد عّد 
من يفعل ذلك كافًرا مثلهم، وواحد منهم، في صورة من صور االرتداد عن 
الدين، مارسها الكثيرون قبل هذا الزمان وفي هذا الزمان، قال عز قائاًل: ﴿
َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتتَِّخُذوا الَْيُهوَد َوالنََّصاَرى أَْولَِياَء َبْعُضُهْم أَْولَِياُء َبْعٍض 
وهنا  الظَّالِِميَن﴾،  الَْقْوَم  َيْهِدي  اَل  اللََّه  ِإنَّ  ِمْنُهْم  َفِإنَُّه  ِمْنُكْم  َيَتَولَُّهْم  َوَمْن 
يأتي التحذير من الخسارة التي لن تلحق بمسيرة الهداية، بل ستقصر على 
المرتدين عنها فحسب، وعلى المرء أن يضع في حساباته حجم الخسارة 
والية  من  قلبه  تفريغ  إلى  المسارعة  في  التهاون  جراء  من  ستلحقه  التي 
لهم  يقدم  ظالم  والي��ة كل  وم��ن  والنصارى،  اليهود  والي��ة  من  الله،  غير 
بفساده خدمات مجانية، مهما اختلفت المسميات في العصور واألزمان 
المتتابعة، أمريكا - إسرائيل- السعودية- ملك مسلط - مدير فاسد- وزير 

مستبد-…إلخ. كل ذلك مندرج تحت والية غير الله.
ولكن لنا أن نتساءل عن السبب الذي من أجله حدد الله تعالى علينا 

إفراغ قلوبنا من والية غيره قبل أن يحدد لنا صور والية الله!.
وهنا نعرف أن القلب المشغول بوالية غير الله - ولو كان مديًرا ظالما- 
ليس مؤهال لوالية الله، ومن أراد والية الله عليه أوال أن يتأكد من سالمة 
القلق من أي أحد من البشر،  ضميره وصدره من أي شعور بالحاجة أو 
ابتداًء بمديره في العمل، وانتهاء بمن يمثل اليهود والنصارى من القوى، 
ُكُم اللَُّه َوَرُسولُُه  عند ذلك يكون المؤمن مؤهاًل لسماع قوله تعالى: ﴿ِإنََّما َولِيُّ
اَلَة َوُيْؤُتوَن الزََّكاَة َوُهْم َراِكُعوَن﴾، ويكون  َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّ
قادًرا على تولي الله ورسوله والذين آمنوا، كعلي بن أبي طالب وما يمثله 
من قيم للناس، ال يصلح لولي أمر أن يستمد الشرعية من الله ورسوله ما 

لم يكن ملتزما بها، وصورة عملية لها.

يوم الغدير أي: ال تسارع

النبي.. الحج.. الوالية

احكم بما أنزل اهلل

ماذا قبل أن تتولى اهلل!؟

الدين والدنيا سواء
إعالن الوالية 
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علي..  منهج للوحدة اإلسالمية



استهجن شباب الصمود ما بثته بعض المواقع اإلخبارية عن 
اتصالهم بأطراف من النظام القمعي البائد، أو حصول إي عدوان 
إلى  األراجيف  هذه  ترويج  وع��زوا سبب  أي طرف،  تجاه  منهم 
قيد  تتزحزح  ولن  لم  التي  والثابتة  الصادقة  الثورية  المواقف 
أنملة، حيث جددوا رفضهم للمبادرة الخليجية، وعدوها مؤامرة 
لتقاسم  وتمهد  النافذين،  مصلحة  في  تصب  بامتياز،  سعودية 
لتضحيات  إطارها جاحدا  في  يتحرك  من  بينهم، وعدو  السلطة 

الشهداء، ونضال الثوار، وصبر الشعب اليمني العريق.
تشنها  فترة،  ثمة حملة منظمة منذ  أن  ويرى متابعون 
اليمنية  الشبابية  بالثورة  الخليج  من  المتربصة  القوى 
وأذنابها التابعة لها في الداخل، التي طالما قدمت مصالحها 
على مصالح الوطن، وفي هذا السياق كتب األستاذ علي علي 

الماضي  األرب��ع��اء  ي��وم  ب��وك  الفيس  في  صفحته  في  العماد 
تحت عنوان: »الحوثيون أعوان النظام«، ثم قال: 

الداعمة  اليوم  الخليجية  الصحف  عليه  أجمعت  ما  هذا 
لنظام علي صالح وبدون سابق إنذار مما يدل على ان هناك 
تشويه منظم ومنسق له بين دول مجلس التعاون يراد من 
خالله تشويه هذه الجماعة التي أعلنت رسميا هذا األسبوع 
رفضها القاطع للمبادرة الخليجية المجهضة إلهداف الثورة

المواقع  بعض  عملت  فقد  للجميع  معلوم  ه��و  وكما 
اإلخبارية والصحف الممولة من شخصيات مرتبطة ماليا 
بالنظام السعودي، كموقع مأرب برس، وصحيفتي األهالي 
شهر  حوالي  من  الهجوم  هذا  لمثل  التهيئة  على  والناس، 
والمجوس،  بالمتمردين!  الحوثيين  وص��ف  عبر  تقريبا، 

علي صالح  نظام  وما شابه من مصطلحات  إيران،  وعمالء 
إثبات  يستطيعوا  ولم  صعدة،  أبناء  قتل  ال��ذي  وأعوانه، 
أمريكا  م��ع  االس��ت��خ��ب��ارات��ي  تعاونهم  رغ��م  ال��م��زاع��م  ه��ذه 
وأنظمة الخليج، وأنا هنا ال أستغرب مثل هذا الهجوم من 
الخليجيين وولية أمرهم اإلدارة األمريكية،  أبواق فراعنة 
بسبب أن الحوثيين وأمثالهم أصبحوا حجر عثرة في تحقيق 
أهدافهم داخل اليمن في المستقبل، وكانوا القوة المنظمة 
الوحيدة التي تبنت كتابيا رؤية وأهداف الشباب الثورية.
الجميع  ن��ذّك��ر  أن  إال  نستطيع  ف��ال  نحن كحوثيين  أم��ا 
في  وتعذيب  وسجن  قتل  من  وأعوانه،  صالح  علي  بجرائم 
حروبه  في  وأصدقائنا  وآباءنا  وأخواتنا  وبناتنا  أمهاتنا  حق 
الست على صعدة، وفي حق شهداء الثورة السلمية، ونقول 

ديننا  مع  يتنافى  النظام  مع  بالتعاون  اتهامنا  أن  للجميع 
وأخالقنا وقيمنا ووفائنا لشهدائنا وأيتامهم، وأما ما يروج 
عن  يبحث  فمن  مناطق  ع��دة  ف��ي  للحوثيين  توسع  ح��ول 
الحقيقة سيجدها في البيانات التوضيحية لمكتب السيد 

عبد الملك الحوثي. والله خصيم كل مفتري كذاب.
وإليكم نماذج مما صدر في الصحف الخليجية ]األربعاء[: 
- جريدة الشرق األوسط – السعودية: الحوثيون يبدؤون 

معركة الوصول إلى ساحل البحر .
مع  يشتبكون  الحوثيون  البحرينية:  الوطن  صحيفة   -

المعارضة ويتقاربون مع صالح.
دعم  ص��ال��ح:  أوراق  آخ��ر  الكويتية:  القبس  ج��ري��دة   -

الحوثيين وتوسعهم في كل اتجاه!

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

حملة تشويه منظمة بشكل واسع

قبسات

إدارة البيت األبيض تضيق بالحريات في أمريكا

قرار مجلس األمن 2014، يمدد علي صالح وال يبالي..

شباب الصمود يستهجنون االفتراءات واألراجيف، والعماد يكتب: الحوثيون أعوان النظام!..

حركات احتجاجية بسيطة تتحول إلى كابوس
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التوعية الثورية / خاص

االنتشار  في  ب��دأت  التي  ستريت«  وول  »احتالل  حركة 
في  سلمية  احتجاجية  حركة  أنها  من  وبالرغم  واالتساع، 
حدود التعبير عن الرأي إال أن دهاليز اإلدارة األمريكية 
قد ضاقت بها مؤخرا، ولم تعد تطيق بقاءها يوما إضافيا، 
بخالف ما تروج له من مبادئها في حماية حرية التعبير، 
للتنظيم  تفتقر  ستريت«  وول  حركة«احتالل  أن  وم��ع 
الجيد، وليس لديها برنامج عملي واضح، إال أنها تحظى 
بتعاطف شعبي متزايد داخل األوساط األمريكية، وتظهر 
مالمحها الفكرية يوما بعد يوم، وتكتسب هذه الحركة 
اإلعالم  وسائل  تعامل  تظهر كيفية  حيث  سياسيا  بعدا 
األمريكية مع الحركات في داخل البالد، بينما تدعم بقوة 
حركات التغيير السياسية في بقية أنحاء العالم، ويحسب 
تجاه  العام  الرأي  تشكيل  إعادة  في  نجحت  أنها  للحركة 

الرأسمالية والسياسات االقتصادية غير المتوازنة.
وق���د أص��ب��ح ل��ه��ذه ال��ح��رك��ة م��ع األي����ام ق����ادة ورواد 
جليا  ذل��ك  يظهر  وأه���داف،  شعارات  ولها  وموجهون، 
حيث أدركت حجم النفوذ الصهيوني الفاسد، ولمست 
األيدي اإلسرائيلية الخبيثة، وعرفت طبيعة السياسات 
االقتصاد  تخريب  ف��ي  الصهيوني  الحركة  تلعبها  التي 
دول  في كل  فقير  وجنوٍب  ثري  شماٍل  وخلق  العالمي، 
في  العالم  في  مكاٍن  من  أكثر  في  خرجت  وق��د  العالم، 
كبريات العواصم المالية، تهتف ضد إسرائيل، وتتظاهر 
الخراب  مسؤولية  وتحملها  ونفوذها،  سياساتها  ضد 
االقتصادي العالمي، ومسؤولية تضخم رؤوس األموال، 
الدول  وإغراق  العمل،  فرص  األسعار، وضياع  وارتفاع 
وتراجع  االقتصادية،  المنظومات  وانهيار  الديون،  في 
سياسة  وراء  تقف  التي  هي  وأنها  الوطنية،  النقد  قيم 
أنها  ذلك  والجياع،  الفقراء  على  والقضاء  األطفال،  قتل 
لخدمة  واالقتصادية  السياسية  العالم  أنظمة  سخرت 
حرًصا  االحتاللية،  وسياساتها  االستعمارية،  أهدافها 
على بقائها، وضماًنا لمستقبل وجودها، ولهذا فإسرائيل 
وحدها تقف وراء تعفن القيم األخالقية، وفساد الذمم 
المالية، التي أقحمت العالم كله في سباٍق محموٍم نحو 
الثراء الفاحش، والرأسمالية المتوحشة، التي تتناغم مع 

أفكار االحتالل ومفاهيم السيطرة والهيمنة.
منشورات  وزع���ت  ق��د  األمريكية  السلطات  وك��ان��ت 
منتزه  إلى  بالعودة  للمحتجين  ستسمح  إنها  فيها  قالت 
يعتصمون  حيث  بالمدينة،  المالي  بالحي  »زوك��وت��ي« 
الذي  المكان  تنظيف  بعد  الماضي، ولكن  منذ سبتمبر 
وطالبت  الخيام،  تنصب  ال  أن  وبشرط  فيه،  يعتصمون 
الخاصة،  متعلقاتهم  ك��ل  ب��أخ��ذ  ال��م��وج��ودي��ن  الشرطة 
ح��ال  ف��ي  عليهم  بالقبض  ب��ت��ه��دي��ده��م  ذل���ك  وأردف����ت 

الشرطة  في عملية اإلخالء، وفعال قامت قوات  تدخلهم 
في نيويورك في ساعة مبكرة من صباح يوم 11/15 بإجالء 
»مايكل  نيويورك  حاكم  برر  وقد  بالقوة،  المعتصمين 
الوقت قد حان  بأن  القمعية  اإلجراءات  بلومبرغ«هذه 
للتحرك بعد صراع مع الحقوق المتعارضة - حق حرية 
الدستور  بموجب  الحركة  به  تمسكت  ال��ذي  التعبير 
وحق الشعب في الصحة والسالمة -! متذرعا بمخاوف 
أنها تفوق حق حرية  التي اعتبر  على الصحة والسالمة! 
من  لكثيرين  مقنعة  الهزيلة  تبريراته  تكن  ولم  التعبير، 
المتابعين، ومع ذلك جاء تصريح البيت األبيض لتضيف 
إلى فشل بلدية نيويورك فشال آخر حين خرج بتصريح 
المضامين، حيث ورد على لسان »أوباما«  يحمل ذات 
الرئيس األمريكي   قوله: »نأمل في أن تسعى )البلديات( 
التعبير  وحرية  االجتماع  حرية  تقاليد  بين  ت��وازن  إلى 
األهمية  وبين  البالد  هذه  في  طويلة  فترة  منذ  السارية 
النظام.  على  والحفاظ  القانون  احترام  لفرض  الكبيرة 
وعلى ظروف السالمة العامة التي شكلت مبعث قلق في 
للحلول  استنفادا  مراقبون  عده  ما  وهو  الحالة«،  هذه 

الدبلوماسية األمريكية من أعلى المؤسسات الرسمية.
في  األمريكية  اإلدارة  تعيشه  الذي  التخبط  سياق  وفي 
معالجة هذه االحتجاجات كانت إجراءات الشرطة قد 
األمريكية،  الحكومة  أرادت��ه  لما  مغايرة  نتائج  أثمرت 
وقد نقلت صحيفة ال� »نيويورك تايمز« عن »موريس 
ايسرمان« أستاذ التاريخ في كلية هاميلتون في نيويورك 
لصالح  المحتجين كان  بطرد  الشرطة  »قيام  إن  قوله: 
لهم  وف���روا  ألنهم  س��ت��ري��ت«؛  وول  اح��ت��الل    « حركة 

النهاية الدرامية التي كانوا بحاجة إليها«. 
يلي  ما  »إن  البريطانية:  »غ��اردي��ان«  صحيفة  وقالت  
»مانهاتن  في  فقط  ليس  للحركة،  جديدة  مرحلة  هو 
العالم،  وحول  بول«،  »سانت  خارج  ولكن  وأوكالند«، 
وبصفتها احتجاجا شعبيا كانت الحركة ناجحة بشكل 
مختلفة  مدن  في  نفسها  تكرار  في  فقط  ليس  مدهش، 
بعيدا  الجدل  بتحويل  البدء  في  ولكن  العالم،  ح��ول 
االقتصادية، ومن  العدالة  إلى  المتدهورة  األسواق  عن 
العجز االقتصادي إلى العجز الديمقراطي، فقد تحدت 
هذه الحركة سياسة وإعالم االتجاه السائد، لتستجيب 
من دون عنف  إجماال  ذلك  فعلت  وقد  هي،  ألجندتها 

وبعقالنية وبحيوية«. 
وتظل آفاق المستقبل مفتوحة لتطورات هذه الحركات، 
مستوى  على  بل  فحسب،  الشارع  مستوى  على  ليس 
كمشاريع  حساسة،  بقضايا  الغرب  في  الجماعي  الوعي 

اليود الخفية، التي تتستر بمظاهر مختلفة.

• إن أنصار السنة هم من ينصرون رسول الله )ص(، ويقفون 
مواقفه، ويعملون على أن يمتد بالغه في األمة جيال بعد جيل.
مع  والقرآن  القرآن  مع  »علي  )ص(  الرسول  يقول  عندما   •
علي« ثم نرى عليا يقصى جانبا، فالتأكيد أن القرآن يقصى معه 

أيضا، ألنه قرين القرآن.
• يجب أن نتعلم من اإلمام علي –ع- أن ال نعشق المنصب، وإال 
فإننا سنضحي بكل شيء في سبيله، وأال نخاف من غير الله، وإال 

فإننا سنرى كل شيء – مهما كان صغيرا – عصا غليظة.
• كان علي قدوة لآلباء في التربية، وقدوة للسالطين في الحكم، 
وقدوة للدعاة في الدعوة، وقدوة للمعلمين في التعليم، وقدوة 

للمجاهدين في ميادين القتال.
• كانت الرسول )ص( في كل حركة من حركاته يعطي مؤشر 
هداية لألمة، وعندما رفع يد علي كان يعني رفعة هذه األمة، 
وال رفعة لهذه األمة حتى ترفع يد رسول الله )ص( ويد علي 

من جديد.

االستهتار بالناس، وعدم الشعور بالمسؤولية، 
خاصة،  أم��الك  إل��ى  الشعب  ث��روات  وتحويل 
وترك الفاسدين والعابثين والطامعين يصولون 
ويجولون بال رادع يردعهم، وال قانون يزجرهم، 
وال عقاب يتوعدهم، فالوظائف لهم والتجارة 
لهم، والمنح الدراسية ألبنائهم، وتقسيم البالد 
معينة،  ألس��ر  خاصة  قطاعات  إل��ى  وث��روات��ه��ا 
المشائخ واعتماد  األفاعي دعم  ثالثة  وانضمام 
في  الشعب  وم��ح��اص��رة  ت��س��د،  ف��رق  سياسية 
عيشه وقوته الضروري؛ فالمسئول هو التاجر 
وهو  والقاضي،  والمهندس  والمدير  والشيخ 
امتهان  إلى  باإلضافة  المزارع واألراضي،  مالك 
دول  في  باألطفال  واالت��ج��ار  اآلدم��ي��ة  الكرامة 
بقراراتنا  األمريكان  الصهاينة  وتحكم  الجوار، 
لهم.. كل ذلك دفع  وبرنا  بحارنا وجونا  وفتح 
باألحرار من شباب اليمن للخروج إلى ساحات 
في  رخيصة  الغالية  أرواحهم  مقدمين  التغيير 
سبيل الله وتغيير هذا الواقع المرير الذي ال 

يسكت عنه إال إنسان فقد آدميته وكرامته.
يريد  الشعب  بشعار  منادين  الشباب  خرج 

إسقاط النظام؛ فيا ترى نظام ماذا؟
واألسرة  اإلقطاع  نظام  واإلفساد،  الفساد  نظام 
نظام  القمع،  نظام  العمالة،  نظام  ال��واح��دة، 
افتعال  ن��ظ��ام  الحزبين،  أو  ال��واح��د  ال��ح��زب 
األزم����ات واخ��ت��الق ال��ح��روب وال��ف��ت��ن، نظام 
ال��رش��وة،  نظام  العسكر،  نظام  المحسوبية، 
نظام الالمباالة، نظام الجهل والفقر والمرض، 
ن��ظ��ام ال��ج��رع، ن��ظ��ام أن���ا أو ال��ط��وف��ان، نظام 
في  حدث  القانون كما  على  والتحايل  التقاسم 
اسمح  أعطيك،  أعطيني  نظام  عديدة،  م��رات 
ل��ي ب��غ��ل��ط��ة.. أس��م��ح ل��ك ب��غ��ل��ط��ات... وعليه 
الثوري  للمشهد  المتصدرين  ألول��ئ��ك  نقول 
إع���ادة  ف��م��ح��اول��ة  ال��ت��أري��خ يكتب وي��س��ج��ل؛ 
عبر  هي  كما  »الديمة«  وإبقاء  الثورة  تقسيم 
المبادرات والتطويل لن تمر، كما توزيع التهم 
لألحرار الرافضين لن تفيد أمام طوفان الثورة؛ 

يعرف كل  ونضًجا  وعيا  أكثر  اليوم  فالشعب 
م��واط��ن ال��خ��داع وال��م��ك��ر وال��دس��ائ��س مهما 
حاول الغافلون أو المتغافلون إيهام أبناء هذا 

الشعب الحر األبي.
فعجيب وغريب من يدعي الثورية وهو يمارس 
والالمباالة  فاالستهتار  القمع؛  أنظمة  أسلوب 
ال��ش��ب��اب، واع��ت��ب��اره��م م��ج��رد أدوات  ب���رؤى 
وعجيب  حاجتها!!  انقضاء  بعد  ترمى  وكروت 
وغريب من يدعي الثورية وهو يروج للدعايات 
األبوية  ادع��اء  فيكفي  المغرضة!!  والشائعات 
أبناء زمان،  أبناء زمان ونحن  على ثورتنا فأنتم 
كما قال سيد الحكماء علي –عليه السالم-: »ال 
مخلوقون  فإنهم  آدابكم،  على  أوالدك��م  تقسروا 
اتركوا شباب  الله..  فالله  لزمان غير زمانكم«؛ 
الثورة األحرار يجنون ثمار تضحياتهم وثباتهم 
حلمهم  إل��ى  ويصلوا  الخسائر،  بأقل  وصبرهم 
ب��ال��دول��ة ال��م��دن��ي��ة، دول���ة ال��ع��دل وال��م��س��اواة 

والحرية.. وكما ُيقال: الصبر له حدود.

ال��ذك��رى  األي����ام  ت��م��ر علينا ه���ذه  
األولى لوفاة المجاهد المصلح فقيه 
القرآن السيد العالم الكبير، والبدر 
الدين  ب��در  الحسين   أب��ي  المنير، 
الحوثي  الحسين  بن  الدين  أمير  بن 
رضوان الله عليه، الذي كان نبراسا 
ونصح،  جاهد  فطالما  به،  يستضاء 
وبذل روحة في سبيل الحق ونصرة 
في  يخاف  ال  المستضعفين، وكان 
الله لومة الئم، كما خلف العديد 
وقد  والمتعلمين،  العلماء  م��ن 

جرت محاوالت عدة الغتيال هذا 
مضايقته  وتمت  المجاهد،  العالم 
في  وتحمل  ومريديه،  وأنصاره  وهو 
وقاسى  المعاناة،  أش��د  ذل��ك  سبيل 
قبل  من  والظلم  الجور  أن��واع  شتى 
من  وأذن��اب��ه��ا  الظالمة،  السلطات 
واستمرت  والمفسدين،  المنافقين 
تلك المعاناة لسنوات عدة، وبلغت 
المتتالية  ال��ح��روب  خ��الل  ذروت��ه��ا 
في  الظالمة  السلطة  أشعلتها  التي 
محافظة صعدة، ومنذ ذلك التاريخ 
م��ط��اردا  عليه(  ال��ل��ه  )رض����وان  بقي 
متخفيا ومتشردا في كل سهل وجبل 
المزمن  مرضه  م��ن  يعانيه  م��ا  م��ع 

وغيره من األمراض إضافة 
إلى متاعب الشيخوخة حيث تجاوز 
ظل  عمره،  من  والثمانين  الخامسة 
األعلى  بالرفيق  التحق  حتى  كذلك 
يوم الخميس 19 ذي الحجة 1431ه� 
زاخ���را  ف��ك��ري��ا  ت��راث��ا  وراءه  مخلفا 
حركية  وت��ج��رب��ة  وال��ع��ط��اء،  بالخير 

عكست  ف���ري���دة،  ج��ه��ادي��ة 
المستنير  الرباني  العالم  شخصية 
الذي مضى على هدى القرآن، وصبر 
الشوكة،  ذات  طريق  في  السير  على 
ال تأخذه في الله لومة الئم، غير آبه 

بمتع الحياة وزخرفها.
من كلماته الخالدة:

الناس،  للذين يظلمون  - ال طاعة 
ويبغون في األرض بغير الحق، بل 
لنصرة  ق��ام  من  معاونة  ال��واج��ب 
وال��ع��دوان،  الظلم  ال��دي��ن، ودف��ع 
ألن���ه م��ن ال��ج��ه��اد ف��ي ال��ل��ه، وق��د 
اللَِّه َحقَّ  ِفي  }َوَجاِهُدوا  قال تعالى: 

ِجَهاِدِه {
تقبل  لم  الله  ننصر دين  لم  إذا   -
صيام  وال  صالة  ال  الطاعات،  منا 
وال حج وال زك��اة وال ش��يء، إذا لم 

نقم بالدين كله بصدق.
الملك  ال��س��ي��د ع��ب��د  ف��ي��ه  وق����ال 

بدرالدين:  
يمثل  ب��ال��ح��ق  ص���ادع���ا  ك����ان   -
النموذج الصادق للعالم الحقيقي، 
المجاهد،  العالم  المسلِّم،  العالم 
الله،  بكتاب  ينتفع  ال��ذي  العالم 
تعاليم  يجسد  الله،  بكتاب  يتأثر 

الله، يطبق دين الله.
هذه  الحوثي..  الدين  بدر  السيد   -
من  ه��ي  بكلها  ال��ق��ائ��م��ة  ال��م��س��ي��رة 
ثمرات جهوده، هي من بركة أعماله، 
منذ  المسيرة  ه��ذه  ف��ي  ول��ق��د ك��ان 
البداية هو المربي، هو المعلم، هو 

القدوة الحسنة.

زمانكم« غير  لزمان  مخلوقون  فإنهم  آدابكم،  على  أوالدك��م  تقسروا   »ال 
 علي عليه السالم

السيد حسين بدر الدين الحوثي

العالم الرباني السيد بدر الدين الحوثي

دائما.. الشعب يريد إسقاط النظام

وقفة وفاء في الذكرى السنوية األولى لرحيله

بوك،  الفيس  على  صفحتها  في  اإلخبارية  اليمن  عين  نشرت 
تساؤال قالت فيه: 

وطفلتها  أمريكا  ضد  صراٌع  اليمن  في  الصراع  أن  نعي  ال  لماذا   -
السعودية ال ضد »صالح« وأطفاله..؟!!

اإلعالمية  الثورية وصفحاتنا  ساحاتنا  في  ذلك  ُنترجُم  ال  ولماذا   -
ونهتف بإسقاط عميل األمريكان، كما فعلها من قبل شباب الثورة 

بمصر ونجحوا في ذلك..؟!!
- لماذا ال زال بعض المنضمين للثورة والمحسوبين عليها يرتمون في 
أحضان السفير األمريكي ليل نهار، متوّسمين فيه بأنه »الُمخّلص« هو 
ودولته، رغم يقينهم أن أمريكا هي عدوة الله وعدوة اإلسالم، وأنها هي 

من ُتمسك بقوائم كرسي »صالح« لئال يقع..؟!!
- لماذا جامعة الدول العربية متحّمسة للغاية بخصوص سورّيا 
بعكس اليمن..؟!! أم أنه يصدق عليهم قول القائل: »أينما كانت 

أمريكا.. كان العرب«..؟!!


