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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.

ق�ال الل�ه تع�اىل: )َوإَِذا َم�ا َغِضُبوا ُه�ْم َيْغِفُروَن(. مع ش�دة 
الصدمة التي وقع تحتها الش�باب م�ن ردة فعل الفرقة األوىل 
مدرع عىل املس�رة واالعتصام ال�ذي تالها، مع أنه كان محددا 
ب� 24 س�اعة، ولكن االهتمامات الكربى التي لديهم، املرتبطة 
بمصر هذه األم�ة جعلتهم يقفون بعد انج�الء غبار الصدمة 
موقف الصفح، وفتح صفحة بيضاء مع اآلخرين، الذين جاءوا 
يش�اركونهم يف نضالهم ضد الظلم وحبس الحريات، والحري 
بالجميع أن ال يقفوا عند ه�ذه الثانويات، فمتى غضب املؤمن 

لم يخرجه غضبه من الحق، ولم يدخل به يف الباطل.
حيث كان قد خرج الثالثاء اآلالف من ش�باب الثورة يف ساحة 
التغير بالعاصمة صنعاء بمس�رة س�لمية يف شارع الستني، 
مطالب�ني  بتش�كيل مجل�س انتق�ايل يت�وىل إدارة اليمن بعد 
مغادرة ع�ي عبد الله صالح إىل الس�عودية لتلقي العالج، إثر 
إصابته يف هجوم استهدف قرص الرئاسة، وقد نفذ املشاركون 
وقف�ة احتجاجي�ة أم�ام مبنى املجل�س املح�ي ملديرية معني 
اس�تمرت 24 س�اعة، مؤكدين أن ش�باب الثورة س�يقومون 
بإع�الن مجل�س انتق�ايل يف حال لم تب�ادر القوى السياس�ية 
إىل ذل�ك، ويف صبيحة ي�وم األربعاء حاولت ق�وات من الفرقة 
األوىل م�درع ف�ض االعتصام بالق�وة، وقال ش�هود عيان: إن 
عن�ارص الفرقة اعرتضت املتظاهرين أمام مبنى املجلس املحي 
ملديرية معني، وأطلقت نران األس�لحة الخفيفة واملتوسطة يف 
الهواء، واس�تخدمت اله�راوات يف االعتداء عىل املتظاهرين وقد 
كان بينهم نس�اء، كما قامت بتمزي�ق الالفتات واحراق الخيم 
البس�يطة التي أقاموها، وذكر مشاركون يف املسرة أن عنارص 
الفرقة قامت باعتقال عدد من الثوار، واتهام املتظاهرين بأنهم 
عن�ارص مدسوس�ة وعميلة، هدفه�ا إثارة الش�غب والفوىض، 
وقط�ع الطري�ق واقالق الس�كينة العامة! وردا ع�ىل ذلك قام 

م�ا ت�زال مدين�ة تعز تعي�ش منذ ح�وايل أس�بوعني حالة 
اعت�داء مس�تمرة من قبل الجي�ش املوايل للنظام، وس�قط 
خالل األس�بوع الفائ�ت العديد من الش�هداء والجرحى يف 
االش�تباكات الدائرة ب�ني القوات املوالي�ة للرئيس املخلوع 

صالح ومسلحني قبليني.
وكان ثوار مدينة تعز قد اس�تعادوا س�احة الحرية بعد أن 
استولت عليها قوات األمن وجرفت وحرقت خيامها ما أدى 

إىل سقوط عرشات القتىل وأكثر من ألف جريح  .
اإلرصار الذي أبداه الث�وار يف تعز عىل مواصلة تظاهراتهم 
السلمية اليومية، متحدين آلة املوت التي يستخدمها النظام 
وأجربت بعض القطاعات القبلية  يف املحافظة عىل مواجهة 
ع�دوان  الحرس الجمهوري  ما أدى إىل اندالع اش�تباكات 
ضارية، وأفاد س�كان محليون أن قوات األمن اس�تخدمت 
األس�بوع املايض الدبابات يف قصف عش�وائي عىل املناطق 

القريب�ة من س�احة الحري�ة وأحياء مج�اورة، فيما دارت 
اش�تباكات عنيفة حول محيط الق�رص الجمهوري.. و قال 
ش�هود عيان بأن قصفا عنيفا بالدبابات املرابطة يف ساحة 
مستش�فى الثورة الع�ام وقناصة متمركزين عىل أس�طح  
ونوافذ املستش�فى قد اس�تهدفوا بنران أس�لحتهم ساحة 

الحرية واألحياء املجاورة لها.

دخ�ل اليمن من�ذ الجمعة املاضي�ة واقعا سياس�يا جديدا 
تمثل بحالة فراغ س�يايس شمل هرم الس�لطتني التنفيذية 
والترشيعي�ة يف النظام، حيث يرق�د الرئيس وأركان حكمه 
يف املستش�فيات الس�عودية بعد حادث الهجوم عىل مسجد 
دار الرئاس�ة، ومحاولة اغتيال الرئي�س صالح، ومنذ ذلك 
الحني تس�ارعت التطورات عىل الس�احة اليمني�ة، قبل أن 
يرس�و املش�هد اليمني ع�ىل رصيف التوقع�ات من جديد،  
بعد تأكي�دات وكاالت األنباء العاملية بأن الرئيس صالح قد 
أخذ يف التعايف. وس�ط تأكيدات سعودية ومن داخل أركان 

النظام بأن صالح س�يعود إيل البالد بعد أس�بوع من اآلن، 
ويأت�ي الترصيح الس�عودي بذلك ليؤكد الدور الس�عودي 
املوغ�ل يف التدخ�ل يف ش�ئون اليمن، ومد النظام بأس�باب 
البقاء حيث ترشف اململكة عىل هدنة بني األطراف املتقاتلة 
عىل الساحة، تخدم يف املقام األول النظام الذي يعيد ترتيب 

أوراقه مجددا.

وقد كان�ت الترصيحات يف الوهل�ة األوىل مرتبكة، لم تتفق 
ع�ىل توجيه إصب�ع االتهام إىل طرف واح�د، وكان الفتا ما 
ذكره الس�كرتر اإلعالمي لرئيس الجمهورية أحمد الصويف 
م�ن تحميل�ه املس�ئولية للوالي�ات املتحدة ب�كل رصاحة، 
ث�م جاء الخط�اب الرئايس ليحمل آل األحمر املس�ؤلية، ثم 

استمرت املحافظات اليمنية يف تسير التظاهرات 
الحاش�دة رفًض�ا ملح�اوالت الع�ودة إىل املبادرة 
النظ�ام  بقاي�ا  برحي�ل  واملطالب�ة  الخليجي�ة 
والتضام�ن م�ع  ضحاي�ا إجرام النظ�ام  يف تعز 

وغرها من املحافظات. 
فف�ي صع�دة خ�رج مئ�ات اآلالف  يف مس�رات 
حاشدة مؤكدين إرصارهم عىل الصمود والبقاء يف 
س�احات الثورة السلمية حتى تتحقق كل مطالب 
وأهداف الشعب املتمثلة يف رحيل النظام الظالم.

ويف املس�رة التي أقميت االثن�ني هتفت الجماهر 
)الش�عب يري�د إس�قاط الظاملني(، وكذل�ك )إنا 
يف الس�احات بقاء، فلرح�ل كل العمالء(، و )قل 
لس�فر األمري�كان لعبك واض�ح للعي�ان(. كما 
رفع�ت الالفت�ات املعربة ع�ن مطال�ب الجماهر 

واملؤك�دة ع�ىل إرصاره�م يف االس�تمرار يف ه�ذه 
الثورة حتى رحيل النظام بكل رموزه وفاس�ديه. 
وقال بي�ان صادر عن أبن�اء محافظة صعدة إن 
املؤامرات التي تحاك ضد الثورة الش�عبية كبرة 
لكنها س�تتحطم عىل إرصار وعزيمة هذا الشعب 
العظيم ال�ذي أثبت قدرته ع�ىل الصرب والصمود 
واملواصلة حتى تتحقق أهداف ومطالب الش�عب 

اليمني التي تجسدها الثورة املبارك.
نضاله�م،  يف  مس�تمرون  أنه�م  البي�ان  وأك�د 
متمسكون بمطالبهم، مواصلون لنهجهم السلمي 
غ�ر مبالني باملؤام�رات التي تحاك ض�د الثورة، 
والتي هي تس�تهدف الش�عب اليمني، وأن خيار 
الش�عب واضح وسيتحقق إن ش�اء الله بسقوط 

ش���ب���اب ال����ث����ورة: وع��ي��ن��ا ك���ب���ر، ف���احل���ذر احل�����ذر م���ن س���رق���ة ال���ث���ورة!

قوات صالح تواصل قصف تعز بالدبابات

النظام الجريح يتحضر لعودة الرئيس واالنتقام

تواصل املسريات يف عدة محافظات الثوار استعادوا ساحة الحرية ونظموا حملة نظافة للمدينة 

مرحلة قد تكون األصعب على الثورة

مسرية حاشدة لشباب الثورة  تطالب بسرعة تشكيل مجلس انتقالي  
دعوا للعمل على إنجاح الثورة  والوفاء لدماء الشهداء
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نفسه  ليطرح  النظام  إسقاط  مفهوم  يعود 
الثوار يف  الهتافات التي رصخ بها  أمام تلك 
الرصخات  تلك  والتغير،  الحرية  ساحات 
التي خرجت من حناجر ماليني اليمنيني لم 
البسطاء من  تكن بأقل مما يتصوره بعض 
الواعية  الحناجر  بل ستظل  رحيل شخص، 
أن مفهوم إسقاط النظام ال يأتي عن طريق 
االغتياالت بل تأتي من إسقاط كل املنظومة 
ال  إسقاطها  أجل  من  الناس  خرج  التي 
ندين  كنا  فعندما  فحسب،  رئيس  إسقاط 
االغتياالت  أساس  عىل  قامت  التي  األنظمة 
والتصفيات يجب أن ندين حادثة استهداف 
صالح وأفراد نظامه ليس ألنها وقعت يف بيت 
من بيوت الله أو ألنها يف يوم جمعة فحسب، 

بل ألنها عمل جبان أدنا النظام عىل ممارسته 
فكيف نرتضيه؟ مهما نتج عن هذا الترصف 
أن  إال  نظامه  وأفراد  فرد  رحيل  من  الخطر 
الجميع  عن  مغيبة  ستظل  أخطر  مفاهيم 
مدبرة؟  بحادثة  النظام  سقط  هل  أهمها: 
 ! الثورة  نجاح  السبب  لهذا  يعزى  وبهذا 
طرف  فرض  محاولة  يف  ستحرص  أنها  أم 
بغطاء خارجي؟ وبهذا تستمر الثورة مدينة 
لهذا الحادث ومالحقة من يقف وراءه كونه 
مطلب ثوري أصالً لسلمية الثورة وصدقها، 
عىل  واقعية  انعكاسات  لها  تساؤالت  كلها 
الساحة اليمنية بكل أطيافها، وستظل القيم 
واملبادئ التي رفعها الثوار معياًرا دقيقا عىل 
مرشوعهم،  وعظمة  وصدقهم  وعيهم  مدى 

من  حقيقة  نرصا  الحادثة  هذه  يف  رأوا  فإن 
مستوى  عىل  خطرة  إشارة  فهي  حقيق 
هذه  وراء  انجّر  ملن  واملصداقية  الوعي 
جرم  –رغم  جريمة  فيها  رأى  ومن  الرؤية 
الوعي  عىل  يبرش  دليل  فهو  استهدفوا-  من 
تتفاوت  الرؤيتني  كلتا  وحيال  واملصداقية، 
رؤى بينها ليست األخر ببعيد منها، ولبيان 
ذلك نتساءل: من يا ترى وراء تلك الحادثة؟ 
وصمود  صرب  عىل  حريصون  أناس  هم  هل 

الثائرين يف الساحات رغم ما واجهوه؟
صدى  استغالل  عىل  حريصون  أناس  هم  هل 

الثورة لتحقيق مكاسب شخصية؟
الثورة  نجاح  من  خائفون  أناس  هم  هل 
بطابعها السلمي الصامد؟ هل هم حريصون 

عىل إرجاع املعتصمني إىل مأواهم لرتاحوا؟ 
يجمع  الذي  أن  إال  تنحرص  ال  تساؤالت 
بينها هو الحرص عىل عدم إطالة الثورة يف 
الساحات رعبا ورهبا كل ما يمكن قوله حيال 
هذه األحداث املتعاقبة يجب أن نطرح كل ما 
يجري أمام أنفسنا مستحرضين دم الشهيد 
صمود  والصغر  الكبر  وصرب  وصدقه 
الفاسدين،  الظلم  رفض  وامل��رأة،  الرجل 
الثورة  ببدء  تكون  ما  أشبه  هذه  فاملرحلة 
وللدين  للوطن  الوفية  امللتزمة  الصادقة 
صفحاته  لتكتب  التاريخ  وجه  يف  وللشهيد 
وفق ما سنمىض فيه تحت مظلة أن الشعب 
هتف بشعار »الشعب يريد إسقاط النظام«.

يف  األطراف  تدعو  األوروبية  الدول  فيما 
املبادرة  أساس  عىل  للمصالحة  اليمن 
صالح  أن  برس  مأرب  ذكرت  الخليجية 
خرج إىل الرياض بضمانات عودته إىل البلد، 
وعدم تعرضه للمحاكمة، قدمت من قبل آل 
بإرشاف  واملشرتك،  محسن  وعي  األحمر 

سعودي.
عن  وموثوقة  مطلعة  مصادر  وكشفت 
معلومات تتحدث ملخطط صادم يستهدف 
ثورة الشباب. وتقول املعلومات: إن صالح 
خرج إىل الرياض بضمانات عودته إىل البلد، 
تلك  إىل  مشرة  للمحاكمة،  تعرضه  وعدم 
وعي  األحمر  آل  قبل  من  قدمت  الضمانات 

محسن واملشرتك، بإرشاف سعودي.
وبعد خروج صالح إىل الرياض، تم تسليم 
مقاليد الحكم، طبقا للدستور، إىل نائبه عبد 
ربه منصور هادي، يف حني أن الحكم الفعي 
األحمر،  أحمد، وأخيه عي صالح  نجله  ل�: 

طبقا للمصادر، وطبقا للواقع.

درس  املخطط  أن  أيضا  أكدت  املعلومات 
بعناية؛ إلضفاء حالة من الفرح عىل ساحات 
من  كنوع  الجمهورية  يف  والحرية  التغير 
خداع الشباب وإيهامهم أن صالح لن يعود، 

فيما األخر تلقى ضمانات بالعودة.
جدير بالذكر أن مستشار الرئيس األمريكي 
اململكة  إىل  وصل  قد  كان  اإلرهاب  لشئون 
العربية السعودية، يف الوقت الذي كان أوالد 
مع  هدنة  اتفاق  توقيع  وشك  عىل  األحمر 
االتفاق  تم  وقد  سعودي،  بإرشاف  صالح، 

عىل الهدنة بعد ذلك رغم ما جرى.
التسجيل الصوتي »املزيّف«  البدء كان  ويف 
بالوقوف  األحمر  أوالد  اتهم  قد  صالح  ل� 
لبث  ما  ثم  النهدين،  مسجد  عملية  خلف 
الجمهورية لم  أن صدر بيان باسم رئاسة 
حَملْت  »األحد«  واليوم  ألحد.  اتهاماً  يوجه 
صحيفة الثورة اليمنية يف طياتها خربا عن 
اتهام األجهزة األمنية لتنظيم القاعدة بتدبر 

الحادثة.

باإلنابة  الرئيس  يوجه  أيضا  األحد  واليوم 
كافة  بإنهاء  ه��ادي  منصور  ربه  عبد 
منطقة  يف  والعسكرية  األمنية  االستحداث 
الحصبة بالقرب من منزل الشيخ عبد الله 
بن حسني األحمر. ويلقى هذا التوجيه قبوال 

رسيعا من قبل الشيخ صادق األحمر.
فوتوا  قد  الشباب  أن  املحللني  ويرى بعض 
فرصة اإلطاحة بالنظام كما حدث يف جمعة 
عن  تخاذلوا  عندما   - مارس   18 الكرامة 
بعض  ضغط  تحت  عنه  وتخلوا  الزحف 
الفرصة  هي  وها  املشرتك-  اللقاء  أحزاب 
سانحة اآلن، وقد ال تتكرر للشباب لإلطاحة 
بالنظام بشكل كامل. وبعيدا عن ذلك، فعىل 
لن  فهم  الواقع،  إىل  اليوم  ينظروا  الشباب 
األحمر  آل  بني  ثورتهم  انحصار  إال  يجدوا 
الساحات  يف  مكوثهم  فهل  صالح.  ونظام 
سيطيح باألخر؟ واملهم يف األمر أن من بدأ 
أن  أن يجني ثمارها، ويجب  بالثورة يجب 

ينترص.

قلوب  يف  الرعب  بثت  مفاجأة  بصورة 
ومدن  صنعاء  سماء  اشتعلت  املواطنني 
أخرى ليلة الخميس املايض بنران األسلحة 
لم  واملتوسطة،  والخفيفة  الثقيلة  املختلفة 
حتى  املرعوبني  باملواطنني  الوقت  يطل 
العيارات  بأن  يفيد  خربا  األنباء  تناقلت 
النارية تأتي احتفاال بمناسبة نجاح العملية 
يف  يرقد  الذي  صالح  للرئيس  الجراحية 
املستشفى العسكري بالعاصمة السعودية 
يف  الفضائية  اليمن  قناة  وزعمت  الرياض. 
من  هم  املواطنني  أن  اإلخباري  رشيطها 
يقومون بإطالق األلعاب النارية  يف سماء 
التي  العملية  بنجاح  ابتهاجا  العاصمة 

أجريت للرئيس.
والغريب أن هذه االحتفاالت تأتي متزامنة 
أن  يفيد  رويرتز  وكالة  نرشته  تقرير  مع 
مما  أكثر خطورة  الرئيس صالح  إصابات 
أعلن يف السابق. ونقلت رويرتز عن مسؤلني 
يف  صالح  أن  تأكيدهم   وأمريكان  يمنيني 

حالة صحية أشد خطورة مما كان عليه يف 
األيام األوىل إلصابته، حيث أصيب بحروق 
تصل درجتها اىل أكثر من 40 يف املئة من 

جسمه.
النار  إطالق  أن  يرون  مراقبني  أن  غر 
ويف  صنعاء  العاصمة  سماء  يف  الكثيف 
يأتي  متزامن  بشكل  املحافظات  مختلف 
التي  االحتفاالت  عىل  مبارش  غر  ردا 
ابتهاجا  السياسية  القوى  بعض  أقامتها 
إىل  يهدف  أنه  كما  البالد،  صالح  بمغادرة 
إرسال رسائل مختلفة إىل  أطراف العملية 
السياسية، وكذا األطراف الدولية واإلقليمية 
وتسليم  بالرحيل  صالح  تطالب  التي 

السلطة اىل مجلس انتقايل.
إن قوة وكثافة األسلحة التي أطلقت النار يف 
الحالة  أظهرت  قد  العاصمة صنعاء  سماء 
وبعكس  الرئيس،  أبناء  بها  يفكر  التي 
الهدف منها فقد أبرزت الضعف واملخاوف 
 - ظنوا  وقد  هؤالء،  نفوس  تستوطن  التي 

ستثني  الخطوة  تلك  أن  مخطئون-  وهم 
املطالبة  يف  االستمرار  عن  اليمني  الشعب 
عىل  ومحاكمتهم  وأرسته  صالح  برحيل 

الجرائم التي اقرتفوها.
العميد  أراد  التي  والنار  الحديد  رسالة  إن 
أرسة  وبقية  صالح  الله  عبد  عىل  أحمد 
يف  االستمرار   لهم  تحقق  لن  الرئيس 
السلطة عن طريق التلويح بالحرب األهلية 
سيزيد الشعب اليمني إرصارا عىل امليض يف 
عقلية  من  للتحرر  السلمية؛  الثورة  مسرة 
الرصاص  لغة  التي تجد يف  قبلية  العسكر 
والقوى  الشعب  لتخويف  الوحيد  مالذها 
الرسالة  ستفهم  التي  واإلقليمية،  الدولية 
الجمهوري  الحرس  قائد  يتوقع  ما  بعكس 

والقوات الخاصة.
مبارك  حسني  املرصي  الرئيس  أن  يذكر 
حاول  التنحي  قبل  له  خطاب  آخر  ويف 
بأدواره  إياهم  مذكرا  املرصيني  استعطاف 
محاوال  إرسائيل،  مع  الحروب  يف  النضالية 
االحتفاظ ببعض كربيائه، حني أكد أنه لن 
يغادر أرض مرص، وأنه سيموت عىل ثراها، 
سقوطه  سبقت  التي  مبارك  كلمة  وبعد 

إىل  أوعز  قد  الوطني  الحزب  كان  املدوي 
حملة  بتنظيم  بالطجته  من  جماعات 
االبتهاج،  ومظاهر  الزغاريد  من  متزامنة 

التي لم تغن عن الديكتاتور شيئًا!
إطالق  من  جرى  ما  سيقرؤون  كثرون 
أنه  األسلحة  أنواع  وبمختلف  كثيف  نار 
الحرس  قائد  صالح  لنجل  األول  الترصيح 
الذي  األمر  الخاصة،  والقوات  الجمهوري 
يؤكد عىل أهمية االستمرار يف تصعيد الثورة 
السلمية إلسقاط بقايا نظام الطاغية الذين 
يرفضون االعرتاف باملتغرات الحاصلة عىل 

املستويني الداخي والخارجي.
وبعد حوايل ساعة من البدء يف إطالق النار 
اإلصابات  عرشات  عن  معلومات  ترددت 
الناتجة عن تساقط طلقات الرصاص عىل 

األحياء السكنية والطرق العامة.
وكان صالح )69عاما( قد أصيب يوم الجمعة 
صنعاء  يف  قرصه  عىل  صاروخي  هجوم  يف 
ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص واصابة 
وصفه  فيما  ومستشارين  كبار  مسؤولني 
اغتيال.  محاولة  بانه  حكوميون  مسؤولون 

ويتلقى صالح العالج يف مستشفى بالرياض.

تناوب أمركي - سعودي ملحوظ يف ترسيبات إعالمية 
عن حالة الرئيس صالح الصحية، فبعد أن أعلن الجانب 
السعودي نجاح عمليتني جراحيتني والرشوع يف عملية 
ثالثة تجميلية وعن أن الرئيس بحاجة فرتة نقاهة ملدة 
أسبوعني، نرى ترصيحا ملصدر أمركي يفيد بأن حالة 
صالح خطرة جدا! موضحا بعض التفاصيل مثل فشل 
كلوي وتوقف رئة عن العمل وحديث عن حروق تغطي 
40% من جسد الرئيس الجريح، ثم طرح فرتة أطول 
الرئيس  وفاة  إلعالن  واضح  تمهيد  يف  ...إلخ،  للنقاهة 
املغدور متأثرا بإصاباته البليغة أو سقوطه يف غيبوبة 
تامة عىل أقل تقدير، أو إعالن عدم قدرته الجسدية عىل 

ممارسة أي نشاط.
للمجتمع  اإلعالمي  التوجيه  هذا  فإن  الحال  بطبيعة 
اليمني يرافقه تحرك مواٍز أو مكمل عىل أرض الواقع 
طرف  مع  بتنسيق  األمركي(   - )السعودي  للطرفني 
ثالث يمثله بقايا النظام الذي سقط رأسه فقط )وبقي 
أبناء الرئيس وأبناء إخوته يف أماكنهم(، وبتنسيق طبعا 
مع اللقاء املشرتك، ثم يأتي الحديث مجددا عن إعادة 
من  إخراجها  وإعادة  امليتة  الخليجية  املبادرة  طرح 
جديد، بما يتناسب مع املتغرات التي نتجت عن حادثة 
غياب  يف  املتمثلة  2011م،  يونيو   4 يف  األمان  جمعة 
الخليجية،  للمبادرة  السابق  املشهد  عن  فقط  الرئيس 
وبهذا يعيدوننا إىل نقطة الصفر حيث يعتربون أن ما 

تمر به اليمن هي مجرد أزمة وليست ثورة.
نشاهد  السياسية  الفربكة  لهذه  املشهد  يكتمل  لكي 
أحمد عي نجل الرئيس يف اجتماع أمني موسع برئاسة 
اليمن  الرئيس عبد ربه منصور هادي عىل قناة  نائب 
)التلفزيون الرسمي املصادر واملختطف من قبل عائلة 
صالح(، التي لم نعد نعلم من أين تبث إرسالها، ويف 
اليوم التايل لذلك االجتماع والظهور الغريب ألحمد عي، 
مع  يتناسب  ال  بشكل  ومستبرش  باسم وضاحك  وهو 
ظرف والده الرئيس الصحية، ويف اليوم التايل تطالعنا 
مع  تتناسب  ال  بعبارة  لنا  وتقول  كلينتون  هيالري 
الحدث الثوري ومتغراته املتسارعة: »علينا أن ننتهز 
الفرصة لبدء نقل السلطة بشكل سلمي وسلس! قبل 
عودة عي صالح« وكأنها تتحدث عن املبادرة الخليجية 
أو  السعودي  الطرف  وتدع  ذلك  تقول  ال  ولكنها 
الخليجي يأخذ الدور التناوبي يف إدارة الثورة اليمنية 

ليطرح املبادرة من جديد.
ليس  الحايل  املشهد  عن  الوحيد  الغائب  أن  أعتقد 
تحديداً  صنعاء  العاصمة  يف  الثورة  وإنما  صالح 
قبل  من  الثورة  لقيادة  جداً  مواتية  فالفرصة  وبالتايل 
عن  الثوار  وغاب  الثورة  غابت  طاملا  كانوا  أياً  آخرين 
املشهد السيايس بعد أن سقط صالح ولم يبقى سوى 
أركان ضعيفة من نظامه خصوصاً مع سقوط جميع 
األطراف  املرتامية  تعز  محافظة  وآخرها  املحافظات 
عالية الكثافة السكانية ولم تبقى لقوات ورثة صالح 

سوى العاصمة، وليس كل العاصمة.
التي رفضها  الخليجية  املبادرة  فهل سنميض قدما يف 

صالح وهو عىل قيد الحياة وبكامل صحته؟
وترسيع  صالح  آل  حكم  لتدعيم  قامت  الثورة  أن  أم 
املشاركة  عىل  املصمم  لنجله  والوطن  الدولة  توريث 
أن  يبدو  عمه؟  وأبناء  إخوته  مع  االنتقايل  الحكم  يف 
الثورة اليمنية بحاجة لثورة يف صنعاء إلحداث التغير 

املنشود.

بمختلف  األفكار  تتوارد  اللحظات  هذه  يف 
الجمعة  يوم  جري  ما  حول  اتجاهاتها 
يوم  وكأنه  يونيو/2011م،   6/3 املوافق 
خلفيات  يف  تأمل  دون  النظام  إسقاط 
كافة  من  معها  التعاطي  وطريقة  الحادثة 
األطراف يف الساحة اليمنية، فعندما خرجت 
لتبتهج برحيل صالح  الناس  الجماعات من 
أن  متناسية   6/5 األحد  يوم  السعودية  إىل 
إسقاط النظام ال يكون باالغتياالت الغامضة 
تنبئ  الفعل  ردود  كل  يف  املتأمل  ولكن 
أسقطت  التي  الشبابية  للثورة  تشويه  عن 
محاولة  وما  وصمودها،  بثباتها  النظام 
إخراج سيناريو الثورة عىل شكل اغتيال إال 
محاولة الستنتاج نظام يقوم عىل االغتياالت 

أن  إال  كله  ذلك  من  وبالرغم  والعسكرة، 
الحدث  هذا  مع  اإلعالم  تعاطي  إىل  الرجوع 
ترحب  فاضح،  خارجي  تدخل  عىل  مؤرش 
الدالالت  وأكرب  وطنية،  داخلية غر  أيدي  به 
اختزال الثورة يف مواجهات بمنطقة الحصبة 
حني يذبح املئات من أبنائها وتغايض الطرف 
تعز  وهي  بامتياز  ثورية  محافظة  عن 
الثورة  اختزال  وكذلك  والوطنية،  الرجولة 
يف حادثة مدبرة ويف مكان وتوقيت مدروس 
مع  يتناىف  غيلة  البرش  استهداف  أن  ناسني 
تكون  أن  املنشودة فضال عن  املدنية  الدولة 

استهدافا لحرمة املسجد وحرقة اليوم؟!
مثل  عن  املسؤولية  نفي  عند  الواجب  وكان 
أي  من  لالعتداء  اإلدانة  املؤملة  الحادثة  هذه 

طرف كان، وإال فهو دليل عىل اإلجرام الذي 
تخبئه األيام يف حق طموح الشعب يف إقامة 
دولة مدينة، ألن الثورة يجب أن تحافظ عىل 
يف  طرف  وهناك  مطالبها،  وسمو  سلميتها 
محمد  األكرم  الرسول  فيه  قال  ممن  واقعنا 
خاصم  »وإذا  وسلم:  وآله  عليه  الله  صىل 
عىل  ثائرين  أنفسنا  نسمي  فعندما  فجر« 
وبكل  الكلمة  بهذه  نفي  أن  يجب  الظلم 
االغتياالت  عىل  ثرنا  دالالت  من  تحمله  ما 
السياسية واليوم بصفقه لها ونبتهج!! ثرنا 
وباألمس  نهتف  واليوم  العنف  ثقافة  عىل 
ونهب  الظلم  عىل  ثرنا  تعزف!!  صعدة  يف 
يُطهر ويرُبئ  املستضعفني واليوم  ممتلكات 
أيدوا ثورتنا!! كل هذا  ساحة الظاملني ألنهم 

لحظات خروج  أمام  نقف  يجعلنا  أن  يجب 
روح الشهيد ودمه يسيل يف ساحات الحرية 
يف  املرشق  األمل  فيكم  يرى  وهو  والتغير 
األهداف  تحقيق  حتى  الطريق  مواصلة 
السامية التي عاشها وعشناها يف كل لحظة 
تلك  يف  ورسوم  ومحارضة  وصورة  ومكان 
التي  األهم  املرحلة  هذه  تنايف  ال  الساحات، 
يجب أن نتذكر بركة دم الشهيد حري بنا أن 
نراجع أنفسنا ونقيمها بني ما كانت تعيش 
وبني ما نعيشه اللحظة من كل التغرات يف 
األحداث والتفكر والتعاطي مع األحداث عىل 
بتلك  نفي  عندما  الله  رضا  لنستحق  األقل 
الكرامة،  التي صدحنا بها يف ساحة  العهود 

ثم لنستحق اسم ))ثائر(( بحق.

تبادل أدوار
فؤاد محمد املتوكل

فرحة الرحيل لم تحن بعد

التصريح األول !! 

بماذا سقط النظام؟!

2011/6/5م

من الفعل إىل الثقافة 
والسلوك

بات من الرضوري بل ومن امُلِلْح االنتقال من الفعل 
الثوري إىل الثقافة والسلوك الثوري، ذلك أن الثورة 
أصبحت طريقا ال هدًفا، مسارا ال محطة نصل إليها 
وتنتهي القصة. إننا نحتاج للعودة إىل الله سبحانه 
والنهائي  األسمى  الهدف  هو  ذلك  واعتبار  وتعاىل 
قال تعاىل: ﴿يأيها اإلنسان إنك كادح إىل ربك كدحاً 

فمالقيه﴾، وقال أيضا: ﴿وأنَّ إىل ربك املنتهى﴾.
فالغاية هي الله جل وعال، أما باقي األمور ما هي إالَّ 

أساليب ووسائل.
انتصار..إسقاط..نجاح،  عن  نتحدث  عندما  لذلك 
نحتاج أن نقف وقفة تأمل مع أنفسنا، ونسأل: عىل 

من انترصنا؟ من أسقطنا؟ نجحنا يف ماذا؟
هل انترصنا عىل الشيطان يف نفوسنا؟ هل انترصنا 
األحقاد  عىل  انترصنا  هل  سلوكنا؟  يف  الفساد  عىل 
عىل  انترصنا  هل  نفوسنا؟  يف  والحسد؟  والكراهية 

تجربنا وكربيائنا و »نخيطنا«؟
هل أسقطنا حب الدنيا يف نفوسنا؟ 

هل أسقطنا األصنام يف عقولنا؟ 
يف  واملناطقية  واملذهبية  العنرصية  أسقطنا  هل 

سلوكنا؟ 
هل أسقطنا سوء الظن يف كالمنا وترصفاتنا؟

هل نجحنا يف نبذ العنف واإلساءة إىل اآلخرين؟ 
هل نجحنا يف منع الغيبة والنميمة يف مجالسنا؟

هل نجحنا يف رد الحقوق إىل أهلها؟ 
وحاراتنا  منازلنا  يف  العدل  تحقيق  يف  نجحنا  هل 

ومجتمعاتنا؟ 
هل نجحنا يف محبة الناس جميًعا؟

هل نجحنا يف االعرتاف باآلخر وإن اختلفنا معه؟
هل نجحنا يف خلق روح العمل الجماعي والتعاون 

عىل الرب والتقوى؟
املستضعفني  إخواننا  نرصة  يف  نجحنا  هل  وأخرًا 

واملظلومني يف كل مكان؟
هذه  عىل   « نعم  ب�«  نجيب  أن  نستطيع  أن  إىل 
األسئلة، َحٌق لنا أن نحتفل ونسعد ونتبادل التهاني 

بيننا.

أحمد إسحاق
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علمني القرآن أن من عظمة اإلسالم، 
أنك عندما تتحرك له متسلحا بسالح 
أعداءك  حتى  يشء،  كل  يخدمك  اإليمان، 
)عي  الطاغية  أن  األحداث  وعلمتني 
وهو  يكذب،  وهو  يقتل،  وهو  صالح( 
هو  ويتوحش،  وينافق،  ويماكر  يخادع، 
يف كل ذلك ويف كل ترصف يترصفه يخدم 
هذه الثورة املباركة، ويساعد عىل اكتمال 

نجاحها. 
عىل  يتفرج  من  أن  القرآن  علمني 
ويقتلون  يظلمون،  وهم  الظاملني 
ساكنا  يحرك  ال  وهو  ويتجربون، 
ظلم  يف  يقع  أن  إىل  الدور  به  فسينتهي 
املجرمني،  الفاسدين  أولئك  اك  ورِشَ
وعلمتني  الظاملة،  رشارتهم  وتصيبه 
الطاغية  عىل  تفرجنا  عندما  أننا  األحداث 
الفاسدين،  نظامه  ورموز  صالح(  )عي 
وهم يقتلون األطفال والنساء يف محافظة 
ويحرقون  املنازل  يدمرون  وهم  صعدة، 

املزارع ويهدمون املساجد عىل املصاحف 
عىل  تفرجنا  عندما  املظلومة،  صعدة  يف 
مشاعر  حتى  فينا  تتحرك  ولم  كله،  ذلك 
علينا  الدور  وصل  والرحمة،  اإلنسانية 
ليمارس ضدنا وعلينا هذا النظام الفاسد 
عليها  اعتاد  والتي  إنسانية،  الال  جرائمه 

منذ بداية حكمه.
قوة  كانت  مهما  أنه  القرآن  علمني 
املرعبة،  وآلياته  وأسلحته  الظالم 
فإنها تضعف وتخرس وتتالىش أمام قوة 
أوليائه  لدى  اإليمان  وسالح  الجبار،  الله 

الكذاب  أن  األحداث  وعلمتني  املؤمنني. 
)عي صالح( وهو يستخدم آلياته وعتاده 
يف رضب شعبه سيفشل حتما يف تحقيق 
وذال  وهنا  وسيزداد  بل  الفاسدة،  مآربه 

يوما بعد يوم، وساعة بعد ساعة.
من  يعي،  ال  من  أنه  القرآن  علمني 
فيه  ينفع  الذي  الوقت  يف  يفهم  ال 
أن  إىل  الحال  به  سيصل  والفهم  الوعي 
الذي ال  ينفع فيه  الوقت  يعي ويفهم يف 
يشء، الوعيه وال فهمه. وعلمتني األحداث 
ووحشية  حقيقة  نفهم  لم  عندما  أننا 
نظامه  ورموز  صالح(  )عي  السفاح 
الفاسدين وهم يعيثون فسادا جاء الدور 
لنتجرع ويالت وظلم وفساد هؤالء  علينا 

املجرمني الفاسدين.
علمني القرآن أن اليهود والنصارى 
ال يحبون لنا نحن املسلمني أي خر 
املجاالت  شتى  ويف  حجمه,  كان  ومهما 
وجميع النواحي دينيا، اقتصاديا، ثقافيا. 

وعلمتني األحداث أنه منذ أن واىل العميل 
واألمريكان،  اإلرسائيليني  صالح(  )عي 
وجعلهم يتدخلون يف شؤون بلدنا بشكل 
ورسقة  نهب  إىل  ذلك  كل  أدى  سافر 
ثرواتنا، وأصبحنا أذالء من أجل الحفاظ 
عىل لقمة العيش؛ ولذلك فهم اآلن يقدمون 
هذه املبادرات والتي تعد يف البيت األبيض 
وتقدم بواسطة الخليجيني ملحاولة إبقائه 
الخسائر،  بأقل  خروجه  أو  لهم  حليفا 
وااللتفاف عىل الثورة بشكل أو بآخر، من 

خالل أساليبهم املاكرة واملخادعة.
الله ال يغر حال  أن  القرآن  علمني 
الكامل  التغير  يحصل  حتى  قوم 
وعلمتني  سلوكهم.  يف  املطلوب  وبالشكل 
تأخر  يف  األسباب  أهم  من  أن  األحداث 
ثورتنا هذه يعود إىل أنه ما زال يف النفوس 
األعمال  ونصلح  نخلص  لم  وأننا  يشء، 
والكامل،  املطلوب  الوجه  عىل  والنفوس 

وكما يريده الله سبحانه وتعاىل منا.

الحركة  بداية  منذ  األصوات  ارتفعت 
القائمة  الدولة  بإسقاط  منادية  الثورية 
إنشاء  إىل  والدعوة  ومؤسساتها  بنظامها 
دولة مدنية تحمي الحقوق الدينية للشعب 
اليمني، وهي دعوة مستلهمة من تجارب 
شعوب إسالمية أخرى سبقتنا إىل الثورة، 
املسلمون  اإلخوان  أعلن  التي  مرص  مثل 
وتونس  املدنية،  للدولة  تأييدهم  فيها 
التي أيدت حركة النهضة اإلسالمية فيها 
الدولة املدنية، وذلك بعدما تأكد أن الدول 
املدنية يف العالم هي التي تحمي الحقوق 
الدينية، وتحتضن رجاالت الدين، وال أدل 
يجد  لم  الخميني  اإلمام  أن  من  ذلك  عىل 
ملجأ له يف العالم العربي واإلسالمي بعد 
طرده من إيران والعراق، وما وجد لنفسه 

ملجأ إال يف فرنسا، وكذلك الشأن بالنسبة 
للداعية اإلسالمي التونيس راشد الغنويش 
بريطانيا،  يف  إال  ملجأ  له  يجد  لم  الذي 
الذي لم  والسيد يحيى بدرالدين الحوثي 

يجد له ملجأ إال يف أملانيا.
مقتىض  أن  إليه  اإلشارة  تجدر  ومما 
الشئون  الدولة  ترتك  أن  املدنية  الدولة 
مؤسسات  من  املدنية  للنشاطات  الدينية 
ثقافية وتعليمية، ومرجعيات دينية تبقى 
الدينية  والواجبات  األوقاف  بيدها شئون 
األقليات  حقوق  الدولة  وتكفل  األخرى، 
وتحميها وتمدها برعايتها. كما أن الدولة 
فال  تعددها  عند  الطوائف  بني  تساوي 
الرتبية  مناهج  تميز طائفة عن غرها يف 
هو  كما  املثال  سبيل  عىل  اإلسالمية 

الحاصل حالياً، بل تسوي بينها بمراعاة 
يف  اإلسالمية  الطوائف  مختلف  مذاهب 

هذه املناهج.
وملا كان الشعب اليمني شعبا مسلما فإنه 
يف  ألنه  املدنية  الدولة  من  عليه  يخىش  ال 
الديني  نشاطه  سيزداد  الدولة  هذه  ظل 
من  يمكنه  ما  وذلك  أسلفنا  ما  نحو  عىل 
رفد مؤسسات الدولة السياسية واإلدارية 
االنتخابات  طريق  عن  وخصوصا 
بالعنارص املتميزة بالوازع الديني، والعلم 
واملتميزة  العمل  أداء  حسن  إىل  املؤدي 
بالقوة واألمانة ﴿يا أبت إستأجره إن خر 
من استأجرت القوي األمني﴾، ﴿اجعلني 
عليم﴾  حفيظ  إني  األرض  خزائن  عىل 

صدق الله العظيم.
السالف  النحو  عىل  املدنية  وبالدولة 
الناس  مصالح  ستتحقق  إليه  اإلشارة 
معنية  الدولة  ستكون  حيث  الدنيوية 
بتوفر الخدمات الصحية والتعليمية عىل 
أكمل وجه والكهرباء والطرق واملياه كما 
الفقر والبطالة وتعمل  ستعنى بمكافحة 
عىل توفر األمن والعدل وتحقيق املساواة 

بني املواطنني دون تمييز، وذلك ألن الدولة 
خدمة  نحو  املالية  البالد  موارد  ستوجه 
حاليا  تسخرها  عن  عوضا  املواطنني 
للنافذين الفاسدين وتبديدها يف الحروب 
والثارات واملنازعات القبلية، وخلق عوامل 
وبني  والجنوب  الشمال  بني  التفرقة 
الطوائف املذهبية كما دأبت عليه السلطة 

حتى اآلن.
ملصالح  الراعية  املدنية  الدولة  أن  كما 
الشعب ستعمل عىل إقامة عالقات متوازنة 
مع الدول األخرى وخصوصا دول الجوار 
وتسخر  املشرتكة  املصالح  يحقق  بما 
املعونات الدولية ملنافع البالد فتعمل عىل 
إحياء الزراعة وتشجيع التجارة وتبادلها 
مع الدول األخرى وتقوم برعاية املبدعني 
الشباب  وترعى  والناشطني  واملخرتعني 
طاقاتهم  تفجر  من  تمكنهم  رعاية 
الخالقة املؤدية إىل ازدهار البالد وتقدمها 
بالذات  واملرأة  األرسة  رعاية  عىل  وتعمل 
باعتبارها  البناء  بدورها  تقوم  حتى 
نصف املجتمع ورشيكة الرجل يف الحياة 

واآلمال واآلالم والبناء والتنمية.

رسائل فيسبوكية
حالة فزع

كتب صبور الشامي معلقا عىل حادث إطالق النار ليلة الخميس قائال: ما حدث 

مس�اء أمس فجأة من إطالق نار خالل 3 س�اعات يعترب:  بث رعب وإخافة 

الناس، فقد سمعنا عن حاالت إجهاض وإصابة كثر من األطفال بفوبيا وكذا 

من النساء والزمنى واملرىض )من حق املرىض يف املستشفيات وغرها أن ينعموا 

بالهدوء ال أن يفزعوا(. و اعتداء عىل كل من جرحوا وربما ماتوا واألخبار تتحدث 

عن مئات الجرحى وصلوا ملختلف املستشفيات.

مدمرو الثورة
وقال إبراهي�م الوريث: أمانة ما دمر الث�ورة إال من يقودها 
وم�ن يرصح باس�مها ، باإلضافة إىل أمث�ال الحكيمي الذين 
يكذب�ون ويصدق�ون ويبنون ع�ىل كذبهم هذا لألس�ف أمر 
معي�ب ويجب علينا جميعا أن نعمل عقولنا وأن ال نتقبل كل 
ما يقال بغثه وسمينه عىل أنه حقيقة مع وضوح عكس ذلك.

لو نزلتم لعرفتم
كتب أحمد املضواحي: لو نزلتم اليوم إىل س�احة التغير 
ونظرت�م الفرح�ة ع�ىل وج�وه املتواجدون يف الس�احة 
لعرفتم مدى ما حققته الثورة من نرص وما اس�تبرش به 
الحارضون وما كان يعني�ه لهم من هم وبؤس ومعاناة 
طوال فرتة 33 عاما عاشه اليمنيون يف ذل ومهانة ونهب 
للث�روات ونرش ا للفس�اد وتغيي�ب للقانون والتس�لط 
واالس�تبداد لهذا ش�عر الجميع بالفرحة وشعروا بطعم 

ومعنى الحرية واملواطنة الحقيقية.

لن أحتفل
كتب ساري العجيي:

لن احتفل معكم أيتها اللجنة التنظيمية ومن ورائكم
لن احتفل حتى إسقاط النظام 

لن احتفل وأقارب الرئيس وأزالمه يديرون البالد 
لن احتفل ونائب الرئيس املخلوع رسميا يتمسك 

بالرشعية الدستورية
لن احتفل بتويل هادي الذي شارك عفاش يف جرائمه يف 

الجنوب هذا املوقع 
لن احتفل ومازالت الس�عوديون واألمريكيون وغرهم 

يتدخلون يف مس�تقبل اليمن
لن احتفل تعز الصمود يقتلون من األمن والحرس 

وبالطجة عفاش 
لن احتفل واإلذاعة والتلفزيون والصحافة الرس�مية 

تتبع عفاش وأزالمه
لن احتفل وعفاش لم يتنحى بالضغط الثوري أو نلقي 

القبض عليه وعىل كل أزالمه
لن احتفل ومازلت محارص من قوات عفاش بساحات 

االعتصام
لن احتفل وقوات عفاش محارصة لصنعاء وموجهة 

مدافعها إىل الساحات واملنشئات 
لن احتفل لعدم وجود ما أحتفل من أجله فقد يعود 

صالح وال نستطيع منعة واملطار بيده
لن احتفل لن احتفل لن احتفل وال اقبل بإنصاف 

الحلول وأتعلم من ثوار تعز الصمود 
ومبارك عليكم احتفالكم 

ولكن عالم تحتفلون؟!

من املسئول
ويق�ول أكرم الوزير: س�ؤال م�ن ينظ�م االحتفاالت يف 
س�احة التغي�ر يف صنعاء من هم أصح�اب هذا العمل؛ 

ألنه لم يأتي االنتصار بعد؟

يا للعار
تقول رشا نصار: تساؤل خاص عن ما حدث يف الستني 

هل من مجيب؟
الفرقة تفتح الشارع الذي قطعه الشباب بالقوة! رضب 
ن�ار يف الجو لتفريق املتظاهري�ن! رضب بالهراوات عىل 
الش�باب!! قلع لخيام املرابطني يف الس�تني!!! يف وس�ط 
هتافات الشباب: »ياللعار ياللعار.. الفرقة ضد الثوار«!

رص�اص كثر بالج�و وهتاف�ات الثوار: »حي�و الفرقة 
حيوها«!

تس�اؤل مرشوع: هل بدأت ديكتاتورية الثورة يف اليمن 
قبل نجاح الثورة نفسها؟

تساؤل: ما الذي يحدث يف صنعاء؟ هل من مجيب؟

احتفال 
كتب�ت علياء الوزير معلقة بش�أن إطالق الرصاص ليلة 
الخمي�س قائلة:  الرصاص�ه دخلت اىل مطبخي هل هذا 

احتفال ؟!!

إبراهيم العمدي علمني القرآن... وعلمتني األحداث 

الدولة املدنية ترعى مصالح 
الشعب

تتمات... تتمات... تتمات... تتمات... تتمات... تتمات... تتمات... تتمات... تتمات... تتمات... تتمات... تتمات... تتمات

املتظاه�رون برتدي�د  ش�عارات تؤكد عىل س�لمية 
املظاه�رة، وتطال�ب الفرق�ة األوىل م�درع بالتزام 
تعهدها بحماية املتظاهرين وليس االعتداء عليهم.

وبعد تمام األربع والعرشين الساعة املحددة للوقفة 
االحتجاجية عاد الشباب يف الساعة الثالثة من عرص 
األربعاء إىل الس�احة مرورا بش�ارع الرباط، وأثناء 
ذلك منعته�م لجنة النظام من الدخول إىل س�احة 
الحرية، فحدثت مش�ادات ونشب عىل إثرها شجار 
تدخلت عىل إثره عن�ارص الفرقة، فأطلقت النار يف 

الهواء، واعتدت بالرضب عىل عدد املعتصمني.
وكان قد صدر عن شباب الثورة املعتصمني يف شارع 
الس�تني بيان دعوا فيه القوى السياس�ية إىل العمل 
عىل إنجاح الثورة والوفاء لدماء الش�هداء، مطالبني 
باتخ�اذ عدد م�ن الخط�وات التي تضم�ن  تحقيق 
مطال�ب الثوار، من بينها اإلع�الن الفوري عن البدء 
يف مرحل�ة انتقالية مدته�ا عام كامل، تب�دأ بإعالن 
دس�توري تحدد مالم�ح املرحل�ة االنتقالي�ة، وبما 
يلبي طموحات وتطلعات الثورة. وتش�كيل مجلس 
رئ�ايس انتقايل من أعض�اء مدنيني من ذوي النزاهة 
والكف�اءة، مم�ن يؤمنون بقي�م ومب�ادئ وأهداف 
الس�لمية، ويحظ�ون  الش�عبية  الش�بابية  الث�ورة 
بإجماع كافة الق�وى الوطنية وبحيث أن ال يتضمن 
املجلس أيا من رموز النظام الس�ابق، فال يحق ألي 
من أعضاء املجلس الرئايس االنتقايل الرتشح ملنصب 
رئيس الجمهوري�ة يف أول دورة انتخابية تي الفرتة 
االنتقالية. وش�دد شباب الثورة عىل رفضهم الشديد 
للتس�ويف أو االنتق�اص يف تحقي�ق ه�ذه املطالب، 
مؤكدي�ن جاهزيته�م لتقديم رؤي�ة متكاملة للفرتة 

االنتقالية وصوالً إىل الدولة املدنية الحديثة.
وكان�ت اللجن�ة التنظيمي�ة واملنس�قية العلي�ا قد 
رفضتا دعوة شباب الثورة للمشاركة يف تلك الوقفة 
االحتجاجية، واحتجاجا عىل اعتداءات جنود الفرقة 
األوىل م�درع عىل املتظاهرين ق�رر املركز االعالمي 

تعليق نش�اطه اإلعالمي  ملدة يوم كامل، بما يف ذلك 
االمتن�اع عن نرش أو إذاعة أى خ�رب؛ احتجاجا عىل 
ما تعرض له الش�باب املس�تقلني نتيجة مطالبتهم 
بدولة مدنية، ورفضه اإلمالءات الحزبية، وأدان هذا 
االعتداء مجموعة من املجالس واالئتالفات الثورية.

قت�ىل وجرح�ى يف مدين�ة الحبيل�ني بلح�ج يف 
اش�تباكات عنيفة ب�ني وحدات عس�كرية ترابط 
بالقط�اع الغرب�ي ملدين�ة الحبيل�ني ومس�لحني 
قبليني من أبناء مديريات ردفان ويافع بمحافظة 

لحج جنوب اليمن.

مكتب القائ�د األعىل للقوات املس�لحة، وقائد العمليات 
العسكرية، ومحمد صالح قائد القوات الجوية، وهو ما 
يدل بوضوح ع�ىل أن هادي يف املرحلة الحالية ليس إال 
واجهة سياسية! فيما يمس�ك أنجال الرئيس وأقرباؤة 
بتالبي�ب الحكم، ويعيدون ترتيب أوراقهم للتعامل مع 
املرحلة القادمة، إذ من املؤكد أن املرحلة ما بعد إصابة 
الرئيس ستختلف تماما عما سبقها، وهو ما يحتم عىل 
الثوار االستعداد ملرحلة س�تكون األخطر عىل ثورتهم، 
بدال م�ن التله�ي باالحتفال ال�ذي تدفع إلي�ه أطراف 
معينة، تصور خروج الرئي�س للعالج وكأنه االنتصار 

الذي تبحث عنه الثورة منذ أربعة أشهر.

بعد ذل�ك رصح مص�در يف الجيش ب�أن تنظيم 
القاعدة هو من يق�ف وراء الهجوم، ويعد اتهام 
تنظيم القاعدة رس�الة سياس�ية تلق�ي بالتهمة 
ض�د مجهول، لعجز النظ�ام يف آخر املطاف عن 
الترصي�ح بالجه�ة الحقيقي�ة التي تق�ف وراء 
ه�ذا العمل، إلحجامه ع�ن مواجهة تلك األطراف 

األجنبية، ذات البعد الدويل واإلقليمي.
و كان�ت صحيف�ة ال�»واش�نطن بوس�ت« ق�د 
اعت�ربت أن توج�ه الرئيس اليمن�ي إىل الرياض 
لتلق�ي الع�الج قد »زاد م�ن فرص فق�دان أحد 
الحلف�اء الرئيس�يني للواليات املتح�دة يف الحرب 
ضد القاع�دة، بعد أن فقد صالح س�يطرته عىل 
الس�لطة، وترك خلفه دولة تنزلق نحو الفوىض، 
فيم�ا اعت�ربت صحيف�ة »نيوي�ورك« تايم�ز أن 
مغ�ادرة صالح لليمن »تجع�ل« من غر املحتمل 

أن يعود إليها مجددا«
وق�د يفرس ما ذهبت إلي�ه الصحف األمركية من 
مس�ارعة السفر األمركي بصنعاء إيل لقاء نائب 
الرئيس ه�ادي وتلقي األخر اتصاال من الرئيس 
األمرك�ي أوبام�ا يف س�ياق محاوالت واش�نطن 
الس�يطرة ع�ىل األج�واء السياس�ية، وصناع�ة 

مستقبل البالد.
هذا وقد اس�تهل اللواء عب�د ربه منصور هادي عمله 
كقائ�م بأعمال رئيس الجمهوري�ة بعقد اجتماع مع 
أبن�اء وأخ�وة الرئيس الذي�ن يش�غلون مناصب يف 
املنظومة العسكرية واألمنية يف اليمن، وكان االجتماع 
م�ع  نائب الرئي�س قد ضم باإلضاف�ة اىل أحمد عىل 
عب�د الله صال�ح كال من ع�ي صالح األحم�ر مدير 

مسرية حاشدة

النظام الجريحقوات صالح

تواصل املسريات 

وفتحت وحدات الجيش نران الرشاش�ات الثقيلة 
بغ�زارة  مم�ا تس�بب يف ن�رش الفزع بني س�كان 
املدين�ة. ويوم االثنني توجهت تعزيزات عس�كرية 
قادمة من محافظة إب  باتجاه مدينة تعز وس�قط 
قت�ىل و جرحى يف مواجهات عنيف�ة اندلعت ظهر 
األربع�اء ب�ني ق�وات من الح�رس الجمه�وري و 
مسلحني من قبائل مدينة القاعدة التابعة ملحافظة 
إب إث�ر اع�رتاض القبائل قافلة محمل�ة بالذخائر  
تابع�ة للح�رس كان�ت يف طريقه�ا للدخ�ول إىل 

محافظة تعز.
التطورات السابقة لم تثن شباب الثورة عن مهمة 
تنظيف مدينتهم ومحاولة تضميد جراحها وإعادة 
البس�مة إىل محياها املكل�وم  وقاموا بتنظيم حملة 
نظافة  ش�املة للمدينة لحمايتها من التلوث »بعد 

غياب متعمد وتام لبلدية املدينة«.
وشملت الحملة يف مرحلتها األوىل عددا من شوارع 
املدينة، منها ش�ارع جمال وش�ارع 26 س�بتمرب 
واش�تملت عىل حمل�ة تنظيف مخلف�ات القمامة، 
وكذل�ك توعي�ة التج�ار ومس�ؤويل املح�الت عىل 
االهتم�ام بالنظافة بالقرب م�ن املحالت التجارية 

وغرها.
وتأت�ي ه�ذه الحملة ضم�ن الفعاليات الش�بابية 
الثورية، التي يقوم بها شباب الثورة يف املحافظة، 
رغ�م التصعيد األمن�ي األخر يف املحافظ�ة، الذي 
شمل قصفا بالدبابات، اس�تهدف عددا من أحياء 

املدينة.
وع�ىل صعي�د الصدام�ات املس�لحة يف ع�دد م�ن 
املحافظ�ات اليمنية ذكرت تقارير خربية س�قوط 

الظاملني ومحاكمتهم عىل جرائمهم التي ارتكبوها 
بحق الش�عب اليمني يف الس�نوات العجاف التي 
حكم النظ�ام فيها بالحديد والن�ار، وقتل اآلالف 

من أبناء الشعب، ودمر مكتسباته.
ويف مدينة الحديدة أصيب ما يقارب 30 متظاهرا 
أثن�اء قيام قوات األم�ن بمحاولة تفريق مس�رة 

سلمية بمحافظة الحديدة.
وق�ال ش�هود عي�ان ل�»نيوزيم�ن« إن قوات من 
األمن املركزي ومس�لحني بلب�اس مدني هاجموا 
املس�رة يف جولة النخيل بالرص�اص والحجارة، 

والعيص أدى إىل إصابة املتظاهرين.
م�ن جهتها ش�هدت مدين�ة قعطب�ة يف  الضالع 
عصيان�ا مدنيا، قدرت نس�بة نجاح�ه بنحو 80 
باملائ�ة، حي�ث أغلق�ت معظم املح�الت التجارية 
مس�رة  يف  ال�ذي خرج�ت  الوق�ت  يف  أبوابه�ا، 
جماهرية حاش�دة، ش�ارك فيها اآلالف من أبناء 
املحافظ�ة، للمطالب�ة بإس�قاط النظام. وش�يع 
املتظاهرون خالل املس�رة جن�ازة رمزية لنظام 
الرئي�س عي عب�د الله صال�ح، كما ش�اركت يف 
املس�رة عدد م�ن الجرافات، كتعب�ر رمزي بأن 
الش�عب يريد اقتالع النظام من جذوره، وتغيره 

تغيرا جذريا.



من أقوال اإلمام علي عليه السالم

   
اً

ًلًل� َذليِ َعَش  ََيًلًلاَة  الحْ َحًلًلبَّ 
َ
أ َمًلًلنحْ     

أسبوعية - توعوية تصدرها حركة شباب الصمود يف 
ساحة التغيري بصنعاء

يف  الحرية  ساحات  بعض  شهدتها  التي  الفرحة  أجواء  إن 
أرجاء اليمن ليست ناجمة عن قصور فهم شباب الثورة مجريات 
األمور، فقد أرادوا أن ينفسوا االحتقان الذي كان يسيطر عىل 
ومن  الوطن  من  صالح  خروج  قبل  األخرة  الفرتة  يف  املجتمع 
املرسح السيايس عموما، وتضاف إىل ذلك ثمرة أخرى أال وهي 
الناس لصالح،  التلقائية من بغض  االحتفاالت  تلك  ما عكسته 
شعبه،  صدور  داخل  زراعتها  يف  برع  التي  الكراهية  ومقدار 
ولقد اكتسبت ساحات التغير دماء حياتها من جديد، حيث عاد 

إليها ازدحام الناس أشد مما كان بكرة وأصيال.
الشباب  كثر من  ما شاع بني  ذكره بسبب  الكالم جاء  هذا 
الذين استفزهم مبالغة بعضهم يف الدفع نحو إقامة االحتفاالت 
محاولة  أمام  وكأننا  الشماتة،  يشبه  بما  الحدث،  لهذا  املرافقة 
حتى  الناس  إلهاء  منها  الغرض  معينة  أطراف  من  مقصودة 
يف  تخوف  وهذا  هادئة.  نار  عىل  املقبلة  املرحلة  أوراق  تطبخ 
محله، وهم غر مالمني وال معاتبني عليه، فلسان حال الشباب 
اليوم ينطق بلهجة حادة، وعيون براقة، ونربات حازمة، محذرا 
لاللتفاف  املدبرين خططهم  أولئك  ومتوعدا  الثورة،  من رسقة 
عىل الثورة، ومتوعدا من يدبرون رسقة الثورة بثورتهم املضادة، 

و﴿يمكرون ويمكر الله والله خر املاكرين﴾.
هنا  من  كثرة  أخبار  الثورة  شباب  أسماع  إىل  تناهى  لقد 
وأحزاب  قيام شخصيات عسكرية وسياسية  وهناك، وساءهم 
وتقديم  الخارج،  مع  أمورها  بتنسيق  املعارضة  عىل  محسوبة 
املتحدة  الواليات  إىل سفارات  شهادات حسن سرها وسلوكها 
أن  بهم  األجدر  كان  وقد  الخليج،  ودول  األوروبي  واالتحاد 
ال  الساحات؛  شتى  يف  الثورة  شباب  عىل  مشاريعهم  يعرضوا 
أن يديروا لهم ظهورهم، ويقفوا عىل أطالل املبادرات املهرتئة 
املرفوضة منذ ميالدها، وال أن يقدموا آيات الوالء وعهود الطاعة 
العدو  ورائهم  ومن  والغرب،  لألمريكان  التبعية  ومواثيق 
الصهيوني، وكل أذرعه املتصلة بمصالحهم. ولوال انعدام ثقتهم 

بقوة الله ملا ارتموا يف أحضان الخارج خيانة لدماء الشهداء.
إن شباب الثورة لم يخرجوا مطالبني بإسقاط النظام بغًضا 
يف عي صالح، وال حسًدا له، متمنني أن يحلوا موقعه، ليتمرغوا 
أن  أرادوا  خرجوا  ملا  إنهم  األثيمة،  واللذة  الحرام،  النعيم  يف 
يسقطوا هذه العقلية املرتهنة للخارج، هذه العقلية املستقوية 
إسقاط كل هؤالء  لوازم  إن من  الداخل،  للخارج عىل  بعمالتها 
عىل  ليلتفوا  بسذاجة  أو  وقصد  منهم  بعلم  يسعون  الذين 
الثورة، ويرسقوا من الشهداء جناها الذي شارف عىل النضوج، 
بقايا  أن تستفيق  قبل  املضادة من  الثورة  قيادة  إىل  مسارعني 
أخطر  الشأن، وإن  بدورها يف هذا  لتقوم  النظام من صدمتها 
أنواع الثورة املضادة هو ما ينتج عن االنقسامات بني أصحاب 
أحمد  األستاذ  قال  كما  الكوارث  كارثة  إنها  األصلية،  الثورة 

الفقيه يف بعض كتاباته.
إن شباب الثورة يدعون كل الشخصيات الوطنية واألحزاب 
يستقوي  أن  إىل  املهنية  والنقابات  والجمعيات  السياسية 
بعضهم ببعض، وإىل أن يضع كل أحد نفسه يف منزلة تناسبه، 
دون أن يسعى إىل االستئثار بأكرب نصيب من كعكة الوطن، وال 
أن يجحد حق اآلخرين يف خرات اليمن، فنحن أبناء وطن واحد، 
استحوذت  من  كل  ستالحق  التاريخ  ولعنة  فيه،  رشكاء  وكلنا 
عليه أنانيته، وسيطرت عليه نفسه الجشعة، وتناىس تضحيات 
يف  يتقاطرون  الشباب  كان  يوم  الحرية،  ساحات  يف  الشهداء 
جمعة الكرامة تحت زخات الرصاص لهدم الجدار، الذي كانوا 
يرون يف هدمه هدًما لهذه العقليات التي ترشبت بأفكار النظام 
املسمومة، لم يرتاجع أحًدا منهم ملا رأى زميله مرضًجا بدمائه 
وال  الوطن،  إال حب  بال سالح  القناصة  نحو  اندفع  بل  أمامه، 
تزال ساخنًة لم تربد أرض ساحة الحرية بتعز، بعدما أحرقت 
بنار لم يسلم منها املعتصمون الذين تفحمت جثامينهم فيها، 
سقط  ملا  الرصاص  زخات  أمام  صفوًفا  الشباب  وقوف  ولوال 
أن  يقبلون  الشباب  هؤالء  أتُرى  وجرحى،  قتىل  منهم  املئات 
يعاملهم طرٌف ما وكأنهم قطعان بال رأي وال إرادة؟! وسواء 
أكان هذا الطرف بعمامة أم بزي العسكر، من الداخل كان أم 

من الخارج.
إن شباب الثورة اليوم صامدون يف ظل سعيهم الدءوب نحو 
وحدهم  بهذا  وهم  بها،  حلموا  طاملا  التي  الجديد،  اليمن  دولة 
أهل ألن يتنزل عليهم نرص الله، عاجاًل كان أو آجاًل، ﴿إنهم لهم 

املنصورون﴾.

قال اإلمام عي عليه السالم:
أاََل َوإِنَّ الظُّْلَم ثاََلثٌَة َفُظْلٌم اَل يُْغَفُر َوُظْلٌم اَل يرُْتَُك َوُظْلٌم َمْغُفوٌر 
ُك ِباللَِّه َقاَل اللَُّه تََعاىَل  ْ ا الظُّْلُم الَِّذي اَل يُْغَفُر َفالرشرِّ اَل يُْطَلُب َفأَمَّ
َفُظْلُم  يُْغَفُر  الَِّذي  الظُّْلُم  ا  َوأَمَّ ِبِه  َك  يرُْشَ أَْن  يَْغِفُر  ال  اللََّه  إِنَّ 
ا الظُّْلُم الَِّذي اَل يرُْتَُك َفُظْلُم  اْلَعبِْد نَْفَسُه ِعنَْد بَْعِض اْلَهنَاِت َوأَمَّ
َجْرحاً  ُهَو  َليَْس  َشِديٌد  ُهنَاَك  اْلِقَصاُص  بَْعضاً  بَْعِضِهْم  اْلِعبَاِد 
يَاِط َوَلِكنَُّه َما يُْستَْصَغُر ذَِلَك َمَعُه َفِإيَّاُكْم  باً ِبالسرِّ ِبامُْلَدى َواَل رَضْ

َن يِف ِديِن اللَِّه. َوالتََّلوُّ
وقال عليه السالم البنه الحسن:

َك َما َعِمْلَت َمَعُهنَّ إِنَّ  َوأَْربَعاً اَل يرَُضُّ يَا بُنَيَّ اْحَفْظ َعنرِّي أَْربَعاً 
أَْغنَى اْلِغنَى اْلَعْقُل َوأَْكرَبَ اْلَفْقِر اْلُحْمُق َوأَْوَحَش اْلَوْحَشِة اْلُعْجُب 
َوأَْكَرَم اْلَحَسِب ُحْسُن اْلُخلُِق يَا بُنَيَّ إِيَّاَك َوُمَصاَدَقَة اأْلَْحَمِق َفِإنَُّه 
يَْقُعُد  َفِإنَُّه  اْلبَِخيِل  َوُمَصاَدَقَة  َوإِيَّاَك  َك  َفيرَُضَّ يَنَْفَعَك  أَْن  يُِريُد 
َعنَْك أَْحَوَج َما تَُكوُن إَِليِْه َوإِيَّاَك َوُمَصاَدَقَة اْلَفاِجِر َفِإنَُّه يَِبيُعَك 
َعَليَْك  يَُقررُِّب  اِب  َ َكالرسَّ َفِإنَُّه  اْلَكذَّاِب  َوُمَصاَدَقَة  َوإِيَّاَك  ِبالتَّاِفِه 

ُد َعَليَْك اْلَقِريَب. اْلبَِعيَد َويُبَعرِّ

يف ظل وصول طالئع الغزو األمريكي 
الحرب  يف  املشاركة  بحجة  اليمن  إىل 
عىل القاعدة، ذكر موقع CNN السبت 
األمريكية  الدفاع  وزارة  تأكيد  املايض 
األمريكية  القوات  أن  »البنتاغون« 
وأن  حاليا،  اليمن  يف  موجودة  ستظل 
الوضع«،  عىل  »تعتمد  مغادرتهم 
الوزارة  باسم  املتحدث  بحسب 
الكولونيل »ديف البان«. والذي أضاف 
اليمن  يف  الوضع  نراقب  »نحن  قائال: 
من  عنارص  لدينا  ومازال  كثب،  عن 
القوات األمريكية يف اليمن« غر أنه لم 
يحدد عدد عنارص القوات األمريكية يف 
اليمن، إال أن مسئولني آخرين قالوا ل�

عددهم حوايل 100 عنرص،  إن   CNN
يصل  عددهم  أن  سابقة  أنباء  وذكرت 
أجل  املارينز، من  إىل 200 عنرص من 
وتقديم خدمات  بالتدريب،  يقوموا  أن 
التي  أبني،  يف  املعركة  وقيادة  الدعم، 

يخوضها الجيش اليمني.
قد  بوست«  »الواشنطن  وكانت 
باراك  الرئيس  إدارة  أن  نقلت 
تقييم  تعيد  العرب  وحلفاءها  أوباما 
واالقتصادية  العسكرية  مساعداتهم 
إليجاد  يائسة  مساع  سياق  يف  لليمن، 
عي  اليمني  الرئيس  تجرب  طرق 
قبل  االستقالة  عىل  صالح،  الله  عبد 
الصدد  هذا  ويف  أهلية،  حرب  اندالع 
العالقة بني هذه  يتساءل محللون عن 

يف  وقع  الذي  الحادث  وبني  املباحثات 
دار الرئاسة الجمعة، يف محاولة لربط 
األمريكية،  املتحدة  بالواليات  الحادث 
أن  اإلخبارية  نداء  شبكة  أوردت  وقد 
الصحفي  السكرترُ  الصويف  أحمد 
اتهم  قد  صالح  الله  عبد  عىل  للرئيس 
بتدبر  املتحدة  الواليات  الجمعة  يوم 
صالح،  الرئيس  عىل  »انقالب«  عملية 
والوقوف وراء »محاولة اغتياله«، وقال 
حدث  إنما  »الحرة«  لقناة  حديث  يف 
السيدة  »سيدعو  قصف  من  لصالح 
هيالري كلينتون أن تبتهج كثراً ألنها 
استطاعت أن تدبر انقالبا وتدبر أيضا 
هدفا  صالح  الرئيس  وبات  اغتياال! 

مبارشا للواليات املتحدة«.
أنباء  وكالة  نقلت  ذلك  عىل  وردا 
باسم  املتحدث  وصف  األوسط  الرشق 
تونر  مارك  األمريكية  الخارجية 
بأنه  بذلك  املتحدة  الواليات  اتهام 
يمكن  ال  »إنه  وأضاف:  سخيف.  كالم 
املتدهور  األمني  الوضع  عىل  السيطرة 
السلطة  نقل  خالل  من  إال  اليمن  يف 

بشكل منتظم وسلمى«.
وكان نائب رئيس الجمهورية عبد ربه 
منصور هادي قد استقبل يوم السبت 
األمريكية  املتحدة  الواليات  سفر 
ما  بصنعاء جرالد فرستاين، بحسب 

نقلته وكالة األنباء اليمنية سبأ. 
الربيطانية  الدفاع  وزارة  أعلنت  كما 

بعثة  أن  لندن  يف  املايض  الثالثاء 
انترشت  بريطانية  عسكرية  تقييم 
روتيني«  إطار  »يف  اليمن  من  بالقرب 
رافضة التعليق حول »حقيقة مهمتها 

العمالتية«.
أن  يس«،  بي  »بي  محطة  وذكرت 
امللكية  البحرية  سالح  من  جندياً   80
التموين  سفينة  متن  عىل  موجودون 

والدعم »فورت فيكتوريا«.
سافر  تدخل  ظل  يف  يأتي  كله  وهذا 
شؤون  يف  كعادتهم  األمريكيني  من 
الواليات  إن  املتابع  ويخال  اآلخرين، 
فاعل  وطني  حزب  األمريكية  املتحدة 
وطنية  جمعية  أو  اليمن،  داخل 
البالد  مصالح  عىل  الغيورين  أسسها 
والعباد، حيث تحرص أمريكا والغرب 
لجنودهم  محطة  اليمن  يكون  أن 
مخططاتهم  خالله  من  ذُ  تُنَفَّ ومرتكزا 
وذلك  الصهيونية،  خدمة  إىل  الرامية 

الشعب  سلب  طريق  عن  إال  يتأتى  ال 
بالسيطرة  سابقا  وحريته،  إرادته 
وتدجينه،  الرحال  النظام  رأس  عىل 
املبارشة،  العسكرية  بالسيطرة  وحاليا 
القوات  من  الطالئع  هذه  تأتي  التي 
لردود  نبض  عملية جس  األمريكية يف 
حتى  تزال  ال  والتي  اليمنية،  الفعل 
حيث  املطلوب،  املستوى  دون  اليوم 
بسبب  هذا  عن  غفلة  يف  الناس  يعيش 
واليمن  الثورة،  بأحداث  انشغالهم 
غني برجاله وقوته، وعلينا أن نحرص 
الباب  النظام من  أن يكون رحيل  عىل 
أزمات  لكل  خروجا  للوطن  الرئيس 
القاعدة  تنظيم  فيها  بما  الوطن، 
الباب  من  أمريكا  لدخول  ال  املزعوم، 

الخلفي للوطن.
ولكن هيهات هيهات أن يُحّقَق مرادهم 
أمام وعي وثبات الشباب، ﴿ويمكرون 

ويمكر الله والله خر املاكرين﴾.

بمجرد خروج عي صالح من اليمن وصلت الكهرباء إىل العاصمة، 
السابقة،  األربعة األشهر  ولم تعد تنقطع مثل ما كانت خالل فرتة 
املاضيني  األسبوعني  فخالل  األخرة،  الفرتة  يف  ذروتها  بلغت  والتي 
ساعة   20 من  أكثر  إىل  الكهربائي  التيار  انقطاع  ساعات  وصلت 
انقطاع  تواصل  أخرى  مدن  يف  بينما  العاصمة،  أمانة  يف  اليوم  يف 
الكهرباء أليام متواصلة. ويرى بعضهم أن يف هذا دليل واضح عىل 
دناءة رأس النظام املخلوع عي صالح، الذي كان يتخذ قرار إطفاء 
الكهرباء شخصيا، يف إجراء عقابي لليمنيني بشكل جماعي »الثوار 
أو محبيه«، فمتى يفهم من يؤيد عي صالح بأنه مجرم منزوع من 

األخالق، ال يرقب يف شعبه إال وال ذمة!

* عبده الجندي: الرئيس مات ولكنه بصحة جيدة!
حالة  يف  اليوم  جميعا  القتىل  الجندي:  لعبده  آخر  ترصيح   *

مستقرة.
العرشة  من  صالح  الرئيس  إن  قالت:  التي  األخبار  تحققت   *

دة«! املبرشين ب� »الجرِّ
بعد  املدينة  إسم  تغير  فكرة  تدرس  الرياض  منطقة  أمانة   *

وصول صالح وجماعته إليها لتصبح رياض الصالحني.
* عاجل: انقطاع التيار الكهربائي يف عدد من أحياء الرياض بسبب وصول عىل صالح.

* صالح يدعو الفريق الطبي السعودي للحوار.
* بن عي يستقبل الرئيس اليمني املخلوع ويقول له: حيا بهم.. حيا بهم.. واحنا ترشفنا بهم.

* القبض عىل الزياني يف املرشحة متلبسا وهو يحاول يبصم الرئيس حتى بعد مماته.
* عبدربة منصور نادم لعدم ادائه الصالة مع الرئيس النه االن يف ورطه مش عارف يخرج منها.
* خرب عاجل.. الرئيس يف السعودية يرفض التوقيع عىل إجراء عملية له ويشرتط حضور املشرتك!

بركاتك يا صالح!!

من طرائف األحداث !

استباحة أمريكية لخصوصيات اليمن

لسان الحال!

ثورتنا ثورة شباب
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أش�هر ي�وم االثنني امل�ايض بس�احة التغي�ر يف صنعاء 
امللتقى الع�ام للتنظيمات الثورية وذل�ك من أجل العمل 
ع�ىل تحقي�ق أه�داف التنظيم�ات الش�بابية املرابطة يف 
س�احات الث�ورة الس�لمية خاص�ة يف املرحل�ة الراهن�ة 
)مرحلة التصعيد الثوري(، واملرحلة االنتقالية وصوال إىل 
مرحلة بناء الدولة املدنية الديمقراطية الحديثة، ويتكون 
املنت�دى من مجموعة من الش�خصيات والقيادات املدنية 
والسياس�ية والقبلية التي تتمتع بمه�ارات فنية ومهنية 
يتم االس�تعانة به�ا لدعم ومس�اندة الفعالي�ات الثورية 

والتنفيذية للتنظيمات.
وورد يف بي�ان اإلش�هار مس�ودة عمل امللتقى املس�تندة 
إىل ع�دد من املب�ادئ واألهداف أهمه�ا التأكيد عىل تكافؤ 
الف�رص وع�دم التميي�ز القائ�م ع�ىل الجن�س أو اللون 
أو الطائف�ة أو املذه�ب أو االنتم�اء الس�يايس أو الوضع 
االجتماع�ي، واح�رتام حرية التعب�ر والنق�د واالقرتاح، 

والرشاكة يف القرار والتنفيذ.
امللتقى ال�ذي يعمل بالرشاكة م�ع التنظيمات الثورية يف 
س�احة التغير بصنعاء يقدم املس�اعدة والدعم لصياغة 
وتنفيذ رؤى وبرامج الش�باب. منطلقا من عدد من القيم 
الت�ي يراها رضورية ويعمل ع�ىل انجازها خالل املرحلة 
القادمة كالش�فافية واملحاس�بة وبناء الق�درات القيادية 

للفرد واملؤسسات عن طريق الدفع بالتخطيط.

إشهار امللتقى العام 
للتنظيمات الثورية


