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ال���ب���اس���م ال����غ����د  يف  ال����وط����ن  ح���ل���م  امل���دن���ي���ة  ال�����دول�����ة 

الثوار يردون بالتصعيد السلمي
تعز تعيش أسبوعا دمويا وتزف شهداء

ثوابتن��ا الثورية
 استمرار التظاهر والتحرك واالعتصامات السلمية والحرص عىل  أن يتم ذلك يف إطار شعبي بعيداً عن الحزبية 

والطائفية واملذهبية حتى إسقاط النظام.
 النظام الذي نطالب بإسقاطه هو الرئيس وأقاربه دون استثناء ورموز نظامه الفاسدين والذين ثبت تورطهم 

يف قمع وقتل وتجويع هذا الشعب.
بواسطة  النظام  مع  التحاور  أو  الثائر  الشباب  االلتفاف عىل مطالب  أشكال  من  كل شكل  إدانة   

السفارات األجنبية.
 رفض أي وساطة ال تفيض إىل رحيل فوري للنظام ورموز فساده وتلبي كل مطالب الشعب اليمني.

 رضورة التصعيد بما يضمن املزيد من االحتجاجات لفرض الضغط عىل النظام وبطريقة 
سلمية وحضارية.

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

األمريكي  للموقف  رفضهم  الثورة  شباب  يواصل  
لكافة  إدانتهم   معلنني  ثورتهم،  من  والسعودي 

التدخالت اإلقليمية والدولية.
من  عدد  يف  اآلالف  مئات  املايض  األسبوع  وتظاهر 
مجلس  تشكيل  برسعة  تمسكهم  مجددين  املحافظات، 

انتقايل ومنددين بالتدخل السعودي األمريكي يف الشأن 
اليمني.

 ففي العاصمة خرجت مسرية عرص األربعاء  انطلقت 
من ساحة التغيري باتجاه منطقة مذبح و شمالن وصوال 
املشاركون  خاللها  ردد  والستني  الثالثني  شارعي  إىل 
والسعودية  املتحدة  الواليات  بتدخل  املنددة  الهتافات 
من  الدولتان  به  تقوم  وما  اليمنية،  الثورة  مسار  يف 

ذلك  معتربين  للنظام،  محدود  غري  ودعم  ممارسات 
تدخال سافرا يمس بسيادة اليمن ويعادي إرادة الشعب 
اليمني وحلمة بالوصول إىل دولة مدنية يسودها النظام 

والقانون.
الدولية  التدخالت  جميع  وقف  إىل  املشاركون  ودعا 

مسار  يف  واإلقليمية 
اليمنية،  ال��ث��ورة 

عرب اللقاء املشرتك عن خيبة أملة  من املوقف األمريكي 
نظام  ضد  ثورة  يشهد  الذي  اليمن  يف  األوضاع  تجاه 
 33 ال�  عىل  يربوا  ما  منذ  عليه  تسلط  ديكتاتوري 
الرئيس الدوري لتكتل »اللقاء املشرتك«  عاما، واعترب 
املعارض أبو بكر باذيب  القيادي يف الحزب االشرتاكي 
الرئيس األمريكي  التكتل املعارض بمساعد  لقاء قادة 

مخيبا  جاء  املايض  األسبوع  منتصف  برينان  جون 
يتغري  لم  األمريكي  املوقف  أن  وجدنا  وقال:  لآلمال، 
عملية  تتم  لكي  الضغوط  تصعيد  ينوون  ال  وأنهم 

انتقال السلطة.
وأضاف: »أبلغنا برينان أن صحة صالح تتحسن وأنه 
اليمن قريبا وأن األمريكيني نصحوه  العودة إىل  ينوي 

بأال يعود لكنه مرص«.
بعد سلسلة  املشرتك  للقاء  الجديد  املوقف  هذا  ويأتي 
املشرتك  اللقاء  قيادات  احد  كشف  أبرزها  مواقف 
نصبه  تم  الفخ  بمثابة  كانت  الخليجية  املبادرة  أن 

بتواطؤ إقليمي ودويل 
املعارضة  ووقعت 

الثورة  حسم  شباب  من  اآلالف  احتشد 
بساحة التغيري بصنعاء رافضني  الوصاية  
عىل الثورة  من أي جهة، هذا وقد وصلت 
املسرية إىل  أمام وزارة النفط واملعادن ألول 
محذرين  جديًدا.  تصعيًدا  يمثل  مما  مرة 
استنزاف  يف   االستمرار  من  النظام  بقايا 
واحتكاراملشتقات  للبلد  الطبيعية  املوارد 

و  أرسٍة،  خدمة  يف  وتسخريها  النفطية  
النافذين من بقايا النظام والقريبة منهم. 

احتجاجية   وقفة  املتظاهرون  نفذ  كما 
النشيد  مرددين  النفط  وزارة  مبنى  أمام 
املشتقات  بانعدام  ومنددين  الجمهوري 
يف  الثورة  شباب  ناشد  وقد  هذا  النفطية 
بيان لهم القوى الوطنية الحية والتيارات 

عية  االجتما
وج��م��ي��ع 

ك��ش��ف ال��ق��ي��ادي يف 
عبدالله  الجنوبي  الحراك 
وشكك  الناخبي  حسن 
الذي  ال��دور  حقيقة  عن 
يسمى  ما  عنارص  تمارسه 
سيطروا  الذين  بالقاعدة 
زنجبار  مدينتي  ع��ىل 
أن  تبني  قد  قائالً  وجعار، 
اإلحداثيات  يحدد  الذي 
أبني  يف  األمريكي  للطريان 

هو ما يسمى بالقاعدة، والدليل عىل ذلك كما قال استهداف 
منزل القيادي االشرتاكي عيل صالح عباد مقبل ونائب رئيس 
مجلس النواب الشدادي ومبنى املعهد الصحي الذي تتمركز 
فيه قوة من القبائل كانت تقوم بمحاربة عنارص القاعدة، لكن 

الطائرات األمريكية قامت بقصفه«.
يدير شؤون  انتقايل  إىل رسعة تشكيل مجلس  الناخبي  ودعا 
البالد يكون مقره املؤقت يف محافظة حرضموت حتى إسقاط 

صنعاء.
وقال يف بيان »من أجل نرصة الثورة فإن الرضورة تستدعي 

إعالن املجلس االنتقايل«.
وشدد يف بيانه من رضورة عدم تأخري »إنقاذ الثورة وانتزاع 
الشعب  السلطة بشن حرب ضد  االنتصار«، محذراً من قيام 

بدعوى محاربة القاعدة«.
وتأتي ترصيحات الناخبي بعد املعارك الرشسة التي تخوضها 
قامت  بعد  أبني  يف  املرابط   25 اللواء  مع  مسلحة  مجموعات 
وتسليمها  أبني  محافظة  من  األمنية  القوات  بسحب  السلطة 
للمسلحني بهدف ابتزاز الخارج وتخويفهم من خطر القاعدة 
يف حال رحل النظام، وكان رئيس الجمهورية  قال يف كلمة له 
القاعدة  أثناء االحتفال بعيد الوحدة يف شهر مايو املايض أن 
ستستويل عىل محافظات أبني وحرضموت ومأرب وشبوة يف 

حال غادر السلطة.
املحافظات  أبناء  عىل  تنطيل  تعد  لم  النظام  أالعيب  أن  غري 
الجنوبية الذين بدأوا يف طرد املسلحني وتشكيل تحالف قبيل 

للقيام بمهمة حماية مناطقهم.

عاش�ت مدين�ة تعز أس�بوعا 
دموي�ا آخ�ر يف ظ�ل إرصار 
النظ�ام ع�ىل كرس ش�وكة الث�ورة الس�لمية يف املحافظة عرب 
مواصلته ش�ن حمل�ة عس�كرية عنيفة تس�تهدف كل أحياء 
مدين�ة تع�ز وع�دد م�ن املناط�ق يف املحافظ�ة، وجديد هذه 

ش�هيدين  س�قوط  االعتداءات 
امل�ايض وجرح  الثالث�اء  لي�ل 

تظاهرات باملحافظات لرفض الوصاية وإدانة قتل األبرياء بتعز وأرحب

املشرتك يعرب عن خيبة أملة من األمريكيني ويعرتف بـ )الخليجية( فخا

قيادي يف الحراك الجنوبي:  عناصر ما 
يسمى بالقاعدة تزود الطريان األمريكي 

بإحداثيات أرضية

ــــن االســـتـــبـــداد زم
ــــــــــى ــــــــــد وّل ق
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رفضا للوصاية وتنديدا بانعدام املشتقات
وقفة احتجاجية لشباب »حسم الثورة« أمام وزارة النفط
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جمياًل  كان  وكم  وعظيم..  جميل  هو  كم 
الرجال  وقفة  وقف  عندما  وعظيًما 
هذه  أبناء  جراحات  يلملم  وهو  الصادقني، 
دموع  يمسح  وهو  املظلومة..  املحافظة 
وقلب  صادق،  بلسان  يردد  وهو  األيتام.. 
ميلء بالحب واإلحسان إىل كل أبناء اليمن يف 
خطابه الجماهريي بمناسبة املولد الرشيف: 
»سنكون يف طليعة شعبنا، نسقط كل رموز 
البيوت،  م  هدَّ لطاملا  الذي  العميل«  النظام 
الذي  بهم،  واستخف  الناس  عقول  وضلل 
أبناء  من  األبرياء  وقتل  الدماء  وسفك  د،  رشَّ

هذه املحافظة العظيمة والصامدة.
ولقد كانوا فعاًل يف طليعة هذا الشعب الثائر 
ضخمة  مسريات  يف  خرجوا  عندما  وأولهم 
عىل  كانوا  لقد  العميل..  لنظام  هذا  لفضح 
يقفوا  لم  بل  الكربى،  املسئولية  مستوى 
وامتداًدا  سنًدا  صاروا  فقد  الحد؛  هذا  عند 
إلخوانهم يف كل املحافظات، والسيما صنعاء 
وتعز وأبني وعدن. مشاركني لهم يف أحزانهم 

متوجعني  لهمومهم،  حاملني  ومآسيهم، 
عندما  بارد..  بدٍم  يُْقتلون  عندما  آلالمهم 
عندما  والدبابات..  بالطائرات  يقصفون 

يجرفون بالجرافات!!
ن حني  أو عالَّ يَُفتِّشوا عن شخصية فالن  لم 
وا الطرف حني عمي  فتَّش غريهم.. ولم يغضُّ
سواهم؛ بل جمعوا األموال والتربعات واملواد 
الغذائية والصحية، وقالوا: هذا أقل ما نقدمه 

إلخواننا حني رسق غريهم أموال الثورة!
كم هو موقف مرشف عند الله وعند عباده.. 
كم  ونقول:  أنفسنا  ونعاتب  نعود  يجعلنا 
أموااًل  جمعنا  كم  صعدة..  أهل  يا  خذلناكم 
للفراعنة  وطبَّلنا  صفقنا  كم  لقتالكم.. 
صعدة  أهل  يا  تُْقتَلوا  وقلنا:  والظاملني، 

والفرعون يعيش!!!
فأعانكم  خذلناكم؛  حني  بالله  استعنتم  لقد 
الله ولم تعولوا عىل أحد.. لقد اهتديتم بالله 
جولة  كل  يف  الحق  أصحاب  وكنتم  فهداكم، 

حرب.

يف  والحقيقي  الصادق  النموذج  مثلتم  لقد 
الحرجة،  الساعات  يف  واألخوة  االعتصام 
الصادقني؛  وقفة  إىل  تحتاج  التي  واملواقف 
لها..  املواقف وسادًة  أهاًل لهذه  فكنتم بحقٍّ 
الكبرية  الالفتات  يكتب  الغري  كان  حني 
لة  وامُلحمَّ املليئة  القوافل  ويجهز  والعريضة، 

باملواد الغذائية دعًما ومساندة لقاتليكم.
عىل  املدمن  النظام  هذا  وجه  يف  وقفتم  لقد 
بقضيتكم  إيمانًا  وقفتم  األرواح..  إزهاق 
أهل  بأنكم  للجميع  وأثبتم  والعادلة،  ة  امُلِحقَّ
اإليمان والنخوة والحكمة، أصحاب الشجاعة 
العفو  أهل  والكريمة،  فة  املرشِّ واملواقف 
أنتم  بل  بحق،  الوطنيون  أنتم  والتسامح.. 

الوطن.
السلمية  الثورة  أصحاب  بأنكم  لكم  نعرتف 
الفاسد  النظام  هذا  ولكن  َوْهَلة،  أول  من 
املسلح؛  للخروج  والعميل هو من اضطركم 
للدفاع عن أنفسكم وهذا حق لكم نصت عليه 
جميع الترشيعات السماوية؛ فأنتم أصحاب 

السبق يف تحريك الثورات السلمية.
دروًسا  اإلحسان،  يف  دروًسا  علمتمونا  لقد 
دروًسا  علمتمونا  املقدرة،  عند  العفو  يف 
كيف  تعلمنا  منكم  والصفح..  التسامح  يف 
نتعامل مع كل أفراد املجتمع املحسن منهم 
عىل  الدم  ينترص  كيف  أريتمونا  وامليسء، 

السيف.
بكل  توحي  التي  املواقف  هذه  أروع  ما 
اإلنسان  هذا  نحو  والتفاني  الحب  مشاعر 
الذي كرمه الله ورفعه، بينما عمل اآلخر عىل 
كرامته  ويستبيح  ويذلَّه  ويمتهنه  يهينه  أن 

وحتى رجولته!
حول  نلتف  أن  جميًعا  علينا  فالواجب  إذًا 
الرفيعة، وأن نحافظ عىل هذه  هذه األخالق 
التي  اجة..  والوهَّ واملضيئة  الالمعة  النجوم 
لم تبخل قط علينا بالبذل والنصح والعطاء 
وبدون ِمنٍَّة عىل أحد؛ فهم عرفوا بأنه واجب 
السبق  أصحاب  وكانوا  فبادروا  عليهم 

واملسارعة.
سالٌم عليكم من ُمحبٍّ مغرم بكم يا أرشف 
رشف  تحية  الناس..  أعز  ويا  الناس.. 
محافظة  يف  إخواننا  لكل  وتعظيم  وإجالل 
املجاهد  السيد  رأسهم  وعىل  وغريها  صعدة 
الحوثي-  الدين  بدر  بن  امللك  عبد  القائد/ 

حفظه الله ورعاه.

محمد  نارص  عيل  ضم  الذي  الشهري  اللقاء  بعد 
لقاء  هناك  كان  صنعاء  يف  صالح  عبدالله  وعيل 
آخر يف يوم 15 سبتمرب 1981م، يف مدينة تعز، 
نتائج  بحث  لجنة  تشكيل  عىل  فيه  اتفقا  حيث 
لجان الوحدة، وتقديم التصورات بشأن التنظيم 
اليمنية.  بالوحدة  للتعجيل  املوحد،  السيايس 
املوافق 1981/11/30م  بعدها يف يوم االثنني 
قام عيل عبدالله صالح بزيارة إىل عدن، وكانت 
الشطر  من  رئيس  بها  يقوم  التي  األوىل  املرة 
حظي  وقد  الجنوبي.  للشطر  بزيارة  الشمايل 
أبناء عدن  عيل صالح باستقبال مهيب من قبل 

وتمخض هذا اللقاء عن االتفاق عىل ما يأتي:
رئيسا  يرأسه  األعىل  اليمني  املجلس  إنشاء 
الوحدة،  اتفاقيات  تنفيذ سري  ملتابعة  الشطرين 

واإلرشاف عىل لجان الوحدة.
تشكيل سكرتارية للمجلس األعىل اليمني.

الشطرين  قيادات  من  وزاري��ة  لجنة  إنشاء 

املتفق  املشرتكة  املشاريع  تنفيذ  عىل  لإلرشاف 
التنموية  الخطط  بني  التنسيق  وضمان  عليها، 
الدراسات  وتقديم  واالجتماعية،  االقتصادية 
كل  الوزارية  اللجنة  تجتمع  أن  واملقرتحات عىل 
اجتماعات  تكون  أن  تقرر  بينما  أشهر،  ثالثة 

املجلس اليمني األعىل كل ستة أشهر.
وتم االتفاق املبدئي بني وزيري داخلية الشطرين 
بالبطاقة  الشطرين  بني  املواطنني  تنقل  عىل 
من  العسكرية  املواقع  وإزال��ة  الشخصية، 

األطراف، وإنشاء عدد من الرشكات املشرتكة.
واإلعالمي،  والثقايف  الرتبوي  الصعيد  عىل  أما 
مشرتكة  مدارس  إنشاء  عىل  االتفاق  تم  فقد 
الشطرين  بني  للطلبة  والسماح  األطراف،  يف 
االلتحاق بأقرب مدرسة إىل محل إقامتهم، كذلك 
املناهج،  بتوحيد  للقيام  مشرتكة  لجنة  تكليف 
إضافة إىل عمل برامج إعالمية مشرتكة، تذاع يف 
اليمني  الشعب  وقت واحد، والتعريف ببطوالت 

ونضاله الوطني.
السياسة  بشأن  االتفاقيات  من  جملة  وهناك 
والدويل،  القومي  الصعيدين  عىل  الخارجية 
وانعقدت  اللقاءات،  تلو  اللقاءات  تتابعت  وقد 
اليمني منذ  للمجلس األعىل  الدورات  العديد من 
هذه  تجمدت  بعدها  1985م،  إىل  1981م  عام 
عدن،  يف  حدثت  التي  األحداث  نتيجة  اللقاءات 
كانت  التي  1986م،  يناير   13 مؤامرة  وهي 
انقالبا قاده الرئيس عيل نارص محمد وأنصاره 
ضد الشهيد عبد الفتاح إسماعيل وأتباعه، والتي 
عنرت،  نارص  أحمد  عيل  الشهيد  ضحيتها  راح 
عبدالفتاح  والشهيد  هادي،  شائع  عيل  والشهيد 
جثته  ألن  مجهوال؛  ظل  مصريه  لكن  إسماعيل، 
السيايس  املكتب  قاعة  يف  موجودة  تكن  لم 
ينطبق  وهذا  االغتيال،  عملية  فيه  نفذت  الذي 
اختفت  الذين  الدولة  قيادات  من  العديد  عىل 

جثامينهم، ولم يعرف مصريها حتى اليوم.
وعىل إثر هذا االنقالب والذي انترص فيه أنصار 
عبدالفتاح وعيل عنرت لجأ عيل نارص وأتباعه إىل 
صنعاء، مما يوحي بعالقة مشبوهة لعيل عبد الله 
صالح بتلك األحداث، ثم طرح موضوع الوحدة 
يف  فيها  النظر  وأعيد  الطرفني،  بني  أخرى  مرة 
الوحدوية،  عدن  اتفاقية  ووقعت  1988م، 
الحزب  يف  املنترص  الطرف  فيها  اشرتط  والتي 
االشرتاكي اليمني بقيادة عيل سالم البيض األمني 

من  وأتباعه  نارص  عيل  خروج  للحزب  العام 
ع اتفاق عدن التاريخي يف الثالثني  صنعاء، ثم ُوقَّ
التي  للمشاورات  مواصلة  1989م،  نوفمرب  من 

تمت من قبل قيادات الشطرين.
قيادتي  لكامل  اجتماع  أول  صنعاء  وشهدت 
العام  األمني  البيض  سالم  عيل  يف  ممثلة  الوطن 
صالح  سالم  ومعه  اليمني،  االشرتاكي  للحزب 
الوزراء  من  وعدد  املساعد  العام  األمني  محمد 
الجنوبي،  الشطر  من  الرئاسة  هيئة  وأعضاء 
صالح،  عبدالله  عيل  كان  الثاني  الطرف  ويف 
مجلس  وأعضاء  الشورى،  مجلس  رئيس  ومعه 
للمؤتمر  الدائمة  اللجنة  وأعضاء  الشورى 
الشعبي العام وكبار املسؤولني من العسكريني، 
وكان ذلك يف الفرتة 24-27 رمضان 1410ه� 
املوافق 19-22 إبريل 1990م، حيث تم االتفاق 

عىل املواد اآلتية:
املادة )1(: أن يكون يف يوم 22 مايو 1990م بني 
وجمهورية  اليمني  العربية  الجمهورية  دولتي 
اندماجية  وحدة  الشعبية  الديمقراطية  اليمن 
لكل  الدولية  الشخصية  فيها  تذوب  كاملة، 
منهما يف شخص دويل واحد يسمى »الجمهورية 
للجمهورية سلطات ترشيعية  اليمنية«، ويكون 

وتنفيذية وقضائية واحدة.
املادة )2(: بعد نفاذ هذا االتفاق يُكّون مجلس 
للجمهورية اليمنية مدة الفرتة االنتقالية، يتألف 

يف  بينهم  من  ينتخبون  أشخاص،  خمسة  من 
ونائبًا  الرئاسة  ملجلس  رئيًسا  لهم  اجتماع  أول 
الرئاسة  تشكيل  ويتم  املجلس،  ملدة  للرئيس 
مشرتك  اجتماع  قبل  من  االنتخابات  طريق  عن 
واملجلس  األعىل  الشعب  مجلس  رئاسة  لهيئة 
اليمني  الرئاسة  مجلس  ويؤدي  االستشاري، 
قبل  املشرتك  االجتماع  هذا  أمام  الدستوري 

مبارشة مهامه.
وستة  سنتني  انتقالية  فرتة  تحديد   :)3( املادة 
أشهر ابتداء من تاريخ نفاذ هذا االتفاق ويتكون 
كامل  من  الفرتة  هذه  خالل  النواب  مجلس 
األعىل  الشعب  الشورى ومجلس  أعضاء مجلس 
باإلضافة إىل عدد )31( عضًوا يصدر بهم قرار 
النواب  مجلس  ويمارس  الرئاسة،  مجلس  من 
الدستور  يف  عليها  نص  التي  الصالحيات  كافة 

عدا انتخاب مجلس الرئاسة وتعديل الدستور.
التوقيع  وتم  أخرى،  مواد  تسع  إىل  باإلضافة 

عليها مع املصادقة عىل إلغاء دستور الدولتني.
القادمة: - كيف تم اإلعالن عن  الحلقة  يتبع يف 

وحدة 22 مايو؟ 
- ما هي الرصاعات التي ظهرت عىل السطح؟

- اتفاقية األردن. - وثيقة العهد والدم.

أمريكا كالحية، ناعم ملمسها، قبيح جوهرها، دائما ما تغدر بحلفائها، وتتخلص 
من أدواتها، وبرغم النماذج الكثرية لضحايا واشنطن من الزعماء والقادة، لم يتعظ 
من يفرتض بهم االتعاظ، ومنهم من اكتوى بنارها وكادت تودي بحياته صواريخها، 
من  بوحي  والوعيد  التهديد  إليهم  ويوجه  شعبه،  أبناء  معاداة  يف  يمعن  ذلك  ومع 
شياطني البيت األبيض، يصدق عىل أولئك قول الله تعاىل: ﴿فطبع عىل قلوبهم فهم 

ال يفقهون﴾ صدق الله ا لعظيم.
وال  يفهمون  ال  بحيث  القيم،  وغياب  الضمري،  موت  من  حالة  يف  أصبحوا  لقد  نعم 
يعقلون، فارتموا يف أحضان األمريكان إىل النهاية، وأصبحت هي مالكة أرواحهم، 
ومن لها الحق يف تقرير مصريهم، ومنحهم حق الحياة أو التعجيل بهم اىل مقابر 
التاريخ، ال صداقة مع أحد تدوم.. وال وفاء ألحد يستمر.. هذا هو املنطق السيايس 
األمريكي يف التعامل مع األنظمة العميلة يف كل زمان ومكان.. منطق الغدر هذا ال 
يستثني أحدا.. ليس فيه مكان لحليف أو صديق.. الجميع سواسية.. املعيار الوحيد 
هو املصلحة فقط، ليس لألخالق مكان.. ليس لحقوق الصداقة مكان.. ال مكافأة 
مكان  ال  العم سام..  نفسه يف خدمة  أفنى  الذي  الحليف  أو  للصديق  نهاية خدمة 
لحقوق اإلنسان أو أية مصطلحات أو مفاهيم أخرى تحمل شبهة أي يشء يتعلق 

ب�..اإلنسانية!!
وحلفائها  بأصدقائها  الغدر  يف  الطويل  املتحدة  الواليات  تاريخ  ورغم  أنه  الغريب 
تراجع  أو  بأدوارهم  القيام  قدراتهم عىل  استنفاد  بعد  عنهم  وتخليها  الحكام،  من 
قوتهم ونفوذهم،  وظهور بديل يمكنه أن يقدم خدمات أكرب، إال أنه لم يستفد من 

ذلك التاريخ أحد.
وما جرى مؤخرا مع صدام حسني يف العراق، وبعده مع برويز مرشف يف باكستان، 
الذي تخلت عنه أمريكا دون رحمة، يمثل عينة فقط من مسلسل الغدر األمريكي 
بالحلفاء واألصدقاء، ولم يشفع ملرشف عند سيده »بوش« انه حليفه القوي املتفاني 
يف خدمته، فقد فتح له باكستان عىل مرصاعيها، وجعلها جرسا للوثوب عىل جارتها 
افغانستان بحجة التعاون يف مكافحة اإلرهاب. وكان بوش يسلمه قوائم أسماء كل 
من يريد اعتقالهم من مواطنيه ومواطني دول إسالمية اخرى، حتى دون دليل إدانة 

يوجه ضدهم، فيجمعهم مرشف، ويسلمهم له عن طيب خاطر.
ورغم ان الواليات املتحدة قد تخصصت عرب عقود طويلة يف بيع حلفائها وأصدقائها 
بمجرد أن تجد البديل األفضل، أو تراهم آيلني للسقوط، فغالبا ما تكون هي السبب 
بحاكم  أمريكا  تغدر  أن  وما  يتعظون،  ال  الحكام  أن  إال  السقوط  هذا  يف  الرئييس 
حتى يتطوع آخر، ويقدم نفسه لها ك�«عميل مرشح«، عىل أمل أن تكون هي رأس 
النهاية  األيام ليجد يف  الحكم، وتدور  للقفز عىل كريس  التي سيستخدمها   الحربة 
الغدر بانتظاره، وربما ترفض حتى استقباله يف بالدها، ولو للعالج؛ ألنها ببساطة 
استنفدته، حتى سقط يف أعني شعبه، وال تريد أن تراهن عىل جواد خارس، بل تريد 
أن تراهن عىل البديل، وغالبا ما تكون قد أعدته، أو أعد هو نفسه، وعرض خدماته 

عليها كبديل أفضل.. وهكذا!!!
وقد ذكر الكاتب املرصي مجدي كامل قصة سقوط عدد كبري من الحكام والزعماء 
والقادة من حلفاء واشنطن الذين حاولوا االستقواء بها، أو التقرب إليها عىل حساب 
شعوبهم، يف بعض منشوراته، ورشح كيف غدرت بهم، وتخلت عنهم، أو بمعنى أدق 
اإلعالمية  اآللة  »شياطني«، مستخدمة  إىل  »مالئكة«  من  فجأة، وحولتهم  »باعتهم« 
الشيطانية الكبرية، وتشهد أغلفة عدد مجلة »تايم« األمريكية عىل هذا الغدر فشتان 
بني موضوع وصورة غالف الحاكم عندما يكون مالكا يف أعني واشنطن، وموضوعه 
وصورته عىل الغالف بعد أن يحولوه إىل مجرم وقاتل وديكتاتور! وقد ذكر أيضا 
تجربة عدد من القادة يف العالم، منهم الرئيس الباكستاني برويز مرشف، وتجربة 
ماركوس،  فرديناند  الفلبيني  الرئيس  وتجربة  بهلوي،  رضا  محمد  إيران  شاه 
وادوارد  حسني،  صدام  العراقي  والرئيس  بنما،  رئيس  نوريجا  مانويل  وتجربة 
ديكتاتور  وبينوشيه  إندونيسيا،  رئيس  وسوهارتو  جورجيا،  رئيس  شيفارنادرزه 
تشييل، وباتيستا ديكتاتور كوبا، وموبوتو رئيس الكونغو، وبي ناظري بوتو رئيسة 
حاكم  أكاييف  وعسكر  هاييتي،  رئيس  اريستيد  وجان  السابقة،  باكستان  وزراء 

قرغيستان وغريهم وغريهم.. 
فمتى يأتي زمن اليقظة للوقوف عىل الخطأ التاريخي الكبري الذي يقع فيه أي حاكم 
إذا اعتقد ولو لربهة أو للحظة واحدة أن أية قوة عظمى خارجية يمكن أن تضمن له 
االستمرار يف السلطة، ألن الضمانة الوحيدة هي شعبه، والتاريخ شاهد عىل القوى 

العظمى كيف كانت تغدر بأصدقائها، وتراهن عىل البديل لتبدأ اللعبة من جديد!!

اليمني إىل ميدان ألكرب ثورة يف هذا  لقد آن لنا نحول الوطن 

الفردية وان ننطلق  العقليات واألساليب  العرص وأن نتجاوز 

يف مسريتنا الثورية من منطلق الوحدة ال من منطلق االنقسام 

وحدة  الفكر  وحدة  الجماهري  وحدة  الثورية  القوى  وحدة 

الشعور  من  ننطلق  والقرار  الرشاكة  وحدة  والبناء  العمل 

الجدي بالخطر ومن الثقة األكيدة وتستمد العون والنرص من 

الله العزيز القهار تبدأ الثورة كبستان عريض أنبت التفاح إىل 

جانب الوسج وأنبت الرمان إىل جانب الحسك و انبت النخيل 

إىل جانب العثرب.

الفزع  عند  يضعفون  الذين  إىل  بحاجة  ليست  بالدنا  وإن 

ويكثرون عند الطمع وفاء لألرض والشعب اليمني وإخالصا 

الذين  للشهداء  السلمية ووفاء  الشباب  ألهداف ومبادى ثورة 

سقطوا من اجل انتصار مبادئها وأهدافها

ونؤكد نحن الشباب الثورة ومعنا كل جماهري الشعب الثائرة 

بأن الشعب اليمني بأجياله الحارضة والالحقة لن ينىس الدور 

القذر واملشني الذي لعبته ومارسته اململكة العربية السعودية 

إىل  أدى  مما  الشباب  ثورة  عىل  والعدوان  التآمر  يف   وأمريكا 

تأخر الحسم ولكننا نقول لهم نحن قادمون ورب الكعبة نحن 

ماضون يف التصعيد عىل كل املستويات 

الناجحة  الثورات  عرص  ونلتمسه  نعيشه  الذي  العرص  وان 

عرص الجماهري املسلحة بالوعي والفكر كيف ال وقد استلهموا 

ثوراتهم من ثورات األئمة عليهم السالم يف الخروج عن الظلمة.

ما  يكن  ولم  الثائرين  الشباب  يمثل  ال  واإلغتيال  القتل  مبدأ 
حادثة استهداف مسجد النهدين ومحاولة اغتيال صالح أو 
املنفذون  نتائجها أحد أهداف ثورة الشباب ولم يكونوا هم 
السرية  بحسن  شهادة  اىل  يحتاجون  ال  وهم  املوعزون  أو 

والسلوك النظام الفاسد أو من غريه..
وسواء عاد الرئيس أو لم يعد فهذا لن ينهي الثورة أو يوقفها وليست 
ضد  انطلقت  الثورة  ألن  الرئيس  شخص  يف  محصورة  أبدا  املشكلة 
رموز الفساد وتحكمهم باملؤسسة العسكرية واملال العام واإلعالم وهو 

ما لم يتغري اثناء تواجد صالح وبعد مغادرته..
ومن الطبيعي أن ظهوره عىل شاشة التلفاز سيكون حافزا يقوي من 
همم شباب الثورة و يعيد الزخم اىل ساحات االعتصام ومن شأنه أيضا 
إعادة روح التحدي والثبات واالستمرار طريق الخالص حتى اسقاط 

النظام بكل شخوصه وقيمه ومفاسده..
مثلما لم نطلق الزغاريد لخروج صالح من البلد فال تعنينا أيضا عودته 
إنما يهمنا  نظامه الفاسد املسنود بالتدخل الدويل واإلقليمي السافر يف 
الشأن اليمني والتآمر عىل مستقبل شعبه وحلم أجياله يف العيش الحر 

الكريم واملستقل..
لعل بقايا النظام املستبد تظن مخطئة أن التلويح بعودة رأس النظام 
وهم  وهو  السلمية  اليمني  الشعب  لثورة  القاضية  الرضبة  يمثل 
سيكتشفوه مبكرا وسيندمون عىل االستمرار يف تجاهل ارادة الشعب 
العوام  بعض  استعطاف  يف  النظام  ينجح  وقد  مطالبه  عند  والنزول 
واملنتفعني لبعض الوقت لكنه سيلجأ اىل حماقات جديدة تؤكد إفالسه 
وتدمري  والقرى  املدن  وقصف  والقتل  البطش  غري  يمتلك  يعد  ولم 
املساكن عىل النساء واألطفال وهي الحماقات التي تؤدي اىل نزع بقايا 

األقنعة املزيفة التي تحاول آيادي اإلثم التجمل خلفها..
إن من سعى اىل تصوير خروج عىل صالح بتلك الطريقة التي تسبب 
وتقديمها  عودته  يستثمر  أن  يريد  النهدين  جامع  استهداف  فيها 
هزيمة معنوية ومادية للثورة وبمثابة والدة جديدة لديكتاور يجب أن 
يسقط اليوم وليس غدا، واملطلوب من شباب الثورة والقوى والتيارات 
املساندة للثور االستفادة من ما مىض والتصويب نحو املستقبل القريب 

بأهداف واضحة ومحددة ال تختلف حولها الرؤى وال تتباين اآلراء.
حلفائها  وبعض  السياسية  واألحزاب  املعارضة  أن  القول  نافل  من 

جنوا خالل الشهور املاضية عىل ثورة الشباب وأسهموا يف محارصتها 
للتخفف  فسارعوا  للثورة،  انتصارا  صالح  عىل  خروج  أن  منهم  ظنا 
املفاوضات  موائد  نحو  الساحات  من  وانسحبوا  الثوري  الخطاب  من 
لقطف ثمار الدماء التي سالت واألرواح التي أزهقت لوحدهم واالنفراد 
بعض  بيت  ولربما  غريهم،  دون  اليمني  الشعب  باسم  بالتفاوض 
أولئك سوء النية وركبوا موجة الثورة بخبث طوية هدفها الوصول اىل 

السلطة واإلنفراد )بالكعكة( وقد خابوا وما بيتوا...
صوته  وصدى  العليلة  صالح  صورة  تهزهم  من  فقط  أولئك 
لم  فرهانهم  الثورة  وشباب  اليمني  شعبنا  أبناء  أما  الشاحب 
يكن يوما عىل طاغية من الطغاة، ولم تكن اهدافهم رخيصة وال 

تطلعاتهم أنانية وحزبية أو فئوية..
أحد  غزوة  يف   املسلمني  تراجع  بسيناريوا  يذكرنا  حدث  ما  لكن 
حينما خالف املؤلفة قلوبهم أوامر الرسول الكريم صىل الله  عليه 
وآله وسلم بالبقاء يف جبل أحد لحراسة ظهر املسلمني ولكنهم رأو 
مشهد تراجع املرشكني فانتابتهم حالة الطمع والجشع وانحدرت 
هممهم ورخصت أهدافهم يف الحصول عىل بعض الغنائم، وكانت 
الثغرة التي طعن منها املؤمنون الصادقون املخلصون قال تعاىل: 
فشلتهم  إذا  حتى  بإذنه  تحسونهم  إذ  وعده  الله  صدقكم  ﴿ولقد 
وتنازعتم يف األمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من 

يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة﴾
التي  وغيابه  الرئيس  ظهور  سيناريوهات  عنه  يغيب  البعض  لعل 
الثورة  عىل  االلتفاف  هدفه  أمريكي سعودي  تأتي يف سياق مخطط 
يف  عودته  وإمكانية  بتعافيه  التلويح  عرب  الشباب  مطالب  وأجهاض 
عىل  للحصول  وذلك  بها  املرتبطة  التقليدية  والقوى  املعارضة  وجه 
معالم  رسم  اىل  املطاف  نهاية  يف  تفيض  التي  التنازالت  من  مزيد 
واملصلحة  التصور  وفق  اليمنية  للجمهورية  السياسية  الخارطة 
االمريكية السعودية.. وإال فما هو الجديد الذي يمكن ان يفعله صالح 
املفلس ولم يفعله من قبل خاصة وقد أصبح عىل تلك الحالة املرضية 

التي تبعث عىل الشفقة...
والسجون  والقصف  والقذائف  والقتل  الرصاص  سوى  ليس 
السالح  سلف  كما  لكنها  العائيل  النظام  بقايا  أيدي  يف  مازالت 

الذي سيصيبه يف مقتل... 

أحمد صالح عيل عثمان 

صعدة الجريحة تلملم جراحاتنا  
السعيد من اتعظ بغريه 
مكافحة اإلرهاب ومصري 

الجنرال برفيز مشرف

 انتصار الهدايل * 

الوحدة والنتائج املبيتة 

القضية  الجنوبية )2( 

أجراس الحرية 
حسني محمود 

صالح سيعود، صالح لن يعود 

* رئيسة لجنة الحقوق والحريات يف االتحاد العام لشباب 

الثورة، نائب املنسق العام لتحالف أبناء الجنوب.
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عىل  التغلب  من  أخريا  صعدة  تمكنت 
استعادت  أوجاعها،  ومللمة  جراحها 
قلبها الجريح، وفؤادها املكلوم من بني 
من  الكالب،  وأنياب  الذئاب،  مخالب 
املتاجرة  ومافيا  اللصوص،  بني عصابة 
بالوطن، األرض واإلنسان، لسان حالها 
لله  ﴿العزة  تعاىل   الله  قول  يحكي 
صوتها  وصدى  وللمؤمنني﴾  ولرسوله 
املوت  أكرب«،  »الله  اآلفاق  يف  يرتدد 
وإلرسائيل،  األكرب،  الشيطان  ألمريكا 
العميلة  الحكومات  من  وألدواتهما 

واألنظمة العشائرية املأجورة.
الشوارع  تغمر  البرش  من  هائلة  أمواج 
املتأمل  يتجاوز  أسبوع،  كل  الرئيسية 
بكثافة  املتحركة  األشباح  يف  اللبيب 
وحرارة ذلك املشهد الحيس، وينتقل إىل 
األوىل  البدايات  مشاهد  من  آخر  مشهد 

لبزوغ الفجر.
وجه  يف  املشاهد  تلك  ذاكرتي  اختزلت 
فيها  تراءت   واحدة  وقبضة  واحد 
املجاهد  املجدد  العالمة  السيد  شخصية 
بدأ  حني   .. الحوثي  الدين  بدر  حسني 
املؤمنني الصادقني  بمعية ثلة قليلة من 
يف وضع اللبنات األوىل من رصح املجتمع 

الحر، والقوي، الحي والفاعل..
ضحايا  تمنح  حارضة  الحسني  روح 
الظلم والطاغوت الطاقة الكافية للملمة 

الجراح وهزيمة املستحيل..
املظلومية،  االضطهاد،  من  سنوات  بعد 
الثبات،  التضحية،  الصرب،  القهر، 
أصبحت  العزم،  وقوة  الرؤية،  وضوح 

صعدة هي الحسني..
االستكبار  وعبيد  الرش  أئمة  عمل  لقد 
األساليب  ومختلف  الوسائل  بكافة 

من  و)األمة(  صعدة  قلب  انتزاع   عىل 
جسدها،  عن  روحها  وفصل  أحشائها، 
وملا فشلوا نعتوه باملتمرد والخارج عىل 
والجبل،  السهل  عليهم  فرد  الرشعية، 
البرش:  من  واملاليني  والحجر،  الشجر 

»حسني منا ونحن من حسني«.
حني  القلوب  وخشعت  األرجاء  اهتزت 
القائد  رصخة  السماء  إىل  صعدت 
منطلقة من ألف ألف لسان: الله أكرب.. 
وتبت  إلرسائيل..  املوت  ألمريكا..  املوت 

يد العمالة والخيانة واالرتهان..
ظالم  بدد  )بدر(  الحسني،  هو  ذلك 
املستضعفني،  ليل  وأضاء  املستعمرين، 
الجماهري  ريشة  يوم  كل  يف  ترسمه 
الثائرة، والقبضات املرفوعة، والحناجر 

املبحوحة.
عمالئكم،  من  جربوتكم،  من  أكرب:  الله 

من  دعاياتكم،  من  جحافلكم،  من 
أساطيلكم، من ثرواتكم، من كيدكم، من 
ورخص  أساليبكم،  دناءة  من  خبثكم، 

أهدافكم.
تلك هي صعدة مدينة الحرية والسالم، 
بدر  حسني  هو  من  للعاملني  تحكي 

الدين.
فرصة  لك  املقام وسنحت  بك  اتسع  لو 
واالقرتاب  اليها  لالستماع  العزيز  أخي 
من ساحتها لوجدتها تهتف كل أسبوع 
الحسني  إن  لحظة:  وكل  يوم  كل  بل 
وضمري  الجهاد  وفعل  الثورة   شعلة 
األمة وقلبها، إنه بلسم جراحها وجذور 

ماضيها، وخارطة مستقبلها.
إنه سليل زيد القائل : »من أحب الحياة 

عاش ذليال«. 
***

إىل  ينسبونه  بما  الظاملون  تبجح  طاملا 
وجرائم  اإلرهاب،  فضائع  من  املسلمني 
عواطف  لها  تندى  التي  الحروب 
أمامنا  ارتسموا  وطاملا  اإلنسانية، 
للحقوق،  الحارس  املتحرض  بصورة 
املساواة،  إىل  الداعي  للهمجية،  املحارب 
الحقيقة  أين  ولكن..  للسالم،  الراعي 
نستخرجها  أن  نستطيع  هل  ترى؟  يا 
الزمان،  ومدونات  األيام،  سجالت  من 
لقساة  معرفتها  الوقائع  تنكر  هل 
الزمان  قديم  يف  األكباد  غالظ  القلوب، 
وَقْلُع  الرقاِب،  َقْطُع  كان  َمْن  وحديثه؟ 
تشيب  وما  األطراف،  وتَْمِزيُق  العيون، 
من  الجلود  له  وتقشعر  النوايص،  له 
الطعام  من  عندهم  أشهى  التنكيل- 
فظائع  قرأ  من  ذلك  يعرف  والرشاب، 
وَمْن  خان،  وجنكيز  هوالكو،  املغول، 

فالحرب  البرشية؛  ألفنوا  اْستََمرُّوا  َلِو 
أرواح  أزهقت  والثانية  األوىل  العاملية 
إنسان، والفرنسيون  مائة مليون  قرابة 
واإليطاليون  الجزائر،  يف  مليونني  قتلوا 
وارتكبوا  الليبي،  الشعب  نصف  قتلوا 
يف الحبشة فظائع تشيب لهولها رؤوس 
األطفال، واملستعمر األوربي أَبَاَد الهنود 
الحمر يف أمريكا، واستعبد نصف قارة 
إفريقيا، ثم َشكََّل الِبيُْض َدْوَلًة عنرصية 
أكلت  َداِخِليًَّة  أمريكا خاضت حروبًا  يف 
دولة  استقرت  وملا  واليابس،  األخرض 
الحرية  ورسخت  الديمقراطية،  امريكا 
حرب  يف  بجيشها  ْت  َزجَّ واملساواة- 
تلك  سكان  فيها  تساقط  بفيتنام  قذرة 
الفتاكة،  القنابل  بفعل  كالذباب  البالد 
القنابل  ألقت  التي  نَْفُسَها هي  وأمريكا 
ربع  فأحرقت  اليابان؛  فوق  الذرية 

زالت  وما  لحظات،  يف  إنسان  مليون 
الصليبية  والحروب  اليوم،  إىل  آثارها 
األلوف  مئات  بإزهاق  ومدانة  متهمة 
من األبرياء، وحني دخلوا القدس جزروا 
أهلها بوحشية مفرطة؛ فذبحوا سبعني 
أطفال و شيوخ  أيام من  ألفا يف سبعة 
هؤالء  وحشية  إن  بل  ورجال،  نساء  و 
خلفت عرشة ماليني قتيل بني الكاثوليك 
حولها  وما  بريطانيا  يف  والربوتستانت 
يف  التفتيش  ومحاكم  عقود،  خالل 
و  الجلوُد،  لبشاعتها  تقشعر  أسبانيا 
البلشفية  والثورة  النوايص،  تشيب 
قتلت  وستالني  لينني  بقيادة  الشيوعية 
خمسة وعرشين مليونًا، وها هي العراق 
ثالثة  يزيد عىل  أو  يقارب  ما  فقدت  قد 
ماليني إنسان، ولو أضيف قتىل معارك 
فعله  وما  والكويت  إيران  مع  صدام 
العرشة  لتجاوز  مجازر  من  بشعبه 
أما  واملعوقني،  الجرحى  غري  ماليني، 
حوايل  أباد  فقد  للعراق  الغرب  حصار 
مليوني طفل عراقي، وال ننىس ما لحق 

الصهيوني  االحتالل  منذ  بفلسطني 
أصابت  التي  األخرية  غزة  أحداث  حتى 
وما  شاهده،  ما  لهول  بالرعب  العالم 
جرى يف حرب لبنان األوىل واألخرية، كل 
الجهنمية  الحربية  اآللة  حصدته  ذلك 
مخزون  ذلك  كل  الغرب،  أنتجها  التي 
حرب  انفجرت  وَلِو  التاريخ،  ذاكرة  يف 
واستخدم  بالله،  والعياذ  ثالثة،  عاملية 
لودع  الله-  سمح  ال  النووي  السالح 
َكاِئٍن َحيٍّ عىل وجه األرض؛  ُكلُّ  اْلَحيَاَة 
والرحمة،  املحبة  دين  فهو  اإلسالم،  أما 
النظر  دون  جميعا،  الناس  وسع  الذي 
تعلن  إن  قبل  من  لون،  أو  جنس  إىل 
دون  ومن  البرش،  حقوق  مواثيق  األمم 
مظاهرات  يف  املضطهدون  يخرج  أن 
احتجاجية تطالب باملساوات، جاء النبي 
للعاملني  رحمة  فهو  الرحمة،  برشيعة 
ورشيعته  يرس،  ودينه  الله،  وصفه  كما 

حزٌم وعدل:
     رحمٌة ُكلُُّه َوَحْزٌم َوَعْزمٌ 

         َوَوَقاٌر وِعْصَمٌة َوَحيَاُء

قال اإلمام القاسم الريس عليه السالم: »ويف تذكري 
الله بإهالكه للقرى، ما يقول الله سبحانه مذكراً، 
َة اْلبَْحِر إِذْ يَْعُدوَن  ﴿َعِن اْلَقْريَِة الَِّتي َكانَْت َحارِضَ
ًعا  رُشَّ َسبِْتِهْم  يَْوَم  ِحيتَانُُهْم  تَأِْتيِهْم  إِذْ  بِْت  السَّ يِف 
َويَْوَم اَل يَْسِبتُوَن اَل تَأِْتيِهْم َكذَِلَك نَبْلُوُهْم ِبَما َكانُوا 
ِلَم تَِعُظوَن َقْوًما  ٌة ِمنُْهْم  أُمَّ َقاَلْت  َوإِذْ  يَْفُسُقوَن * 
اللَُّه ُمْهِلُكُهْم أَْو ُمَعذِّبُُهْم َعذَابًا َشِديًدا َقالُوا َمْعِذَرًة 
ا نَُسوا َما ذُكُِّروا ِبِه  إىَِل َربُِّكْم َوَلَعلَُّهْم يَتَُّقوَن * َفَلمَّ
وِء َوأََخذْنَا الَِّذيَن َظَلُموا  أَنَْجيْنَا الَِّذيَن يَنَْهْوَن َعِن السُّ
ِبَعذَاٍب بَِئيٍس ِبَما َكانُوا يَْفُسُقوَن﴾ ]األعراف: 163 
� 165[، فكان أهل القرية ثالَث فرق، نسبها الله 
إىل العتاء والفسق، وفرقة من الفرق الثالث معذرة 
مقرصة، وفرقة منهن واعظة ناهية مذكرة، تنهى 
من عتا، عن الفسق والعتاء، وتذكر بما يجب لله 
من الطاعة والرىض، فلم يذكر الله تبارك وتعاىل يف 
خربه عنهم، أنه جل جالله، عن أن يحويه قول أو 
يناله، أنجا منهم، إال من أمر ونهى، وكان واعظاً 
منبهاً، وداعياً لهم إىل الله ُمسِمعاً، وُمِقبِّحاً لعتاهم 
ُمَشنِّعاً، لم يذكر سبحانه عمن خلًّصه وأنجاه، أنه 
أقام مع َمن وعظه ونهاه، يف محل الفسق والعتا، 
وال أسبت معهم يف قريتهم سبتاً، وال استحل فيها 
قراراً.  العتاء  بعد  فيها  معهم  قر  وال  جواراً،  لهم 
وكيف يقيمون معهم يف القرية، مع ما أظهروا لله 
ويوقنون  عياناً،  فيها  يرونها  املعصية،  من  فيها 
بها إيقاناً، َللَُّه كان أجل يف صدورهم جالالً، وأكرب 
يه  َمشآقِّ أن يجاوروا  أمراً وشأناً، من  يف نفوسهم 
ه ويعصيه،  وَمعاصيه، أو يقيموا جرياناً ملن يشآقِّ
وهم لو � جاورهم جاٌر يف أنفسهم بما يسخطون، 
أو بكثري من األذى واملكروه هم له ساخطون، ال 
يقدرون له عىل دفاع، وال منه إىل امتناع � ملا أقاموا 
ساعًة واحدًة معه، وال سيما إذا كان ال يقدر أحد 
التي  الله  بمساخط  فكيف  يدفعه،  أن  عىل  منهم 
هي يف صدورهم أعظم، ولقلوبهم أحرق وآلم، ما 
يحل توهم ذلك عليهم، وال نسبة يشء منها إليهم، 
والحمد لله رب العاملني، ونعوذ بالله من مجاورة 

الظاملني«.
يف  نفسك  لتضع  القارئ  أيها  دورك  جاء  وهنا 
أنت  أين  األهم،  السؤال  أمام  مصارحة  لحظات 
من  أنت  هل  بالدك،  يف  حولك  يحدث  مما  اليوم 
الثائرين  من  أم  الساكتني؟  من  أم  املعتدين؟ 

اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر؟

من قصص القرآن 
الكريم

رحمة للعاملني
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تظاهرات باحملافظات

تعز تعيشاملشرتك يعرب

وقفة احتجاجية

الحسم  ذاته عىل رضورة  الوقت  يف  مشددين 
املؤيدة  السياسية  القوى  ورضوخ  الثوري 

للثورة ملنطق الثورة وأهدافها.
وأكد عدد من املشاركني يف املسرية ل�)التوعية 
الثورية( أن النظام ما كان له أن يصمد هذه 
املدة الطويلة لوال الدعم الخارجي الذي يتلقاه 
وواشنطن،  الرياض  حكومتي  من  وبخاصة 
إضافة إىل رضوخ القوى السياسية يف الداخل  
من  الحلول  وانتظار  الخارجية،  للمالءات 

الخارج، والتي لن تأتي
إب  من  كل  يف  التظاهرات  خرجت  كما   .
التي  ورداع  وذمار،  والبيضاء  والحديدة 

شهدت إنضمامات  إىل الثورة السلمية.
ودان املتظاهرون جرائم النظام التي يرتكبها 
وأبني  وأرحب  تعز  يف  صعيد  من  أكثر  عىل 

وغريها من املحافظات.  
كما شهدت تعز األربعاء مسريتني منفصلتني 
املتواصل  باالعتداء  تنديدا  ونسائية  رجالية 
تعز،  مدينة  أبناء  عىل  النظام  قوات  قبل  من 
الذي  الخارجي  والتدخل  للوصاية  ورفضا 

تمارسه كال من الرياض وواشنطن.
حاشده  مسرية  جابت  الحديدة  مدينة  ويف 
اثرها قوات  املدينة، ردت عىل  معظم شوارع 
يف  املشاركني  بمهاجمة  القمعية   النظام 
املسرية  ما أسفر عن سقوط مئات الجرحى، 
املسلحة  القوات واملجاميع  تلك  أن تعمد  قبل 
ساحة  اقتحام  محاولة  إىل  تساندها  التي 

االعتصام باملدينة.
التغيري  أن شباب  الحديدة ستي  موقع  ونقل 
يف  بطوالتهم  أروع  يسطرون  الحديدة  يف 
الساحة بصدورهم  اقتحام  ملحاولة  تصديهم 
رفضهم  عاليا  صوتهم  رافعني   العارية 
األمريكي  والتواطؤ  الخارجية  للتدخالت 

مواجهة  يف  النظام  بقايا  بدعم  السعودي 
الثورة السلمية.

هذا وقد خرجت مسرية تظاهرية يف محافظة 
بها  شارك  املايض  االثنني  صباح  صعدة 
صعدة(  )محافظة  أبناء  من  اآلالف  عرشات 
طالبت بإسقاط النظام ورفع اليد الخارجية 

التي تهيمن عىل وضع البالد.
)محافظات  من  وفد  شارك  املسرية  ويف 
عربت  كلمات  قدموا  وأبني(  وشبوة  البيضاء 
املحافظات  تلك  يف  الثورة  شباب  موقف  عن 
وأشادوا بالنضال السلمي الذي ظهر به أبناء 

)محافظة صعدة(.
القاطع  رفضهم  بيانهم  يف  املتظاهرون  وأكد 
تلبي  ال  التي  والحوارات  املبادرات  أنواع  لكل 
أنهم  مؤكدين  الشعب،  وتطلعات  مطالب 
والتمسك  السلمي  النضال  يف  مستمرون 
أهدافها  كافة  تتحقق  حتى  الثورة  بأهداف 
األمريكي  التدخل  ورفضوا  والعادلة،  املحقة 
الواليات  سفري  يلعبها  التي  باألدوار  املتمثل 
أمنية  املتحدة األمريكية بصنعاء، عرب أجهزة 
أجل  من  ودربوها  صنعوها  استخباراتية 
مصالحهم يف املنطقة، وليس من أجل مصلحة 

الشعب اليمني.
شهدت  البيضاء  محافظة  رداع  مديريات   
مسرية  يف  املايض  األربعاء  صباح  بدورها  

حاشدة جابت شوارع املدينة منددًة.
الثورة  يف  األمريكية  السعودية  بالتدخالت 
مقدمتها  ويف  العالم  دول  وطالبوا  الشبابية، 
اليمني  الشعب  إرادة  احرتام  الجوار  دول 
جميع  ورحيل  النظام،  بإسقاط  املطالب 

أركانه ومحاكمتهم.
الثورة،  حسم  برسعة  تطالب  الفتات  ورفعوا 
كما رددوا شعارات منددة بانعدام املشتقات 

النفطية.
الشيخ  انضمام  األربعاء  مسرية  وشهدت 
توفيق الجهمي أحد كبار مشائخ الرياشية إىل 

وأعيان  مشائخ  من  والعديد  السلمية،  الثورة 
وأهايل الرياشية.

ربيع  ولد  مديرية  مبنى  الثورة  وأغلق شباب 
العميد  املديرية  عام  مدير  أعلن  أن  بعد 
املجلس  أعضاء  من  و10  الصباحي  محمد 
الشباب  ثورة  إىل  انضمامهم  باملديرية  املحيل 

الشعبية السلمية.
حاشدة  مسرية  جابت  الضالع  محافظة  ويف 
بقايا  برحيل  مطالبة  املدينة  ش��وارع 
األمريكية   للتدخالت  ورفضا  صالح   نظام 

والسعودية يف الشأن اليمني.
التي  القمعية  بالحمالت  املسريات  نددت  وقد 
يقوم بها بقايا النظام يف كل من تعز وأرحب 

وأبني والحديدة  

مع  بالتزامن  صنعاء  إىل  املقبل  األحد  صالح 
ذكرى تولية الحكم قبل 33 عاما، ويأتي هذا 
عدد  وإعالن  متعددة  تقارير  ضوء  يف  النفي 
الرئيس  اعتزام  الحاكم  الحزب  مسئويل  من 
صالح العودة إىل البالد يوم األحد القادم الذي 
صالح  تويل  يوم  يوليو  من  ال�17  يصادف 
بينما أشارت توقعات  اليمن،  الحكم يف  زمام 
العيار  من  مفاجأة  يفجر  قد  صالح  أن  إىل 
توضح  ولم  الحكم  توليه  ذكرى  يف  الثقيل 
لكن بعضها  املفاجأة  نوع هذه  املصادر  تلك 
يكون  قد  الحكم  عن  تنحيه  إعالنه  أن  اعترب 
ملنعه  عليه  متعددة  ضغوط  ظل  يف  مطروحا 
بقاء  ضمان  مقابل  يف  اليمن  إىل  العودة  من 

أنجاله وأقربائه  يف مناصبهم.

والخ�وف بش�كل يوم�ي  ج�راء القصف 
املتواص�ل  واس�تهداف املدين�ة  أدى إىل 
س�قوط قتىل وجرح�ى و ن�زوح جماعي 

وتدمري منازل.
وق�د انطلق�ت  صب�اح األربع�اء مظاهرة 
حاش�دة بمدينة تعز يف خط�وة تصعيدية 
للتنديد بالقصف العشوائي الذي تتعرض 
له املدينة مساء الثالثاء املايض وأسفر عن 
س�قوط ش�هداء ووقوع جرحى،  ورفضا 
للتدخالت األجنبية يف ثورة الشعب اليمني،  
وردت ق�وات األمن والح�رس الجمهوري 
املتمركزة يف مستشفى الثورة العام  والذي 
تح�ول إىل »ثكنة عس�كرية« عىل املس�رية 
بالرصاص الحي ملنع املسرية من االقرتاب 

من املستشفى. 
وش�هدت  املدينة مس�ريات يومية حاشدة 
من�ددة  باس�تهداف املحافظة باألس�لحة 
الثقيلة ومطالبة بالحسم الثوري وبمجلس 
انتق�ايل ومحاكمة مرتكبي املج�ازر التي 
ارتكبت بحق املتظاهرين  و محرقة ساحة 
الحرية و رفض للتدخالت الخارجية التي 

تمارسها السعودية الواليات املتحدة.

وطنهم  عىل  الغيورين  الرشفاء  اليمنيني 
والكرامة  والعزة  والعدالة  للحرية  التواقني 
ورفض  واألرسة  الفرد  حكم  من  والتحرر 
يتحملوا  أن  للسلطة  الفاسدين  احتكار 
مسئوليتهم الوطنية يف هذه اللحظة التاريخية 
ويتضامنوا  جميعاً  يصطفوا  وأن  الحاسمة 
واملؤامرة  املرشوع  إفشال  أجل  من  ويتحدوا 
الشعب  أبناء  ضد  السعودية  األمريكية 

وثورتهم.
مواصلة  الثورة  حسم  شباب  ويعتزم 

خطواتهم التصعيدية خالل األيام املقبلة.

آخرين يف اعتداء جديد نفذته قوات النظام 
القمعي�ة  طالت عددا م�ن األحياء بمدينة 
تعز، وذكرت مص�ادر محلية أن القصف 
تركز عىل أحياء يف ش�ارع الس�تني شمال 
املدينة، فيما س�قطت قذيفتا مدفعية عىل 
حي املس�بح  استقرت داخل منازل عامرة  
بالس�كان وأخ�ري اس�تقرت يف من�زل يف 
منطق�ة ح�وض األرشاف و أحدثت دمارا  

يف  املنازل.
وتأتي هذه  املواجهات عقب إقامة ش�باب 
الثورة يف س�احة الحرية لقاء موسعا عقد 
صب�اح الثالث�اء امل�ايض ضم ش�باًبا من 
تكتل أحزاب املعارضة ومستقلني يمثلون 
مختل�ف الح�ركات واالئتالف�ات الثورية 
به�دف توحيد الحرك�ة الثورية يف املدينة، 
وتمخ�ض عنه تش�كيل لجن�ة تحضريية 
ملؤتمر عام من ش�أنه إق�رار آليات تحقيق 

أهداف الثورة.
وتعي�ش مدين�ة تع�ز  يف حالة م�ن الهلع 

فيه، وصمت أذنيها عن نداءات شباب الثورة 
بالثورة  واللحاق  املعارضة  خيارات  بحسم 

الشبابية.
مهمة  تفض  فلم  خليجية  صحف  وبحسب 
األمريكي  الرئيس  مساعد  برينان  جون 
باراك أوباما لشؤون مكافحة اإلرهاب واألمن 
عيل  الرئيس  نظام  أركان  إقناع  يف  الداخيل، 
عبدالله صالح بامليض يف خطة نقل السلطة، 
مع  املكثفة  لقاءاته  رغم  ملموسة  نتائج  إىل 
ما  إطار  يف  والعسكريني  املدنيني  املسؤولني 

عرف بجهود الفرصة األخرية.
املبعوث  أجراها  التي  املباحثات  وشملت 
والعميد  الدولة،  يف  كباًرا  األمريكي مسؤولني 
أحمد نجل الرئيس اليمني عيل عبدالله صالح 
الخاصة،  والقوات  الجمهوري  الحرس  قائد 
أحمد  اللواء  العامة  األركان  هيئة  ورئيس 

األشول.
وقد نفى طارق الشامي رئيس الدائرة إعالمية 
عودة  عن  مؤخرا  تردد  ما  الحاكم  بالحزب 

صعدة تحكي من هو الحسني

مذكرات زائر ملدينة السالم.. 



نكهة الظلم 

الجريمة املسكوت عنها 

الليالي الشعبانية 

دورة يف فن االتصال والتواصل اإلنساني 
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أمريكا الش�يطان األكرب كما وصفها اإلمام الخميني )رحمه 
الل�ه(، تظهر الي�وم يف اليمن بلعبة جدي�دة لعبة أخطر من 
س�ابقاتها؛ ألنها تعد مصريية بالنس�بة للمرشوع األمريكي 
يف اليمن، تعرف من دق�ة حياكتها بأنها صهيونية بامتياز، 
صعب�ة التحلي�ل، لكن ليس من املس�تحيل فع�ل ذلك، فإذا 
م�ا نظرنا إليها بوعي كبري محيط بكل الجوانب فس�نجدها 
تخف�ي الكثري م�ن الرش واملك�ر والخداع، لكن مع األس�ف 
الش�ديد لقد نظرنا جميعا إليها بسطحية شديدة، منساقني 
إىل م�ا كانت تريده أمري�كا منا، دون أن نفه�م ظاهر هذه 
اللعبة، ووقعنا يف الفخ األمريكي دون أن نش�عر، انش�غلنا 
ف�رتة ونحن تتداول ألس�نتنا أن عيل صالح أح�رق.. مات.. 
انته�ى! وآخ�رون يقول�ون إنه بصح�ة جيدة.. وس�يعود! 
لق�د نجح�ت أمري�كا يف إش�غال الش�عب يف تل�ك األحداث 
التافه�ة الت�ي ليس لها معن�ى، بينما أمري�كا تدبر وتحيك 
وتتآم�ر خلف الكوالي�س األالعيب التي تحت�وي بها الثورة 
من ناحيت�ني، األوىل دفن جرائمها الت�ي ارتكبتها عىل مدى 
سنوات طويلة يف حق الشعب اليمني، لذا قامت بتهريب عيل 
صالح ليس خوفا عليه ولكن خوفا عىل أن ال تظهر الحقيقة 
للعي�ان، فيظهر وجه أمريكا القبي�ح امللطخ بدماء األطفال 
ودماء النس�اء والش�يوخ؛ ألنها تعلم أنها املسئولة األوىل عن 
قتل اليمنيني وتجويعهم وتجهيلهم، بل استعانت بذريعتني 
لتنفي�ذ ذل�ك، األوىل ما يع�رف بمحاربة اإلره�اب، والثانية 
ذريع�ة تظه�ر تحت ع�دة تس�ميات، كاالنفص�ال وامللكية 
وغريه�ا، أل�م ُيقتل تحت م�ربر مكافحة اإلره�اب املئات يف 
أب�ني ومأرب وش�بوة بالطائرات األمريكي�ة، الم ُيقتل تحت 
ذريعة الخطر امللكي واألمامي يف صعدة اآلالف من األطفال 
والنس�اء والش�يوخ؟ أل�م ُتدم�ر وتحرق يف ه�ذه املحافظة 
اآلالف من البيوت واملزارع؟ ألم يتم قمع أبناء الجنوب تحت 
مس�مى دعاة االنفصال؟ كل هذه جرائم أمريكا ومن ورائها 
إرسائي�ل نفذتها عن طريق املدعو عيل صالح وجالوزته، أما 
الناحي�ة األخرى فه�ي العمل عىل بقاء نفوذها وس�يطرتها 
يف اليم�ن كما هو عليه، ب�ل العمل عىل توس�يع ذلك النفوذ 
والس�يطرة يف املس�تقبل، ألم يظه�ر لنا جميع�ا من خالل 
التح�ركات األمريكية عرب س�فريها )اليهودي( يف اليمن أنها 
م�ن تدير األم�ور يف اليمن ولي�س عيل صال�ح إال أداة لها؟ 
م�ن الذي يحكم اليم�ن اآلن بعد عيل صالح؟ س�نكذب عىل 
أنفس�نا أن قلن�ا إنه عبد ربه منص�ور؟ أو أوالد صالح؟ ألن 
عيل صالح بنفسه كان عصا بيد أمريكا، لنتساءل قليال: من 
ال�ذي خلق األزم�ة الحالية يف املش�تقات النفطية والكهرباء 
واملياه؟ ألم نس�مع عبدربه منص�ور يف مقابله عىل قناة ال� 
CNN األمريكي�ة يق�ول: »انت�م األمريكي�ون أدرى بمصري 
عيل صالح منا، فليس لدينا س�وى معلومات ال نعرف مدى 
مصداقيتها«؟ أما بالنس�بة للسؤال الس�ابق فقد أجاب عنه 
نائ�ب وزير اإلعالم عبده الجندي »بأن أمريكا هي وراء تلك 
األزمة«، ألم نتس�اءل: ملاذا فعلت ذل�ك؟ أليس لتضغط ويف 
نفس الوقت تعاقب الشعب اليمني عىل مواقفه؟ ولكي يقبل 
بأية حلول لحل األزمة )كما يسمونها(؟ إذا لم نتحرك لنعلن 
غضبنا وس�خطنا من التدخالت األمريكي�ة فان هذا التغيري 
سيكون بأسوأ األسوأ؛ ألنه ببساطه سيكون الذي تحقق هي 
اإلرادة األمريكية وليس�ت إرادة الش�عب اليمني املتطلع إىل 

األفضل.
أقول إلخوان�ي الثوار: علينا أن نكون ع�ىل درجة عالية من 
الوعي القرآني تجاه ما يحاك ضد ش�عبنا، وكما قال اإلمام 

زيد عليه السالم »البصرية البصرية«.

عندما هتف الثوار األحرار - أليام ال تتعدى 
أصاب�ع اليد- ض�د التدخ�ل األمريكي غري 
املبارش عرب الحليف السعودي ومبارشة عرب 
سفريها ومبعوثيها، ورفضا للوصاية رأينا 
الس�يناريو اختلف ع�ن الس�ابق وظهرت 
تغريات ملحوظة منها إنهاء الغموض حول 
مص�ري الرئي�س صال�ح وإظه�اره ملرتني 
بش�كل متس�ارع ليؤكد املوقف املتس�ارع 
الحتواء الغضب والسخط الشعبي املتنامي 
ض�د السياس�ة األمريكية تج�اه  ثورة هذا 
الش�عب الصامد، ويظهر هذا التحول أيضا 
يف ترصيح�ات البيت األبي�ض األخرية حيث 
ق�ال ج�اي كارني املتح�دث باس�م البيت 
األبي�ض يف بيان ل�ه »أن برينان دعا صالح 
للوفاء برسع�ة بتعهد بالتوقي�ع عىل اتفاق 
تم التوصل إليه بوس�اطة خليجية لتس�ليم 

السلطة بشكل سلمي«
وهن�ا يجب أن نتوقف عن�د كلمة »برسعة« 
ملي�اً، يف حني  نقل�ت وكالة روي�رتز اليوم 
االثن�ني املوق�ف األمريك�ي جاء في�ه »لكن 
أمري�كا أعرب�ت اآلن بش�كل واض�ح ع�ن 
اعتقاده�ا بأن�ه يتعني علي�ه أن يذعن أمام 
انتفاضة ش�عبية مس�تمرة منذ ستة اشهر 

ضد حكمه املستمر منذ 33 عاما«
كل ه�ذا يؤكد أن أمريكا ليس�ت مس�تعدة 
ألن تجعل الش�عب س�اخطا عليه�ا، والذي 
تخافه أكثر أن يتنامى ذلك السخط فتتغري 
فعندم�ا  ككل،  املنطق�ة  يف  اس�رتاتيجيات 
هتف الثوار يف مرص وألسبوع واحد »ارحل 
عنا ي�ا جبان.. يا عميل األمريكان« س�ارع 
رئيس االستخبارات اإلرسائييل ليرصح بأن 
اس�تمرار مثل هذا الس�خط سيوجد »إيران 

ثانية« يف إش�ارة إىل خط�ورة هتافات ليس 
إال.. لكنهم يعرف�ون جيدا ويعون أكثر منا 
أنها ستتحول إىل ثقافة ترتبى عليها األجيال 

وحينها سيخرسون كل يشء..
وم�ا علينا إال أن نس�تخلص الع�رب يف هذه 

الفرتة املهمة من تاريخ بلدنا اليمن:
-أمري�كا س�تتجه يف األيام القادم�ة للدفع 
نح�و إحياء املب�ادرة الخليجية حتى تظهر 

بمظهر يخفف السخط املتنامي ضدها.
-أمريكا أظهرت أنها صاحبة الوصاية عىل 
النظ�ام وهي من طرحت املبادرة الخليجية 
للخروج من الثورة الشعبية بأقل الخسائر، 
وهي من تحرك�ت أكثر من تحركات أركان 

النظام »فانكشفت املرسحية«
-«عميل األمريكان« كلمة تزعجهم أكثر من 
»ارح�ل« ألنها ت�رضب عصفورين بحجر، 
بينما الثانية ترضب عصفورا قد تتخىل عنه 
أمري�كا وق�د تقدمه قربانا لوقف الس�خط 

عليها وتأتي بعصفور أجمل.

-البل�د يف آخر األم�ر هو اليم�ن ويجب أن 
يكون يف خدمة أبنائه ومن أجل أبنائه، وإذا 
اختلفت وجهات النظر بني اليمنيني فمآلها 
الوفاق، بينم�ا دخول األمريكيني عىل الخط  
يزي�د عداء أبن�اء الش�عب بعضهم لبعض 

فيحاول أن يمرر مرشوعه عن طريقه.
-عندم�ا نن�ادى بإس�قاط النظ�ام فإنم�ا 
نعني إس�قاط العمالة والوصاية والفوىض 
واملحسوبيات يف كل مؤسسات الدولة لنحيا 
بكرام�ة واس�تقالل تام ال ي�رىض بفرض 
الوصاي�ات.. وكل هذا لن يأت�ي إال بالوعي 

والصفاء والحرص عىل اللحمة الوطنية.
هي الحكمة إذن.. 

عندما عرفنا جيدا من هو الذي تسرت باسم 
النظام ليوص�ل أبناء البلد للتناحر ثم يأتي 
ليظهر نفسه كاملخلص.. سنكون عىل وعي 
تام بأن كل تحركاته ل�ن تكون إال محاولة 
لالس�تفادة ملا فيه خدم�ة بلدانهم ولو عىل 

حساب دمائنا وألفتنا ووحدتنا..

أحالم رشف الدين 

عبدالله إسماعيل املنقذي   

أحـاور اليمـن واإليمـان يف بلـدي
مـا للقبائـل أبـدت غـري عادتهـا 
يطوِّقنـا  حـرًّا  بـدا  للنفـاق  مـا 
جـًة  مؤجَّ نريانًـا  يُوِقـُد  والظلـم 
مـن بعد أن حاولوا إخفاء بغضهم 
وواقعـًة  تاريًخـا  األرض  لتشـهد 
أين امللوك عـىل الكريس مرصعهم 
ً نة  سـيدرُك املوُت أجسـاًدا محصَّ
وأزمنـًة أياًمـا  األرض  وتـرق 
ناشـدتك الله يا مـن ُخنَت موثقنا
قـد أدرك املـوُت كـرى يف أهلَّتـِه
لرتحـل اآلن محمـواًل عـىل أسـٍف
ناحيـٍة كلِّ  يف  خاتمـٍة  سـوَء  يـا 
أمضيَت عهدك يف سـبِّ اإلمام وما
واليوم تميض شعوب األرض قاطبًة
فذُق كؤوًسـا مـن اإلذالل نكهتها

 وصورة الدِم مكتوٌب عىل سـندي
 والنَّاس تذهل من خوٍف ومن كمِد
 وهـذِه األرض تتلو سـورة املسـِد
 وذي الغزالـة ال تخىش من األسـِد
   تنـازع القوُم يف حقد ويف حسـِد
ـل القـول أتلوهـا عىل ولدي  تُفصِّ
 لم يبَق يف الفرس أو يف الروم من أحِد
 وتدخـل النـاُر أبراًجـا عـىل عَمِد
 وينعـم النـاس يف أمـٍن ويف رغـِد
 أتحسـُب النرَص يف األعـداد واملدِد
 وأدرك املـوُت فرعونًـا عـىل زبـِد
 كمـا رحلت مـن األذهـاِن والَخَلِد
 فيـَك املـروءُة لـم تُوَلـد ولـم تَِلِد
ك لـن تبقـى إىل األبـِد  راعيـت أنَـّ
 يف سـبِّ تاريخَك املوسـوم بالنكِد
 وارشب عىل الرِّيق من قهٍر ومن كمد

َذِليًلًل�اً  َعًلًلاَش  َيًلًلاَة  َ الحْ َأَحًلًلبَّ  َمًلًلنحْ 

التدريب فيها دورة تدريبية  البينة بقاعة  الصمود استضافت مؤسسة  ائتالف شباب  برعاية 
الدويل  املدرب  هو  املحارض  كان  وقد  املاضيني  والثالثاء  االثنني  يوم  والتواصل  االتصال  فن  يف 
التي  االسرتاتيجيات  من  بالكثري  الدورة  يف  املشاركون  تزود  وقد  الشامي،  صبور  االستاذ/ 

تمكنهم من التواصل الفعال مع محيطهم. ويف ختام الدورة وّزعت شهادات املشاركة.

انطالًقا من أهمية االرتباط بالله واستمداد القوة منه؛ أقام شباب الصمود الربنامج الروحي 
الديني الثوري، والذي تضمن أناشيد ثورية، وسجاالت شعرية، ومحارضات توعوية، وندوات 
اليوم »الجمعة«، وغًدا »السبت«، وذلك  سياسية، وذلك يف  يوم أمس »الخميس«، وستتواصل 

إحياًء لليايل البيض من شهر شعبان استثماًرا لهذه املواسم اإليمانية املباركة.

أقام  تعز  ملحرقة  األربعني  الذكرى  بمناسبة 
»تجمع شباب الثورة املستقل« معرض صور 
نظام  جرائم  وبعض  تعز  بمحرقة  خاص 
من  العديد  املعرض  ويتضمن  صالح،  عيل 
أيام  عدة  املعرض  هذا  واستمر  الفعاليات، 
التغيري  لساحة  السيايس  املنتدى  خيمة  يف 

بصنعاء ابتداًء من يوم الثالثاء املايض.

مواالة الظاملنيأمريكا.. ولعبة النهدين  

) محرقة تعز ( 

أول وصول للشباب إىل وزارة النفط

هي الحكمة إذن

قـال اإلمـام الهادي يحيى بن الحسـني عليه السـالم: »ال تجوز مـواالة الظاملني ألحد 
مـن املؤمنـني، ومواالتهم فهي: مودتهم ومحبتهم؛ ألن الله سـبحانه يقـول: }الَ تَِجُد 
َقْومـاً يُْؤِمنُـوَن ِباللَّـِه َواليَْوِم اآلِخِر يُـَوادُّوَن َمْن َحـادَّ اللََّه َوَرُسـوَلُه{]املجادلة: 22[. 
فحـّرم الله تعـاىل مواالتهـم ومحبتهم، ولم يطلـق للمؤمنني اإلنطـواء عىل يشء من 
إضمـار املـودة لهم. ويف ذلك مايقـول الّله عزَّ وجـل: }يَا أَيَُّهـا الَِّذيَن آَمنُـوا الَ تَتَِّخذُوا 
ِة..{ اآلية]املمتحنـة: 1[. فمن انطوى  َعـُدوِّي َوَعُدوَُّكـْم اَْوِليَـاَء تُْلُقوَن إَِليِهـْم ِباْلَمـَودَّ
وأضمـر محبّـة ظالم فقـد خرج من دين اللـه، وليس من املؤمنني باللـه، وال تجتمع 
معرفـة اللـه ومحبته ومواالته مع مودة أعداء الله ومحبتهـم؛ ألن الله عدو للظاملني، 

والظاملـون أعـداٌء لـرب العاملـني، ولـن يجتمع ضـدان معـاً يف قلب مسـلم«.

إن املرأة الواعية املدركة ذات البعد العميق ال تقل شأنًا عن الرجل، فصالح 
بدورها  واملرأة  واملجاهدين،  األبطال  صانعة  وهي  بصالحها  املجتمع 

الكبري تستطيع أن تكون آلة الصالح يف املجتمع أو آلة الفساد فيه.
الظلم  للوقوف ضد  األسايس  الدافع  املباركة هي  ثورتنا  املرأة يف  إن 
ذلك  ثبت  وقد  القرار،  صنع  يف  للرجل  رشيكة  إما  وتراها  والفساد، 
املسريات  يف  الفعالة  واملشاركة  الساحات،  يف  تواجدها  خالل  من 
والفعاليات، وكل األنشطة الثقافية التي تمارس داخل الساحات، عىل 
الرغم من التعديات والصعوبات التي تواجهها إال أنها تقف صامدة.

وإما أن تكون املرأة من الصنف اآلخر، وهو ال يقّل شأنًا عن الصنف 
يدفع  من  لكن هي  واملشاركة،  الحضور  تستطيع  ال  أنها  بيد  األول، 
ملا  بعده،  عودة  ال  ذهابهم  أن  تعرف  وهي  الساحات،  إىل  بذويها 
لتنعم  النرص،  ذلك سوى  كل  من  يهمها  وال  وقمع،  ظلم  من  ينالهم 
األمة باملساواة، واملواطنة العادلة، والحرية، محاربة الفساد والجهل 

والظلم والفقر، الذي يعيشه مجتمعنا اليمني.
طلب  فعندما  كربالء،  وقعة  يف  كما  الشاهدة،  املرآة  كانت  وطاملا 
الحسني من النساء العودة وقفن جميًعا رافضات العودة إىل منازلهن، 
الحسني،  مع  لالستشهاد  وأطفااًل  شبابًا  وأبناءهن  أزواجهن  ونذرن 

والوقوف ضد الظلم والطغيان.
لقد شهد لنا التاريخ ما سجلته بطلة كربالء بنت أمري املؤمنني 
وسيد الوصيني »زينب )ع(«، فقد رضبت أروع األمثلة ملوقف 
ذلك  ومع  به،  أصيبت  ما  بمثل  أحد  يُصب  ولم  الواعية،  املرأة 
وقفت صامدة تنتظر الخالص بعد املعركة، وشاهدت الرؤوس 
والنساء  األرض،  عىل  ملقاة  والجثث  الرماح،  عىل  موضوعة 
أمامهم،  تجلدت  ولكن  للظاملني،  انكسارها  تعلن  فلم  حوارس، 

بما حفظ لكل امراة حرة إباءها ورشفها.

أ/ هناء العلوي 

دور املرأة يف الثورة 


