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 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.

عيد  أيام  أول  اليمنية  الثورة  شباب  أحيا 
الفطر املبارك يف ساحات االعتصام بمختلف 
املحافظات، واحتشد مئات اآلالف يف شارع 
الصالة  ألداء  صنعاء  بالعاصمة  الستني 
ولالحتفال بالعيد مصحوبا بمشاعر التفاؤل 

بقرب النرص وتحقيق أهداف الثورة.
املشاركون بصنعاء هتافات تطالب  وردد 
صالة  من  الفراغ  بعد  صالح  حكم  بإنهاء 

العيد وخطبتيها.
وشهدت ساحة التغيري احتفاالت بمناسبة 
حلول عيد الفطر املبارك أنشدت فيها أغان 
»الربع«  طبول  قرعت  كما  للعيد،  فلكلورية 

والرقصات الشعبية.
الحرية  ساحة  شهدت  تعز  مدينة  ويف 
عرض  أقيم  كما  اآلالف،  مئات  احتشاد 

كرنفايل بمناسبة العيد. وردد شباب الثورة 
هتافات مثل: »عيد الثوار يف الساحات، أحىل 
منصور،  الثوري  و«الجيش  السنة«  أعياد 

والشعب اليمني منصور«.
ويف مدينة إب شارك مئات اآلالف يف شارع 
رئييس فسيح ألداء صالة العيد. وانفردت إب 
بإقامة وجبة إفطار بطول 1000 مرت قدمت 

فيها الحلويات واملكرسات وكعك العيد!
منذ  اآلالف  تجمع  البيضاء  مدينة  ويف 
ألداء  الثوار  أبناء  ساحة  إىل  الباكر  الصباح 
صالة العيد، ورددوا هتافات تطالب برسعة 

الحسم الثوري.
العيد  صالة  شعائر  اآلالف  عرشات  وأدى 
بينما  يونيو،   13 شارع  يف  ذمار  بمدينة 

خصصت ساحة خاصة لصالة النساء.

بالتزامن مع قيام قطعان املستوطنني اليهود بإحراق 
الغربية  الضفة  شمايل  نابلس  مدينة  يف  مسجد 
األمريكي  الحربي  الطريان  شن  املحتلة  بفلسطني 
غارات جوية عىل عدد من مناطق محافظة أبني وذكر 
موقع براقش نت نقال عن مصادر محلية، يف جعار 
أن طائرات أمريكية بدون طيار استهدفت أكرب وأهم  

مساجد املدينة يوم االثنني املايض.
وارتفع عدد ضحايا الغارات الجوية األمريكية عىل 
مدينة جعار إىل أكثر من 30 قتيال، وأكدت مصادر 
محلية إصابة مستشفى الرازي بثالث غارات مبارشة 
أدت اىل تدمريه بالكامل ومقتل العرشات الذين كانوا 

بداخله.
أن  املايض  األربعاء  يوم  تقارير صحفية  و ذكرت 

القصف  تجدد  يف  سقطوا  والجرحى  القتىل  عرشات 
الحربي العنيف عىل مناطق يف أبني.

التي  الذريعة  تشكل  املسلحة  املجاميع  تزال  وما 
يرويجها النظام وتستغلها واشنطن لشن املزيد من 

الغارات الجوية ضد املدنيني واألبرياء يف املحافظة.
أن  أهلية  مصادر  عن  خربية  مواقع  ونقلت 
اشتباكات عنيفة اندلعت األربعاء بني قوات الجيش 
»أنصار  أنفسهم  عىل  يطلقون  ممن  واملسلحني 
عىل  دوفس  ووادي  الكود  منطقة  يف  الرشيعة« 
الطريان  شن  بينما   أبني،  عاصمة  زنجبار  مشارف 
أكثر من عرشين غارة عىل جعار ما خلف دمارا كبريا 
يف املدينة ودمر العديد من املباني يف منطقة املخزن 

ووسط املدينة.
سقطوا  القتىل  عرشات  أن  أهلية  مصادر  وقالت 
الوقوف عىل حصيلة دقيقة  األربعاء ولم يتسن  يوم 

شهد االحتفال بيوم القدس العاملي هذا العام 
كان  أن  فبعد  اليمن،  يف  مسبوق  غري  زخما 
املاضية  األعوام  يف  مقترصا  املناسبة  إحياء 
عىل جماعة الحوثي، اتسعت دوائر االحتفال 
بهذا اليوم لتشمل ساحة التغيري والحرية يف 

أرجاء اليمن.
فقد أحيا شباب الثورة بساحة التغيري يف 

رمضان«   26« الجمعة  عرص  بعد  صنعاء 
ذكرى يوم القدس العاملي بمسرية جماهريية 
الجامعة  حاشدة حرضها خرجت من جولة 
الرئيسة  املنصة  إىل  ووصلت  القديمة، 
بجولة الجامعة الجديدة، ورفع املتظاهرون 
القدس  محورية  عىل  تؤكد  التي  الشعارات 
الرشيف، وقضية فلسطني يف حياة الشعوب 

محافظات  ومعظم  صنعاء  العاصمة  شهدت 
حاشدة  مسريات  املاضية  القليلة  األيام  الجمهورية 
العاصمة  ففي  الثوري،  التصعيد  برنامج  ضمن 
حاشدة  مسريات  يف  اآلالف  مئات  شارك  صنعاء 
انطلقت  واألربعاء،  والثالثاء  واالثنني  األحد  أيام 
التغيري  ساحة  اىل  العاصمة  مناطق  من  عدد  من 
بحشودهم  تاريخية  لوحة  الثوار  ليشكل  بصنعاء 
التصعيد  املشاركون خالل مسريات  املليونية، وردد 
الثوري شعارات تؤكد عىل امليض يف الحسم الثوري 
واستكمال أهداف الثورة،   وتأتي املسريات الحاشدة 
مسريات  مع  تزامنا  صنعاء  العاصمة  شهدتها  التي 

مماثلة شهدتها باقي محافظات الجمهورية.
مسريات  املايض  االسبوع  ذمار  مدينة  وشهدت 
كبرية  شارك فيها عرشات اآلالف متعهدين بالحسم 
التي  الجرائم  عىل  النظام  أركان  ومحاكمة  الثوري 
بمحافظات  واملواطنني  الثوار  بحق  يرتكبوها 

الجمهورية.
»تصعيد  شعارات:  ذمار  يف   الثورة  شباب  وردد 
، وهتفوا  كاإلعصار«  قادم  ثوار.. شعبي  يا  تصعيد 
أيضا للحاملة »تعز«، ونددوا  بالجرائم التي تعرض 
تحركت  ثم  املستمر،  والقصف  املحافظة  أبناء  لها 
املسرية إىل شارع رداع وتوقفت أمام مبنى االتصاالت 
به  يقوم  بما  منددين  وهتفوا  والالسلكية،  السلكية 

النظام املتهالك، وتوعدوه باملحاكمة.

وشهدت محافظات إب وعدن وحرضموت وشبوة 
يف  اآلالف  مئات  خروج  وسقطرة  واملهرة  وتعز 
أسبوع التصعيد الثوري، وخرجت مظاهرة نسائية 
كبرية يف إب شارك فيها أكثر من 20 ألف ثائرة هتفن 

برسعة الحسم.
رفعت  مسريات  يف  االالف  انطلق  عدن  مدينة  ويف 
بالشعارات  الثائرين  حناجر  وعلت  اليمنية،  األعالم 

الثورية املطالبة برسعة الحسم الثوري.
الثورة يف عدن بيان شكروا  وقد صدر عن شباب 
وتأييدهم  الكبري  تفاعلهم  عىل  املحافظة  أبناء  فيه 
الشديد  الرفض  البيان  عرب  كما  الثوري،  للتصعيد 
السلطة  تنتهجه  الذي  الجماعي  العقاب  لسياسة 
ضد أبناء عدن باالنتفاضات غري الطبيعية للكهرباء، 
وانعدام املحروقات. ودعا البيان أبناء عدن وثوارها 
وثائرتها إىل التوافق يف السري مع الثائرين يف جميع 
النظام  بقايا  من  بالتخلص  للتعجيل  املحافظات 

املتهالك.
ثورتهم،  بعدن عىل سلمية  الثورة  أكد شباب  كما 
وترحموا عىل شهداء الثورة يف أرايض اليمن، وجددوا 
عصابات  ترتكبها  التي  العنف  ألعمال  رفضهم 

النظام يف عدد من املحافظات.
فعاليات  استمرار  عىل  أكدوا  بعدن  الثورة  شباب 
الحسم  طريق  عىل  املعد  برنامجهم  وفق  التصعيد 

وحتى سقوط النظام.

العيد يف ساحات احلرية والتغيري ..
واملقاتالت األمريكية تدمر جامع أبني الكبري و حتصد عشرات اليمنيني

اليمنيون حييون يوم القدس العاملي

تظاهرات التصعيد الثوري تعم العاصمة صنعاء ومعظم حمافظات اجلمهورية

املجتمع الدولي يواصل سياسة النفاق

الثقة به أهل  النصر من اهلل ينزل على 
شباب الثورة: ماضون يف درب الثورة السلمية حتى حنقق طموح الشعب باليمن السعيد

التوعية الثورية / متابعات

التوعية الثورية / متابعات

التوعية الثورية / متابعات

التوعية الثورية / متابعات

ثوابتن��ا الثورية

... التتمة ص ) 3 (

... التتمة ص ) 3 ( ... التتمة ص ) 3 (

محافظة إب



العدد ) 24 ( 2

الجمعة 11 شوال 1432 هـ  املوافق 9 / 9 / 2011 م  

خ����واط����ر زائ������ر..

بمقدارت    والعبث  الوطن،  ثروات  ونهب  والتضليل  والخداع  الفساد 
الشعب، واستحواذ أركان  النظام الفاسد، وأذيالهم من املرتزقة  عىل 
خريات الوطن، وتسخري اموال الشعب لحسابتهم الخاصة ،   ومحاربة 
الفساد  نظام   عىل  للثورة  األحرار  دفع  ما  هو  مصلحة   فيه  ما  كل  
اإلرتهان   نظام  والحروب،   األزمات  اختالق  نظام  والزور،  والكذب 
وال  متعمدة،  تجهيل  سياسات  هناك  بل  ناجح،  تعليم  فال   ، لألجنبي 
صحة  وال  مدعومة،  زراعة  وال   معبدة،  طرقات  وال  متوفرة،  كهرباء 
يف  املثال  سبيل  فعىل  تملك  ما  كل  وبعت  الديون  تحملت  ولو  متوفرة 

الجانب الصحي
طاملا رفعت الحكومة اليمنية املوازنة لوزارة الصحة، وعززتها ألكثر 
أن  كما  طارئة،  وبائية  برامج  ملواجهة  إضافية  باعتمادات  مرة  من 
جانب  إىل  للصحة،  دعمها  سقف  األخرى  هي  رفعت  الدولية  الهيئات 
حوايل إحدى عرشة دولة مواظبة عىل تقديم الدعم املايل السنوي للرعاية 
الصحية يف اليمن، إال أن الرأي العام السائد يف الساحة الشعبية يؤكد 
أن انهياراً كبرياً شهده القطاع الصحي يف األعوام األخرية، خالفا ملا هو 
متوقع يف ظل مؤرشات الدعم الحكومية األولية والدولية لقطاع الصحة. 
القطاع الصحي األهيل توسعا وانتعاشا  خالل األعوام األخرية شهد 
القطاع  تاريخيا وبأرقام فلكية، وهذا يعّد مؤرشا النهيار مستشفيات 
العام، التي تكفي زيارة قصرية إلحداها للوقوف عىل مستوى اإلهمال 

واإلفالس الذي تعيشه، بعد أن أصبحت معظم العالجات املجانية تباع 
يف الصيدليات األهلية! بتواطؤ من مصانع األدوية التي تبيع شحنات 
من  الكثري  أن  عىل  عالوة  مجاناً«،  »ترصف  عالمة  تحمل  ال  للوزارة 
األجهزة الطبية النفيسة التي تقدمها املنظمات الدولية والدول املانحة 
يتم بيعها الحقا إىل املستشفيات الخاصة، وأحيانا يتم التعويض عنها 

بأجهزة مماثلة مستعملة أو صناعة تقليدية بربع الثمن!
ويف الوقت الذي لم يعد املواطن البسيط يجد يف املستشفيات العامة 
الدولة  بنتها  التي  الصحية  املراكز  ثلثي  بأن  يتفاجأ  حياته،  ينقذ  ما 
البيوت  يف  وكوادرها  األبواب،  مغلقة  األخرية  السنوات  العرش  خالل 
تستلم املرتبات، وتحت ذرائع مختلفة! ورافق ذلك أن القطاع الصحي 
االستثمارية  املشاريع  أكثر  يف  املرىض  الستقبال  أبوابه  فتح  الخاص 
إدرارا لألرباح؛ ألن املرشوع ال يتطلب أكثر من تأجري شقة، وممرضة 
الحقا  بيعها  يتم  الرتاب  برخص  مهربة،  وأدوية  روسية،  أو  أوكرانية 

بأغىل من أثمان املاركات األصلية.
أمر  أن  يؤكد  الخاصة  الصحية  املنشآت  بأعداد  الهائل  االنفجار 
وبإمكان  جدا،  سهل  املهنة  ملزاولة  الرسمي  الرتخيص  عىل  الحصول 
هي  الحقيقة  أن  إال  املطلوبة،  املركزية  املواصفات  استيفاء  الجميع 
ميسورا  حال  تجد  دائما  األهلية  املراكز  هذه  ومخالفات  مشاكل  أن 
عيان  شاهد  أكد  وقد  برشية،  نفس  بقتل  تعلقت  لو  حتى  بالفلوس، 

رأيت  قال:  حيث  واملمنوعة،  املهربة  األدوية  ملخازن  مداهمات  عىل 
قبل  الغالية  األدوية  من  وغريها  »الفياجرا«  فرز  يتم  كيف  عيني  بأم 
وصول مسئول الضبط الجنائي وكتابة محرض باملضبوطات؛ ألن هذه 
يتم  لم  إن  أخرى  مخازن  إىل  مجددا  للبيع  طريقها  ستجد  العالجات 

مساومة صاحبها عليها.
يف اآلونة األخرية اجتاحت اليمن تقليعة طبية جديدة، وهي استقدام 
»الخرباء« من الخارج والرتويج لهم يف الداخل، وفتح باب الحجوزات 
بمبالغ كبرية، مع أنهم أطباء عاديون، ومن يسري يف شوارع العاصمة 

سريى اليافطات القماشية قد غطت وجه السماء، والفساد فنون.
الخاصة،  املستشفيات  هذه  يف  تحدث  بشعة  قتل  جرائم  هناك 
واستغالل ال إنساني لفقر الناس وجهلهم، وفساد باملفتوح، وعموالت 
للجهات الرقابية، يتحدث عنها الشارع بتفاصيلها الدقيقة ووثائقها، 
ولكن ال تجد من يسمع؛ ألن الكل متورط، وليس غريبا أن نسمع عن 
كما حدث يف  بمستشفى خاص  لوزتني  عملية  إجراء  بعد  مقتل طفل 
مديرية رشعب قبل أكثر من عام. وتأبى األيام إال أن تجرع الحكومة 
لهذا  الذي جرعته  الكأس  من   - املأساوي  الوضع  هذا  أفرزت  التي   -
وزرائه  ورئيس  الجمهورية  رئيس  رأسها  وعىل  الصبور،  الشعب 
ورئيس مجلس النواب، فيوم أن احتاجوا للرعاية الطبية بعد ما يعرف 
أية مؤسسة صحية ذات  البالد  الرئاسة« لم يجدوا يف  بحادث »جامع 
واحدة  دفعة  الحكم  أركان  فلجأ  املطلوبة،  الرعاية  لهم  تؤمن  كفاءة 
للعالج يف الخارج، يف مشهد يمثل فضيحة للقطاع الصحي، وفضيحة 
لهذا النظام الذي لم يجد يف الواقع أي منجز صحي يعتمد عليه وقت 
للناس  ظهر  مجال،  كل  يف  بمنجزات  يفاخر  كان  الذي  وهو  الحاجة، 

اليوم أنها منجزات وهمية، من نسج اإلعالم فحسب.

الحوثيني،  مع  التصالح  قررت  الرياح  أن  يبدوا 
أشهر  غضون  ويف  أرشعتهم،  تريده  بما  فمضت 
قليلة كشفت وثائق دولية مرسبة عن فداحة الظلم 
الذي نزل عليهم، وحجم التهم الباطلة التي سيقت 
لتشويههم، وجلب العداء لهم من كل حدب وصوب، 
اعتمدت  وقد  الظاملة،  الحروب  من  ذلك  رافق  وما 
من  شنت  بعينها  حروب  الزائفة  التهم  تلك  عىل 
الحروب الست العجاف التي شهدتها صعدة، فيما 
كان موقفهم كموقف الصابرين يف قول الله تعاىل: 
َلُكْم  َجَمُعوا  َقْد  النَّاَس  إِنَّ  النَّاُس  َلُهُم  َقاَل  ﴿الَِّذيَن 
َوِنْعَم  اللَُّه  َحْسبُنَا  َوَقالُوا  إِيَمانًا  َفَزاَدُهْم  َفاْخَشْوُهْم 

اْلَوِكيُل﴾.
ساقته  ما  أن  يف  الخطري  ويكليكس  كشف  فبعد 
لم  الحوثيني  عىل  الحرب  لشن  كمربرات  السلطة 
يكن أكثر من اتهامات باطلة، ليس لها أساس من 
عن  نقلت  التي  االخرية  الترسيبات  جاءت  الصحة، 
من  عليها  الحصول  تم  ليبية  استخباراتية  وثائق 
وتتحدث   - الهارب  القذايف  -حصن  العزيزية  باب 
من  حينها  تعد  كانت  شخصيات  عن  الوثائق  هذه 
من  منها  كان  بل  الظاملة،  حربه  يف  النظام  حلفاء 
وطنية،  خيانة  صعدة  يف  الحرب  إيقاف  إن  قال 
وتفيد الوثائق الليبية أنهم قد تقاضوا مبالغ مالية 
كبرية من معمر القذايف، بغية تقويض أمن اململكة 
العربية، الوثيقة التي تناولتها قناة العربية لم تذكر 
لزعزعة  ليبية  أموال  بتلقي  متورطني  الحوثيني  أن 
الوثيقة كل  أبطلت هذه  السعودي، وبذا  االستقرار 
املزاعم التي جرى إطالقها من قبل النظام وأطراف 
يف اململكة العربية السعودية بأن الحوثيني ينفذون 
السعودية،  استقرار  لزعزعة  إيرانية  ليبية  مؤامرة 
املالكة  للعائلة  اململوكة  القناة  تدري  ال  حيث  ومن 
به  نادى  ما  صدقية  أكدت  السعودية  العربية  يف 
باالشرتاك  كانت تشن  السعودية  أن  الحوثيون من 

مع النظام حربا ظاملة عليهم دون مربر.
االستخباراتية  الوثائق  عن  األخري  الكشف  وقبل 
الليبية نفت وثائق ويكليكيس املنقولة عن برقيات 
أمريكية مرسبة مطلع العام الحايل ما جهد النظام 
اليمني إلصاقه بالحوثيني، من تهم إعادة امللكية إىل 

اليمن وتلقيهم دعما من إيران، وشنت الحرب تحت 
غطاء تلك التهم منذ عام 2005م، وبحسب وثيقة 
بصنعاء يف  األمريكية  السفارة  عن  أمريكية صادرة 
الحكومة  ألصقتها  التي  التهمة  فإن  املايض  يناير 
هو  إنما  اإلمامة  الستعادة  سعيهم  من  بالحوثيني 
أمر افرتي عليهم وال صحة له، وقالت الوثيقة التي 
تحمل الرقم )2185(: »إنه وخالفا ملزاعم الحكومة 
الستعادة  يقاتلون  الحوثيني  أن  يبدو  ال  اليمنية 
الحرتام  فقط  يسعون  وإنهم  الدين،  رجال  حكم 
معتقداتهم وممارساتهم الدينية«، وثائق ويكليكس 
النظام يف  أنظمة عربية ساعدت  تحدثت أيضا عن 
وتصويرهم  الحوثيني،  صورة  تشويه  عىل  اليمن 
لتوسيع  إيران  بها  تضطلع  مؤامرة  من  كجزء 
الوثائق  وخلصت  األوس��ط،  الرشق  يف  نفوذها 
األمريكية املرسبة إيل أن الحديث عن أجندة سياسية 

ومطالب اجتماعية للحوثيني هو أمر أكثر واقعية.
وحول ما كان النظام يروجه من أسلحة إيرانية 
مرسبة  أمريكية  برقية  قالت  الحوثيون  بها  يتزود 
أيضا تحمل الرقم )2186(: إنه »وخالفا الدعاءات 
الحوثيني  تسلح  إيران  بأن  اليمنية  الحكومة 
الحوثيني  بأن  يفيدون  السياسيني  املحللني  فإن 
يحصلون عىل السالح من السوق اليمنية السوداء، 

ومن الحكومة اليمنية نفسها«.
الرقم  تحمل  أخرى  أمريكية  وثيقة  وقالت 
)2070(: »لم تقدم الحكومة اليمنية أي دليل يثبت 
الحوثيني  يزودون  اإليرانيني  بأن  تقوله  ما  صحة 

بالسالح«.
تزال  باالنتهاء، فال  للحرب  يؤذن  لم  اآلن  وحتى 
طاحنة  حروب  آثار  جراء  صعدة  أبناء  معاناة 
ستٍّ عاشتها قائمة حتى اللحظة، فآالف الضحايا 
سقطت يف صعدة، ودمرت البيوت والقرى، ورشد 
األطفال  من  نصفهم  السكان،  من  اآلالف  مئات 
دفع  الذي  ما  اليوم:  يسألون  أولئك  كل  والنساء، 
النظام لفعل ذلك بنا؟ وهل من املفرتض أن يقف 
يأملون  أهايل صعدة  العدالة؟  املتورطون يف ساح 
من  عىل  فدموعهم  بعيدا،  اليوم  ذلك  يكون  أال 
تجب  ال  والثورة  قط،  عيونهم  تفارق  لم  الضحايا 
أفراد  يقدم مصالح  فهو  ذلك  قبلها، ومن زعم  ما 

عىل معاناة أمة.

أسسها  التي  القرآنية  الثقافية  املسرية  أتباع  عن  السلبية  الصورة  تظل 
نظام  خاضها  التي  الحرب  لسنوات  رهينة  الحوثي  الدين  بدر  حسني  السيد 
العمالة يف صنعاء ضد أبناء محافظة صعدة خالل األعوام املاضية، وقد عمل 
اإلعالم الرسمي ومن يدور يف فلكه آنذاك عىل تصوير الحوثيني كجماعة عنف 
املرافق  الدولة، وتنهب  النفس، وتعتدي عىل مؤسسات  الطريق، وتقتل  تقطع 
الحكومية، وتعطل عملية التنمية، وتنفذ أجندة خارجية، هدفها االنقالب عىل 
ووعي  قناعة  عىل  الحوثيني  أن  غري  الوراء.  إىل  التاريخ  عجلة  وإعادة  النظام، 
الدولة  بناة  بأنهم  واالدعاءات،  الشعارات  وليس  واألحداث،  الوقائع  أثبتته 
مفادها  ذاتية،  رؤية  وفق  مؤسساتها  حماية  عىل  والعاملون  الحقيقيون، 
ورصاع  الفوىض  غري  يعني  ال  العادلة(  )املستقلة  الدولة  مؤسسات  غياب  أن 
األجندات واملصالح، لالستئثار بمراكز القرار لصالح جهة تمكنت من تحصيل 
عوامل القوة والقهر، وتسخرها يف عملية إقصاء اآلخرين، واغتصاب حقوقهم، 
لذلك لم يعمل الحوثيون - وهم من يمتلكون القوة والتأييد الجماهريي - عىل 
إحالل أنفسهم بديال عن السلطة املحلية وفروع املؤسسات الحكومية، التي تعد 

ضعيفة الحضور والفاعلية أصال يف صعدة.
تحل  ما  غالبا  الحكم  بنية  فيها  انهارت  التي  الشعوب  من  عدد  تجارب  ويف 
مكانه عصابات مسلحة، أو جماعات فئوية وعشائرية، تحاول ملء الفراغ لكن 
بما يخدم أهدافها، ويعود باملصلحة عىل أتباعها دون غريهم، ممن قد يتعرضون 
الصومال  يف  الحال  هو  كما  والقتل،  التصفية  يكن  لم  إن  والتهميش  لإلقصاء 

وبعض مناطق السودان وغريها.
 التفكري بمنطق رجال الدولة هو تماما ما يمارسه الحوثيون ، منطلقني يف ذلك 
من وعي ديني والتزام أخالقي، وكان يمكن لصعدة أن تكون كإحدى املحافظات 
الوجاهات  أو  التكفريية،  والجماعات  املسلحة  املليشيات  تتنازعها  التي  اليمنية 
العشائرية وأصحاب النفوذ، إذا ما أخذ يف االعتبار أن أبناء صعدة  كغريهم من 
أفراد الشعب اليمني ال ينقصهم السالح، وقد تأثروا سلبا، بسياسات فرق تسد 
التي اتبعها النظام يف التعامل مع أبناء الشعب اليمني ونرش الحروب والثأر بني 
عىل  القضاء  من  تمكن  الحوثي  الدين  بدر  حسني  السيد  فكر  أن  غري  مكوناته، 
إطار  يف  املحافظة  أبناء  والثقافية، ووحد  االجتماعية  النظام ومخلفاته  مساوئ 
مرشوع ثقايف ينظر بمنظار القرآن الكريم، الذي يعيل من شأن اإلنسان ويجعل 

»أحب الخلق اىل الله أنفعهم لعياله« كما يف الحديث.
لهم  أتيحت  أن  بعد  املاضية  القليلة  الفرتة  خالل  الحوثيون  أثبت  لقد   نعم 
الفرصة   أنهم رجال دولة يؤمنون بمنطق املؤسسات ويتصدرون قائمة الناس 
األكثر التزاما بالدستور والقانون، ويسخرون إمكاناتهم  يف خدمة الشأن العام 

والحفاظ عىل أمن واستقرار املجتمع.
باعتبارهم  الحوثيني  عن  تتحدث  كانت  التي  النظام  شائعات  وسقطت   
عصابات مسلحة، ال تستطيع العيش إال يف أجواء التوتر والحروب، وثبت للجميع 
أن السلطة    هي الطرف الذي اشعل الحروب، وتنصل من اتفاقات السالم، وها 
بلغة  مجددا  اليوم  تحكي  صعدة  محافظة  يف  واالجتماعية  األمنية  األوضاع  هي 

الحقيقة من هم الحوثيون؟ ما أهدافهم؟ وما هي مبادئهم؟
حاليا  تعيش  السالم  مدينة  أن  عاقل  فيها  يجادل  ال  التي  الحقائق  من  إن 
املحافظات  كافة  يف  له  نظري  يندر وجود  بشكل  واستقرارا  أمنا  أيامها  أفضل 
قبضته  تحت  تزال  ال  التي  تلك  أو  النظام،  سيطرة  عن  خرجت  التي  اليمنية 
القبائل  رجال  بني  املواجهات  التي شهدت أرشس  العاصمة صنعاء  فيها  بما 

ووحدات من الجيش واألمن.
أليام  الدامس  الظالم  يف  املحافظات  وباقي  صنعاء  العاصمة  تغرق  حني  ويف 
وغياب  النفطية  املشتقات  انعدام  إىل   باإلضافة  متقطعة  فرتات  وعىل  طويلة 
الخدمات العامة من ماء وكهرباء، يتمتع أبناء صعدة بالنسبة املعقولة واملفيدة 
من خدمة التيار الكهربائي، برغم إمكانات املدينة الضعيفة، ويحرص القائمون 
الرابعة عرصا وحتى الحادية عرشة ليال، ما  التيار من  الكهرباء عىل توفري  عىل 
لم يؤد نقص مادة الديزل اىل تقليل نسبة ساعات اإلضاءة، وقد قام الحوثيون 
بإيصال الكهرباء إىل قرى ومديريات لم تكن تحلم بوصول هذه الخدمة إليهم 

يف ظل النظام.
وإذا كان هناك من وجه للشبه بني ما تعيشه صعدة وباقي املحافظات اليمنية 

اليوم  فيتمثل يف شحة املواد النفطية التي تتحكم يف توزيعها السلطة ذاتها.
لو كان أبناء محافظة صعدة كما تحدث عنهم إعالم اإلفك وكتاب الزيف لكانت 
مدينة السالم اليوم املنطقة األكثر اضطرابا، ولتحولت إىل مرسح لعصابات القتل 
والنهب وساحة لتصفية الحسابات، وممرا آمنا لتجار املخدرات، وما فيا تهريب 

السالح وهذا ما كان يريده النظام.
ال يحتاج السيد عبد امللك الحوثي أو أحد ممثليه للحديث عن صعدة ما بعد 
الثورة، فالواقع عيص عىل املغالطة والحقائق أكرب من محارض التزوير والتشويه، 
حيث تمارس السلطة املحلية مهامها يف إطار الرشعية الثورية التي توافق عليها 
أبناء الشعب اليمني، ويتم معالجة قضايا املجتمع عىل قاعدة الدستور والقانون، 
ولم يتحول الحوثيون اىل عامل عرقلة أو مصادرة  لقرارات اإلدارة املحلية كما 
لم يقوموا بفرض سلطة األمر الواقع أو يمارسوا االنتقام من الخصوم، وإقصاء 
الجيش  وحدات  وفروع  الجنود،  ويطردوا  املعسكرات،  يهاجموا  ولم  املخالفني، 
بباقي  وانتهاء  املركزي،  األمن  وفرع  النجدة  ورشطة  باملرور  بدءا  املختلفة، 
وحدات الجيش تؤدي مهامها يف صعدة بكل سالسة ويرس، بعيدا عن املحسوبية 

واالنتهازية والفئوية والعشائرية.
الوعي الحوثي بأهمية حضور مؤسسات الدولة )العادلة واملستقلة(، ليس وليد 
بدر  السيد حسني  توىل  محمدية،  وأخالق  قرآنية،  لقناعة  ترجمة  لكنه  اللحظة، 
والكرامة  العزة  واقع  تصنع  التي  الحية،  بالصورة  بعثها  إعادة  الحوثي  الدين 
ملجتمع املؤمنني الصادقني، وتلك القناعة ال تفارق أنصار الله يف مختلف الظروف 
ويف كل املراحل، سواء كانوا يف ميدان النضال السلمي، أو حني يضطرون لحمل 
الدين يف  بدر  السيد حسني  دعا  ملزمة دروس من وحي عاشوراء  السالح، ويف 
إىل  الدولة  دعا  العامة،  املناسبات  يف  النار  إطالق  لعمليات  انتقاده  معرض 
االضطالع بمسؤولياتها يف منع تلك املظاهر وحماية أرواح املواطنني بعد أن قام 
هو ومعه الخريين من أبناء املحافظة بتوعية املواطنني بمخاطر إطالق النار عند 
إحياء يوم الغدير، وقال يف ذلك الوقت املبكر ما نصه: »أن األمن مسؤولية الدولة«، 
ما  الواجب، كما تسهر عىل حماية وتأمني  الدولة ملتزمة بهذا  لكنه تساءل هل 

يسمى باملصالح األمريكية. 
وهل من يمنح طائرات األجانب حق قتل وقصف أبناء شعبه يستحق أن يأتمنه 
الناس عىل بناء الدولة وتسيري شؤون املجتمع؟ أو أن الواجب عىل الشعب رسعة 

إسقاطه تفاديا ملا هو أخطر وأكرب من الخسارة والتضحيات؟

هي الروح عندما تطمنئ وتخشع يف كنف الحب وفلسفة املحبة 
الصادقة يشع بريق اآلدمية خلف جسد الطني، ويعود اإلنسان 
لفطرته خليفًة نفخ بروح الله من أجل الخري لهذا الكون، وحياة 

نقيًة فيه من خبث الرشور.
الشارع  إليها  هدانا  التي  املثالية  تخيل  مجرد  عن  وبعيدا 
الحكيم، وأرشدنا بها كتابه، أو مجرد مغازلتها باألحالم دون أن 

يشهدها الواقع فيما بيننا نحن البرش.
كنموذج  أهلها  وعايش  زارها  ملن  تربز صعدة  ذلك  عن  بعيدا 
األفق،  يف  باسقة  أغصانها  وتطاولت  املحبة،  فلسفة  فيه  أورقت 
من بني مأساة أنقاضها وضحاياها، لتجسد أمامك واقعا معاشا، 
أنهكته  أمس  بعد  غدا،  القادم  صفاء  يف  واألمل  السكينة  تحفه 
إىل  حقيقي  معراج  يف  وكأنك  والكراهية،  والفرقة  الحقد  شهوة 

وطن وزمن جميلني لم تكن تتصور أنك مالقيهما يوما ما.

تجربة  مثيل  خاض  من  أن  أشك  ال  فأنا  ذلك  يف  مبالغة  وال 
هذا  بإحسايس  يشعر  صعدة«  »مدينة  املحبة  ملدينة  الزيارة 
الخوف باقي ربوع  الذي يؤرق  الوقت  حني يرى اطمئنانها، يف 
السعيدة ومن عليها، ويشعر باألمن الذي يشعر به كل فرد هناك، 
من أقىص املدينة إىل أقصاها، رغم كونها أول مدينة تحررت من 

أيدي النظام الغاشم الذي يتهالك يوما بعد يوم.
التي  املطمئنة   اآلمنة  األجواء  هذه  إن  قائٌل:  يقول  قد  نعم 
تنعم بها صعدة اليوم نتيجة طبيعية لعودتها إىل أيدي الشعب 
وفقدان النظام سيطرته عليها؛ حيث إن هذا النظام هو مصدر 
كل الخوف وآلته، يبثه عن طريق الحقد والكراهية والفرقة، التي 
يحاول زرعها يف كل أنحاء الوطن اآلن وقبل اآلن، نعم قد يقول 
ذلك وهو محٌق فيه غري أني سوف أشري هنا إىل الزاوية األبرز بني 

زوايا املشهد هناك.

فمدينة مثل صعدة لها ما لها من إرث األحزان واملواجع عقب 
مالمح  عىل  حارضًة  مازالت  التي  وآثارها  آثمة،  حروب  ستة 
الصورة التي تطل بها هذه املدينة، فالكثري من أحيائها وقراها 
آالف  مظلومية  زالت  وما  وهناك،  هنا  متناثرة  بالكامل  املدمرة 
الشهداء عىل مقابرهم نازًفة لم تجف بعد، والشك أن ذلك كان 
واالنتقام،  الغيض  فيه مشاعر  تتكاثر  يمثل مستنقعا  أن  يمكن 

نتيجة ما ذاقته ظلما وعدوانا.
لكنها عىل العكس تماما الذت بالتسامح ورسالة السالم، كي ال 

تنغمس يف وحل رصاع ربما ال ينتهي.
هيبة  عن  الصادقة  بسجيتها  منصاعًة  تعّد  اليوم  هي  وها 
الغائبني عنا لعقود  الحق واإلنصاف  أرفع مفاهيم  الدولة، وفق 
بعضهم  مع  الجميع  فيه  يتعايش  مجتمعها  هو  وها  مضت، 
بعضا، ويتقبل الجميع دون وجود جالد متجرب، وبعيدا عن أية 
محسوبية، أو قائمة مواقف طويت مع املايض قد يستغلها طرف 
ضد طرف. لذلك ولغريه ال أنكر أني أصبحت مشغوفا بما المسته 
يف محافظة صعدة، وال أنكر أيضا أنني مشغول بتساؤالت تطرح 
ملا  بأكمله  اليمن  يطمنئ  ترى  يا  فمتى  جميعا:  علينا  نفسها 
اطمأنت له محافظة صعدة، ال سيما بعدما أثبتت أن لغة املحبة 
والتسامح والسالم جرٌس نصل عليه جميعا ملا نتمناه دون إقصاء 
أو تهميش أي معتقد أو وجهة نظر؟ أو أننا ال نزال - ال سمح 
أهلها خالل سنني عجاف  الله - بحاجة إىل أن نعاني ما عاناه 

كرشت فيها آلة الحرب أنيابها لتنهش كل ما هو جميل؟

بعد ويكليكس، باب العزيزية.. ال مبرر للحرب على صعدة
الثورة ال تجب ما قبلها

الصحة ينهشها الفساد

مفيد محمد البخيتي

السالم على مدينة السالم

الوعي واملمارسة )1 - 2(
اهلل« »أن�����ص�����ار  ع���ن���د  ال�����دول�����ة  م���ف���ه���وم 

وقالت  اليمن،  إىل  السفر  من  رعاياها  تحذير  األمريكية  املتحدة  الواليات  جددت 
يف  املرتفع  األمني  التهديد  مستوى  من  املواطنني  تحذر  إنها  األمريكية:  الخارجية 
 »CNN« شبكة  وذكرت  اليمن.  إىل  الرضوري  غري  السفر  بتأجيل  وأوصت  اليمن، 
اإلخبارية أن واشنطن نصحت رعاياها بتوخي الحذر، خاصًة يف املواقع التي يرتادها 
األجانب يف أنحاء البالد، كما أعربت عن قلقها من اعتداءات محتملة ضد مواطنني 

ومرافق ورشكات تجارية ومصالح أمريكية.
جون  اإلرهاب  مكافحة  لشؤون  األمريكي  الرئيس  مساعد  أعلن  ثانية  جهة  من 
برينان إن عودة عيل عبد الله صالح إىل اليمن من املمكن أن تؤدي إىل إشعال فتيل 
حرب أهلية قد يستغلها تنظيم القاعدة، يف استغالل واضح منه لورقة املسلحني يف 

أبني يف الضغط عىل صالح، واستثمار غري خفي لهذه القضية.
الحايل: »لم يعد  الشهر  لقاء مع وكالة »اسوشيتد بريس« بداية  وقال برينان يف 
لصالح يشء يفعله يف اليمن، يجب عليه االمتناع عن السلطة وإتاحة املجال إلجراء 
النظام  التي يميل فيها عىل  اللهجة  البالد«، وال تخفى  انتخابات رئاسية جديدة يف 

املتهالك ما يجب وما ال يجب.
يف  ليست  اليمن  إىل  العودة  إن  شخصيا  )لصالح(  له  قلت  »لقد  برينان  وأضاف 
مصلحته، كما أنها ليست يف مصلحة اليمن وال الواليات املتحدة« وقد جرى ذلك عند 

لقائه بصالح يف الرياض.
وكان ثالثة جنود لقوا حفتهم  وأصيب سبعة آخرون عىل األقل يف انفجار سيارة 

مفخخة بالقرب من نقطة عسكرية رشق مدينة عدن.
وذكرت مصادر محلية مطلعة أن سيارة مفخخة انفجرت مساء السبت بالقرب 
من نقطة )العلم(، التي تقع عىل املدخل الرشقي ملدينة عدن باتجاه محافظة أبني، 

مشرية إىل أن ثالثة من جنود الرشطة العسكرية املرابطني يف النقطة لقوا حتفهم.
ومؤخرا حذر البنك الدويل من أزمة غذاء تواجه اليمن جراء ارتفاع أسعار األغذية 

عىل املستوى العاملي يف الوقت الراهن.

التوعية الثورية / متابعات

أمريكا تحذر رعاياها من السفر إلى اليمن و)تنظيم القاعدة( 
يتبنى تفجير سيارة مفخخة تحصد عشرات  

جون برينان : لم يعد لصالح شيء يفعله في اليمن وعودته قد تشعل حربا أهلية
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تظاهرات التصعيد

املقاتالت األمريكية

اليمنيون حييون

العيد يف ساحات

التصعيد  الثوار  دشن  حرضموت  محافظة  ويف 
الثوري بمسرية حاشدة شهدتها شوارع املكال اليوم 
مطالبني بمحاكمة أركان النظام، ومؤكدين امليض يف 
استكمال أهداف الثورة. وأظهرت حشود محافظة 

حرضموت األسبوع املايض زخما ثوريا كبريا.
وكانت ساحة التغيري بكورنيش املكال قد شهدت 
فعاليات ثورية يف إطار التصعيد الثوري.  محافظة 
عديدة  مهرجانات  شهدت  األخ��رى  هي  املهرة 
الثوري  ومسريات ثورية حاشدة يف إطار للتصعيد 
كما  الثورة،  أهداف  وتحقيق  النظام  وإسقاط 
أسبوعا  البيضاء  بمحافظات  رداع  مدينة  وشهدت 
جديدة  بمرحلة  مؤذنة  الثورية،  بالفعاليات  حافال 
من مراحل التصعيد الثوري، وجاب الثوار شوارع 
الثوري  الحسم  عيل  مؤكدين  املدينة  يف  مسريات 

وإسقاط النظام.
وشهدت جزيرة سقطرى مسريات عديدة لآلالف 
بسقوط  الثوار  خاللها  هتف  الجزيرة  أبناء  من 
النظام، مؤكدين عىل البقاء يف الساحات حتى تنجز 

الثورة السلمية كافة أهدافها.
شبوة  محافظة  امل��ايض  األسبوع  وشهدت 
مظاهرات جماهريية عديدة يف مدينة تدشينا ملرحلة 
شوارع  جميع  املسريات  وطافت  الثوري،  التصعيد 

وحارات املدينة.
رحيل  برسعة  تطالب  هتافات  املتظاهرون  وردد 

النظام، وتحقيق أهداف الثورة، وكانت مدينة تعز 
ثورية غري مسبوقة  املاضية مسريات  األيام  شهدت 
الثوري  الحسم  برسعة  املحافظة  ثوار  فيها  طالب 
السلمية  الثورة  انتصار  وتعهدوا بقرب اإلعالن عن 

وإنجاز كافة أهدافها.
شهدتها  التي  الحاشدة  املسريات  أن  إىل  يشار 
تأتي  املايض  األسبوع  اليمنية  املحافظات  مختلف 

ضمن الربنامج التصعيدي لثورة الشباب السلمية.

بيان  أن هدف  يتضح جليا  ما  فإن  املتواصلة   أبني 
األمم املتحده هو نسبة الغارات الجوية إىل الطريان 
اليمني وهو ما يتناقض مع شهادات سكان محليني، 
ويتناقض مع ادعاءات النظام يف غارات سابقة كانت 
تتضح الحقا أن من ينفذها طائرات أمريكية بدون 
املساجد  واستهداف  الضحايا  حجم  أن  كما  طيار، 
ودور العبادة ينبئ عن خبث وحقد ديني  ال تتوفر 

إال لدى جنراالت واشنطن.
وفيما يعاني آالف النازحني مرارة الضياع والترشد 
أكدت األمم املتحدة التزامها الكاذب بمواصلة دعمها 
من  الضعيفة  الفئات  احتياجات  تلبية  يف  للمساعدة 

السكان، واألشخاص يف جميع أنحاء اليمن.
وكما عودتنا الطائرات األمريكية أنها دائما تخطئ 
مصدر  رصح  القاعدة  بتنظيم  يسمى  ما  عنارص 
عسكري ملواقع إخبارية تعليقا عىل الغارات الجوية، 
قتيل  بني  املدنيني  من  العرشات  ضحيتها  راح  التي 
الكبري  الجامع  طال  الذي  القصف  بأن  وجريح 
بجعار، تم عن طريق الخطأ، مشريا إىل أن املستهدف 
من الغارة كان جامع حمزة يف املدينة، الذي قال بأن 

عنارص القاعدة كانوا يتحصنون فيه.
وتؤكد األحداث حقيقة التدخل األمريكي يف اليمن، 
الذي لم يعد يف شكله السيايس واملخابراتي، بل تطور 
أن يكون عصا  يبعد  ال  الذي  العسكري،  التدخل  إىل 
يلوح بها العدو ضد الداخل، فقدرة طريانه العسكري 
عىل اخرتاق أجواء البالد تعطيه األفضلية لرضب أي 

موقع يف الداخل يف أي وقت دون سابق إنذار.

العربية واإلسالمية، وندد شباب الثورة بالكيان الصهيوني 
اإلرسائييل  لالحتالل  املساندة  األمريكية  والسياسات 
وجرائمه القذرة ضد الشعب الفلسطيني خالل السبعني 
واإلسالمية  العربية  الشعوب  الثوار  ودعا  املاضية،  عاما 
إىل التوحد يف يوم القدس ونبذ مظاهر التعصب وتفويت 
فرص الشحناء والتحريض والتكفري التي تعمل األنظمة 
العميلة واملستبدة عىل إشاعتها يف أوساط الشعوب، وحيا 
شباب الثورة اليمنية الجماهري العربية املنتفضة يف وجه 
مسرية  يف  االستمرار  إىل  ودعوهم  والطغيان  االستبداد 

الثورة حتى إسقاط بقية النظم املستبدة.
العاملي  القدس  يوم  بمناسبة  أمسية  أقيمت  املساء  ويف 
بقاعة ابن األمري حرضها جمهور غفري تحدث فيها عدد 
يوثق  استعراض ريبورتاج  والعلماء وتم  السياسيني  من 
تحت  وإسقاطها  عليها  التآمر  تم  وكيف  القدس  ملدينة 
وطأة االحتالل اإلرسائييل، وعىل دوي الرصخات الشبابية 
الحضور  استمع  املوت إلرسائيل«  »املوت ألمريكا  بشعار 
إىل عدد من األناشيد املعربة والكلمات اإلرشادية عن قضية 
العلماء  بعض  ألقاها  فلسطني،  أبناء  ومعاناة  القدس 

والسياسيني واألكاديميني.
الجنوبي  الحراك  ناشطي  اآلالف من  احتشد  ويف عدن 
السلمي يف ساحة الهاشمي يف أمسية رمضانية للتضامن 
هتافات  ووسط  والسالم،  املحبة  مدينة  القدس  مع 
ألقيت  الجنوبي،  الحراك  لشعارات  املرددة  الجماهري 
الفلسطينيني  نضال  تضمنت  التي  والقصائد  الكلمات 

يتحرك  أن  قبل  الغاصب،  الصهيوني  الكيان  وجه  يف 
الرئييس  الشارع  طافت  حاشدة  مسرية  يف  املشاركون 
الذي يفصل حي الهاشمي يف الشيخ عثمان عن حي عبد 
العزيز يف املنصورة حتى وصلت إىل جولة مصنع الغزل 
والنسيج، ثم عادت املسرية أدراجها حتى ساحة املهرجان 

يف الهاشمي.
حيث  خاصة،  نكهة  للمناسبة  فكان  صعدة  يف  أما 
هذه  إحياء  يف  املحافظة  أبناء  من  اآلالف  مئات  شارك 
ليقظة  يوٌم  العاملي  القدس  »يوم  عنوان  تحت  الذكرى 
جميع املسلمني لنرصة القدس وفلسطني من أيدي اليهود 
احتفاء  مهيبة  جماهريية  مسرية  وخرجت  الغاصبني«، 
نرتك  لن  أقىص،  يا  منا  عهدا  هتاف:  مرددين  باملناسبة، 

أرض املرسى، يوم القدس لنا ذكرى.
وكانت محافظة تعز قد شهدت يوما جماهرييا يف هذه 
شبابية  مسريات  يف  اآلالف  عرشات  شارك  حيث  املناسبة، 
القدس،  بقضية  الشباب  وعي  عن  املعربة  الالفتات  تحمل 
كما كان الحال يف محافظات أخرى كذمار وإب وغريهما، 
غري بعيد عن أجواء املناسبة الحماسية، ورصخات الجموع 

املدوية، التي تهتف باملوت ألمريكا وإرسائيل.

الحديدة احتشد عرشات االالف من  ويف مدينة 
الرجال والنساء واالطفال يف ساحة التغيري، الذين 
توافدوا من مختلف مديريات املحافظة واملناطق 
املجاورة ألداء صالة عيد الفطر املبارك واملشاركة 

يف تظاهرات التصعيد الثوري.

الغارات، وشهدت مدينة جعار نزوحا  لضحايا تلك 
والبيضاء،  وعدن  لحج  محافظات  إىل  لألهايل  كبريا 
ويعانون من مشقات ومتاعب كبرية، تنذر بحدوث 

كارثة إنسانية كبرية يف قادم األيام.
من جهتها استنكرت األمم املتحدة مقتل أكثر من 
الكبري بجعار  الجامع  30 مدنيا يف غارة جوية عىل 

معتربة إياه انتهاكا خطريا للقانون الدويل اإلنسان.
واالنتهازية  الخبث  مدى  عىل  إال  يدل  ال  بيان  ويف 
النظام  مع  يتواطأ  الذي  الدويل  املجتمع  يسمى  ملا 
ما  محاربة  كرب  األمريكية  اإلدارة  وتتوىل  الفاسد 
يسمى باإلرهاب دانت األمم املتحدة األربعاء، القصف 
ومستشفى  الكبري  املسجد  استهدف  الذي  الجوي 
إىل  وأدى  أبني،  بمحافظة  جعار  مدينة  يف  الرازي 
مقتل أكثر من 30 مدنيا، وإصابة العرشات، وإذ ال 
ملجازر  املتحدة  األمم  إدانة  وراء  من  حقيقية  فائدة 

القرآن والشباب

انتهج األمويون سياسة الرتغيب والرتهيب 
يخضعونهم  فتارة  املجتمع،  أفراد  تجاه 
باألموال والتضليل، وتارة بالقمع واإلرهاب، 
نهاية  وحتى  األمر  معاوية  توىل  أن  منذ 
تلك  سياستهم  وب��دأوا  األموية،  الدولة 
لعن  فجعلوا  -ع-  البيت  أهل  مآثر  بطمس 
ربه،  إىل  اإلنسان  بها  يتقرب  عيل -ع- سنة 
يف  منرب  ألف  سبعني  فوق  من  يلعن  فكان 
الكبري  عليها  هلك  أن  إىل  الجمعة،  خطبة 
املضللني  واستخدموا  الصغري،  عليها  وشّب 
األحاديث  لوضع  والقصاص  املحدثني  من 
بذل  املثال  سبيل  فعىل  والكاذبة،  املفرتاة 
ألف  أربعمائة  جندب  بن  لسمرة  معاوية 
تعاىل:                   قوله  وتال  املنرب  عىل  فصعد  درهم 
اْلَحيَاِة  يِفْ  َقْولُُه  يُْعِجبَُك  َمْن  النَّاِس  ﴿َوِمَن 
أََلدُّ  َوُهَو  َقْلِبِه  يِفْ  َما  َعىَل  الّله  َويُْشِهُد  نْيَا  الدُّ
ِليُْفِسَد  األَْرِض  يِفْ  َسَعى  تََوىلَّ  َوإِذَا  اْلِخَصاَم 
يُِحبُّ  الَ  َواللَُّه  َوالنَّْسَل  اْلَحْرَث  َويُْهِلَك  ِفيَْها 
سمعت  أني  »أشهد  كاذبا:  وقال  اْلَفَساَد﴾. 

رسول الّله صىل الّله عليه وآله وسلم يقول 
إنها نزلت يف عيل بن أبي طالب«.

مفعوله  اإلعالمي  التضليل  لهذا  كان  لقد 
األهواء  وأصحاب  الجهال  عىل  الساحر 
معاوية  يسريها  عمياء  طاعتهم  فصارت 

وبنوه كيفما أرادوا.
ومن الحكايات الغريبة التي تدل عىل عظم 
الشام  أهل  وانقياد  اإلعالمي  التضليل  تأثري 
ملعاوية أنه ملا قتل عمار بن يارس يف معركة 
الّله  صىل  الرسول  فيه  يقول  الذي  صفني 
عليه وآله وسلم: »عمار جلدة ما بني عيني 
الفئة  تقتله  عمار  »ويح  ويقول:  وأنفي« 
إنما  العاص:  بن  عمرو  لهم  فقال  الباغية« 
أخرجه!  الذي  أبي طالب؛ ألنه  بن  قتله عىل 
والعقول  والالمباالة  السطحية  ولكن  
القول،  لذلك  يركنون  جعلتهم  السخيفة 

ويسريون خلفه.
الذهب متحدثا  يقول املسعودي يف مروج 
»ثم  التضليلية:  وسياساتهم  أمية  بني  عن 

ارتقى بهم األمر إىل أن جعلوا لعن عيل سنة 
ينشأ عليه الصغري ويهلك عليها الكبري«.

ثم أضاف قائال: »وذكر بعض اإلخباريني 
الشام من زعمائهم  أهل  قال لرجل من  أنه 
وأهل الرأي والعقل منهم: من أبو تراب هذا 
الذي يلعنه اإلمام عىل املنرب؟ قال: أراه لصا 

من لصوص العرب«!
الحياة  وتجارب  التاريخ  دروس  وحيال 
ونحن يف الثورة املباركة خرجنا ضد سياسية 
للحقيقة  طلبا  خرجنا  املتعمد،  التجهيل 
إىل  الظاملون  سعى  طاملا  التي  الصافية، 
األزمات،  وافتعال  الحروب،  بإثارة  طمسها 
املشاكل، واتباع سياسة فرق تسد،  واختالق 
خرجنا نحلم بدولة مدينة يسود فيها العدل 
ونحن  حرجنا  الفكرية،  والحرية  والقانون، 
عىل وعي كامل بواقعنا، خرجنا ونحن نعرف 
أن  كان  من  كائنا  ألحد  يمكن  وال  نريد،  ما 
بأنه  يظن  ومن  ألجله،  خرجنا   عما  يثنينا 
أو  الشباب   تضحيات  عىل  يمرر  أن  يمكن 

يحاول االلتفاف عىل الثورة، أو يتصور بأنه 
مشاريع  تقديم  عرب  مخادعتنا  من  سيتمكن 
ثورية مشوهة فهو واهم، ورهاناته خارسة، 
فالساحات علمتنا الكثري الكثري، كما أن  لنا يف 
التاريخ عرب ودروس، نعم، فالتاريخ لن يعود 
إىل الوراء, والشباب الذين واجهوا الرصاص 
الغدر  وقوى  البطش  جربوت  أمام  وصمدوا 
قادرون عىل الصمود ومواصلة الجهاد حتى 
يسقط عرش الطغيان, فإما أن نعيش أحرارا 
إال سعادة،  املوت  نرى  نموت شهداء، وال  أو 
األحرار  إن  شقاوة,  إال  الظاملني  مع  والحياة 
ستة  ألشهر  الحرية  ميادين  يف  املرابطني 
وعزائم  الحديد,  من  أقوى  أعصابا  يمتلكون 
املتهالك  للنظام  واألوىل  القدر،  من  أمىض 
الهادئ  البرشي  الطوفان  هذا  أن  يدرك  أن 
واملوجات  آسيا,  تسونامي  إىل  يتحول  قد 
الشبابية التي كانت تتسابق إىل املوت وتهزم 
مدمرا  زلزاال  ستكون  واملجنزرات  الرصاص 

من حيث ال يشعرون.

وسمو  لحيوية  التجسيد  هم  الشباب 
ولعل  ونشاطها،  وقوتها  النفس  هذه 
يجد  أال  الكريم  القارئ  له  يندهش  ما 
ولو  الكريم  القرآن  يف  )الشباب(  لفظة 
يرى  حني  تعجبه  يزداد  بل  واحدة؛  ملرة 
املهمة  املرحلة  هذه  عن  يعرب  القرآن  أن 
علماء  عند  وهي  بالفتوة،  اإلنسان  من 
والكرم  الشباب  بني  تجمع  صفة  اللغة  
والشجاعة؛ واألعجب من ذلك أن قصص 
هي  بالفتوة  املتعلقة  الكريم  القرآن 
من  الفئة  هذه  قدرة  عىل  تؤكد  قصص 
املجتمع عىل التغيري، وعىل الفهم والوعي 
الذي ربما ال يوجد عند من هم أكرب سنا 
ابراهيم  الله  ونبي  منهم،  خربة  وأكثر 
بني  الضالة  الدينية  التقاليد  عىل  الثائر 
اصطفاه  الذي  للشاب  نموذج  هو  قومه 
لقوة  املبهر  النموذج  هو  للرسالة،  الله 
النظر  به  يشهد  ملا  معا؛  والعقل  الشباب 
مع  الرائع  والعقيل  املنطقي  حواره  إىل 

قوي  لكنه  بينهم،  وحيد  وهو  قومه، 
اإلقناع  عىل  قادر  الذهن،  ثاقب  اإلرادة، 
أن  استطاع  شاب  إنه  واملنطق،  بالحجة 
التي  الفاسدة  والعقائد  القناعات  يغري 
هذا  أعظم  وما  قومه،  نفوس  يف  تأصلت 
تلك  لنا  يصور  الذي  القرآني  الحوار 
املشاهد الحية، التي يستطيع كل منا أن 
يتخيلها وكأنه ناظٌر إليها من قريب قال 
ِمْن  ُرْشَدُه  إِبَْراِهيَم  آتَيْنَا  ﴿َوَلَقْد  تعاىل: 
َقبُْل َوُكنَّا ِبِه َعاِلِمنَي * إِذْ َقاَل أِلَِبيِه َوَقْوِمِه 
َعاِكُفوَن  َلَها  أَنْتُْم  الَِّتي  التََّماِثيُل  َهِذِه  َما 
َقاَل  َعاِبِديَن *  َلَها  آبَاَءنَا  َوَجْدنَا  َقالُوا   *
َلَقْد ُكنْتُْم أَنْتُْم َوآبَاُؤُكْم يِف َضاَلٍل ُمِبنٍي * 
ِعِبنَي﴾،  َقالُوا أَِجئْتَنَا ِباْلَحقِّ أَْم أَنَْت ِمَن الالَّ
يريد  العبا،  الهيا  شابا  قومه  حسبه  لقد 
أغربها  وما  الجدال،  أجل  من  املجادلة 
من نظرٍة استعالئية ال تقيم لهذا الشاب 
عقيدة  يقيم  أن  استطاع  لكنه  وزنه، 
وصموده  بإيمانه  يفجر  وأن  الوحيد، 

النظام  أركان  مزعزعا  التغيري،  ثورة 
الوثني الراسخ األقدام منذ أمد طويل.

وكثرا ما عرضت  النماذج القرآنية  الدور 
الثوري الرسايل للشباب، حيث مثل رسالة 
الشباب  من  مجموعة  املطلقة  الوحدانية 
عقيدة  إىل  دعوا  شباب  النقي،  الطاهر 
قومهم  ضالل  رأوا  عندما  بالله،  التوحيد 
وعبادتهم الطواغيت من دون الله، فهم كما 
َوِزْدنَاُهْم  ِبَربِِّهْم  آَمنُوا  ﴿ِفتْيٌَة  تعاىل:  قال 
ُهًدى﴾، لقد ذكر الله أنهم »فتية« أي شباب، 
من  سبيال  وأهدى  للحق،  قبوال  أكثر  فهم 
الشيوخ، والشيوخ هم من قد عتوا وغاصوا 
يف دين الباطل، ولهذا كان أكثر املستجيبني 
وسالمه  الله  صلوات  »محمد«  ورسوله  لله 
عليه وعىل آله شبابًا، أما املشايخ من قريش 
منهم  يسلم  ولم  دينهم،  بقوا عىل  فعامتهم 
أصحاب  عن  الله  أخرب  وهكذا  القليل،  إال 
هؤالء  وألن  شبابا.  فتيًة  كانوا  أنهم  الكهف 
الله   بأنفسهم خلد  دافعوا وضحوا  الشباب 

ذكرهم إىل يوم القيامة.
يوسف الصديق - عليه السالم  - أيضا 
شاب ثائر يف وجه عبادات ضالة تأصلت 
نموذج  مثّل  فقد   مئات  منذ  مجتمع  يف 
امتثل  الذي  العفيف  الطاهر  الشاب 
عىل  ثورة  يحدث  أن  فاستطاع  الله  ألمر 
وحوله  املجتمع  ونقل  املغلوطة،  املفاهيم 

من عقيدة الرشك واإللحاد  إىل عبادة الله 
الواحد األحد، ، ولقد ابتيل هذا الشاب بعدة 
وصدقه   وإخالصه  وبعزيمته   ابتالءات، 
األيام  ودارت  تجاوزها،  عىل  الله   أعانه 
والزراعة  للمالية  وزير  خري  أصبح  حتى 
يف مرص القديمة، وكانت كفاءته العلمية 
الجميع،  إعجاب  واإلدارية وأخالقه محل 
أهل  من  آالف  آمن  الشاب  هذا  وبثورة 
مرص بدين إبراهيم الذي جاء به يوسف 

الشاب عليه السالم، مبرشا وداعيا.
الكريم  القرآن  نظرة  هي  إذا  هذه 
للشباب، نظرة تؤكد عىل قدرة هذه الفئة 
تغيريا  ليس  وهو  التغيري،  إحداث  عىل 
وإنما  الحال،  بطبيعة  جسمانياً  عضلياً 
وجداني  حياتي  عقيل  إيماني  تغيري  هو 
وال عجب أن نرى ما يحدث يف مجتمعات 
بعض الدول العربية عامة ويف مجتمعنا 
املنطلقة  التغيري  نحن خاصة من طالئع 
واملبتدئة من الشباب، تصديقا لكالم رب 
صىل  محمد  نبيه  عىل  أنزله  الذي  العزة 
الله عليه وآله؛ لكي نستلهم من قصصه 
من  سنة  التغيري  بأن  ونتيقن  العرب، 
القوة  الشباب هم  الثابتة، وأن  الله  سنن 
وهم  الحق  تجاه  التغيري  عىل  القادرة 
وقود هذا التغيري الحاصل اليوم، يف يمن 

املحبة والسالم.

تعاىل:                الله  قول  تفسري  يف  الله  رحمه  قطب  السيد  قال 
﴿َوَليَنُْصَرنَّ اللَُّه َمْن يَنُْصُرُه إِنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعِزيٌز﴾ :

قد  ولكنه  مؤكد  واملظلومني  املؤمنني  لعباده  الله  نرص  إن 
يتأخر لعدة أسباب منها:

1- قد يبطئ النرص حتى تبذل األمة املؤمنة آخر ما يف طوقها 
وال  عزيزا  تستبقي  فال  رصيد،  من  تملكه  ما  وآخر  قوة،  من 

غاليا، ال تبذله هينا رخيصا يف سبيل الله.
2- وقد يبطئ النرص حتى تجرب األمة املؤمنة آخر قواها، 
تكفل  ال  الله  من  سند  بدون  وحدها  القوى  هذه  أن  فتدرك 
النرص، إنما يتنزل النرص من عند الله عندما تبذل آخر ما يف 

طوقها ثم تكل األمر بعدها إىل الله.
3- وقد يبطئ النرص لتزيد األمة املؤمنة صلتها بالله.

يف  بعد  تتجرد  لم  املؤمنة  األمة  ألن  النرص  يبطئ  وقد   -4
ملغنم  تقاتل  فهي  ولدعوته،  لله  وتضحيتها  وبذلها  كفاحها 
تحققه، أو تقاتل حمية لذاتها، أو تقاتل شجاعة أمام أعدائها، 

والله يريد أن يكون الجهاد له وحده ويف سبيله.
األمة  تكافحه  الذي  الرش  يف  ألن  النرص  يبطئ  قد  كما   -5
ليتمحض  منها  الرش  يجرد  ان  الله  يريد  خري،  بقية  املؤمنة 

خالصا، ويذهب وحده هالكا .
لم  األمة  تحاربه  الذي  الباطل  ألن  النرص  يبطئ  وقد   -6
ينكشف زيفه للناس تماما، فلو غلبه املؤمنون حينئذ فقد يجد 
له انصارا من املخدوعني فيه، لم يقتنعوا بعد بفساده ورضورة 
تنكشف  لم  الذين  األبرياء  نفوس  يف  جذور  له  فتظل  زوالة، 
لهم الحقيقة، فيمهل الله الباطل حتى يتكشف عاريا للناس، 

ويذهب غري مأسوف عليه من ذي بقية .
7- وقد يبطئ النرص ألن البيئة ال تصلح بعد الستقبال الخري 
حينئذ  انترصت  فلو  املؤمنة،  األمة  تمثله  الذي  والعدل  والحق 
للقيت معارضة من البيئة وال يستقر لها قرار، فيظل الرصاع 
الظافر،  الحق  الستقبال  حوله  من  النفوس  تتهيأ  حتى  قائما 

والستبقائه !
ومن أجل هذا كله ومن أجل غريه مما يعلمه الله، قد يبطئ 
النرص، فتتضاعف التضحيات، وتتضاعف اآلالم، مع دفاع الله 

عن الذين آمنوا وتحقيق النرص لهم يف النهاية .
استيفاء  بعد  به  الله  يتأذن  حني  وأعباؤه  تكاليفه  وللنرص 
واستبقائه  الستقباله  حوله  الجو  ويتهيأ  ثمنه  وأداء  أسبابه 
إِْن  الَِّذيَن   * َعِزيٌز  َلَقِويٌّ  اللََّه  إِنَّ  ُه  يَنرُْصُ َمْن  اللَُّه  نَّ  ﴿َوَليَنرُْصَ
اَلَة َوآتَُوا الزََّكاَة َوأََمُروا ِباْلَمْعُروِف  َمكَّنَّاُهْم يِف اأْلَْرِض أََقاُموا الصَّ
َونََهْوا َعِن اْلُمنَْكِر َوِللَِّه َعاِقبَُة اأْلُُموِر﴾.. فوعد الله الوثيق املؤكد 

املتحقق الذي ال يتخلف هو إن الله ينرص من ينرصه.
فمن هم هؤالء الذين ينرصون الّله ، فيستحقون نرص الّله ، 

القوي العزيز الذي ال يهزم من يتواله؟ إنهم هؤالء : 
»الَِّذيَن إِْن َمكَّنَّاُهْم يِف اأْلَْرِض« .. فحققنا لهم النرص، وثبتنا 
الَة« .. فعبدوا الّله ووثقوا صلتهم به،  لهم األمر .. »أَقاُموا الصَّ
واتجهوا إليه طائعني خاضعني مستسلمني .. »َوآتَُوا الزَّكاَة« 
.. فأدوا حق املال، وانترصوا عىل شح النفس ، وتطهروا من 
الحرص، وغلبوا وسوسة الشيطان ، وسدوا خلة الجماعة، 

وكفلوا الضعاف فيها، وحققوا لها صفة الجسم الحي- كما 
قال رسول الّله - صىل الّله عليه وآله وسلم - : »مثل املؤمنني 
يف توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه 

عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى«

*   *   *

محمد حميد القحوم

ال���ق���رآن وال��ش��ب��اب

التضليل اإلعالمي وأثره السلبي



بعد أن قال خطيب جمعة التصعيد الثوري بساحة التغيري بصنعاء أ. عيل 
ونرفض  أحد،  بيد  ورقة  لسنا  الصمود:  شباب  أفراد  أحد  الدين  رشف  أحمد 
يكونوا  بأن  منهم  مطالبا  السابقة  باألبيات  الجيش  خاطب  الثورة،  عسكرة 
أحرارا، كشباب الساحات، الذين خرجوا للمطالبة بحقوقنا جميعا، والجيش 
واملفاهيم  القيم  الكثري من  األبيات، يف خطبة جمعت  تلك  املقدمة،  منشدا  يف 
القوية، والرسائل املهمة، فبعد أن أكد للثوار أهمية الثقافة القرآنية التي تورث 

الثقة بالله، وخاطبهم أن: تحركوا من منطلق الثقة بالله لتستحقوا النرص.
ونبه الخطيب إىل قضية الرباءة من تويل أعداء اإلسالم واستجداء النرص منهم، 
مؤكدا أن ﴿بَْعُضُهْم أَْوِليَاُء بَْعٍض﴾، واستهان بقدرات األعداء الضخمة، حيث 
أشكال  كل  وأدان  أَذًى﴾،  إاِلَّ  وُكْم  يرَُضُّ بأنهم﴿َلْن  اإللهي  اإلخبار  عىل  اعتمد 

التدخل األجنبي سواء األمريكي أو من دول الجوار.
األمة،  قضايا  نرصة  يف  اإليجابي  التحرك  أهمية  عىل  الخطيب  شدد  وقد 
السكوت كموقف يف  يقدم  لم  القرآن  قائال:  الثورة،  لتحقيق مطالب  والسعي 
مواجهة أعداء الله! محذرا من االنتكاس الذي قد يكون جزاء إي موقف بعيد 
هدى الرحمن، فموقف واحد قد يمحو رصيدا كبريا من املنجزات لو كان عىل 

غري هدى، وأكد عىل أهمية القرآن ككتاب للحياة، فيه بيان كل يشء.
وقد تضمنت الخطبة رسائل عدة، كان أهمها الدعوة إىل وحدة الصف، العمل 
التي  اإلشاعات  دحض  عىل  الحرص  عىل  ونبه  باآلخر.  واالعرتاف  الجماعي، 
تشوه حقيقة الساحة الصافية، لتكون الساحة كلها مهوى أفئدة األحرار، من 

كل أطياف الشعب اليمني العظيم.

ونبه الخطيب إىل أن الشهادة وليدة الثقافة القرآنية، 
ليست مجرد تضحية يقدم عليها أحد األبطال، إذ يقتل بيد عدوه يف ساحة 
القتال، فيكون موته مبعث ألم، ويكون اسمه "شهيدا" موته "شهادة"! ال.. 
الشهادة يف ثقافتنا القرآنية ليست موتا يفرضه العدو عىل املجاهد، بل الشهادة 
اختيار واع، يقدم عليه املجاهد بكل طواعية ووعي وإدراك، ونبه إىل عظم دور 
أو ذرية، وحكم  أو زوجة  أم  أو  الشهيد، من أب  التي خرج منها هذا  األرسة 

باشرتاكهم يف ذلك التكريم الكريم.
التغيري املواطن خارج الساحة بأن يكون من ﴿الَِّذيَن  وحث خطيب ساحة 
ا َرَزْقنَاُهْم يُنِْفُقوَن﴾،  منبها إىل أن اإلنفاق ليس مقصورا  اَلَة َوِممَّ يُِقيُموَن الصَّ
لسانه يف  أن يوظف  واجبه  كان من  لسانا  الله  املال فحسب، فمن رزقه  عىل 
لغريه  يبني  ما  يكتب  أن  واجبه  من  كان  قلما  الله  رزقه  ومن  الثورة،  خدمة 
الله وقتا كان من الالزم عليه أن  الثورة، ومن رزقه  رضورة االلتحاق بركب 
الشهيد  يخصص من وقته للساحات من ينفع به اآلخرين، فقد قدمت أرسة 

فردا منها، فكيف يبخل اآلخرون ببذل يشء مما رزقهم الله؟
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ينتابك شعور حقيقي بالغثيان وأنت تستمع إىل الرئيس 
يحدث معك حني  كما  تماما  الله صالح،  عبد  اليمني عيل 
تستمع للعقيد الليبي معمر القذايف وهو يتحدث عن الثورة 
عىل حلف األطليس واللصوص الذين سيطروا عىل ليبيا، أو 
تستمع لنجله املدعو سيف اإلسالم وهو يتحدث بذات اللغة 
أو قريبا منها، لكأنه جيفارا وليس الولد الذي ولد ويف فمه 

أنبوب من نفط ال ينضب.
نعم، ينتابك ذلك الشعور الطاغي بالغثيان وأنت تستمع 
الرشعية  وعن  املستقبل  عن  يتحدث  وهو  اليمني  للرئيس 
عندما  واألسوأ  للسلطة،  السلمي  والتداول  الدستورية 
يتحدث عن املعارضني بلغة الشتائم والهجاء، فهذا الرجل 
الذي أخذ يستعيد بعض عافيته بسبب عرشات العمليات 
امللكة  التي أجريت له بإرشاف أمهر األطباء يف  الجراحية 
اليمني  الشعب  بأن  االعرتاف  يريد  ال  السعودية  العربية 
يرفضه، إذ يكفيه أن يخرج له مئة ألف شخص يف صنعاء 
مقابل املاليني فيها ويف سائر املدن يطالبون برحيله، يكفي 
ذلك حتى يتحدث باسم الشعب اليمني واصفا املعارضني 
وعائلته  لكأنه  سالح(،  تجار  أنهم  )آخرها  النعوت  بأسوأ 

ينافسون عمر بن عبد العزيز يف الشفافية والنزاهة والزهد.
جنون  وأي  البرش،  من  الصنف  هذا  تتملك  وقاحة  أي 
عظمة يسيطر عليهم حتى يعتقدوا أن كل ما فعلوه بالبالد 
والعباد طوال عقود ليس كافيا حتى يكرههم الناس، مع 
أنه كان كافيا لكي تتشكل من حولهم طبقة من املنتفعني 
واالنتهازيني والوصوليني التي ربطت مصريها بمصريهم 
ويمكنها الدفاع عنهم حتى الرمق األخري، تماما كما تفعل 
كتائب القذايف يف ليبيا أو املوالون لبشار األسد من عائلته 
ممن  من غريها  وآخرون  طائفته،  أبناء  من  كبرية  ونسبة 

يجدون مصلحتهم يف بقاء النظام؟!
وألننا نكتب بشكل متواصل عن حالة األسد، وكتبنا مرارا 
عن جنون العقيد وهلوسته )وأنجاله(، فإن العقيد اليمني 
يستحق  الذي  الوقت  ذات  يف  الكالم،  من  الكثري  يستحق 
فيه الشعب اليمني أروع التحيات بسبب صربه وإرصاره 
لكن  السيايس،  قراره  واستعادة  الفاسد  رئيسه  خلع  عىل 
من  أن  بالطبع  والسبب  أيضا،  بقوة  هنا  تحرض  املصالح 
يوايل العقيد ال زال بوسعه الحصول عىل الكثري من أموال 
النفط القادمة من الخارج، يف ذات الوقت الذي يحصل فيه 
عىل امتيازات جراء بقائه، وهي امتيازات بروحية القبيلة 
تحرتم  دولة  يف  واملساواة  والعدل  الحق  بروحية  وليست 

املواطن بعيدا عن تصنيفات السادة والعبيد.
العقيد  يمنح  الذي  الخارج  بحبل  املتعلقة  األزمة  إنها 

فرصة أن يكون قريبا وبعيدا يف آن.
ذات  يف  عليه  يسيطر  وأن  اليمن  خارج  يكون  أن   
ينطلقون  صانعيها  إن  القول  يصعب  أزمة  وهي  الوقت، 
اليمن وأهله، بقدر حرصهم عىل إفشال  من الحرص عىل 
الثورة، بل إفشال سائر الثورات التي تشعرهم بالقلق، هم 
الذي يبذلون كل الجهد من أجل إبقاء كل يشء عىل حاله 

يف العالم العربي.
كل  حريص  ألنه  معهم،  فيتواطأ  )الدويل(  الخارج  أما 
الحرص عىل بقاء ذات املنظومة ما دام باإلمكان الحفاظ 
عليها، ولو أيقن أن بوسعه الحفاظ عىل معمر القذايف أو 
حسنى مبارك أو بن عيل ملا قرص يف ذلك، لكنها الخالفات 
الوضع  عىل  األمريكية  القبضة  لضعف  تبعا  أركانه  بني 
الدويل، ومعها الشعور بأن أولئك ساقطون ال محالة، وال 

مناص من التعامل مع األوضاع الجديدة.
إتمام مسريته  اليمني عن  عىل أن ذلك لن يثني الشعب 
كان  ربما  بل  منسجمة،  ليست  املعارضة  قوى  أن  رغم 
والدويل،  العربي  بشقيه  الخارج  قبل  من  بعضها مخرتقا 
سيواصل  أنه  يعني  ما  واملعونات،  الهبات  يتلقى  حيث 
والتضحيات  والعذاب  الجهد  بعد هذا  املسرية ولن يرىض 

أن يعود عبدا يف مزرعة العقيد وعائلته.

أغلب  صاحبت  الخارجية  التدخالت  لعنة  فإن  معلوم  هو  كما 
الثورات اليمنية تاريخيا منذ ثورة سيف بن ذي يزن اىل ثورة 26 
سبتمرب واليوم تحاك املؤامرات، وتنسج خيوط الخداع ، ويلبس 
الحق بالباطل، ، فرياد لثورتنا أن تنحو نفس الطريق ،ولقد وجد 
الخارج لنفسه مكانا بني النظام العائيل التي قامت الثورة عليه 
ومكانا آخر بني الثوار عىل يد املؤيدين للثورة والذين كانوا جزا 
من النظام ،ومن مفارقة الزمان أن الثورات السابقة كان الخارج 
يتقاسم الدور حفاظا عىل مصالحهم فمثال كان اإلتحاد السوفيتي 
يدعم طرفا ،واألمريكيون يدعمون طرفا آخر،و هذه الثورة ارتبط 
بمنظومة  للثورة-  واملؤيدين  العائيل،  النظام  -بقايا  الطرفان 
خارجية واحده يف جميع مراحل تاريخهم السيايس،  فلم يجدوا 
ولقد  والسعودية«  »أمريكا  الدول  بنفس  االستنجاد  إال  ألنفسهم 
أصبح جليا للجميع أن كال املنظومتني سوقا كياناتهما للخارج، 
الحرب  بتبني  الخارج  رغبات  تدغدغ  صالح  عيل  نظام  فبقايا 
يقنع  أن  يستطع  لم  للثورة  املؤيد  الثاني  اإلرهاب،والطرف  عىل 
األمريكيني بأنه ضامن ملصالحهم رغم ما قدم من إغراءات بدءا 
بيان  إصدار  إىل  الحال  بهم  وصل  حتى  املبادرات  بكل  بالقبول 

يدينون فيه إعالم السلطة لتشويهه الدور السعودي.
وبعد أن وصل حلفاء الخارج إىل حالة من اليأس وتأزمت األمور 
بني الطرفني ، بدأ الجميع يتأهب لحرب أهليه بمباركة دوليه يراد 
منها إضعاف الطرفني ليتم السيطرة عليهم أكثر وإلرغامهم عىل 
مصالح  تتأثر  ال  حتى  املبادرات  عرب  الخارج  بإمالئات  القبول 

األمريكيني يف الرب والبحر واإلنسان.
و بعد أن رفض النظام كل التنازالت السياسية لم يجد مؤيدو 
الثورة  شباب  بني  الرصاع  لينحرص  التصعيد  سالح  إال  الثورة 
وبقايا النظام، ويكون دور القوى العسكرية واملشيخية املنفصلة 
توحي  للخارج  رسائل  وإرسال  الثورة  منابر  اعتالء  النظام  عن 
بأنهم قيادة الثورة ، ومن ناحية أخرى سوف ينترصون عىل أعداء 
أي  من  االنتصار  هذا  وسيعفيهم  القريب،  املايض  رشكاء  اليوم 
مالحقات قانونية يف املستقبل بناء عىل تجاربهم السابقة للثورات، 
قادرين  بالحسم حتى ولو كانوا  لهم  لن يسمح  بأنه  إيماني  مع 
الن أفئدتهم معلقة بالخارج الذي لن يقبل بغري املبادرة الكفيلة 

بإجهاض الدولة املدنية املنشودة .
والحرائر  األحرار  دور  :ما  مفصيل  سؤال  الجميع  يراود  وهنا 
العمل  يف  سيشاركون  وهل  ؟  األثناء  هذه  يف  يجري  ما  بصدد 
والزمن  واملكان  الطريق  ألنفسهم  سيختارون  أم  التصعيدي 

الخاص بهم للتصعيد؟
بعض  عديدة  ملرات  أجهضه  من  الثوار،و  مطلب  هو  التصعيد 
مؤيدو الثورة ابتداء من جمعة الكرامة ومرورا بدفن الشهداء يف 

مقربة سواد حنش وانتهاء بالقبول باملبادرات.
نميض  فسوف  السلمي  الثوري  الحسم  عىل  نراهن  ثوار  وألننا 
،و  املنشودة،  القانون  لدولة  والعقاب  الحساب  و سنؤجل  معهم 
يف  واملتمثلة  التصعيد،  يف  املنشودة  اهدافنا  نضع  أن  علينا  يجب 
السلمية  واالعتصامات  والتحركات  وكذلك  التظاهرات  استمرار 
حتى  واملذهبية  والطائفية  الحزبية  عن  بعيداً  شعبي  إطار  يف 
إسقاط النظام بكل أشكاله ورموزه، ورفض أي شكل من أشكال 
االلتفاف عىل مطالب الشباب الثائر والتحاور مع النظام بواسطة 

السفارات العربية أو األجنبية.

شباب الصمود : خروج محطة مأرب عن الخدمة إذا صدقت رواية النظام 
املتهالك  ال يؤدي أبدا إىل انقطاع الكهرباء عن العاصمة وأغلب البالد ألكثر 

من 20 ساعة يوميا.!!
قبل  فقط  الخدمة  دخلت  الغازية  مأرب  محطة  بأن   معلوم  هو  فكما   
عنه  ينتج  الذي  العجز  تغطية  فقط   مهمتها  وكانت  سنوات  أربع  حوايل 
انقطاع ساعة يوميا من الكهرباء وقد أكدت مصادر فنية يف وزارة الكهرباء               
عليا  توجيهات  هناك  بأن  الصمود«:  -شباب  اليمنية  الثورة  »أخبار  ل� 
للوزارة بعدم تشغيل محطات حزيز والقاع وذهبان لتوليد الكهرباء ملدينة 
صنعاء، ما يعني ويؤكد  أن قطع الكهرباء  متعمد من قبل   النظام املتهالك 
لغرض تضييق الخناق عىل الناس ولتحريض الشعب عىل الثوار !!!ويف ظل 

الوعي الثوري والشعبي  لم تعد هذه األساليب  القذرة تجدي. 

من خطبة التصعيد

عقاب جماعي مفضوح

جمعيات خيرية بأيد مشبوهة!..

ت������ن������ب������ي������ه ه��������������������ام!..

ما وراء التصعيد..

وأين يجب أن نكون؟!

لقطة وطنية
جاء يف بيان اللقاء املشرتك الصادر عنه يف األحد 2011/9/4م 
التأكيد عىل »املطالبة بلجنة دولية للتحقيق يف كافة جرائم وحوادث 
العنف التي ارتكبت بحق الشباب يف ساحات التغيري يف كل من...« 
الخ، ويف هذا الصدد نستحرض يف أذهاننا ما يحصل يف لبنان، من 
خالل إقحام الخارج الذي تتسيده أمريكا وإرسائيل يف شأن داخيل 
يمني خاص، فلدينا يف اليمن كفاءات قضائية قادرة عىل القيام بهذه 
ال  وملاذا  الرش؟  أبواب  أنفسنا  عىل  نفتح  فلماذا  القضائية،  األدوار 
نتعلم من تجارب اآلخرين ومحاكمهم الدولية وما سبقها من لجان 
الحذر من مثل هذه  فالحذر  الصهيونية؟  تحقيق تسريها األصابع 

الدعوات غري املسؤولة، فهل نقمنا عىل النظام إال ارتهانه للخارج؟ م�������ن أح����������ب ال������ح������ي������اة ع����������اش ذل����ي����ال

الوقاحة االستثنائية والتواطؤ الدولي
يارس الزعاترة *

عيل عيل العماد

* نقال عن الدستور األردنية

عىل  والحرص  الثوري  الصف  وحدة  برضورة  الشعور  من  انطالقا  
دحض اإلشاعات التي تشوه حقيقة الساحة الصافية قرر شباب الثورة 
القديمة يف  أمام جامعة صنعاء  إىل  العرشين  الكائنة خيامهم بعد جولة 
آخر أيام شهر رمضان ومع حلول عيد املبارك االنتقال إىل ما قبل جولة 
عرشين حيث كان االنتقال من ذلك املوضع خطوة من شباب الثورة رأى 
فيها شباب الصمود فرصة ثمينة لتحقيق هدف سام تاقوا إليه طويال يف 
توحيد الصف، فقد حان أن تزال تلك املظاهر التي توحي باالنقسام من 
الجميع قد استشعروا  أن يكون  حواجز إسمنتية غري رضورية، متمنني 

تصور  والتي  باالنقسام،  املوحية  االسمنتية  الحواجز  تلك  إزالة  أهمية 
كان  الذي  الوضع  من  الثوار  استاء  ولطاملا  ساحتني.  أنها  عىل  الساحة 
العرشين  الحاجز اإلسمنتي بجولة  يبدو  املاضية، حيث  قائما يف األشهر 
لتشويه  املغرضون  استغله  طاملا  الساحة،  وسط  مفهوم  غري  كفاصل 
سمعة الساحة، ببث األراجيف، واإليحاء باالنقسام، ال سيما عندما يقوم 
املناوبون عند الحاجز اإلسمنتي بتفتيش شباب الثورة عند انتقالهم من 
الساحة بجولة العرشين إىل الجانب اآلخر. مؤكدين أن قرارهم باالنتقال 
استقاللية. كما ثمن شباب  بكل  يقررونه دون غريهم  أو غريه هم  من 
الصمود جهود كل املكونات الشبابية التي شاركت يف التصعيد من خالل 
توظيف  يحاول  ممن  ساخرين  العرشين.  بجولة  الساحة  يف  التواجد 
االنتقال يف بث أراجيفه، ودعايته املضللة التي توحي  بأن هناك انسحاب، 
كما أكدوا عىل أنهم مرابطني يف جميع ساحات وميادين الحرية والتغيري 

حتى يرحل الظاملون، وكل رموز الفساد.

إن ما يسمونه "أعمال برٍّ وإحسان" كان وما يزال ستاًرا يختفي وراءه كل 
من أراد أن يأكل الشعب بالجملة، يف الرشق والغرب، ثم "يكرم" بقطرة من 
بحر لبناء مسجد أو كفالة يتيم، وما كان ذلك إال رشوة يتقرب بها ناهبوا أموال 
الشعوب إىل الله، وخديعة لتخدير الناس املساكني، وفتح أبواب اآلخرة أمامهم، 
يستوي يف اللجوء إىل هذا الظهر ناهبوا الشعوب جميًعا، يف أوروبا ويف الرشق 
التي يسمونها  ألوان األكذوبة الكربى  اللون من  ويف كل مكان ويبدو أن هذا 
"أعمال بر وإحسان" هو لون قديم جديد عىل السواء، وما أشبه زبيدة زوجة 
هارون املسمى بالرشيد إذ تعجز عن امليش لكثرة ما تحمل من الجواهر، ثم 

تبني مسجًدا ويدعى باسمها، ويموت عىل أبوابه أهل البؤس والحرمان.
ثم  الشعب،  أموال  ينهب  من  اليوم  لنرى  الكون،  هذا  يف  الله  وتتكرر سنن 
يبني لنفسه مسجدا يسميه باسمه، وينشئ املؤسسات الخريية حتى يغطي 
ال  والتي  وصدقاتهم،  الناس،  أموال  من  يمولها  التي  املشبوهة،  أنشطته  عىل 

تخدم املواطن بيشء.

ينبه شباب الصمود إىل أن صفحة مجموعتهم عىل الفيس بوك 
بالجميع  ونهيب  فنية،  مشكالت  إثر  بأخرى  استبدالها  تم  قد 

التفاعل مع الصفحة الجديدة، بنفس االسم:
العنوان:  هذا  وعىل  اليمن،  التغيري  ساحة  الصمود  شباب   -

/http://www.facebook.com/groups/alSmod

حسابَْك الغايل  جيَشنا  يا  أعد 
شعبًا الظلِم  سبيِل  يف  أتقتُل 

جميًعا يطحننا  الظلم  أليس 
فينا األطفال  بسمة  ويذبح 

أماَمك العاري  صدُرنا  فهذا 
دماَءْك! فلتَسِفْك  دماَك،  دماُه 

حسابَْك الغايل  جيَشنا  يا  أعد 

حسابَْك الغايل  جيَشنا  يا  أعد 

وسيًعا جرحا  قلبنا  ويجرح 
رسيًعا الحرى  البهجة  فتذوي 

دح���ض���ا ل��ل��ش��ائ��ع��ات..


