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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.

بواسطة  النظام  التحاور مع  أو  الثائر  الشباب  االلتفاف عىل مطالب  أشكال  إدانة كل شكل من  3ـ 
السفارات األجنبية.

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

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

خرجت مسريات حاشدة يف مختلف املحافظات اليمنية منتصف 
االسبوع املايض للمطالبة برسعة تش�كيل مجلس انتقايل مدني 

ورفضا ملحاولة إحياء ما يسمى باملبادرة الخليجية. 
وكان الش�باب املس�تقلون يف س�احة التغي�ري تبن�وا برنامجا 
تصعيديا تضمن الخروج يف مسريات تطالب االحزاب السياسية 
بالعودة اىل س�احات الثورة واالبتعاد عن املس�اومة واستجداء 
الضغط الخارجي عىل بقايا النظام للقبول باملبادرة الخليجية 
ويف املس�رية التي اتجهت اىل ش�ارع الس�تني رفع املتظاهرون 
الالفت�ات املطالبة برحيل بقاي�ا النظام ومحاكمة املس�ؤولني 
ع�ن الجرائ�م الت�ي ارتكبتها ق�وات األمن ض�د املعتصمني يف 
مختل�ف املحافظ�ات، وتم تردي�د الش�عارات املنادية برسعة 
تش�كيل مجل�س انتقايل  مدني يت�وىل حكم الب�الد يف املرحلة 
االنتقالية وقبل ختام املس�رية قرر الش�باب املس�تقلون تنفيذ 
وقفة احتجاجية تصعيدية يف ش�ارع الس�تني وهو ما لم يروق 
لعنارص اللجن�ة التنظيمة  التي دفعت بعنارصها للهتاف ضد 
شباب الثورة ونعتهم باملندس�ني وعمالء األمن القومي وغريها 
من ألفاظ التخوين واالساءة مصادرة حقهم يف التعبري السلمي 
عن مطالبهم، واحتش�دت حولهم عن�ارص الفرقة األوىل مدرع 
بش�كل غري عادي، عندها قرر الش�باب املس�تلقون العودة إىل 
س�احة التغي�ري وتنفي�ذ وقفة احتجاجي�ة ثانية أم�ام املنصة 
رفضا لتجاوزات عنارص اللجنة التنظيمية، وفور وصولهم قام 
اعضاء اللجنة التنظيمة وما يس�مى باللجان األمنية  بمهاجمة 
املحتج�ني واالعت�داء بالرضب عليه�م، واعتق�ال مجموعة من 
أعض�اء لجنة التصعيد والحس�م، املكونة من عدة ائتالفات من 

الشباب املستقلني.
وكانت املسرية من ضمن برنامج تصعيدي أعد له لها منذ السبت 
يف ظل تردد واعرتاض اللجنة التنظيمية وبعد نجاح املستقلني يف 
االعداد لها وخروجها يف حشد كبري بدأت سلسلة مضايقات ضد 
املش�اركني فيها بينها قيام املئات من العنارص املسلحة بالعيص 

والخناجر بتفتيش الشباب واستفزازهم .
وت�م اعتقال اعض�اء لجنة التصعيد ووضعهم يف س�جن اللجنة 

األمنية والتحقيق مع بعضهم واالعتداء عىل البعض اآلخر.
يش�ار إىل أن ش�باب الث�ورة تعرضوا األس�بوع امل�ايض لنفس 

ذك�رت صحيف�ة واش�نطن بوس�ت إنه م�ن املتوق�ع أن تب�دأ وكالة 
االس�تخبارات املركزي�ة األمريكية يس آي أي قريبا  بش�ن هجمات يف 
اليمن باس�تخدام طائرات بدون طيار. ونقلت الصحيفة عن مسؤول 
أمريكي أن اس�تهداف ناش�طي تنظيم  القاعدة تعثر بسبب األوضاع 

التي يشهدها اليمن.
وأوضحت الصحيفة أن نق�ل طائرات يس آي أي من طراز بريديتور 
وأن�واع أخرى إىل املنطق�ة يأتي تنفيذا لقرار   الرئي�س باراك أوباما 
ال�ذي ي�رى أن خطر القاع�دة يف اليم�ن ينمو بصورة كب�رية جعلت 

دوريات الطائرات العسكرية بدون طيار وحدها ال تكفي.
وق�ال مس�ؤولون أمريكي�ون إن يس آي أي س�تعمل إىل جانب قيادة 

العمليات األمريكية املشرتكة وبالتنسيق معها، 

أع�اد آالف الثوار يف مدينة تعز اعتصامهم يف س�احة الحرية الواقعة 
يف ح�ي الهري�ش جوار محطة صاف�ر عرص يوم األربع�اء، بعد أكثر 
من أس�بوعني من اقتحام القوات املوالي�ة للرئيس عيل عبدالله صالح 
الس�احة وإحراق الخيام التي بداخلها، ما اس�فر عن سقوط عرشات 

القتىل والجرحى.
وعرب عدد من الش�بان املعتصمني عن س�عادتهم باستعادة الساحة، 
مؤكدي�ن اس�تمرارهم االعتصام يف حت�ى تتحقق مطالبه�م املتمثلة 

بسقوط النظام وإقامة دولة مدنية حديثة.
وكان وجه�اء الس�لطة املحلية وقع�وا اتفاًقا للتهدئ�ة، غري أن بعض 
الش�بان ما يزالون يخش�ون إطالق الق�وات الحكومية الن�ار عليهم، 
خصوصاً من مستش�فى الثورة التي حولته القوات إىل ثكنة عسكرية 

حيث تتواجد بداخله دبابات.

تس�ود العاصمة صنعاء أجواء من الحذر والقلق من احتمال انفجار الوضع عس�كريا 
مرة أخرى بني أبناء الرئيس صالح وأوالد الشيخ األحمر، ويرى مراقبون أن املواجهات 
إذا ما اندلعت مرة اخرى فس�تكون أكثر عنفا واتس�اعا من الجولة األوىل التي خاضها 
الطرف�ان،  خاص�ة يف ظ�ل رغبة أبناء صالح ال�ذي تتضارب األنباء بش�أن صحته يف 
االنتقام للهجوم الذي وقع بدار الرئاسة ومحاولة اغتيال الرئيس،وال يستبعد مراقبون 
احتمال توس�ع املواجهات لتشمل الفرقة األوىل مدرع خاصة يف ظل االستعدادات التي 
تج�ري يف املناطق الخاضعة لس�يطرة اللواء عيل محس�ن األحم�ر ويلحظ املتجول يف 
مناطق شمال العاصمة انتش�ار املتارس والخنادق  وانتشار الفت للقوات عىل األرض 

فيما يوحي بان بوادر الحل الزالت بعيدة بني األطراف املتقاتلة.
يش�ار إىل أن اململك�ة العربية الس�عودية تضغط عىل أطراف ال�رصاع لاللتزام بهدنة 

غامضة يبدو معها  الوضع هادئا  لكن بشكل مخادع..
 التدخل الس�عودي وم�ن ورائه األمريكي بات مقلقا لش�باب الث�ورة خاصة يف اآلونة 

شباب الثورة: واهٌم من يراهن على حرف الثورة السلمية عن مسارها أو تعطيل أهدافها

أمريكا تكثف هجماتها الجوية 
يف اليمن

صنعاء:  خنادق ومتاريس وقلق من  
الوصاية األجنبية

سالح الجو الربيطاني يرسل طائرات مروحية   شبان تعز يعاودون اعتصامهم يف 
ساحة الحرية

مسريات حاشدة ترفض املبادرة الخليجية وتطالب بتشكيل مجلس انتقالي مدني
نريان صديقة تنال من شباب الثورة

* التوعية الثورية/ متابعات
* التوعية الثورية/ متابعات
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فيما األحزاب مشغولة باملفاوضات، والطائرات األمريكية تقصف عددًا من املحافظات
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إىل  اإلنسان  يتعرض  عندما  مستغربًا  ليس 
الضغط النفيس يف الحياة اليومية أن يصل 

إىل درجة ينىس نفسه. 
نرى  أو  فيما نسمع  قليالً  نركز  بينما حني 
العالم  أحداث يف  ما يجري من حولنا  من 
وباألخص ما يحدث داخل الساحة اليمنية.

تتذكر كإنسان ماذا أنت؟! ومن أين أتيت؟! 
وملاذا خلقت؟! يف سبيل ماذا تطوعت؟! 

تتذكر أهدافك  ومبادئك،،،،،،،   إىل آخر ما 
يخطر ببالك.

ويف النهاية تتذكر أن الحق موجود، والباطل 
لم ينتِه بعد.

فتتذكر صفك!   وهل أنت مع الحق مع من 
خرج معه؟

أم أنك مع من وقف ضده! أو مع من تخىل 
عنه؟

 إذاً هي الحقيقة وبال شك أن تلك اللحظات 
التي نتذكرها

 يف  واقعنا وأمام أنفسنا  
هي مؤملة إن لم نعرف اإلجابة عنها.

اإلجابة  كانت  إن  أكثر  مؤملة  تكون  وقد 
نقيض ما نتكلم عنه

فتتخلص من آالمك إن كنت حراً وعزيزاً يف 
نفسك وأهلك ووطنك.

وحسبنا أنك تفكر فيما تسمع أو ترى
فإن لم تعر اهتماما أصالً لنفسك أو تفكر 

فيما يجري يف العالم من أحداث 
وباألخص من حولك داخل الساحة اليمنية  
 فلست منا ..  نعم .. وألف  نعم ..             
 لن نقول عنك عديم الشعور واإلحساس  

 أنت من كوكب آخر ليس من البرش !!
 وهذا .. هو الواقع املؤلم.

انتخابي  نظام  هو  النسبية  القائمة  نظام 
تجرى فيه االنتخابات بالشكل اآلتي:

يتم دمج عدد من الدوائر االنتخابية يف دائرة 
االنتخابية  الدوائر  يجعل  بشكل  واحدة، 
عددها أقل و حجمها أوسع أو أكرب. فتقسم 

الدولة إيل دوائر كبرية عددها قليل.
يقوم  و  بمرشحيه،  قائمة  حزب  كل  يقدم 
دون  بأكملها  القائمة  بانتخاب  الناخب 
األشخاص  تعديل  يف  الحق  له  يكون  أن 
املوجودين بالقائمة، و عىل هذا يقوم الناخب 
بانتخاب مجموعة من األفكار و السياسات 
بغض  انتخابي  برنامج  بانتخاب  يقوم  أي 
الرصاع  يجعل  مما  األشخاص  عن  النظر 

االنتخابي بني األحزاب رصاع أفكار سياسية 
و برامج انتخابية ال رصاع أشخاص

حصل  التي  األصوات  عّد  يتم  النهاية  ويف 
بنسبة مئوية  له  عليها كل حزب و تحسب 
يف  مناسب  تمثيل  عىل  بموجبها  يحصل 

الربملان. 
املجال  بإتاحة  النسبية  القائمة  يمتاز نظام 
عكس  وهو  الربملان  لدخول  األقليات  امام 
عىل  يعتمد  الذي  الفردي  االنتخاب  نظام 
التعصب  او  القبلية  او  الشخصية  املصلحة 

العرقي والديني للناخب 
و هناك عدة أنواع لتقسيم الدوائر يف نظام 

القائمة النسبية :-

دائرة  يف  انتخابية  دوائر  عدة  دمج  يتم   -
واحدة يمكن أن تشمل املحافظة بالكامل يف 
تقسيم  يمكن  و  الصغرية  املحافظات  حالة 

املحافظات الكبرية اىل عدة دوائر.
دائرة  عن  عبارة  بالكامل  الدولة  تكون   -
واحدة - يف حالة الدول الصغرية - و يقوم 
الناخب باختيار قائمة تضم عدد أشخاص 

مساوين لعدد مقاعد الربملان.
و أيضا هناك أنواع من القائمة :-

- القائمة املغلقة :- و يف هذه الحالة يجب 
عىل الناخب اختيار قائمة كاملة من القوائم 
أو  املرشحة و ال يجوز له اضافة أو حذف 

تغيري اسم يف القائمة.

يقوم  الحالة  هذه  ويف  املفتوحة:  القائمة   -
كل  من  بعينها  أسماء  باختيار  الناخب 
قائمة و يشكل قائمة خاصة به دون التقيد 

باختيار قائمة كاملة ألي حزب.
و يف النهاية يتم حساب نسبة عدد األصوات 
قائمة  كل  تأخذ  ثم  قائمة  لكل  الصحيحة 
عدد  لنسبة  مساوية  املقاعد  من  نسبة 

املصوتني لها.
 واألجمل أيضاً يف نظام القائمة النسبية أنها 
التعبري الحقيقي عن إرادة الشعب ففيها ال 
تضيع أصوات العشب أبدأ فمهما كان عدد 
بنسبه  تمثل  أن  فالبد  قائمه  ألي  األصوات 

مئوية يف الربملان

والتقريب  التوقع  يفيد  حرف  العربية  يف  »قد« 
وتخصيص  والنفي،  والتكثري  والتقليل  والتحقيق 
داللته  ليضع  الكريم  للقارئ  أدعها  هنا  إفادته 
بحسب فهمه ورؤاه، أما )خرج( فهو فعل ماٍض 
مىض  زمٍن  يف  وقع  حدث  عىل  يدل  مجرد،  ثالثي 
بالفعل،  مرتبطة  )قد(  الحرف  وداللة  وانقىض، 
فإذا جعلناه للتحقيق مثالً فإنه يفيد أن الخروج 
قد تحقق وتأكد، أما داللة الجملة كاملًة فإنها تفيد 
يف املصطلح السيايس اليمني أن املخاطب الذي هو 
ولم  للحكم  صالحيته  انتهت  قد  املضمر  الفاعل 
الشعب، وتفيد  أفراد  يعد صالحا لحكم غريه من 
منه  والتخلص  تم تصفيته  قد  املخاطب  أن  أيضا 
بأخرى،  أو  بطريقة  املهمالت  سلة  يف  وإلقاؤه 
أن املخاطب قد خرج وغادر سدة  ليكون معناها 
واآلليات  فاألسباب  الحياة،   فارق  وربما  الحكم، 

تتعدد واملوت واحد.
يف  غداء  مأدبة  إىل  الحمدي  الرئيس  ُدعي  وعندما 
الحكم  الغشمي، وتم تصفيته وإخراجه من  بيت 
بل من الحياة بكلها، كان سائقه يف انتظاره، وملا 
الغشمي سأله  بيت  من  عبدالله صالح  خرج عيل 
الله صالح  الحمدي، فأجاب عيل عبد  السائق عن 

حينها بقوله: )قد خرج(!!
يف  الجملة  هذه  تاريخ  يعود  األحداث  تلك  وإىل 
الجملة  وبقيت  اليمني،   السيايس  املصطلح 
الوقت وحتى  السيايس راكدة منذ ذلك  بمفهومها 

هذه األيام.
املتضاربة بني خروج فخامته  األخبار  وعىل غرار 
)قد(  استخدام  يجوز  حيث  ال،  أم  السعودية  إىل 
للتوقع أو التقريب أو التقليل، أكدت وسائل اإلعالم 
واألجنبية مؤخراً  املحلية  الرسمية،  الرسمية وغري 
التحقيق  قد خرج، لتفيد وتدل)قد( عىل  أنه فعالً 
)قد(  تفيدها  أن  يمكن  أخرى  إفادة  هناك  وليس 
قد حصل  فعالً  فالخروج  والتأكيد،  التحقيق  غري 
بصورة  أو  الحمدي،  خروج  طريقة  عىل  سواًء 

أقرب منها.
وإذا ما انتهت صالحية شخٍص ما أو خرج، فإن 
إذا  بالك  فما  كرته(  )حرق  عنه  يقولون  الناس 
التي تالعب  أو أحرقته كروته  احرتق هو بأكمله، 
نضيف  أن  لنا  وهل  الزمن،  من  طويلة  فرتة  بها 
فخامته  أطلقها  التي  الجملة  إىل  )محروقاً(  كلمة 

لتصبح )قد خرج محروقا(.
 املهم أنه »قد خرج« وبغض النظر عن التكهنات 
أين  من  هو  واألهم  ال،  أم  سيعود  هل  املستقبلية 
تأتي اإلشارة الخرضاء لعودته أو لرحيله، والسؤال 

الذي يفرضه الوضع وتنصبه املرحلة هو: 
ما دور الشباب اآلن؟

بعد هذا  الثورة  التي تخطوها  الخطوات  وما هي 
الخروج؟

إلتمام  حثيثة  وخطوات  جاد،  تحرك  هناك  هل 
نجاح الثورة، أم أن الشباب يف حالة انتشاء فارغ 
يجعل  تكتيكي  انفالت  حالة  يف  أو  محتواه،  من 
وترتب  قوتها  وتستعيد  تتماسك  النظام  قوى 
االلتفاف  أو  الثورة  إحباط  عىل  لتعمل  أوراقها؛ 

عليها كما حصل ذلك بعد جمعة الكرامة.
يشعل  أن  يستطيع  الذي  وحده  هو  فالشعب 
بتصعيد  الرجوع  عليه  تحظر  حمراء  إشارة 
الذي  هو  والشعب  ثورتهم،  وإنجاح  خطواتهم 
وعودته  لرجوعه  خرضاء  إشارة  إضاءة  يستطيع 
أن خمول وذهول  وأعتقد  بذهولهم وعشوائيتهم، 
يستعيد  النظام  جعل  الكرامة  جمعة  بعد  الناس 
وإحباط  لرضب  ويعود  أوراقه،  ويرتب  تماسكه، 
الثورة، وذلك يعد درسا كافياً ليتنبه شباب الثورة 
يظلوا  وأال  النجاح،  نحو  بثورتهم  يتقدمون  كيف 
يتم  أن  إىل  ثورتهم؛  عن  وذهول  إغماء  حالة  يف 
أن  السعي إلحباطها، وعليهم  أو  عليها،  االلتفاف 
يقوموا  كأن  مستقبلية،  لفرتات  ويعدوا  يفكروا 
أو  حكومة،  تشكيل  أو  انتقايل،  مجلس  بتشكيل 
أنواع  من  أو غريها  اقتصادية،  اسرتاتيجية  وضع 
بعد  يكون  أال  يعملوا عىل  وأن  والتصعيد،  اإلعداد 
ذلك الخروج دخوالً جديداً، وأن يفهموا أن )املؤمن 
هب  من  عليه  يتكئ  قطن  كيس  ال  َفِطن(  كيٌّس 

ودب، فاملؤمن ال يلدغ من جحر مرتني.

قد خرج
محمد الشميري

صادق الخلقي

هل أنت منا؟!
الضغط النفسي والواقع املؤلم

مفهوم القائمة النسبية يف العملية االنتخابية ؟
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م�ن جهة أخ�رى، أدان عدد م�ن املحامني 
الناش�طني الحقوقي�ني بمحافظ�ة تعز ما 
أقدمت عليه قوات األمن باحتالل مستشفى 
الث�ورة العام وتحويله إىل ثكنة عس�كرية 
وإدخال اآلليات العس�كرية والدبابات إىل 
س�احته وتعطيل مهامه الطبية واإلنسانية 
واس�تخدامه كقاع�دة عس�كرية يت�م فيه 
توجيه قذائ�ف املدافع والدباب�ات باتجاه 
من�ازل املواطن�ني والتجمعات الس�كانية 
وبش�كل عش�وائي، خاص�ة يف الس�اعات 

املتأخرة من الليل.
وأك�دوا يف بي�ان صحف�ي، أن مث�ل ه�ذه 
األعمال تعد جرائم إنس�انية وممارس�ات 
ال تقره�ا الرشائ�ع الس�ماوية واألرضية، 
وجرائم تخضع للمساءلة الجنائية الوطنية 

والدولية.
وناش�دوا كافة املنظمات الوطنية والدولية 
إدان�ة هذه الترصف�ات بما نت�ج عنها من 
قتل وترويع اآلمن�ني، وحرمان املرىض من 

حقهم الطبيعي يف العالج.

وكانت هذه القيادة هي املسؤولة عن إدارة 
هجم�ات الطائ�رات بدون طي�ار يف اليمن 

طيلة السنوات  املاضية.
وأكدت الصحيفة أن يس آي أي تعمل تحت 
س�لطات قانوني�ة مختلفة عن الس�لطات 
العس�كرية  مم�ا يجعله�ا يف وضع أفضل  
لتنفيذ الهجمات إذا تقلص التعاون األمني 

بني اليمن وأمريكا أو انقطع تماما.
وقال�ت الصحيف�ة إن الناطق باس�م اليس 
آي أي رف�ض التعليق ع�ىل خطط الوكالة 
يف اليمن، كما رفض الناطق باس�م مجلس  
األمن القومي تومي فييرت التعليق عىل ذلك.

وأوضح�ت الصحيف�ة أن الهجم�ات التي 
تعتزم الوكالة ش�نها ستكون تطورا كبريا 
يف الح�رب الرسي�ة األمريكي�ة يف اليم�ن، 
وكذلك توسعا معتربا يف حروب يس آي أي 

باستخدام طائرات بدون طيار.
م�ن جه�ة ثاني�ة قال�ت دي�يل تلغ�راف 
الربيطاني�ة إن أح�د ق�ادة س�الح الج�و 
الربيطان�ي زار اليم�ن يف مهمة اس�تطالع 
م�ن أجل إرس�ال مروحيات الس�تخدامها 
يف عملي�ات إنق�اذ محتملة للدبلوماس�يني 

والرعايا الربيطانيني إذا تدهور الوضع.
وأوضحت الصحيفة أن طياري مروحيات 
أبات�ي يف قاعدة واتيس�هام يف س�وفو لك 
تس�لموا رسا خرائ�ط لليم�ن وحملوها يف 
أجه�زة الحاس�وب الخاص�ة به�م، حيث 
ق�ال أحد الضباط إنه يف األس�ابيع األخرية 
ظه�رت خريطة اليم�ن يف تدريباتهم دون 

تفسري. 
وتوقع�ت الصحيف�ة أن تراف�ق مروحيات 
أبات�ي مروحي�ات مريل�ني إىل العاصم�ة 

صنعاء.

األخ�رية، إال أن مص�ادر حكومي�ة اتهمت 
القاع�دة يف وق�ت الح�ق، كم�ا أث�ري أيضا 
احتم�ال تع�رض صالح لهجوم بواس�طة 
طائ�رة م�ن دون طيار،فيم�ا امل�ح خرباء 
أمريكي�ون إيل أن االنفج�ار س�ببه قنبل�ة 
وضعت يف مس�جد الق�رص الرئايس وليس 

قصفا بقذيفة هاون أو مدفع.

األخ�رية  يف ظل غياب صالح ومعه عدد من 
أركان نظامه يتلقون العالج يف املستشفيات 

السعودية 
واعترب ش�باب الث�ورة   التدخ�ل االقليمي 
والدويل يف شؤون اليمن  بمثابة العقبة أمام 
نجاح ثورتهم التي تطالب بإس�قاط نظام 
الرئيس اليمني صالح  وتمارس السعودية 

وامري�كا ضغوط�ا ع�ىل الق�وى الوطني�ة 
والسياسية يف محاولة دؤوبة لاللتفاف عىل 
الثورة وافراغها من مضمونها واعادة انتاج 
النظ�ام الس�ابق ولكن برموز وأش�خاص 

آخرين.
وأك�د ش�باب الث�ورة أن اململك�ة العربية 
السعودية  بما لها من نفوذ عىل اليمن تقف 
حج�ر عثرة أمام الثورة  وتش�كيل مجلس 
انتق�ايل ينه�ي حكم صالح املمت�د منذ 33 
عام�ا، وهي تريد أن تبق�ي اليمن تابع لها 
كما أنها ترمي من خالل جهودها إلفش�ال 
الثورة لضمان عدم انتق�ال الزخم الثوري 
إىل أراضيها، وأكد شباب الثورة أن ال عودة 
من منتصف الطريق أو الرتاجع عن الثورة 
التي ُس�فكت فيها الدماء من اجل إس�قاط 

النظام.
رافضني تشكيل مجلس انتقايل يرأسه نائب 
الرئيس عبده ربه منصور هادي، املحسوب 
عىل نظ�ام صالح، منددي�ن يف الوقت ذاته 

باملوقف األمريكي املناهض للثورة اليمنية 
ويف ه�ذا اإلط�ار نظم آالف الش�باب مطلع 
األسبوع املايض مسرية احتجاجية يف ساحة 
التغيري بصنع�اء للتنديد باملوقف األمريكي 
تجاه ثورة الشباب السلمية ومحاولة إحياء 

روح املبادرة الخليجية.
املتح�دة  الوالي�ات  املحتج�ون  وطال�ب 
األمريكية بعدم التدخل يف الش�أن اليمني، 
ودعوا واش�نطن إىل احرتام إرادة الش�عب 

وجماهري الثورة. 
كما طال�ب املتظاه�رون قي�ادات األحزاب 
السياس�ية يف الب�الد ب�اإلرساع يف تش�كيل 
مجلس انتقايل مدن�ي يضم جميع مكونات 
الش�عب، وعدم العودة للمبادرة الخليجية، 
ودع�وا يف الوقت ذاته إلس�قاط بقية أركان 
النظام الحاك�م، وردد املتظاهرون هتافات 
مناوئة للنظام وللواليات املتحدة األمريكية، 
كما رددوا شعارات تؤكد عىل سلمية الثورة.

 وقال بيان صادر عن عدة كيانات ش�بابية 
يف س�احة التغي�ري ش�اركت يف املظاه�رة 
إن املوق�ف األمريك�ي يدع�م النظ�ام عرب 
اتج�اه  يف  والضغ�ط  الخليجي�ة  املب�ادرة 
تنفيذه�ا والتعامل مع ما يج�ري يف اليمن 
عىل أنه أزمة سياس�ية وليس ثورة شبابية 

ش�عبية،والعمل عىل إبقاء أف�راد عائلة عيل 
صال�ح ع�ىل رأس املؤسس�ات العس�كرية 

واألمنية بحجة مكافحة اإلرهاب، 
ويف س�ياق متصل خرج عرشات اآلالف من 
أبناء محافظ�ة صعده منتصف األس�بوع 
املايض يف مس�رية حاش�دة جابت ش�وارع 
عاصمة املحافظة مرديني شعارات تطالب 
بإسقاط نظام الرئيس عيل عبدا لله صالح، 
وترف�ض الوصاية الخارجية »كونها تخدم 

النظام ال الشعب اليمني«.
وخالل املس�رية، ألقيت عدد م�ن الكلمات، 
بينها كلم�ة من أحد ممثيل س�احة الحرية 
بمدين�ة تعز، أش�ادت باملش�اعر التي عرب 
عنها أبناء صعده يف مسريات سابقة والتي 
جمعوا خاللها تربع�ات لصالح املعتصمني 
يف تع�ز. كما ورد يف بيان صادر عن املكتب 

اإلعالمي للسيد عبد امللك الحوثي
وقد صدر عن مسرية ابناء محافظة صعدة 
بيان أعل�ن رفض�ه للوصاي�ة الدولية عىل 
اليم�ن ومؤكداً يف ذات الوق�ت أن ما تعانيه 
الث�ورة اليمني�ة اآلن وم�ا تش�كو منه هو 
»التدخل السافر لبعض الجهات الخارجية 
التي تس�عى اىل تحقيق أهدافها ومطامعها 
ونس�يجه  الوط�ن  س�يادة  حس�اب  ع�ىل 

االجتماعي والوطني«.
كما ش�هدت عدد م�ن املحافظ�ات اليمنية 
بينها تعز ثاني كربى املدن اليمنية مسريات 
مماثل�ة طالب�ت برسع�ة تش�كيل مجلس 
انتقايل،ورفض�ا للوصاي�ة الخارجية،كم�ا 
ج�رى التأكي�د خالل ه�ذه املس�ريات عىل 
الس�ري نح�و تحقيق جميع أه�داف الثورة 

والوفاء لدماء الشهداء.
وع�ىل صعي�د مالبس�ات التفج�ري ال�ذي 
اس�تهدف جامع القرص الرئ�ايس الجمعة 
قب�ل املاضية أف�ادت مصادر دبلوماس�ية 
يف اليم�ن لوكال�ة فرانس برس ان خمس�ة 
أش�خاص اعتقلوا يف إط�ار التحقيق حول 

حول الحادثة
وذكرت املصادر لوكالة فرانس برس انه تم 

التحقيق مع 50 شخصا 
وكانت أصابع االتهام وجهت يف بادئ األمر 
إىل آل األحمر الذين خاضوا معارك قاس�ية 
م�ع الق�وات املوالي�ة لصالح يف األس�ابيع 

شبان تعز

مسريات حاشدة

· مصطلحات مدنية ·

أمريكا تكثف

صنعاء: خنادق

الن�ريان الصديق�ة الت�ي اعت�دت عليهم يف 
شارع الس�تني وأطلقت نريان كثيفة بهدف 
إرعابه�م وتفريقه�م، كما اعت�دت عنارص 
الفرقة األوىل مدرع عىل عدد من املعتصمات 
وحاولت اللجان األمنية الحيلولة دون  عودة 
الش�باب إىل س�احة التغيري األمر الذي أدى 
إىل حدوث اش�تباكات عىل مداخل الساحة.. 
هذا وقد أصدرت عدد من االئتالفات بيانات 
تن�دد بما ج�رى وتدعو إىل رسعة تش�كيل 

مجلس انتقايل مدني.
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نرى  أن  األحوال  من  حال  بأي  يجوز  ال 
نحاسب مرتكبيها..  فال  ترتكب  األخطاء 
ونتعامى  فنتغاىض  االنحرافات  نرى  أن 
ونتسرت عىل أصحابها وأحيانًا يختلق لهم 

األعذار واملربرات.
فساد  أو  خلل  مواطن  نرى  أن  يجوز  ال 
وإهمال  تهاون  أو  استهتار  أو  عبث  أو 
ال  األمر  وكأن  املتفرج  موقف  فنقف 

يعنينا وال يمسنا.
حرية  نحرتم  وأن  الحق،  نقول  أن  البد 
الكلمة األمينة الصادقة، وأن نطلق حرية 

النقد البناء.

البد أن ندرك أن قول الحق وبيان الخطأ يف 
أي موضع ما أو سوء ترصف من شخص 
ما لهي خطوة متقدمة عىل طريق الثورة 
أن  بد  ال  عليها،  تَجنّي  أو  لها،  إساءة  ال 
ندرك جيًدا أن السكوت عىل الرض واألذى 
والتهاون واإلهمال والتسيب والفساد هو 
التشويه الحقيقي لوجه الثورة فالسكوت 
عن األخطاء واالعرتافات ال يخدم الثورة، 
والفاسدين  اللصوص  إال  يخدم  وال 
عن  فالساكت  البالد،  بمصالح  والعابثني 

الحق شيطان أخرس.
الدينية  املسؤولية  تحملك  حني 

الثوري  للنشاط  وممارستك  واالجتماعية 
شؤون  عىل  قيما  أصبحت  أنك  يعني  ال 
عليهم  االستعالء  وإن من حقك  املجتمع، 
وليس  وتقديرك..  الحرتامك  وإرضاخهم 
أن تضيق ذرًعا بمطالب  أيًضا  من حقك 
يف  وتباطؤهم  غفلتهم  أو  الجماهري 
وإنما  دعوتك،  إىل  واالستجابة  تأييدك 
تأتي مفخرة اإلنسان الرسايل يف مقدرته 
باألخالق  والتحيل  والتحمل  الصرب  عىل 
الفاضلة وهكذا رأينا الله سبحانه يمتدح 
رسوله محمد )ص( عىل أخالقه، ويسجله 
يف قرآن يقرأ صباح مساء إىل قيام الساعة، 

إذ يقول: ﴿َوإِنََّك َلَعىَل ُخلٍُق َعِظيٍم﴾.
أما أولئك الذين ال يتمتعون بتلك الصفات 
للحياة  الرضورية  الرسالية  األخالقية 
فإنهم  الرسايل  العمل  عن  فضال  العامة 
ينعزلون  أو  الحياة  من  يعزلون  سوف 
الله  يقول  مهامهم..  يف  ويفشلون 
اْلَقْلِب  َغِليَظ  َفظًّا  ُكنَْت  ﴿َوَلْو  سبحانه: 
اإلمام عيل  َحْوِلَك﴾، ويقول  ِمْن  وا  اَلنَْفضُّ
يوحش  الخلق  »سوء  السالم-:  -عليه 
أيًضا:  وقال  األنس«.  ويرفع  النفس، 
وينفر  القريب،  يوحش  الخلق  »سوء 

البعيد.

من الخطأ أن يتصور اإلنسان أن الصرب هو 
أن ينتظر سيف العدو لكي يقدم له رقبته، 
واستسالم،  خضوع  بل  بصرب  ليس  فهذا 
الصرب إنما هو إفراز للعمل وما يرتتب عليه 
الله  نبي  نرى  لهذا  وعقبات  مشاكل  من 
لقمان حينما نصح ابنه قال ﴿يَا بُنَيَّ أَِقِم 
اْلُمنَْكِر  َعِن  َوانَْه  ِباْلَمْعُروِف  َوأُْمْر  اَلَة  الصَّ
َعْزِم  ِمْن  ذَِلَك  إِنَّ  أََصابََك  َما  َعَلى  َواْصِبْر 

اأْلُُموِر﴾. 
موجها  وتعاىل  سبحانه  الله  ويقول 
الحرية  الراغبة يف نيل  للمجتمعات  حديثه 
اْلَخْوِف  ِمَن  ِبَشْيٍء  ﴿َوَلنَبْلَُونَُّكْم  والتقدم 

َواأْلَنُْفِس  اأْلَْمَواِل  ِمَن  َونَْقٍص  َواْلُجوِع 
الَِّذيَن   )155( اِبِريَن  الصَّ ِر  َوبَشِّ َوالثََّمَراِت 
َّا إَِليِْه  َّا ِللَِّه َوإِن إِذَا أََصابَتُْهْم ُمِصيبٌَة َقالُوا إِن
َراِجُعوَن )156( أُوَلِئَك َعَليِْهْم َصَلَواٌت ِمْن 

َربِِّهْم َوَرْحَمٌة َوأُوَلِئَك ُهُم اْلُمْهتَُدوَن﴾
وفلسفة هذا األمر أن املجتمع الذي يهدف 
للتخلص من الظلم والقهر واالستبداد ال بد 
الحركة  مشوار  بداية  عند  سيتعرض  أنه 
التحررية ملسلسل من اإلرهاب واالضطهاد 
األموال  ومصادرة  األبناء  وفقدان  والفقر 
الحكم  إسقاط  من  يتمكن  أن  بعد  ولكنه 
الظالم سوف يعيش مستقبال عزيزا كريما 

بفضل رحمة الله...
التاريخ  اخربنا  كما  الطريق  هذا  وغري   
فهو  وجد  وإذا  يوجد،  ال  والدين  والواقع 

طريق الخضوع والذل ..
إىل  ويصل  اإلنسان  يتقدم  بالصرب 
املتواصلة،   الجهود  تركز  طموحاته بسبب 
النفيس  الفراغ  من  اإلنسان  برنامج  وخلو 
النفسية  والعقد  والغم  الهم  يسبب  الذي 
السماح  وعدم  الفرص  لتصيد  واستعداده 
لآلخرين من النفاذ إىل نفسه وهذا مصداق 
قول الله سبحانه وتعاىل عن أولئك اآلخرين 

الذين تسنموا ذرى املجد وقمم القيادة:
ا  َلمَّ ِبأَْمِرنَا  يَْهُدوَن  ًة  أَِئمَّ ِمنُْهْم  ﴿َوَجَعْلنَا 
َصبَُروا  الَِّذيَن  إاِلَّ  اَها  يَُلقَّ ﴿َوَما  َصبَُروا﴾، 
اَها إاِلَّ ذُو َحظٍّ َعِظيٍم﴾ صدق الله  َوَما يَُلقَّ

العظيم.
والحقيقة أن اإلنسان محتم عليه أن يصرب، 
لن تقف عند  املصائب  فإن  لم يصرب  وإن 
إذا  لها  تنفذ  سوف  بل  شخصيته  محيط 
يصرب  أن  اإلنسان  فعىل  القضاء،  حل  ما 

مختاًرا خريًا من أن يصرب مجبوًرا.
هذه  السالم-  -عليه  عيل  اإلمام  ويوضح 
صرب  صربت  »إن  ويقول:  الحقيقة، 
األحرار، وال سلوت سلو األغمار«. فما دام 
اإلنسان متعرًضا إىل اإلرهاب سواء عمل أم 
ويف  وحياته  معيشته  يف  ومهدًدا  يعمل  لم 
مجتمعه، فصربه عىل مواجهة ذلك اإلرهاب 
أفضل له من الصرب عىل تجرعه؛ ألنه سوف 
ويعقب  نرًصا،  املقاومة  عىل  الصرب  يعقب 

التجرع ذالًّ وهزيمة وانحطاًطا.

ما  إذا  اإلرادة  وهذه  إرادة،  شعب  لكل 
وموًجا  يرحم،  ال  إعصاًرا  كانت  تحركت 
يتالطم، هذه اإلرادة إذا ما وجهت كانت 
أقوى من كل القوى املادية، فهي تستمد 
قوتها وعزيمتها من إرادة جبار السموات 
واألرض للشعوب إذا ما تحركت، فكانت 
إرادة الله معها تحميها وتدعمها، تمدها 
فإرادة  قرآنية،  وروح  إيماني  بعزم 
كانت  بالله  ارتبطت  ما  إذا  الشعوب 
األرض  لطغاة  يمكن  وال  الغالبة،  هي 
 ، وطواغيتها - بما امتلكوه من قوة وغلٍّ
القمع  جرائم  ارتكاب  من  يفعلونه  وبما 

وبما  وترشيد،  وتدمري  قتل  من  القذرة 
من  وعسكرية  مادية  قوة  من  يمتلكونه 
آليات وجنود وأسلحة- ال يمكن أن يقفوا 
ضد اإلرادة الشعبية! فهم إذا ما تحركت 
أضعف  يف  يكونون  ضدهم  الشعوب 
هاوية  يف  يسقطون  وهم  حاالتهم، 
التاريخ، أرسع من حجر يهوى من قمة 
جبل شاهق، الشعب ال يمكن أن يموت، 
وإن  حتى  تنتهي،  أن  إلرادته  يمكن  وال 
استطاع بعض الطغاة بنظامهم العميل 
أن يخدِّروا الشعب ويلهوه ببعض الوقت، 
فهذا  التخدير ال يدوم طويال، وكل نائم 

ال بد أن يستيقظ، وكل مظلوم ال بد وأن 
ينتهي،  وأن  بد  ال  ظالم  وكل  ينترص، 
الحرية عىل كل  أن ترشق شمس  بد  وال 
الشعوب املظلومة واملضطهدة، وبالفعل 
ترشق  والعدالة  الحرية  شمس  هي  ها 
عىل الشعوب العربية، وها هي الشعوب 
تنتفض ضد جالديها وطغاتها، وها هم 
ألن  تهتز،  وعروشهم  يتهاوون،  الطغاة 
يقهر،  ال  إرادة شعب  قوية،  إرادة  هناك 
إرادة شعب أشعل ثورًة لن تنطفئ حتى 
مثلما  الفاسد  النظام  هو  وها  انتصاره، 
ارتكب الجرائم يف صعدة، فدمر البيوت، 

الحروب  مرارة  وذقنا  األطفال،  وقتل 
جرائمه  يجدد  اليوم  هو  ها  هناك، 
بكل  بصنعاء  التغيري  ساحة  يف  الشنعاء 
إجرام، وال يثنيه عن ذلك يشء، وها هو 
اليوم أيضا يمارس جرائمه يف تعز، التي 
أثبتت بأنها عزيزة، بعزة أهلها الرشفاء، 
من  الزكية،  الدماء  بأغىل  ضحوا  الذين 
ملعكم  وإنا  الحبيب،  الوطن  هذا  أجل 
وتفكرينا،  وعقولنا،  وأرواحنا،  بقلوبنا، 
السموات  العظيم جبار  الله  إىل  مبتهلني 
قدرته  يرينا عجائب  أن  املنتقم  واألرض 

يف كل املجرمني.

العسف  عىل  حريًصا  املستبد  كان  كلما 
املتمجدين  جيش  زيادة  إىل  احتاج 
العاملني له املحافظني عليه، واحتاج إىل 
أسفل  من  اتخاذهم  يف  الدقة  من  مزيد 
أو  لدين  عندهم  أثر  ال  الذين  املجرمني 
يف  بينهم  النسبة  لحفظ  واحتاج  ذمة، 
أن  وهي  املعكوسة،  بالطريقة  املراتب 
أعالهم  وخصااًل  طباًعا  أسفلهم  يكون 
يكون  أن  بد  ال  ولهذا  وقربًا؛  وظيفة 
الوزير األعظم للمستبد هو اللئيم األعظم 
يف األمة، ثم من دونه دونه لؤًما، وهكذا 
تكون مراتب الوزراء واألعوان يف لؤمهم 
والقربى  الترشيفات  يف  مراتبهم  حسب 
اغرت  كما  املطالع  يغرت  وربما  منه. 
بعض  بأن  البسطاء  املؤرخني  من  كثري 
املستبد  من  يتأوهون  املستبدين  وزراء 
ويتشكون من أعماله ويجهرون بمالمه، 
اإلمكان  ساعدهم  أنه  لو  ويظهرون 
لعملوا وفعلوا وافتدوا األمة بأموالهم بل 
يكون  هذه،  والحالة  فكيف،  وحياتهم؛ 
ُوجد  قد  و  ذلك  كيف  بل  لؤماء؟  هؤالء 
والذين  بأنفسهم  خاطروا  الذين  منهم 

أقدموا فعاًل عىل مقاومة االستبداد فنالوا 
املراد أو بعضه أو هلكوا دونه؟

فجواب ذلك أن املستبد ال يخرج قط عن 
تعينه  لعصابة  انه خائن خائف محتاج 
وتحميه، فهو ووزراؤه كزمرة لصوص: 
أن  العقل  يجوز  فهل  وأعوان.  رئيس 
وهو  الوفاق  أهل  غري  من  رفاق  ينتخب 
تجربة  بعد  إال  يستوزر  ال  الذي  هو 

واختبار عمرا طويال.
متخلقا  الوزير  يكون  أن  يمكن  هل 
فيخدع  ظاهرا  وبالرش  حقيقة  بالخري 
كما  أنه  من  يخاف  وال  بأعماله  املستبد 

نصبه وأعزه بكلمة يعزله ويذله ؟
يجهل  ال  من  وهو  فاملستبد  عليه  بناء 
عىل  يأمن  ال  لظلمه  أعداؤه  الناس  أن 
بابه إال من يثق به أنه اظلم منه للناس 
بعض  تلوُّم  وأما  أعدائه؛  عن  منه  وأبعد 
لم  ان  فهو  املستبد  لوم  عىل  الوزراء 
يكن خداعا لألمة فهو حنق عىل املستبد 
عليه  فقدم  حقه  املتلوم  ذلك  بخس  ألنه 
دينه  بتضحية  خدمته  يف  دونه  هو  من 
أمينا  الوزير  يكون  ال  وكذلك  ووجدانه. 

لم  ما  صحبته  يف  املستبد  صولة  من 
خرية  عىل  واتفاق  وفاق  بينهما  يسبق 
بالطبع،  محسود  الوزير  ألن  الشيطان، 
ويبغضه  رش،  كل  املزاحمون  له  يتوقع 
يف  هدف  وهو  لظاملهم  تبعا  ولو  الناس 
كيف  والوشايات.  للشكايات  ساعة  كل 
أو  التقوى  من  يشء  الوزير  عند  يكون 
الحياء أو العدل أو الحكمة أو املروءة أو 
األمة  بأن  العالم  وهو  األمة  عىل  الشفقة 
تبغضه وتمقته وتتوقع كل سوء وتشمت 
يتفق  مالم  عنه  ترىض  فال  بمصائبه، 
معها عىل املستبد وما هو بفاعل ذلك أبدا 
يئس  وان  عنده،  اقباله  من  يئس  إذا  إال 
وفعل فال يقصد نفع األمة قط، إنما يريد 
يستوزره  عساه  جديد  ملستبد  باب  فتح 

فيؤازره عىل وزره.
وزير  هو  املستبد  وزير  أن  والنتيجة 
املستبد، ال وزير األمة كما يف الحكومات 
سيف  يحمل  القائد  كذلك  الدستورية. 
املستبد ليغمده يف الرقاب بأمر املستبد ال 
بأمر األمة ؛ بل هو يستعيذ من أن تكون 
األمة صاحبة أمر، ملا يعلم من نفسه أن 

األمة ال تقلد القيادة ملثله.
بناء عليه ال يغرت العقالء بما يتشدق به 
الوزراء والقواد من اإلنكار عىل االستبداد 
وان  تلهفوا  وان  باإلصالح  والتفلسف 
غريتهم  ملظاهر  ينخدعون  وال  تأففوا، 
بهم  يثقون  وال  بكوا،  وإن  ناحوا  وإن 
ألن  وسبَّحوا،  صلُّوا  مهما  وبوجدانهم 
ذلك كله ينايف سريهم وسريتهم، وال دليل 
شبوا  ما  يخالفون  أصبحوا  أنهم  عىل 
يقصدوا  ال  أن  أقرب  هم  عليه؛  وشابوا 
املستبد وتهديد  إقالق  املظاهر غري  بتلك 
دماء  استدرار  يف  ليشاركهم  سلطته 
يجوز  كيف  نعم،  اموالها.  أي  الرعية 
الذي  الكبري  والعامل  الوزير  تصديق 
وعزة  البذخ  لذة  طويال  عمرا  ألف  قد 
تحت  بالدخول  يرىض  أنه  يف  الجربوت 
حكم األمة ويخاطر بعرض سيفه عليها 
أليس  أرجلها.  تحت  تكرسه  أو  فتحله 
تلك  جسم  من  الفساد  ظاهر  عضوا  هو 
األمة التي قتل االستبداد فيها كل األميال 
األنس  عن  فأبعدها  العالية  الرشيفة 

باإلنسانية.

ياسر محمد الصيملي – صعدة 
الثورة إرادة شعب

الساكت عن الحق شيطان أخرس

﴿ِإْذ َتَبََّأ الَِّذيَن اتُِّبُعوا ِمَن الَِّذيَن اتََّبُعوا﴾
الكواكبي يرصد االستبداد والقيم املعكوسة

رسائل فيسبوكية
أنصاف الثورات... تدمري لليمن

كت�ب ع�ارف العزاني رس�الة إىل الث�وار قائال فيه�ا: األخوة 

الث�وار.... ملاذا هذا الرتقب و اإلنتظار منكم لحقيقة الوضع الصحي 

للرئيس و أصبحت كل نقاشاتكم فيما إذا كان ما زال حياً أو ميتاً؟

- مبدأ القتل أو اإلغتياالت ال يمثل ثورتنا السلمية.

- ل�م يكن ماحدث أو نتائجه أحد أه�داف ثورتكم و لم تكونوا أنتم 

املنفذون أو املوعزون.

- س�واء عاد الرئيس أو لم يعد لن ينهي الثورة فإن املشكلة لم تعد 

أبداً محصورة يف شخص الرئيس. 

- ثورتك�م كان�ت ض�د رم�وز الفس�اد وتحكمه�م ب�� »املؤسس�ة 

العس�كرية« و»امل�ال العام« و»اإلع�الم« وهو مالم يتغري س�واء عاد 

الرئي�س أم لم يع�د. »من يقوم�ون بأنصاف ث�ورات إنما يحفرون 

قبورهم بأيديهم«. وأنا أقول أن من يرتيض أنصاف الثورات إنما كان 

يسعى ألزمة سياسية لتحقيق أهداف ضيقة و لكنه ادعى »الثورية«

- أصبح الرجوع للوراء مستحيالً و البقاء عىل ما نحن عليه تدمرياً للبلد 

فليس أمامكم سوى إنهاء ما بدأتموه و إال فإنكم تقتلون اليمن بأيديكم.

- عىل اإلخوة أصحاب األزمات السياس�ية إفس�اح املجال أمام الثوار 

الحقيقيني لينقذوا البالد من »نصف ثورتكم«.

مفاجآت املشهد اليمني
وقال خليل عبدالله: 

- الشباب يلتقطون شعلة الثورة بحماس لم يكن أحد يتوقعه.
- القبائل ترتك الس�الح وتنظم إىل الس�احات يف مشهد فريد لم يكن 

أحد يتوقعه.
- زمن الثورة يطول بشكل لم يكن أحد يتوقعه.

- ال�كل توق�ع تقهقر الث�ورة.. وفجأة ان�دالع رشارة االش�تباكات 
املسلحة.

- الكل وضع يده عىل قلبه خوفا من حرب أهلية بال نهاية.
* الواق�ع يقول غري ذلك إنه�زام الجيش املوايل أم�ام دفاع القبائل 
وزيادة تالحم مكونات الثورة يف ش�كل بات معها اندالع حرب أهلية 

أمر مستبعد تماما يف صورة لم يكن أحد يتوقعها. 
- ثم مرة أخرى رتابة يف خطوات الثورة وخوف من سقوطها للمرة 

الثانية.
- انفج�ار القنبل�ة املوقوته يف يد صانعها يف س�يناريو أخر لم يكن 

احد يتوقعه.
- الثورة تقرتب كثريا من الحسم 

- دخول املحور السعودي باستماته لفرملة القوى الثورية 
ومرة أخرى لحظات رتيبة يف تاريخ الثورة اليمنية.

- الق�ادم مفاجاة أخرى ل�ن يتوقعها احد تضع توقيعها عىل الثورة 
اليمنية ...تعتمد الثورة.

الشعب يرفض االرتهان للخارج
كت�ب أحمد النقيب: أمريكا واالتحاد األوروبي كانوا يف انتظار 
تش�طر اليمن يف أعق�اب انفصال جنوب الس�ودان فلما قامت ثورة 
ش�باب التغي�ري يف اليمن وتوحد الش�عب تح�ت رايتها، اس�تمرت 
محاوالت تلك القوى وبمساعدة السعودية إلجهاضها، فلما أسقطت 
ه�ذه الثورة املجيدة رأس النظام تس�تمر محاوالتهم لعرقلة انتقال 
الس�لطة ولكن الث�ورة منترصة وماضية يف تحقي�ق جميع أهدافها 
بشكل س�لمي لينترص اليمني ويتفرغ لبناء وطنه، فالشعب اليمني 
العظيم يرفض كل أش�كال الوصاي�ة واالرتهان للخارج ... فهو من 
ي�ردد عىل الدوام : لن ترى الدنيا ع�ىل أريض وصيا .... منصورة يا 

بلدي ...
لن احتفل بتويل هادي الذي شارك عفاش يف جرائمه يف الجنوب 

هذا املوقع.

من أنتم؟!
كتبت س�ماح املهدي: من أنتم حتى تحرمون الشعب العظيم 
م�ن الحي�اة؟!.. من أنت�م حتى تص�ادرون حقي وحق ش�عبي يف 
الحي�اة؟! من أنتم حتى تقوموا بمعاقبتي ومعاقبة ش�عبي العقاب 
الجماع�ي، وتحرمون�ه م�ن أسياس�يات الحي�اة؟! م�ن أنتم حتى 

تتحكموا برقاب وأرزاق العباد؟!
ه�ل أنتم األوصياء عىل ش�عبي؟! وهل أنتم الس�ادة ونحن العبيد؟! 

وعندما يخرجوا عن طوعكم يصابون بالعذاب والجحيم.. 
ا خرجن�ا عىل ويل أمرنا الصالح ال�ذي أوصل البالد إىل أعىل  ه�ل حقًّ
املرات�ب؟! وجع�ل اليمني يف الداخل والخارج مرف�وع الرأس؟! هل 
كان ذل�ك موج�وًدا يف حكمه ويف ظله؟ وهل خرجن�ا ألننا ال نفهم؟! 
أم ألنن�ا نملك أجندات خارجية أم ألحقاد ش�خصية؟! أم ألننا نكره 

العيش يف ظل حياة آمنة وسعيدة؟!
ه�ل نحن املغام�رون حق�اً أم أننا خرجنا بع�د أن كابدن�ا الظلم.. 
وقاس�ينا العذاب.. وألننا نحلم بحياة ب�دون إرهاب ودون خوف... 

ودون عذاب.. يف ظل دولة تكفل يل حقي كإنسان...

الصرب طريق النصر



   
اً

ًلًل� َذليِ َعَش  ََيًلًلاَة  الحْ َحًلًلبَّ 
َ
أ َمًلًلنحْ     

أسبوعية - توعوية تصدرها حركة شباب الصمود يف 
ساحة التغيري بصنعاء

من خالل اطالعنا عىل قضية صعدة والتي طاملا أظهرها النظام 
وما زال بكل أبواق إعالمه بأنها حرب ضد مجاميع متمردة عىل 
مخططات  منفذة  املواطنني  وسالمة  أمن  تهديد  هدفها  القانون، 

خارجية لتدمري الوطن .
الوطن،  أبناء  من  كبرية  مجموعة  عىل  الحقيقة  دلست  وبهذا 
عىل  النظام  مع حرص  الناس  من  لكثري  الصمت  إىل  أدى  والذي 
عدم إظهار أو نرش ما قام به من جرائم بشعة يف حق اإلنسانية 
من إبادة جماعية ألبناء صعده وتدمري ممتلكاتهم »أهلك الحرث 

والنسل« كون صعده سلة الفاكهة لليمن.
بإيمانهم  النظام  هذا  وجه  يف  صعدة  أبناء  صمود  ولكن 
بقضيتهم وبأن الحق سينترص ال محالة؛ ألنها حكمه الله يف الخلق 
إِنَّ  اْلبَاِطُل  َوَزَهَق  اْلَحقُّ  َجاَء  )َوُقْل  الحق، قال تعاىل:  الله  ليظهر 

اْلبَاِطَل َكاَن َزُهوًقا(.
النظام  بإزهاق  وبدؤوا  الشباب  ثورة  لدعم  السبّاقني  فكانوا 
ميادين  يف  الفعالة  واملشاركة  محافظتهم  أركان  كل  يف  الباطل 
التعرف عىل قضية  الناس  بدأ  املشاركة  والحرية، وبهذه  التغيري 
صعدة والذي اتضح جليا بأنها استمراٌر لسيناريو حرب صالح 
إلثبات والئه  فيه  أهله شيعا؛ سعيًا  وتفريق  بتمزيقه  الوطن  عىل 
دول  من  خوفهم  مستغال  املنطقة  يف  عمالئها  وتأمني  ألمريكا 
إسالمية حاملة للواء الحرية ونرصة املظلومني املسلوبة حقوقهم. 
وبهذا يحصل عىل دعم مايل وعسكري يقوي به أركان حكمه، 
واألطفال  والنساء  الرجال  من  الشهداء  آالف  بدماء  ثمنه  دافًعا 
جدران  عىل  الدموية  جرائمه  كل  حفر  قد  التاريخ  بأن  متناسيا 
الزمن، وأنه سيأتي يوم يعرف الجميع بأن عيل صالح َمثََّل بشعبه 
كاملنقذ  الظهور  الجنونية يف  تلبية لشهواته  من دون ذنب سوى 

الذي يرونه سيهلك العالم.
وأنني ألحمد الله عز وجل عىل قيام ثورة التغيري والتي بها بدأنا 
نسمع من عموم الشعب والقيادات الحزبية واإلعالمية عن قضية 
صعده والجميع معها عىل الصعيدين املحيل والدويل؛ فألف تحية 

ألهل الصمود ) صعده( وألف ألف عذرا لصحوتنا متأخرا.

هي  مبادئها  إىل  األمم  فنسبة  أهله«؛  تعرف  الحق  »اعرف  السالم:  عليه  عيل  اإلمام  يقول 
املعيار الصحيح الذي ينبغي أن يتبناه رجال الله يف كل زمان ومكان؛ ألن معرفة الحق هي 

السبيل األمثل ملعرفة أهل الحق. 
الرجال  هؤالء  مكانة  كانت  مهما  للوالء  صحيًحا  مقياسا  فليس  الرجال  عىل  االعتماد  أما 
االجتماعية وأعمالهم الثورية، وملزيد من املقارنة نجد أن املجتمع الذين يدين بالوالء للقيم هو 

املجتمع الواعي الذي يشق طريقه إىل التطور والحركة وتحقيق النرص. 
أما املجتمع الذي يدين بالوالء للرجال بدال من املبادئ والقيم فإنه يظل جامًدا مقصوًرا عىل 
فكر محدود ألولئك الرجال الذين جعلهم سقًفا لتقدمه؛ ألن القيم خالدة، والرجال فانون؛ فإن 

تعارضت القيم واملبادئ مع الرجال فينبغي السري يف خط القيم واملبادئ.

اليمن  ننقذ  حتى  الشبابية  الثورة  هذه  يف  خرجنا 
من الهاوية التي كان يسري به إليها هذا النظام، بسبب 
فيها  استلم  التي  األوىل  اللحظة  منذ  الخنوع  موقفه 
يف  العربي  مندوبها  يف  ممثلة  أمريكا  من  البالد  حكم 
نظام  قدم  وطاملا  سعود،  آل  مملكة  اإلسالمية  البالد 
ليس  كثرية،  قضايا  يف  سعود  آلل  التنازالت  صالح 
هذه  كانت  وقد  ألمريكا،  إرضاًء  ولكن  لهم  مجاملة 
ابتعاد هؤالء األشخاص عن منهج  العقلية نابعة من 

الحق، منهج القرآن الكريم الذي رسمه الله لعباده.
ساحات  إىل  نخرج  جعلتنا  التي  هي  العقلية  هذه 
لدى  متجذرة  العقلية  هذه  تزال  ال  ولألسف  التغيري، 
عسكرية  قيادات  من  الثورة  هذه  أنصار  من  كثري 
فكرية  ثورة  إىل  بحاجة  وهم  واجتماعية،  وحزبية 
له  الفائقة  والقدرة  األمريكي  السلطان  أوهام  تنسف 

التي تجعلهم يضعونه يف حسبانهم دائًما.
يستقوون  الداخلية  الساحة  يف  اليوم  الجميع  إن 
املعارضة  مع  وقفت  ما  فمتى  ومواقفها،  بأمريكا 

عّدته نرًصا، ومتى ما وقفت مع النظام عد ذلك نرًصا 
مبكًرا عىل خصومه، ويطالعنا املؤتمر نت بخرب يبدو 
مع  تميل  األمريكية  البوصلة  أن  إىل  يشري  احتفاليًا 
هو النظام، حيث جاءت الترصيحات األخرية لوزيرة 
هامش  عىل  كلينتون  هيالري  األمريكية  الخارجية 
بشأن  الدولية  االتصال  مجموعة  اجتماع  حضورها 
ليبيا يف أبوظبي والتي أكدت فيها أن واشنطن تدعم 
يتناسب  بما  للسلطة  وفوريا  ومنظما  سلميا  انتقاال 
مع الدستور اليمني.  وقد ساء هذا املوقف املعارضة 
وقد عرب عن ذلك يف لقائه مع السفري األمريكي حميد 
ماذا  أمريكا،  عىل  مرتكزة  األنظار  تظل  وبذا  األحمر، 

ستقول؟ ماذا ستفعل؟ من ستدعم؟
ألهداف  الوفاء  »جمعة  يف  عربوا  الثائرون  الشباب 
ومنذ  األمريكي،  املوقف  من  غضبهم  عن  الثورة« 
التزام  بني  األمريكي  املوقف  تأرجح  الثورة  انطالق 
واإلبقاء  حينا،  النظام  تجاه  والتشدد  حينا  الصمت 
عىل شعرة معاوية معه يف أحايني كثرية، ويخال غري 
املتأملني يف حقائق األمور أن هذا لقلة خربة الشباب يف 
العمل السيايس، ولكن هذا يدل عىل وعي شباب الثورة 
الكبري بأصدقائهم وأعدائهم، فهم عىل ثقة بأن رفعهم 
للصوت الرصيح عاليًا املندد بالتدخالت األمريكية يف 
القضايا الداخلية من شأنه أن يجلب لهم االحرتام من 

قبل عدوهم وعدو الشعب، وال ريب يف أن أمريكا تنظر 
ورائها  يركضون  الذين  أولئك  إىل  االستخفاف  بعني 

ليثبتوا حسن والئهم لها وكأنها ولية أمرهم.
إن أمريكا اليوم تترصف بعقلية ويل األمر وكأنها 
اآلمر الناهي يف بالدنا، وقد نقلت نيويورك تايمز عن 
االمريكية  العسكرية  الحملة  أن  أمريكيني  مسؤولني 
التي تستخدم فيها طائرات بال طيار وطائرات نفاثة 
أن  املاضية بعد  القليلة  مقاتلة تصاعدت يف االسابيع 
هي  الرضبات  هذه  أن  االمريكيون  املسؤولون  رأى 
القاعدة  الحتواء  املتاحة  القليلة  الخيارات  من  واحدة 
يف جزيرة العرب التي تتخذ من اليمن مقرا لها، وهذا 
الفرتة  يف  النظام  مع  تعودته  ما  هو  منها  الترصف 
حسابًا  تضع  وال  الخانعني  تحرتم  ال  فهي  املاضية، 

للراكعني.
يسعى  جنديا  اليمن  تكون  أن  بشدة  نرفض  إننا 
لخدمة أمريكا ومن ورائها العدو الصهيوني، وسنعد 
املرحلة املقبلة من الثورة مرحلة يثور من خاللها عىل 
الشيطان،  قوة  من  بالخوف  ترشبت  التي  العقليات 
أن  وسنحاول  وتعاىل،  سبحانه  الله  قوة  وتجاهلت 
املوقف  التي تورثهم قوة  بالله  الثقة  الناس  نبث بني 
حياة  من  العصيبة  الفرتة  هذه  يف  املبدأ  عىل  والثبات 

الثورة.

االِْيَماِن،  َعِن  السالم-  -عليه  عيل  اإلمام  ُسِئَل 
 ، رْبِ الصَّ َعىَل  َدَعاِئَم:  أَْربَِع  َعىَل  االِْيَماُن  َفَقاَل: 

واْليَِقنِي، َواْلَعْدِل، َواْلَجَهاِد:
ْوِق،  الشَّ َعىَل  ُشَعب:  أَربَِع  َعىَل  ِمنَْها  رْبُ  َفالصَّ
إىَِل  اْشتَاَق  َفَمِن  ِب:  َقُّ َوالرتَّ َوالزُّْهِد،  َفِق،  َوالشَّ
النَّاِر  ِمَن  أْشَفَق  َوَمْن  َهَواِت،  َعِن الشَّ اْلَجنَِّة َسالَ 

اْستََهاَن  نْيَا  الدُّ يِف  َزِهَد  َوَمْن  اْلُمَحرََّماِت،  اْجتَنََب 
يِف  َساَرَع  اْلَمْوَت  اْرتََقَب  َوَمِن  ِباْلُمِصيبَاِت، 

اْلَخرْيَاِت.
ِة  تَبرِْصَ َعىَل  ُشَعب:  أَْربَِع  َعىَل  ِمنَْها  َواْليَِقنُي 
ِل اْلِحْكَمِة، َوَمْوِعَظِة اْلِعرْبَِة، َوُسنَِّة  اْلِفْطنَِة، َوتَأَوُّ
َ يِف اْلِفْطنَِة تَبَيَّنَْت َلُه اْلِحْكَمُة،  ِلنَي: َفَمْن تَبرَصَّ االَْوَّ
َوَمْن تَبَيَّنَْت َلُه اْلِحْكَمُة َعَرَف اْلِعرْبََة، َوَمْن َعَرَف 

ِلنَي. ََّما َكاَن يِف االَْوَّ اْلِعرْبََة َفَكأَن
َواْلَعْدُل ِمنَْها َعىَل أَْربَِع ُشَعب: َعىَل غاِئِص اْلَفْهِم، 
اْلِحْلِم:  َوَرَساَخِة  اْلُحْكِم،  َوُزْهَرِة  اْلِعْلِم،  َوَغْوِر 

اْلِعْلِم  َغْوَر  َعِلَم  َوَمْن  اْلِعْلِم،  َغْوَر  َعِلَم  َفِهَم  َفَمْن 
اِئِع اْلُحْكِم، َوَمْن َحلَُم َلْم يَُفرِّْط يِف  َصَدَر َعْن رَشَ

أَْمِرِه َوَعاَش يِف النَّاِس َحِميداً.
االَْْمِر  َعىَل  ُشَعب:  أَْربَِع  َعىَل  ِمنَْها  َواْلِجَهاُد 
يِف  ْدِق  َوالصِّ اْلُمنَكِر،  َعِن  َوالنَّْهي  باْلَمْعُروِف، 
: َفَمْن أََمَر ِباْلَمْعُروِف  اْلَمَواِطِن، َوَشنَآِن اْلَفاِسقنِيَ
َشدَّ ُظُهوَر اْلُمؤِمِننَي، َوَمْن نََهى َعِن اْلُمنَْكِر أَْرَغَم 
أُنُوَف اْلُمنَاِفِقنَي، َمْن َصَدَق يِف اْلَمَواِطِن َقىَض َما 
اْلَفاِسِقنَي َوَغِضَب لله َغِضَب  َعَليِْه، َوَمْن َشِنىَء 

اللُه َلُه َوأَْرَضاُه يَْوَم اْلِقيَاَمِة.

انتبه!!
أمريكا ليست ولي أمرنا
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صعدة إصرار كشف األسرار

من أقوال اإلمام علي 
عليه السالم

.. فلماذا اآلن  الثورة بالتصعيد  - كانت تطالب قيادة املشرتك شباب 
فرصة  أصبح  الذي  الوقت  يف  التصعيد  عدم  الثورة  شباب  من  تطلب 

ذهبية لسقوط النظام بأدنى تصعيد؟!

النظام  رأس  غياب  عند  العربية  الشعبية  الثورات  يف  املعروف  من   -
يؤدي إىل انهيار كامل النظام .. فلماذا عند غياب عيل صالح وأركان 

حكمه لم ينهار بقايا النظام؟!

- يف الوقت الذي نسمع أن العنارص املسلحة التي سيطرت عىل زنجبار 
تلقت رضبات موجعة، وتقوم عنارص الجيش بتطهري زنجبار.. نسمع 
السيطرة  العنارص، ومحاولة  عن معارك جديدة يف الحوطة مع هذه 

عليها.. فمن ورائها؟!

ضل؛  الله  بغري  اهتدى  َمِن  و  ذل،  الله  بغري  استعان  َمِن 
َفَقْد  ِباللَِّه  يَْعتَِصْم  َوَمْن   ﴿ بحبله  واستمسك  الله،  إىل  فاتَِّجه 
َعىَل  َوتََوكَّْل   ﴿ عمران:101[،  ]آل  ُمْستَِقيٍم﴾  اٍط  رِصَ إىَِل  ُهِدَي 
اللَِّه  َعىَل  يَتََوكَّْل  َوَمْن   ﴿ يَُموُت﴾]القرقان:58[،  اَل  الَِّذي  اْلَحيِّ 
َعَليِْه  ُهَو  إاِلَّ  إَِلَه  اَل  َربِّي  ُهَو  ُقْل   ﴿ َحْسبُُه﴾]الطالق:3[،  َفُهَو 
إِنَّ  َلُهُم النَّاُس  َقاَل  الَِّذيَن  َوإَِليِْه َمتَاِب﴾]الرعد:30[، ﴿  تََوكَّْلُت 
َحْسبُنَا  َوَقالُوا  إِيَمانًا  َفَزاَدُهْم  َفاْخَشْوُهْم  َلُكْم  َجَمُعوا  َقْد  النَّاَس 
َلْم  َوَفْضٍل  اللَِّه  ِمَن  ِبِنْعَمٍة  َفانَْقَلبُوا   )173( اْلَوِكيُل  َوِنْعَم  اللَُّه 
يَْمَسْسُهْم ُسوٌء َواتَّبَُعوا ِرْضَواَن اللَِّه َواللَُّه ذُو َفْضٍل َعِظيٍم﴾]آل 
واملالئكة  واإلنس  بالجن  استعنَت  فلو  عمران:174-173[ 
والكون كله- ملا أعانوك بمثقال ذرة لم يكتبها لك خالق الكون 
الجبار العظيم؛ فكل يشء سوى الله قليل، وكل مخلوق غري الله 
ذليل: ال حول له، وال طول، إن الله وحده ذو الحول والطَّْوِل، 
فإنه  بابه؛  الدوام  عىل  واقرع  بحبله،  ْك  َفتََمسَّ املتني؛  القوة  ذو 
الضعيفة،  البرشية  األركان  وخذلتك  خانتك  إن  الوثيق  الركن 
العقيدة،  أركان  أهم  من  عليه  والتوكل  الله،  عىل  االعتماد  إن 
الكونية  بالنواميس  وااللتزام  باألسباب،  باألخذ  أمر  الله  وَلِكنَّ 
التي وضعها: كقوله تعاىل: ﴿ يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ُخذُوا ِحذَْرُكْم 
َفانِْفُروا ثُبَاٍت أَِو انِْفُروا َجِميًعا﴾]النساء:71[، وقوله تعاىل: ﴿ 
وا َلُهْم َما اْستََطْعتُْم ِمْن ُقوٍَّة﴾]األنفال:60[، وكقول النبي  َوأَِعدُّ
الله:  عىل  توكال  عقال  بغري  ناقتي  تركُت  له:  قال  ملن  )ص( 
»اْعِقْلَها َوتََوكَّْل«؛ ولعدم املعرفة فالكثري من الناس متواكلون ال 
متوكلون. ففي هذه املرحلة الخطرة والحرجة تنسج الخيوط و 
تحاك مؤامرة  دولية وإقليمية وبمساعدة ممن دار ولف لفهم 
ضد الثوار األحرار يف اليمن، فال بد أن نلجأ إىل الله أكثر، وأن 
نضع ألف عالمة استفهام ملن ينتظر أنصاف الحلول من أروقة 
السفارات ولنتيقن  بأن الله هو الحق وال تبديل لكلماته، وأن 
هؤالء ال يريدون لنا أي خري من الله فما بالك منهم يقول الله 
أَْن  ِكنَي  اْلُمرْشِ َواَل  اْلِكتَاِب  أَْهِل  ِمْن  َكَفُروا  الَِّذيَن  يََودُّ  )َما  تعاىل 
َل َعَليُْكْم ِمْن َخرْيٍ ِمْن َربُِّكْم َواللَُّه يَْختَصُّ ِبَرْحَمِتِه َمْن يََشاُء  يُنَزَّ

َواللَُّه ذُو اْلَفْضِل اْلَعِظيِم(.

كان هنالك......
يعزف بالنبض األحزان...

يهتف بستان الرمان
ردد كلمات موجوعة

ترجف من هول الطغيان
كان هنالك؟؟

يجلس يف بستان أسود
والزهر الوردي تبعثر  
واألخرض تأكله النريان

يجلس يحكي.. قصة زهرة
قصة أزهار الرمان

ظل ينادي ....
صعدة يا بستانًا أبيض
فستان عروس قد أحرق

وتلون بلظى النريان
صعدة يف عينيها بحر

يجري كالطوفان
يموج عىل أركان الظلم
يزلزل عرش الطغيان

كم كانت باألمس تنادي
هذا الراكد يف دنياه

باألمس تناىس عينيك

وتناىس دمع األيتام
والدمع يشّوه خديك
واليوم أتاك لريثيك

يمسح دمعك من خديك
قد جاء يطأطئ رأسه
يستسمح زهر الرمان

جاء يثور......

جاء ليرصخ...
ال للظلم . وال لقرارات الطيغان

ومىض تُقطع من جناته
قطٌع شتى

تنثر قطرات شتى
لم يخش السكني

ولم يخش الطغيان
آالم تتلوها آالم

هذا قلبي...
الزال ألجل الرمان
ينثر من أوساطه

يغرس حد السكني 
يف جنباته

يرصخ قلبي الولهان
تفديك يا أجمل زهرة

من استعان بغري اهلل ذل

)قصة زهرة(
جميل الضراب

إئتالف رباط ) حر( ساحة التغيري - صنعاء

مجرد سؤال ؟!!

الوالء للقيم .. ال للرجال


