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بسِم اهلِل الرحمِن الرحيِم

مقدمة
الحمُد هلِل َربِّ العالمين، وأش���هُد َأن ل إل���َه إلاَّ اهلُل الملُك الحقُّ المبيُن، 
وأش���هُد َأن سيَِّدنا محمداً عبُده وَرُسْوُله خاتم النبيين، صلواُت اهلل وسالُمه 

عليه وعلى آله الطاهرين، ورضي اهلل عن َصْحِبِه المنتجبين. وبعد
في 21 من سبتمبر 2014م ثورة عدلت مسار ما قبلها فأطاحت ب�)منظومة 
الس���تئثار والتبعية( وتصدت لمؤامرة اإلفقار, وأحبطت مشروع التقسيم 
)األقلمة( وفتحت أمام الش���عب اليمن���ي أفقًا نحو )تحرر وطني( عناوينه: 
)الس���يادة( و)الكرام���ة( )لجمهوري���ة يمني���ة( لم يتبق منها س���وى )مزقة 
قم���اش ِلَعَلٍم( ل���م تعد له من رفرفته إل أنه يدل عل���ى بقايا دولة تحولت 

واقعًا وفي اإلعالم العالمي إلى مجرد )حديقة خلفية لآلخرين(.
من كتاب اإلس���الم كان النهج والمنهج, ومن جبال وس���هول ووديان 
وم���دن وأرياف الوط���ن كان التح���رك, ومن دم���اء المظلومين الش���هداء 
وجراحات أقرانهم وأناَّات الثكال���ى وأنين الفقراء كان الوقود لفعٍل ثوري 
ي���زداد - م���ع كل قط���رة دم تس���قط أرض���ًا - اتق���اداً, ومن الواق���ع المرير 
والمنح���ط كان انطالق���ًا نحو آفاق م���ن الحرية والتح���رر, دون غلو ول 
إف���راط في الخصومة بل إيمان���ًا باآلخر, باعتبار البل���د والدولة للجميع 
)وم���ن نكث فإنم���ا ينكث على نفس���ه( وتلك ه���ي القيمة اإلنس���انية التي 
ميزت ثورة 21 س���بتمبر دون غيرها مما س���بقها ف���ي تاريخ اليمن الحديث 

والمعاصر أو ما عاصرها في المنطقة من أحداث وتحولت.
إقليمي���ًا: لي���س م���ع أحد ضد أح���د وذلك ما ل���م يدرك كنه���ه الجوار 
الخليج���ي المتعال���ي فاس���تعدى اليم���ن على غي���ر حق, ونفى ش���خصيته 
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المس���تقلة وعروبت���ه األصيلة, وإرادته الذاتية وظ���ن - وبعض الظن إثم 
وبغي وعدوان - أنما يستنس���خ تجارَب إقليمية في إغفال متعمد, أو جهل 
مركب لم���ا هو عليه اليمن م���ن ثقافة متجذرة, تؤمن عل���ى مر التاريخ 

بوجوب مقارعة الطغيان.
دولي���ًا: اليم���ن دولة عضو ف���ي األمم المتح���دة, ولم تأت ث���ورة الواحد 
والعشرين من سبتمبر إل لتكون رافداً حضاريًا نحو تعزيز القيم اإلنسانية 
المشتركة, على أساس من المقولة اإلسالمية الخالدة: )الناس صنفان: 
إما أخ لك في الدين, أو نظير لك في الخْلق( ولتكون العالقات قائمة على 
أساس الحترام المتبادل, والوليات المتحدة مشكلتها في طغيان نظامها 
ودعمها كي���ان العدو اإلس���رائيلي الغاصب, واليمن ض���د الطغيان, وضد 

احتالل فلسطين. ]الثورة في خطابات السيد الصادر عن صحيفة صدى المسيرة[.
ول ش���كك ول ريب بأن ثورة 21 سبتمبر 2014م كانت معجزة, تجسدت 
فيها عظمة القيم اإلس���المية في الصراع بي���ن الحق والباطل بين الخير 

والشر بين النور والظالم بين الحقيقة والزيف.
قل لي بربك أين هي الثورة التي اس���تطاعت اس���قاط جبابرة يمتلكون 
العت���اد والعدة قلوبهم مليئ���ة بالحقد والكراهي���ة, - ول ينقصهم الجرأة 
على س���فك الدماء وت���م اقتالعهم خالل أيام, ثم ل يحدث س���لب ول نهب 
ول فوض���ى ول إقصاء ول مج���ازر ول تغييب ول غير ذلك مما يحدث في 

الثورات وهو من البديهيات أن يحدث؟
إن ما حدث معجزة ربانية بكل المقاييس جحدها العالم واس���تيقنتها 
أنفس���هم ظلمًا وعل���واً, ونحن ل ننتظر انصافًا من متوحش���ين وانتهازيين 
وجاحدي���ن وإل لكانت ه���ذه الثورة ق���د دخلت ضمن المناه���ج التعليمية 
وأصبح���ت تدراَّس في أكاديمي���ات العالم ولكن لألس���ف نحن نعيش في 
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عال���م يس���وده الظل���م واإلقص���اء ومحاربة األخ���الق والقيم عاَلم يس���وده 
المتوحشون والبشعون.

وبمناس���بة ذك���رى الواحد والعش���رين من س���بتمبر جمعن���ا لكم هذه 
المادة المختصرة والتي تضمنت نصوصًا من خطابات الس���يد القائد عبد 
الملك ب���در الدين الحوثي المعل���م والمربي والقائد ال���ذي واكب الثورة 
وغذاها بخطاباته التي كانت تزرع األمل, وتضيء الدرب, وتبدد الشبهات, 
وتدحض الزيف والباطل, وتكش���ف التضليل والبهتان, ولم يكن عبارة عن 
مرش���د ومعلم ومنظر فقط بل كان قائداً ناجحًا وبطاًل مغواراً لم ترهبه 
تهديدات الدول العش���ر ولم يوهنه التضامن األمريكي وأدواته الخليجية 
مع حكومة النفاق, ولم تهزه حشود الوهابيين التكفيريين التي استقدمها 
حزب اإلصالح وعلي محسن من المحافظات إلى أمانة العاصمة في تلك 
الفت���رة للقضاء على الثورة, فكان كما وعد الجماهير المطالبة بالتغيير 
معهم جنبًا إلى جنب قائداً للثورة قادها بكل شجاعة واقتدار حتى أوصلها 
إل���ى بر األمان بالرغم من ش���دة العواصف التي اعترضت طريقا وحاولت 

إفشالها.
 تحدثن���ا باختصار ع���ن أحداث هذه الث���ورة العظيم���ة بعظمة قائدها 
وبعظمة منهجها وبعظمة أمتها راجين من اهلل التوفيق والس���داد والنصر 

ألمتنا المستضعفة.
واهلل الموفق. 

يحيى قاسم أبو عواضة
 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1438ه�

 الموافق 15 سبتمبر 2017م 
•••
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مي التوجه الأاَمريكي نحو العامل العربي والإ�ْس�لاَ
مما ل ش���ك في���ه لدى ُكّل المس���تقرئين للتاري���خ وللتاريخ المعاصر 
َأْيضًا، وكل المستقرئين للواقع الدولي أن التوجه اأَلمريكي ما بعد إزاحة 
التحاد الس���وفيتي وتقوي���ض كيانه الكبير كان نحو العالم اإلْس����اَلمي 

ُعُمْومًا ونحو المنطقة العربية على وجه أخص.
 وهن���اك ف���ارق كبي���ر؛ أَلن اأَلمريكيي���ن اتجه���وا إَل�ى إزاح���ة التحاد 
السوفييتي آنذاك كِن��دٍّ منافٍس لهم على الهيمنة في العالم وعلى النفوذ 
ف���ي الواقع الدولي، أم���ا توجههم نحو العالم اإلْس����اَلمي ونح���و المنطقة 
العربية فالعالم اإلْس����اَلمي والمنطق���ة العربية لم تكن في واقعها القائم 
، ل، لذلك كانت طبيع���ة التوجه نحو العالم  ككي���ان قوي ومنافس وِن���دٍّ
اإلْس�اَلمي والمنطقة العربية له شكٌل آخر وله َأْه�َداف َأْكَثر خطورة من 

إزاحة ند منافس.
َأمريكا عندما اتجهت في سياق سياستها الواضحة المعَلنة المكشوفة 
التي ل ش���ك فيها نحو تعزيز سيطرتها في العالم قاطبًة في ُكّل البلدان 
والش���عوب عل���ى وجه الكرة اأَلْرضية، هذا ش���يء واض���ح ل خفاء فيه ليس 
محاًل للجدال َأْو النقاش َأْو أن فيه إش���كاًل َأْو أنه مجرد مزاعم، هذا ش���يء 
موجود في حديث اأَلمريكيين في حديث قياداتهم, في رس���م سياس���اتهم, 
كهم العملي، وهم يرون الَمْس�����أَل�ة بالنس���بة لهم  ف���ي س���لوكهم وَت�َح�رُّ

طبيعيًة، بل يعتبرونها حقًا لهم.
اتجاهه���م نحو العالم اإلْس����اَلمي ونح���و المنطقة العربي���ة، هو اتجاه 
عدائي بكل ما تعنيه الكلمة، وفي نفس الوقت هو مش���وٌب بأطماع كبيرة 
ج���داً، وكان َت�َح�ّركه���م على مراح���َل متعددٍة ووفق خطوات مدروس���ة 
ومنظم���ة، وكان���ت المرحل���ة التي هي م���ن أخطر المراح���ل في حلقات 
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مسلس���ِل مؤامراته���م ه���ي م���ا بعد أح���داث الحادي عش���ر من س���بتمبر ما 
بع���د حادَثي البرجين ف���ي نيويورك.)من محاضرة الصرخة للس���يد عبد 
الملك 1437ه�( بعد أحداث الحادي عش���ر من س���بتمبر عام 2001 م حرصت 
أمري���كا على توظيف هذه األح���داث وجعلت من خاللها غطاًء تتحرك من 
خالله ضمن مرحلة متقدمة ومخطط لها لس���تهداف عالمنا اإلسالمي 
ومنطقتن���ا العربية، واألهداف األمريكي���ة التي جعلت من عنوان اإلرهاب 

غطًاء للتحرك لتحقيقها وللوصول إليها هي أهداف خطيرة جداً.
معل���وم أن ف���ي مقدمة ه���ذه األهداف هو الس���تعمار الجدي���د لعالمنا 
اإلس���المي، السيطرة المباشرة على منطقتنا العربية وعالمنا اإلسالمي، 
وتقويض ِكيان العالم اإلس���المي من دول وش���عوب وبعثرتها وس���حقها 
والس���تحواذ على مقدراتها وثرواته���ا وخيراتها وإنهاء الِكيان اإلس���المي 

كِكيان بشكل نهائي.
وهدٌف في مس���توى ه���ذا الهدف له خط���ورة كبيرة ج���داً على عالمنا 
اإلس���المي وهو بالتأكيد هدٌف رئيٌس���ي ُجعل عن���وان اإلرهاب غطاء له ل 

أقل ول أكثر.

كيف كان املوقف يف عاملنا من هذا التحرك؟
في مقابل هذا التحرك الكبير من جانب أمريكا بهذه األهداف الخطرة 
ج���داً، كيف كان الموقف في عالمنا اإلس���المي وفي منطقتنا العربية؟ 
أغل���ب األنظمة في الواق���ع العربي وأغلب األنظمة في الواقع اإلس���المي 
عمومًا كان موقفها موقًفا سلبًيا جداً ل يمكن أن نقول عنه أنه صحيح ول 
أنه سليم بأي اعتبار من العتبارات، توجهت معظم األنظمة في المنطقة 
العربي���ة في العالم اإلس���المي معظمه���ا إل القليل توجه���ت نحو اإلذعان 
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ألمري���كا ونحو التس���ليم ألمريكا ونحو الس���ترضاء ألمريكا بالس���تعداد 
الت���ام والطاعة المطلقة لتنفيذ ما تطلبه منها أمريكا وتنفيذ السياس���ات 
والتوجيه���ات واألوام���ر األمريكي���ة أيا كان���ت وكيفما كان���ت وبكل ما 

يمكن أن يترتب عليها من نتائج. ]من محاضرة الصرخة للسيد عبد الملك 1438هـ[
لقد كش���فت هذه المؤامرات على أمتنا ب���أن النماذج القائمة في واقع 
األم���ة - في واقعن���ا العربي بالدرج���ة الولى، في األعم األغل���ب، النماذج 
القائم���ة الت���ي هي عل���ى رأس األم���ة، األنظم���ة والحكوم���ات المتحكمة 
باألم���ة بسياس���اتها بمواقفه���ا،  - ثب���ت أنه���ا نم���اذج غي���ر إيجابي���ه، وغير 
صالحة، وليس���ت في مستوى المس���ئولية، وطبعًا بما هي عليه، وبحسب 
أيض���ًا ما تحمل���ه، ما تمثل���ه، ألنه���ا ل تمثل حقيقة اإلس���الم ف���ي مبادئه 
وقيم���ه، ومنهجه للحياة، كل منها يمثل اعتبارا معينًا أو منهجًا سياس���يًا 
معينًا، ليس هو جوهر اإلسالم ول يمثل مشروع اإلسالم للحياة بحقيقته 
وأصالته، نماذج أقل ما نقول عنها إنها نماذج فاش���لة، فش���لت في تحصين 
األم���ة، فش���لت في بن���اء األمة، فش���لت في التح���رك باألمة في مس���توى 
مواجهة هذه التحديات، فش���لت كل الفش���ل، هذا هو أق���ل ما نقوله عنها، 
أنها نماذج فاشلة بما تحمله وتمثله على المستوى السياسي، في منهجها 
السياس���ي، في ممارس���تها السياس���ية، إدارتها لألمة إدارة فاشلة، وفاشلة 

جداً جداً جداً.
وواقعنا العربي ل يصل كمسلمين، ل يصل إلى مستوى شعوب وثنية، 
إلى مس���توى اليابان إلى مس���توى الصين إلى مس���توى الهند، واقع أولئك 
أرقى من واقعنا على كل المستويات، وهم أعز وأمنع، وواقعهم من جوانب 
كثي���رة جداً أرقى من واقعن���ا، أقل ما نقول عن األنظم���ة هذه والكيانات 
القائم���ة المتحكم���ة في األمة، المتحكمة في األم���ة، أقل ما نقوله عنها: 
إنها فاش���لة، ول ُيعواَّل عليها، وأن النهج السياس���ي ال���ذي اعتمدته وأدارت 
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واقع األمة على أساس���ه وأن ممارساتها السياس���ية ومنهجيتها السياسية 
لم تْبِن األمة، ولم تصلح واقع األمة، ولم ترتق باألمة لتكون في مستوى 

الحد األدنى من القدرة على مواجهة هذه التحديات. 
األم���ة كانت في أس���وأ وضع، وحالة النهي���ار أو النكماش أو التحول 
إل���ى صف األع���داء حالة عاجلة في واق���ع هذه الكيان���ات، يعني منهم من 
يب���ادر ف���وراً ليكون ضمن ص���ف األعداء، منه���م من يتجه إل���ى النكماش 

والنهيار منهم..وهكذا 

ال�سعوب نف�سها �سحية ب�سكل رهيب جدًا 
وترى الش���عوب نفس���ها ضحية على نحو س���ريع، ضحية بشكل رهيب 
جداً، ومكش���وفة، ليس���ت محمية، ل محمية بجيوش���ها كم���ا ينبغي، ول 
محمية بأنظمتها كما ينبغي، وصل الختراق، ووصلت حالة الستهداف 
بكل وقعها ووجعها وألمها وتأثيراتها القاس���ية الى رؤوس الشعوب بشكل 
ف���وري؛ وله���ذا ترى الش���عوب بدت لفترة طويلة يعني س���نوات وهي ش���به 

مشلولة ومصدومة.
 وكذل���ك كان لوقع األحداث على هذا النحو ب���دون حماية ول أدنى 
مستوى من القدرة من المستوى الالزم للتصدي لهذه األحداث والمؤامرات 
ف���ي المس���توى الذي وصلت إليه تل���ك المؤامرات، وإل ه���ي كانت قائمة 
بالفعل من قبل، لكن في هذا المس���توى الذي وصلت إليه، الشعوب كانت 

مصدومة، حالة الصدمة كانت حالة واضحة في أوساط الشعوب. 
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 اأمتنا اليوم يف خما�ض لن ينفك هذا املخا�ض اإل بتغيري
نح���ن نس���تطيع أن نق���ول إن أمتن���ا الي���وم ف���ي مخاض ل���ن ينفك هذا 
المخاض إل بتغيير واقعها، مهما كان هناك أحيانًا من معالجات وحلول 
جزئية ومحدودة ووقتيه، ترحل هذه المش���كلة، تؤخر هذا الحدث، ُتطيل 
أمد هذه األزمة وتعطي لها أشكاًل ومراحاًل، لكن لن ينفك هذا المخاض، 
ل���ن تنفك ه���ذه األحداث، لن تنفك ه���ذه الفتن، ألنه أصب���ح لها ارتباطات 

وتعقيدات كبيرة جعلتها لزامًا في واقع األمة.
الطري���ق الوحيد لفكاك هذه األمة م���ن كل هذه التحديات واألخطار 
والواق���ع البئي���س، هو تغيي���ر واقعه���ا؛ ألن واقعه���ا أصبح هو عام���اًل مهمًا 
وأساس���يًا في مالزمة هذه األحداث، وأن تكون األمة بيئة لها، المخاضات 
التاريخي���ة واألحداث الكبرى هي في س���نة اهلل الكونية تكون دائمًا ُحبلى، 
ُحبلى بتغييرات كبرى في واقع البشرية، ُحبلى بولدة أمم وسقوط أمم، 
ُحبل���ى بنهضة أقوام وس���قوط أق���وام، كل هذا يتم ضم���ن أحداث، ضمن 

صراعات ضمن مشاكل.
 أّي أم���ة، كل األم���م، أي أم���ة تأت���ي لتدرس نش���أتها وكي���ف ابتنت 
وتحولت إلى أمة عظيمة، نش���أت في ظل صراع، في ظل أحداث، في ظل 
واقٍع س���اخن، ما هناك من أمة نشأت وأصبحت أمة عظيمة وكبيرة، لم 
تمر بتحديات ولم تمر بأخطار ولم تمر بمراحل عاصفة وأحداث ساخنة 

نهائيًا، هذا ل يوجد.

�سرورة التحرك ال�سعبي
الش���عوب لديها طاقة كامنة كبي���رة وهائلة، وتس���تطيع باعتمادها 
عل���ى اهلل وتحركه���ا - إن كان واعيًا وج���اداً، ركنان أساس���يان: واعيًا, و 
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جاداً - أن يكون هذا التحرك فاعاًل مؤثراً مغيراً ومجديًا بما تعنيه الكلمة، 
يدف���ع الخطر ع���ن األمة ويغير واق���ع األمة، األحداث نفس���ها، التحديات 
نفسها، األخطار نفس���ها، تشكل فرصة كبيرة جداً لمعالجة واقع األمة، 
ولصناعة التغيير في واقع األمة، ولبناء األمة.]من لقاء للسيد عبد الملك باألكاديميين[

وم��ن هنا تح��رك ال�ضي��د ح�ضي��ن ر�ض��وان اهلل علي��ه لتغيير هذا 
الواقع:

أمام واق���ع كهذا وتجاه تحديات كهذه وفي بيئ���ة غلبت عليها حالة 
الصم���ت لدى الكثي���ر وانطلق فيه���ا الكثي���ر لالس���تجابة لألمريكي على 
النح���و الذي يس���اعده، ب���رز موقٌف مغاير وص���وت حٌر انطلق م���ن اليمن، 
آنذاك تحرك السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان اهلل عليه بمشروعه 
القرآن���ي رافضًا حالة التدجين والستس���الم ومعلنًا موقفًا مس���ؤوًل وحراً 
ومنطلق���ًا على أس���ٍس صحيحٍة ومش���روعة بع���د قرابة أربعه أش���هر من 

أحداث الحادي عشر من سبتمبر.
انطل��ق ه��ذا الموقف وتحرك ه��ذا الم�ضروع م��ن منطلقاٍت مهمة 

وم�ضروعة وواقعية و�ضحيحة و�ضليمة:
أوًل: م���ن خالل وعي بحقيقة األه���داف األمريكية وأن تحرك امريكا 
إل���ى منطقتنا لي���س أبداً كما يقول���ون هم: بهدف مكافح���ة اإلرهاب، ل، 
ه���و بهدف احتالل بلدان هذه المنطقة، بهدف الس���يطرة المباش���رة على 
هذه المنطقة بهدف ضرب هذه الش���عوب ضرب���ة قاضية، وكيانات هذه 
البلدان من دول ضربًة قاضية بهدف استهدافنا في كل شيء الستهداف 
لنا ف���ي قيمنا وأخالقنا، ومبادئنا وحريتنا وكرامتنا واس���تقاللنا، هذا هو 

الهدف الحقيقي للتحرك األمريكي. 
ثاني���ًا: الوع���ٌي بطبيعة وأس���لوب تحرك األعداء ومس���توى خطورة هذا 
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التحرك، ألن األمريكي يتحرك بأساليب معينة منها عناوين يجعل منها 
غطاًء لخداع الش���عوب يعني أن األمريكي حرص على أن يستخدم أسلوب 
الخ���داع مع الش���عوب وم���ع األنظمة، فيأت���ي بعناوين وهو يري���د أن ُيقنع 
اآلخري���ن بها )أنا أريد أن أدخل إلى بلدك���م وأتحكم في وضعكم األمني 
والسياس���ي والقتصادي وأض���ع لي قواعد في بلدكم عس���كرية وأنتهك 
س���يادة بلدكم أن يبقى جوكم لطائراتي وأرضكم لقواعدي العس���كرية 
وأن أك���ون ناف���ذاً وحاض���راً ف���ي كل سياس���اتكم وكل برامجكم وكل 
خططك���م وكل أنش���طتكم أن أكون أن���ا الموجه، وأن أك���ون أنا المعلم، 
وأن أكون أنا من يحدد ومن يأمر ومن يقرر من أجل أن أحارب اإلرهاب 
وأكافح اإلرهاب( ثم يأتون فيقولون له: تفضل, فيأتي. كان قد وصل به 
الحد أن يس���عى للتدخل حتى في القضاء وفي األوقاف، وفي كل األمور 

يعني يريد أن يتدخل في كل شيء. 
ثالث���ًا: الوع���ي بمتطلب���ات الموقف وعملي���ة الس���تنهاض والتحريك؛ 
ألن���ه ل يكفي أن يكون هن���اك مجرد توعية، كالم هك���ذا فاضي من دون 
أن يك���ون هن���اك مواقف، من دون أن يكون هناك تح���رك عملي, وهو أيضًا 
لتوجي���ه بوصل���ة الع���داء نحو الع���دو الذي ي���راد له في س���عيه ومن خالل 
أدوات���ه أن يتح���ول هو إل���ى من يقود األم���ة، أن يكون األمريك���ي من يقود 
األمة اإلس���المية أن يك���ون هو إمام المس���لمين وقائد األمة اإلس���المية 
ال���ذي يوجه الذي يأمر، الذي يجتمع حوله الجميع ليحدد لهم واجباتهم 
ومسؤولياتهم ويطلق لهم التوجيهات واألوامر.]من محاضرة الصرخة للسيد عبد الملك 

1438هـ[

م جدار الصم���ت، وأخرج  وهكذا الس���يد حس���ين رض���وان اهلل علي���ه حطاَّ
األمة من حالة الس���كوت إلى الموقف، من حال���ة الالموقف إلى الموقف، 
وه���ذه خط���وة مهمة في واقع األم���ة، بدًل من أن تبق���ى األمة صامتة! ل 
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موق���ف له���ا! ول تحرك لها! وتبقى على النحو ال���ذي يريده أعداؤها منها, 
ل, يج���ب أن تتحرك األمة، وأن تعبر عن حالة س���خطها وعدائها ألولئك 
الظالمين والعابثين والمس���تكبرين في األرض، هذه مس���ألة مهمة، هذه 
تواج���ه حالة معينة، مش���روع معين تش���تغل عليه أمري���كا وتتحرك أيضًا 

على أساسه إسرائيل. 

قوى النفاق والعمالة تقف يف مواجهة امل�سروع القراآين
ش���عرت أمريكا به���ذه الصح���وة - التي من ش���أنها أن تغي���ر المعادلت 
فسلطت عليها جبهة النفاق والعمالة بدًءا بالعتقالت وفصل الموظفين 
وقطع مرتبات البعض منهم وأش���كال متعددة من الس���تهداف والضغوط 
ف���ي مواجهة هذا المش����روع؛ لكنهم فش���لوا ف���ي القضاء عليه وفش���لوا في 
إسكاته، فتوجهوا للعدوان والس���تهداف لهذا المش�روع باستهداف حملته 

وفي مقدمتهم السيد القائد الشهيد رضوان اهلل عليه.
ولقد كان الستهداف له استهداًفا للحق الذي حمله، استهداًفا للقرآن 
الذي ثقف األمة به ودعاها إلى اتباعه ودعاها إلى التمسك به ودعاها إلى 

الوقوف بمواقفه. 
اس���تهداًفا للص���وت القرآن���ي والموق���ف القرآن���ي والروحي���ة القرآنية 
واألخالق القرآنية، اس���تهداًفا للقرآن في موقع العمل، واستهداًفا للقرآن 
في موقع المس���ؤولية، واستهداًفا للقرآن في موقع التباع؛ ألنهم أرادوا أن 
يك���ون القرآن فقط حبًرا على الورق، وصوًتا يردد، أّما أْن يكون رؤيًة ُتتبع 
وموقًفا ُيعمل به ومنهًجا للحياة فهذا ما لم يكونوا يريدون السماح به ول 
القب���ول به أبًدا، أْن يكون منهًج���ا للثقافة، منهًجا لالتب���اع، منهًجا للعمل، 

أساًسا للموقف، فال.
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ال�سيد عبد امللك بدر الدين احلوثي قائد لهذه امل�سرية 
القراآنية

لقد كان ما حصل للس���يد حس���ين - رضوان اهلل عليه - يمثل جريمة 
وحش���ية رهيب���ة؛ ألناَّ َقْت���َل اآلمرين بالقس���ط من الن���اس جريمة قدمها 
ا، جريمة  القرآن الكريم متس���اوية م���ع قتل األنبياء، جريمة فظيع���ة جدًّ

بحق األمة، بحق اإلنسانية، بحق اإلسالم، بحق القرآن.
وبعد تلك الجريمة الوحشية الرهيبة ظنوا أن هذا المش�روع سينتهي، 
وأن أم���ره ق���د زال, وابتهجوا وفرح���وا، وظنوا أنهم س���يحظون بذلك قرًبا 

ومكانًة عند سيدتهم أمريكا. 
فم���اذا كان عليه الواقع؟ لقد خيب اهلل آمالهم، وتضحيات ذلك الرجل 
العظيم ومن معه من الشهداء العظماء والثابتين جعل اهلل منها وقوًدا لهذه 
األم���ة, وحقق اهلل لها النتائج العظيمة؛ ألن هذه الدعوة دعوة القرآن، هذا 
النهج هو نهج اهلل، هو نور اهلل الذي قال عنه: {َوَي�أَْبى �هلُل �إاِلَّ �أَن ُيِتمَّ ُنوَرُه 
َوَلــْو َكــِرَه �ْلَك�ِفُروَن}]التوبة:32[ ويأب���ى اهلل إل أن يتم نوره، مهما حاولوا أن 

يطفئوه فلن يستطيعوا. 
اس���تمر هذا المش����روع القرآني رغًم���ا عنهم وعن أس���يادهم وهيأ اهلل - 
بفضل���ه ومّن���ه ورحمته ولطفه -  لهذه المس���يرة العظيم���ة قائًدا آخر هو 
الس���يد عبد المل���ك بدر الدين الحوث���ي الذي قاد هذه المس���يرة القرآنية, 
فتحرك بجدية عالية على أس���اس المنهج القرآن���ي الذي قدمه وضحى 
من أجله السيد الشهيد القائد حسين بدر الدين الحوثي - رضوان اهلل عليه 
- - وفي الطريق التي س���لكها, مواص���ال درب التوعية والجهاد والتضحية 
ف���ي مواجهة المش���روع األمريكي وأدواته المعتدي���ن والظالمين الذين ل 

يريدون الخير والعزة والنجاة والفالح لهذه األمة.
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 استمرت أمريكا تدفع بأدواتها لمواجهة هذا المشروع القرآني واستمر 
الش���عب يرتق���ي في وعي���ه من خالل ه���ذا الص���راع, ومن خ���الل التوعية 
المس���تمرة بحقيقة األهداف األمريكية في اليمن وتوس���ع هذا المشروع 
القرآن���ي, ورأى الن���اس فيه الم���الذ والمخرج أمام المؤام���رات التي تحاك 
على منطقتنا وبلدنا على وجه الخصوص بقيادة أمريكا وإسرائيل وفضح 
النظام في اليمن بشكل كبير وظهرت تبعيته العمياء ألمريكا ومسارعته 
في تنفيذ ما تريد بل وأكثر مما تريد, وفضحت أمريكا في كل دعاياتها 

وتبين للناس أنها تهيئ لحتالل بلدنا.

•••
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الثورات العربية
وف���ي ه���ذه األثناء تفجرت ث���ورات أطلق عليها آنذاك ب�)ث���ورات الربيع 
العربي( بدءاً من تونس ثم مصر, مما أعطى الشعب اليمني األمل بإمكانية 

التحرك والثورة ضد الظالمين والفاسدين.
ح���اول ح���زب اإلصالح وحلف���اؤه الصطياد ف���ي الماء العكر واس���تغلوا 
مش���اعر الشعب اليمني وشعوره بالمظلومية وتطلعه نحو التغيير فعملوا 
على تحريك الجماهير وتبني مطالبه���ا ودعوا للخروج للمطالبة بتغيير 

النظام.
إل أن وعي الفئة المتحررة التي وقفت بوجه المش���روع األمريكي منذ 
انطالقت���ه كانت على وعي كبير بنوايا هذا الحزب العميل وحلفائه, مع 
العل���م بأن أغلب الش���عب اليمني يعرف جيداً ب���أن حزب اإلصالح جزء من 
النظام الفاس���د, وهو شريك أساسي في كل ما وصل إليه الشعب اليمني, 
وف���ي نه���ب ثرواته, والش���عب يعرف جيداً كي���ف بنوا له���م امبراطوريات 

مالية من ثروات هذا البلد.
لقد كان هدفهم اس���تغالل مش���اعر الجماهير ومظلوميتهم لتحقيق 

أهداف حزبية ضيقة وتعزيز تواجدهم في السلطة ليس إل.
إل أن السيد عبد الملك دخل على خط الثورة لحمايتها أوًل من هؤلء 
اللصوص المجرمين الذين يريدون استغاللها لمصالحهم الضيقة وبما 
يع���زز من الهيمن���ة األمريكية ولم يك���ن باإلمكان كش���ف حقيقتهم في 
ذلك الوقت تاركًا األحداث هي من تكشفهم. وثانيًا: للعمل مع الجماهير 

الثائرة جنبًا إلى جنب حتى تحقق الثورة أهدافها المشروعة والمحقة.
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 ال�سيد عبد امللك يك�سف املخطط الأمريكي ويدعو اإىل 
التحرك الواعي

في أول خطاب للسيد بمناسبة المولد النبوي الشريف بتاريخ 12 ربيع 
أول 1432ه� الموافق 15 فبراير 2011م - تحدث الس���يد فيه عن الوضع القائم 
في اليمن وما وصل إليه من الهيمنة األمريكية على كل شيء, وضرورة 
التغيي���ر نحو األفضل مبين���ًا ضرورة الثورة الس���لمية وموضحًا للش���عب 

اليمني أهدافها والتي تتلخص في:
مواجه���ة الخط���ر األمريك���ي ال���ذي يس���تهدف اليمنيي���ن ف���ي قيمهم  	 �1
وأخالقهم وثرواتهم ثم في حياتهم وأنه يهيئ اليمن لحتالل مباشر.

أوض���ح للن���اس ب���ان الحكوم���ة ف���ي اليم���ن ص���ارت تتح���رك لخدمة  	 �2
األمريكيين وتس���هيل تنفيذ مؤامراتهم وأن السفير األمريكي صار هو 

الحاكم والمتحكم في شؤون اليمن.
بياَّن بأن ما يس���مونها بالقاعدة هي صنيعته���م وهي ذريعتهم لحتالل  	 �3

الشعوب وأن أمريكا هي من ترعاهم وتسهل عملية تمددهم.
4�	 أن على الشعب اليمني أن يستغل الفرصة في الوقت الراهن للتحرك 
الجاد والواعي والمسؤول لتغيير الواقع وإزاحة هذه السلطة المجرمة 

العميلة مؤكداً أنه سيكون في طليعة هذا الشعب.
ومما قال: 

واقعن���ا في بلدنا واق���ع يجب اللتفات إليه ول يج���وز واهلل تجاهله من 
يتجاهله فإنه سيخس���ر وسيتحمل العواقب الس���يئة ولن ُيفلت من عقاب 

اهلل.
إن بلدنا ونعني به أهله نعني ش���عبنا نعني أمتنا في هذا البلد في اليمن 
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كل���ه من أقصاه إلى أقصاه في كل محافظاته يمّر بمخاطر كبيرة في 
مقدمته���ا الخط���ر األمريكي، فالتركي���ز األمريكي عل���ى اليمن في هذه 
المرحل���ة في هذا الزمن أقوى وأش���د من أي تركي���ز على منطقة أخرى 

وعلى أي شعب آخر.
األمريكيون في هذه الفترة وقالوها هم: أن تركيزهم على اليمن غير 
زون عليه أكثر م���ن أي منطقة أخرى، وأنه أولوية  مس���بوق وأنهم يركِّ
في مؤامراتهم ومكائدهم. فلَم ل ينتبه اليمنيون إلى هذا الخطر ويعرفوا 
مس���ؤوليتهم في مواجهة هذا الخطر؟ أم أن التعامي والصمم سيدفع هذا 
الخط���ر؟ ل واهلل ل يدفعه إلاَّ الوع���ي والبصيرة والعتصام باهلل والموقف 

الذي يفرضه اهلل ويأمر به اهلل سبحانه وتعالى.
وم���ن المعل���وم أن أمري���كا وإس���رائيل وجه���ان لعمل���ة واح���دة، النفوذ 
األمريك���ي ه���و لصالح النفوذ اإلس���رائيلي ليك���ن هذا بعلمك���م، والهيمنة 
األمريكي���ة تخدم اإلس���رائيليين ف���ي المقام األول نتح���دث ألن الوقت ل 
يسعفنا باختصار عن قضايا هامة أرجو التنبه أرجو اإلصغاء أرجو التفهم؛ 
ألن المسألة هامة وتتعلق بها مسؤوليتنا وإياكم جميعًا أمام اهلل سبحانه 

وتعالى.
إن التحرك األمريكي باتجاه اليمن بدأ أوًل بالس���يطرة المس���تحكمة 
عل���ى البحر األحم���ر وخليج َع���َدن وباب الَمْن���َدب والبح���ر العربي، واآلن 
اليمن بدون مياه ليس له سيادة على مياهه اليمن بدون بحر، بحاره تحت 
الحتالل تحت السيطرة األمريكية! فهل كان من هذه الحكومة الظالمة 
موق���ف؟ كالاَّ, كيف يكون من عمي���ل موقف ضد من هو عميل له؟ وبعد 
البحار الجو، األجواء اليمنية صارت مس���تباحة للطائرات األمريكية التي 
تجوبها باس���تمرار في محافظات متعددة، ولم���اذا؟ ماذا تظنون بالتحرك 
للطي���ران األمريكي في أج���واء اليمن هل هو للنزهة؟ هل هو لالس���تمتاع 
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بالمناظ���ر الخالبة ف���ي اليمن؟ طائرات الس���تطالع والطائرات الحربية 
األمريكي���ة التي تج���وب أجواء اليمن ه���ي لتقتل اليمنيين, لتس���فك دماء 
اليمنيي���ن, لتهي���ئ لحتالل اليم���ن, هذا ه���و الصحيح, وإل فم���ا مهمتها؟ 
ه���ل له���ا مهمة أخ���رى؟ كالاَّ , ب���ل وقتلت الطائ���رات األمريكي���ة يمنيين 
في محافظة َصْعَدة في أيام الحرب السادس���ة، وقتل���ت يمنيين في َأْبَين، 
وقتلت يمنيين في َشْبَوة، وقتلت يمنيين في َمْأِرب، ماذا ينتظر اليمنيون؟ 
هل الجميع بانتظار أن تبيدهم جميعًا أو أن تقتل من كل بيت فرداً، ومن 

كل أسرة إنسانًا.
األمريك���ي هو يرّوض الناس, يقوم بخطواته اإلجرامية خطوة خطوة، 
ثم ينظر ماذا س���يكون موقف الناس فإذا رآهم غير مبالين ورآهم مهملين 

وتائهين يتشجع للمزيد من الخطوات األكثر إجرامًا واألشد ظلمًا.
الطائ���رات األمريكي���ة كان م���ن آخر ما ح���دث قبل أي���ام فقط طائرة 
تجس���س أمريكي���ة س���قطت ف���ي َأْبَين، ص���ار لهم ح���وادث م���ن كثرة ما 
يتحركون في األجواء اليمنية صار لهم حوادث مع الطائرات األمريكية 
واس���تباحة األج���واء وه���ي لتحضي���ر قت���ل اليمنيي���ن وإع���داد لمؤام���رات 
واس���تطالع ل���ألرض اليمني���ة وجغرافيته���ا لوض���ع الخطط العس���كرية 

الالزمة.
 ه���م مع ذل���ك أيضًا يتحركون ف���ي كل مجال داخل الش���عب اليمني 
إلفس���اده قد اس���تكملوا أمر الس���لطة، الحكومة اليمنية ص���ارت أمريكية 
بامتي���از, أمريكية بامتياز الرئيس معه في القصر الرئاس���ي بوابة خاصة 
للس���فير األمريكي يدخل منها متى شاء لتوجيه أي أمر في أي وقت ليس 

ممنوعًا من أي وقت، هذا واقع وأنا أتحدث به عن علم ودراية.
الوزارات صارت تحت س���يطرة األمريكيي���ن وأي وزير في وزارة يمثل 
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مس���ؤوًل عن���د الس���فير األمريك���ي في صنع���اء, المؤسس���ات التي تس���ّمى 
مؤسس���ات أمنية األمن القومي، األمن السياسي، الستخبارات العسكرية، 
كله���ا أصبحت لألمريكيي���ن تعمل، فمن يعمل فيه���ا عليه أن يحذر؛ ألن 
عمل���ه لصالح األمريكيين، وهكذا يتحركون في كل مجال، المؤسس���ة 
العسكرية استكملوا سيطرتهم عليها وأصبحت أداة بأيديهم يضربون بها 

من يشاءون ويريدون من أبناء هذا الشعب.
 داخل الشعب ينشرون المخدرات والحشيش وأصبحت تجارة يرّوجون 
دة ويس���تغلون الظروف  لها ويش���غلون لها الكثير وتصل إلى مناطق متعدِّ
القتصادي���ة الصعبة للناس فيجعل���ون من خاللها تج���ارة مربحة وهي 

تجارة مفسدة بائرة ضارة هّدامة للمجتمع وألخالقه ولقتصاده.
نش���ر المخدرات والحش���يش أكبر من ُيرّوج لها وُيهيئ لها وُينّسق لها 
هم األمريكيون، نش���ر الفس���اد األخالقي، جرائم الزنا في اليمن والفس���اد 
األخالق���ي ش���بكات الدعارة ف���ي اليم���ن تتعامل م���ع الس���فارة األمريكية 
ف���ي صنعاء وينش���رون المقاط���ع الخليعة المص���ّورة في أجه���زة الفيديو 
والج���والت إلفس���اد الش���باب والش���ابات واخت���راق المجتم���ع، والمجتمع 
يتحّم���ل مس���ؤوليته ف���ي الحفاظ عل���ى أبنائ���ه وبناته وف���ي مواجهة هذه 

الظاهرة السيئة.
يتح���رك األمريكي���ون أيض���ًا في جانب الخ���داع والتضليل لس���تهداف 
حياة اليمنيين والعنوان البارز الذي يستغلونه ومنه وبه يقتلون اليمنيين 
هو عنوان )القاعدة( وهذه كذبة اس���تخباراتية أمريكية كبيرة، قضية 
القاعدة كذبة كبيرة لخداع األمة وتضليل األمة، فما من قاعدة هناك 
عناصر يمنية عميلة تعمل لصالح الستخبارات األمريكية واألمريكيون 
يفتخ���رون في الش���هر الماضي أنهم قد كّثفوا نش���اطهم المخابراتي في 

اليمن.
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ولذل���ك م���ن المعلوم قبل س���ت س���نوات بلغ ع���دد من يعمل���ون لصالح 
المخاب���رات األمريكي���ة ف���ي اليمن أكث���ر من ثالثين ألف ش���خص، هذا 
قبل س���ت س���نوات، فكم يا ترى كم قد بلغ عددهم اآلن؟ عش���رات اآللف 
يعملون لصالح المخابرات األمريكية منهم فئة معينة لها دور معياَّن من 
خاللها يقتل اليمنيون، فاألمريكيون يس���تغلون هذا العنوان في فعل ورّدة 
فعل مآلها لطرف واحد هو المخابرات األمريكية، فعل ورّدة فعل، عملية 
تفجي���ر ُيقتل من خاللها أعداد كبيرة م���ن المواطنين، ورّدة فعل غارات 
بالطائرات تحت عنوان المالحقة للمفجرين فُيقتل المزيد من اليمنيين 

أيضًا. 
 هذا ما هو واقع فعل ورّدة فعل ومآلها لطرف واحد، فأمريكا بمخابراتها 
وبعمالئها التابعين لها تقتل اليمنيين ثم تأتي بطائراتها أيضًا بُحّجة أنها 
تالحق أولئك وتقت���ل المزيد من اليمنيين، وهكذا تفعل وكأنها تتحرك 
لمواجه���ة الخط���ر وهي َم���ن صنع ذلك الخط���ر وهي الخط���ر بكله وهي 

الشيطان األكبر.
مم���ا يس���اعد أمريكا عل���ى نجاحها ف���ي مؤامراته���ا الس���لطة الظالمة 
والحكومة الجائرة والس���لطان الجائر، الس���لطة الظالمة التي خانت اهلل 
وخانت اإلس���الم وخانت القرآن وخانت الشعب، فهي سلطة خائنة عميلة 
معادية للقرآن معادية لإلس���الم معادية للش���عب، س���تة حروب قامت بها 
هذه الس���لطة الجائرة لستهداف اليمنيين المس���لمين وقتلهم بغير حق 
اس���ترضاء للود األمريكي وس���عيًا وراء المادة من جهات إقليمية معروفة 
ليس لها أي مبرر هذه الس���لطة ش���ّر وبالء على اليمن جلبت للبالد الش���ر 
والفقر وس���رقت ثروات البلد مع األجانب، ونشرت الفساد وفّرقت الشعب 
وباعت البلد والش���عب م���ن األجانب، وأباحت دماء الش���عب لهم، وجرائمها 
معروف���ة ل تحتاج إل���ى حديث ول إلى توضيح، ولك���ن تلك الحروب تلك 
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العتداءات اإلجرامية - ل تؤثر على مواقف المستضعفين في حركتهم 
مع اهلل.

 إن المؤمني���ن هم اآلن أعظم قواَّة وأش���ّد صالبة وأق���وى إرادة وأكثر 
تصميم���ًا وعزم���ًا عل���ى مواصلة الس���ير في طري���ق اهلل والتمّس���ك بكتابه 
الكري���م والقيام بمس���ؤولياتهم التي كّلفهم اهلل بها مقتدين برس���ول اهلل 

مهتدين بكتاب اهلل.
واأك��د ال�ضي��د عبد المل��ك باأن عل��ى ال�ضعب اليمن��ي ا�ضتغالل هذه 

الفر�ضة فقال:
 - على الش���عب اليمني أن يس���تغل الفرصة في الوقت الراهن للتحرك 
الج���اد التح���رك الواعي، التح���رك المس���ؤول، تغيير الواق���ع وإزاحة هذه 
الس���لطة المجرمة، ونحن في طليعة شعبنا حاضرون للقيام بواجبنا في 
إطار التحرك الشعبي الواسع؛ وإل فإن الشعب كلما تأخرت هذه السلطة 

سيعاني المزيد والمزيد من شّرها وظلمها وطغيانها وإجرامها.
ه ن�ضيحة لأكابر المجرمين فقال: ال�ضيد عبد الملك وجَّ

نصيحتي ألكابر المجرمين في السلطة اليمنية: أن كفاكم ما قد 
عملتم، يكفي أكثر من ثالثين عامًا من تس���ّلطكم على الشعب وظلمكم 
وفسادكم حتى ملئتم البلد من ظلمكم وفسادكم وفجوركم وأضللتم 
الكثي���ر من الناس وفّرقتم الش���عب, وأفقرتموه, ونهبتم ثرواته, وس���رقتم 
خيرات���ه, وس���فكتم دم���اء اآللف م���ن أبنائ���ه, وس���جنتم عش���رات اآللف, 
وُخنت���م هذا الش���عب وبعتم���وه لألجانب وأبحت���م دمه لألع���داء, وتعاونتم 
مع األمريكيين واإلس���رائيليين والس���عوديين في قتل أبنائه واس���تباحته، 
فارحل���وا واتركوا هذا الش���عب ليتدّبر أمره وُيصلح ما أفس���دتم ويبني ما 
رت���م ويعمر م���ا خربتم، نقول لهم: ارحلوا أيه���ا المجرمون بكل آثامكم  دماَّ
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وجرائمك���م ومظالمك���م التي هي صفحة س���وداء قاتمة ف���ي تاريخ اليمن 
وإل ف���إن اهلل للظالمين بالمرصاد، وما يوم مصر منكم ببعيد إن ش���اء اهلل 
تعالى:{َو�َســَيْعَلُم �لَِّذيَن َظَلُمو� �أَيَّ ُمنَقَلٍب َينَقِلُبوَن} ]الشـعراء:227[. ]المولد12 

ربيع أول 1432هـ الموافق 15 فبراير2011م[

اجلماهري ت�ستجيب لنداء ال�سيد عبدامللك
تحرك���ت الجماهي���ر إلى س���احات الث���ورة تلبي���ة لنداء الس���يد القائد 
مطالب���ة بإس���قاط النظام الفاس���د والظال���م والعميل وكان���ت الروحية 
الثوري���ة كل ي���وم تزداد توق���داً وتس���تمر المظاه���رات والعتصامات في 

صنعاء وأغلب محافظات الجمهورية. 
 وبع���د قرابة الش���هرين م���ن انطالقة الث���ورة يطل الس���يد القائد عبد 
الملك في مناس���بة )أسبوع الشهيد( ليش���يد بهذا التحرك, ويلهب حماس 
الجماهير, ويشد من عزمهم وعزيمتهم ويبين الوسائل التي يلجأ النظام 

إليها إلفشال الثورة وكيف يتم مواجهتها, ومما قال في خطابه:
ف���ي خالل حديثن���ا عن هذه المناس���بة نتح���دث عن الظ���روف العامة 
التي تعيش���ها ُأمتنا ويعيشها ش���عبنا في هذه المرحلة, وهذا الحديث ليس 
بعيداً عن الموضوع, بركة الش���هداء وتضحياتهم طوال تلك الفترة هياَّأت 
ألن ُيكس���ر حاجز الخوف لدى بقية الشعب, وأن يصحو الشعب من حالة 
غفلت���ه ومن ُرقاده, وأن يستش���عر مس���ؤوليته في أن يتح���رك لتغيير هذا 
الواقع الس���يئ الذي يعيش���ه نتيجة هيمنة الظالمين, هيمنة المجرمين, 

ما تعمله به السلطة الظالمة والنظام الجائر.
فالحم���د هلل ف���ي هذه الفت���رة هناك حرك���ة كبيرة يقوم بها ش���عبنا 
ه���ي حركة تحرر, حركة عزة, خروج الش���عب ف���ي معظم المحافظات 



24

للمظاهرات والمسيرات والعتصامات, والسعي إلزالة هذا النظام الجائر 
والعميل والظالم, هذا هو يسجله التاريخ كحالة مهمة وصحوة عظيمة 
من واقع كان واقعًا س���يئًا, واقع الغفلة, وواق���ع التخاذل, وواقع الخضوع 

لهيمنة الظالمين.
ه���ذه المرحل���ة مرحلة هامة ج���داً جداً, وما تحقق ه���و: نعمة كبيرة 
من اهلل أن يبعث في النفوس هذه العّزة, وأن يبعث في النفوس هذه القوة, 
وأن يهيئ الكثير من الناس حتى يكونوا في مس���توى المس���ؤولية فيقولوا 

كلمة الحق, ويصدعوا بكلمة الحق في وجه السلطان الجائر.
اآلن فت���رة ل ب���أس بها من الث���ورة والتحرك في معظ���م المحافظات, 
الش���يء المه���م حاليًا ه���و: ألاَّ تتح���ول الحالة إل���ى حالة رك���ود, أو حالة 
إحباط, أو حالة ملل, يجب ألاَّ يستش���عر الناس الملل. القيام بالمسؤولية 
ف���ي إحقاق الحق, في مواجهة الظلم, في العمل على إزالة النظام الجائر 
س, وعمل مهم، يجب أن يس���تمر  مس���ؤولية عظيمة أمام اهلل, وعمل مقداَّ
فيه اإلنسان دون ملل, دون كلل, وأن يستشعره واجبًا قائمًا حتى يتحقق 
الهدف, وهو سيتحقق عندما يكون هناك تصميم وإرادة ومزيد من الجهد, 
مزيد م���ن الصبر, مزيد من العطاء, مزيد مم���ا يتطلبه الموقف من عمل, 

عمل دؤوب, ومواقف إضافية.
فش���عبنا يحتاج إلى أن يس���تمر في هذا التصميم, وه���ذه العزيمة, وأن 
ا, وأكث���ر إصراراً وتصميمًا  يك���ون في قادم األيام أكث���ر قواًَّة, وأكثر ِجدًّ

على تحقيق هدفه في إزالة هذا النظام الجائر والعميل.
وتحدث عن الو�ضائل التي اعتمدها النظام فقال:

النظام في هذه المرحلة يعتمد على عدة وسائل ليحافظ من خاللها على 
بقائه ووجوده, وليستمر من خاللها في تسلطه وهيمنته, من هذه الوسائل:
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َمم, ومعروف كيف يفعل من أجل أن يهيئ   اس���تعمال المال لشراء الذِّ
لمظاهرة كبيرة في صنعاء, كيف ُيوزِّع الكثير من األموال على ضعاف 
النفوس الذين يش���تري منهم مواقفهم, وما أسوأ اإلنسان, ما أسوأ اإلنسان 
حي���ن يك���ون في مس���توى أن يك���ون رخيص���ًا إلى ه���ذا المس���توى, البعض 
ُيشترى منه موقفه بعش���رة آلف, البعض بخمسة آلف, البعض بأربعين 
ألف, إن الدنيا بكلها ل تساوي شيئًا في أن يبيع اإلنسان نفسه, اإلمام علي 
)عليه الس���الم( يقول: ))�علمو� �أنه لي�س الأنف�سكم ثمن �إال �لجنَّة فال 

تبيعوه� �إال به�((.
ما أس���وأ اإلنس���ان أن يناصر الظالمين, وأن يقف م���ع الظالمين, مع ما 
توع���د اهلل ب���ه الظالمي���ن, ومن يقف ف���ي صفهم؛ ألن م���ن يقف في صف 
الظالمي���ن وينصره���م ولو بكلمة, ويش���هد له���م موقفًا يك���ون فيه نصرة 
لهم هو ش���ريك لهم في كل ظلمهم, شريك لهم في كل جرائمهم, وهو 
عند اهلل محس���وب منهم ظالم, ومصيره مصي���ر الظالمين, والموقف منه 

الموقف من الظالمين.
 البتع���اد ع���ن اإليم���ان هيأت ه���ذه الحال���ة, خلق���ت حالة م���ن الهوان 
ل���دى الكثير من الناس, فصاروا يبيعون أنفس���هم بش���يء من الحطام, وما 
يخس���رونه أكثر حتى من الدنيا؛ ألن ما س���يتحقق للش���عب عندما يزول 
ه���ذا النظ���ام في دينه وفي دنياه, ه���و أكثر بكثير مم���ا يحصل عليه مثل 
تلك الحثالة من الناس والضائعون من الناس من مال يس���ير تجاه موقف 
خطير جداً هو جريمة وهو إساءة إلى هذا الشعب المظلوم, ما يتحقق هو 
الكثي���ر, الثروات الكثيرة التي ينهبها ويس���رقها النظ���ام الجائر من النفط 
وم���ن غيره من ث���روات هذا الش���عب هي كثي���رة, هي كثيرة ج���داً وهي 
كافية ألن يعيش أبناء هذا الش���عب عيش���ًا كريمًا, وفي رغد من العيش, 

َمم. وعيشًا كريمًا بعيدين عن التسول, وعن بيع المواقف, وعن بيع الذِّ
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إذًا ه���ذه وس���يلة من الوس���ائل التي يعتم���د عليها النظام في بقائه: ش���راء 
َمم, وش���راء المواقف, والعمل على اس���تقطاب المزيد من األنصار ليلتفوا  الذِّ
حوله, وهناك واجب كبير على الجميع تجاه نصح الجميع, نصح هذه الفئة 
التي يستقطبها النظام, الناس الذين يشتريهم, يشتريهم لنصرته, يشتريهم 
ألن يقفوا إلى صفه, يشتريهم ألن يسدوا الفراغ الذي خلفه استيقاظ الكثير 

من الناس, واستشعارهم للمسؤولية, وموقفهم المشرف والكريم.
اإلنس���ان في هذه المرحلة أمام خيارين: إم���ا أن يكون في صف الحق, 
في مواجهة الظلم كريمًا عزيزاً, موقفه مع اهلل واستجابة هلل, أو أن يكون 
ف���ي صف الباطل يعيش مهانًا, ُيش���ترى بأبخس األثم���ان, وبئس - واهلل - 

الثمن الذي تكون نتيجته جهنم - والعياذ باهلل -.
الوس���يلة الثانية الت���ي يعتمد عليها النظام: الترهي���ب والتخويف, فما 
حالة القمع, وما قتل المتظاهري���ن والمعتصمين في َصنَعاء وَتِعز وَعَدن 
والُحَدْيَدة ومناطق أخرى إلاَّ وس���يلة يحاول من خاللها أن يعيد الخوف, 
حاجز الخوف الذي كان سائداً يريد أن يعيده من جديد وهو فاشل, وهو 

فاشل بحمد اهلل.
وكم���ا نالح���ظ خالل ه���ذه الفترة بع���د كل عدوان يقوم ب���ه النظام 
الجائر نرى حالة من التصميم والستمرار, ومزيداً من العزيمة, ومزيداً 
من اإلصرار على الموقف, وهذه حالة إيجابية يعيش���ها شعبنا هذه األيام, 
ه���ذه الحالة حالة إيجابية, أصبح بوس���يلة القتل والتخويف والعدوان ل 
يحقق هدفه في أن يجعل أبناء الشعب يتراجعون عن موقفهم, يتراجعون 
عّما هم عازمون عليه من اإلصرار على إزالته وإزاحته؛ ألن هذا النظام لو 
استمر سيكون في المستقبل أخطر منه مما كان في الماضي, وأسوأ منه 
مما كان في الماضي, أكثر ظلمًا, وأكثر تسلطًا, وأكثر هيمنة, وأشّد 

قسوة, وأطغى وأسوأ وأقسى وأظلم, هذا ما سيكون.
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إذاً ه���ذا يف���رض علين���ا جميع���ًا, عل���ى جمي���ع أبن���اء ش���عبنا أن يكون���وا 
أكث���ر تصميمًا, ويثق���وا باهلل مع التصمي���م ومع اإلرادة, م���ع المزيد من 
الصبر, مع الصدق مع اهلل س���بحانه وتعالى, مع الس���تعانة باهلل س���بحانه 
وتعالى س���يتحقق له���م النصر والعزة؛ ألن اهلل س���بحانه وتعالى مع عباده 
المس���تضعفين عندما يتحركون في مواجهة الظل���م؛ لكن المطلوب هو 
المزي���د من الصبر, والمزيد م���ن اإلرادة, والمزيد من العمل, والمزيد من 
الجهد, وهو بالنتيجة س���يوصل إلى النصر, وه���ذا النظام ُمفِلس, وهو في 

حالة إرباك كبير حاليًا.
فالوس���يلة الثانية الت���ي يعتمد عليها وس���يلة القتل واإلجرام ليس���ت 
ل من الس���الح في  جديدة بالنس���بة له, قتل المتظاهرين, قتل الناس الُعزاَّ
س���احات العتصام, وفي الُمدن الكبرى ليس���ت مس���ألة غريبة على نظام 
ْلح,  دموي إجرامي, كان َيقتل الناس في األسواق في َصعَدة, في سوق الطاَّ
ف���ي س���وق َحْيَدان, َيقت���ل الناس في المس���اجد, ُتهدم البي���وت على رؤوس 
س���اكنيها من األطفال والنس���اء, لم يكن من الغريب ما يفعله, لكن الُمهّم 
أن���ه عندما تكون نتيجة ما يرتكبه من جرائم هي المزيد من اإلصرار من 
هذا الشعب, وأن يزداد استياء هذا الشعب منه أكثر, ويترجم هذا الستياء 
إلى مواقف عملية, فهو سيرى أن وسائله فاشلة, وأن كل قطرة دم ُتسفك 
يقابله���ا عزم وإرادة وتصميم أكثر, تزيد من مس���توى اإلصرار والصمود 
والثب���ات على مواجهته, والعمل على إزالته, والس���تمرار في الموقف, هذا 
شيء هام, فوسيلة التخويف هي وسيلة ليست جديدة يستخدمها النظام 

القائم وهي فاشلة - إن شاء اهلل تعالى -.
المس���ألة األخرى التي يح���اول النظام العتماد عليها هي: الس���تقواء 
بالخارج, هو يحاول أن يس���تقوي بالخارج في مواجهة الشعب, وبالدرجة 
م المزي���د من العروض  األول���ى باألمريكيي���ن, فهو يحرص عل���ى أن ُيقدِّ
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م لهم أكثر, مستعد  لهم أنه مس���تعد أن يخدمهم أكثر, مس���تعد أن ُيقدِّ
أن يعم���ل ضد ش���عبه ضد أمته من اإلج���رام والمؤام���رات والمكائد أكثر 
مم���ا عمله ف���ي الماضي, وهناك صفقات ما بينه وبين الس���فير األمريكي, 
ولألس���ف معظ���م ما يتف���ق عليه م���ع الس���فير األمريكي الجدي���د يتعلق 
باليهود, ويتعلق بإس���رائيل؛ ألن الس���فير األمريكي ه���ذا هو يهودي؛ ولهذا 
يح���رص على أن يعم���ل الكثير الكثي���ر لصالح اليهود ولصالح إس���رائيل, 

ونحن على علم بهذه المسألة.
هن���اك صفق���ة أخيرة م���ع الس���فير األمريك���ي, والس���فارة األمريكية 
م���ا بينه���م وبين هذا النظام, ه���ي تتعلق بتقديم حواف���ز وُفرص وخدمات 
كبي���رة جداً لصالح اليهود, ولصالح إس���رائيل, من بينه���ا فتح المطارات, 
وفت���ح البل���د لحرك���ة اليه���ود ف���ي مؤامراته���م وف���ي كل م���ا يريدونه, 
ة,  حركاتهم ونشاطهم الستخباراتي وغيره, وأن يكون لهم الحرية التاماَّ
الدخول إلى البلد والخروج من البلد والتحرك داخل البلد والنشاط داخل 
ة, ول يكون هن���اك رقابة عليهم, ول هناك  البل���د, يكون لهم الحرية التاماَّ
ُمضايق���ة لهم, ول هناك أذى لهم, هذه واحدة من الصفقات مع الس���فارة 

األمريكية.
فهو يحاول دائمًا أن يقّدم نفسه أنه لن يجد األمريكيون خادمًا وعمياًل 
مثله, هكذا يقّدم نفسه؛ أنهم لن يجدوا عمياًل كمثله, ول خادمًا كمثله, 
ويح���اول أن يق���ّدم لألمريكيين أن من مصلحتهم بق���اءه, من مصلحتهم 
يح���اول أن يجعل من وجوده, من بقائه, من اس���تمراره مصلحة أمريكية, 

ومصلحة إلسرائيل، هكذا يقّدم نفسه.
م  م أكثر ف���ي مواجهته, يصمِّ  وه���ذا مما يجب أن يجعل الش���عب يصمِّ
أكث���ر عل���ى عزله وعل���ى رحيله م���ا دام أن���ه هكذا به���ذه الوقاح���ة, بهذه 
العمالة, بهذه الخس���ة, بهذه العداوة لشعبه ولدينه وألمته, بهذا المستوى 
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م���ن الخيان���ة أنه يقّدم نفس���ه إل���ى األمريكيين أن وج���وده مصلحة لهم, 
ومصلحة إلسرائيل, فيجب أن يكون الشعب أكثر تصميمًا وعزمًا وإرادًة 

وإصراراً على رحيله.
ل يجوز أن يبقى لهكذا عميل بقاء واستمرار وتسلط وهيمنة على هذا 
الش���عب الُحّر, على هذا الش���عب الشريف, على هذا الشعب العزيز, ل يجوز 
���ر على أن وجوده  هذا أبداً, وهذا واضح هو يقّدم نفس���ه في الَعَلن وفي السِّ
مصلح���ة لألمريكيي���ن, ومصلحة إلس���رائيل, ليتودد أكثر إلى الس���فير 

األمريكي, ليتودد أكثر إلى اليهود.
ولذلك هذه الوس���يلة الثالثة إذا قابلها اس���تياء م���ن التدخل األمريكي 
نفس���ه إلعانة هذا العميل وهذا الخادم لمصالح أمريكا ولألمريكيين ضّد 
شعبه, إذا قابل هذا استياء من الشعب تجاه تدخل األمريكيين ومحاولتهم 
دعم���ه, ومحاولتهم إبقاءه فيما هو فيه من ظل���م, فيما هو فيه من طغيان 
وإجرام بحق هذا الشعب, كل محافظة وكل مدينة سقط منها ضحايا 

لعدوانه ولجرائمه, فكيف يمكن السماح ببقائه واستمراره.
إن إب���راز الس���تياء م���ن التدخ���ل األمريك���ي وأن يكون للش���عب موقف 
تج���اه التدخل األمريكي لمحاول���ة إبقاء هذا العميل وه���ذا الخادم اللاَّئيم 
س���يفيد ف���ي أن يفرض عل���ى األمريكيي���ن أن يكّفوا عن تقدي���م العون له, 
عن مس���اعدته, فهم يقّدمون له الدعم السياس���ي, والدعم المادي, والدعم 
الس���تخباراتي, والدعم العس���كري؛ ولهذا نعرف جريمة أمريكا بحق هذا 
الش���عب, وأنها جعلت من ه���ذا العميل والخادم وس���يلة بيدها لضرب هذا 

الشعب والتسلط عليه.
هن���ا ف���ي ه���ذه المرحل���ة والث���ورة ف���ي ُأوجه���ا, واألح���داث متالحق���ة 
ر بمسألة هامة, من تبقى من أبناء هذا الشعب صامتين  ومس���تمرة، ُنذكِّ



30

ومتخاذلي���ن وس���اكتين يج���ب عليه���م أن يتحرك���وا, كفاُه���م صمت���ًا, 
كفاه���م ذًل, كفاهم خنوع���ًا, كفاهم خضوعًا, كفاهم اس���تكانة, ها هو 
الشعب يتحرك في عموم المحافظات, ما الذي ُيبقيهم ساكتين, ما الذي 
ُيبقيهم صامتين؟, ألم يأن بعد ألن يتحرروا من الخوف وقد تحرر معظم 
أبن���اء الش���عب؟, ل يجوز ألحد أن يتخاذل في ه���ذه المرحلة, هذه مرحلة 

هامة. ]الشهيد 13 جماد أول 1432هـ 16 إبريل 2011م[

اأمريكا واأدواتها يف الإقليم ويف الداخل يحيكون املوؤامرات 
لللتفاف على الثورة

انزع���ج األمريكي وأدوات���ه اإلقليمية والمحلية من دخول الس���يد عبد 
الملك وأنصار اهلل والقوى الحرة في الثورة وبالذات أنه أصبح لهم حضور 
فاع���ل وق���وي ف���ي العاصمة وف���ي المحافظات األخ���رى فب���دأوا يحيكون 
المؤامرات لاللتفاف على الثورة وإجهاضها بطريقة المكر والخداع بعدة 

خطوات: 
انضمام السفاح المجرم علي محسن إلى الثورة وكان أشبه بخدعة  	•
خالصتها: إن قبل به المتظاهرون فدخوله يعتبر تش���ويهًا للثورة وهو 
ذراع النظام في ظلم الشعب اليمني في شماله وجنوبه, وسيكون معناه 
أن���ه تم احتواء الثورة ممن قامت ضدهم, وإن رفضت الجماهير دخوله 
فمعناه ش���ق عصا الثائرين ألن التابعين لحزب الصالح طبلوا وزمروا 
لدخوله. إل أن حكمة السيد عبد الملك كانت أكبر من مخططاتهم 
حي���ث تم القبول به بش���رط أن يقدم اعتذاراً علني���ًا على كل الجرائم 

التي ارتكبها في الشمال والجنوب. 
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عمل���وا عل���ى تحويل الثورة من ثورة س���لمية إلى مواجهة عس���كرية  	•
بي���ن الس���فاح المجرم علي محس���ن وح���زب اإلصالح العمي���ل الخائن 
م���ن جهة وبين العميل الخائن علي عبد اهلل ومن معه من جهة أخرى 
وال���كل يريد القضاء عل���ى القوى الثائرة الح���رة والنزيهة والمخلصة 

في هذا البلد.
تحويل الثورة من ثورة شعبية تسعى إلى التغيير إلى أزمة سياسية  	•
بين طرف���ي النظام الظال���م والعمي���ل والمطلوب هو التس���وية بينهما 
وحل الخالف القائم بينهما وفي الوس���ط يضيع بقية الش���عب ويبقى 

في ظل التسلط والقهر.
تدخ���ل خليج���ي من خ���الل المبادرة المش���ؤومة وتش���كيل ما س���مي  	•
بحكوم���ة الوفاق لتبق���ى مراكز النفوذ والتس���لط بأس���وأ مما كانت 
علي���ه. ولمغالطة الجماهي���ر الثائرة وذر الرماد في العيون تم تس���ليم 
الس���لطة من قبل عميلهم القديم علي عبد اهلل صالح إلى الدمية عبد 
ربه منصور هادي الذي لم يس���تلم س���وى العلم كما ق���ال هو, ومنحوا 
الحصان���ة لعل���ي عبد اهلل صال���ح وبرأوه م���ن دم���اء المتظاهرين التي 
س���فكت واألرواح التي أزهقت, وفي المقابل ت���م تمكين حزب اإلصالح 

والسفاح علي محسن في السلطة بأكثر مما كانوا عليه.
ث���م س���لموا اليم���ن بكله في كل ش���ؤونه علن���ًا للوصاي���ة األمريكية  	•
والخليجي���ة ليدار اليمن في كل ش���ؤونه بش���كل صري���ح وواضح من 
الس���فارة األمريكية, وفي والوقت نفس���ه فتحوا باب التنافس بين كل 
القوى السياسية للتنافس فيمن يكون العميل رقم واحد ألمريكا فوصل 
حزب اإلصالح في عمالته إلى درجة غريبة وغير مس���بوقة وصل إلى 
اعتماد يوم الس���بت عطلة رسمية استرضاء لليهود في سابقة خطيرة 

لم يحصل مثلها من قبل.
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تم تمكين القاعدة من اختراق المؤسس���ة العسكرية بعشرات اآللف  	•
عن طريق علي محسن وحزب اإلصالح.

بع���د ذلك بدأ مسلس���ل الغتي���الت والتصفيات ألحرار اليمن باس���م  	•
القاعدة.

تنكر حزب اإلصالح لكل الجماهير الثائرة بعد أن حصل على الحصة  	•
الكب���رى في - الس���لطة مس���تهينًا بكل بالجماهي���ر الثائ���رة وكأنها لم 
تخ���رج إل ليتمك���ن ف���ي الس���لطة ويع���زز موقع���ه أكث���ر. وع���اد لعادته 
القديمة في التشوية والحمالت الدعائية والتهريج والحديث الطائفي 
والتخوين ولكل أس���اليبه الس���يئة الت���ي عرف بها مع أن���ه كان قد غير 

أسلوبه خالل الثورة واعتذر عن حروب صعدة واعتبرها خطأ تاريخيًا.
أدخ���ل حزب اإلصالح عش���رات اآللف من عناصره في المعس���كرات  	•
وف���ي غيرها م���ن المؤسس���ات الحكومي���ة بطريقة غي���ر قانونية وبدأ 
بتوزي���ع ما تبق���ى من المال العام على مش���اريعه الطائفي���ة والحزبية 

مما زاد من تفاقم األزمة القتصادية. 
حاولوا الضحك على الش���عب من خالل الدعوة إلى حوار وطني بين  	•
كل المكون���ات وكان اله���دف هو إنه���اء الثورة الش���عبية، وللعلم فقد 
قبل الس���يد عبد المل���ك بالدخول في الحوار باعتب���اره من حيث المبدأ 
مطلبًا دينيًا ووطنيًا ولكنه رفض أن يكون بدياًل عن الثورة كما كانوا 
يخطط���ون له فاس���تمرت الثورة. وللعلم أيضًا ب���أن العمالء في األخير 
تنصلوا عن تنفيذ حتى مخرجات الحوار الوطني بعد فش���لهم في إنهاء 

الثورة.
ثم بدأ النظام يعمل لصالح المشروع األمريكي بوضوح ظنًا منهم أن  	•

الشعب لن يستطيع التحرك والتمرد على اإلرادة األمريكية.
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تولت أمريكا المؤسس���ة العس���كرية إلع���ادة هيكل���ة الجيش ولصنع  	•
عقيدت���ه القتالي���ة عل���ى الطريق���ة األمريكي���ة, وتول���ت فرنس���ا إعادة 
صياغ���ة الدس���تور اليمن���ي, وه���ذا عل���ى حس���ب تصريح���ات الس���فير 
األمريكي, وهكذا عملوا على أن يحولوا اليمن إلى مستعمرة بال سيادة 

القرار فيها هو لألمريكي وحده. 
انس���حب المتظاهرون التابعون لحزب اإلصالح من الساحات مدعين  	•
بكل وقاحة وخس���ة ودناءة بأن الثورة انتصرت وكأن أبناء هذا الشعب 
ل���م يخرج���وا ولم يضح���وا إل ليتعزز نف���وذ أمريكا وهيمنته���ا ويتعزز 
نفوذ أدواتها وعلى رأس���هم حزب اإلصالح وعلى محسن األحمر الذين 
كان له���م الدور الكبير في تدمير هذا البلد ط���وال الفترات الماضية، 

وسلب حريته وعزته وكرامته.

ال�سيد عبد امللك قائدًا للثورة 
كان الس���يد عب���د الملك م���دركًا تمامًا لمخططاته���م الخبيثة فظل 
عل���ى اتصال بالجماهير واعداً لهم بأنه لن يخذلهم أبداً مهما كان حجم 
المؤام���رات وق���اد الجماهي���ر في ثورة نظيفة من رموز الفس���اد وش���عرت 
الجماهير فعاًل أنها في ثورة حقيقية بعد خروج الخونة والفاسدين منها 
ولقبت الجماهير الس���يد عبد المل���ك بقائد الثورة, وب���دأت الجماهير في 

تحركها متوكلة على اهلل إلسقاط الفساد ورموزه. 
فف���ي خط���اب المول���د 12 ربيع أول - 1433ه���� المواف���ق - 4 فبراير 2012م 
يتح���دث الس���يد عبد المل���ك عما تمر ب���ه الثورة م���ن أخط���ار ومؤامرات، 
ويقدم الحلول الكفيلة أن تخرج هذا البلد من  الوصاية والظلم والعمالة 

وتوصله إلى بر األمان فمما قال:
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أم���ا ثورة ش���عبنا العزي���ز فهي تم���ر اآلن بأخطر مرحل���ة حيث يحاول 
األمريكي���ون وبع���ض الق���وى اإلقليمي���ة فرض المس���ار السياس���ي الذي 
رسموه هم ووفق مصالحهم، وليس وفق مصلحة الشعب اليمني، بالقوة، 
ويعمل���ون على اس���تهداف مكون���ات الثورة الح���رة التي تتمس���ك بمطالب 

الشعب.
إنني أق���ول لهم وللقوى السياس���ية المس���تجيبة لهم: عليك���م احترام 
خي���ار الش���عب الذي يريد الس���تقالل ويري���د العدل، يريد دول���ة مدنية، 
يريد جيش���ًا وطنيًا مس���تقاًل غير خاضع للنفوذ الخارج���ي, تكون عقيدته 
القتالي���ة قائم���ة على أن عدوه األول إس���رائيل وليس َصْع���َدة وليس َتِعز 
وليس الجنوب أو أي منطقة يمنية أخرى، الش���عب يريد إس���قاط النظام 
م���ع الحفاظ على مؤسس���ات الدول���ة ليكون الش���عب والنزيه���ون في تلك 
المؤسس���ات هم اأُلمن���اء عليها، ويريد مرحلة انتقالية صحيحة تؤس���س 
لمس���تقبل قائم عل���ى العدالة وتس���اوي الف���رص والحق���وق والمواطنة، 
يريد استئصال الفس���اد، وإزاحة الفاسدين اللصوص الذين بنوا ألنفسهم 
إمبراطوريات مالية ومؤسسات مالية هائلة، وأرصدة كبيرة في البنوك 
من ثروة الشعب الكادح المعاني، ثم هم يمتهنون الشعب بثروته المنهوبة 
عن طريق شراء الذمم وكسب الولءات بالمال، وعن طريق شراء السالح 

وبالسطوة والجبروت.
إنن���ا يا ش���عبنا العزي���ز - نرى ضرورة اس���تمرار الحال���ة الثورية؛ ألنها 
الضمان���ة ف���ي مواجه���ة اإلم���الءات الخارجية، وإل���ى حين إنه���اء هيمنة 
المتورطين في القتل والفس���اد من رموز النظام طيلة المرحلة الماضية 
وعزلهم عن المس���رح السياس���ي وإحالة أمرهم إلى الشعب؛ ليتخذ قراره 

بالمحاسبة أو العفو بحرية تامة دون فرض إمالءات خارجية.
وم���ن َث���ّم الدخ���ول إل���ى مرحل���ة انتقالية حقيقية س���ليمة، تؤس���س 
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للمس���تقبل الذي يريده الش���عب اليمني، يتم فيها تش���كيل حكومة تسيير 
أعمال من الكفاءات بعيداً عن الحزبية، ويتم التوافق على فترتها الزمنية 
التي يتم فيها تشكيل لجنة وطنية من الخبراء اليمنيين وليس األجانب؛ 
لصياغ���ة دس���تور جديد، كم���ا يتم فيه���ا تش���كيل لجنة وطنية ُتش���رف 
عل���ى إعادة هيكلة الجيش وفق أس���س وطنية يكون فيه���ا حراً من النفوذ 
الخارج���ي ومن الخضوع ألي أس���رة أو قبيلة أو مذهب أو حزب، وصياغة 
عقيدت���ه القتالية لحماية الش���عب، والحفاظ على كرامت���ه، والدفاع عن 
البلد وعن اس���تقالله، عدوه األول إس���رائيل، ومن���ع أي تدخل أمريكي في 

شؤون الجيش.
الجي���ش اليمن���ي ليس بحاج���ة إلى أمري���كا ل للتدري���ب ول للتأهيل، 
هذا بإش���راف اللجن���ة الوطنية وإدارة لجنة عس���كرية مهامه���ا تنفيذية 
فق���ط، كم���ا يتم فيها دمج ما يس���مى باألمن القومي وما يس���مى باألمن 
السياس���ي بوزارة الداخلي���ة وإنهاء مهامهم���ا القمعي���ة والعدوانية، كما 
يت���م فيه���ا تحويل اإلعالم إلى مؤسس���ة مس���تقلة محايدة تكون للش���عب 
تتح���رى المصداقي���ة وتقّدم الحقيق���ة، ل بوقًا دعائيًا لصالح ش���خص أو 
حزب، وكما هو الحال بالنس���بة للقضاء والتربية والتعليم والفصل بين 

السلطات الثالث.
كما يت���م فيها الدخول الف���وري لمعالجة القضاي���ا الوطنية الكبرى، 
وف���ي مقدمته���ا مظلومي���ة إخوتن���ا الجنوبيي���ن وإعادة كاف���ة حقوقهم، 
والعودة إلى المقررات األولى للوحدة التي تعتبرهم شريكًا وليس مغنمًا، 
والتوافق معهم على حل سياس���ي يرضيه���م ويعوضهم عما لحق بهم من 
تهميش وإقصاء، إضافة إلى ضرورة العتراف من ش���ركاء العدوان على 
الجن���وب بخطأ الحرب وتقديم العتذار، وإس���قاط الفت���اوى التي أباحت 

دماءهم وفق خلفية ثقافية.
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وم���ع قضية الجن���وب قضية َصْع���َدة والمحافظات الش���مالية الجريحة 
المظلومة وما لها من الحقوق نتيجة العدوان الظالم الغاشم على مدى ست 

سنوات، ورعاية وتكريم أسر شهداء الثورة الشعبية والمعوقين والجرحى.
ويجب افتتاح المرحل���ة النتقالية بمصالحة وطنية بين كل القوى 
اليمني���ة ُتهيِّئ للدخ���ول في مرحلة جديدة بعيداً ع���ن العداوات واألحقاد 
وتفتح األبواب لشراكة حقيقية في بناء البلد وعلى قاعدة )اليمن يتسع 
لجميع أبنائه( هذا ما يريده الشعب وما يضمن مستقباًل أفضل لليمنيين 

كل اليمنيين.
 أم���ا حكوم���ة حص���ص لمصلحة حزبين فقط يس���تعدان م���ن خاللها 
وبالستفادة من مؤسسات الدولة وثروة الشعب للدخول في أي انتخابات 
بعد المرحلة النتقالية وكسبها، هذا ليس من العدل في شيء وليس من 
اإلنصاف في شيء، وأسوأ من هذا كله محاولة أحد األحزاب أن يتفق مع 
الخارج وأعني أمريكا وأذيالها في المنطقة على الستحواذ على السلطة 
بالقوة - ولألس���ف الش���ديد - بثمن باهظ هو الرتهان للخارج والتضحية 

باستقالل البلد وكرامة الشعب.
إنن���ي أنصح العقالء والش���رفاء داخل ذلك الح���زب أن يدركوا خطورة 
هذا المس���لك الذي س���لكه علي عبد اهلل صالح من قبلهم وكانت نتيجته 

معروفة ويفترض أن تكون درسًا كافيًا.
لق���د بدأت ما يس���مى بحكوم���ة الوفاق عهده���ا بخطاي���ا كبرى بحق 
الشعب من مثل ما يسمونه قانون الحصانة الذي ل شرعية له، ل شرعية 
له، ل شرعية له؛ ألن العدل يتحقق بمحاسبة المجرمين، وذلك القانون 
يهدف إلى طمأنة أي عمالء جدد، أنه مهما قتلوا وعبثوا في سبيل خدمة 

المشاريع األمريكية فإنهم سيخرجون بدون أي مالحقه.



37

إن ه���ذا الخط���أ الكبير هو معصي���ة هلل، واس���تهانة بالش���عب، واحتقار 
للشهداء، وتمجيد للخونة والعمالء، ثم عطلة السبت وما أدراك ما عطلة 
الس���بت! التي هي خطوة مهينة، فشعبنا اليمني شعب مس���لم {�إِنََّم� ُجِعَل 
ــْبُت َعَلــى �لَِّذيــَن �ْخَتَلُفوْ� ِفيــِه} ]النحل:124[ ونرى ف���ي هذه الخطوة  �ل�سَّ
تودداً إلى العدو اإلس���رائيلي اليهودي، وإساءة إلى الشعب اليمني المسلم، 

هذه هي البداية فما عساه يكون بعدها.
إننا نقول للقوى الدولية المس���تكبرة، والقوى اإلقليمية الموالية لها: 
إذا كنت���م تظنون أن بإمكانكم أن تفرضوا على الش���عب اليمني إمالءاتكم 
وتفرض���وا علي���ه عمالءك���م وتتجاهل���ون معظ���م مكوناته وأغل���ب أبناءه 
وتدوس���ون على مش���اعر أهله فأنتم واهمون وس���تجنون الخيبة من وراء 

ذلك.
���ه ندائي إلى ش���عبنا العزيز بكل مكونات���ه وكل طوائفه في هذه  وأوجِّ
المناس���بة العزيزة التي هي مناسبة للوحدة اإلسالمية، رّبنا واحد، ونبّينا 
واح���د، وكتابن���ا واح���د، وقبلتن���ا واح���دة، تعالوا جميع���ًا لنتوّح���د ونواجه 
المخاط���ر الكبرى عل���ى بلدنا وعلى هويتن���ا وعلى كرامتن���ا وعلى ديننا 
ودنيانا، المتمثلة بالخطر األمريكي الذي استباح أجواء بلدنا في كل يوم 
وكل ليلة تجوبها طائراته الس���تطالعية والحربية وأقماره الصناعية 
للتحضي���ر لعمليات عدوانية بدأت بالفعل في عدة محافظات يمنية، في 
َأْبَين وفي َش���ْبَوة وفي َمْأِرب وفي الَجْوف وفي بعض المحافظات األخرى، 
وهم يش���نون غارات جوي���ة ويقتلون يمنيي���ن، وإذا لم يجدوا من الش���عب 
اليمن���ي موقف���ًا حازمًا تج���اه هذه النته���اكات فالقادم أفظع وأس���وأ ولن 
يتحاشوا من ارتكاب أي جريمة، إضافة إلى حشودهم في البحر والخطر 
الذي يتعرض له باب الَمْندب وخليج َعَدن، والتدخل السياس���ي في شؤون 

البلد والتغلغل الستخباراتي الماكر.
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إن الخطر األكبر على بلدنا هو أمريكا، يا من تصيحون من التوس���ع، 
ي���ا من ت���رددون الفتراءات عب���ر منابركم اإلعالمية، وتوهمون الش���عب 
اليمن���ي أن الخطر قادم م���ن َصْعَدة، إن الخطر الحقيقي قادم من أمريكا، 

إن الخطر قادم من البحر.
إن الخط���ر األكب���ر عل���ى بلدن���ا ه���و أمري���كا بهمجيته���ا وطغيانه���ا 
وبمش���روعها الس���تعماري بإمكاناته الهائلة وهو يخدم إسرائيل، البعض 
يظن���ون أن التق���رب من أمري���كا مباح، التق���رب من أمريكا ه���و تقرب من 
إسرائيل، أمريكا وإس���رائيل وجهان لعملة واحدة، وأمريكا هي إلسرائيل 
األم الحن���ون واألب الحاني الحامي، ومن يقترب م���ن األمريكيين خطوة 

هو يبتعد عن دينه ونبيِّه وشعبه ألف ميل.
وهذا م���ا نرى أثره في بعض القوى السياس���ية وبع���ض األحزاب التي 
تحس���ب نفس���ها إس���المية، كلما تقربوا م���ن أمريكا أكث���ر انعكس ذلك 
عليهم في حقدهم على ش���عبهم وف���ي أخالقهم وفي تعاملهم، وما يحدث 
ة وِكَتاف من عدوان واس���تيراد لألجان���ب في العتداء على  اآلن ف���ي َحجاَّ
أبن���اء البلد ه���و نتيجة طبيعي���ة لذلك التق���ارب م���ع األمريكيين، كيف 
لو اس���تقدمنا أجنبيًا واح���داً إلى البلد لكان الضجيج م���ن جانب أولئك قد 
م���أل الدنيا، لكنه���م هم يرون كل المحرمات جائزة إذا كانت في س���بيل 
الع���دوان علين���ا، يس���تقدمون األجان���ب لالعتداء عل���ى أبناء البل���د نتيجة 
طبيعي���ة لذل���ك التق���ارب، فاليد الت���ي تصاف���ح األمريكي تس���ل الخنجر 
على ابن أمتها، والرأس الذي ينحني أمام الس���فير األمريكي ومس���ؤولت 
السفارات األمريكية يتعالى على شعبه، والصوت الهادئ الخافت بين يدي 
سفير أمريكا اليهودي جهوري وقاس على أبناء دينه، هكذا تصنع العمالة 

بأهلها.
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إنني أقول لكل المعتدين والبائعين دينهم وشعبهم واستقرار البلد من 
أجل مكاسب سياسية وبالمال السعودي: أنتم الخاسرون والخائبون بإذن 
اهلل، وإننا في هذه المس���يرة القرآنية نح���ن أنصار اهلل بثقتنا باهلل العظيم 
ال���ذي نتوكل علي���ه ونعتمد عليه ونس���تعين ب���ه وهو نع���م المولى ونعم 
النصي���ر، وبهذه الجماهير المؤمنة الوفية األبية، كما كنا في الماضي 
س���نكون في المس���تقبل، ثابتون ف���ي مواجهة كل التحدي���ات، حاضرون 
ف���ي الميدان لمواجهة أي عدوان من أي معت���د عميل ظالم من الداخل أو 

الخارج.
وسنبقى لكل أمتنا وأبناء شعبنا وجماهير أمتنا الوفية خدامًا لدفع الشر 
ومواجه���ة األخطار والحفاظ على أمنهم وحياته���م وممتلكاتهم، وتقديم 
كلما نس���تطيع تقديم���ه لهم حتى بالنف���س والنفيس، مس���تعينين باهلل 
المقت���در العزيز، وحاضرون في المش���هد السياس���ي لمصلحة البلد دائمًا 
دون التفات إلى أي اعتبارات أو مكاس���ب شخصية، وسنواصل مشوارنا في 
مسيرتنا القرآنية، نواجه الستعمار الخارجي ونواجه الستبداد الداخلي، 

ونقول لإلقصائيين المستبدين المتغطرسين: أبشروا بالفشل.
أيه���ا اإلخوة األعزاء: م���ا نأمله من الجميع م���ن كل القوى والمكونات 
الح���رة هو التعاون والتكاتف لما فيه مصلح���ة البلد، ومن خالل الملتقى 
العام والتنس���يق بين كل القوى حتى ل تضيع ثورة الش���عب وتضحياته، 

دماء الشهداء أمانة في أعناقنا جميعًا.
نح���ن لس���نا إقصائيين ولن نقب���ل باإلقصائيين ليعيدوا لنا الس���تبداد 
من جديد، والحل هو الش���راكة الحقيقي���ة؛ ألن البلد للجميع، والجميع 

معنيون بمستقبلهم. ]المولد12 ربيع أول - 1433هـ 4 فبراير 2012م[
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ال�سيد عبد امللك من منرب عا�سوراء يوؤكد على �سرورة اأن 
تتحقق مطالب الثورة

وفي منا�ضبة عا�ضوراء 10محرم 1434 ه� 23 نوفمبر 2012م
 يكش���ف الس���يد عبد الملك الكثير من مخططات األعداء على الش���عب 
اليمن���ي ويؤك���د ض���رورة مواصلة الث���ورة حتى تتحقق مطالب الش���عب 
وأن تس���توحي الجماهير من اإلمام الحسين الصبر والثبات والصمود في 
مواجهة يزيد العصر ثم يؤكد في نهاية الخطاب على عدة نقاط فيقول:

 في هذه المناس���بة ومن منبرنا الحس���يني يهمنا أن نؤكد على بعض 
المسائل الهامة:

نح���ن جزء من بلدنا وتاريخ���ه وهويته وقيمه وأولوياتن���ا واتجاهاتنا  	•
نابعة من هذا النتماء وبهذه األصالة.

نحن نريد بلدنا ُحراً مس���تقاًل مس���تقراً عزيزاً كريمًا، ونريد لشعبنا  	•
الع���زة, والحري���ة, والعدال���ة الجتماعي���ة. ن���رى أن���ه يج���ب أن تك���ون 
التوجهات السياس���ية والممارسات السياس���ية لكل القوى والمكونات - 
ونح���ن بالطبع منها – محكوم���ًة بالقيم - واألخالق، ونابعة من هوية 
وأصالة الش���عب اليمني. وأن تحس���ب كل المكونات حس���اب المصالح 
الحقيقية للش���عب فوق الحس���ابات الش���خصية والحزبي���ة والفئوية 

الضيقة وفوق مصالح القوى األجنبية.
يجب تحريم الرتزاق السياس���ي والصفقات المشبوهة التي تمارسها  	•
بعض القوى ُبغية الس���تحواذ على السلطة والتي ثمنها استقرار البلد 

وتمزيق نسيجه الجتماعي.
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ويج���ب الس���عي لتأمي���ن وض���ٍع اقتصادي مس���تقر وتنمي���ة حقيقية  	•
تحق���ق العي���ش الكريم للش���عب ليحافظ على حريت���ه وكرامته بدًل 

من الرتزاق.
يج���ب اعتماد سياس���ة متوازنة تج���اه الخارج تراعي اس���تقالل البلد  	•
والتفري���ق بين العالقة والعمالة، نقول ل���كل القوى التي لها ارتباطات 
خارجية: لستم بحاجة إلى أن تكونوا عمالء، اكتفوا بعالقات التفريق 
بي���ن العالقة والعمالة والكف عن الس���تقواء بالخ���ارج على المكونات 

ة داخل البلد. والقوى الحراَّ
القوى. الخارج وتحريضه من بعض  الكف عن إغراء  يجب  	•

م���ن العجيب أن البع���ض يذهبون إلى الس���فارة األمريكية البعض من 
أبناء الشعب اليمني بعض قيادات األحزاب يذهبون إلى السفارة األمريكية 
يطالبون بإلحاح على التسريع بالقصف الجوي لمحافظة َصْعَدة ألهالي 
َصْعَدة وألبناء اليمن، فيجب الكف عن إغراء الخارج وتحريضه من بعض 
القوى والكف عن إدخاله وإش���راكه في الخصومات السياس���ية الداخلية 
كما يفعل البع���ض يحاولون دائمًا إدخال َقَطر وإدخال المملكة العربية 
ة  السعودية في كل مشكلة، على مستوى أن يكون هناك مشكلة في َحجاَّ
أو في َصْعَدة أو في َعْمَران بس���رعة يس���تنجدون بالخ���ارج ويحاولون أن 
يصوروا أنهم يخوضون معركته، واعتبار ذلك س���لوكًا مش���ينًا ومس���يئًا 

ويمثل خطورة بالغًة على استقرار البلد.
نأم���ل من الخارج أيضًا وخصوصًا من بع���ض الدول اإلقليمية الكف  	•
م���ن جانبهم من الغ���رق في المش���اكل الداخلية في البل���د والنزلق 

فيها والدخول فيها كطرف إلى جنب بعض المكونات والقوى.
ُنؤك���د وُنؤك���د وُنؤكد على ضرورة الحفاظ على الثورة الش���عبية  	•
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والتمس���ك به���ا والس���تمرار فيها والتمس���ك بس���لميتها حت���ى تحقيق 
أهدافها.

ر من س���د اأُلفق سياس���يًا ونرى ضرورة فتح مناخ وُأفق لتفريغ  ُنحذِّ 	•
حالة التأزم من خالل حلول عملية.

النظام النتخابي من ُمخرجات الحوار  ُنؤكد على ضرورة أن يكون  	•
الوطن���ي أو بناء على توافق حقيقي بي���ن كل القوى المحلية الفاعلة 

في الساحة اليمنية.
ُنؤك���د عل���ى ضرورة وطني���ة الحوار الوطني كاس���مه، ونحث كل  	•
الق���وى على أن تكون مش���اركتها فيه ج���ادة، وأن ل تعمل على فرض 

واقٍع يحول دون نجاحه.
ُنؤك���د على حرصنا أن يكون لبلدنا مع دول الجوار عالقات متميزة  	•
متوازنة متكافئة قائمة على ُحس���ن الجوار وعدم التدخل في الشؤون 
الداخلي���ة، عالق���ة مع البل���د كبلد وليس م���ع بعض المكون���ات التي 

تمارس الرتزاق السياسي والعمالة.
ن���رى ضرورة بناء عالقات قوية أخوياَّة بين كل الدول العربية، ول  	•
يج���وز ألي دول���ة عربي���ة أن تقف ض���د أخ���رى ُنصرًة لبع���ض القوى 

الدولية األجنبية أو ُنصرًة للكيان الصهيوني.
ن���رى ضرورة بناء عالقات عربية إس���المية قوي���ة ومتينة ونعتبرها  	•
ض���رورة قص���وى وواجب���ًا دينيًا وأخالقي���ًا ومصلحًة كب���رى في زمن 

التكتالت الكبرى التي نراها في الغرب وغيره.
نؤك���د أن موقفن���ا المع���روف ض���د السياس���ات العدائي���ة األمريكية  	•
والجرائ���م األمريكي���ة بح���ق ش���عوب ُأمتن���ا نابع م���ن إنس���انيتنا ومن 
مبادئن���ا ومن قيمن���ا ومن أخالقنا تجاه م���ا تقوم به أمريكا وإس���رائيل 
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ضد ديننا لدرجة اإلس���اءة إلى نبي اإلسالم وإلى القرآن الكريم، وتجاه 
سات اإلسالم، وتجاه أبناء ُأمتنا، وفي بقية شعوب العالم. مقداَّ

نح���ن جزء م���ن ُأمتنا نحم���ل همها وآلمه���ا وآمالها ونمق���ت النظرة  	•
الجزئية والتفكير المنطلق من األنانية الذي أهلك األمة اإلس���المية 

وعمق حالة الفرقة والشتات.
ونحن في مس���يرتنا القرآنية رجاًل ونس���اًء كب���اراً وصغاراً بإذن اهلل  	•
وتوفيقه س���نواصل المش���وار في طري���ق الحق والخير والع���زة واإلباء 
والحري���ة والكرام���ة عل���ى خط���ى أب���ي عبد اهلل الحس���ين ف���ي طريق 
اهلل ونه���ج أنبيائه متمس���كين بالثقلي���ن نواجه التحدي���ات والمؤامرات 
والمكائد، معتمدين عل���ى اهلل، متوكلين على اهلل، واثقين كل الثقة 

بنصره، وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.
وم���ن مآس���ينا وأوجاعنا نصن���ع النصر ونحقق األه���داف كما صنعت 
مأس���اة عاش���وراء وتضحية أبي عبد اهلل الحس���ين ألف انتصار وانتصار. - 

]عاشوراء 1434هـ 23 نوفمبر 2012م [

ال�سيد عبد امللك يك�سف الدور اخلارجي ملحاولة الق�ساء على الثورة

في مناس���بة المولد النبوي الش���ريف لع���ام 1434ه� يتحدث الس���يد عن 
الدور الخارجي في محاولة القضاء على الثورة فيقول:

وفي ثورة ش���عبنا اليمني المس���لم ف���إن أكبر عائق أم���ام نجاح الثورة 
لح���د اآلن ه���و ال���دور الخارجي ومعه مراك���ز القوى الناف���ذة في النظام 
م���ن الداخل, فأمري���كا التي تدعي الحرية هي الي���وم أكبر من يقف ضد 
خيارات الش���عوب وهي أكبر من حمت الس���تبداد ف���ي المنطقة العربية 
ودعمت وساندت األنظمة والحكومات الجائرة, وهي اليوم من تحتمي بها 
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مراكز القوى التي تس���عى للحيلول���ة دون التغيير الحقيقي وتعقد معها 
الصفقات التي بها باعوا البلد واستقالله وكرامة الشعب.

هذا الثنائي بين الخارج وعمالئه في الداخل من أقطاب النظام الظالم 
بمراك���ز القوى فيه التي لم تتغير وإنما تعزز موقعها بتلك الصفقات هو 
مصدر ش���ر وضر على الش���عب اليمني ول يمكن أن يك���ون مصدراً لتغيير 
ــِلُح َعَمَل �ْلـُمْف�ِســِديَن} - ]يونـس:81[ فكيف  َه اَل ُي�سْ الواقع الس���يئ {�إِنَّ �للَـّ
يمكن أن يكونوا مصدراً لتغيير واقع سيئ كانوا هم شركاء أساسيين في 
صناعت���ه, ولقد تجلاَّ���ى وتبياَّن على مدى العام الماضي الفش���ل الذريع لما 
ُيسمى بحكومة الوفاق وأنه ل يمكن للشعب الوثوق بها, فما الذي حققته 
للش���عب اليمني؟؟ !.. بل إن المرحلة الماضية المحدودة في ظلها شهدت 
فضائ���ع رهيبة بحق الش���عب اليمني, وم���ن ذلك انتهاك الس���يادة اليمنية 
بشكل فضيع غير مسبوق, وتصاعد وتيرة الغتيالت التي يرافقها صمت 
مريب تجاهها, وانع���دام األمن, والمزيد من الجرع القتصادية والفس���اد, 
ونهب الثروة وس���رقة أموال الشعب, ورفع أسعار الديزل من أجل تضييق 
الخن���اق على الُم���زارع اليمني, والتآمر المس���تمر على الثورة واس���تهداف 

الساحات.
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ثم ختم خط�به بقوله:
د في  وإنن���ي أدع���و في ه���ذه المناس���بة كل أبن���اء الش���عب إل���ى التوحُّ
مواجهة هذه األخطار على اس���تقالل البلد وكرامة الش���عب والتي تمثل 
خط���راً كبي���راً على اليمنيين في كل ش���يء, على الدي���ن والدنيا واألمن 

والستقرار والحاضر والمستقبل. -  ]المولد12 ربيع أول 1434هـ 23يناير 2013م[

•••
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اأمريكا وعملوؤها ي�سغطون على ال�سيد عبد امللك 
ليتخلى عن الثورة

م�ضل�ضل الغتيالت لأحرار ال�ضعب اليمني
ب���دأ الخونة لهذا البلد بالضغط على أنصار اهلل وفي مقدمتهم الس���يد 
عب���د الملك قائد الث���ورة بكل الوس���ائل ليتخلوا عن الجماهي���ر المطالبة 
بالتغيير دون جدوى فبدأوا بتصفية قياداته وأعضائه في الحوار الوطني 
فاغتال���وا الدكت���ور عبد الكري���م أحمد جدب���ان, وبعده اغتالوا البرفس���ور 
أحمد ش���رف الدين, وحاولوا اغتيال البرفسور إس���ماعيل الوزير, وحاولوا 
اغتيال عبد الواحد أب���و راس وغيرهم, وغيرهم من الهامات الوطنية مثل 
الدكتور محمد عبد الملك المتوكل وقائمة من الش���خصيات الوطنية 
عس���كريين ومدنيي���ن. ولكن الس���يد عب���د الملك كان كما وعد الش���عب 

اليمني وفيًا صادقًا مهما كان حجم التضحيات.
جرع��ة الموت تفجر الو�ضع وتوؤذن بمرحلة جديدة من الت�ضعيد 

الثوري
كانت حكومة العمالة مطمئنة تمامًا إلى الدعم الخارجي لها فتمادت 
وتطاولت في ظلمها وفسادها وعمالتها ولم تكن تتوقع بأن هؤلء الثائرين 
يمكن أن يحققوا ش���يئًا متجاهلين سنن اهلل وأنه مع المظلومين الباحثين 
عن العزة والحرية فاستمروا في طغيانهم متجاهلين مطالب الشعب وما 
يقدمهم لهم قائد الثورة من النصح والمعالجات فختموا مسلسل تآمرهم 
على هذا الشعب بجرعة الموت التي قصمت ظهر الشعب اليمني ولم يكن 
بإمكان هذا الش���عب أن يتحملها فبدأ الش���عب بالتصعي���د الثوري بمراحل 

حددها قائد الثورة السيد عبد الملك يحفظه اهلل. 
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ال�سيد عبد امللك يدعو اإىل الت�سعيد الثوري

)المرحلة الأولى من الت�ضعيد الثوري وما ترافق معها من خطوات(
السيد عبد الملك يتحدث للجميع في بداية المرحلة األولى للتصعيد 
ويتح���دث بأن الش���عب س���يوجه إنذاراً للعم���الء فيقول في كلم���ة ألقاها 

بتاريخ 7 شوال 1435ه� الموافق 3-8-2014م:
هذه الجرعة تأتي في هذا السياق، في هذا التوقيت، في هذه المرحلة، 
عامل من عوامل الس���تهداف، وليست أبداً في سياق إصالحات اقتصادية، 
أي���ن هي اإلصالحات القتصادية؟ لو كان���ت ضمن إصالحات اقتصادية 
لنزل���ت ضم���ن منظوم���ة متكامل���ة م���ن اإلصالح���ات القتصادي���ة، على 

مستويات متعددة، ولكن، ل!.
نزلت بش���كل منفرد، ترافق معها أشياء س���خيفة للمخادعة، وأشياء ل 
يمك���ن أن ينخدع بها إّل الغافلون والس���اذجون وقاص���روا الوعي، لم تنزل 
ضم���ن منظومة اقتصادي���ة متكاملة حتى نرى فيها حال���ًة مؤقتًة عابرًة 
نخرج من خاللها إلى واقع اقتصادي بناَّاء، ل! وبالتالي: كانت فعاًل بئست 
الهدية.. بئس���ت الهدية في توقيت أي���ام العيد، هدايا من هذا النوع تقدمها 

هذه السلطة الظالمة.
الجرع���ة هذه أيضًا بقدر ما هي اس���تهداف ورغب���ة خارجية هي أيضًا 
إخف���اق تمّثل حالة من حالت اإلخفاق السياس���ي والفش���ل السياس���ي، أنا 
أقصد أنه س���ياق هذه الجرعة ليس فقط س���ياقًا اقتصاديًا، يعني: لم نكن 

نعيش وضعًا سياسيًا إيجابيًا وصالحًا ومستقراً.
وبالتالي: في ظل الوضع السياس����ي المس����تقر والسليم إنما عرضت لنا 
مش����كلة اقتصادية ليس����ت المش����كلة على هذا النح����و أب����داً! الحالة هي أن 
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الواقع السياس����ي غير الصحيح، غير الس����ليم، الواقع السياس����ي الفاشل هو 
يثمر مثل هذه الحالة أيضًا حالة الفشل على المستوى القتصادي، الفشل 
على المستوى األمني، والفشل في كل المجالت في شتى مناحي الحياة.
نحن أمام واقع سياس���ي معروف من���ذ أن انتهت عملية الحوار الوطني 
كان أمامن���ا مصفوف���ة كامل���ة، مخرج���ات تتضمن معالج���ات وحلول 
كثي���رة في كثي���ٍر منها هي حل���ول بناَّ���اءة ومفي���دة، وكان باإلمكان أن 
تس���اهم إيجابيًا؛ بل بالتأكيد في إصالح المنظومة السياسية ومنظومة 
الحكم، وبالتالي: كان ذلك سينعكس إيجابيًا على كل المستويات، على 
المس���توى القتصادي، وعلى المس���توى األمني، وعلى بقية المس���تويات، 
لكن الحالة السياس���ية القائمة هي حالة س���لبية ج���داً، هي حالة تخضع 

لفئة محددة تستأثر بالقرار السياسي وتستأثر أيضًا بمصالح الشعب.
الحال���ة السياس���ية كيف ه���ي اآلن؟ مجموعة م���ن النافذين - حزب 
الص���الح أيض���ًا في تأثي���ره األكبر، واس���تحواذه األكبر عل���ى منظومة 
الحكم، وس���يطرته على مؤسس���ات الدولة، وتأثيره األكبر في القرار في 

ظل حرصه هو على مسألتين:
أن يعزز وضعه على المستوى الخارجي من خالل الدخول في صفقات 
م���ع الخارج مهما كانت مضرًة بالش���عب، وف���ي أي جانب، صفقات تمس 
بأمن الشعب، صفقات تمس باقتصاد الشعب وتؤثر عليه حتى في معيشته.

ومع ذلك الحرص على المزيد من الستحواذ على السلطة والستئثار 
بها والهيمنة الكاملة عليها، يعني:

نح���ن أم���ام واقع أن هناك س���لطة ل تنظ���ر أبداً إلى الش���عب، ليس في  	-
أولوياتها ول في حساباتها ول ضمن اهتماماتها أبداً اللتفات إلى واقع 

الشعب.
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نح���ن أم���ام س���لطة يس���تحوذ عليها ح���زب يرى كل ش���يء ف���ي إطار  	-
مصلحت���ه فحس���ب، كل تفكي���ره، كل سياس���اته، كل اهتماماته في 
أن يعزز وضعه في هذه الس���لطة بالتودد إلى الخارج واس���ترضائه بأي 

صفقات وبأي ثمن، ثم ل مبالة نهائيًا تجاه هذا الشعب.
نحن لس���نا أمام واقع على المستوى السياسي واقع يجّسد إرادة الشعب  	-
اليمن���ي، واقع يحمل هماَّ هذا الش���عب ومعانات���ه وآماله وآلمه، ل! نحن 
أم���ام حالة س���لبية ج���داً، وُتكّرس السياس���ات الخاطئة، والممارس���ات 

الظالمة بحق هذا الشعب اليمني.
فالجرع���ة ه���ي ثمرة م���ن ثم���رات اإلخفاق والفش���ل السياس���ي، وهي 
نتيجة للواقع السياس���ي، وليس���ت في سياٍق اقتصادي محض، ل! - ليست 

في سياق اقتصادي محض حتى نقول عنها أنها معالجة اقتصادية.
وبالتال���ي: في ظل واقٍع كه���ذا يمكن أن نتوقع األس���وأ إن لم نتحرك 
كش���عب، إن ل���م يكن لن���ا موقف كش���عب يمك���ن أن نتوقع األس���وأ، ألنه 
لي���س هناك م���ن يلتفت إلينا كش���عٍب يمن���ي، المس���يطرون والمتغّلبون 
والمس���تحوذون على مؤسس���ات الدول���ة ل يهمهم بأي ح���ال من األحوال 
أكثر من عش���رين ملي���ون يمني! جاع���وا، عان���وا، تعبوا، عاش���وا الظروف 
الصعب���ة، مرضوا، في أي حال، ف���ي أي واقع، ل يهمهم أبداً، المهم عندهم 

هو أنفسهم وحزبهم ومصالحهم الشخصية! هذه هي الحالة القائمة.
أيض���ًا هذه الجرع���ة لم تأِت في ظل بناء ومعالج���ات اقتصادية، ل بناء 
للواق���ع القتصادي، ول ضمن معالجات اقتصادية متعددة حتى يمكن أن 
نتغاض���ى عنه���ا كحالة ضرورية مؤقت���ة كما قلنا, ل, إنم���ا تأتي ضمن 
ه���ذه الحالة الس���لبية القائم���ة، إجراء خي���ار تصاعدي نحو األس���وأ على 

قاعدة )كل عام وأنتم بجرعة جديدة(.
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عندما نأتي إلى الحالة القائمة، التجنيد الذي لصالح حزب اإلصالح، 
���ل الميزانية  عش���رات اآللف جندوه���م لصال���ح حزب اإلص���الح، هذا حماَّ
���ر الش���عب اليمني خس���ارة باهظة،  حم���اًل كبي���راً وثقي���اًل وفادحًا، وخساَّ
وحزب اإلصالح أراد أن يس���تحوذ، أن يكون ل���ه حصة كبيرة لماذا؟ حتى 
���ي حس���اباته لعتبارات أخ���رى هو يتح���رك على أساس���ها، اعتبارات  يصفِّ
عدائي���ة، إجرامي���ة، لدواف���ع بعضه���ا سياس���ية، بعضها طائفي���ة، بعضها 
مناطقية، بحس���اباته وسياساته الخاطئة، هذا عامل من العوامل المؤثرة 

على الميزانية العامة.
كان باإلمكان بدًل من أن يمثِّل ذلك عبئًا كبيراً لم يكن هناك ضرورة 
لتجنيد هؤلء، عش���رات اآللف لصالح حزب اإلصالح ولصالح شخصيات 

أخرى!. وهذا ثّقل على الميزانية العامة بشكل كبير.
لق���د كان الخي���ار الذي اعتمدته الس���لطة بدًل م���ن أن تنتقص ترف 
المترفين، وفس���اد الفاس���دين اتجهت إل���ى الضغط على الش���عب اليمني، 
يعن���ي: كم هو حجم اإلنف���اق الهائل من الميزاني���ة العامة؟ ومن ثروات 
ش���عبنا اليمني، اإلنفاق الهائل غير المشروع وغير القانوني؟ أموال هائلة, 
أموال كثيرة ُتَصب في مصب األغراض والمصالح السياس���ية ومكاس���ب 

سياسية ومكاسب مادية.
ه���ذه األموال الهائلة بدًل م���ن أن ُتَصب هناك، ل���و ُصباَّت في المصالح 
العامة لما كان هناك أّي ضرورة لمس���ألة جرعة ول غيرها، يعني أنهم 
توجهوا بدًل من الحدِّ من الفس���اد، ومواجهة الفساد توجهوا إلى خيار آخر 
هو اس���تهداف الش���عب, هو اس���تهداف الفقراء، هناك الفاسدون المتخمون 
الذي���ن ُتَص���ب إليهم الملي���ارات الهائل���ة! أولئك كان يمك���ن أن تنتقصوا 
عليهم القليل َوَلو القليل، ل أن تس���تهدفوا الفقراء، ول أن تستهدفوا بقية 

الشعب اليمني حتى ل تنتقصوا من أولئك شيئًا!.
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ثم حتى على هذا المستوى وأنتم قد توجهتم إلى الفقراء, إلى المعانين, 
إلى بقية الش���عب اليمني ال���ذي يعاني من الب���ؤس والحرمان، والظروف 
المعيش���ية الصعبة، وتركتم أولئك الفاس���دين بكل ما يستأثرون به من 
خيرات، وثروات هذا الش���عب المس���كين المعاني، حتى اآلن ما تجنونه من 
لحم ودم وعرق هؤلء الفقراء أكبر مستفيد منه في ظل الحالة القائمة 

هو أولئك الفاسدون.
في ظل هذه الحالة القائمة ل تزال المسألة على هذا النحو، ما يمكن 
أن ُيس���تفاد حت���ى م���ن َع���َرق ودم وكدِّ هؤلء المس���اكين، ه���ؤلء الفئة 
الكبرى من ش���عبنا اليمني المظلوم، إنما سيس���تفيد منه في المقام األول 
هم أولئك الفاس���دون. وهذه مأساة يعني: أنه دائمًا لم يكتِف أولئك بما قد 
نهبوا وبما قد اس���تأثروا، وبما لهم من حص���ص نفطية، ومن أموال تحت 
عناوي���ن كثيرة يقتطعونها من الخزينة العام���ة للدولة, من الميزانية! 

عناوين كثيرة وأبواب، ومسّميات يقتطعون من خاللها األموال.
إضافة إلى الجانب القتصادي على مس���توى الضرائب، على مس���توى 
الجم���ارك، على بقية المس���تويات، م���ا يحضون به من امتي���ازات خاصة، 
إعف���اءات ضريبي���ة كبي���رة، إعف���اءات عل���ى كل المس���تويات! فينهبون 
ويأخ���ذون ومع ذل���ك ما يمكن أن تجمعوه من معاناة الش���عب اليمني، من 
أوجاع���ه، من جوعه ومتاعبه، س���يصب في المق���ام األول لمصلحة أولئك 
الفاس���دين؛ ألن الحال���ة القائمة حالة يحكمها الفس���اد، ويس���يطر عليها 
الفس���اد. نحن أمام س���لطة فاسدة، هي تعترف بأنها فاس���دة، وثابٌت عليها 

أنها سلطة فاسدة.
ولذلك كلما يحصل هو أنها تعصر هذا الش���عب عصراً لتكسب المزيد 

والمزيد من المكاسب ألولئك النافذين والمستفيدين.
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أيض���ًا لي���س هن���اك بن���اء لالقتص���اد من األس���اس! أي���ن هي السياس���ة 
القتصادي���ة التي تبني لنا اقتصاداً صحيحًا؟ أين هي التنمية الحقيقية؟ 
بالرغ���م م���ن أننا نس���مع في وس���ائل اإلعالم الرس���مية الحدي���ث الدائم.. 
َفاة، عن  الحديث المس���تمر.. النغمة التي مّلها ش���عبنا اليمني دائمًا عن الراَّ

خاء، عن.. عن.. عن.. إلى آخره. م، عن الراَّ التقدُّ
دائم���ًا يتحدثون عن واقعن���ا القتصادي وكأنه متجه نحو المنافس���ة 
العالمي���ة، وأصبحنا نس���عى لاللتح���اق بمنظمة التج���ارة العالمية أو قد 
التحقنا! يعني: هم ل يتجهون من األساس لبناء اقتصاد محلي، لن يحقق 

الكتفاء الذاتي لشعبنا حتى في قوته.
اليوم حتى على مس���توى البترول نحن ش���عب لدينا بترول، لدينا أيضًا 
مخزون ضخم من الغاز ويمكن أن نستفيد منه بشكل كبير، ولكن مع هذا 
كله هناك دول ليس لديها بترول أصاًل، أو ما لديها من البترول أقل مما 
لدينا كيمنيين وهي في الواقع القتصادي متقدمة علينا! إنما المس���ألة 
ه، مس���ألة سياسة، مس���ألة نظام صحيح ُيبَنى عليه سياسات  مس���ألة توجُّ

صحيحة وتوجهات سليمة، فليس هناك بناء للجانب القتصادي.
عندم���ا نع���ود إل���ى كل القطاع���ات القتصادي���ة لي���س هن���اك اهتمام 
بالصناعة المحلية، ليس هن���اك اهتمام بالزراعة المحلية، وليس هناك 
أب���داً اهتم���ام ببناء واق���ع اقتص���ادي ضمن سياس���ة اقتصادي���ة صحيحة 
وس���ليمة وبّناءة تغير واقع الش���عب اليمني! إنما هكذا: مس���ار نحو األسوأ، 
كل ع���ام الناس يش���كون أكث���ر وأكثر من الغ���الء، يعني : هن���اك اتجاه 
بالبلد إلى مس���ارات س���يئة وعواقب س���يئة، وليس هناك مبالة بالش���عب 

ومعاناته، والنتائج الكارثية التي تنعكس على معيشته هذا واضح.
 وهذه مسألة مهمة جداً؛ ألنه إذا كان أولئك ل يبالون بالشعب، يعني: 
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عندهم أزمة, أزمة إنسانية وأزمة أخالقية، ليس عندهم رحمة بالناس، 
ول التف���ات إلى الناس ول اهتمام بواق���ع الناس، ل يمكن أن يعتمد عليهم 

الشعب.
ولذلك يجب أن يكون هناك معالجة سياسية، إما أن يكون هناك فعاًل 
تغيي���ر للحالة القائمة، وتفعيل لمخرجات الحوار الوطني وفي مقدمتها 
مبدأ الشراكة التي تعيق أي قرارات من هذا النوع، قرارات كارثية ليس 
فيها مبالة بالناس، المس���ألة ُتعال���ج بالصفقات ما قبل اتخاذ القرار بهذه 
الجرع���ة كان هن���اك صفق���ات مع بعض األح���زاب، وصفق���ات فيما بين 
النافذين في الس���لطة ومهدوا فيما بينهم دون مبالة بكل الشعب اليمني! 
المه���م عنده���م أن يكونوا ه���م مس���تفيدين، وأن يتفقوا فيم���ا بينهم وفق 
صفقات معينة على ثمن يس���تفيد منه كل طرف، وتمش���ي األمور على 

حسب ما يشاءون ويريدون. وبالتالي: المسألة - مسألة مهمة جداً.

�إلى قوله:
إنن���ي أتوجه إلى ش���عبنا اليمني العظي���م، الحر، األبّي، ال���ذي يمكن أن 
ُيعواَّل عليه في أن ل يقبل بظلم الظالمين ول فساد الفاسدين ول طغيان 
ذين - ليخرج يوم غد خروجًا مش���رفًا، وُيسِمع صوته كل  الطغاة والمتنفِّ

العالم، ويحتشد في الساحات ليقول: ل!.. ل لهذه الجرعة.
ويوم َغد، وفي ساحات الثورة، وفي الميادين التي تحتشد فيها جماهير 
ش���عبنا - يوجه الش���عب أيضًا إنذاراً إلى جانب مطالبته بإسقاط الحكومة 
وتغييره���ا، وال���ى جان���ب إصراره إل���ى إلغاء ه���ذه الجرع���ة الظالمة التي 
لها انعكاس���ات تدميرية وكارثية على ش���عبنا العظي���م - أن يوجه إنذاراً 
إلى الس���لطة إن لم تس���تجب له فيمكن أن يتخذ أي خيارات أخرى، كل 
الخيارات المش���روعة مفتوحة؛ ولكن يمكن أن يبدأ الناس بهذه الخطوة، 
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والس���لطة إذا كان بقي فيها ش���رف، وإنس���انية، وضمير وطني، وتحترم 
شعبها فيجب أن ُتصغي إلى شعبها ل أن تتجاهل وتتعامل بلؤم.

الس���لطة عندما تتجاهل صوت شعبها، ونداءات شعبها، ومعاناة شعبها؛ 
ألن���ه ل���م ُيقدم على بعض الخط���وات التي هي خطوات عنيفة أو قس���رية 
وإجبارية فهي لئيمة، من اللؤم أن ل تس���تجيب السلطة للناس ألنها رأت 

في مظاهراتهم مظاهرات سلمية.
ش���عبنا اليمني س���يحرص يوم َغد، أن تكون مظاهرته وخروجه سلميًا 
وحضاريًا ولكن س���يوجه إنذاراً - للس���لطة ألنها إذا لم تس���تجب ولم تصِغ 
معنى ذلك: أنها تنتظر مواقف إجبارية وقسرية حتى تتفاعل مع شعبها، 

وهذا من اللؤم.
لي���س من الش���رف، وليس من الك���رم، وليس من الوطني���ة وبعيداً عن 
المس���ؤولية؛ ألنه يجب أن تتكيف الس���لطة مع ش���عبها ل أن تكون في واٍد 
���د إرادة شعبها وخيارات ش���عبها وتوجهات  وش���عبها في واد، يجب أن ُتجسِّ
ش���عبها، ل أن تكون هي في موقع اُلمتس���لِّط على ش���عبها والظالم لشعبها 
والمخاصم لش���عبها والمختلف في سياس���ة وتوجهاته مع الشعب، هذا ل 

يليق.
شعبنا اليمني حينما يتحرك بش���كٍل حضارٍي وسلمٍي، وبشكٍل طبيعي 
فإنما هو يعطي فرصة لكم أيها النافذون في هذه الس���لطة، لكن احترموا 
ش���عبكم ل تفرضوا عليه اللجوء إلى خيارات أخ���رى، واصغوا لنداءاته يوم 
الغد، ُأصُغوا إل���ى نداءاته، تجاوبوا معه وإّل بالتأكيد: جرعة كهذه بهذا 
المس���توى الظالم لها تبعات، لها آثار سيئة تلقائية.. حتى تلقائية، وحتى 
عفوي���ة؛ ألن المعان���اة كلما زادت كلما ترتب عليه���ا تداعيات، والضغط 

كلما َعُظم ولاََّد النفجار. 
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ال�سلطة تتجاهل الإنذار الذي وجهته اجلماهري وتدفع بها اإىل 
ال�ستمرار يف الت�سعيد

بع���د تجاهل الس���لطة الظالمة إلن���ذار الجماهير وع���دم التجاوب مع 
مطالبهم المش���روعة استمر الس���يد عبد الملك في التعبئة الجماهيرية 
وفي تبيين كل الش���بهات والتبريرات التي يسوقها العمالء للضحك على 
الش���عب اليمن���ي ويبين للداخ���ل وللخارج مش���روعية ه���ذا التحرك ففي 
تاريخ - 18 أغس���طس 2014م - الموافق 22 شوال 1435ه� يوجه إلى الجماهير 

كلمة مما جاء فيها:
ُث في ه���ذه الليل���ة ونتوجُه إليكم ونح���ن نعيُش األل���َم واألمل،  نتح���دَّ
ُك بدافِع الشعوِر بالمسؤولية، نتحدُث حديَث الشعب، لنقوَل كلمَة  نتحرَّ

الشعب، ونتوجه بتطلعات الشعب، وآمال الشعب، ومطالب الشعب.
وألن ش���عَبنا ال�َي�َم�ني ش���عٌب عظيم، يأب���ى الظلَم ويأب���ى الضيَم ويأبى 
اله���وان، حينم���ا خ���َرَج في الي���وم المش���هود؛ ليوجَه إن���ذاَره ِإَل���ى الحكومة 
المتس���لطة والقوى الناف���ذة، التي حينما اتخذت ق���راَر الجرعة الظالمة، 

هي تمارُس الظلَم بحق هذا الشعب العزيز، وبدون حق وبدون مبررات.
الواق���ُع المؤس���ُف بالنس���بة للحكومة والق���وى المتس���لطة، َأنها أثبتت 
عملي���ًا بتجاهله���ا الكبير إلنذار الش���عب، وباس���تخفافها بتحرك الش���عب، 
وبعدم مبالتها بأصوات هذا الش���عب، وه���ي أصواٌت عالية، أصواٌت محقٌة، 
ومواق���ُف عادلة، لكنها أثبت���ت َأنها ل تحترُم هذا الش���عب، ول تدرُك كم 
ه���و ش���عٌب عظيم يس���تحقُّ َأن تقوَم بخدمت���ه، َوَأن تقوَم بمس���ؤوليتها في 
الهتم���ام بأمره وش���أنه، ل َأن تتآَم�����َر عليه، ل َأن تق���دَم على خطواٍت هي 
خط���واٌت ظالمة، وخطواٌت س���يئة، وخطواٌت تترَت���ُب عليها معاناٌة كبيرة 

أَلبَن�اء شعبنا العزيز المسلم العظيم.
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ولذل���ك أيها اإلخوة واألخوات، إننا في هذه الليلة حينما نتحدث، نحن 
نعبر عن شعبنا، ك��ُ��لِّ ش���عبنا بكل فئاته، بكل محافظاته بكل تياراته، عن 
ش���عبنا ال�َي�َم�ني المظلوم بكله، الذي ُيعاني الويالت، ش���عبنا ال�َي�َم�ني الذي 
ُل النتائَج الكارثيَة لإلخفاق والفشل على ك��ُ��ّل المستويات، إخفاق  يتحمَّ
وفش���ل هذه الحكومة التي ه���ي مجرد أداة بيد قوى نافذة ومتس���لطة، ل 
تعبأ بهذا الش���عب ول تبالي بهذا الش���عب، ول تتنبُه ِإَلى أوجاع هذا الش���عب 

ومعاناة هذا الشعب.

كان الأ�سرف حلكومة الوفاق اأن ت�ستجيب ل�سعبها
 كان الخ���روُج في ذلك اليوم المش���هود في يوم اإلن���ذار كان خروجًا 
عظيمًا وكبيراً وحاش���داً ومليونيًا، وكان ينبغ���ي ألولئك الذين هم ُص�ٌم 
ُبك�ٌم ُعم�ٌي َأن يروا تلك المش���اهَد المليونية لجماهير شعبنا العظيم وهي 
تهت���ُف وتص���ُرُخ وهي تنادي وهي تؤك���د َأنها لن تتراجع ِإَل���ى الوراء، َأنها 
مصمم���ة ِإَلى َأن تواجه الظلَم الذي تعاني من���ه َوَأن تتحرَك للخروج من 
المعاناة الكبيرة ومن الواقع الس���يء، كان ُيفتَرُض بهم َأن يش���اهدوا َوَأن 
يس���معوا َوَأن ينتبه���وا، وكان األش���رف لهم َأن يس���تجيبوا لش���عبهم؛ ألنه 

شعُبهم..
 لي���س م���ن العيب ول م���ن الخطأ َأن يس���تجيبوا لهذا الش���عب العظيم، 
بل في هذا الش���رف ك��ُ��لُّ الش���رف، والفضُل ك��ُ��لُّ الفضل، والرجوع ِإَلى 
الحق فضيلة، كان ينبغي لهم َأن يسمعوا، وكان ُيفتَرُض بهم لو كانوا 
كرامًا َأن يصغوا ِإَلى شبعهم، فهو في موقفه الحق وفي مطالبه المحقة 

وفي قضيته العادلة، وهم في موقف الخطأ بكل تأكيد.
 وكان باإلمكان َأن يناقش���وا مع َأبَن�اء ش���عبهم حقيق���ة الوضع القائم، 
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والمعالجات الصحيحة للخروج منه، َأن يعترفوا َأناَّ�هم في فش���ل وإخفاق 
وإل لم���اذا ه���ذا الواقع؟، الواقع ال���ذي فيه اختاللت أمنية غير مس���بوقة، 
الواق���ع ال���ذي فيه معان���اة اقتصادي���ة وتدهور اقتص���ادي، هم ُيِق���رون به، 
والواقع يش���هد عليهم، يقرون بأنهم فش���لوا وأنهم عجزوا، َوَأن سياساِتهم 

كانت خاطئة.
 وبالتال���ي يناقش���ون مع هذا الش���عب العظيم ُس���ُبَل الخ���روج الصحيح 
من هذه الوضعية المزرية والس���يئة، لكنهم كابروا وتكبروا وتغطرس���وا 
وتجاهلوا واس���تحقروا شعبًا عظيمًا، سُيثِبُت لهم َأنه عظيم، َوَأن تجاهلهم 

لصوته ومناداته كان خطًأ كبيراً..

�سعبنا قادر على اأن ير�سم معامل م�ستقبله
 شعُبنا ال�َي�َم�ني عظيم وباعتماده على ال�له هو مقتدٌر على َأن يرُسَم هو 
معالَم مستقبله ليكون مستقباًل واعداً، ومستقباًل خيراً، كان بإمكانهم لو 
كان���وا عقالء لو كانوا حكماء ل���و كانوا منصفين َأن يتفهموا معاناَة هذا 
الش���عب، َوَأن يتفهموا مطالَبه المحقة والعادل���ة.. ولكنهم لم يلتفتوا ِإَلى 

ذلك، بل تعاملوا بكل َصَمٍم وبكل تجاهل وبال مبالة...
 هذا يثبت َأن هناك مش���كلة كبيرة س���تحتاج ِإَلى جهد حتى يمكن َأن 
يتغلَب عليها ش���عبنا، المشكلة َأن هناك )شلة( من المتسلطين والنافذين 
الذين ل هم يحترمون الشعب، ول هم يبالون بالشعب، ول هم يلتفتون ِإَلى 
مصالح هذا الش���عب، ول ِإَلى معاناة هذا الش���عب، ول هم يبنون سياساِتهم 

وتوجهاِتهم لما فيه الخير والمصلحة لهذا الشعب، وهذا واضح..
 واق���ع الحكوم���ة، الواق���ع القائ���م، هو خاض���ٌع لقوى متس���لطة ونافذة 
حس���ُبها نفُسها، وحس���ُبها مصالُحها الضيِّقة، وحس���ُبها أطماعها وَجَشُعها 
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الهائ���ُل، الذي لم يعد يكتفي بما قد نهب وبما قد س���يطر عليه من خيرات 
وثروات هذا الشعب، إنما يريد المزيد والمزيد والمزيد!!

امل�سكلة يف البلد م�سكلة �سيا�سية، ترتبت عليها كل الأزمات 
 نح���ن قلن���ا ف���ي حديثنا ف���ي الكلمات الس���ابقة َأن مش���كلتنا ف���ي البلد 
مش���كلة سياس���ية، وه���ذه حقيق���ة، والمش���كلة السياس���ية تترت���ب عليها 
اأَلزَمات، وترتب عليها الفش���ل في ك��ُ��ّل المجالت، الفشل على المستوى 
القتصادي، والتدهور الهائل على المس���توى القتصادي؛ أَلن تلك الش���لة 

الفاسدة إنما َدائمًا تحسب حساَب مصالحها الخاصة..

�لعبث ب�لم�ل �لع�م في تخريب �لبلد: 
م���ا كان ينبغ���ي َأَبداً في ظ���ل وضع اقتصادي مع���روف َأن تخصص  	•

أموال هائلة لصالح عشرات اآللف المجندين لحْزب اإلْص�الح.
	م���ا كان ينبغي َأَب���داً َأن تخصص مبالغ هائلة من الميزانية العامة  	•
م���ن حق الش���عب من أموال الش���عب، من ثروات الش���عب لصالح تمويل 

فتن وحروب وفتن حزب اإلْص�الح من محافظة ِإَلى ُأْخ�َرى.
	ما كان ينبغي َأَبداً َأن تصب أموال هائلة لصالح نافذين ومتسلطين  	•

الشعب ال�َي�َم�ني بات يعرفهم.
م���ا كان ينبغي َأن تس���تمر حالة العبث الهائ���ل من األموال واإلنفاق  	•

غير المشروع.
	ما كان ينبغي َأن تستمرَّ السياساُت الخاطئة والعفاءات الضريبية  	•
للفاس���دين بالتحديد، وفي اإلعفاءات لهم تضييُع استحقاقات كبيرة 

سواء في فواتير الكهرباء َأْو في غيرها.
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 كان يفت���رض ل���و كان هناك التف���اٌت ِإَلى واقع هذا الش���عب، وانتباه 
لمعان���اة هذا الش���عب، ويمك���ن َأن يترتَب عليه���ا حينما تزداد س���وءاً، كان 
يفترض َأن تتوجَه المعالجات ولو بقدر ِإَلى تلك اإلش���كالت التي تسببت 

في معاناة الشعب..
 لك���ن التوج���ه القائ���م لدى الحكوم���ة هو إيثاُر الفاس���دين على ش���عب 
بأكمله، ش���عب بكل���ه ل يبالون به, ل يبالون بأن يج���وع الناس، بأن يعانوا 
ب���أن يتعبوا بأن يمرضوا ب���أن يعانوا في ك��ُ��ّل مج���الت الحياة، المهم هو 
مراع���اة ش���لة من الفاس���دين العابثي���ن والمتس���لطين، المهم ه���و خدمة 
مصالح ضيقة على مس���توى حزبي، َأْو مس���توى فئوي، ولكن على حساب 
شعٍب بأكمله على حساب 24 مليون يمني يعانون المعاناة الشديدة وتزداد 

معاناتهم يومًا بعد يوم..

ال�سعب مل يكن اأمامه خيار اآخر غري الثورة
 ولذل���ك نح���ن حينما تحركن���ا مع ش���عبنا ال�َي�َم�ن���ي؛ أَلن الخروج في 
ذلك اليوم المش���هود هو خروٌج يعبر عن ك��ُ��لِّ الشعب ال�َي�َم�ني، ويعبر عن 
تطلعات الش���عب ال�َي�َم�ني، ويعبر عن معانات���ه وآلمه، ول يُخصُّ فئًة دون 

فئة.
 حينم���ا خرجنا ضمن ش���عبنا ال�َي�َم�ني، موقُفن���ا موقُفه، وصوتنا صوته، 
وتحركن���ا بتحركه؛ ألنن���ا جزٌء منه، نح���س باأللم ونحمل نف���َس الَهمَّ 
ونتح���رك على نف���س الطريق، نحن حينما تحركنا ه���ذا التحرك كان 
منطلُقنا هو منطلٌق ش���عبي، وأيضًا منطلٌق قائٌم على َأَس����اس المسئولية؛ 
ألنه ضرورة وألنها مسئولية وهي تشملنا َجميعًا ضرورة مفروضة علينا 

َجميعًا..
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ليس أمام ش���عبنا ال�َي�َم�ني من خيار إل َأن يتحرك، وإل َأن يناهض هذا 
التوج���ه الظالم الذي ل يحترُم أوجاَعه ول معاناته، ليس أمام ش���عبنا من 

خيار إل:-
إما أن يتحرك َأْو المذلة والهوان والرضوخ للسياس���ات الخاطئة التي  	 -
تزيده بؤس���ًا ِإَلى بؤس���ه، ومعاناة ِإَل���ى معاناته، وحرمان���ًا ِإَلى حرمانه، 

والتي تزيد الوضع تدهورا َأكَث�ر وأكثر.. 

ال�سعب خاب اأمله باجلميع، فتحرك بنف�سه
 شعبنا ال�َي�َم�ني اليوم معنيٌّ َأن يتحرَك هو بنفسه وأل ينتظر لآلخرين 
َأَب���داً، وأل يراهن َأَبداً على اآلخرين، ل على قوى سياس���ية - يمكُن لبعض 
الق���وى السياس���ية المخلصة والصادقة والمتعاطفة مع ش���عبها َأن تكوَن 
هي ِإَلى جانب ش���عبها�� لكن ل يراهن الش���عُب ال�َي�َم�ني َأْو يماطل َأْو يتأخر 
في تحركه رهانًا َأْو أماًل في ذا َأْو ذاك، من قوًى سياس���يٍة، َأْو حكومة، َأْو 

خارج.
َك الش���عُب ال�َي�َم�ني بنفسه، َوَأن يحِمَل هو قضيته،   لم يبقَّ إل َأن يتحرَّ
َوَأن يتحرك هو بها لتكون بعيداً عن مستوى الصفقات والمساومات، وعن 
المتاهات التي تضيع الحقوق، والمطالب المشروعة َأْي�ضًا. و بعض القوى 
السياس���ية والحكوم���ة بنفس���ها َدائمًا حس���ابها وأولوياتها خارج حس���ابات 

وأولويات واحتياجات ومطالب هذا الشعب...
أمام هك���ذا واقع، لم يبقَّ إل َأن يتحرك ش���عُبنا ال�َي�َم�ني بجد وباهتمام 
وبوع���ي وإدراك، ألن���ه ل يج���دي الس���كوت، ول ينفع الخض���وع، ول يفيُد 

الستسالم، ول يمكن َأَبداً النتظاُر ِإَلى ما ل نهاية.
م���ا ال���ذي يمكن َأن ننتظ���ره حتى يمك���ن َأن يتغير ه���ذا الواقع البئيس 
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والمرير والذي يزداد سوءاً وهو إنما انتقاٌل من سيٍء ِإَلى أسوأ في ظل هكذا 
سياسات خاطئة وممارسات ظالمة، ما الذي يمكن َأن ينتظره شعبنا؟،!

 لم يبقَّ إل َأن يتحرك شعبنا من واقع الشعور بالمسؤولية وباعتبارها 
ض���رورًة؛ ألنه ما من خيار آخر، هل يبقى الناس على ما كانوا عليه؟، من 
انتظار، انتظار للمجهول، انتظار للمجهول ألي ش���يء ينتظُر الناس؟، لم 

يبقَّ إل َأن يتحرك الجميع تحركًا جاداً وصادقًا وبمسؤولية.

ال�سعب �سيكون موقفه الأقوى، لأن اهلل معه
والش���عب ال�َي�َم�ن���ي َليطمئن حينما يتحرك معتمداً على ال�له س���بحانه 
وتعال���ى فإن ال�لَه معه فإن ال�لَه معه وس���ينصره وس���يكون هو في الموقف 
األق���وى، وأولئ���ك الظالم���ون والعابث���ون المس���تبدون المس���تأثرون ه���م 
بالتأكيد سيكونون في الموقف األضعف، كَما هم في الموقف الخاطئ، 

والموقف الظالم، بالتالي سيكونون في الموقف األضعف.
 ولكن يجب َأن نتحرَك بمسؤولية وبجد وباهتمام وبثقة بال�له سبحانه 
وتعال���ى، وتحركًا ش���عبيًا عامًا ل يعبر عن فئ���ة بخصوصها، ول عن تيار 
بخصوص���ه، ول ع���ن ذاك الح���زب َأْو ذاك الحزب، هذا هو تحرك الش���عب 
ال�َي�َم�ن���ي، ول ألحزاب متعددة وتيارات متع���ددة وجهات متعددة، هناك ما 
يجمعنا، المعاناة تجمعنا، الهم يجمعنا، القضية الواحدة، المصير الواحد، 
الدين الواحد. هناك ما يجمعنا وهو الكثير والكثير والمهم ؛ ولذلك يجُب 
ُك بشكل جماعي موحد ومنظم  َأن نتحرك َجميعًا وندرك أنه حينما نتحرَّ

ٍه واحٍد. وبتوجُّ
 إننا باعتمادنا على ال�له يمكننا َأن نفرَض التغييرَ، َوَأن أولئك الفاسدين 
والمتس���لطين والظالمي���ن مهم���ا كاب���روا ومهم���ا تعنت���وا، وكبرياؤهم 
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وتعنته���م في غير محله، المقاُم الالئُق به���م كحكومة وما ُيفتَرُض بهم 
َأن يكون���وا علي���ه كحكوم���ة، َأن يتواضع���وا لش���عبهم، ل َأن يتكب���روا على 
ش���عبهم، ول َأن يتغطرسوا على شبعهم، ول َأن يحاولوا َأن يسوموا شعَبهم 

سوء العذاب، َوَأن يمتهنوا شعبًا بأكمله!
 اليوم ش���عبنا ال�َي�َم�ني العظيم وبعد َأن خرج في يوم اإلنذار لن يتراَجَع 
ِإَلى الوراء َأَبداً أمام ثلة من الظالمين والفاسدين والعابثين والمستبدين، 
إنما سيمضي ُقُدمًا، حاماًل مطالَبه المشروعة ومتحركًا بقضيته العادلة 
وهو منتصٌر بإذن ال�له وال�لُه معه ونحن في ظل هذا التحرك الشعبي وفي 

ظل هذه المسؤولية التي هي مسؤولية الجميع.
ه، لن نقبل  س���نتحرك كما شعبنا، جزءاً ل يتجزأ منه، نحِمُل َدائمًا َهمَّ
أية مساومة، ولن ندخل في أية صفقات على حساب هذا الشعب، ولذلك 
نحن في هذا المقام نؤكُد أنه وبسبب تجاُهِل هذه الحكومة ليوم اإلنذار 
ولخروج الش���عب في ذلك اليوم المش���هود وفي ظل اإلخفاقات السياس���ية 

للقوى التي لم تُعْد حاماًل فاعاًل لهموم وقضايا الشعب.
���ات واألخطار الكب���رى يتحتُم علينا كش���عٍب يمني  وفي ظ���ل التحديَّ
مس���لم َأن نوِصَل الَهمَّ بالعزم،، واإلرادة بالموقف َوَأن نحِمَل قضايانا، َوَأن 
ٍك عملي ثوري جاد، نغيُِّر  نجَعَل من أوجاعنا ومعاناتنا حافزاً ودافعًا لتحرُّ

به واقعنا بإذن ال�له ُسبحانه وتعالى.

اخلطوات الأولية يف الت�سعيد الثوري
 ولذل���ك في ه���ذا المقام فإنن���ا ُنعِلُن بعض���ًا من الخط���وات األولية في 

تصعيٍد ثوري شعبي غيِر مسبوق بإذن ال�له سبحانه وتعالى:
ُه ِإَلى شعِبنا ال�َي�َم�ني العظيم َأن يخُرَج يوَم َغٍد الثنين خروجًا  �أواًل: أتوجَّ
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عظيمًا وكبيراً ومشهوداً في العاصمة صنعاَء وفي سائِر المحافظات.
ُه الحشوُد الشعبية الثائرُة من المحافظات باتجاِه صنعاء  ث�نيً�: ستتوجَّ
لتقَف جنبًا ِإَلى جنٍب مع الثواِر األعزاِء في صنعاَء في المحافظِة واألمانة.
ث�لثــً�: س���ُتفَتُح مخيم���اٌت وس���احاٌت لالعتص���ام في محافظ���ِة صنعاَء، 
وستش���َهُد أمان���ُة العاصمة مس���يراٍت مكثف���ًة وإلى يوم الجمع���ة، وإذا لم 
تتجاَوِب الجهاُت المعنية ِإَلى يوم الجمعة، فهناك سلس���لة من اإلجراءات 
الضاغط���ة المش���روعة س���تنِزُل عبر اللج���ان التنظيمية ِإَل���ى الجماهير، 

وفيها خطوات بالتأكيد مزعجٌة للمستهترين بالشعب.
ر�بعً�: نحذُر بكلِّ جد من أيِّ اعتداء على أبناِء ش���عِبنا ال�َي�َم�ني الثائرين، 
���ُد أننا لن نقَف مكتوفي األي���دي تجاَه أية جرائم ُترتَكُب بحق َأبَن�اء  ونؤكِّ

شعبنا.
ُه ِإَلى َأبَن�اِء القوات المسلحة واألمن َأن يكونوا مع شعِبهم  خ�م�ســً�: أتوجَّ
ومن ش���عِبهم وإلى ش���عِبهم، َوَأن ل يقبلوا ب���أن يكونوا أداًة بيِد الفاس���دين 
والظالمين والعابثين ُتس���تخَدُم لضرِب َأبَن�اِء الش���عِب ال�َي�َم�ني العظيم، َأن 
يدركوا أنهم ُجزٌء من هذا الش���عب، وهم كذلك ُيعانون كما هي معاناة 
شعبهم، هم كذلك مظلومون مضطهدون ُيعانون من هذه الجرعة كما 
يعاني س���ائر الش���عب, وُأَعلِّ���ُق األمَل على ك��ُ�����ّل األحرار والش���رفاء داخَل 
المؤسس���ة العس���كرية واألمنية َأن يكونوا جنبًا ِإَلى جنٍب مع ش���عبهم في 

مطاِلِبه المشروعة والمحقة والعادلة.
�س�د�ســً�: األه���داُف والمطال���ُب مح���ددٌة وواضح���ٌة: إس���قاُط الجرع���ة، 
، التي بقيت  وإسقاُط الحكومة الفاشلة, وتنفيُذ مخرجاِت الحواِر الوطنيِّ
حبيس���َة األدراج وبعيدًة عن الواقع العملي، وبالتال���ي ليَس هنا أي التفات 
ِإَلى أِي ضجيج من هنا َأْو هناك، ِإَلى أي تشكيكات، أي كالم لالستهالك 

َأْو للتضليل، ل يلتفت إليه شعُبنا ال�َي�َم�ني نهائيًا.
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عدم الكرتاث بال�سجيج والت�سليل املتوقع �سد الثورة
 أه���داُف ه���ذا الخروج مح���ددٌة وواضحٌة، بالتأكيد سنس���َمُع من تلك 
القوى الظالمية ال���كالَم الكثيَر بهدف التضلي���ل، وبهدف إضعاِف موقِف 
الشعب؛ وبهدف التآمر على التصعيد الثوري، تشكيٌك في طبيعة الخروج 

َأْو أهدافه َأْو مقاصده.
 المطالُب واضحٌة واألهداُف محددة: إس���قاُط الحكومة الفاشلة التي 
أدارت البل���َد باأَلزَمات، والتي نش���اِهُد في واقِعنا الحياتي نتائَج فش���ِلها في 
ك��ُ��لِّ مجالت الحياة، في الختاللت األمنية، في العبث، في الفساد، في 

النهيار القتصادي، في الجرعة. 
أيضًا سنسَمُع الكالَم الكثيَر عن الجمهورية وما الجمهورية، ليس هناك 
أيُّ خط���ٍر على الجمهورية، الخطُر على الجمهورية هو من أولئك العابثين 
موا مفهومًا جديداً للجمهورية، وكأنها الفساد، حينما  والفاسدين الذين َقدَّ
ننتقد الفس���اد يقول���ون: الجمهورية ف���ي خطر، حينما نتح���رك ضد الظلم 
يقولون: أنتم تس���تهدفون الجمهورية. ل، ش���عبنا ال�َي�َم�ني سيخُرُج ومطاُلُبه 
واضحة وأهداُفها محددٌة، ليس لستهداف الجمهورية، هو شعب جمهوري، 
وه���و جمهوري َأكَث�َر من أولئك الفاس���دين والعابثين والمتس���لطين الذين 

أساءوا فهَم الجمهورية ومعنى ومداليل هذه العبارة وهذا المصطلح.
َأْي�ض���ًا الجرع���ُة ليس���ت م���ن الصحاب���ة عنَدما يأت���ي البع���ُض ليقول: 
هذا الخروُج يس���تهدُف الصحاب���ة. الصحابُة لو كان���وا موجودين كانوا 
س���يتحركون ه���م، وكان أبو ذر الغف���اري رضواُن ال�له عليه س���يكوُن في 
مقدمة الجماهير لو كان موجوداً، ِإَذا أتى البعُض ليحاوَل َأن يتوجَه بأيِّ 
ش���كٍل من أش���كاِل العدائية ضدَّ هذا الُخُروِج الش���عبي تحَت عنواٍن طائفي 

فهو إنما يحاوُل التضليل.
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 القضيُة واضحٌة هي مس���ألة الجرعة، هي مس���ألة الفشل على ك��ُ��ّل 
المستويات، هي المطاَلَبُة بإس���قاط الحكومة الفاشلة، ولذلك أيُّ كالم 
ُيقاُل خارَج هذا اإلطار الواض���ِح والمطاَلِب الواضحة والمحددة فهو َدْجٌل 
قه أحٌد ول يبالي به  وه���و كذٌب وهو تضليٌل ل يلتفت إليه أح���د ول يصدِّ

أحد ول يكترث له أحد؛ ألنه كالٌم يقاُل َدائمًا بهدف التضليل.

التحرك �سلمي اإذا مل يعتد اأحد عليه
 َأْي�ضًا نؤكُد على َأن تصعيَدنا الثوري سيكوُن سلميًا، ولكننا نؤكُد على 
القوى اأُلْخ�َرى، س���واٌء القوى المتس���لطة في إطار الحكومة َأْو مليشياتها 
ودواعش���ها والتكفيريي���ن التابعي���ن لها الذي���ن يتحركون هن���ا َأْو هناك، 
أنهم ِإَذا اس���تهدفوا عس���كريًا هذا التحرك السلمي فس���يندمون، ولن نقَف 
مكتوف���ي األيدي، ليس الهدُف ل احتالَل صنعاء ول الهدُف ابتالَع صنعاء، 
الهدُف هو الضغُط إلس���قاط الجرعة، الضغُط َأْي�ضًا إلس���قاط الحكومة 
ُد الشراكة  وتغييرها بحكومة كفاءات وطنية، تمثُِّل ك��ُ��لاَّ القوى، تجسِّ

الحقيقية، وأيضًا ل تكوُن خاضعًة بالمطلق للقوى النافذة والمتسلطة.
 الُحُشوُد الشعبية حينما َتتَِّجُه ِإَلى صنعاَء فهي لتقَف مع َأبَن�اء صنعاء، 

لتكوَن ِإَلى جنبهم، تساندهم؛ ألننا ندِرُك حساسيَة الوضع هناك.
ونحُن ننصُح الجهاِت المعنية َأن تتعاطى بمس���ئولية وبعقالنية، َوَأن 
َط في جرائَم وأيام دموي���ة، ِإَذا أرادوا َأن يكوَن هناك أمثال ُجُمعة  ل تت���ورَّ
الكرام���ة َأْو غيره���ا فلن نقَب���َل، ال���َدُم ال�َي�َم�ني اليوم عزيز، ول���ن نقبَل بأن 

يرُخَص َأَبداً..
 م���ن كان يُظ���نُّ َأن هذا الش���عب رخيٌص، َوَأن بإمكان���ه َأن يقُتَل الناَس 
ْل له نفُسه ذلك، ل.. الشعُب ال�َي�َم�ني عزيٌز  َوَأن يعَبَث بحياة الناس فال تسوِّ
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وحياُت���ه عزيزٌة، ونحن س���نظلُّ َدائمًا نس���عى ِإَلى تحقيِق كرامِة ش���عبنا 
ِته. والحفاِظ على كرامِته وعزَّ

ُل المس���ئولية،   من يس���تهين بحياة الناس َأْو بدم���اِء الناس فإنه يتحمَّ
ُك سلميًا وفي نفس الوقت  ولذلك بمثِل ما سنس���عى؛ أَلن يكوَن هذا التحرُّ
ُه إليها بهذا  ضاغطًا ومش���روعًا لكن على الجه���اِت المعنية نفِس���ها، وأتوجَّ
داً ل تتورَّطوا ول تنزلقوا ِإَلى أية اعتداءاٍت َأْو ارتكاِب  النُّْصِح مكرراً ومؤكِّ

جرائَم.. حذاري.. حذاري.. حذاري.. وقد أعذر من أنذر.
َك أنت،  ُه ِإَلى ش���عبنا ال�َي�َم�ن���ي العظيم اليوم أنَت معنيٌّ بأن تتحرَّ وأتوجَّ
؛ ألنها مس���ئوليتك.. ألنه���ا معاناُتك؛ ألنها قضيت���ك.. نحن جزٌء  أن���َت معنيٌّ
نا وهي  ���ك وأوجاِعك؛ ألنه���ا َهمُّ ُك بَهمِّ من���ك.. منك وإليك س���نظلُّ نتح���رَّ

أوجاُعنا، وهي معاناتنا. 
ولش���عِبنا ال�َي�َم�ني العظي���م َأن يثَق بأنه س���ينتِصُر، المطلوُب هو العدُل 
ُل على ال�لِه والتصميُم َوَأْن ل يلتفَت  واإلرادُة والج���دُّ والثقُة بال�له والتوكُّ
لي���ن ول ِإَلى دعايات  َأَب���داً ل ِإَل���ى إرجاِف المرجفي���ن ول ِإَلى تهويِل المهوِّ

أصحاِب الدعايات والوشايات الكاذبة.
ندائ���ي َأْي�ض���ًا ِإَلى ك��ُ��لِّ الفئ���اِت، اإلعالميين، الناش���طين على الفيس 
بوك، ك��ُ��ّل فئات ش���عبنا ال�َي�َم�ني، َأن يش���اركوا في ه���ذه الثورة، هذا يوُم 
ِعزٍّ لش���عبنا، يوٌم سيخُرُج فيه شعُبنا رافعًا رأَسه ورافعًا كلمَته ومتحركًا 
ف���ي موقِفه المحقِّ وفي قضيته العادلة، وس���نبقى نواِك���ُب ونتابُع ك��ُ��لاَّ 
مجري���ات وتفاصيل هذا التصعي���ِد الثوري، وكلنا أَمٌل بال�له وفي ش���عبنا 
َك الَجادَّ س���يكُتُب ال�لُه العظيُم له ثمرًة؛  العزي���ز وكلنا ثقٌة َأن هذا التحرُّ
أَلن ال�ل���َه ِإَلى جانِب عباِده المظلومين، ول ع���دواَن ِإَلى على الظالمين.]من 

خطاب السيد عبد الملك بتاريخ 18 أغسطس 2014م - الموافق 22 شوال 1435هـ[
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�سوت هتافات ال�سعب اليمني دوت يف اأرجاء الدنيا 
وهكذا لبت جماهير الشعب اليمني دعوة السيد عبد الملك قائد الثورة 
وتوجهت من المحافظات إلى مداخل العاصمة صنعاء لالعتصام السلمي 
في المخيمات التي أعدت هناك بأسلوب حضاري لم يشهده العالم بهدف 

الضغط على حكومة النفاق لتلبية مطالب الشعب  المشروعة. 
تحول��ت المخيم��ات اإل��ى مدار�س يتعل��م النا���س فيها اأبل��غ درو�س 
ال�ضجاعة والرف�س للباطل فالفعاليات كانت ل تنقطع والزيارات 
والب��رع والزوام��ل باأنواعه والقواف��ل ولقاءات التع��ارف بين كل 
اأبن��اء ه��ذا ال�ضعب و�ضع��ر النا�س اأنه��م ج�ضد واحد ب��كل ما تعنيه 

الكلمة 
ولم يغب الس���يد عبد الملك عن جماهيره كثيراً فقد أطل على الناس 

يمدهم بالعزم واألمل والثقة باهلل ويؤكد حتمية انتصارهم.
 ففي الثنين 25 أغس���طس 2014م 29 ش���وال 1435ه�� ظهر الس���يد ليشيد 
بتحرك الجماهير الثائرة وخروجها المليوني، معتبراً أن هذا التحرك هو 
تحركًا ش���عبيًا بامتياز ل يعبر عن حزب مخصوص ول عن فئة محددة 

ول طائفة معينة وإنما يعبر عن شعب كل الشعب.
وأوض���ح الس���يد عبدالمل���ك الحوث���ي إلى أن تح���رك الش���عب لم يكن 
انتهازيًا ول مستغاًل ولم يكن تحركًا على زيف أو دوافع غير منطقية أو 
غي���ر عادلة أو غير محقة، وإنم���ا تحرك ألنه طالت معاناته دون أن يكون 
هناك أفق واضح للخروج من هذه المعاناة، وألنه وصل إلى قناعة بأنه ل 
يمك���ن أن يتغير هذا الواق���ع المرير إل حينما يتحرك ويحمل قضيته ول 

ينتظر اآلخرين ول يراهن عليهم.
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ومم� ورد في هذه �لكلمة:
ي���ا ش���عبنا اليمني العظيم، إن صوت���ك هذه الم���رة، وإن تحركك هذه 
الم���رة، وإن صدى هتافاتك ونداءاتك هذه المرة قد بلغ كل أرجاء الدنيا، 
وقد س���مع بها كل العالم، وقد اخترقت تلك الجدران لتصل إلى مس���امع 

أولئك الذين كانوا يتعاملون معك دائمًا بالصمم والتجاهل.
هذه المرة لم تبق الفرصة ألولئك أن يتجاهلوك ول أن يصموا آذانهم، 
لق���د كانت صيحتك عالي���ة وقوية وهادرة ومس���معة، وبالتالي أقلقتهم 
وحركته���م ولفتت انتباههم من غفلة كبي���رة ومن رقدة عجيبة طوال 
الفترة الماضية، وأثناء التحرك العظيم والمش���هود في جمعة اإلنذار لم 

يسمعوا وتجاهلوا ولم يلتفتوا.
هذه المرة التفتوا وانزعجوا.. انزعجوا بالتأكيد، ولكنهم أيضًا ل زالوا 

في حالة تذبذب في موقفهم.
الي���وم صدى صرخ���ات ش���عبنا العظي���م، وص���دى صيحات���ه وهتافاته 
وتحرك���ه الج���اد والملموس جديته أث���ر تأثي���راً كبيراً وبالغ���ًا وعميقًا 
وعظيم���ًا، ولك���ن تأثي���ره في أولئ���ك ليس م���ن منطلق القي���م، وليس من 

منطلق اإلحساس بالمسؤولية، إنه النزعاج وإنه القلق ! هذا العجيب !؟
نح���ن كنا نتمنى له���م أن يلتفتوا وأن ينتبهوا ولكن من واقع الش���عور 
بالمس���ؤولية، لكن مس���ؤولية عليهم ولك���ن.. ل، هم س���معوا والتفتوا لكن 
اللتف���ات المنزع���ج والقلق !هذه ه���ي الحالة القائم���ة اللتفات المنزعج 

والقلق! هذه الحالة القائمة.
ولكن مهما كان الحال، تحرك شعبنا اليمني العظيم هو جاد وسيواصل 
جديته واس���تمراريته بكل ج���د، ولكنه أيضًا في اإلطار المش���روع، تحرك 
مش���روع، وتحرك نظيف، ل تشوبه أي ش���وائب، أي شوائب سلبية، تحرك 
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في اإلطار الس���لمي والضاغط والمزعج ل���كل أولئك الذين ل ينتبهون إل 
إذا أزعج���وا، ل ينتبهون ل���ك إل حينما تكون في الم���كان الذي إذا تواجدت 
فيه س���معوك، وإن لم تتواجد فيه لم يس���معوا لك ول���م يلتفتوا إليك، ولم 

يتعاطوا معك، ولم يبالوا بك.
وبالتال���ي كان���ت ه���ذه ض���رورة، أن يتحرك ش���عبنا اليمن���ي على هذا 
النحو، ولكن في اإلطار المشروع والعادل، ومهما كانت مساعي اآلخرين 
لتش���ويه هذا التحرك، أو إللباسه غطاًء ولباسًا آخر مختلفًا عن حقيقة ما 

هو عليه فهم فاشلون.

مطالب التحرك ال�سعبي
هذا التحرك الهادف له قضية واضحة، وله مطالب محددة، هي معلنة 
صريح���ة مكررة، كررناها نحن، كررها اآللف ف���ي ميادين الثورة في 
الس���احات في مخيمات وس���احات العتصام، في الش���وارع في المظاهرات 

الحاشدة.
ثالث���ة مطال���ب واضح���ة مح���ددة بين���ة: إس���قاط الجرعة، إس���قاط 
الحكوم���ة الفاش���لة الت���ي أوصل���ت البل���د إل���ى ما وص���ل إلي���ه على كل 
المس���تويات بالخت���اللت األمني���ة والفوض���ى العارمة والنتش���ار الهائل 
للتكفيريي���ن والدواعش والقاعدة الذي هم صنيعة اس���تخباراتية الهدف 
منه���ا تدمي���ر البل���د، وتدمير بنيت���ه ونس���يجه الجتماعي وإفق���اده األمن 
والس���تقرار، وكذل���ك ما وص���ل إليه الح���ال على المس���توى القتصادي 
والمعاناة المريرة جداً، والتي ل تطاق، وكذا على بقية المس���تويات، مع 
انعدام األفق والمس���ار البناء الذي يمكن أن يبني واقع الشعب اليمني نحو 

األفضل وإلى غد واعد ومستقبل واعد.
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ولذل���ك ش���عبنا اليمن���ي حينما نادى بإس���قاط الجرعة وإس���قاط هذه 
الحكوم���ة واس���تبدالها بحكوم���ة كف���اءات تجس���د الش���راكة الوطنية، 
إضافة إل���ى مطالبته بتنفيذ مخرجات الح���وار الوطني، يتحرك في هذا 
المس���ار وهو يحمل وينادي وبإلحاح وبجد وبضغط لتنفيذ هذه المطالب 
والس���تجابة له���ا واللتفات���ة إليها، ألنه���ا مطال���ب تحرك فيه���ا باعتبار 
أهميته���ا وتأثيره���ا الكبير عل���ى واقعه، لم يع���د باإلمكان أن يس���كت، ألن 
الش���عب إذا س���كت من يمكن أن يراهن عليه ليحمل قضايا الشعب وهموم 

الشعب ومطالب الشعب ؟ ل أحد.

�إلى قوله:
وبالتالي نحن في هذا السياق كنا قدمنا مرحلة معينة تبتدأ بالثنين 
وتنته���ي بيوم الجمع���ة، تنتهي بيوم الغ���د كمهلة، ورس���منا لها تحركا 
ش���عبيًا محدداً وواضحًا، وبالوسائل المش���روعة طبعًا، حتى اآلن لم نصل 

بعد إلى الستجابة الواضحة لمطالب شعبنا المحددة والواضحة.
ولذل���ك ف���ي يوم الغ���د الذي هو آخ���ر أيام ه���ذه المهلة: أن���ا أتوجه إلى 
شبعنا اليمني العظيم أن يتوج في يوم غد تحركه في هذه األيام ويفتتح 
كذل���ك مرحلته الثاني���ة من التصعيد الثوري الس���لمي الث���وري يوم غد 
بصالة الجمعة بش���كل عظي���م وحضاري وحضور كبي���ر وذلك في خط 
المط���ار، أنا أتوجه إلى الثوار في صنعاء إلى أحبائنا وأعزائنا من الثوار في 
صنع���اء أن يحتش���دوا يوم الغد إل���ى خط المطار لص���الة الجمعة تتويجا 
لهذه األيام وافتتاحا للمرحلة الثانية من التصعيد الثوري السلمي، الذي 
سيس���تمر بخط���وات قوية وجي���دة وفاعلة ومأثرة وهي ف���ي نفس الوقت 
س���لمية وحضاري���ة وبالوس���ائل المش���روعة، وأكرر هذا ه���ي في نفس 

الوقت سلمية وحضارية وبالوسائل المشروعة.
•••
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)املرحلة الثانية للت�سعيد الثوري(
بعد تجاهل الس���لطة العميلة واستقوائها بالخارج في محاولة القضاء 
على الثورة أصبح من الضروري النتقال إلى الخطوة الثانية من التصعيد 
الث���وري وهذا ما تحرك به الس���يد عبد الملك القائ���د الحكيم الذي يعرف 
كيف يواج���ه المؤامرات بقي���ادة أمري���كا وأدواتها اإلقليمي���ة والمحلية, 

ومما قال مخاطبًا الجماهير الثائرة:
في يوم الغد س���ننفتح المرحلة الثانية م���ن التصعيد الثوري ليترافق 
م���ع الجه���ود القائمة على حل المش���كلة، وعل���ى تفعيل ه���ذه الحالة من 
األخ���ذ والرد، إذا تمكنا م���ن خاللها مع هذا التح���رك العظيم إلى تحقيق 

الستجابة لمطالب شعبنا المشروعة والمحقة.
ويقول:

 في ظ���ل هذه المرحل���ة الثانية م���ن التصعيد الثوري هن���اك خطوات 
س���لمية س���تنزل عبر اللج���ان التنظيمية، وه���ي خطوة أرج���و من جميع 
اإلخ���وة الث���وار التفاعل اإليجاب���ي معها واللت���زام بضوابطه���ا وحدودها، 
ونح���ن في مرحلة مهمة نحتاج فيه���ا أن نجمع بين التحرك الكبير وفي 
نفس الوق���ت الواعي والمنضب���ط والمتنبه لمؤام���رات اآلخرين، والمفند 
لدعاياته���م ألباطيلهم وافتراءاتهم، هذا م���ا أمله وأدعو إليه يوم الغد، هذه 
الجمعة س���تكون أيضا تضامنا مع ش���عبنا الفلس���طيني ال���ذي ل يمكن أن 
ننس���اه مهما عظمت جراحاتن���ا وآلمنا وأوجاعنا، مهمه���ا عظمت همومنا 
وقضايانا ومش���اكلنا الداخلية، في جمعة الغد في خط المطار س���تكون 
جمع���ة لصال���ح القضي���ة الفلس���طينية تضامنا مع ش���عبنا الفلس���طيني 
العظي���م وفي نفس الوقت افتتاحا للمرحل���ة الثانية من التصعيد الثوري 
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ال���ذي في���ه خطوات ل نري���د الحديث عنه���ا اآلن بالتفصي���ل، هي خطوات 
مشروعة سلمية حضارية مؤثرة......

 لذل���ك أتوج���ه إل���ى ش���عبنا اليمن���ي العظيم ف���ي الخروج ي���وم غد في 
المحافظ���ات أيضا في العاصمة صنعاء، وهنا لي نداء أيضا إلى إخوتنا في 
الجي���ش واألمن: البع���ض يحاول أن يزج بكم أنتم ف���ي العتداء على أبناء 
ش���عبكم على إخوتك���م على أهاليكم على من تجمعك���م بهم كل الروابط 
على من مس���ؤوليتكم الدفاع عنهم، هذا من الغرائب والعجائب، يحاولون 
ال���زج بكم ف���ي العدوان عل���ى من مس���ؤوليتكم الدفاع عنهم، مس���ؤوليتكم 
كجيش وأمن هي حماية هذا الش���عب والدفاع عن���ه، فال تقبلوا بأي حال 
م���ن األحوال أن ي���زج بكم اآلخرون في العتداء على أبناء ش���عبكم، مع أن 
القضية التي تحرك بها أبناء ش���عبكم ه���ي قضيتكم أيضا أنتم مظلومون 
أنت���م تعان���ون بالتأكي���د، أنتم من هذا الش���عب تعانون م���ن الجرعة مثل 
م���ا يعاني اآلخرون، كذل���ك تتأثرون بالسياس���ات الخاطئة تتأثرون من 
الواقع المرير، ومس���تهدفون أيضا، الجريمة البشعة والسيئة اإلجرامية 
والش���نيعة في حضرموت التي اس���تهدفتكم لم تكن إل ضمن سلسلة من 
الجرائم الفظيعة التي اس���تهدفتم بها وتستهدفون بها من جانب القاعدة 
والتكفيريي���ن والدواع���ش الذي���ن ه���م صناع���ة اس���تخباراتية أمريكي���ة 
ويحظون بتس���هيالت رس���مية تؤمن لهم النتش���ار حتى إلى صنعاء وإلى 
أرحب وإلى س���ائر المحافظات، أنتم متضررون أنت���م معانون ولذلك في 
الح���د األدن���ى، في الح���د األدنى أن ل تعت���دوا على ه���ؤلء الذين قضيتهم 
قضيتكم وصوتهم صوتكم ومعاناتهم معاناتكم وأنتم وإياهم أبناء ش���عب 

واحد ووطن واحد وبلد واحد.
 في هذا السياق أتوجه أيضًا بكل إخاء إلى القوى السياسية واألحزاب أن 
يلتفتوا كما ينبغي إلى أوجاع ومعاناة هذا الش���عب التفتوا إليها بعيدا عن 
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حس���ابات بعيدة هناك ل، ألتفتوا أصغوا إلى أوجاع شعبكم حتى ل تتجهوا 
في التجاه الذي ل يتفاعل ول يتأثر كما ينبغي تجاه هذه المعاناة، حتى 
ل تكون���وا بالصف الذي تبنى توجهًا مختلفًا، توجهًا يس���عى إلى إعاقة هذا 

الشعب بالوصول إلى مطالبه المشروعة والمحقة.
أك���رر لش���عبنا اليمن���ي العظي���م أن خطوات���ك وتحركات���ك الثورية 
العظيم���ة المهمة بزخمه���ا الكبير قد أثرت لحد اآلن تأثي���راً إيجابيًا وأن 
صوت���ك العال���ي وكلمتك قد وصلت إلى كل أرج���اء الدنيا وأن األخرين 
بكل صممهم وإعراضهم وتجاهلهم هذه المرة سمعوا والتفتوا منزعجين 
وقلقي���ن، وإن���ك حينما تث���ق بربك وتس���تمر ب���كل جدية وب���كل زخم في 
الخطوات القادمة هي خطوات بإذن اهلل س���يكون لها مردودها اإليجابي، - 

واهلل معك وهو خير الناصرين.
أك���رر توجهي أيضًا ونصح���ي ألخوتنا في الجيش واألم���ن أن يكونوا 
متنبهين وحذرين من الزج بهم في أي مغامرة أو عدوان، أكرر التأكيد 
على موقفنا الثابت في التصدي ألي عدوان يس���تبيح دماء ش���عبنا اليمني 
العظيم في تحركه الثوري الس���لمي الحضاري، أكرر على أننا س���نبذل 
س���عينا في تحقيق ه���ذه المطالب والوصول إلى انجازها كاس���تحقاقات 
مهما كان الثمن، بكل الوسائل المش���روعة، بكل السبل المتاحة.]من خطاب 

السيد عبد الملك بتاريخ 25 أغسطس 2014م 29 شوال 1435هــ[
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)املرحلة الت�سعيدية الثالثة(
اس���تمرت الحكومة العميلة في تعنتها متجاهل���ة النذار الذي وجهته 
الجماهي���ر ف���ي المرحل���ة األول���ى وف���ي الثانية لتب���دأ المرحل���ة الثالثة 

واألخيرة من التصعيد بتاريخ - 31/ 8/ 2014م
ال�ضيد عب��د الملك القائ��د الحكيم يخاطب الجمي��ع في المرحلة 

الثالثة من الت�ضعيد فيقول:
إن ش���عبنا اليمني العظيم في هذه المرحل���ة المهمة من تاريخه، وقد 
تح���رك في كل رب���وع البلد، ف���ي قضيٍة عادل���ة، وفي تح���رٍك قائٍم على 
أس���ٍس صحيحة، ومن منطلقاٍت واقعي���ٍة وحقيقية، إنه وهو يتحرك هذا 
التح���رك هو يق���ّدم للعالم كل العالم، يقّدم الص���ورة الحقيقية المعبِّرة 
عن ِقَيِمه وعن إنس���انيته، إنه يتحرك ألنه ش���عبٌّ حرٌّ ومن حقه أن يعيش 
ة، من  بكرام���ة، ومن حقه أن يعيش باس���تقالل، ومن حق���ه أن يعيش بعزاَّ
حق���ه أن يعي���ش الحي���اة الكريمة، وأن يحص���ل على قوته ولقمة عيش���ه، 
واس���تحقاق حياته، ومتطلبات وجوده بكرامة ألنه ش���عٌب عظيم، وش���عٌب 

كريم يستحق الحياة بكرامة، وهو جديٌر بأن يعيش بكرامة.
ش���عبنا اليمني اليوم تحرك في معظم محافظات���ه، بكل تياراته وفئاته 
ومذاهب���ه، وم���ن جميع أبن���اءه تحركًا عام���ًا يعبر عن كل الش���عب، وهو 
أيضًا يحمل مطالب هي لكل الش���عب، وثمرتها لكل الشعب، ليست مطالب 
تخ���ص فئًة معينة، ول ثمرتها حينما تتحقق تخصُّ فئًة معينة..ل!، هي 
مطالب تهم كل هذا الش���عب، وثمرتها وعوائدها اإليجابية للشعب كل 

الشعب.
ولذلك نحن نس���تهجن كل المواقف الس���لبية المضادة لهذا التحرك 
الثوري، الحّر، المشروع، المعّبر عن هموم الشعب بأجمعه، نستهجن كل 
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تح���رٍك مضاد؛ ألنه يقف في الطرف اآلخر، في طرف الفس���اد، في طرف 
سياس���ة اإلفقار والتجويع الممنهج الذي يس���تهدف هذا الشعب استهدافا 

ر. ظالمًا وغير ُمبراَّ
إنن���ا نس���تهجن كل الخط���وات التي ترمي إل���ى الحفاظ عل���ى الحالة 
الس���لبية القائمة التي أوصلت واقع ش���عبنا وبلدنا إلى م���ا وصل إليه من 

حاٍل مؤسف، وواقٍع مرير.

 ومم� ق�ل:
شعبنا أيضًا يدرك أنه حينما يتحرك بكل جدية، بكل ثبات، باستمرار، 

بعزيمة، بصبر فإنه بالتأكيد سينتصر.
�أواًل: ألن اهلل معه وهو يقف الموقف الحق، والموقف العدل، والمطالب 

المشروعة، والستحقاقات التي هي استحقاقات حقيقية وواقعية.
وب�لت�لــي: ل ينقصه المظلومية هو ش���عب مظل���وم! ول ينقصه أنه في 
الموق���ف الح���ق، موقفه ح���ق!؛ إنما كان ينقص���ه التحرك الج���اد، القيام 

بالمسؤولية.
ولهذا حينما يتحرك شعبنا في إطار المسؤولية والقيام بالمسؤولية، 
ويعم���ل ما علي���ه أن يعمل، ويتح���رك كما ينبغي أن يتحرك، ويس���تمر، 
ويصب���ر، ويثبت بعزٍم وإرادٍة ل ُتقهر، وبدون تراجع فبالتالي: إن اهلل معه، 
واهلل سبحانه وتعالى سينصره وسيعّزه وسيمّكنه من الوصول إلى مبتغاه 

وآماله المشروعة والخيرة.
ف���ي المقاب���ل الط���رف اآلخر عل���ى المس���توى الداخلي )قوى الفس���اد( 
المستفيدة من استمرارية سياس���اتها في اإلفقار والتجويع! الجرع وغير 
الجرع! كل الوس���ائل التي تعتمد عليها في إخضاع هذا الش���عب، في نهب 

ثروات ومقدرات هذا الشعب.
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�لف�ســل على كل �لم�ستوي�ت؛ ألنه ليس هناك إدارة حقيقية لشؤون البلد، 
إدارة واعية، إدارة تعي ما تفعل، ولها أهداف صحيحة، وغايات مرس���ومة 
صحيح���ة تص���ب في مصلحة ه���ذا الش���عب، وترمي إلى تحقي���ق أهدافه 
ومتطلب���ات حيات���ه.. ل!، الذي هو حاصل هناك حكومة فاش���لة، محكومة 
بق���وى نف���وذ متس���لطة وفاس���دة ومس���تبدة، وبالتال���ي: كل الهتمامات 
تنصب في خدمة تلك القوى المتس���ّلطة! أما الشعب فهو هناك خارج عن 

اهتماماتهم وحساباتهم وأولوياتهم!

ومم� ق�ل:
تحرك ش���عبنا اليمني في إطار المرحل���ة األولى للتصعيد، والمرحلة 
الثاني���ة للتصعيد، وكان تحركًا عظيمًا وفاع���اًل ومؤثراً، وأثبت مقدرة 
ه���ذا الش���عب عل���ى أن يغير ه���ذه المع���ادلت، وعل���ى أن يق���ف بوجه هذه 
السياس���ات، ومقدرة هذا الش���عب عل���ى الوصول إلى ما يأمله من س���يادته 
واس���تقالله وعزته وكرامته، وأن يكون هو - أوًل وقبل كل أحد - معنيًا 
بأمر نفس���ه، وش���أن نفس���ه، وتقرير سياس���اته، وتقرير ما يتعل���ق بواقعه، 

وتقرير ما له صلٌة بحياته.
تحرك شعبنا اليمني في المرحلة الثانية في خطوات مهمة، التحرك 
المه���م في َصنَعاء، من س���كان َصنَع���اء اأُلباة، الش���رفاء، األع���ّزاء، الكرماء، 
برجاله���م ونس���ائهم تحرك���وا هم في طليع���ة هذا الش���عب، وفي محيط 
َصْنَعاء، بس���كان مناطق محيط َصنَعاء، أولئك الش���رفاء األعّزاء الذين هم 
كذلك في طليعة تحرك ش���عبهم، يعون قضيته���م، وأنها قضية تعنيهم 

وتعني كل أبناء شعبهم.
وتحرك أيضًا بقية أبناء هذا الشعب، الشرفاء واألحرار واألخيار، الذين 
يع���ون قضيتهم ليس���وا مخدوعين ول���م يتحركوا نتيج���ة تأثير لعملية 
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ك بوعي، ومن إحساٍس بالمعاناة، ومن إدراٍك للواقع من  تضليل.. ل!، تحرُّ
ة وَذَم���ار والَجْوف وَمْأِرب،  بقي���ة المحافظات من )َصْعَدة وَعْم���َران وَحجاَّ
وكذلك الَبْيَضاء ومحافظات متعددة من الُحِدْيَدة من معظم محافظات 
الجمهورية( وتحركًا مستمراً في إطار العتصامات في المخيمات التي 
في محيط العاصمة، والتي هي في أماكن مهمة، نفس التواجد في تلك 
األماكن وبالحتضان الش���عبي ف���ي صنعاء ومحيط صنع���اء ومحافظة 
صنعاء، هذا التواجد فعاًل كان مهمًا، أزعج أولئك المستبدين والفاسدين.

انزعجوا أن يش���اهدوا أن أبناء المحافظات توجهوا أيضًا جنبًا إلى جنب 
م���ع أبناء محافظة صنعاء ومع س���كان محافظة صنع���اء، وتحركًا فاعاًل 
مزعج���ًا قويًا أثبت أنه مؤثر، وأحدث أكبر اهتزاز لدى أولئك الفاس���دين 
والعابثي���ن والمتس���لطين، وبالتال���ي: لم يمك���ن أن يس���تمروا كما كانوا 
علي���ه من تجاهل ول مبالة بهذا الش���عب، وهم حس���بوا لهذا التحرك ألف 
حساب واستنجدوا بالخارج، صاحوا وصرخوا، والصراخ والعويل والصياح 
والستنجاد بكل قوى الدنيا بكل الخارج، على أساس أن يقف إلى جنبهم، 
تحركوا هم أيضًا - كما أش���رنا - تحت عناوين وأكاذيب ودعايات.. وما 

إلى ذلك.
الش���يء ال���ذي أريد أن أؤك���د عليه أن التح���رك في المرحل���ة الثانية 
كان فاعاًل وكان مؤثراً وأوصل صوت هذا الشعب إلى كل العالم، وبات 
العال���م كله مهتمًا بهذا الش���عب، وبواقع هذا الش���عب وبما يجري في هذا 
البلد، وحينما أتى ما أتى في مجلس األمن - هو في هذا السياق - أن صوت 
ك فاعل ومؤثر ومقلق للفاسدين  هذا الشعب ُسِمع، وأن هذا التحرك تحرُّ

ومن يمكن أن يقف إلى جنبهم ويدعم موقفهم ويقف إلى صفهم.
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 �إلى �أن ق�ل:
ولك���ن ُأطمِئ���ُن ش���عبنا اليمني أن���ه بوعيه وش���عبنا اليمني أثب���ت اليوم 
أن���ه أكثر وعيًا م���ن أي وقٍت مضى، وأنه ليس س���اذجًا لتنطلي عليه تلك 
الدعاي���ات والفت���راءات، يمكن لتل���ك الدعايات أن تؤثر ف���ي إطاٍر محدود 
يحكم���ه واقٌع حزبيٌّ أو فئوي، أما المس���توى العام ف���ال!، الواقع اليوم تغير 
وش���عبنا اليمن���ي ي���درك ويعي الواق���ع تمام���ًا، وبالتالي: كل م���ا يثيرونه 
م���ن ضجي���ج وأكاذيب أو بيانات أو دعايات أو ش���يء بهدف التش���ويش أو 
التضليل أو اإلرباك للتحرك الش���عبي فإن ش���عبنا اليمني بوعيه – إن شاء 
اهلل - وباستش���عاره للمس���ؤولية وبعزمه وصالبته لن َيِه���َن، ولن يتراجع، 

ولن يتأثر بذلك أبداً.
التحرك الش���عبي العظيم والواس���ع والفاعل والمؤثر والمزعج، والذي 
جعل أولئك يصيحون ويس���تنجدون بالخارج ويصي���ح معهم البعض في 

الخارج أيضًا، هذا التحرك الشعبي أثمر ثمرًة مهمة، وثمرًة عظيمة.
واآلن آن األوان لالنتق���ال إل���ى المرحلة الثالثة م���ن التصعيد الثوري، 
وهنا أقول للفاس���دين وللمتسلطين: نحن كشعٍب يمنٍي عظيم يستشعر 
مسؤوليته ويدرك واقعه ويؤمن بأحقيته في مطالبه ومشروعية قضاياه، 
نحن كشعٍب يمنٍي لن نجلس من مرحلة إلى أخرى، يعني: لن نأتي في 
تسلس���ل ل ينتهي م���ن المراحل فتنتظرون منا لمرحلة رابعة وخامس���ة 

وسادسة.. ل، نحن لن نستمر في سلسلة ل تنتهي من المراحل.
نح���ن اآلن س���ندخل المرحل���ة الثالث���ة وس���نتحرك فيه���ا بخط���وات 
متدرج���ة، أنا أتمنى ألولئك الفاس���دين وللقوى المتس���لطة أن تعقل، أن 
تدرك خطورة إصرارها على سياس���اتها الفاش���لة وتمنعها من الستجابة 

للمطالب المشروعة لشعبنا اليمني.
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السياس���ة الت���ي تعتمده���ا اآلن الحكوم���ة أو الق���وى المتس���لطة وإل 
فالحكوم���ة هن���اك كثي���ر حت���ى م���ن وزرائه���ا مس���تعدون للتخل���ي عن 
مناصبه���م، إنما المش���كلة هناك قوى متس���لطة مس���تأثرة، وعلى طليعة 

تلك القوى النافذون في حزب اإلصالح والمتسلطون في ذلك الحزب.
لك���ن مهم���ا اعتم���دوا من وس���ائل لمواجهة ه���ذا التحرك الش���عبي هم 
يثيرون إش���كاليات، هذا صحيح، باستطاعتهم أن يثيرون إشكاليات هنا أو 
هن���اك، لكن ل يمكن أبداً أن يرضخ ش���عبنا لوس���ائلهم الق���ذرة فيتوانى أو 
يتنّصل أو يتنازل عن مطالبه المشروعة، وبالتالي: يجب أن يعوا جيداً أنه 
ليس مصلحة البلد بأي حاٍل من األحوال أن يواصلوا سياس���تهم الحمقاء 

في مواجهة مطالب هذا الشعب المشروعة.
اس���تمرارنا ف���ي المرحل���ة الثالثة - س���يكون وفق خط���وات، وهنا أوجه 
ندائ���ي إلى ش���عبنا العظيم وأن���ا أفتخر به���ذا الش���عب وبإبائ���ه، وبإيمانه، 

وبعّزته، وبثباته:
أنت يا شعبنا اليمني العظيم؛ شعٌب أبيٌّ غيوٌر شهٌم وشعٌب حرٌّ ل يمكن 
أن ترك���ع ول أن تخنع ول أن تتراجع لُثلاٍَّة من الفاس���دين والمس���تبدين 

والظالمين والعابثين.
أوج���ه ندائي بحرارة لش���عبنا اليمن���ي أن يتحرك ف���ي كل خطوة من 
خط���وات المرحلة الثالثة واألخيرة لتصعيدن���ا الثوري والتي لها خطوات 
متدرج���ة كله���ا تن���درج ويمك���ن أن يندرج معظمه���ا في إط���ار العصيان 
المدن���ي؛ ولكن���ه لي���س عصي���ان مدن���ي بإغ���الق البق���الت والدكاكين 
والمح���الت التجارية.. ل!، هو بخطوات متقدم���ة وخطوات ل ضرورة أن 
أدخ���ل في تفاصيله���ا، وفيها أيضًا خطوات كبيرة ج���داً أتمنى أن ل نصل 

إليها.
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لكن���ي أتوج���ه بحرارة إلى ش���عبنا اليمن���ي أن يكون التح���رك في كل 
خط���وة من خطوات التصعي���د الثوري في المرحلة الثالث���ة تحركًا جاداً 
كم���ا كان في المرحل���ة الثانية، وبتصميم وباهتمام وبصبر، المس���ألة 
تتطل���ب صبراً وعزمًا، وش���عبنا اليمني العظيم جدي���ٌر بأن يتحقق له ذلك 

وبأن يكون كذلك.
ش���عبنا اليمني العظيم بإيمانه ووعيه بقضيته ش���عٌب جديٌر بأن يثبت، 
وأن يصب���ر، وأن ُيصابر، وأن يصمد، وأن يعت���ّز باهلل العزيز، وأن ل يخنع، 

ول يخضع، ول يستسلم.
إنن���ي أتوجه بحرارٍة وبأمل إليك يا ش���عبنا اليمن���ي، وأنت اليوم تحمل 
قضيتك، وأنت اليوم تحدد مستقبلك: أن تتحرك في الخطوات والتي هي 
خط���وات متعددة في المرحلة الثالثة من التصعيد الثوري، بذلك الزخم، 
بذل���ك الع���زم، بذل���ك الهتمام، بذل���ك الجد الذي لمس���ناه ف���ي المرحلة 

الثانية وبأكثر، أملي فيكم بأكثر مما كان في المرحلة الثانية.
الي���وم نح���ن معني���ون وم���ن الغ���د - إن ش���اء اهلل، وبالت���وكل على اهلل، 
وبالعتم���اد عل���ى اهلل - بأن نتح���رك ضمن خط���وات متع���ددة، وأنا أوجه 
ندائي إلى س���كان العاصمة صنعاء ومحيطها والمتظاهرين هناك إلى أن 
يحتشدوا صباح الغد – إن شاء اهلل تعالى - إلى ساحة التغيير، والمطلوب 

في هذه الخطوات المهمة هو التالي:
كما قلن���ا: الصبر، والعزم، والتوكل عل���ى اهلل. النضباط.. النضباط 
وف���ق تعليم���ات اللج���ان التنظيمية؛ ألن���ه مطلوٌب منا أن يك���ون تحركنا 

مًا وحكيمًا ومنضبطًا هذا سيعطيه فاعليًة أكبر. تحركًا منظاَّ
أيضًا المطلوب كذلك هو: الصبر، الحذر من الملل، المقام ليس مقام 
س فيه شعبنا اليمني لمستقبله  ملل ول ضجر، مقام مسؤولية، مقام ُيؤسِّ
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ولي���س فق���ط لحاضره، مق���ام يوقف في���ه ش���عبنا اليمني سياس���ة العبث 
والفساد، والستغالل والستئثار والستبداد والظلم بكل أشكاله، المسألة 
تف���رض علينا أن نتعاطى معها بجد، وبانتظام، وبوعي وأن ل يأبه ش���عبنا 

اليمني ألي دعايات، ألي تشويٍش إعالمي، ألي عمليات للتضليل نهائيًا.
والخط���وات ستس���تمر إلى نهاية األس���بوع، ويمكن أيض���ًا أن ندخل في 
خطوات أخرى في األس���بوع القادم، لكن كل خطوة هي مهمة، وأنا أؤمل 
في شعبنا اليمني العظيم الذي قد رأى كيف كان تحركه في المرحلة 
الثاني���ة فاع���اًل ومزعجًا أن يطمئن إلى أن خطواته القادمة فعاًل س���تكون 
مزعجه؛ ولكن هناك في آخرها إن لم يستجب أولئك الفاسدون والعابثون 
في آخرها خطوات حاس���مة، إن وصلنا إليها سنتحدث بشأنها، وسنتحدث 

عنها كما ينبغي، وسنقف كما ينبغي في إطار المسؤولية.
أوج���ه نصح���ي أيض���ًا من جدي���د إل���ى الق���وى السياس���ية: أن تتعاطى 
بإيجابي���ٍة أكثر تجاه مطالب الش���عب وبمس���ؤوليٍة أكبر، المس���ؤولية 
مس���ؤولية الجمي���ع، وكم���ا كررت كثي���راً في كالم���ي: المطالب هي 
لمصلحة كل الش���عب اليمني، ول تخص فئ���ًة دون فئة. ونصحي أيضًا 

للقوى الفاسدة أن تتعّقل قبل أن يفوت األوان.
وتحذي���ري م���ن جديد م���ن أي ع���دوٍن يمس الن���اس، يط���ال حياتهم، 
تحذيري بجدي���ة، ونحن فعاًل عملنا احتياطاتنا ونس���تمر في احتياطات 
أكب���ر فيما إذا تورط أولئ���ك في ارتكاب جرائم تجاه أبناء ش���عبنا اليمني 

العزيز الغالي.
اليوم على أولئك أن يدركوا أن دم شعبنا وحياة شعبنا ليست رخيصة، 
وأن اإلنس���ان اليمني عزيٌز ول يمكن أن نقبل باس���ترخاصه بعد اآلن.   ]من 

خطاب السيد عبد الملك بتاريخ 31/ 8/ 2014م[
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ال�سلطة العميلة تلجاأ اإىل القتل كو�سيلة للق�ساء على الثورة
السلطة العميلة ترتكب أكبر حماقة باعتدائها على المتظاهرين في 
شارع المطار متجاهلة التحذير الذي أطلقه قائد الثورة السيد عبد الملك 

بعدم المساس بالمتظاهرين السلميين. كان ذلك بتاريخ 2014/09/09 م
وعقب العتداء على المعتصمين بشارع المطار يطل السيد عبد الملك 

متحدثًا ومتوعداً ومحذراً المجرمين بالكف عن حماقاتهم ومما قال: 
 عزائ���ي قب���ل أن أب���دأ الحديث أُلس���رَتي الش���هيدين العزيزي���ن الذين 
استش���هدا باألمس إث���ر المحاولة الظالم���ة لقتحام المخيم في س���احة 
المط���ار في صنع���اء، وإق���داري وإعزازي وحب���ي وإجاللي للث���وار األعزاء 
الذين صمدوا هناك وجس���دوا إباء ش���عبهم اليمن���ي وِقَيِمه العظيمة وهم 

يتصدون لمحاولة القتحام الظالمة والفاشلة.
ي���ا ش���عبنا اليمن���ي العظي���م؛ إنك وأن���ت تواصل مش���وارك الث���وري في 
المطالب���ة بحقوق���ك المش���روعة والعادل���ة لتثب���ت للعال���م كل العال���م 
أنك ش���عٌب أب���يٌّ وحرٌّ وصادٌق وش���امٌخ، وأنه ل ُيثنيك ش���يٌء عن المطالبة 
بحقوقك المش���روعة، إن كل المح���اولت إلعادتك إلى الوراء أو لفرض 
حالة الصمت عليك أو لتركيعك وإخضاعك هي محاولت فاش���لة وهي 

محاولت غبياَّة، وهي محاولت ل ُتجدي أولئك الذين يمارسونها.
ش���بعنا اليمن���ي العظي���م في تحرك���ه الثوري الواس���ع، ف���ي مخيمات 
العتصام، في المسيرات والمظاهرات، في قوافل الدعم والمجهود الشعبي 
التي تعّبر عن عطاء وكرم هذا الش���عب من مختلف المناطق في تحرك 
هذا الش���عب بجميع فئاته المواطن والجندي والضابط والعالم والمتعلِّم 
والمثقف والمزارع، كل فئات هذا الشعب اليمني من مناطقه المختلفة، 

من وسطه، من جنوبه، من شماله.
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هذا الش���عب العظيم ه���و تحرك بوعٍي وبجٍد ول���ن ينثني ولن يتراجع، 
هو تح���رك وهو يع���ي حقيقة الواقع حقيق���ة الموقف، يعي ب���أن مطالبه 
مشروعه، ومهما حاول اآلخرون أن يثنوه أو يردوه أو يعيقوه عن الوصول 
إل���ى تحقيق هذه المطالب فلن يتمكنوا - بإذن اهلل - ولن يس���تطيعوا ذلك 

نهائيًا.
كل المح���اولت المتنوع���ة والمفجوعة من جانب الفاس���دين الذين 
يحاولون أن يتصدوا للش���عب في تحركه المشروع ومطالبه المشروعة 
كل محاولته���م فش���لت، سياس���ة التضلي���ل اإلعالم���ي وال���ذي يس���تغل 
اإلعالم الرس���مي والمؤسسات اإلعالمية الرسمية التي هي ملٌك للشعب، 
وحٌق للش���عب، ويس���تغل أيضًا الوس���ائل اإلعالمية التي لبعض األحزاب، 
ويس���تغل كذلك الدع���م اإلعالمي الخارجي فش���لت, ل ه���ي نجحت في 
التش���كيك باأله���داف ول بالمطالب، ول هي اس���تطاعت منطقيًا أن تواجه 

هذه المطالب المشروعة. 
اليوم شعبنا اليمني العظيم ل يمكن أبداً أن يرتجف، ول أن يخاف، ول 
أن يتراجع عن مطالبة المحقة والمشروعة، ل يمكن. من يعّول أو يراهن 
على تلك التصرفات اإلجرامية والممارسات الظالمة ويتوهم أن بإمكانه 
م���ن خاللها أن يخي���ف الناس فلن يخيفه���م، إذا كان هناك من يمكن أن 

اء. يخاف فربما القليل، أما األكثر من أبناء شعبنا فهم أحرار وأعزاَّ
واليوم تتعزز ثقافة الخوف من اهلل في أوس���اط شعبنا اليمني العظيم، 
تتع���زز ثقاف���ة التوكل عل���ى اهلل، تتعزز ثقاف���ة العتماد عل���ى اهلل، تعزز 
ثقاف���ة أن ل نخ���اف إلاَّ م���ن اهلل وأن ل نركع إلاَّ هلل، تتع���زز ثقافة {َفاَل 

وؤِْمِنيَن} ]آل عمران:175[. َتَخ�ُفوُهْم َوَخ�ُفوِن �إِن ُكنُتم مُّ
اليوم يدرك ش���عبنا اليمني العظيم أن أولئ���ك المتهورين والمجرمين 
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الذي���ن يمارس���ون الممارس���ات اإلجرامية ه���م من هم خائف���ون منهم في 
موق���ف الهلع والجزع والفزع واإلرباك، وتصرفاتهم اإلجرامية هي نابعة 
من خوفهم، من رعبهم، من قلقهم، هم يعيشون حالة إرباك غير مسبوقة.

 ثم ق�ل:
في هذا الس���ياق في حال ل���م تتعقل تلك القوى، لم تس���تجب لمطالب 
الش���عب، أص���ّرت عل���ى تعنته���ا واس���تكبارها وس���لكت المس���لك الخطي���ر 
والخاطئ في التصدي لهذه المطالب بأي وسيلة بما فيها العتداءات فما 

الذي يتطلبه الموقف؟ وما هي مسؤوليتنا كشعٍب يمني ؟.
أوًل: أن نواصل مش���وارنا في التصعي���د الثوري والمطالبة الجادة بهذه 
المطالب المشروعة، وأن ُندرك أن العدل بقدر ما هو حاجة وهو ضرورة 
هو مسؤولية، نتحمل مس���ؤولية إقامة العدل ومواجهة الظلم ومواجهة 
الفس���اد، وهناك مقومات أساس���ية يجب أن نحرص عليها وأن نستمر في 

تحركنا على أساسها:

�أوله� �ل�سبر.
والصبر في مقام العمل، الصبر على أي متاعب، على متاعب المرابطة 
ف���ي المخيمات، على أي متاعب ألي أح���داث أو مواقف، الصبر في المقام 

العملي هو ضرورة للوصول إلى نتائج كبيرة.
نحن أمام قضية مهمة لنا جميعًا كش���عب يمني، نحن أمام مس���تقبل 
ة واألمل الموعود،  نرسمه، مستقبل واعد، مستقبل الحرية والكرامة والعزاَّ
ة، ه���ذا الذي  مس���تقبل الدول���ة العادلة غي���ر الُمس���تأِثرة وغير الُمس���تِبداَّ
نريده: مس���تقبل الكرامة، واألمن، والس���تقرار، والعيش الكريم، والرخاء 
القتصادي. هذا المس���تقبل نحتاج إلى أن نصبر وأن نتحمل المس���ؤولية 

حتى نرسمه نحن.
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أم���ا المس���تقبل الذي يمك���ن أن يرس���مه لنا الفاس���دون والمس���تبدون 
وأصح���اب الصفق���ات م���ع الخ���ارج، فه���و: مس���تقبل الب���ؤس، والحرمان، 
والش���قاء، والفقر، والختاللت األمنية، والنهيار القتصادي، والختالل 
األمني )مس���تقبل داعشي بامتياز( مس���تقبل الذبح والقطع للرؤوس على 
أي���دي الدواع���ش، ما بالك حينم���ا يصلون إلى الس���لطة ويقيمون دولتهم 
التي ينشدونها ليصفوا حساباتهم مع الجميع، ما الذي يمكن أن يحصل؟!.

الصب���ر قضي���ة أساس���ية في مق���ام العمل والموق���ف والمه���ام الكبيرة 
َ َمَع  والمواق���ف العظيم���ة واألهداف الكبرى تحت���اج إلى الصب���ر {�إِنَّ �هللهّ
ــ�ِبِريَن} ]البقـرة:153[ بالصب���ر يك���ون اهلل معنا، وهذا المكس���ب األكبر؛  �ل�سَّ
بالصبر يرحمنا اهلل، وبالصب���ر يعيننا اهلل، وبالصبر ينصرنا اهلل، وبالصبر 
يؤيدنا اهلل، وبالصبر يعّزنا اهلل، وبالصبر ُيسِقط اهلل كل أولئك المتعنتين 

والمتجبرين والفاسدين والعابثين.
ل ُبّد من الصبر وأن نحذر الملل، المسألة ليست مجرد مسألة عادية 
أن يخرج اإلنس���ان إلى الشارع وإذا لم تنجز المسألة في خروجه ذلك عاد 
إل���ى البيت وانتهى األمر، لن ينته األمر أن تعود إلى بيتك وتس���كت، معناه 
تعيش طول حياتك في بؤس وحرمان وفقر وعناء ونكد ليس هذا فحسب، 
معناه أن تنتظر الدواعش إلى أن يأتوا بس���كاكينهم ليذبحوك س���واًء من 
)القفا أو من األمام( على حس���ب اختالفهم واجتهاداتهم في هذه المسألة، 

المسألة كارثية على اإلنسان.
فنا والذي في���ه الخير لنا، وال���ذي فيه العّز لن���ا، والذي فيه  ال���ذي ُيش���رِّ
الكرام���ة لنا، وال���ذي به الوصول إلى حقوقنا المش���روعة ه���و: الصبر في 
مق���ام العمل، الصب���ر في مق���ام الثبات، واهلل س���بحانه وتعالى له بش���ارة.. 

�ِبِريَن} ]البقرة:155[. ِر �ل�سَّ بشارة للصابرين هو يقول {َوَب�سِّ
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فصبرن���ا في مخيمات العتصام، صبرنا ونح���ن نواجه كل التحديات 
وكل العت���داءات، صبرنا ونح���ن نتحرك في المس���يرات، صبرنا ونحن 
م ونحن نبذل هو صب���ر وراءه خي���ر، وراءه فرج، وراءه  نعط���ي ونحن ُنق���دِّ
مس���تقبل واع���د، وإّل فما البديل عن���ه؟ صبر من نوع آخ���ر، صبر في مقام 
ذلة، وهوان، وانكس���ار، وجوع، وفقر، وبؤس، ثم في نهاية األمر ما - قلناه 

سابقًا - في ظل النهيار األمني وانعدام األمن ما يمكن أن يحصل.
أيضًا نحن معنيون بالستمرارية في العطاء والتضحية.

 حينم���ا يتاب���ع اإلنس���ان قواف���ل الدع���م الش���عبي وه���ي تتح���رك م���ن 
المحافظ���ات م���ن محافظ���ة َصْع���َدة، من محافظ���ة َذَمار، م���ن محافظة 
���ة، م���ن محافظة َصْنَعاء، م���ن داخل األمانة، م���ن محافظات كثيرة  َحجاَّ
الَجْوف، محافظات كثيرة، يرتاح، يدرك أن ش���عبنا اليمني ش���عب عظيم 
ش���عٌب ِمعَطاء، شعٌب يقول ويفعل وُيعطي ويبذل، وبالتالي هو شعٌب فعاًل 

جديٌر بالكرامة.

 �سعبن� �ليمني ليثق ب�هلل وليطمئن وليدرك �أنه ب�عتم�ده على �هلل 
م�  �لمنت�سر حتمً�  �لعدل ال يقلق، هو  وب�أنه على �لحق وفي موقف 

د�م متحركً� وق�ئمً� بم�سوؤوليته...
نح���ن بعد كل هذا الش���رح، وبعد كل هذا الحدي���ث، نؤكد: أننا عند 
التزامن���ا بالوق���وف إل���ى جانب ش���عبنا والدفاع ع���ن ثورته، نحن يا ش���عبنا 
اليمني العظيم: سنكون دائمًا حيث كنت أنت في مطالبتك بالحق والعدل 
في مطالبك المشروعة، ونحن أيضًا سنقف في حماية هذه الثورة ودعم 
هذه الثورة والدفاع عن حقوق هذا الشعب، التزامنا بالدفاع عن هذه الثورة 
وبحمايتها هو التزام صادق، والتزام مبدئي وقيمي وأخالقي وإنس���اني ل 

ل عنه أيًا كان الثمن. يمكن أن نتركه ول أن نتنصاَّ



87

أنا ش���خصيًا حاض���ر أن لو كان - الثمن أن أدفع حياتي في س���بيل اهلل 
وفي س���بيل هذا الش���عب لن أتردد في ذلك، المس���ألة بالنس���بة لنا أن هذا 
الت���زام مبدئي وقيم���ي وأخالقي، وبالتالي نحن ج���ادون حينما نحذر من 
العتداءات على الثوار، الثوار يتحركون بطريقة مشروعة هذا أمر واضح 
ومؤك���د، الثوار يتحركون بطريقة س���لمية مظاه���رات واعتصامات، ل 

مبرر أبداً لستهدافهم أو القيام بقتلهم.
نح���ن ل يمكن أن نتغاضى عن الحادث���ة التي حصلت يوم أمس ول أن 
ننس���اها، هم قدموا لنا وعداً والتزامًا بمحاكمة الُجناة فيها الذين باشروا 

عملية القتل.
أمام أي اعتداءات قادمة المس���ألة خطيرة جداً، إذا كانت قوى الفساد 
والس���تبداد تريد أن تس���لك هذا المس���لك فإنني أحملها المس���ؤولية أمام 
اهلل وأم���ام الش���عب وأم���ام التاريخ عن كل ما س���يترتب عل���ى اعتداءاتهم 
وجرائمه���م بح���ق هذا الش���عب حينه���ا يمك���ن أن نتخذ خط���وات متعددة 
وأن ُنس���ِند هذا الش���عب )ولكل مقاٍم بما يناس���به ولكل موقٍف بقدره( لكن 
ج عليهم وهم يقُتلون، ول يمكن أن نس���مح  لُيدركوا أنه ل يمكن أن نتفراَّ
بف���رض معادلة جديدة في اس���تباحة الدماء أو قت���ل الناس ؛ ل يمكن أبداً 

ذلك.
وهن���اك م���ن يتخوف لم���ا يمك���ن أن يحصل م���ن نتائج بع���ض القوى 
السياس���ية، لينصح���وا أولئك، وإذا كان أولئك يتصورون أنهم س���ينكبون 
ه���ذا الش���عب أو أنهم س���يقومون بقت���ل الناس وإث���ارة المش���اكل والفتن 
وتخريب األمن والس���تقرار وتكون المس���ألة عادية - لن تكون المس���ألة 

عادية.
الي���وم يمكن للش���ر الذي يفتعلونه أن يحيط به���م، {َواَل َيِحيُق �لَمْكُر 



88

ُئ �إاِلَّ ِب�أَْهِلِه}]فاطـر:43[ - يمك���ن أن تطاله���م ي���د العدالة اإللهية ويد  ــيِّ �ل�سَّ
الش���عب الضاربة، يمكن أن تطال رؤوسهم، يمكن أن تطال كل ما يهمهم 
كل م���ا يحرصون علي���ه، يعني هم بالتأكيد: إذا ه���م يريدون أن يضروا 

الشعب فبالتأكيد سيتضررون.
الي���وم هن���اك معادلة جديدة، وبالتالي ل يمكن أب���داً أن نقبل بما كان 

عليه الحال سابقًا أن يستبيحوا الدماء بدون مقابل.
ف���ي هذا الس���ياق نحن اآلن، وأق���ول بوضوح: هناك إلى جانب نش���اطنا 
الث���وري وتحركنا الث���وري، هناك مفاوضات مس���تمرة، نقاش مس���تمر، 
نس���عى أيضًا بكل جهد إلقن���اع تلك األطراف بأن تتقباَّ���ل وتتفاعل إيجابيًا 
وتس���تجيب لمطالب ش���عبنا اليمن���ي العزيز العظيم المس���لم، ونحاول أن 

نقنعها بذلك، في المقابل نستمر في تصعيدنا الثوري.
حينما تتحقق الستجابة لهذه المطالب سيكون شعبنا إيجابيًا تجاههم، 
وبالتال���ي لن نحتاج إلى الس���تمرار في التصعيد الث���وري، لكن طالما لم 
تص���ل إلينا أي مؤش���رات لالس���تجابة الصادق���ة والجادة له���ذه المطالب، 
فه���ذه المطالب هي مس���تقبل، هي حاضر، ه���ي واقع، ه���ذه المطالب هي 
مطالب أساس���ية ليست ترفيه ول ثانوية ول هامش���ية ول كمالية، هي 
أساس���ية بكل ما تعنيه الكلمة، هي مطالب تتحق���ق بها العدالة في بلدنا، 

ويتأمن بها المستقبل ألجيالنا.

أتوجه وُكلِّي أمل، وُكّلي اطمئنان إلى ش���عبنا اليمني العظيم، ُكّلي 
ثقة بهذا الش���عب وبربِّه اهلل العظيم، أن هذا الش���عب أبيٌّ حرٌّ عزيٌز وثابٌت 

عند موقفه وعلى مطالبه.
���ه إلي���ك يا ش���عبنا اليمن���ي العظيم ف���ي َصنَعاء ومحي���ط صنعاء  أتوجاَّ
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ف والحاش���د إلى س���احة التغيير يوم الغد - إن شاء اهلل -  بالخروج الُمش���رِّ
في س���ياق خط���وٍة تصعيديٍة إضافية ما لم تس���تجب تلك القوى لمطالب 

شعبنا المشروعة.
ه من جديد بنصح وتحذير إلى تلك القوى أّل تتورط في المزيد  أتوجاَّ
م���ن العتداءات، إذا تورطت في المزيد من العتداءات وس���لكت المس���لك 
اإلجرام���ي هي تتحمل المس���ؤولية، أيضًا إذا رأينا أن هن���اك تعنتًا كبيراً 
ورفض���ًا لالس���تجابة لمطالب هذا الش���عب وأن المس���ألة س���تتعقد أكبر 
فنحن س���ُنقِدم عل���ى خيارات اس���تراتيجية وكبيرة جداً؛ ولك���ن نأمل أّل 

نحتاج إلى الوصول إلى ذلك.
وبالتالي يمكن أن نتش���اور مع العقالء والحكماء في هذا الش���عب أيضًا 
لمثل تلك الخطوات الشاملة ليست فقط مسألة َصْنَعاء أو مسألة موقف 
هن���ا أو هن���اك، أم���ور اس���تراتيجية كبيرة جنب���ًا إلى جنب م���ع التصعيد 
الثوري، إذا رأينا أولئك ل يتفهمون مطالب هذا الش���عب ول يصغون إليها 

ول يستجيبون لها.
لكن���ي أنصحه���م وأنص���ح الق���وى السياس���ية أن تتعاط���ى بجدي���ة مع 
المسألة حتى يمكن أن نحافظ على بلدنا أكثر فأكثر وأن ُنبعد الكثير 

من األخطار والمشاكل والتبعات لتعنتهم.. لتعنتهم هم.
أتمنى - إن ش���اء اهلل - أن يكتب اهلل لشعبنا اليمني العظيم النعتاق من 

حالة الستبداد والفساد.
وأق���ول لش���عبنا: )م���ا ضاع ح���قٌّ وراءه مطالب( فلنس���تمر ف���ي مطالبنا 
المش���روعة ولنتوكل عل���ى اهلل، ولنعتم���د عليه فهو معنا، ه���و مع عباده 
المستضعفين، هو ل يريد لعباده أن ُيظلموا ول أن ُيقهروا ول أن ُيستذلوا، 

والمستقبل لكم - إن شاء اهلل -.
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ويف 21 �سبتمرب فجر الن�سر يطلع على �سعبنا اليمني الثائر  
اس���تمر الطواغي���ت ف���ي عدوانه���م وقتله���م للمتظاهري���ن الس���لميين 
وبطريقة وحش���ية في ش���ارع المطار وأم���ام مبن���ى وزارة الداخلية وأمام 
رئاس���ة الوزراء مس���تهترين بالدم اليمني ومس���تهترين بمطالب الش���عب 
اليمن���ي وواثقين م���ن قوتهم وحش���ودهم التي اس���تقدمها حزب اإلصالح 
م���ن المحافظ���ات األخ���رى وواثقي���ن مم���ا يمتلكه الس���فاح علي محس���ن 
األحم���ر من العدة والعت���اد وبدأوا بالتح���رش بالمعتصمين وإطالق النار 
و� �أَنَُّهْم  عليهم وبالخطف ودفعوا بالناس إلى المواجهة العس���كرية {َوَظنُّ
ُ ِمْن َحْيُث َلْم َيْحَت�ِسُبو� َوَقَذَف  ِ َف�أََت�ُهُم �هللَّ ــوُنُهْم ِمَن �هللَّ َم�ِنَعُتُهْم ُح�سُ
ْعَب} ]الحشـر:2[ - اضطر الناس للدفاع عن أنفس���هم فواجه  ِفــي ُقُلوِبِهُم �لرُّ
التح���دي بالتح���دي وما ه���ي إل أيام مع���دودة حتى لفظ���ت صنعاء كبار 
الفاس���دين والمجرمين فخرج الس���فاح علي محسن ومعه كبار العابثين 
والمجرمي���ن بح���ق هذا البلد هارب���ًا مدحوراً مذمومًا بع���د أن كاد كيده 
وحشد من حشد وتوعد وأبرق وأرعد وأمام رجال اهلل كان سرابًا وتالشى 
بقوة اهلل وجبروته وخابت كل مساعيه حتى وهو يهرب مذموما مدحوراً 
حاول إثارة الفوضى والنهب والس���لب في المعس���كرات والمؤسسات كما 
هي عادته إل أنه فشل حيث كان رجال اهلل متيقظين وصاحين لما يريد 
فعله فبطل سحره وخابت مساعيه وحفظ اهلل اليمن وأهله وكان الشعب 

- اليمن العظيم على موعد مع النصر في 21 من شهر سبتمبر 2014م.
أثم���ر صبر المتظاهرين وأثمرت دماؤهم الزكية التي س���فكت ظلمًا 
وعدوان���ًا ومنحه���م اهلل نص���راً عظيم���ًا مثل معج���زة هذا العصر وتجس���د 
 َ ُرو� �هللَّ َه� �لَِّذيَن َء�َمُنو� �إِْن َتْن�سُ أمامهم قول اهلل سبحانه وتعالى {َي� �أَيُّ

ْت �أَْقَد�َمُكْم}]محمد:7[. ْرُكْم َوُيَثبِّ َيْن�سُ
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انطل���ق رجال اهلل ليس للتصفي���ة والنهب واإلقص���اء وتعليق الرؤوس 
والعن���ف كما هي ح���ال الثورات, ل, بل انطلقوا لحفظ مؤسس���ات الدولة 
ومعس���كراتها ب���ل أكثر من هذا انطلق���وا لحفظ مق���رات حزب اإلصالح 
بالرغ���م م���ن جرائم���ه وس���وئه وخبث���ه ومؤامرات���ه وعمل���وا عل���ى حماية 
ش���خصياته ورم���وزه بالرغم م���ن تآمره���ا وحقارتها وعمالته���ا وجرائمها 

وخيانتها للشعب اليمني ومحاولتها إفشال ثورته.
انتص���رت الثورة وعم���ت البهجة والس���رور وأط���ل قائد الث���ورة مهنئًا 
ومب���اركًا للجماهي���ر الصاب���رة والمضحي���ة ومؤك���داً الس���تمرار ف���ي 
اس���تكمال الثورة والحف���اظ عليها ومواجهة المؤام���رات عليها من الداخل 

والخارج.

ال�سيد عبد امللك قائد الثورة يلقي خطاب الن�سر 
ولنترك الحديث للسيد عبد الملك يحفظه اهلل الذي أطل على الناس 
ف���ي مهرجان انتصار الثورة بتاريخ 28 ذي القعدة 1435ه� الموافق 23 / 9 / 

2014م

ومم� ق�ل:
ًل بالش���كر هلل العلي العظيم  ُه في هذا اليوِم المجيِد والمش���هوِد َأواَّ نتَوجَّ
���ْع�َب  ال���ذي له الِمنَُّة والفضُل، والذي َجلَّ ش���أُنه بكرمه وقوته أَمدَّ هذا الشاَّ
بعون���ه ونص���ره وتأييده، وكان���ت إرادُته َجلَّ ش���أُنه ِإَل�ى جان���ب إَراَدة هذا 
���ْع�ب، بالرغ���م من وقوف بع���ض الدول والق���وى اإلْقلْيمي���ة والدولية  الشاَّ
ِة والمش���روعة والعادلة، لكن  ���ْع�ب وضد مطالبه الُمِحقَّ ضد إَراَدة هذا الشاَّ
اهلَل ُس���بحاَنه وتعال���ى وهو أحك���ُم الحاكمي���ن، والع���دل كان ِإَل�ى جانب 
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���ْع�ُب؛ ألن اهلَل كان معه؛ وألنه ثار  ���ْع�ب المظل���وم فانتصر هذا الشاَّ هذا الشاَّ
ضم���ن ثورة لها مطالُب مش���روعٌة وُمحقة وعادلة، ل ظالم���ًا ول متكبِّراً 

ول مفسداً.
الرحم���ُة والمجُد والخل���وُد للش���هداء.. وَعَزاؤنا ومواس���اُتنا أُلَس���ِرهم.. 
وتحيُتنا مع ابتهالنا ِإَل�ى اهلل بالشفاء للجرحى.. العزة والشموُخ والتسامي 

للثوار ولكل أبناء َشْع�بنا ال�َي�َم�ني العظيم.

املباركة لل�سعب بنجاح الثورة
ْع�بية، هذا   في هذا المقام نبارُك لَشْع�بنا، ك�ُ�ّل َشْع�بنا انتصاَر ثورته الشاَّ
النتصاُر هو لكل يمني ولكل يمنية،، هذه الثورُة التي أرست ُأُسَس العدالة 
س���ت لمرحل���ة جدي���دة قائمٍة عل���ى التعاون والتس���امح  والش���راكة وأسَّ

والتكاتف لبناء يمن ُحرٍّ آمن مزدهر بإذن اهلل تعالى.
 يحتفُل َش���ْع�ُبنا ال�َي�َم�نيُّ العظيُم في هذا اليوم المشهود تتويجًا لثورته 
���ْع�بية لكل  المباركة التي عبَّرت في مطالبها وفي أهدافها عن اإلَراَدة الشاَّ
ال�َي�َم�نيي���ن في معاناتهم، وف���ي مظالمهم، وفي آلمهم وف���ي آمالهم وفي 
حقوقهم، وهكذا هي الثوراُت الحقيقية، هذه الثورُة العظيمة والمباركة 
���ْع�ب، ف���ي مطالبه وحقوقه  ���ْع�ب ك�ُ�لِّ الشاَّ والمنتصرُة التي عبَّرت عن الشاَّ
وتجلَّ���ت فيها أصالُة وقَيُم َش���ْع�بنا ال�َي�َم�ني العظيم ف���ي إرادِته الحقيقيِة 
ق م���ن خيراته ومن س���خائه ومن  وعزِم���ه ال���ذي ل َيلي���ُن وعطائه المتدفِّ

َكَرِمه وإيمانه.



93

الدور املتميز لأبناء اليمن يف جناح الثورة
���ْع�بية الدوُر الُمَتَم�يُِّز والجهوُد المتظافرُة لكل  وبَرَز في هذه الثورة الشاَّ
اِن صنعاء ومحيطها الش���رفاء  أبناء َش���ْع�بنا ال�َي�َم�ني العظيم، بدءاً من ُس���كَّ
الذين كانوا في طليعة المظاهرات والعتصامات، والذين استضافوا بكلِّ 
كرم وس���خاء ُمَخ�ياَّ�ماِت العتصام، والوفوَد المتدفقَة القادمَة من س���ائر 
المحافظات، والذين بذلوا الماَل، وتقدموا في الموقف، ورفضوا الضغوَط 

ولم يتأثروا باإلغراءات.
 َأيْ��ض���ًا َتَم�ياَّ���َز دوُر المحافظ���ات في الوف���ود ِإَل�ى ُمَخ�ياَّ�م���اِت العتصام 
في صنعاَء ومحيطها، جنبًا ِإَل�ى جنب مع الس���كان هناك، وفي المس���يرات 
والمظاهرات التي ش���هدتها المحافظاُت بشكل مس���تمر حتى انتصاِر هذه 

الثورة المباركة.
���ْع�بي التي تعبُِّر ع���ن َكَرِم ال�َي�َم�نيين وعن  وأيضًا في قوافل الدعم الشاَّ
ُم الصورَة الحقيقيُة عن هذه الثورة التي هي ثورٌة َشْع�بيٌة  عطائهم، وتقدِّ
���ْع�ُب بوعي وبقناع���ة وبإَراَدة وبعط���اء وبصبر  َك فيه���ا الشاَّ بامتي���از، َتَح����راَّ
وبتضحية، لم تأِت األمواُل ِإَل�ى الثائرين من َدْوَلة هنا أو من َدْوَلة هناك، 
ْع�بي في ما يقّدُم وفي ما يعمُل هو الذي قامت عليه  بل كان المجهوُد الشاَّ

هذه الثورة المباركة.

�سكر خا�ض لأبناء اجلي�ض
ًل في المش���اركة الفعلية الفاعلة   َتَم�ياََّز َأيْ��ضًا دوُر الجيش واألمن َأواَّ
في العتصامات، حيث تواَجَد الش���رفاُء واألحراُر من أبناء جيشنا ال�َي�َم�ني 
���ْع�ب ِإَل����ى ُمَخ�ياَّ�َمات  البط���ل والح���ر، تواف���دوا َأي�ْ�ض���ًا كس���ائر أبن���اء الشاَّ
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العتصام���ات، وكان له���م حضوُرهم الواضُح والب���ارُز والُمَتَم�يِّ���ُز، وأيضًا 
كانوا في مقدمة الصفوف في المسيرات بكلها في العاصمة صنعاَء وفي 

سائر المحافظات.
 وب���َرَز َأي�ْ�ض���ًا دوُر الجيش واألم���ن اإليجابي والُمَتَم�يُِّز ج���ّداً والوطني 
حينما رفض الجيُش َأن يتولى تنفيَذ الجرائم البشعة بحق الثائرين، سواٌء 
في المظاهرات والمسيرات، أو في ُمَخ�ياَّ�مات العتصام، لقد أثبت الجيُش 
���ْع�ب وأنه َواٍع لطبيع���ِة مهمت���ه وَدوره الحقيقي  وطنيَت���ه والتحاَم���ه بالشاَّ
ومس���ئوليته المقدس���ة حينما رفض َأن يكوَن أداًة قذرًة بيد قوى اإلجرام 
���ْع�ب، فلم يذِعْن لها ولم يخَضْع لها،  َط في قمع الشاَّ التي أرادت له َأن يتورَّ
َط، بل اتخذ الموقَف السليَم والطبيعيَّ  ولم يتورط كما أرادت له َأن يتورَّ
ْع�ب،  ْع�ب وإلى الشاَّ ْع�ب، ومن الشاَّ َف، فكان ِإَل�ى جانب الشاَّ والمسئوَل والمشرِّ

ووقف في هذه المظاهرات في مقدمة الصفوف.
 وأيضًا داخل المعس���كرات، لم يقبل أب���داً بأن يذِعَن للقرارات الخاطئة 
التي أرادت له َأن يمارَس الظلَم بحق نفسه وبحق َشْع�به، لقد أدرك جيُشنا 
ال�َي�َم�ني العظيُم مس���ئوليَته الحقيقيَة، َأن يس���اهَم إيجابيًا وبش���كل فعال 
ومؤث���ر حقيق���ًة ألن تنتصَر هذه الث���ورة، وفعاًل انتصرت، رفض جيُش���نا 
العظيُم َأن يكون درعًا للفاسدين، وحاميًا للظالمين وأداًة بيد المتجبرين، 

وأعلن موقَفه الصائَب وأوضح موقَفه المسئول.
 ل يمكن َأيْ��ضًا َأن ننسى دوَر القبائل والوجاهات الجتماعية من كثيٍر 
من المش���ايخ وغيرهم، القبائُل كان لها َأي�ْ�ضًا دوٌر ُمَتَم�يٌِّز جنبًا ِإَل�ى جنب 
���ْع�ب مع المكونات من مختلف المؤسس���ات الحكومية  مع ك�ُ�ّل فئات الشاَّ

ْع�بية. وكل الفئات الشاَّ
ْع�بية التي قامت هي   ل يمكُن َأن ننسى َأيْ��ضًا الدوَر العظيَم للجان الشاَّ
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بتنفيذ الخط���وة األخيرة من المرحلة التصعيدية الثالثة، وتوجت ك�ُ�لاَّ 
الجهود التي قام بها أبناُء َش���ْع�بنا ال�َي�َم�ن���ي العظيم، توَّجتها بخطوة فاعلة 
ْع�ب عقبًة كبيرًة  مؤثرة وحاس���مة، أزالت بقوة اهلل وبإذن اهلل وبجهد الشاَّ

َأَم�اَم هذه الثورة َوَأَم�اَم القرار السياسي.

جناح الثورة اإجناز لكل اأبناء ال�سعب
 ه���ذه الجه���وُد المتظافرة لكل أبناء َش���ْع�بنا، برجالهم ونس���ائهم َأي�ْ�ضًا 
وكبارهم وصغارهم بمختلف فئاتهم وشرائحهم، هذه الجهود العظيمة 
ْع�ب ولكل  صنعت هذا النجاَز العظيم، إنجاز النتصار، والنتصار لكل الشاَّ
ْع�بية التي هي َشْع�بيٌة  مكوناته، النتصار بفرض الستجابة للمطالب الشاَّ
بامتياز، وهكذا هي الثوراُت الناجحة، هي ثوراٌت تصنُع إنجازاً لكل َشْع�بها 
وليس لبعض َش���ْع�بنا، وُتمثُِّل ف���ي ما تحققه خيراً لكل َش���ْع�بها، ول تمثُِّل 

إقصاءاً ول استئثاراً ول استبداداً لبعض َشْع�بها على البعض اآلخر.
الس���يد عبد الملك يتوج هذا النصر بنس���بة هذا اإلنجاز لكل اليمنيين, 
ويبش���ر باتف���اق بي���ن كل المكون���ات السياس���ية في خط���وة حضارية لم 

تشهدها الثورات في العالم ل قديمًا ول حديثًا.

ومم� ق�ل: 
 ه���ذا النجاُز هو انجاٌز ل���كل يمني ولكل يمنية َأي�ْ�ض���ًا، هذا النجاُز هو 
���ْع�ب ال�َي�َم�ني بأجمعه، هذا النجاُز المتمثُل َأي�ْ�ضًا في صيغة  مكَس���ٌب للشاَّ
التف���اق الذي ُيعتَبُر عقداً وصيغًة سياس���يًة جدي���دًة وطنيًة يمنية تلبي 
ًل ف���ي إس���قاط الُجرعة عل���ى مرحلتين،  ���ْع�ب الرئيس���ية َأواَّ مطال���َب الشاَّ
المرحلة األولى بالتخفيض، والمرحلة الثانية باتخاذ خطوات اقتصادية 
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متعددة، وإجراء إصالحات اقتصادية مهمة جّداً تضمن إصالح القتصاد 
���ُن  ���ْع�ب، فيما إذا تنفذت، وبما ُيحسِّ الوطن���ي، بما يغيُِّر الواقَع البئيَس للشاَّ

الوضَع المعيشيَّ لإلنسان ال�َي�َم�ني.
 هذا فيما إذا تنفذت هذه الصيغة َأيْ��ضًا تغّير الحكومة.. الحكومة التي 
���ْع�ُب بإس���قاطها لفش���لها؛ وألنها كانت قائمًة عل���ى صيغة غير  نادى الشاَّ
س���ليمة ول موفقة، صيغ���ة المحاصصة واإلقصاء َأي�ْ�ض���ًا، وصيغة تلبي 

فقط مصالَح محدودًة لفئات محدودة.

من منجزات ثورة ال�سعب
���ُد الش���راكة الوطني���ة والكفاءة   الي���وم هن���اك صيغ���ٌة لحكومة تِجسِّ
والنزاه���ة، وبهك���ذا حكومة يمكُن َأن تخ���دَم بلَدنا وَش���ْع�َبنا، ويتغيَر واقَعه 
نح���و األفضل، الصيغة السياس���ية التي َأي�ْ�ضًا تضمن���ت ُحزمًة مهمًة من 
اإلجراءات على المستوى السياسي والقتصادي واألمني والعسكري، وبما 
���ْع�ُب وطاَلَب  َأيْ��ضًا يضمُن تنفيَذ مخرجات الحوار الوطني، التي نادى الشاَّ

بتنفيذها. 
ه���ذه الجهوُد المتظاف���رُة صنعت هذا النج���اَز، اتفاق���ًا وطنيًا، وصيغة 
سياس���ية وعقداً جديداً ُيبنى عليه بناٌء حكيٌم وُبنياٌن يمنيٌّ أصيٌل، تدار به 

شئوُن هذا البلد إن شاء اهلل.
 َأيْ��ض���ًا من النج���ازات المهمة لهذه الث���ورة أنها أزال���ت عقبًة كبيرًة 
وعائق���ًا م���ن أخط���ر العوائ���ق التي كانت تح���وُل دون بن���اء َدْوَل���ة عادلة، 
ذل���ك العائُق كان متمثاًل ف���ي أكبر وأخطر قوى النف���وذ المتغلغلة في 
س���ات والناف���ذة ف���ي البلد بقيادة علي محس���ن األحم���ر الذي كان  المؤسَّ
���ْع�ب ويتحال���ُف مع بع���ض القوى  يس���عى لف���رض إرادت���ه ف���وَق إَراَدة الشاَّ
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ْع�ب، والهيمنة على قراره... الخارجية ُبغيَة اإلخضاع لهذا الشاَّ
والي���وم وبع���د هذا النج���از المهم بات الطري���ُق معبَّداً والب���اُب مفتوحًا 
َأَم�اَم َش���ْع�بنا ك�ُ�لِّ َش���ْع�بنا بكلِّ مكوناته لرسم مس���تقبله وفق تلك اأُلُسس 
الصحيحة القائمة على أس���اس الش���راكة، وهذا يتطلُب إَراَدًة وتصميمًا 
واس���تمراريًة وصدق���ًا وإحساس���ًا مس���تمراً بالمس���ئولية، وعزم���ًا وصبراً 

وجديًة من جميع المكونات.
َل الفرقُة األولى م���درع ِإَل�ى حديقٍة مع  الي���وم بات باإلمكان َأن تتح���وَّ
ك لألرض وتعويضهم، والسم الالئق هو حديقة الحادي  استرضاء الُمالَّ

والعشرين من سبتمبر.

التحديات التي تواجه الثورة بعد الن�سر
يتحدث الس���يد عبد الملك م���ع الجماهر عن التحديات التي س���تواجه 
الث���ورة بعد انتصارها في الحادي والعش���رين من س���بتمبر وهي تتلخص 

بالتالي:
اأول: الف�ضاد الم�ضت�ضري: 

وهنا يقول السيد حفظه اهلل:
ومع ما تحقق من انجازات مهمة فإن َشْع�َبنا ال�َي�َم�ني العظيَم هو اليوم 
ف���ي بداية الطريق الصحيح، ل تزاُل هناك تحدي���اٌت قائمة.. والمعركة 
، لكنه يمكننا  مس���تمرة مع الفس���اد والفاسدين، والمش���وار َأي�ْ�ضًا مس���تمرٌّ
ى العائَق األكبَر، وما  القول: إن َشْع�َبنا ال�َي�َم�نيَّ ِإَل�ى اآلن قد تجاَوَز وتَخطَّ
بعد اليوم لن يكوَن أصعَب مما قد مضى، إنما تتطلب المسألُة ِجّداً وإَراَدًة 
صادق���ًة من الجميع، وحرصًا صادقًا على مصلحة هذا البلد، يبقى هناك 
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البع���ُض من التحديات، لكنها َأَم�اَم إَراَدة َش���ْع�بنا وصمود َش���ْع�بنا وعزيمة 
َش���ْع�بنا، وَأَم�اَم اإلحس���اس بالمس���ئولية َوَأَم�اَم العتماد على اهلل س���تهوُن 

ويمكن َأن يتغلَب عليها َشْع�ُبنا:
�لتحــدي �الأول: هو مع الفس���اد وَمن يس���عى إلعاقة المرحل���ة القادمة؛ 
لم���ا تضمنته من ُأُس���ٍس للوضع السياس���ي والقتصادي، والعس���كري، هم 
فعاًل س���يكونون جبهَة الفساد، الفاس���دون بالتحديد َمن يمكُن َأن يعتبروا 
أنفَس���هم متضرري���ن م���ن ه���ذه الث���ورة، ومتضرري���ن َأي�ْ�ضًا م���ن التفاق 
الذي أرَس���ى مبادَئ الش���راكة، وتضمن الحلول والمعالجات وُحزمًة من 

اإلجراءات الفاعلة حال تنفيذها في معالجة الوضع بكله.. 
الفاس���دون َمن يمكن َأن يعتبروا أنفَسهم متضررين من إنجازات هذه 
ْع�ُب ال�َي�َم�ني  الثورة، أما غير الفاسدين فال ضرر.. ل غالب ول مغلوب، الشاَّ
���ْع�ب ال�َي�َم�ن���ي.. المطالب  بكل���ه انتص���ر، والمطالُب هي مصلح���ٌة لكل الشاَّ

الثالثة.
ولذلك فإن المرحلَة القادمة ل يمكُن َأن يقَف فيها ضد ما تم التفاق 
علي���ه إل الفاس���دون أوًل ألنه���م يعتبرون أنفَس���هم متضررين من ُحزمة 
اإلج���راءات القتصادي���ة. َأي�ْ�ضًا أصحاُب منهج اإلقصاء والس���تبداد من ل 

يقبلون بالشراكة، من يعتبرون أنفسهم متضررين من الشراكة.
ل ش���ك َأن المرحل���َة وهي مرحلة انتقالية يج���ُب َأن تبنى وتقوَم على 
مب���دأ الش���راكة، والمرحلة هي مرحلة بن���اء َدْوَلٍة عادلة، وه���ذا يتطلَُّب 
تَظاُف���َر الجهود م���ن الجميع وتع���اُوَن الجميع وتكاُت���َف الجميع، أصحاُب 
منه���ج اإلقصاء هم َأي�ْ�ضًا مس���تبدون، ه���م من يحرصون على الس���تبداد 

ومصاَدرة حقوق اآلخرين والستئثار بكل شيء.
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ثانيًا: التحدي الأمني
 َأيْ��ض���ًا يبقى َأَم�اَم َش���ْع�بنا التحدي األمني المتمث���ل في خطر القاعدة 
التي هي صنيعٌة لالستخبارات األجنبية، والتي تلعب دوراً سلبيًا تدميريًا 
ام���ًا في ش���عوبنا العربي���ة واإلس���المية، التحدي األمن���ي المتمثل في  َهدَّ
القاع���دة وأخواتها، وَم���ن يمكُن َأن يكونوا أذياًل لبعض القوى المتس���لطة 
التي أسقطتها الثورة وأزاحتها عن التأثير في واقع البلد والواقع السياسي.

�سبل مواجهة التحديات
ولهذا يمكُن التغلُُّب على هذا التحدي حينما تكوُن ُهناَك إَراَدٌة سياسيٌة 
َجاداٌَّة لمواجهة هذا الخطر، وحينم���ا يتمُّ البناُء الصحيُح للجيش واألمن، 
وف���ي نفس الوق���ت تفعيل الجيش واألم���ن للقيام بالمهمة والمس���ؤولية 
ْع�ب والدفاع عن البلد، إضافًة ِإَل�ى تَظاُفِر الجهود  الرئيسية في حماية الشاَّ

ْع�بية. الشاَّ
وم���ن المهم َأي�ْ�ض���ًا أل يكوَن هناك َأيُّ غطاء سياس���ي يخ���ُدُم أولئك أو 
���ْع�ب،  يس���تفيُد من���ه أولئك، وفي س���ياق الواقع األمن���ي يمكُن للناس، للشاَّ
���ْع�بية َأن تكون جنبًا ِإَل����ى جنب مع الجيش واألمن؛ لإلس���هام  للج���ان الشاَّ
بش���كل كبير في إرساء األمن والستقرار حتى تتعافى المؤسسُة األمنية 

من الوضعية التي هي فيها نتيجة الماضي.
 في هذا ال�ضياق اأَي�ْ��ضًا هناك ُجملٌة من العوامل المهمة الم�ضاعدة 

على التغُلّب على التحديات:
�أولهــ�: اإليم���ان بالش���راكة، واإليم���اُن َأي�ْ�ض���ًا بالعدال���ة، حينما تؤمُن 
المكوناُت والقوى السياس���ية بمبدأ الش���راكة، وأنه بات ضرورًة ِإَل�ى هذا 
المس���توى إلصالح الوضع في بلدنا، وبات أساس���ًا متفقًا عليه، بات أساسًا 
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ُد  مقراً من الجميع إلدارة ش���ؤون هذا البلد، الش���راكة إنها هي التي تجسِّ
العدال���ة، ويمك���ن َأن تكوَن هي قواعًد للعدالة؛ ألن���ه ل يمكُن في مثل هذه 
الظروف ومثل هذه المرحلة َأن يأتَي طرٌف ما ليفرَض نفَسه على ك�ُ�لِّ 
���ْع�ب ال�َي�َم�ني! هي مرحلة بناء َدْوَلة، فاإليماُن بالش���راكة والتجسيد  الشاَّ
لقي���م العدال���ة يمكُن َأن ُيس���ِهَم ِإَل����ى َحدٍّ كبي���ر في تحقي���ق النجازات 

الكبرى..
 ث�نيً�: الهتماُم وتعزيُز الروابط األخوية والوطنية على أساس الَعيش 
المش���ترك، وعلى أساس َحلِّ َأية مش���كالت عبر الحوار والتفاهمات، وفي 
���ُه دعوًة أخوي���ًة ِإَل�ى ح���زب اإلصالح َأن أيدين���ا ممدودٌة  هذا الس���ياق أوجِّ
للس���الم واإلخ���اء والتفاُه���م، وأنه كحزب يمك���ُن له َأن ُيعي���َد ُلحمَته مع 
���ْع�ب وم���ع هذه الث���ورة المباركة، م���ن خالل ما تم التف���اُق عليه في  الشاَّ

اتفاق الشراكة الوطنية.
 َأيْ��ض���ًا من أهم العوامل المس���اعدة على التغلُّب عل���ى التحديات إعادُة 
اللحم���ة الوطني���ة بحل القضي���ة الجنوبية وإنصاف الجنوبيي���ن، إخوُتنا 
ف���ي الجنوب متضررون ومظلومون، والكل مؤمن بمظلوميتهم، وإلى حد 
اآلن ل���م يلقوا اإلنصاف ولم تتحقْق له���م العدالة، هنا نلح ونؤكُد ونصرُّ 
على ضرورة المباَدَرة بخطواٍت جادة وفاعلة باتجاه تحقيق العدالة تجاه 
مظلوميتهم، ونؤكُد أننا س���نكوُن جنبًا ِإَل�ى جن���ب مع إخوتنا في الجنوب 
لحي���ن إنصافهم ولحين َحلِّ قضيتهم، ولحين إقامة العدل الذي يتوقون 

إليه.
إن م���ن أهم العوامل التي تس���اعُد عل���ى التغلب على ك�ُ����ّل التحديات، 
م ِإَل�ى اأَلَم�اِم  وعلى َأن يواصَل َش���ْع�ُبنا ال�َي�َم�ني العظيُم مش���واَره في التق���دُّ
���ْع�بية  وإنج���از مطالبه وتحقي���ق ُحلمه ببناء َدْوَل���ة عادلة، هي الروُح الشاَّ

ُم َدْومًا ألي انحراف. ْع�بي المقوِّ ُك الشاَّ والَتَح�رُّ
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يجب اليقظة وموا�سلة امل�سوار حتى حتقيق الدولة العادلة
 ه���ذه من أهم المس���ائل التي ينبغ���ي َأن نحرَص عليه���ا، حينما نحقق 
ْع�ب، ونحقُق التفاَق  الخطوة األولى وهي إعالُن الس���تجابة لمطالب الشاَّ
الذي أقر وأرسى ُجملًة من المعالجات والحلول والمبادئ، هذه هي خطوٌة 
ف���ي الطريق، ول بد َأن يواصَل َش���ْع�ُبنا ال�َي�َم�ني وبعزم���ه وإرادته وبُروحه 

الثورية َأن يواصَل مشواره حتى يتمَّ له ما يريُد من بناء َدْوَلة عادلة.
 ممكن فيما إذا تحقق التفاُق التخفيُف من حالة التصعيد، ولكن يبقى 
���ْع�ُب ال�َي�َم�ني راصداً ومراقبًا لس���ير الوضع السياس���ي، ألداء الحكومة  الشاَّ
حينما تتش���كل، لمدى تنفي���ذ التفاق، ل يجوُز ول ينبغ���ي نهائيًا َأن يغفَل 

ْع�ُب بعد اآلن عن الواقع السياسي. الشاَّ
 يج���ُب َدائمًا َأن نح���رَص على رصد وضعنا القتص���ادي، َأن ندرَك أننا 
كَشْع�ب يمني في حاِل غفلنا أو تساهلنا أو فقدنا الهتماَم بشأننا وواقعنا 
السياس���ي فإن المتربصي���ن ُك�ْث�ٌر، والنتهازيين أكث���ر، َوفي َأياَّة لحظة 
من لحظات الغفلة أو انعدام الالمبالة أو انخماد الروحية الثورية يمكُن 
ْع�ب  َأن يحاولوا َأن يقفزوا من جديد ويحاولوا َأن يتغلَّبوا على آمال هذا الشاَّ

وأن يحققوا طموحاِتهم اإلقصائيَة والستبدادية والستئثارية.
 ولكن من اآلن وقدمًا قدمًا، ليبقى َشْع�ُبنا ال�َي�َم�ني مدركًا لمسؤوليته 
تج���اه نفس���ه، وأنه ل يمك���ُن َأن يبقى يراهُن على أح���د، كما حدث حينما 
َك بمطالب���ه، ل���م تس���تطع اإلَراَدُة الخارجية َأن تتغل���َب على إرادته،  َتَح����راَّ

ْع�ب. وفشل المراهنون على الخارج في مواجهة الشاَّ
 الي���وَم ثَب���َت لَش���ْع�بنا ال�َي�َم�ني العظيم أن���ه حينما ينَهُض بمس���ؤوليته 
معتمداً على اهلل وعلى نفسه َأن بإمكانه َأن ينتصَر، والنتصاُر الذي تحقق 

ِإَل�ى اآلن هو خطوٌة أولى في الطريق ولكن بقيت خطواٌت كثيرة.
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���َق النتصاُر بش���كل كامل ه���و حينما نرى في بلدن���ا ال�َي�َم�ني   إنَّ تحقُّ
العظيم َدْوَلًة عادلًة تجسُد مبادَئ العدل وتحقق لَشْع�بنا ال�َي�َم�ني العظيم 
الستقالَل والحرية والكرامة والرفاَه القتصادي واألمن، وتحقق لَشْع�بنا 

ال�َي�َم�ني العظيم ما يتوُق إليه من حياة كريمة.
 هن���ا يمكُن َأن نفت���رَض أننا فعاًل أكملنا المش���واَر، ووصلنا ِإَل�ى حيُث 
نريُد َأن نصَل، ولكن حتى نصَل ِإَل�ى هناك وحتى يتحقَق هذا األمل - وهو 
 ، س���يتحقُق بإذن اهلل - ليبقى لدينا َدائمًا الحسُّ الثوري والنتباُه المستمرُّ
ومواَصل���ُة َأياَّة خط���وة لزمة في مواجه���ة َأياَّة حالة انح���راف، من اليوم 
فصاعداً ل ينبغي أبداً َأن نسكَت حينما نشاهُد أيََّة محاولت لالنحراف أو 

محاولت لالنقالب على ما تم التفاُق عليه.

نقاط مهمة يوؤكد عليها قائد الثورة
ه؛  نؤكد أننا س���نكوُن َدْومًا ُجزءاً من َشْع�بنا ال�َي�َم�ني العظيم، نحمُل َهمَّ
ألناَّ�ا منه؛ وألنها مسؤوليٌة علينا جميعًا، وأننا لن نقبَل أبداً بعودة الستبداد، 
ول عودة الس���تئثار، ول عودة الفس���اد من جديد، وفي نفس الوقت نؤمُن 
بأن بلَدنا يتسُع للجميع، لن نكوَن أبداً في َأي حال من األحوال إقصائيين 
تجاَه َأي طرف، وتجاه َأي مكون، وفي هذا اليوم وهذه اللحظة التاريخية 

نؤكُد على التالي: 
اًل: إنَّ ث���ورَة َش���ْع�بنا ال�َي�َم�ن���ي العظي���م هي به���دف تحقيق المطالب  �أَوَّ
المش���روعة المح���ددة، وهدُفه���ا األكب���ُر هو إقام���ُة العدل وإرس���اُء مبدأ 
الشراكة، والتخلُُّص من الستبداد والستئثار والفساد، وبالتالي لسنا في 
وارد تصفية الحسابات مع َأي مكون سياسي، ولسنا بصدد الثأر والنتقام 
م���ن َأي طرف ول من َأي مكون، كما َأن ثورَتنا تعبُِّر عن ك�ُ�ّل ال�َي�َم�نيين 
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ب���كل مذاهبهم وفئاته���م ومكوناتهم، والي���وم فإني أدعو جمي���َع المكونات 
َوالقوى ِإَل�ى تجس���يد قَي���م التكاُتف والتعاُون، فمس���ؤوليُتنا جميعًا واحدٌة 
وه���ي بن���اُء َدْوَلٍة عادلٍة، والبلُد يتس���ُع للجمي���ع، قلوُبنا مفتوح���ٌة وأيدينا 

ممدودٌة ِإَل�ى ك�ُ�لِّ المكونات بال استثناء.
ع  ُد على ضرورة التنفيذ لتفاق الش���راكة الوطنية الموقَّ  ث�نيً�: نؤكِّ
���َس لصيغة سياس���ية ووطنية جديدة  ���ْع�بية، َوأسَّ الذي لبَّى المطالَب الشاَّ
���َن مضاميَن ذاَت  قائمٍة على أس���اس الش���راكة َبَدًل ع���ن اإلقصاء، وتضمَّ
أهمية كبيرة على المستوى السياسي والقتصادي، وفيما يتعلق بتنفيذ 
مخرج���ات الحوار الوطن���ي، وتنفيذ ه���ذا التفاق من الجمي���ع بالتأكيد 
ْوَل���ة العادلة  س���يكفل ب���إذن اهلل تصحي���َح المرحل���ة النتقالية وبن���اء الدَّ
المنش���ودة، ويحقق الس���تقراَر السياس���يَّ في البلد، كم���ا إن هذا التفاَق 
ص���ار عقداً اجتماعيًا وسياس���يًا ملزم���ًا لكل األطراف، ولق���ي ترحيبًا على 

المستوى اإلْقلْيمي والدولي.
 ث�لثــً�: إنَّ ك�ُ�لاَّ ما يريُده َش���ْع�ُبنا ه���و َأن يعيَش بحرية وكرامة وأمن 
واس���تقرار وأن ينعَم بخيراته وثرواته ومقدرات���ه، وأن يتخلَص من حالة 
البؤس والحرمان التي س���بََّبها إهداُر ثرواته وموارده، وهو على المس���توى 
الخارج���ي ينُش���ُد أحس���َن وأطي���َب العالق���ات مع ك�ُ����لِّ محيط���ه العربي 
واإلس���المي، وهو يحترُم بإع���زاز ك�ُ�لاَّ الروابط الت���ي تجمُعه بكل الدول 
العربي���ة واإلس���المية وفي مقدمتها دوُل الجوار، وهو مس���تعدٌّ لإلس���هام 
ُز األمَن  ُز التفاُه���َم واإلخاَء، ويعزِّ إيجابًا في السياس���ة الخارجية فيما يعزِّ
والستقراَر، وبلُدنا ل يش���كُل تهديداً في إطاره العربي واإلسالمي، ولكنه 
كذلك يصرُّ على َأن ُتحتَرَم إرادُته وسيادُته واستقالُله، وهو على المستوى 

الدولي رسم سياسَته اإليجابيَة في إطار مخرجات الحوار الوطني.
ُه ِإَل�ى أبناء َشْع�بنا ال�َي�َم�ني العظيم َأن ُيقيموا صالَة الُجُمعة  ر�بعً�: أتوجَّ
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ف، جمعة للنصر وتأكيد وإصرار على استكمال ما  بش���كل عظيم ومش���رِّ
تم التفاُق عليه حتى يصبَح قيَد التنفيذ، ونؤكُد أننا سنعمُل على َأن تكوَن 
ائنا  ُه ِإَل�ى أحبَّائنا وأعزَّ المرحلة القادمة مرحلة مستقرة بإذن اهلل، وأتوجَّ
ان صنعاء َأن يكونوا مطمئنين إن شاء اهلُل على الوضع األمني وأن  من ُس���كَّ
���ُه َأي�ْ�ضًا  يس���اعَد الجميُع هناك ف���ي تعزيز الس���تقرار األمني، كما أتوجَّ
س���ة األمنية والعسكرية، َأن تقوَم بواجباتها جبنًا ِإَل�ى جنب مع  ِإَل�ى المؤسَّ
ْع�بية، في إرس���اء األمن والستقرار لمواَجهة َأياَّة  ���كان ومع اللجان الشاَّ السُّ

مؤامرات تستهدُف النيَل من أمن واستقرار العاصمة أو البلد.
سَة العسكريَة في األلوية  ُر َأيْ��ضًا من َأياَّة مؤامرٍة تستهدُف المؤسَّ  أحذِّ
المتواج���دة في س���ائر المحافظ���ات، ومنها م���أرب، ومنا َأي�ْ�ض���ًا محافظة 
البيض���اء، حيث نُش���مُّ هن���اك رائحَة مؤامرة تس���تهدُف النيَل م���ن األلوية 
العس���كرية الموج���ودة هناك، وتس���ليمها ِإَل����ى قوى اإلجرام م���ن القاعدة 

وغيرها.
داً بالمباركة والتهنئة على  ُه ِإَل�ى َشْع�بنا ال�َي�َم�ني العظيم ُمَجدَّ  َوَأَتَوجَّ
ما َمنَّ اهلُل به عليه من نصٍر، َوَأُش�����دُّ على أيدي َش���ْع�ِبنا ال�َي�َم�ني العظيِم َأن 

يستشعَر َدائمًا مسؤوليَته تجاَه نفِسه. والعاقبُة للمتقين. 

كيف قابل الفا�سدون والظاملون ت�سامح قائد الثورة وحر�سه 
على البلد ودعوته لل�سراكة الوطنية؟

ل���م يكن التس���امح ال���ذي أبداه الس���يد عبد المل���ك بعد انتص���ار الثورة 
م���ن المكونات الت���ي باعت نفس���ها من أمري���كا ولم تكن القي���م واألخالق 
العالي���ة والح���س الوطن���ي الذي ظهر به بالش���كل الذي ي���ردع هذه القوى 
العميل���ة بل كان���وا لئامًا إلى درج���ة عجيبة فقابلوا هذا التس���امح وهذه 
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األخالق وهذه القيم وس���عة الص���در بالغدر والكذب والتآم���ر على الثورة 
مس���تجيبين ألسيادهم األمريكيين والسعوديين واإلماراتيين على حساب 
مصلح���ة بلدهم فبدأوا يحيكون المؤامرات والدس���ائس كما هي عادتهم 
التي نش���أوا وتربوا عليها وأصبحت ثقافة لديهم فال هم مسلمون بمعنى 
الكلم���ة فيردعهم إيمانهم ول حس وطن���ي لديهم يدفعهم للعمل لصالح 
بلده���م ول حرية واعتزاز بعروبتهم تجعلهم يعيش���ون أحرارا في دنياهم 
ول���م يع���ودوا بش���را عاديين يس���تفيدوا من غيره���م ممن مك���روا وكيف 
كان عاقبة مكرهم كالس���فاح علي محس���ن وكيف كانت نهاية مكره 
وجبروته, أصبحوا عبارة عن مسوخ ودمى تحركها السفارات األجنبية. 

ا�ستمروا يف التاآمر على �سعبنا وبلدنا 
وهك���ذا اس���تمرت المؤام���رات عل���ى بلدن���ا م���ن ه���ذه الق���وى العميل���ة 
والمرتهنة للخارج وحتى من دول إقليمية وعلى رأسها النظام السعودي 
العميل والتي لم يعد لديها أي توجه إلى بناء بلدانها وخدمة أمتها أبداً ول 
استش���عار ألي مسؤولية باعوا أنفسهم من الش���يطان ومن عبيد الشيطان 
وه���ي القوى التي تحدثنا عنها في بداية حديثنا عن المش���روع األمريكي 
وأن هن���اك جزء من األمة ارتمى في أحضان أمري���كا وأختار أن يكون أداة 

رخيصة للمشروع األمريكي لعدة اعتبارات: 
البعض منها مخدوع باألمريكي، يتصور أنه بذلك س���وف يس���لم من  	•
الس���تهداف األمريكي وس���وف يكس���ب م���ن مكان���ة أمريكا، م���ن نفوذ 
أمري���كا، م���ن س���يطرة أمريكا، وس���وف يصبح واح���داً م���ن المعدودين 
ضم���ن الحل���ف األمريكي، ومن ي���دورون في الفل���ك األمريكي، ويرى 
أن ه���ذا خياراً صحيحًا ومهمًا، يعطيه اعتباره وأهميتُه ويحافظ عليه، 
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ويشكل عامل استقرار له ومكسب على كل العتبارات.
البع���ض ق���د يكون في حالة خوف ورع���ب مفجوعين وفزعين، ولكن  	•
لغب���اء هذه الفئ���ة، غبية لحٍد عجيب، وفي نفس الوقت موقفها يش���هد 
ب���كل وضوح عل���ى تدني رهي���ب، وأحيانًا أكث���ر من تّدِن، انس���الخ عن 
القيم والمبادئ اإلس���المية والقرآنية التي تنتم���ي إليها، نظام معين، 
س���لطة معينه، ح���زب معين، تيار معين، يقدم نفس���ه على أنه مس���لم، 
أكثر من ذلك إسالمي، يعني يتبنى مشروعًا على المستوى السياسي 
إس���الميًا، يقدم نفسه ممثاًل عن اإلس���الم في مواقفه في سياساته في 
توجهاته بشكل عام، ولكن تشهدُه تلحظُه تراُه وقد ذاب بشكل تام ضمن 
المش���اريع والمخطط���ات أألمريكية، أصبح واحداً م���ن األدوات، واحداً 
من أدوات أمريكا تحركُه، تفعلُه، يفعل في س���بيل أمريكا كل ش���يء، 
يس���فك الدم الحرام، يقتل النساء واألطفال، يفتري األكاذيب ويقول 

البهتان، ل ينضبط في خدمته ألمريكا بأي ضوابط.
وم���ن الطبيعي ج���داً أن يكون اإلنس���ان هكذا إذا أصبح ضم���ن األدوات، 
وواح���داً من األدوات التي يحركها األمريكي وتتحرك لخدمة األمريكي 
واإلس���رائيلي في المنطقة، من الطبيعي ج���داً أن تكون على هذا - النحو، 
متج���ردة من القيم من األخالق من المبادئ، تكذب تفتري تظلم تس���فك 
ال���دم الحرام تس���تهتر بكل القيم تس���تهتر بكل األخ���الق تتجرد حتى من 
اإلنس���انية، هذا هو ش���يء طبيعي، مع الحفاظ على العناوين والش���كليات، 
هذا وارد، ألن البعض مثل النظام السعودي يحاول أن يحافظ على بعض 
العناوين والش���كليات وكذل���ك حزب اإلصالح على مس���توى بلدنا، ولكن 
كلها ليس���ت إل مج���رد عناوين مفرغ���ه، ل مصداقية لها، م���ا ورائها هو 
الشيء الفظيع، أشبه بالمنافقين في مسجد الضرار، يعملون لهم مسجداً 
ــَر�ًر� َوُكْفًر�  َخُذو� َم�ْســِجًد� �سِ للعب���ادة ولكنه كما قال اهلل: {َو�لَِّذيَن �تَّ
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َ َوَر�ُســوَلُه}، ]التوبة:107[  ــ�ًد� ِلَمْن َح�َرَب �هللَّ ْر�سَ َوَتْفِريًق� َبْيَن �ْلُموؤِْمِنيَن َو�إِ
مس���جد كفر، ينتج كف���راً، ظاِهرُة إس���الم وباِطنُه كف���ر، باِطنُه ظلم، 

باِطنُه شر، باِطنُه خدمة ألعداء األمة، جوهره هدفُة نتائجُه ثمرته.
ه���ذه هي الحالة ل���دى أولئك، فجزء من أبناء األم���ة أتجه هذا التجاه 
ونحا هذا المنحى، عبدوا أنفسهم وجندوا أنفسهم، سخروا أنفسهم وكل 
اإلمكانات التي بأيديهم وتحت سيطرتهم، وبكل جهد، يعني يبذلون قصار 
جهودهم على نحو عجيب، من يتأمل ما يبذله النظام السعودي على كل 
المس���تويات في خدمة أمريكا وإس���رائيل، يرى فعاًل كم هم أغبياء، كم 
هم خاسرون أنهم يقدمون ما بأيديهم من أموال بدون ضوابط ول حدود 
ول قي���ود، المليارات لدرجة أنهم عانوا اقتصاديا وه���م أثرياء جداً، لديهم 
ثروات هائلة مس���تغلين لها ومس���يطرين عليها ومتحكمين بها، مس���تعد 
يعمل أي ش���يء، يقدم أي كمي���ة أي مقدار من األم���وال، يقتل اآلخرين 
يعت���دي على اآلخري���ن ُيعادي اآلخرين، إعالمُه ُيش���غلُه عل���ى أقصى حد 
ممك���ن، كل م���ا بيده كل وس���ائله يش���غلها وبجدي���ة عجيبة ج���داً، ول 
عش���ر، ول معش���ار هذه الجدية رأيناها في أي قضي���ة لخدمة األمة، هل 
وقف النظام الس���عودي في معشار معش���ار معشار ما يقدمه اليوم لخدمة 
أمريكا وإسرائيل ليقدم ش���يئًا لصالح القضية الفلسطينية.ل. أي قضية 
لمصلح���ة األمة ؟ ل. وغي���ر غريب عليه من الطبيعي أن يكون س���يئًا إلى 

هذه الدرجة وعلى هذا المستوى.
حزب اإلص���الح كذلك يقدمون في س���بيل المش���روع األمريكي كل 
التضحي���ات، ب���ل حاول���وا أن يجعل���وا توجهه���م، مش���روعهم، انطالقتهم، 
ليس لهم مش���روع أصيل، ه���و بذاته نفس المؤامرة األمريكية المش���روع 
األمريك���ي، جعلوه هو المش���روع، جعل���وه هو القضية، جعلوه هو المس���ار، 
جعلوه هو المس���لك، جعلوه هو الطريق، فوظفوا كل شيء فيه ولخدمته، 
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والبع���ض منهم يرى نفس���ه كبيراً ومهم���ًا وعظيمًا إذا قبل���ت أمريكا به، 
وقبل���ت به بالتأكي���د عبداً طيعًا وخادم���ًا صاغراً وخسيس���ًا، هذه فئة من 

األمة.
واس���تمرت المؤام���رات عل���ى بلدنا خدم���ة ألمري���كا إلى أن ش���نوا هذا 
الع���دوان الظال���م المجرم المتوحش عل���ى بلدنا بدءاً بقت���ل المصلين في 
مس���جدي بدر والحش���حوش بهدف تركيعه وإرجاعه إل���ى بيت الطاعة 
والعبودي���ة ألمري���كا بعد أن تم انتزاع���ه من بين مخالب أمري���كا والنظام 
الس���عودي وخرجت أمريكا ومعها أداتها الس���عودية ومعه���م أيضًا أدواتهم 
المحلية من حزب اإلصالح وغيره من المكونات واألحزاب يجرون أذيال 
الخيبة والخس���ران بعد أن طردهم الش���عب اليمين الحر األبي وإلى غير 

رجعة وانتهاء بالعدوان العسكري بتاريخ 26 مارس 2015م.

وي�ستمر مين الإميان واحلكمة يف اجلهاد والت�سحية حتى الن�سر 
املوؤزر بعون اهلل

شعبنا اليمني العظيم يمن اإليمان والحكمة يمن األنصار يعرف تمامًا 
أن ثم���ن الحرية باهض���ًا ولذلك واج���ه كل هذه التحدي���ات وانطلق إلى 
الجبهات لمواجهة الغزاة وقدم وما زال يقدم التضحيات من خيرة أبنائه؛ 
ألن���ه على يقين بأن كلف���ة المواجهة والصبر والثب���ات في وجه العدوان 
لني���ل الحرية والس���تقالل في األخير ه���ي أقل بكثير بكثي���ر من كلفة 
الستس���الم لألمريك���ي واإلس���رائيلي وأدواتهم���ا من األن���ذال والدواعش 
والمرتزق���ة )بالك ووت���ر( و)الجانجاوي���د( وبدو الصح���راء وغيرهم من 

شذاذ اآلفاق والمجرمين والقتلة.
ش���عبنا ي���درك ب���أن الصبر م���ع اهلل وفي س���بيله ثمرته ع���زة وكرامة 
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وحرية في الدنيا والجنة والسعادة األبدية في اآلخرة.
 وأن ثم���رة الستس���الم للمجرمي���ن معن���اه الذل���ة والخ���زي والع���ار 

والستعباد في الدنيا وجهنم والعذاب األبدي في اآلخرة.
وكما انتصر شعبنا في ثورة الواحد والعشرين من سبتمبر بعد معاناة 
وصب���ر وتضحي���ات فإنه على يقي���ن من خالل وعد اهلل وس���نن الكون بأنه 

المنتصر في نهاية المطاف وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 
•••
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