
عاد صالح إىل صنعاء بمباركة سعودية، وترافقت عودته 
مع مزيد من التصعيد العسكري، واضعا مصري اليمن أمام 

تحدٍّ إضايف، يف ظل إرصاره عىل التمسك بالحكم.
عودة  قبل  معلومات  روجوا  سعوديون  مسؤولون  وكان 
صالح تفيد أنه   يتجه للرضوخ لطلب تنحيه، قبل أن يتبني 
أن هذه الترصيحات لم تكن إال للتضليل، اما تداعيات العودة 

غري الحميدة فترتجم يوميا بمقتل األبرياء.
يصعب عىل املراقب للشأن اليمني قراءة التطورات األخرية 
من خارج اإلطار السعودي الذي أمسك بخيوط اللعبة، طيلة 
نفسها  الرياض  تكلّف  لم  فيما  للعالج  صالح  تلقي  فرتة 
الضغط عىل صالح وكان بإمكانها قطع اإلمدادات املادية بما 

يف ذلك السالح عن نظامه، لكنها لم تفعل.
ساقط  عودة  تربير  عىل  اململكة  مصادر  حرصت  وفيما 
الرشعية/ عيل صالح بأنها »تأتي بهدف إعادة ترتيب البيت 
مصادر  عن  نقال  اللبنانية  األخبار  صحيفة  أكدت  اليمني«، 
نقاشات  أن  السعودية  يف  القرار  صنع  دوائر  من  مقربة 
داخليته  ووزير  العزيز،  عبد  بن  الله  عبد  امللك  بني  حصلت 
لصالح  السماح  عىل  التوافق  إىل  املطاف  نهاية  يف  أفضت 
تجدد  لجهة  عودته   تثريها  التي  املخاوف  رغم  بالعودة، 

الحرب.
الداخلية  وزير  دفع  فقد  الصحيفة،  ملعلومات  ووفقا 
السعودية  بالرغبة  مرتبط  لسبب  صالح  لعودة  السعودي 
أفضل  تجد  لن  التي  اليمن،  يف  مصالحها  عىل  الحفاظ  يف 
أن عودة صالح  للقول  األخبار  يمثلها، وخلصت  من صالح 
تحت  اليمن  إلبقاء  خالله  من  تسعى  رصف،  سعودي  شأن 
إزاء  فيه  التحكم  ويمكن  للمملكة  مخلص  شخص  سيطرة 
قضايا ال تزال تؤرق القيادة السعودية، أهمها امللف الحوثي، 
مواجهة  إىل  الحاجة  ما دعت  إذا  أنه  السعودية  تعتقد  الذي 
الحوثيني ضمن أي تبدالت اقليمية قد تشهدها املنطقة فمن 
إىل  أن تضطر هي  ال  املهمة،  بهذه  يقوم صالح  أن  األفضل 
قدراتهم  جيدا  خربت  بعدما  معهم،  ثانية  حرب  يف  الدخول 
السادسة  الحرب  الحوثيون يف  كان  ما  أن  القتالية، وتيقنت 
يمتلكونه من تدريب ومعدات قد تضاعف بالتأكيد منذ ذلك 

الحني.
التطور األخطر عىل صعيد األوضاع يف اليمن ما بات يروج 
له يف األيام القليلة املاضية من دعوات للتدخل الدويل، واعتزام 

دول الخليج التي سمحت بعودة ساقط الرشعية/ عيل صالح 
األخري  رفض  بدعوى  األمن  مجلس  إىل  اليمني  امللف  نقل 
التوقيع عىل املبادرة، وذكرت مواقع إخبارية إن دول الخليج 

وحلفاءها تتجهان لدفع امللف اليمني إىل مجلس األمن.
يف  خليجي  دبلومايس  عن  نقال  نت  التغيري  موقع  ونقل 
صنعاء أن دول الخليج ومعها أمريكا وأوربا قد تولد لديهم 
اإلحباط بعد خطاب صالح مساء األحد املايض، موضحا أن 
ذلك الخطاب أعاق الجهود الخليجية واألوروبية واألمرييكية، 
من  قرار  باستصدار  الدفع  سوى  الدول  تلك  أمام  يعد  ولم 
وآلياتها  الخليجية  املبادرة  تنفيذ  فيه  يقر  األمن،  مجلس 

التنفيذية.
صنعاء  العاصمة  محيط  يف  العسكري  الوضع  تطورات 
وإقليمية  دولية  إرادة  اىل  تؤرشان  صالح  بعودة  والسماح  
هدفها إدخال اليمن يف اتون حرب أهلية تمهد لوصاية وتدخل 
وافغانستان،  العراق  يف  جرى  ما  غرار  عىل  مبارش،  غربي 
اىل  تشري  املاضيني  اليومني  خالل  أرحب  يف  املعارك  ونتائج 
الذي  األمر  املعارضة،  عىل  املحسوبة  للقبائل  نسبي  تقدم 
ذكرت  و  السلطة،  قبل  من  التصعيد  من  بمزيد  سيقابل 
سياسة  أن  األمريكية  بوست(  )نيويورك  واشنطن  صحيفة 
خالل  اليمن  يف  األوضاع  لتفجري  تسعى  املتحدة  الواليات 
األشهر األخرية بدال من محاولة اإلصالح، كما تحدثت صحيفة 
الواشنطن بوست يف تقرير لها أن الرياض وواشنطن ليستا 
إن  إىل  الصحيفة  وخلصت  اليمن   يف  بريئتان  متفرجتان 
الدولتني تريدان نظاما يتعاون معهما ألهداف اسرتاتيجية ال 
تخدم اليمنيني وال تلبي مصالحهم، ويف تحليل آخر أوردته 
نفس الصحيفة أن السعودية وحليفتها واشنطن تتجاهالن 
اليمنيون،  بها  يطالب  التي  والديمقراطية  الحرية  مطالب 
من  الرغم  عىل  إنه  تيسدال(  )سايمون  املقال  كاتب  ويقول 
املبادرة  بتنفيذ  صالح  تطالب  التي  األمريكية  اإلشارات 

الخليجية إال أنها لم تبد بعد استعدادا للتخيل عنه.
وإذ ال تبدو سياسة واشنطن النفعية غريبة من وجهة نظر 
املراقبني  إال أن ما يشكل مفارقة غري مقبولة هو ترصفات 
ترسب  بدأت  التي  الشباب  لثورة  املنضمة  القوى  بعض 
معركتها  لحسم  األمريكي  بالتدخل  لالستنجاد  استعدادها 
ملطالب  تروج  اإلعالم  وسائل  بعض  تزال  وما  النظام  ضد 
التدخل الدويل والعمل عىل إقامة منطقة حرض جوي يف سماء 

اليمن يمهد لجعلها عراق آخر.
فهل ثار اليمنيون عىل الطاغية ليستبدلوا به االحتالل!؟

خرجت األس�بوع املايض مس�ريات حاش�دة يف 
عموم املحافظات اليمنية تطالب بإسقاط النظام، 
وتندد بجرائم الطغمة الحاكمة، وتؤكد عىل سلمية 
الثورة، وتهت�ف بمحاكمة صال�ح ورموز حكمه 

املتورطني يف قتل املعتصمني.
فف�ي العاصمة صنعاء خرج�ت صباح األربعاء 
مظاه�رة حاش�دة، وصف�ت بأنه�ا أكرب مس�رية 
تش�هدها العاصمة صنع�اء، للمطالبة بإس�قاط 
النظ�ام، وذل�ك ضمن الخط�ة التصعيدي�ة التي 
أعلنه�ا ش�باب الثورة الس�لمية، تمهيدا للحس�م 

الثوري.
وتجمعت املسرية يف ش�ارع القاهرة أمام فندق 
إيجل ش�مال س�احة التغي�ري، وجابت ع�ددا من 

شوارع صنعاء.
وردد املتظاه�رون هتاف�ات تؤك�د صموده�م 
يف س�احة التغيري حتى إس�قاط النظام، وتطالب 
بمحاكم�ة صالح، ال�ذي وصف�ه املتظاهرون ب� 

»السفاح«.
كم�ا خرج�ت مس�ريات نس�ائية يف العاصم�ة 

صنعاء احتجاجاً عىل مقتل الطفل أنس السعيدي 
الذي ُقتل يف األحداث األخرية التي شهدتها صنعاء 
وأدانت النس�اء املحتجات ما يتعرض لها األطفال 
م�ن عنف وقت�ل من قبل ق�وات موالي�ة لصالح، 
واتهمت النساء املعتصمات كل األطراف اإلقليمية 
والدولية مشاركتها لنظام صالح يف قتل املواطنني 
العزل، وتوفر له غطاء لالستمرار يف أعمال  تؤدي 

بالبالد إىل الفوىض والعنف.
ويف عدن أكد املش�اركون يف املسرية الجماهريية 
التي نظمتها مس�اء االثنني املكونات الشبابية عىل 
أن »صالح مجرم سيقدم للمحاكمة العادلة؛ لقتله 
األطفال، ولنهب املال العام ولقتله الشباب املسالم 

بغري جرم وال ذنب«.
وكانت مسرية حاشدة انطلقت من جانب مركز 
ع�دن التجاري )ع�دن مول( إىل ح�ي كريرت بعد 
العرص، مرورا بش�وارع املدينة لتصل إىل س�احة 
الحري�ة، حيث أقيم مهرج�ان خطابي ألقيت فيه 
ع�دد من الكلم�ات ملمثيل الق�وى الثورية يف عدن 
أكدت عىل التصعيد الثوري حتى إس�قاط النظام 

كل  وتقدي�م 
الفاسدة   رموزه 

صدم خطاب ساقط الرشعية/ عيل صالح األحد املايض 
املتابعني واملهتمني بالش�أن اليمن ع�ىل الصعيدين املحيل 
وال�دويل، واعترب محلل�ون خطابه األخري بع�د عودته إىل 
صنعاء من مش�قاه بالسعودية قد جاء مخيبا لآلمال، ولم 
يحم�ل أي بارقة أمل نحو انفراج�ة قريبة للوضع املتأزم 

الذي يعيشه اليمنيون منذ أكثر من 8 أشهر.
الخطاب القى رفضا عارما من قبل شباب الثورة الذين 
أك�دوا عىل اس�تمرارية ثورتهم ضد نظ�ام فاقد الرشعية 
صال�ح وس�لميتها، وعدم انجرار الش�باب نح�و العنف 
املسلح الذي تحاول بعض األطراف جر الثورة إليه خدمة، 
ملصالحه�ا الضيقة وقال املرشف العام  لش�باب الصمود 
يف س�احة التغيري خالد املداني: »إن الث�ورة اليمنية بدأت 
س�لمية وستستمر س�لمية، وستنترص إن ش�اء الله بمبدأ 
الس�لمية، ولن يدخل ش�باب الث�ورة يف رصاع وصدامات 
مس�لحة«. وأضاف لقناة العالم معلقا عىل خطاب ساقط 
الرشعية/ عيل صالح الذي وص�ف فيه كل املتواجدين يف 
الس�احات وكل من يختلف معه بأنهم طالب س�لطة، إن 
ش�باب الثورة اليمنية أعلنوا من أول يوم أنهم ال يريدون 
الس�لطة وال يتنافسون عىل سلطة بل إنهم يريدون تغيري 
نظام فاسد أنهك البالد والعباد. وأضاف: »نريد أن يتوىل 
ه�ذا األمر من ه�م أهل ألداء ه�ذه املهمة ع�ىل أن يكونوا 

خداما للشعب وليس حكاما عليه«. 
وق�ال املدان�ي: »يف ح�ال قيام الس�لطة الجدي�دة التي 
س�تنبثق عن الثورة يف املستقبل ان شاء الله، بأي مخالفة 

جديدة فإننا سنعود اىل الساحات«.
وحول تهديد صالح بش�بح حرب أهلية، أعرب املرشف 
العام لش�باب الصم�ود يف س�احة التغيري خال�د املداني 
عن اعتقاده بأن ش�باب الثورة يف الس�احات اعتادوا عىل 
الظ�روف الصعب�ة وخاص�ة يف األيام األخ�رية حيث تمر 
القذائف من فوق رؤوس�هم، مؤك�دا أن »الثوار ال يبالون 

بما يهددهم به صالح من شبح الحرب االهلية«.
ومن جهة قالت فايزة السليماني إحدى ناشطات الثورة 
اليمني�ة إن »خطاب عيل عبد الله صال�ح مضيعة للوقت، 
ول�م يقدم جدي�دا.. صالح يحاول أن يوج�د ذريعة لقتل 

الناس، ويسعى دائما إىل الهروب من املسؤوليات«.
وأكدت اس�تمرار الحركة االحتجاجية ضد حكم صالح، 
قائلة: »سنس�تمر يف تصعيدنا السلمي، والشباب يعرفون 

ما هي مهمتهم«.
من جانبه�ا أعلنت املعارض�ة اليمني�ة رفضها خطاب 
املخل�وع س�اقط الرشعي�ة صال�ح الذي تح�دث فيه عن 
استعداده لعملية انتقالية، تنفيذا ملبادرة مجلس التعاون 

الخليجي وعرب إجراء انتخابات.
وق�ال محمد قحطان 
املتح�دث باس�م اللقاء 
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صحيفة أمريكية : واشنطن تسعى لتفجري األوضاع 
مساعي خليجية غربية لدفع امللف اليمين إىل جملس األمن

ف���ي���ه���م خ�������ر  ال��دول��يال  ب��ال��ت��دخ��ل  ي���ن���ادي  : م���ن  ال���ث���ورة  غ��ري��ب ع��ل��ى 

أسبوعية - توعوية تصدرها حركة شباب الصمود يف ساحة التغيري بصنعاء
العدد ) 26 ( الجمعة 2 ذو القعدة 1432هـ املوافق 30 / 9 / 2011م )4( صفحات

 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.

ثوابتن��ا الثورية

استمرار مظاهرات التصعيد املطالبة مبحاكمة أركان النظام
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? ساقط  خطاب  والخارجي  املحيل  العام  الرأي  ترقب 
الرشعية/ عيل صالح، الذي ألقاه مساء األحد املايض، 
يف حني انقسم املرتقبون بني من يتفاءل بإيجابية ذلك 
برحيله  ودينهم  حريتهم  للناس  يحفظ  بما  الخطاب 
ومن هو يائس. وقد تناىس يف خطابه جميع املجازر يف 
حق الشباب السلمي ملا ترحم عىل عبد العزيز عبد الغني 
وتناىس بقية الشهداء، ووجه دعوة لقيادات املعارضة 
كبقية  قنصهم  ليتم  الصفوف  أول  يف  يكونوا  أن  يف 
والتدمري  القنص  يقودون  وابنه  أنه  وتناىس  الشباب، 

تحت  السابع  الدور  من  والوطن  السلمي  الشباب  عىل 
األرض، حيث كان الخطاب مسجال، ويف هذا داللة عىل 

أن عائلته وعصابته حتى لم تعد تأمن منه.
الخطاب  محتوى  يحسم  قد  اللبيب  الناظر  ولعل 
التي تعكس بجالء نفسية  سلًفا، وهذه بعض األسئلة 
فيه  بما  إناء  فكل  بخطابه،  واملتجسدة  الفرعون،  ذلك 
ينضح، فماذا تتوقع ممن لم نسمع عىل لسانه آية من 

القرآن الكريم؟ وهذا السؤال يجعل اآلتي بدهيًّا:
ماذا تتوقع ممن ختم الله عىل قلبه؟

ماذا تتوقع ممن ال يعي آيات الوعيد القرآنية؟
ماذا تتوقع ممن قتل نفوًسا زكية؟

ماذا تتوقع ممن توىل اليهود والنصارى؟
اليمني  الشعب  نساء  أطفال  قتل  ممن  تتوقع  ماذا 

بجيشه وجيش غريه؟

ماذا تتوقع ممن نهب مقدرات الشعب؟
ماذا تتوقع ممن هدم مساجد الله؟

ماذا تتوقع ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه؟
ماذا تتوقع ممن لعنه الله لظلمه؟

ماذا تتوقع ممن أصبح كاألنعام بل أضل؟
للمحتل  بمرصاعيها  البالد  فتح  ممن  تتوقع  ماذا 

األمريكي؟
ماذا تتوقع ممن باع أراض يمنية وقبض ثمنها؟

ماذا تتوقع ممن ال يرعى عهًدا وال ميثاق؟
ماذا تتوقع ممن لم تردعه املصائب؟

ماذا تتوقع ممن يصل إىل مآربه بالقتل؟
ماذا تتوقع ممن أباح الرذيلة بفتح كازنيوهات؟

الذين  يف  الفاحشة  تشيع  أن  يحب  ممن  تتوقع  ماذا 
آمنوا؟

املكان: جولة سبأ، وما جاورها من شوارع وأحياء بصنعاء.
الزمان: األحد املوافق 2011/9/25م

من ساحة  تقطع طريقها  مظاهرة سلمية  الحدث: 
التغيري بشارع الجامعة مروًرا بشارع القاهرة فجولة 

سبأ رشًقا لتتحول إىل شارع القيادة جنوبًا.
ذينك  يف  متواجًدا  أكون  أن  املصادفة  باب  من  إنه  ربما 
شارع  إىل  املؤدية  الفرعية  الشوارع  بأحد  والزمان  املكان 
ترمقه  ال  املرسح،  خشبة  كواليس  يشبه  والذي  القيادة، 
عىل  وشخصياته  أحداثه  تظهر  وال  الكامريات،  عدسات 
املشاهدين واملتابعني؛ ألكون شاهد عياٍن عىل مجموعة من 
الوقائع واألحداث أثناء مرور املظاهرة السلمية، التي تعكس 
كثريًا من حقيقة الواقع املرِّ الذي نعيشه، وتنبئ عن خطر 
الوطن واملواطن، سأعرضها هنا  أمن واستقرار  يهدد  كبري 
ومتتابعة  متسلسلة  لقطات  شكل  عىل  رأيتها  كما  وأنقلها 
تكّون يف مجملها مشهًدا واحًدا؛ دون أن أعلق عليها إال بما 
ليحلل  القارئ  إىل  أمر ذلك  تارًكا  رأيت ببرصي وبصريتي، 

ويتأمل ويحكم.
البداية: 

مدججني  لجنود  مكثّف  تواجد  األوىل:  اللقطة 
خالية  اللون  صفراء  عسكرية  بزة  يرتدون  بالسالح 
امتداد جرس  عىل  ينترشون  الداكنة؛  التمويه  بقع  من 
الزراعي  التسليف  لبنك  الخلفية  جولة سبأ والحارات 
من جهة الغرب، وقد كنت سألت الحًقا عن الجهة التي 
يتبع لها هؤالء الجنود ألعرف من أحد األصدقاء يف تلك 
أنهم  املكان؛  ذلك  يف  مصادفة  التقيته  والذي  املنطقة 
مدرع  األوىل  الفرقة  عن  املنشق  الرابع  للواء  تابعون 

بقيادة محمد خليل.
التهيؤ الستقبال الشباب:

فالحواجز  للمتاريس،  الفت  انتشار  الثانية:  اللقطة 
القيادة  شارع  إىل  املؤدية  املنافذ  جميع  تمأل  الرتابية 

من الشوارع الفرعية، ويف تقاطعات الشوارع الفرعية 
أسلحة  حاملني  جنود،  خلفها  يتموقع  الداخلية 
الجهة  ذات  إىل  ينتمون  أنهم  ويظهر  الكالشنكوف، 

املذكورة يف اللقطة السالفة.
الوصول املهيب:

من  جرار  سيل  وصول  لحظة  الثالثة:  اللقطة 
شعار  يرفعون  القيادة؛  شارع  إىل  املتظاهرين 
السلمية، ويحملون األعالم والالفتات وصور الشهداء؛ 

تغرق أصواتهم املكان برتديد شعارات املسرية.
هلع الجنود:

لتكوين  الجنود  من  كثري  يهرع  الرابعة:  اللقطة 
حواجز عسكرية من بينهم عىل منافذ الشوارع الفرعية 
داخل  آخرون  ويتموضع  القيادة،  شارع  إىل  املؤدية 
شاهرين  قصوى  استنفار  حالة  يف  الخلفية  املتارس 
الهلع والخوف عىل  أسلحتهم، يف وضوح بارز ملالمح 
صفحات وجوههم مع تسارع أنفاسهم، عىل أن ذلك 
االستنفار يبدو يف الوهلة األوىل أنه ملنع املتظاهرين من 
سري  بخط  وإلزامهم  الفرعية  الشوارع  داخل  التمدد 
واحد، إال إنه فيما بعد بدا كعملية حصار مخطط لها 
املتظاهرين  أمام  االحتماء  سبل  جميع  إلغالق  مسبقا 
داخل الحارات يف حال إطالق النريان باتجاههم الحقا.

قمع ممنهج بتوجيهات عليا:
اللقطة الخامسة: مرور متكرر لضابط برتبة عقيد 
الجنود  من  مجموعة  وحوله  رشدة«،  »محمد  لعّله 
تلك  يل  الالفت  من  بدا  أنه  إال  »الفندم«،  ب�  ينعتونه 
فيها  يتجسد  أعرفها بحسب خربتي-  التي   – املالمح 
العجب  من  هالة  خلف  املتمرتس  الغباء  ذلك  جليًّا 
صفحات  بني  من  نتوءات  شكل  عىل  يربزان  يكادان 
بنقل  املرور منشغاًل  ذلك  أثناء  كان  الوجه، وقد  ذلك 
هاتفه  طريق  عن  السلمية  املسرية  تحرك  تفاصيل 
الخليوي إىل جهة ما – لعلها غرفة عمليات- ويظهر 

من طريقة إجابته أنه يتلقى بعض األوامر.

بداية تنفيذ الجريمة:
النريان  إطالق  دوي  سماع  السادسة:  اللقطة 
ثانية  ليظهر  األنظار  عن  الضابط  ذلك  اختفاء  بعد 
مع  اللحظة  تلك  يف  ألهرع  املسرية؛  مرور  انتهاء  بعد 
بمحاذات  لالحتماء  هناك  املتواجدين  من  مجموعة 
الستكشاف  ذلك  بعد  الفضول  ليقودنا  الجدران؛ 
الحدث، ألنظر بأم عيني أولئك الجنود الذين تمركزوا 
وهم  عسكرية  كحواجز  القيادة  شارع  منافذ  عىل 
النار بكثافة من فوهات بنادقهم باتجاهات  يطلقون 
أماًما  نجيا  يخلصون  املتظاهرين  مما جعل  مختلفة، 
وخلًفا، فيما أتيح لهم من امتداد بشارع القيادة يف ظل 

ذلك الحصار املمنهج.
جهل مؤلم:

بدا  املدنيني  من  مجموعة  ظهور  السابعة:  اللقطة 
الجنود  يوجهون  وهم  الحي  ذلك  سكان  من  أنهم  يل 
االستعداد  أهبة  بأخذ  الخلفية  املتارس  يف  القابعني 
العسكرية،  الحواجز  تراجع  حال  يف  النريان  إلطالق 
ومنهم  يتوشح سالحه،  من  املدنيني  هؤالء  ِمْن  إن  بل 
النار؛  بإطالق  الجنود  ويغري  ويدعو  يشجع  من 
لتلقني املتظاهرين درًسا بقتلهم، مع سيل من السباب 
والشتائم ونعوت سيئة لشباب املسرية السلمية، تنبئ 

عن حقد وغلًّ ال محدودين مع سبق إرصار وترصد.
بحتفلون بانتصارهم الجبان:

اللقطة األخرية: يتقاطر عدد ال بأس به من املواطنني 
من هواة التفرج بينهم أطفال مختلفة األعمار، يروي كلٌّ 
أثناء  يف  ألسمع  رؤيته،  حسب  ويحلل  بطريقته،  الحدث 
رآها  التي  الدماء  مشهد  أترابه  ألحد  يروي  طفاًل  ذلك 
تسيل من أحد الجرحى! ألغادر حينها ذلك املكان حاماًل 
يف ذاكرتي أحد أغرب ما عشته، يف موقف ميلء باملأساة 
وهم  الجنود  أولئك  عىل  أمرُّ  وأنا  سيما  ال  والفاجعة، 
يضحكون ويتندرون عىل منظر املتظاهرين وهم يفرون 

أمام فوهات بنادقهم، ألسأل نفيس: ملاذا، وكيف، وملن؟!

مكان،  كل  يف  يرتدد  اسمه  موجوًدا..  كان 
يف  تجده  بقعة،  كل  يف  تراه  تنساه،  تكاد  ال 
أعمدة  وعىل  الجدران  يف  ملصقا  الشارع 
شبح  وكأنه  واألزقة،  الحواري  ويف  اإلنارة 

يعشق الظهور يف الليل ويف النهار!
الظهور  يحب  آخر  نوع  من  ولكنه  شبح 
يف  إال  تظهر  ال  التي  كاألشباح  وليس  دائًما 
الظالم! تجده يظهر بأشكال وصور مختلفة 
الثكاىل  وأنات  األبرياء،  دماء  لعنات  تالحقه 
مكان  كل  يف  ويالحقك  األيتام،  ورصخات 
التلفاز  جهاز  تفتح  إن  فما  دارك..  يف  حتى 
إال ويظهر بأسلوبه التبجح وكالمه الوقح..!!

ويظهر  باسمه  يتغنى  من  لك  يظهر  أو 
يترصف  أصبح  حتى  واإلجالل  التعظيم  له 
وكأنه اإلله الذي يحيي ويميت، إذ يقتل متى 
يشاء ويتفضل بعفوه عىل من يشاء!! يعطي 
من يشاء ويحرم من يشاء، دون مسوغ وال 

املراتب  أعىل  يف  عنه  ريض  من  يضع  مربر، 
ويجازي من غضب عليه باالعتقال والحرمان 

والهوان.
تتجاهل  أن  تستطيع  وال  تنساه،  تكاد  ال 
وجوده، فهو من األشباح التي تعشق الظهور 

دائًما ويفعل عكس ما يقول..!!
عليه، وخرج  األيام ذهب مغضوبًا  أحد  يف 
وكأنها  عنا  بعيدا  واتجه  مدحوًرا،  مذموًما 
من  سئم  وكأنه  األخ��رية،  رحلته  ستكون 
إخافتنا ومن الرقص عىل رؤوسنا املقطوعة، 
وزغردت  اليتيم،  الطفل  لخروجه  فابتسم 
وتمنوا  الصعداء،  الجريح  وتنفس  الثكىل، 
ما  لهم  ليرتك  رجعة،  غري  إىل  الشبح  ذهاب 

تبقى من وطنهم!
من  ترك  قد  الشبح  بأن  فوجئوا  ولكنهم 
صفاته  ورثت  التي  األشباح  من  فريًقا  بعد 
السيئة، وغرس فيها سيئاته، وتحذوا حذوه، 
بعضها  لعبته،  وتجيد  دربه،  عىل  وتسري 
الشباب  عىل  يمارس  وقد  الساحات،  داخل 
الظهور  يحب  ال  منها  البعض  الرشبا  نفس 
مثله، ويحب العيش واللعب يف الظالم، بيد أّن 
ذلك لم يزد الناس إال إرصاًرا عىل اقتالع كل 

األشباح ليتمكنوا من العيش بسالم!
عاد  قد  األشباح  كبري  أن  يجدوا  وفجأة 
يحب  يعد  لم  وكأنه  الظالم  جنح  يف  خلسًة 

الظهور كعادته!!؟
عاد ليجمع أشباحه ويكمل مشواره امليلء 

باملوت والخوف والرتويع!!
معه  وستموت  سيموت  من  هو  املرة  هذه  ولكن 
أشباحه وسيختفي اىل األبد وستالحقه لعنات التاريخ!

م���ن ض��ح��اي��ا ال��ن��ظ��ام
فيصل الجماعي، قصة حادثة 
للدولة  نموذجا  تشكل  غامضة 
يف  املذبوحة،  والعدالة  الغائبة، 
عليه،  ثرنا  الذي  النظام  ذلك 
رشطة  قسم  إىل  دخل  حيث 
بتاريخ  الحصبة  يف  األحمر 
استدعاء  بعد  2010/6/5م، 
مع  فيها  تصالح  قضية  يف  له 
شهر  قبل  من  الثاني  الطرف 
ولكنه  املشؤوم،  االستدعاء  من 
لم يخرج إال عىل نقالة محروقا، 
هذا  أحرقه؟  وعالم  أحرقه؟  من 
عن  النيابة  تقاعست  الذي  األمر 
أن  حاول  إنه  بالقول  األمنية  الجهات  واكتفت  تفاصيله،  كشف 
والغريب  الواقع،  معطيات  مع  تتفق  ال  لقصة  تلفيق  يف  ينتحر، 
أن تصدر النيابة بإرصار عدة مرات أوامر بدفن جثمان الشهيد 
نهاية  يف  العالج  من  أشهر  عدة  بعد  املستشفى  يف  قىض  الذي 
األمر يوم 2010/7/11م، وكانت أرسة فيصل توقف أمر دفن 
الجثمان بتوجيهات النائب العام حتى تكشف النيابة عن الجناة 
من  الجثة يف 26  بدفن  القهري  األمر  وأخريا يصدر  الحقيقيني، 
أغسطس املايض، املوافق للسادس والعرشين من رمضان، وتدفن 

الجثة دون أن يوجه اتهام إىل أي أحد.
واليوم نجدد التساؤل عن التواطؤ املتعمد يف التسرت عىل حقيقة 
فيصل  الجناة،  عىل  والتسرت  األمر،  حقيقة  وإخفاء  الجريمة، 
املآيس  من  وكم  ذنبه؟!  كان  فما  زهرة شبابه حرقا  فقد  الشاب 
أنه ما ضاع  املجرمون  يا ترى؟ وليعلم  املأساة  عىل شاكلة هذه 

حق وراءه مطالب.

أحطت بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقني

محمد رشف الدين

م���������اذا ت����ت����وق����ع؟!

عبدالله سالم الرشيف

األش���������ب���������اح !

عىل  الواهمون  يرتاقص  عندما 
والزيف  الوهم  من  أفراح  أنغام 
مصدومون  حني  بعد  تجدهم 
كانوا  طاملا  التي  الحقيقة  بواقع 
بحقائق  استبدالها  عىل  عاجزين 
تجدهم  عاجزين  وألنهم  ملموسة؛ 
التي  ألوهامهم  طربًا  يرقصون 
أي  يجدون  حينما  إليها  يهرعون 

سبب سخيف يدعوهم لذلك!! 
يتعلمون  ال  أنهم  واملصيبة 
وال  أفعالهم،  وواقع  حياتهم  من 
تجدهم  لذا   قبلهم،  بمن  يعتربون 
الراقصة  السخيفة  العقول  بنفس 

عىل طرب األوهام..
الجميع  من  يريدون  ذلك  وفوق 
تصديقهم والرقص معهم وحينما 
تعارضهم وتنتقد ما هم عليه من 
عنك  يقولون  تجدهم  وزيف  وهٍم 

ما ال يقال عىل الخصوم!!

سيتعلمون  متى  لهؤالء  فعجبًا 
بمصداقية  والعمل  الواقع  تقييم 
عن  وبعيًدا  األوه��ام،  عن  بعيًدا 
أسوء  من  يعترب  ال��ذي  الكذب 
عىل  سيطر  إذا  والوهم   ، السيئات 
اإلنسان سيوقعه حتما يف كثري من 

املنزلقات واألخطار.
عىل العكس فإذا  تحىل اإلنسان  
يعرب  صدقه  أن   فتأكد  بالصدق 
عن  روح مليئة بالصفات الحسنه 
أن  يجب  التي  الحميدة  واألخالق 
له  أراد  كما  اإلنسان  عليها  يكون 

الله أن يكون..
متى  بالصدق؟؟  سنتحىل  فمتى 
نتمكن  حتى  الذات  عىل  سننترص 
كل  وقهر  املستقبل  صناعة  من 
التحديات وإزاحة كل ظالم وبناء 
النهوض  قادر عىل  جيل حضاري 

بالوطن نحو كل ما هو أفضل!!

ال��واه��م��ون 

ث��وري��ة من  ح��ق��ائ��ق 
ث��ق��اف��ة ال���ق���رآن

حني بعث الله األنبياء واصطفاهم من عامة الناس ﴿ُهَو الَِّذي بََعَث 
يِّنَي َرُسواًل ِمنُْهْم﴾، فكان األنبياء من الطبقة التي عرفت علماء  يِف اأْلُمِّ
االجتماع باملحرومة، فعاشوا املعاناة، ونالوا حّظهم من شظف العيش، 
املتضلع  الحرمان،  من  املتوجع  باآلهات،  الناطق  الناس  لسان  وكانوا 
أَْرَسْلنَا ِمْن َرُسوٍل  باآلمال الخجىل، والنابع من القلوب الحرى، ﴿َوَما 
لغة  عن  تختلف  بلغة  عنهم  يتحدث  الذي  اللسان  َقْوِمِه﴾  ِبِلَساِن  إاِلَّ 
املثقفني وطبقتهم العازلة، بلغة يفهمونها كجماهري ومستضعفني، وال 

يفهمونها كعظماء ومتكربين.
األنبياء  انطلق  منها  األنبياء  خرج  التي  الشعبية  القاعدة  هذه  ومن 
بثوراتهم، يغريون معالم الضالل بمعالم الهدى، ويُقصون االستبداد 
الناجحة يف ذلك هي  واالستعباد بالتوحيد والحرية، وكانت وسيلتهم 
لكل  واضح  تجاهل  يف  ومعاناة،  بساطة  من  تحمله  بما  الجماهري 
الوسائل املعتمدة عىل نفوذ الدولة واملال والجاه والسلطان، وبجماهري 

األمة الصادقني، واجه األنبياء كل قوى الظلم الغاشمة.
إن الثورة التي تخرج من معاناة املستضعفني تتجه إليهم، وتستعني 
باملستضعفني، وتتكل عليهم؛ ثقة منها بأن النرص من عند الله، وتعيش 
هذه الجماهري يف سعيها إىل شواطئ الحرية حالة ترجمة عملية ملعاني 
دعوة التوحيد، وصور العبودية لله وحده، ال ألحد من خلقه. وعندها 
تنهزم كل جحافل الطغيان وأذياله أمام اإلرادة الثورية الكاسحة لهذه 

الجماهري، وال تستطيع الثبوت واالستقرار وإن ترنحت طوياًل.
 لكن طاملا اغتيلت هذه املسريات الثورية من حيث ال تحتسب، حني 
من  جاؤوا  الذين  لكن  أعدائها،  من  للثورة  املوجعة  الرضبات  جاءت 
الخلف  من  التي  تلك  املواجهات هي  وأخطر  من خارجها،  ال  داخلها 

ال من األمام.
كان أوج الثورة املضادة لثورة نبي اإلسالم تتمثل يف األحداث التي 
قادها معاوية ومن خلفه من جحافل الظالم، املمتدة من ثقافة الرشك.. 
ينادي  بصوت  لكن  االستعباد..  ثقافة  ومن  التوحيد،  ثوب  يف  لكن 
للعدالة، وحينها رفعت الوثنية املصاحف عىل أسنة الرماح، وإن كان 
مواقفهم  لكن  ويحجون،  ويصومون  ويزكون  يصلون  الرماح  حملة 

كلها كانت تكذب بالدين.
قد ينجح أعداء الثورة يف اصطناع نرص عىل أرباب الثورة الحقيقني 
من خالل زراعة بذور الصمت والتطرف بينهم، وثقافة الصمت تصفي 
تصفية  يف  أسايس  فاعل  صامت  وكل  أعدائها،  لصالح  الثورة  أبطال 

بطل من أبطال الثورة، هذا البطل هو ذلك الصامت نفسه، ال غريه.
أما التطرف فهو مظهر آخر من أدوات الثورة املضادة، بما يحمله 
العقلية  إن صاحب هذه  اآلخر،  وإلغاء  والتهميش  اإلقصاء  ثقافة  من 
يسري بعًمى نحو مواجهة إخوانه ورشكائه من أبناء هذه الثورة، واإلمام 
عيل -ع- لم يفتك به معاوية، إنما اغتالته أيادي التطرف، وهي يف حالة 
غياب شعوري، فلم يدرك الخوارج أنهم يقاتلون يف صفوف معاوية، 
واأليام صفحات والحياة كتاب سنته واحدة، فقد سمى آخرون الثوار 

الحقيقيني باملتذبذبني.

كتبها شاهد عيان
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خطاب صاحلاستمرار مظاهرات
إىل املحاكمة.

املس�ريات  اس�تمرت  تع�ز  محافظ�ة  ويف 
الضخم�ة، تندي�دا باملج�ازر الت�ي يرتكبها  
نظ�ام املخلوع صالح بحق الش�عب اليمني، 

وللمطالبة بمحاكمته وأركان نظامه.
وطال�ب املتظاهرون يف مظاهرات تعز أيام 

األحد والثالثاء واألربعاء
بتقديم املتورطني  يف أعمال قتل املعتصمني 
للمحاكمة، وحمل املحتج�ون الفتات تطالب 

بتقديم صالح ورموز النظام إىل املحاكمة. 
كما خرجت مس�ريتان حاش�دتان رجالية 
ونس�ائية لش�باب الثورة يف مدين�ة الراهدة 

تطالب باستمرار التصعيد السلمي.
ويف ش�بوة نظمت األربعاء مس�رية حاشدة 
بمدينة عتق طالب فيها شباب الثورة برسعة 
القب�ض عىل من أس�موه بالس�فاح و«رموز 
نظام�ه«، ال�ذي دم�ر اليمن ونه�ب ثرواته.  

ورفع املتظاهرون مشنقة رمزية لصالح.
وش�ارك املئات من أطف�ال محافظة ذمار 

يف تس�تنكر قيام القوات املوالية لصالح بقتل 
األطف�ال، والتي كان آخ�ر ضحاياها الطفل 

أنس السعيدي 10 أشهر.
املس�رية  يف  املش�اركون  األطف�ال  وردد 
هتافات تطالب ب�«إعدام قاتل الطفل أنس«، 
واألطف�ال الذي�ن قتلوا من�ذ ان�دالع الثورة، 
وهتف�وا »يا الله يا س�ميع.. أح�رق من قتل 
الرضي�ع، األطف�ال األطف�ال.. يش�تو إعدام 
الدجال«. ويف دم�ت بمحافظة الضالع خرج 
صباح األربعاء املئات من األطفال يف مس�رية 
حاش�دة للتندي�د بمقت�ل الطفل الس�عيدي 
وجابت املسرية الشارع العام باملدينة، ورفع 
األطفال الفتات كتب عليها ش�عارات »ارحل 
يا س�فاح.. ارحل يا قاتل األطفال«، باللغتني 

العربية واالنجليزية.
وعىل الصعيد نفسه شهدت محافظة مأرب 
الواقعة رشق اليمن مظاهرة حاش�دة لشباب 

الثورة ضمن برنامج التصعيد الثوري.
ويف املس�رية حم�ل الثوار األع�الم الوطنية 
ورددوا الهتاف�ات الت�ي تدي�ن املمارس�ات 

الوحشية التي يتعرض لها املعتصمون.

املش�رتك ل�«فرانس برس«: الثورة ماضية يف 
طريقها، ولم يعد هناك مجال ألي حل سيايس 
يف ضوء موقف الرئيس«. وأضاف أن »صالح 
أظهر يف خطابه تمس�كه الش�ديد بالس�لطة، 

ورفضه نقلها إىل نائبه«.
وقال »لقد تحدث عن انتخابات مبكرة فيما 
تتحدث املب�ادرة الخليجية عن نقل الس�لطة 
إىل نائب�ه. إنه يرفض املبادرة يف الواقع ويعلن 
قبول�ه لها ارضاء لق�ادة الخلي�ج«. ويف ذات 
السياق قال أحد شباب الساحة عيل إسماعيل: 
املخلوع ل�م يأت بجديد، وهو ما كان متوقعا، 
وخاص�ة بع�د إعطائ�ه الض�وء األخرض من 
أسياده األمريكيني والسعوديني باإلجهاز عىل 
م�ا بق�ى يف العروق بعد الذب�ح، فقد حمل يف 
أغصان الزيتون البارود، ومع حمامة الس�الم 
قذائف األربيجي، داعيا املعارضة  السياس�ية 
إىل ع�دم مجارات�ه ووقف املهزل�ة الخليجية، 
وه�ل يفس�د العطار ما أفس�د الده�ر. داعيا 
يف الوقت نفس�ه الش�باب األح�رار إىل تحمل 

تش�هد اقتت�اال عنيف�ا ودامي�ا ب�ني األطراف 
املتناح�رة اليوم عىل الس�لطة ويف وقت دخلت 
في�ه الث�ورة الش�بابية اليمني�ة ع�ىل نظامه 

شهرها الثامن.
ويضيف هؤالء: إن خطاب صالح  فش�ل يف 
مج�اراة الوضع الح�ايل الذي تعيش�ه البالد، 
واكتف�ى في�ه بتوصيف ما ح�دث خالل فرتة 
غيابه، وكأنه يريد أن يقول كنت متابعا, فيما 
ل�م تختل�ف أطروحاته تجاه الحل الس�يايس 
للوض�ع القائ�م يف الب�الد عن تل�ك التي كان 
يطرحه�ا قبي�ل مغادرت�ه للع�الج، ووق�وع 
ح�ادث جامع دار الرئاس�ة, وال�يء الجديد 
يف الخطاب حس�ب ما يقوله أولئك هو الوهن 
والتع�ب الذي بدا عليهما وه�و يلقي خطابه، 
إضافة ايل إعالن صالح  نيته العودة مجددا إىل 
أحضان مضيفه السعوديني واالكتفاء بمتابعة 
املش�هد اليمني من هن�اك, ويبدوا أن املخلوع 
صالح قد اس�تحىل ذلك الوض�ع الذي يتمكن 
م�ن خالل�ه إدارة ال�رصاع مع منافس�يه من 
عاصم�ة اململكة، بعيدا عن أص�وات القذائف 

واالحرتاب املفزعني.

مسئوليتهم الثورية.
خيبة األمل التي س�ادت الش�ارع اليمني 
من خطاب الس�اقط الرشعية صالح امتدت 
خارجي�ا وتزام�ن الخط�اب مع دع�وة إىل 
تنحيه وجهه�ا إليه أهم حلفائه، واش�نطن 
والري�اض, كم�ا حثه األمني الع�ام لجامعة 
ال�دول العربي�ة نبي�ل العربي ع�ىل توقيع 
املب�ادرة، ودعا كل أط�راف األزمة إىل وقف 

العنف وإطالق حوار جدي.
التع�اون  مجل�س  خارجي�ة  وزراء  وكان 
الخليج�ي، قد أدانوا الس�بت امل�ايض أحداث 
العن�ف، وطلبوا تش�كيل لجن�ة تحقيق فيها، 
ودعوا عيل صال�ح إىل التنحي، وحثوا أطراف 
الن�زاع عىل »ضبط النفس«، وإعالن وقٍف تام 

إلطالق النار.
وح�ث مجل�س األمن ال�دويل التاب�ع لألمم 
املتح�دة اليمن األحد املايض الس�ماح بدخول 

املزيد من املساعدات اإلنسانية.
الخط�اب بحس�ب متابع�ني ل�م يك�ن عىل 
مس�توى الحدث أو ما انتظ�ره اليمنيون من 
املخل�وع  العائ�د خلس�ة ايل العاصم�ة، التي 

مسلوبة..  وثروات  منتهكة  وأعراض  محتلة،  أوطان 
ال أحد يجادل يف واقع األمة الذليل وحارضها املزري، 
وسائل اإلعالم تنقل يوميا عينات بسيطة من أصناف 
القهر والظلم الذي يتعرض له أبناء االسالم يف فلسطني 

والعراق وأفغانستان وغريها.
أكثر  ليس  العربية  واألنظمة  الحكومات  عىل  الرهان 
من رساب بقيعة حسبته الشعوب ماء حتى اذا جاءته 
لم تجده شيئا.. وهذا ال يعفي الجماهري من مسؤولياتها 
ويف طليعة من يتحمل العبئ األكرب العلماء واملثقفون..

البسيط  الفهم  ذلك  أساس  وعىل  الواقع  هذا  من 
يف  الحيثي  الدين  بدر  حسني  السيد  انطلق  والعميق 
وثقافة  السالح  عن  بعيدا  السلمي  الثقايف  تحركه 
املواجهة العنيفة، ويف وقت كان آالف الشباب يقضون 
التنازل  رافضني  السجون  داخل  أعمارهم  سنوات من 
فضل  الشعار«  »ترديد  التعبري  حرية  يف  حقهم  عن 
الكثريون القعود بمربرات الضعف وانعدام اإلمكانات 

وخوفا من بطش السلطان..
وكان لسان حال القاعدين: ماذا نعمل؟ وما عىس أن 
األمة  انهيار  أمام  تغيري  من  البسيطة  جهودنا  تحدثه 

الشامل يف كل املستويات وعىل كل الساحات ؟
ويف جوابه عىل السؤال السابق الذي يردده التربيريون 
قال السيد حسني بدر الدين الحوثي ألنصاره يف ملزمة 
عرش  حوايل  قبل   � املستكربين  وجه  يف  الرصخة   �
 � أرصخوا  األخوة  أيها  لكم  أقول   : اآلن  من  سنوات 
ألستم تملكون أن تنادوا ) الله أكرب � املوت ألمريكا � 
املوت إلرسائيل � اللعنة عىل اليهود � النرص لإلسالم (، 
معتربا ذلك الهتاف أضعف اإليمان مما يجب عىل الفرد 
التكليف  عىل  وشدد  الراهنة.  الظروف  ظل  يف  املسلم 
الرشعي لهذا العمل وقال  ) إذا رضينا بما نحن عليه 
وأصبحت ضمائرنا ال يحركها ما تسمع وال ما تحس 
به من الذلة والهوان، وأعفينا أنفسنا هنا يف الدنيا فإننا 
لن نعفى أمام الله يوم القيامة( وأردف : ال بد للناس 
الدنيا وعذابا  فلينتظروا خزيا وذال يف  وإال  من موقف 

يف اآلخرة مشريا إىل أن ذلك هو منطق القرآن الكريم..
الشعار من وجهة نظر امريكا وارسائيل 

مواجهة  يف  »الرصخة«  فائدة  ما  يقول:  أن  لقائل 
األميال،  آالف  عنا  تبعدان  اللتان  وإرسائيل  أمريكا 
القوة  أمام  الشعار  يشكلها  التي  القيمة  هي  وما 
العسكرية واالقتصادية الجبارة التي تملكها كل من  

واشنطن وتل أبيب.
غري أن التصور السابق من السذاجة بحيث لم يقتنع 
ال  وإرسائيل  أمريكا  أن  بحقيقة  اليوم  اىل  أصحابه 
تخافان شيئا كخوفهما من الجماعة املؤمنة حني تعود 
إىل ثقافة القرآن الكريم وتنطلق من خالله لنرش الوعي 

بني الجماهري..
وال يعني أن األمريكان والصهاينة يتفادون الظهور 
أنصار  جماعة  مع  وعلنية  مبارشة  مواجهة  حالة  يف 
كل  ووفق  الوسائل  بكل  الرس  يف  يعملون  ال  أنهم  الله 
املعقول  وإال هل من  الجماعة،  اإلمكانات لرضب هذه 
أن يخوض نظام صنعاء ستة حروب آخرها باالشرتاك 
مع الجيش السعودي،  ارتكب خاللها جرائم يندى لها 
أو  لوم  دون  اليمنيني  من  اإلنسانية ضد طائفة  جبني 

عتب من أحد يف هذا العالم..
صالح  الرئيس  أن  ويكيليكس  وثائق  كشفت  لقد 
عاتب أحد جنراالت واشنطن عند تأخري بعض املعونات 
املادية التي وعدوه بها أثناء حروب صعدة بقوله ) إننا 
نخوض الحرب يف صعدة نيابة عنكم(، وسواء وردت 
ال  فالوقائع  ال،  لم  أم  صالح  لسان  عىل  املعلومة  هذه 
تحجبها سياسة التغابي األمريكية وجهودها يف تسليط 

الضوء عىل ما يسمى زورا » تنظيم القاعدة«

أنصار  الرصخة مؤسس مسرية  أهمية  اكد عىل  وقد 
الله يف اليوم األول النطالقة الشعار وقال )هذه الرصخة 
ليست سهلة( ودعا أنصاره لنيل رشف سبق ترديدها، 
املوافق  17  القعدة 1422ه  ذو   4 الخميس  يوم  ويف 
يناير 2002م أي قبل حوايل عرش سنوات  من اآلن كان 
السيد حسني بدر الدين أو ل من نطق  بكلمات الشعار 

املعروفة..
وأشار إىل أنها من وجهة نظر األمريكيني واإلرسائيليني 
الوقت  ذلك  ويف  عليهم..  الخطورة  بالغة  بل  خطرية، 
تنبأ مؤسس  الهادي  اإلمام  املبكر ومن ساحة مدرسة 
وقال:   وامتداده  الشعار  بانتشار  الله  أنصار  مسرية 

نطلقها  لو  عظيم  رشف 
يف  اآلن  نحن  )الرصخة( 
وتكونون  القاعة  هذه 
هذه  رصخ  من  أول  أنتم 
بالتأكيد  التي  الرصخة 
يف  ليس  رصخة  ستكون 
يف  بل  وحده،  املكان  هذا 
.وخاطب  أخرى  آماكن 
مجموعة قليلة من أنصاره 
من  )ستجدون  آن��ذاك: 
الله  إنشاء  معكم  يرصخ 

تعاىل يف مناطق أخرى( 
حسني  السيد  وألن 
علم  ع��ىل  ب��درال��دي��ن 
بمحورية الشعار وأهميته 
املداميك  تأسيس  يف 
الراسخة لبناء أمة جديدة 
القرآني  بالوعي  متسلحة 
وتقدس  بالعزة  وتتمتع 
عن  تتنازل  وال  الحرية 
معرفة  عىل  كان  الكرامة، 
املعاناة  بحجم  مسبقة 
التي سيالقيها » املكربون« 
أخرب أنصاره بما سينالهم 

أهمية  عىل  بذلك  مستدال  واضطهاد،  وآثرة  ظلم  من 
مؤثرة  رصخة  أنها  ستعرفون   ( وأضاف  العمل  هذا 
وسينطلق املنافقون واملرجفون يتساءلون : ماذا؟ وما 

هذا؟
الشعار ملواجهة سياسة تكميم اإلفواه:

يتغنى النظام الحاكم يف اليمن بما يدعيه ديمقراطية 
وتعددية يعيشها الشعب اليمني دون بقية البلدان يف 
الجزيرة والخليج، غري أن هذا االدعاء ال يالمس الواقع 
وال يرتجم الحقائق عىل األرض، وبرغم ما ارتكبه النظام 
ضد املخالفني له يف التوجه السيايس من قمع وتنكيل 
وحبس  لألحزاب  وتفريخ  العامة  للحياة  وتسميم 
االنتخابات  وتزوير  الصحف  ومصادرة  للصحفيني 
بمقدور  يزال  ما  الجسدية،  التصفيات  اىل  وصوال 
والخارج،  الداخل  يف  الكثريين  مغالطة  النظام  هذا 
الله  أنصار  لجماعة  الشهرية  »الرصخة«  جاءت  حتى 
كشف  الذي  الحقيقي  املحك  كانت  التي  “الحوثيني” 
كذبة الديمقراطية التي اتخذها صالح حصان طروادة 

الغتصاب السلطة واالستمرار يف نهب الثروة..
 � ألمريكا  املوت   � أكرب  الله    « رصخة  نزعت  وكما 
لإلسالم  النرص   � اليهود  اللعنة عىل   � املوت إلرسائيل 
( أقنعة الزور عن حكومة صالح الديكتاتورية، فإنها 
ونسفت  األمريكية  الديمقراطية  زيف  كشفت  أيضا 
عن  الدفاع  يف  الدويل  املجتمع  مزاعم  القاطع  بالدليل 

أيا  اإلنسان  آدمية  واحرتام  الحريات  وحماية  الحقوق 
كان لونه أو شكله أو دينه..

من املعلوم الذي ال يحتاج إىل دليل أن جنراالت صنعاء 
محافظة  أبناء  عىل  الطاحنة  حروبهم  خاضوا  إنما 
منحت  طاملا  التي  واشنطن  من  وتواطؤ  بدعم  صعدة 
العسكري،  والدعم  اللوجستية  التسهيالت  النظام 
وصوال اىل املشاركة  املبارشة للمقاتالت األمريكية  يف 
قصف قرى ومناطق صعدة فضال عن أعمال التجسس 

اليومية.
إلصاقها  السلطة  حاولت  التي  الكثرية  التهم  وبرغم 
لسان  عىل  اعرتفت  لكنها  “الحوثيني”  الله  بأنصار 
الشعار  أن   مسئوليها 
يف  الرئييس  العامل  كان 
صالح  حكومة  إرصار 
العسكري،  الخيار  عىل 
مسرية  مؤسس  أشار  وقد 
ترصيحات  يف  الله  أنصار 
إعالمية أثناء الحرب األوىل 
أن الرئيس هدده وتالميذه 
من  عليهم  سيسلط  بأنه 
إشارة  يف   � يرحمهم  ال 
الجنرال عيل محسن �  اىل 
ترديد  عن  يتوقفوا  لم  إن 

الشعار..
السلطة  كانت  ربما 
اتخاذها قرار  � عند  تظن 

الحرب واالستئصال � 
بدر  حسني  السيد  أن 
يف  ذهب  الحوثي   الدين 

الدعوة اىل إشهار
واقع  من  »الرصخة« 
البحث عن مكانة أو جاه، 
وظنت أن بإمكانها تركيع 
للتسليم  وإرغامه  الرجل 
والقوة،  البطش  ملنطق 
الرجل  انطالقة  حقيقة  تقدير  يف  مخطئة  وكانت 
سعى  التي  واألهداف  عليها،  يرتكز  التي  واملبادئ 
أنصار  مسرية  مؤسس  ألدبيات  واملتابع  لتحقيقها، 
الله يكتشف اإليمان الراسخ، والقناعة املطلقة واليقني 
الفكرية والثقافية، وقبل  الذي ال يتزعزع يف انطالقته 
وديان  الطائرات  الدبابات،وصواريخ  مدافع  تدهم  أن 
وجبال محافظة صعدة، كان الرجل عىل قناعة ووعي 
تام أن الورود لن تكون مفروشة أمام مسريته، ولذلك 
ركز كثريا يف محارضاته عىل مسألة الثقة بالله واإليمان 
وتمكن  الصابرين،  امللتزمني  املؤمنني  لعباده  بنرصه  
من  وإيثار  وحب  إخالص  من  عنه  عرف  بما  السيد 
غرس اإليمان القوى يف روع أنصاره وجعل كل صعب 
أمامهم ذلول، وكل طاغية ذليل، وكل مستحيل ممكن، 

وكل قوة دون الله ضعفا وهوانا..
من  صعدة  محافظة  أبناء  دفع  حروب  ستة  وخالل 
القتل  وبرغم  جدا،  باهضة  أثمانا  وحريتهم  دمائهم 
البيوت  وتخريب  والقصف  والتعذيب،  واالعتقال 
جديد  ومن  الجبال،  صمود  صمدوا  املزارع  وتجريف 
أثبت قائد مسرية أنصار الله للطغاة واملستعمرين أنهم 
ضعاف أمام قوة الله وجبناء اذا ما واجهوا الصادقني 

واملتوكلني من عباده..
وملزيد من فضح مزاعم السلطة يف ادعاءاتها الكاذبة 
قائد مسرية  الرأي والتعبري طلب  حول احرتام  حرية 

ترديد  يحرم   قانون  إصدار  النظام  من  الله  أنصار 
الشعار وأبدى استعداده االلتزام بذلك،  لكنه كان يعلم 
كما السلطة أيضا أنها ال تستطيع ذلك، ما يعنى أنها 
بحق  ارتكابها  عىل  أرصت  التي  بجريمتها  ضمنا  تقر 
طيلة  محافظة صعدة  ألبناء  السلمية  الثقافية  املسرية 

السنوات املاضية..
النظام  معاداة  عىل  ينص  ال  »الشعار«  أن  وبرغم 
الحاكم ويتوجه بالتعبئة ضد  أمريكا وإرسائيل، لكن 
من  الكثري  ستكرس  »الرصخة«  أن  يعرف  كان  السيد 
قيود السلطة الظاملة، عىل أن الخطورة من وجهة نظره 
الثقافة  األمر حظر  يعني يف حقيقة  الشعار  أن حظر 
وسياسة  البغض  مشاعر  عن  تتحدث  التي  القرآنية 
العداء التي تمارسها واشنطن وتل أبيب ضد الشعوب 
العربية واملسلمة، وتشكل محاولة منع ترديد الشعار 
املسلم  املجتمع  لتوعية  ينطلق  من  كل  ملالحقة  مقدمة 
القرآن  عنها  تحدث  التي  األعداء  ومخططات  بمكائد 

الكريم.. 
كبريا  ارصارا  السيد  أظهر  الجهود  تلك  مواجهة  ويف 
ملزمة  :يف  وقال  القرآنية  التوعية  مسرية  مواصلة  يف 
لهذا  نسمح  أال  يجب   : املستكربين  وجه  يف  الرصخة 
بقية  ويف  اليمن  يف  يكون  أن  له  يراد  الذي  التدجني 
البلدان العربية أن ال نتكلم ضد اليهود وال نتكلم ضد 
يف  األمريكية  الجهود  إىل  أشار  املقابل  ويف  النصارى، 
يتم  »اإلرهاب« وتقديمه عدوا وهميا  ترسيخ مصطلح 
التغطية عىل جرائم  اليه بمقابل  رصف نظر الشعوب 
العراق  يف  العربي  الشعب  بحق  وارسائيل  أمريكا 

وفلسطني ولبنان وغريها..
واستغرب السيد حسني بدر الدين مطالبة السلطة 
له الكف عن ترديد الشعار يف الوقت الذي ال تقوم 
هذه األنظمة باتخاذ أي إجراء يعمل عىل مواجهة آلة 
القتل الصهيوأمريكية التي تفتك بالعرب واملسلمني 
كان  ما  تؤكد  تصعيديه  لهجة  ويف  لحظة،  كل  يف 
: لن نسكت عن  عليه من ثبات ووضح الرؤية قال 
وإرسائيل،  أمريكا  سنعلن  والنصارى،  اليهود  لعن 
أوساط  يف  )الوعي(  يرتسخ  حتى  أوليائهم  سنعلن 
مستدال  أوال،  اليمنيون  نحن  أوساطنا  يف  الشعوب، 
اِئيَل  إرِْسَ َبنِي  ِمْن  َكَفُروا  الَِّذيَن  ﴿ُلِعَن  تعاىل  بقوله 
َعَصوْا  ِبَما  َذلَِك  َمْرَيَم  اْبِن  وَِعيىَس  َداُووَد  لَِساِن  َعىَل 

وََكاُنوا َيْعتَُدوَن﴾
آلة  أمام  الله  أنصار  ينهزم مؤسس مسرية  لم  وكما 
القتل والدمار لم يكرتث للشائعات والحروب النفسية 
والثقافية التي روجت لها وسائل اإلعالم املعادية، ويف 
تعزز  أن  اإلعالم  لوسائل  نسمح  ال   : قال  الصدد  هذا 
 � نسمح  ال  تعرضه،  ما  من خالل  أنفسنا  يف  الهزيمة 
وال للدولة نفسها �  أن تطلب منا أن نسكت فنسكت« 

ضد   والتشويه  العنف  حمالت  اشتداد  وبموازاة 
»املكربين« يؤكد السيد حسني الحوثي أن الرصخة تعد 
تكليفا رشعيا، مشريا اىل عدم جواز السكوت، نافيا يف 
من  والتهرب  للصمت  مربر  أي  رشعية  نفسه  الوقت 
تحمل املسؤولية يف ظل واقع الذلة واملهانة واالنحطاط 
وتحدى  األمة،  عىل  وأذنابه  االستعمار  فرضه  الذي 
مسريته  عليه  يعيبون  من  الدين  بدر  حسني  السيد 
التحررية أن يأتوا بمربر ديني أو أخالقي واحد يجيز 

السكوت أما ما يحصل..
وبعد أن جدد دعوة أنصاره لرتديد الرصخة يف كل 
اجتماع ويف كل خطبة بهدف إفشال مخطط  السلطة 
الرأي، أشار إىل أن  يف تكميم األفواه ومصادرة حرية 
مربر الكثريين للقعود واملعارضة إنما هو الخوف من 
خشية  من  أكثر  الناس  من  والخوف  الطغاة  بطش 

عقاب الله..

ف����ل����س����ف����ة ال����ش����ع����ار
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حينما نرى تمساحا ينسال من عىل خديه الدموع ننخدع بمظهر هذه الدموع 
الحزينة لكن حقيقة ذلك كلها دموع زائفة، صحيح  أن البسطاء من الناس ومن 
ال يعرفون حقيقة تلك الدموع سيتأملون لذلك، لكن حقيقة تلك الدموع هي بقايا 

قطرات من ماء البحر ليس إال، حيث إن التماسيح ال تمتلك أغشية للدموع.
العرب  تجاه  األمريكية   بالسياسة  أشبه  الزائفة   التماسيح  دموع  تكون  قد 

بشكل عام واليمن عىل وجه الخصوص.
إن املتأمل للسياسة األمريكية تجاه اليمن ليدرك حقيقة تجردها من كل القيم 
واألخالق اإلنسانية، بل والضمري اإلنساني، عىل الرغم من تسرتها تحت مسميات 

إنسانية وأخالقية.
لقد كشفت أحداث وتطورات الثورة الشبابية اليمنية  الكثري من األقنعة التي 
الالهث  بل  والقبيح،  الرشير  الوجه  ذلك  واملخفي  اآلخر  الوجه  وكشفت  أزيحت 
موقف  إن  بل  اليمني،  الشعب  مصلحة  حساب  عىل  األمريكية  املصلحة  خلف 
الواليات املتحدة األمريكية مما يجري يف اليمن من أحداث هذه األيام كشف بما 
ال يدع مجاال للشك بأن هذه االمرباطورية االستعمارية ال تسعى كما تتظاهر يف 
الديمقراطية، ألن ذلك يتناقض تماما  املبادئ  الدفاع عن حقوق اإلنسان، ونرش 
مع مصالحها القومية بل ويقلص من سيطرتها عىل دول العالم وخصوصا دول 

العالم الثالث )الدول النامية(
قد يطول الحديث حول السياسة االستعمارية للواليات املتحدة األمريكية تجاه 
اليمن إال أننا سنناقش موقف الواليات املتحدة األمريكية من ثورة الشباب، كدليل 
وشاهد حي عىل ذلك، فلقد اتسم املوقف األمريكي تجاه الثورة اليمنية بكثري من 
االرتباك والتخبط  يف بداية األمر، وذلك نتيجة الصدمة غري املتوقعة واملفاجأة، التي 
فجرها الشباب اليمني حني ذاك اكتشفت أمريكا خطورة املوقف، وجاء ترصيح 
السفري األمريكي الذي قال أن سقوط نظام صالح سيعقد املشاكل يف اليمن ولن 
بكافة  حاولت  النظام  عىل  الثوري  والزخم  الشعبي  الضغط  تزايد  ومع  يحلها، 
الوسائل أن تحافظ عىل ماء وجهها وبما يؤمن لها مصالحها القومية فتحركت 
الدبلوماسية األمريكية للبحث عن مخرج للمأزق فطلبت من دول الخليج التدخل 
بمبادرة لنقل السلطة إال أن هذه املبادرة اصطدمت بالكثري من العوائق والرفض 
الشعبي لها، وكذلك رفض الرئيس صالح الضمني لها، وإىل اليوم تسعى الواليات 
املتحدة لتفعيل هذه املبادرة التي تعد السبيل األمثل للحفاظ عىل مصالحها املهمة 

يف اليمن، وذلك عىل حساب كفاح الشعب اليمني.
الواليات  موقف  أن  إال  النظام  يمارسها  التي  القتل  أعمال  من  الرغم  وعىل 
الثورات  تجاه  موقفها  عن  تماًما  مختلفا  استحياء،  عىل  كان  األمريكية  املتحدة 
العربية األخرى، من تونس ومرص وليبيا وسوريا، كل ذلك يكشف بأن الواليات 
املتحدة ال تهتم بما تروجه املاكينة اإلعالمية لها من حقوق األنسان ونرش املبادئ 
سيطرتها  تبسط  كيف  األكرب  همها  أن  بل  واملساواة،  والحرية  الديمقراطية 

ونفوذها االستعماري عىل حساب شعوب املنطقة.

املوايش،  أسواق  يف  أغناما  ليسوا  هؤالء 
وليسوا مجرد أرقام يف إحصائيات محلية 
يوظفها  إعالمية،  مادة  وليسوا  دولية،  أو 
كل  وشعوب،  أمم  إنهم  يشاء،  كيفما  كل 
يكون  أن  له  يمكن  كان  هؤالء  من  واحد 
مايض أمة أو شعب بأرسه، ملاذا ننىس أن 
دائما أن هذا الوجود اإلنساني املرتامي يف 
رجل  صلب  من  جاء  املعمورة  أرجاء  كل 
ذريته  من  واحدا  وأن رجال  »آدم«،  واحد 
مرة  منه  اإلنساني  الوجود  تكوين  أعاد 
أخرى »نوح«، ألم يقل املوىل عز وجل: ﴿

َفَساٍد يِف  أَْو  نَْفٍس  ِبَغرْيِ  نَْفًسا  َقتََل  َمْن  َُّه  أَن
ََّما َقتََل النَّاَس َجِميًعا﴾. اأْلَْرِض َفَكأَن

أمة،  نعم كل شهيد سقط كان مرشوع 
إنساني  وجود  مرشوع  شعب،  مرشوع 
كان يمكن له أن يضيف إىل عمر اإلنسانية 
واستمرار  أخ��رى،  قروناً  األرض  عىل 

أطول!!.
كل شهيد من هؤالء هو يف مالمح الوطن 
جزء ال يتجزأ وال يستبدل.. كل شهيد من 
هؤالء هو جرح نازف يف خارصة الوطن.. 
تحصيل  وال  نكرات..  أبداً  يكونوا  لم 
إنهم  الشمال..  عىل  أصفار  أو  حاصل.. 
برش.. ولدوا أحراراً.. متساوون يف الحقوق 
األصول  بينهم  تمايز  ال  والواجبات.. 
واألنساب واآلباء واألمهات، ولم يكونوا أبدا 
أو  السيادة  توهموا  من  قطيعا يف حظرية 
ظنوا أنهم أصحاب الدم األزرق، وسواهم 

ال يشء.
وأم،  أب  له  كان  هؤالء..  من  شهيد  كل 
إخوة وأخوات، وربما زوجة وأبناء.. كان 

كل  وأنساب،  أصهار  وأخوال،  أعمام  له 
شهيد منهم كان وطناً بأرسه.

لم يسقطوا يف معارك الدفاع عن الوطن 
وهم  سقطوا  وإنما  يهدده،  عدو  ضد 
يف  بكرامة  العيش  يف  حقهم  عن  يبحثون 
حقهم  يطلبون  وهم  استشهدوا  وطنهم.. 
يف الحياة.. فأي اختالل يف موازين الكون 
فيه  يقتل  الذي  هذا  وطن  وأي  ذاك..  هو 

أبناؤه أبناءه؟!.
وهم  القتلة  هؤالء  يدافع  وطن  أي  وعن 
يقتلون  مع كل شهيد يسقط برصاصهم 
من  قتلوا  ما  أكثر  وما  الوطن؟!  من  جزء 
أجزائه.. أما آن ألبناء هذا الوطن أن يوقفوا 
أبنائه، ويوقفوا دفن أجساد شهدائه  قتل 
ورفاة أجزائه امليتة والتي أبداً لن تعود!!.

ولهذه  تتوقف،  أن  الدماء  لهذه  آن  أما 
أن  اليمن  ولهذا  ت��داوى،  أن  الجراح 

يستفيق؟!

نالت يد الغدر والخيانة يف األسبوع املنرصم العديد من بيوت 
قبلية  أطراف  دارت بني  التي  املسلحة  املواجهات  املواطنني يف 
داخل العاصمة صنعاء، حيث استخدمت يف املواجهات األسلحة 
أنواعها، وقد كان من ضحايا هذه  الخفيفة والثقيلة بمختلف 
أصيب  الذي  الدين،  رشف  أحمد  إبراهيم  الشهيد/  املواجهات 
بشظايا قذيفة نالت منزل أسرتته وهو ساجد يف صالته، وجرح 
العبثية  املواجهات  تتوقف  متى  نتساءل:  هنا  ونحن  آخرون. 

التي ال طائل من ورائها سوى ترويع اآلمنني

منذ انطالقة الثورة الشبابية اليمنية املباركة اىل يومنا هذا سقط املئات 
نظام  واالنعتاق من  والكرامة  للحرية  ثمنا  الجرحى  الشهداء واآلالف  من 
الظلم والتخلف، إال أننا نرى كلما تساقط الشهداء ازدادت دعوات الحوار 

المتصاص الغضب الشعبي، يف خيانة واضحة لدماء الشهداء.
ندرك جميعا أن دماء الشهداء التي سالت ال ثمن لها وأنها غالية عىل كل 
يمني رشيف، لقد أثبت أولئك الشهداء مدى حبهم لوطنهم ونواياهم الصادقة 
يف رفع الظلم عن هذا الشعب حتى لو كان ثمن ذلك حياتهم التي دفعوها 
ثمنا للحرية وللوطن وكرامته ، نعم تساقط الشهداء بالعرشات واملئات عىل 
الدماء وفجعوا بهم أرسهم وعوائلهم، بل  القتلة واملجرمني ومصايص  أيدي 
وأطفالهم، لكم هي صعبة رصخات األمهات ينعني أبنائهن الشهداء، ولكم هو 
مقدار الحزن الذي يرتسم يف عيون األمهات واألطفال، وهم يودعون فلذات 
أكبادهم ونور عيونهم، أتساءل هنا وأنا أنقل مواساتي إىل كل أم وأب فقد 
فلذة كبده، ما هو عزائهم يف فقدان أبنائهم ؟ هل الحوار مع القتلة ورشعنة 
حكمهم ؟ أم املساومات واملفاوضات من أجل اقتسام كعكة السلطة؟ ألهذا 

بذل الشهداء ارواحهم من أجل أن تتقاسمون املناصب؟
ثم ماذا ستقول أرس الشهداء وهم يرونكم تتقاسمون كعكة السلطة مع 
القتلة واملجرمني متناسني الدماء الطاهرة التي سالت، ليس لكي تتقاسموا 
بناء  وإنسانا،  أرضا  اليمن  بناء  أجل  من  بل  املناصب،  وتتوزعوا  السلطة 
األرض اليمنية، وإعمارها كما أراد لها الله، وبما منحها جل وعال من موارد 
بناء  نعم  املتقدمة،  الدول  مصاّف  إىل  باليمن  النهوض  عىل  قادرة  وثروات 
اإلنسان اليمني، الذي افتقد لكرامته وعزته، وأضحى اليمني يعامل معاملة 
اليمني كرامته  الخارجية، من أجل أن يستعيد  خاصة يف املطارات والدول 
ومجده، اللذان سلبا منه يوم أحرق يف األرايض السعودية، من أجل أن يجد 
الفقري من ينهض به من مستنقع املخلفات والقمامة، من أجل أن يحصل 
املتسولون يف الطرقات والشوارع ما يسد جوعهم، ويغنيهم عن التسول، من 
أجل أن يجد الشباب العاطل عن العمل فرص العمل مفتوحة أمامه، من أجل 
أن يرى املبدعون طريقا الكتشاف ابداعاتهم وتسويقها، من أجل أن يحصل 

العسكري عىل ما يكفيه وأرسته ويعمل بجد وإخالص من أجل الوطن.
التي  املجانية،  البيضاء، واملستشفيات  األيادي  املرىض  أن يرى  من أجل 

تمكنه من العالج والتشايف بدال من املوت البطيء لرتدي الخدمات.
لكي نرى النور والعيش الكريم ضحى أولئك الشهداء بدمائهم، وليس 
لتغيري أشخاص أو تقاسم كعكة السلطة، بل من أجل تقدم اإلنسان اليمني 

أرضا وإنسانا.

هل  ت��رى؟  يا  ال��ق��ادم  من 
األمريكان هم القادمون يف الفرتة 
الناس  بعض  أن  ال سيما  املقبلة، 
سيحلون  وكأنهم  يستدعيهم، 
لئاما،  محتلون  ال  كراما،  ضيوفا 
واعية،  فمواقفنا  هنا  نحن  أما 
ويف وضوح رؤيتنا للهدف نقول: 
األع��داء  أيها  القادمون  نحن 
تهد  بعزيمة  سنأتي  جميعا، 
الجبال، وتزلزل عروش الظغيان، 

فال نامت أعني الجبناء!..

قيل يف األمثال: »الغريق يتعلق بقشة«، ويصدق هذا املثل عىل 
النظام املتهاوي فاقد الرشعية، الذي يعيش لحاظاته األخرية، 
الوداع، فرتاه يغلق شارعا  ويقف يف آخر محطاته،  يف طريق 
حينا، ويقطع الطريق يف حني آخر، ويضيق املرور عىل الناس 
يف أحيان أخرى، يف استعراض ملا تبقى له من قوة، ويحاول أن 
يقنع نفسه وأن يوهم اآلخرين بانه ما زاملوجودا، ومن »ثقالة 
الدم« أنه يف الفرتة األخرية بات يمارس عمليات اعتقال لشباب 
وأخرى  هاتفه،  ذاكرة  يف  ثورية  أنشودة  بسبب  تارة  الثورة، 
بسبب الصق ثوري يف بعض مقتنياته، متناسيا أن هذه األعمال  
لم تزد شباب الثورة إال عزيمة وإرصارا، ويف هذا الصدد استمر 
القناصون يف محيط ساحة التغيري يستهدفون ما شاءوا، وقد 
كان من ضحايا هذه العمليات الهمجية الجبانة الشاب أحمد 
اصابت  ظهره،  يف  غادرة  رصاصة  نالته  الذي  الهادي،  يحيى 
بطلق  الديلمي  الله  عبد  محمد  أصيب  وكذا  الفقري،  العمود 
الشوارع  املارة يف  ناري يف صدره، وغريهما كثري، واستهداف 
الفرعية ليس غريبا عىل أخالق أزالم النظام يف بلطجة رسمية.
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