
خمسة عشر شهيدا ومئات الجرحى بتعز

يف فضيحة جديدة بالصور:  موقع عاملي يضبط عملية 
تكرار جمهور أنصار صالح يف جمعة التسامح

شخصا،  عشر  خمسة  استشهد 
بعضهم  األشخاص،  مئات  وأصيب 
باختناق  وبعضهم  بالرصاص 
جراء استخدام أجهزة األمن اليمنية 
القوات  اعتداء  خالل  مدمعا  غازا 
في  المعتصمين  على  الحكومية 
االثنين  يوم  في  الحرية  ساحة 
هذا  تزايد،  في  ربما  والعدد  بتعز، 
وكان في اليوم السابق قد تدخلت 
أجهزة األمن مما أسفر عن سقوط 
بحوزة  جثتيهما  توجد  شهيدين 
بالمستشفى  المركزي  األمن 
إلى  إضافة  تعز،  في  العسكري 
في  يعالجون  مصاب   1700

المستشفى الميداني.

 ”businessinsider“ العالمي  الموقع  ضبط 
اإلعالم  يمارسه  الذي  والتضليل  التزييف 
الرسمي اليمني خالل هذه األيام للرأي العام 
مكشوفة  محاولة  في  والخارجي  الداخلي 
الشعبية واالنقالب  الشبابية  الثورة  لمحاربة 
عليها، عبر نشر صورًا مفبركة لكثرة أنصار 
صالح في ما يسمى » جمعة التسامح » في 

ميدان السبعين بصنعاء .
المنشورة  الصورة  أن  الموقع  وكشف 
الرئيسية  الصفحة  في  الكبير  بحجمها 
عددها  في  الرسمية  الجمهورية  لصحيفة 
تحت  الماضي  السبت  الصادرة   »15102«
قد  العواصف«  تهزنا  ال  »صامدون  عنوان 
ببرنامج  المناطق  لبعض  التكرار  تخللها 
والتوضيح  التبيين  أجل  من    ”photoshop”

للمشاهد بازدحام المتظاهرين.
الحادثة  هذه  سبب  العالمي  الموقع  وأرجع 
لصالح،  المؤيدة  المظاهرة  حجم  لضعف 
المعادية  االحتجاجات  أهمية  من  والتقليل 

للنظام.

ملاذا يفضل الطغاة تسليم بلدانهم 
للمحتل على تسليمها للشعب؟

نزلوا  الذين  الحكام،  هؤالء  وجوه  في  النفاق  صفات  ظهرت  يوم  مر  ما  كل 
قومهم  على  أعزة  وصاروا  للغرب،  العمالة  دركات  إلى  السامية  مراتبهم  من 
ومواطنيهم، وأذلة على الكافرين واألمريكان، خالفا لصفات المؤمنين، ثم يأتون 

ليقولوا لنا: طاعة ولي األمر من طاعة اهلل! استخفافا بنا، واستهزاء بالدين.
وفي هذا الصدد نجد الظالم علي عبد اهلل صالح قد تعاون مع األمريكان بشتى 
على  الجوية  الضربات  توجيه  على  وحثهم  الوطن،  أجواء  لهم  وأباح  الوسائل، 
بإسائة  لسانه  زل  إلى  يسارع  وتراه  حقا.  ال  يتبناها  أن  على  يناوئونهم،  من 
من  منهم  قتل  ولو  الصبور  شعبه  من  يعتذر  ال  بينما  األمريكان،  على  خفيفة 
أبناء الشعب في جهة، ويستمر  القتل واالستعالء على  قتل، ويستمر مسلسل 
الشعب  أن  النظام  أن يفهم  آخر، دون  الرهان عليه من جانب  للخارج  الخضوع 

هو مصدر السلطة.

نظام املرجفني يواصل افرتاءاته
انسجام كامل وواضح  بين المواطنين 
والجيش واألمن وكل مكونات المجتمع 
واإلستقرار  والهدوء  هناك  اليمني 
والتسامح  بحمداهلل  واألمان  واألمن 
الموقف  سيد  هو  والتوحد  والتآخي 
يحاول  فيما  هذا  المحافظة.  هذه  في 
من  اليمني  الشعب  يخوف  أن  النظام 
إلى  اليمن سيتقسم  أن  مدعيًا  الثورة 
صعدة(  )محافظة  ومنها  أجزاء  عدة 
بقية  عن  انفصلت  قد  أنها  قال  التي 
وإنما  فتراء،  محض  وهذا   . البلد 
وموظفيها  المحافظة  أبناء  يشتكي 
المكاتب  وبقية  التربية  مكتب  في 
أخذها  التي  مستحقاتهم  من  األخرى 
إلى  بها  وغادر  البنك  من  النظام 
بها في حمالته ضد  ليستعين  صنعاء 

ضعفاء  على  األموال  ونثر  الشعب 
النفوس، والمالحظ أن النظام يحاول 
أن يستجدي بقاءه تحت هذه الفزاعة 
ويستفز  الثورة  من  الشعب  ليخوف 
ويبتز بعض األطراف الخارجية لتقديم 
ليستمر في  والمالي  السياسي  الدعم 

تسلطه وقمعه. 
  وجدير بالذكر ما صرح به بيان صادر 
في 2011/3/30 من صعدة، ينوه إلى 
أحد  بتعيين  يقوموا  لم  الحوثيين  أن 
المحافظة،  في  حكومي  منصب  ألي 
بعض  في  تردد  لما  صحة  ال  وأنه 
الشيخ  تعيين  عن  اإلعالم  وسائل 
وهذا  المحافظ،  لمنصب  مناع  فارس 
يؤكد أن الثورة الشعبية هي من أجل 

إسقاط النظام ال تعيين أحد فيه.

خطاب صالح 
»كذبة أبريل«

التغيير  ساحة  متظاهرو  وصف 
الرئيس  خطاب  صنعاء  بالعاصمة 
ألقاه في  الذي   – علي عبد اهلل صالح 
جمعة الخالص أمام حشد من أنصاره 
– بأنه »كذبة أبريل«, وذلك في تعليق 
الرئيس  خطاب  على  للمعتصمين 
الغالي  سيبذل  »أنه  قال  الذي  صالح 

والنفيس من أجل هذا الشعب«.
بصدد  واشنطن  تايمز«  »نيويورك 
للرئيس  دعمها  في  النظر  إعادة 

اليمني
يوم  تايمز  نيويورك  صحيفة  ذكرت 
أمريكيين  مسؤولين  عن  نقال  األحد 
خلصت  المتحدة  الواليات  أن  ويمنيين 
يطبق  أن  المحتمل  من  ليس  أنه  إلى 
صالح  اهلل  عبد  علي  اليمني  الرئيس 
محتجون  بها  طالبه  التي  اإلصالحات 
وقالت  يتنحي.  أن  وعليه  معارضون 
الرئيس  إدارة  إن  تايمز:  نيويورك 
باراك أوباما كانت تساند صالح ولكنها 
بدأت في تغيير موقفها بشأن الزعيم 

اليمني خالل االيام السبعة الماضية.

صورة  مدبلجة تضاعف احلشد في جمعة التسامح نشرتها وسائل إعالم السلطة 

ندد المكتب االعالمي للسيد عبد الملك الحوثي بالجرائم 
مدينة  في  المعتصمين  ضد  صالح  نظام  ارتكبها  التي 
عشرات  سقوط  عن  اسفرت  التي  الحديدة  ومدينة  تعز 
لوال  أنه  بيان  في  الحوثي  وأكد  الجرحى  ومئات  القتلى 
النظام ضوءا  يمنح  وتواطئه  الدولي بصمته  المجتمع  أن 
اليمني  الشعب  أبناء  ضد  جرائمه  في  لالستمرار  أخضر 
ومهاجمة  المحتجين  قتل  في  الفاسد  النظام  استمرأ  لما 
ساحات االعتصام معتبرا ما حدث جريمة تضاف إلى قائمة 
أو رادع من  النظام بدون أي خجل  التي يرتكبها  الجرائم 
النظام  نوايا  مجددًا  لنا  وتأكد  أو مسئولية  أخالق  أو  دين 

نهجه  وانكشف  لإلنسانية،  احترامه  وعدم  العدوانية 
المستبد والظالم وسيره الواضح في خط التصعيد و عدم 

االنصياع لمطالب الشعب اليمني .
أمام مرأى  التي تحدث  الجريمة  البيان: إن هذه  وجاء في 
ومسمع من العالم تؤكد أن لنظام صالح الضوء األخضر 
ليقمع الشعب اليمني المطالب بإسقاطه وأن تلك األطراف 
الدولية التي تدعم النظام اليمني إنما هي في الواقع تعبر 
عن موقفها الداعم والمساند لكل األعمال اإلجرامية التي 

يرتكبها النظام القمعي بحق أبناء الشعب اليمني .
ومن الغريب أن يحدث هذا العدوان وهناك من يستجدي 

له مبادرات تبحث نظرية رحيله في وقت  النظام ويقدم 
أبناء  بحق  والغاشم  الظالم  العدوان  هذا  يمارس  هو 

الشعب اليمني الذي يعبر عن موقفه بطريقة سلمية .
مطالب  تنفيذ  بإتجاه  يتحرك  ال  النظام  أن  مجددا  نؤكد 
الشعب وإنما يتحرك بإتجاه قمع الشعب وقتل المتظاهرين 
وأننا  مواقفه،  عن  وثنيه  إسكاته  أجل  من  والمعتصمين 
المطالب  الواضح  موقفنا  على  اليمني  والشعب  سنبقى 
بإسقاط النظام الظالم وبالنضال السلمي المشروع حتى 

يسقط إنشاء اهلل تعالى .

تنطلق حركات التصعيد الشبابية في مسيراتها اليومية التي تجوب أكثر من مكان في العاصمة صنعاء، وليس من أمل يحدو كل شاب ثائر سوى االنتفاضة، طلبًا للحرية والكرامة، 
والديمقراطية الحقة، ويوحدهم جميعا كثير من الشعارات المبتكرة، والنابعة من وجدان أبسطهم، وجميعها ال تحيد عن شعار »الشعب يريد إسقاط النظام«.

طالب القوى السياسية بالتوقف عن سياسة استجداء النظام
 مكتب الحوثي يتهم املجتمع الدولي بالتواطؤ يف قتل املعتصمني

تحت شعار »تصعيد تصعيد حتى السقوط، دون مفاوضة أو توسيط«

دورية - توعوية تصدرها حركة شباب الصمود في ساحة التغيير بصنعاء
العدد الثالث -   اجلمعة 4 جمادى أول 1432 هـ  املوافق 8 / 4 / 2011م

ثوابتنا الثورية
إطار  في  يتم  أن  على   والحرص  السلمية  واإلعتصامات  والتحرك  التظاهر  إستمرار   -1

شعبي بعيدًا عن الحزبية والطائفية والمذهبية حتى إسقاط النظام.
2ـ  النظام الذي نطالب بإسقاطه هو الرئيس وأقاربه دون استثناء ورموز نظامه الفاسدين 

والذين ثبت تورطهم في قمع وقتل وتجويع هذا الشعب
النظام  التحاور مع  او  الثائر  الشباب  اإللتفاف على مطالب  إدانة كل شكل من أشكال  3ـ 

بواسطة السفارات األجنبية.
4ـ رفض أي وساطة ال تفضي إلى رحيل فوري للنظام ورموز فساده وتلبي كل مطالب 

الشعب اليمني
5ـ إدانة الموقف االمريكي والبريطاني واألوروبي المساند للنظام والمساعد على إطالة 

بقاءه في الحكم .
النظام  على  الضغط  لفرض  االحتجاجات  من  لمزيد  يضمن  بما  التصعيد  ضرورة  6ـ 

وبطريقة سلمية وحضاريه.



العدد )الثالث( 
2الجمعة 4 جمادى أول 1432 هـ  الموافق 8 / 4 /2011م  

أمريكا والثورات العربية

غيض من فيض ال تجحدوا منجزات هذا النظام!!
تصدر اليمن 350000 ثالثمائة وخمسين الف برميل يوميا.

سعر البرميل  )100 $ ( مائة دوالر ))مبلغ تقريبي متوسط(( وهو أكثر من ذلك.
 إجمالي القيمة ) 35,000,000 $ (خمسة وثالثون مليون دوالر يوميا. 

إجمالي الدخل الشهري من البترول اليمني )1,050,000,000 $(مليار وخمسين مليون دوالر . ] × 12 شهر[
إجمالي الدخل السنوي من قيمة البترول )12,600,000,000$ ( اثنا عشر مليار وستمائة مليون دوالر .

ومن ناحية أخرى، نجد أن:
متوسط الرواتب للموظف )50,000 ريال ( ولو ان المعدل الحقيقي أقل بكثير.

عدد الموظفين )1,000,000 ( مليون موظف )افتراض( على أكثر تقدير.
 اجمالي المرتبات الشهريه ) 50,000,000,000( خمسين مليار ريال.

220ريال للدوالر نقسم المبلغ السابق على سعر الصرف )220 ريال( ولو أنه اليوم أعلى من هذا.
إجمالى المرتبات شهريا )227,272,727 ( ماتان وسبعه وعشرين مليون دوالر.

12 مضروبه في عدد الشهور.
 إجمالي المرتبات سنويًا )2,727,272,727 (اثنين مليار وسبع مائه مليون دوالر، وميزانية الدولة لعام 2010 سبعة 

مليار دوالر بما فيها المرتبات، والفارق بين دخل النفط والميزانية العامة خمسة مليار دوالر تقريبا.
هذا من غير الموارد األخرى مثل: من غير الكهرباء، من غير الضرائب، من غير الزكاة، من غير الجمارك، من غير 

الثروة السمكية، من غير االتصاالت، من غير المياه.

 ما يجري في ليبيا يبعث على الحزن واألسى، أزيز الطائرات ودوي االنفجارات 
تغييرا  اآلن  تثمر حتى  ولم  الليبية   المدن  مختلف  تمطر  المدمرة،  طائرات 
بمعادالت الصراع القائمة في الميادين، وال زالت المعارك بين كرٍّ وفرٍّ، وتبدو 
القوات الدولية غير راغبة في الحسم لصالح الثوار انطالًقا من حسابات تتعلق 
بالمصالح األمريكية الغربية، التي ال يهمها الشعب الليبي الذي ينزف دما، كما 
ال يهمها بقاء طرابلس الغرب موحدة ومستقرة تحت حكم القذافي او الثوار.

لحسم  المطلوب  الزمني  المدى  هو  وما  ليبيا؟  في  الصراع  سيصل  أين  إلى 
المواجهة؟ وما هي الكلفة البشرية واالقتصادية الالزمة لذلك؟

هذه األسئلة لم تجد إجابة حتى اآلن، ومن غير المحتمل حصول تلك اإلجابة 
تقسيمها  يتم  أو  الى صومال جديدة،  ليبيا  تحول  قريبًا، وهناك خشية من 
إلى عدة كانتونات ليسهل السيطرة على ثرواتها، ونهب مقدراتها واستعداء 
بذريعة  التواجد  في  مبرره  الخارجي  العامل  يجد  حتى  مكوناتها ضد بعض 

ممارسة الحماية، والردع من احتماالت العدوان المتبادل  بين األخوة األعداء.
لقد وفر الصراع المسلح في ليبيا الفرصة للغرب للدخول على خط الثورات 
الهيمنة  قوى  لتخرج  الشعوب    ومصالح  يتوافق  ال  بما  وتوجيهها،  الشعبية 

الدولية هي الرابح الوحيد في زحمة الصراع التي تجري اليوم.
بعد ليبيا تتوجه األنظار صوب سوريا التي تحاول الواليات المتحدة استغالل 
أي احتجاجات شعبية لالنقضاض على نظام بشار األسد الذي ظل عقبة كأداء 

في وجه المشاريع األمريكية في المنطقة.
في  األخيرة  االحتجاجات  بعد  السوري  الشعب  مع  الدولية  التضامن  حمالت 
مدينتي درعا والالذقية ال عالقة لها بالحرص على الشعب السوري قدرما هي 
البعث  نظام  إسقاط  بهدف  االضطرابات في سوريا  لتأجيج  محاوال ت حثيثة 

المتحالف مع قوى الممانعة والداعم لحركات المقاومة في الشرق األوسط.
في اليمن ظلت اإلدارة األمريكية تراوغ وتناور بدون موقف واضح ،وفي الوقت 
الذي تلتقي سفارات واشنطن ولندن وباريس قوى المعارضة تحرص على 
إيصال رسائل إلى النظام، تقضي بعدم القبول باالحتكام إلى الشارع ومطلب 

الجماهير برحيل النظام، داعية الى ضرورة العودة إلى طاولة الحوار.
في الملف اليمني أيضا هناك خشية من أن  تؤدي التدخالت األمريكية التي 
إلى حدوث صراع مسلح  المعارضة   وأحزاب  السلطة  على  تفرض وصايتها 

خاصة بعد انضمام جزء من الجيش مقرب من االخوان المسلمين الى صف 
المعارضة وثورة الشباب 

وإذا كان اليمنيون ال مصلحة لهم في الصراع فإن الخارج المتربص بالجميع 
ال يخشى تبعات حدوث ذلك وعلى العكس مما سيعلن على شاشات التلفزة 
فستذهب الواليات المتحدة وحلفاؤها الى استثمار أي صراع يجري في اليمن 
للوصول بقوى عميلة للغرب ومعادية للشعب اليمني إلى سدة الحكم وسيتم 
العمل على  خلط األوراق وحرف مسار البوصلة الوطنية حتى ال تخدم الهدف 
نظام  ظل  في  واالستقرار  واألمن  الوحدة  في  المتمثل  اليمن  ألبناء  العام 

ديمقراطي مدني حديث.
موجة  أمام  الوقف  من  تتمكن  لم  التي  المتحدة  الواليات  أن  إلى  نخلص 
التسونامي الشعبي في البلدان العربية، وإيقاف تساقط األنظمة الحليفة لها 
بدأت بالدخول على خط الثورات وتحاول حرف مسارها وخلق العراقيل أمامها 

بما يحول دون تحقيق أهدافها.

 سد مارب
جسر الصداقة      
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مدرسة الكويت      
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مبنى المركز الثقافي في البيضاء   
مبنى المركز الثقافي في ذمار   
مبنى المركز الثقافي في إب   
أعادة بناء سد مأرب   

مبنى وزارة الخارجية الجديد 
السجن المركزي بصنعاء   

مبنى األمن المركزي   
ميناء الحديدة   
مطار صنعاء الدولي الحالي  
مصنع اسمنت باجل   
طريق صنعاء الحديدة   
طريق تعز الحديدة   

طريق صنعاء تعز  
سفلتة مشروع مياة ومجاري مدينتي ذمار ورداع  

مشاريع مياه الريف في انحاء الجمهورية 
مشروع رصف وصيانة طريق السائلة 

رصف الشوارع باألحجار ومياة ومجاري صنعاء القديمة 
مركز األطراف الصناعية في صنعاء وتعز 

مستشفى السالم في صعدة ومستشفى حجة 
تغذية وكساء ومرتبات طالب مدرسة األيتام  

مصنع الغزل والنسيج   
المعهد الصناعي األول بصنعاء  

مبنى المستشفى العسكري القديم بصنعاء  
طريق شبام كوكبان -المحويت

دولة اإلمارات العربية المتحدة
جمهورية الصين الشعبية

جمهورية الصين الشعبية  
دولة الكويت    

دولة الكويت
دولة الكويت
دولة الكويت

دولة قطر
دولة العراق

دولة اإلمارات
دولة اإلمارات

الواليات المتحدة األمريكية & ألمانيا
جمهورية الصين الشعبية
جمهورية الصين الشعبية
جمهورية الصين الشعبية

اإلتحاد السوفيتي سابقا
اإلتحاد السوفيتي سابقا
اإلتحاد السوفيتي سابقا
اإلتحاد السوفيتي سابقا
اإلتحاد السوفيتي سابقا
اإلتحاد السوفيتي سابقا

دولة هولندا
دولة هولندا وألمانيا

الواليات المتحدة األمريكية
هولندا و المانيا وأيطاليا وسويسرا

اإلتحاد السوفيتي سابقا
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

اإلتحاد السوفيتي سابقا
اليونيسف

جمهورية الصين الشعبية
جمهورية الصين الشعبية
جمهورية الصين الشعبية

اإلتحاد السوفيتي سابقا
دولة ألمانيا

الجهة املمولة أسم املشروع

إسقاط النظام لحماية الدولة
ومن هنا نتساءل ! من الذي يرحل ؟ والى أين يرحل ؟

النظام  إسقاط  مفهوم  بين  الكثير  لدى  خلط  هناك 
من  أو  الثوار  بعض  من  سواء  الدولة  إسقاط  ومفهوم 
المعارضين للثورة وقد نتفهم هذا الخلط من البسطاء 
إال أننا ال نقبله من السياسيين كالرئيس الذي يحاول أن 
يقنعنا انه هو الدولة وان إسقاطه إسقاطًا للدولة بكل 
ومن  انك  له  نقول  ونحن  وأجهزتها  وبنيتها  منجزاتها 
حولك تشكلون نظامًا استبداديًا تسبب بخراب في بنيه 
الدولة ويكاد أن يقضي عليها لذلك وحماية للدولة من 
السقوط فنحن نريد إسقاط النظام لنتمكن من إصالح 

الدولة .
والمطالبة  الثورة  أن  االعتقاد  الخطأ  فمن  ولذلك 
بالرحيل موجهه إلى الرئيس والى كل ما يمثله الرئيس 
من مؤسسات رسميه أو حزبيه . ومن يعتقد ذلك فهو 
أن  دون  يسعى  و  الرئيس  مثل  المفاهيم  بين  يخلط 
يدري إلى إسقاط الدولة وقد شاهدنا جميعًا ماذا حصل 
البعث  إقصاء  وتم  الدولة  سقطت  عندما  العراق  في 
من  اآلن  حالهم  وصل  أين  والى  تمييز  دون  والبعثيين 
 . الجغرافي  والتقسيم  والطائفية  والمشاكل  الحروب 
فقد هلل بعض العراقيين فرحًا عندما قرر )األمريكي 
بريمر( حل الجيش العراقي والمؤسسات األمنية وحزب 
البعث معتقدين أن ذلك في صالح العراق ولم يدركوا 
كان  العراقيين  هدف  أن  حيث  المؤامرة  حجم  حينها 

والصهيونية  األمريكيين  هدف  بينما  النظام  إسقاط 
إسقاط الدولة وتم تمرير إسقاط الدولة داخل مفهوم 
إسقاط النظام وذلك ليسهل تقسيم العراق وإدخاله في 
األمريكيين  إلى  بحاجه  الجميع  يصبح  بحيث  الطائفية 
ما  أو   ( الصهيوامريكي  المشروع  هو  وهذا  لدعمهم 
يعرف بالفوضى الخالقة ( في المنطقة الذي يجب علينا 

تجنبه عبر ثوره نقيه ال إقصاء فيها ألحد .
حيث وإننا ال زلنا نعاني إلى اآلن من ما حصل بعد ثوره 
اإلمام  ظلم  ضد  ثوره  من  تحويلها  تم  عندما  سبتمبر 
أو هاشمي  زيدي  ما هو  ثوره ضد كل  إلى  األمامية  و 
ثاروا  من  أوائل  من  اإلمام  وإخوان  الهاشميين  أن  مع 
على  شاهد  اكبر  عبداهلل  ألخيه  اإلمام  وإعدام   . عليه 
يتم  ال  انه  درجه  إلى  اإلقصاء  هذا  تجلى  ذلك.وقد 
عندما  الدراسية  المناهج  في  الزيدي  المذهب  ذكر 
التراكم  وهذا  موجود  غير  وكأنه  المذاهب  بقيه  تذكر 
والمحافظات  صعده  لمشكله  الرئيسي  السبب  هو 
ضد  مورس  االقصائي  المنهج  هذا  .ونفس  الشمالية 
بعد  عمومًا  الجنوبيين  إخواننا  و  االشتراكي  الحزب 
الوحدة  اتفاقيه  على  االلتفاف  تم  حيث  94م  حرب 

النظام  واتهمهم  السلطة  من  الجنوبيين  إقصاء  عبر 
السياسية  بحقوقهم  مطالبتهم  لمجرد  باالنفصال 
باالنفصال  لهم  النظام  اتهام  تكرار  وبسبب  والمدنية 
ليبرر إقصائهم طالبوا باالنفصال ليرتاحوا من كابوس 
أكثر  أنهم  جميعًا  علم  على  ونحن  االقصائية  الوحدة 
كما  صنعاء  إلى  هاجروا  وأنهم  غيرهم  من  وحدويه 
ورائهم  وتركوا كل شيء  المدينة  إلى  الصحابة  هاجر 
الرئيسي  السبب  هو  اإلقصاء  وهذا  الوحدة  اجل  من 
وعدم  هو  كما  باآلخر  فاالعتراف  الجنوبية.  للقضية 

إقصائه هو المدخل لحل جميع مشاكل اليمن .
أشخاص  ضد  الموجهة  الثورة  هي  النقية  فالثورة  إذًا 
محدده  واقصائيه  تسلطيه  سياسات  بسبب  محددين 
موجهه  ثوره  وليست  للسلطة  توليهم  أثناء  مارسوها 
ضد الدولة وأجهزتها الرسمية أو ضد حزب معين أو فئة 

أو قبيلة أو منطقه.
ومن هنا يجب علينا جميعًا كثوار وأحزاب سياسيه عدم 
تجييرها  أو  الثورة  بجر  السابقة  الثورات  أخطاء  تكرار 
منافسين  أو  معينه  أحزاب  أو  شخصيين  خصوم  ضد 
وعلى  الثورة  بعد  ما  مرحله  في  محتملين  سياسيين 

الجميع التعالي عن األغراض الخاصة والحزبية حفاظًا 
على استقالليه الثورة وإال فما معنى قولنا )ثورتنا ثوره 
شباب ال حزبيه وال أحزاب( إذا كان فينا من يسعى إلى 
أو  أحزاب  أو  شخصيات  سواء  غيره  إقصاء  أو  تهميش 
جهات بعينها. وهل سيشارك الثوار من حيث يشعرون 
أوال يشعرون في ممارسه اإلقصاء الذي ثرنا بسببه من 

األساس؟
علينا  وبصراحة  يطرح  أن  يجب  الذي  السؤال  هو  هذا 
وعلى األحزاب لكي ال يتم تمرير األغراض الشخصية 
والحزبية داخل مطالب الثورة كما تمرر العملة الورقية 

الباليه أو المقطوعة داخل ألرزمه الكاملة .
ومن هذا المنطلق يجب أن تكون أهداف الثورة واضحة 
! ضد من ؟ ومن الذي يجب أن يرحل ؟ والى أين يرحل .

فالثورة ضد سياساتٍ اقصائيةٍ وتسلطيه وضد أوضاع 
فئات  أو  أحزاب  ضد  أو  أشخاص  ضد  وليست  خاطئة 

محدده .
عبداهلل  علي   / الرئيس  هو  يرحل  أن  يجب  والذي 
الرسمية  الدولة  أجهزة  في  األول  الصف  وقاده  صالح 
أنسابه  أو  أقاربه  أو  أبنائه  مدنيه وعسكريه سواء من 
تعيينهم  تم  الذين  نظامه  وعلى  عليه  المحسوبين  أو 
القرابة والنسب والوالء  بناء على درجه  في مناصبهم 
والنزاهة  الكفاءة  معيار  على  وليس  له  الشخصي 

والخبرة واألقدمية . 



حتى ال تتحول الثورة الشعبية إىل انقالب 
أو تبادل أدوار داخل النظام

عقل بلقيس وغرور فرعون!!! 

التخطيط طريق النجاح

املقعمزون والطوفان

عبر بعض من يتابع مشهد ساحة التغيير بصنعاء 
رموز  لبعض  يروج  من  لوجود  شديد  ضيق  عن 
التغيير  ميدان  بأخرى،وكأن  أو  بطريقة  النظام، 
ومنصته صارا مكانًا لغسل ذنوب وجرائم هؤالء، 
وتلميع صورهم، تمهيدًا إليصالهم إلى السلطة، 
الوجه  قيادة  تحت  أخرى  سنة  وثالثين  ثالثا  لنبدأ 

اآلخر للنظام.
على  حفاظًا  محاسبة؛  وقت  ليس  الوقت  ولكون 
زخم واستمرار الثورة إال أنه يجب علينا -كشباب- 
ودعمنا  مساهمتنا  في  استمرارنا  على  نؤكد  أن 
للثورة الشبابية الشعبية السلمية،وأن نؤكد على 
فرصة  النظام  إعطاء  وعدم  سلميتها،  استمرار 
لتطبيق النموذج الليبي،من خالل اإليحاء بأن بعض 
الوحدات العسكرية اندمجت مع المعتصمين، ولذا 
نطالب جميع القادة العسكريين، من انضم منهم 
للثورة ومن لم ينضم بعد أن ال يتدخلوا عسكريًا 
في مسار الثورة، سواء لمناصرة الثورة أو لقمعها، 
وذلك ليستمر إحراج النظام بسلمية الثورة،ولعدم 
ولتحميله مسؤولية  للقمع مطلقا،  مبررًا  إعطائه 
الشعب،  حق  في  ترتكب  قد  جديدة  مجزرة  أي 
وحتى ال ننجر إلى حرب داخلية، أو حكم عسكري 
عسكرة  تهم  إلصاق  النظام  حاول  فطالما  آخر، 
للسالح،  كبير  مخزن  إلى  وتحويله  المعتصَم، 
الحوثيين  من  بالمندسين  يصفهم  بمن  وامتالئه 
وأفراد تنظيم القاعدة، وغير ذلك من أكاذيبه التي 

تعود على إلقائها.
من  بكل  إذارحبنا  االعتصام  ساحات  في  ونحن 
من  أو  المدنيين  من  كان  للثورة،سواء  انضم 
انضمامه  يكون  ال  أن  شرط  العسكريين،فعلى 
المرحلة  في  سياسيًا  دورًا  بإعطائه  مشروًطا 

االنتقالية أو ما بعدها، وأي اتفاق علني أو سرّي 
انعقد بينه وبين أي حزٍب أو جهةٍ ما يعطيه دورًا 
سياسيًّا أو قياديًّا في الفترة المقبلة - هو اتفاق 
على  للثورة  انضمامه  وسيعد  للشعب،  ملزم  غير 
على  والتفاًفا  للموجة،  منه  ركوبًا  األساس  هذا 
ال  من  مع  وتباداللألدوار  انقالبًاعليها،  الثورة،بل 

يزالون داخل النظام.
بعض  إن  بالقول  علينا  يمنّ  من  نغتر  ال  ونحن 
المعتصمين،فاهلل  لحماية  للثورة  انضموا  القادة 
ووعيهم  الشباب،  وسواعد  الثورة،  هذه  حامي 
باألخطار المحدقة بهم، أما اآلخرون فما انضموا إال 
ليحتموا بالمعتصمين وبالثورة قبل أن يحموهم، 
أو  ننسى  بنصرتها،حتى  جرائمهم  وليغسلوا 
وعينا  من  نابع  الكالم  ماضيهم،وهذا  نتناسى 
تضحيات  تستمدهامن  التي  الثورة،  قوة  بمصدر 

الشهداء، وليس من مواقف هؤالء أو أولئك.
أما في المرحلة الالحقة لسقوط أركان هذا النظام 
قد  التي  الشخصيات  تحظى  أن  على  نؤكد  فنحن 
تتصدر المسؤولية في المرحلة االنتقالية باإلجماع 
بمختلف  اليمني،  الشعب  مكونات  من  الوطني 
تواجده  يثير  قد  من  كل  أطيافه،مستبعدين 

اعتراض أي مكون من مكونات الشعب اليمني.
الحالية  المرحلة  في  اليقظة  إلى  الشباب  وندعو 
مع  تتفاوض  التي  األحزاب  بعض  إعطاء  وعدم 
شكل،  بأي  الثورة  على  لاللتفاف  فرصة  النظام 
من  يتأكدوا  أن  بعد  إال  اعتصامهم  فض  وعدم 
وكامل  النظام،  إزالة  عبر  للثورة  الكامل  النجاح 
أركانه من العسكريين والمدنيين من سلطه اتخاذ 

القرار.

ما أجمل ما خاطبت بلقيس قومها:﴿ َقالَْت 
َقاِطَعًة  ُكْنُت  َما  أَْمرِي  ِفي  أَْفُتونِي  امْلََلُ  أَيَُّها  يَا 
ا فهذا  أَْمرًا َحتَّى تَْشَهُدوِن ﴾]النمل:32[؛ حقًّ
هو بيت القصيد في تعظيم القرآن لشأن 
الملكة بلقيس، إنه رجوعها لرأي شعبها؛ 
فذلك صمام األمان من الكوارث والنكبات 
المستبد  الفرد  حُْكمُ  يَجُرُّهَا  التي 

المغرور. 
اإلنساني  بالنموذج  القرآن  شَهَّرَ  لقد 
انحطاط  فأي  فرعون؛  تأريخ  في  البشع 
أَْهِديُكْم  وََما  أَرَى  َما  إِلَّ  أُرِيُكْم  وراء قوله:﴿َما 
﴿آََمْنُتْم   ، ]غافر:29[.   ﴾ الرََّشادِ  َسِبيَل  إِلَّ 
َمَكرُْتُوُه  مَلَْكٌر  َهَذا  إِنَّ  لَُكْم  آَذََن  أَْن  َقْبَل  بِِه 
َفَسْوَف  أَْهلََها  ِمْنَها  لُِتْخرُِجوا  امْلَِديَنِة  ِفي 
قذف  لقد  تَْعلَُموَن﴾]األعراف:123[! 
إلى  المطاف  نهاية  في  وقومه  بنفسه 
أعماق البحر، وأوردهم النار وبئس الورد 

المورود. 
عليهم  يغلب  الفراعنة  الملوك  إن  نعم 
طبيعة الفساد واإلفساد؛ يتخذون مال اهلل 
دُوَاًل، وعِبَادَهُ خَوَاًل، نعم: هكذا يخيل 
والبَشَرَ  خاصة،  مزرعة  البالد  أن  لهم 
وبعضها  للذبح،  بعضها  حيوانات:  مجرد 
للحرث، وبعضها للركوب، وبعضها للزينة؛ 
وفي ِإخْبَاِر الملكة لقومها بهذه الحقيقة 
ومحاولة  والرقي،  السمو  على  دليل 
السياسي،  شعبها  بمستوى  االرتفاع 
وتعويدهم على الشفافية، وأنهم حصنها 
الحصين، وجسدها المعافى القوي؛ وهل 
كسيحتين؟  رجلين  على  الرأس  يرتفع 
أنهم  تزعم  ولم  قومها،  تحتقر  لم  فهي 
شئون  إلدارة  مؤهلين  وال  ناضجين  غير 

زالوا  ما  نظرها  في  ألنهم  بالدهم؛ 
ماسة  بحاجة  فهم  لذا  وأطفاال؛  ُقصَّارًا 
للمُْلِهم، والرمز، والباني، والفذ، والمنقذ، 
وحامي الحمى، وراعي الحقوق والحريات، 
والعبقري،  الشعب،  بقوت  والمتكفل 
الديمقراطية،  وراعي  والفيلسوف، 
والصاروخ  والصقر،  والفارس،  والرُّبَّانِ، 
العابر للقارات، وكل شيء، ولو جرى له أي 
البلد،  ويتمزق  المطر،  فسينقطع  مكروه 
الطرقات  في  ويموتون  الناس،  ويتناحر 
الفوضى،  وستسود  وعطشًا،  جوعًا 
فاهلل  القيامة!  وتقوم  الدين،  وينهدم 
يحفظه ويحرسه ويبقيه مثل إبليس إلى 
بفيروس  بالعظام،  بالدم،  بالروح،  األبد: 
نفديه!!!  باإليدز  بالسـرطان،  الكبد، 
الذكور؟  لألرامل  مَنْ  نحميه!  بالطاعون 
واألمهات؟  للبنات  الكبار؟ من  لليتامى  من 
مَنْ  والبائسين؟  للمسحوقين  مَنْ 
للمسجونين والمقهورين؟ مَنْ للمسلوبة 

َأمْوَاُلهُمْ؟ 
ي إِذَا َما َغاَب َقائُِدنا     َمْن ذا نَُفدِّ

ْدرِ والَقَدِم لِـَمْن نَُدقُّ عظاَم الصَّ
بَِفْضلِِه أَْصَبَح الرُّوتِي بَِعاِفَيةٍ    

أََشدَّ ِجْسًما ِمَن املِْسَواِك وَالَقلَِم
ِصرْنَا بِِحْكَمِتِه أُْضُحوَكًة وََغَدتْ   
ُوُجوُهَنا ِمْن َجِحيِم الَفْقرِ كاحْلَُمِم

لَُنا َفْوَق احْلَِميرِ إِلَى    َمْن ذَا يُرَحِّ
اِء َكاْلِرَْفاِن وَالَْغَنِم أَرِْض األَِشقَّ

االمم الناجحة لم تستطع أن تحقق أهدافها، 
في الوصول الى حياة راقية، لوال أنها سعت 
الذي  باالتجاه  تصبّ  لكي  طاقاتها،  لتنظيم 
البناء، واالستقرار، والتطور  يساعدها، على 
من  والتخلص  الطاقات،  فتنظيم  الدائم، 
المجتمع،  لتطوير  أساس  شرط  العشوائية، 
الجهود  التضيع  حيث  تماما،  واضح  والسبب 
الفردية، وال الجماعية هباًء، بل تتحد جميع 
تصبح  لكي  وتتناسق،  وتنسجم،  الفعاليات، 

في خدمة الفرد والكل معا
واإلسالمية،  العربية،  شعوبنا  أن  وطالما 
دخلت مرحلة القضاء على االنظمة القمعية، 
اآلخر،  تلو  واحدا  تتساقط  التزال  التي 
وطاقاتنا،  قدراتنا،  تنظيم  الى  بحاجة  فإننا 
بناء  على  يساعد  الذي  االتجاه  في  ووضعها 
أنماط الحياة المتطورة، في جميع المجاالت، 
بين  التقريب  الى  والسعي  التنظيم،  ولوال 
اليمكن  بينها،  والتنسيق  المختلفة،  الجهود 
حرة  حياة  من  إليه،  نهدف  ما  الى  نصل  أن 

كريمة مرفهة.
لكن علينا أن نفهم، بأن عملية التنظيم، ال 
نتحرك  أن  تلقائية، بل البد  تتحقق بصورة 
التنظيم،  نتعلم  كي  خططمسبقة،  وفق 
يتم  أن  يمكن  ال  فاألمر  لصالحنا،  ونوظفه 
ودراسته،  ومعرفته،  إليه،  السعي  دون  من 
سلوكا  يصبح  لكي  الجميع،  بين  ونشره 

متّبعا من قبل الجميع.

نتائجها  المباركة  االنتفاضات  تحقق  فحين 
األنظمة  على  القضاء  في  المضمونة 
القمعية الفاسدة؛ البد أن يكون هناك سعي 
والنخبوية  الشعبية،  الجهود  لتنظيم  دؤوب، 
المنشودة،  االهداف  تحقيق  اجل  من  كافة، 
التخطيط،  دون  من  االمر،  هذا  يتم  ولن 
كانوا  سواء  الجميع،  بين  المستمر  والتعاون 
وعنصر  الناس،  عامة  من  أم  القيادات،  من 
الجميع  يبدأ  أن  قبل  يتحقق  لن  التعاون، 
بإزالة الحواجز الفاصلة، بين افراد المجتمع، 
يبدأ  فحين  غيرهم،  او  افرادا  كانوا  سواء 
البد  االسمى،  الهدف  تحقيق  على  العمل 
خالل  من  السليمة،  االرضية  له  تتوافر  أن 
افراد  وبين  القادة،  مع  الشعبي،  االنسجام 

المجتمع أنفسهم.
في  توافره  من  البد  مهم،  شرط  وهناك 
على  الشعب،  ارادة  تنتصر  فحين  المجتمع، 
الحكام الطغاة، فالبد أن يشترك الجميع، في 
والبد  المجتمع،  التخدم  التي  الظواهر  رصد 
التنسجم  التي  السلوكيات  من  نتخلص،  أن 
تصبر  ال  التي  الحية،  الشعوب  اهداف  مع 
المنتفضة  الشعوب  أن  الظلم،وطالما  على 
من  معظمها  في  هي  راهنا،  حكامها  على 
أن  علينا،  يحتم  الواجب  فإن  المسلمين، 
الحكومات  الزاحة  بقوة،  معا  ونمضي  نتّحد 

المستبدة.

انفجار  أثناء  تونسي  مواطن  قال 
الطوفان هناك: مر أكثر عمري وأنا 
أالحظ تغير الحكام في دول أوروبا 
الرجل )يقصد  وغيرها، بينما هذا 
الرئيس التونسي المخلوع( مقعمز 

على الكرسي ال يريد تركه.
بكارثة  العربي  العالم  أصيب  وقد 

الفاسدين  المقعمزين  الحكام 
منهم  التخلص  كلف  طالما  الذين 
وتدمير  القتلى  آالف  الشعوب 
الحروب  حتى  بل  االقتصاد؛ 

األهلية، حتى جاء الطوفان.
جاء  نوح،  كطوفان  طوفان  إنه 
أدرانها  من  العربية  األرض  يطهر 

ليس  ولكنه  وأنجاسها،  وأرجاسها 
طوفان ماء بل هو طوفان بشر.

بين  مدهشة  شبه  أوجه  وهناك 
وردت  كما  نوح  طوفان  قصة 
طوفان  وبين  الكريم  القرآن  في 

الثورات العربية الحالية.
قام نوح يدعو قومه ألى االستقامة 
واطيعون(  واتقوه  اهلل  اعبدوا  )أن 
سيدنا  شكوى  السورة  تذكر  ثم 
قومي  دعوت  إني  رب  )قال  نوح: 
دعائي  يزدهم  فلم   * ونهارا  ليال 
دعوتهم  كلما  وإني   * فرارا  إال 
في  أصابعم  جعلوا  لهم  لتغفر 
وأصروا  ثيابهم  واستغشوا  آذانهم 
وقدكان  استكبارا(.  واستكبروا 
والمفكرين  العلماء  دأب  هذا 
البالد  في  األحرار  والصحفيين 
الخالف  وعلى  ولكنهم  العربية. 
يجابهوا  لم  نوح  سيدنا  حالة  من 
تعرضوا  بل  وحسب؛  بالصد 
البطش  وألوان  والتعذيب  للسجن 

والتنكيل.
)قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا 
من لم يزده ماله وولده إال خسارا * 

ومكروا مكرا كبارا * وقالوا التذرن 
سواعا  وال  ودا  تذرن  وال  آلهتكم 

والغوث ويعوق ونسرًا(
اتباع  يدعو  العربي  العالم  وفي 
بطونهم  يمألون  الذين  السلطان 
الحكام  طاعة  إلى  الحرام  بالمال 
عليهم.  الخروج  وعدم  الظلمة 
تلك  مثل  تماما  هم  فالحكام 
االصنام وقدسقط منهم حتى اآلن 
صنمان في بالدنا العربية، والبقية 

تأتي.
الى  قومه  يدعو  نوح  سيدنا  كان 
انه  ربكم  )استغفروا  االستغفار 
نية  دليل  واالستغفار  غفارا(  كان 
االستقامه. وكان يعدهم إن فعلوا 
 * مدرارا  عليكم  السماء  )يرسل 
ويجعل  وبنين  باموال  ويمددكم 
لكم جنات ويجعل لكم أنهارا( إنه 
االقتصادي  االزدهار  اليوم  بلغة 
الناس  استقام  فاذا  والتنمية. 
يسرقوا  فلم  ومحكومين  حكاما 
ولم ينهبو ولم يغشوا فإن المكافأة 
هي االزدهار وتلك سنة من سنن 

اهلل في االرض والناس.

أحمد صالح الفقيه

خواطر ثائر
الفاقدة  السلطة  تستخدمها  التي  األوراق  من 
تفكيكها  ولمحاولة  الثورة  إلفشال  للشرعية 
التي  المصير  المجهول، ومن  الخوف من  زرع 
بعد سقوط علي صالح,  اليمن  إليه  تؤول  قد 
و  مناصرة صالح  إلى  بالكثير  دفع  الذي  األمر 
الحياد،  إلى  بالكثير  ودفع  الثورة،  مناهضة 
الملفوف بالخوف، واالكتفاء بتمني  والسكوت 
الخير لليمن، وال سيما بعد إعالن انضمام من 
رموزا  وكانوا  النظام،  على  محسوبون  هم 
وانضمام  تأييد  وكذلك  رموزه,  من  أساسية 
بأنه  الحاكم  النظام  يصوره  الذي  المشترك 
أخرى  ورقة  ليثير  والثوار،  الثورة  عن  يعبر 
الكثير..  التي طغت على  الحزبية  ورقة  وهي 
عام،  بشكل  الثورة  ضد  أنصاره  ليجيش 
ويصورها بأنها مؤامرة على البلد، وأنها تتبع 
ال  حولنا  من  الصارخ  الفساد  خارجية.  أجندة 
يمكن تجاهله، ال من قبل المعارضين للنظام 
المحايدين  قبل  أنصاره، وال من  قبل  وال من 

مهما كانت مبررات أنصار النظام لهذا الوضع 
المعاش, واستمرار الوضع بهذه الحالة التي ال 
إلى  باليمن  يودي  أمر خطير  أحد  تخفى على 
المجاالت سواء  التدهور في شتى  المزيد من 
اجتماعية،  أو  اقتصادية  أو  سياسية  كانت 
جميع  من  جادة  وقفة  الى  نحتاج  فعندئذ 
جميعا  ونتعاون  البلد،  لهذا  الخير  يريد  من 
بأن  مستشعرين  ملحقاته،  مع  الفساد  إلزالة 
العوائق  من  الكثير  ستواجه  الخطوة  هذه 
والمحاربة من الداخل والخارج؛ لكن ال بد من 
المضي قدما في تحقيق ذلك مهما قدمنا من 
تضحيات، فذلك خير من استمرار الفساد الذي 
بد  ال  أكثر,  فساد  إلى  استمراريته  تؤدي  قد 
األجيال  مستقبل  إلى  الجميع  نظرة  تكون  أن 
نستحضر  وأن  كاملة،  بمسئولية  القادمة 
التوقعات التي قد تحصل لو استمر الحال على 
اليمن  إلنقاذ  جميعا  نتحد  وأن  عليه,  نحن  ما 
توجهاتنا  كانت  مهما  المتردي  وضعه  من 

وتياراتنا، فالبلد فوق الجميع. فإن شعر الجميع 
بأن السطلة هي تكليف وليست تشريفا، وبأن 
يقحم  خارجي  تدخل  أي  يريد  ال  البلد  هذا 
منقاره في سياسته وسيادته ففي هذه الحالة 
 – النظام  اسقاط  بعد   – المستقبل  سيكون 
مزدهرا ومبشرا, ألن الشعوب بطبيعتها تميل 
شأنه  من  ما  كل  وكسر  والتآلف،  الوحدة  الى 
في  جلي  وذلك  الوطن,  بمصلحة  اإلضرار 
والتماسك  األخوة  خطابات  إلى  الناس  ارتياح 
ساحات  في  بعضهم  مع  تعاملهم  وطرق 
التغيير مالم تعكر هذه الطبيعة رؤوسا معبأة 
غرض  ألي  والتفرقة،  الشحناء  وبث  بالكره 
األمان  صمام  هم  األحرار  وسيظل  كان. 
للثورة قبل وبعد اسقاط النظام ولن يسمحوا 
على  واالنقضاض  الثورة  بسرقة  للفاسدين 
ولن  مغنم  إلى  مغرم  من  وتحويلها  السلطة 
يسمحوا بزرع الشقاق والتفرقة في هذا البلد 

الطيب واهلل المستعان.

يا َلَلعجب
الفاجعة   ، المصيبة   ، الكارثة  بعد 
الحبيبةلم  »أبين«  في  وقعت  التي 
نشاهد صاحب الفخامة أو أحدًا من 
أزالمه يصعدون إلى المنصة ليعلنوا 
أسفهم وألمهم على الضحايا الذين 
المروع،  الحادث  هذا  في  قضوا 
ولم  الوحشية،  الصورة  وبتلك 
المحلية  الفضائية  القنوات  تتحول 
من  بداًل  الكريم  القرآن  بث  إلى 
الزائفة،  والشعارات  األغاني 
الحداد  لتعلن  برامجها  تعلق  ولم 
األمر  وكأن  القتلى،  على  الرسمي 
في  حصلت  والفاجعة  اليعنيهم، 
بلد آخر، والكارثة ألمت بكائنات غير 
يتوان  ولم  آخر،  بشرية من كوكب 
يبعث  بأن  اليوم  ذات  في  الحاكم 
رسالة عزاء ومواساة إلى أسرة ذلك 
بيده، في  نَحرَ نفسه  الذي  الشاب 
فاعتبره  اليمنية،  عمران  محافظة 

شهيد الديمقراطية والوطن.
حاكم  من  للغرابة  يا  للعجب،  فيا 
نفاقا  ولو  شعبه،  ألبناء  يكترث  ال 
منهمكا  تراه  حاكم  من  واعجباه 
كل  الشخصية،ناسيا  قضاياه  في 

وطنه.
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اُش أيها العفَّ
ماذا أنت فاعْل؟!

أَِسَنْت فيك الفضائْل.
يوم طار العدُل

من كفيك
في منت الشظايا والقنابْل

 * * *
كل سجٍن
صار مملُوءاً.

يغني بالسعادْه.
حني حقْقَت مرادْه.
طالباً منك الزيادْه.

ليس من ميلك سجاناً وسجناً
قادراً أن يقهر الشعب املناضْل.

 * * *
ْجَت البراكني القويَّْه. أنت أجَّ

ثم فوجئَت بنارٍ سرمدّيْه.
حترق األذناب

من غير روّيْه.
وإذا اجلزار يهوي

حتت أقدام الضحيْه.
أنت والشعب إذاً

ما بني مقتوٍل وقاتْل.
 * * *

خاب من باع بالدْه.

هان من ضيع زادْه.
وارتضى الظلم قالدْه.

باحثاً عن مجده في كل وحل

دون طائْل.
 * * *

هل تظن الشعب 
قد صار حنيذاً

ً أو حشيشاً أو نبيذا
ً أو نهوداً أو فخوذا

إنه شعب أبيٌّ
وهو محمود الشمائْل.

 * * *
ـتَّ مييناً كم تَلَـفَّ

ـتَّ شمالً كم تَلَـفَّ
باحثاً عن لقمٍة

في هجمٍة
تغنيك عن كل البدائْل.

لم جتد إل األسى
املزروع من كفيك
في صدر الرعّيْه.

راكباً منت الشظيْه.
أو هدير البندقيْه.

هذه بعض الرسائْل.
 * * *

لعنة التاريِخ
لن تنساَك
في الدنيا

إلى يوم القيامْه.
مثل عشاق الزعامْه.

حني صاروا عبرًة
لم يُْجِدِهْم غيث الندامْه.

 * * *

كيف ترجو الصمت
من شعٍب

تناولَْت رغيَفْه؟!
وجراَح الظلم
ْجَت نزيَفْه. أجَّ

إذ تقوُل:
األمُر بعد اهلل

من حق الليفْه.
فأطيعوني فإني لََولِيُّ األمر فيكم

وانتهاكاتي شريفْه.
وابتزازاتي عفيفْه.

ْنَت هكذا دجَّ
هذا الشعب حتى

تاه في شتى املشاكْل.

هكذا استخففتهم
جوَّعتهم
حاربتهم
شردتهم

هكذا أمعنَت في كل الرذائْل.
ضاق هذا الشعب ذرعاً

بالرزايا
إذ يرى اإلجناز

مصلوباً
على دور البغايا

فارتدى ثوب املنايا
سالكاً درب الشهادْه.

وارتدى من ضوء نصر النصر
تيجان السعادْه. 

بعض مطالب شباب الثورةانتهاكات شريفة

لسان شاعر املعرض الثقايف الثوري األول يف ساحات الحرية والتغيري

للشاعر: الطائر السجني

في كثير من المواقف يستبق الشاعر ببصيرته األيام، ويسجل 
في  قباني  نزار  وهذا  يقع،  أن  قبل  من  يحصل  لم  ما  بقلمه 
السيرة الذاتية لسياف عربي يقول ما يمكن أن يعبر عن لسان 

المتالك علي عبد اهلل صالح في هذه األيام، فلنستمع لما قاله:
كلما فكرت أن أعتزل السلطة، ينهانى ضميرى

من ترى يحكم بعدى هؤالء الطيبين؟
من سيشفى بعدي األعرج، واألبرص، واألعمى..

ومن يحيى عظام الميتين؟
من ترى يخرج من معطفه ضوء القمر؟

من ترى يرسل للناس المطر؟
من ترى يجلدهم تسعين جلدة؟
من ترى يصلبهم فوق الشجر؟

من ترى يرغمهم أن يعيشوا كالبقر؟
ويموتوا كالبقر؟

كلما فكرت أن أتركهم
فاضت دموعى كغمامة..

وتوكلت على اهلل ...
وقررت أن أركب الشعب..

من اآلن.. إلى يوم القيامه..

للتواصل معنا على الفيس بوك 
»شباب الصمود ساحة التغيري اليمن«

www.shababwithstand.wordpress.com :املدونة -

shababwithstand@gmail.com :الربيد اإللكرتوني -

الثقافي  المعرض  الصمود  شباب  جماعة  تقيم 
األول تحت شعار »من أحب الحياة عاش ذليال«.

بصنعاء  التغيير  ساحة  في  المعرض  افتتح  وقد 
يوم األربعاء الموافق 6 / 4 / 2011م، واشتمل 
قسم  منها:  عديدة  أقسام  على  المعرض 
اليدوية – وقسم  الورقية والمشغوالت  المنتجات 
»الصور  الصور  ومعرض   – والمرئيات  الصوتيات 
القى  وقد  التشكيلي«،  والفن  الكاريكاتيرية، 
أعربوا  الذين  الزوار  من  الكثير  إعجاب  المعرض 

عن تثمينهم لدور المنظمين.
شباب  يقيمه  الذي  الثقافي  المعرض  هذا  ويعد 
ساحات  سائر  في  األول  المعرض  الصمود 

االعتصامات في شتى مناطق الجمهورية.
في  اليوم  حتى  الزوار  يستقبل  المعرض  واليزال 
– الشهداء  –جولة  التغيير  بساحة  الكائن  مقره 

بداية شارع التغيير.

السابقة  الفترة  في  تكرر 
من  الجنود  بعض  مشهد 
إخواننا يتجولون في الساحة، 
من  فهم  طبيعي،  أمر  وهذا 
الشعب الذي قال لهذا النظام: 
»ارحل«، وهم من أكثر أبناء 
وأشدهم  قهرا،  الشعب 
ولكن  للظلم،  تعرضا 
محببا  يكن  لم  الذي  األمر 
مظاهر  هو  للمعتصمين 
بعض  كان  فقد  السالح، 
في  يتجولون  الجنود  هؤالء 
يحملون  وهم  الساحة  أرجاء 
منهم  ذلك  ولعل  السالح، 
ننبهم  ولكننا  نية،  بحسن 
وذلك  األمر،  خطورة  إلى 
السلطة  ادعاءات  يروج  أنه 

مخزن  االعتصام  ساحة  بأن 
السلطة  وتساعد  للسالح، 
إلى  الرامية  مساعيها  في 
االعتصام،  سلمية  تشويه 
االدعاء  يريد  من  وتمكن 
السالح  يهربون  الجنود  بأن 
يدخل  حيث  للمعتصمين، 
الجندي مسلحا ويخرج مجردا 
من  ذلك  وغير  السالح!  من 
هذه  تحملها  التي  المخاطر 
أن  نرجو  ولذلك  المشاهد، 
ضرورة  الجنود  إخواننا  يعي 
كل  من  الساحة  تجريد 
فاعتصامنا  السالح،  مظاهر 
مصادر  من  قوة  يكتسب 
االحتجاجات  ومنها  عديدة، 

السليمة.

بالطجة الحزب الحاكم يتهجمون على املصلني والخطيب يف جامع الشوكاني
المتوكل  طه  العالمة/  الدكتور  كان  وبينما  الخالص،  جمعة  يوم 
يخطب في ساحة التغيير خطبة الجمعة، قام بالطجة الحزب الحاكم 
بمنع خطيب جامع الشوكاني العالمة/ شمس الدين شرف الدين من 
والقضبان  بالعصى  مسلحين  المسجد  إلى  حضروا  حيث  الخطابة، 
قبل  الخطيب  على  وتهجموا  واألذكار،  َبِح  السُّ من  بدال  الحديدية 

وهددوا  الكهرباء،  وأطفؤوا  المنبر،  باب  وأغلقوا  خطبته،  يبدأ  أن 
إلى  أدى  بيت اهلل، مما  داخل  البذيء  بالكالم  الحضور، ورشقوهم 
خطب  إثره  وعلى  الهمجية،  التصرفات  هذه  لمثل  الناس  رفض 

السيد شمس الدين في المحراب، بعد أن تم إغالق منبر الجمعة.

أخي الجندي.. سلمية.. سلمية!

كلما زدنا شهيدا * زادنا اهلل صمودا

الشباب  من  طائفة  آراء  باستقراء  الثورية  التوعية  قامت 
المعتصمين في الساحة، حول مطالبهم من هذه الثورة، وفتمثلت 
أهم مطالبهم في مجموعة من النقاط، و رتبناها على هذا النحو:

1- إسقاط النظام الفردي األسري. 
العامة  والحريات  الحقوق  تكفل  ديمقراطية  مدنية  دولة  بناء   -2
وتقوم على مبدأ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة 

والالمركزية الفاعلة.
3- بناء اقتصاد وطني يكفل حياه كريمة للمواطنين

وعدم  وصورها  أشكالها  بكل  شاملة  تعليمية  نهضة  تحقيق   -4
مصادرتها أو التقييد عليها  ..

يكفل  وبما  األمنية  و  العسكرية  المؤسستين  بناء  إعادة   -5
األمن  أن  أساس  حديثة،وعلى  وطنية   أسس  وعلى  حياديتهما 

والجيش في خدمة الشعب .
الدخل  في  والخاص  العام  المال  من  نهب  ما  كل  6-استعادة 
وأقربائه  صالح  اهلل  عبد  علي  وأرصدة  أموال  وتجميد  والخارج، 
ورموز نظامه في الداخل والخارج وإعادتها للخزينة العامة للشعب.

المهام  كل  القومي وضم  واألمن  السياسي  األمن  جهاز  إلغاء   -7
المعتقلين  كافة  وإطالق  الداخلية،  وزارة  إطار  في  األمنية 

السياسيين.
الوسائل  إلدارة  أعلى  مجلس  وتشكيل  اإلعالم  وزارة  إلغاء   -8
وبما  اإلعالم  وسائل  لكافة  العامة  الحريات  وإطالق  اإلعالمية، 
اإلسالمية  والقيم  والثوابت  الحنيف  ديننا  قواعد  مع  يتعارض  ال 

والوطنية.
9- حل قضيتي صعدة والمحافظات الجنوبية حال عادال والتعويض 

عن األضرار التي لحقت بهما.
إصابة  أو  قتل  على  حرض  أو  تسبب  من  كل  مالحقة   -10
المشاركين في الثورة السلمية، واحتجاجات المحافظات الجنوبية، 
وحروب صعدة، وتقديمهم للمحاكمة العادلة أمام قضاء حر ونزيه، 

وتعويض أسر الشهداء والجرحى وتكريمهم تكريما الئقًا.
11- إلغاء المحاكم االستثنائية والسجون الخاصة.

12- حصر كافة حاالت االستيالء على العقارات واألرضي ورفعها 
إلي المجلس الوطني والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنائب 

العام وإعادتها إلى أصحابها.


