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 استمرار التظاهر والتحرك واالعتصامات السلمية والحرص عىل أن يتم ذلك يف إطار 

شعبي بعيًدا عن الحزبية والطائفية واملذهبية حتى إسقاط النظام.

نظامه  ورموز  استثناء  دون  وأقاربه  الرئيس  هو  بإسقاطه  نطالب  الذي  النظام   

الفاسدين والذين ثبت تورطهم يف قمع وقتل وتجويع هذا الشعب.

 إدانة كل شكل من أشكال االلتفاف عىل مطالب الشباب الثائر أو التحاور مع 

النظام بواسطة السفارات األجنبية.

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

الشعب اليمني.

الضغط  لفرض  االحتجاجات  املزيد من  بما يضمن  التصعيد   رضورة 

عىل النظام وبطريقة سلمية وحضارية.

يف  بقائه  إطالة  عىل  واملساعد  للنظام  املساند  واألجنبي  األمريكي  التدخل  رفض   

الحكم.

تتواص���ل المس���يرات الش���عبية المطالب���ة 
بإس���قاط النظ���ام، في اط���ار التصعيد الثوري 
المطالبة بإس���قاط النظام في س���احة التغيير 
والحري���ة بعم���وم محافظ���ات الجمهورية ،  
فف���ي س���احة  التغيي���ر بصنعاء خ���رج  عصر  
األربعاء الماضي  عشرات اآلالف  في مس���يرة  
مؤك���دًة االصطف���اف الث���وري، وق���د جابت 
العديد من الش���وارع مرورا بشارع  العدل 
و تون���س،  ث���م ش���ارع الدائ���ري متوجه إلى 
ساحة التغيير، وقد رفعت شعارات منددة 
بالتدخالت الخارجية ،  متعهدين للشهداء  
بالوف���اء والس���ير عل���ى طريقهم حتى إس���قاط 
النظام بكافة رموزه ، وتحقيق أهداف الثورة 
، وفي مقدمتها  تحقيق حلم  الدولة المدينة 
الحديثة، ومن تلك الشعارات »قسًما قسًما 
يا شهيد.. عن دربك لن نحيد، الشعب يريد 
إسقاط النظام،  الجدير بالذكر  بأن المسيرة 
كان���ت بدع���وة وتنظي���م من  ش���باب الثورة 
المستقل  ، وقد صدر عن المسيرة بيان   تلي 
على مس���امع  المش���اركين  من منصة ساحة 
التغيي���ر بيان مس���يرة ) االصطف���اف الثوري 

إلسقاط النظام(    وفيما يلي نصه:

وفاء لدماء الش���هداء األحرار، واس���تمرارا 
لثورتن���ا الش���عبية الس���لمية المباركة نؤكد 
نح���ن ش���باب الث���ورة م���ن هن���ا من س���احة 
التغيي���ر في العاصمة صنع���اء عزمنا الذي ال 
يلي���ن على البقاء واالس���تمرار في الس���احات، 
والتص���دي للصفقات المش���بوهة التي ترمي 
إل���ى وأد ثورتنا ، وتتآمر على دماء ش���هدائنا، 
ولن نرضى بغير إس���قاط النظام بكافة رموزه 
الدول���ة  وبن���اء  رئيس���يا  هدًف���ا  وأجنحت���ه؛ 
المدنية الديمقراطية الحديثة وسنبذل من 

أجل إنجازه الغالي والرخيص.
وإننا إذ ندين جرائم النظام المستمرة ضد 
شباب الثورة نحمل قيادات اللقاء المشترك 
مس���ئولية التفريط في دماء ش���باب الثورة، 
والمتهافت���ة؛  المهرول���ة  سياس���تها  وندي���ن 
للحص���ول عل���ى مكاس���ب سياس���ية ومادية 
عب���ر المب���ادرة الخليجي���ة الت���ي أفض���ت إلى 
صفقة وبتسوية سياسية تعيد أجزاء النظام 
المتصدع���ة إل���ى بعضها ف���ي تآمر عل���ى ثورة 

الش���عب 
ال  اليمني 

 م����ن المق����رر أن تص����ل مس����يرة الحي����اة التي 
نظمها ش����باب الثورة بمحافظة تع����ز اليوم الى 
العاصمة صنعاء وسط استقبال حافل من قبل 
ش����باب الثورة في ساحة  التغيير بصنعاء وكان 
اآلالف من أبناء محافظات إب وذمار انظموا 
إلى المس����يرة الراجلة ،وقال احمد أمين حسان 

عضو اللجنة التنظيمية بس����احة الحرية بإب : 
إن أهال����ي المحافظة اس����تعدوا من وقت مبكر 
لاللتحاق والمش����اركة في هذه المسيرة النادرة 

مؤكدا أن ثوار اليمن يدا واحدة ضد الفساد،
وتوقفت المسيرة يوم األربعاء بمدينة كتاب 
لتن����اول وجب����ة العش����اء وم����ن ث����م انطلقت إلى 
منطق����ة يريم وب����ات المش����اركون ليلتهم فيها 
،وقوبل����ت المس����يرة بالترح����اب حي����ث قرعت 

الطب����ول، وأحرقت اإلطارات وأطلقت األلعاب 
النارية وسط الزغاريد والهتافات.

ووصل����ت أمس الخمي����س إلى مدين����ة ذمار 
واستقبلت بحفاوة وحماس.. وكان في مقدمة 
المس����تقبلين ش����باب الصمود والملتقى العام 

للتنظيم����ات الثوري����ة.
هذا وكشف المنس����ق العام للمسيرة محمد 
صبر قي����ام بعض الجه����ات الحزبي����ة بمحاولة 

... التتمة ص ) 3 (

أسبوعية - توعوية تصدرها حركة شباب الصمود يف ساحة التغيري بصنعاء

التوعية الثورية / متابعات

قطعت مئات األميال وأكدت  رفضها للمبادرة الخليجية 
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احلديثة املدنية  الدولة  وبناء  وأجنحته..  رموزه  بكافة  النظام  إسقاط  هدفنا 
بدمائهم نفرط  ال  بأن  للشهداء  والقسم  العهد  جندد  الثورة:  شباب 

مسيرات وفعاليات ثورية حاشدة   ترفض  صفقة  الوفاق  المشتركة، وتوكد االصطفاف الثوري

مسيرة » الحياة« استقبلت بالزغاريد واأللعاب النارية والهتافات
المقالح: هناك من يحاول توجيه الثورة بعقليه حزبيه ضيقة 

حملة تشهيرية واتهامات تتعرض القيادية بشرى المقطري

قال القيادي في الحزب االشتراكي اليمني 
محمد المقالح :إن  هناك طرف في الثورة 
أراد أن يس���تفرد به���ا ، مع أنه ف���ي البداية 
عندما انفجرت كان مت���رددا في االلتحاق 
به���ا،  ورح���ب ب���ه الن���اس ألن���ه ج���زء من 
المجتم���ع وأصب���ح جزءا من ه���ذه الثورة، 
غير أن األنانية المبالغ فيها لألسف قادته 
إلى محاولة االس���تفراد بالثورة، مس���تقويا 
بإمكانياته المالية والتنظيمية والعسكرية 

واألمنية أيضا، 
المكت���ب  عض���و  وق���ال 

االش���تراكي  للح���زب  الس���ياسي 
اليمني :إن الثورة كشفت عن أذرع 

سياس���ية  ألح���زاب  وعس���كرية  أمني���ة 
كانت تقولها أنها مدنية.

وح���ول االتهام���ات الت���ي وجهه���ا بعض 
أط���راف المعارض���ة لش���باب الث���ورة أكد 
المقال���ح ف���ي مقابل���ة أجرتها مع���ه جريدة 

حملة تش���هيرية واتهامات 
تتع���رض له���ا القيادية في 

الشبابية بشرى  الثورة 
المقطري منذ أيام ،
الحمل���ة  مص���در 
الس���ياسي  التي���ار 
كان  ال���ذي  نفس���ه 
شري���كا للش���باب في 

ثورتهم قبل أن يرحل 
إل���ى الحك���م ،ويب���دأ في 

قيادة ث���ورة مض���ادة ضد 
كل ش���ركاء س���احات التغيي���ر 

الس���احات  وخصوص���ا   ، والحري���ة 
والش���خصيات المغ���ردة خ���ارج س���رب هذا 

التيار.. 

الثائ���رة بش���رى المقط���ري 
للث���ورة  الوج���ه المش���رق 
تعرض���ت  تع���ز  ف���ي 
كثي���رة  لتهدي���دات 
محاول���ة   منه���ا   ،
بح���رق  التهدي���د 
تجم���ع  خيم���ة 
الش���باب التقدم���ي 
الح���ر ال���ذي تمارس 
في���ه نش���اطها التقاف���ي 
م���ع مجموعه  والتوعوي 
من خيرة شباب،  وهو النشاط 
الذي أزعجهم، نتضامن مع بشرى و 
رفاقه���ا ف���ي وجه خفافيش الظ���الم . ال نامت 

أعين الجبناء.
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خطورة التخاذل في فكر الس���يد حسين بدر الدين الحوثي..
ملزمة ي�����ت�����ح�����دث  ف��ي  الله  أن��ص��ار  مسيرة  مؤسس 

التخاذل وضعف   : »مكارم األخالق« عن قضيتين هامتين 
اإليمان، وتأثيرهما السلبي في عملية االنطالق ألداء األعمال 
األمة  حاضر  على  الخطيرة  ونتائجهما  التكاليف،  وتحمل 

ومستقبل األجيال.  
واحدة  مع  الحوثي  الدين  بدر  حسين  السيد  توقف  وقد 
التفريط  نتيجة  المجتمع  أصابت  التي  الهوان  حاالت  من 
وضعف اإليمان وقصور الوعي، وهي الحالة التي  أصيب بها 
العادل علي بن  اإلمام  العراق  بعد استشهاد  أهل  مجتمع 
أبي طالب،  قائال: يوم تخاذل الناس مع علي كانت نتيجة 
تخاذلهم قوة للباطل في جانب بني أمية ، جعلت مواجهتهم 
تخاذلوا  جدا،  صعبة  الحسين  اإلم��ام  أيام  في  الباطل  لذلك 
الحسين  اإلمام  أيام  في  الباطل  مواجهة  فكانت  أيضا،  معه 
أن  إلى   : السيد  � يضيف  الحال  أيضا، فوصل  أكثر صعوبة 
 ، االنكسار  هو  العابدين  زي��ن  عصر  في  األم��ة  واق��ع  يصبح 
الهزيمة المطلقة ، الظروف الصعبة ،  مؤكدا أن ما يصنع 

تلك الحالة السيئة هو تخاذل الناس.
  إن قلة الوعي وضعف اإليمان  يسهمان أيضا بشكل كبير 
والطغيان  الظلم والجور  لحكام  الشعوب فريسة  في وقوع 
بإيمان  العمل  ميادين  في  ينطلقون  من  أن   السيد  وي��رى 
ناقص وقاصر يرتكبون جناية فضيعة بحق األمة حتى وإن 
كانوا تحت راية علي )ع( أو يحملون اسم جند الله وأنصار 

الله. 
 [ ال��ذي��ن ك��ان��وا  ال��خ��وارج  إل��ى قصة ظهور  السيد  وأش���ار 
مجموعة من جند  اإلمام  علي )ع(  انشقوا عنه في صفين 
أحسوا  حينما  المصاحف  وأصحابه  معاوية  رفع  أن  بعد 
السيد  يعلق  الله[  وبينكم كتاب  بيننا   : وقالوا  بالهزيمة 
المتعبدون على جهل  أولئك   : بقوله  السابق  الموقف  على 
والجنود الذين هم غير واعين تأثروا  بالدعايات، وأضاف : 
وهكذا  سيحصل في كل عصر ألي فئة ، وإن انطلقوا تحت 

اسم أنهم جنود الله ، وأنصار الله ..
الذي  العمل  على  فسيجنون  ناقص  إيمانهم  ما كان  إذا 
انطلقوا فيه ، سيجنون على األمة التي يتحركون في أوساطها� 
باسم  انطلقوا  من  وهم  بعدهم  من  األجيال  على  سيجنون 
الله، وأن يكونوا من جنده ، لكن  أنهم يريدون أن ينصروا 

إيمانهم ناقص ووعيهم ناقص.
ت��ب��دو ك��ل��م��ات ال��س��ي��د ال��س��اب��ق��ة م��وج��ه��ة إل���ى أن��ص��اره  
هي  مما  أكثر  ال��ق��رآن��ي  الثقافي  مشروعه  ف��ي  والمنخرطين 
لآلخرين، ولذلك نراه كرر إيراد لفظة » أنصار الله« ، ومن 
في ظل  لكن  في سبيله  يجاهدون  أنهم  بالمعتقدين  وصفهم 
ال  الصفات  تلك  أصحاب  أن  مؤكدا  ناقصين،  وإيمان  وعي 
من  أجيالها  ومستقبل  األمة  على  جناية  وال  خطورة  يقلون 

غيرهم من األعداء والمتربصين .

الحوثي  الدين  بدر  حسين  السيد  طرحه  ما  أهمية  وتبرز 
كأهم ما يكون في هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها اليمن 
إقباال  ت��زال  وال  شهدت  التي  الله«  »أنصار  ومسيرة  عامة، 
جماهيريا كبيرا يتطلب تكثيف الجهود المخلصة والصادقة 
الغفيرة  الجماهير  وتبصير  ال��ج��دد  األن��ص��ار  ت��أه��ي��ل  ف��ي 
وتثقيفهم واالرتقاء بوعيهم إلى مستوى يؤهلهم ألن يكونوا 
لله  الكامل  واإلخالص  اإليمان  حالة  ترسيخ  عبر  لله  أنصارا 
وحده ال لغيره في قلوبهم، والثقة المطلقة بوعوده والخوف 

من وعيده... 
التي  اإلعالمية  الدعائية  والحرب  الشائعات  وبمقابل 
فإن  الله«   »أنصار  مسيرة  ضد  المعارضة  أح��زاب  تشنها 
كبيرة  الحوثي  الدين  ب��در  حسين  السيد  أتباع  مسؤولية 
الوعي  أن  إل��ى  اإلش���ارة  يقتضي  اإلن��ص��اف  أن  على  وعظيمة، 
شباب  به  يتحلى  ال��ذي  المدني  القرآني  والسلوك  السياسي 
والمتعاطفين  الله«  »أنصار  مسيرة  ال��ى  المنتمين  الثورة 
يحاولون  والفاسدين كثيرا ممن  الظالمين  أغاض  معهم قد 
النيل من الصورة  الرائعة والسلوك القويم ألولئك الشباب 
تأمل كالم  إلى  العودة  الجميع  فواجب  ذلك  ومع  األطهار، 
التخاذل  خطورة  ح��ول  الحوثي  الدين  ب��در  حسين  السيد 
في  وضعف اإليمان خاصة في هذه األيام  بعمق ومسؤولية 
ظل ما تعيشه هذه األمة من ) موجهة  صريحة مع اليهود 
التضليل  في زمن  ،ونحن  وإسرائيل  أمريكا  ، مع  والنصارى 
في   ، الخبيثة  ووسائله  المكر  أساليب  في  ذروت��ه  بلغ  الذي 
المواجهة  أن  ي��رى  السيد  ف��إن  لذلك   ، الشديد(  خ��داع��ه 

تتطلب جندا يكونوا على مستوى عال من الوعي ..
وفي مقطع آخر من ملزمة » في ظالل مكارم األخالق« تنبأ 
السيد مبكرا بما سيواجهه الصادقون والمنطلقون في نصرة 
يعايش  وكأنه  والفساد،  والزيف  الباطل  ومواجهة  الحق 
معنا هذه األيام الحملة التكفيرية التحريضية التي تخوضها 
وأنصار  الثورة  المعارضة ضد مسيرة شباب  أحزاب  بعض 
الحق في صعدة  فيقول: وأنت جندي تنطلق في سبيل الله 
سترى كم ستواجهك من دعايات تثير الريب ، تثير الشك، 
في الطريق الذي أنت تسير عليه، تشوه منهجك � وحركتك 
ومتنوع  كثير  وتضليل  كثيرة  دع��اي��ات  اآلخ��ري��ن،  أم���ام 

ومتعدد بوسائل  مختلفة ما بين ترهيب وترغيب..
التي  وال��ك��ذب  الدعاية  حمالت  مواجهة  أساليب  وع��ن 
تتوالها فرق الصد عن سبيل الله ال يتحدث السيد عن شيء 
كما يؤكد على مواصفات الفرد المؤمن الواعي الذي يؤهله 
وعيه إلى معرفة الحقائق ويسهل عليه اكتشاف الدسائس 
والمؤامرات وهنا يقول : )الجندي المسلح باإليمان إذا لم 
يكن إلى درجة أن تتبخر كل تلك الدعايات وذلك التضليل 
الحق  وجد  ما  متى  ألنه  الباطل  إلزه��اق  أهال  فليس  أمامه 
سيزهق  فإنه  ويفهمه،  ب��ه  ينطق  أن  يستطيع  م��ن  ووج��د 

 : تعالى  قال  أو مصدر كان،  أي جهة  ، من  بأنواعه  الباطل 
وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا( 

وعن مواصفات الحق الذي يزهق الله به الباطل يضيف 
: إنه الحق الذي يقدم بصورته الكاملة، بجاذبيته بجماله، 

بكماله، بفاعليته وأثره في الحياة ، هو من يزهق الباطل..
مذاهب  له  ت��روج  ما  الدين  بدر  حسين  السيد  ويرفض 
تقف  من  هي  وإرادت��ه  الله  قدر  أن  من  والقدرية  المرجئة 
وراء تمكين الكافرين والظالمين، وضعف وهوان المؤمنين 
ما  غالبا  ال��ت��ي  المقولة  ه��ذه  ب��ط��الن  وي��ؤك��د  وال��ص��ادق��ي��ن، 
يكونوا  دائما  الحق  أهل  من  والعامة  البسطاء  على  تنطلي 

مستضعفين وأن هذا شأن الدنيا !!  
ويقول إن المنطق السابق هو منطق من ال يعرفون كيف 
يقدمون الحق ، منطق ال يستقيم مع قول الله تعالى » وقل 

جاء الحق وزهق الباطل«
وتوقف السيد   أمام عبثية »اإليمان« المهزوز والضعيف 
الذي نحن )األمة( عليه وهو اإليمان أو الحق الذي استنكره 
قائال : لماذا ال يكون الباطل زهوقا أمام اآلالف من مدعي 

اإليمان من مختلف المناطق؟؟؟
 وعن خطورة التخاذل أشار السيد إلى أن انتصار الدولة 
أمة أخرى غير  األموية وتمكنها من قهر اآلخرين وصناعة 
أن  وسلم  واله  عليه  الله  صلى  محمد  النبي  أراد  التي  األمة 
من  وت��خ��اذل  ب��ل  فقط،  األم��وي��ي��ن  ق��وة  سببه  ليس  يبنيها 
وضعف  إيمانهم  قلة  )بسبب(  الحق  جند  اس��م  يحملون 

وعيهم، 
وتساءل لماذا انتهت معركة صفين دون هزيمة معاوية 

وقد كانت مؤشرات الهزيمة بدأت ؟؟
اإلمام  الجنود من صف  أولئك  تخاذل  : عندما  ويجيب 
اإلم��ام  يقف  أن  إل��ى  الحال  وص��ل  حتى  راي��ت��ه،  وتحت  علي 
الحسن مقهورا واإلمام الحسين آلت قضيته إلى أن يقتل في 

كربالء بسبب ماذا؟
اإليمان  ضعف  يصنعه  الذي  التخاذل   ، أصحابه  تخاذل 

وقلة اليقين وانعدام الوعي،
حين  العراق  ألهل  علي  اإلم��ام  بتحذير  السيد  واستشهد 
قال لهم : إني ألخشى أن يدال هؤالء القوم منكم الجتماعهم 
الَْقْوَم  َه���ُؤاَلِء  أَنَّ  أَلَظُ��نُّ  حقكم«   عن  وتفرقكم  باطلهم  على 
ُكْم. ِقُكْم َعْن َحقِّ َسُيَدالُوَن ِمْنُكْم ِباْجِتَماِعِهْم َعَلى َباِطِلِهْم َوَتَفرُّ
الهدى  وق��ادة  الحق  أئمة  عن  الناس  تخاذل  سبب  وعن 
أشار السيد إلى معنى لطيف ومهم يفصح عن الواقع حيث 
قال : هكذا يعمل الناس الذي وعيهم قليل ، من ال يعرفون 
الرجال ، من ال يقدرون القادة، وعلى لسان أولئك المتخاذلين 
أنا آمن من جانب )إم��ام العدل(، وض��رب  لذلك   إني  قال : 
الضنة  أو  التهمة  على  يقتلني  أن  أخ��اف  ال  )ع(،  بعلي  مثال 
، ال  اغتيال  لي  يدبر  أن  أخاف  ، ال  يعمل معاوية  كما كان 

لي أخاف أن يصنع لي مشاكل ، ال أخاف  ي��وج��د   أن 
خصوم يصنعهم من هنا أو هنا فكانوا يأمنون جانبه، 

ويضيف:  فعال من الذي سيخاف من اإلمام علي أن يمكر 
به أو يخدعه أو يضره أو يؤلب عليه كما يعمل الكثيرين، 
ويخلص السيد إلى أن الناس الذين وعيهم قاصر وإيمانهم 
ضعيف هم من يعيشوا هذه الحالة : كالم كثير وتحليالت ، 
وتثاقل وتثبيط وهم في ظل شخص عظيم كعلي بن أبي طالب 

)ع( ألنهم يأمنونه..
وقال: إن المفروض أن ذلك القائد العظيم ممن يجب أن 
أكون وفيا معه ألن حالة الشعور باألمان من جانبه يعني أنه 
رجل عدل ، رجل إيمان ، رجل حكمة ، فهذا الذي أفي معه 

واقف إلى جانبه وأضحي تحت رايته بنفسي ومالي ..
تحدث  الهدى  أئمة  ظل  في  العدل  أهمية  إلى  ولإلشارة 
المستبدة  النظم  ظل  في  المزرية  الرعية  حالة  عن  السيد 
وحكام الجور، وقال:  أليس الرعية ال يأمنون على أموالهم 
وأسرهم  وأبناؤهم  الطواغيت  أتباع  وحتى  بل  وأعراضهم، 
الطمأنينة  حالة  على  يحصلون  ال   ، إليهم  المقربين  وأقرب 
السابقة ، ألنه أي الطاغية يعرف أن ابنه ربما يخدعه يمكر 
به ليأخذ السلطة ، ربما قائده ذلك العظيم يمكر به ويأخذ 
السلطة ، فهو يخطط  له في الوقت الذي ينفذ مهامه � القائد 

يخاف وهو يخاف ) بفتح الياء في األولى وضمها في الثاني( 
الطاغية  ال���دول  أن  ال��دي��ن  ب��در  حسين  السيد  يؤكد  ث��م 
هكذا يكون حال الناس فيها، هكذا يخاف الناس حتى وهم 
يعملون لله،  وذكر أن سبب تلك الحالة هو ضعف اإليمان 
فمتى ما جاء ألهل العراق كالحجاج كصدام انقادوا وخضعوا 
وتجاوبوا وخرجوا بنصف كلمة، لكن اإلمام علي كان يقول: 

)قاتلكم الله يا أهل العراق لقد مألتم صدري قيحا (
وال  يوبخهم   ، رجال  وال  الرجال  أشباه  :يا  يوبخهم  وكان 
والكلمات  البليغة  الخطب  بعد  إال  يتحركون  ال  يخرجون 
الدنيا  ف��ي  العاقبة  وس��وء  الله  بسخط  المتوعدة  الجزلة 
ألنهم كانوا  متثاقلين  خ��رج��وا  خ��رج��وا  م��ا  وإذا  واآلخ����رة،  

يأمنون جانبه..
بدر  حسين  السيد  قدمها  عميقة  وق��راءة  معان كثيرة    
الدين الحوثي ألهم أمراض األمة المتمثلة في ضعف الوعي 
يتسع  ال  المقام  أن  غير  المسؤولية،  تحمل  عن  والتخاذل 
لمزيد من السرد ونلفت عناية القارئ إلى ملزمة »في ظالل 
مكارم األخالق« 1� 2 لمزيد من الفائدة المعرفة والى لقاءات 
الدين  ب��در  حسين  القائد  السيد  فكر  ظ��الل  في  متجددة 

الحوثي رضوان الله تعالى عليه .

الوطن  مناطق  من  العديد  في  الثائرة  الجماهير  ت��واف��دت 
إلحياء ذكرى استشهاد اإلمام اإلعظم زيد بن علي بن الحسين 
بن علي بن أبي طالب عليهم السالم,  وفي صنعاء أكتظت صالة 
التي  المناسبة  لهذه  إحياء  باآلالف  والثقافي  بدرالعلمي  مركز 

شارك فيها  العديد من العلماء و المنشدين والشعراء. 
شباب  لحركة  العام  المنسق  المداني  خالد  األستاذ  وتكلم 
هذه  مثل  من  يستفيدوا  أن  على  الجماهير  وحث  الصمود,  
اإلمام  من  يقربهم  عمل  ببرنامج  منها  ويخرجوا  المناسبات, 
به,  ويتشرفون  إليه  يعتزون  الذي  زيد  اإلم��ام  ومنهج   ، زيد 
وأن يخرجوا بما ينفعهم مما تتطلبه المرحلة  بعيدا عن ضياع 

األوقات وأن ال يخرجوا من هذه المناسبات كما دخلوا.
 وألقى الدكتور المرتضى بن زيد المحطوري كلمة عن اإلمام 
بالحاضرين  ترحيبه  وبعد   ، والثوري  الفكري  ومنهجه  زيد 
الظلم،  يرفض  ثائر  يتكلم)أمام كل حر  انه  والحاضرات وضح 
وترتفع هامته عن المذلة للظلمة والطغاة ..وأن الزيدية إنما 
هي نسبة جهاد(   وأن زيد) صورة مصغرة أو صورة طبق األصل 
بنى  اإلم��ام زيد  )ه��ذا  أبي طالب( وق��ال:  بن  الكرار علي  لجده 
شخصيته على أسس: أن يكون أعلم الناس، وأن يكون األشجع، 
وأن يكون األكرم، واألسمح، واألورع، وأن يكون أرحم الناس، 
في  يكون كالوجه  أن  يجب  القائد  يكون؛ ألن  وأن  يكون،  وأن 
شخصيته  في  رسم  ولذلك  الوجه،  من  العينين  بل  ال  البدن، 
ال��ذي  القائد  اآلم���ر  شخصية  م��ن  ال��زي��دي��ة  عنه  ت��ح��دث  م��ا 
المنكر،( وذكر  بالمعروف والنهي عن  إلى األمر  الناس  يدعو 
إلى كتاب  ندعوكم  إنما  وهي:  زيد  اإلم��ام  دعوة  نص  فضيلته 
إلى جهاد  وأدعوكم  الظالمين،  وإلى جهاد  الله وسنة ورسوله، 
الظالمين، والدفع عن المستضعفين .. وقسم الفيء بين أهله 
ورد المظالم.  ونصرتنا أهل البيت على من نصب لنا الحرب،(   
يعني تنصروا اإلمام الحسين ضد يزيد واال ال؟ تنصروا اإلمام 
ضد  علي  ب��ن  زي��د  اإلم���ام  تنصروا  ال؟  واال  معاوية  ض��د  علي 
في  والشفافية  الوضوح  ذكر  إلى  وعاد  ال؟  واال  الطاغي  األحول 

البيعة لإلمام زيد التي كان يطلبها من أصحابه وأنه كان إذا 
اتاه المبايع قال له:) أتبايع على هذا؟ فإذا قال نعم: وضع يده 
على يده وقال: عليك عهد الله وميثاقه وذمته وذمة رسوله، 
لتفين ببيعتي، ولتقاتلن عدونا، ولتنصحن لنا في السر والعالنية 

فإذا قال : نعم، مسح يده على يده وقال: اللهم اشهد(
المذاهب  مع كل  للتعايش  قابلون  الزيدية  أن  إلى  وأش��ار   
اإلسالمية،  وذكر من األدلة على ذلك  بالبحر الزخار قائال هذا 
بكتب  مملوء  األمصار  علماء  لمذاهب  الجامع  الزخار  البحر 
أهل البيت، وكل دوواين الحديث ، أي مذهب أفسح من هذا 
بكتاب  المشكلة  األحاديث  تقرن  أن  بشرط  ولكن  المذهب؟ 
الحديث  ف��ي  شكك  إذا  غيرنا  ال��م��دارس  لكن  وج��ل،  ع��ز  الله 
عبدالله بن المبارك ردوه، ولكن إذا شكك فيه القرآن تجاهلوا 

ونبه  الحديث؟(  يرد  بأن  أول��ى   المشككين  فأي  الله!  كتاب 
تلو  تضحيات  قدموا  البيت  وأه��ل  الزيدية  أن  إل��ى  فضيلته 
التضحيات وقد قتل منهم في عهد المقتدر العباسي 77 من 
الساللة  من  وهو  األصبهاني  الفرج  أبا  أن  ،ون��وه  البيت  أهل 
األموية قد خصص كتابه )مقاتل الطالبيين(  لذكر من قتل من 
أهل البيت عليهم السالم .. وبعد حديثه عن ثقافة الخضوع 
باسم  تأتي  كانت  التي  الفاسدة  واألنظمة  والحكام  للسالطين 
الدين ، والقضاء والقدر ، وأتت  بروايات كاذبة  توجب طاعة 
األمير وإن فعل وفعل, وشاع فيها فكرة  أن الحق يعرف بكثره 
أهله ... قال: )ال تقلقوا: الحق هو الحق، الحق يعرف بالحق ، 
وليس بالرجال ؛ فاعرف الحق تعرف أهله.( وأكد أن )الثورات 
المعاصرة زيدية ألن ثقافة الشعوب:  ثقافة اسمع وأطع إال أن 

الخناق، وبلغ  الخناق، ضاق  لما ضاق  بواحا، ولكن  تروا كفرا 
السيل الزبى- انهد الجدار وتدفقت الماليين مثل الموج، مثل  
أمواج البحار، وكسرت الحاجز، وثارت على الظالمين، وطبقت 

المبدأ الذي طبقناه منذ زمن اإلمام علي سالم الله عليه( 
زيد,  اإلم��ام  طريق  على  يستمروا  أن  على  الحضور  وح��ث 
طريق األمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائال: )أنتم رجال 
َكرٍّ ال فر ، رجال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، والله 
وعبدالملك  مر،  بواقع  اصدم  ألنه   إال  السيف  زيد  ما حمل 
األكبر،  الحج  يوم  في  األموي- كان يصرخ  بن مروان-الخليفة 
هذا الطاغية  الجبار: أيها الناس من قال لنا: اتق الله قطعنا 
عنقه..!! واإلمام زيد قال: ال يصغر أحد عن أن يأمر بتقوى 
الله . ولذلك عندما  الله، وال يكبر أحد من أن يقال له:  اتق 

اصطدم بجدار الطغاة قال: من أحب الحياة عاش ذليال.(
وعلق على فقرة من فقرات دعوة اإلمام زيد وهي قوله: ورد 
المظالم بقوله:  اليوم عندنا في اليمن ثورة، وبه ناس ثائرين  
منكم الله يحفظكم غارقين إلى عرق األذان مظالم، فإذا أنت 
ثائر أول رد حق الناس، وتب إلى الله، وتخلى عن ما خلست: 
أراض��ي وعقارات وم��زارع، ودواوي���ن، ودكاكين وأرص��اد،  من 
الله عليه، وإال فالمفروض  وبواخر وعجائب، ومن تاب تاب 
مثل ما قال عمر بن عبدالعزيز: ال أجد مخرجا -ألحد أوالد 
على  بثمنك  وأتصدق  العبيد  سوق  في  أبيعك  إن  إال  م��روان- 

فقراء المسلمين؛ ألنه نبت من حرام. نبت من حرام
يكون  أن  طالب  المقبلة   المرحلة  عن  حديثه  سياق  وف��ي 
يتفرعن  وأال  للشعب  الخادم  بصفات  متحليا  القادم  الرئيس 

عليهم.
بن  إبراهيم  العالمة  المناسبة  إحياء  في  ش��ارك  وق��د  ه��ذا 
محمد الوزير والعالمة محمد حسين الدرب والعالمة محمد 
الماخذي.  كما أقيمت الذكرى بصالة الشموخ شارع  القيادة، 

وتخلل الفعالية العديد من الكلمات والفقرات اإلنشادية.

العالم���ة المحطوري: الثورات المعاصرة زيدية،  وأس���اس الث���ورة  رد المظالم  وإرجاع  الحقوق
في ذكرى استشهاد حليف القرآن، اإلمام زيد بن علي عليه السالم
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الحاكم  ع��الق��ة  ثقافة  ف��ي  كبيرة  ص��ح��وة  يشهد  العربي  العالم 
على  ثورات  العربية  البلدان  من  الكثير  تشهد  حيث   ، بالمحكوم 
اليوم  في  علينا  تحل   ، الظالمين  الحكام  على  و  الجائرة  األنظمة 
الموافق ل25 / من شهر المحرم / ذكرى الثورة اإلسالمية الكبرى 
، ثورة اإلمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب  ، إمام 

الثوار و سيد األحرار سالم الله على روحه الطاهرة الشريفة ..
اإلمام الشهيد زيد بن علي إمام الثائرين:

زيد بن علي حليف القرآن ، الذي عكف على القرآن وتشربه حتى 
سار في كيانه مسرى الدم في الشريان ، ثم قال : إن القرآن يأبى علي 

القعود  تحت سيادة الباطل و حكومة الظلم و الجور ..
و  ثار زيد  الباطل كما  فليثر ضد   ، اإلم��ام زيد  و من كان يجل 

ليهتف بهتاف إمام الثائرين » من أحب الحياة عاش ذليال « .. 
عندما  تسلط  الظلم و البغي و الجور ، واستشرى الفساد ، و 
أصبح اإليمان و اإلسالم يتراجع أمام الثقافات المغلوطة ، في زمن 
الحاكم الجائر الخليفة األموي » هشام بن عبدالملك بن مروان« 
لمناصحة   ، القرآن  لنداء  مستجيبا  علي  بن  زي��د  اإلم��ام  تحرك   ،

الخليفة الظالم ،
و لسانه يصرخ بمقولته الشهيرة » ليت أن يدي معلقة بالثريا 
فأقع على األرض أو حيث أقع فأتقطع قطعة قطعة و أن الله يصلح 

حال هذه األمة «  ..
الحيل  إال  الحاكم  النظام  من  يلق  لم   ، كاملين  عامين  بعد  و 
والمكائد، دعا إمامنا و سيدنا زيد الثائر  الشعب المؤمن الحر إلى 

الخروج إلسقاط النظام..
اإلمام زيد بن علي يثبت في ساحة الحرية:

لم يبال سيد الثوار و قائد األحرار زيد بن علي ال بقلة األنصار و ال 
بقوة النظام الجائر، و تقدم بصدق و إباء وصمود، هو وكل الثائرين 
الزيدية ليمألوا ساحات التغيير و الحرية، و أعينهم تنظر إلى فرج 

الله القهار و ألسنتهم تصرخ » من أحب الحياة عاش ذليال « 
الزكية  الحرية يقدم روحه  في ساحة   فاإلمام زيد بن علي ثبت 
فبينما كان  األمة،  حال  وإصالح  التغير  في سبيل  و  الله  في سبيل 
الثوار األحرار بقيادة زعيمهم زيد بن علي البطل المغوار، يتدون 
أقدامهم في ساحة الثورة و العزة و الكرامة، أقبلت عليهم طالئع 
جيش النظام األموي الفاسد، وقد وضعهم الخليفة الباغي هشام بن 
عبد الملك بين خيارين ال ثالث لهما » إما السلة و إما الذلة » ، إما 
حياة الذل و المهانة واليعة له والدخول تحت سلطانه، و إما أن 

تسل السيوف من دونهم ..
عليه  علي  بن  زيد  اإلم��ام  أبى  فقد   ، الذلة  منهم  هيهات  لكن  و 
الله،  الطاهرة فداء لدين  إال أن يقدموا أرواحهم  السالم وأصحابه 
و قربانا في سبيل نيل العزة و التحرر من قيود الباطل و حكومة 

الجور.
وسطر بدمه الطاهر أروع صورة للمسلم الحر ، للمسلم الثائر ، 
للمسلم العزيز الذي يرفض الذل ويرفض الهوان ..فمن كان حقا 
ثائرا، من كان حقا حرا، فليكن زيديا عزيزا يرفض الذل الهوان، و 

ليخلع عنه ثياب الذلة و ثياب الجبن و ثياب المسكنة، و ليثبت 
الباطل،  قوة  مهما كانت  الكرامة،  ساحات  في  الحرية  ساحات  في 
نيل  في سبيل  لو قدم روحه و دمه  و  الظالم،  قوة  و مهما كانت 
الشهادة سوف تكون من  أو  فالنصر  الحرية، وإصالح حال األمة، 

نصيبه، و األجيال ستدين بالوالء لروحه و لدمائه الزكية .. 
مبدأ الخروج على الظالم، مبدأ كل الزيدية:

م��ألوا  ال��ذي��ن  األح���رار  المسلمين  فخر ك��ل  بكل  و  ه��م   الزيدية 
الساحات و صرخوا في كل مكان وفي كل البلدان ، بشعار اإلمام زيد 
بن علي »الشعب يريد إسقاط النظام« ، صرخة صادقة، مخلصة ال 
يريدون من ورائها إال وجه الله و إصالح حال األمة و التحرر من 

قيود الذلة والمهانة التي نزعت من كل مواطن عزته و كرامته ..
الرافضة، ومحاولة االلتفاف على ثورة اإلمام زيد بن علي:

أثناء تواجد اإلمام زيد بن علي وأنصاره الثوار  داخل ساحة الثورة، 
نيل  الله وفي سبيل  في سبيل  لتقديم أرواحهم رخيصة  مستعدين 
الحرية والعزة والكرامة، إذا بمجموعة  يدعون الثورية يتملصون 
و يتراجعون إلى الخلف جبنا منهم ورغبة بأنفسهم، و ارتضاء منهم 
بحياة الذل والمهانة، ولكي ال يضحوا بالقليل وال بالكثير في سبيل 

الله، و في سبيل الحرية وإسقاط النظام الجائر الظالم.
في  بالبقاء  إقناعهم  أجل  يحاول معهم من  زيد  اإلمام  وبينما كان 
وذلتهم،  وخنوعهم  لجبنهم  تبريرا  األع��ذار  يختلقون  الساحة، كانوا 
الجور،  سالطين  حكم  تحت  والمهانة  بالذل  رض��ي  من  كل  ليصبح 
فقال لهم اإلمام زيد عليه السالم: إذهبوا فأنتم الرافضة. انتم الذين 
»هو  ف�  هذا  فعل  ومن  الظالم,  الحاكم  على  الخروج  مبدأ  ترفضون 
الرافضي« أيا كان مذهبه، وأيا كان فكره، وأيا كان معتقده،  فالرافضة 
هم كل من رفض الخروج حسب مبدأ اإلمام زيد بن علي على الحاكم 

الجائر والنظام الظالم. وال فرق بين رافضة األمس ورافضة اليوم.
الذي  السبب  الجائرة هو  األنظمة  الثورة من أجل إسقاط  مبدأ 
من  اإلسالمية  األم��ة  أع��داء  ورائهم  وم��ن  الظالمين  الحكام  جعل 
األمم  على  ال��ح��روب  أش��رس  و  أس��وأ  يشنون  النصارى   و  اليهود 
القرآنية،  الثقافة  و هذه  الفكر  اجتثاث هذا  أجل  والشعوب، من 

محاولة  إلبقاء  الظالمين في الحكم.
قبح  ع��ن  م��أس��ي كثيرة كشفت  ت��ك��ررت  م��أس��اة ك��رب��الء،  فبعد 
وهمجية النظام األم��وي،  فلم يكتفوا بقتل اإلم��ام  زيد، فقد حز 
ال��ف��رات،  نهر  ف��ي  رأس��ه و صلبت جثته، وأح��رق��ت  وذر رم��اده��ا 
واستمرت تلك الجرائم بحق كل مسلم حر ثائر، بحق يحيى بن زيد 
و عبدالله الكامل و محمد بن عبدالله النفس الزكية و إخوته يحيى 
و إبراهيم ، في ظل حكم بني أمية ثم أبي جعفر المنصور الذي جمع 
أئمة أهل البيت الزيدية في قبور و تحت األرض وهم أحياء حتى 

لقوا الله شهداء ..
الصور  بأبشع  التي شهدتها محافظة صعدة  الحروب  وما كانت 
اإلجرامية، إال عندما عاد أهلها إلى الطريق الصحيح، و أحيوا من 
جديد مبدأ كل الزيدية،  «أن ال شرعية لظالم يحكمنا« ، وما هذه 
إال  والمذهبية،  الطائفية  الفتنة  باسم  اآلن  تحاك  التي  المؤامرات 
من أجل محاربة هذا الفكر وهذا المبدأ ومحاصرته قبل أن ينتشر 

ويصعب على الظلمة القضاء عليه واجتثاثه ..

ليس ذلك فحسب، بل حتى ما يحدث اآلن من جرائم قتل وسفك 
للدماء في تعز وفي صنعاء وفي الجنوب وفي كل مكان يشهد ثورة 
حقيقية صادقة، فإن سببها الوحيد هو وقوف أبنائها صفا واحدا 
خلف سيدهم، إمام كل الثائرين، زيد بن علي بن الحسين صارخين 
يريد  الشعب  الظلم  «  إنهاء  يريد  الطاغوت،«الشعب  وج��ه  في 

إسقاط النظام« ..
الحرية  تعشق  نفوس  بقيت  فطالما  ال��ت��ح��دي...  وسيستمر 
بكل  تعمل  الجور  وآلة  البغي  آلة  تبقى  فسوف  الكرامة،  وتعشق 
لكن  و  الحرية  لنيل  الصارخة  األف��واه  تكميم كل  أجل  من  نشاط 
لعشاق  الثوار،  لكل  األح��رار،  لكل  النهاية سيكون حليفا  في  النصر 
العزة و الكرامة، حتى لو لم يبق لهم من السالح إال دماؤهم الطاهرة 

الزكية..
أبواب  اقتحموا  إلى إصالح واقعكم،  اسعوا  األحرار   الثوار  فأيها 
أثبتوا   ، ال��ه��وان،  و  ال��ذل  ثياب  عنكم  اخلعوا  الكرامة،  و  العزة 
النظام، وال  تبالوا بجعجعة  النصر، وال  الصبر مفتاح  فإن  واصبروا 
و  غال  أرخصوا كل  و  مبادئكم،  عن  وتراجع  تخاذل  بمن  تهتموا 
نفيس.. فال أغلى من دين الله وال أغلى من نيل الحرية ولو كانت 

الدماء ثمنا لها ..
ومادامت دماؤكم تسفك نتيجة لحريتكم فاصرخوا بأصوات تهز 

الجبال » إنا في الساحات بقاء حتى يسقط العمالء«
» و سيبقى كل ثائر زيديا، و كل زيدي ثائرا، و الجبناء الخانعون 

لظلم السلطان هم الروافض

المجتمعات وعلى مختلف  في كل  الفاعل  للمرأة دورها 
األصعدة، وفي كل مكان وزمان، ولم تغب المرأة عن ساحة 
األمين  الرسول  على  الوحي  نزل  أن  منذ  اإلسالمية  الدعوة 
–صلى الله عليه وآله وسلم-؛ فكانت خديجة بنت خويلد 
الداعمين  من  وكانت  المؤمنة  المسلمة  للمرأة  مثال  خير 
ربه، وكان  ليبلغه عن  جاء  الذ1ي  والدين  للرسول  األوائ��ل 
للمرأة وجود ملفت مع اإلمام الحسين في كربالء، وقامت 
المحتسبة  الصابرة  المرأة  بدور  علي  بنت  زينب  السيدة 
الذي  الحسين  ونساء  أطفال  عن  للمسؤولية  المتحملة 
قدم روحه فداء لدين جده المصطفى صلى الله عليه وآله 
واحدة  المرأة  فكانت  بعد  فيما  المرأة  تختف  ولم  وسلم، 
على هشام  في خروجه  علي  بن  زيد  لإلمام  المناصرين  من 
بن عبدالملك، والتأريخ إن لم يذكر لنا أسماء هؤالء النسوة 
فإنه لم ينس أن يذكر لنا بعض مواقفهن وتضحياتهن، وما 
خل بهن من السلطة األموية من التعذيب والتنكيل، فقد 
بن  يوسف  أن  األش���راف538/2:  أنساب  في  البالذري  ذكر 
ْت زيًدا على أمره؛ فأمر بها  عمر والي الكوفة أخذ امرأة َقوَّ
أن تقطع يدها ورجلها، فما تلكأت وما ضعفت وما طلبت 
الرحمة، لكنها طلبت الستر، فقالت: اقطعوا رجلي أوالً حتى 
ولم تحسم)تركت  يدها ورجلها  ثيابي، فقطعت  علي  أجمع 

تنزف ولم تكو( حتى ماتت. وضرب عنق زوجها.

أن تؤوي يحيى بن زيد  أمها  أش��ارت على  ام��رأة  وضرب 
خمسمائة سوط. وبعث يوسف بن عمر إلى أم امرأة لزيد 
جِت زيًدا؟  أزدية فهدم دارها، وحملت إليه فقال لها: أَزوَّ
إليك  خطب  ول��و  مطيع،  سامع  وه��و  زوجته  نعم  قالت: 
فجلدها  ثيابها  عليها  شقوا  فقال:  لزوجته.  إذ كان كذلك 
تعريني  بعربي  أن��ت  م��ا  وت��ق��ول:  تشتمه  وه��ي  بالسياط 
بها  أمر  ثم  السياط،  تحت  فماتت  الله.  لعنك  وتضربني!! 
مقابرهم.  في  ودفنوها  قومها  فسرقها  العراء،  في  فألقيت 
ولد  من  السلمي  يعقوب  بن  بعبدالله  يوسف  وأتى  قالوا: 
اإلمام زيد،  بن  ابنته من يحيى  بن فرقد، وكان زوج  عتبة 
فقال يوسف: ائتني بابنتك. قال: وما تصنع بها جارية عاتق 
في البيت؟!.. قال: أقسم لتأتيني بها أو ألضربن عنقك. وقد 
بابنته،  يأتيه  أن  فأبى  طاعته،  يصف  هشام  إلى  كان كتب 
بن  الله  عبد  بابنة  يأتيه  أن  العريف  وأمر  عنقه،  فضرب 

يعقوب فأبى فأمر به فدقت يده ورجله.
فالصراع بين الحق والباطل بين الخير والشر، بين األحرار 

والطغاة يبقى إلى يوم القيامة..
وفي ثورتنا السلمية الشبابية ضربت المرأة اليمنية أروع 
تعز قدمت  الثورة  والفداء، فعاصمة  التضحية  في  األمثلة 
القمعي، كما  النظام  الشهيدات وكشفن وجه  العديد من 

كشف أسالفهن طاغية الشام هشام بن عبدالملك.

مسيرات وفعاليات

مسيرة الحياة

المقالح
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يخفى على أحد، ق���وى داخليه مرتبطة بمصالح 
قوى خارجية.

إننا ندين ما أقدمت عليه المعارضة من عودة 
إل���ى االصطف���اف مع الس���لطة اآلث�مة ونس���تنكر 
بش���دة ما تق���وم به بعض قي���ادات األحزاب من 
مح���اوالت إثارة الفتنة الطائفي���ة بين اليمنيين، 
ونؤك���د أن تلك النعرات من قبل أولئك ليس���ت 
س���وى عودة إلى ممارس���ات النظام العميل التي 
أذك���ت النع���رات وأجج���ت الحروب بي���ن أبناء 
الش���عب اليمني الواح���د ضماًنا الس���تمرارها في 
الس���لطة ونهب الثروة، كما أننا على يقين من أن 
إرادة ش���عبنا األبية لن تقف أمامها كل أساليب 
ووس���ائل الس���لطة العميلة بوجهيه���ا القبيحين 
، وس���يواصل أبناء ش���عبنا األبي العم���ل الثوري 
حتى تحقيق حق اليمنيين ف���ي الحرية، والعدل، 

وإقامة الدولة المدنية الحديثة.
وف���ي الوقت الذي نترحم على ش���هدائنا األبرار 
نجدد له���م العهد والقس���م على ع���دم التفريط 
ف���ي تضحياته���م ودمائه���م الطاه���رة ، ونرف���ض 
رفًض���ا قاطع���ا الضمانات الت���ي أعطته���ا مبادرة 
اللق���اء المش���ترك لنظام صال���ح القات���ل وتعفيه 
م���ن المحاكمة جراء ما اقترفته ي���داه اآلثمتان، 
الضمان���ات  تل���ك  يوق���ع عل���ى  م���ن  أن  ونعتب���ر 
شري���كا في دماء أولئك الش���هداء يجب أن يقدم 
للمحاكمة والمس���اءلة وستالحقه لعنة الشعب 

والتاريخ عبر األزمان.
وف���ي الخت���ام نش���ير إل���ى بط���الن كل شرعي���ة 

لمؤسس���ات الس���لطة القائمة تحت أي مس���مى 
أو عنوان غير شرعية الثورة الش���بابية الشعبية 
الس���لمية التي يمثلها الش���باب الحر في ساحات 
الحرية والتغيير في جميع المحافظات اليمنية، 
مجددي���ن العهد والع���زم على إس���قاط المؤامرة 
الخليجية وحكومتها، ونتعهد باستمرار النضال 

السلمي حتى تحقيق كافة أهداف الثورة .
النصر للثورة … الخلود للش���هداء ،، الش���فاء 

للجرحى ،، الحرية للمعتقلين. 
وفي محافظة الحديدة خرجت  مسيرة  

 حاشدة أكدت  على البقاء في ساحات الحرية 
ومواصلة التصعيد الثوري..

 وفي شبوة أكد المحتجون بقائهم في الساحات 
ومواصل���ة التصعي���د الثوري حت���ى تحقيق كافة 
أهداف ثورة الشباب السلمية، ومحاكمة صالح 
وأفراد عائلته وأركان حكمه، ومن ش���ارك في قتل 

المحتجين.
وردد المحتجون شعارات عبرت جميعها عن 

رفضهم منح صالح الحصانة،
وعل���ى م���دار األس���بوع تواصل���ت الفعاليات  

الثورية في اغلب محافظات الجمهورية،  
محافظة الضالع شهدت عصر الثالثاء مسيرة 
نس���ائية حاش���دة ف���ي مدين���ة دم���ت تعه���دت 
باالس���تمرار ف���ي درب الث���ورة الس���لمية ورفض 
أية حصانات أو ضمان���ات لصالح وأركان نظامه 

لإلفالت من العقاب.
مدينة ذمار ش���هدت مس���يرة حاش���دة صباح 
الثالثاء  شارك فيها اآلالف، أكدت على مواصلة 
الثورة الس���لمية حتى تس���تكمل جميع أهدافها، 

وج���دد المش���اركون ف���ي المس���يرة تأكيدهم على 
اس���تمرار الث���ورة الس���لمية، الت���ي مثل���ت إرادة 
الش���عب اليمني، في التخلص من النظام الفردي 
العائلي، المستبد والفاسد، من أجل الوصول إلى 
وطن تس���وده الحرية والعدال���ة والديمقراطية، 

وينعم فيه المواطنون بالعيش الكريم.
وتعه���د ثوار ذمار على الوفاء لدماء الش���هداء 
الطاه���رة، وأرواحه���م الزكي���ة، التي س���قطت في 
ميادين الحرية والتغيير، من أجل الوطن وعزته 
وكرامت���ه، وتحريره من س���طوة العائلة، مؤكدين 
أن نجاح الثورة وتحقيق أهدافها هو ما يس���عى 
إلي���ه كل أح���رار اليم���ن ، إب ، صع���دة ، ع���دن، 
وغيرها  من المحافظات ش���هدت  أيام األسبوع  
العدي���د م���ن الفعالي���ات، الجدي���ر بالذك���ر بأن 
الس���بت الماضي كان يوما مميزا ،  في يوم الوفاء 
لمفجر الثورات العربي���ة التونسي محمد ال� بو 

عزيزي، فقد 
أغل���ب  ف���ي  المحتش���دة  الجماهي���ر  عب���رت 
ث���ورات  المحافظ���ات اليمني���ة  ع���ن واحدي���ة 
الربيع العربي، التي قامت للتخلص من األنظمة 
المس���تبدة والقمعي���ة، مؤكدين بأن الش���عوب 
العربي���ة الثائ���رة والصام���دة في وجه آل���ة القتل 

كشفت زيف األنظمة.

أن المس����يرة خرجت من أجل رف����ض المبادرة 
الخليجي����ة وآلياتها، ورف����ض المجلس الوطني 

الذي ال يمثل الثورة.
يذكر أن مس����يرة الحياة غ����ادرت تعز صباح 
الثالثاء الماضي في طريقها الى العاصمة صنعاء 
وم����رت بمدينة القاع����دة ومدينة إب مش����يا 
عل����ى األق����دام ،ويقول القائمون على المس����يرة 
: إنها تهدف الى ايصال رس����الة ش����باب الثورة 
الى كل وس����ائل اإلعالم والمنظمات والهيئات 
الدولية والعربي����ة والمحلية رفضهم المبادرة 
الخليجي����ة وحكومة المقاس����مة والمحاصصة 
الت����ي تعف����ي صال����ح  م����ن المالحق����ة القضائية 
وتشجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد 

شباب الثورة في مختلف الساحات..
وش����ارك في المس����يرة حوالي 20 ام����رأة بينهن 
قيادات في الثورة الش����بابية السلمية، وسيارة 
تابع����ة لله����الل األحم����ر بمحافظ����ة إب ،وحلق 
الطيران الحربي فوق المس����يرة بعلوا منخفض 
ف����ي مدخل ش����ارع الحوبان ومف����رق ماوية في 

المدخل الشمالي لمدينة تعز..

الجمه���ور في عددها األخي���ر أن من يتحدثون 
بهذا الكالم ويروجون له معروفون وأضاف: 
الثورة ثورتن���ا، ثورة الش���عب اليمني الذي 
خ���رج يبح���ث ع���ن التغيي���ر،  وعل���ى وج���ه 
الخص���وص الش���باب الذين وجدوا أنفس���هم 
خ���ارج منظوم���ة الحك���م ثقافي���ا واجتماعيا 

وسياس���يا وإداريا، فخرجوا يبحثون عن وطن 
وعن مكان لهم.

وع���ن م���ا ت���ردده بع���ض وس���ائل اإلع���الم 
المحس���وبة على الثورة نف���ى أن يكون الكثير 
من���ه ذل���ك ه���و رأي الث���ورة،  لك���ن اإلع���الم 
ال���ذي اقتحم الث���ورة اليمنية لألس���ف ينقل 
ص���ورة ط���رف واحد ،وهو الط���رف الذي نظر 
إل���ى بقي���ة مكونات ا لث���ورة وكأنه���ا زائداً عن 
الحاج���ة،  ويبدي المقالح أس���فه على س���لوك 
ذلك اإلعالم والذي يرى أن نقد الممارس���ات 
الخاطئ���ة لرم���وز النظ���ام الس���ابقة باعتباره 
انش���قاقا ف���ي الث���ورة، أم���ا أن نتح���دث ع���ن 
المكون الثوري األس���اس، عن الحوثيين فهذا 
ال يعتب���ر انش���قاقا، وحت���ى إذا قاتل���ت الحوثي 
فهذا أيضا ال يعتبر انشقاقا،  وإذا تكلمت عن 
العلمانيين والمدنيين واعتديت  على  النساء 
المتظاه���رات ف���ي الس���احات فه���ذا ال يعتبر 

انشقاقا في الثورة..
وح���ذر المقال���ح م���ن مخاط���ر التحري���ض 
اإلص���الح  بي���ن  الص���راع  أن  وق���ال  الطائف���ي 
والحوثيي���ن ه���و صراع خطير عل���ى اليمن وأن 
اليمنيين لن يقبلوا صراعا كهذا مش���ير إلى أن 
المش���ترك يعاني اختالال كبي���را، وأن اإلصالح 
حاول الس���يطرة على الثورة وتوجيهها بعقليه 

حزبية ضيقة..
المقال���ح ال���ذي تح���دث ع���ن أش���ياء كثيرة 
أك���د عل���ى أن إش���كالية الثورة ألن ج���زءا من 
مرجعيته���م  المواليي���ن  وكل  المعارضي���ن 

السعودية

عرقل����ة المس����يرة، وانتق����د م����ا تناولت����ه بعض 
وس����ائل اإلع����الم عن اله����دف منه����ا، وقال إن 
اخت����زال المس����يرة به����دف واح����د ه����و »رفض 
الحصان����ة« اجحاف بح����ق المش����اركين ،وأكد 

ثائرات في ساحة اإلمام زيدكل ثائ���ر زي���دي ، و كل زيدي ثائر
قرين القرآن

زامل ثوري ش���عبي في ذكرى اإلمام زيد
ط�����ائ�����ر األش�������������واق ق������م ب����ل����غ س���الم���ي

خ�����ص م���ن���ه���م زي�������د م����ص����ب����اح األن�������ام

اإلم������������ام ال�����ح�����ر ي����������روي ك������ل ظ���ام���ي

م�����ن أح������ب ال���ع���ي���ش ي���ح���ي���ا ف�����ي ظ���الم

ي�����ا ح���ل���ي���ف ال�����ذك�����ر ي�����ا ب������در ال���ت���م���ام

ال���م���ن���ي���ة ع������ش������اق  واآلل  ل����ل����ن����ب����ي 

ب�����ل�����غ�����ه م������ن������ا م������الي������ي������ن ال����ت����ح����ي����ة

ب�����ال�����دم ال������زاك������ي ك����ت����ب ف���ي���ن���ا وص���ي���ة

ال���دن���ي���ة ي����رض����ى  ال����ح����ر ال  وال����ه����م����ام 

أن�������ت ن����ب����ض ال�����ع�����ز ل���ل���ن���ف���س األب����ي����ة
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لطالما كان ُطوُل ُعمر الثورة في اليمن محَل نقٍد 
قبل  أو من  بالثوار،  المستهزئ  النظام  قبل  من 
أن  دون  بالتنظير  يكتفون  الذين  المتذبذبين 

يكون لهم أُي دورٍ في االنتصار للثورة..
نعم كان ذلك النقُد قادرا على إصابِة الثوار بشيء 
من اإلحباط، خاصًة أن الفئَة الصامتَة كان اليأُس 
فأخذوا هم  أصحاِبها،  نفوِس  إلى  يتسرُب  بدأَ  قد 
اآلخرون يمارسون أنواعاً من التثبيِط لِهمِم الثوار، 
وبدت المعادلُة متجهًة نحو إعالن فشل الثورة. 
ال���ي���وم، ت��ت��غ��ي��ُر ال��م��ع��ادل��ِة ب��ع��د أن أوش��ك��ِت 
ال���ث���ورُة ع��ل��ى ام��ض��اء س��ن��ِت��ه��ا األول�����ى، وَي��ق��ل��ُب 
المقامريَن  كِل  على  الطاولَة  الصادقون  الثواُر 
التغييَر  أن يصنَع  َر  قرَّ ِبُحلِم شعٍب  والمتاجريَن 

الحقيقَي ال المزيف.
إَن الفضَل في ذلك يعوُد لطوِل ُعمر الثورة، فقد 
تكفل بفرزِ الناِس بين ُمواٍل للنظام ومتزلٍف له، 

وبين ثائٍر مزيٍف وثائٍر حقيقي..
ليَس  الشعِب  لدى  واضحٌة  ص��ورٌة  هناك  اليوم 
لُه  ات��ض��َح  ب��ل  فحسب،  ال��داخ��ل  مستوى  على 
َعرَف  لقد  الداخل والخارج،  في  أعداؤه  َمن هم 
تسعى  التي  والدوليُة  االقليميُة  القوى  هي  َمن 
من  ال��ش��ع��ُب  ه��ذا  يتمكَن  أن  دون  للحيلولِة 

تحقيِق ُحلمه.

الثورة،  الفائدَة األولى من طُول ُعمر  تلك كانت 
بنا من حالِة  تنتقُل  أكبر،  فائدًة  اآلَن  ننشُد  إننا 
أظهرِت  أن  فبعد  العمل،  ح��ال��ِة  إل��ى  المعرفِة 
الحقيقيَة،  الصادقَة  الثوريَة  الكياناِت  الثورُة 
في  الكياناُت  تلك  تتجمَع  أن  إلى  بحاجٍة  فنحن 
إطارٍ ثورٍي واحد، أو كياٍن سياسي واحد، يكون 
المعترَك  ت��خ��وَض  أن  على  ق���ادرًة  ُمنظَمًة  ق��وًة 
الثورَي األصعب في المرحلِة المقبلة، وفي الوقِت 
ذاِته يكوُن لها إطاٌر سياسٌي معبٌر عنها ومفاوٌض 

في الداخل والخارج..
إن���ي أرى ف��ي ك��ي��اٍن ي��ض��ُم ث����واَر ت��ع��ز وال��ح��راك 
والحوثيين قوًة ال ُيستهاُن بها قادرًة على تحقيِق 
صياغِة  على  وق��ادرًة  المنشود،  الثوري  الَحسِم 
األقل  على  أو  الالئقة،  الصياغَة  اليمن  مستقبِل 

الحيلولة دون تشويِهه. 
لتناغِم  الثالثَة  المكوناِت  تلك  خصصُت  انني 
مواقِفها منُذ بدايِة الثورِة حتى اآلن، فهي الباقيُة 
من  وهي  النظام،  إسقاط  حتى  الثورِة  خيارِ  على 
رفضت وترفُض المبادرَة الخليجية، وتقُف ضَد 
كِل المؤامراِت الداخليِة والخارجيِة على اليمن.

وع���دن وص��ع��ده كانت  تعز  ف��ي  ال��س��اح��اِت  إن 
بل  بعيِنِه،  ط��رٍف  إل��ى  تتحيْز  لم  التي  الوحيدَة 
مْت نموذجا رائعا في القبوِل باآلخِر والتشارِك  قدَّ

اإليجابي.
لقد كانت القضيُة الجنوبيُة أهَم قضيٍة يطرُحها 

في  لألخوِة  بالنسبِة  صعده  وكذلك  الحوثيون، 
ال��ح��راك، وك��ان��ت ص��ع��دُة وع��دن ت��ش��ارك��اِن تعز 
وأِي  وفعاليٍة  تظاهرٍة  ك��ِل  في  وجراَحها  آالَم��ه��ا 
الساحَة  تعُز  كانت  وِبالمثِل  سياسي،  موقٍف 
إقصاء،  دوَن  الجميَع  استوعبت  التي  الوحيدَة 
السيد  ُصوُر  فيها  ُرفعت  التي  الوحيدَة  الساحَة 
حسين الحوثي جنباً إلى جنٍب مع ُصور جيفارا، 
الساحَة الوحيدَة التي تبرئْت من ُكِل َعصبيٍة أو 

مناطقيٍة أو مذهبيٍة أو حزبية..
َكونهم  ف��ي  يشتركوَن  المكوناِت  تلك  أب��ن��اَء  إن 
النظاِم  ي��ِد  على  وت��ك��راراً  م���راراً  للظلِم  تعرضوا 
السابِق وحلفاِئِه في األمِس واليوم، إن تكْن صعدُة 
النظام،  ِقبِل  من  عسكريًة  حرباً  شهدتا  وع��دُن 
اعتياديٍة  غيَر  تمييزيًة  حرباً  شهدت  تعَز  فإن 
ُعرضًة  جعلتَها  الماضيِة  الثالثِة  الُعقوِد  ط��واَل 

للجفاِف والفقر..
لإلقصاِء  تعرضوا  كما  الُمكوناِت  تلك  أبناَء  إن 
مرًة  ُيقَصوَن  اليوم  فهاهم  صالح،  ُحكِم  ط��واَل 
الثورِة  سارقي  ِمن  بل  الثورِة،  أدعياِء  من  أُخرى 
ال  أن  ذري��ع��ِة  تحَت  ُي��ق��َص��وَن  األدق،  بالتعبيِر 

كياناٍت سياسيًة ُتمثُلهم..
إلى تكتٍل يجمُع  اليمَن والثورَة بحاجٍة ماسٍة  إن 
تعز،  في  األح���رار  بالثائرين  بالحراك  الحوثيين 
القوَة  لكاَن  سريعاً  َتشكَل  لو  أن��ُه  أج��زُم  وأك��اُد 

الضاربَة في اليمن من حيُث الكيف والكم..

كشفت لجنة الوساطة  المشكلة من المجلس الوطني لحل مشكلة دماج 

 ، أبناء محافظة صعدة   الصلح مع  باتفاق  القبول  في  ماطلوا  السلفيين  أن 

وجاء في التقرير المفصل الذي صدر أمس الخميس عن أعضاء اللجنة عدد 

من التوصيات كان أهمها ما يلي : 

   � من خالل المشاهدة للمنطقة لوحظ بأن هناك مبالغة وتضخيماً إعالمياً 

على  الثقيلة  واألسلحة  بالمدفعية  والقصف  المواجهات  حجم  ط��رح  في 

المنازل، حيث لم نجد لهذه األسلحة من أثر في المنازل وكل ما لوحظ هو 

طلقات لرشاش وأسلحة قنص باستثناء ما وجد في ركن المستوصف.

   �  لوحظ بوجود دور أمني )لبقايا نظام صالح(، خاصة وأن التصعيد 

في  الصلح  اتفاقية  توقيع  بعد  الحجوري  أنصار  وتصلب 

تنفيذ  آلية  على  التوقيع  ليلة  نفس  في  11/23 كان 

المبادرة الخليجية.

    � وجد أن هناك تعبئة وتكفيراً لدى الكثير 

من أنصار الحجوري ضد الحوثيين، وشحناً 

التعايش  ح��ق  م��ع  ينسجم  ال  فيه  مبالغ 

السلمي.

    � التناول اإلعالمي على مستوى المواقع 

المحكوم  الفضائية  والقنوات  االلكترونية 

بالمبالغة والتضخيم لزيادة اإلثارة والتصعيد.

�  أبدى الحوثيون استعدادهم وقبولهم للحل      

الذي أخذ مداه على  التصعيد اإلعالمي  وخاصة بعد 

أنصار  قبل  من  النصرة  ودع��وة  واإلقليمي،  الوطني  المستوى 

منطقة كتاف  في  وتجمعهم  دم��اج  ألهل  النصرة  ووص��ول  الحجوري، 

حيث وافقوا على زيادة عدد الجنود المطلوب تمركزهم في جبل البراقة 

عن العدد المتفق عليه سابقاً.

ولمؤتمرهم  صعدة  إل��ى  التغيير  ساحة  من  نزلوا  الذين  للشباب  � ك��ان      

الصحفي المنعقد في نقابة الصحفيين دوراً في عملية التصعيد ،وهذا عائد 

لقلة خبرتهم وعدم معرفتهم بخلفية المشكلة.

� ما طرحه الحجوري خالل لقائنا به في أول لقاء بأن الموضوع وحله أصبح 

ألهل السنة جميعاً، وكذلك ما طرحه مشائخ دماج وأنصاره في يوم الجمعة 

التمترس  إنهاء  بهدف  الجنود  ومعنا  إليهم  وصلنا  عندما   12/9 الموافق 

استكماالً  والبراقة  المشرحة  جبل  في  الطرفين  قبل  من  المسلح  والتواجد 

هبوا  ومن  السنة  أهل  رأي  أخذ  طلبوا  حيث  الموقعة،  االتفاقية  لتنفيذ 

ساحة  في  وتركنا  علينا  ردهم  عدم  بل  التنفيذ،  عملية  وإيقافهم  لنصرتهم 

قرية دماج منتظرين ألكثر من ساعتين ونصف ومعنا الوساطة من مشائخ 

واستمرار  الخالف  إلنهاء  ال��راف��ض  موقف  في  وضعهم  ذل��ك  كل  صعدة، 

المواجهة المسلحة التي ليست في مصلحة الجميع.

الوطني كبيرة تجاه هذا الخالف ،وما  المجلس   ومن هنا تصبح مسؤولية 

ستترتب عليه من آثار على المستوى الوطني وسيفتح جرحاً كبيراً في الوحدة 

الوطنية ولتجنب ذلك وعدم حدوثه ..

عضو لجنة الوساطة  والقيادي في اللقاء المشترك الدكتور  خالد الشيباني 

قال في مقابلة أجراها معه موقع صوت الشورى أون الين أن المشكلة بدأت 

استمرت  إذا  االقتتال  ينتهي  ولن  الحوثي،  أنصار  من  السلفيين طفل  بقتل 

فهل  مسلحين،  أجانب  دماج  في  شاهد  أنه   وأفاد  والتكفير،  التخوين  لغة 

جاؤوا لطلب العلم أم لقتال اليمنيين؟ ومن مشاهدات الشيباني : التهويل 

اإلعالمي وسع الفجوة ، في حين توجد أياد أمنية خفية لبقايا النظام

اتحاد  لحزب  العامة  األمانة  في  وعضو  جامعي  أستاذ  الشيباني  الدكتور   

القوى الشعبية اليمنية انتقد بشدة أداء وسائل اإلعالم بشأن 

بالتهويل والتضخيم داعياً  األحداث في دماج ووصفه 

الرسمية  الفضائيات  تكليف  إل��ى  اإلع���الم  وزي��ر 

بزيارة المنطقة ونقل الحقيقة كما هي.     

في  المشبوه  اإلع��الم  وسائل  بعض  دور  وعن 

توظيف القضية ألسباب خارجة عن السياق 

الطبيعي قال:

اإلعالم عملت  فان وسائل  الشديد  لألسف 

وسع  مما  المشكلة  وت��ه��وي��ل  تضخيم  على 

من  وكثير  الحل،  النجاز  الطرفين  بين  الفجوة 

التهويل اإلعالمي غير صحيح بعد أن رأينا الواقع، 

فما يقال عن استخدام األسلحة الثقيلة في المعركة لم 

نجد آثاراً قوية تدل على ذلك، ماعدا في موقع أو موقعين. أما ما 

رأيناه في قرية دماج فكان عبارة عن آثار ألسلحة رشاشة وأسلحة قنص. 

وإث��ارة  تضخيم  دون  الحقيقة  نقل  في  مسؤولية كبيرة  اإلع��الم  ويتحمل 

ودعا عضو األمانة العامة التحاد القوى الشعبية  وزير اإلعالم إلى القيام 

بدوره في نقل الحقيقة وعدم التضخيم والتهويل،  وأن يتولى وزير اإلعالم 

توجيه القنوات الرسمية لزيارة المنطقة ونقل الحقيقة.

أضاف  صعدة  من  بها  عاد  التي  االنطباعات  حول  س��ؤال  عن  اجابته  وف��ي  

المهمة  االنطباعات   : الوطني  المجلس  من  المشكلة  الوساطة  لجنة  عضو 

واتهامهم  الحجوري  انصار  لدى  والتكفير  خاصة  التخوين  لغة  هي وجود 

للحوثين بأنهم رافضة ويجب قتالهم.  . النقطة الثانية هي وجود أجانب في 

قرية دماج على انهم طالب علم، ولألسف وجدنا مجموعة منهم مسلحين 

أتوا حسب قولهم  أتوا من أجله، فهم  لما  بالقتال وهذا مخالف  ويقومون 

لطلب العلم وليس لقتال اليمنيين، وهذا العبء يجب أن تقوم به أجهزة 

السلطة المحلية المعنية بشروط دخول واقامة األجانب في اليمن، وعليها 

التأكد من أن وجودهم شرعي وحسب القوانين اليمنية المعمول بها. أيضاً 

السابق تعمل على  النظام  لبقايا  تابعة  أمنية  أيادي  المالحظات وجود  من 

تأجيج المشكلة وبشكل خفي وال تريد للمشكلة أن تحل.

 ما أضمر  أحٌد شيًئا إال ظهر على فلتاتا لسانه وصفحات وجهه
علي عليه السالم

خرج الشباب الرافعين أصواتهم: الشعب يريد إسقاط النظام الفاسد، وليرحل كل رموز الفساد 
إلى غير رجعة، وليرحلوا بفسادهم ومكرهم وخبثهم وخداعهم؛ فالوطن لم يعد يتحمل فسادهم.

وحين ركب بعض الفاسدين موجة الثورة، تنادى الشباب بأن ال ينخدعوا بهم، لكي ال تكون الثورة 
مغسلة لفسادهم وكان األحرار يقولون: صحيح بأنه ال يمكن أن نمنع أحد من االنضمام والتأييد، 

ولكن ليس من حق أحد أن يفرض هؤالء على المشهد الثوري..
وكان الشباب كثيًرا ما يحذرون من أنهم -أي المفسدون- قد عشقوا التدليس ،وتربوا على الخداع 

والتضليل، فأنى لفاسد قد عشش الفساد في عقله و تشبع دمه وقلبه أن يصلح.
واستغل النظام المتهالك ماضي شركائه في الفساد جاعال من انضمامهم إلى الثورة مزمارا ينفخ فيه،  
. وكان البعض يقول لنسكت على هؤالء فترة، وعندما يسقط الصنم األكبر »علي صالح«، سنرفع 

الصوت ضد كل فاسد وسيرحل الطغاة والعابثين بمقدرات الوطن، وكان البعض يطرح بأن هذا 
المنطق ال يجدي وال ينفع؛ فالتفريق بين فاسد وفاسد اليغير المعادلة؛ ألن القانون الرباني 

يقول: ﴿وال تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار﴾، فمجرد الركون إلى الظالمين ستصل 
وبالطبع ستصل  المرفود،  الورد  أشد وبئس  األخرة  ونار  أسرة،  إلى كل  الدنيا  نار 

النار في المقدمة  إلى الموالين والمغردين  للظالمين ،  
وألن المرء ال يستطيع أن يضمر شيًئا في قلبه إال ظهر في فلتات لسانه، كان األحرار 

للنفس،  خ��داع  ه��ذه  وأن  ينفع،  ال  الفاسدين  على  السكوت  منطق  ب��أن  ي��ؤك��دون 
ومغالطة للشعب، وانحراف عن المبادئ التي خرجنا من أجلها، فال عهد وال أمان لفاسد.

وبدهاء الفاسدين ومخادعتهم بشرائهم الو الءات كما هو ديدنهم –وطبًعا الثمن من قوت 
الشعب- فقد أوعزوا لجهات معينة وكتاب معروفين للدفاع عنهم ، ومحاولة اسكات كل صوت 

يتكلم بمنطق الثورة تحت عناوين شتى.، »وحدة صف الثورة نموذجا«..  واألسوأ من ذلك  كله 
قلب الحقائق، وكيل  الفضائل للفاسدين والمفسدين بال حساب وال عدد،  فجعلوا  خيانتهم إ أمانة 
وصدق، وسرقهم نزاهة، وفسادهم صالح، وخبثهم ومكرهم نقاء وصفاء ،وعندما دب الفاسدون إلى 
الثورة  وتحكموا في كثير من قراراتها ، خططوا مع أسيادهم واصطنعوا المؤامرة الخليجية أدخلوا 

الثوار إلى المنزلق الخطير ،..
وال شك أن  حفلة التوقيع أعادت للفاسدين الحياة بعد ما بلغت كانت في الرمق األخير فتنفسوا 
وال  وعي  بال  يرددونها  التي كانوا  العبارات  الببغاوات  أف��واه   عن  غابت  قادر  وبقدرة  الصعداء.. 
إدراك »عندما يرحل علي سنقف في وجه كل ظالم«، و«وعندما يسقط علي سنأتي للذي بعده«.. 
واألدهى واألغرب من ذلك  صار البعض  يدافع عن فاسديه، ويقول : هؤالء على األقل مننا وفينا،    
فالحصانات والضمانات  المشبوهة لم تكفيهم ،وكأننا نقول لمن لم يفسد: »افسد وال تقلق، واركن 
بحصانة إقليمية ودولية وشعبية« .. فمبدأ العقاب والثواب مبدأ رباني، وهل ما أوصلنا إلى هذا 
الحال إال ترك الظالمين والفاسدين يعبثون بمقدراتنا دون رادع يردعهم، وال قانون يزجرهم، بل 
لظالم  يطبل ويصفق  ما زال  الثورية وهو  يدعي  بالدم، وعجيب وغريب من  بالروح  الكل يصفق 
أخر وبصورة جديدة، وتحت عناوين مختلفة، فإذا كان البعض يطلق على مناصري صالح مرتزقة، 
فمناصري الظالمين ماذا نسميهم؟، وهاهم اليوم بمكرهم يحاولون إشغال الشباب بقضايا هامشية 
مستخدمين أوراقهم القديمة الجديدة »الورقة الدينية«.. ومن هنا ندعو كل األحرار الذين ليس 
لهم هم إال الوطن، اصبروا فإن الله وعد الصابرين بالنصر والتمكين، واثبتوا واهتفوا وارفعوا صوتكم 
ضد كل فاسد، وأصلحوا نياتكم وثقوا بربكم، فالنصر حليفكم؛ فإرادة الشعوب ال بد أن تنتصر، 

والحق سيزهق الباطل حتًما.

لم نصل على قناعة بأن لله في هذه الكون سنن ال بد أن تتحقق،  فالله سبحانه وتعالى يريد 
أن يفضح ما يسمى  ) بقيادة اللقاء المشترك ( في هذه المرحلة ) فضيحة بجال جل ( ،ال ألنهم 
استغلوا عدم وعي الشباب سياسياً وتنظيمياً .. وال ألنهم باعوا وساوموا بدماء شهداء الثورة 
، بل ألنهم جزء من النظام الفاسد الذي استباح كرامة اإلنسان في هذا الوطن الحبيب، ومن 
قائمة  ،ويأخذ  المشرك  اللقاء  من  من حزب  قياديين  بأسماء  قائمة  فليأخذ  الرأي  يعارضني 
فرق  ال  أن  سيجد  للكل  تاريخية  بدراسة  يقوم  تحري  وبكل  المؤتمر،  من  قياديين  بأسماء 
بينهم، كلهم  في الهواء سواء، لكن الله يسامح  من كان السبب ، كنا نصرخ من الشهر األول 

للثورة حتى تبح حلوقنا ) ال حزبيه والاااااا  أحزاب(� ضربنا � وصرخنا ) ارحلوا جميعاً ( 
القنوات الفضائية وشبكة  اليوم الشباب يسمعون بأذانهم وينظرون بأعينهم عبر  وها هم 
االنترنت من يساوم، ويبيع ويشتري بدماء شهدائنا، والمبرر هو ) عليهم ضغوط خارجية (، 
ومن المؤسف هناك بعض الشباب من يحاول أن يقنع نفسه و يقنع األخريين بهذا المبرر 
أقول لمثل هوالء :) إن أي شاب لم يتعلم من هذه الثورة كيف يكون حراً فلن يكون حراً في 

يوم من األيام (.
أتعلمون لماذا؟ الن هذه الثورة علمتنا أن ننظر إلى العمق، وأن ال نكون سطحيين وبسطاء  في 
تفكيرنا .. علمتنا أن نحترم حرية اآلخرين .. علمتنا أن ال نصدر أحكامنا على اآلخرين بمجرد 

أننا سمعنا من طرف واحد فقط، وكم وكم علمتنا.
فيا شباب الثورة..

هل تقبلون على  أنفسكم وبعد كل هذا أن تكونوا مرهونين ألي طرف؟
بأن هذه الحكومة ستلبي لكم ما  أنتم على يقين  للثورة؟؟ وهل  الحقيقي  العدو  هل عرفتم 
خرجتم من أجله ؟؟؟الم تعترف لكم القيادات بأن ضغوطا سياسية خارجية تفرض عليها ؟؟

كم أتمنى أن نعترف جميعاً شباب وقادة من داخل انفسنا بأن علينا ضغوط من قبل الحي 
القيوم.

اخيراً أقول للكل الحذر ثم الحذر ممن حذرنا الله منهم اليهود والنصارى ) أمريكا وإسرائيل(.

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

مثلُث الثورة ..عدن � تعز � صعدة

دماج.. التمترس وراء األوهام
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)خداع النفس مكشوف واليوم نشوف(


