
عطاؤه يتوقف  فلن  االنسان  كرامة  أجل  من  خرج  من  عليها،  حصوله  عند  عطاؤه  يتوقف  فسوف  السلطة  أجل  من  خرج  من 
الثورة يف  الشعب  مع  استمرارنا  ونؤكد  امل��ب��ادرة..  نرفض  ال��ث��ورة:  شباب 
 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

م���ا تزال س���احات الحري���ة والتغيير تش���هد غضب���ا عارما 
للمعتصمين بسبب التوقيع على المبادرة الخليجية من قبل 
قيادات السلطة و المعارضة في الرياض األربعاء الماضي، في 
محاول���ة من قبل أطراف اللعبة السياس���ية للقفز على الثورة 
الش���عبية السلمية التي تطالب بمحاكمة صالح وعدم منحه 

واركان نظامه حصانة من المالحقة القضائية .
وحم���ل الث���وار أح���زاب المعارض���ة اليمني���ة المس���ؤولية 
الكامل���ة عل���ى توقيعه���ا   مب���ادرة تمن���ح مرتكب���ي الجرائ���م 

ضمانات وحصانات على حساب دماء الشهداء.
وتوعد الشباب بإفشال مساعي أطراف اللعبة »الخليجية« 
لمباش���رة العم���ل الس���ياسي خ���الل المرحل���ة االنتقالية بعد 
انتق���ال الس���لطة ونقل صالحي���ات صالح إلى نائب���ه عبد ربه 

منصور هادي.
و خ���الل مظاهرات اعق���ب توقيع المبادرة رفع الش���باب 
المحتج���ون هتاف���ات تطال���ب األح���زاب بالرحي���ل وع���دم 

التدخل بالثورة وإعاقتها عن مسارها الصحيح.
ودع����ا الث����وار كاف����ة أنب����اء الش����عب اليمني للخ����روج في 
مس����يرات مليوني����ة ف����ي عموم محافظ����ات اليم����ن للتأكيد 
عل����ى مواصلة الث����ورة ومالحق����ة كل مرتكب����ي الجرائم ضد 
المعتصمي����ن ف����ي الس����احات والميادي����ن ورف����ض المبادرة 

الخليجية جملة وتفصيال .  
وقد س���ارعت واش���نطن للترحيب بالصفقة السياسية التي 
وق���ع عليه���ا الرئي���س وق���ادة المش���ترك ، وفي الوق���ت الذي 
كان���ت تظاهرات ش���باب الثورة الس���لمية الرافضة للمبادرة 
الخليجي���ة  تعم مختلف الس���احات وتهتف ض���د األحزاب 

ص���رح المتحدث باس���م الخارجي���ة  األمريكية م���ارك تونر، 
إن »الوالي���ات المتح���دة ترحب باتفاق الس���لطة والمعارضة 
ف���ي اليمن مش���يًدا بدور مجلس التع���اون الخليجي في انجاز 
االتف���اق )الصفقة(،وق���ال إن الواليات المتح���دة »تتطلع إلى 

تعزيز شراكتها« مع القيادة اليمنية الجديدة.
وعق���ب التوقيع على المب���ادرة الخليجية مس���اء األربعاء 
شهدت ساحات وميادين التغيير في العاصمة والمحافظات 
تظاهرات غاضبة تتهم  المش���ترك بالتفريط بدماء الشهداء، 
مؤكدي���ن ع���دم بقاءه���م في الس���احات حت���ى إس���قاط النظام 

وتحقيق دولتهم المدينة التي خرجوا وضحوا من أجلها.
وفي إشارة الى رفضهم التفريط في دماء الشهداء حمل 
المتظاه����رون ص����ور الش����هداء الذين س����قطوا برصاص 

قوات النظام.
ه���ذا وخرج���ت مظاه���رات ليلية إل���ى ش���وارع تعز عقب 
التوقي���ع على مبادرة مجلس التعاون تنديد بتوقيع  أحزاب 
اللقاء المش���ترك عليها , معتبرين ذلك خيانة لدماء ش���هداء 
الثورة  , مؤكدين مواصلة النضال حتى تحقيق أهداف الثورة 
و ب���أن المب���ادرة الخليجية ال تعنيه���م وان مطلبهم الرئيسي 

هو محاكمة رموز وأركان النظام وعلى رأسهم علي صالح.
 ه���ذا ودعا المجلس الث���وري لتكتل ش���باب الثورة بتعز 
أبناء المحافظة إلى الخروج يوم غدا الخميس  في مس���يرات 

حاشدة للمطالبة بمحاكمة صالح والقتل .
وف���ي تع���ز خرجت مس���اء االربعاء مس���يرة حاش���دة 
وتندد بموقف قيادات المشترك وتهتف ال حزبية وال 
أحزاب وتطالب الش���باب بمواصلة التصعيد من أجل 

محاكمة صالح.
س���احات  تش���هد 

أعلن���ت جماعة أنص���ار الله في صع���دة ومحافظات 
الش���مال عن رفض المب���ادرة الخليجية بع���د التوقيع 
عليه���ا م���ن قبل ق���ادة المعارض���ة والرئي���س صالح في 
العاصم���ة الس���عودية الرياض مس���اء الي���وم بترحيب 

المجتمع الدولي.
وأك���د المكتب اإلعالمي للس���يد عبدالملك الحوثي 
رفضهم التسوية السياسية التي تمت مع النظام،وقال 
البي���ان :«نؤكد رفضنا للتس���وية السياس���ية التي تمت 

م���ع النظام المج���رم، والتي تعي���ده إل���ى المربع األول 
الذي ثار الش���عب عليه وتمنحه حصانة من المالحقة 
القانونية جراء جرائمه الفظيعة بحق الشعب اليمني.

وأعتبر الب���الغ الصحفي – حصلت التوعية الثورية 
على نس���خة من���ه- أي اتفاقية مع النظ���ام الظالم ُتعد 
خيانًة لدماء الشهداء والجرحى، واستخفافاً بتضحيات 
الش���عب اليمني وطعنة موجعة للث���وار األحرار الذين 
تحملوا كل أنواع المعاناة والسجن والتعذيب والقتل 

ألكثر من عشرة أشهر.
وذكر بيان »انصار الله« أنهم قد حذروا س���ابقاً من 

خط���ورة ه���ذه المبادرات الت���ي هدفها حماي���ة النظام 
وإجه���اض الثورة وااللتف���اف عليها وق���ال البالغ : أن 
المب���ادرة قد منحت���ه الغطاء الرت���كاب المجازر بحق 
المتظاهرين سلمياً وبعد ذلك هاهي تعيد الشعب إلى 

نقطة البداية.
ونبه البيان تلك األطراف السياس���ية التي استجابت 
للضغ���وط الخارجية أنها لن تكس���ب من هذه المبادرة 
ش���يئا، وقال: كان األجدر بها أن تقف مع الش���عب ال 

عبر ش����باب الث����ورة في الس����احات عن رفضهم الش����ديد 
تس����ويات  عب����ر  الش����بابية  الث����ورة  احت����واء  لمح����اوالت 
ومبادرات س����عت منذ البداية إلى إخماد الثورة والدوس 
عل����ى دم����اء الش����هداء، وكانت حال����ة الس����خط والعنف قد 
عمت في األوس����اط الشبابية؛ ففي صنعاء خرجت الخميس 
مس����يرة شبابية حاشدة رافضة للمبادرة الخليجية. وكانت 
المس����يرة انطلقت من ساحة التغيير بصنعاء مروًرا بشارع 
عصر الزبيري.. عندها أقدمت قوات نظام صالح القمعية 

بإط����الق الرص����اص مباش����رة إلى ص����دور الش����باب العارية 
مما أدى إلى س����قوط ش����هداء وه����م )صادق أمين قاس����م – 
محافظ����ة إب، وأحم����د بج����اش الوجي����ه – محافظ����ة تعز، 
ويحيى الش����امي – محافظة صعدة، وحميد الوشلي . حراز 

ا. - صنعاء( والكثير من الجرحى حاالت البعض خطرة جدًّ
وفي تع����ز عمت ثالث مس����يرات ش����وارع المحافظة، 
وبع����د أن أعلن����ت وس����ائل اإلع����الم ب����دء التوقي����ع على 
المبادرة خرجت مس����يرة حاش����دة واتجهت إلى ش����ارع 
جمال، ووقفت في المكان الذي انطلقت فيه أول شرارة 
من ث����ورة 11 فبراير، ورددوا الهتاف����ات االحتجاجية على 

موق����ف األح����زاب وخيانتهم لدم����اء الش����هداء والجرحى 
وتضحيات الشعب، وفي بيان لهم قالوا: نحن مصممون 
عل����ى المض����ي ف����ي تحقي����ق أه����داف الث����ورة كامل����ة، وفي 
مقدمته����ا إس����قاط النظام بكاف����ة رموزه، وبن����اء الدولة 
المدني����ة الحديث����ة، وبالتال����ي فإن كل ملحق����ات النظام 
ومخلفات����ه من مس����ميات مجلس النواب، أو ش����ورى ، 

أو حكومات هي من مخلفات النظام الرجعي السابق.
كم����ا جرح 5 اش����خاص على األقل بينه����م طفل في قصف 
متواص����ل  من الثكنات العس����كرية المتمركزة على س����احة 
الحرية في المدينة واألحياء المجاورة لها األربعاء الماضي.

مسيرات حاشدة تؤكد االستمرار في الثورة وتندد بتفريط األحزاب بدماء الشهداء

صنعاء.. عشرات الشهداء والجرحى الرافضين للمبادرة  وتعز غضب عارم، وإعالن الخميس يوم غضب

استمرارهم  ويؤكدون  الخليجية  المبادرة  يرفضون  اهلل  أنصار 
في الثورة ضد النظام 
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في الوقت الذي تكال التهم إلى أنصار الله »الحوثيين« بلقاء 
مسئولين في النظام، والتنسيق معهم، واالتفاق على تسليم 
محافظات شمال الشمال للحوثيين مقابل عملهم على إثارة 
وأوالده  الرئيس  مالحقة  عن  العام  الرأي  وإشغال  الفوضى 
على جرائمهم، في هذا الوقت تتجلى للجميع صورة مغايرة، 
ففاقد الشرعية علي صالح يظهر في الرياض أمام العالم ومعه 
رموز المعارضة، بزعامة من تصدروا حملة التشويه الظالمة 
وهم  الجميع  ويشاهدهم  المسيرة،  من  النيل  حاولت  التي 
يوقعون على اتفاق تقاسم السلطة والثروة، وال يحتاج المرء 
الماضية  الفترة  في  الذي كان  من  ليعرف  ونباهة  ذكاء  إلى 
الغرف  في  أزالم��ه  مع  ويجلس  خفية،  النظام  مع  يتقارب 
المغلقة، والزوايا المظلمة، واألماكن المتعفنة، ليتفق معه 
إطار  تحت  المصالح،  وتبادل  والثروة،  السلطة  تقاسم  على 

»المؤامرة األمريكية«، المعروفة ب�«المبادرة الخليجية«.
التي  التوجيهات  خرجت  المغلقة  الغرف  ه��ذه  من  إذن 
تلك  رواد  يمتلكها  التي  الضخمة،  اإلعالمية  اآلل��ة  نفذتها 
الغرف محليا وإقليميا، وهذا هو ما يفسر الحملة المتزامنة 
في الوقت ذاته من النظام ومن بعض أطياف المعارضة، مع 
هجمة من الصحف الخليجية، توحي بحجم التنسيق الذي 
اإلسالمية  األم��ة  ضد  العالمية  االستكبارية  القوى  تديره 
هذه  وراء  تقف  التي  األسباب  إذ كانت  العربي،  والشعب 
يفهمها  يكاد  وال  المباشر،  مضمونها  عن  بعيدة  الحمالت 
المبادرة  ف��إق��رار  ال��واق��ع،  معطيات  في كل  المتأمل  س��وى 
الخليجية الذي صار وشيكا لم يكن يقف أمامه من العوائق 
كانت  وق��د  الثابتة،  الله«  »أن��ص��ار  مواقف  بحجم  هو  ما 
صعدة  في  ب��أن  قبل  من  بنودها  في  معترفة  غير  المبادرة 
قضايا عالقة بحاجة إلى طرح حلول ومعالجات جادة، كما 

هو الحال في القضية الجنوبية، وكلما اقترب موعد اإلعالن 
عن التوافق على المبادرة الخليجية اشتدت ضراوة الحملة 
»أنصار  مسيرة  مواقف  استباق  إل��ى  الهادفة  التشويهية، 
منها  تجعل  حتى  المتوقعة،  الخليجية  المبادرة  ضد  الله« 
مواقف مفرغة من قوتها، بعد أن تكون قد نالت من مكانة 

المسيرة في نفوس الشباب والمتابعين هنا وهناك.
سر سقوط  في  المتأمل  إن  نقول:  عندما  بعيدا  نذهب  وال 
حسني مبارك بأشخاص نظامه ال يجد سببا وجيها أدى إلى 
سقوطه غير قضية العالقة مع العدو الصهيوني، حيث فشل 
على  الحصار  في  المتحدة  الواليات  تلبية رغبات  في  مبارك 
غزة كما يراد له من دون إثارة السخط على أمريكا وإسرائيل، 
عن  البحث  إط��ار  في  مسؤوليه  وكبار  مبارك  سقوط  وج��اء 
بديل ينفذ أجندات اليهود دون إثارة السخط عليهم، وجاء 
البديل ليلوح في األفق فيما عرف بمغازلة الغرب باإلسالم 
لكن  القوية،  الصوتية  المواقف  يعدو  ال  ال��ذي  المعتدل، 
عند الخطط االستراتيجية تراه منساقا في ركاب الصهيونية 
بكل انقياد، وقد ظهرت نماذجه في تركيا أوال، ثم في بدائل 
األنظمة المخلوعة في الربيع العربي في تونس وليبيا ومصر 
أصحاب  إليها  وصل  التي  المراحل  في  تفاوت  مع  واليمن، 
األمريكية،  البوابة  من  السلطة  إلى  الساعية  ال��رؤى،  هذه 
ظنا منها أنها ستكون أقدر على التغيير في المرحلة التالية 
العتالئها السلطة، ولكنها لم تصل بعد في مصر إلى السلطة، 
تجدد  وجاء  »أمريكيا«،  األمينة  العسكر  بيد  تزال  ال  التي 
الثورة الشبابية في ميدان التحرير وساحات أخرى في غير 
القاهرة ليضع اإلخوان المسلمين أمام مرآة الحقيقة هناك، 
بعد أن خطوا خطوات نحو التقارب مع أمريكا وإسرائيل، 
بهم  تاه  حيث  أكبر،  بدقة  اتجاههم  يحددوا  أن  ليحاولوا 

مؤشر البوصلة في ظلمات أمواج التدخالت الخارجية.
العريضة،  الخطوط  هذه  عن  المشهد  يبعد  ال  اليمن  وفي 
عند  أسقطه  صعدة  قضية  معالجة  في  صالح  علي  ففشل 
األمريكان من قبل أن تخرج الحشود الشبابية إلى الساحات، 
فكلما كان نظام علي صالح يحاول اجتثاث مسيرة »أنصار 
على  والسخط  ثباًتا،  ي��زداد  رسوخها  الواقع كان  من  الله« 

المشروع األمريكي الصهيوني يظهر بصورة أوضح.
والجماعات  النظام  بين  المنافسة  السياق جاءت  وفي هذا 
استعراض  في  يتباريان  كانا  حيث  المعارضة،  في  النافذة 
صنفته  فيما  أبين،  في  المسلحين  مواجهة  في  خدماتهما 
الفرصة  هذه  وبعد  القاعدة«،  »تنظيم  بمليشيات  أمريكا 
التي قدموا أنفسهم من خاللها إلى األمريكان في قالب اإلسالم 
المعتدل، الذي ال يمس باستراتيجيات الصهيونية، بقدر ما 
يخدمها، حيث يمتّص سخط الشارع على األمريكان، ولذا 
كان غير خفي حرصهم الشديد في أن ال تذكر أمريكا بسوء 
المسيرة،  المواقف ضد  هذه  ترى  أن  غريبا  وليس  مطلقا، 
واالصطفاف وراء »دماج«، مع أنها كانت قبيل أشهر عدوا 
خرجوا  الذين  المسبق،  الدفع  علماء  ب��ؤرة  لتمثيلها  لهم، 
بتحريم المظاهرات، وتضليل من خرجوا في الثورة ضد نظام 
»أنصار  الوقوف ضد مسيرة  لما كان  ولكن  القمعي،  صالح 
منهم  دماج كان  تهويالت  يروجوا  أن  يستلزم  اليوم  الله« 
لألمريكان  يقدمهم  أن��ه  يظنون  ال��ذي  ال���دور،  ه��ذا  تأدية 
العريضة  اآلمال  عاقدين  السلطة،  ليستلم  مناسب  كبديل 

على األمريكان ليدفعوا بهم نحو السلطة قريبا.
هي  والشر  الخير  بين  الصراع  في  الجوهرية  القضية  وتظل 
وفهم  العالم،  في  السياسي  المشهد  بتفاعالت  تتحكم  التي 
وتشخيصا  صادقة،  نظرة  المرء  يمنح  حقيقتها  على  األمور 

الله هم من يتحالفون  أنصار  المعقول أن  ثاقًبا، وليس من 
اليوم في السر مع النظام، إذ هم أصحاب مظلومية معه، وال 
يزال النظام ملطخا بدماء أبناء المسيرة، ومزاعم التمدد في 
حجة وعمران غيرهما تبدو مضحكة، إذ تفترض إن الزيدية 
غير موجودة في تلك المناطق، أو أن شباب مسيرة »أنصار 
الله« قدموا من كوكب آخر، ولكن تلك األطراف التي كانت 
باألمس القريب جزءا من النظام هي من اتضح للجميع يوم 
التوقيع على المبادرة أنها هي التي كانت تتقارب مع النظام، 
لكن من تحت الطاوالت، لتمثل أمام الشعب بوجه الثوار، 
وأمام أمريكا بوجه اإلسالم المعتدل، وكأن في فمها لسانين، 
لسان مع المبادرة وقرارات مجلس األمن، ولسان يهتف في 
الساحات ضد المبادرات، ليخدر الشباب الساخط مؤقتا، 
أن  إال  المتذبذبون  أولئك  فيه  يقدر  ال  الذي  اليوم  وسيأتي 
يعلنوا موقفهم الحقيقي، بدون أقنعة، تجاه الثورة، وتجاه 
له  وسيمهدون  القرآنية،  المسيرة  وتجاه  المدنية،  الدولة 
كما فعلوا اليوم بآلتهم اإلعالمية، التي ستصور للناس نصرا 
موهوما، يوجب على الشباب الخروج من الساحات، إلتاحة 
من  وسينسحب  االنتقالية،  المرحلة  في  للتغيير  الفرصة 
ينسحب، وسيظل الشباب الصامدون عرضة لحملة تشويه 
المجتمع  تهيئ  اليوم، حتى  الله  أنصار  له  تماثل ما يتعرض 
لهم،  سند  ال  يكون  يوم  الساحات،  من  اجتثاثهم  لمرحلة 
حملة  أيضا  وستزيد  إعالمي،  منفذ  في  مسموعا  صوتا  وال 
في  إذ كانت  الله«،  المسعورة ضد مسيرة »أنصار  التشويه 
واد غير واديهم، الوادي الذي اختاروا العيش فيه بعيدا عن 
مواجهة مخططات الصهيونية العالمية، الساعية إلى محو 
نور الله، ولكن }َيأْبَى اللَُّه ِإالَّ أَْن ُيِتمَّ ُنوَرُه َولَْو َكرَِه الَْكاِفُروَن{ 

صدق الله العظيم.

المتذبذبون.. وسقوط األقنعة 

بصنعاء  التغيير  ساحة  بقرب  الواقعة  األمير  اب��ن  صالة  اكتظت 
الذكرى  في  مهيب  جماهيري  بحشد  ومرافقها  الماضي  األرب��ع��اء 
األولى لرحيل العالم الرباني فقيه القرآن بدر الدين بن أمير الدين 
حياة  ع��ن  المعبرة  الكلمات  م��ن  العديد  فيها  أُلقيت  ال��ح��وث��ي، 
مرددة  الشعرية  والقصائد  األناشيد  متخللة  المولى  وفكر  ونضال 
خالد  األستاذ/  الصمود  لشباب  العام  المشرف  وكان  الصرخات، 
مواقف  بعض  إلى  مشيًرا  جميًعا،  بالحاضرين  رّح��ب  قد  المداني 
العالم  فكان  ألحد؛  تهتز  ولم  تنحِن  لم  التي  الشامخة  الهامة  هذه 
المجاهد، والمفكر اإلنسان الذي صبر وتحمل من أجل أن يعيش 
الشيخ  وهو  العلماء كمعاناته،  من  أحد  يعان  فلم  بكرامة؛  الناس 
الكبير، الذي كان من بين الشباب المطلوبين في نظام صالح الظالم؛ 
ألن هّمته كهّمة الشباب، وهو صاحب المواقف الثابتة، فلم يتغير 

ولم يتلون يوًما ما.
اإلسالمي،  المفكر  الدولي،  القانون  أستاذ  الوطنية،  الهامة  وكان 
مناسبة  في  ألقى كلمة  قد  الدين  شرف  الرحمن  عبد  أحمد  أ.د/ 
اشتملت  الحوثي  الدين  بدر  الرباني  العالم  لرحيل  األول��ى  الذكرى 
مضامين قيمة، وقد حرصنا أن ننقل إلى القارئ الكريم بعضا من 
مضامينها، حيث قال:عندما نتكلم عن فكر صاحب الذكرى وعن 
جهاده فإنه يلزمنا أن نتطرق إلى فكر اإلسالم فهو يجسد اإلسالم في 
عمله، ومن ثم عندما نتحدث عن اإلسالم نقصد به المدرسة التي 
سار على هديها، وهي مدرسة آبائه من أهل البيت يعني نتحدث عن 

اإلسالم وفقا لمدرسة أهل البيت عليهم السالم.
عليهم  البيت  أه��ل  فكر  من  أساسيتين  دعامتين  إل��ى  أش��ار  ثم 

السالم.
1- القرآن الكريم، وقال في هذا الصدد: فنحن أمة قرآنية نعتمد 
الله عليه وآله وسلم  النبي صلى  القرآن؛ وذلك ألن  في منهجنا على 
وأهل بيته كانوا قرآنا يتحرك على األرض، 2-العقل وأنتم تعرفون 
آدم(  بني  )ولقد كرمنا   : اإلنسان  به  الله  الذي كرم  هو  العقل  أن 
خالق  )إني  للمالئكة  وتعالى  سبحانه  الله  يقول  العقل  بهذا  كرمه 
بشراً من صلصال من حمأ مسنون( إلى آخر اآلية قوله تعالى ) فقعوا 
العقل  فإن  المالئكة وبالتالي  له  الله فأسجد  له ساجدين(.. كرمه 
عندما  فإننا  عليه،  يعتمد  متين  أساس  البيت  أهل  مدرسة  عند 
الحركة  هذه  على  نشير  فإننا  للشرع  العقل كأساس  بأهمية  نذكر 
التي أسسها ووضع بذرتها صاحب هذه الذكرى رضوان الله عليه. 

هذين  على  المترتبة  النتائج  إل��ى  قصير  الوقت  ألن  أدن��ف  اآلن 
األساسين:

النتيجة األولى: الصداع بالحق بعد تبنيه بالعقل، عندما تعرف 
به، ليس هناك مداهنة وليس هناك نفاق  الحق عليك أن تصدع 
بل  ليس هناك مكر،  ليس هناك مراوغة  البيت،  أهل  في مدرسة 
هناك وضوح في الرؤية الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: ) فاصدع 
بما تؤمر وأعرض عن المشركين( ويقول: ) إنا كفيناك المستهترين(
صاحب  جسدها  نتيجة  هي  بالحق  الصدع  النتيجة  هذه  كانت 

هذه الذكرى جسدها بعمله وجسدها بسلوكه.
مع  يجلس  الذكر  هذه  صاحب  رأيتم  هل  الجمهور:  سأل  كما  
في  يتلون  ظالم؟  وحشة  يؤنس  لظالم؟  يدعو  ظالم؟  يرافق  ظالم؟ 

كالمه؟
الله  يقول  ولذلك  محلها،  في  الكلم  تجد  حقاً،  الكلم  يقول  وإنما 

القول( عندما  في لحن  المنافقين: )ولتعرفنهم  سبحانه وتعالى عن 
ه��ن��ا، وم��ن هنا  م��ن هنا وم��ن  ي��ق��ول��ون،  م���اذا  ن���دري  يتكلمون ال 
والنتيجة صفر، لكن صاحب هذه الذكرى يتحدث مثل المعادلة 
بالحق  الصدع  وهذا  بالحق،  يصدع  هكذا  وهو   2  =1+1 الرياضية 

أوتي ثمره ولذلك خلف مدرسة ال زالت تصدع بالحق إلى اآلن.
أنجاله، ضحى من أجل ذلك بكل شيء فقام  الواجب  فقام بهذا 
أنجاله وقام أتباعه وقامت مدرسته فساروا على نفس هذا النهج 
وتعالى  سبحانه  وال��ل��ه  ال��ي��وم،  حتى  بالحق  يصدعون  ي��زال��ون  وال 
في األرض، ألنهم على الحق سائرون،  مكثرهم وناصرهم وممكنهم 
التضحية،  نتائج األساسين السابقين  إلى ذلك فإن من  ثم باإلضافة 
أقول  وعندما  الجهاد،  بذلك  المقصود  التضحية  أق��ول  وعندما 
التضحية : التضحية بالمال، والنفس، والتضحية بكل غال ونفيس، 
واألنفس،  األم��وال  يذكر  الجهاد  عن  يتحدث  وتعالى  الله سبحانه 
وبطبيعة الحال بعد ذلك كل شيء يدخل في هذا المجال، فهل أغلى 

من هذين األمرين؟ ليس هناك.. أغلى شيء.
وبذلوا  بكل ش��يء،  ضحوا  نهجه  على  قام  ومن  الذكرى  صاحب 
مهجهم وبذلوا أموالهم، وتحملوا المعاناة الشديدة التي عجز عن 
إلى  أشار فضيلته  عنها كثير. كما  تقاعس  والتي  اآلخرون،  تحملها 
أنا أهل مسيرة، لسنا أهل دنيا، ولذلك ال نبتغي من انضمامنا إلى 
هذه المسيرة دنيا، وال نريد زائاًل وال متابًعا وإنما نريد أن نحقق 
الهدف الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نحققه وهو السير إليه 

في مسيرة جماعية.
هذه  سيبارك  وتعالى  سبحانه  والله  جماعية  مسيرة  في  وأننا    

المسيرة وسينصرها ألنها تتجه إليه وال تتجه إلى أحد غيره.
 وأن  المسيرة  د المسيرة واسعة بوسع اإلسالم  وأنها تضم جميع 
على  طائفة، وليست مقصورة  على  ليست مقصورة  وأنها   الناس، 
فئة وليست مقصورة على مذهب، ، وإنما هي ممتدة لتمثل الناس 
جميعاً، وإنها مسيرة العدل ،ولذلك فإننا ندعوا الجميع لاللتحاق 
بهذه المسيرة التي سيكون لها بإذن الله تعالى النصر وسيكون لها 

التمكين بإذن الله تعالى.

كما أشار العالمة/ شمس الدين شرف الدين إلى أن هذا العالم قد 
الله  استشعر المسؤولية، وجاهد وصبر، وناضل وضحى في سبيل 
بأغلى شيء لديه، مهج أبنائه، وضّحى بمتع الدنيا الزائفة، وعاش في 
الوديان والقفار؛ مؤكًدا أن هذه المسيرة مسيرة عدل وخير وبركة 
ليوضح  اإلنسان  يقفه  الدين موقف  أن  ال مسيرة استعالء؛ مؤكًدا 
المخذولين  من  هو  أم  الله  أنصار  وم��ن  الله  أه��ل  من  أه��و  أم��ره: 

المتقاعسين المتربصين بالدين؟!
المحطوري كلمته  زيد  بن  المرتضى  الدكتور/  العالمة  ابتدأ  كما 

بمرثاة كتبها يوم وفات الفقيد، وكان مطلعها:
هوى بدر فخّلف ألف بدر***كذاك البدر تخلفه بدور

سيطر  عندما  والسكوت  الصبر  يستطع  لم  العالم  هذا  أن  مؤكًدا 
البغاة، وارتكبوا كل المحرمات حتى وصلت بهم الجرأة إلى الطعن 
باألنساب، كما أشار إلى تراثه الفكري الزاخر، الذي كان ثورة بحاله، 
وأشار عند حديثه عن  والظالل،  الباطل  األفكار من  لتحرير  ثورة 
َهُم بالرافضة، فقال: «نعم، نحن رافضة  كتابه الرافضة بأننا دائًما ُنتَّ
ظهرك؛  جلد  وإن  األمير  أطع  لثقافة  رافضة  للذل،  رافضة  للظلم، 
فأصبح هذا العالم وكل مجاهد هو المتهم ممن خرج على الظالم، 
الئم«، مشيرا  لومة  الله  في  يخشى  ال  الذي  الثائر  هو  الدين  فبدر 
إلى قصة حدثت له أثناء الحرب الظالمة قائال: »لقد زرت الجرف 
الذي كان فيه المولى إحدى الليالي يتعبد الله فيه، فجاءت قنبلة، 
الظاهر أنها من المصانع األمريكية مخصوصة، لكي تستطيع أن تهد 
ذلك الجبل الصلب! فقتلت تسعة من أسرته بجواره؛ فقلت: هذا 
مثل مجزرة كربالء!.. فقيل لي: إنه بعد هذه الغارة كان يبحث عن 
الحذاء ليخرج لصالة الفجر فقالوا له: قد ضاعت األسرة يا سيدي 
بدر الدين، فقال: أين )الشبشب( أصلي؟ الله يرحمهم!.. أما اآلن با 

يسبر ندخل الجنة«!
كما أشار الدكتور المحطوري إلى رحابة وسماحة السيد عبدالملك 
بدر الدين وأنه يتحمل الكثير من أجل آخرين، ومن أجل أن يكمل 

مسيرة الجهاد.
هذا وكان الصحفي الكبير عبدالكريم الخيواني قد أشار إلى أن أول 

ا  بل وطنيًّ زيديًّا،  يكن مدخله  لم  الدين  بدر  المولى  ما سمعه عن 
يرفض  وهو  عنه  سمعت  قائاًل:   ،90 عام  بداية  في  وذل��ك  ا،  إنسانيًّ
الوقت  في  متميز  له موقف  94 كان  وفي  االشتراكي،  الحزب  تكفير 
ُت��دكَّ  أن  وقبل  الجنوب،  أبناء  ضد  الفتاوى  فيه  ص��درت  ال��ذي 

البيوت في عدن، ُدكَّ بيت المولى بدر الدين.
وأضاف قائال: كانت له مشاركات ووقفات إنسانية متعددة، فقد 
كان يشارك الناس آالمهم وأوضاعهم، ويقدم لهم الحلول في كثير 

من قضاياهم الشخصية.
وقال الخبواني: حاول علي صالح النيل - ليس من المذهب فقط - 
بل بكل ما هو يمني، ولم يكن صالح في حكمه واستضعافه للشعب 
وهو  سكتنا،  حين   - كشعب   - ضعفنا  من  بل  قوته،  من  ينطلق 
اليمنية، وانتهت  الذي مكنه من شن حروب على مدى الخارطة 
بالحروب الست بصعدة، مشيًرا إلى أن هذه الحرب كانت شرارة 
للثورة، التي نعيشها اليوم قبل أن تنطلق في تونس، والحراك الجنوبي 
السلمي كان الشرارة األخرى التي عززتها وأوصلتنا إلى ثورتنا اليوم،
مطاردين  عندما كنتم  وأنتم  بقوله:  الحاضرين  الخيواني  وخاطب 
اليوم  أجدهم  معكم،  منصفين  هناك  بل كان  وحدكم،  تكونوا  لم 
بينكم في هذه القاعة، أعضاء من الحزب االشتراكي، والبعث العربي 
سعيد  األس��ت��اذ/  اإلص��الح  وم��ن  الناصري،  وال��وح��دوي  االشتراكي، 
شمسان، وهناك من شاركوكم آالمكم، ورفضوا الحرب والمواطنة 
بدر  موالنا  من  تعلمنا  وكما  شركاء،  اليوم  ولدينا  المتساوية،  غير 
الدين أن آل البيت حل وليسوا مشكلة، وطالما هم حل يستطيعون 
أن يشاركوا في حل أزماتنا، واليوم والثورة تنطلق هناك من يشكك 
إسقاط  عن  تتوانى  لن  المسيرة  هذه  أن  مؤكًدا  الشائعات،  ويبث 
النظام برمته؛ فال نفرق بين ظالم وظالم. مشيًرا إلى أنه عندما ُسِجَن 
في 2004 كان السيد بدر الدين وهو في صنعاء ]بعد الحرب األولى[ 
يرسل إليه يوم الخميس رسواًل يطمئن عليه ورفقائه مما كان يشد 
الطائفة  تتجاوز حدود  الدين  بدر  السيد  أزري! وكانت رسالة  به 
والمذهب والوطن، ليرقى إلى مستوى األمة، والعالم أجمع، خاتًما 

بأن المسيرة تمثل ضمانة حقيقية ألبناء الشعب ككل.
وفي كلمة الضيوف التي ألقاها الناشط السياسي والحقوقي - عضو 
القيادة القطرية لحزب البعث العربي االشتراكي - قطر اليمن- رئيس 
مكتب العالقات الوطنية والسياسية األستاذ/ نايف القانص، والتي 
وإلى  الله،  أنصار  وجميع  الكريمة،  لألسرة  تعازيه  نقل  بدايتها  في 
جميع الشعب بهذه الذكرى! مشيًرا إلى أن هذا العالم كان نموذًجا 
في التضحية والصبر؛ فلم يكن كما يعمل الظالمون اليوم، يتحدون 
في  وأسرهم  وأوالده��م  غيرهم،  بدماء  ولكن  ويتمترسون،  ويقتلون 

أماكن آمنة، فهذا العالم جاهد هو وأوالده وأسرته وتالمذته.
مع  يعيشون  الحركة  هذه  أبناء  نجد  الساحة  هذه  في  إننا  وق��ال: 
جميع فئات المجتمع بتآخي وسالم؛ ينشدون بناء الدولة المدنية، 
كما أن الحركة أثبتت للعالم أجمع، وألبناء الشعب اليمني خاصة 
حركة  الحركة  ه��ذه  وأن  السلمي،  السياسي  للعمل  متجهة  بأنها 
سالم وأخوة، فهاهي اليوم تعقد االتفاقات مع كثير من المكونات 
الثورية، كما تثبت أيًضا بأنها لم تحمل السالح إال مجبرة للدفاع 
شعبه  أم��ام  الله  ال��ذي كشفه  الطاغي  الظالم  هذا  ضد  نفسها  عن 
وعرَّى تلك اآللة اإلعالمية السيئة التي تشوه كل شيء كما شوهت 
الحركة سابًقا، وهاهي اليوم تشوه الحركة الثورية الشبابية بأكملها.

إحياء الذكرى األولى لرحيل فقيه القرآن المولى بدر الدين الحوثي في صنعاء

الدكتور ش��رف الدين: المسيرة واسعة بوس��ع اإلسالم، وليست مقصورة على فئة
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إذا كان الشاب التونسي محمد بو عزيزي يقدم 
بأنه أول من أشعل الثورة في تونس تلك الثورة التي 
تلك  لتتحول  علي  بن  العادين  زين  بنظام  أطاحت 
العربي فإن  بالربيع  إلى ما سمي  الثورة فيما بعد 
الحقيقة التي سيعرفها الناس - عاجال أو آجال- هي 
أن السيد حسين بدر الدين الحوثي كان هو الثائر 
فحسب،  والطغيان  الظلم  ضد  فقط  ليس  األول، 
أوصلت  التي  المغلوطة  الثقافات  أيضا ضد  وإنما 
الظلمة عبر تاريخ هذه األمة ليتحكموا على رقابها.
ولم يكتف السيد حسين بهذا وإنما عمل على أن 
يقدم المشروع القرآني الذي سيضمن لألمة إقامة 
القسط والعدل فيها، وأن يعيدها إلى سابق عهدها 
هذه  مثل  ويحصن  والحرية،  والرفعة  العزة  من 
الثورات من أن تخترق من قبل أعداء هذه األمة، 
هو  استغاللها كما  على  يعملوا  أن  لهم  تسمح  أو 
حاصل اليوم، حيث استطاعت الواليات المتحدة 
وعرقلتها  الثورات  هذه  على  االلتفاف  األمريكية 
وما  أجلها،  من  قامت  التي  أهدافها  تحقيق  عن 
إال  الثانية  للمرة  مصر  ف��ي  اآلن  القائمة  ال��ث��ورة 
في مصر  الثورة  نجاح  بعد  أنه  إذ  على هذا،  دليل 
ويستثمر  الثورة  يستثمر هذه  من  هناك  يكن  لم 
التضحيات التي قدمها أبناء مصر األبطال بالشكل 
وأع��داء  مصر  ألع��داء  الساحة  فتركت  الصحيح، 
هذه األمة لترتيب أوراقهم مرة أخرى، ومثل هذا 

يحدث اآلن في تونس وليبيا.
رؤية  من  حسين  السيد  قدمه  ما  يتأمل  وم��ن 
األمة  إنقاذ  - بروحية من هو حريص على  قرآنية 
ورفعتها وعزتها وتقدمها- سيعرف بأنه ال خالص 
المنهج  ه��ذا  أس��اس  على  بالسير  إال  أب��دا  لألمة 
بالتقييم  ب��دءا  الشامل،  المشروع  ه��ذا  القرآني 
إل��ى ما  ال��ت��ي أوص��ل��ت األم���ة  ل��ألس��ب��اب  الحقيقي 

وصلت إليه.
والمسكنة  الذلة  من  اليوم  األمة  تعيشه  ما  إن 
والظلم ليس نابعا من فراغ، وليست بدايته فقط 
هذه  أك��ت��اف  على  الطواغيت  ه���ؤالء  ص��ع��ود  م��ن 
خطت  مغلوطة  ثقافات  نتاج  ه��و  وإن��م��ا  األم���ة، 
بأقالم علماء السوء، ضربت هذه األمة في الصميم، 
الحياة، وما  في كل مجاالت  في ضياعها  وتسببت 
محاولة  ف��إن كل  الثقافات  ه��ذه  مثل  تصحح  لم 
ستكون  ونتائجها  ناقصة  ستكون  األم��ة  إلن��ق��اذ 

المفترض  ما  إلى  باألمة  تصل  ولن  ناقصة،  كذلك 
والرفعة، وستظل  والعزة  الخير  من  إليه  تصل  أن 

معرضة ألن يحكمها الظالمون مرات ومرات. 
تجّلت  لقد  حسين:  السيد  قاله  مما  ك��ان  لقد 
نلعن كل صوت  بأن  ج��داً، جديرة  حقيقة خطيرة 
رفع في تاريخ اإلسالم، أو ُخطَّ بأقالم علماء السوء، 
األمة  َتْدِجْيِن  على  عملوا  الذين  السوء،  مؤرخي  أو 
نقول  اإلسالم،  تاريخ  الجور على طول  لكل حكام 
العصر؟  هذا  في  أيديكم  جنت  م��اذا  انظروا  لهم: 
ان��ظ��روا م��ا ت��رك��ت أق��الم��ك��م؟ ان��ظ��روا م��ا تركت 
أصواتكم؟ يوم كنتم تقولون: يجب طاعة الظالم، 
ال يجوز الخروج على الظالم، يجب طاعته ال يجوز 
المسلمين،  لعصى  شق  سيحصل  عليه،  الخروج 
��ْن��ُت��م األم��ة  وع��ب��ارات م��ن ه���ذه! أن��ت��م ي��ا م��ن َدجَّ
الحكام  َنها  َدجَّ كيف  انظروا  للحكام،  اإلسالمية 
كجنود  يتحركون  أصبحوا  كيف  انظروا  لليهود، 
وهكذا  ُترفع،  أص��وات كانت  وإسرائيل.  ألمريكا 
نقول  اليوم  إلى  اإلسالمية  األمة  تاريخ  طول  على 
فدجنونا  ألولئك  ْنُتمونا  َدجَّ انظروا  انظروا،  لهم: 
أن نسكت،  ل��ن��ا  ت��ق��ول��ون  ل��ل��ي��ه��ود، وك��م��ا ك��ن��ت��م 
أو هذا  الخليفة  ترفعوا كلمة ضد هذا  أسكتوا ال 
الرئيس، أو ذلك الملك أو هذا الزعيم، هم اليوم 
يقولون لنا: اسكتوا ال تتحدثوا ضد أمريكا وضد 
إسرائيل! فما الذي حصل؟ ألم يقدم علماء السوء 
اليهود  لخدمة  واإلس��الم كوسيلة  الكريم  القرآن 

والنصارى في األخير؟
بو  بمحمد  دف��ع  م��ن  ه��م  الظالمون  وإذا ك��ان 
في  هنا  الظالمين  فإن  نفسه  يحرق  أن  إلى  عزيزي 
قاموا  القرآني  ومشروعه  حسين  السيد  مواجهة 
بإحراق األخضر واليابس من أجل القضاء على هذا 
السلطة  شنتها  طاحنة  ح��روب  وستة  المشروع 
المشروع،  ه��ذا  على  للقضاء  فاشلة  محاولة  ف��ي 
الظلم عن كاهل هذه األمة،  الذي يستهدف رفع 
وتحمل أبناء هذه المسيرة اآلالم والشدائد طوال 
من  التضحيات  أغلى  وق��دم��وا  الماضية،  الفترة 
أجل إحقاق الحق وإبطال الباطل، وكان من أقسى 
التضليل  هو  المسيرة  هذه  أبناء  واجه  ما  وأس��وء 
اإلعالمي الذي كانت تمارسه السلطة الظالمة عبر 
آلتها اإلعالمية، وأبواقها التي تمأل الساحة، فكانوا 
يقدمون أبناء هذه المسيرة كمعتدين، ومتمردين، 

لم  التي  الدعايات  من  ذلك  وغير  وقتلة،  وعمالء، 
أوراق  أقل سوادا من  بها صفحات وجوههم  تكن 

صحفهم.
والتضحيات  وال��م��ع��ان��اة  الصبر  وب��ع��د  وأخ��ي��را 
الكبيرة عرف الجميع حجم المظلومية التي عاشها 
المظلومين من  أبناء محافظة صعدة وغيرهم من 
الظالم،  النظام  هذا  يد  على  األخ��رى  المحافظات 
من  حتى  الجميع  وظهر  الماضية،  الفترة  ط��وال 
ليعترفوا  للناس،  ظلمه  ف��ي  للظالم  أع��وان��ا  ك��ان��وا 
بالخطأ الذي ارتكبوه في تعاونهم ومشاركتهم مع 
هذا النظام في ظلم الناس، صحيح أن هذه الصحوة 
جاءت متأخرة ولم تأت إال بعد أن اكتووا هم بنار 
ولكنها  وتضليله،  وطغيانه  وظلمه  النظام  ه��ذا 
والمشرف  الناصع  السجل  إلى  تضاف  اعترافات 

لهذه المسيرة.
وعندما امتدت أمواج الربيع العربي إلى اليمن 
وانتفض أبناء هذا الشعب على هذا النظام الظالم 
وقف أبناء هذه المسيرة جنبا إلى جنب مع أبناء 
مصداقيتهم  أخرى  مرة  ليثبتوا  وأمتهم  شعبهم 
كل  على  متعالين  وأمتهم،  لوطنهم  وإخالصهم 
السنوات  الجراحات واآلالم خالل  لحقهم من  ما 
الظلم عن  الوطن ورفع  الماضية، مغلبين مصلحة 
الناس على ما كل ما لحق بهم من المعاناة واآلالم، 
وكانت هذه الخطوة فعال محط احترام الكثير من 

أبناء هذا الشعب وهكذا صاروا ركيزة أساسية في 
هذه الثورة العظيمة مع إخوانهم المظلومين.

محافظة  ف��ي  السلطة  أداء  ضعف  أن  بعد  ث��م 
وعمالئها  السلطة  ش��رك��اء  لفساد  نتيجة  صعدة 
ف��ي��ه��ا، وت��الع��ب��ه��م ب��م��ص��ال��ح ال���ن���اس وأم��ن��ه��م 
واس��ت��ق��راره��م، أض���اف أب��ن��اء ه���ذه ال��م��س��ي��رة إل��ى 
سجلهم ملحمة أخرى وأثبتوا وطنيتهم الحقيقية 
مشروعا  يحملون  بالفعل  وأنهم  ومصداقيتهم، 
حضاريا ناجحا، وذلك من خالل إدارتهم � بالتعاون 
مع من تبقى من السلطة في صعدة � شئون الناس، 
كان  مما  بكثير  أكثر  هو  بما  مصالحهم،  ورعاية 
أكثر  صعدة  محافظة  وظهرت  ذلك،  قبل  حاصال 
ليس  وبشكل  وح��ري��ة،  وتحضرا  واس��ت��ق��رارا  أمنا 
في أي محافظة أخرى، كما يشهد بذلك  له مثيل 
وجميع  والمعارضة  السلطة  فيهم  بما  الجميع، 
األطياف اليمنية، ومن لديه أدنى شك فيما نقوله 
بعينيه  ليرى  المحافظة  هذه  لزيارة  ندعوه  فإننا 
والطمأنينة،  واألمان  واألمن  الخير  من  تعيشه  ما 

وبشكل لم تعش فيه صعدة ربما منذ تأسيسها.
أبناء هذه المسيرة  ا لخير على  ولم يقتصر هذا 
وإنما عم الجميع، بما في ذلك »الوهابيين«! الذين 
المرارات،  الماضي  في  المحافظة  أبناء هذه  أذاقوا 
الترغيب  وس��ائ��ل  م��ن  يمتلكون  م��ا  بكل  وعملوا 
وإرغامهم  ال��ن��اس  ه��وي��ة  مسخ  على  والترهيب 
الوهابي، خدمة ألجندة  المذهب  في  الدخول  على 
استعماري  م��ش��روع  لتنفيًذ  وتهيئة  خ��ارج��ي��ة، 
يستجب  لم  ومن  البلد،  هذا  في  صهيوني  أمريكي 
لهم كان مصيره أن يطرد من وظيفته، أو يهمش، 
والمدارس  المساجد  على  واستولوا  يحارب،  أو 
بالقوة، وفعلوا من األفاعيل من ال يخفى على أحد. 
واليوم ها هم يعيشون هم وأبناء هذه المسيرة ال 
يتعرضون ألي أذى، اللهم إال من يعمل على الخيانة 
والمكر والخداع، مثلهم مثل غيرهم من أبناء هذه 
»دم��اج«  منطقة  في  اآلن  يحصل  وما  المحافظة، 
الوهابيون  ظل  السياق، حيث  هذا  في  مدرج  هو 
هناك يعملون على زعزعة األمن في المحافظة، من 
خالل التحريض على أبناء هذه المسيرة القرآنية، 
وإرسال من يفجر هنا وهناك، وسعيهم الجاد على 
بمناطق  أشبه  هو  ما  إلى  محافظة صعدة  تحويل 
دماج  منطقة  وتحولت  باكستان،  أو  أفغانستان 

واستقطاب  العسكرية،  للتدريبات  معسكر  إلى 
البلد!  بل من خارج  المحافظة،  الكثير من خارج 
من  العديد  منهم  وص��درت  عسكريا،  وتدريبهم 
المحافظة،  هذه  أبناء  على  المتكررة  االعتداءات 
التي  ال��م��ؤام��رات  ه��ذه  مواجهة  م��ن  ب��د  ال  فكان 
تهدد أبناء محافظة صعدة في أمنهم واستقراهم، 
بقية  مثل  يكونوا  أن  سوى  منهم شيء  يطلب  لم 
أبناء المحافظة، وأن يقتصر عملهم على التعليم - 
كما عرف عنهم -، ولهم ما ألبناء هذه المحافظة 

وعليهم ما عليهم.
الحال في محافظة حجة حيث يقف  كذلك هو 
أنفسهم،  عن  الدفاع  موقف  هناك  المجاهدون 
وعن من ينظم إلى هذه المسيرة القرآنية التي تسع 
للجميع، أمام من يدفع بهم أعداء هذا البلد إلثارة 
أخرى  بقضايا  الناس  إشغال  ومحاولة  المشاكل، 
تصرفهم عن قضيتهم المحورية في إسقاط النظام 

الظالم.
من  حسين  السيد  أك��ده  ما  نؤكد  نحن  ولذلك 
قبل، وكما يؤكد السيد عبد الملك دائما، وكما هو 
معروف في منهجية هذه المسيرة، هو أننا لم ولن 
نفرض مشروعنا على أحد بالقوة أبدا، أو نستخدم 
أبدا، من  أو ترهيب ضد أحد  أي وسيلة ترغيب 
أجل فرض مشروعنا على أحد، ونتحدى أي أحد 
أو نضغط عليه  نعاقب أحدا  أننا  يثبت علينا  أن 
من أجل أن يدخل ضمن هذه المسيرة، ألننا أصال 
ومجدا،  وعزا  شرفا  المسيرة  بهذه  االلتحاق  نعّد 
ولن نرغم من يأبون العز والمجد عليه، وهم ليسوا 

أهال لذلك.
وما يحصل من حملة إعالمية كاذبة ضدنا هي في 
سياق المحاوالت الفاشلة لشق عصى هذا الشعب، 
الذي ثار على ظالميه، وانتفض على جالديه، وإثارة 
أطراف إقليمية ودولية على اإلمعان في ظلم الناس، 
ونحن واثقون بأنها ستفشل كغيرها من المحاوالت 
في  لنا  وتشويها  تضليال  أكثر  التي كانت  السابقة، 
قول  صدق  من  يقين  على  ونحن  الماضية،  الفترة 
ا  َبُد َفَيْذَهُب ُجَفاًء َوأَمَّ ا الزَّ الله سبحانه وتعالى: }أَمَّ

اَس َفَيْمُكُث ِفي اأْلَْرِض{. َما َيْنَفُع النَّ

أنصار اهلل يرفضون

مسيرات حاشدة

حاش���دة عم���ت ع���دد  ش���وارع  العاصمة 
صنعاء تطالب بعدم التوقيع على المبادرة 
الخليجي���ة الت���ي وصف���ت بأنه���ا » خيان���ة 
لدماء الش���هداء« وتدخل كبير في ش���ؤون 
اليمن من قبل الق���وى اإلقليمية والدولية 
التي تس���عى حد تعبيرهم إلى إفشال الثورة 

وااللتفاف  عليها .
وواش���نطن  الري���اض  الش���باب  واته���م 
ومطال���ب  الث���ورة  عرقل���ة  إل���ى  بالس���عي 
بمالحق���ة صال���ح  تن���ادي  الت���ي  الش���باب 
وكب���ار مس���اعديه وتقديمهم إل���ى محكمة 
الجنايات الدولية بقد أعمال قتل شهدتها 
س���احات وميادين االعتصام في مدن عدة 

من اليمن .
الشباب رفعوا في المسيرة الفتات ُكتب 
عليه���ا »ال للمب���ادرة الخليجي���ة« حاملين 
صوراً للشهداء الذين سقطوا في المسيرات 
التي  تطالب بإس���قاط نظام صالح ،مؤكدين 
ان المب���ادرة ال تعنيهم وال تمثل أي مكون 

مكونات الثورة .
وهت���ف الش���باب بهتاف���ات »وق���ع وإال 
ما وقع ع���ن ثورتنا ما نرج���ع- من فوضكم 
بالح���وار وإحن���ا أصح���اب القرار –قس���ماً 

قسماً يا شهيد ثورة ثورة من جديد«.
ومن المتوقع أن تخرج مس���يرة نس���ائية  
مساء اليوم  لمطالبة القوى السياسية من 
عدم االنجرار وراء المصالح الخارجية التي 
تس���عى إليها القوى المؤث���رة على األحزاب 

السياسية اليمنية .
ف���ي ذات الس���ياق نف���ذت اآلالف م���ن 
العاصم���ة  ف���ي  الي���وم  اليمني���ات  النس���اء 
أم���ام مقب���رة  صنع���اء وقف���ة احتجاجي���ة 
الش���هداء وأعقبها مسيرة جابت عدداً من 
ش���وارع العاصمة صنع���اء تطالب أحزاب 
اللق���اء المش���ترك انس���حابها م���ن التوقيع 
على المب���ادرة الخليجي���ة المزمع التوقيع 
عليها مس���اء اليوم في العاصمة السعودية 
الري���اض بحض���ور الرئيس صال���ح والملك 

عبدالله بن عبدالعزيز .
وعب����رت المحتج����ات ع����ن اس����تيائهن 
الش����ديد من الخطوة الت����ي اتخذها تكتل 
اللق����اء المش����ترك المعارض ال����ذي أعلن 
من����ذ البداية أنه مع ثورة الش����باب ومع 

مطالب الشباب .
النس����اء المحتج����ات رددن ش����عارات 
مناهض����ة لألحزاب السياس����ية ف����ي اليمن 
وتحملها مس����ؤولية الدماء التي س����فكت 
في الس����احات والميادين وع����ن ما تعرض 
المدنيي����ن ف����ي أنح����اء اليم����ن م����ن عقاب 
جماع����ي  أثن����اء االحتجاج����ات الش����عبية 
،وهتفت النس����اء بش����عارات« يا أحزاب 
افهمي ال حوار على دمي-ال حوار ال حوار 

الش����عرية للثوار«.
وتوع���د الش���باب المعتصمي���ن بس���احة 
التغيير في صنع���اء والحديدة وإب بمزيد 
من الغض���ب الثوري والرف���ض االنتهازي 
ال���ذي اتخذت���ه المعارض���ة مؤكدي���ن على 
ض���رورة تج���اوز األخط���اء الت���ي ارتكبته���ا 
األحزاب بحق الثورة الشبابية والعمل علي 
التصعي���د الثوري ومعالجة كل التباينات 

التي ظهرت خالل الفترة الماضية .
وقال الش����باب في هتافاتهم »يامشترك 
ياجب����ان دم الش����هداء ل����ن يذهب هدر« 
أيديه����م  ف����ي  ورقي����ة  عم����الت  ورفع����وا 
مرددين يا مشترك يا عميل سوف ترحل 

بعد علي بالصميل.
اليم���ن  ف���ي  نس���اء محتج���ات  ح���ذرت 
التوق���ع عل���ى  السياس���ية  م���ن  األط���راف 
بدم���اء  والمزاي���دة  الخليجي���ة  المب���ادرة 
الش���هداء الذين س���قطوا ف���ي االحتجاجات 
المطالب���ة بإس���قاط نظ���ام الرئي���س اليمني 
عل���ي عبدالل���ه صال���ح ومحاكمت���ه  وقادة 
عس���كريين متورطي���ن بقت���ل المعتصمين 
والنس���اء واألطف���ال في س���احات االعتصام 
خ���الل مرحلة الث���ورة الت���ي انطلقت بداية 

هذا العام .

وأك���دت المحتج���ات »إن التوقيع على 
المب���ادرة الخليجية لحل أزم���ة قائمة بين 
أحزاب اللقاء المش���ترك وح���زب المؤتمر 
الش���عبي الع���ام، ولي���س للث���ورة أي عالقة  
به���ذه المبادرة التي تضم���ن للرئيس صالح 
وع���دد من رموز حكمه من عدم المالحقة 

القضائية«.
وكان ق����ادة المعارضة وصالح وقعا على 
المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها مس����اء 
األربع����اء الماضي في العاصمة الس����عودية 
الري����اض وف����ي مراس����يم التوقي����ع   حضر 
المل����ك الس����عودي عب����د الل����ه ب����ن عب����د 
العزي����ز ووزراء خارجي����ة دول مجل����س 
التع����اون الخليجي ووف����دان يمثالن كال 
م����ن الحكومة والمعارض����ة باليمن، فضال 
ع����ن المبع����وث الدولي إل����ى اليمن جمال 

بن   عمر
وطبقا لالتفاقية فإن السلطة والمعارضة 
تتقاس���مان حكومة ائتالف بالتساوي على 
أن يقوم المشترك بتسمية مرشحه لرئاسة 
اس���ماء  تقدي���م  م���ع  بالتزام���ن  الحكوم���ة 
ال���وزراء من الجانبين  خالل مدة زمنية ال 

تتجاوز األسبوع.
 وتب���دأ تنفي���ذ  الفت���رة االنتقالية على 
مرحلتي���ن، األول���ى: تب���دأ بب���دء تنفي���ذ 
ه���ذه اآللي���ة ، فيم���ا تب���دأ الثاني���ة بعد 
االنتخابات الرئاسية التوافقية وتشكيل 
حكوم���ة الوزاري���ة ويتقاس���م الطرفي���ن 
الوزارات الس���يادية بالتس���اوي وعندما 
ي���رأس أح���د الجانبين إح���دى الوزارات 
يك���ون نائبه من الجان���ب اآلخر، ويكون 
رئي���س الوزراء من المش���ترك ونائبه من 
المؤتمر، وستشغل النساء ما ال يقّل عن 

20% من المناصب.
كم���ا وقع عل���ى االتفاق وزي���ر الخارجية 
اإلمارات���ي الش���يخ عبدالل���ه بن زاي���د لكون 
ب���الده ت���رأس ال���دورة الحالي���ة لمجل���س 

التعاون الخليجي .

ضده فالمس���تفيد م���ن هذه المب���ادرة هو 
األط���راف  وتل���ك  لوح���ده  الظال���م  النظ���ام 
الخارجي���ة التي تبن���ت المب���ادرة ودعمتها 

ودع���ت إليه���ا.
كما أك���د المكت���ب  اال عالمي للس���ييد 
عب���د الملك الحوثي اس���تمرارهم ف���ي الثورة 
المبارك���ة ضد النظ���ام الظال���م ووقوفنا إلى 
جانب الثوار األحرار، داعيا الجميع للعمل 
المش���ترك ف���ي إط���ار العم���ل الس���لمي حتى 

تتحقق كافة مطالب الثورة وأهدافها.

وميادي���ن االعتص���ام في اليم���ن مظاهرات 
احتجاجية من���ددة بالتوقيع على المبادرة 
الخليجية من قبل األطراف السياسية التي 
تسعى للوصول إلى حل سياسي يرضي طرفي 
األزمة ،خالفاً على الش���باب الذين جددوا 
رفضه���م ل���كل المب���ادرات الت���ي اعتبروها 

تتناقض مع مطالبهم .
االحتجاجي���ة  المظاه���رات  وكان���ت 
ازدادت وتيرتها بع���د اإلعالن عن التوصل 
إل���ى توقي���ع بي���ن طرف���ي األزم���ة الممثل���ة 
المع���ارض  المش���ترك  اللق���اء  بأح���زاب 
والمؤتمر الش���عبي العام لتس���ليم السلطة 
وصالحيات الرئيس علي صالح إلى النائب 

عبده ربة منصور هادي .
إلى ذلك هدد الش���باب بع���دم االعتراف 
عل���ى  س���توقع  الت���ي  السياس���ية  بالق���وى 
المب���ادرة الخليجية وإنهم س���يعلنون عبر 
بيان خ���الل الس���اعات القادم���ة عن عدم 
اعتراف شباب الثورة بتلك القوى باعتبار 
أنه���ا ال تمثل الش���باب في إج���راء حوارات 
سياس���ية وتوقيع مب���ادرات تطرحها قوى 

خارجية لفرضها على اليمنيين .
عل���ى مس���توى العمل الث���وري الميداني 
خرج مئات اآلالف من الشباب في مسيرة 
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المؤامرة الخليجية
عبد الله طه المهدي

تح��اك  هناك مؤامرة  أن  فيه  مما الشك 
الش�عب  وه�����������������ذا  ال��وط��������ن  ه���ذا  ض��د 
ال��م��ظ��ل��وم وال��م��ق��ه��ور وال��م��ع��ذب  منذ 
المؤامرة  وه��ذه  المباركة،  الثورة  بداية 
تستهدف الثورة الشبابية السلمية، هذه 
المعاناة،  رح��م  م��ن  ول��دت  التي  ال��ث��ورة 
م��ن رح��م ال��ظ��ل��م، م��ن رح��م ال��ج��ور، من 
رح����م ال��ف��ق��ر، م���ن رح����م ال���ف���س���اد، من 
والمحسوبيات  والمجامالت  المحاباة، 
وجدت  التي  الثورة  ه��ذه  وال��وس��اط��ات، 
م��ن أج���ل إح��ق��اق ال��ح��ق وإزال����ة جميع 
المفردات السابقة التي سئمناها وسئمنا 
أصحابه�ا. وجدت أيضا من أجل  إسقاط 
التسلط  على  القائم  الفردي  النظام  هذا 
ووجدت  واإلج��رام،  والقتل  والعنجهية 
ديمقراطية  مدنية  دول��ه  بناء  أج��ل  من 
ت��ك��ف��ل ال��ح��ق��وق وال���ح���ري���ات ال��ع��ام��ة، 
حياة كريمة  يكفل  وطني  اقتصاد  وبناء 
للمواطنين، وكذا تحقيق نهضة تعليمية 
المشروعة  المطالب  شاملة، وغيرها من 
من  عانى كثيرا  ال��ذي  المظلوم،  للشعب 
عمل  الذي  النظام  الفاسد،  النظام  هذا 
إفساد كل  الماضية على  ال� »33«  طوال 

ما هو جميل في هذا الوطن الغالي.
وفي أثناء هذه الثورة المباركة التي كانت 
ثمارها  قطف  من  أدن��ى  أو  قوسين  ق��اب 
الخليجية.. بالمبادرة  يسمى  م��ا  ج��اء 
فكلما ضاق  الخليجية(،  )المؤامرة  عفواً! 
هذه  ظهرت  النظام  رأس  على  الخناق 
ظهر  قصمت  التي  المشئومة  المؤامرة 
الثورة،  في  شرخا كبيرا  وأحدثت  الثورة، 
وعمدت إلى تحويلها إلى أزمة بين الفرقاء 
في  ب��األخ��وة  األج���در  أل��ي��س  السياسيين، 
التآمر  عن  يكفوا  أن  والسعودية  الخليج 

األجدر  أليس  الشعب وثورته؟  على هذا 
بهم أن يقفوا إلى جانب هذا الشعب بدالً 
أو  أس��رة  أو  ف��رد  إل��ى جانب  الوقوف  من 
إلى  وقوفهم  يكفي  أال  فاسدة؟  منظومة 
القاتل في حروبه ضد  النظام  جانب هذا 
الشمال  شمال  وف��ي  الجنوب  ف��ي  شعبه 
)م��ح��اف��ظ��ة ص��ع��ده ال��ج��ري��ح��ة(. ف��ض��اًل 
وكذا  ال��ح��رب،  في  المباشر  التدخل  عن 
الذمم  القبائل، وشرائهم  بين  التدخالت 
الفتن وال��ح��روب،  وال����والءات، وإش��ع��ال 

وتقسيم اليمن إلى فرق وطوائف.
في الحقيقة هذه المؤامرة ما هي إال جزء 
ضد  تحاك  سابقه كانت  م��ؤام��رات  من 
هذا الشعب اليمني المظلوم، في الحقيقة 
لقد سئمنا حتى كلمة )األشقاء(، فهم لم 
يجلبوا لنا إال العناء والشقاء، ها هي تطل 
في  ترتكب  والجرائم  المؤامرة  تلك  علينا 
األضحى  عيد  ففي  الوطن،  أنحاء  جميع 
ع��ن��دم��ا ك���ان ال��ن��اس ي��ن��ح��رون األض��اح��ي 
يتقرب  النظام  الله كان  الى  بها  ليتقربوا 
األط��ف��ال،  )ال���رج���ال،  بنحر  إل���ى ك��رس��ي��ه 
القتل واإلج��رام هو على  والنساء(. وهذا 
حساب هذه المؤامرة التي ضمنت عدم 
محاكمته مهما بلغت جرائمه، إذن واهم 
سيسكت  اليمني  الشعب  أن  يظن  م��ن 
التآمر والتواطؤ،  الجرائم وهذا  عن هذه 
حتى  القتلة  جميع  بحاكمة  وسيطالب 
ولو كانوا من أمراء الخليج، نحن نعلم أن 
هؤالء األمراء مغلوبون على أمرهم، فهم 
عبارة عن موظفين عند األمريكان، وهذه  
بامتياز،  أمريكية  صياغة  هي  المبادرة 
ينفي  ال  هذا  لكن  خليجي،  بتنفيذ  لكن 
العمالء،  األم���راء  ه��ؤالء  عن  المسؤولية 
المنطقة  ه��ذا  شعوب  تسكت  لن  وك��ذا 
أوطانها،  وع��ل��ى  عليها  التآمر  يتم  ال��ت��ي 

فالصبر له حدود، وقد بلغ السيل الزبى.
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أخيراً أوقع صالح المعارضة في الفخ!!

ثورة مصر تجّدد شبابها وترفض حكم العسكر  

تهنئة ودعوة

المعارضة تلقي طوق النجاة لصالح
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العهد  وثيقة  توقيع  عند  م   94 سيناريو  تكرار 
في عمان ونفس تعهدات صالح لكن ما  واالتفاق 

الذي حصل بعدها؟
اللعبة  في  براعته  صالح  الرئيس  يظهر  م��ج��دداً 
السياسية وينجوا من الضغوط الدولية والمحلية 

ليس بذكائه فقط وإنما بغباء المعارضة.
بعد توقيع الرئيس للمبادرة سيبقى رئيساً فخرياً 
جديد  رئيس  انتخاب  لحين  يوماً  تسعين  لمدة 
الحكومة  تشكل  توقيعه  م��ن  أس��ب��وع  وخ���الل 
النائب  من  بتكليف  المعارضة  برئاسة  مناصفة 
واألم��ن  الجيش  هيكلة  إع��ادة  الحكومة  وتتولى 
الحكومة  ق���رارات  وتكون  النائب  مع  بالتوافق 
إلى  ننتقل  ث��م  وم��ن  توافقية،  ال��ن��واب  ومجلس 

مرحلة انتقالية ثانيٍة من سنتين.
إل��ى  طريقها  ستجد  ه��ل  ل��ك��ن  جميلة  ع��ب��ارات 

التنفيذ؟
لتتورط  النية  حسن  الرئيس  ه��ل  ه��و  وال��س��ؤال 

المعارضة في هذا الفخ؟
الكفاية حتى ال  فيه  بما  النائب هادي قوي  وهل 

يستخدم كدمية؟
الواجهة  في  وهو   – أشهر  لسبعة  الرئيس  ماطل 
عبر  سيماطل  الوقت  من  فكم  التوقيع  لمجرد 

هادي – لتنفيذ عشرات البنود؟ 
وخسائر  ص��ال��ح  سيجنيها  ال��ت��ي  ال��ف��وائ��د  أوال/ 

المعارضة من التوقيع:
1( تخلصه من الضغوط المحلية والدولية وإيقاف 
تدخل مجلس األمن، ليتفرغ لتكتيكاته المعروفة 

والتي سيمررها عن طريق هادي.
رمز   – الجمهوري  القصر  في  صالح  سيبقى   )2
السلطة الحقيقي بعد عودته من واشنطن للعالج 
إلى حين انتخاب رئيس جديد مهما طالت المدة 
ولو ألكثر من 90 يوماً - وهادي في منزله يدير منه 

توجيهات صالح ويجنبه الضغوط.
العالم  ومستشفيات  ومطارات  أجواء  3(ستفتح 
المجتمع  اعتراف  ليجدد  براحته  ليتنقل  لصالح 
بأنه  السائد  االعتقاد  ويزيل  بشرعيته  ال��دول��ي 
مطلوب  أنه  أو  تشوهت  صورته  أن  أو  مرفوض 

للعدالة.
اإلقليمي  الضغط  ورق���ة  المعارضة  ستفقد   )4

والدولي ألن هادي سيكون في الواجهة.
الشعبي  ال��ض��غ��ط  ورق���ة  ال��م��ع��ارض��ة  ستفقد   )5
التوقيع  سيلحقه  ما  بسبب  الشارع  واستخدام 
للمعارضة  وات��ه��ام��ات  واع��ت��راض��ات  ج���دل  م��ن 
ظهور  عند  وخصوصاً  ال���وزارات  على  وخ��الف��ات 
ت��ك��ت��ي��ك��ات ص��ال��ح ب��ع��د ال��ت��وق��ي��ع م��م��ا سيظهر 
دون  مرة  مئة  جحر  من  لدغة  وكأنها  المعارضة 
أن تستفيد وبأنها تلقي لصالح طوق النجاة كلما 

اقتربت نهايته.
الصعوبة  لهادي سيجعل من  المعارضة  6(تزكية 
عليها انتقاده الحقاً أو اتهامه بالعمل بتوجيهات 

صالح، وسيقال لها أنتم من زكاه.
7( سيماطل صالح ألكثر مدة ممكنة مراهناً على 
تغير الظروف اإلقليمية والدولية المرافقة للربيع 
العربي وما ستتجه إليه األمور في سوريا والدول 
الواجهة  عن  بعده  مستغاًل  حكامها،  سقط  التي 
السيناريو  يحدد  ثم  ومن  هادي،  استخدام  عبر 

الذي سيسير فيه.

عند  قبوالً  أكثر  جميعاً  ارحلوا  شعار  8(سيصبح 
هذه  سيشمل  لكنه  االت��ف��اق  ه��ذا  فشل  ظ��ه��ور 
المرة حتى السياسيين – الغير فاسدين - في اللقاء 

المشترك.
ثانيا / الثغرات التي سيستغلها الرئيس للمراوغة 

المعتادة: 
هو  ه��ذا  يوماً   90 هي  األول��ى  االنتقالية  الفترة   )1
المدة مقرونة  أن هذه  هي  الباطن  أن  إال  الظاهر 
جديد  رئيس  انتخاب  حتى   - وه��ي  أخ��رى  بفقرًة 
القصر  وف��ي  رئيساً  سيظل  الرئيس  أن  بمعنى   -
الجمهوري إلى حين انتخاب رئيس جديد وسيتم 
تشكيل  ف��ي  المماطلة  عبر  ال��م��دة  ه��ذه  تطويل 
ال��ح��ك��وم��ة وغ��ي��ره��ا م��ن ال��خ��الف��ات ال��ت��ي سيتم 
داخ��ل  ال��خ��الف��ات  إث���ارة  عبر  وك��ذل��ك  اختالقها، 

مكونات المعارضة.
بالتوافق  النواب  ومجلس  الحكومة  2(ق���رارات 
المعارضة  ترتكبها  الذي  األخطاء  أكبر  من  وهذا 
فلو تركت األمور باألغلبية لكان أفضل للمعارضة 
عبر كسب بعض وزراء ونواب المؤتمر للتصويت 
قريب  صالح  أن  خصوصاً  الوطن  مصلحة  لصالح 
به,  مصيره  ربط  عدم  يريد  والكثير  النهاية  من 
ألن  الميزة  تلك  من  سيحرمها  التوافق  شرط  لكن 
أي وزير أو نائب يتبع سياسة المؤتمر لن يجرؤ 
انه سيحرق  لعلمه  السرب  التصويت خارج  على 
نفسه فقط ألن رفض اآلخرين كفياًل بعرقلة القرار، 
الحكومة  سيشل  ال��ت��واف��ق  ش��رط  أن  وال��خ��الص��ة 

ومجلس النواب.
له غطاء  يوجد  ال  ألنه  3( هادي سيكون مشلوالً 
صالح  عن  بمعزٍل  به  خ��اص  عسكري  أو  سياسي 
وح��ت��ى ل��و ان��ت��ق��ل إل���ى دع���م رأي ال��م��ع��ارض��ة في 
كفيلون  المؤتمر  ون��واب  ف��وزراء  القضايا  بعض 
بعرقلة كل شيء بسبب أن القرارات ال تصدر إال 
ألن  ذلك  في  يتردد  هادي  سيجعل  مما  بالتوافق، 
لدى  إحراقه  األمر شيء سوى  في  يغير  لن  موقفه 

حزبه.
هيكلة  إع���ادة  بمكان  الصعوبة  م��ن  سيكون   )4
الصيغة  ت��ل��ك  وف���ق  واألم����ن  المسلحة  ال��ق��وات 
وه��ادي  الحكومة  بين  التوافق  اش��ت��راط  بسبب 
مما يفقد هادي أي مجال للتحرر من صالح هذا 
أية محاولة  فأن  األخرى  الناحية  ناحيٍة ومن  من 
لتغيير أو عزل أحد من قيادة الوحدات سيقابله 
وسيكون  وااله  وم��ن  محسن  علي  بعزل  اش��ت��راط 
تلك  ت��رك  في  معاً  مترددين  وصالح  محسن  علي 
للسلطة  يملكان غيرها كوسيلة  المواقع ألنهما ال 
وحماية الثروة إضافًة إلى أن صالح ال يثق في أحد 
ال  ومحسن كذلك  محسن  موقف  بعد  خصوصا 
له  سيوفران  أنهما  في  اإلص��الح  أو  حميد  في  يثق 
نهاية  ال  ما  إلى  ممتلكاته  وحماية  لحمايته  غطاء 
تعرضوا لضغوط شعبية كبيرة, مما  اذا  خصوصاً 
تحالف  )عودة  األول  المربع  إلى  األمور  يعيد  قد 
قبيلتهم  من  بضغط  وصالح  محسن  بين  مصيري 

ومصالحهم المشتركة(.
نحن اآلن أمام حل مؤقت - تكتيكي فقط - ألزمة 
قابل لالنفجار في أي لحظٍة ولم تنجح الثورة, فعلى 
الثورة  جذوة  وإبقاء  الميادين  في  البقاء  الجميع 
مشتعلٍة حتى تتحقق النتائج كاملة, وتكوين تكتل 
موازي لتكتل اللقاء المشترك من مكونات الثورة 

الظالمين،  ترنحت عروش  وقد  علينا  تطل  التي  الجديدة،  الهجرية  السنة  بمناسبة  اإلسالمية  لألمة  نبارك 
وتضعضع بنيان العمالء الخاسئين، ونحن إذ نبارك لشباب الثورة في كافة الساحات بهذه المناسبة لنقف 
الثورية ضد  متلمسين من مسيرته  والسالم،  الصالة  وآله  عليه  الذكرى  وفاء مع صاحب  في موقف  معهم 

مظاهر الظغيان في عهده طريقنا اليوم.
وفي هذا الصدد ستحيا ذكرى الهجرة النبوية بعد ظهر األحد القادم، في مركز بدر العلمي والثقافي بصنعاء، 
والذي سيحييه نخبة من العلماء والمنشدين، وقد خصص المنظمون مكانا شريفا للنساء، والمتوقع تفاعل 

الجميع في هذه الذكرى بما يعكس روح الوعي العالية لديهم.

ب�  الشباب  أسماها  تعز  في  األربعاء  مساء  خرجت  التي  الغاضبة  المسيرة   •
بالتفاوض  الثورة[، وقد أعلنت براءتها من المبادرة، وتتهم المشترك  ]بداية 
ياللعار،  »ياللعار  المسيرة:  هتافات  من  وكان  وخيانتها،  الشهداء  دماء  على 
الثورة غلطة«، »وّقع  في  أنتم  للسلطة،  »ياللي تسعوا  الثوار«،  باعوا  األحزاب 

وإال ما وّقع، ه�و والمشترك بّرع«.
• عضو اللجنة التنظيمية/ حسن أحمد شرف الدين للتوعية الثورية: التوقيع 
على المبادرة ال يعني للثوار شيئا، وأقول لمن استبشر بها: إن لصالح تاريخ 
من نكث العهود، بل وصل به الكذب والغش الرتكاب جرائم بحق من سعوا 
وإعالميا،  سياسيا  منهم  البعض  وهاجم  فساده،  من  البلد  إلنقاذ  كوسطاء 
خالل السنوات القليلة السابقة، وأؤكد على بقائنا في الساحات، وعلى التصعيد 
الثوري حتى إسقاط نظام الظلم بأكمله، والبدء في بناء دولتنا المدنية العادلة.
• د/ عبد الرحيم السامعي من تعز لقناة لجزيرة: ستجرف هذه الثورة كل 

من يقف في طريقها سواء من نظام أو معارضة.
إب  بمحافظة  الحرية  في ساحة خليج  الثورة  الكمالي: وقف شباب  • عصام 

التصعيد  مواصلة  على  وأك��دوا  وتفصيال،  جملة  الخليجية  المبادرة  رافضين 
حتي الحسم الثوري، ومحاكمة على صالح وزبانيتة، )ال حصانه ال ضمانه دم 

الشهداء هو أمانه(.
هل  وقحطان/  الجندي  على صورتي  تعليقا  التغيير  لثورة  الثانية  الصفحة   •
سيأتي يوم ونرى كليهما يصرحان ويعلنان أن دماء الشباب في الساحات عبارة 

عن فيمتوا وصبغة!
إنهاء  قبل  المبادرة  بتنفيذ  البدء  يمكن  ال  العربية:  لقناة  الصوفي  أحمد   •

للمعارضة  تساؤالً  النقود  يرفعون  التغيير  شباب 
بكم باعت دماء إخوانهم الشهداء؟!

تأبي الثورة المصرية أن تموت وتصر على تجديد 
الماضيين  اليومين  أح���داث  وأع����ادت  نفسها، 
الصورة في ميدان التحرير بالقاهرة، وباقي المدن 
فيها  اندلعت  التي  األول��ى  للحظات   ، المصرية 
المخلوع  نظام  ضد  الشعبية  االنتفاضة  ش��رارة 
مبارك في 25 يناير الماضي، سواء في فظاعة القمع 
المتظاهرين،  الذي استخدمته قوات األمن ضد 
في  قدماً  المضي  على  الثورة  شباب  إص��رار  في  أو 
معركة التغيير حتى نهاياتها، أو حتى في المعالجة 
المجلس  قبل  من  المتوتر  للموقف  السياسية 
العسكري الحاكم، والتي بدت نسخة طبق األصل 
الرئيس  تسعف  لم  التي  المناورة  أساليب  عن 
وقت  ف��ي  أش��ه��ر،  قبل  م��ب��ارك  حسني  المخلوع 
تنطلق  أن  يفترض  التي  االنتخابات،  مصير  ب��دا 
ستشهده  ما  بانتظار  معلقاً  المقبل،  االثنين  يوم 
الساعات المقبلة، التي ربما تكون األكثر خطورة 

في مسار الثورة، بنسختها الثانية.
وخالل األيام الماضية كانت المواجهات ما زالت 
مشتعلة بين شباب الثورة وقوات األمن في شارع 
ال��دف��اع  خ��ط  إل��ى  ت��ح��ّول  ال���ذي  محمد محمود، 
ب��ات تحت  ال��ذي  التحرير،  م��ي��دان  األخ��ي��ر ع��ن 

سيطرة الثوار بالكامل.
»موقعة  ب��أح��داث  التذكير  أع���اد  مشهد  وف��ي   
الغاز  قنابل  األم��ن  ق��وات  استخدمت  الجمل«، 
ناشطون  تحدث  فيما  المتظاهرين،  لقمع  السام 
قطع  مع  تزامناً  عليهم  ألقيت  حارقة  قنابل  عن 

محاولة  في  التحرير  ميدان  عن  الكهربائي  التيار 
الميدان  القتحام  المسلحة  القوات  من  فاشلة 

وطرد الثوار منه.
الوطني«  »اإلنقاذ  مليونية  اليوم  القاهرة  وتشهد 
المسلمين«، ما حّولها  التي   قاطعها   »اإلخ��وان 
بالتواطؤ  ال��ث��ورة  ش��ب��اب  ق��ب��ل  م��ن  متهمة  إل���ى 
التي  القمع  عمليات  في  العسكري  المجلس  مع 
وصفها  وال��ت��ي  ال��م��ي��دان،  ف��ي  ال��ث��وار  لها  يتعرض 
مستوى  إل��ى  ترقى  بأنها  كثر  ومحللون  ناشطون 

»جريمة حرب«.
 وف���ي م��ش��ه��د آخ��ر، 
أع����اد إل���ى األذه����ان 
خ���ط���اب���ات م���ب���ارك 
خرج  الثورة،  خالل 
رئ����ي����س ال��م��ج��ل��س 
المشير  العسكري 
ح��س��ي��ن ط��ن��ط��اوي، 
ل��ي��ع��ل��ن ف���ي خ��ط��اب 
ت��ل��ف��زي��ون��ي  ق��ب��ول 
اس��ت��ق��ال��ة ح��ك��وم��ة 
ع������ص������ام ش�������رف، 
بتسليم  وت���ع���ه���ده 
ال��ح��ك��م إل���ى رئ��ي��س 
م�����ن�����ت�����خ�����ب ف����ي 
ح���زي���ران ال��م��ق��ب��ل، 
االنتخابات  وإج��راء 

التشريعية في موعدها.
التلفزيون  أذاع��ه��ا  ف��ي كلمة  ط��ن��ط��اوي،  وات��ه��م 
المرحلة  بتخريب   – ال��ث��ورة  ش��ب��اب  ال��رس��م��ي 

االنتقالية ووقف عجلة االقتصاد،    
حيث  سريعاً،  طنطاوي  على  المتظاهرين  رد  وأتى 
إسقاط  يريد  »الشعب  مثل  من  بهتافات  استقبل 
المشير« و»يسقط يسقط حكم العسكر« و»امشي 
يعني امشي... يا اللي ما بتفهمشي« »واحد السلطة 
على  مشددين  وطنية«،  حكومة  اتنين  مدنية.. 

ضرورة تسليم الحكم لسلطة مدنية فوًرا.

وق�����ع ب���ايل���م���ى ب��ال��ي��رى
شعيب غضبة  م��ن  تنجو  ل��ن 
أن��ص��ارك  .. أب���ن���اءك  إمج���ع 
ستحاكم أن��ف��ك  ع��ن  رغ��م��ا 

ق������ال احل���ك���ي���م ايل���م���اين
حت���ق���ق  أك����������رب  اهلل 
ه������ذا اتل����ح����ول أس����ايس

��������ع أخ������راً 
َّ
ع���س���ي���ق وق

ت��م��ن��ع  وإال  �����������ع 
َّ
وق

ت���ب���ى ح���ش���ود اجل��م��اه��ر 
ت�����ث�����ور ح������ى حي���اك���م 
م����ن ق�����اد ل����ل امل���ج���ازر 
ش���ب���اب���ن���ا ق�����د أع������دوا 
اس���م���ه وج���رم���ه وت���اري���خ
ن���س���وق أب�����وه ل��ل��م��ح��اك��م
ث��ائ��ر لك  م����ن  وال���ع���ه���د 
ل��ن ال��ش��ه��ي��د  دلم  أنَّ�������ا 
س��ي��ب��ى خ�����ان�����ع  ولك 

ال����ش����ع����ب لك������ه ه��ت��ف
ه���دف أول  ل����ل����ث����ورة 
ل���ل���ن���ر وامل���ن���ع���ط���ف
ول���ف ع��ل��ي��ن��ا  دار  ك����م 
اخ��ت��ل��ف وإال  واف��������ق 
امل��ع��ت��ك��ف س����اح����ة  يف 
واخل���ل���ف ال���س���ل���ف  لك 
ج��ف ادلم  حي����س����ب  ال 
ل��������ل جم����������رم م���ل���ف
اق�����رتف ي�������وم  أي  يف 
اع�����رتف وإال  أن����ك����ر 
ألخ��������ذ ح����ق����ه ح��ل��ف
امل��ن��ت��ص��ف يف  ��������ور 

َ
ن

����ف����ه ب���ق���ر اتل���ح���ف
حُ

حت

ل���و ش��ئ��ت ف���وق���ع ب���األرب���ع
وق��ع ق��د  لشنقك  وال��ش��ع��ب 
مقصع ت��دع��و  أن  ت��ن��ى  ال 
غ���دا ختضع ال��ش��ع��ب  وحل��ك��م 

علي ناصر البخيتي/ القاهرة

برعاية القاضي عبد الله بن عبد العزيز تم عقد النكاح الشرعي بين السلطة 
والمعارضة بعد أن كانا يمارسان العهر السياسي غير الشرعي لمدة ثالثة 
و ثالثين عاما بدون علم الشعب اليمني، وقد شهد عقد النكاح كل من 
الزياني وجمال بن عمر وعدد من األقارب واألصدقاء وتم إصدار البطاقة 

العائلية من محكمة األمم المتحدة فرع مجلس التعاون الخليجي.

ألف ألف مبروك!!

متابعات سريعة

مقتطفات

هواجس ثورية
الثورة قيم، الثورة أخالق، الثورة نقاء وصفاء وصدق، الثورة حب للحق وكراهية 
للباطل وبغض للشر، الثورة أمان وتراحم وبغض للخيانة، الثورة طريق واضح ال 

مكان بينها للخداع والتزوير والتشويه وقلب الحقائق.
فهي  وفاء  الثورة  شخص،  مكان  شخص  تغيير  وليست  وأه��داف  برنامج  الثورة 
أرواحهم  بذلوا  الذين  األب��رار  الشهداء  بدماء  والمفاوضات  المساومات  تقبل  ال 
ال  الثورة  الوطن..  أبناء  لكل  والمساواة  العدل  وتحقيق  الله  سبيل  في  رخيصة 
تعني انتصار طرف على طرف، وإنما هي القبول بالحق، وتغليب المصلحة العامة 
على المصالح الخاصة والضيقة، وتغليب مصلحة الوطن على مصلحة الحزب أو 
الفئة، والطامة الكبرى أن من يزعمون أنهم يناضلون من أجل الثورة وفي لحظة 
وبشخطة  قلم  نسوا تضحيات وأهداف ورؤى الشباب، وهللوا وكبروا وزغردوا 
الحداد ضاربين  االنتقام  البعض منهم شهر سيوف  إن  بل  الشهداء،  لبيع دماء 
وفاء  أن  معتبرين  الحائط،  عرض  األحرار  الثورة  شباب  ورؤى  وأهدافها  بالثورة 
الشباب وثباتهم وصبرهم مجرد كروت، بل وصلت بهم الجرأة إلى بث  الشائعات 
واألراجيف واتهام الثوار األحرار بتهم شتى والنيل من وطنيتهم، واألخطر من ذلك 
استخدامهم للورقة الدينية التي كثيًرا ما كانوا ينتقدون صالح باللعب بها؛ وألنهم 
في  الطائفية  اليوم يدقون ويعزفون على وتر  فها هم  بوتقة وزجاجة واح��دة   من 
صحفهم ومواقعهم  الرسمية، فالعمل على بث الشائعات وبث الفرقة واستخدام 
الطريق هم غرباء  في هذا  الورقة مخطط صهيوني أمريكي، وأن من يسعون  هذه 
عن الوطن، متهمون في وطنيتهم، ينفذون مخططات غربية، ويعملون على إدخال 

الوطن في صراعات ال تحمد عقباها.
إن بث الفرقة محاولة . للنيل من إرادة وعزيمة الثوار، وتشويه للثورة وأهدافها 

النبيلة السامية.
الحزب  على  الوطن  مصلحة  وغّلبوا  واح��دة،  مرة  ولو  حسابكم  راجعوا  ه��ؤالء  فيا 
واألشخاص، فالوطن يتسع للجميع، و الوطن بحاجة إلى جمع الكلمة ووحدة الصف.
 كما أن شعاراتهم الرنانة والمطالبة بالحقوق والحريات والقبول باآلخر تكشفت 
وظهرت زيف ادعاءاتهم، فبمجرد رفض الثوار األحرار المبادرات والمساومات 
 ( شعار  رافعين   التهم  وكيل  والسب  بالشتم  أقالمهم  انبرت  الشهداء  بدماء 
من ليس معنا فهو ضدنا( ، ظانين منهم بأنهم بأن هذه االدعاءات  ستنال من 
عزيمة و إرادة الثوار األحرار،  وأن الشباب ال قدرة لديهم، متناسين ومتغافلين 
المؤامرات  يحبط كل  ما  والبصيرة  والفهم  الوعي  من  لديه  اليوم  الشعب  أن 

ومحاوالت االلتفاف.
فيا شباب اليمن األحرار أما آن لكم أن توحدوا جهودكم، وتجمعوا آرائكم؛ لمنع 
حلمكم،  على  ويقضي  إرادتكم  ويلغي  قراراتكم،  على  يسيطر  أن  يحاول  من  كل 
فالبلد في أعناقكم، فأنتم من كسر القيود وأزال الخوف ، وزلزل عروش الطغاة، 
بتضحياتكم وصبركم  إن شاء الله  ستخيب  آمال  كل  المتآمرين، وستحبط كل 

محاولة التفاف وخداع .

؟!أما يكفي يا هؤالء


