
متساوية حريات  املواطنني  تعطي  الثورة 
وقوف الثوار جانًبا أثناء املواجهات العسكرية يؤكد سلمية وحضارية الثورة

 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

الملتقى العام للتنظيمات الثورية

تعز تشهد أسبوعا دامًيا.. ومسيرات تصعيدية في صنعاء، إب، الحديدة، الضالع، وصعدةشباب الصمود يتمنون له الشفاء العاجل

عناصر مدسوسة تعتدي على الصحفي 
عبد الكريم الخيواني في القاهرة  

»دراجة نارية« تهاجم الدكتور المتوكل 
وتنقله للعناية المركزة

ارتفاع األسعار مع استمرار جرائم نظام صالح تحرم إنشاء اللجنة التحضرية بذمار ورداع والبيضاء
اليمنيين فرحة عيد األضحى 

ال تزال وتيرة العمل الميداني تس���ير على قدم وساق في خطوات دؤوبة ضمن الملتقى 
العام للتنظيمات الثورية في مختلف أنحاء الوطن وساحات الثورة، وفي أطار الخطوات 
التصعيدي���ة الت���ي يتبناها الملتقى بمحافظة ذمار أس���فر اجتم���اع التنظيمات الثورية 
واألكاديميين والش���خصيات االجتماعية يوم الثالثاء الماضي إلى إنش���اء لجنة تحضرية 
لمديري���ة مدين���ة ذمار، مكونة من )12 عضوا(، وتم ترش���يح د. عب���د القادر المذحجي 
منس���قا عاما للملتقى في مدينة ذمار، وعبد الله المتوكل نائبا له، وعلى ذات الصعيد، 
أس���فر لقاء تأس���يسي للملتقى العام للتنظيمات الثورة بمديرية عنس األسبوع الفائت 
ع���ن انتخاب عبد العزيز العيزري منس���قا عاما للملتقى ف���ي المديرية، وعلي العمدي، 
نائب���ا ل���ه، كما تم إقرار لجن���ة تحضريه مكونة من )12 ش���خصية(، يناط به���ا العمل من 
أجل تعزيز مفاهيم التوعية الثورية في صفوف المواطنين في مناطق وقرى المديرية.

وم���ن جانب آخر التق���ت في رداع بمحافظ���ة البيضاء الش���خصيات االجتماعية 
وأعضاء التنظيمات الثورية واألكاديميين لتشكيل اللجنة التحضيرية، وذلك يوم 

االثنين الماضي، وتم ترشيح د. محمد عايش 
العص���ري منس���قا عاما، ومحم���د عبد الولي 

يفترض  ه���ذه األيام أن اليمنيين   يتحضرون الس���تقبال 
الكب���رى  الديني���ة  المناس���بة   - المب���ارك  األضح���ى  عي���د 
للمس���لمين- غي���ر أن الظ���روف السياس���ية واألمني���ة الت���ي 
أعقبت اش���تعال الثورة الشبابية الشعبية السلمية خلقت 
واقعا اقتصاديا صعبا واس���تغل النظام تعثر الحسم الثوري 
التخاذ عقوبات جماعية بحق الشعب اليمني الذي انتفض 

على الظلم واالستبداد.
ولجأت الس���لطة إلى اخت���الق أزمة المش���تقات النفطية 
ورفع أسعار السلع األساسية، من أجل تقييد حركة الناس، 
غير مكترثة للتبعات الكارثية التي تفرضها هذه السياسات 
عل���ى الشريحة األكثر فقرا ف���ي المجتمع، ويح���اول النظام 
تحمي���ل المعارضة وأح���زاب المش���ترك تبع���ات التدهور 

االقتصادي في ظل اعتقاد لديه أن سياسة التجويع ستخلق 
ردود فعل رافضة للثورة ومطالبها.

المعارض���ة هي األخرى لم تكن بمس���توى ث���ورة اليمنيين 
وذهب���ت مبك���را في طري���ق التس���ويات السياس���ية وقبول 
المب���ادرات الترقيعية التي أثرت س���لبا على الزخم الثوري، 
وس���اهمت في دعم نظام صالح بالوق���ت المطلوب لترتيب 
أوراقه وتجاوز مرحلة التالشي والس���قوط، فتحولت الثورة 
الى أزمة خنقت االقتصاد وأنهكت المواطن، وأثرت بشكل 
خطير على فئات عريضة من الفقراء ومحدودي الدخل، في 
بل���د يعيش نحو 43 في المائة من س���كانه تحت خط الفقر، 
وتص���ل معدالت البطال���ة إلى 25 في المائة م���ن إجمالي قوة 
العم���ل، بينم���ا ال يتجاوز الحد األدنى لألج���ور المائة دوالر 

شهريا.
تس���تمر  وفيم���ا 

تواصلت المس���يرات التصعيدية في مختلف المحافظات 
اليمني���ة تندي���دا بجرائ���م س���اقط الشرعية س���اقط الشرعية 
صالح واس���تنكارا لتواط���ؤ المجتمع الدول���ي ودعمه للنظام 
ال���ذي يمع���ن في ارت���كاب المزيد من الجرائم ضد الش���عب 
اليمن���ي وثورته الس���لمية، فف���ي صنعاء نفذ ش���باب الثورة 
فعالي���ة عديدة تؤكد على محاكمة الرئيس س���اقط الشرعية 
صال���ح، وجدد الش���باب إصرارهم على مواصل���ة الثورة حتى 
إس���قاط النظام القمع���ي برغم  سياس���ة العق���اب الجماعي، 
وأس���اليب التجويع التي يحاول النظ���ام القمعي كسر إرادة 
الجماهير بواسطتها، وحمل بيان صادر عن الثوار المجتمع 
الدولي مسؤولية ارتكاب المزيد من الجرائم، التي من شانها 

أن تجر اليمن إلى وضع كارثي يتحمل فاتورتها العالم.

وش���هد شارع الستين األربعاء الماضي وقفة احتجاجية 
ش���ارك فيها عشرات اآلالف من الرجال والنس���اء، إليصال 
رس���الة إل���ى المجتم���ع الدولي لوق���ف التدخل في الش���أن 
اليمن���ي، ودع���م نظام س���اقط الشرعي���ة صالح ال���ذي فقد 
شرعيت���ه، وأغل���ق محتجون في العاصم���ة صنعاء عدد من 
شوارع المدينة أحدها على مقربة من السفارة األميركية، 

احتجاجا على انقطاع الخدمات العامة منذ أشهر.
وكان س���كان ش���ارع النص���ر ف���ي منطق���ة هب���رة قطع���وا 
الش���ارع الرئيسي المؤدي إلى السفارة األميركية، كما أغلق 
محتجون شارع الصياح وسط صنعاء، وشارع مسيك شرق 
العاصمة، باألحجار وإطارات السيارات، ومنعوا السيارات 
م���ن المرور،  وطالب المحتج���ون بتوفير الخدمات العامة 
خاص���ة الكهرباء والمياه والغاز المنزلي الذي ارتفع س���عره 

بمعدل ضعفين وس���ط تجاهل لمعاناة المواطنين.

ويعان���ي المواطن���ون ف���ي صنع���اء والم���دن اليمنية منذ 
أكث���ر م���ن ثمانية أش���هر م���ن انقط���اع الكهرب���اء والمياه 
والغاز المنزلي، إضافة إلى غالء األس���عار في السلع والمواد 
التمويني���ة الضروري���ة وازدادت ه���ذه المعاناة مع قرب 

عيد األضحى المبارك.
من جهتها شهدت تعز أسبوعا داميا سقط فيه عشرات 
القتل���ى والجرح���ي بقص���ف عني���ف عل���ى أحي���اء المدينة، 
وتعرض���ت الحالمة تع���ز ليل األربع���اء، الخميس لقصف 
عني���ف من قبل وح���دات تابعة للق���وات القمعية، حيث 
قامت وحدات متمركزة في ضواحي المدينة بقصف عددا 
م���ن األحياء الس���كنية في المدين���ة من بينها ح���ي الروضة 
والتحرير األسفل والمسبح وشارع جمال وشارع الستين 

غيره���ا، وحص���دت 
تسعة قتلى وإصابة 

أعرب ش���باب الصم���ود عن ش���ديد قلقهم 
حي���ال م���ا تع���رض ل���ه الدكتور محم���د عبد 
ف���ي المعارض���ة  � القي���ادي  المل���ك المت���وكل 
اليمني���ة ونائ���ب األمين العام التح���اد القوى 
الش���عبية وأس���تاذ العلوم السياسية بجامعة 
صنعاء، وتمنوا له السالمة، والشفاء العاجل، 
منوهين إلى دوره الري���ادي الكبير والنزيه في 

الحياة السياسية.
وكان الدكتور المتوكل قد تعرض إلصابات 
بليغة في حادث مروري مساء الثالثاء الماضي 

تعرض الكاتب والس���ياسي عبد 
الكريم الخيوان���ي العتداء من قبل 
عناص���ر مدسوس���ة  ف���ي العاصمة 
المصرية القاهرة ، وذلك  بس���بب 
الث���ورة  عس���كرة  لع���دم  دعوت���ه 

والدفع بها نحو العنف.
وكان الخيواني قد ش����ارك  الثالثاء 
الماضي في مؤتمر العدالة االنتقالية 
باالقاهرة حيث جدد رفضه لعسكرة 
الثورة وااللتف����اف عليها محذرا من 

جر اليمن الى حرب اهلية.  
الفاس����دين  بع����ض  أث����ار  مم����ا 
والمأجورين فنفذوا عملية االعتداء.
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والتلفزيون  واإلذاع���ة  الصحافة  في  الوطنية:  -السيادة 

الدهاليز  وفي  ننفخ،  والكلمات  االجتماعات  وفي  نشطح، 

واليوم  وأتباعه،  بالسفير  وسهالاً  ا  مرحباً نقول  والمكاتب 

البحر  في  بهم  حيا  وقلنا:  وباركنا  أعلنا   ومعارضة  سلطة 

أنت شيخنا،  نرقم:  الحصى والرمل! وللسفير  والجو! عدد 

وشعبنا  اليمن،  من  ج��ّدك  وأكيد  والفصل،  األص��ل  وأن��ت 

كريم ومضياف، ال يمكن أن يرد أحد.

-الشورى: مبدأ إسالمي الزم ُيطبق، والقرآن قد أكد، وأنا 

ونحن األورع واألتقى واألفهم واألجدر، وحزبي هو األسلم 

واألنفع، ومن قال غير هذا فهو علماني وليبرالي وانفصالي! 

وفي الساحات أمن قومي! ومن تكلم أو اقترح فال ُيسمع؛ 

فالشباب ما زالوا ُقّصار وما يعرفوا شيء، ومن هو أكبر منك 

بيوم أعلم منك بسنة، والشيخ أخبر وأعرف!

-جيش وطني: اتبع شيخك، واجلس في بيتك ونص مرتبك 

يجي لك، وإن ما بش معك شيخ دّبر نفسك، وإن داومت 

الكبار  اختلق  وإن  الغياب!  بالجزاءات وخصميات  فابشر 

حروب وأزمات استدعينا القبائل، وطلبة الله: بيع سالح 

مادام  تخافوا  وال  وخ��ارق،  زيتي  ورص��اص  وثقيل،  خفيف 

الطيران األمريكي في الوجود!

-التمرد: اتبعني واتعصب لحزبي، وادخل مجلسي، وللحية 

طول، وال تتردد وال تقل، وإال فابشر لتهمة جاهزة، وترويج 

سالحي  هي  الدعايات  وبث  األكاذيب   واختراع   لشائعة، 

ا هي األجدر؛ ألنها بالدين مصبوغة،  الفتاك، ودعاياتي دوماً

والتمرد على المتمرد فضيلة، وكلنا في الهوى سوى.

من المالحظ في بعض الشباب والشابات الثوار اعتماد 
وال��ن��ق��اش..  ال��ت��ح��اور  ف��ي  العقيمة  األس��ال��ي��ب  بعض 
ويقدم   للنقاش  ما  قضية  الثوار  أحد  يطرح  فعندما 
النقاش،  م��وض��وع  ول��ي��ث��ري  ليستفيد  ن��ظ��ره    وج��ه��ة 
وليعرف كيف يفكر اآلخرين  ليصل إلى حلول جماعية 
،  فإذا به يفاجأ   من  بعض الذين ال يروق لهم موضوع 
أساليب  ولألسف   مستخدمين  للنقاش،   المعروض 
للنقاش  صلة  ب��أي  يمت  ال  و  بالثوار،  يليق  ال  وكالما 
والحوار، وتجدهم ينتقدون بطريقة همجية، وبألفاظ 
نفسه  الشخص  من  النيل  إلى  يذهبون  بل  الئقة!  غير 
الموضوع  ينتقدون  وال  المنشور(،  ال���رأي  )ص��اح��ب 
والئقة  موضوعية  بطريقة  رؤيتهم  ويوضحون  ذات��ه، 

تفند الموضوع نفسه وكأنهم ال يملكونها!. وكما يقال 
فاقد الشيء ال يعطيه

وبمجرد أن شخصا ما  طرح رأيا ال يعجبهم يحكمون 
بالثورة  تليق  بألفاظ سيئة ال  عليه باإلعدام، ويلمزونه 

والثوار!.
ب��ل وي��ك��ي��ل��ون عليه االت��ه��ام��ات ال��ب��اط��ل��ة ال��ت��ي ت��دل 
حول    ومنطقية  واضحة  رؤي��ة  ط��رح  في  عجزهم  على 
الموضوع المعروض للنقاش ،وكأنهم ال زالوا مشبعين 
فالنظام  ض��دة.  خرجنا  ال��ذي  الفاسد  النظام  بثقافة 
االتهامات  يكيل  زال   وما  قد كان  المتهالك  الفاسد 
لكل من خالفه في الرأي ،أو انتقده،وال يزال يمارس هذا 
مقدمتهم   وفي  خصومه،  مواجهة  في  القذر  األسلوب 

الثورة والثوار.
صاحبه  ف��ق��دان  على  ي��دل  األس��ل��وب  ه��ذا  أن  وأعتقد 

للحجة والبينة كما يدل على ضعف من يستخدمه!.
األخرين  أراء  تقبل  على  أنفسنا  نعود  أن  علينا  فيجب 
وأن ننتقدها بطريقه الئقة بعيدااً عن التعصب و كيل 

االتهامات الباطلة.

الناس  بعض  ضيق  ي���زداد  آخ��ر  بعد  ��ا  ي��وماً
وقلقهم من الجماهيرية الواسعة التي يحظى 
شكلت  حيث  »الحوثيون«،  الله  أنصار  بها 
ل��ه��م م��ش��ارك��ة أن��ص��ار ال��س��ي��د ع��ب��د الملك 
اليمني  الشعب  ث���ورة  ف��ي  الفاعلة  الحوثي 
لم  حرجا  الساحات  مختلف  ف��ي  السلمية 
المباشر عنه، فلجئوا  اإلفصاح  يتمكنوا من 
إل���ى اف��ت��ع��ال ال��م��ش��اك��ل، واخ��ت��الق أع��م��ال 
بعض  وتختلق  المناطق،  بعض  في  العنف 
المطبوعات الصحفية الممولة منهم أحداثا 
بها  تشوه  منظمة  عملية  في  سعيا  مزيفة، 
أهداف غير  الله، وتتكلم عن  أنصار  مسيرة 
الحوثيين يعملون على  مشروعة تقول: إن  
الصحف  بعض  سمته  ما  ظل  في  تحقيقها، 
الصفراء: انشغال القوى السياسية بالثورة!.
 وتغفل تلك الجهات - أو تتغافل – أن الثورة 
ليست لحظة انشغال، ولكنها لحظة حضور 
المستقبل  بحلم  المجتمع  تغمر  ق���وي، 
األفضل، وتمنحه فرصة المشاركة في إسقاط 
الظلم، واستعادة الحرية واالنتصار للكرامة.
وحين يعترف أولئك بأنهم مشغولون بالثورة 
عن معالجة قضايا المجتمع فإنما يشهدون 
ع��ل��ى أن��ف��س��ه��م ب��س��وء ال��ط��وي��ة، وان��ح��راف 
تمثيل  احتكار  إطار محاوالتهم  في  السلوك، 
التعبير  في  الشعب، ومصادرة حق اآلخرين 
عن آرائهم وأفكارهم بحّرّية، ضاربين عرض 
التي  اليمنية،  الثورة  وأهداف  بقيم  الحائط 
االنتهازية،  القيم  إسقاط  أجل  من  خرجت 

وتحطيم قيود الحجر والمصادرة واإللغاء.
فكرهم  »الحوثيون«  الله  أنصار  يفرض  لم 
السلطة  م��ن  يقبلوا  ل��م  وك��م��ا   أح���د،  ع��ل��ى 
من  يقبلوا  فلن  حريتهم  مصادرة  الفاسدة 
أو  عليهم،  الوصاية  ممارسة  أي طرف كان 
التطفل على حقهم في المواطنة المتساوية، 
ك��ان،  م��ن  كائنا  والتعبير،  الفكر  وح��ري��ة 

وتحت أي العناوين أو المبررات.
ب��ت��راج��ع  ي��ح��س  ال���ن���اس  ب��ع��ض  وإذا ك���ان 
فعليه  اليمني  الشعب  وج��دان  في  أسهمه 
في  النظر  يعيد  وأن  سياساته،  ي��راج��ع  أن 
المنفعل  خطابه  في  وكذا  ووسائله،  أهدافه 

والمتناقض!.
قبل شهور قليلة تعرضت بعض الجماعات 
الحركات  قبل  من  ش��رس  لهجوم  السلفية 

الثورة،  مساندة  رفضها  بسبب  والتيارات، 
تلك  في  تبدال  الماضية  األي��ام  شهدت  لكن 
عن  الحديث  ص��ار  حين  وذل���ك  السياسة، 
للنيل  م��دخ��ال  السلفية  ال��ج��م��اع��ات  ت��ل��ك 
بعض  تحظى  أن  غرابة  وال  الحوثيين،  من 
متوقع  غير  بتعاطف  السلفية  الجماعات 
م���ن ق��ب��ل ع����دد م���ن ال��ص��ح��ف وال��م��واق��ع 
حتى  تغمزهم  فتئت  ما  التي  اإللكترونية، 

وقت قريب!.  
األمن  بواقع  مسرورين  أولئك  يكن  لم  وكما 
صعدة  مدينة  به  تنعم  ال��ذي  واالس��ت��ق��رار 
ل الحوثيين والسلفيين في  فقد أغضبهم توصُّ
صعدة إلى اتفاق ينهي التوتر الطارئ مؤخرا 
)الجهات  يحرم  ألن��ه  وذل��ك  الطرفين،  بين 
استغالل  ف��رص��ة  م��ن  ب��ال��ث��ورة(  المشغولة 
الخالف  لمهاجمة »أنصار الله«، واتهامهم 
ب��االع��ت��داء ع��ل��ى )أه����ل ال��س��ن��ة وأص��ح��اب 

السلف(!
رع��اه  ال���ذي  االت��ف��اق  وق��د كشف مضمون 
وتحريف  التضليل  حقيقة  صعدة  محافظ 
الحقائق حول من هو المعتدي والمعتدى 
ع��ل��ي��ه، واض��ط��ر ال��ح��ج��وري وات��ب��اع��ه بعد 
الصلح  بنود  على  التوقيع  إلى  مراوغة  طول 
)االعتراف(، الذي يؤكد على إيقاف عمليات 
ال��ت��ح��ري��ض ال��ع��ق��ائ��دي واإلع����الم����ي ضد 
الحوثيين، وينص على إنهاء أي مظهر مسلح 
على  والتأكيد  وأتباعه  للحجوري  أمني  أو 
أنصار  من  عليهم  االع��ت��داء  تم  من  إنصاف 
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، والتزم 
تلك  الى  العودة  بعدم  المأل  على  الحجوري 
بإنصاف  الحوثيين  التزم  مقابل  التعديات 
خصومهم في حال تعرضوا لالعتداء من قبل 
تالميذ  أن  على  االتفاق  نص  أنصارهم، كما 
مركز دماج � ومعظمهم من خارج المحافظة 
أو من جنسيات أجنبية مختلفة � يعيشون 

بأمان لهم ما للمواطنين وعليهم ما عليهم.
وهنا نسأل هل يمكن لبعض القوى القبول 
يكفلها  التي  لهم،  المخالفين  حقوق  بنصف 
غيرها؟  أو  صعدة  في  لخصومهم  الحوثيون 
يشكلون  منطقة  أي  في  أولئك  يتقبل  وهل 
أغ��ل��ب��ي��ة ف��ي��ه��ا ب��ن��دا ي��ن��ص ع��ل��ى االل���ت���زام 
ونبذ  األخ���وة  وإرس����اء  السلمي  بالتعايش 
اآلراء،  تعدد  وشرعية  والعنف،  الكراهية 

وحرية المذاهب الفكرية واإلسالمية؟
ال نعتقد ذلك، ال سيما وهم ال زالوا حريصين 
المستبد،  ال��ن��ظ��ام  بعقلية  التعامل  على 
ويطلقون على أبناء محافظة صعدة وغيرهم 

لفظة المتمردين.
هل  من؟  على  متمردين  نسأل  أن  هنا  ولنا 
اليمني  الشعب  انتفض  ال��ذي  النظام  على 
إلس��ق��اط��ه؟ أم ع��ل��ى ق���وى ت���ح���اول رك���وب 
موجة الشعب واختطاف الشرعية الثورية 
مثل  تعكس  أال  ضيقة؟  مكاسب  لتحقيق 
تجاوز  ف��ي  الرغبة  ان��ع��دام  األس��ال��ي��ب   تلك 
في  اآلخر  حق  واحترام  الشراكة  إلى  الماضي 

الوجود؟
لتشويه  المنشورات  بعض  جهود  إط��ار  في 
قيام  ع��ن  تحدثت  ال��ل��ه«  »أن��ص��ار  مسيرة 
الموالين لها بإعدام أسرة كاملة، وال ندري 
أي���ن ه��ي ت��ل��ك األس�����رة؟ وم���ن أي���ن استقت 
على  أننا  مع  االت��ه��ام؟  ذل��ك   )....( صحيفة 
من  متأكدة  كانت  لو  الصحيفة  أن  يقين 
صحة الحادثة ألفردت لها صفحات كاملة، 
أقل من ثالثة  في  ت��ورده بخجل  أن  بدال من 
التي وقع  التهدئة  بنود  لقد كشفت  أسطر، 
المحسوبين  وبعض  أن��ه  الحجوري  عليها 
عليه ما رسوا طيلة الفترات الماضية أعماال 
تحريضية واستفزازية، في ظل غّض الطرف 
األم��ر  وص��ل  أن  وبعد  الحوثيين،  قبل  م��ن 
والخارج،  الداخل  في  التآمر مع جهات  إلى 
بعض  إل��ى  الحجوري  رس��ال��ة  ف��ي  يظهر  كما 
المسئولين في صنعاء - وقع التصعيد الذي 

انتهى بالتوقيع على بنود االتفاق السابقة.
بعض  إلى  رسالة  وّج��ه  قد  الحجوري  وك��ان 
مسؤولي النظام في صنعاء يشكرهم فيها على 
والجماعة  السنة  بأهل  اهتمامهم  سماه  ما 
يتم  سيناريوا  عن  لهم  وكشف  صعدة،  في 
وصفهم  من  بين  الفتنة  إليقاع  له  اإلع��داد 
بالرافضة الحوثيين والشيعة الزيديين - على 
حد تعريفه - بهدف التخلص من الطرفين، 
وقال الحجوري في رسالته إنه قام بابتعاث 
األم��وال  الستالم  السعودية  إل��ى  مندوبين 
وأبدى  صعدة،  في  الفتنة  لتمويل  الالزمة 

سروره لقرب التخلص من الحوثيين.

وسعادة،  خير  لألمة كل  أراد  وهديه  الله  دين 
ولم  وط��رق��ه،  الخير  معالم  لها  وبين  وأرش��ده��ا 
وفضله  اإلنسان  وك��رم  من ش��يء،  في كتابه  يفرط 
على كثير من خلقه، فهو عبد لله وحده، وسخر 
ال  نعما  عليه  وأنعم  مخلوقاته،  من  الكثير  له 
فاز  ب��ه  عمل  ه��و  إن  منهجا  ل��ه  ورس��م  تحصى، 
ما دعا  واآلخ��رة، وكثيرا  الدنيا  الدارين  بسعادة 
القرآن الكريم اإلنسان إلى التدبر والتأمل، ومن 
القرآن  ودس��ت��وره  اإلس��الم  نعمة  الله  نعم  أكبر 
الكريم، وقد شرف الله العرب بأن جعل محمدا 
المسؤولية  يحملنا  الوقت  نفس  في  وهو  منهم، 
في القيام بمهام هذا الدين العظيم، فاإلسالم أرد 
أن نكون أمة قوية فاعلة ننشد الخير لنا وللعالم 
أجمع، وال يمكن أن نكون كذلك إال اعتمدنا على 
الله، وعلى ما وهب لنا، وأن نكون أمة مستقلة، 
ال تنتظر ألحد، عندها تستطيع أن تنشر الخير في 
كل ربوع األرض، االستقالل والتحرر من تبعية 
أمة  لبناء  األولى  الركيزة  الطغاة والمفسدين هو 
ما  أمة  تصل  أن  يمكن  وال  متماسكة،  حضارية 
إلى ذلك المستوى إال إذا اعتمدت على قدراتها، 
األهمية  غاية  في  قضية  وهناك  قدراتها،  وتطور 
والدقة أشار إليها القرآن الكريم أال وهي اإلنفاق 

في سبيل الله.
متحركة  أم���ة  ت��ك��ون  أن  نستطيع  ف��ب��اإلن��ف��اق 
مستمرة، ال أحد يستطيع أن يقهرها، وال تكون 
هنا  م��ن  نفسه،  ال��وق��ت  ف��ي  ط��رف  ألي  مدينة 
السيد حسين  الله«  »أنصار  يرى مؤسس حركة 
ال��دي��ن مهمة  أن��ه لما ك��ان  ال��ح��وث��ي  ب��درال��دي��ن 
األخالقية  الناحية  من  مقبوال  فليس  عالمية، 
بذريعة  مثال،  مساعدات  الفرس  من  تأخذ  أن 
الدين  ه��ذا  أن  ال��روم، وأن��ت تعرف  تقاتل  أن��ك 
تدعوهم  أن  ويجب  الفرس،  به  يدين  أن  يجب 
إليه، فيلزمك أن تقاتلهم متى ما اتجهوا ليصدوا 
بأن  األخير:  في  ه��ذا  معنى  فسيكون  وإال  عنه، 

من  لطرف  تقول  يخادع،  أن  يمكن  الدين  ه��ذا 
األطراف، يساعدك، ويعينك حتى تنتهي، وتفرغ 
إليه  ترجع  األخير  وفي  اآلخ��ر،  الطرف  قتال  من 

عندما تكون قويا.
الدين أن هذه ليست  ويرى السيد حسين بدر 
أو  أخالقية  قضية  وليست  ال��دي��ن،  أخ��الق  من 
إنسانية فحسب، فحين تكون األمة مدينة ألي 
طرف فهي ال تستطيع أن تواجه مواقفها بقوة، 
طرفا  له  مدينا  صرت  الذي  الطرف  وسيتحول 
عندما  عليك،  يتجرأ  بل  فحسب؛  يساعدك  ال 
أمة غير معتمدة على نفسها، ينظر  أنك  يعرف 
ليس  ألن��ه  مستضعفة  وضعية  في  بنظرة  إليها 

هناك طرف آخر يساندها.
مهمة  قضية  القضية  هذه  حسين  السيد  ويعد 
ج���دا ج���دا، ول��ه��ذا ي��ج��ب أن ي��ك��ون ال��ن��اس في 
حدود  ملتزمين  بسيطا  عمال  مهما كان  عملهم 
يجب  الله،  هدى  حدود  الكريم،  القرآن  تربية 
السماوي  المنهج  ه��ذا  أس��اس  على  نتحرك  أن 
العظيم، فال نفكر في أن نحصل على مساعدات 
من أي طرف على اإلط��الق، ال طرف داخلي وال 
خارجي، ألن الناس عندما يتجهون إلى أن ينفقوا 
في سبيل الله، الله يجعل في نفقاتهم بركة، يجعل 
فيها بركة، وفي الوقت نفسه ترتفع معنوياتهم، 
وتعظم  ال��ل��ه،  إل��ى  ينشدون  نفسه  ال��وق��ت  وف��ي 
أهم  من  يعد  نفسه  الجهاد  ألن  بالله،  عالقتهم 
فالمجاهدون  ال��ل��ه،  معرفة  م��ق��ام  ف��ي  األش��ي��اء 
إلى  وبحاجة  الله،  إل��ى  التجاء  حالة  في  يكونون 
ع��ون،  إل��ى  وبحاجة  تأييد،  إل��ى  وبحاجة  نصر، 
الله،  إلى  إلى أن يكونوا دائمي االلتجاء  وبحاجة 
وهم يتلمسون في الميدان السند اإللهي، والدعم 
اإللهي، والتأييد اإللهي، فيعيشون في حالة قرب 
من الله، حالة تنسف تماما االلتجاء إلى أطراف 

أخرى، إلى دولة أخرى، أو إلى أمة أخرى.

بأن  قنديل  الحميد  عبد  المصري  والسياسي  الكاتب  أكد 
أميركا مع بقاء نظام صالح ما استطاعت إلى ذلك سبيال، ومع 
حمايته من أي محاكمة بعد رحيله، وانتقد قنديل المبادرة 
بتوكيل  سعودي  سلوك  سوى  ليست  أنها  وقال  الخليجية، 
من واشنطن، كون السعودية تخشى من نجاح الثورة اليمنية 
واتهم الرياض بالتآمر على اليمن، وتعمل على إدخال اليمن 

في نفق مظلم، وتحويل صنعاء إلى عاصمة للخراب بدال من 
أن تكون عاصمة للثورة.

وأشاد المنسق العام لحركة كفاية المصرية، في مقال نشرته 
صحيفة »القدس العربي« في عددها الصادر االثنين الماضي 
عمرها  طول  ورغ��م  بأنها  وق��ال  اليمن،  في  الشعبية  بالثورة 
ستبلغ أهدافها في اإلطاحة بنظام صالح وعائلته، وبناء دولة 

ديمقراطية في اليمن.
وقال قنديل  أن االحتشاد السلمي المتصل في ميادين التغيير 

بالمدن الكبرى والصغرى، والتجديد في أساليب االحتشاد، 
ودفع دواعي اليأس بعيدا عن القلوب والضمائر، هو الخيار 
وعظمت  الوقت  طال  مهما  الثورة  أهداف  لتحقيق  األمثل 

التضحيات.
وفيما وصف قنديل نظام صالح بالنظام الدموي والوحشي، 
أكد بأن الثورة الشعبية هي السبيل لصهر اليمنيين في وحدة 
أنها جمعت مظالم  الكبرى  الفضيلة  وبأن  تنفصم عراها،  ال 

اليمنيين جميعا، لالنتصار لها.

أمة مستقلة

الرأي في قفص االتهام

ا خاصًّ قطاًعا  ليست  الثورة 

قال إن المبادرة الخليجية وصفة سعودية بتوكيل من واشنطن

أميركا  قنديل:  عبدالحليم  المصري  والسياسي  الكاتب 
مع بقاء صالح ما استطاعت إلى ذلك سبيال!

تعريفات شعبية )3(

عبدالله سالم الشريف
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في  ق��رأت  م��ا  أول  المعتدين﴾..  يحب  ال  الله  ﴿إن 
يحب  ال  الله  إن  تعتدوا  ﴿وال  الشريف:  المصحف 
الله  إن  ﴿وأحسنوا  قليلة:  سطور  وبعد  المعتدين﴾. 
يحب المحسنين﴾ هذه قوانين عامة يجب أن تضبط 

مسالك الناس جميعا..
في البحار وفي الغابات يسود قانون القوة، فاألسماك 
تلتهم  الكاسرة  وال��وح��وش  الصغرى!  تبتلع  الكبرى 
الحيوانات األليفة أو الضعيفة.. ليس هناك عقل وال 
عدل! فهل تسود هذه الشرعة بني اإلنسان؟ إن هناك 
أناسا لهم فضول! أموال وأوقات وذكاء وقدرة يحبون 
حقوقهم  ويستبيحوا  أوت��وا  بما  غيرهم  يقتحموا  أن 
وحرماتهم.. والعالم يعانى من قديم آثار هذه المظالم، 
يتعاونوا  أن  الناس  يناشد  قديم  من  األعلى  وال��وح��ي 
صباي  في  والعدوان!!  اإلثم  على  ال  والتقوى  البر  على 
فرأيت  ومستأجرها،  أرض  مالك  بين  عقدا  شاهدت 
المستأجر وقع على بياض تاركا للمالك أن يضع القيمة 
التي يفرضها، في اليوم أو في الغد! ورأيت أولئك األجراء 
حمدوا  العام،  ط��وال  عملهم  من  بالكفاف  ظفروا  إذا 
لعقد  وأم��س��ى  ال��دن��ي��ا،  وتغيرت  ال��س��الم��ة.  على  الله 
اإليجار معنى آخر، فقد صار عقد تمليك في الحقيقة، 
فالمستأجر ال يخرج من األرض، وإذا أراد صاحبها أن 
نصف  أخ��ذت  إذا  إال  أرف��ض  المستأجر:  قال  يبيعها 
المجتمع  وكأن  ظالما،  المظلوم  أصبح  وهكذا  الثمن! 
إذا  ه��ذا  المعتدين!  يحب  الله  إن  ق��اع��دة:  تحكمه 
الله! وسمعت من سنين مقتل عشرة من علماء  ذكر 
انقالبا  رف��ض��وا  إفريقي،  إس��الم��ي  قطر  ف��ي  المساجد 
من  الخبر  وك��ان  اإلس��الم!  أن��وار  إطفاء  يريد  شيوعيا، 
إذاعة أوروبية، ألن اإلذاعات العربية آثرت الصمت! 

وأعلنت  الدولية،  العفو  لجنة  للمأساة  وغضبت 
أصحاب  نفسي:  في  فقلت  ع��ال!  بصوت  استنكارها 
متدينين  جرائم  على  الصمت  يأبون  السليمة  الفطرة 
جبنا  أو  رضا  يسكت  وبعضهم  قاتل،  بعضهم  كذبة، 
أو عدم مباالة بجرائم القتل! الحق يقال إن استمرار 
أن  يمكن  ال  األمة  في  يشيع  ببالدة  ورؤيته  العدوان، 
وال  الله  يعرفون  ال  أق��وام  مسلك  ه��ذا  إيمانا!  يكون 
يبالون بما يحب وال بما يكره! أليس عجيبا أن تهبط 
االعتداء  ألوان  ألفت  األمة  إن  الدرك؟  إلى هذا  أمتنا 
سياسية كانت أو اقتصادية، حتى أصبح األمان سرابا 
ال يبلغه أحد.. فلنسمع إلى حديث نبينا عليه الصالة 
والسالم في هذا الشأن. قال: »إياكم والظلم فإن الظلم 
ظلمات يوم القيامة، وإياكم والفحش فإن الله ال يحب 
الفاحش والمتفحش، وإياكم والشح فإن الشح دعا من 
محارمهم«.  واستحلوا  دماءهم  فسفكوا  قبلكم  كان 
وقال: »إن الرجل ترفع له صحيفته يوم القيامة حتى 
ما  تتبعه حتى  آدم  بني  تزال مظالم  فما  ناج،  أنه  يرى 
يبقى له حسنة، ويحمل عليه من سيئاتهم« . وقال: 
تنتهك  موضع  في  مسلما  ا  أم��راً يخذل  مسلم  من  »م��ا 
فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إال خذله الله في 
موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في 
موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته 
إال نصره الله في موطن يحب فيه نصرته« . وقال: ›لو 
مسلم  قتل  على  اجتمعوا  واألرض  السموات  أهل  أن 

لكبهم الله جميعا على وجوههم في النار«. 
أمير   : النار  يدخلون  ثالثة  أول  على  وق��ال: »عرض 
مسلط، وذو أثرة من مال ال يؤدى حق الله فيه، وفقير 
عليهم،  وم��ا  لهم  بما  ال��ن��اس  أعلم  الله  إن  ف��خ��ور«. 
فيجب أن نبنى التربية اإلسالمية على احترام الحقوق 
والواجبات، ويجب إذا أحب الله شيئا أن نسارع إليه 
وإذا كره شيئا أن نبغضه. إن هناك مجتمعات تنتمي 
الواجبات،  وتضيع  الحقوق،  فيها  تهدر  اإلس��الم،  إلى 
أول��و  فيها  ويتأخر  وال��م��ك��رة،  الشطار  فيها  ويتقدم 
المروءات والنهى، فما قيمة هذا االنتماء وما جدواه، 
غرائز  تملك  الدقيقة،  التربية  منابع  تغيض  حيث 
السوء النشاط كله، فال ترى إال تهارش السباع، وتظالم 
عليه  الله  صلى   � الله  رسول  قال  والمغلوب.  الغالب 
وآله وسلم: »ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي مجاب 
والخرافات(.  )بالبدع  الله  كتاب  في  الزائد  الدعوة: 
يسير  العالم  زم��ام  أن  )يحسب  الله  بقدر  والمكذب 
وحده(. والمتسلط على أمتي بالجبروت ليذل من أعز 
المتسلطين  هؤالء  أكثر  )وما  الله  أذل  من  ويعز  الله، 
الله  القريب والمعيد(. والمستحل حرمة  التاريخ  في 
)مستبيحو الرذائل والمعاصي(. والمستحل من عترتي 
ما حرم الله )َقْتَلُه أسرة الرسول عليه الصالة والسالم(. 

والتارك السنة )يعنى من يأبى العمل بها...(.
الحديث ألن��ه تضمن ص��ورا من  وق��د ذك��رت ذل��ك 
االضطراب االجتماعي تشيع مع اضطراب األمن وكثرة 

االعتداء على الحقوق.

تأتي مناسبة حج بيت الله الحرام لهذا العام في ظل انتفاضة 
على  عمال  اللذين  واالستبداد  الظلم  على  العربية  الشعوب 

تكريس عوامل التخلف والفقر والجهل في األمة.
وق���د ن���ال »ال���ح���ج« ح��ظ��ا واف����را م��ن م���ؤام���رات ال��دوائ��ر 
»الرسمية« التي وضعت العراقيل المادية والحسية في طريق 
بلوغه، وتعد التكاليف الباهظة واإلتاوات غير المشروعة التي 
تفرضها الحكومات على الحجيج واحدة من أهم السياسات 
من  الخامس  الركن  أداء  من  المسلمين  ماليين  حرمت  التي 

أركان اإلسالم.
وألن الحج من األهمية والحيوية بمكان، بالنسبة للمسلمين 
فال عجب أن تسهر مؤسسات الفساد واالستبداد على إفراغه 
بواقع  تتأثر  أو  تؤثر  ال  طقوس  إل��ى  وتحويله  مضمونه  من 

الشعوب المقهورة.
وأصبحت فريضة الحج هدفا صعب المنال لدى الغالبية 
العظمى من أبناء األمة وقد وصف الله تعالى شغف القلوب 
وتطلع األفئدة لزيارة بيته الحرام في القرآن الكريم على لسان 
يَِّتي ِبَواٍد  بََّنا ِإنِّي أَْسَكنُت ِمن ُذرِّ نبيه إبراهيم في قوله تعالى }رَّ
الََة َفاْجَعْل  ِم َربََّنا لُِيِقيُمواْ الصَّ َغْيِر ِذي َزْرٍع ِعنَد َبْيِتَك الُْمَحرَّ

اِس َتْهوِي ِإلَْيِهْم{. َن النَّ أَْفِئَدةاً مِّ
وبعد ذلك أطلق الخليل إبراهيم -ع- نداءه بأمر من الله، 
الحرام  البيت  جاهزية  المعمورة  أرج��اء  في  للبشرية   يعلن 
ِبالَحجِّ  اِس  النَّ ْن في  }َوأَذِّ الستقبال الزوار والحجاج قال تعالى 

َيأُْتوَك رِجاالاً َوَعَلى ُكلِّ ضاِمر َيأتيَن ِمن ُكلِّ َفجٍّ َعميق{.
البشرى  للحظات  حية  ص��ورة  السابقة  اآلي��ة  ترسم  وكما 
المقدسة  الرحلة  في  المنطلقين  التي تغمر  السعادة  ومشاعر 
وح��دة  مظهر  يمثل  الحج  ف��إن  وال��م��ش��اق،  المتاعب  برغم 
الشكل والمضمون، وحدة الوسيلة والهدف، لدى المسلمين 
سبحانه  الله  لغير  العبودية  ترفض  عالية  األص��وات  فترتفع 
وتعالى، األمر الذي يرهب الطغاة ويهز عروش المستكبرين.
تضليل  ف��ي  ال��دي��ن  ال��ف��اس��دة  األن��ظ��م��ة  استخدمت  وك��م��ا 
القيم  وأف��س��دت  السلطة،  على  قبضتها  وتعزيز  الجماهير 
على  اإلس��الم، عملت  التي حملها  المبادئ  الدينية وشوهت 
ومختلف  الطرق  بشتى  ال��ح��رام  الله  بيت  حجاج  محاصرة 

الوسائل.
الحالية  العربية  ال��ث��ورات  في  تحققت  الحج  فلسفة  لكن 
ضد الطغيان وفي الوقت الذي تستعد فيه الحشود الكبيرة 
فإن  لبيك(،  لك  شريك  ال  لبيك  اللهم  )لبيك  بشعار  للهتاف 
هتافات المستضعفين تزلزل األرض من تحت أقدام األنظمة 

بشعارات  الجماهير  وتهتف  العمالء،  والحكام  الفاسدة 
التي تعد أهم مقاصد الحج والدين بشكل  الحرية والكرامة 

عام.
أن  المستبعد  غير  من  العربي  الربيع  أنتجه  ما  ضوء  وفي 
تتبلور في قادم األيام حركة جديدة ومظهر مغاير من مظاهر 
الله الحرام،  التعبير عن الرأي واالحتجاج لدى حجاج بيت 
لألجانب،  وارتهانهم  وفسادهم  الحكام  ظلم  فيه  يرفضون 
وينددون بالتآمر الدولي على قضايا العرب والمسلمين، كما 
يدعون إلى وحدة األمة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وإزالة 
رواسب الفرقة وعوامل الصراعات التي تصنعها الحكومات.

اإلنسانية  أع��داء  على  ثقيال  ضيفا  يحل  الحج  موسم  إن 
وأعداء الحق لدوره المؤثر في وحدة الصف، وألنه عامل مهم 
في مكافحة التعصب القومي والعنصري والتقوقع في حدود 
جغرافية. والحج وسيلة لتحطيم الرقابة التي تفرضها األنظمة 
العبودية  قيود  تحطيم  في  مؤثر  عامل  أنه  كما  البوليسية، 
للعرض  واالن��ت��ص��ار  األرض،  وتحرير  االستعمار  ومقاومة 
والكرامة، ويروي البعض عبارة ألحد الساسة األجانب يقول 
والويل  الحج،  معنى  يعرفوا  لم  إن  للمسلمين  »الويل  فيها: 

ألعدائهم إذا أدرك المسلمون معنى الحج«. 
للشيوخ  يمكن  إذ  الضعفاء،  ج��ه��اد  ال��ح��ج  ال��ش��رع  وع���ّد 
والنساء الضعيفات المشاركة في الحج ليظهروا عظمة األمة 
اإلسالمية، وليدخلوا الرعب في قلوب أعدائهم بمشاركتهم في 
صفوف المصلين المتراصة في دوائر تحيط ببيت الله الحرام.
الحج تحدث  المؤامرات االستعمارية على فريضة  وحول 
مؤسس مسيرة أنصار الله في عدد من محاضراته  وقال: ما 
يزال األعداء من اليهود والنصارى، ينظرون إلى الحج كقضية 
تمثل  نقطة  تمتلك  تزال  ما  األمة  أن هذه  أي:  خطيرة جدا، 
من  وعامل  لها،  بالنسبة  وإيجابية كبيرة  لها،  بالنسبة  قوة 
عوامل إمكانية توحدها، إمكانية نقل المفهوم الواحد فيما 
بينها، تعميم المفهوم الواحد، والرؤية الواحدة فيما بينها، 
اآلخ��ر، من خالل  البعض  يعاني  ما  على  البعض منهم  اطالع 
التقاءاتهم«، وقد اتهم امريكا ودول الغرب بالعمل الحثيث 
منذ زمن بعيد على تفريغ الحج من محتواه، وعما يمكن أن 
يعطيه من إيجابيات بالنسبة إلى األمة، وذّكر بأن أيام الحج 
تمثل مؤتمرا هاما جدا ال يستطيع أي طرف أن يمول مثله 
كل سنة؛ وقال إن الحج قضية تعبدية ينطلق فيها الناس من 
فيلتقي  بتمويل شخصي،  يذهب  إنسان  فكل  أنفسهم،  تلقاء 
بدر  حسين  السيد  وتساءل  هناك،  ببعض  بعضهم  الماليين 

مليون كل  ول��و  تمول  أن  تستطيع  دول��ة  »أي  قائال:  الدين 
أن  دول��ة«. كما  أي  تستطيع  ال  هناك؟!  يجتمعوا  أن  سنة 
بخالف  الحج،  قيمة  يدركون  ال  العرب   ألن  يتحسر  السيد 
الشعيرة  ه��ذه  إف��راغ  على  نهار  ليل  يعملون  الذين  األع��داء 
الحرام!  البيت  على  السيطرة  ومحاولة  بل  مضمونها،  من 
نفهمه،  مما  أكثر  الحج  قيمة  يفهمون  »اليهود  ويضيف: 
اليهود يعرفون خطورة الحج وأهمية الحج أكثر مما نفهمه 
نحن، ما أكثر من يحجون وال يفهمون قيمة الحج! الحج له 
أثره المهم، له أثره الكبير في خدمة وحدة األمة اإلسالمية، 
دولة  خمسين  دوي��الت..  إلى  اإلسالمية  البالد  يجزءوا  ألم 
أو أكثر؟ وجزءوا البالد العربية إلى عدة دويالت، لكن بقي 
الحج مشكلة! يلتقي فيه المسلمون من كل منطقة«، وشدد 
معاٍن  يحمل  الي��زال  الحج  أن  على  الدين  بدر  السيد حسين 
كثيرة، ولو جاء من يذكر المسلمين بها ستشكل خطورة بالغة 

على أعداء األمة.
قال:  وجدي  فريد  محمد  ألفها  التي  المعارف  دائ��رة  وفي 
»لو أراد أصحاب السلطة في المسلمين أن يستخدموا الحج 
»إذا  ويضيف:  لنجحوا«،  اإلسالمية  ال��وح��دة  إح���داث  ف��ي 
أكبر  الحج من  في نهضتها فسيكون  وجد شيء يساعد األمة 

عواملها«.
وقال السيد جمال الدين األفغاني في مقدمة العروة الوثقى، 
- وهي المجلة التي كان يصدرها مع تلميذه محمد عبده من  
فكرتهم  لو وجهوا  العلماء  أن  »أرى   :  - 1301ه���  عام  باريس 
إلى مسامع بعض ألمكنهم  المسلمين  إليصال بعض أصوات 
أن يجمعوا بين أهوائهم في أقرب وقت ممكن، وليس بعسير 
الحرام  بيته  الله من بقاع األرض  عليهم ذلك بعدما اختص 
،وفي  استطاع  ما  أن يحجه  باالحترام، وفرض على كل مسلم 
تلك البقعة يحشر الله من جميع رجال المسلمين وعشائرهم 
وأجناسهم، فما هي إال كلمة تقال من بينهم من ذي مكانة في 
القلوب،  لها سواكن  األرض وتضطر  أرجاء  لها  تهتز  نفوسهم 
هذا ما أعدتهم له العقائد الدينية، فإن أضفت إليه ما أذاب 
قلوبهم من تعديات األجانب عليهم وما ضاقت به صدورهم 
من غارات األغراب على بالدهم حتى بلغت أرواحهم التراقي.

موسم الحج لهذا العام يكتسب أهمية استثنائية بسبب 
تزامنه مع الثورات الشعبية السلمية التي تشهدها البلدان 
العربية ومن المؤمل أنه سيعزز إرادة الصمود لدى الشعوب 
تحاول  التي  المضادة  الهجمة  وطأة  من  ويخفف  المنتفضة 

إجهاض الربيع العربي واختطاف مكاسبه.

فريضة الحج في ربيع الثورات العربية﴿إن اهلل ال يحب المعتدين﴾ 

دراجة نارية

تعز تشهد

إنشاء اللجنة

ارتفاع األسعار الحاش���دة الت���ي خرج���ت األربع���اء ع���ددا م���ن 
الش���وارع الرئيس���ية بالمحافظ���ة بع���د أن أدى 
ش���باب الثورة وقف���ة احتجاجي���ة غاضبة رفضا 

الس���تمرار دخول األس���لحة من الميناء.
وردد المتظاهرون في المس���يرة هتافات تندد 
بجرائ���م النظام القمع���ي وتعز ونه���م وصنعاء، 
كما نددوا بسياس���ة العقاب الجماعي للش���عب 
من خ���الل قطع الخدم���ات األساس���ية كالوقود 

والكهرباء والماء والغاز والجرع السعرية.
وجدد ش���باب الث���ورة في محافظ���ة الحديدة 
مطالب���ة المجتم���ع الدول���ي بوق���ف التدخل في 
الش���أن اليمني والكف عن دعم النظام القمعي، 
وأكد ثوار الحديدة على استمرار سلمية الثورة، 
والصم���ود ف���ي الس���احات حت���ى تحقي���ق كام���ل 

أهداف الثورة ورحيل النظام القمعي.
وفي إب تواصلت الفعالي���ات الثورية وخرج 
مئ���ات اآلالف من أبن���اء المحافظ���ة، منتصف 
األس���بوع الماضي في مس���يرة س���لمية للمطالبة 

بالحس���م الثوري وإس���قاط النظام القمعي.
المس���يرة الغاضب���ة الت���ي انطلقت من س���احة 
الحري���ة باتج���اه ش���ارع تع���ز م���رورا بش���ارع 
الجامعة ردد المش���اركون فيها ش���عارات تندد 
بمج���ازر النظ���ام القمع���ي وتدع���و لمحاكم���ة 
س���اقط الشرعي���ة صال���ح باعتباره مج���رم حرب 
ورئي���س عصاب���ة، كم���ا رف���ع المش���اركون صور 
الش���هداء الذي���ن س���قطوا ف���ي س���احات الحرية 
والتغيير وكذلك صور الرئيس إبراهيم الحمدي 
وعبدالفتاح اسماعيل و جار الله عمر، وتميزت 
المس���يرة بعبورها ش���وارع جديده لفتت انظار 
س���اكنيها الذين اصطف���وا في الطرقات وأس���طح 
المن���ازل يلوح���ون له���ا ويرحبون بالمش���اركين 
فيها، فيما كانت النساء يردد الهتافات ويرشن 
المش���اركين  عل���ى  وال���ورود  والحل���وى  المي���اه 

بالمسيرة.
وفي محافظة الضالع مديرية قعطبة احتش���د 
األحد الماضي اآلالف من ش���باب وأنصار الثورة 
ف���ي مس���يرة حاش���دة جاب���ت ش���وارع المدين���ة 
ذهاب���ا وإيابا وه���م يرددون الهتاف���ات المنادية 
برحيل النظام القمعي ومحاكمة أركانه ورموزه 
وتقديمه���م للعدال���ة، وتجمي���د األم���وال الت���ي 
سرقها ساقط الشرعية صالح ونظامه من ثروات 

الش���عب اليمن���ي، ون���ددوا بسياس���ة العق���اب 
الجماعي التي تمارس���ها س���لطة النظام المتهالك 
والالشرعي، وكان اآلالف من الثوار الذين قدموا 
من مختلف مديري���ات الضالع أقاموا مهرجان 
خطابيا سبق المسيرة الجماهيرية ألقيت خالله 

عددا من الكلمات.
وتس���تمر المظاه���رات الحاش���دة ف���ي مدينة 
صع���دة تندي���دا بتواط���ؤ المجتم���ع الدولي مع 
النظ���ام المس���تبد ورفض���ا للتدخ���ل اإلقليم���ي 
والدول���ي إلجهاض الث���ورة اليمني���ة ،ووأد حلم 

اليمنيين بحياة حرة كريمة ومس���تقلة.

المقداد نائبا له، وأيضا تم تش���كيل أربع لجان 
)ميداني���ة وسياس���ية وإعالمية وس���كرتارية(، 
وتم ترش���يح رؤس���اء اللجان، ونواب الرؤس���اء 
والمقرري���ن، ويذك���ر أن ع���دد المش���اركين في 

اللقاء )125( شخصية.
وكان ق���د انعق���د بمدينة البيضاء يوم الس���بت 
المنصرم ف���ي فندق البيضاء بالزا اجتماع ضم من 
ش���خصيات م���ن الش���باب والق���وى والتنظيمات 
والمشايخ، الستكمال تشكيل اللجنة التحضيرية 
للملتق���ى، وذل���ك عق���ب تأسيس���ه ف���ي االجتم���اع 
التحضيري���ة،  اللجن���ة  التش���كيل  وت���م  الس���ابق، 
بحي���ث ضم���ت أربع لج���ان )سياس���ية وإعالمية 
وس���كرتارية وميدانية(، وكان االتفاق على أن يتم 
ترش���يح المنس���ق العام ونائبة من شباب الساحة 

في االجتماع المقبل.
مش���روع  الثوري���ة  التنظيم���ات  وملتق���ى 
ش���بابي ش���عبي وطني يعمل عل���ى تحقيق مصالح 
مراح���ل  ف���ي  الثوري���ة  التنظيم���ات  وأه���داف 
التصعي���د الثوري، المرحل���ة االنتقالية ومرحلة 
بناء الدول���ة المدني���ة الديمقراطي���ة الحديثة. 
بالشراكة م���ع التنظيمات الثوربة، حيث يقدم 
الملتق���ى المس���اعدة والدعم لصياغ���ة وتنفيذ 
رؤى وبرامج ذات فعالية وجودة، ويش���ارك في 
الملتقى مجموعة من الش���خصيات والقي�ادات 
المدنية والسياس���ية والقبلية والش���بابية، التي 
تتمت���ع بمه���ارات فنية ومهني���ة وقيادية عالية 
يكرس���ونها لدعم ومس���اعدة العملي���ات الفنية 

والتنفيذية للتنظيمات.

- لم تكش���ف مالبس���اته حتى اآلن - ونقل على 
إثره الى مستشفى العلوم والتكنولوجيا، حيث 
رقد في غرفة العناية المركزة وعلمت التوعية 
الثوري���ة من مص���ادر مقربة م���ن المتوكل أن 

صحته بدأت في التحسن.
وكان الملتق���ى الع���ام للتنظيم���ات الثورية 
بصنعاء قد أعرب عن قلقه على صحة الدكتور 
المتوكل، ودع���ا للتضامن مع المتوكل بالعمل 
على كش���ف تفاصيل ومالبس���ات الحادث في 

أس���رع وق���ٍت ممك���ن.
ووصف بيان ص���ادر عن ملتقى التنظيمات 
الثوري���ة األربع���اء الدكت���ور المت���وكل »قامٍة 
يمني���ٍة عظيم���ة لط���ال م���ا كان لها الس���بق في 
مواق���ف الشرف والدفاع عن حقوق اإلنس���ان 

والحريات العامة«
وكان نائ���ب األمي���ن الع���ام التح���اد الق���وى 
الش���عبية قد تعرض لحادث عص���ر  الثالثاء, 
عندم���ا اصطدمت به دراجة نارية  في ش���ارع 
كلية الشرطة بالعاصمة صنعاء وس���ط ظروف 
غامضة، وصفها محللون بأنها محاولة اغتيال 
فاشلة، الس���يما وأن الدكتور المتوكل من أهم 

القيادات البارزة في المعارضة اليمنية.

أكث���ر م���ن أرب���ع وأربعي���ن آخري���ن ف���ي أوس���اط 
المدنيين.

وأش���ار شهود عيان أن المدينة تشهد انتشارا 
كثيف���ا لق���وات األم���ن والجي���ش، كم���ا تش���هد 
المدينة انتشار لمسلحين وبالطجة استقدمهم 
النظ���ام القمع���ي للقي���ام بأعمال عن���ف ونهب 
وس���لب عقابا لها باعتبارها أول المدن اليمنية 
الت���ي قامت بمظاهرات تطالب بإس���قاط النظام 

القمعي.
وعل���ى صعي���د تواص���ل الفعالي���ات الثوري���ة 
خرج أبناء محافظة الحديدة في مسيرة حاشدة 
ترتكبه���ا  الت���ي  الوحش���ية  بالمج���ازر  للتندي���د 
القوات الموالية للرئيس س���اقط الشرعية صالح 
ضد أبناء محافظ���ة تعز الذين يتعرضون للقمع 
المف���رط وللقص���ف الهمجي، وجابت المس���يرة 

المحاور الخمسة للقرآن الكريممحمد الغزالي

متوالية ارتفاع األس���عار وانخفاض قيمة الريال 
يس���تمر دخل األسرة ف���ي التراجع، وفق���د الريال 
اليمن���ي أكث���ر من 20 في المائة م���ن قيمته �� 245 
ري���اال للدوالر الواحد �� وترت���ب على ذلك ارتفاع 
غي���ر مس���بوق ف���ي أس���عار الس���لع والخدم���ات 
األساسية بنسب بلغت 50- 60 %    كما ارتفعت 

أسعار المحروقات بنسبة %500.
ونتج عن ش���حة المش���تقات النفطي���ة ارتفاع 
أج���ور النق���ل والمواص���الت بنس���ب تراوح���ت 
م���ا بي���ن 50 و60 ف���ي المائة، وغياب ش���به كامل 
لخدم���ات الكهرب���اء والمي���اه وارتف���اع أس���عار 

المنتجات الزراعية.
وكان مس���ح أجرت���ه منظم���ة )أوكس���فام( ف���ي 
محافظ���ة الحدي���دة كش���ف أن 64% م���ن الذين 
ش���ملهم االس���تطالع، تخلوا عن إح���دى وجبات 
الطع���ام اليومي���ة، وأن »19%«  أخرجوا أطفالهم 
م���ن الم���دارس وأدخلوه���م إل���ى س���وق العم���ل 
لمساعدة األهل على البقاء. غير أن األزمة أدت 
أيضا إلى انكماش س���وق العم���ل و تسريح آالف 
العمال وإغالق مصانع كبيرة ومنشآت صغيرة.
وفيما تكررت التحذيرات الدولية من تجاهل 
اليمن،عب���ر اقتصادي���ون  ف���ي  الوض���ع اإلنس���اني 
محليون عن خش���يتهم من انهيار وشيك للعملة 
الوطنية أمام العمالت األجنبية خاصة الدوالر.
يعتق���د بع���ض المراقبين أن الس���لطة وبعض 
أط���راف المعارض���ة تتخ���ذ م���ن تجوي���ع الناس 
وترويعهم ورقة سياسية في صراعاتها. وال يقف 
أم���ر تجاه���ل الكارثة اإلنس���انية عل���ى مكونات 
الداخل الس���ياسي بل ويطاول المجتمع الدولي 
الذي يتواطأ مع النظام ويعمل على عرقلة مسار 
الث���ورة الس���لمية الت���ي يراه���ن عليه���ا اليمنيون 
كمخرج من األوضاع الس���يئة التي يعيشونها في 

مختلف جوانب الحياة.
نخل���ص إل���ى أن لعي���د األضحى ه���ذا العام في 
حي���اة اليمنيي���ن معن���ى جدي���د يتصل بأش���واق 
الحص���ول عل���ى الحرية والتخلص م���ن منظومة 
الفس���اد واالس���تبداد لكن���ه يكتوي بن���ار األزمة 
االقتصادية وأعمال العنف األمر الذي سيجعل 

بسمة العيد غائبة عن شفاه الماليين.



والثوار  الشباب  أوساط  في  السخط  من  حالة  تسود 
تقديم  ف��ي  ال��م��ع��ارض��ة  م��واق��ف  بسبب 

تنازالت في التعامل مع المبادرة 
تعديلها  تم  التي  الخليجية 

ألك��ث��ر م��ن م���رة حيث 
التعديالت  قبلت  

ك���م���ا ت��ع��ام��ل��ت 
وانهزام  بضعف 

مقترحات  مع 
م�����ب�����ع�����وث 
األم����������ي����������ن 
لألمم  ال��ع��ام 
ال���م���ت���ح���دة 
ج����������م����������ال 

ب��������ن ع����م����ر، 
ب��ي��ن��م��ا ط���رف 

ال��س��ل��ط��ة م��ص��ر 
ع���ل���ى ال���م���راوغ���ة 

والتعنت
ت����زال  ال  ذل�����ك  وم�����ع 

توزع  المعارضة  قوى  بعض 
ل��ل��ث��ورة على من  ص��ك��وك االن��ت��م��اء 

يرفض  من  وجه  في  االتهامات  وتشهر  تريد 
تنازالتها وتفريطها في دماء الشهداء ومسايرة الجهود 
األوروأمريكية التي ال تعترف بالثورة السلمية وتعمل 

على انتشال نظام صالح من حتمية السقوط.
وفي حين ال تخفي واشنطن انحيازها للنظام تواصل 
قيادات المعارضة   الثناء على »جهود  ومساعي أمريكا 
والضغط  اليمنية«  الثورة  دعم  في  األوروب��ي  واالتحاد 
المزعوم على نظام علي صالح للتنحي عن السلطة فيما 
الواقع عكس ذلك تماما مهما حاول البعض ذر الرماد 
في العيون، واجتهد لتحويل سراب الموقف الدولي إلى 

حقيقة تأبى الشواهد اليومية تصديقها.
مسؤولو  يطلقها  التي  البروتكولية  العبارات  برغم 
خيارات  تبني  في  المتحدة  والواليات  األورب��ي  االتحاد 
ظنون  واشنطن  سفير  خيب  فقد  اليمني،  الشعب 
المقابلة  ف��ي  وق��ال  اليمنية  المعارضة  ف��ي  أص��دق��ائ��ه 
 - المعارضة  أح��زاب  أكبر  لسان  »الصحوة«  صحيفة 
نشرت األسبوع الماضي-: »أعتقد أن بعض األصدقاء 
يمكن  عما  واقعية  غير  توقعات  لديهم  المعارضة  في 

للمجتمع الدولي فعله لتحقيق الحل«.
ومع أن )فايرستون( تمنى على صالح القبول بنهاية 
فترة حكمه ونقل السلطة لنائبه، إال أنه اعتبر المخرج 
في يد علي عبد  اليمن( »يكمن  في  )األزم��ة  لما يسميه 
الله صالح »وأضاف« ال يوجد شك بأن علي عبد الله 
صالح في نهاية المطاف هو المسئول بمفرده عن حل 
األزمة. فالقرارات التي من شأنها تحقيق تقدم في الحل 

السياسي لألزمة تكمن في يده«.
في  الرئيس  م��ع  واضحين  كنا  »لقد  ق��ائ��الاً  وأردف 
العلن، )وهنا نقول له  في  السر كما كنا واضحين معه 
نعم كنتم وال زلتم واضحين للشعب اليمني ولكن من 
يا  أكثر  وأي وضوح  تستجديكم  التي  المعارضة  يقنع 
اليمني  الشعب  لثورة  تجاهلكم  من  السفير  سعادة 
وتضحياته، وتأكيدكم أن على صالح ليس هو المشكلة 
وترون أن الحل بيده وهو المسؤول بمفرده عن حل 

ما وصفتموه ب� »األزمة«
بتنازالت  مقابلته  في  االمريكي  السفير  أش��اد  لقد 
المعارضة ووصفها بال� »  بمرونة  خالل عملية التوصل 
إلى اتفاق حول المبادرة الخليجية واآللية التنفيذية، 

وقال، رأينا مرونة وتعامال جيدا من المعارضة.
للقرار  وتزغرد  بالغبطة  المعارضة  تشعر  حين  وفي 
الدولي 2014 وتغالط نفسها وماليين اليمنيين الثائرين 
في مختلف الساحات بتفسيره وفق هواها يأتي السفير 
األمريكي وهو الثقة )لدى المعارضة والسلطة( ليقدم 
لم يكن  الدولي  مؤكدا »أنه  للقرار  الصحيحة  القراءة 
أٍي  موقف  تأييد  القرار  صاغوا  الذين  أولئك  نية  في 
من الطرفين، وكانت النية هي إيضاح توقعاتنا بأن كال 

بجدية،  التفاوض  في  مسؤولياتهما  يتحمالن  الطرفين 
والمأساة  »األزم��ة«،  لهذه  سياسي  حل  إلى  والوصول 
أن كال  هو  الراهن  الوقت  في  اليمن  في  نواجهها  التي 
بشكٍل  مسؤولياتهما  يتحمال  لم  الطرفين 

جدي«.
إن(:  ق�����ال  )وع����ن����دم����ا   
»ال���ط���رف���ان م��س��ت��م��ران 
ف���ي إي���ج���اد األع�����ذار 
ل���ع���دم ال��ت��ف��اوض 
ب��ج��دي��ة وع���دم 
مصلحة  وض���ع 
ال������ش������ع������ب 
ال�����ي�����م�����ن�����ي 
ف��إن��ه  أوال«، 
بذلك  يقصد 
ال���م���ع���ارض���ة 
أكثر مما يعيي 
ال��س��ل��ط��ة، ألن��ه 
م���ن ال��م��ع��روف 
ي���رى  ص���ال���ح  أن 
مصلحة  ال��ح��وار  ف��ي 
البساط  سحب  تضمن 
م��ن ال��ث��وار ف��ي ال��س��اح��ات، 
وعليه فالمعني بالضغط األمريكي 
على  التحايل  وال��ه��دف  المعارضة،  هي 
يطرحها  ال��ت��ي  ال��ح��ل��ول  م��ع  والتعاطي  الشعب  ث���ورة 
النظام، والقبول بإمالءات صالح. وهنا يحق للشعب 
تلهث  التي  أمريكا  أبقت  ذا  ما  يتساءل:  أن  اليمني 
السلمية  الشبابية  الشعبية  للثورة  المعارضة  ورائها 

في اليمن؟؟   
وعندما قال المحاور للسفير األمريكي إن صالح هو 
الخليجية  المبادرة  تنفيذ  من يتحمل مسؤولية تعثر 
أجاب  فايرستون: »لكن دعنا نكن واضحين في القول 
أيضا،  المسؤولية  من  المعارضة  يعِف  لم  القرار  إن 
الرئيس  توقيع  تختبئ خلف عدم  أال  المعارضة  فعلى 
استعدادهم  لعدم  كعذر  الخليجية  المبادرة  على 
في  تساعد  قد  ض��روري��ة،  )ت��ن��ازالت(  خطوات  التخاذ 
األساسية  المشكلة  إن  السياسي،  الحل  وتيرة  تسريع 
التي واجهناها خالل التسعة األشهر الماضية - والكالم 
للسفير األمريكي � هي تحجج كال الطرفين بفشل الطرف 

اآلخر كعذر لعدم التصرف بذاته«.  
للمعارضة  جديدة  صفعة  واشنطن  سفير  ويوجه 
التي راهنت على التدخل الدولي وقرار مجلس األمن، 
أنت  ه��ل  س���ؤال:  على  أج��اب  حينما  صالح  ألس��ق��اط 
متفائل بأنه سيتم تنفيذ قرار مجلس األمن في اليمن؟

قابال  شيئا  ليس  ال��ق��رار  ال��ع��ب��ارة:  بصريح  ف��ق��ال 
نظر  وج��ه��ة  لتوضيح  وسيلة  أن��ه  معتبرا  للتنفيذ، 
وفقا  يكون  أن  يجب  التنفيذ  ب��أن  الدولي  المجتمع 

للمبادرة الخليجية.
الشعبي  المؤتمر  قدمها  التي  الرؤية  مضمون  وعن 
نوقشت  والتي  األمن  مجلس  قرار  مع  للتعامل  العام 
في  صالح  بقاء  على  وتنص  أجنبية  دول  س��ف��راء  م��ع 
اآللية  أن  صنعاء:  في  األمريكي  السفير  أكد  منصبه، 
رسمية  استقالة  تتطلب  ال  الطرفين  ناقشها كال  التي 
قيادة  ستنقل  وبالتأكيد  لكنها  الجمهورية،  لرئيس 

البلد وبشكل يومي إلى يد نائب الرئيس.
 دع��ون��ا ن���رى ك��ي��ف ت��ح��ول ال��ح��دي��ث ع��ن حماية 
الفرقة للمعتصمين وما يسمى جيش الثورة والقبائل 
النظام،  التي تخوض مواجهات متفرقة مع  المسلحة 
السلمية  الثورة  ظهر  في  طعنة  الى  ذلك  تحول  كيف 
وذريعة للتآمر الدولي عليها وأجاب السفير األمريكي 
»المظاهرات  بقوله:  القضية  ه��ذه  ح��ول  س��ؤال  على 
االح��ت��ج��اج��ي��ة ت��ح��دث ف��ي ك��ل أرج����اء ال��ع��ال��م، فقد 
نيويورك،  مدينة  في  احتجاجية  مظاهرة  لدينا  كان 
واستمرت ألكثر من شهر حتى اآلن، وذلك لم يتطلب 
وجود جنود مسلحين لحماية المتظاهرين«، وأضاف 
بعض  تسلل  حقيقة  يعكس  األم��ن  مجلس  »ق���رار   :
االحتجاجات  ال��م��ظ��اه��رات  إل��ى  المسلحة  العناصر 
للهجوم  غ��ط��اء  المتظاهرين  واس��ت��خ��دام  السلمية 
المتظاهرين  أمن  عرض  وه��ذا  األمنية،  المواقع  على 

جيرالد  وح��م��ل  ض����رورة«،  ب���دون  للخطر  السلميين 
فايرستون الثوار مسؤولية القبول بالمظاهر المسلحة 
السلميين  المحتجين  على  تقع  »المسئولية  ق��ائ��ال:   
خالل  عنيفة  أنشطة  أي  في  انخراطهم  ع��دم  لضمان 
على كال  المسئولية  تقع  االحتجاجية، كما  أنشطتهم 

الطرفين وبصراحة فلم يلتزم الطرفان بمسئولياتهما«.
دائما  الدولي  المجتمع  السفير: »لقد كان  وأضاف 
الطرفين سيكون  عليه كال  يتفق  أي شيء  بأن  واضحا 
قرارا نهائيا« وهذا يعني أن على المعارضة أن ال تحلم 
بأي إجراء، أو خطوة قابلة للتنفيذ، ما لم يوافق عليها 
أين  جديد:  من  المعارضة  نسأل  أن  لنا  وهنا  النظام، 
موقع الثورة اليمنية التي توزعون صكوكها يوميا على 
لو كانوا  تشاءون حتى  تريدون، وتحجبونها عمن  من 
من  السفير  تصريحات  أين  الساحات؟  في  شركاءكم 
إذا لم يكن  التي تدعون الحرص عليها  ثورة  الشعب 
النظام  موافقة  عن  بمعزل  األم��ام  إلى  التقدم  متاحا 

وقناعته؟
وال��ذي  اإلره���اب  مكافحة  يسمى  ما  قضية  وح��ول 
سفير  أك��د  األمريكية  ل���إدارة  بالنسبة  األه��م  يعتبر 
عالقات  في  الملف  ذل��ك  أهمية  صنعاء  في  واشنطن 
واشنطن الثنائية مع صنعاء، وعّبر عن رضاه بمستوى 
أعتقد وبشكل  نظام صالح وقال:  بين  األمني  التعاون 
عام بأننا مقتنعون بمستوى التعاون الذي حظينا به 
السياسية  األزمة  رأيناه من جراء  ما  لكن  األيام،  هذه 
فمحاولة  القاعدة  نفذتها  عدائية  أكثر  عمليات  هو 
أبين  من  أخرى  وأجزاء  زنجبار  على  السيطرة  القاعدة 
فهذا شيء لم نعهده من قبل، كما أنه شيء يدعو للقلق 
للواليات المتحدة واليمن ولكن مستوى التعاون جيد 

جدااً إال أن التحدي في تزايد.
وفيما يخص عمليات القصف الصاروخي التي تنفذه 
الطائرات األمريكية في اليمن وكان آخر ضحاياها أنور 
العولقي ونجله أكد سفير واشنطن: أن أنور العولقي 

قد قتل في عملية ال نتحدث عن تفاصيلها.
الر حمن –  العولقي – عبد  أن��ور  نجل  وعن مقتل 
عن  الحديث  رف��ض  عاما   16 عمره  يتجاوز  لم  طفل 

القضية، وقال: »ال أستطيع اإلجابة عن ذلك«.
قال  اليمن  في  األمريكي  العسكري  النشاط  وح��ول 
بشكل  األرك��ان  هيئة  برئيس  نلتقي  »نحن  فايرستون: 
منتظم، لكن السبب الرئيسي للقائنا يوم أمس )االثنين 
الماضي( كان متعلقا بزيارة وفد من لجنة الخدمات 
األمريكي،  الكونغرس  في  الشيوخ  بمجلس  العسكرية 
مسئولية  بها  يناط  التي  اللجنة  يمثل  ال��وف��د  وه��ذا 
وبرامج  األمريكية  العسكرية  األنشطة  على  اإلشراف 
رئيس  مع  الحوار  تركز  وقد  العالم،  في  األمني  الدعم 
هيئة األركان ليس فقط حول التعاون القائم بل أيضا 
حول كيفية تعزيز هذا التعاون وكيفية قيام الجيشين 
اليمني واألمريكي بالعمل مع بعضهما حول عدد واسع 
وتمكن  األحمر  البحر  في  القرصنة  منها  القضايا،  من 
ح��دوده  لحماية  ق��درات��ه  تطوير  م��ن  اليمني  الجيش 
المتحدة  فالواليات  الوطنية األخرى،  بمهامه  وللقيام 
ملتزمة في كونها شريكا قويا لليمن في جهوده األمنية.      
»ميكيلي  صنعاء  ف��ي  األورب���ي  االت��ح��اد  سفير  وك��ان 
ضمنيا  ال��م��ع��ارض��ة  ح��م��ل  أورس�����و«  دي  س��ي��رف��ون��ي 
مسؤولية استهداف مطار صنعاء، وفي لهجة  تحمل 
»لسنا  ق��ال:  واالستهتار  السخرية  من  كبيرا  حجما 
الوضع عن  نراقب  اليمن ونحن  في  يجري  عميان عما 
كثب، وسنحمل المسئولية من يحاول أفساد الحلول 

السياسية، مؤكدا عدم انحياز أوروبا ألي طرف«.
أوروبا تضحيات  يتجاهل سفير  الذي  الوقت  ووفي 
محافظة   17 في  الثائرة  الماليين  وصرخات  الشباب 
يمينية، تحدث عن خارطة للحل بموجب مقترحات 
الذي  الرئيس صالح هو  إن  بال� »هامة« وقال  وصفها 
أن مطار  المعارضة، وبما  تلبي مطالب  وأنها  وضعها، 
أن  يعقل  ال  التي  السلطة  سيطرة  تحت  يقع  صنعاء 
تكون هي التي استهدفته فقد حمل سفير أوروبا  ضمنا 
المعارضة ومليشياتها المسلحة مسؤولية الهجوم على 
مطار صنعاء وقال سفير بعثة االتحاد األوروبي محذرا 
خط  صنعاء  مطار  »أن  مباشر  غير  بشكل  المعارضة 

أحمر ال يحق ألحد أن يتجاوزه.

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

قال: إن األصدقاء في المعارضة لديهم توقعات غير واقعية عما يمكن للمجتمع الدولي فعله
السفير األمريكي في صنعاء: القرار 2014 غير قابل للتنفيذ، وسفير 

أوروبا  ينبه  السلطة والمعارضة الى الخطوط الحمر
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حلت يوم األربعاء الماضي الذكرى ال� 94 لصدور وعد بلفور المشئوم الذي 
منحت بموجبه بريطانيا الحق لليهود في إقامة وطن قومي لهم في فلسطين، 
بناء على المقولة المزيفة )أرض بال شعب لشعب بال أرض(.. إال أنها تتزامن 
هذا العام مع حصول فلسطين على العضوية الكاملة في منظمة التربية والعلوم 
والثقافة »الونسكو« ومسعاها للحصول على عضوية كاملة في األمم المتحدة 

لتكون الدولة رقم 194 في المنظمة الدولية. 
المشئوم على شكل تصريح موجه من وزير خارجية بريطانيا  الوعد  وجاء 
حينذاك )آرثر جيمس بلفور( في حكومة ديفيد لويد جورج في الثاني من نوفمبر 
العالمية،  الصهيونية  الحركة  زعماء  أحد  )روتشيلد(  اللورد  إلى  1917م،  عام 

وذلك بعد مفاوضات استمرت 3 سنوات دارت بين الحكومة البريطانية من 
جهة واليهود البريطانيين والمنظمة الصهيونية العالمية من جهة أخرى، فقد 
استطاعوا إقناع بريطانيا بقدرتهم على تحقيق أهدافها والحفاظ على مصالحها 

في المنطقة.
وتتضمن هذه األسباب، محاولة بريطانيا كسب تأييد الطوائف اليهودية في 
إلى اكتشاف )حاييم وايزمن(  العالمية األولى، إضافة  الحرب  أثناء  لها  العالم 
الصهيوني لمادة األسيتون، وصنع المواد المتفجرة )الباورد( على يد اليهودي 

)ألفريد نوبل( التي ساعدت بريطانيا في الحرب العالمية األولى.

ل��ق��د ك���رم ال��ل��ه اإلن��س��ان 
فالحرية  تكريم،  أيما 

ش���ري���ان ال��ح��ي��اة، 
أمير  ي��ا   - ان��ظ��ر 

المؤمنين - إلى 
واق����ع أم��ت��ن��ا، 
ف�����ال�����س�����واد 
األع���������ظ���������م 
ف������ي ال�������دول 
ال����ع����رب����ي����ة 

خ�����������اص�����������ة 
ي���ع���ي���ش���ون ف��ي 

بين براثن وحوش 
ج���ائ���ع���ة، وس���ب���اع 

ض�����اري�����ة، وم���خ���ال���ب 
يقرون  ال  ج���وارح ك��اس��رة. 

الشعوب  فحقوق  حرمة!  بأي  لإنسان 
قرارتهم  و  مسلوبة،  وثرواتهم  مهدرة، 
أن   ذل��ك  م��ن  واألغ���رب  الصهاينة،  بيد 
الرجال  أش��ب��اه  م��ن  ال��دراوي��ش  يتصدر 
والظلمة  للطغاة  فيبررون  والمتعالمين، 
المخزية،  وجرائمهم  القبيحة،  أفعالهم 
الدروايش  اختلقها  بروايات  ويهذون 
الثقافة  تلك  الماضين،  للطغاة  القدامي 
ال��ك��اذب��ة وال��م��زي��ف��ة، ث��ق��اف��ة ال��خ��ن��وع 
الذي  العضوض  الُمْلِك  ثقافة  وال���ذل، 
الحاكم  أن  ثقافة   – ا  عليًّ اإلم��ام  حارب 
ظلُّ الله في األرض، وأنه  جاء بقضاء الله، 
الله،  عن  نائب  وهو  الله،  بَقَدرِ  َوَتَسلََّط 
أن  الدين  ُيسأل عّما يفعل، بل يحّتم  ال 
فقد  وتستسلم؛  األمر  لولي  األمة  ُتَسلَِّم 
َب��ْع��ِدي  ِم��ْن  »َي��ُك��وُن  النبي -ص-:  ق��ال 
َيْسَتنُّوَن  َواَل  ِبُهَداَي،  َيْهَتُدوَن  اَل  ٌة  أَِئمَّ
ُقُلوُبُهْم  رَِج��اٌل  ِفيِهْم  َوَسَيُقوُم  ِتي،  ِبُسنَّ
��َي��اِط��ي��ِن ِف��ي ِج��ْث��َم��اِن ِإْن���ٍس«  ُق��ُل��وُب ال��شَّ
الله  رس��ول  يا  أصنع  قلت: كيف  ق��ال: 
َوُتِطيُع  »ْتَسَمُع  قال:  ذلك؟  أدرك��ت  إن 
َمالََك  َوأََخ��َذ  ظَْهَرَك،  َضَرَب  َوِإْن  لأِْلَِميِر 
أن  الله  نبي  وحاشا  َوأَِط����ْع«!  َف��ا~ْس��َم��ْع 
يقول مثل هذا الكالم الذي ال تقدر على 
المروجة  الظالمين  إع��الم  وسائل  قوله 
المضللة  الثقافة  لظلمهم. ونتيجة هذه 
وصلنا إلى  ما نحن فيه، فالحكام العرب 
النفط،  من  بحر  على  يتحكمون  الذين 
ملذاتهم،  في سبيل  المليارات  يبعثرون 
بمليارات  األسلحة  وش���راء  ون��زوات��ه��م، 
أو  ال��م��خ��ازن،  ف��ي  تكدس  لها:  حصر  ال 
شعوبهم  لقمع  أو  ال��ج��ي��ران،  لمحاربة 
ال��ب��ائ��س��ة ال��ج��ائ��ع��ة ال��ف��ق��ي��رة؛ ف���إن ُبني 
وسائل  هللت  م��درس��ة  أو  مستشفى 
األمير،  تبرعات  م��ن  ذاك  ب��أن  اإلع���الم 
الرئيس؛  أو مكرمات  الملك،  أو هبات 
وليهتف  ب��ح��م��ده،  الجميع  فليسبح 
ال��دراوي��ش  بمجده؛   والكبير  الصغير 
ال��خ��ال��ق المالك  ب��أن  ت��ن��اس��وا وت��غ��اف��ل��وا 

ال���ق���ادر ال���واه���ب ق��د ك��رم 
ه���ذا  وأن  اإلن�����س�����ان، 
اإلن��س��ان ه��و ال��ث��روة 
والكنز  الحقيقية, 
ال��ذي ال ينضب, 
الزاخر،  والمدد 
إلن���س���ان  وأن 
أن  ي���م���ك���ن  ال 
يبدع إال في ظل 
ح���ك���م رش���ي���د, 
وحرية  وع���ادل، 
ت�����ام�����ة ت��ت��ف��ج��ر 
ف��ي��ه��ا ال���ط���اق���ات, 
اإلب��داع��ات  وتتنامى 
م���ن ال��ن��س��اء وال���رج���ال, 
ول�����م ول�����ن ي���ت���ق���دم م��ج��ت��م��ع 
يحكمه العسكر والمغامرون, والعقول 
البليد  التفكير  وأص��ح��اب  ال��ج��ام��دة, 
أو  مجتمع  ينمو  كيف  إذ  المتخلف؛ 
بالحديد  ُيْحَكُم  وهو  الصفر  من  يخرج 
ال��ه��راوات  إال  فيه  تزدهر  وال  وال��ن��ار؟! 
ب���أي���دي ال��ج��ي��ش واألم������ن، وج��ح��اف��ل 
شعب  يتقدم  َغِب؟ كيف  الشَّ مكافحة 
المسيلة  القنابل  ُدَخ���اَن  إال  يتنفس  ال 
والمهدرة  للدماء،  والمريقة  للدموع، 
أمل  لكل  والخانقة  اإلنسانية،  للكرامة 
فوق  ولو  والَْعْيِش  الكريمة،  الحياة  في 
مستوى الدواب؟! كيف ينهض شعب 
ُمَسخٌَّر  ونساؤه  وأمنه, ورجاله,  َجْيُشُه 
ل��خ��دم��ة ال��ح��اك��م ال��ظ��ال��م؟! وت��دري��ب 
إنما  وتعبئتهم  الجيش,  من  المقاتلين 
الشعب وقمعه واضطهاده,  هي لضرب 
سوى  ع��دو  لهم  وليس  أنفاسه,  وَك��ْت��ِم 
فال  المواطن؛  غريم سوى  وال  الشعب, 
تبكي عليه باكية حين يضرب، ويحبس، 
وينهب،  ويخلس,  ويطحن،  وي���داس، 
ويسلب، وينتهك عرضه وأرضه وحاله 
وم��س��ت��ق��ب��ل��ه، وي��غ��ت��ال أم���ل���ه، وي��ش��لُّ 
تفكيره، وُيْعَرُك َوُيْدَبُغ حتى يدخل عالم 
بالروح..  صدره:  ا  اَلطماً َد  َفُيَردِّ الالوعي، 
دام��ت  م��ا  مقتولة  فالهمة  ب���ال���دم!.. 

الحرية مخنوقة.
واألغرب واألدهى من ذلك أن تجد اليوم 
القضاء  ويتمنى  بالحرية،  ي��ن��ادي  م��ن 
يسارع   وه��و  والفاسدين  الطغاة  على 
ويختلق  منهم،  أش��خ��اص  تمجيد  ف��ي 
أخطائهم،  عن  ويدافع  المبررات  لهم  
فسادهم،  ويقّدس  بحمدهم،  ويسبح 
ويحول كذبهم  الفضائل،  لهم  ويكيل  
ونفاقهم  ومكرهم  وخ��داع��ه��م  ص��دق��ا، 
إيمانا، وخيانتهم وسرقهم أمانه، وكأننا 
غالية،  فالحرية  الصنمية،  على  جبلنا  
األح���رار،  إال  الحرية  معنى  ي��ع��رف  وال 
اليوم  يأتي  قد  لذلك  الكرماء  األع���زاء، 

الذي يدفعون حياتهم ثمن حريتهم.

 »ال  تكن  عبد  غيرك   وقد  جعلك  الله  حرا«
 علي عليه السالم

ال يعرف الحرية إال ... !!

ب��ل��ف��ور ل����وع����د   94 ال�����ذك�����رى 

كل  في  الثائرين  الشباب  وصمود  ثبات  نحيي  المبارك  األضحى  عيد  قدوم  بمناسبة 

الساحات والميادين، كما نزف التهاني ألبناء الشعب اليمني واألمة العربية واإلسالمية 

الله تعالى  المنّزل من  الغالية، وكل أمل واستبشار بتتابع بشائر النصر  بهذه المناسبة 

عّما قريب إن شاء الله تعالى، وليس ذلك عليه بعزيز..

سائلين المولى عّز وجل أن يعيده علينا وقد تحررت األوطان، وتزلزلت عروش الطغيان، 

ونالت الشعوب سيادتها التامة، وحقوقها الكاملة.

متمنين أن يتقبل الله من الحجاج عملهم، وأن يعودوا محملين باألجر والثواب في أمن وسالمة.
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