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رسالة إىل الداخل واخلارج
أح���د م�����ن  ال����وص����اي����ة  ن���ق���ب���ل  ال  ال������ث������ورة:  ش����ب����اب 

الحــريــة لـبـاعــوم

نددت بالدور السعودي األمريكي 

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.

التوعية الثورية / متابعات

قتال قيادي يف الحتزب االشتراكي اليمني »يحيى 
منصتور أبو أصبتع«: إن املبتادرة الخليجية التي 
تقدمت بها دول مجلس التعاون الخليجي يف إبريل 
املايض لنقل السلطة، وفرت الحماية لنظام الرئيس 
صالح من ستقوط كان ستيقع يف متارس املايض. 

ووصف يف ندوة بتساحة التغيري املبادرة الخليجية 
بت«الفخ«.

وتنص املبادرة الخليجية يف نسختها الخامسة عىل 
أن يقوم الرئيس اليمنتي عيل عبد الله صالح بنقل 
صالحياتته إىل نائبته، عىل أن يعقب ذلك تشتكيل 

حكومة وحتدة وطنية ملدة شتهرين يعقبها إجراء 
انتخابات رئاستية وبرملانية. وقال أبو إصبع: »أنا 
اعترف أن املبادرة وفرت للنظام الحماية والرعاية 

الستقوط  متن 
بعتد  الوشتيك 

ما تتزال املواجهات املستلحة يف 
عتدد متن املتدن اليمنيتة تلقى 
بظاللهتا القاتمتة عتىل مجمتل 
األوضاع  يف تلك املحافظات ففي 
تعز تجددت االشتتباكات وشهد 
الستتني نهاية األسبوع  شتارع 
وحتدات  بتني  عنيفتة  معتاركا 
متن الجيتش واألمتن املركتزي 

ومسلحني قبليني.
الجيتش  قتوات  واستتخدمت 
مختلف أنواع األسلحة املتوسطة 
والثقيلتة وقامت بقصف املنازل 
واملناطتق املطلتة عتىل شتارع 

الستني باملدفعية.
نشتبت  األربعتاء  صبتاح  ويف 
اشتتباكات يف منطقتة املستبح 
»القريبتة متن مديريتة املظفر« 

قتتىل  ستقوط  عتن  أستفرت 
وجرحى وأصابت السكان بحالة 
من الهلع والخوف، كما تعرضت 
واملحتالت  املواطنتني  منتازل 
التجارية إىل إرضار، وأثار صوت 
األعرية الناريتة الذعر لدى طلبة 
الشتهادة اإلعداديتة الذين كانوا 
يتؤدون امتحاناتهم بالقرب من 
وتعرض  االشتتباكات.  منطقتة 
زيتد  ومنطقتة  الروضتة  حتي 
املوشتكي لقصف مدفعي كثيف 
وقد خلت كافة شتوارع تعز من 
املارة وأغلقت منطقة املواجهات.

حقوقيتون  ناشتطون  وجتدد 
وسياستيني دعوتهم النستحاب 
تعتز  مدينتة  متن  املعستكرات 
ورحيل مصتدر التوتر يف املدينة 

خرجت عرص األربعاء مسترية حاشدة بالعاصمة صنعاء للمطالبة بإسقاط 
أركان نظتام الرئيس عيل عبدالله صالح وتشتكيل مجلس انتقايل، ورفضاً 

للوصاية الخارجية عىل اليمن.
وطالتب املحتجون الستعودية وأمريكا وقف التدخالت بالشتأن الداخيل يف 
اليمن، كما طالبوا الدول الشتقيقة والصديقة االبتعاد عن محاولة االلتفاف 
عىل الثورة.ويف املسترية التي طافت شتارع الستتني مروراً بتوزارة اإلعالم 
بصنعتاء، طالب املحتجون املعارضة التوقف عن املفاوضات التي وصفوها 
بت«الهزليتة«، واإلرساف يف تشتكيل مجلس انتقايل يضم القوى السياستية 
والثوريتة يف اليمن. وقد شتهدت العاصمة صنعاء األحد مسترية حاشتدة، 
جابتت بعض شتوارع املدينة متحدية، أستاليب النظتام يف تجويع الناس 
وتعمتد إخفاء مادتتي البرول والديتزل ظنا منهم أنهم ستيضعفون همم 
الثوار ويرصفوهم عن ثورتهم، رافعني شعارات ثورتهم السلمية الشعبية ، 

ومصممني عىل  تحقيق كل أهداف ثورتهم املباركة.
ويف يوم االثنني شارك اآلالف  يف مسرية انطلقت من ساحة التغيري يف صنعاء 
تضامنتاً مع نازحتي أبني حيث يدور هنتاك قتال منذ أكثر من شتهر بني 

مسلحني وقوات الجيش.
ورفع املتظاهترون الفتات تعلن التضامن مع نازحتي أبني وتطالب بوقف 
القتتال التذي تستبب يف نزوح عرشات آالف لستكان وستقوط ضحايا من 

املدنيني.
من جهتها تستمر صعدة يف تسيري املسريات األسبوعية تحت شعار الصمود 
والبقاء حتى يسقط العمالء وبرغم األزمة الحادة يف املحروقات تجمع مئات 
اآلالف متن املواطنني يف مسترية جابت شتوارع املدينة أكتدت صمود أبناء 
)محافظة صعدة( الذين ال توهن عزائمهم وسائل الضغط التي يستخدمها 
النظام  وهو يمنع وصول املحروقات إىل الشتعب ويمارس كل أنواع الظلم 

والقمع وقطع الطرقات كعقاب جماعي.
ويف املسترية رفعت الالفتات التي كتب عليها »التعامل مع السفري األمريكي 
خيانة للشعب والتفاف عىل الثورة »، وكذلك »التالعب بأسعار النفط حرب 

أمريكية تستتهدف الشتعب والثورة«، 
و«ارتفاع أسعار النفط مؤامرة أمريكية 

ما يزال املناضل حسن باعوم معتقال يف سجون النظام العميل، برغم انطالق 
الثورة اليمنية يف مختلف املدن واملحافظات، وإذا كان املناضل حسن باعوم 
من أول املنطلقني يف مسترية الرفض واملقاومة لسياستة الستلطة الفاسدة 

يف املحافظتات الجنوبيتة، رغتم ستنه 
املتقتدم، وإصابته بعتدد من األمراض، 

ــا لــلــتــدخــل الــخــارجــي ــض ـــدن رف ـــدة م ــرات يف ع ــس م

الحرية لباعوم 
أبو أصبع: املبادرة الخليجية حمت نظام صالح من السقوط
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عشرات القتلى والجرحى يف املواجهات املستمرة يف تعز وأبني وصنعاء
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فـــــــــــي جـــمـــعـــة 
رفـــــض الـــوصـــايـــة
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يف ظل ما يقوم به أزالم النظام البائد من تنكيل وإبادة 
تقريبًا؛  الوطن  محافظات  كل  يف  الغايل  الوطن  ألبناء 
والظاملني،  للظلم  ومقارعتهم  خروجهم  عىل  منه  رًدا 
وتوحدهم يف مطالبهم بإسقاط النظام بالرغم اختالف 
يعيد  الزمن  كأن  هذه  النظام  وبجرائم  مشاربهم، 
نفسه، وكأن جرائم النظام يف صعدة تتكرر.. ويتكرر 
الجرائم  رقعة  لكن  والنسل،  الحرث  إهالك  معها 

للطغاة  املقاوم  الوطن  رقعة  باتساع  املرة  تتسع هذه 
الدرس  أخذوا  الذي  الثوار  وبصمود  والفاسدين. 
وقارعوا  صمدوا  الذين  أولئك  الصمود،  صعدة  من 
وأظهر  الباطل،  الله  أزهق  حتى  سنوات  لسبع  الظلم 
رشارة  فكانوا  الحرية؛  طعم  وتذوقوا  بأيديهم،  الحق 
متناسني  للثورة  السلمية  لواء  رافعني  األوىل..  الثورة 
الصمت  حيال  يمني  لكل  العذر  وآخذين  جروحهم، 

والثوار  للثورة  املساندين  وكانوا  بهم..  يحل  كان  ملا 
يف كل أرجاء اليمن، والساعني لتوحيد املوقف الثوري 
التآمرات  ظل  يف  الشبابية  الثورة  أهداف  وتحقيق 
النظام  تدعم  تمرات  إلفشالها،  الساعية  الخارجية 
الساقط الذي يحرق قلوبنا يوميًا عىل إخواننا األحرار 
واضح  وتآمر  سكوت  ظل  يف  الوطن  أرجاء  شتى  يف 
)أمريكا  الرش  قوى  من  وبالطجته  الدويل  للمجتمع 
املشركة  جرائهم  أهم  وكانت  السعودية(.  وربيبتها 
الحرية بمدينة  للمعتصمني يف ساحة  النازية  املحرقة 
تعز وما تبعه من دمار وحصار خانق للمدينة جعل 
أهلها يعانون من مأساة إنسانية بكل ما تحمله الكلمة 
من معنى، بالرغم مما بذله أبناء القبائل من مقارعٍة 
للظلم، والذود عن إخوانهم..  لكن الحالة ازدادت سوًء 
وغطى الظالم الحالك سماء املدينة، ويف شدة الظلمة 
األخالق  فكبار  الحاملة؛  ظالم  أنار  الذي  البدر  ظهر 

)الشباب الحر( وأبناء صعدة هم ذلك البدر الذي أعاد 
نوا الخائفني. وبذلوا فكان عطاؤهم  النور إىل تعز؛ فأمَّ
األحرار  مع  وتالحمهم  وصفه،  يمكن  ال  بقدٍر  سخيًّا 
اللحمة  معنى  عرفت  التي  الحاملة..  عن  للذود  هناك 
الحر كل إجالل وإكبار  الشباب  لهذا  واإلخاء، وأكنّت 
مأل كل أبناء الحاملة؛ لعلمهم بأن هؤالء الرجال برغم 
جراحهم وآالمهم لسبع سنوات فإنهم اقتطعوا القوت 
من أفواههم وآثروا به إخوانهم يف تعز، الذين بدورهم 
ال يملكون إال قول: يا أيها األحرار يف صعدة أنتم أسمى 
الناس أفعااًل وأخالًقا؛ فكل معاني الشكر والعرفان ال 
الجميل  لكم  سطر  قد  التاريخ  لكن  حقكم..  توفيكم 
الثورة  )تعز  الحاملة  جدران  عىل  ذهب  من  بحروف 
يا  بالوفاء لجميلكم  املدنية( والزمن كفيل  والحضارة 
أهل الجميل، ونحن وكل حر ماضون معكم عىل دروب 

الثورة حتى النرص بإذن الله.

املدنية  للدولة  رفضهم  اإلسالمية  الدولة  دعاة  يربر 
بينما  للشعب،  املدنية  الدولة  يف  الحكم  إن  بالقول 
وتعاىل،  سبحانه  لله  هو  اإلسالمية  الدولة  يف  الحكم 
ينزل  لن  وتعاىل  سبحانه  الله  لكن  صحيح،  وهذا 
من عليائه ليحكم يف األرض بنفسه، وإنما استخلف 
عن  يحكم  الله  فإن  ثم  ومن  األرض،  يف  اإلنسان 
تفسرياتنا  تختلف  البرش، ونحن كبرش  نحن  طريقنا 
عبد  فالشيخ  لها،  وتفسرياتنا  اإلسالمية  للرشيعة 
املجيد الزنداني - عىل سبيل املثال - كان أحد أعضاء 
اليمنية  العربية  الجمهورية  دستور  صياغة  لجنة 
الدائم لعام 1970م، والذي ظل معموال به حتى قيام 
التي  الدستور  من  الخامسة  املادة  ثبّت  وقد  الوحدة، 
تنص عىل أن الحزبية بكافة أشكالها محظورة، وكان 
يربر ذلك أن الرشيعة اإلسالمية تحرم العمل الحزبي، 
ويف عام 1990م كان واحداً من أبرز مؤسيس التجمع 
اليمني لإلصالح، فهل تغريت الرشيعة اإلسالمية؟ أم 
تغري فهم الشيخ الزنداني لها؟، طبعاً الذي تغري هو 
اإلسالمية،  للرشيعة  وتفسريه  الزنداني  الشيخ  فهم 
الصادق  محمد  الشيخ  موقف  تغري  يشبه  وهذا 
الربملانية،  1993م  انتخابات  يف  شارك  الذي  مغلس 
اعترب  ذلك  بعد  ثم  النواب،  يف مجلس  وأصبح عضواً 
ان االنتخابات ألية من آليات النظم السياسية للدول 

الكافرة.
من  الستينات  يف  اإلسالمية  بالدولة  املنادون  كان 
الله  عبد  املشري  حكم  يرفضون  العرشين  القرن 
بحكم  ويطالبون  فرديا،  حكما  باعتباره  السالل 
تم  1967م  نوفمرب   5 انقالب  وبعد  رئايس،  مجلس 
تشكيل مجلس جمهوري رأسه القايض عبد الرحمن 
اإلرياني، وبعد الوحدة انتقدوا مجلس الرئاسة األول، 
ألن املجالس الرئاسية هي من التقاليد الشيوعية، ويف 
يكون  أن  الزنداني  الشيخ  قبل  1993م  عام  أواخر 
الدستور  عدل  ثم  الثاني،  الرئاسة  مجلس  يف  عضًوا 
عىل  تنص  كانت  التي  املواد  ليستبدل  1994م  عام 
مجلس رئاسة بنصوص تنص عىل رئيس جمهورية، 
التقاليد  من  الرئاسية  املجالس  بأن  ذلك  وبرر 

االشراكية.
سنة  1400م  عىل  يزيد  ما  مرور  فبعد  عام  وبشكل 
ومذاهب  فرق  هناك  بات  اإلسالمي،  التاريخ  من 
من  كثري  حول  كلها  تتفق  ال  عديدة،  إسالمية 
اإلحكام،  من  لكثري  مختلفة  تفسريات  ولها  القضايا، 
اليمن بقضية املوقف من االنتخابات،  وأذكر يف حال 
اليمني  التجمع  يف  املنضوون  العلماء  أجازها  ففيما 
يعتربها  كان  الوادعي  مقبل  الشيخ  فإن  لإلصالح، 
بني  تساوي  قوله  حسب  ألنها  بواحا،  وكفرا  محرمة 

العالم واملغنية، بل أن الشيخ محمد الصادق مغلس، 
يرى  كان  فقد  االنتخابات،  حول  نفسه  مع  اختلف 
اإلسالمية،  الرشيعة  مع  تتعارض  ال  االنتخابات  أن 
1993م،  عام  األوىل  الربملانية  االنتخابات  يف  فرشح 
ترشح  ثم   ،)18( الدائرة  يف  مستقل  كمرشح  وفاز 
ولم  1997م،  عام  الدائرة  نفس  يف  أيضا  مستقال 
يفز، ثم غري رأيه بعد ذلك يف االنتخابات وتبنى موقفا 
قال:  حيث  الوادعي،  مقبل  الشيخ  رأي  مع  متطابقا 
»إن االنتخابات الديمقراطية فيها مساواة غري رشعية، 
املسلم  وغري  املسلم  يتساَوى  مثال  الرشيحات  فعند 
العالم  وكذا  مواطنا،  منهما  كل  دام  ما  كمرشحني 
والجاهل، والرجل واملرأة، والصالح والطالح، وكذلك 
انتخاب  عند  كناخبني  هؤالء  أصناف  كل  يتساَوى 
من  هؤالء  أصناف  كل  أيضا  يتساَوى  ثم  املرشحني، 
املرشحني الناجحني يف املجلس النيابي عند التصويت 
صوت  مثل  املجتهد  العالم  فصوت  املجلس،  قاعة  يف 

شبه األمي، بل مثل صوت العلماني«.
للرشيعة  العلماء  تفسري  اختالف  عىل  أخر  مثال 
العامة  الوالية  حول  الخالف  يف  يتمثل  اإلسالمية 
للمرأة، الذي نشب بني علماء التجمع اليمني لإلصالح 
يف املؤتمر العام الرابع، حيث وقف الشيخ عبد املجيد 
موقفا  األجالء  واملشايخ  العلماء  من  وعدد  الزنداني 
مؤيدا،  موقفا  آخرين  علماء  وقف  فيما  معارضا، 
وقد انترص هؤالء اآلخرين عن طريق آلية مدنية هي 

االقراع والتصويت.
كان اإلمام عيل بن أبي طالب كرم الله وجهه ومعاوية 
قال  لذلك  به،  ويستشهدان  القرآن  يحمالن  كالهما 

اإلمام عيل لعبد الله بن عباس عندما بعثه لالحتجاج 
القرآن  فإن  بالقرآن  تخاصمهم  ال   « الخوارج:  عىل 
هذا  تجسد  املعارص  تاريخنا  ويف  أوجه«،  حمال 
التباين يف تفسري النص القرآني وتوظيفه يف صياغة 
الحكام العرب للسياسات العامة الداخلية والخارجية 
لدولهم، فقد صاغ الزعيم العربي جمال عبد النارص 
سياساته تجاه العدو اإلرسائييل مستهديا قول الحق 
قوة  من  استطعتم  ما  لهم  »وأعدوا  وتعاىل:  سبحانه 
أنور  )املؤمن(  الرئيس  جاء  وملا  الخيل«،  رباط  ومن 
مستهديا  إرسائيل  تجاه  سياساته  صاغ  السادات، 

باآلية الكريمة »وإن جنحوا للسلم فاجنح لها«.
لذلك كله فإن الحل هو يف دولة مدنية تعاقدية، والتي 
وخصائصها  طبيعتها  يف  العلماء  بعض  تمعن  إن 
مع  تتعارض  ال  أنها  يجدون  فسوف  ووظائفها 
قدرنا  ولكن  اإلسالمية،  للرشيعة  العامة  التوجهات 
األفكار  ننتقد  أن  توجهاتنا  بمختلف  اليمنيون  نحن 
والتوجهات دون أن نقرأها، وأن نعتمد أحيانا الثقافة 
الشفهية يف حكمنا عىل القضايا واملواقف، فنسمع من 
فالن يف جلسة أو مقيل، ثم نتبنى رأيه دون تمحيص، 
عىل  وتجنوا  أحيانا  اليساريني  بعض  ترسع  فقد 
عىل  املسلمون  وتجنى  االشراكية،  باسم  االشراكية 
اإلسالم باسم اإلسالم، فانتقدوا العلمانية واالشراكية 
وتطرف  دقيقة،  معرفة  ومعرفتها  قراءتها  دون 
بعضهم وتبنوا أساليب إرهابية يف التعامل مع اآلخر 
مما  أكثر  واملسلمني  باإلسالم  فأرضوا  الحضاري، 

أرضوا باآلخر.

وذلك  دينية،  دولة  أنها  عىل  اليمن  يف  الدولة  ُسّوقت 
استنادا إىل مادة يف دستور الجمهورية العربية اليمنية 
كانت تنص عىل أن »الرشيعة اإلسالمية مصدر القوانني 
الجمهورية  دستور  من   )3( املادة  وإىل  جميعا«. 
التي تنص عىل أن  اليمنية املعدل بعد حرب 1994م 
أن  بيد  الترشيعات،  اإلسالمية مصدر جميع  الرشيعة 
الحقيقة القانونية والعملية تصدع بأن الدين من هذه 
الدولة براء فقد ُوظفت الدولة الدينية املدعاة توظيفا 

هداما ملقاصد الرشيعة، وآية ذلك ما يأتي:
عدة  سياسات  استخدمت  حيث  الدين:  هدم   -1
عليهم  وأطلقت  بالدين،  متمسك  كل  الستهداف 
إمامي،  فهذا  الدين،  عن  لثنيهم  الباطلة  االتهامات 
وهذا إخواني، وهذا مرتد، وهذا قاعدي، وهذا إرهابي، 
لتربير  السلطة  علماء  وحشدوا  متشدد.  أصويل  وهذا 
للمسلمني،  التكفري  فتاوى  وإصدار  هذه،  سياستهم 

وتعبئة الجيش تعبئة تكفريية للمسلمني.
الدماء املحرمة باسم  النفس: حيث استحلوا  2- هدم 
الجماعي  والقتل  الفردية  االغتياالت  فمارسوا  الدين 

الجنوب،  عىل  الدين  باسم  شنوها  التي  الحروب  يف 
ويف الحروب الستة التي شنوها عىل صعدة، فأزهقت 
الربيئة  األنفس  من  املؤلفة  اآلالف  الحروب  هذه  يف 

وسفكت األنهار من الدماء الزكية.
أوساط  يف  الرذيلة  أشيعت  حيث  العرض:  هدم   -3
املجتمع املسلم، وحوربت الفضيلة، وُقرب ذوو امليول 
من  أكثر  بل  بالفضيلة،  املتمسكون  وأقيص  املنحرفة، 
ذلك! فإن علماء السلطة قد حرضوا أفراد الجيش أثناء 

الحروب عىل انتهاك األعراض.
املسلمني  مال  بيت  استحلوا  حيث  املال:  هدم   -4
عىل  فاستولوا  الخاصة  األموال  استحلوا  كما  مطلقا، 
ومنعوا  األوقاف،  وأرايض  غصبا،  املسلمني  أرايض 
النشاطات التجارية إال تحت مظلتهم الظاملة، وأشاعوا 

جريمة النهب والرسقة عىل أنها قيم.
5- تحت مظلة الدولة الدينية املزعومة، ُدمر التعليم، 
حتى  والتزوير،  والغش  التجهيل  مظاهر  فانترشت 
صارت اليمن فقرية من علماء الرشيعة واألدب والعلوم 

األخرى، وتوارى املبدعون.

6- تحت مظلة الدولة الدينية املزعومة ُدمرت الصحة 
العامة، فانترشت بني الناس األوبئة واألمراض الفتاكة 
واملبيدات  السامة  النفايات  واستجلبت  واملعدية، 

الضارة بالصحة.
القضاء  ُدمر  املزعومة  الدينية  الدولة  مظلة  تحت   -7
فغاب العدل وانترش الظلم بني الناس حتى فقد الناس 
بعد تسخري هذين  النيابة،  املحاكم وأجهزة  ثقتهم يف 
قمعت  والنيابة  فبالقضاء  السلطة،  لخدمة  الجهازين 

الحريات.
األمن  ُدمر  املزعومة  الدينية  الدولة  مظلة  تحت   -8
وانترش الخوف، حيث صارت أجهزة األمن أدوات قمع 
الحياة  عىل  التجسس  ومورس  للمواطنني،  وإرهاب 
املكاملات  عىل  والتنصت  لألفراد،  والعامة  الخاصة 
وااللكرونية،  والربقية  الربيدية  والرسائل  الهاتفية 
مصدر  أنه  عىل  األمن  رجل  إىل  ينظر  املواطن  وصار 
الخطر، عىل خالف ما يوحي إليه اسمه؛ مما يالقونه 
منهم من قسوة، وزجهم يف الحبوس دون وجه حق، 
النفيس  التعذيب  أموالهم فضال، عن ممارسة  وابتزاز 
والجسدي يف سجون املخابرات، املسماة زوراً »باألمن 
السيايس واألمن القومي«، حيث أن االسم الذي يطابق 

أفعالها هو أجهزة »الرعب والقهر واإلذالل«.
القيم  دمرت  املزعومة  الدينية  الدولة  مظلة  تحت   -9

وخطف  والبطالة،  التسول  ظواهر  فانترشت  الدينية 
الطرقات ال  النساء يف  األطفال وبيعهم، واالعتداء عىل 
سيما يف املدن، فضاًل عن ظواهر أخرى عديدة لم يكن 
يعرفها مجتمعنا اليمني مثل الكذب والغش واالحتيال، 
وأكل أموال الناس بالباطل والغيبة والنميمة والسعي 
بأهل الخري عند السلطان. كما أن هناك من الظواهر 

املقيتة ما يعف القلم عن ذكرها.
هذا وملا كانت الدولة الدينية املزعومة التي استمرت يف 
اليمن املاضية، قد جربها الناس وعرفوا حقيقتها فقد 
منادية  الثورية  الحركة  بداية  منذ  األصوات  ارتفعت 
بإسقاط الدولة القائمة بنظامها ومؤسساتها، والدعوة 
الدينية للشعب  إىل إنشاء دولة مدنية تحمي الحقوق 
الناس  مصالح  ستتحقق  املدنية  فبالدولة  اليمني، 
الدنيوية، حيث ستكون الدولة معنية بتوفري الخدمات 
والكهرباء  وجه،  أكمل  عىل  والتعليمية  الصحية 
والطرق واملياه، كما ستعنى بمكافحة الفقر والبطالة، 
املساواة  وتحقيق  والعدل،  األمن  توفري  عىل  وتعمل 
ستوجه  الدولة  ألن  وذلك  تمييز،  دون  املواطنني  بني 
عن  املواطنني، عوضا  نحو خدمة  املالية  البالد  موارد 
الحروب  للنافذين والفاسدين، وتبديدها يف  تسخريها 
التفرقة  عوامل  وخلق  القبلية،  واملنازعات  والثارات، 

بني الشمال والجنوب وبني الطوائف املذهبية.

مثلت الوحدة 22 مايو 1990 أمل كل األحرار 
العرب يف تحقيق حلم األمة العربية، وقد عمل 
عىل  1994م  صيف  منذ  صالح  عيل  نظام 
تقاسمه  إىل مغنم،  الوحدة، وتحويلها  خطف 
النبيل  املنجز  ذلك  شوه  حتى  زبانيته،  مع 
وتقاسم  الثروات،  نهب  خالل  من  والعظيم، 
وغرس  الجنوب،  أبناء  إقصاء  و  األرايض، 
بتحريض  الواحد،  اليمن  أبناء  بني  الكراهية 
واستعداء  الجنوب،  أبناء  ضد  الشمال  أبناء 
الجنوبية  املحافظات  أبناء  من  املطالبني 
بأبناء  أدى  الذي  األمر  الرشعية،  بحقوقهم 
مطالبهم  سقف  برفع  الجنوبية  املحافظات 
الذي  االرتباط«!  »فك  طلب  حد  بلغت  حتى 
كان نتاًجا للسياسات القمعية، التي مورست 
املحافظات  أبناء  ناحية، ولصمت  من  ضدهم 
يف  صالح  عيل  سياسة  عن  الناشئ  الشمالية؛ 
الفتن،  حبك  عىل  وقدرته  الحقائق،  تزييف 

السياسة  هذه  وقادت  أخرى.  ناحية  من  هذا 
وأطفأ  اليمنية،  الوحدة  هدف  تشوية  اىل 
ألقها، ألنها لم تأت منفذة ملا جاء يف اللقاءات 
رئاسة  بني  املربمة  واالتفاقيات  التشاورية، 
الشطرين، منذ أول لقاء ضم الشهدين الرئيس 
الحمدي  إبراهيم  والرئيس  ربيع  سالم  عيل 
1972م، والذي تم فيه طرح موضوع الوحدة 
الشهيد  ضم  الذي  اللقاء  كذلك  للنقاش، 
صالح،  الله  عبد  وعيل  إسماعيل  عبدالفتاح 
الرئيس عيل سالم ربيع وإبراهيم  بعد رحيل 
الحمدي، وقد جاء هذا اللقاء يف دولة الكويت، 
العربية  الجامعة  مجلس  توصيات  عىل  بناء 
بجلستها الطارئة يف الكويت، بني الفرة 6-4 
الشكوى  إثر  انعقدت  والتي  مارس 1979م، 
املرفوعة من قبل عيل صالح بشأن الحرب التي 
شنتها قوات الشطر الجنوبي، والتي لم تكن 
ا عىل ما كان يقوم به نظام عيل صالح  إال ردًّ

املناطق  بعض  سكان  بحق  وترويع  قتل  من 
وذلك  الشمالية،  للمناطق  محادة  كانت  التي 
استفزازية  عسكرية  هجمات  شن  خالل  من 
هذا  كان  قد  و  اآلخر،  و  الحني  بني  متكررة 
عبدالفتاح  الشهيد  بني  لقاء  أول  هو  اللقاء 
الشهيد  خاطبه  حيث  صالح،  الله  عبد  وعيل 
صنعاء  »لتكن   بقوله:  إسماعيل  عبدالفتاح 
وقد  لوزرائك«،  نوابا  وزرائي  و  العاصمة، 
صدر يف نهاية هذا اللقاء بيان وقعه الطرفان 

نص عىل:

بإعداد مرشوع  الدستورية  اللجنة  تقوم  -أن 
دستور دولة الوحدة، ثم تقر الصيغة النهائية 

له من قبل الرئاسة يف الشطرين.
-يتم االستفتاء عىل هذا الدستور، ويتم انتخاب 

سلطة ترشيعية موحدة للدولة الجديدة.
ا يف طريق  و هذا االتفاق كان يعد إنجاًزا مهمًّ
ملسرية  تاريخية  نقلة  شكل  حيث  الوحدة، 
الوحدة، وقد بدأ العمل فيما تم االتفاق عليه، 
ويف فرة من 2- 4 أكتوبر 1979م التقى عيل 
عبد الله صالح عيل نارص محمد، الذي كان يف 
تلك الفرة رئيسا للوزراء يف الشطر الجنوبي، 
من  تنفيذه  تم  ما  مناقشة  تم  اللقاء  هذا  ويف 
يف  املربمة  الوحدة  اتفاقيات  بشأن  خطوات 
الكويت، وكذلك إعطاء اللجان املشركة فرصة 
استكمال املهام املناط بها بعد انقضاء الفرة 

املحددة لها.
الذي كان يف 6 مايو  اتفاق عدن  وكان هناك 
1980م، وقد تم فيه االتفاق عىل إعادة تطبيع 
مؤسسات  وإنماء   الشطرين،  بني  العالقات 
الشطرين،  مصلحة  تخدم  مشركة  ومصالح 
الصناعة  قطاع  يف  املختلفة  املشاريع  وإنشاء 
واإلحصاء  واملصارف  واملواصالت  واملعادن  
وخطط  التنمية والسياحة واملعارض املشركة 
اللقاء   بني  اليمنية، وقد كان هذا  للمنتجات 
عبد  العزيز  وعبد  محمد  نارص  عىل   الرئيس 

الغني، وبعدها كان هناك لقاء شهري بني عىل 
نارص محمد  بصفته الرئيس الجديد للشطر 
الفتاح  عبد  الشهيد  استقالة  بعد  الجنوبي 
األخري  ثمت مؤامرة عىل هذا  إسماعيل، ولعل 
دفعته إىل  تقديم استقالته، فقد كان ال يروق 

لعيل عبد الله صالح.
اللقاء بأن جاء  العموم تأتي شهرة هذا  وعىل 
عىل  الرئيس  تلقاها  رسمية  دعوة  عىل  بناء 
وقد  صالح،  عىل  الرئيس  من  محمد  نارص 
حظي باستقبال كبري من املواطنني يف صنعاء، 
1980م.  يونيو   13-9 من  الفرة  يف  وكان 
عىل  االتفاق  اللقاء  هذا  عن  تمخض  حيث 
وإقامة  سلمية،  بطرق  الوحدة  تحقيق  إعادة 
التخطيط  خالل  من  االقتصادية،  العالقات 
وتم  واملعلومات،  الخربات  وتبادل  املشرك 
شطري  بني  املواطنني  تنقل  بشأن  االتفاق 
اليمن، كما تم التوقيع عىل عدد من االتفاقيات 
بموجبها  سيتم  التي  والثقافية  االقتصادية  
ورشكة  البحري  للنقل  يمنية  رشكة  إنشاء 
وكلها  للسياحة،  وأخرى  الربي  للنقل  يمنية 
للتنمية  الصحيحة  األسس  إرساء  يف  تصب 

املتكاملة لليمن الواحد.

من  للناس  إنقاذا  دولته  الحسني)298هت(  بن  يحيى  الهادي  اإلمام  أسس 
الذين  أحد  الهادي  اإلمام  يكن  ولم  باليمن،  تفتك  الفتن  كاد  أن  بعد  الضياع، 
ورثوا معارف إدارة الدولة من امللوك السالفني من آبائه، وال من تراث الغرب 
أو الرشق آن ذاك، إال أنه كان قادرا عىل إدهاش من يتتبعون سريته، بقدراته 
إليه  أهتدى  ما  إال  يقلده،  مثال  الدولة، عىل غري سابق  أمور  تدبري  الفائقة يف 
من القرآن الكريم، والتعاليم السماوية، فقد جسد بما قدمه من نموذج إلدارة 
الدولة ما هو أروع من النظريات الحديثة، التي لم نر مثله حتى يف دول العالم 
مطالعة  إىل  الجميع  ندعو  وإنما  الكم،  بهذا  نجازف  ال  ونحن  اليوم،  املتقدم 
القرآنية سلوكا  الهداية  الهادي يف ترجمة  اإلمام  سريته، حتى تتضح طريقة 
مثمرا، يف مناحي الحياة املختلفة، وقد كان منها نظرته الراقية لحقوق األفراد 

املتهمني يف أية قضية، حتى لو كانوا ممن ثبتت إدانتهم.
صالة  قبل  منه  جاء  الذي  طريقه  غري  طريقا  يوم  ذات  الهادي  اإلمام  قصد 
الجمعة وهو عائد إىل البيت، ومر من باب الحبس، فوقف وترجل عن فرسه، 
ووقف الناس عىل باب الحبس، ودخل فجلس فنطر إليه، وأمر بتنظيفه، وأمر 
بأن يوىل أهل الحبس بالعناية، فيوفر لهم املاء والطعام، وأمر لهم بفراش. وقد 
كان يأمر من يعرف القراءة بأن يعلمها ملن ال يقرأ، ويسأل كل مسجون عن 

السبب الذي سجن من أجله وينظر فيه.
إن هذه الزيارة امليدانية املباغتة قد كشفت حرص اإلمام الهادي عىل االطالع 
عىل حقيقة وضع املعتقلني، وحرصه عىل إن ينالوا حقهم دون ظلم وال عسف، 
دائما  فيه  وتتوفر  املالئم،  بالفراش  ومؤثثا  نظيفا،  يكون  أن  بد  ال  فالحبس 
حاجات نزالئه من طعام ورشاب، إنه لم يكلف لجنة حقوقية لتطلع عىل أوضاع 
السجن ونزالئه، ثم ترفع إليه تقريرها، بل أدى هذا الدور بنفسه، وهو يدري 
أنه لن يحظى بأية مكاسب مادية أو سياسية عندما يبارش هذا العمل بنفسه، 
ولكنه كان يؤسس نقافة حقوقية يغرسها يف كل الناس، السيما السجني ومن 
قبله السجان، فال يتلكأ السجان يف رعاية حقوق السجناء، وال يرىض سجني 
بما يستحقه كإنسان،  بل يحظى  بأن يعيش فرة عقوبته يف مسغبة مربة، 
عقوبته،  فرة  يقيض  مجرًما  مذنبًا  كونه  عن  النظر  بغض  ويعمل،  فيتعلم، 
ولذا  لذلك،  مستحق  غري  وهو  السجن  يف  أحد  ينزل  ال  أن  حرص  لديه  وكان 
كان حريصا عىل أن يسأل ويتأكد عن سبب نزولهم يف السجن، فيقر أحكاما 

ويراجع أخرى، ويزيل الظلم عن املظلومني.
عليها  بالتحفظ  الهادي  اإلمام  فأمر  جارية،  عىل  قوم  تنازع  مرة  وذات 
يف موضع غري الحبس، حتى يحرض بعض أهل الدعوى فيُحسم أمُرها، 
وبعد يومني دعا قومها وقال لهم: »اعلموا أني حبست هذه الجارية ولم 
يكن يجب عليها الحبس، وإنما فعلت رجاء انقطاع امرها، فامضوا إليها 

، وأطلقوها«. فاسألوها أن تجعلني يف ِحلٍّ
وهنا تتجىل روح العدالة وحسن تدبري اإلمام الهادي، فبداية األمر لم يحكم 
أمُرها يف 48  لم يُحسم  النزاع، وملا  أيٍّ من طريف  الجارية مع  بأن تذهب 
ساعة لعدم حضور بعض أهل الدعوى أطلق رساحها، ولكّن اإلمام الهادي 
وضع لنا درسا عمليا يعلمنا حفظ حقوق اآلخرين وحرياتهم، فكان منه 
أن اعتذر من  الجارية عىل تقييد حريتها، وبني لقومها براءة موقفها، حتى 
ال يتوهم أحد بها ريبة، موضًحا سبب حجزها، وأن ال عالقة لها بالقضية، 
وإن كانت محل النزاع، وهذه درجة عالية من الوعي لدى اإلمام الذي لم 
ولكنه  فتحاشاها،  املآخذ  بعض  عليه  تسجل  حقوقية  منظمات  ثمة  تكن 

يعطي كل ذي حق حقه، مراقبة لله تعاىل.
إن الواقف عىل هذه األحداث ليشعر باألىس عندما يرى ما آلت إليه السجون 
املعتقالت  عن  فضال  مزرية،  أوضاع  من  اليوم  القانونية  الحجز  ومواضع 
خارج نطاق القانون، والتي ترشف عليها الدولة أحيانا، ويف عرص املنظمات 
الحقوقية، فضال عن انتهاك الحريات والحقوق داخلها بشكل سافر، فكثريا ما 
نجد أشخاصا طالت فرات حجزهم االحتياطي ليس ألشهر بل لسنوات، بال 
توجيه أحكام، وال مواجهة القضاء، وحني خرجوا لم يحصلوا عىل رد االعتبار 
الذي يربئ ساحتهم، ولم يحصلوا عىل التعويض الذي يناسب ما تعرضوا له 
من أرضار، فضال عن تعرضهم للرضب والسب وألوان العذاب، ثم ال يأخذون 
اإلمام  ترى كيف سيترصف  فيا  اعتقالهم،  الويل يف فرة  أذاقهم  حقهم ممن 

الهادي اليوم لو شاهد مثل هذه األوضاع لو كان بيننا اليوم؟

الدولة الدينية.. كذبة تمرر على السذج  حقوق املتهمني واملجرمني 
من مالمح إدارة الدولة عند 

اإلمام الهادي ) 1 (

* رئيسة لجنة الحقوق والحريات يف االتحاد العام لشباب 

الثورة، نائب املنسق العام لتحالف أبناء الجنوب.

* مقال مأخوذ  من الفيسبوك بترصف يسري.

 انتصار الهدايل * 

الوحدة والنتائج املبيتة 

القضية  الجنوبية )1( 

الدولة.. كيف يفهمونها إسالمية؟*
د. عادل الرشجبي 

إجالل وإكبار للشباب الحر 

ائتالف رباط )حر( ساحة التغيري –صنعاء 

جميل ثابت الرضاب 

ربيع والحمدي يف قعطبة يف املرة األوىل التي 

طرحت فيها الوحدة للنقاش
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التخرج  ساحة  يف  القسم  أدى  عندما  ضابط  كل  يتذكر 
من كليته العسكرية أنه أقسم عىل حماية الوطن، وفرض 
أبناء  سيادة الشعب عىل كل أراضيه، وحفظ كرامة وعزة 
وحقوقه.  ومكاسبه  الشعب  ثروات  عىل  والحفاظ  اليمن، 
األوامر  ال  الحقة  رؤسائه  أوامر  تنفيذ  عىل  أقسم  وكذلك 
وإزهاق  الشعب،  أبناء  دماء  سفك  تستبيح  التي  الباطلة 
أرواحهم بسبب أنهم يطالبون بحقوقهم املرشوعة التي تم 
نهبها من قبل عصابة الفساد التي سلبت الشعب اليمني 
وجعلت  الكريمة،  الحياة  من  وحرمته  وكرامته،  حريته 
أبناءه مرشدين يف دول الجوار، هذه العصابة التي أطلقت 
عىل نفسها اسم النظام يف ظل عدم وجود أي تطبيق له، 
التي تتشدق باتهامها للمنضمني من أبناء القوات املسلحة 
لثورة الشعب السلمية بأنهم قد خانوا القسم؛ فأنا أسألهم: 
من هو الخائن؟! أهو الذي انحاز إىل إرادة الشعب املظلوم 
السلطة ومصدرها؟  يكون صاحب  أن  به  يفرض  والذي 
ثروات شعبه،  اليمن ونهب  بقتل خرية شباب  قام  أم من 
وسلبه حريته وكرامته وحقه يف الحياة الكريمة! الذي أفقد 
اليمن مكانته العالية التي كان يتمتع بها بني شعوب العالم 
بأن  للعالم  الذي روج  الحضاري!  تاريخه  وحاول طمس 
ليحقق  لإلرهاب؛  خصبة  وبيئة  ومتعصب  متخلف  شعبه 

أهدافا شخصية حقرية!
ودماء  بالفساد  املشبعة  املريضة  القيادات  لتلك  أقول 
محكمة  من  بجرائمكم  ستنجون  أنكم  تظنوا  ال  األبرياء: 
الشعب طال الزمن أم قرُص، ال تظنوا أننا سنكون أسلحة 
الشعب،  أبناء  من  إخواننا  صدور  نحو  موجهة  بأيديكم 
وكذلك ال تنسوا أنه ال طاعة ملخلوق يف معصية الخالق، وإن 
إرادة الشعب هي من إرادة الله؛ فهيهات أن نخون القسم.

ال  تكليف  عملة  إن  يرى  الذي  هو  نريده  الذي  الحاكم   *
ترشيف ألنه يحمل عبء أمه بأرسها

* الحاكم الذي نريده هو الذي ال يقبل االمالءات الخارجية 
من دول االستكبار املعادية لإلسالم واملسلمني.

* الحاكم الذي نريده هو الذي يستعذب املوت يف الدفاع 
عن قضايا االمة وعن االرض وعن عدم الدم والعرض

* الحاكم الذي نريده هو الذي ال يكون اداة للتنفيذ من 
كل طامع بل يستميت دون دينة وشعبة ووطنه وامته 

* الحاكم الذي نريده هو الذي يحمي رشف االمه بأحكام 
والظلم  القمع  بقوانني  يحكمها  ان  ال  واالخالق  الدين 

واالضطهاد فهل هذا الحاكم موجود؟

ألن  واملعاركة؛  املغالبة  عىل  مرغم  يشء  كل 
هذا  ويدفعه  بقاءه،  يحفظ  روح  يشء  لكل 
تغالب  الشجرة  دونه،  املغالبة  إىل  الروح 
ثلوجه،  وانهمار  رياحه،  بصباّرة  الشتاء 
وبرغم تشققها يختبئ فيها رس الربيع لكي 
يتربعم يف ميعاده؛ حتى  أصبح عنف الشتاء 
ال  الشجرة  ألن  وتجديد؛  إخصاب  رضورة 
أوراقها  كل  خلعت  إذا  إال  وتثمر  تخصب 
الفؤوس  إذا خلصتها  إال  البالية، وال تسمق 

من زوائدها أو من طفيلياتها.
األرض  ألن  للنبات؛  طبيعي  شقيق  اإلنسان 
تصلح  التي  هي  لإلنبات  تصلح  التي 
للسكنى، ولم تبَن األرض وال عمرها اإلنسان 

إال بعد رصاع مرير.
البقاء مهما  املغالبة سبب  من هنا أصبحت 
تكاثر غالب ومغلوب، لكن ال تعد قوة الكيان 

البقاء؛  سبب  وحدها  الكيان  اقتالع  قوة  أو 
فكم ووحوش قوية انقرضت ألنها ال تمتلك 
إال  تفرس  ال  التي  أما  وحده،  االفراس  إال 
لرضورة دفاعية فال تنقرض؛ ألن تعرضها 
وتصدر  بها،   تواجه  أفكارا  يعطيها  لألذى 
اإلنساني  التاريخ  يف  الحظنا  وقد  عنها؛ 
كثري من الجماعات اإلنسانية تعرضت لكل 
وبقية  اإلبادة  قوة  فزالت  اإلبادة،  أسلحة 
الجماعة املستهدفة لها. وقد حاولت السلطة 
اليمنية كوحشيه أن تقتلع شعب صعدة من 
هذا  تمنع  أن  تستطيع  هل  ولكن  جذوره، 
الشعب من أن يجذِّر نفسه من جديد ويمد 

قامته أمام كل الرياح؟
إن العنف الذي خلقه نظام العمالة هو الذي 
أراد  فقد  الله،  أنصار  قامة  يُعْمِلق  سوف 
فتجذَّر  جذوره،  من  اقتالعه  العمالة  نظام 

إىل  وقامته  لكي تصل عروقه  مكان،  يف كل 
كل وطنه، ولقد زادته املحن تشذيبًا وتقليًما 

لكي يزداد إيمانًا خصبًا.
عام  من  صعدة  عىل  الحرب  إعالن  ومنذ 
2004م وحتى أواخر عام 2010م صمدت 
من  أكرب  وكانت  العواصف،  مختلف  بني 
أرادوا  الذين  واملحجمني  املحتلني  حلوق 

ابتالعها.
القوى  من  كغريها  القرآنية  القوى  هذه  إن 
فكأنما  واتساعا؛  نمًوا  القتل  يزيدها  الثائرة 
لكي  تشذيبها  يجيد  ماهر  بستاني  املوت 

تزكو عروقها، وتفرع جذوعها وأغصانها.
أما قدموا يف األعوام املاضية يف ميادين الجهاد 
أروع األمثال عىل عظمة القضية التي ثاروا 
من أجلها؛ لقد ثبتت وحدها أكثر من ثبات 
كل املتآمرين واملعتدين، وحققت وحدها من 
الجيوش  مما حققت  أكثر  واملقاومة  النرص 
مسالة  إيمان،  مسالة  املسالة  ألن  املعادية، 
الصدع بالحق، مسالة نرصة دين الله، نرص 
املستضعفني، مسالة الوالء لله، والرباءة من 
مقاومة،  مسالة  األمة،  هذه  أعداء  املرشكني، 
يهدأ  الذي ال  املجاهدين  الله وقتال  فبفضل 

لقد ظنت حكومة العمالة بمشاركة الحليف 
أنها  املنطقة،  يف  والنصارى  لليهود  األكرب 
املؤسسة  قبل  من  مبارش  شبه  وبتدخل 
العسكرية الصهيوأمريكية ستخوض جولة 
ثم  أسبوًعا،  تستمر  بها  وإذا  وليلة،  يوم 
من  فيه  تعاني  متتابعة،  سنوات  بل  شهًرا، 

ه. الرضبات بمقدار ما توجِّ
خاضها  التي  الست  الحروب  هذه  إن 
القوه  عىل   فقط  تقترص  لم  املجاهدون 
األساليب  تعدد  إىل  عمدوا  وإنما  القتالية 
ونفسية  إعالمية  حروبا  فخاضوا  الحربية، 
كان  وسياسية،  ودينية  وفكرية  واقتصادية 

لها صداها وتأثريها يف املنطقة.
الثائرين  إبادة  استحالة  لنا  تأكد  هنا  من 
انقراض  إمكانية  وتراءت  الله،  دين  لنرصة 
املستكربين  ألن  كعادتها؛  املستكربة  القوى 
والقتلة بحكم الله ينقرضون، يف حني ينمو 
السيف  ذروة  وتخصب  بالشهادة،  الشهداء 
مشيئة  وتنهار  العادلة،  الثورة  لتحقق 
التاريخ  بمنطق  الثائرة  فالقوى  العدوان؛ 
قد  تخمد،  ال  ولكنها  تضعف  قد  تنتهي،  ال 

تتوقف عن التقدم ولكن ال تراجع.

وعاء  له  األفعال  من  كغريها  فعل  الثورة 
عليه،  يبعث  باعث  له  كما  ومكاني،  زماني 
نفسية  عىل  تأثري  واملكان  للزمان  أن  وكما 
الفاعل ومن ثم عىل الفعل الذي يحدثه، فهذا 
الباعث أو ما يسمى بالداعي له دور يف أداء 

الفاعل، ومن ثم يف الفعل.
وفقنا  إذا  »الثورة«  الفعل  هذا  أمام  ونحن 
الثائر،  أداء  نتوقع  أن  استطعنا  الباعث  عىل 
أخالقه وعىل  أثره عىل  نتوقع  أن  واستطعنا 

للثورة.  وإخالصه  ووفائه  التزامه  مدى 
ودوافعه  ودواعيه  بواعثه  الثوري  والفعل 

كثرية، ومنها:
»االلتزام الديني، املظلومية، االنتقام، الحزب 
أو التنظيم، االحتماء من املحاسبة، املصلحة، 

حب الظهور والشهرة«.
الحزب  هو  الثوري  الباعث  يكون  فعندما 
بمستوى  الثائر  أداء  يكون  ال  التنظيم  أو 
الديني،  االلتزام  هو  باعثه  آخر  ثائر  أداء 

باعثه حب  الذي  الثائر  استعداد  ولن يكون 
الظهور والشهرة أو االنتقام كاستعداد ثائر 
يقال عن  املظلومية، وهكذا  باعثته هو  آخر 
بها  يحتمي  الثورة ساترا  اتحذ  الذي  الثائر 
من محاسبة الثوار املتوقعة، بسبب ما نهبه 
من املال العام والخاص، أو سفكه من دماء 

األبرياء.
املحرك  هو  الباعث  أن  فيه  شك  ال  ومما 
التي  الوقود  محطة  وهو  للثائر،  الرئيس 
الثوري،  فعله  أو  عمله  خالل  منها  يتزود 
فثائر باعثه الحزب والتنظيم يحتاج الرجوع 
إىل حزبه ليعطيه شحنات لالستمرار، وثائر 
املظلومية  تذكر  إىل  يحتاج  املظلومية  باعثه 
الفعل  يف  صامدا  ليثبت  عليه  وقعت  التي 
ال  الديني  اإللتزام  باعثه  وثائر  الثوري، 

يحتاج إاّل إىل كالم الله ورسوله ليصمد أمام 
التحديات التي تواجه الثورة والثوار.

ومما ال شك فيه أيضا أن أقوى باعث وأقدس 
داع هو باعث الدين. لذا نرى أن الثائر الذي 
عزيمة،  أقوى  يكون  الديني  االلتزام  باعثه 
الناس  وأكثر  كلمة،  وأصدق  إرادة،  وأمىض 
ألنه  التضحيات،  أغىل  لتقديم  استعداًدا 
أنه  يعتقد  به  ويؤمن  به  يدين  ما  بمقتىض 
يقوم بواجب ديني، جزاؤه هو أعظم الجزاء، 
تَأُْمُروَن  ِللنَّاِس  أُْخِرَجْت  ٍة  أُمَّ َخرْيَ  ﴿ُكنتُْم 
َوتُْؤِمنُوَن  اْلُمنَكِر  َعِن  َوتَنَْهْوَن  ِباْلَمْعُروِف 
ِبالّلِه...﴾ ]آل عمران:110[، وقال عز قائال: 
ِببَْعٍض  بَْعَضُهْم  النَّاَس  الّلِه  َدْفُع  ﴿...َوَلْوالَ 
َعىَل  َفْضٍل  ذُو  الّلَه  َوَلِكنَّ  األَْرُض  لََّفَسَدِت 

اْلَعاَلِمنَي﴾ ]البقرة:251[.

مالزم ثاني/ مجاهد النويرة 

رشف الدين محمد 

محمد حميد الحداء 

هيهات أن نخون القسم

الحاكم الذي نريد

انتفضت  لو  وحتى  سافلها،  عاليها  الدنيا  انقلبت  لو 
املحافظات بأكملها، ولو تعاقب اليل والنهار، وصار النظام 
والكهرباء  واملاء  النفط  انقطع  ولو  هار،  جرف  شفا  عىل 
كل  عن  واملوانئ  واملصانع  الرشكات  توقف  ولو  والغاز، 
إنجاز، ولو انترش يف بالدنا كل محنة ووباء، ملا توقفت الدقة 
والنظام يف ايصال فاتورتي املاء والكهرباء، فلم يبقى من 
لوال  قالوا  املاء سوى قصبته،  الكهرباء سوى سلكه، ومن 
ومقوالت  كلمات  )التعيس(،  الشعب  لهلك  )الرئيس(  عيل 
صالح  عيل  نظام  من  الفئات،  بعض  ألسنة  عىل  تردد 
للوطن،  رئيسا  صالح  عيل  لوال  قالوا:  وفات،  انهار  الذي 
يردد  من  وكأن  والفتن،  الفوىض  وانترشت  الشعب  لهلك 
عيل  بوجود  إال  هلك  ما  الشعب  أن  يتناىس  العبارات  هذه 
صالح، وما افتقر لرغيف العيش اال يف عهده، وما انترشت 
الثارات والتصفيات، والفساد والغالء والطبقات، املرفة وال 
الكادحة إال بربكة وجوده وتدبريه، أال يذكر القائل أن قيمة 
الدبة البرول يف الثمانينات كانت بمبلغ )60( رياال يمنيا. 
واالن بمبلغ )1500( ريال يمني، أال يعلم قائل املقولة أن 
ألنه  الغاز  صاحب  وهو  اليمني  للموطن  تباع  الغاز  الدبة 
ولبعض   ،)1300( بمبلغ  له  تباع  أرضة  من  يستخرج 
ألم  تقريبا،  يمنيا  رياال   )350( بمبلغ  الغربية  عند  الدول 
يسمع القائل أن عيل صالح ورفاقه أشعلوا حروبا عديدة 
يف اليمن، أال يالحظ أن القاعدة تهدأ أيضا ثم يعاد تشغيلها 
أن  القائل  يالحظ  أال  اليمن،  يف  الحياة  بتسيري  يقوم  ممن 
النظام  ظلم  بسبب  إال  هو  ما  باالنفصال  يطالب  كان  من 
لهم، ونهبه لهم وملمتلكاتهم، أما اليوم فقد صاروا يطالبون 
علموا  عندما  الساحات،  جميع  مع  النظام  بإسقاط  فقط 
أال يفقه  اليمن املستضعفني،  أبناء  النظام لكل  ظلم وقهر 
الفاسدة،  املقولة  تلك  يف  به  يتكلم  ما  يعي  ال  بأنه  القائل 
ولو  بلدانهم  يبنون  أنهم  رغم  الغرب  رؤساء  أن  يعلم  أال 
مدة  انتهاء  عند  الرئاسة  كرايس  من  ينزلون  حسابنا  عىل 
الرئاسة، ويعودون مواطنني طبيعيني، وال يؤلهون كما هو 
الحال عند الشعوب العربية، أال ينظر بعني البصرية لريى 
يسفكون  وإرسائيل  كأمريكا  املستكربة  الدول  زعماء  أن 
إن  اإلنصاف  من  أليس  شعوبهم،  ملصلحة  املسلمني  دماء 
يقول ذلك القائل: لوال عيل صالح لتطورت اليمن، لوال عيل 
صالح لرصنا من أغنى الدول، وأعتقد أن الله سيغري حالنا 

إىل األحسن إذا تركتنا مثل هذه املقوالت.

نبض الحياة يف فاتورة املاء والكهرباء

تتمات * تتمات * تتمات * تتمات * تتمات * تتمات * تتمات * تتمات * تتمات * تتمات * تتمات * تتمات * تتمات * تتمات

مسريات يف... 

أبو أصبع

احلرية لباعوم

عشرات القتلى

ينفذهتا النظتام العميتل«، كمتا هتفتت 
الجماهري »العمتالء عقدوا صفقات، منها 
قطع املشتتقات«، »أمريكا خلف األزمات، 

خلقت أزمة محروقات«.
وألقي يف املسرية كلمات لعدد من الضيوف 
القادمتني من »محافظتات تعز وصنعاء 
والحديدة« أشتادوا فيها باالنضباط التام 
لجماهتري محافظة صعدة ومشتاركتهم 
القويتة والفاعلتة يف الثتورة، مؤكدين أن 
الرهان بات عىل هتذه الجماهري العظيمة 
بصمودها وصربها ونضالها املستمر بكل 
قوة وعزيمة وإيمتان، وأن النظام الظالم 
سيسقط إن شتاء الله مهما استمر الدعم 

الخارجي أو طال الوقت.
يأتي هذا التنامي للستخط الشتعبي ضد 
الواليتات املتحتدة والستعودية يف جميع 
ستاحات االعتصتام املطالبتة بإستقاط 
النظتام باليمن بستبب املواقف الستلبية 
لهما تجاه ثورة الشتعب, وسكوتهما عن 
املجازر التتي يرتكبها النظتام بحق هذا 
الشتعب ,األمر الذي شتجع النظام ملزيد 
من املجازر بحق أبناء الشتعب مستتفيدا 
متن الضوء األخرض األمريكي الستعودي 
املتمثتل باملماطلتة التتي تبديانهتا تجاه 

الشعب
ويف مدينتة تعز خرجت مستريات عديدة 
جابت شتوارع املدينتة، يف رستالة تؤكد 
الصمتود يف مواجهة آلة القمتع، ورفعت 
واالستتهداف  بالقمتع  تنتدد  شتعارات 
للمنتازل بشتكل عشتوائي، إضافتة إىل 
الرفتض الكامتل ألي تدختل أو وصايتة 
خارجية ال تحفظ للبلد استقالله ويف يوم 
السبت نظم شباب الثورة مسرية حاشده 
يتقدمهم أحد الجمتال أعلنوا من خاللها 
مضيهتم بالثتورة، ولم تثنهتم املؤامرات 
التي يستتخدمها النظام العميل والفاسد 
من قطتع للبترول والديتزل والكهرباء, 
فانطلقت من حناجر الشتباب  شتعارات 
علتت من عتىل ظهتر الجمل التذي حمل 
عىل ظهره مكتربات الصوت والتي رددها 
معهتم الحشتود الكبترية وكان منها: »ال 

برول وال ديزل، بانوا صل بالجمل، حتى 
تحريتر اليمتن«  و«الشتعب اليمني قرر 
ثتورة حتى بالجمل«، وغريهتا الكثري من 

الشعارات.
كما رفع املتظاهرون الفتات يؤكدون فيها 
رفضهتم للتدختل الستعودي واألمريكي 
يف اليمتن، يف تعبري عن استتيائهم الكبري 
من التدخالت األجنبية، والتي عىل رأستها 
أمريكا والستعودية، والتي كانت الستبب 
وراء ارتفتاع أستعار املحروقات للضغط 
عتىل الشتعب، ودفعته للقبتول بالحلول 
تلبتي  ال  والتتي  الستعودية،  األمريكيتة 

مطالب الثوار.
وأكد املتظاهرون خالل هذه املظاهرة عىل 
أن عزيمة و إرادة الثوار يف مسرية الجمل 
تعلتن عن تحد جديد، أمام الحصار الذي 
يفترض عىل الشتعب اليمنتي لكي يركع 
وتهتزم ثورته, وهي رستالة تؤكتد »أننا 
لن نقتف أو نراجع ولن نركتع, فثورتنا 
ماضيته يف طريقها ولتن يثنيها يشء عن 

االستمرار حتى تتحقق  كل أهدافها«.
ويف الحديدة أصيب عترشات املتظاهرين 
منهتم 8 أشتخاص بالرصتاص الحتي 
أثنتاء مداهمتة عدد متن األطقتم األمنية 
ملسرية حاشدة األربعاء أمام رشكة النفط 
بشتارع صنعاء. وتعرضت املسترية التي 
خرجت من ستاحة التغيري للمداهمة من 
قبل عدد متن األطقم تتبع قتوات النظام 
القمعيتة أثناء وقفتة احتجاجيتة نفذها 
املتظاهترون أمتام مبنتى رشكتة النفط 
للمطالبة بالكشف عن حصة الحديدة من 
املشتتقات النفطية ومالحقة من أسموهم 

بت«املتالعبني« باملشتقات النفطية.
وطالبت املسترية الحاشتدة التتي جابت 
عتدداً متن شتوارع املدينتة رغتم الجو 
الحتار الذي تتستم به املحافظتة تطالب 
الخارج باحرام اإلرادة الشتعبية الثورية 
حتى تستتقر اليمن التتي أغرقها النظام 
البائد وبقايا رموزه يف الفستاد واإلرهاب 

واألزمات والحروب والرصاعات الدامية.
كمتا تتواصتل املستريات االحتجاجية يف 
مدينتة ذمتار جنتوب العاصمتة صنعاء 
املطالبتة برحيتل بقايا النظام وتشتكيل 

مجلس انتقايل وإنقتاذ البالد من أوضاع 
متدهتورة لحيتاة املواطنني جترى أزمة 

الوقود.
وقد طالبتت الحركات الشتبابية باملدينة 
جميع القوى الثورية يف ميادين وساحات 
االعتصتام إىل التصعيد الثوري إلستقاط 
بقية النظام ورفض التدخالت الخارجية 
الداعمتة لبقايتا رموز النظتام البائد حد 
قولهتم , واصفني تلك التدخالت باملؤامرة  
يف إشتارة إىل السعودية والواليات املتحدة 

األمريكية.

جمعة الكرامة التتي قتل خاللها 56 من 
املحتجتني بستاحة التغيري أمتام جامعة 

صنعاء يف 18 مارس املايض«.
وأشتار أبو إصبع إىل أن ذلتك ظهر أكثر 
يف وعتد األمتني العتام ملجلتس التعتاون 
املشترك  للقتاء  الزيانتي  عبداللطيتف 
بإصدار بيان فور وصوله الرياض عندما 
رفض صالح التوقيع عتىل املبادرة، لكنه 
لم يِف بوعتده. وأضاف »كأن الخليجيني 
يقولون نحتن مع هذا النظتام حتى ولو 

أساء إلينا«.
وقتال أبتو أصبتع إن الستعودية التتي 
تسلمت امللف اليمني من الواليات املتحدة 
بعد حادثة انفجار الرئاستة، وأدت الدور 
نفسته بعتدم الوقوف إىل جانب الشتعب 
اليمنتي يف نقتل الستلطة إىل النائب، »بل 
تكتمت عىل حاله صالح الصحية وإخفاء 

الحقيقة عن اليمنيني«.

)قريان والعوبيل(.
هذا وتتفاقم األوضاع املعيشتية للمواطنني  
منهتم  الكثتري  فقتدان  بعتد  خصوصتا 
لوظائفهم وتوقف بعض املصانع واملعامل 
والفنادق عن العمل نتيجة األوضاع األمنية 

املتدهورة يف املدينة وانعدام الوقود.
ويف محافظتة أبني قتل أربعتة جنود كانوا 
عتىل متن ستيارة أجترة حينمتا اعرضها 
مستلحون مجهولتون  يف مديريتة لتودر 

بمحافظة أبني جنوب اليمن.

فإن جهوده وتضحياته ساهمت منذ زمن 
مبكر يف بلورة الثورة الشعبية وعليه فإن 
شتباب الثورة يحملتون النظتام العميل 
مستؤولية املستاس بحياتته، ويطالبون 
بالكشتف عن مصريه، واإلفراج عنه فوًرا 

ومحاسبة من تسبب يف اعتقاله.
تجتدر اإلشتارة إىل أن  بعتض املجاميع 
املستلحة اعتقلتت »فتادي باعتوم« نجل 
املناضل »حستن باعوم« األسبوع املايض 
يف متأرب وذلتك بعتد عودته متن زيارة  
ملحافظة صعدة وبحستب تقارير خربية  
فقد بعتض أنصار الثتورة بعد فك أرسه 
بمرافقة فادي باعوم عقب إطالق رساحه 

إىل منزله لالطمئنان عىل وصوله ساملا.

وقتال مصدر محيل إن مستلحني اعرضوا 
طريق ستيارة أجرة من نتوع الند كروزر 
)صالتون( يف منطقتة جبل »ثترة« بلودر، 
وقامتوا بتدقيتق يف هويتات ركابهتا قبل 
أن يخرجوا 4 أشتخاص يحملتون بطائق 
رميتا  ويعدمونهتم  جانبتا  عستكرية 
بالرصاص وتردد معلومات عن إن الجناة 
ينتمتون للجماعات املستلحة التتي يعتقد 

ارتباطها بجهات نافذة يف النظام.
واستتوىل مسلحون قبل أكثر من شهر عىل 
مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبني، حيث 
تدور اشتتباكات عنيفة خلفت مئات القتىل 
والجرحى وشتن الطتريان الحربي  غارات 
عتىل زنجبار بحجة استتهداف املستلحني 
واضطر أكثر من خمسني ألفاً من السكان 

إىل النزوح ملدينة عدن ومناطق أخرى.
ويف مديريتة أرحب شتمال صنعتاء قالت 
مصتادر محليتة إن ستالح الجتو هاجتم 
الثالثاء عتددا من قترى املديرية وأضافت 
املصادر أن ألوية الحرس  قصفت عدد من 
قرى املديرية ، مشرية إىل أن القصف أسفر 
عتن مقتل شتخص يف قرية شتعب يدعى 

»عبدالحميد الشعبي«
و يف مديريتة نهتم املجاورة شتمال رشق 
صنعتاء نفذ الطريان عمليتات قصف ضد 

بعض املناطق يف املديرية. 

ابن الصديق 

الباعث الثوري ودوره يف سلوك الثائر 

الذين ينميهم املوت
محمد صالح العمدي 

شباب الصمود- ذمار 



من الشعر الشعبي 

قال اإلمام الهادي يحيى بن الحسني: والظالم وإن اتسع يف هذه الدنيا من مال غريه، وأكثر من 
مظالم الناس، ووقع عند الجاهل أنَّه عزيز، فهو عند الّله عزَّ وجل وعند أوليائه ذليل؛ ألنَّ فعله 
َوِبئَْس  َجَهنَُّم  َمأَْواُهْم  ثُمَّ  َقِليٌل  ﴿َمتَاٌع  عزَّ وجل:  الّله  قال  كما  األبد،  أبد  الذل  دار  إىل  يورده  ذلك 
قليلة  الظاملني: »طعمة  األمراء  يف  وآله  عليه  الله  النبي صىل  وقال  ]آل عمران: 197[.  اْلِمَهاِد﴾ 
وندامة طويلة«. وفعل هؤالء الظاملني وأمرهم وسلطنتهم؛ إنما تقوم بأعوانهم الذين يتبعونهم، 
ويعينونهم عىل ظلمهم، وإذا تفرق األعوان منهم، وأسلموهم لم تقم لهم دولة، وال تثبت لهم 
الله،  راية، فمتى كثرت جماعتهم تقووا بهم عىل باطلهم، واستضعفوا املستضعفني من خلق 
وأمهل لهم ربهم وتركهم، ولم يَُحل بينهم وبني من يظلمونهم؛ إذ ُكلٌّ ظالم، القوي واملستضعف، 

وذلك قوله عزَّ وجل: ﴿َوَكذَِلَك نَُويليِّ بَْعَض الظَّاِلِمنَي بَْعضاً ِبَما َكانُوا يَْكِسبُوَن﴾]األنعام: 129[.
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من أقوال اإلمام الهادي عليه السالم 

أعرب سمري الشمريي أستاذ علم االجتماع السيايس يف جامعة عدن  يف 
حديث لقناة »روسيا اليوم« عن اعتقاده بأن االتهامات - التي وجهها 
عستكريون منشتقون عن النظام إىل الستلطات بأنها تتزود عنارص 
»القاعدة« بالسالح- لها أساس من الواقع. ويف وقت الحق ذكر شوقي 
القتايض عضو مجلس النواب يف حديث له عىل »الستعيدة« أن تقرير 
لجنتة نيابيتة نزلت إىل أبني قبل ستنوات بأن هذه املجاميع املستلحة 
التتي توصف اليتوم بالقاعدة هتي جماعات توظف متن قبل أجهزة 
أمنية، وأضاف أنها تستتلم مرتبات رسمية من أجهزة أمنية، أو تتبع 
شتخصيات نافذة، وهي موجودة بهدف تصفية حسابات السلطة مع 
خصومها متى شاءت، وقد تستخدم كورقة ابتزاز دويل باسم القاعدة. 
وقتد قال مطلعون عىل حقيقة هؤالء املستلحني بأنهم أبعد الناس عن 

الوصف بأنهم متدينون، فضال عن كونهم متشددين دينيا.
ويف طفرة غري عادية تصاعدت القوة العسكرية لهذه املجاميع املسلحة 
يف أبني، يف خضم الثورة الشتبابية الشتعبية حني أرادت الستلطة أن 
تقتدم صورة الثورة مشتوهة للعالم، حتى يستكت عنها إن رضبتها 
بالقوة العستكرية، فتأرادت أن تجعل من الثورة بابتا لتعاظم خطر 
القاعتدة، وروجت لهتذا كثريا، بل تواطأت مع تلك املجاميع املستلحة 
حني ستلمتها مواقع مهمة دون قتتال يف زنجبار عاصمة أبني. ويأتي 
قتل قائد كتيبة من اللواء 25 ميكانيكي و15 فردا من جنوده ليعكس 
الستبب الذي ألجله لم تستقط أبني كاملة يف يد هذه املجاميع املسلحة 
حتى اليوم كما أرادت الستلطة منذ اللحظة األوىل، حيث إن الجنود يف 
ذلك اللتواء صمدوا – خالفا لتوجيهات القيتادة - وأبوا إال أن يذودوا 
عن حماهم، برًّا منهم بقستمهم الذي أقستموه يتوم دخلوا يف الخدمة 

العسكرية.
واألمر الذي ال يمكن إخفاؤه اليوم هو ارتباط هذا التصعيد العسكري 
يف أبتني بالعمل األمريكي اليمني املشترك، فأمريكا بحاجة إىل ذرائع 
تنفتذ من خاللهتا إىل الداخل اليمني بشتكل أكرب، والستلطة اليمنية 
بحاجتة إىل تهويل الخطتر املحدق بمصالح اآلخريتن إقليميا ودوليا، 

لتضع نفسها يف صورة املخلص من رش قد اقرب.
ويف هتذا اإلطار يبتدو الصحفي الذي ينقل خربا متن أخبار التصعيد 
العستكري يف أبني بوصفه رصاع بني الستلطة وبني تنظيم القاعدة – 
يبدو ستاذجا، إذ ستمح لنفسته أن يكون بوقا إعالميا يقدم خدمات 
مجانيتة ملخططتات أمريكية تروج لها الستلطة الحاكمتة يف اليمن، 

واملؤمن كيس فطن، ال تنطيل عليه مثل هذه الحيل.
إن اإلرهتاب وإن كان صناعتة محلية، تطبخ يف مطابخ النظام، إال أنه 
برخيص أمريكي، إذ أنه عالمة مستجلة باستم أمريكا يف كل العالم، 
فهي تدفع إىل التضييق عىل الناس يف معيشتتهم يف الخفاء، ولكنها يف 
الظاهر تقدم املساعدات واملنح التي ترسم لها صورة املنقذ الحريص 
عىل مصالح البستطاء، ولكن هيهات أن ينختدع الناس بهكذا أعمال، 
سنظل يف يقظة دائمة، فمتى ما قدمت لنا أمريكا أو أحد من حلفائها 
يف املنطقة مساعدة مادية يف مجال عرفنا أن طريق تمرر من خالله ما 
تريد من قضايا تخدم مصالحها، ويعود عليها باملنفعة التي تزيد عىل 

ما قدمته بأضعاف مضاعفة.
ولكتن الغريب التذي ال نرى له تعليتال مفهوما هو جهتل أو تجاهل 
النخبة السياستية التي تمثلهتا القوى التقليدية لكل هتذه الحقائق، 
وشتباب الثورة ال يريدون أن يقفوا يف صدارة املعمعة لو كان ثمة من 
يثقون به، فهل تستتطيع القوى التقليدية أن تتجه بثقة إىل تشتكيل 
مجلس انتقايل يوما ما؟ هل ستستقوي بالداخل عىل مواجهة الخارج؟ 
أو أنها ستنتظر اإلذن السعوأمريكي يف أية خطوة نحو حسم القضايا 

العالقة اليوم يف الساحة؟ إن السماحة
لذلك نرى أن هذه الجلبة التي اصطنعها األمريكي وعمالؤه يف الداخل 
عن املجاميع املستلحة يف أبتني تمثل فقط ذيل الثتور الذي يحاولون 
إخفاءه، وقد أدخلوه بالدنا من باب القاعدة، ولكن هيهات له أن يغيب 
عن نظتر من يراه اليوم وهو يتحرض ملناطحة من يخرج عن املستار 
الذي رستمه لليمن، فها هي النخب السياستية ترتعتد فرائصها كلما 

فكرت أن تحذو حذو الشباب يف انتهاج املسرية الثورية.

تحترص أمريتكا عىل ممارستة سياستاتها 
االنتقاميتة واالستتعمارية بحتق الشتعوب 
العربية واملستلمة من خلف الستار، وتعتمد 
عىل األنظمة الرجعيتة العميلة يف إلغاء إرادة 
األمة ومصادرة حرية الشعوب  ونهب ثروات 

األوطان.
واشتنطن تعترف مخاطر انكشتاف خيوط 
لعبتها القذرة يف التدخل الستافر يف شتؤون 
البلدان املستقلة من خالل ذراعها املخابراتي 
»CIA«، ولذلك تحرص عىل تغليف نشاطها 
التآمتري بديكتور املصطلحات  التجستيس 
السياسية والعالقات الدبلوماسية والصداقة 
شتعارات  وتبنتي  والدعتم،  واملستاعدات 
اإلنستان وغريهتا.  الديمقراطيتة وحقتوق 
وتستعى من وراء ذلتك إىل تحقيتق هدفني 
مزدوجتني، األول هو عدم فضح عمالئها من 
األنظمة والحكام، والثاني هو تتفادى سخط 
الجماهري وتواصل مسترية خداع الشتعوب 

وإيهامهتا أن أمريكا ال تتدخل يف شتؤونها، 
وإن حصتل ذلك فإنته يف االتجتاه اإليجابي 
الحيتاة  رشوط  لتحستني  يضغتط  التذي 
االقتصاديتة والسياستية، واحترام حقوق 
اإلنستان وحريته يف التعبتري عن رأيه، ورفع 

مستوى حياته يف مختلف املجاالت.
إن اليهتود واألمريتكان يعرفتون معنتى أن 
يستود الستخط عليهم يف قلتوب املاليني من 
العرب واملستلمني، وقد ستعوا خالل العقود 
املاضية بكافة السبل والوسائل إىل امتصاص 
غضتب الشتعوب، وأجتربوا الحكومات عىل 
االنختراط فيمتا يستمى مسترية التستوية 
والتطبيتع مع العدو، وما زالوا حريصني عىل 
الظهور من خالل برامج وسياسات ظاهرها 
الديمقراطية والحرية والتنمية وباطنها نرش 
الفساد وتغذية مصادر الفتن، ورضب القوى 

الحرة والرشيفة تحت مسمى  اإلرهاب.
إن االطتالع عىل خفايا سياستات واشتنطن 

يف شتئون منطقتنا يؤجج مشتاعر الكراهية 
والسخط ضد أمريكا وإرسائيل، هذا السخط 
يتفتاداه اليهتود ويعملون عتىل أن يحل بني 
العترب واملستلمني فيحرضوا الشتعوب عىل 
الحكام حتني تتمرد بعتض الحكومات عىل 
وصايتهم، ويمالئون الحكام ضد الشتعوب 

إلفساد أخالقها وتفرق صفوفها.
يقول الستيد حستني بدر الديتن الحوثي إن 
القترآن الكريم هو الذي أخربنا عنهم لنعرف 
حقيقتة واحتدة من ختالل هذا، نعترف أن 
اليهتود واألمريكيني عىل الرغم مما بحوزتهم 
من أسلحة تكفي لتدمري هذا العالم عدة مرات 
إال أنهم حريصني جدا جدا عىل أن ال يكون يف 
أنفسنا سخط عليهم، حريصني جدا جدا عىل 
أن ال نتفوه بكلمة واحدة تنبئ عن ستخط أو 
تزرع سخطا ضدهم يف أية قرية، ولو يف قرية 

أطرف بقعة من العالم اإلسالمي.
ويستطرد الستيد حسني متحدثا عن أمريكا 
وإرسائيتل قائال: يتفادون أن يوجد ستخط 
عليهم ليركوا هذا الزعيم وهذا الرئيس وذلك 
امللتك وذلك املستئول وتلك األحتزاب تتلقى 
الجفاء وتتلقى الستخط، وليبقى اليهود هم 
أولئتك الذين يدفعون مبالتغ كبرية من أجل 
بناء مدارس ومراكز صحية وهكذا ليمسحوا 

السخط يدفعون املليارات، ألنهم يعرفون كم 
هو الستخط مكلفا وكم هو مخيفا بالنستبة 

لهم ..
االستراتيجية  مواجهتة  يختص  وفيمتا 
وممارستة  الشتعوب  ختداع  يف  األمريكيتة 
الوصاية عن طريق  الحكومات العميلة يؤكد 
مؤستس مسترية أنصار عىل أهمية  التعبري 
الحر والشتجاع عن الرأي، وانتقاد سياسات 
واشنطن وتستليط الضوء عليها، محذرا من 
ستيطرة روح الهزيمة عىل أنفستنا، ويشدد 
عىل رفض كل محاوالت تكميم األفواه قائال: 
ال يجوز أن نسكت وليس هناك أي مربر عىل 

اإلطالق إزاء ما يحصل.
الستلمي  الثقتايف  نشتاطه  عتىل  وتأكيتدا 
يذكتر الستيد حستني بتدر الديتن الحوثي 
يف محارضتته بعنتوان الرصختة يف وجته 
املستتكربين أنه قاد سلستلة من التظاهرات 
احتجاجتا عىل مهاجمتة القتوات األمريكية 
للعراق يف العتام 2003م، مؤكدا عىل أهمية 
التظاهتر الستتنكار السياستات األمريكيتة 
ورفتض تدخالتها العستكرية والسياستية. 
وحتث الستيد املجتمع عىل التعبتري الرافض 
لسياستات واشتنطن االستتعمارية بكافتة 

السبل ومختلف الوسائل.

عبدالله سالم الرشيف 

فــي سـاحة الـتغيـري والحريـة
يـدرس مواقـف للقـوى الدوليـة
األهليـة القـوى  ألدوار  واقيـس 
مـا عـاد يشء غامـض وال رسية
والثوريـة التغيـري  قـادة  يـا 
ثـوروا عـىل كل القـوى القهريـة
الغربيـة بالقـوى  تـوكل  ومـن 
أمـا الشـباب الـي صـدق بالنيـة
جذريـه شـامله  لثـورة  يسـعوا 
يـا أهـل الحـوار حلولكـم وهميه
الكونيـة القـوى  رب  وكيلنـا 
حتميـه نرصتـه  الجاللـة  مـوىل 
الشـعبية الثـورة  علينـا  طالـت 
وأصبـح قصيـدي صيغتـه عاديه
لكـن سـنميض بالخطـى الجدية
السـلمية الثـورة  نقـود  وبـا 
الشـعرية أبياتـي  ختـام  هـذا 

جـا الهاجـس املـوزون يف ميعاده
وابعـاده مضمونهـا  يل  ويقيـس 
والقـادة القـوى  رؤى  وتباينـات 
السـياده امللتـزم  نوايـا  بانـت 
ميـالده يف  املجـد  شـباب  ويـا 
ومـن يماطـل عجلـوا اسـتبعاده
يسـقط مـن الثـورة مـع قـواده
يسـعى لثـورة تسـتعيد أمجـاده
وأوالده الطاغيـة  جـذور  تقلـع 
الوقـادة ثوراتنـا  تخمـدوا  لـن 
املهـوادة وال  امريـكا  ربـي  مـا 
ذي مـن توكل بـه وقف السـناده
حتى أصبحـت خطواتنـا معتادة
ومفـردات الشـعر صـارت عـادة
و كل ضايـق با يشـوف أسـعاده
و النـرص قـادم وأقـرب ميعاده
صلـوا عىل خـري البـرش وأحفاده

لقد أرادها ورقة ضغط سيايس من أرادها يوم سعى 
خالل  من  الشعب،  أبناء  عىل  العيش  تضييق  إىل 
تجفيف موارد الغاز املنزيل، والبنزين، ورفع أسعار 
املواد الغذائية، واليوم ماذا حصد غري سخط الله، ال 
سيما أن هذا التضييق عىل الناس لم يقف عند حد 
»قرصة األذن« بل تعداه إىل تهديد الحياة، بل الحكم 
وهناك،  هنا  الشعب  أبناء  من  طائفة  عىل  باإلعدام 
فقد فارقوا الحياة عىل حني سكوت منا وغفلة، فقد 
أعلنت مصادر طبية يف مستشفى العلفي بالحديدة 
غرب اليمن عن وفاة 15 مريًضا من املصابني بداء 
الدوري  الغسيل  من  التمكن  لعدم  الكلوي  الفشل 
لهم؛ بسبب انقطاع الكهرباء وتوقف أجهزة غسيل 

الكىل لساعات طويلة منذ الجمعة املاضية.
اخرى يف مستشفى معرب  أعلنت مصادر طبية  كما 
آخرين   6 وفاة  عن  اليمن  وسط  ذمار  بمحافظة 
بسبب  العمل  عن  الصناعي  التنفس  أجهزة  لتوقف 

انقطاع الكهرباء أيضاً.
هل  كان يعلم املجرمون أنهم بهذه األزمات يدفعون 
يعلمون  كانوا  أو  وغضبه،  الله  سخط  إىل  بأنفسهم 
أنهم ال يناكفون السياسيني من أعدائهم بل يقتلون 

األبرياء والضعفاء؟

اإلنسان  حقوق  بعثة  صنعاء  غادرت 
من  عدد  يف  جولة  بعد  الدولية 
املحافظات والتقت بناشطني حقوقيني 
واستمعت اىل عينات من ضحايا العنف 
التغيري واالعتصام وذكرت  يف ساحات 
الدولية  البعثة  أن  خربية  تقارير 
باالنتهاكات  املتعلق  تقريرها  ستصدر 
التي يتعرض لها املدنيون بعد شهر ..

البعض  اوالها  التي  األهمية  وبرغم 
عند  تكن  لم  أنها  إال  الزيارة  تلك  ملثل 
املستقل  النزول  يف   املطلوب  املستوى 
النظام  ضحايا  الحقيقي  والحرص  
تساؤالت  مدنيون  ناشطون  وطرح 
الحقوقيني  لجان  إبالغ  عدم   حول 
والتوثيق  بالرصد  املختصة  والجهات 
الحقائق  تقيص  لجنة  زيارة  عن 
اإلبالغ  يفرض  كان  حيث  للساحة، 
يتسنى  كي  الزيارة؛  تلك  عن  مسبًقا 
لجميع الجهات املختصة تقديم كل ما 
وفيديوهات،  وصور  وثائق  من  لديها 
بملف  وتقديمها  تجهيزها  يتم  وحتى 

أثناء  األممية  للبعثة  يسلم  متكامل 
الزيارة، وملاذا تم دعوة الساحة ملسرية 
التي كان من  األثناء،  حاشدة يف نفس 
املقرر زيارة الوفد للساحة؟ وما سبب 
اختفاء كل الصور التي توضح أشكال 
يف  النظام  وحشية  ومدى  االنتهاكات 
قمع للمعتصمني التي كانت منترشة يف 
وكل  الزائر،  الوفد  طريق  عىل  الساحة 
لبعض  صور  من  للوفد  عرضه  تم  ما 
الشهداء ما هي إال صورهم الشخصية 

قبل استشهادهم.
الحقوقية  اللجنة  إن  اإلشارة  تجدر 
مختلفة  محافظات  زارت  الدولية 
والتقت بناشطني حقوقيني ومسؤولني 
يف النظام القمعي ويف أحزاب املشرك.

صحفياً  بياناً   البعثة  أصدرت  وقد 
زياراتها  خالل  التقت  إنها  فيها  قلت 
القضائية  والسلطة  الرئيس  بنائب 
األمنية  األجهزة  وممثيل  والحكومة 
ووسائل  املدني  املجتمع  ومنظمات 
األحداث  مناطق  زارت  كما  اإلعالم، 

وساحات االعتصامات واملستشفيات 
والسجون وقيمت خالل ذلك الوضع 

األمني يف املدن الثالث.
هاني  البعثة  رئيس  إن  الوكالة  وقالت 
املجايل دعا الحكومة اليمنية واملسلحني 
إيل إنهاء العنف وتوفري الحماية الالزمة 
للمدنيني  اإلنسانية  املساعدات  لتقديم 

واملزيد من الحماية لهم.
التقرير  أن  إىل  البعثة  رئيس  ولفت 
يصدر  سوف  الزيارة  لنتائج  الكامل 

الشهر القادم.

َذِليًلًل�اً  َعًلًلاَش  َيًلًلاَة  َ احلحْ َأَحًلًلبَّ  َمًلًلنحْ 

؟
ذكر مصدر خاص لشباب الصمود أن الكهرباء تتسبب يف إحراق 
كافة األجهزة املنزلية يف حي كامل من أحياء صنعاء القديمة  يف 
حوايل الساعة الثالثة والنصف من عرص يوم األحد املايض تفاجئ 
القديمة  بصنعاء  جاورهما  وما  والفليحي  العلمي  حارة  سكان 
والغساالت  والثالجات  التلفزيونات  أجهزة  باحراق  تفاجئوا 

والكمبيوترات والريسيفرات وغريها من األجهزة الكهربائية.

من يعوضهم؟

صناعة محلية برتخيص أمريكي 

السخط
من اسرتاتيجيات املواجهة 

بعثة حقوق اإلنسان الدولية تنهي زيارتها لليمن

تصدر تقريرها بعد شهر   هل كان يعلم؟ 

ال برتول وال ديزل، بانتواصل بالجمل


