
• ثوابتنا الثورية •
1- استمرار التظاهر والتحرك واإلعتصامات السلمية والحرص على  أن يتم ذلك يف إطار 

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

والذين ثبت تورطهم يف قمع وقتل وتجويع هذا الشعب
3ـ إدانة كل شكل من أشكال االلتفاف على مطالب الشباب الثائر أو التحاور مع النظام 

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

5ـ إدانة املوقف االمريكي والربيطاني واألوروبي املساند للنظام واملساعد على إطالة بقائه 
يف الحكم.

6ـ ضرورة التصعيد بما يضمن املزيد من االحتجاجات لفرض الضغط على النظام وبطريقة 
سلمية وحضارية.

دورية - توعوية تصدرها حركة شباب الصمود يف ساحة 
التغيري بصنعاء
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شباب الثورة : الحوار مع النظام ال يعنينا 

نظام صالح عمل على افرتاء التهم
ويكيلكس يكشف بعض خفايا الحرب يف صعدة واالتهامات املرتبطة بها 

تصعيد امني خطري يف مواجهة الثورة السلمية يرتافق مع محادثات الرياض وأبوظبي
إدانات متواصلة لحادث االعتداء على 
ناشطات وصحفيات يف مسرية السبت

يتضمن فعاليات تحث على التضامن 
االجتماعي وكفالة أبناء الشهداء

إحياء أسبوع الشهيد 

استمرار الدجل األمريكي ..
شباب الثورة على وعي كامل مبا يدور حوهلم

مختلف  يف  السلمية  الشباب  ثورة  عطاءات  مع  بالتزامن 

املحافظات اليمنية ويف الوقت الذي تحصد فيه بلطجية النظام 

العميل وذراعه اإلجرامية املزيد من الشهداء يف مختلف ساحات 

أسبوع  اليمنية  املحافظات  من  عدد  تحيي  والتغيري   الحرية 

الشهيد لهذا العام.

والجوف  صعدة  محافظة  يف  دشنت   املايض  األحد  يوم  ويف 

أسبوع  بذكرى  املتعلقة  األنشطة  العديد من  وعمران وغريها  

الشهيد وعالقة األمة بالشهداء وتكريًما لثقافة البذل والعطاء 

التي قدمتها تلك األرواح  الطاهرة الزكية مقدمًة أغىل ما تملك 

رخيصا يف سبيل الله.

الثقافية  بالربامج  حافل  جدول  عىل  تشتمل  التي  املناسبة   

واالجتماعية تخللها إقامة معارض لصور الشهداء واستعراض 

بعض األفالم التي توثق لحياتهم وسريهم الخالدة باإلضافة إىل 

تنظيم زيارات خاصة ألرضحتهم. 

اهتمت  الفتة   نسوية  بمشاركة  العام  هذا  فعاليات  وتميزت 

املجتمع  ودعت  وذويهم،  وأهلهم  الشهداء  أطفال  بشئون 

يف  الواسعة  الرشيحة  هذه  مع  والوقوف  االجتماعي  للتكافل 

املجتمع التي خلّفها العدوان املتواصل من النظام الظالم..

يربط هذه  متيناً  الفعالية تمثل جرساً  بالذكر أن هذه  الجدير 

األمة  عزة  تحفظ  التي  املعاني  تجسيد  عرب  بماضيها  األمة 

وتشجع عىل الذوبان يف حب الله واسرتخاص النفس واملال يف 

سبيله وتذكر الجيل الحارض بالتضحيات الجليلة التي قدمها 

ساحات  يف  وزرافات  وحدانا  ساروا  عندما  العظماء  أولئك 

الرشف وسقطوا شهداء يف سبيل الله. 

نرش موقع ويكليكس  مجموعة من الربقيات الرسية 
االتهامات  أهم   تنفي  األمريكية يف صنعاء  للسفارة 
إلصاقها  يف  اليمنية  السلطات  اجتهدت  التي 
أو  إيران  من  الدعم  تلقي  مقدمتها  ويف  بالحوثيني، 

السعي إىل إعادة امللكية اإلمامية اىل اليمن .
األمريكية  السفارة  أن  ويكلكس  وثائق  وأكدت 
أجراها  التي  املقابالت  من  عدد  خالل  من  توصلت 
دبلوماسيو السفارة إىل نفي معظم التهم التي سعت 

السلطات اليمنية إىل إلصقاها بالحوثينّي.
رقم  تحمل  التي  الوثيقة  وبحسب 
من  التاسع  يف  الصادرة   )09SANAA2185(
الحكومة  ملزاعم  »خالفاً  أنه  2009م   األول  كانون 
اليمنية، ال يبدو أن الحوثيني يقاتلون الستعادة حكم 

املزيد من  إىل  أنهم  يسعون  الدين«، مرجحًة  رجال 
وممارساتهم  معتقداتهم  واحرتام  الذاتي  االستقالل 

الدينية..
وثائق ويكيليكس كشفت أن عددا من الدول العربية 
الحوثيني  تشويه  يف  اليمنية  الحكومة  مع  تعاونت 
وتصويرهم كجزء من مؤامرة إقليمية تقودها إيران 

لتوسيع نفوذها يف الرشق األوسط.
وأضافت هذه الربقيات: »بعد التيقن من عدم الرغبة 
يف عودة اإلمامة، يصبح الحديث عن أجندة سياسية 

ومطالب اجتماعية للحوثيني، أمراً أكثر واقعية«.
أسمته  عما  تحليلها  يف  األمريكية  السفارة  وتحدثت 
تصدير السلفية إىل محافظة صعدة  وأوضحت أنه 
»عىل مدى السنوات الـ 20 املاضية، شعر الزيدّيون، 

املحافظة،  يف  السكان  غالبية  تاريخياً  مثّلوا  الذين 
السلفية  من  متزايد  نحو  عىل  مهددون  بأنهم 

املتطرفة«.
الربقية  تؤكد  صعدة  يف  اإليرانية  األجندة  وحول 
)09SANAA2186( أنه »خالفاً الدعاءات الحكومة 
معظم  فإن  الحوثيني،  تسلّح  إيران  بأن  اليمنية 
الحوثيني يحصلون  أن  يفيدون  السياسيني  املحللني 
عىل أسلحتهم من السوق السوداء اليمنية، وحتى من 

الحكومة اليمنية نفسها«.
النفي األمريكي للدعم اإليراني للحوثيني تؤكده وثيقة 
أشارت   ،)09SANAA2070( الرقم  تحمل  ثانية 
إىل أن الحكومة اليمنية لم تقّدم أي دليل ُيظهر أن 

اإليرانيني كانوا يهربون األسلحة للحوثيني.

دانت فعاليات شـبابية يف سـاحة 

التغيري االعتداء الـذي تعرضت له 

بعـض الناشـطات والصحفيـات 

اليمنيات يف مسـرية عرص السـبت 

مسـيئا  عمـال  املايض،واعتربتـه 

ويمس بروح الحرية التي يفرتض 

كونهـا  عنهـا  التعبـري  بالسـاحة 

التيارات  اليـوم تحتضـن جميـع 

واالتجاهات التـي يزخر بها يمننا 

الحبيب.

مـن  العديـد  تعرضـت  وقـد   

اللواتي  الناشـطات والصحفيـات 

شـاركن يف مسـرية اسـتنكاًرا ملـا 

صدر عن الرئيس 

فيما تسـتضيف العاصمتني السـعودية واإلماراتيه 

محادثات بشـأن الوضع يف اليمن بمشـاركة  وفدي 

املعارضة والحكومة، واصل النظام تصعيده  القمعي 

عـىل األرض وزفت الثورة اليمنية أربعة شـهداء هم  

نارص محمـد النجار، محمد حسـن العمـري، أنس 

أحمد سـعيد، عبدا للطيف عبدالله عمر،باإلضافة إىل  

60 جريًحـا معظمهم بحالة حرجة ومئات املصابني 

بحاالت االختناق إثر استخدام القوات األمنية املوالية 

لصالح الرصاص الحي والغاز املسـيل للدموع  عىل 

املتظاهريـن الذين خرجوا الثالثاء املايض يف مسـرية 

سلمية بصنعاء جابت شارعي الستني والزبريي .

ويف تعز استشـهد شـخص عىل األقل وجرح آخرون 

أثنـاء إطالق النار مـن قبل قوات األمن عىل مسـرية 

سلمية بتعز ظهر الثالثاء املايض  .

وقد تصاعدت حدة الغليان الشعبي 

شباب الصمود/ متابعات
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عنارص من القوات القمعيـة التابعة للنظام 

ومنهم بلباس مدنـي باالعتداء عىل املظاهرة 

السـلمية التي خرجت إىل شـارعي الزبريي 

والستني .

*   *   *
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تناولنا يف العدد السابق جملة من معاني 
تسليط  اليوم  ونحاول  املدنية  الدولة 
يف  )الجيش(  العسكر  دور  عىل  الضوء 
ظل الدولة املدنية وكانت خالصة الكثري 
من آراء املفكرين والباحثني أن »مدنية 
الدولة« تعني أنها غري عسكرية؛ أي أن 
الترشيعية  الدولة وسلطاتها  مؤسسات 
منتخبون  مدنيون  يديرها  والتنفيذية 
يخضعون للمساءلة واملحاسبة الشعبية 
العام(  والنقاش  الدورية  )االنتخابات 
قضائية  سلطة  قبل  والقانونية)من 
الدولة  يف  الجيش  ويكون  مستقلة(. 
تبتعد  مستقلة،  وطنية  مؤسسة  املدنية 
السياسة  شؤون  إدارة  يف  التدخل  عن 
وفاعلية  بكفاءة  دورها  ألداء  وتتفرغ 
بعده  ىف  خاصة  القومى  األمن  لحماية 

العسكرى..  
الدستورية  املؤسسات  بناء  أن  وبما 
الدولة  متطلبات  أهم  من  واحدا 
املؤسسة  أن  الطبيعي  فمن  املدنية 
ذلك،  من  استثناء  ليست  العسكرية 
لوزارتي  التابعة  املؤسسات  أن  بل 
األمنية  واملؤسسات  والداخلية  الدفاع 

تشكيالتها  يف  تعتمد  أن  يجب  املختلفة 
املعيار  املواطنة  تعد  شفافة  معايري 
الوحيد لالنتساب إليها، كما أّن الكفاءة 
للطبيعة  أساسية نظراً  والخربة معايري 
باعتبارها  املؤسسات  لهذه  االستثنائية 
وحماية  األمني  الوضع  عن  مسؤولة 

الدستوروالنظام العام. 
العسكر  حكم  عالقة  عن  الحديث  إن 
قاعدة  من  أساساً  ينبع  بالديمقراطية 
الحكم  وظيفتهم  ليست  العسكر  أن 
هي  الحكم  يف  األساس  وأن  والسلطة، 
السلطة السياسية املدنية التي تأتي عن 

طريق االنتخاب أو القبول الشعبي .
الذي  بالقدر  إنه  القول  يمكن  لذلك 
عن  املؤسسات  هذه  فيه  تبتعد 
املحاصصة الحزبية واالثنية والطائفية،  
القومي  التعصب  عن  بنفسها  وتنأى 
والديني والطائفي  والتجاذب السيايس 
والتنافس االنتخابي،  فإنها تكسب ثقة 
عىل  الحفاظ  سبل  لها  وتتيرس  املواطن 

أمن واستقرارالبالد،  
وتثقيف  الفكري  التأهيل  يخص  وفيما 
يتم  العسكرية  املؤسسة  منتسبي 

التي  العليا  واملثل  القيم  عىل  االعتماد 
عىل  والتأكيد  السماوية  الرشائع  تقرها 
والتعايش  املدنية،  الحقوق  احرتام 
ونرش  الوطنية  والوحدة  املشرتك 
ونبذ  اإلنسان،  وحقوق  التسامح  ثقافة 

الكراهية والعنرصية.  
تكون  ان  ينبغي  التي  الجيش  مؤسسة 
محايدة عن حمى التنافس السيايس بني 
التدخل   يف  لها  القوى واألحزاب يحق 
تقتضيها  نادرة  حاالت  يف  العام  الشأن 
عدم  حالة  أوال  استثنائية  ظروف 
ىف  الجيش  ليتحول  السياىس  االستقرار 
والحامى  املحافظ  دور  إىل  الحالة  هذه 
الدولة  الدستورية وهيكلية  للمؤسسات 
ومصالحهم  السلطة  لرجاالت  وليس 
التي  الثانية  الحالة  أوالفئوية.  الخاصة 
حال  يف  املبارش   التدخل  للجيش  تبيح 
تهدد  خطرية  وأزمات  فوىض  حدوث 
العسكرية  املؤسسة  فتتدخل  البالد 
إلعادة االستقرار وتهيئة الظروف إلقامة 
مدنية،  لحياة  والعودة  رشعية  حكومة 
وليس لالستيالء عىل السلطة أوممارسة 

الوصاية عىل مؤسسات الحكم املدني.

كما كانت حرًبا إعالمية قذرة ضد إخواننا يف صعدة خالل الست الحروب، اليوم بتكرر السيناريو يف ثورة الشعب 
وأرضب لكم بعض األمثلة كالتايل:

* حروب صعدة:
- متمردون عىل الدولة.

- يتلقون دعًما من إيران.
- أداة لتنفيذ أجندة خارجية.

- يقومون بقتل كل من يعارضهم أو يرفض االنضمام إليهم.

- يختطفون النساء من البيوت ويقيمون زواج املتعة... إلخ.
- لديهم دعم أسلحة من دول إقليمية.

- قاموا باالعتداء عىل مراكز الدولة وأقسام الرشطة 
وغريها.

- تربير ارتكاب املجازر وتسليح املرتزقة )البشمركه( 
للدفاع عن أعراضهم وأنفسهم وقراهم.

جانب  إىل  وسيدافع  التمرد  ضد  بأكمله  الشعب   -
الدولة حتى دحر املتمردين.

- يحلمون بعودة اإلمامة وإرجاع عقارب الساعة إىل الوراء.
- ينقلبون عىل أي اتفاق معهم ويحملون السالح يف 

وجه الدولة.
- االتفاق الذي وقع معهم يف دولة قطر كان خطأً.

- عليهم تشكيل حزًبا سياسيًّا يف إطار الديمقراطية 
وفًقا للدستور.

* ثورة الشعب :
- خارجون عن الرشعية الدستورية.

- يتلقون دعًما من قطر.
- لديهم أجندة خارجية.

- يعتدون عىل كل من يحمل صورة الرئيس.
- يختلطون يف ساحات التغيري والحرية...إلخ.

- يخبئون األسلحة يف الخيام.
واملحالت  البيوت  أصحاب  عىل  باالعتداء  يقومون   -

املجاورة لساحات االعتصام.
- تربير ارتكاب املجازر وتسليح املرتزقة )البالطجة( 

للدفاع عن بيوتهم ومحالتهم وحاراتهم.
- الشعب كله ضد الخروج عىل الرشعية الدستورية 

وهو مسلح وسيدافع عن نفسه.
- يذهبون إىل تقسيم اليمن إىل أربع دويالت.

- قدمنا لهم كل املبادرات إال أنهم يجرون اليمن إىل 
مربع العنف والحرب األهلية.

- اتفاق فرباير مع املعارضة كان خطأً.
- نحن مع مطالب الشباب وندعوهم لتشكيل حزب 

سيايس لهم.

وبذلك يتضح أن النظام يقوم بتنفيذ املخططات الصهيوأمريكية من خالل:
الطائفية واملذهبية يف حروب صعدة )سنة – شيعة(  

تقسيم اليمن يف ثورة التغيري )شمال – جنوب(  
التي حرضت إىل ميدان السبعني يف جمعة )الحوار( هي نفسها  النظام بأن الجماهري املؤيدة  أما ما قاله رأس 

جماهري 2006...إلخ. فهو محق بذلك لألسباب التالية:
1- تم رشاؤهم باملال للحضور كما اشرتاهم النتخابه.

2- أن القلة التي حرضت يف ميدان السبعني )من كل مديريات الجمهورية( هي نفسها التي رشحته.
وأن األغلبية التي حرضت إىل ساحات التغيري )يف عموم محافظات الجمهورية( هي التي أسقطت عنه الرشعية 

الدستورية حينها.
فلمن الرشعية الدستورية

للشعب أم للتزوير ؟؟!!

لم تكن ثورة اإلمام الحسني )ع( 
مـن أجل اسـقاط نظـام الحكم 
السيايس األموي الوراثي املستبد 

فقط عىل أهمية تلك العملية !
ولكنـه ثار لقلب نظـام األخالق 
السيئة التي سـادت حياة الفرد 
واملجتمـع عىل مسـتوى الحاكم 
األولويـة  أن  غـري  والرعيـة، 
العالجية صّوبها األمام الحسـني 
)ع( إىل املنبـع الذي كانت تصب 
منـه الرذائـل كلها عـىل رؤوس 
)الحاكـم  بــ  متمثـاًل  األمـة، 
بصفتـه  ال  والفاسـد(  املسـتبد 
حاكماً فاسـداً ومجاهراً بالفسق 
بـل بصفتـه  فقـط،  والفجـور 
مؤسسـاً ملنهج إنحرايف شـمويل 
خطـري يف األمة. مثـل ذلك كمثل 

الحريق عندمـا يندلع ليلتهم كل 
يشء أمامه فيتوجـه اإلطفائيون 
الحاذقـون إىل مصدر اإلشـعال 
ومنبع األخطار، وإن كان ذلك ال 
يمنع غريهـم أن يعملوا جهدهم 
الفرعيـة من  الحرائـق  إلطفـاء 

حوله.
إن السياسـة الفاسـدة والنظام 
واملجتمع  الناهـب،  واالقتصادي 
املفككـة  واألرس  املتحـارب، 
واألفـراد  املتفشـية  واألمـراض 
املغيّبـة،  والحلـول  الضائعـون 
كل ذلـك نتيجـة انعـدام الرؤية 
األخالقيـة الصالحـة والشـاملة 
إىل اإلنسـان والحيـاة وقـد كان 
الحسـني ثائـراً مـن أجـل هذه 

املنظومة البنيوية.

للمتأمـل يف  وهـذا مـا يتضـح 
بيانات اإلمام الحسني وخطاباته 
الفريدة يف  اإلنسـانية  ومواقفـه 
طول املسرية التي رسمها وصوال 
إىل كربـالء الداميـة حتى لحظة 

عروج روحه الزاكية.
أنـه  أعلـن  )ع(  اإلمـام  أليـس 
سائر إىل الشـهادة، فالسائر إىل 
الشهادة ليس سـائراً نحو تقلّد 
إىل  بنفسـه  والوصـول  الحكـم 
السـلطة السياسية للمجتمع، بل 
يريـد بعمليته الفدائيـة أن يهز 
ضمري األمة الساهية، علّها تنتبه 
وتسـأل نفسـها ملاذا أقدم سبط 
الرسـول )ص( إىل هذه العملية 
ثم تنبش يف األسـباب واألهداف 
وتتحرك نحو األصالح الجذري.

الجيش يف الدولة املدنية 

ما أشبه اليوم بالبارحة!!
الكذب ملة واحدة

تصعيد امني خطري

إدانات متواصلة

الرؤية األخالقية يف ثورة اإلمام الحسني 
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األسـبوع املـايض إزاء اسـتمرار النظـام يف 

اسـتهداف الثـورة السـلمية واملتظاهريـن 

بشـتى وسـائل القمـع  وتجاهـل مطالـب 

جديدهـا  ويف  النظـام،  بإسـقاط  الشـعب 

اسـتخدام املاء النتن لرش املتظاهرين خالل 

املسـريات السـلمية واختطاف أربع طبيبات 

كن يقدمـن الخدمة الطبيـة للمصابني، هذا 

وشـهدت عدة محافظات يمنيـة مظاهرات 

حاشـدة، وعصيانـا مدنيا يف البعـض منها 

ضمـن حملـة التصعيـد املطالبة بإسـقاط 

النظام وتنديدا بمجازر النظام .

ففـي صعدة خـرج االثنني املـايض عرشات 

اآلالف يف مسـريات حاشـدة جابت شـوارع 

املدينـة ورددت شـعارات منـددة بمجـازر 

النظام  بحق املعتصمني السلميني يف صنعاء 

وذمـار، وخطابات صالح املسـيئة لليمنيات 

املعتصمات يف ساحات التغيري والحرية.

ويف الحديدة تظاهر اآلالف يف مسريات جابت 

شوارع املدينة مطالبة برحيل الرئيس صالح، 

وشـهدت معظم أحياء املدينة عصيانا مدنيا 

اسـتجابة لدعوة شـباب الثورة الذي حددوا 

يومي االثنني واألربعاء موعدا لعصيان مدني 

تصعيـدي ضمن خيارات الحسـم السـلمية 

للثورة ترافق مع إرضاب جزئي يف العاصمة 

صنعاء شـمل العديد من املحالت يف شوارع 

هائل والدائري والزبريي، كما شهدت كل من 

تعز وعدن وإب وحرضموت تظاهرات ملئات 

اآلالف جابت شـوارع املدن الرئيسية تنديدا 

بمجازر النظام يف ذمار وصنعاء .

ويأتـي هذا التطور الخطـري أيضا يف الوقت 

الذي أبدى فيه شـباب الثـورة رفضهم ألي 

شـكل من الحوار مع النظام وأنه ال خيار له 

سوى الرحيل الفوري، وباعتبار أن ساحات 

التغيري والحرية هي الركن األهم واألسـايس 

يف أحداث الثورة اليمنية .

املعارضـة  وفـدي  زيـارة  ترافقـت  وقـد   

والحكومـة إىل الريـاض األحـد املـايض مع 

أحـداث عنـف شـهدتها العاصمـة صنعاء 

سـقط خاللهـا أكثـر مـن 1100 مصـاب 

بالرصـاص الحـي وقنابل الغاز إثـر إقدام 

الجمعة  فجر  أشخاص  أربعة  قتل 
املاضية بينهم ثالثة جنود يف عملية 
تهريب لسجناء محكومني باإلعدام 
بمحافظة  املركزي  السجن  من 
أمنيه  مصادر  واتهمت  عمران، 
العملية،  بالتواطؤ يف  السجن  إدارة 
عن  مستغربة  تساؤالت  وأثارت 
كيفية تم إدخال أسلحة إىل السجناء 
منطقة  يف  الواقع  السجن  داخل 

»سحب«.
حرّاس  إن  املصادر  تلك  وقالت 
تفاجئوا  بعمران  املركزي  السجن 
عند الفجر من يوم الجمعة املاضية 
من  للنريان  السجناء  بإطالق 
زنازينهم صوب الجنود ما أدى إىل 
أربعة  وإصابة  جنود  ثالثة  مقتل 
آخرين. ولم يعرف كيف تم تهريب 
السالح إىل السجناء،وتمكن 10 من 

أحكاماً  بحقهم  الصادر  السجناء 
باإلعدام من الفرار فيما قتل احدهم 
بعد تبادل إلطالق النار مع حراس 
الذين تمكنوا من  السجن ومن بني 
عبدالعزيز  املتقاعد  الطيار  الفرار 
»ماشا  قتل  بتهمة  املدان  العبدي 
الديانة(،  النهاري« )يهودي  يعيش 
والذي كان من املفرتض تنفيذ حكم 

اإلعدام بحقه مطلع هذا العام .

تهريب سجناء محكومون باإلعدام

صالح من إساءات طالت النساء املعتصمات 

يف ساحات التغيري والحرية إىل مكتب النائب 

العام عرص السـبت املايض إىل اعتداء همجي 

من قبل عنـارص يف لجنة النظـام وجنود يف 

الفرقه األوىل مدرع.

وقد دان اللقاء املشرتك االعتداء واعتربه عمال 

منافيـا ألهـداف الثـورة وتطلعات الشـعب 

النبيلة يف التحرر واالنعتاق من أرس التخلف، 

كما دان حملة التشـهري التي أعقبت االعتداء 

يف بعض املواقع اإلخبارية وشـبكة التواصل 

االجتماعـي ضد هؤالء الناشـطات ودورهن 

الفعال يف الثور الشعبية السلمية.

وقال محمد قحطان: إن املجلس األعىل للقاء 

املشرتك سيقف يف جلسـته القادمة عند هذا 

الحادث املؤسـف للكشف عن الذين ارتكبوه 

واتخـاذ عدد مـن التدابري واإلجـراءات ملنع 

تكرار ما حدث.

مـن جانبها دانـت نقابـة الصحفيـني هذا 

االعتـداء الـذي طال عـددا مـن اإلعالميات 

ودعت إىل فتح تحقيق بشأنه.

رشكاء،  الهم  يف  كلنا 
خرجت  املعاناة،  وحدتنا 
اليوم  العربية  الشعوب 
يف أكثر من مكان، وكانت 
اختالف  عىل  األنظمة 
عقلية  ذات  أشكالها 
ولكن  متقاربة،  قمعية 
األساليب  أخطر  من 
وأكثرها وحشية وهمجية  
الثورة  رياح  مواجهة  يف 
الشعبية العربية ما تقوم 
البحرين  حكومة  به 
التدخل  بقوات  مدعومة 
سياسة  من  السعودي 
وتدمري  املساجد  هدم 

املؤسسات الدينية والتعليمية، وال زالت 
تتحدث  البحرين  من  القادمة  األخبار 
نكاية  املساجد  من  الكثري  هدم  عن 
باملجتمع الثائر وسعيا لرتكيعه وتدمري 
إرادة االستمرار يف الثورة السلمية وعىل 

صمت  ووسط  املاضية  األسابيع  مدى 
العربية  الدول  جامعة  قبل  من  مريب 
واملجتمع  اإلسالمي  املؤتمر  ومنظمة 
البحرينية  السلطات  تواصل  الدويل 
وقوات درع الجزيرة هدم دور العبادة 

يف املدن والقرى البحرينية.

إن األزمة البحرينية بقدرما 
الحكومات  عجرفة  كشفت 
أيضا  كشفت  فقد  املرتهنة 
العربية  النخبة  ضعف  عن 
مخططات  مواجهة  يف 
النعرات  وإذكاء  التقسيم 
القبلية والجهوية والطائفية 
لحرمان الشعوب من حقها 

يف الحرية والكرامة.
مطالبة  العربية  النخبة  إن 
لها من  بما يخطط  بالوعي 
تدمري داخيل وخارجي وأن 
يكمن  الحل  أن  جيدا  تعي 
يف منارصة كل الثائرين عىل 
كان  أيًّا  واالستبداد  الظلم 
طائفته  أو  معتقده  أو  لونه  أو  شكله 
وبعدها، سنكتشف بسهولة أن الحرية 
تسع الجميع وأن البلد أكثر من جميع 
قادرة  الشعوب  خريات  وأن  ساكنيه 

عىل إطعام كل الجياع.

سياسة هدم املساجد يف البحرين
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يف  الفساد  وصار  الزبى،  السيل  بلغ  لقد 
السماء،  أنف  منها  ينفر  رائحة  ذا  اليمن 
من  ساكنا  صالح  عيل  يحرك  لم  فلماذا 
أجل محاربة الفساد، هل كان رشيكا فيه؟ 
أن  نستطيع  ال  نحن  به؟  جاهال  كان  أم 
حجم  عرفنا  إذا  سيما  ال  به،  الظن  نحسن 
حجم  لنا  يبني  نموذج  وهذا  الفساد،  هذا 
يفرتض  أن  معه  يقدر  ال  الذي  الفساد  هذا 
جهل الرئيس بما يحصل، فالتقرير الثاني 
جاك(،  )يمن  الفساد  ملناهضة  لصحفيون 
وصحفيات بال قيود، حول الفساد يف اليمن 
لعام 2008م يقول ما يعجب له كل عاقل، 

وإليكم نماذج منه: 
حجم الفساد يف مصفاة عدن :

املال  عىل  استيالء   70،200،000،000
العام

وجه  بدون  الرصف   47،464،935،711
حق

 684،944،974 التالعب باملناقصات
 1،360،896،912 تجاوز يف املرصوفات

 440،883،645،530 التالعب يف تحصيل 
الرضائب و املستحقات العامة

الخاصة  الصناديق   6200،000،000  
وتجنيب الحسابات

 90،000،000،000 رصفيات غري مربرة
 68،600،000،000 تجنيب الحسابات

 املجموع
725،394،423،127 

الفساد يف وزارة الصحة.
359،310،480 الرصف دون وجه حق

 12،617،816،544 التحايل عىل املزايدات 
و املناقصات العامة

 316،375،846 استيالء عىل املال العام
 340،000،000 عدم ترشيد االنفاق

 املجموع
13633،502،870 

للمياه  العامة  املؤسسة  يف  الفساد  حجم 
والرصف الصحي

4،084،380،000 الرصف بدون وجه حق
 2،445،085،000 املناقصات

 950،000،000 تحصيل املستحقات
 املجموع 

7،479،465،000
حجم الفساد يف الزراعة

واالستيالء  االستحواذ   1،800،000،000
عىل املال العام

 5،000،000 تعثر املشاريع بسبب اإلهمال 
وسوء اإلدارة

5،000،000 االستيالء عىل املال
 املجموع

1،810،000،000
حجم الفساد يف الرضائب

تجنيب   150،000،000،000 الرضائب 
الحسابات

التالعب يف تحصيل   432،000،000،000
املستحقات

 240،000،000 االستيالء عىل املال العام
 املجموع

582،240،000،000 
حجم الفســاد يف الكهرباء :

تحصيل  يف  التالعب   15806000000  
املستحقات

 140،000،000،000 البذخ وعدم ترشيد 
اإلنفاق

املناقصات  يف  التالعب   70،700،000
واملزايدات

 45،988،500 االستيالء عىل املال العام
 املجموع 

155،922،688،500
حجم الفساد يف التعليم الفني

 الجهة املبلغ نوع املخالفة
تعثر   2،977،245،485 الفني  التعليم   

املشاريع
 3،706،760،602 التالعب يف املناقصات

 املجموع 
6،684،006،087

حجم الفساد يف التعليم العايل :
21،000،000 تجنيب الحسابات

 املجموع 21،000،000
الفساد يف الرتبية والتعليم :

ترشيد  وعدم  البذخ   1،700،000،000
االنفاق

 740،962 تجنيب الحسابات
 املجموع 1،700،000،000

 حجم الفساد يف اإلعالم :
ترشيد  وعدم  البذخ   480،000،000  

االنفاق
 املجموع 480،000،000
حجم الفساد يف الرياضة :

 1،000،000 االستيالء عىل املال العام
املجموع 1،000،000

حجم الفساد يف الصناعة :
 8،800،000 االستيالء عىل املال العام

 املجموع 8،800،000
 حجم الفساد يف القضاء :

املال  عىل  االستيالء   5،080،000،000  
العام

 املجموع 5،080،000،000
 حجم الفساد يف االنتخابات:

751،810 الرصف دون وجه حق
 17،000،000 االستيالء عىل املال العام

املجموع 17،751،810
حجم الفساد يف األوقاف :

750،000،000 االستيالء عىل املال العام
 املجموع 750،000،000

حجم الفساد يف صندوق النظافة :
302،264،000 التالعب يف املناقصات

 املجموع 302،264،000
 حجم الفساد يف املحليات :

املال  عىل  االستيالء   11،168،000،000
العام

 4،000،000 رصفيات غري مربرة
تحصيل  يف  التالعب   28،000،000  

املستحقات
 30،000،000 التحايل عىل املناقصات

 9،909،000 مشاريع متعثرة
 3،967،892 االهمال وتعثر املشاريع

 املجموع 11،243،876،892
الفساد يف جهات أخرى :

327،000،000 التحايل عىل املناقصات
 42،228،867،000 تعثر املشاريع بسبب 

األهمال وسوء اإلدارة
عىل  االستحواذ   4،984،169،000  

املساعدات والقروض
 46،000،000 الرصف بدون وجه حق

 املجموع 47،586،036،000 

*  *  *

سلمية جدا.. جدا
للمرأة  نرصة  األحد،  مسرية  إىل  بالدعوة  سمع 
اليمنية، ملا نالها عىل لسان املسئول األول يف البالد!!

أناقة  من  تخلو  ال  خفيفة   ثيابا  فارتدى  استعد 
ألجله  الذي  الهدف  لسمو  احرتاما  عليها،  حرص 
الناس  اندفاع  مدى  الحظ  املسرية  بدء  ويف  خرج، 
وجوههم  يف  تأمله  خالل  من  بقضيتهم  وإيمانهم 

وتحركاتهم وتفاعلهم.
أم  وسطها  يف  أهو  يدري  ال  وهو  املسرية  تحركت 
والجموع  كثرية،  فاألعداد  نهايتها؟  من  قريب  أنه 
غفرية، واملسرية ممتدة، لكنه رأى الكثري من البرش 
أمامه وخلفه، وهم يحملون الالفتات التي تركز عىل 
وتطالبه  منها،  نال  من  عىل  وتتهكم  املرأة،  قضية 

بالرحيل الفوري.
وأثناء عبور املسرية يف الشوارع كانت نوافذ البيوت 
تحييد  عىل  الحريصني  عليها،  باملتزاحمني  تضيق 
الحشود، وعىل رفع إشارات النرص والتأييد لهم، ثم 
التعبري عن ذلك كله من خالل رمي الورد والحلوى 

عليهم يف أكثر من شارع وحارة.
حوله  من  يرى  وهو  متفائال  وبدا  ذلك  رّسه 
أن  نظره  ولفت  والتفاؤل،  البرش  يشاطرونه 
العنف،  أدوات  من  أداة  أي  يحملون  ال  املحتشدين 
أو وسيلة يحتاطون بها ملواجهة أي خطر أو عدوان 
من أي نوع، فحدث نفسه قائال: إنها حقا سلمية.. 

سلمية جدًّا.
- ال يدري  الجيش  أو  تواجدا مكثفا لألمن  والحظ 
بالضبط - يف شارع الزبريي، وهم يسدون الشارع 
حتى ال تذهب املسرية يسارا يف اتجاه جولة كنتاكي.

زمالءه  لريى  الجزائر  شارع  إىل  املسرية  وصلت 
مواجهة  يف  الصمود  محاولني  املسرية  مقدمة  يف 
الصمود  فيها  العساكر، سالحهم  مع  متكافئة  غري 
والثبات، ومحاولة التقدم بصدورهم العارية، وبدأ 
مكافحة  سيارات  ويرى  الرصاص  صوت  يسمع 
وقد  واستمر يف سريه  الغاز!  رائحة  الشغب ويشم 
زادت  تقدم  وكلما  التفاؤل،  مشاعر  عنه  ذهبت 
تقدم  ولكن  آثارها،  عليه  وظهرت  الغاز،  رائحة 
حتى عجز عن التحمل فرتاجع معه آخرون، وهكذا 
بني مّد وجزر، حتى تقدمت سيارات الرش ووصل 
إليه ماؤها الذي أدهشته رائحته القرفة، إنها رائحة 
الذي  املستوى  أحقر  ما  للهول!!  يا  املجاري!  مياه 

وصل إليه هؤالء!
وكثر  والفر،  والكر  والجزر،  املد  طال  أن  وبعد 
املصابون، وضاقت الحال، وبدا أن الجمع سيحارص 
املسرية،  خلف  من  أقبلت  التي  العساكر  سيارات 
منه، وكانت  الذي جاءوا  الشارع  إىل  الجميع  اتجه 

املفاجئة!!
الحشود  نحو  فتقدموا  الجنود  النشوة  أخذت  فلقد 
املرتاجعة، قاذفني قنابل الغاز، وهم يضخون مياه 
تدافع  إىل  أدى  مما  وقوة،  برسعة  القذرة  املجاري 
يكاد  جعلته  بصورة  الضيق  الشارع  يف  الحشود 
ورغبة  التوازن،  باختالل  يشعر  بدأ  وعيه،  يفقد 
التقيؤ، وإرهاق شديد، وهو يتحامل عىل نفسه  يف 
وسط الجموع املتدافعة التي تركض بصورة مؤملة 
ال تدري ما أمامها، فرتكب كل يشء يف طريقها يف 

هلع وذهول.
التفت إىل الوراء لحظة فإذا نشوة الجنود فد زادت، 
ودفعتهم إىل مزيد من التقدم، ومالحقة الناس، رغم 
شدة الزحام والتدافع، وما نتج عنه من اختناقات 
الكثري،  وجرح  بعضهم،  سقط  حيث  وإصابات، 
وتأذوا بصورة بالغة. وزاد من دهشته تلذذ الجنود 
وتماديهم يف  الجموع،  إذالل  يف  باملشهد، ورغبتهم 
الغاز،  قنابل  وإطالق  والتقدم،  القذر،  املاء  ضخ 
وتعقب الناس حتى شارع الزبريي، ثم منه إىل قرب 

منفذ شارع هايل.
أنهكت  وقد  هناك،  أنفاسها  تلتقط  الجموع  بدأت 
من  ينل  لم  وإن  اإلعياء،  منها  ونال  أجسادها، 
اللحظة  هذه  ويف  وصمودها.  وإرادتها  عزيمتها 
مشاهده  ويستعيد  حدث،  فيما  بمرارة  يفكر  راح 
الجندي  العالقة بني  لحقيقة  إدراكه  منه  زاد  بألم، 
ورسم  لها  أسس  التي  العالقة  هذه  واملواطن، 

معاملها هذه النظام الفاسد املجرم.

يسـتخدم الرئيـس الصالح ورقـة الدين و 
العلماء خدمة ألهدافه السياسـية والحربية.

وقـد وجد ضالتـه يف عدد من وعـاظ البالد 
وخطبـاء الفتنـة وعلماء السـوء يزينون له 
الباطل ويحلون له الحرام من سـفك للدماء 

وهتك لألعراض ورسقة ثروات الشعب..
فمن حرب املناطق الوسـطى اىل حرب 94م 
فحـرب  صعـدة بجوالتها السـت  خاضها 
املخلوع صالـح  بمباركة الفتـاوى الدينية 
التـي  طلبت من فخامته اجتثاث املواطنني، 
وطبـل علمـاء البـالط وزمروا عـىل ايقونة 
خطاب السلطة التخويني الطائفي وألبسوه 

املسوح الرشعية.  
 ويف مواسم االسـتحقاقات االنتخابية يقوم 
فقهاء السـلطان بإصدار فتاوى عدم جواز 
منافسة الرئيس الذي جاء عرب الديمقراطية 
بزعمهـم فيما يسـتمد رشعيتـه الدينية من 
علماء يكفرون )الديمقراطيه(، إنها عصدة 
لكنها ليست أسوأ مما جرى خالل الحروب 

الستة يف صعدة.
اختطاف السـلطات املسـتبدة للدين ليس وليد 
اللحظـة ولكنـه ماركـة قديمة تلقفهـا الطغاة 
املعـارصون يف الوطن العربي من عمق التاريخ 

العربي  
وعنـد اسـتعراض مرحلـة صدر اإلسـالم 
خاصة الفرتة التي تحول الحكم فيها وراثيّا    
نجـد ان الـرصاع الـذي دار بني املسـلمني  
سببه سياسة اغتصاب السلطة والتفرد بها 
ومالحقـة املعارضني السياسـيني والتنكيل 
بهم عن طريق توظيف الدين لخداع العامة 
وتزويـر الحقائـق  وهكذا عىل مـر القرون 
ومحاولـة  الحكـم  كـريس  كان  املتتابعـة 
احتكاره هو الـرس الكامن وراء املآيس التي 
عاشها املجتمع العربي-اإلسالمي  اىل اليوم 
وقـد أدان القـرآن الكريـم هـذه الظاهـرة 
الخطـرية وندد بمحريف الكلـم عن موضعه 
أي الذيـن يأولون أيات القـرأن والنصوص 

الدينية بما يخدم مصالحهم الذاتية
و كانـت الدولـة األمويـة أول مـن تبنـى 
فكـر الجربّية سياسـياً، ثـم تبعتهم يف ذلك 
الدولـة العباسـية، و مـن بعدهـا معظـم 
الـدول اإلسـالمية يف التاريخ اإلسـالمي اىل 
اليـوم..    األيديولوجيـا الجربيـة نّظـر لها 
أصحـاب السـلطة الجديدة، و مـن أصبح 
يـدور يف فلكهم من العلماء، فقد زعموا   أن 

املايض خري مـن الحـارض، و الحارض خري 
من املسـتقبل.....««و حاولـت األيديولوجيا 
الجربيـة  توظيـف النص الدينـي  لتجريد 
اإلنسـان من قدرته عىل االختيـار، والتمييز 
بـني القبيح و الحسـن العقليـني، و فرض 
الطاعـة ألصحـاب السـلطان، و لم يقترص 
التنظـري للعقيـدة الجربيـة عـىل أصحاب 
السـلطة، بـل ُجنـد له خطبـاء املسـاجد، 

والشعرا، و القصاص، و بلغ األمر إىل وضع 
أحاديث ونسـبتها اىل الرسـول الكريم عليه 

وآله الصالة والسالم.
الخليفـة األموي و العبايس، يظلم، و يرشب 
الخمـر، و يرتكب أشـنع الكبائـر، ثم يأمر 
الناس بمبايعته، ألن الناس و بكل بسـاطة 
ال يملكـون الحرية يف عصيانـه، أو إزاحته 
عن سّدة الحكم، و هو عىل ما هو عليه بأمر 
إلهي؛ ألنـه »ويل األمر« الذي ُذكر يف القرآن، 

كما رّوج لذلك منظرو »الجربّية«!!  
لقد انشـطرت مؤسسـة الدين لـدى العرب 
واملسـلمني باألمـس واليـوم إىل شـطرين: 
فقهـاء البـالط، وفقهـاء األمـر باملعـروف 
والنهي عن املنكر، فقهـاء البالط هم الذين 
نظـروا لطاعـة ويل األمر والحكـم الوراثي، 
وعلمـاء الدين الحقيقيني هم الذين عارضوا 
الحكـم  ورفضـوا  االسـتبدادية  السـلطة 
الوراثـي مطالبـني بـأن يختار املسـلمون 
األفضـل بينهم ليسـرّي شـؤونهم. وتعرض 
أنصـار هذا التيـار نتيجـة مواقفهم للنفي 
والتعذيـب والصلب وأكتفي هنا بذكر قصة 
سعيد بن املسيب وهو تابعي من كبار علماء 
اإلسـالم فقد طلب منه وايل املدينة وهو ابن 
عمه أن يبايع للوليد وسيلمان ابني عبد امللك 
بن مـروان فرفض فجرد مـن ثيابه وألبس 
ثياب من شـعر وتم جلده مائة سوط وحلق 
رأسه ولحيته، وأوقف يف السوق يتفرج عليه 

الناس.
هـل كان سـعيد بن املسـيب يمثـل خطرا 
عـىل الحكم األموي وهـو يف أوج قوته؟ أبدا 
ولكن كما قـال عبد امللك بن مـروان لواليه 
عىل املدينة:انتقـم منه حتى ال يتجرأ الناس 

علينا، فقدم مثاال للرتهيب.
وهكـذا ومنذ زمن مبكر نجح االسـتبداد يف 
جـر رغبات العلماء وشـهواتهم اىل بسـاط 
السـلطان  إلضفاء الرشعية الدينية عىل كل 

ما يأتي من سلوك سيايس.  

كلهم سارقون.. كلهم لصوص!

الدين يف خدمة السلطان..
ملحة تاريخية 
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أو  أو مكروه   أرادنا يف مكاننا هذا من جميع خلقك بسوء  اللهم من 
رض، من قريب أو بعيد، من أحرار أو عبيد، بيده أو لسانه، أو أضمر 
عنا رشه،  وكف  مكره،  به  وأِحـق  فاجرح صدره،  قلبه،  يف  لنا سوًءا 
وادفع عنا رضه، وأعجم عنا لسانه، وبت بنانه، وأرعب جنانه، وزلزل 
بغيضه،  وَأَِمتُْه  بنفسه  واشغله  سلطانه،  وأذل  أعوانه،  وفرق  أركانه، 
واقطع دابره، واشغل خاطره، وابرت عمره، واستأصل شأفته، وانكس 
هامته، واقصم قامته، وعجل دماره، وبدد أنصاره، وقرب بواره، 

واحطم  ولده،  وامحق  جرثومته،  واقتلع  شمله،  وفرق  ماله،  وأهلك 
بلده، ورشده يف البالد، وال تبق له ظلًفا يتبع ظلفا، وال حافرًا يتبع 
حافرا، اللهم ارصف رش من نصب لنا كيده، وشهر لنا سيفه، وجرد 
علينا حده، وبسط إلينا بالسوء يده، حتى ال يصل إلينا مكروهه، أبًدا، 
واقبض عنا يديه، وأقعد رجليه، وخذ قلبه من بني جنبيه، واطمس 
عنا برصه، واختم عىل سمعه، واشغله بظالم غشوم، وجبار حطوم، 

يصده عنا، ويمنعه منا، إنك عىل كل يشء قدير.

أمريكا والوعي الثوري

من دعاء الحطيم

الدجل  لعبة  تلعب  أمريكا  تزال  ال 

وتمارس  الشعوب،  عىل  الكربى 

املظلمة، ولكن  الزوايا  دوًرا خبيثًا يف 

هيهات أن ننخدع بها، أو أن نصدق 

أنها تسعى إىل خري، فهي عندما تتخذ 

موقًفا ما ال تصدر عن نزعة أخالقية 

عبدالله  عيل  عىل  ثورتنا  يف  ونحن 

عمالء  أحد  عىل  نثور  إنما  صالح 

مساندة  لوال  أنه  ونعرف  أمريكا 

عنا  رحل  قد  لكان  اليوم  له  أمريكا 

تجد  لن  فأمريكا  البعيد،  األمس  منذ 

شخًصا مثله يخدم مصالحها السيما 

تخفي  ال  التي  إلرسائيل،  دعمه  يف 

املتهاوي،  نظامه  سقوط  عىل  قلقها 

وهل يقلق الصديق إال عىل صديقه!

لفرتة  السلطة  بكريس  تمسكه  وما 

أطول من سابقيه ابن عيل يف تونس، 

بظرف  مقرتن  إال  مرص  يف  ومبارك 

أن  فما  أمريكا،  مع  أولئك  عالقة 

طالبت أمريكا أولئك الحكام بالرحيل 

وتهاوت  عقدهم،  انفرط  حتى 

أنظمتهم القمعية، وولوا مدبرين، يف 

أوقات قياسية، ونحن هنا لن ننتظر 

الحمراء  البطاقة  تربز  حتى  أمريكا 

لعيل عبدالله صالح، فبعزتنا، وثبات 

ووعينا  صفوفنا،  واتحاد  مواقفنا، 

لحركة  وفهمنا  حولنا،  يدور  ملا 

ملقتضيات  واستيعابنا  الحياة، 

الواقع، سنسقط هذا النظام العميل، 

وواهم  الصهيوأمريكيني،  وأسياده 

يف  سينجح  أنه  يعتقد  أو  يظن  من 

االلتفاف عىل ثورة الشباب أو حرف 

مسارها أو تعطيل فعاليتها يف اقتالع 

نظام الفساد واإلجرام كائنًا من كان.

America is still playing the great 
game of deception on the big 
people، and plays a wicked 
role in the dark corners، but it is 
impossible to be fooled by them 
or that we believe it is seeking 
the best، because when it takes 
a stand for anything، this action 
isn’t for a moral tendency. In our 
revolution against Ali Abdullah 
Saleh، we are throwing one of the 
American benefactors. We know 
that if he was not supported by 
America today، he would have left 
us long ago. America will never 
find someone like him to serve 
its interests، particularly in his 
support for Israel، which does not 
hide its concern over the fall of 
his collapsing regime; of course a 
friend cares about his close friend. 
His adherence to the chair of 
authority for a longer period 
than his predecessors- Ben 
Ali in Tunisia، and Mubarak in 

Egypt- is related to their relations 
associated with America. As their 
contracts finished with America as 
it demanded those rulers to leave. 
Consequently، their suppressive 
regimes collapsed and they 
escaped in record times. Here we 
will not wait for America to bring 
its red card for Ali Abdullah Saleh، 
as by our pride and the stability 
of our positions، our unity and 
awareness of what is going on 
around us and our understanding 
of the movement of life and our 
understanding of the requirements 
of reality، we will achieve the 
falling of this client system and 
his masters Israeli-Americans. He 
is under delusion whoever thinks 
or believes that he will succeed 
in circumventing the revolution of 
young people or tries to deflect its 
path or disable its effective system 
in uprooting corruption and crime، 
whoever he was. 

العالمة املحطوري:
ساحات التغيري تعرب اليوم عن 
رؤية إسالمية لدور الرجل واملرأة

سلم ما لديك وال تجازف

عـدَّ الدكتـور املرتـى بن 
زيـد املحطوري وجود املرأة 
ايل جانب أخيها يف سـاحات 
تعبـري  والحريـة  التغيـري 
صـادق عـن رؤية اإلسـالم 

دور  لتكامـل 
واملرأة  الرجل 
يف إطار األمة.

فضيلته  وقال 
وجـود  إن 
يف  املـرأة 

والحرية  التغيـري  سـاحات 
لقولـه  مصداًقـا  يأتـي 
واملؤمنات  تعاىل:)واملؤمنون 
بعـض  أوليـاء  بعضهـم 
يأمـرون باملعروف وينهون 
عن املنكر ويقيمون الصالة 
ويؤتـون الـزكاة ويطيعون 
أولئـك  ورسـوله  اللـه 
سريحمهم الله إن الله عزيز 

حكيم(.
َه   ويف رده حـول سـؤال ُوجِّ
إليه بشـأن مبيتهـن يف هذه 
فضيلتـه  شـبّه  السـاحات 
ذلـك األمر بمبيت املسـلمني 
يف منـى ومزدلفـة، مـع أن 
مبيت النساء بساحة التغيري 
يتـم وفق إجـراءات محدده 
تضمـن لهـن االسـتقاللية 
والفصل الكامل عن الرجال.

وأضـاف: النظرة السـائدة 
اآلن يف تلـك السـاحات بني 
الرجل واملـرأة نظرة احرتام 
واعتـزاز فـكل منهما خرج 
إىل السـاحة بهـدف الجهاد 
يف  واملسـاهمة 
إزالـة هذا النظام 
ولقـد  الفاسـد، 
عيني  بأم  ملسـت 
التبـدل  ذلـك 
وكيف  اإليجابـي 
الشـباب   نظـرة  تحولـت 
النظـرة  مـن  للفتيـات 
الحيوانية السامجة إىل نظرة 

يملؤها الحياء واالحرتام.
وأشار فضيلته إىل أن الرجال 
والنساء قد احتشدوا بشكل 
غري مسبوق يف تاريخ اليمن 
تسـبقهم الحماسـة وحـب 
الجهاد، داعيا يف الوقت ذاته 
إىل عدم االلتفات إىل الفتاوى 
التي تصدر عمـن ال علم له 
والفقه من الجاهلني بأحكام 
الله وهذه الفتاوى بمجملها 
ال قيمـة لهـا وال يعتـد بها 
وبمن قالهـا، واألجدر بمثل 
هـؤالء أن يمتثلوا ألمـر الله 
القائـل )فسـئلوا أهل الذكر 

إن كنتم التعلمون(.
*  *  *

أطلق رصاصتك األخريْة ..
واسفك دماء الشعب..

كي يكتب بدايتُه
وكي تكتب

وصيتك األخريْة ..
أطلق رصاصتك األخريَة وانتحْب..

أدري بأنك ِمَت قبُل
ولم تكن حيًّا

بجمعتك األخريْة..
أنفاسك انقطعْت
وأنت اآلن تلفُظ
آخر اآلنفاس

من ُعمر الذخريْة..
ما كلما ألقيَت قنبلًة

علينا
اختنقَت بها وزادت
من تنفسها املسريْة..

أطلق لكي ترحل وأنت
ملطٌخ بدمي
وأبقى نازًفا

للنرص زاحْف..
فعدالة الثورات تقيض أنني

سأعيش مقصوًفا
وأنت تموت قاصْف..
ستظل بالنريان ترمينا

وتسقط أنَت
واملرميُّ واقْف..

بيديك رشاٌش يصوبني
ويف كفي الورود
وأنت خائْف..

قد كان نصحي أيها الطاغي
بأنك إن أفقت لثورٍة

( بها بدأت )تعزُّ
فسلم ما لديك
وال تجازف ..

) 2 (
هو لم يعد ..

بالنار أو بالغاز ..
يأمل أن يفرقنا

ويطفئنا
فنخضع للحوار

عىل يديه ..
لكنه يلقي القنابل

كي يقال ..
بأن دمعاً سال

قبل رحيله
حزناً عليِه!

من ضياء ٍ ونار سخطَك عطُر
يغسل األرض والكرامة تشدو

صوتك الحر مثل قلبك حُر
 يهزم الخوف والرصاص قويا ً

فوق أشواكهم زئريا ً يمُر
 ماردا ً يسقط الطغاة سالما ً

بسالم ٍ هتافُه املستمُر
*** 

صوتك الحر ثورٌة مستمدة
من كتاب الهدى ورشع املودة
 رشبت من دم الشهيد فكانت

نبض آماله ِ يوزع شهده
 للماليني حني تخرج طرا ً
لرتى النور ثم تلحق بعده

 سوف يبقى لها الخلود وتهوي
تحت أقدامها الدمى املستبدة

*** 
أيها الشعب دمت روحا فتيا
يف ضواحيك تستميت أبيا

 ترفض املوت لو تمادى رئيٌس
يف حماقاته ِ وأفسد غيا

ومى يهدم البالد ليبقى
كيف يبقى؟ ولم يعد فيك حيَّا

 دمت َ يف األرض رصخة ً تتعاىل
هاهنا لم أعد أريد عليا

*** 

يمني الهوى ألريض والئي
وإليها هويتي وإنتمائي

 كيف ال أفتدي بروحي ثراها
وأنا قد ولدت منها فدائي

 أرفض الظلم ثائراً لست أخىش
من رئيس ٍ قد استباح دمائي
 لم أمت إنني هنا مستميت ٌ

وطريقي إىل العال
كربالئي

أيها الشعب وجه صحوكَ فجرُ

إدارة الخدمة الطبية بنوع من التنظيم واإلنضباط العالي
شباب الصمود .. إسهامات فاعلة يف املجال الطبي

يعد النشاط الصحي من األنشطة املميزة التي يقدمها 
شباب الصمود يف داخل سـاحة التغيري بصنعاء ويف 
الخيمـة الطبية التـي أقامها شـباب الصمود بجولة 
الشـهداء تخليدا لذكرى أولئك األبطال الذين سقطوا 
يف جمعـة الكرامة تلمس حركـة دؤوبة ومتقنة ألداء 
خدمـة صحية مميـزة للمعتصمني والثوار بسـاحة 

التغيري وكل زائر للساحة.
وأوضـح الدكتـور/ محمـد املتـوكل نائـب املرشف 

الطبي أن الخيمة تسـتقبل يف األيـام العادية بمعدل 
120 حالـة مرضيـة مختلفـة يتـم تقديـم الخدمة 

العالجية لها مجانا وكذلك الدواء
وقـال: يف أوقات الطـوارئ كاأليام التي تشـهد فيها 
مواجهـات حـالل التظاهرات نسـتقبل طبعا حاالت 
أكثـر كما حصـل مثـال يف تظاهرات األحـد املايض، 
حيث استقبلنا من الساعه 6مساء إيل الساعه 12 ليال 
اكثـر من 250 حالة اختناق نتيجة التعرض للقنابل 

املسيله للدموع.
وأضـاف: نقوم بـإدارة الخدمـة الطبيـة بنوع من 
التنظيم واألنضباط العـايل للمتطوعني، وفرتة العمل 
متواصلـة عىل مـدار الـ24 سـاعه يف اليـوم تتوزع 
عىل فرتات ثالث وخـالل أوقات الطوارئ يتم تكثيف 
واسـتدعاء الكم األكرب مـن الطاقم الطبـي املتطوع 
يف شـباب الصمود، ولدينا قدرة السـتقبال 30 حالة 
مرضية يف ذات اللحظة، وخالل سقوط ضحايا نتيجة 

أعمـال العنف التـي تواجه بها السـلطة التظاهرات 
السلمية نتوسع يف الخيام املجاورة ومعرض مجاور.

وأشـار الدكتور املتوكل ايل أن الخيمة الطبية لشباب 
الصمـود تضم لدينـا العديد من األطباء ومسـاعدي 
األطباء يف اختصاصات مختلفة، كما أنه يجري توفري 
70% مـن األدوية التي تقـدم للمرىض مجانا بجهود 
ذاتيه من فاعيل خري، حيث اليوفر املستشفى امليداني 

لساحة التغيري سوى%30.


