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اآلالف  مئات  يخرج  المباركة،  اليمنية  الشعبية  الثورة  سياق  في 

وقراها  مديرياتها  مختلف  من  قادمين  صعدة(  )مدينة  وسط  في 

المبادرات  كل  رافضين  النظام،  بإسقاط  مطالبين  وضواحيها، 

الثورة  على  االلتفاف  خاللها  من  النظام  يحاول  التي  والحوارات 

وتمييعها، وهذه المظاهرات تسير في أمن وأمان تام، وال يقوم أفراد 

يشاركون  بل  فحسب،  بحمايتها  المحلية  والسلطة  المسلحة  القوات 

الشعبية  الثورة  مع  وقوفهم  مؤكدين  الشعب،  من  ألنهم  الشعب، 

واحترامهم لخيار الشعب اليمني ليقرر مصيره ويختار مستقبله.

الرئيس علي صالح يثير مخاوف الغرب من اإلسالميين، ومن تنظيم القاعدة، 
ومن اإلرهاب، وانه هو وحده الضامن لمحاربة اإلسالميين وتنظيم القاعدة، 
استعداء  وهذا  بغيابه!  سيتأثران  الدوليين  واألمن  السلم  فإن  غيابه  وعند 
واضح للغرب ضد اليمن، ودعوة للتدخل في الشأن الداخلي، والسؤال من 
يغذي النعرات الطائفية والقبلية في اليمن؟ إنه الرئيس. أليس تنظيم القاعدة 
في اليمن هو من نتائج حكم الرئيس؟ بل إنه ال يتحرك إال بما يخدم الرئيس، 

وكأنه جناح تابع لرئاسة الجمهورية.
واإلسالم في اليمن الذي يخوف به الغرب هو دين الدولة الرسمي، أم أنه 
والشافعية،  الزيدية  من  يتشكلون  اليمن  أهل  كان  وقد  اإلسالم،  من  تبرأ 
مفرق  عهد  في  الخالفات  تبرز  ولم  العصور،  مر  على  سالم  في  وعاشوا 

اليمن، وابنها العاق، علي عبد هللا صالح.
أّما ما يجري في جنوب اليمن فهو نتاج حكمه، وما جرى ويجري في صعدة 

هو أيًضا من مؤامرات النظام كما ظهر أخيرا لكل الناس.

ال يمكن أن ننخدع بقول من يقول: إن 
يريدون  وأنهم  أصدقاؤنا،  األمريكان 
إسرائل،  أصدقاء  فهم  لنا،  الخير 
في  زرعت  التي  الخبيثة  الشجرة 
قلب األمة، إسرائيل التي تبدو صمام 
أمان الغرب، وضمانة لتخلف العرب 
أمريكا  تركت  فمتى  والمسلمين، 
إسرائيل وتخلت عن تبنيها لها صدقنا 
أنها مع ثورات الشعوب، وآمنا بأنها 

تحمي حقوق اإلنسان.

ألنظمة  الرئيس  الداعم  هي  أمريكا 
الراعي  وهي  العربي،  االستبداد 
إسرائيل  وعنصرية  لجرائم  الرسمي 
في المنطقة، وعدو كل صحوة عربية 
أو إسالمية، ونحن نفهم أن عالقتها 
وليس  فحسب،  المصالح  عالقة  بنا 

في عالم السياسة لديها أخالق.

الرئيس يتحدى شعبه مرات عديدة، زاعًما 
من  واحدة  مشكلة  يستطيعون حل  أنهم ال 
اليمن  بأن  يهدد  والرئيس  اليمن،  مشاكل 
عن  رحل  إذا  أشطار  أربعة  سيصبح 
األمن  بفقدان  يهددنا  والرئيس  السلطة، 
منصب  عن  تخليه  حال  في  والسالمة 
يهدننا  والرئيس  الجمهورية،  رئيس 
بالحرب األهلية لو سقط النظام »من طاقة 
بخططه  إلينا  يوحي  وكأنه  طاقة«،  إلى 
االستراتيجية،  وبرامجه  المستقبلية، 

الرئيس  يحاول  ولهذا  الجهنمية  وأفكاره 
أن يستبقي في قصره أكبر كمية من النقد 
اليمن  خارج  من  مرتزقة  لتجنيد  ليوظفها 
الفوضى،  لبث  ليستخدمهم  داخله،  ومن 
ديدنه،  هو  كما  القبلية،  الخالفات  وإشعال 
بعد  سياسية  قيادة  أي  سيربك  الذي  األمر 
رحيله عن الحكم، ليثبت للناس عامة بأنه 
هو القادر الوحيد لضبط األمن واالستقرار 
سنة   33 طيلة  أنه  مع  اليمن.  ربوع  في 

عجز عن بناء دولة المؤسسات.

الفايننشيال تاميز :احتمال مؤكد أن املوقف السعودي جتاه صاحل سيتغري

قالت صحيفة الفايننشيال تايمز البريطانية إن هناك احتمال مؤكد أن الموقف السعودي 

من الرئيس اليمنى علي عبد هللا صالح سيتغير، مضيفة أنه »إذا كان الرجل الذي حكم 

يأمل في االحتفاظ بالدعم السعودي؛ فإنه من المرجح أن يصاب  اليمن قرابة 32 عاماً 

بخيبة األمل«

مقتل 150 شخًصا على األقل يف انفجار هائل مبصنع للذخرية يف جعار

مصنعا  هز  شديد  انفجار  في  شخًصا   150 مقتل  محلية  وأخرى  طبية  مصادر  أكدت 

للذخيرة يقع بأطراف مدينة جعار في أبين جنوبي اليمن.

مواد  اشتعال  عنه  ونتج  الجرحى  من  عددا  خلّف  االنفجار  إن  المحلية  المصادر  وقالت 

كيماوية داخل مصنع الذخيرة ما أدى إلى انفجار بقية المواد داخل المصنع محدثة حريقا 

هائال أدى إلى سقوط هذا العدد من القتلى والجرحى الذين كانوا داخل المصنع.

صاحل يسحب االحتياطي النقدي من العملة الصعبة من البنك املركزي اليمين 

أفاد مصدر مسئول في البنك المركزي اليمني قيام الرئيس اليمني فجر اليوم األحد بسحب 

كامل االحتياطي النقدي من العملة الصعبة من البنك المركزي اليمني، وأضاف المصدر 

إن عملية السحب تلك التي جرت مع ساعات الفجر والمساء من يوم األحد، قد جرت بعد 

لقاءات الرئيس اليمني بثالثة من مسئولي البنك خالل أيام األسبوع الماضي، وأكد ذلك 

المصدر أن المبالغ قد تم سحبها إلى القصر الجمهوري، وتوقع نفس المصدر أن عملية 

تهريب ستجري لألموال المسحوبة إلى جهات خارجية بواسطة عصابات أجنبية ومحلية، 

كما توقع نفس المصدر انهيارا فضيعا سيشهده الريال اليمني أمام العمالت األجنبية في 

غضون األيام القليلة القادمة.

يا مشعل اخلالفات، يا موقد النعراتصعدة.. ومشهد احلياة اجلديد

أمريكا عدو مبني

الرئيس متهم مقدما !!

طال صبر الناس في سبيل التغيير من خالل 
في  والمتمثلة  التقليدية،  الديمقراطية  الطرق 
االنتخابات، واالحتكام إلى صناديق االقتراع، 
فيه  تتحسن  الذي  اليوم  انتظارهم  وطال 
أوضاعهم وتتراجع مشاكلهم، وتعود بالدهم 
أفضل مما هي عليه، وأملوا أن يختفي الجهل 
والمرض الفقر من بينهم، ولكن دون جدوى، 
جرف  قد  الفساد  بطوفان  اليمنيون  شعر  لما 
أمانيهم  عليها  علقوا  التي  االقتراع  صناديق 
قد  أفضل  بيمن  أحالمهم  ورأوا  العريضة، 

المصائب  وبدأت  االنهيار،  على  شارفت 
الكبرى باالنهمار، فظهرت دعوات االنفصال، 
تزايد  ولما  صعدة،  في  الحروب  وتأججت 
االحتقان الطائفي، وباتت أصابع أميركا أكثر 
الشعب  عزم  المجاالت؛  شتى  في  وضوحا 
وجوده،  عن  الدفاع  نفسه،  عن  الدفاع  على 
خيرا  طريقا  يجد  فلم  مستقبله،  عن  الدفاع 
برحيل  المطالبة  السلمية،  االعتصامات  من 
النظام، واصطنع الشعب لنفسه من شوارعه 
ميادين جهاد، وساحات شرف، فغدت ميادين 

َعَرق  سرق  عميل  لكل  االقتالع  االقتالع، 
دماء  سفك  عميل  لكل  واالقتالع  الشعب، 
الشعب، واالقتالع لكل عميل سلّم الشعب إلى 

أعدائه بثمن بخس.
أيها  لترحلوا  الظالمون،  أيها  عنا  فلترحلوا 
أتت  فلتذهبوا عنا بكل جرائمكم،  المخربون، 
الحقيقة،  لحظة  وجاءت  الخالص،  ساعة 
خربتم،  ما  ونعمر  أفسدتم،  ما  نصلح  دعونا 
لكم  تركتم، وهللا  ما  أمتم، ونرجع  ما  ونحيي 

بالمرصاد. 

من صناديق االقرتاع إىل ميادين االقتالع



مفهوم الثورة 
شعبي  فعل  بأنها  الثورة  تعريف  يمكن 
عفوي تلقائي غير منظم يهدف إلى إحداث 
تغيير جذري شامل في بنية النظام السائد في 
المجتمع، وتختلف الثورة عن االنقالب الذي 
يمكن تعريفه بأنه فعل منظم تنفذه مجموعة 
من  السلطة  على  السيطرة  هدفها  منظمة 
والحلول  عنها  بها  الممسكين  إزاحة  خالل 

محلهم في اإلمساك بزمامها. 
يكون  أال  األصل  المفهوم  لهذا  ووفقا 
وتوزع  وتخطط  ترسم  معينة  قيادة  للثورة 
الثورة  هدف  إن  بل  الهدف  وتحدد  األدوار 
نضج  يؤكد  وهو   تلقائي،  بشكل  يتحدد 
الشعب الثائر في تحديد هذا الهدف والعمل 
على تحقيقه، وهنا قد تتولى فئات من الشعب 
لتكون  الثورة ولكن  لتقود  المبادرة ال  زمام 
في مقدمة صفوفها سعيا مع غيرها لتحقيق 
جرأتها  بحكم  الفئة  هذه  فتبرز  الثورة  غاية 
وإقدامها في حال نجاح الثورة لقيادة مرحلة 
الفئة  هذه  تواجه  وقد   ، لها  التالية  االنتقال 
الفتك  حد  إلى  يصل  قد  الذي  السلطة  عنف 
مثالية  قيادة  الفئة  ثم تصبح هذه  ، ومن  بها 
التعجيل  تضحياتها  على  يترتب  للثورة 
بوصول الثورة إلى تحقيق هدفها المنشود، 
رسمت  قد  بتضحياتها  القيادة  هذه  وتكون 
يتطلب  وال   ، للثورة  العريضة  الخطوط 
األمر من اآلخرين سوى السير على هداها 

، واستكمال ما يتعلق بها من تفاصيل . 
بالفعل  المبادرة  أصحاب  أن  يعني  ما  وهو 
 ، الثورة  قادة  وقصرا  هم حصرا  االيجابي 
بارئهم،  إلى  وانصرفوا  نحبهم  قضوا  وإن 
الفعل  أصحاب  هم  الثورة  قادة  أن  بمعنى 
غيرهم  ويوصف  ساحاتها،  في  اإليجابي 
بأنهم ثوارا ،  الساحات  يتواجدون في  ممن 
الوصف على غيرهم ممن  هذا  ينطبق  وال 
يتواجدون خارج هذه الساحات وإن تعاطفوا 

معها.
له  أن  في  الثورة  عن  االنقالب  ويختلف 
بين  األدوار   وتوزع  وترتب  تخطط  قيادة 
تحدد  وقد  المنظمة،  االنقالبية  المجموعة 
نجاح  بعد  لما  األعلى  القيادة  مسبقا منصب 
ال  التي  الشعبية  الثورة  بعكس  االنقالب، 
قيادات  مآال   وال  حاال  ال  ظلها  في  تتحدد 
بعينها، بل إن األفعال المبادرة لصناع الثورة 
هي التي يمكن أن تسبغ عليهم األلقاب دونما 

تقيد بمكانة أو وجاهة أو ثروة.

تنوع اآلراء واالجتاهات وأثرها على الثورة

فعل  أنفا  ذكرنا  كما  الثورة  أن  األصل 
على  ويترتب   ، منظم  غير  عفوي  شعبي 
هذا الوصف أن فئات الثورة ال تتفق أرائها 
عام  يوحدها هدف  لكن  تفصيال  وتوجهاتها 
ضرورته  على  الفئات  هذه  جميع  تتفق 
ما  وكثيرا   ، المجموع  لمصلحة  تحقيقه 
ساحات  في  الثورة  شباب  بعض  يطرح 

حائرة   تساؤالت  الحرية  وميادين  التغيير 
تعمل على  للثورة  قيادة  يبحث عن  ما  منها 
الجانب  وفي   ، جهودها  وتنسيق  توجيهها 
األخر هناك تساؤالت ساخرة تطرحها على 
إحداث  إلى  تهدف  السلطة  رجاالت  الدوام 
لتشتيتها  الثورة  وائتالفات  فئات  بين  الفرقة 
وإضعافها وإثارة أوجه التعارض والتناقض 
واالختالف بين برامجها ورؤاها وتوجهاتها 
االخواني  جمع  الذي   ما  مثال  فيطرح 
االشتراكي  مع  الراديكالي  اإلصالحي 
القومي  جمع  الذي  وما  التقدمي  الماركسي 
الرجعي  األمامي  مع  والناصري   ألبعثي 
تجار  الفئات  لبقية  بالنسبة  الحال  وكذلك  ؟ 

عمال أكاديميين قضاة .
البعض  التي ال يدركها  والحقيقة الجوهرية 
البعض  ويدركها   ، الشباب  وخصوصا 
في  الشمس  سطوع  ساطعة  جلية  األخر 
من  هالة  إثارة  يحاول  لكنه  النهار  وضح 
الحقيقة  هذه   ، األنظار  عن  لحجبها  الغبار 
االختالف  ذلك  هو  الثورة  جوهر  أن  هي 
السلمي  التصارع  ذلك  وهو  التفاصيل  في 
والساحات  الميادين  في  المجتمعة  لألفكار 
الفئات  بين  المتبادل  االحترام  ذلك  وهو 
وهو  بعضها  لخصوصيات  اختالفها  على 
ذلك االتفاق على تجاوز الخصوصيات في 
المرحلة الراهنة االتفاق على تحقيق الهدف 

العام المتمثل في رحيل النظام .

محاية الثورة

األصل أن وسائل حماية الثورة ذاتية تتمثل 
بنبل  وإيمانهم  شبابها  ووعي  نضج  في 
سبيل  في  يرخص  التي  وغاياتها  أهدافها 
الثورة  باعتبار أن  تحقيقها كل غال ونفيس 
سامية  قيما  أو  قيمة  لتحمي  إال  انطلقت  ما 
تعرضت لالنتهاك واالنتقاص ، وتوفير هذه 
لألجيال  بل  فقط  الثورة  لجيل  ليس  الحماية 
ال  لتحمي  انطلقت  إنما  فالثورة  إذا  القادمة 
تدفعه  الذي  الثمن  النظر عن  لتُحمى بغض 
وغاياتها  أهدافها  لفاتورة   سدادا  الثورة 

النبيلة.
لكن إذا كان ذلك ما يتعلق بالحماية الذاتية أو 
الداخلية  للثورة فماذا عن الحماية الخارجية 
الثورة  على  الحماية  هذه  أثار  وما  ؟  لها 

ومسارها؟ 
اليمنية  الشعبية  الثورة  مراحل  في  برز  لقد 
وقبلية  عسكرية  عوامل  ثالثة  السلمية 
تبني  في  ظاهرا  جميعها  تتفق  وسياسية 
الثورة وحمايتها والدفاع عنها ، وأن كانت 
طبيعتها  حيث  من  تختلف  العوامل  هذه 
قسم  إعالن  في  األول  ويتمثل   ، وأهميتها 
للثورة  تأييده  العسكرية  المؤسسة  في  مهم 
الدفاع  والتزامه  السلمية  الشعبية  الشبابية 
عنها في مواجهة قوات السلطة وبالطجتها 
وهذا العامل متميز تماما عن الثورة الشبابية 
وهنا  فيها،  مندمج  وغير  السلمية  الشعبية 
من  عدد  تطرح  العامل  بهذا  يتعلق  وفيما 

الحماية  نطاق  حول  الملحة  التساؤالت 
الشبابية  للثورة  العامل  هذا  يقدمها  التي 
الشعبية السلمية ؟ وما إذا كانت هذه الحماية 
النطاق  في  الثورة  شباب  ببقاء  مشروطة 
تمدد  دونما  االعتصام  لساحات  المكاني 

خارجها ؟ 
التي  الحماية  نطاق  بالطبع  واضحا  ليس 
ما  فإذا   ، وشروطها  العامل  هذا  يقدمها 
افترضنا أن نطاق الحماية ال يحده مكان كان 
هذا األمر ايجابيا من ناحية وسلبيا من ناحية 
أخرى فإذا ما تمددت الحماية بالتوازي مع 
االعتصام   وميادين  ساحات  واتساع   تمدد 
النظام  أركان  وتسقط  تتهاوى   أن  إلى 
دونما احتكاك عنيف بين أدوات هذا العامل 
وأدوات بقايا سلطة النظام تحقق وفقا لذلك 
ويتحقق   ، الحماية  لهذه  االيجابي  الجانب 
وجهين  من  الحماية  لهذه  السلبي  الجانب 
األول: إذا ما كان سقف  هذه الحماية يقتصر 
لساحات  المكاني  النطاق  حدود  على  فقط 
وميادين االعتصام  فتصبح الثورة وفقا لهذا 
الوجه محاصرة تحت مبرر الحماية فتُحجم 
وتتضاءل وتتالشى. والوجه الثاني للجانب 
بالحماية  االلتزام  في  يتمثل  للحماية  السلبي 
حصول  مع  والظروف  األحوال  كل  في 
اشتباك مسلح غير محدود بين أدوات سلطة 
العامل  يملكها  التي  الحماية  وأدوات  النظام 
الثورة  انحراف  سيعني  ما  وهو  العسكري 
إلى  عن شعار سلميتها وشعبيتها وانزالقها 
المسلح  الصراع  ثم  من  وينحصر  العنف 
بين فريقين بيد كل منهما أدواته مع إمكانية 
بعضهم  أو  السلمية  الثورة  شباب  انخراط 
على األقل في هذا الصراع وهو ما سعني 
ساحاتها  ستخلو  التي  السلمية  الثورة  وأد 
طرفي  غير  وجود  من  حتما  وميادينها 
الوجه  هذا  وتحقق   ، فيها  المسلح  الصراع 
التي  النتيجة  وتصبح  للثورة،  يعد مصادرة 
هي  طرفيه  أحد  لصالح  الصراع  تحسم 
ما  بعده وليس  ما  ترتيب  المعول عليها في 
في   السلمية  الثورة  ظل  في  مطروحا  كان 

ميادينها وساحاتها. 
الثاني  العامل  يقدمها  التي  الحماية  وعن 
الحال  بطبيعة  تعد  التي  القبلية(  )المؤسسة 
العسكري  العامل  حال  هو  كما  منقسمة 
إيجابي  أثران أحدهما  أيضا  له  العامل  فهذا 
دعم  في  فيتمثل  األول:  أما  سلبي  واألخر 
أن  باعتبار  الثورة  لشباب  القبيلة  ومساندة 
ينتمون  األصل  حيث  من  الشباب  هؤالء 
إلى القبيلة ومن ثم فإن تواجدها إلى جانبهم 
تعلن  أن  شريطة  ثورتهم  عضد  من  سيشد 
عن  السلبي  موروثها  عن  تخليها  القبيلة 

السلطة.
ويتمثل األثر السلبي  لعامل الحماية القبلية 
في وجهين األول: نزوع القبيلة إلى العنف 
بين  المسلح   االشتباك  فرض  تحقق  ما  إذا 
األول  العامل  يملكها  التي  الحماية  أدوات 
وسلطة النظام إذ ستنخرط القبيلة تلقائيا في 
العسكري  العامل  بذلك  ليندمج  العامل  هذا 

فهذا  وعمليا   ، واحد  عامل  في  والقبلي 
على  هنا  األمر  وسيقتصر  قائم   االندماج  
حال  في  اآلخر  الوجه  ويتمثل   ، تفعيله 
تهاوي أركان النظام ونجاح الثورة الشبابية 
السلطة  أن  للجميع  فمعلوم  السلمية  الشعبية 
وانتهازية  طاغية  تسلطية  وراثية  القبلية 
فقد  القول  هذا  يفترى  حديثا  وليس  أحيانا، 
تنقض السلطة القبلية على السلطة السياسية 
القرن  من  بعدها  وما  الستينات  وليست 
السلطة  فرضت  فلقد  ببعيد  عنا  الماضي 
القبلية نفسها على السلطة السياسية، وأصبح 
دستوري   وبنص  قبلي  ضمان  زعيم  كل 
من  عليها  يترتب  ما  بكل  وزير  بدرجة 
السلطة  تنقض  أن  مستبعد  وليس   ، مزايا 
نجاح  عقب  السياسية  السلطة  على  القبلية 
الثورة، وليس من المبالغة القول أن رجالها 
والمال  السلطة  باتجاه  وأبدا  دائما  يطمحون 
والسالح، وإذا ما تحقق هذا الوجه فإنه يعد 
مصادرة للثورة ، ويصعب من ثم التخلص 
من تسلطية واستبداد وطغيان السلطة القبلية 
السياسية  السلطة  وتقمصت  تلبست  ما  إذا 
استبداد  نير  تحت  ثم  من  البالد  وسترزح 
جديد، والشك أن أساس االستبداد السياسي 
بالسلطة استبداد قبلي بها، وليس من المبالغة 
القول أن السلطة القبلية تعتمد بشكل أساس 
على  مبدأ فرق تسد ، ولذلك يجب أن يكون 
القادمة  المرحلة  في  عليها  أن  لها  واضحا 
االبتعاد عن السلطة السياسية ليتمكن الشباب 
رجالها   يؤمن  حديثة  مدنية  دولة  بناء  من 
بتداول السلطة سلميا ويعملون على تكريس 
وأبنائه  لليمن  خدمة  المبدأ  هذا  وترسيخ 
السلطة  تكرس  التي  الموروثات  عن  بعيدا 

السياسية في أشخاص أو أُسر  بذاتها.
المعارضة  في  السياسي  العامل  ويتمثل 
المنضوية فيما يعرف باللقاء المشترك والتي 
الشبابية  للثورة  االنضمام  مؤخرا  أعلنت 
الشعبية السلمية وتبني مطالبها برحيل سلطة 
النظام الحاكم ، والعامل السياسي ال يختلف 
على  أثره  حيث  من  السابقين  العاملين  عن 
أحدهما  أثران  فله  السلمية  الشبابية  الثورة 
ايجابي واآلخر سلبي فإعالن هذه األحزاب 
قوة  يمثل  السلمية  الشباب  لثورة  االنضمام 
ضغط سياسية إضافية على السلطة الحاكمة 
تدفع عجلة الثورة إلى األمام شريطة إجادة 
السلبي  األثر  أن  غير   ، القوة  هذه  استخدام 
للعامل السياسي يتمثل فيما يمكن أن يترتب 
على استمرار سلوك أحزاب اللقاء المشترك 
القائمة  السلطة  مع  التحاورية  سياستها  في 
على أساس الصفقات السياسية التي تبرمها 
قواعدها  عن  بعيد  األحزاب  هذه  قيادات 
والتي برع الحزب الحاكم في تجريعها لها 
على مدار عقدين من الزمن ، ولقد برزت 
تؤكد  التي  السلوكيات  بعض  السطح  على 
سير هذه األحزاب على نهجها السابق رغم 
زعمها ركوب موجة ثورة الشباب السلمية 

الشعبية.
 

الرئيس  سقوط  بعد  ما  مرحلة  من  والمخاوف  التكهنات  تتكاثر 
الذي أصبح في حكم المفروغ منه..

من  وتنطلق  مشروعة  الكثيرون  يطرحها  التي  التساؤالت   
معطيات موجودة على األرض تعبر في أحد وجوهها عن حالة 
يقظة وحذر مطلوبين في مثل هذه المراحل من تاريخ الثورات 

والتحوالت التاريخية التي تخوضها الشعوب.
الى   يؤدي  كابح  الى  الهواجس  تلك  تتحول  قد  آخر  جانب  وفي 
فشل الثورة نفسها؛ وعليه فإن الحذر واليقظة ال تعني بأي حال 

من االحوال الخلط بين األولويات والقفز على المراحل.
 وما ينبغي االنتباه إليه جيدا أن محاوالت الثورة المضادة وإن 
كانت تحتاج إلى نفس أطول ودوام الحضور في الساحات لكنها 
الذي  الفردي  التسلط والطغيان  أقوى من نظام  بأي حال  ليست 

تم اسقاطه.
العزم  روح  استصحاب  هو  الشباب  يحتاجه  ما  فإن  وعليه 
سالحهم  كان  الذي  والبذل،  للتضحية  واالستعداد  واإلصرار 
النظم  السابقة،حيث قهروا به كل ترسانة  الفترات  األمضى في 

المستبدة التي ليس لها حدود.
بين  والتنسيق  التواصل  لعملية  القصوى  األهمية  الى  باإلضافة 
مختلف القوى والتكتالت حول المطلب التالي للثورة واإلصرار 
يقول  انجازه  حتى  السلمية  الثورة  مسيرة  في  االستمرار  على 
الكاتب ناصر حسين في كتابه أسس الوعي الحركي: عليك أن 
أخرى  جهات  هناك  بل  الساحة  في  وحدك  تعمل  ال  أنك   تعلم 
تشاركك مسؤولية الثورة وإن كانت على غير رؤيتك ومنهجك 
الطالئع  عن  الجماهير  نفور  أسباب  من  إن  الحركي،ويضيف 
الثورية والعاملة هو رؤيتها الصراع المحموم بين افراد التحرك 
إلى  الوصول  أجل  من  الشريف  غير  بعضهم  وتنافس  الواحد 

المنزلة األولى في قلوب الجماهير.
لمحاوالت  وتتعرض  إال  التاريخ  في  شعبية  ثورة  من  ما 
المصادرة والخطف من قبل الكثير من القوى المتضررة، حتى 
قال أحد الفالسفة الغربيين إن شر األعداء من يلتحقون بالثورة 
وحرف  مضمونها،  من  إفراغها  بهدف  األخيرة   اللحظات  في 

مسارها.
وفيما يخص ثورة الشباب في اليمن ال يمكن القفز على سيناريو 
االلتفاف الذي بدأ مبكًرا عبر الكثير من الشخصيات القريبة من 
الغرق  تفادي  بهدف  إما  االنضمام  الى  سارعت  التي  النظام، 
في مركب السلطة المتهاوي، أو من أجل ركوب موجة الثورة 

واالنحراف بمسارها.
دروًسا  العربي  الشباب  أعطتا  والتونسية  المصرية  التجربتان 
تحقيق  المتواصل والمستمر، حتى  الحضور  مهمة على صعيد 
خرجت  التي  األهداف  أهم  األقل  على  الثورة،أو  أهداف  كامل 

الشعوب من أجل نيلها.
الميادين  في  عالية  األصوات  رفعت  مبارك  حسني  سقوط  بعد 
ال مبارك وال سليمان كلهم عمالء األمريكان، وبعد ذلك توارى 
سليمان وسيق العديد من شخصيات الحزب الحاكم الفاسدة الى 

السجون.
برغم التشكيك في تجربة الثورة السلمية لشباب اليمن فإن لوحة 
اليوم يدل على نسبة كبيرة  التالحم واإلجماع الوطني الحاصل 
من الوعي والسلوك الحضاري، الذي جعل الكثير من المراقبين 

يصفون ثورة اليمن بأنها األقرب الى النموذج المصري.
وفيما يخص ثورة الشعب اليمني السلمية مقارنة بالواقع المزري 
الذي يفرضة نظام الطاغية علي صالح على هذا البلد يجب أن 

تظل مؤشرات التفاؤل أعلى وأكثر..
شباب  يحذر  حين  حسين  ناصر  الكاتب  إلى  أخرى  مرة  نعود 

الثورة من استشعار حالة واحدة خالل رحلة النضال فيقول:
»يخطئ من يظن أن الثورة ال تتطلب من اإلنسان اال استشعار 
بداية  في  يصح  فإنما  ذلك  ويقول:إن صح  واالضطهاد«  الظلم 
المسيرة، حيث يتعبأ الفرد بطاقة كبيرة من البراءة من الظالمين، 
وإذا ما أراد الفرد أن يتحرك بوقود تلك الشحنات المنفعلة فإنها 

سوف تنفد كأية عاطفة، ومن ثم يتوقف«.

يا ترى من هو صمام أمان الثورة؟ لقد كان للتونسيين صمام 
ومثّل  ثباتهم،  في  تمثل  للمصريين،  وكذا  ثورتهم،  في  أمان 
نائية  بقياداتها  ممثلة  الجيوش  فكانت  رافدا،  لثورتهم  الجيش 
البلدان  تلك  قادة  مع  القرابة  بعيدة عن صالت  السياسة،  عن 
تحرك  محايدا،  رقما  هنالك  الجيش  كان  ولذلك  السياسيين، 
الجيش  ولكن  مكتساباتها،  وحماية  الثورة،  لتأييد  تحرك  يوم 
الشعب  وقف  بل  منفردا،  وحيدا  الثورة  لحماية  كافيا  يكن  لم 
سبقت  التي  الثورات  تلك  أمان  صمام  أن  وجدنا  ولذا  معه، 
عزيمتهم،  وعظيم  وإصرارهم،  الشباب،  وعي  هو  ثورتنا 
ووضوح أهدافهم، وسعيهم الدؤوب في تحقيق كل ما تطلعت 
إليه ثوراتهم دون تنازل عن أي شيء، فكان الشعب هو صمام 
أمان الثورة الحقيقي، وعلينا أن نأخذ درسنا في ثورتنا ممن 
كان  وإن  الثورة،  أمان  صمام  هو  الجيش  إن  فنقول  سبقنا، 
الوضع أكثر تعقيدا في اليمن، فقيادة الجيش كلها قد تزوجت 
بالسياسة منذ زمن بعيد، وطلقت الشعب، وقادة الجيش يمتون 
بصالت القرابة المتنوعة إلى رئيس هذا النظام المتهاوي، فهذا 
ابنه ، وذاك أخوه، وثالث ابن أخيه، وآخر صهره، وهلم جرا، 

المسلحة  القوات  أبناء  يبقى  القادة  هؤالء  كل  باستبعاد  ولكن 
واألمن من الشعب، وللشعب، وسيعود الجيش ليكون مؤسسة 
للشعب، تحمي مصالحه، وترعى مقدساته ومكتسباته، فأفراد 
وابن  عمي  وابن  وأخوك،  أخي  هم  واألمن  المسلحة  القوات 
عمك، وصهري وصهرك، فهم من أبناء الشعب، أما قيادات 
الجيش الملوثة أيديهم بأموال الشعب، ودماء أبنائه ودماء أبناء 
في  المتهاوي  النظام  هذا  فهم جميعا مع رئيس  أيضا  الجيش 
لهم  بقاء  لهو  جميعا  هؤالء  من  قائد  بقاء  وإن  واحدة،  خانة 

بطريقة أو بأخرى، فبقاء شخص من النظام = بقاء النظام.
شباب  وعي  هو  والدائم  الحقيقي  الثورة  أمان  صمام  ويبقى 
الصادق  وحدسهم  الوحدوي،  الوطني  وحسهم  الثورة، 
عليها،  االلتفاف  أو  الثورة،  إخماد  محاوالت  كل  المتجاوز 
والتي ال يكون من السماجة أن نقول إنها تدار من غرفة في تل 
التي لن تخدعنا بأي  المتحدة،  الواليات  أبيب، وبإشراف من 
موقف تعلنه تجاه تأييد الثورة الحقا، فهي في سياستها ليست 
ذات نزعة أخالقية، بل راعية لمصالحها، وهذا ليس ذما لها 
ولكن توضيح لحقيقتها، فلن ترضى عنك اليهود والالنصارى 
حتى تتبع ملتهم، وسنضع هذا نصب أعيننا، حتى ال نتراجع 
يوما عن أي خطوة توصلنا إلى دولة المؤسسات، دولة العدالة 

والمساواة.
*    *    *

من  الحكام  بعض  رحل  المعاصر  زماننا  في 
رئيس  فهذا  سلطانهم،  أوج  في  وهم  المسلمين، 
سار  محمد(  )مهاتير  المسلم  الماليزي  الوزراء 
بماليزيا إلى القمة، عبَر خطٍة محكمة، ثم َسلََّم إدارةَ 
ودون  طواعيٍة  عن  وتؤدٍة،  بهدوٍء  بعده  لمن  البالِد 
ثورٍة، أو مطالبٍة بالرحيل، وبقي رمًزا لقومه ولمن 
بعده، يُْذكُر بخيٍر أنَّى ُذِكَر، وأَْلَزَم مْن بعده أن يسيَر 
على منواِل خدمِة الشعب ال استعباده، وال زال عبيُر 

سيرتِه العطرِة يفوُح ريُحها ِمسًكا وَعنبًرا .
وكذلك فعل – ِمْن قبُل – المشير/ عبد الرحمن سوار 
يتنازل  أن  للسلطة  اآلخذين  مع  تعاهد  فإنه  الذهب، 
عن السلطة ورئاسة السودان بعد عام من توليه، وما 
الرحمن  عبد  المشير  أعلن  حتى  العام  ينقضي  كاد 
المجلس  ورئاسة  السلطة  عن  تخليه  الذهب  سوار 
العسكري الحاكم للبالد آنذاك، دون مراوغة أو مما 
طلة، وال افتعال أزمات تطيل بقاءه، وبقي إلى اآلن 
محطَّ احتراٍم من قبل كل السودانيين، وأضحت كل 

األطياف السودانية ترجو قربَه وتخطب ُودَّهُ!
يرفضون  الذين  أن  أعلم-  -وهللا  لي  يظهر  والذي 
الحاليين،  والرؤساء  الحكام  من  التنحي  أو  الرحيل 

إنما يرفضون ذلك ألمور أهمها ما يلي : 
•لْن يُْكتََب لهم شرُف االنسحاب وال كرامةَ التنَحي، 
لكثرِة معاصيهم وإجرامهم ولكثرة ما ساموا شعوبَهم 
نهٍب  من  شعوبهم  في  فعلوه  فما  الَعذاب،  سوَء 

للخيرات وتضييع للمقدرات وكبٍت للحريات، وقتٍل 
لإلبداع وسحٍق للعقول، كل هذا وغيره سيكون حائالً 

دون تنحي بعضهم بصمٍت وشرف
مصيَرهم  وربطوا  الحكِم  عشَق  القوُم  أُشِرَب  •قد 
به، وما عاُدوا يروَن لهم حياةً دوَن الكْرسي واألمِر 
شعبِهم  أشالِء  رؤيةُ  عليهم  تهوُن  ولذا  والنَّهي، 
أن  دون  مسفوكةً،  قوِمهم  أبناِء  ودماِء  متطايرةً، 

يكترثوا، حتى يُزالوا عنوةً .
حيِل والتنحي، فاألمُر  •كثيٌر منهم ال يمتلُك قراَر الرَّ
ليَس له، وإنَّما هو أجيٌر عند أعداِء األمَّة، وال حوَل 
له وال قوةَ، يظهر على أنه اآلمر الناهي، وهو ال أمر 
له وال نهي، فاألمُر ما أَمُروا، والُحكُم ما َحَكُموا، هَُو 

َخائٌِر َعاِجٌز وليتَهُ َكَعُجوِز بَنِي إِْسَرائِْيل!
التي  الرؤساء،  بعِض  حوَل  السيئِة  البطانِة  •وجوُد 
ترسُم لهُم المتظاهريَن على أنهم ِحفنةٌ مَن الُمتمردين، 
بفزاعة  يفزعونه  أو  الُمتورطين،  الُعمالء  مَن  وثلةٌ 
حتى  بالصمود  هذا  فيغريِهم  المسلمون[،  ]اإلخوان 
فهمتكم«  »أنا  فيقولون:  الشاشات،  أمام  يظهروا 
وال  قوٌل  فيه  ينفُع  ال  وقٍت  في  أحدهم  يقولها  ولكن 

فعٌل، وإنما هو الرحيُل الَمصبوُغ بالذِل والَعار.
َغًدا  وإنَّ  لُون،  َسيَُرحَّ وإنما  يَرَحلون  ولغيره ال  لهذا 
ُمنقَلٍب  أَيَّ  ظَلُموا  الذْيَن  وَسيْعلُم  قَريٌب،  لِناِظرِه 

يَنقَلِبُون!

الثورة الشعبية السلمية بني احملاصرة واملصادرة
أجبديات يف فلسفة الثورة

صمام أمان الثورة
من هو يا ترى؟

ملاذا ال يرحلون؟

هواجس ما بعد الرحيل



أقبل إلى ساحة التغيير يمشي متفائال، 
وما  الطوال،  السنين  وقد حمل عبء 
على  نيّف  فقد  أحداثها،  من  به  حفلت 

الثمانين، واشتعل رأس شيبًا.
ربه،  بحمد  حديثه  المسّن  الرجل  بدأ 
والصالة على نبيه صلى هللا عليه وآله 

وسلم.
األيام  جمعتكم  قد  ها  األحرار،  أيها 
وتشعبت  السياسة،  فرقتكم  أن  بعد 
تبرحوا  فال  واألحزاب،  المذاهب  بكم 
ساحة كان لها عليكم منة وفضل، فهذه 

المنة العظيمة التي هي اجتماعكم..
هو  اجتماعكم  كان  إذا  األحرار:  أيها 
إعالء  ، حتى  وإقامة حقٍّ باطٍل،  لدفع 
قيمة عظيمة، فإن كل حركة وسكون، 
وقول وفعل، وجهد وتعب، داخل هذه 
ورقي  وسمّو  وفالح  جهاد   - الساحة 

وعظمة ومجد.
أيها األحرار: إن هذا الزعيم لم يّدخر 
ماال )من أموالكم( إال وسخره ليخيب 
مسعاكم، فخيبوا بثباتكم سعيه ورجاءه 

وأمانيه..
تستعيدون  اليوم  أنتم  األحرار:  أيها 
كثيًرا من القيم التي كادت أن تتالشي 
واالستعباد  باألثرة  البالد  عهد  لطول 
والظلم  والقهر  والتخذيل  والتجهيل 

والفساد واإلفساد..

والكرامة  الحرية  قيم  تسعيدون  إنكم 
والمساواة  والخير  والعدل  والرحمة 

واإليثار والمحبة..
وحب  واألنانية،  إياكم  األحرار:  أيها 
فإن  باآلخر،  الظن  وسوء  الذات، 
مخلصين  فيه  أصحابه  يبدأ  عمل  كل 
متعاونين، يوحدهم الخوف من الغش 
والرغبة في النجاح، ثم ما يلبث القوم 
أن يتنازعوا ثماره، ويتناهبوا خيراته 
التفرق،  في  شملهم  ويبدأ  يثمر،  حين 
في  وقوتهم  التبدد،  في  وجمعهم 
الضعف، وكل ذلك ليعود إلى األنانية، 
واحتكار  اآلخر،  حق  في  والتهاون 

الحقيقة الوصاية عليها.
هللاَ هللاَ في العدل بينكم اليوم حتى ينظر 
هللا إليكم اليوم وغًدا، وإال فلن تفلحوا 

إذن أبًدا..
وأما األحرار الذين ما زالوا مترددين 
التاريخ  ومسار  الحياة،  سنة  فإن 
تفوتوا  فال  األوان،  آن  قد  بأن  يناديهم 
قد وسع  فإن هللا  وأقبلوا  الفضل،  هذه 
ضيق  ما  الحرية  ساحات  في  عليكم 
الحياة  ميادين  في  الحاكم  عليكم 

الرحيبة.

المستكبرين  مذل  هلل  الحمد  العالمين  رب  هلل  الحمد 
أشرف  على  والسالم  والصالة  المظلومين  وناصر 
الطيبين  آله  سيدنا محمد  وعلى  والمرسلين  األنبياء 

الطاهرين
أيها األخوة األعزاء 

في البداية نحييكم  و نحيي فيكم روح الثورة والمثابرة 
التي أصبحتم تتمتعون بها كما نحيي باسمكم إخواننا 
التغيير  وميادين  الحرية  ساحات  في  المعتصمين 
وحضرموت  والبيضاء  وتعز  وعدن  صنعاء  في 
اليمنية  المحافظات  وبقية  وحجة  والحديدة  وأبين 
بكل أطيافها ومشاربها المختلفة معربين عن عزائنا 
محافظة  في  سقطوا  الذين  الشهداء  ألسر  ومواساتنا 
عبدهللا  علي  األثيم  السفاح  المجرم  أيدي  على  أبين 
األمريكية  واألوراق  الماكرة  الخبيثة  بطرقه  صالح 
وذلك  برمتها  العربية  المنطقة  في  بها  يلعب  التي 
السلمية  بالطرق  قناعاتهم  عن  يعبرون  كانوا  عندما 
المتمثلة بالمطالبة بإسقاط النظام الفاسد والمجرم كما 
هو حال بقية أبناء الشعب اليمني من شماله إلى جنوبه 
ومن شرقه الى غربه وإننا نستنكر بشدة تلك المجزرة 
هذا  يرتكبها  التي  المجازر  من  وغيرها  الوحشية 
السفاح المجرم ونظامه العميل بحق الشعب مؤكدين 

على األمور التالية
الشعب  أبناء  من  إخواننا  جانب  إلى  وقوفنا  أوالَ:  
ضد  وغربه  وشرقه  وجنوبه  بشماله  اليمني 

لهم  بالعون  استعدادنا  ونؤكد  اإلجرامية  الممارسات 
الظروف  كل  في  جانبهم  إلى  والوقوف  ومساندتهم 

وبشتى الوسائل واإلمكانيات المتاحة.
ثانياَ:-  نؤكد ضرورة استمرار المسيرات والفعاليات 
الشعب  ثورة  في  قدما  والسير  االعتصامات  و 
ويسقط  كاملة  أهدافها  جميع  تتحقق  حتى  المباركة  
وأركانه  ومجرميه  رموزه  بكل  الطاغية  النظام  هذا 
وأعوانه باعتبار ذلك مطلب الشعب بكامله وال يمكن 

التراجع عنه.
أن  جدا  المهم  ومن  بل  الضروري  من  ثالثاَ:- 
لدى  والرؤى  المواقف  تتوحد  أن  و  الجهود  تتظافر 
برجاله  وشيوخه  بشبابه  اليمني  الشعب  فئات  جميع 
بكل  وطوائفه  بأحزابه  ومواطنيه  بجيشه  و  ونسائه 
الرئيسي  الهدف  لتحقيق  بكامله وذلك  المجتمع  فئات 
والمجرم  الباغي  النظام  هذا  رحيل  وهو  المنشود 

واعتبار ذلك مطلبا عاما للجميع.
أي  تحت  النظام  مع  تواصل  أي  لمنع  ندعو  رابعاَ:- 
غطاء خصوصا بعد أن كشف المجرم علي صالح أنه 
بمبادراته التي كان يقدمها لبعض الجهات أنها ليست 
المتهاوي  وضعه  لترتيب  الوقت  من  لإلستفادة  إال 
وامتصاص غضب الشعب وغضب المعتصمين في 
الساحات والتي كانت قد وصلت ذروتها بعد سقوط 
غضون  في  الحي  بالرصاص  شهيداً   56 من  أكثر 
ساعات والتأكيد بأن من ال زال على صلة بهذا النظام 

فإنه سيعتبر شريكا في دماء الشهداء وفي اإلثم الذي 
يرتكبه المجرمون.

لساحات  حمايته  يدعي  الذي  الجيش  ندعو  خامساَ:- 
بالتوسع  الساحات  في  للمعتصمين  السماح  التغيير 
من  الساحه  فإغالق  الحساسة  األماكن  إلى  والتمدد 
من  ومنعهم  المعتصمين  وجه  في  اتجاهاتها  جميع 
أي تمدد يعني الموت البطيء والقضاء على ا لثورة 
النظام  له  يسعى  ما  وهذا  الساحات  في  وحصرها 

المتهاوي والفاسد.
سادساَ:- نؤكد نحن أبناء المحافظات الشمالية زيف ما 
تدعيه السلطة المجرمة عبر وسائل إعالمها الكاذب 
لسنا  وبأننا  الدولة  داخل  دولة  بناء  إلى  نسعى  بأننا 
الدجل   الكذب و  لقد ولى زمن  من الشعب نقول لهم 
وما  وزيفكم  خداعكم  عن  القناع  وكشف  والتضليل 
تالحم أبناء المحافظات الشمالية والجنوبية والمناطق 
الوسطى اليوم لخير شاهد و دليل على كذبكم وزيفكم 
وما نجده في الواقع من تالحم بيننا وبين إخواننا من 
باألمس  كنتم  ممن  عسكريين  وقادة  وضباط  أفراد 
كانت  أن  بعد  اليوم  هاهم  إخوانهم  لقتل  توجهونهم 
بنادقهم تتوجه إلى صدور إخوانهم وأبنائهم يتعانقون 
طاغي  نظام  ضد  ويتوحدون  صادقة  بقلوب  اليوم 
سعى للتفريق والتمزيق بينهم طيلة 33 عاماَ فارحلوا 
فلم يعد لكذبكم وزيفكم ومكركم وخداعكم أي فائدة فقد 

استيقظ الشعب من سباته وعرف صديقه من عدوه.
والعاقبة للمتقين وإلى هللا ترجع األمور 

صادر عن أبناء محافظات صعده و عمران والجوف
األربعاء 25 ربيع الثاني 1432هـ

الموافق 30 مارس 2001

بنيت مسجد الصالح فهل كان المراد هو تخليد اسمك 
في كتب التاريخ بذلك

أم  اسمه  يخلد  إن  يريد  تاريخك  له  أن من  اعتقد  ال 
أنك بنيت المسجد تقربا إلى هللا فهل إله الجنوب غير 
إله الشمال أم أن إله صعدة غير اله جدة، لم تراع 
هللا في أبناء شعبك ورحت تبيع دماءهم هنا وهناك 
وخربت مساجد هللا في اليمن من أقصى الشمال إلى 

أطراف الجنوب
ومن منجزاتك:

أجل  من  الوطن  موارد  جميع  واستغراق  •تدمير 
المصلحة الشخصية وبيع الغاز واآلبار النفطية في 

أسواق مشبوهه
•قتل األبرياء من أبناء الوطن من أجل إثبات الوالء 

والطاعة للسعودية وأمريكا.
زمن  في  بناها  التي  المؤسساتية  الدولة  •تدمير 
قياسي الرئيس الحمدي رحمة هللا عليه، واستنزاف 
مدخرات اليمن في صفقات مشبوهة )بيع مدخرات 
اليمن من القمح في السوق اليمنية دون تعويضها - 
بيع صوامع الغالل المؤممة بمبالغ ليست حتى ربع 
تعطيل   - الثمن  بضعف  استأجرها  ثم  ومن  القيمة 
مصنع الغزل والنسيج وإيقافه عن العمل - المشاريع 
أسرة  يخدمون  لمقاولين  الوهمية  والمستخلصات 

الرئيس
فاألسعار  المواطن  لدى  المعيشي  المستوى  •تدني 
بمن  بالكم  فما  الفرد  يكفي  ال  الفرد  ومعاش  ترتفع 
عنده أوالد؛ أال يحق له أن يعيش ))ال يوجد حد أدنى 
االجتماعي  الضمان  فمبلغ  اليمن  في  للمستحقات 
)5000( وال يشبع الفرد بالـ)خبز والشاي فقط( إال 

)6000( في الشهر الواحد.
بالريال  والوصول  الوطني  المخزون  •استهالك 
تولي  عند  الدوالر  كان  فقد  الحضيض  إلى  اليمني 
خمسة  من  أكثر  يساوي  ال  صالح  هللا  عبد  علي 
والريال  المصري  الجنيه  بين  رياالت،وبالمقارنه 

اليمني في نفس المرحلة ونشهد الفرق.
والرشوة  الشر  روح  وتنمية  الفوضى  •تقنين 
واالختالس وبيع الذمة ))في عهد علي عبد هللا صالح 
الهجرة و  بوابة مصلحة  يبيع ذمته في  اليمني  كان 
الجوازات بألف وفي باب مصلحة األحوال المدنية 
بأي حاجة والعسكري  المرور  مائه ورجل  بخمس 

والشهادات في السوق والكل في دوامة.
•التمثيل السيئ لليمن في الخارج و لن ننسى موقف 

السلطة المهزوز تجاه العدوان الصهيوني على غزة 
والقمة العربية في قطر.

وتنمية  الطائفية  الفرقة  وزرع  األحقاد  •تنمية 
الصراعات المذهبية بين أبناء الشعب ليسود الصالح 

علي عبد الكرسي.
•التحايل على الدساتير للبقاء أكثر في السلطةفنظامنا 
غي  آخر  جمهوري  نظام  أي  يشبه  ال  الجمهوري 

العالم.
• ولكنها قصه دامت بما فيه الكفاية فلتكتب نهايتها 
بدقه وهاهي التحفة الفنية في ميدان السبعين ))جامع 
الذي غادر  الرئيس الصالح  الصالح(( تحكي قصة 

منصبه.

حماس  ألهبت  التغيير  ثقافة  أن  يبدو 
الذي  النظام  هذا  اليمن...  في  النظام 
من  ألكثر  اليمني  الشعب  من  عانى 
ثالثين عاما... هذا الشعب المستبد الذي 
الفقر، ويستورد زبالة  يتمسك بكرسي 
الخليج، الذي أثبت عمالته للدجاج على 

حساب الوطن.
الجبارة  الخدمات  من  الرغم  وعلى 
التي يقدمها النظام ممثال في جيشه لهذا 
خيرات  يمتص  الذي  المستبد  الشعب 
قذائف  وثمرة  المسلحة،  قواتنا  أسلحة 
أغلى  يقدم  الذي  الجيش،  وصواريخ 
عسكرية  وخبرات  قوة  من  لديه  ما 
نفسه  على  ويأبى  الظالم،  الشعب  لهذا 
األمريكي،  للعدو  السالح  يعطي  أن 
أن  نرى  ذلك،  من  العكس  على  بل 
هذا االلتزام المظلوم يجبر األمريكيين 
قذائفهم  من  الجزية  يدفعوا  أن  على 
لم  الذين  الوطن  ألبناء  وطائراتهم 
الخدمات  وتلك  الجهود،  هذه  يقدروا 
العرب،  فارس  يقدمها  التي  الطويلة، 
كاهله  الذي حمل على  اليمن،  وموحد 
هووأسرته  وحمل  الشعب،  أموال 
وأبناءه وأقاربه عبء االحتفاظ بأموال 
طائلة، بديال عن الشعب، كما أكد هذا 
العهد  في  يفرط  لن  أنه  على   الزعيم 
الذي قطعه على نفسه بأن يظل حارسا 

طالما  الذي  الرئاسة،  لكرسي  أمينا 
اكتوى بناره، ولفترة قد تزيد عن ثالث 
النظام  بأن صبر  وقال  عاما.  وثالثين 
قد نفد من هذا الشعب، ولهذا قرر أن 
الشعب،  وجه  في  التغيير  ثورة  يقود 
الكبيرة،  المظاهرات  تنظيم  خالل  من 
الجيش  بأفراد  الشارع  إلى  والخروج 
»النظام  شعار  تحت  مدنية  ثياب  في 
يريد إسقاط الشعب« و »كفى استهزاء 
الشعب  يطالب  »النظام  و  بالنظام« 

بالرحيل« غيرها من الشعارات.
ولكن الشعب أكد إصراره وتصلبه في 
النظام  رسالة  يستوعب  ولم  مواقفه، 
صرخات  يتجاهل  وظل  السلمية، 
مجددا  الشعب  وأكد  المخلصة،  النظام 
والمجاعة  الفقر  طوفان  أمام  صموده 
واالستحمار، باعتبارها ثوابت وطنية، 
يقتل  فعليها  عليها،  المساومة  يمكن  ال 
حتى  »يدعس«  وعليها  يجوع  وعليها 
الشعب  وقال  بيضاء،  لحية  كل  تهان 
محذرا: لن يستطيع النظام بمظاهراته 
الفقر من فوقنا، وال  ينتزع كرسي  أن 
المالريا،  أسواق  وبين  بيننا  يحول  أن 
أجل  من  بعظامنا  نضحي  وسوف 
آخر  سبيله حتى  في  ونناضل  الوطن، 

نتفة من جلودنا.

صالح  عبدهللا  علي  ظهر  المنصرمة  الجمعة  في 
ُحِشدوا  ممن  اآلالف  مئات  احتقار  على  ا  مصّرً
أمامهم  فكذب  الوداع(،  )خطبة  خطبته  الستماع 
كذبات مدوية،فزعم أن شهداء الجمعة السابقة بساحة 
التغيير قتلهم من أسماهم بـ«قناصة الحوثي«، وزعم 
أن من الساحة هم مجرد تجار مخدرات،وكم كانت 
الذين  الشباب  الكلمات كئيبة في فمه عندما وصف 
بأنهم   2011-3-18 اإلنذار  جمعة  في  استشهدوا 
في  بلسانه  وصفهم  الذين  وهم  بهم،  مغرر  شباب 
الحداد  الديمقراطية، وأعلن  بأنهم شهداء  اليوم  ذلك 
عليهم، فكيف انقلب الحال فجأة ياترى، حتى صاروا 
من المغرر بهم، هل اختلف مزاجه؟ أم ظهر له غير 

ما كان يعرف؟ فيا له من قاتل ما أكذبه!

اإلخبارية  »العربية«  مقابلة مع  في  قد ظهر  وكان 
الرعب،  مالمح  عليه  وبدت   ،3-26 السبت  يوم 
كان  حيث  الشديد،  والقلق  االرتباك،  وعالمات 
كثيرا،  الكرسي  علي  ويتحرك  بكثرة،  ماء  يشرب 
وكانت األسئلة في جهة واإلجابات في جهة أخرى، 
وذكر فيه ما يجعل المرء يخجل من أن يكون مثل هذا 
الرجل هو من يمثله كرئيس للجمهورية، حيث ذكر 
أربعةإلى  سوى  ليسو  النظام  باسقاط  المطالبين  أن 
خمسة آالف فقط، وأن اليمنيين كلهم قناصين، وبالغ 
في دجله حيث قال: إن الشباب الثائرين فاهمون له 
وهو فاهٌم لهم! وهو على تواصل معهم‼ ويزعم أن 

ال أحد قادر على حل مشاكل اليمن سواه.
الحكمة  عقلية  عن  بعيد  المتخبط  الرجل  وهذا 
إنها  المعارضة  عن  يقول  أحيانا  فتجده  والسياسة، 
ضعيفة ال تقدر أن تحرك الشارع، وما يلبث أن يقول 
األمنية  واألزمات  الفساد  سبب  هي  المعارضة  إن 

واالقتصادية في اليمن. وكذا يزعم أن المشترك هم 
العمالء  يطالب هؤالء  ثم  عمالء وتجار مخدرات، 
للحوار،ونسمعه  معه  بالجلوس  المخدرات  وتجار 
وإسرائيل،  ألمريكا  بالعمالة  المعتصمين  يتهم 
المعتصمين،  ضد  تدعمه  التي  ألمريكا  يعتذر  ثم 
الرجل المتخبط يقول: سئمنا السلطة وال نريد سلطه 

لكن  ، حل ر سأ و
يقول:  بأيام  بعدها 
السلطة  أسلم  لن 
وسأدافع عنها ولن 
لحبل  نفسي  أسلم 

المشنقة‼
الروح  ينازع  إنه 

إذن.
* * * 

البيان الصادر عن صادر عن أبناء حمافظات
 صعده و عمران واجلوف

إىل الرئيس الصاحل.. شكرا على منجزاتك

ه!النظام يريد إسقاط الشعب
َ
ب
َ
ذ
ْ
 قاتلٍ ما أك

ْ
 مِن

ُ
ه
َ
يا ل

رسالة حكيم



أفاد الكتب اإلعالمي ألنصار هللا يوم الجمعة, 25 مارس 2011 أنه وصل إليهم نائب مدير مكتب الصحة بمحافظة صعدة، رئيس 
نقابة المهن الطبية في المحافظة، وعضو المؤتمر الشعبي العام، وأعلن انضمامه إلى ثورة الشعب، هو وجميع أعضاء النقابة 
وعددهم، ألف وثمانمائة كادر طبي، لما أسموه الجرائم البشعة التي ارتكبها النظام بحق أبناء الشعب، وبحق أبناء )محافظة صعدة( 

خالل الحروب الماضية.

فارس  البار،  اليمن  ابن  البالد،  موحد  الرمز،  القائد  فخامة 
الحديثة،  المؤسسات  دولة  باني  المنجزات،  محقق  العرب، 
المشير على عبدهللا  صالح رئيس  الجمهورية …، وسامحونا 
لهذا  نفسه،  أطلقها على  التي  األلقاب  بقية  استيعاب  على عدم 
في  السلطة  إلى  وصوله  فمنذ  حافل،  وظيفي  تاريخ  الرجل 

1978 عمل علي عبد هللا صالح مع:

تسعة رؤساء أمريكيين، وأربعة فرنسيين، وخمسة اندونيسيين، 
وستة  فلسطينيين،  واثنين  سوريين،  واثنين  إماراتيين،  واثنين 
وخمسة  بريطاني،  وزراء  رئيس  عشر  وأربعة  جزائريين، 
مستشارين ألمانيين، وثالثةملوك سعوديين، واثنين بحرينيين، 
وملكين أردنيين، وأميرين قطريين، ولكن علي عبد هللا صالح 

عمل ثالثا وثالثين عاما بوظيفة رئيس دولة.

سنبقى دئماً أنصار هللا ضد الظلم والظالمين، فقد 

بات الموت لنا عادة، وكرامتنا من هللا الشهادة. 

سنبقى مجاهدين لنصرة الحق، ومحاربة الظلم 

أحب  فمن  الموت،  نهاب  ال  فنحن  والظالمين، 

إما  أمرين،  أمام  دئًما  نبقى  ذليال.  الحياة عاش 

النصر وإما الشهادة، ويا حبذا الشهادة، سنظل 

إعالء  خدمة  وفي  للحق،  وجنوًدا  هلل،  جنوًدا 

هذا  كلفنا  لو  حتى  الوطن،  وخدمة  هللا،  كلمة 

أروحنا وأوالدنا وأبناءنا وكل ما نملك في هذه 

أننا  إال  أقول  أن  يسعني  ال  األخير  في  الحياة. 

جميع  في  المعتصميين  المرابطين  الشباب  مع 

التغيير والجهاد، وسنحمي الوطن من  ساحات 

والقادر  ذلك  والظالمين، وهللا ولي  األعداء  كل 

عليه.

أحد، وحتى  إلى نفس  يتسرب  حتى ال 

تنجز  لم  الثورة  أن  شخص  يتوهم  ال 

إمكانات  من  وبالرغم  بال،  ذا  شيئا 

الثوار المتواضعة، فال دعم دولي معهم، وال بنك مركزي 

يساندهم، لكن تأمل يا أخي القارئ بعض منجزات هذه 

الثورة، والتي منها:

1. اسقاط مشروع التوريث.

2. اسقاط مشروع التمديد.

3. اسقاط شرعية الرئيس اليمني.

4. اصبح الرئيس يفاوض من أجل شروط الخروج، وفي 

السابق كان يحشد الجهود لضمان شروط البقاء.

5. أصبح الرئيس يستجدي من أجل عدم مالحقته قانونيا.

لحزب  رئيسا  يعود  أن  للرئيس  أمنية  اقصى  أصبح   .6

متهالك بعد ان كان يسعى ليكون رئيسا مدى الحياه.

بمجموعة  يبدأ  للتثوير  جديدا  نموذجا  الثورة  خلقت   .7

تفرغ  جديدة  فئات  يوم  بعد  يوما  اليه  يضم  ثم  بسيطة 

النظام من الداخل.

للمناطق  عابر  قوي  مدني  لمجتمع  الثورة  اسست   .8

كتلة  بتكوين  يبشر  مما  الحزبية  والتنظمات  والقبائل 

تاريخية تصبح حاملة للمشروع الديمقراطي.

للناس  وكشفت  االنفصال،  مشروع  الثورة  اسقطت   .9

حقيقة الحروب العدوانية التي شنتها السطلة على أبناء 

صعدة،  وأكدت الهوية اليمنية لكل حركات الوطن.

10. اعادت الثورة االحزاب اليمنية الى ساحة القضايا 

الوطنية بعد أن كانت قد عزلت نفسها عن 

فقط مطالبها  ترفع  الشعب واصبحت  هموم 

عن  النظام  مع  وتبحث  الذاتية  ومصالحها 

المؤثرة.  وشخصياتها  قياداتها  تخدم  مصلحية  صفقات 

فأعادت تشكيل األحزاب، وخلخلت أعمدة النظام.

كانوا  ان  بعد  الناس  إلى  األمل  الثورة  أعادت   .11

يئسوا من التغيير، ورضوا بالتوريث والتمديد واالفساد 

والحروب، من اجل لقمة العيش التي لم يجدوها.

وثمة ما هو أكثر، وستأتي األيام القادمة بالمزيد، وال بد 

أن تصل الثورة قريبا جدا إلى هدفها السامي، أال وهو 

إزالة النظام الظالم، وتأسيس دولة المؤسسات المدنية 

الحديثة.

الرئيس مستعد أن يسلم السلطة إلى يد آمنة على حد تعبيره يوم 
وفقهاء  علماء  بين  من  ينعدم  هل  والسؤال  الماضية،  الجمعة 
ومثقفي وأعيان وسياسيي اليمن من ال يتمتع بالنزاهة واألمانة 
والصدق؟ وهل الرئيس المخذول ما برح يبحث عنه بين جبال 
اليمن وسهوله ووهاده ليسلمه السلطة فلم يجده، إنه ألمر عجيب 
أن ينكر قائد دولة على شعبه وجود األمين والنزيه الذي يستحق 

أن يتولى أمر البالد بينهم.
ولكن سوف نحسن الظن بالرئيس المأزوم ونقول لعله ال يريد 
أن  يريد  بل  عاليا،  تقديرا  الشعب  يقدر  فهو  سابقا،  ذكرناه  ما 
يسلمه إلى يد آمنة، وال ندري من هي آمنة، ومن أي محافظة، 
لكن هذا تشجيع للكوادر النسائية، التي يريد أن يدفع بها لتتصدر 

المشهد في البالد، فيا ترى، من تكون آمنة هذه سعيدة الحظ؟

ألكْي تعمل؟
ال شغَل لديك
ألكْي تأكْل؟

ال قوَت لديك 
ألكْي تكتب؟

ممنوع وصول الحرف
حتى لو مشى منك إليك

أنت ال تعمل إال عاطال عنك
وال تأكل إال شفتيك

أنت ال تَْكتُُب بل تَْكبِْت
ِمْن رأِسك حتى أخْمَصْيك

فلماذا خلق هللا يديك؟
أتظن هللا جل هللا

اهما قد َسوَّ
حتى تُسّوي شاربَْيك
أو لتُفَلّي عارَضْيك؟

حاشا هلل!
اُهما كي تحمَل الحكام لقد سوَّ

ِمن أعلى الكراسي ألدنى قدميك
ولكي تأكَل من أكتافهم ما أكلوا من كتفيك

ولكي تكتَب بالسوط في أجسادهم
َملَحَمةً أكبََر مما كتبوا في أصغريك

هل عرفت اآلن ما معناهما؟
انهْض إذن

انهْض
ودْع كلََّك يغُدو قبَضتَْيْك!

الوطني  النشيد  نردد  التغيير  في ساحات  يوم  نحن كل 
ويتمثل  نردده،  ونحن  قلوبنا  وترجف  اعتزاز،  بكل 
ويبعث  البليغة،  وكلماته  الصادقة،  نغماته  بين  الوطن 
على  واإلصرار  العزيمة  من  المزيد  الثوار  نفوس  في 
تخليص الوطن من هذا الوضع المزري، الذي قاده إليه 
يستمع  كان  لو  الذي  الناهب،  ورئيسه  الخائب،  النظام 
النشيد الوطني يوم فكيف يفهمه، هل سيفهمه مثلنا، هل 
الغيرة على  من  نفوسنا  في  يبعثه  ما  نفسه  في  سيبعث 
الوطن، أم أنه يصل إلى قلبه بطريقة أخرى، وفي هذا 
الصدد، حاول إحد الثوار أن يتخيل الطريقة التي يفهم 
بها الرئيس معاني كلمات النشيد الوطني، فكانت على 

هذا النحو: 
له وجودي ممددي أيتها الشُّ

مدديِه ثم ِزيدي  وأعيدي 
واذُكري في فترتي فّْيَض الرصيِد

وامنحيه فرًصا نحو المزيِد
يا بالدي نحن أوغاد وأوباُش رجالِك

سوف نمحو ) كل ما بين يدينا( من جمالك
وسنمضي للفساد نعتليه ونُبارك

وسنبني فيلالً أخرى على سفح تاللِك
كلِّ ربوْة من ِجبالِك .. حقُنا

في جنوٍب ُوجدْت أو في شمالك
كل ذرات ِرمالك .. ملُكنا

إنها ِملك قبليتنا الكبيرة.. إرثنا
جاء من إفساد أهلي والعشيرة

ِعْشُت أيام شبابي بلطجيًا
ومسيري فوق دربي عربجيًا

 سيبقى نبض قلبي طائفيًا
فأنا دوما على أرضي وصيًّا

إخوتي .. إخوتي.. 
يا قطيًعا ضائًعا يقلق نفسي
 كل فرٍد منكُم قد نال سهمه

شلتي .. شلتي..
أين قد صرتم وفي أي مهمة

كل واحد قد معه ما فاق ُحلمه
أُسرتي .. أُسرتي ..

إِمنحيني البأس يا مصدر بأسي
وانِجِدْيني في الظروف المُدلهمة

رئيس نقابة املهن الطبية مبحافظة صعدة نائب مكتب 
الصحة يعلن استقالته ومعه 1800عضو 

التاريخ الوظيفي لفخااااامته ته ته

كلمة ثائر

بعض منجزات الثوار بكل تواضع

البحث عن آمنة

أيها الشعب
ملاذا خلق اهلل يديك؟

النشيد الوطني يف 
أذن الرئيس
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