
ــيان  ــان أساس ــاك رشط ــع هن يف الواق
ــورة (حقيقية)  ــي توفرهما يف أي ث ينبغ
ــاح هذه  ــر عن نج ــض النظ ــة، وبغ هادف
الثورة(وهو األغلب) او فشلها يف تحقيق 
ــن الرشطني  ــإن هذي ــة ، ف ــا املؤمل أهدافه

الزمان النطالقها من نقطة الصفر: 
ــة فكرية ثقافية  ــرشط األول :منظوم ال
ــرة الخالص  ــيطر عليها فك معارصة تس
من خطر ما، تكون منبثقة من صميم قيم 
املجتمع، وأعرافه وعقيدته وعىل حسب 
ــا وواقعيتها  ــذه املنظومة ومرونته قوة ه
ــو الظفر  ــع نح ــات املجتم ــري اتجاه تتغ
ــك األهداف، أو بعضها، او قد ال تظفر  بتل
ــا إن كانت هذه املنظومة  بيشء خصوص
ضعيفة ال تقوى عىل الصمود والتحدي 

أمام األخطار الحتمية.  
ــة واعية  ــي : قيادة هرمي ــرشط الثان ال
تضمن عملية الضبط والسيطرة وتجيد 
ــة  ــم بالفعالي ــية وتتس ــاورة السياس املن
واإلرادة القوية وباختصار موجز:  كل ما 

يتعلق بأمور القيادة .
ــم نعود للرشط األول  دعونا من فضلك
ــور حديثنا يف هذه املقالة البّينة  فهو مح

ولنرتك الرشط الثاني ملناسبات أخرى .
ــة الفكرية لثورة  املعروف عن املنظوم
ما، أنها تشّوه، وتحارب فكريا يف مراحلها 
ــذه األفكار  ــك كي ال تتمكن ه املبكرة وذل
ــة املجتمع الغارق يف  ــن النفاذ اىل أدمغ م
ــبات فتوقظه وتغري اتجاهه، وهذا ما  الس
ــة للثورة  ــع املنظومة الفكري لم يحدث م

اليمنية الخالدة ، نقصد مع (املالزم ) . 
لم يحدث ان تعرضت املالزم للتشويه 
ــا ما يجعلها كذلك (  ألنه ال يوجد أساس
ــوهة)، ولم يحدث ان حوربت فكريا  مش
ألن املفكرين والباحثني وأصحاب الشأن 
يقفون عاجزين أمام اسطرها الواضحة 
ــم مجرد كلمة  ــادر إىل أذهانه دون أن يتب

(ناقدة) أو حتى عابرة سبيل . 

ــا (صواباً)،  ــدون كل ما فيه ــم يج إنه
ــرب  اله ــون  يفضل ــك  لذل ــق)  و(حقائ
ــنة خافتة  والتواري تارة، والظهور بألس
ــردة) املالزم  ــن (ُمف ــتحية ُتحذر م ومس

تارة أخرى . 
من هنا وأمام كل تلك الحصافة والدقة 
والواقعية التي انفردت بها هذه املنظومة 
الحضارية املتكاملة، كان لزاماً عىل تلك 
العاهات املريضة املليئة بأوساخ التاريخ 
ــد إىل قمعها  ــارات أن تعم ــة الحض وأوبئ
ــذي ال يبقي لها  ــتئصالها . القمع ال واس
ــول  ــى يف عق ــورق)، وال حت ــر ال يف (ال اث

قارئيها ومعتنقيها . 
ــد تعرضت املالزم، ومعتنقي املالزم،  لق
ــتئصال ممنهجة لم تتعرض  لعملية اس

لها أي منظومة فكرية يف التأريخ . 
دون  ــة  الحيلول ــدف  به ــك  ذل وكان 
ــن أبناء  ــم م ــواد األعظ ــا إىل الس وصوله
ــه (يف ذلك الوقت)، لكن:  مجتمعنا التائ
ومع كل ذلك القمع املُدقع واملحو املمنهج 
ــدت)،  ــا ول ــا (كم ــت إلين ــي  وصل هاه
ــعة من  وأصبحت يف متناول رشيحة واس

أبناء (عاملنا الواسع ). 
ــاحق  ــح أن االنتصار الس ــن الواض وم
ــالزم يف نهاية املطاف  ــذي توجت به امل ال
ــل  ــذي جع ــي ال ــبب الخف ــو الس كان ه
ــذ البداية،  ــاها من تلك (العاهات) تخش

وترضب لها ألف حساب . 
ــذه  ــن ه ــم تك ــو ل ــح : ل ــى أوض وبمعن
ــة،  وهادف ــرة،  ومؤث  ، ــة  فّعال ــة  املنظوم
ــادرة عىل إنتاج  ــليمة، وق ومعارصة ، وس
عقول ثورية حضارية معارصة غري تلك 
العقول الضحلة التي حاول االستعمار 
ــا آمن بها  ــاها احد، ومل ــا، ملا خش انتاجه
أحد، وملا وجدت طريقها للنور، ولُدفنت 

يف مراحلها املُبكرة . 
ــا  ــه، عندم ــق بعين ــو املنط ــذا ه إن ه
ــكل ذلك  ــالزم) ل ــة (م ــرض مجموع تتع

ــنوات  التوحش ولفرتة تزيد عن ثمان س
ــك املدة الطويلة  ــاً ثم ترتبع بعد تل تقريب
ــف الثقافات األخرى  ــود عىل مختل وتس
ــع فإن ذلك  ــال املجتم ــان ح وتصبح لس
داللة دامغة عىل علّوها واكتمال أفكارها.
ــات التي  ــك يف أن العمومي ــا من ش وم
ــت كافية  ــا عىل هذه املالزم ليس أطلقناه
ــى تكون كذلك  ــؤالنا وحت لإلجابة عن س
ــوص يف أعماقها  ــب الغ ــر يتطل فإن األم
ــوص الهادئ  ــك الغ ــا . ذل ــرب أغواره وس
ــرث نباهة وقدرة  ــل الباحث أك الذي يجع
ــن  ــان م ــئ واملرج ــتخراج الآلل ــىل اس ع

أعماق بحر (املالزم) الزاخر . 
ــني والقادة العرب  إن املفكرين واملثقف
واملسلمني عىل اختالف ايديولوجياتهم، 
ــم، وبالغة  ــياتهم، وأذواق كتاباته وجنس
ــم يتمكنوا  ــا ، ودقتها ل ــم وكرثته مؤلفاته
ــورة فكرية (حقيقية) عىل  من صناعة ث

النحو الذي صنعته املالزم . 
ــن نعي جيدا ما نقول  نقول ذلك ونح
ــن الكتب  ــرشات اآلالف م ــت ع ... إذا كان
ــد  ــة ق ــات العاملي ــدات واألطروح واملجل
ــالمية  ــات عربية وإس ــدت مجتمع أوج
ــة ال تملك قوت يومها،وال  مكبلة وضعيف
ــدة  ــا مل ــام أعدائه ــوف أم ــتطيع الوق تس
ــالزم قرآنية  ــبوع واحد، فإن بضعة م أس
ــدت مجتمعا يمنياً قويا  مجمعة قد أوج

ال يستهان به . 
ــة املذهلة  ــذه املنظوم ــت ه ــد أحدث لق
ــري  ــط تفك ــاملة يف نم ــة ش ــة نوعي نقل
املجتمع، وغّريت اتجاهه (تماما) ..ذلك 
ــاري الفّعال الذي يجعل  االتجاه الحض
الفرد ُينتج، ويبتكر، ويتفنن يف إبداعاته 

وميوالته املختلفة . 
ــرب كونية ... إن املجتمع  ويف لحظة ح
ــه  ــة منظومت ــن صناع ــن م ــذي تمّك ال
ــة  الدفاعية الخاصة ابتداء من خرطوش
ــتي  ــاروخ باليس ــاء بص ــة وانته البندق

ــو مرت (  ــن 2000 كيل ــداه ألكرث م ــل م يص
ــه الكثري  ــي يف جعبت ــث ال يزال يخف حي
ــدى الـ 3  ــية ال تتع ــالل فرتة قياس ) ، وخ
ــار مطبق  ــي من حص ــنوات وهو يعان س
ــانتها  ــرث من 20 دولة برتس ــدوان ألك ، وع
التكنولوجية واالقتصادية الضخمة لهو 
ــر بحرف أنظار العالم نحو  مجتمع جدي
ثقافته، وأفكاره، وأبجديات انطالقته،وما 

يؤمن به . 
ــكلة ، غري  ــم يلتفت اآلن فال مش وإذا ل
ــداره لفرصة (ثمينة)  ــف عىل إه أنا نأس
ــا عرب القيام  ــعه انتهازها رسيع كان بوس
ــة يف أرقى وأقوى  ــذه املنظوم بتدريس ه
ــه ومعاهده ، مع قناعتنا املطلقة  جامعات
ــزال هذه  ــا ت ــك حيث م ــيفعل ذل ــه س ان
الفرصة سانحة خالل املستقبل املنظور 

 .
ــوعة ثورية حضارية  ــا بحق موس إنه
متكاملة .. إذا كانت الثقافات هي املدخل 
األساس لدراسة حضارة ما ، فإن املجتمع 
ــق طريقه اليوم نحو  اليمني العظيم يش

(الحضارة) من أوسع أبوابها .
ــك (البّوابني) الذين يقفون  ثم ان أولئ
عىل مداخل هذه الحضارة ُكرث، ومتعددو 
ــب لو انا  ــن املناس ــيكون م ــراض ، وس أغ
ــم يف خاتمة مقالنا هذا  قمنا باصطياده
وحتى يكون ختامنا (مسكاً) كما يقال :

ــب : قلنا يف  ــة الخطر املرع فئ  1-
ــة إن الرشط الرئييس ألي منظومة  البداي
ــع وتوظف  ــد املجتم ــة هو أن تحش فكري
ــدق. إن النجاح  ــو خطر مح ــه نح طاقات
ــالزم) هو انها  ــذي حققته (امل ــر ال الباه
ــي عموماً صوب  ــع العامل وجهت املجتم
خطر فعيل يتمثل (بأمريكا وإرسائيل ) 
ــعى  ..ولهذا كان من البديهي جدا ان تس
ــع هذا الفكر وان  هذه الفئة املترضرة لقم
ــة تجهلها الكثري  بطرق ملتوية وملتبس
ــذا ما  ــم ، وه ــة العال ــعوب وأنظم ــن ش م

ــتفاضة يف مقاالت  ــه باس ــنتحدث عن س
قادمة بإذن الله .

ــي بهذه  ــح : ونعن ــة املصال فئ  2-
ــتبدين، ومرتزقتهم،  ــكام املس ــة الح الفئ
 ، ــات  املؤسس إىل  ــة  إضاف ــم  ومعاونيه
ــدات الفئة  ــذ أجن ــي تنف ــات الت واملنظم
ــع  الداف ..ان  ــا  تحته ــوي  وتنط األوىل، 
ــية عىل  ــذه الفئة هو الخش ــيس له الرئي
ــذه  ــع ان ه ــاع ، م ــن الضي ــا م مصالحه
ــكل  ــة يف (املالزم) بالش ــح مصان املصال
الذي ال يمس الكرامة، وال يهدر الحقوق، 

وال يضيع السيادة الوطنية .
ــرة  ــات املغاي ــو الثقاف مؤدلج  3-
ــى  ــخصاً ترب ــوا ش ــم ان تتخيل : بإمكانك
منذ نعومة أظافره عىل ثقافة "مغلوطة" 
كيف سيكون مستقبله أمام ثقافة ثورية 
ــيكون  ــليمة؟! بالتأكيد س ــارصة وس مع
ــارع الغرق  ــك الذي يص ــبه بذل حاله أش
ــوى  ــر متالطم األمواج فال يجد س يف بح
ــة) صغرية ليتشبث بها . إن أمريكا  (قش
ــتنقع  ــة، وهما مس ــل هما القش وإرسائي

الغرق لو تأملنا ذلك قليًال فقط . 
ــات  واملكان ــهادات  الش ذوو   4-
ــة : الدافع األبرز لهذه  ــة الرفيع املجتمعي
ــا  ــايل، وأحيان ــرور، والتع ــو الغ ــة ه الفئ
الحسد واالنتقام من الفكرة ذاتها لسبب 
ــذه الفئة عن  ــز) ه ــود إىل (عج ــه يع تاف
اإلتيان بمثلها بالذات النخب املجتمعية 
ــن واملثقفني وصّناع  النهضوية كاملفكري

الرأي , ..الخ .
ــون: وهذه  ــون واملُحبط املثقل  5-
ــاً، وأكرثها  ــات حظ ــل الفئ ــن اق ــة م الفئ
ــدا  ــة جي ــرف الحقيق ــا تع ــة ألنه تعاس
ــة  ــات تثبيطي ــا افرتاض ــرتض لذاته وتف
ــز عليها  ــا الواقع ويقف ــة يتجاوزه ضيق

مسافات طويلة .

ــد أن تضع  ــدى الحرب الب ــال م مهما ط
ــدوان  ــال الع ــا ط ــا ،ومهم ــرب أوزاره الح
ــو قريب  ــد أن يتوقف،وه ــن ، الب ــىل اليم ع
ــدوان هزيمته  ــف الع ــن تحال ــوف يعل وس
ــه هذه  ــىل فعلت ــدم ع ــر بجريمته،وين ويق
ــارة  ــخ والحض ــن التاري ــاء اليم ــاه أبن تج
ــاطري العاملية ، وتكتب  ــوف تدونها األس وس
ــعبنا يف أسفار التاريخ  ملحمة وبطوالت ش
ــكرية  ــم يف الجامعات واملعاهد العس ،وُتعل
ــة  املتعاقب ــال  األجي ــل  ،وتتناق ــة  العاملي
ــعبنا اليمني العظيم  صمود واستبسال ش
ــد  ــي ض ــف عامل ــوى تحال ــه ألق ،ومواجهت
ــعب فقري ،اليهدد أحدا  واليشكل خطرا   ش
ــه وعن  ــن نفس ــعب دافع ع ــد ،ش ــىل أح ع

عرضه ورشفه وكرامته. 
ــاء  ــن أبن ــون نح ــن فاعل ــاذا نح ــن م لك
ــعب اليمني ،وخاصة األحزاب والقوى  الش

السياسية اليمنية ؟
ــة،  ،والعربي ــة  الدولي ــدات  التأكي ــع  وم
ــدة  مؤي ــي  ه ــي  ،الت ــة  اليمني ــة  والحزبي
ــة يف  ــدوان والواقف ــة للع ــدوان ،واملقاوم للع
ــر وحلفائه  ــة يف املؤتم ــن ممثل ــف الوط ص
ــم،كل هؤالء يؤكدون  وأنصار الله وحلفائه

أن الحل يف اليمن لن يكون إال حال سياسيا 
ــكريا  ، وعرب الحوار،وان الحل لن يكون عس
،ومن هذا املنطلق ومن خالل الدعوات التي 
سمعناها من القيادات السياسية يف البالد 
ــيايس األعىل  ــة يف رئيس املجلس الس ممثل
ــيد  ــك الس ــاد وكذل ــح الصم ــتاذ صال األس
ــون أنصار الله  ــك الحوثي زعيم مك عبداملل
ــه صالح رئيس حزب  ،والزعيم عيل عبدالل
ــض القيادات  ــعبي العام ،وبع ــر الش املؤتم
ــي أجمعت عىل أن  ــية األخرى،الت السياس
الحل يكون عرب املصالحة الوطنية الشاملة 
ــدا ،مصالحة يتم فيها  ــتثني أح التي التس
ــن،وأن يتم  ــا  للوط ــب املصلحة العلي تغلي
ــية ألجل  ــوى السياس ــن كل الق ــازل م التن
ــه  ــن وحدت لليم ــظ  ــازل يحف ،تن ــن  الوط

وسيادته واستقاللية قراره السيايس.
ــاؤه وحمايته  ــن وطن الجميع وبن فالوط
مسؤولية الجميع دون استثناء،وأن الوطن 
ــاء املخلصني  ــه الرشف ــع لجميع أبنائ يتس
والوطنيني ،فمن يعتقد أن بإمكانه أن ينفرد 
ــدوع ،فالكل  ــم ومخ ــن فهو واه ــم اليم بحك
ــاركوا ويتعاونوا يف حكم وإدارة  البد أن يتش

اليمن،خاصة يف املرحلة القادمة .

 فعىل جميع القوى السياسية الجلوس 
ــة  ــت راي ــدة تح ــوار واح ــة ح ــىل طاول ع
ــة، وأن تلتزم كل القوى  ــة اليمني الجمهوري
ــة يف الجمهورية  ــة ممثل ــت الوطني بالثواب
ــة  الديمقراطي،وحري ــج  والنه ــدة  والوح
ــاء املاضية ،التي  ــرأي ،وتصحيح األخط ال
ــت إليه  ــا آل ــبب فيم ــض الس ــا البع يعتربه

األوضاع يف اليمن.
وعىل الجميع طي صفحة املايض،وفتح 
ــامح  التس ــودها  يس ــدة  جدي ــة  صفح
والتصالح والتشارك بني الجميع، واالبتعاد 
ــام ،وتصفية  ــة اإلقصاء واالنتق عن سياس
الحسابات عىل حساب دماء أبناء الشعب 

اليمني .
ــن  ــن أعل ــن ،م ــع للوط ــود الجمي وان يع
ــم تلطخ أيديهم  ــه وندمه وخاصة من ل توبت
ــض عىل  ــاركوا يف التحري ــم يش بالدماء،ول
ــل أو التربير له، فالحل لن يكون إال عرب  القت
الحوار واملصالحة واملصارحة ،حوار يمني 
ــدون تدخالت أو إمالءات  - يمني خالص ب
ــادي اليمنية  ــد كل األي ــة، وأن تتح خارجي
ضد العدو الخارجي الذي قتل ودمر اليمن 
ــن يرتهن للخارج  ــه علينا وأن م عرب عدوان

ــرب دبابات  ــود للوطن ع ــو خارس ولن يع فه
وطائرات العدو .

فلن يأتي الحل والسلم واألمن لليمن من 
الخارج أو عرب األمم املتحدة ومجلس األمن 
،فمن يعتقد غري هذا فهو واهم وعميل وغري 

وطني .
فالحل بأيدينا نحن اليمانيني،ونحن من 
ــيحققه ويحافظ  ــيصنع السالم ومن س س
ــا قلنا عرب الحوار واملصالحة  عليه، وهو كم
الشاملة دون تدخالت أو إمالءات،أو وجود 
ــى الدعم من  ــارج وتتلق ــن الخ ــة م معارض
ــة  دول خارجية ،فمن أراد الحكم أو ممارس
ــة وهدفه بناء اليمن فعليه العودة  السياس
ــعب ،وان  ــن ،وأن يحتمي بحمى الش للوط
ــة الحوار  ــه عرب طاول ــدم آراءه ومقرتحات يق

وتحت مظلة الجمهورية اليمنية .
ــؤوليته  مس ــل  بتحم ــي  معن ــكل  فال
ــر.. مالم ويف ظل  ــة ،وأن يقبل باآلخ الوطني
ــهدها  ــي يش ــات الت ــات والتحالف الرصاع
ــا العربية خاصة فإن الكل  العالم ومنطقتن
خارس وأن الوطن يتجه للهاوية السمح الله 
ــا تحكمونه أو ثروة  ،وبعدها لن تجدوا وطن
تتنافسون عليها،أو سلطة تتشاركون فيها 

أو شعبا يقبل بكم ،سيكون أبناء شعبكم من 
ــت له الحياة مرشدين ونازحني والجئني  ُكتب
ــدول  ــا ال ــم تنهبه ــروات وطنك يف الدول،وث
العظمى ، وتراب وطنكم يتقاسمه املحتلون 
ــيون سيحكم عليكم  له،وانتم أيها السياس
ــتعمرة  ــيايس ،يف الدول املس ــوء الس باللج

لوطنكم.
ــب وال  ــن وال مناص ــال وط ــون ب فتصبح
ــمح الله،ألنكم اتبعتم  كرامة وال حرية ال س

اهواءكم وتمسكتم بآرائكم.
ــدول  ــن ال ــربة م ــذوا ع ــم أن تأخ وعليك
ــات  املخطط ــذ  تنفي ــبقتكم،وتم  س ــي  الت
ــة  الحري ــوى  بدع ــا  عربه ــتعمارية  االس
ــف  ــاب ، كي ــة اإلره ــة ومحارب والديمقراطي
أصبحت مرتعا للقتال والحروب الطائفية 
ــة  ،ومنتهك اإلرادة  ــلوبة  ،ومس ــة  واملذهبي
ــم  أبنائه ــراض  أع ــتباحة  ومس ــم  كرامته

ورشف نسائهم ،والسبب هم ساستهم.
ــن وتنازلوا لبعضكم  فحافظوا عىل الوط

من اجل وطنكم.
ــاً ،والخزي والعار  وعاش الوطن حراً أبي

للخونة والعمالء .

القاعدة املسلم بها التي اعتقد انها واقعية وحقيقية ، 
تتمثل يف انه إذا اراد أي طرف خارجي طامع اقليمياً كان  
ــم اليمن ويهيمن عليه ويتحكم بموقعه  أو دويل أن يقس
الجغرايف  ، يجب عليه أوال إضعاف تعز وفكفكة وحدتها 
وتحجيم دورها ، وتشتيت قواها إىل قوى صغرية كثرية ال 
افق أو هدف لها متعددة القيادة ومرتهن قرارها وتمويلها 
ــارج ، وعدم توحدها تحت قيادة واحدة ، وتحت  من الخ
ــة ، واملحافظة  ــدة الوطنية واليمني ــدة حماية الوح عقي
ــام  ــىل النظ ــة ع ــتقالل ، واملحافظ ــيادة واالس ــىل الس ع

الجمهوري،
ــف  تعز  ــي تقود وتلت ــادة الت ــت هذه القي ــواًء كان وس
حولها من تعز نفسها أو من صنعاء أو من عدن أو قيادة 

مشرتكة من مناضلني وطنيني من كل املحافظات ،
ــادة املوحدة لتعز  ــا أن تكون القي ــي ليس رشط ** يعن

وتقودها من تعز،
أقول هذا الكالم ليس تطرفا أو محاباة أو انحيازاً لتعز 
ــا ، أو ألن محل ميالدي تعز واحد أبنائها ، ويمكن  ودوره
لكم أن تسقطوا كل ما يحدث لتعز من قبل العدوان ومنذ 
ــن وحتى اآلن. حتى  ــة العدوان الخارجي عىل اليم بداي
ــتكم  ــوا مما اقول ، لكن أرجو منكم أن تكون دراس تتحقق
ــاد عن النفس   ــة واالبتع ــداث  بحيادي ــم لالح أو تحليلك
ــة. وبعيدا  عن  ــاريع واملصالح املناطقي ــي  واملش الطائف

االحقاد الشخصية  ،
ــدة ذات  ــت قيادة واح ــز موحدة تح ــت تع ــا كان فكلم

ــاريع التقسيم  أهداف وطنية وحدوية كلما ضعفت مش
وسقطت أحالم بعض القوى اليمنية يف الداخل يف إقامة 

كيانات انفصالية لها والعكس صحيح.
ــتطيع تحقيق انفصال  ــدروس الزبيدي يس ــال عي * ف
الجنوب بوجود دور فعال ملحافظة تعز يف عدن وموحدة 
ــتطيع كذلك أي قوة يف مارب  تحت قيادة واحدة ، وال تس
ــتطيع  ــاء أن تقيم دويلة لها ، وال تس ــوف والبيض أو الج
النخبة الشبوانية وال النخبة الحرضمية من إقامة كيان 
ــتطيع أي قوة أيضا إقامة  ــبواني ، وال تس حرضمي أو ش
دولة يف صنعاء انفصالية عن اليمن يف بعض املحافظات 
الشمالية، وال هادي يستطيع فرض االقلمة عىل اليمن  ،
ــاريعهم يف ظل تماسك وتوحد  ــقط مش جميعهم تس
ــدة يكون هدفها  ــادة وطنية واح ــة تعز تحت قي محافظ
ــتماتة  من اجل  ــدة الوطن والقتال واالس ــك بوح التمس
ــاريع هذه القوى  ــدف ، والعكس صحيح كل مش هذا اله
ــز ضعيفة  ــا كانت تع ــق إذا م ــة للتحق ــة قابل االنفصالي
ــارج أو الداخل ولكن  ــع الخ ــت قيادات تتب ــتتة تح ومش
ــط الدول  ــوى تنفيذ خط ــدف أو أفق س ــس لها أي ه لي
ــيم  ــة يف رضب الوحدة الوطنية وتقس ــة والدولي االقليمي

اليمن.
ــدروس الزبيدي حريصاً  ــيط كان عي هناك مثال بس
ــه اتخذ قرارات  ــص أي دور لتعز يف عدن بل ان ــىل تقلي ع
ــض األحيان برتحيل كل أبناء تعز من الجنوب ، كل  يف بع
ــو االنفصال والبد   ــذي كان يخفيه ه ــك الن الهدف ال ذل

ــز ضعيفة وال يوجد لها دور أو  ــق ذلك ان تكون تع لتحقي
قوة.

ــوى الداخلية التي لها تتطلعات  الخالصة ان كل الق
ــتقلة  ــالت وكيانات انفصالية مس ــية بإقامة دوي سياس
ــمى الفيدرالية أو  ــا تس ــت ظل م ــن األم أو تح ــن الوط ع
ــا اآلن أن  تظل  ــن مصلحته ــتكون م ــة ، س الكونفيدرالي
ــت قوى  ــتتة تح ــة ومش ــة ومنهك ــز ضعيف ــة تع محافظ
ــوف  ــا ، وس ــدف له ــق وال ه ــة ال أف ــيات متقاتل ومليش
ــز أي دور فعال ،  ــة تع ــون ملحافظ ــي ال يك ــتميت لك تس
ــا ويتالقى مع  ــبة له ــياً بالنس ــرب هذا الهدف رئيس ويعت

أهداف وخطط دول العدوان الخارجي ،
ومن املمكن أن نذكركم بما قاله  الزعيم أثناء استقباله 
ــنة ونصف  ــد من أبناء محافظة تعز  وبعد أكرث من س لوف
ــال  أن محافظة تعز تتعرض ملؤامرة  من بداية العدوان ق
ــا أقول ، وهو اليوم  ــري إىل م كربى، وهو عىل ما اعتقد  يش

بيننا يمكنه ان يوضح لكم إن سألتموه ،
ــابق جون كريي  كما أن وزير الخارجية األمريكي الس
ــه مبادرة معدلة  ــة يف جدة أطلق في ــاع الرباعي ويف اجتم
ــتثنت من بنودها  ــالم يف اليمن  ، لكنها اس ــاملة للس وش
ــتقلة  ــز مبادرة ملحقة ومس ــز وجعلت لتع ــة تع محافظ

للتسوية هناك  ،
ــدا جعلت محافظة  ــاك عوامل كثرية ج ــري هن يف االخ
ــا القاعدة التي  ــة وتنطبق عليه ــز تعترب حجر الزاوي تع
ــة  ــل  معروف ــبة عوام ــي باملناس ــابقا ، وه ــا س رشحناه

ــيني يتناولونها  ــني السياس ــري من املحلل ــع والكث للجمي
ــية يف القنوات  ــوارات السياس ــم يف الح ــاء مداخالته اثن
الفضائية وبقية وسائل االعالم فال داٍع هنا الستعراضها.

ــد القومي  ــتهدف امل ــت رضب واس ــنني مض **منذ س
الوطني يف تعز  واضعف كثريا وتم االستفراد بها من قبل 
ــعودية ، حتى  ــها الس أدوات القوى االقليمية وعىل رأس
ــتطيع  ــاً يف وجود اي قيادة وطنية تس بات األمل ضعيف
ــذه الدول يف الوقت  ــاريع وإطماع ه توحيد تعز ضد مش
ــات  ــذ مخطط ــدا لتنفي ــه  تمهي ــذا كان كل ــارض ، وه الح
ــي وتحالفهم والقيام  ــعودي واألمريك دول العدوان الس
ــكريا الحتالله وتمزيقه تحت  ــدوان عىل اليمن عس بالع
عناوين شكلية والسيطرة عليه ودفن اي حلم لليمنيني 

يف النهوض  ، ،
ــل  ــت تمث ــز كان ــول ان تع ــة أن  نق ــي يف النهاي ويكف
ــن والداعم الكبري للمرشوع النهضوي الوحدوي  الحاض
ــهيد الحمدي الله  ــتقاليل الذي قاده الرئيس الش واالس
ــز كلها وموحدة تحت  ــتطاع الحمدي وتع يرحمه  ، واس
ــه الوطني اليمني ، وان  ــه ان يبدأ يف تنفيذ مرشوع قيادت
ــاريع القوى الداخلية  ــون يف مركز قوة يف مواجهة مش يك
ــة اطماع  ــرث قوة يف مواجه ــا ان يكون اك ــة ، وايض الضيق

الدول االقليمية والدولية وعىل رأسها السعودية. ...
ولله االمر من قبل ومن بعد. .

13 الثــــورةرأي

عبدالرحمن الالحجي 

 محمد صالح حاتم

صالح القريش

من هم الذين يخشون املالزم، وملاذا يخشونها ؟!

املصالحة الوطنية

تعز حجر الزاوية

أمرك نافذ يا محّمد

أشواق مهدي دومان
ما أغالك ياسّيدي يارسول الله ، أما وقد واليَت حيدرة، فمن نكون 

لنأخذ منك عبادات ونهمل عبادات أخرى ؟
نعم مواالة عيل بن أبي طالب عبادة،

ــال:" من كنُت  ــد أوصيتنا بعّيل قائ ــول الله : أنت وق ــيدي يارس س
ــاِد من عاداه "،فأمرك  ــواله فهذا عّيل مواله ؛ اللهم واِل من وااله ،وع م
ــاربني من حوضك ،والّساقي  ــفيعا لنا ،ش نافذ فينا إىل يوم نلقاَك ش

لنا عّيل ،
يا حبيب الله : أما وقد قّدمت عليا ورفعته إليك بمنزلة هارون من 
موىس (إال أّنه ال نبي بعدك) ، فإّننا أهل لالستجابة لك ،فنحن أمّتك 
التي لم ولن تغيب عنها لحظة ،وكما صلينا وصمنا،وزكينا،وحجينا 
ــك،و نقرب منك يف من  ــنتقرب إلي ــم نزل كذلك إىل يوم الدين ، فس ول

تحب يا أحّب من وطئ الرثى ..
ــا ابن عبدالله : لَك مّنا أن نوايل من واليته(علّيا بن أبي طالب)،  ي
ــا ، والله عىل ما نقول  ــادي من يكره ويعادي (ولّيك ) علّي ونكره ونع
شهيد ؛ فلسنا ممن يؤمن ببعض ما جئت به، ويكفر ببعض ما جئت 
به عىل حسب هواه ، ولن ننتظر فتوى شيخ لنعلن محبة من أحببته 
رصاحة وأعلنت حّبه وحّب زوجه وبنيه ، يف صلوات خمس ترفع كل 

يوم وليلة إىل رّب العاملني ..
يارسول الله : قلوبنا وعقولنا وأرواحنا فداء لك وملن تحب،و نحن 
ــن حّب الله  ــك ، فحّبك لعيل هو م ــو أمر الله ل ــرك إّنما ه ــم أّن أم نعل

،فاللهم واِل من واىل عليا وعاِد من عاداه .
ــول الله بالّساللية حني  ــيتهمونك يا رس وأّما ضعفاء اإليمان فس
ــويل عيل ،  ــن يتبعك يف والية وت ــا ، ونحن م ــا به ــا ويتهمونن يلمزونن
ويحاولون تشكيكنا وزعزعة إيماننا بك رسوال ونبيا نأخذ ما أمرتنا 
ــيقولون، أنتم توالون عليا وقد مات ،سنقول  وننتهي عما نهيتنا ،س

لهم :
أمر رسول الله نافذ ؛ فاإلسالم رسالة محمد وهو دين خالد خلود 
الحياة والقرآن ،فلو قلنا عليا مات فمعناه أن أمر رسول الله قد مات 
ــن الزال مّرصا عىل  ــوت ،، وم ــول الله أن يم ــل رس ــا لقول،وفع وحاش

تخطيئنا بمربر أّن عليا ومحمدا رسول الله قد ماتا نقول :
لو كان محمد قد مات ملات اإلسالم وما وصل إليكم ،و لكن محمدا 
ــهادتني والتي  ــّي ، فروحه ومبادؤه حّية يف نبض كّل من نطق الش ح

نعتز أن نضيف لها حقا وصدقا وعدال :
أشهد أّن عليا وّيل الله، بعد :

أشهد أّن ال إله إال الله
وأشهد أّن محمدا رسول الله

فيامن تعرتض عىل ما اؤتمرنا به من حّب عّيل وتوليه ، اعرتض عىل 
ــول الله  ــول الله ، إن تجرّأت واعرتضت بعدها عىل رّب محمد رس رس

،ورّبك الذي تّدعي عبادته ، وأنت تشّكك يف رسوله ،،
ــنا  ــويل عّيل، وأّما نحن فلس ــوله بحب وت ــه وحده من أمر رس فالل
ــم ، وما كّنا إال  ــوله األعظ ــادا لله ونحن أنصار الله وأنصار رس إال عب

تالميذه وجنوده الذي يرضب بنا رأس الكفر وأهله..

الصماد والعاطفي 
...وحكومة الرقص 

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

عبدالفتاح البنوس
ــتميت  ــض قلوبها بحب الوطن وتس ــتان بني قيادات وطنية تنب ش
ــبيل الذود عن  ــس يف س ــذل كل غال ونفي ــه ، وتب ــل الدفاع عن ــن أج م
ــادات مرتبطة  ــتقراره ، قي ــيادته وأمنه واس ــىل س ــاظ ع ــاه ، والحف حم
ــعب ، لم تغادر هذا  بهذه األرض وصامدة وثابتة ومنحازة إىل صف الش
ــادات تنبض  ــعودية واإلمارات ، وبني قي ــوال الس ــن ولم تغرها أم الوط
ــم إىل قصورهم ودواوينهم  ــلمان وآل نهيان وما يقربه قلوبهم بحب س
ــات عمالتهم وخيانتهم  ــتميتون من أجل إثب ــة واألمريية ، ويس امللكي
ــابقون عىل تقديم  ــعبهم مقابل املال املدنس ، ويتس لوطنهم وأبناء ش
اإلحداثيات لألعداء الستهداف املنشآت الحيوية واملواقع العسكرية 
، حتى املصانع واألسواق واألحياء السكنية ، قيادات هربت كالجرذان 
ــعودية واإلمارات لالرتزاق والعمالة ، قيادات ذهبت الستجالب  إىل الس
ــعبهم ونهب ثرواتهم  ــوى العدوان واملرتزقة الحتالل أرضهم وقتل ش ق

تحت عناوين وشعارات فارغة وكاذبة .
ــعبية اليمنية -  ــد اإلرادة الش ــس يجس ــني رئي ــدا ب ــروق كثرية ج ف
ــكن العاصمة صنعاء ،  ــات اليمنية ، يس ــة ، يتنقل بني املحافظ اليمني
ويزور الجبهات الداخلية والخارجية لتعزيز روح الثبات والصمود يف 
ــد القدوة  ــاط املقاتلني ، رئيس يرفع رؤوس كل اليمنيني وهو يجس أوس
ــدام ، وبني دنبوع  ــجاعة واإلق ــن القيادة واإلدارة ويف الش املثىل يف حس
ــيس باع وطنه وشعبه من أجل الكسب الرخيص ، يجسد اإلرادة  خس
والرغبة السعودية اإلماراتية يف تمزيق اليمن وتدمريه ونهب واستغالل 
ثرواته ومقدراته  ، يقبع يف فندق بالرياض ال يغادره إال بإذن من محمد 
بن سلمان ، يزور بعض الدول لحشد املزيد من املؤيدين للعدوان عىل 
ــعبه ، ويتلذذ بحصار املاليني من أبناء شعبه ، رجل مسخرة  بالده وش
بكل ما تحمله الكلمة من معنى ، مواقفه مخزية ومذلة ومهينة ، يمثل 

قمة اإلنحطاط والوضاعة .
ــؤولياتها من  ــارس مهامها ومس ــني حكومة يمنية تم ــروق كبرية ب ف
ــنودة بحاضنة شعبية كبرية ، وبني حكومة  داخل األرايض اليمنية مس
فنادق وشاليهات وسفريات كل أفرادها من الخونة والعمالء واملرتزقة ، 
فرق كبري بني وزراء يزورون الجبهات ويتنقلون بني املحافظات ملعايدة 
ــر الدفاع  ــم أن تتخيلوا  وزي ــنا ولجاننا ، ولك ــال من جيش ــال الرج رج
ــعودي ويتحدى طائراته  اللواء محمد العاطفي وهو  يقهر العدو الس
ــل إىل داخل العمق  ــكرية املتطورة ويتوغ ــية وتقنياته العس التجسس
ــعبية واالحتفال معهم  ــعودي لزيارة أبطال الجيش واللجان الش الس
بعيد األضحى ، أي عظمة هذه ؟! وأي وطنية وشجاعة وإقدام يمتلك 
ــني حكومة فنادق  ــل لكم أن تقارنوا ب ــد املحنك ؟! ، ويف املقاب ــذا القائ ه
ــفر لقضاء العيد يف دول العدوان ،والبعض  ــابقوا عىل الس أفرادها تس
منهم ذهبوا لحضور حفالت الرقص والطرب واللهو والفجور هناك  يف 
ــرة ، جباري واملخاليف ودماج والصويف وقائمة من مرتادي فنادق  القاه
الرياض ظهروا يف مشاهد تعكس مدى الحقارة والوضاعة التي وصلوا 
ــة والعمالة  وهم  عبارة  ــا ، وال غرابة فهؤالء يمثلون حكومة الدياث إليه
عن انعكاس لها  ،  يمثلون السفه والعهر والدياثة التي تليق بهم وتعرب 

عن شخصياتهم املنحطة .
ــح الصماد  ــني الرئيس صال ــة ب ــه للمقارن ــد، ال وج ــرص املفي باملخت
ــة وزراء حكومة اإلنقاذ  ــي وبقي ــني اللواء العاطف ــوع هادي ،وب والدنب
ــاض الفندقية ،  ــلة الري ــاليف ووزراء ش ــاري واملخ ــني جب ــي  وب الوطن

فالفروق واضحة وجلية وال تحتاج لشواهد وأدلة .
ــة  ــه  وكاف ــاد ونائب ــس الصم ــان للرئي ــر والعرف ــة والتقدي كل التحي
ــيايس ، ولرئيس وأعضاء حكومة اإلنقاذ الوطني  أعضاء املجلس الس
ــيني وعلماء  ولكل رشفاء وأحرار اليمن من برملانيني وحقوقيني وسياس
ــعبية ، والخزي  ــش ولجان ش ــني وجي ــني وإعالمي ــاء  وأكاديمي وحكم
ــة الرسمدية للدنبوع الخائن  ــذل واالحتقار  واللعنة األبدي واملهانة وال
ــة واملرتزقة يف  ــة العمالء والخون ــىل واحدة ونص ) وكاف ــة ( ع و حكوم

جمهورية الفندق العظمى .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله . 
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