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1- استمرار التظاهر والتحرك واالعتصامات السلمية والحرص عىل  أن يتم ذلك يف إطار شعبي بعيداً 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 عىل مطالب الشباب الثائر أو التحاور مع النظام بواسطة السفارات 
األجنبية.

4ـ رفض أي وساطة ال تفيض إىل رحيل فوري للنظام ورموز فساده وتلبي كل مطالب الشعب اليمني.
سلمية  وبطريقة  النظام  عىل  الضغط  لفرض  االحتجاجات  من  املزيد  يضمن  بما  التصعيد  رضورة  5ـ 

وحضارية.
6ـ رفض التدخل األمريكي واألجنبي املساند للنظام واملساعد عىل إطالة بقائه يف الحكم.

س�قط عرشات القتىل ومئات املصابني يف منطقة الحصبة، حيث 
تدور املواجه�ات العنيفة بني موالني للش�يخ األحمر وقوات عيل 
صالح، وقد اس�تخدمت مختلف األس�لحة الخفيفة واملتوس�طة 
والثقيل�ة، وأف�ادت مصادر طبي�ة أنها لم تس�تطع الوصول إىل 
شوارع حي الحصبة النتش�ال الجثث وإسعاف الجرحى بسبب 
االشتباكات املستمرة بجميع أنواع األسلحة، وشكت هذه املصادر 
اس�تهداف طواقمه�ا بالنريان الحي�ة، وإصابة بع�ض أفرادها.  
ومنذ مساء االثنني املايض وحتى كتابة هذا الخرب هزت انفجارات 
قوي�ة منطق�ة الحصب�ة معلنة بذل�ك دخول العاصم�ة صنعاء 
واحدة من أش�د فرتاتها عنفا، وس�مع دوي االنفجارات يف أنحاء 
أمان�ة العاصمة باإلضاف�ة إىل قصف بمختلف األس�لحة الثقيلة 

واملتوسطة مع حدوث فرتة هدوء نسبي ومتقطع..
وأنهى تجدد القتال هدنة هشة استمرت 5 أيام بني قبليني موالني 

للشيخ األحمر والقوات الحكومية.
فيم�ا تواصلت االش�تباكات بش�كل عنيف خالل األي�ام املاضية 
وتصاعدت ألس�نة الحرائق يف س�ماء الحصبة وبس�بب عمليات 
القص�ف التي طالت ع�ددا من املبان�ي وامت�دت املواجهات إىل 

مناطق جديدة وشوهدت عددا من املباني تحرتق .
وتبادل الجانبان االتهامات بش�أن بدء الهجوم وفيما قال مكتب 
الش�يخ األحمر: إن قوات صالح أنه�ت الهدنة وبارشت بالهجوم 
عىل منزل الش�يخ صادق بمختلف األس�لحة. نقل موقع الحزب 

الحاك�م اإللكرتوني قوله: إن املوال�ني لألحمر أطلقوا قذائف عىل 
وزارة الداخلي�ة ومعس�كر النج�دة وقاموا باالعت�داء عىل أفراد 
الرشطة العس�كرية املرابطني يف هيئة املس�احة بالحصبة، وقال 
مدير مكتب الش�يخ األحمر عبد القوي القييس: إن أنصار األحمر 
اس�تولوا عىل عدد من املباني الحكومي�ة يف الحصبة بينها وزارة 
الداخلي�ة واللجن�ة الدائمة  للحزب الحاكم ومقر هيئة املس�احة 
وقس�م رشط�ة الحصب�ة، باإلضاف�ة إىل مبن�ى اإلدارة املحلي�ة 
واملؤسسة العامة للمياه والرصف الصحي عىل الشارع املؤدي إىل 
مبنى التلفزيون غري أن وزارة الدفاع نفت س�يطرتهم عىل مبنيي 

الداخلية واللجنة الدائمة وقالت إنها حررت قسم الرشطة..
م�ن جهة أخرى أفادت األنباء الواردة من منطقة أرحب أن هناك 
مع�ارك عنيفة ت�دور حاليا .. ب�ني أهايل منطقة أرح�ب وألوية 
الح�رس الجمه�وري املقيمة هناك اث�ر هجوم ق�اده قبليون يف 
محاولة لالس�تيالء عىل معسكر الحرس الجمهوري بعد سيطرة 

قبائل عىل مواقع عسكرية يف فرضة نهم األسبوع املايض.
ويف نفس السياق شهدت األسبوع املايض منطقة األزرقني شمال 
صنعاء اش�تباكات عنيفة بني مس�لحني يتبعون األحمر والقوات 
الحكومية املرابطة هناك وتحدثت معلومات عن وصول تعزيزات 
م�ن الح�رس الجمه�وري إىل  نقط�ة األزرقني املدخل الش�مايل 

لصنعاء..
 وكان�ت هدنة ب�ني الجانبني بدأت الخميس امل�ايض اثر محاولة 

وس�اطة التوصل لحل يوقف إطالق النار بش�كل نهائي غري أن 
أيام الهدنة لم تخل من اشتباكات متقطعة وخفيفة.. 

وج�راء ه�ذه األج�واء املش�حونة بالتوت�ر نصح�ت الخارجي�ة 
الربيطاني�ة جمي�ع رعاياها بمغادر اليمن، وع�رب رئيس الربملان 
العرب�ي عن قل�ق ورفض الربمل�ان العربي للرصاع�ات الداخلية 
وال�زج بالجي�وش العربية يف رصاعات مع ش�عوبها، داعيا أمني 
ع�ام جامعة ال�دول العربية عم�رو م�وىس إىل رضورة التدخل 
الف�وري والعاجل لجامعة الدول العربية يف اليمن لوقف عمليات 

القتل املتصاعدة يف حق الش�عب اليمني، وقد توقع سياسيون أن 
الجامع�ة العربية قد تعطي الضوء األخرض ملجلس األمن للتدخل 

باليمن.
ه�ذا وكان أم�ني عام مجل�س التع�اون الخليجي الس�ابق عبد 
الرحم�ن العطية قد رصح بأن رحيل نظام صالح بات الس�بيل 
الوحي�د إلنقاذ اليم�ن واليمنيني،  ويف نف�س االتجاه طالب نائب 
رئيس مجل�س ال�وزراء الكويتي بس�حب البعثة الدبلوماس�ية 

الكويتية من اليمن.

تتواص�ل ردود الفع�ل املس�تنكرة للجريمة البش�عة التي 
ارتكبها  النظام الحاكم مساء األحد املايض بحق املعتصمني 
يف ميدان الحرية بمحافظة تعز والتي أدت بحس�ب مصادر 
محلية إىل س�قوط  ما يقارب  195 ش�هيدا وأكثر من ألف 
جري�ح باإلضاف�ة إىل ع�رشات املفقودي�ن واملعتقلني، وقد 
خرجت املظاهرات الحاش�دة يف مختلف املحافظات اليمنية 
تندي�دا بجرائم صالح وبالطجة النظ�ام وتضامنا مع أبناء 
مدينة تعز الذين تعرضوا ملذبحة بش�عة لم يسبق لها نظري 
يف تاريخ تلك املدينة املساملة  ففي صعدة خرج مئات اآلالف  
صب�اح  االثن�ني 30 / مايو / 2011 يف مس�رية  حاش�دة 
جابت ش�وارع املدينة مرددين  ش�عارات عربت عن رفض 
الجماهري ممارس�ات النظام القمعية والتس�لطية عىل أبناء 

الشعب اليمني .
ون�دد الحوثي�ون بجريم�ة اقتح�ام س�احة الحري�ة بتعز 
واالعت�داء ع�ىل رواده�ا، وأصدر املكت�ب اإلعالمي للس�يد 
عبداملل�ك الحوث�ي بياًنا دعى في�ه كافة األح�رار والرشفاء 
الستنكار هذه الجريمة، والتحرك إليقاف نزيف الدم اليمني 
الذي إس�تهان به هذا النظ�ام الظالم الذي لم يرَع يف مؤمن 
إالاًّ وال ذم�ة. وأش�اد الحوثي بصم�ود أبن�اء محافظة تعز 
وق�ال: إن الرشفاء األحرار م�ن أبناء محافظة تعز قد أثبتوا 
خالل ه�ذه الثورة املباركة أنهم مجتمع حضاري يف ثقافته 
ونضال�ه يأمل�ون كم�ا يأمل بقية  الش�عب اليمن�ي بحياة 
كريم�ة آمن�ه وُمطَمئِنَة ب�دون أن يس�اومهم فيها أحد عىل 
كرامتهم أو حياتهم، ولم يقوموا بأي عمل يس�توجب حرق 

مخيماتهم وقتل ش�بابهم واإلس�تهتار بحياتهم وكرامتهم 
س�وى التعبري السلمي الذي يعترب أقل القليل مما بقي لهذا 

الشعب املظلوم.
وأدان املكتب اإلعالمي للحوثي املعايري املزدوجة ملا يس�مى 
باملجتم�ع ال�دويل وقال: إن املج�زرة التي إرتكبه�ا النظام 
الظال�م يف )محافظ�ة تعز( لم تكش�ف فقط وحش�ية هذا 
النظام فحسب بل كشفت أيضا إزدواجية املوقف األمريكي 
واألورب�ي يف التعام�ل مع الش�عوب وفق الهدف الس�يايس 

واملصلحي لها وليس للش�عوب كما تدعي دائماً س�واًء عرب 
الجهات التي تقول أنها تحمي حقوق اإلنس�ان وكرامته أو 

عرب املواقف التي تتبناها تلك األطراف.
ويف خت�ام البيان أك�د الحوثي عىل اق�رتاب لحظة الخالص، 
وكم�ا كان�ت )محافظ�ة تع�ز( رشارة الث�ورة املباركة التي 
جمعت تحت عنوانها أغلبية الشعب اليمني فإن دماء األحرار 
من أبنائها ستشعل ثورة عارمة من جديد يكون فيها سقوط 

النظام الظالم بحسب البيان.

الس��لمية بثورتن��ا  لقناعتن��ا  مس��لح؛  ص��راع  أي  يف  طرف��ا  لس��نا  الث��ورة:  ش��باب 

إصرار على إجهاض الثورة الشبابية السلمية بالعمل املسلح

195شيهدا وأكثر من ألف جريح يف تعز، وجرائم النظام 
لن تسقط بالتقادم 

مئات القتلى والجرحى

تنظيم حملة تربعات عاجلة يف صعدة دعمًا ومساندة ألبناء تعز األحرار
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تعز  الحاملة  أبناء  وضع  ما   •
اليوم؟!

¿¿ انتشار أمني كثيف إىل ساحة 
الشوارع  يف  و  باملدينة  الحرية 
الرئيسية والحارات ويف كل بقعة 
إطالق النار عىل أي تجمع كان ، 
يكونوا  لم  لو  أي مكان، حتى  يف 
وحتى  أشخاص،  خمسة  إال 

النساء تم االعتداء عليهن!!.
• كيف كانت مالبسات حادثة 

االعتداء عىل النساء؟
يوم  نسائية  مسرية  خرجت    ¿¿
يف  حدث  ملا  استنكاًرا  الثالثاء؛ 
األيام املاضية من جرائم النظام، 
من  املظاهرة  عىل  اعتدي  وقد 
نسائية  عنارص  بالطجة  قبل 
عددهن  النظام،  تتبع  »بلطجية« 
يصل إىل خمسني امرأة، واألغرب 
ضبط  تم  أنه  ذلك  من  واألدهى 
شخص من املتعدين عىل املسرية 

مالبس  بعض  يف  متخفيا  كان 
بالرضب  اعتدى  أن  بعد  نسائية 
عىل بعض املتظاهرات ، بل وصل 
عن  فضال  الخمار  خلع  إىل  األمر 

االعتداءات الجسدية.
كشف  قد  النظام  كان  إذا   •
بهذه  األخالقي  انحطاطه  عن 
الجديد  فما  القبيحة،  الصورة 
به  ستواجهون  الذي  لديكم 
األيام  يف  النظام  غطرسة 

املقبلة؟
مناسبة وعديدة،  بدائل  لدينا   ¿¿
الدفاع،  موقف  يف  نحن  واآلن 
وسائل  بكل  أنفسنا  عن  سندافع 
اعتدى  ﴿فمن  املرشوع  الدفاع 
ما  بمثل  عليه  فاعتدوا  عليكم 

اعتدى عليكم﴾.
• هل ستنجر الثورة بعيدا عن 

سلميتها؟
عن  دفاع  مرحلة  يف  نحن   ¿¿

النفس، عن أموالنا، عن أعراضنا، 
يف  وخاصة  العقل  لغة  كرامتنا، 
النظام  اغتالها  قد  تعز  محافظة 

وبالطجته.
هذه  انعكاس  تصف  كيف   •
الجرائم عىل الناس يف تعز وما 

جاورها؟
أصبحت  املسألة  أخي  يا   ¿¿
اليوم مسألة كرامة؛ فجميع أبناء 
وقبائل  مشائخ  تعز   محافظة 
رفضوا  ونساء   ورجال  ووجهاء 
فيما  وتداعوا   ، الجرائم  هذه 

بينهم إىل اتخاذ املوقف املناسب.
صدمة  الجريمة  مثلت  لقد   •

لم يتوقعها الشباب!!
يتحملها  ال  مجزرة  أخي  يا   ¿¿
عقل، وال يتصورها إنسان، عادة 
أو  مسرية،  يف  علينا  االعتداء  يتم 
لكن  أحيانا،  علينا  النار  بإطالق 
الحرية  لساحة  االقتحام  يتم  أن 

التي يعدها الشباب جمهوريتهم 
أكثر من  التي عشقوها  الصغرية 
كان  وأمهاتهم،  آلبائهم  عشقهم 
الحدث غري متوقع بهذه الوحشية 
رغم معرفتنا بعقلية هذا النظام.

• كم بلغت الحصيلة النهائية 
حتى اليوم للشهداء منذ بداية 

االعتداءات مؤخرا؟
يتجهزون  الشباب  اآلن   ¿¿
أن  يمكن  وال  أوراقهم،  ويرتبون 
ألعداد  دقيقة  إحصائيه  توجد 
واعتداء  قتل  والجرحي،  الشهداء 
يف الحواري واألزقة ، وال نستطيع 
حد  إىل  دقيقة،  بمحصلة  الجزم 
اآلن  بلغ عدد الشهداء ليلة األحد 
وهذا  شهيدا،   195 واالثنني 
أكيدة وموثقة، وهناك  املعلومات 
وإخفائها  اختطافها  تم  جثث 
اعتقال  وتم  مجهولة،  أماكن  يف 
من  ومنهم  الشباب،  عرشات 

هناك  املصري،  مجهول  يزال  ال 
الناشطني  الشباب  من  الكثري 
مجهولو املصري، منهم عىل سبيل 
املثال الناشط ضياء الحق، ووائل 
آخر  كانت  األخري  وهذا  الرميمة، 
املواجهات  أثناء  فيها  مرة شوهد 

عند مستشفى الصفوة.
• هل من كلمة توجهونها إىل 
يف  الشباب  من  الدرب  رفاق 
يف  سيما  وال  الحرية  ساحات 

صنعاء؟
¿¿ نحن نوجه نداء إىل كل إخواننا 
الرشفاء رشكائنا يف ساحات النظال 
الثورة  تصعيد  يتم  أن  والبطولة 
السلمية يف جميع املحافظات، وأن 
انتصارا  ؛  واحدة  كلمتهم  تكون 
وأنني  الشهداء،  لدماء  ووفاء 

الجرحى، وعويل الثكاىل.
وشكري للتوعية الثورية؛ الهتمامكم 

بتعز وأبناء تعز.

• ملاذا نزلت إىل الساحة؟
لنداء  استجابة  نزلنا   ¿¿
لوازع  تلبية  المستضعفين، 
دماء  نرى  عندما  الضمير؛ 
تزهق  وأرواحهم  تسيل،  الشباب 
يرحل  يقولون:  ألنهم  لشيء؛  ال 
الظلم والفساد، والعبث بمقدرات 
الثروات،   ونهب  والشعب،  البلد 
حقهم  يمارسون  الشباب   وألن 
كل  في  المكفول  التعبير  في 
قالوا:  وألنهم  العالم؛  دساتير 
يكفي متاجرة بأبناء هذا  الوطن 
ال  والحروب،  األزمات  واختالق 
لإلستبداد، ال لإلرتهان لألجنبي، 

نعم للحرية والعزة والكرامة.
• أال تعتقد أن مدة بقائكم يف 
طالت،  قد  االعتصام  ساحات 

عىل ماذا تراهنون؟
 ¿¿ مقارنة بالثورات العربية يف 
تونس ومرص تعترب طويلة، ولكن 

التونسيني  الثوار  أن  الحقيقة 
واملرصيني كان عندهم االستعداد 
لكل  والثبات  والتحمل  للصرب 
من  الفساد  إزالة  عىل  يرتتب  ما 
تضحية، ونحن نراهن عىل وعي 
الذي  الشباب  خصوصا  شعبنا 
لن يفرط يف دماء زمالء النضال 

وطالب العدالة.
الثورة  أن  يرى  من  هناك   •
إىل  وتحولت  انتهت  السلمية 

رصاع مسلح ما رأيك؟
ال  الساحات  يف  الشباب   ¿¿
رصاعات  وجود  عدم  يضمنون 
مسلحة من أي نوع، لكنهم حتًما 
أن  يعتربون  حيث  يتبنونها؛  ال 
تنحرف  عندما  السلمية  الثورة 
ا أن تفشل  عن املسار السلمي  إمَّ
دكتاتورية  أكثر  نظاما  تنتج  أو 
الشباب  لذلك  سبقه،  مما 
املحافظات  جميع  يف  مرصون 
النهج  يف  استمرارهم  عىل 

يف  ذلك  عن  عربوا  وقد  السلمي، 
نرى  وما  الثورة.  سلمية  جمعة 
إىل فشل  يعود  من رصاع مسلح 

النظام يف إدارة أمن البالدة.
• يف تعز قام النظام باقتحام 
وحرق  االعتصام  ساحة 
أال  املعتصمني،  وقتل  الخيام، 
تخشون من تكرار االعتداء يف 

ساحة التغيري بصنعاء؟
يعترب  تعز  يف  جرى  ما   ¿¿

فضحية بحق النظام، واستهتارا 
بكل األعراف والقوانني واألخالق 
أكثر  يجعلنا  وهذا  اإلنسانية، 
هذا  إلزالة  للتضحية  استعداًدا 
النظام اإلجرامي املستبد، ونعترب 
ذلك واجبًا دينياًّا وطنيَّا وإنسانياًّا. 
تصعيد  يستدعي  قد  ذلك  لكن 
يتناسب،  بما  السلمي  النضال 
فرصة  وأجدها  املمارسات  وتلك 
الجيش  وأفراد  الضباط  لتنزيه 
النظام  مع  تبقوا  الذين  واألمن 
بيع  من  بأنفسهم  يربئوا  أن 
حيث  الضمري؛  وتنويم  الضمائر 
يفرتض أن يكونوا حماة الشعب 
األمة  أعداء  الحصني ضد  ودرعه 

والتاريخ.
• ملاذا تأخرت الثورة برأيك؟

عىل  كان  النظام  أن  أعتقد   ¿¿
وجود  لوال  االنهيار  مشارف 
من  معها  والتفاعل  املبادرات  
إىل  أمده  طال  ملا  البعض  قبل 

يف  قصورا  يعكس  وهذا  اليوم، 
يف  املثقفة  الطبقة  لدى  الفهم 
مفاهيم الثورة، والتي كان يجب 
الشباب  طموحات  تعكس  أن 
الثورية يف صنع املستقبل املرشق 
وتضحياتهم  الجبارة  بإرادتهم 
بأغىل ما يملكون؛ فتفوق الشباب 
وعدم  الثوري  املعنى  معرفة  يف 
توفر وسائل اإلعالم التي تعكس 
الفرصة  أعطى  للناس  رؤاهم 
للقوى التقليدية أن تقود االتجاه 
املثبطة،  برؤاها  للثورة  الثقايف 
أن  أريد  وال  القديمة،  وأدواتها 
أذهب أكثر من ذلك يف التوصيف.

تود  أو سؤال   .. أخري  كلمة   •
طرحه؟

¿¿ أود أن أسأل هل جاء األحزاب 
مع  والقبائل  والعسكريون 
وأقول  العكس؟!  أم  الشباب 
الشباب يصنعون  دعوا  للجميع: 

ثورتهم.

أجرت التوعية الثورية مقابلة مع األخ حسني السهييل أحد الناشطني يف تعز، وسألناه عن الجرائم  
التي ارتكبها النظام يف الفرتة األخرية هناك، واألحداث التي تلتها، وكان لنا معه هذا الحوار:

,,

الشيخ محمد أحمد القبيل أحد مشائخ رداع الذين كان لهم السبق يف دعم شباب الثورة السلمية 
والوقوف إىل جانبهم، بل هو أحد املرابطني يف ساحة التغيري بصنعاء، مشاركاً للشباب لحظات 

ثورتهم بكل تفاصيلها. وقد أجرينا معه هذا اللقاء:

,,

العسكر يف ثورة 26 سبتمرب  ق���ام 
وهدموا  القديم بالثورة،  النظام 
واح��دة،  الناس برضبة  وأطلقوا 
سجيتهم،  يترصفون ع��ىل  فمضوا 
االنطالق  ه��ذا  ما يف  الذي  الفجائي، 
ينتظرونه،  له، كانوا  يستعدوا  ولم 
مساجني  مظلم، كأنهم  مطبق  يف 

دون  انتقامهم،  قيد  سجانيهم  ورأوا  النهار،  ضوء  إىل  خرجوا 
حول وال قوة، فكان ما كان. وفيما بني األعوام 1964م و1966م 
شاهدت - وأنا بعد ال أزال شابا صغريا يف مقعد الدرس- مئات 
بالرشاش  والحضارية  بالسيف،  »القروسطية«  اإلعدام  عمليات 
عند  آنذاك،  بالصاعقة  الخاصة  التدريب  ساحة  يف  واملسدس، 
مدخل العريض الرشقي، وآخر أمام مدخل وزارة الداخلية سابقا 
املبنى وبني وزارة  الزقاق بني ذلك  اآلن(، ويف  الحربي  )املتحف 
ميدان  وسط  يف  وكذلك  اآلن(،  الثقافة  )وزارة  سابقا  الصحة 
ويكاد  إجباريا،  األخريين  املوقعني  يف  املشهد  وكان  التحرير! 
مدرستي  ومن  إىل  آيبا  او  ذاهبا  أصادفه  كنت  إذ  يوميا،  يكون 
يف مقر هيئة الفساد اآلن، ثم يف مدرسة جمال عبد النارص، منذ 
العام  1965م. وكم شاهدت جثثا تسحل يف الشوارع! وأخرى 
باب  مبنى  مكونات  عىل  الجلوس  وضع  يف  منصوبة  أو  معلقة 
الكبري يف تعز! وقد غرزت السجائر يف  اليمن يف صنعاء والباب 
أنوفها وآذانها وأفواهها، وجثثا أخرى ملقاة عند مكاب النفايات 
الكالب  اآلن(، وقد نهشت  يف ساحة برئ هادي عيىس )بري عبيد 
محيطة  الحديدية  القيود  وبدت  والساقني،  منها  الوجه  معالم 
بعظام الساق. وقد شهدت أكثر من ذلكم بكثري!! عرشات الجثث 
الضامرة واملنهوشة من الجوارح عىل منعطفات جبل الجميمة، 

ويف أكناف واديي الرس، وغرضان يف بني حشيش، وغريهما!..
وعند حدوث انطالقة 14 أكتوبر مارس القوم قتل أعدائهم، وكل 
كما  تماًما  صورة،  بأبشع  بهم  ومثلوا  لهم،  عدًوا  تصوروه  من 
وأوقظ  الحد  هذا  عند  األمر  ولو وقف  الشمال.  إخوتهم يف  فعل 
األمر عند  لكان خريًا، والنتهى  املرعب  الكابوس  الناس من هذا 
هذا الحد. ولكن املحزن أن يسري املفكرون وراء الدهماء، ويتبنوا 
يعملوا  أن  من  بدال  استحسانا  لهم  يصفقوا  وأن  شعاراتهم، 
تتفرج  الرجة  أحدثت  التي  القوة  عىل كبح جماحهم! ولم تقف 
وأحزابا،  شيعا  القوم  وانقسم  الالحق.  الجنون  يف  شاركت  بل 
وتعصب كلٌّ لشعار ينادي به تعصبًا أعمي، كالتعصب الديني 
الهمجية والظالم، بل إن بعضها كان كذلك بالفعل.  يف عصور 
وحّلت القوة محل املنطق، وأخذوا يقتلون بعضهم بعًضا، ومن 
إىل تقطيع  القوة استعان بأجنبي طامع، هذا باإلضافة  أعوزته 
األوصال والتمثيل املرعب بالجثث علنا؛ حتى يتأثر به الصبيان. 
ويف األعوام املاضية كثريا ما أرقني ما يفعله الصبية يف بلدنا من 
قتل وحرق وخنق وتعذيب »للكالب والقطط«، فأشفق عىل مآل 

هذا الجيل يف دروب القسوة والعنف.
واليوم وعىل جوانب هذه الثورة السلمية، التي رأيت فيها خطوة 
هائلة يف افرتاقها عن الجنون السابق. هاهو الجنون ينفلت من 
التغيري  عقاله. وال أجد خريا من بيان شباب الصمود يف ساحة 

أبسط من خالله موقفي، فهو لسان الحال:
أحداث  من  يدور  ما  بقلق  نتابع  الرحيم    الرحمن  الله  »بسم 
مؤسفة كنا دائًما نأمل أن ال تقع بني أبناء البلد الواحد، وطاملا 
صربنا نحن يف ساحات التغيري والحرية عىل املمارسات اإلجرامية 
من قبل النظام تجاهنا حرًصا منا عىل الحفاظ عىل مبدأ ثورتنا 
السلمية. ونؤكد يف هذا الظرف أن مبدأنا الذي آمنا به لن نحيد 
عنه، وسنستمر عليه حتى بلوغ مطلبنا يف إسقاط النظام، بكل 
رموزه وأركانه، وندعو الجميع إىل ضبط النفس، وعدم االنجرار 
إىل مربع العنف، وما يروج له النظام من حرب أهلية سيخرس 
فيها الجميع، مؤكدين عىل أن أي رصاع مسلح يحصل فإننا لسنا 
الله،  بإذن  التي ستستمر  السلمية،  بثورتنا  لقناعتنا  طرًفا فيه، 

وإننا لن نواجه رصاص الظلم إال بصدور عارية. 
صادر عن ائتالف شباب الصمود- ساحة التغيري- اليمن«

مشاهد رعب ال تزول
أحمد صالح الفقيه
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الشيخ القبلي: الشباب يف الساحات ال يضمنون عدم وجود صراعات 
مسلحة من أي نوع، لكنهم حتمًا ال يتبنونها

السهيلي: 195 شهيدًا، وجثث مختطفة، واعتقاالت واسعة

عدم توفر وسائل اإلعالم التي تعكس رؤى الشباب أعطى الفرصة للقوى التقليدية أن تقود االتجاه الثقايف للثورة برؤاها املثبطة

لدى أبناء تعز البدائل املناسبة ملواجهة النظام، وسندافع عن أنفسنا بكل الوسائل املشروعة

ويف محافظة ذمار خرجت مس�رية حاش�دة للتنديد 
بجرائ�م النظام والتضامن م�ع أبناء مدينة تعز  ويف 
بيان صادر قال ش�باب الثورة الس�لمية يف ذمار أن 
النظ�ام أثبت باعتدائه عىل أبناء تعز أال أحد يضاهيه 
يف أعماله اإلجرامية التي تحرمها الرشائع الس�ماوية 
القوانني األرضية داعني جميع أبناء الش�عب اليمني 
إىل رص الصفوف والوقوف س�دا منيع�ا للحيولولة 
دون تنفيذ هذا النظام الفاس�د ملخططاته اإلجرامية  
وكانت أحزاب املعارضة دانت جريمة اقتحام ساحة 
الحرية بتعز األسبوع املايض كما دانت تلك الجريمة 
عرشات املنظمات الحقوقية والهيئات األهلية العربية 

والدولي�ة وخرج�ت مظاهرات حاش�دة يف العاصمة 
صنعاء ومحافظات: الحديدة، عدن، إب، حرضموت، 
ش�بوة، والبيض�اء، وغريها م�ن املحافظ�ات واملدن 
الرئيس�ية والثانوية، وطال�ب املتظاهرون بمحاكمة 
الرئي�س عيل عبد الله صال�ح وأركان نظامه وبعض 
الق�ادة األمنيني ع�ىل »الجرائم« الت�ي ارتكبت بحق 

املعتصمني.
وبحس�ب رواي�ات متظاهري�ن وش�هود عي�ان فقد 
عث�ر عىل جثث متظاهرين متفحم�ة داخل خيامهم، 
وق�ال محتجون إن من احرتقوا داخل الخيام هم من 
املعاق�ني حركي�ا، وأظهرت مقاطع فيدي�و بثت عىل 
شبكة اإلنرتنت صور قناصة يعتلون أسطح البنايات 
املرتفع�ة وه�م يطلق�ون الن�ار ع�ىل املتظاهري�ن، 
ومس�لحني آخري�ن وه�م يحتل�ون بع�ض املح�ال 

التجارية التي يلجئون إليها بعد إطالقهم النار.

ويف تطورات الحقة واستمرار لجرائم النظام العميل 
س�قط ي�وم الثالث�اء امل�ايض، 31 /2011/5م يف 
مدين�ة تعز إحدى عرش ش�هيداً، وع�رشات الجرحى 
وقال شهود عيان أن كتائب صالح أطلقت الرصاص 
الح�ي ع�ىل متظاهري�ن تجمع�وا يف جول�ة القايض 
للتظاهر س�لمياً ضد نظام صال�ح، وتنديداً بجريمة 

اقتحام ساحة الحرية. 
وأفادت  املصادر أن مليش�يات صالح  قامت بتفريق 
املتظاهري�ن يف جول�ة الق�ايض بال�رضب الكثي�ف 
الح�ي  بالرص�اص  عليه�م  واملب�ارش  والعش�وائي 
ومطاردته�م باألزق�ة والحارات، كم�ا قامت برضب 
النار بجوار النساء املتظاهرات يف محاولة لتخويفهن 

وإجبارهن عىل ترك املكان واالعتداء عىل بعضهن.
وقد أحدث�ت جرائم النظام ردود فع�ل غاضبة لدى 
املواطنني يف مديريات محافظة تعز وشهدت مداخل 

املدينة خاصة املدخل الش�مايل اش�تباكات مس�لحة 
عنيف�ة خاضتها قبائل رشع�ب واملخالف مع القوات 
الحكومي�ة وتم إح�راق طقمني عس�كريني يف نقطة 

جبل حبيش بعد اشتباكات عنيفة مع أبناء املنطقة.
و قال ش�هود عيان إن أربعة مواطنني قتلوا األربعاء 
امل�ايض بنريان جن�ود عند نقطة تفتي�ش يف منطقة 
الضب�اب، و أن القتىل كانوا ماري�ن من أمام النقطة 

العسكرية مشياً عىل األقدام للدخول إىل تعز..
و أضافت املصادر إن 4 فتيات يف ش�ارع جمال أمام 
جولة املس�بح تعرضن لهمجية اح�د الضباط حيث 
وقف�ت الفتيات بانتظار باص أج�ره فتقدم نحوهن 
الضابط ش�اهراً رشاش�ه إىل صدورهن وقام بصفع 
إحداه�ن وكال لهن س�يل م�ن الش�تائم تحت مربر 
منع التجمع أمام م�رأى املواطنني. يف هذه األثناء ما 
تزال املدينة تعاني م�ن أزمة خانقه يف مادة البرتول 

والديزل م�ع اس�تمرار معاناة املواطنني من ش�حة 
مادة الغاز املنزيل.

وكانت الدبابات واملدرعات هاجمت »ساحة الحرية« 
مطلع األس�بوع الفائت تحت غطاء نريان كثيفة وتم 
تعقب واس�تهداف مئات املتظاهرين، كما تم اعتقال 

عدد منهم بحسب الشهود.
ويف موق�ف نبيل يعكس الش�عور باملس�ؤولية التي 
يتحىل بها أبناء صعدة وبدعوة من الس�يد/ عبدامللك 
بدرالدي�ن الحوث�ي يتم تنظيم حمل�ة تربعات مادية 
وعينية عاجلة يف بعض مناطق صعدة دعماً ومساندة 
إلخوانه�م األحرار يف تعز ومواس�اة له�م ملا واجهوه 
من ظلم وغطرس�ة النظام املتهال�ك املجرم والظالم، 
وتأكيداً عىل األخوة التي يكنها أبناء صعدة إلخوانهم 
يف كل املحافظ�ات اليمنية وباألخ�ص محافظة تعز 
األبية والعصية عىل الخنوع والخضوع واالستسالم.

195 شهيدًا
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تعددت جرائم صالح بني جرائم املخالفات 
وجرائم  جنائية  جرائم  إىل  الدستورية 
الجرائم،  أنواع  أخطر  وهي  سياسية 
الذاكرة  عىل  باالعتماد  أحاول  وسوف 
وضع قائمة بجرائم صالح حسب أنواعها، 
تاركا للقارئ العزيز إضافة ما نسيته أو 

أغفلته، فجل من ال يسهو وال يغفل.
أوال: جرائم املخالفات الدستورية: 

والقيادة  الحزبية  القيادة  بني  الجمع   -1
يحرم  الذي  للدستور  خالفا  العسكرية 
املنتسبني  كافة  عىل  الحزبي  االنتماء 

للمؤسسة العسكرية أو األمنية.
الحزبي  االنتماء  بالجمع بني  السماح   -2
واالنتساب للمؤسسة العسكرية واألمنية، 
كتلة  يف  النواب  مجلس  أعضاء  فأغلب 
أو  الجيش  يف  وقادة  ضباط  هم  املؤتمر 

األمن.
واألمنية  العسكرية  املؤسسة  تحويل   -3
إىل مؤسسة أرسية، بتعيني األبناء واإلخوة 

ألهم  قادة  واألصهار  اإلخوة  وأبناء 
وجود  رغم  واألمن  الجيش  يف  املفاصل 

القيادات التاريخية والكفؤة.
4- تقديم من يستحق التأخري من األقارب 
العامة  للوظيفة  واألصهار  واألنساب 
وقيادة  املحافظات  وقيادة  كالوزارات 
املؤسسات والرشكات، وتأخري من يستحق 
الوطن  أبناء  من  املناصب  لهذه  التقديم 
عىل  ينص  الذي  الدستور  لروح  خالفا 

تساوي املواطنني يف الحقوق والواجبات.
كجهازي  قمعية  أمنية  أجهزة  إنشاء   -5
وإطالق  السيايس،  واألمن  القومي  األمن 
الدسائس  ودس  األبرياء  ملالحقة  يديهما 
واالعتقال  املواطنني  عىل  والتصنت 
والتعذيب  الجربي  والخطف  التعسفي 

دون أي مسوغ قانوني.
6- تعطيل سلطات أجهزة الدولة العدلية 
حكم  أي  وجه  يف  والوقوف  والقضائية 
بأحد  يمس  عندما  وتعطيله  قضائي 

النافذين أو املقربني.
7- السماح لدولة أجنبية بانتهاك السيادة 
الوطنية وقتل مواطنني يمنيني عىل تراب 

وطنهم.
والدخول  اإلنسان  حقوق  انتهاك   -8
لها  تسمح  أمنية  اتفاقات  يف  أمريكا  مع 
الوطن  أبناء  من  تريد  من  مع  بالتحقيق 

تحت ذريعة محاربة اإلرهاب.
ثانياً : الجرائم الجنائية:

يف  والرشوع  قتل،  عىل  والتآمر  القتل   -1
قتل الخصوم واملعارضني واملتظاهرين.

الكسب  و  الرتبح  يف  النفوذ  استغالل   -2
الشخصية  الثروة  غري املرشوع، وتضخم 

عىل حساب الثروة الوطنية.
باالقتصاد  ترض  اتفاقيات  تمرير   -3
واتفاقية  املسال  الغاز  كاتفاقية  الوطني 

تشغيل ميناء عدن.
ثالثاً : الجرائم السياسية:

1- العدوان عىل روح النظام الجمهوري 

عاما  وثالثني  ثالثة  الرئاسة  يف  بالبقاء 
يسمح  بما  الدستور  تعديل  عىل  والعمل 

بتوريث السلطة ألبنائه.
البلد وثرواته كما  الترصف يف موارد   -2

لو كانت ملكا شخصيا له وألرسته.
ال  وطنية  قضايا  يف  الجسيم  اإلهمال   -3
التي  الجنوبية  كالقضية  اإلهمال  تحتمل 

تطورت إىل مطالب بفك االرتباط.
4- خوض حروب ومواجهات مسلحة مع 
أهدرت  صعدة،  يف  كالحرب  الوطن  أبناء 

فيها الكثري من األرواح واإلمكانات.
انتخابات  يف  الشعب  إرادة  تزييف   -5
برملانية ورئاسية، واستفتاءات دستورية.

ألي  كافية  وأظنها  الجرائم،  بعض  هذا 
ألف  باإلعدام  الرجل  عىل  للحكم  قاٍض 

مرة، أو حبسه ألف سنة.
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* كاتب وأكاديمي يمني- صنعاء

ودولة  الرشيد،  الحكم  مالمح  لتتبع  استمراًرا 
فكر  يف  املدنية(  )الدولة  والقانون  العدل 
خالل  من  )ع(  طالب  أبي  بن  عيل  اإلمام 
الرتاث  كتب  إلينا  نقلتها  التي  ووصاياه  خطبه 

ومصنفات التاريخ.
نسلط الضوء يف هذه الحلقة عىل عناوين هامة 
العدالة  مبدأ  إرساء  يف  )ع(  بجهوده  ترتبط 
والعقاب(  )الثواب  القانون  وسيادة  واملساواة 
ذي  كل  وينال  الحياة،  موازين  تستقيم  حتى 
واألثرة  واإلجحاف  الحيف  عن  بعيًدا  حقه  حق 

واالستبداد..

ويشكل املال العام يف العرص الراهن واحدة من 
من  الكثري  تزال  وال  الفساد،  قضايا  وأهم  أكثر 
املحيل  املستوى  عىل  واملحاسبة  الرقابة  أجهزة 
عمليات  من  والكثري  الكثري  تكشف  والدويل 
املعارصة  الدولة  يف  العام  للمال  املنظم  النهب 
األكثر  البلدان  قائمة  العربية  الدول  وتحتل 
فساًدا يف هذا املجال وذلك ألن املال العام وثروات 
الشعوب غالبًا ما يتحكم فيها الحكام الفاسدون 
دواًل،  الله  مال  فيتخذون  املستبدون،  والوالة 
نهج  كتاب رشح  وينقل صاحب  وعباده خواًل، 
البالغة قصة قوم عاتبوا عليا )ع( عىل التسوية 

يف العطاء وتصيريه الناس سواسية، فقال )ع(:
فيمن  بالجور  النرص  أطلب  أن  »أتأمروني 
ما  به  أقربه[  ]ال  أطور  ال  والله  عليه!  وليت 
لو  نجًما!  السماء  يف  نجم  أمَّ  وما  سمري،  سمر 
املال  وإنما  فكيف  بينهم،  لسويت  يل  املال  كان 
الله لهم...« ثم يوضح )ع( أنه حتى املال  مال 
فيقول:  إنفاقه  يف  القصد  من  له  بد  ال  الخاص 
»أال وإن إعطاء املال يف غري حقه تبذير وإرساف، 
وهو يرفع صاحبه يف الدنيا ويضعه يف اآلخرة، 
يضع  ولم  الله،  عند  ويهينه  الناس  يف  ويكرمه 
امرؤ ماله يف غري حقه وعند غري أهله إال حرمه 
به  زلت  فإن  ودهم،  لغريه  وكان  شكرهم  الله 
النعل يوما فاحتاج إىل معونتهم فرش خليل وأالم 

خدين!«
واملهام أو األعمال التي توكل إىل أصحاب الخربة 
هذا  مغنًما وال ترشيًفا ويف  ليست  أي مجال  يف 
وهو  قيس  بن  لألشعث  )ع(  عيل  يقول  الصدد 
طعمة،  لك  ليس  عملك  »إن  أذربيجان:  عامل 

ولكنه يف عنقك أمانة، ليس لك أن تفتات ]تتأثر[ 
إال بوثيقة«.  ومن كالم له  يف رعية وال تخاطر 
عىل  لعامله  نائبًا  وكان  أبيه  بن  زياد  إىل  )ع( 
البرصة عبدالله بن عباس: »أقسم بالله صادًقا 
شيئًا  املسلمني  يفء  من  خنت  أنك  بلغني  لنئ 
قليل  تدعك  شدة  عليك  ألشدن  كبريًا  أو  صغريًا 

الوفر، ثقيل الظهر، ضئيل األمر والسالم«
ويف ذم البطر ومظاهر البذخ والخيالء التي غالبًا 
ما تبدو عىل الوالة واملسئولني خاطب )ع( زياًدا 
بقوله: »فدع اإلرساف مقتصدا، واذكر يف اليوم 
وقدم  رضورتك،  بقدر  املال  من  وأمسك  غًدا، 
الفضل ليوم حاجتك، أترجوا أن يعطيك الله أجر 
وتطمع  املتكربين؟  من  عنده  وأنت  املتواضعني 
الضعيف  تمنعه  أن  النعيم  يف  متمرغ  وأنت   �
واألرملة، وأن يوجب لك ثواب املتصدقني؟ وإنما 

املرء مجزي بما أسلف، وقادم عىل ما قدم«
وباملال ترتبط الكثري من قضايا الفساد ورشاء 
القضاء، وانتشار شهادة  أحكام  الذمم وتزوير 

الزور، وغالبًا ما يكون أعضاء السلطة القضائية 
هدًفا للرشاوى والهدايا والعروض التي ظاهرها 
عىل  التأثري  بهدف  الرشوة  وباطنها  اإلباحة، 
التقايض يف ساحة املحاكم والنيابات،  مجريات 
ويف ذات مرة علم اإلمام )ع( أن قاضيه )القايض 
رشيح( اشرتى لنفسه داًرا ب� 80 ديناًرا فكتب 
)ع( إليه كتابًا يحذره من مغبة الوقوع يف وحل 
املال الحرام أو االدخار من غري ما يستحقه من 
أجر ويتقاضاه من راتب، فاستدعاه )ع( وقال 
دينارا،  بثمانني  دارا  ابتعت  أنك  »بلغني  له: 
)ع(  عيل  فقال  ذلك،  كان  قد  رشيح:  له  فقال 
أما  يا رشيح،  الغاضب:  إليه نظر  أن نظر  بعد 
يسألك  وال  كتابك،  يف  ينظر  ال  من  سيأتيك  إنه 
عن بينتك، حتى يخرجك منها )الدار( شاخًصا، 
ال  رشيح  يا  فانظر  خالًصا؛  قربك  إىل  ويسلمك 
تكون ابتعت هذه الدار من غري مالك، أو نقدت 
دار  خرست  قد  فتكون  حاللك،  غري  من  الثمن 

الدنيا ودار اآلخرة«.

إن أكثر يشء يمثل نقطة ضعف لدى الحكام العرب 
هو أنهم يستمدون قوتهم من الخارج ضد شعوبهم 
يف الداخل فيحكمون الشعوب بعقلية القوة املفرطة، 
قرار  يرهنون  كذلك  وألنهم  من حديد؛  بيد  والرضب 
أهم  وهو  األجنبي،  بيد  واملصريي  السيادي  البالد 
الشعوب  وتحرك  ضدهم،  الثورة  عوامل  وأقوى 
الشبابية  الروح  وبروز  أنظمتهم،  مع  القتالعهم 
التخاذل،  روح  يشوبها  ال  واعية  راقية  كقيادة 
واالستسالم لألمر الواقع والخوف من املجهول، وعدم 

الثقة بالنفس.
نهاية  أعلنت  بالسلمية  املتسلحة  العربية  الثورات 
السيادة  استعادة  وبداية  بالخارج،  االستقواء 
الداخل  وحدة  وأنها  القوة  مفهوم  وغرس  الوطنية، 
الثورة  ألن  وعبثه؛  الخارج،  انتهازية  ضد  وتآلفه 
استقالل يف القرار، وحفاظ عىل الثروات، والعدالة يف 
األوطان، والتحرر من قيود  توزيعها، وصيانة تراب 
الفساد والعمالة، بل كرسها وتجاوز سقوف  أنظمة 

االشرتاطات الخارجية يف شتى مجاالت الحياة.
تنطلق وتولد من رحم معاناة  الصادقة  الثورة  وألن 
إليها  املاسة  الحاجة  باب  ومن  وطموحهم،  الناس 

تكون  مجتمعية  تاريخية  وسنة  حتمية  كرضورة 
انترصوا  الذين  أبنائها  وبإرادة  منترصة  الله  بإذن 
عىل تلك األنظمة يف نفوسهم، وأسقطوها من قلوبهم،  
فانعكس ذلك عىل الواقع؛ فتحركوا بكل قناعة وإيمان 
والساحات،  امليادين  إىل  فهبوا  قضيتهم؛  بعدالة 
يف  ورابطوا  واملسريات،  املظاهرات  يف  وتحركوا 
يسمحون  وال  قراراتهم،  يف  مستقلني  االعتصامات 
ألي كان سواء يف الداخل أو يف الخارج أن يتدخل يف 
الخاصة  حساباته  يناسب  بما  الثورة  مسار  تحديد 
العايل،  الثوري  بالوعي  يتمتعون  ألنهم  واملستقبلية؛ 

وبالحس الوطني املسئول. 
االنتصار  يشكل ضمانة  ما  هو  والحس  الوعي  وهذا 
ألجلها  يعمل  التي  االخرتاقات  ضد  اآلمن  والسياج 

املتآمرون لحرف الثورة عن مسارها وأهدافها.
حقيقة  ثورة  هو  ما  بني  نفرق  أن  نستطيع  هنا  من 
الداخل،  من  منبتها  فالثورة  مؤامرة؛  هو  ما  وبني 
الثورة  خط  يف  واملتحركون  الخارج،  من  واملؤامرات 

ثوار، واملتحركون يف خط املؤامراة عمالء.
شعبية  ثورة  من  نشهده  وما  اليمن  يف  هنا  ونحن 
الشباب  نرى  راقي؛  وأسلوب  عظيمة  سلمية  شبابية 

املرتهن  النظام  رصاص  بني  طريقهم  يشقون 
للخارج، وبني أدخنة قنابله املسيلة للدموع واألرواح 
قوة  إال  ذلك  يزيدهم  وال  يصيبهم  ملا  واهنني  غري 
النرص  حتى  امليض  عىل  وإرصارا  وتصميما  وعزيمة 

الذي شعت بشائره بفضل دماء الشهداء.
االستنجاد  البعض   يفضل  واآلخر  الحني  وبني 
القمعي  النظام  سطوة  ضد  للتدخل  بالخارج 
الذي أرق منامه  الكابوس  الشعب من هذا  لتخليص 
النداءات لألسف الشديد ال  33 عاما، وأصحاب هذه 
يعرفون ما معنى أن يكونوا ثوارا، وما معنى الصمود 
والصرب؟ فيضعفون نفسيا وثوريا، ويطلقون نظرات 
الخارج  من  القادم  للحدود،  العابر  للنرص  االنتظار 
غرار  عىل  وإقليميا  دوليا  فلكها  يف  ومن  أمريكا  من 
هو  االنتظار  هذا  أن  يعلمون  وال  ليبيا،  يف  يحدث  ما 

الكمني املرتبص بالثورة.
والعراق  فلسطني  يف  يجري  بما  نعترب   أن  ويجب 
أن  يرون  أفال  وسوريا،  والبحرين  بليبيا   وانتهاء 
أنهم ضد شعب  العرب  من  معها حتى  أمريكا ومن 
فلسطني، ومع آلة القمع واإلبادة الصهيونية، فكيف 
الشهداء  أدانوا  من  وهم  ووكالؤها،  أمريكا  تنرصنا 
النكبة  يوم  فلسطني  حدود  عىل  سقطوا  الذين 

املطالبني بحق العودة إىل الوطن؟!
مليوني  يقارب  ما  إبادة  فإن  العراق  ما يحصل يف  وأما 

يف  وعار  إهانة  من  وما جرى  العراق  من شعب  مواطن 
للثورة  كافيا  يكون  أن  املفروض  غريب«   »أبو  سجن 
ضدهم بدءا بعمالئهم  الحكام العرب، وإسقاط أنظمتهم 
والعالم   به   ينكل  فشعب  البحرين  يف  أما  الفاسدة، 
يتلقى  خليفة  آل  ونظام  شفه،  ببنت  ينبز  وال  صامت 

الدعم العسكري املبارش لقمع شعبه املسالم واألعزل.
ثوار  بعكس  للثوار  مبارش  عسكري  دعم  ليبيا  ويف 
البحريني  النموذج  بني  املشرتك  والعامل  البحرين، 

والليبي أن القامع للثوار هناك هو الداعم لهم هنا.
البيت  من  للفجر  واملنتظرين  املعولني  فإن  كل  وعىل 
واهمون،  فإنهم  املستبدين  قصور  من  أو  األبيض 
ويريدون عبثا استرياد نرص من خارج الحدود، ولم 
يستوعبوا مجريات األحداث حولهم، ولم ينظروا بعني 
من  لشعب  أمريكا  تنترص  أن  يمكن  وال   , البصرية 

الشعوب إال إذا كان ذلك مصلحة لها.
من العجيب أن نستجدي النرص من الخارج وال نعي 
أن  العجيب  ومن  دارنا.  عقر  يف  ليهزمنا  ندعوه  أننا 
لهم، وملاذا  أمريكا إلنقاذنا من  عميل  صغري  ندعو 
أصال نثور؟! أليس ألن النظام اليمني عبارة عن أداة 
لألمريكي  املجال  وتفتح  الداخل  يف  تعبث  أمريكية 

ليقتل الشعب بتغطية رسمية.
فلو أسقطت أمريكا الرئيس والنظام فلن يكون  ذلك 
هو  وإنما  بثورتنا،  نحن  نسقطه  لم  طاملا  لنا  نرصا 

أمريكا  ألن  للشعب؛  نكراء  وهزيمة  أمريكي  انتصار 
تسعى بذلك لتمهيد الطريق لعميل قادم تصادر به 
أحالم الشباب التواقة للحرية واملتطلعة للتغيري, ولن 
لوجود  تطمنئ  أن  بعد  إال  النظام  سقوط  عىل  ترص 

عميل آخر. 
الخارج؟  من  نستورد كل يشء  أن  املعيب  من  أليس 
األمر  وصل  حتى  األخالقي  االنحالل  إىل  امللخاخ  من 
بنا أن نستورد منهم النرص، فيا أيها الثوار .. الوعي.. 
املبادئ  عىل  والصمود  الثورة..   .. الثورة  ثم  الوعي، 
إنما  املبادئ  أن  واعلموا  بها،  ثورتكم  بدأتم  التي 
سميت مبادئ؛ ألنها تسري بنفس البداية، وال تتحول 
بدعم  إال  الصمود  تستطيع  ال  ثورة  وأن  املسار،  عن 
وتتحول  تموت  ما  ورسعان  بثورة،  ليست  خارجي 
إىل نكبة. واعلموا أن الثوار الحقيقني هم من يثورون 
يستعينون  وال  لآلخرين،  يحتاجون  وال  بأنفسهم، 
باألجنبي، وهم الذين ال معنى عندهم لو وقف العالم 
ألنهم  ضدهم؛  تحزب  لو  له  يأبهون  وال  صفهم،  يف 
مؤمنون أن النرص من عند الله العزيز الحكيم، وليس 
من عند أمريكا وال الغرب وال من عند الفندم الفالني، 
وال الحزب، وال الشيخ؛ وتذكروا قول الله تعاىل: ﴿إن 
ينرصكم الله فال غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي 
ينرصكم من بعده﴾ وعاشت الثورة، وعاش ثوراها، 

وتحية للشهداء األبرار، وهنيئا لهم الشهادة. 

منْ ال يعرفه؟
بل هو علٌم عىل نار.

يعرفه املسكني الفقري الذي ال يجد قوت يومه.
يعرفه الكسري الرضير الذي أفقده كفاحه قوته وصحته.

تعرفه األرامل اللواتي فقدت عائلها يف سبيل حمايته.
تعرفه البطون الجائعة التي تفتش براميل القمامة بحثًا 

عما يسد رمقها.
يعرفه أولئك البؤساء املرشدون املستوطنون أرصفة 

الشوارع املكتظة بصوره.
يعرفه الشاب املحطم الذي عجز عن دفع رسوم الجامعة 

فرتك التعليم عىل مضٍض، وانجرف يف مساٍر آخر.
يعرفه املتعلم الخريج الذي تخرج من الجامعة إىل الشارع 
ليؤسس له بسطًة أو عربية يبتغي من خاللها كفالة أرسته.

يعرفه املتعلم  املقهور الذي عجز عن دفع الرشوة التي 
طلبها منه املوظف الذي عرقل معاملته.

تعرفه السجون املليئة باألبرياء واألحرار. 
تعرفه األيدي العاطلة واملتسولة.

تعرفه الدماء املهراقة واألشالء املمزقة.
تعرفه الدموع الحارة واألنات املوجعة.

يعرفه كل حر ألجأته الظروف املعيشية الصعبة ألن يريق 
ماء وجهه أو يضحي بكرامته أو يبيع عرضه.

يعرفه العاِلم الذي أجربه عىل خيانة دينه وأمانته؛ ليربر له 
إجرامه ويفتي بإباحة دماء املواطنني.

يعرفه حتى أعوانه الذين باعوا منه دينهم ووجدانهم مقابل 
حفنٍة من ماٍل أو ترقيٍة يف منصب.

يعرفه أولئك الذين يتلقون أوامره  الغاشمة وينفذون 
خططه املدمرة.

يعرفه ذلك القائد الذي تلقى منه أمًرا بقتل زميله أو عزيز 
عليه بدون جرم.

يعرفه رجل مخابرته الذي صاغ تقريًرا ملفًقا عىل األبرياء 
ليحظى من خالله برتبة أو مكافأة.

يعرفه ذلك الوزير الذي يقاسمه ميزانية الوزارة حفاظاً عىل 
منصبه وبقائه يف النهب واالختالس.

يعرفه الوطن جميعه وبما فيه. يعرفه الشعب بأكمله، وما 
من أحٍد إال وناله منه الرضر، حتى أعوانه يدركون أنهم 

ضحايا استبداده، وأنهم يتملقونه أو يمجدونه، عىل حساب 
كرامتهم ودينهم ومبادئهم ووجدانهم، يف سبيل برهنتهم 

أنهم عىل شاكلته، وأنصاٌر لدولته. 
ولكن ملاذا ال يعرفون كيف يتحررون منه ويتقون رضره؟!!

محمد الشمريي

* من مقال د. رياض يحيى الغيلي- يمن نيشن جرائم صالح

من  القرآني  امليزان  يف  دائما  الصرب  كان 
أعظم األعمال رغم كونه يف الظاهر عمال 
سلبيا، فالصابر يمتنع عن فعل ما، فهو 
ال يجزع، وال يفشل يف املواقف الصعبة، 
مهاوي  يف  االنزالق  عن  يمتنع  والصابر 
االنجراف  عن  هواه  ويحبس  الباطل، 
الصرب  ولكن،  املحرمة،  اللذات  نحو 
ليس استسالما، فالله ال يرشع للمؤمنني 
وتذلهم،  تهينهم  إيمانية  إسرتاتيجية 
الصرب  كان  بل  منهم،  الله  عدو  وتمكن 
سبيل العزة واملحافظة عىل الكرامة، قال 
اتَُّقوا  آَمنُوا  الَِّذيَن  ِعبَاِد  يَا  )ُقْل  عز قائال: 
نْيَا َحَسنٌَة  َربَُّكْم ِللَِّذيَن أَْحَسنُوا يِف َهِذِه الدُّ
اِبُروَن  الصَّ يَُوفَّ  إِنََّما  َواِسَعٌة  اللَِّه  َوأَْرُض 
فمن  ]الزمر:39[،  ِحَساٍب(  ِبَغرْيِ  أَْجَرُهْم 
محتسبا  صابرا  األرض  واسع  يف  يهاجر 

مستسلما،  يعد  ال  دينه  عىل  محافظا 
ولكنه اتخذ القرار الصحيح الذي يحفظ 
الدين، ملا كانت املواجهة غري مجدية، وال 
يقوم بالهجرة عن وطنه وأهله وماله يف 

. سبيل قضيته سوى شخص أبيٍّ حرٍّ
أو  بيتك  يف  الجلوس  ليس  الصرب  إن 
الفرج  انتظار  ليس  عمل،  دون  خيمتك 
املؤمنني  عىل  إال  ينزل  لن  الذي  اإللهي 
العاملني، )َويَْلُكْم ثََواُب اللَِّه َخرْيٌ ِلَمْن آَمَن 
اِبُروَن( الصَّ إاِلَّ  اَها  يَُلقَّ َواَل  َصاِلًحا  َوَعِمَل 

بهذه  الصابرين  وألن  ]القصص:28[. 
الدءوب  العمل  من  اإليجابية  النفسية 
يمثل  لم  الصرب  وألن  للظلم،  املقاوم 
العمل،  مراحل  من  مرحلة  عندهم سوى 
آخر  يف  والنتيجة  لهم،  العاقبة  كانت 
املشوار معهم، كما نرص الله بني إرسائيل 

إال سالح  فرعون صاحب كل سالح  عىل 
)َوأَْوَرثْنَا  تعاىل:  الله  قال  بالله،  اإليمان 
َمَشاِرَق  يُْستَْضَعُفوَن  َكانُوا  الَِّذيَن  اْلَقْوَم 
ْت  اأْلَْرِض َوَمَغاِربََها الَِّتي بَاَرْكنَا ِفيَها َوتَمَّ
اِئيَل  إرِْسَ بَِني  َعىَل  اْلُحْسنَى  َربَِّك  َكِلَمُت 
ْرنَا َما َكاَن يَْصنَُع ِفْرَعْوُن  ِبَما َصرَبُوا َوَدمَّ
يَْعِرُشون(]األعراف:  َكانُوا  َوَما  َوَقْوُمُه 
إياهم  نرصه  تعاىل  الله  فعلل   .]137
بصربهم، وكذا كان التعليل يف يوم الدين، 
يوم كافأ الله املؤمنني بما شاء من الثواب، 
قال تعاىل: )إِنِّي َجَزيْتُُهُم اْليَْوَم ِبَما َصرَبُوا 
 .]111 اْلَفاِئُزوَن(]املؤمنون:  ُهُم  َُّهْم  أَن
اْلُغْرَفَة  يُْجَزْوَن  )أُوَلِئَك  وجل:  عز  وقال 
َوَساَلًما  تَِحيًَّة  ِفيَها  ْوَن  َويَُلقَّ َصرَبُوا  ِبَما 
* َخاِلِديَن ِفيَها َحُسنَْت ُمْستََقراًّا َوُمَقاًما(

]الفرقان: 75 -76[

يف  دائما  إيجابيا  موقفا  الصرب  كان  لقد 
فما  املؤمنني،  لدى  اإليمانية  اإلسرتاتجية 
وال  العاجزين،  من  الفرج  انتظار  كان 
الخاملني،  من  السماوي  املدد  انتظار 
أشد  يف  وابناهما  والزهراء  عيل  كان  بل 
الحاجة إىل الطعام فيؤثرون الله به حني 
واألسري،  واليتيم  املسكني  إىل  يقدمونه 
يف  العقاب  من  وخوف  الثواب،  يف  رغبة 
اْليَْوِم  ذَِلَك  رَشَّ  اللَُّه  )َفَوَقاُهُم  الدين،  يوم 
ِبَما  َوَجَزاُهْم   * وًرا  َورُسُ ًة  نرَْضَ اُهْم  َوَلقَّ
َصرَبُوا َجنًَّة َوَحِريًرا(]اإلنسان: 12-11[، 
فكان الصرب عندهم عمال مكمال ملا قدموا 
ترى  وهكذا  صادقة،  إيجابية  أعمال  من 
الصرب يف العمل اإليماني يوضع يف إطار 
وال  ثمرته،  يؤتي  حتى  إيجابي،  عمل 

يكون استسالما وال استكانة.

»الصرب« االسرتاتيجية اإليمانية 

مالمح الدولة املدنية عند اإلمام 
علي)ع( )3(

النصر املستورد من الخارج هزيمة



من دعاء اإلمام السجاد زين العابدين علي بن الحسني

   
اً

ًلًل� َذليِ َعَش  ََيًلًلاَة  الحْ َحًلًلبَّ 
َ
أ َمًلًلنحْ     

أسبوعية - توعوية تصدرها حركة شباب الصمود يف 
ساحة التغيري بصنعاء

ذكرت مواقع خربية أن 200 من عنارص املارينز األمريكي وصلوا هذا 
األسبوع إىل سواحل محافظة أبني لقيادة ما يسمى الحرب عىل اإلرهاب..

وقال موقع أخبار الساعة االلكرتوني أن وصول ال� 200 جندي أمريكي 
تنظيم  عنارص  أبني ضد  محافظة  يف  املعركة  قيادة  أجل  من  اليمن  إىل 

القاعدة الذين فرضوا سيطرتهم عليها.
ما يثري الغرابة واألسف أن بعض القوى يف الداخل اليمني تتعمد تهميش 
الحقيقي  التأثري  وتتجاهل  والتغيري   الحرية  الثوري يف ساحات  الفعل 
لثورة الشباب السلمية ودورها يف هز أركان النظام ونزع الرشعية منه  
عليه  وتراهن  الدويل  املجتمع  يسمى  بما  تستنجد  القوى  تلك  تزال  وما 

لتخليص الشعب اليمني من نظام الديكتاتور صالح..
وقد صدق الشاعر العربي عندما قال: 

ال يرتقى شعب إىل أوج العال
      ما لم يكن بانون من أبنائه 

خرج غالبية الشعب اليمني بطرق سلمية لصنع الحرية وانتزاع الكرامة 
لوال تدخل  أهدافها  أن تحقق  الثورة  الطغيان وكادت  من بني مخالب 

األشقاء يف شؤوننا الداخلية وحرصهم عىل التحكم يف مستقبل اليمن 
وهناك من كان يراهن وقد ثبت خطأ هذا الرهان عىل املبادرة الخليجية 
إلخراج اليمن من مأزقه، لكن األيام القليلة املاضية أكدت أنها لم تكن 
الثورة  شباب  رفض  الذي  الوقت  ويف  للديكتاتور  نجاة  طوق  سوى 
الخارس  السيايس  النزال  إىل  املعارضة  أحزاب  هرعت  معها  التعاطي 
تلك  واليوم وبعد كل  الفاسد  النظام  يعمل لصالح  الوقت  عامل  وكان 
وفق  لصالح  مرشف  خروج  إىل  الخليجية  املبادرة  تؤد  لم  املراوغات 
الضمانات املغرية بعدم مالحقته أو محاكمة أركان حكمه عىل ماضيهم 

اإلجرامي.
النتائج األولية للمساومة السياسية بني املعارضة والسلطة برعاية  إن 
خليجية دخول اليمن أتون الحرب الداخلية التي توشك أن تتحول إىل 
يتمكن من عسكرة  للنظام حتى  كانت هدفا  أهلية شاملة طاملا  حرب 

الثورة والقضاء عليها ..
وإذا كان الشعب اليمني بدأ يجني ثمار املبادرة الخليجية عىل شاكلة ما 
حدث يف تعز وما يحدث اليوم يف الحصبة وأبني وأرحب ونهم وغريها ..

املعارك  من  املزيد  سوى  بجديد  يأتي  لن  اليمني  الشأن  تدويل  فإن   
ما  غرار  عىل  مبارش  أمريكي  للتدخل  تمهيدا  األوراق  وخلط  الداخلية 
يجري يف ليبيا وهاهي طالئع القوات األمريكية وصلت إىل محافظة أبني 
مع  اإلرهاب  بمكافحة  وبهتانا  زورا  يسمى  ما  القديم  الجديد  والهدف 
اإلرهاب  مصدر  هما  الصهيوني  والكيان  أمريكا  أن  جميعا  نعرف  أننا 
واليمن وغريها  أفغانستان  إىل  والعراق  ليبيا  من  العالم  هذه  والقتل يف 

من البلدان .
املالحظ أن ثورة الشعب اليمني السلمية وهي تعيش لحظاتها الحرجة 
بحاجة إىل هبة جديدة تزرع فيها الحيوية وتعيد لها الزخم الذي رسقته 
منها املبادرة الخليجية قبل أن تقيض عليها بشكل نهائي الجهود الدولية 

يف التدخل يف الشأن اليمني ..
نرفعه  أن  الطغيان  ضد  عاليا  الصوت  نرفع  وكما  كيمنيني  علينا  إن 
كذلك عاليا  ضد االستعمار املتمثل يف املحاوالت الحثيثة لتدويل القضية 
من  كاملستجري  وسنكون  اكرب  خسارتنا  ستكون  ذلك  ودون  اليمنية 

الرمضاء بالنار.

باملنظمة  الرصد  وحدة  مسئول  كشف 
والحريات  الحقوق  عن  للدفاع  الوطنية 
الرحمن برمان، عن تحريك  )هود( عبد 
ملف اتهام عاجل ضد الرئيس   اليمني 

حكمه  وأركان  صالح  الله  عبد  عيل 
اإلنسانية.  ضد  جرائم  ارتكاب  يتضمن 
وأفاد بأن عرش منظمات حقوقية يمنية 
مع  الجّدي  التواصل  يف  مؤخرا  رشعت 
املقرر الخاص للقتل خارج إطار القانون 
يف األمم املتحدة، تمهيدا للترسيع بإحالة 
امللف إىل املحكمة الجنائية الدولية. وأكد 
ارتكبها  التي  الجرائم  جميع  أن  برمان 

جانب  إىل  بالفيديو  توثيقها  تم  النظام 
مدنيني  من  العيان  شهود  من  اآلالف 
وعسكريني. وأشار إىل أن  الخروقات قد 
املاضية،  األيام  خالل  برضاوة  ازدادت 
املدنيني  صالح  قوات  قصفت  حيث 
والحيمتني  ونهم  أرحب  قرى  يف  العزل 
وزنجبار، وآخرها جريمة ساحة الحرية 
صالح،  أرصدة  شأن  ويف  تعز.  بمدينة 

تم  قانونية  لجنة  أن  برمان  أوضح 
صنعاء  يف  التغيري  ساحة  يف  تشكيلها 
وأركان  صالح  أرصدة  ملتابعة  مؤخرا 
حكمه، وقد  بدأت تمارس عملها، مشريا 
أوروبا  يف  عاملية  منظمات  انضمام  إىل 
ثروة  تتبع  عىل  باجتهاد  حاليا  تعمل 
أرصدة  وكذلك  عنها،  والكشف  صالح 

جميع املسئولني اليمنيني.

يف ظل النشاط الثوري املتجدد، افتتح »شباب 
التغيري  بساحة  املايض  األربعاء  الصمود« 
بصنعاء املنتدى الثقايف بهدف املساهمة الفاعلة 
الثورية بمزيد من  الفعاليات  والنوعية يف رفد 
والثقافية،  حرض  الفكرية  والندوات  األنشطة 
واملواطنني  والشعراء  األدباء  من  عدد  االفتتاح 
منسق  ألقاها  التي  االفتتاح  كلمة  ويف  الثوار. 
إىل  دعا  املداني:  خالد  األستاذ  الصمود  شباب 
قبل  به من  واالستعانة  بالله  التمسك  رضورة 
الشباب يف ساحات االعتصام السلمية وخاصة 

يف هذه املرحلة الخطرة والحرجة التي تمر بها 
ثورتنا السلمية.

املرحلة.  هذه  ويف  اإلعالم  أهمية  عىل  ركز  كما 
داعيًا اإلعالميني أن إلبراز دور الشباب؛ ألنهم 

العنرص الوحيد إلنجاح الثورة سلميا.
جولة  يف  يقع  الثقايف  املنتدى  أن  إىل  يشار 

العرشين.
لشباب  الطبية  الخيمة  أن  إىل  بالذكر  الجدير 
الصمود أقامت دورة إسعافات أولية لعدد من 

شباب الساحة. 

جثة  إىل  الحياة  إعادة  إىل  الرامية  املحاوالت  بعض  الثورة  شباب  رفض 
املبادرة الخليجية امليتة وذلك يف محاولة إلنقاذ النظام ومنح الطاغية عيل 

صالح ضمانات تعطيه الضوء األخرض إلرتكاب املزيد من الجرائم.
وقال بيان صادر عن عدد من االئتالفات: أن شباب الثورة يتابعون باهتمام 
املحاوالت البائسة إلحياء ما يسمى باملبادرة الخليجية يف محاولة مستميتة 
للبحث عن مخرج لرأس النظام وأركان حكمه، مؤكدين موقفهم حول ما 
الرحيل  غري  مبادرة  ألي  القاطع  الرفض  عىل  والقائم  باملبادرات،  يسمى 
اقرتفته  ما  جراء  عادلة  ملحاكمة  وتقديمه  نظامه،  وأركان  لصالح  الفوري 
يداه من سفك لدماء أبناء الوطن ونهب ثرواته طيلة فرتة حكمه. وأكدوا أن 
كل من يسعى أو يوافق عىل منح صالح أي ضمانات من املالحقة القانونية 

يعترب رشيكاً له يف كل الجرائم التي ارتكبها بحق الوطن وأبنائه.
وأدان البيان بشدة املجازر التي ارتكبها صالح ونظامه يف محافظتي تعز 
هذه  مثل  أن  كما  العقاب،  من  يفلتوا  لن  مرتكبيها  أن  إىل  مشريين  وأبني، 
عىل  إرصارنا  وتزيد  قضيتنا،  بعدالة  إيماناً  إال  تزيدنا  ال  الهمجية  األعمال 

إسقاط هذا النظام الحاقد عىل كل يشء جميل يف الوطن.
وأعاد شباب الثورة التأكيد عىل أن مجرد الحديث عن املبادرات يعُد خيانة 
لدماء الشهداء، وضوًء أخرض للنظام للتمادي يف سفك دماء األبرياء، وأهابوا 
كانت وال  التي  املبادرات  اللهث وراء  الكف عن  املعارضة  أحزاب  بقيادات 
زالت السبب الرئيس يف تأخر سقوط النظام، داعني جميع أبناء الوطن بما 
يف ذلك قيادات املعارضة للنزول إىل ساحات التغيري والحرية جنباً إىل جنب 
القوة  السلمي هو   النضال  أن  للحسم، وقالوا  استعداداً  الثورة  مع شباب 

الضامنة لتحقيق مطالب الثورة وأهدافها.
صادر عن :-

»مجلس الشباب املدني - املجلس املدني الديمقراطي - التكتل املدني -  
شباب الصمود - املجلس التنسيقي )تنوع( -  مجلس شباب الثورة املستقل«

إذا اعتُِدَي عليه أو رأى من الظاملني ما  كان عليه السالم 
ال يحب يقول:

يا من ال يخفى عليه أنبآء املتظلمني ويا من ال يحتاج يف قصصهم 
إىل شهادات الشاهدين ويا من قربت نرصته من املظلومني ويا 
من بعد عونه عن الظاملني قد علمت يا إلهي ما نالني من ]فالن 
بن فالن[ مما حظرت وانتهكه مني مما حجزت عليه بطرا يف 

نعمتك عنده واغرتارا بنكريك عليه فصل اللهم عىل محمد وآله 
وخذ ظاملي وعدوي عن ظلمي بقوتك وافلل حده عني بقدرتك 
أللهم وصل عىل  واجعل له شغال فيما يليه وعجزا عما يناويه 
محمد وآله وال تسوغ له ظلمي وأحسن عليه عوني، واعصمني 
من مثل أفعاله، وال تجعلني يف مثل حاله. أللهم صل عىل محمد 
وآله، وأعدني عليه عدوى حارضة تكون من غيظي به شفاء، 

ومن حنقي عليه وفاء. أللهم صل عىل محمد وآله وعوضني من 
ظلمه يل عفوك، وأبدلني بسوء صنيعه بي رحمتك، فكل مكروه 
جلل دون سخطك، وكل مرزئة سواء مع موجدتك. أللهم فكما 
أللهم ال أشكو إىل أحد  كرهت إيل أن أظلم فقني من أن أظلم. 
سواك، وال أستعني بحاكم غريك حاشاك فصل عىل محمد وآله، 
وصل دعائي باالجابة، وأقرن شكايتي بالتغيري. أللهم ال تفتني 
بالقنوط من إنصافك، وال تفتنه باالمن من إنكارك، فيرص عىل 
ظلمي ويحارضني بحقي وعرفه عما قليل ما أوعدت الظاملني، 
وعرفني ما وعدت من إجابة املضطرين. أللهم صل عىل محمد 

وآله، ووفقني لقبول ما قضيت يل وعيل، ورضني بما أخذت 
يل ومني واهدني للتي هي أقوم واستعملني بما هو أسلم. أللهم 
وإن كانت الخرية يل عندك يف تأخري االخذ يل وترك االنتقام ممن 
ظلمني إىل يوم الفصل ومجمع الخصم، فصل عىل محمد وآله، 
وأيدني منك بنية صادقة وصرب دائم، وأعذني من سوء الرغبة، 
من  يل  ادخرت  ما  مثال  قلبي  يف  وصور  الحرص،  أهل  وهلع 
ثوابك، وأعددت لخصمي من جزائك وعقابك، واجعل ذلك سببا 
لقناعتي بما قضيت، وثقتي بما تخريت، آمني رب العاملني، إنك 

ذو الفضل العظيم، وأنت عىل كل يشء قدير.

أيتها الكتلة الصامتة من شعب اليمن العظيم: ننادي كل 
ذرة ضمري فيكم، ننادي كل صوت حق غاب داخل أعماق 
نناديك  وجدانكم،  يف  اإلنسانية   عاطفة  ننادي  قلوبكم، 
يأيها الصامت، فلماذا الصمت بعد 195 شهيدا سقطوا 
رصاصة  أية  يطلقوا  أن  دون  من  بتعز  ساحتهم  داخل 
الصمت؟  متى  إىل  تقدم!  يف  والعدد  املعتدين؟  وجه   يف 
هل تنتظر إىل أن يستبيحوا بيتك؟ هل تنتظر أن يهتكوا 
عرضك؟ هل تنتظر إىل أن يريقوا دمك؟ هل  تنتظر أن 
عاما؟..   33 طوال  عشناه  الذي  املسلسل  لنفس  تعود 
ملاذا؟ أهو الخوف من املوت؟ املوت واحد، وماكتبه الله لك 
ستلقاه ولو كنت متكئا  يف بيتك، وستشعر بألم سكرات 
املوت سواء كان بمرض عضال عىل فراشك أم برصاصة 
بيتك   يف  تموت  أن  بني  فرق  هناك  لكن  جسدك،  تخرتق 
صامتا مشاهدا ملا يحدث، وبني أن يراق دمك يف سبيل أن 
يعيش اآلخرون مستقبال أفضل، وتكون شهيدا عند الله.

املشرتك،  من  خوًفا  صامتني  كنتم  إن  الصامتون:  أيها 
وتحاشيا للمفسدين الذين أرادوا أن يمتطوا أكتاف الثورة 
سنقف  أننا  الله  نعاهد   فإننا  فسادهم،  درب  ليواصلوا 
إننا  بل  والله،  ال  فقط،  الثورة  أيام  ليس  فاسد  كل  ضد 
سنقف وسنثور ضد كل من أمسك بزمام الدولة، وأفسد، 
سواء أكان من  املشرتك أم غريه، والله لو حكم حتى آباؤنا 
وأفسدوا فإننا سنخرج يف اليوم الثاني وننادي: »يعيش 

الشعب، ويسقط النظام«.
أعزائي الصامتني املتفرجني: كفاكم صمتًا، أرجوكم! 

لن يربح الطغيان ذئبا ضاريا   
     ما دام يعرف أنكم أغنام

نداء من أعماق ثائر!!

مالحقة صالح

شباب الثورة يحذرون القوى السياسية من مغبة 
التفاوض السياسي مع النظام مجددا 

افتتاح املنتدى الثقايف لشباب الصمود دعوا قيادات املعارضة للتواجد يف الساحات
بساحة التغيري

وصول 200 جندي أمريكي إىل سواحل أبني

ال للوصاية الدولية على اليمن
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