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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.

شيع الثوار اليمنيون عرص االربعاء املايض شهداء مجزرة 
الثامن عرش من سبتمرب وسط مراسم تأبينيه مهيبة، جرى 
إقامتها يف شارع الستني، حيث توافد منذ الصباح عرشات 
اآلالف من منارصي الثورة اليمنية لحضور مراسم تشييع 
ويومي  الدامي  األحد  مسريات  يف  سقطوا  شهيدا   )33(
االثنني والثالثاء املاضيني، وتقدم موكب التشييع الذي أقيم 

يف شارع الستني الشمايل 
والثوار  املشيعني  تأكيد  وسط  وأقاربهم،  الشهداء  ذوي 
عىل اتباع نهج الشهداء وعدم التفريط بدمائهم الزكية وما 
ضحو ألجله، والحفاظ عىل سلمية الثورة اليمنية وأهدافها 
يف اجتثاث النظام، وكل ما يتصل به، وإقامة دولة مدنية 

يستظل بفيئها كل أبناء الوطن.
هذا وكان شاب الثورة قد تمكنوا من الوصول إىل جولة 
وأداء صالة  فيها،  الثورة  »كنتاكي«، ونصب خيام  النرص 
وبعد  تذكر،  عسكرية  مساندة  أي  دون  هناك،  العشاء 
املعتصمني،  الشباب  حق  يف  الغدر  جرائم  تعاظمت  أن 
بني  اشتباكات  حدثت  تصعيدية  مسرية  يف  خرجوا  الذين 
والحرس  املركزي  األمن  وقوات  مدرع  األوىل  الفرقة  افراد 
الجمهوري، ويف وقت الحق وصل املبعوثان الدويل حفيظ 
بن عمر واملبعوث الخليجي عبد اللطيف الزياني إىل صنعاء 
الدائرة، حيث فشلت  املسلحة  املواجهات  إنهاء  للعمل عىل 
النار بني  االثنني يف تحقيق وقف إلطالق  جهودهما مساء 

اعتقلت عنارص النقطة األمنية الحكومية يف منطقة قحازة 
عىل مشارف صنعاء مساء األحد املايض 19 سبتمرب 2011، 
الثورية  للتنظيمات  العام  للملتقى  امليداني  النزول  فريق 

املكون من: 
للجنة  الحايل  العام  املنسق  القاهري–  محمد  د.   -

التحضريية.
- أ. حامد البخيتي- عضو اللجنة االعالمية.

- أ. نايف أبو خرفشة- عضو اللجنة امليدانية.
- أ. عون الضاعني– نائب رئيس السكرتارية.

امللتقى  نظمها  ميدانية  زيارة  من  عودتهم  أثناء  وذلك 

إىل  القوات  هذه  أقتادتهم  وقد  وتعز.  وإب  ذمار  ملحافظات 
مكان مجهول لم يتم الكشف عنه حتى اآلن.

قلقه  عن  يعرب  إذ  الثورية  للتنظيمات  العام  امللتقى 
هذا  بشدة  يدين  املجهول،  الفريق  أعضاء  ملصري  الشديد 
االعتقال التعسفي ويحذر يف الوقت نفسه من مغبة املساس 

بسالمتهم وأمنهم.
عن  الكشف  برسعة  املعنية  الجهات  امللتقى  يطالب  كما 

مصريهم واإلفراج الفوري عنهم.
عملية  صحفي  بالغ  يف  الصمود  شباب  دان  وقد  هذا 
املساس  من  القمعية  النظام  أجهزة  محذرين  االختطاف، 
بسالمتهم. وقد دانت كثري من الحركات الثورية هذا االعتقال 

التعسفي. وأكد كثري من القانونيني: »ال مربر لالعتقال«. 

اليمنية  املحافظات  كافة  الشعبي  والسخط  الغليان  عم 
وشهدت  صنعاء  العاصمة  يف  الدامي  األحد  مجزرة  بعد 
تنديدا  غاضبة  مسريات  اليمنية  املحافظات  غالبية 
بالجريمة النكراء التي قامت بها القوات القمعية للنظام 
الثورة  لشباب  السلمية  املسريات  مواجهة  يف  املتهالك 
اليمنية بصنعاء متوعدين  بمحاسبة القتلة ومحاكمتهم 
جراء ما اقرتفته أيديهم اآلثمة بسفك دماء أبناء الشعب 

اليمني التواق للتغيري والحرية .
االقتصادية  العاصمة  شهدت  املاضية  األيام  ففي 

من  صنعاء  تشهده  ما  مع  متوازياً  ثورياً  تصعيداً  عدن 
جرائم ضد اإلنسانية بحق املتظاهرين العزل و املطالبني 
التظاهرات  من  عدد  عربت  فقد  النظام.  بإسقاط  
واملسريات املتواصلة يوميا بعد مجزرة األحد عن الغضب 
الجرائم  إزاء  عدن  مدينة  أبناء  يجتاح  الذي  العارم 

املتواصلة يف العاصمة السياسية صنعاء.
ويف مسرية جماهريية تقدر باآلالف جابت شوارع مدينة 
املشاركون  طالب  املايض  الثالثاء  مساء  عثمان  الشيخ 
بمحاكمة عيل صالح و أوالده بتهم جرائم ضد اإلنسانية 

ال��ن��ظ��ام امل��ت��ه��ال��ك حي��ي��ي ذك�����رى مج��ع��ة ال���ك���رام���ة ال��ن��ص��ف س��ن��وي��ة مب���ذاب���ح ج��دي��دة
الثوار يزفون شهداءهم ويؤكدون على سلمية ثورتهم

صنعاء  يف  املتواصلة  النظام  جملازر  استنكارا  اليمن  أرجاء  يعم  الشعيب  الغضب 
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اعتقال تعسفي للمنسق العام الدكتور القاهري للملتقى العام للتنظيمات الثورية وزمالئه

تتسامح ل��ن  ف��ال��ث��ورة  ال��ش��ه��داء  ب��دم��اء  االجت���ار  ي��ري��د  م��ن 
جاهل غ��اف��ل  فهو  بهم  ي���راد  عما  غ��اف��ل��ون  ال��ث��ورة  ش��ب��اب  أن  للحظة  يظن  م��ن 

قصف عنيف مبختلف أنواع األسلحة على ساحة احلرية واألحياء اجملاورة
توالي سقوط الشهداء يف تعز
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ذوي  التغيري  طليعة  هم  الذين  الثوار  أن  غريبا  ليس 
نباهة إنسانية ونباهة اجتماعية، فلوال هذه النباهة لكانوا 
وأطعنا«،  »سمعنا  ومنازل  الهوان،  مدارج  يف  مرابطني 
وكانوا سيواصلون السري يف دروب االستحمار التي يسري 
فيها عامة الناس، حيث يبني عيل صالح مسجدا يف ميدان 
السبعني بمئات املاليني وال ينكر عليه أحد إرسافه، بينما 
الرسطان،  أنواع  وشتى  الفقر  يصارعون  شعبه  أبناء 
يملكون مركزا واحدا متخصصا يف عالجه، هذا هو  وال 

االستحمار واالستغفال.
وهذه األيام التي تساقط فيها عرشات الشهداء ما يزال 
بعض  ولعل  بنا،  يراد  ما  يفهمون  وال  يعون  ال  كثريون 
دروب  خارج  أنهم  بهم  يفرتض  الذين  الساحة  شباب 
كأمة عظيمة وشعب  بنا  يراد  ما  يدركون  ال  االستحمار 

عريق، ومن لم يكن حارض الذهن يف موقف ما ويعي كل 
أبعاده فعليه أن يتوقف عن اتخاذ أي قرار، ألن البصرية 
وليقف  معه،  اإلنسان  يحمله  أن  يجب  ما  أهم  والوعي 
صاحب درب االستحمار أي موقف أو يتوجه حيثما يريد 
فال فرق عندها، سواء كان موقفه موقف ثائر، أو موقف 
»بلطجي« مأجور قاتل، أو موقف عالم سلطان منافق، 

أو موقف ساكت حائر.
إن من يظن للحظة أن شباب الثورة غافلون عما يراد 
بهم فهو غافل جاهل، ومن يريد االتجار بدماء الشهداء 
مستضعفا شباب الساحات ستفضحه األيام، ألن التاريخ 
أحد  بهم  يسري  أن  فوق  والشباب  أزالمه،  بيد  يكتب  ال 
قاب  كانوا  لقد  بدمائهم،  واالتجار  االستغالل  مسرية  يف 
قوسني أو أدنى من النرص بعد زلزلة أركان النظام عقيب 

الساسة  إليها  التي سعى  التهدئة  الكرامة، ولكن  جمعة 
أخمدت وقيد الثورة، ودخول الفرقة كطرف مؤيد للثورة 
مسريات  يف  الدماء  هذه  كل  ترى  واليوم  يشعلها،  لم 
أخرى  لدغة  تذهب هدرا، يف  نية تصعيد  التصعيد دون 
قاتلة  أن تكون  لها  يراد  لدغة  الجحر،  للثورة من نفس 

هذه املرة.
لن نسري يف طريق إال عندما نرسم كل معامله بالرشاكة 
بوتقة  يف  دماءنا  نضع  ولن  الوطن،  هذا  أبناء  كل  مع 
تاجر يرتزق بها، ولن يصري الشهيد ورقة يلعب بها أحد 
من الناس يف أي يوم من األيام، لنا وعي كبري، وحرص 
أكيد بمصالح الوطن الكربى، وليس منا من يسري خلف 
اإلشاعات واالراجيف، دماؤنا ليست رخيصة، وشهداؤنا 

أغىل من كل يشء إال الوطن.

يف بيان لشباب الصمود صدر يوم األحد املايض أكدوا أن 
هذه الدماء الربيئة التي سالت لن تضيع وستزلزل عروش 
الظاملني، ونعاهد هذه الدماء واألرواح الزكية أننا سنستمر 
عىل نهجهم الثوري وسنقف ضد أي مرشوع انتهازي يريد 
الثورية  اإلرادة  يخالف  عمل  أي  يف  الدماء  هذه  استغالل 
الجرحى  األبرار، وسالت دماء  الشهداء  التي سقط ألجلها 

األخيار.
أرس  رعاية  إىل  اليمن  يف  والرشفاء  األحرار  كل  ودعوا 
الشهداء واالهتمام بالجرحى والوفاء لهذه الدماء بالتمسك 
التي  األهداف  كل  تحقيق  حتى  الرشيف  الثوري  بالنهج 
خرج ألجلها الشباب يف ساحات الرشف والحرية والتغيري.

مؤكدين أن هذه الدماء لن تضيع وأن الفرج قريب بإذن 
عند  والروح  بالراحة  الشهداء  أرواح  وستنعم  تعاىل،  الله 

تحقق كامل األهداف لهذه الثورة، والنرص قريب.

أكد الشيخ شمسان أبو نشاط أحد مشائخ قبيلة أرحب 

الثورة  شباب  ينتهجه  السلمي الذي  بالنهج  تمسكه  عىل 

املواجهات  التي تؤمن بخيار  اليمن، وأستنكر األطراف  يف 

املسلحة طريقا لنجاح الثورة.

إننا   « أبو نشطان ملأرب برس  الشيخ شمسان  وأضاف 

اليمن،  يف  السلمية  للثورة  تأييدهم  أعلنوا  من  أوائل  من 

وأكدنا عىل أتضامنا ودعمنا لها مرارا، ما دامت تحمل يف 

مبادئها العظيمة كل قيم الخري والسالم لكل أبناء اليمن .

كما نفى أبو نشطان االتهامات التي وجهت له من قبل 

بعض الشخصيات القبيلة يف قبيلة أرحب بقيامه بالتنسيق 

صفوف  يف  القتال  جبهات  إىل  بهم  والدفع  الحوثيني  مع 

الحرس الجمهوري ضد رجال قبيلة أرحب، وأضاف أن كل 

ما روج له من شائعات ال أساس لها من الصحة وتأتي يف 

سياق تشويه صورة » بيت أبو نشطان وملواقفهم الرافضة 

الواحد،  الوطن  أبناء  ضد  العنف  الستخدام  مبدأ  ألي 

وأضاف أننا نؤكد أن موقفنا مع سلمية الثورة ولن ننجر 

ألن نكون مع أي طرف يف الحرب يف أرحب .

كما جدد أبو نشطان دعوته لكل العقالء يف قبيلة أرحب 

أتون  يف  بالقبيلة  الزج  وعدم  والضمري  العقل  لتغليب 

تحمد  ال  ربما  سلبية  مواقف  تعكس  قد  داخلية  رصاعات 

عقباها .

ب����ي����ان

السلمي بالنهج  تمسكه  على  يؤكد 

أب��������و ن���ش���ط���ان 
ي��ن��ف��ي ال��ش��ائ��ع��ات

ب���ال���ث���ورة ت���رب���ص  ث���ق���اف���ة   .. االس���ت���ح���م���ار 
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النظام املتهالك

الغضب الشعيب

قصف عنيف

الطرفني، وقد خرج الثوار يف مسريات مناهضة للمواجهات 
املسلحة صباح االثنني، ومؤكدين عىل سلمية الثورة، لكن 
ما إن وصلوا إىل جولة العرشين حتى تلقفتهم رصاصات 
الغدر وسقط منهم شهيدان، ويف عرص الثالثاء استمرت 
املسريات التي طافت عددا من الشوارع، تأكيدا عىل سلمية 
طرف  أي  بني  املسلحة  املواجهات  من  وبراءتها  الثورة 
الشهداء  لدماء  وفاءهم  املسرية  خالل  الثوار  وأكد  كان، 
اسقاط  حتى  السلمية  ثورتهم  واستمرار  سقطوا،  الذين 
النظام بكل الوسائل السلمية املتاحة، رافضني يف الوقت 
ذاته عسكرة الثورة اليمنية واستغالل دماء شهدائها كلما 
بني  تجري  التي  الرسية  واملباحثات  املفاوضات  تعقدت 

املعارضة والنظام تحت رعاية سعودية وامريكية!
جرحى  سقوط  ظل  يف  الثوري  املوقف  هذا  ويأتي 
وقتىل بداخل ساحة التغيري نتيجة سقوط قذائف مورتر 
التغيري  ومقذوفات »آر بي جي« وإطالق نار عىل ساحة 
حيث  املسلحة،  املواجهات  مع  متزامن  يومي،  بشكل 
سقط عدد من الشهداء والجرحى يف قصف طال ساحة 
بحق  حقيقية  مجزرة  شهد  املايض  األحد  وكان  التغيري، 
الثامن عرش من  إىل األذهان ذكرى مذبحة  أعادت  الثوار 
شهيدا،  خمسني  من  أكثر  خاللها  سقط  والتي  مارس، 
وهزت عرش النظام، حيث طالت رصاصات قوات النظام 
الثوري، وسقط  التصعيد  القمعية املشاركني يف مسريات 
اغلب الشهداء يف منطقة القاع وقبالة جولة كنتاكي، التي 

اقتحمها الثوار ونصبوا فيها خيامهم يف ذلك اليوم.
وسبق اندالع املواجهات املسلحة حديث متنام من قبل 
وشيك  سيايس  انفراج  عن  واملعارضة  السلطة  أطراف 
بني املعارضة والنظام عىل قاعدة املبادرة الخليجية التي 
هللت لها جميع االطراف املتقاتلة اليوم عىل األرض، حيث 
إىل محطة  املباحثات  املصادر عن وصول  تحدثت جميع 
سوى  يتبق  ولم  تنفيذية،  آلية  عىل  االتفاق  يف  النهاية 
االتفاق عىل مواعيد زمنية إلجراء انتخابات نيابية مبكرة، 
وتحديد زمن يصل إىل ثالثة أشهر إلعالن صالح تخليه عن 

السلطة، فيما يلعب نجله أحمد دورا يف الحكومة املقبلة.
صنعاء،  العاصمة  إغالق  تواصل  متصل  صعيد  ويف 
األسبوع  خالل  إليها  والخروج  الدخول  حركة  ومنعت 
فيها،  الدائرة  املسلحة  املواجهات  مع  تزامنا  املايض، 
وعلقت عىل مداخل العاصمة آالف األرس واملسافرين،  يف 
التيار  وانقطع  أبوابها،  الوقود  محطات  فيه  أقفلت  وقت 
الكهربائي بشكل شبه كيل عن العاصمة، التي تعيش أزمة 
حيث  املسلحة،  املواجهات  نتيجة  املقاييس  بكل  إنسانية 
االشتباكات  مناطق  يف  مساكنها  عن  األرس  مئات  نزحت 

وتلك القريبة منها، وحورصت أخرى.

بحق املتظاهرين السلميني كما طالب املشاركون بالزحف 
نحو صنعاء ملساندة شباب الثورة ضد املجرمني والقتلة 

و اإلرساع يف 
حسم الثورة و تحقيق كامل أهدافها.

وقد صدر عن املظاهرة بيان أدان فيه و بشدة استمرار 
الذي  القتل  جراء  اليمن  أحرار  من  املتدفق  الدم  شالل 
و  وأمنهم  العائيل  و حرسهم   عائلة عيل صالح  يمارسه 
أوالد  و  منصور  عبدربه  الفريق/  محملني  بالطجتهم 
التي  الوحشية  املجازر  تلك  عن  الكاملة  املسئولية  صالح 

حصدت العرشات و  إصابة املئات.
كما ندد البيان بلقاء امللك السعودي بالسفاح عيل صالح 
ذلك اللقاء الذي آلم قلوب اليمنيني جميعاً خصوصاً وأنه 
جاء يف وقت و أرواح اليمنيني  تزهق يف الشوارع والحارات 
يف  البالطجة  و  املركزي  األمن  و  الحرس  قوات  تتفنن  و 
أبناء  لكافة  استعداء  بمثابة  اللقاء  هذا  أن  ويعترب  قتلهم 

الشعب  اليمني.
والعزيمة  األسطوري  بالصمود  البيان  أشاد  كما 

شجرة  بدمائهم  رووا  الذين  الثورة  لشباب  الفوالذية 
الحرية و الكرامة ماضني نحو بناء يمن جديد  يلقى فيه 

أبناؤه املواطنة الكريمة واملتساوية.
عىل  عدن  محافظة  لجماهري  بالشكر  البيان  .واختتم 
التفاعل  الكبري يف كل فعاليات التصعيد الثوري داعياً إىل 
النظام  بذل املزيد من الجهد حتى إسقاط جميع رموز  

الفاسد و تحقيق كامل أهداف ثورتنا.
وقد شارك يف املسريات الشيوخ الذين لم يمنعهم سنهم 
امتزجت  قد  و  الحار  الجو  ذلك  مثل  ويف  املشاركة  من 
مشاعر الحماس النجاز مرشوع الحسم الثوري بمشاعر 
أوالد  قبل  من  والجبان  األرعن  الترصف  من  الغضب 
الشعب  هذا  والنقمة عىل  الحقد  دفعهم  الذي  عيل صالح 
يف  السلميني  املعتصمني  حق  يف  الجرائم  أبشع  الرتكاب 

صنعاء وتعز.
كما احتشدت عرص األربعاء نساء عدن وفتيات الثورة يف 
مسرية حاشدة لليوم الرابع عىل التوايل للتنديد باملجازر،  
أمام  احتجاجية  وقفة  بتنظيم  املشاركات  قمن  كما 
املؤسسة العامة للكهرباء للمحافظة، وقالت ناشطات أن 
تحركهن هذا يف إطار التصعيد االحتجاجي لرفض تأزيم 
الحياة املعيشية ألهايل عدن، وممارسة العقاب الجماعي 
إىل  الذي خرج  الشعب  النظام، ملعاقبة  بقايا  املفتعل من 

الساحات للمطالبة بالتغيري والبحث عن الحياة الكريمة.
يف  تزايدت  الكهربائي  التيار  يف  االنقطاعات  أن  يذكر 
األيام األخرية يف عدن بشكل ملفت وهو األمر الذي ضاعف 
لهم  بالنسبة  الكهرباء  تعترب  الذين  السكان  معانات  من 

رشيان حيان ال يمكن االستغناء عنه.
يف  املسئولني  الثورة  شباب  يتهم  متصل  سياق  ويف 
الكهرباء  قطع  يتعمدون  بأنهم  عدن  كهرباء  مؤسسة 
عن السكان دون مربر، إال اإلرصار عىل ممارسة العقاب 
من  موظفني  من  شهادات  لديهم  أن  مؤكدين  الجماعي، 
لن  جرائم  هذه  أن  وقالوا:  ذلك،  تؤكد  املؤسسة  داخل 
الثوار وسيحاكم مقرتفوها قريبا وينالوا عقابهم  يفوتها 

العادل.
مهيبا  جماهرييا  حضورا  تشهد  التي  صعدة  محافظة 
املايض  االثنني  خرجت   اليمنية  للثورة  وتأييدا  دعما 
مسرية جماهريية حاشدة جابت شوارع )مدينة محافظة 
صعدة( عربت عن مدى الحضور الشعبي الفاعل للثورة 
التي  الحمقاء  للترصفات  الكامل  والرفض  الشعبية 
يمارسها النظام الظالم، والتأكيد يف ذات الوقت أن القمع 
والقتل واستخدام القوة والسالح يف وجه الشعب لن يثنيه 
عن ممارسة حقوقه املرشوعة املطالبة بالتغيري وبمستقبل 

أفضل.
الشهداء  ركب  يف  قدماً   ( الجماهري  هتفت  املسرية  ويف 
نحن  زلنا  ما  األرشار  للعمالء  قل  وإباء،  بصمود  نميض 
بإسقاط  تطالب  التي  الالفتات  رفعت  كما  األنصار( 
املوقف  وإدانة  ترصفاته  لكل  املطلق  والرفض  النظام 

الدويل واألمريكي املتخاذل والداعم للنظام الظالم .
شدد  خطابية  كلمة  الجالل  إبراهيم   / العالمة  وقدم 
املرشوع  السلمي  النضال  يف  املواصلة  رضورة  عىل  فيها 
ضد الظلم والظاملني املستبدين القتلة واملجرمني فالنرص 

حليف املؤمنني املتوكلني عىل الله .
الفقرات اإلنشادية والشعرية  وتخللت املسرية عدد من 
جريمة  أدان  الذي  املسرية  بيان  ذلك  وتال  والخطابية، 
النظام  مع  الخارجي  التواطؤ  أن  مؤكداً  الظالم  النظام 
الدعم  وبالذات  الخارجي  الدعم  لوال  وأنه  للعيان  واضح 
األمريكي الذي يعتمد عليه النظام كثرياً ما ارتكب املجازر 

البشعة بحق املواطنني األبرياء. 
وناشد البيان الجموع الشعبية إىل االستمرار يف التصعيد 
السلمي ملواجهة كربياء النظام وغطرسته وعدم التلفت إىل 
املتواطئ مع  األمريكي  الدعم  الخارجي وباألخص  الدعم 
النظام الذي يقدم له كافة أنواع الدعم املعنوي والسيايس 
وحتى العسكري وتزويده بالسالح واملال ليقمع الشعب 

اليمني يف ظل صمت دويل وإعالمي رهيب .
ولن  نتوقف  ولن  نسكت  لن  إننا  الجماهري  بيان  وقال 

متمسكني  وسنبقى  للقتل  وال  للقمع  وال  للظلم  نرضخ 
معنا من وقف، وتخيل  واملحقة وقف  املرشوعة  بمطالبنا 
عنا من تخىل فثقتنا بالله جل شأنه أوالً، وبالوعي الشعبي 
املتزايد وباإلخاء والتالحم القائم بني قوى الثورة الشعبية 

اليمنية ستيحقق إن شاء الله النرص القريب العاجل.
يف  سقطوا  الذين  الشهداء  أرواح  عىل  البيان  وترحم 
مجزرة  األحد  )بساحة التغيري بصنعاء( وتمنى للجرحى 
تفلتوا من  لن  القتلة  املجرمون  العاجل، وخاطب  الشفاء 
يد العدالة مهما طال الزمن ولن ينفعكم الدعم الخارجي 
مهما كان  فإن الدماء الربية الزكية لن تضيع أو تذهب 

هدراً .
»شهداء«  للـ  بالثأر  الثوار  توعد  ذمار  محافظة  ويف 
النظام  »قوى  من  الشعبية  الثورة  يف  سقطوا  الذين 
شهدتها  التي  الحاشدة  املسرية  ويف  قولهم  حد  املتهالك« 
االثنني وشارك فيها عرشات اآلالف. مؤكدين عىل  املدينة 
وجميع  صالح  محاكمة   حتى  الثوري  نضالهم  مواصلة 
يف  ارتكبوها   التي  واإلبادة  الحرب  جرائم  عىل  جالوزته 
صنعاء وتعز، كما أكدوا  عىل تضامنهم ووقفهم إىل جانب 

إخوانهم الشباب يف جميع ساحات الحرية والتغيري.
يف  الثالثاء  أبناء جزيرة سقطرى  من  املئات  كما خرج 
للتنديد  الجزيرة  شوارع  من  عدد  جابت  حاشدة  مسرية 
عرشات   نظم  إب  ويف   صنعاء.  يف  صالح  قوات  بمجازر 
من  انطلقت  مسريه  االثنني  املحافظة   أبناء  من  اآلالف 
وشارع  العدين  بشارع  مرت  و  الحرية  خليج  ساحة 
ملدة  احتجاجيه  بوقفة  وانتهت  تعز  وشارع  املحافظة 
ساعة أمام مبنى املحافظة وهتفت املسرية لصنعاء وتعز 
وقال  »صالح«  تحتضن  التي  السعودية  بموقف  ونددت 
مشاركون فيها » أن الشعب قرر الحسم«  وانه سيندم من 

يستمر يف الوقوف مع النظام.
  وتميزت مدينة الحديدة بخروج مسرية نسائية حاشدة 
ارتكبتها  التي  باملجازر  تنديدا  املدينة  شوارع  جابت 
»بقايا« أرسة عيل صالح، كما نفذن وقفه احتجاجية أمام 
بمحاكمة كل من  املتظاهرات  املحافظة وقد هتفن  مبنى 
وصفنهن بالسفاحني »الذين سفكوا دماء اليمنيني يف كل 
إلكمال  الثوري  الحسم  برسعة  طالبن  كما   ،« الساحات 

بقية أهداف الثورة الشعبية الشبابية.  
وعدن  تعز  ومدن  صنعاء  بالعاصمة  وتتواصل  هذا 
من  وغريها  وحجه  وشبوة  وذمار  والحديدة  وحرضموت 
املدن اليمنية، املسريات الغاضبة التي تندد بمجازر قوات  
صالح الدموية التي ترتكبها عىل مدى ثالثة أيام متواصلة 
 80 قرابة  ضحيتها  راح  بصنعاء،والتي  املعتصمني  ضد 

شهيدا ومئات الجرحى.
املدن  شوارع  جابت  التي  الغاضبة  الجماهري  وهتفت 
تقوم  التي  الدموية  املجازر  املحافظات ضد  الرئيسية يف 
متعهدين  اليمن،  أبناء  ضد  اإلجرامي  النظام  قوات  بها 

بالحسم الثوري ومحاسبة القتلة واملجرمني.
الجدير باإلشارة إىل أن قوات النظام القمعية ومرتزقته 
من البالطجة قطعوا الطرق والسبل يوم األربعاء املايض   
الوصول   من  والرشفاء  األحرار  ملنع  يائسة   محاولة  يف 
الشهداء، كما  إىل  شارع الستسن  للصالة عىل  جثامني 
أغلقت  كافة الطرق واملنافذ  املؤدية إىل صنعاء  وقد شيع 
مئات اآلالف األربعاء يف العاصمة صنعاء يف جنازة مهيبة 
جثامني ثالثني شهيداً من ضحايا املجازر التي ارتكبتها  
قوات النظام القمعية ومرتزقته من البالطجة  خالل أيام 

األسبوع املايض  والتي راح ضحيتها أكثر من 83 شاب
وهتف املشيعون الغاضبون للثورة وسلميتها، وتعهدوا 
يرتكبون  الذين  أخيه  وأوالد  وأوالده  صالح  بمحاكمة 
محاكمة  إىل  ودعوا  السلميني،  املتظاهرين  بحق  املجازر 
مرتكبي  وكل  الفساد،  رموز  وجميع  وأوالده  صالح 
كما  املرتزقة،  البالطجة  من  املتظاهرين  بحق  الجرائم 
طالبوا  الحكومات األجنبية بتجميد أصول صالح وكبار 
األمنية  املساعدات  كل  األمنيني، وتجميد رسمياً  مسئوليه 
ومبيعات األسلحة املقدمة لليمن حتى تكف السلطات عن 

الهجمات قتل وترويع أبناء الشعب.

عنيف  أمس قصف  ليله  قد شهدت  تعز  مدينة  وكانت 
تركز عىل حي روضة وزيد املوشكى وحى املسبح اإلحياء 

املجاورة لساحة الحرية.
انطلقت مسرية أمس الخميس من ساحة الحرية الساعة 
والنصف  العارشة  الساعة  القايض  وادي  ومن  العارشة 
جمال  بشارع  العوايض  جولة  يف  وقفات  هناك  وكانت 
جولة  يف  األخرية  وقفة   ، االخوة  فندق  جولة  يف  واالخرى 
يمارسه  الذي  الجماعي  بالقتل  تنديدا  األرشاف  حوض 
واملجرمني،  القتلة  بمحاكمة  واملطالبة  املتهالك،  النظام 
وكان قد استشهد شخص وأصيب 3 آخرون فجر اليوم 

الثالثاء إثر سقوط عدد من القذائف عىل حي الروضة.
وكان الشهداء قد إىل 3 وأكثر من 20 جريحا بالرصاص 

الحي كان منهم ستة يف العناية املركزة.
ويف يوم االثنني خرجت مسرية مليونية حاشدة تنطلق 
من شارع جمال تهتف بالوفاء لدماء الشهداء وهي تهتف 
أمني وإغالق  يا صنعاء، واستنفار  بالدم نفديك  بالروح 
أثناء  الثورة  شباب  من  ثالثة  واستشهد  للمدينة.  كامل 

اعتداء بالطجة ،
 3 األحد  يوم  قتلت  قد  القمعي  النظام  قوات  وكانت 
الرصاص  إطالقها  إثر  آخرين   25 وجرحت  متظاهرين 
متجهة  كانت  الغارية عىل مسرية سليمة  والقنابل  الحي 
إلدانة  احتجاجية  وقفة  لتنفيذ  املحافظة  مبنى  إمام  إىل 
جرائم اإلبادة الجماعية التي ترتكبها عصابة صالح بحق 

املحتجني سلميا يف العاصمة صنعاء.
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أن  آخرون  أراد  النرص  جولة  الثوار  سماها  أن  بعد 

عىل  الثورة  شباب  زحف  أن  فبعد  غالب،  جولة  تصري 

هناك،  خيامهم  ونصبوا  سابقا«،  »كنتاكي  النرص  جولة 

مدرع  األوىل  الفرقة  من  عنارص  جاءت  صالتهم،  وأدوا 

آلت الجولة إىل ما  لتتمرتس فيها، وبعد تصاعد األحداث 

وصفه بعضهم بقوات أمن »محاااايد«!، يقصدون قوات 

السيايس محايدا؟!  األمن  كان  السيايس، ومتى  األمن  من 

هذا  ميداني؟!  وزن  ذات  عسكرية  قوات  له  كانت  ومتى 

الذي وصفوه بالقوات املحايدة هو ما يمثل عنارص الفزع 

يف  بالبرش  والزج  القرسي،  واإلخفاء  واإلرهاب،  والخوف 

اليوم  تجلت  التي  العربة  لكن  »هزلت«..  الجب،  غيابات 

أنه بعد أن صارت صنعاء مربعات خاصة، كل منها يتبع 

من  وبدال  األقل،  أيضا عىل  لغالب جولة  أنه صار  طرفا، 

أن يخوف الناس بتحويلهم إىل عمهم غالب، هاهم اليوم 

سيهددون بعدم االقرتاب من جولة عمهم غالب، وجدير 

بالذكر ما ذكره شهود عيان أن القوات التي تتمركز اليوم 

يف جولة النرص ليست عنارص أمنية من األمن السيايس بل 

أفراد من الحرس.

عن  يتحدث  صعرت  عبدالله  الشيخ 
ونظامه  صالح  مع  سلول  آل  تواطأ 
املتهاوي، قائال: نريد أن يعرف عمالء 
أمثال  من  األمريكان  ثم  الربيطانني 
وعواقب  حدودهم  األعراب  سلول  آل 
تآمرهم عىل أهل اليمن. أهل اليمن هم 
وأرض  االسالم،  حمى  وحامي  رجال، 
الجزيرة العربية و إن شاء الله نحرر 
العربية  الجزيرة  االسالم منهم.  أرض 
سوف تبقى أرض اإلسالم وأرض أهل 

السنة والجماعة.
الدولة  حقيقة  اتضحت  أن  وبعد 
من  حتى  الناس،  لكل  السعودية 
لنا  آن  لها  يتشيعون  املايض  يف  كانوا 
املنتجات  سنقاطع  هل  نتساءل:  أن 
حان  لقد  واألمريكية؟  السعودية 
يف  الوعي  بنرش  يبادروا  أن  للشباب 
نرى  أن  لنا  فليس  املجتمع،  أوساط 
االذرع  كل  عن  باستقاللنا  إال  الحرية 
خصوصية  يف  متدخلة  تمتد  التي 

اليمن.

ه�������������ل حن�������������ن راج�������������ع�������������ون؟

ب������رول������ك������م ي����ق����ت����ل����ن����ا!!

ج��ول��ة غ��ال��ب!! انكشاف احلقيقة

الشهيد.. ورسالة 
الشهادة

وصل  ما  يدرك  والداني  القايص 
ضياع  من  اإلسالمية  األمة  حال  إليه 
ليل نهار،  وتفكك وذل نتجرع مرارته 
ال  تائهة،  ضائعة  ممزقة  أمة  أصبحنا 
يرضب  األمم،  بني  قرار  وال  لها  وزن 
بيٍد  قرارها  أمة  بعض،  رقاب  بعضها 
عليهم  رضبت  من  صهيوامريكية، 
أصبحنا  اليهود،  من  واملسكنة  الذلة 
واإلرسائيليني  األمريكيني  أقدام  تحت 
بنا ما يشاءون، رصنا يف ذيل  يفعلون 
األمم، أذل أهل األرض، ال قيمة لنا، وال 
مصدر  عن  تخلينا  لوجودنا،  اعتبار 
عزتنا، فاطمأن أعداؤنا لذلك، واطمأنوا 
إال بعد  أن نخطو خطوة  بأنا ال يمكن 
أننا  ذلك  من  واألدهى  واألغرب  إذنهم، 
يف لحظة ثورية، فيذهب بعض منا بل 
وينتظر ويعول  عىل الحلول األمريكية، 
أهم  من  أن  مدركني  غري  أو  متناسني 
السلمية  الشبابية  الثورية  البواعث 
بجميع  األمريكية  الهمينة  رفض  هو 
والسياسية  والجوية  البحرية  أنواعها: 
فعندما  نعم..  والثقافية،  واالقتصادية 
يف  األمل  وبصيص  الضوء  شعاع  ظهر 
يف  تمثل  والذي  الحالكة،  الظلمة  تلك 
والثورات  اإلسالمية  الصحوة  ظهور 
القرآن حقه  أنها لم تعط  العربية، بيد 
معه  تتعامل  ولم  والعلم،  الفهم  يف 
تركته  بل  والتوجيه،  للهداية  كمصدر 
املنابع،  واختلفت  غريه،  عن  وبحثت 
حدث  ما  فحدث  املشارب،  وتنوعت 
القضايا  حول  التصور  يف  خالف  من 
نعد  ولم  الجوهرية،  واألمور  املختلفة، 

عىل قلب رجل واحد.. فأبى الله أن يفي 
أسأنا،  بوعده ويطبق سننه معنا حني 
حني  األول  الجيل  مع  بوعده  أوىف  كما 

أحسنوا التعامل معه.
فقراء،  أذالء،  العرب  كان  أن  بعد 
جهاال، يف مؤخرة الشعوب قبل اإلسالم، 
استقبال  أحسنوا  أن  بعد  بهم  إذا 
األرض  سادة  املقدمة-  يف  القرآن- 
ِبَعْهِدِه  أَْوىَف  ﴿َوَمْن  األنظار:  ومحط 
تخلينا  فعندما  نحن  أما  الّلِه﴾،  ِمَن 
عن املصباح، وأهرقنا الدواء، والتمسنا 
عز  الله  تركنا  القرآن،  غري  من  الهدى 
أعزة،  كنا  أن  بعد  أذلة  وجعلنا  وجل، 
الذلة  عليهم  كتب  من  علينا  وسلط 
والخنازير،  القردة  إخوان  واملسكنة، 
لعلنا  بها  يؤدبنا  سياطاً  منهم  وجعل 

نعود إليه وإىل كتابه.
ِباْلَعذَاِب  ﴿َوأََخذْنَاُهم   : تعاىل  قال 
َلَعلَُّهْم يَْرِجُعوَن﴾. فهل نحن راجعون.

األمة  ــوال  ألح املتفحص  الناظر 
اإلسالمية يجد أنها تمر بأخطر مرحلة 
أعداؤها  كان  أن  فبعد  تاريخها،  يف 
يخفون عداوتهم ومخططاتهم ضدها، 
أصبحوا اليوم يجاهرون بذلك بعد أن 
امليادين  يف  املسلمني  هزيمة  استطاعوا 
اقتصادية  أو  كانت  سياسية  املختلفة، 
ذلك  يف  تقودهم  اجتماعية،  أو 
سعيا  تسعى  التي  العاملية  الصهيونية 
)إرسائيل  مرشوعها  إقامة  نحو  حثيثا 
الكربى( والسيطرة عىل العالم كله بعد 

ذلك.
انخدعوا  الذين  اإلسالم  أمة  أبناء  أما 

الرباقة،  الغرب  بشعارات  السابق  يف 
يعرتضون عىل من يطلق عليه مصطلح  
)أعداء  مصطلح  أو  املؤامرة(  )نظرية 
يعيشون  اليوم  هؤالء  أصبح  اإلسالم(، 
واقعية  يف  املسلمني  من  غريهم  مع 
وفلسطني،  أفغانستان،  وما  املؤامرة، 
والعراق منا ببعيد، فجراحات املسلمني 
يف كل مكان وال ندري أنبكي عىل هؤالء 
الذي  أنفسنا، وعىل املجد  أم نبكي عىل 
بالليل  نتجرعه  الذي  الذل  أو  أضعناه، 

والنهار؟
النبي  أخرب  ما  مع  حالنا  انطبق  لقد 
أن  »يوشك  وآله وسلم:  عليه  الله  صىل 
تتداعى عليكم األمم كما تتداعى األكلة 
نحن  وقلة  قائل:  فقال  عىل قصعتها«، 
كثري،  يومئذ  أنتم  »بل  قال:  يومئذ؟ 
ولينزعن  السيل،  كغثاء  غثاء  ولكنكم 
منكم  املهابة  عدوكم  صدور  من  الله 
فقال  الوهن«.  قلوبكم  يف  وليقذفن 
الدنيا  »حب   : قال  الوهن؟  وما  قائل: 
وكراهية املوت«. إن وعد الله ال يتخلف، 
وتمكينهم  بنرصتهم  عباده  وعد  ولقد 
أنفسهم  عىل  نرصوه  إن  األرض  يف 
الَِّذيَن  أَيَُّها  ﴿يَا   : سبحانه  قال  أوالً. 
َويُثَبِّْت  ُكْم  يَنرُصْ اللََّه  وا  تَنرُصُ إِن  آَمنُوا 
أَْقَداَمُكْم﴾، إذا فال بديل أمامنا إال البدء 
إن  لذواتنا  الداخيل  التغيري  عملية  يف 

أردنا الفالح ألنفسنا والعز ألمتنا.
متفقون  جميعاً  إننا  قلت:  فإن 
منهج  ما  ولكن  التشخيص،  هذا  عىل 
عليه  يتفق  الذي  املنشود  التغيري  هذا 
خاللها  من  التي  الكيفية  وما  الجميع، 

يقوم هذا املنهج بعمله يف ذات اإلنسان 
ويعيد  جذريا،  تغيريا  فيه  فيحدث 

صياغته من جديد؟
وهناك،  هنا  ترتدد  التساؤالت  هذه 
والكل يظن أن األمر صعب يحتاج إىل 
املنهج  لوضع  الجهد  من  الكثري  بذل 
املناسب لعملية التغيري، إن األمر أبسط 
وهو  وجل  عز  فالله  بكثري،  ذلك  من 
الرؤوف الرحيم لم يرتكنا لنتخبط، أو 
لنختلف فيما بيننا حول منهج التغيري، 
هذا  إىل  وتعاىل  سبحانه  أرشدنا  بل 
املنهج، وبني لنا فيه طريقته يف التغيري.

أعطانا املصباح الذي بنوره ينكشف 
وصف  الظلمات..  وتتبدد  الطريق،  لنا 
لنا الدواء الذي يعالج كل ما نعاني منه 
املصباح  بهذا  فعلنا  فماذا  أدواء،  من 
املصباح  طرحنا  لقد  الدواء.  وبذلك 
جانبا، وأهرقنا الدواء، ثم أخذنا نبكي 
حالنا  انطبق  لقد  الطريق،  أين  ونقول 

مع قول الشاعر:     
كالعيس يف البيداء يقتلها الظما

                واملاء فوق ظهورها محمول
وفالحنا  ومجدنا  عزنا  مصدر  كتابنا 
ا  ﴿مَّ تعاىل:  قال  اآلخرة،  قبل  الدنيا  يف 
ولرياجع  ٍء﴾  يَشْ ِمن  الِكتَاِب  يِف  َفرَّْطنَا 
وتحركاته  ومواقفه  نفسه   منا  كل 
العملية والسياسية واالقتصادية وغريها 
عىل القران، من منطلق أنه كتاب هداية 
وإرشاد، فسيعرف أين الداء  من الدواء، 
مخادعة   عليه  تنطيل  أن  يمكن  وال 
املخادعني الذين يلبسون الحق بالباطل 

كما أخربنا املوىل عز وجل.

احد  رددها  العبارة  هذه   .. يقتلنا«  »برتولكم 
املكلومني عىل شهداء الثورة من داخل املستشفى 
الهوى  وعىل  بصنعاء  التغيري  ساحة  يف  امليداني 
هذه  سهيل..  قناة  شاشة  خالل  من  مبارشة 
بكل  اليمن  يف  الدامي  املشهد  لخصت  العبارة 
بساطة ووضوح.. مع كل قطرة دم ينزفها شهيد 
مسكوب،  سعودي  نفط  هنالك  يمني  جريح  أو 
عن  ناهيك  والحجاز  نجد  فقراء  به  األوىل  كان 

فقراء املسلمني الذين يموتون جوعا .
وأفقرتنا  دمرتنا  الحرمني  بالد  نفط  عائدات 
الذي  الله  قدر  يف  اليمن  أبناء  ذنب  هل  وقتلتنا! 
جعلهم جريان الحرمني ولم يكونوا جريان تركيا 

مثال؟!
اليمن بسخاء  السعودي وصلت  النفط  عائدات 
ونرش  للذمم  ورشاء  قذائف  شكل  عىل  شديد 

قاموا  الله  يغضب  أن  شأنه  من  ما  وكل  للفتن 
هذا  من  جزءا  حولوا  أنهم  ولو  الجار!  نحو  به 
لدعم حماس مثال لخفتت حدة  الحربي  املجهود 
الغطرسة الصهيونية، ولرفعوا بعضا من معاناة 
شعب غزة املحارص، أو لو أنهم تعاملوا مع أبناء 
يتعاملون  الذي  اإلحسان  القدر من  بنفس  اليمن 
اليمنيون يف خري  لكان  الصهيوني  الكيان  به مع 
وعافية أو لو أنهم كفوا رشهم عن جارهم لكان 
خريا لهم ولجارهم  الجدير بالذكر أن امللك عبد 
التقى صالح ليفيض بعضهم إىل  السعودي   الله 
بعض، بالطبع لم نعرف ما جرى بينهم بالتحديد 
قد  اللقاء  ونتائج  ثمار  أن  والثابت  املؤكد  ولكن 
اللقاء،  يوم  يف  شهيدا  خمسني  من  أكثر  حصدت 
مقاطعة  إىل  الفيسبوك  شباب  تتداعى  وقد  هذا 

البضائع السعودية  كخطوة احتجاجية عملية.

كادت  أن  بعد  للحقيقة  يبدي عشقه  الشهادة  يقدم عىل  من 
للجهاد  الوحيد  السالح  باعتبارها  الشهادة  تموت، ويقدم عىل 

من أجل القيم السامية التي تناولتها أيادي املسخ والتحريف.
لقد رصخ الشهداء ويرصخون قائلني: يا أيها الواهمون الذين 
تظنون أن العجز يعفي عن الجهاد ضد الظلم، والقائلون إن 
إنكم  النرص عىل األعداء مرشوط بالتفوق والغلبة عليهم.. كال 
زمن  العدو يف  ينترص عىل  إنسان  الشهيد  تعبثون؛ ألن  تيه  يف 
حينما  العدو  ويفضح  بموته!  عليه  ينترص  والعجز،  الهزيمة 
املنافقني  زيف   ويكشف  وهزيمته،  العدو  دحر  يستطيع  ال 
قلب  فالشهيد  نعم  بالباطل،  الحق  يلبسون  الذين  واملخادعني 
الدم  امليتة  املتيبسة  العروق  القلب يضخ يف  أن  فكما  التاريخ، 
املجتمع  جسد  يف  دمه  يضخ  تماًما  الشهيد  فكذلك  والحيوية، 
فقد  الذي  املجتمع  املوت..  نحو  املنحدر  املجتمع  املحترض.. 
أفراده الثقة بأنفسهم واستسلموا للهزيمة.. املجتمع الذي أبتيل 
باملوت البطيء.. املجتمع الذي مّكن العدو من نفسه باالستسالم 
الشعور باملسؤولية، والذي عقم عن  الذي تناىس  له.. املجتمع 

اإلنجاب، وتقاعس عن الحياة والحركة.
الشهيد حارٌض وخالُد إىل األبد.. لكن من هو الغائب؟

برتكه  شهادته،  درس  من  أعظم  درسا  الحسني  علمنا  لقد 
الذي  الحج  الشهادة،  نحو  وذهابه  الناقصة  الحج  مراسم 
وأبوه،  وجده،  أجداده،  أسالفه:  كل  إحيائه  أجل  من  جاهد 
ليقول  الحج؛  مراسم  يتم  فلم  الشهادة،  واختار  ناقًصا،  تركه 
لكل الحجاج واملصلني يف التاريخ: إذا لم تؤد الصالة دورها يف 
لم يود  لها، وإن  املنكر فال معنى  باملعروف والنهي عن  األمر 
الحج دوره يف إعادة إنتاج الشخصية اإلسالمية النبيهة الواعية، 

ويسهم يف رسم مالمح حارض ومستقبل األمة فال قيمة للحج.
واملساواة  العدل  قيم  من  الناصعة  الحق  قيم  تكن  لم  إن 
والحرية هي السائدة واملسيطرة فإنه ال فرق بني الطواف حول 

بيت الله الحرام، والطواف حول بيت األصنام!
إن الذين كانوا يطوفون حول بيت الله أثناء غياب الحسني، 
بالرحيل  ونادى  ناقًصا،  حجه  فيها  ترك  التي  اللحظة  تلك  يف 
إىل كربالء يتساوون مع الذين كانوا يف ذات الوقت حول قرص 
معاوية األخرض، فإذا لم تكن شاهد عرصك وشهيًدا عىل الحق 
أينما شئت، ال فرق بني تكون  إذًا  والباطل يف مجتمعك، فكن 

قائًما للصالة حينذاك أو جالسا لرشب الخمر، فكالهما سيان.
 إن الشهيد حارض يف كل ميادين الحق والباطل، وشاهد عىل 
كل الرصاعات بني العدل والظلم، ويبلغ من حضوره أنه يقول 
لكل إنسان: إذا لم تكن حارًضا يف ميدان ما، وإذا كنت متخلًفا 

عن ساحة الحق والباطل يف زمانك، فكن أينما شئت.
والباطل  الحق  رصاع  ساحة  يف  حضورا  تمثل  الشهادة  إن 
وحيًدا،  الحسني  تركوا  الذين  وأولئك  التاريخ،  يف  املستمر 
حد  عىل  كلهم  واالستشهاد  واملشاركة  الحضور  عن  وتخلفوا 
سواء بفرقهم الثالث: سواء أولئك الذين تركوا الحسني من أجل 
أن يصبحوا عمالء يزيد، أو أولئك الذين زحفوا إىل زوايا العزلة، 
مطمئنة،  ونفوسهم  وحيًدا  الحسني  وتركوا  الجنان،  عن  بحثًا 
مصاوالت  متاعب  خارج  بأنفسهم  فراًرا  هادئة،  وضمائرهم 
الحق والباطل، مشتغلني بعبادة الله يف أركان املحاريب وزوايا 
البيوت، أو أولئك الذين أخلدوا إىل الصمت خوًفا من االستبداد 

والقوة. 
يف  حارض  وهو  حرضـ  أينما  قيم  من  يمثله  بما  الحسني  إن 
كل قرن وكل عرصـ ال بّد أن نكون معه، فإن لم نكن معه ويف 

دائرته فلنكن –حيث نشاء- فال قيمة.

¿



 www.shababwithstand.wordpress.com امل���دون���ة:   - ايل��م��ن  اتل��غ��ي��ر  س��اح��ة  ال��ص��م��ود  ش��ب��اب  ب����وك:  ال��ف��ي��س  ىلع  م��ع��ن��ا  ل��ل��ت��واص��ل 
abjad2011@gmail.com :وتستقبل اتلوعية اثلورية مشاراكتكم ىلع الربيد اإللكرتوين - www.yemenipress.com :املوقع- shababwithstand@gmail.com :الربيد اإللكرتوين -

بن  حفيظ  األممي  الوسيطني  جهود  منيت 
عمر وأمني عام مجلس التعاون الخليجي عبد 
جهودهما  وانهارت  بالفشل  الزياني  اللطيف 
صالح,  ونجل  محسن  اللواء   بني  للتهدئة 
الجمهوري  الحرس  بني  املواجهات  وتجددت 
األربعاء  عرص  بصنعاء  مدرع  األوىل  والفرقة 
املايض بعد هدنة أعلنت ليلة الثالثاء بوساطة 
بني  اجتماعني  رعيا  الذين  والزياني  عمر  بن 
الطرفني األول مسائي بحضور نائب الرئيس 
االجتماع  عقد  فيما  هادي  منصور  ربه  عبد 
الزياني  غادر  بعدها  األربعاء،  صباح  الثاني 
أصوات  دوت  حيث  الهدنة  وانهارت  صنعاء 
القذائف مجددا فيما رست أنباء ليلة الخميس 
عن دعوة وجهت من قبل الحرس الجمهوري 
بإخالء   16 يف شارع  الساكنني  من  تبقى  ملن 

منازلهم يف مؤرش عىل جولة أعنف.
صنعاء  الزياني  مغادرة  مصادفة  وليس 
فالكثري  صنعاء  بالعاصمة  املواجهات  وتجدد 
والسعودي  اليمني  للشأن  املتابعني  من 
يؤكدون قدرة الطرف السعودي عىل اللعب يف 
الثورة  لكانت  الدور  هذا  ولوال  اليمني  الشأن 
وملا  أشهر  منذ  أهدافها  أنجزت  قد  اليمنية 

تأخرت ايل هذا الوقت.
يبدو أن تعنت أو »تدلع« بعض األطراف عىل 
املبادرة السعودية التي تحمل صفة الخليجية 
احتدام  وراء  شخصية  ملطامع  طلبا  زورا 
الوضع عىل األرض, فجميع األطراف املتقاتلة  
يف عدد من املناطق مؤخرا يتلقون جميعا دعما 
باللجنة  ما يسمى  منتظما عرب  ماليا سعوديا 
تمسك من خاللها  والتي  الخاصة،  السعودية 
اليمني،  بالوضع  الرياض  يف  املالكة  العائلة 
اللجن اآلالف من الشخصيات..  إذ تضم هذه 
كبار،  عسكريون  وقاده  ومشائخ  مسئولني 
الكشوفات  ضمن  مدرج  نفسه  صالح  وحتى 

املالية لهذه اللجنة,
السعودية  اململكة  إمساك  مدى  وظهر 
بالوضع يف اليمن وقدرتها عىل حلحلة الوضع 
اليمنية  الساحة  يف  الهدوء  وفرض  اليمن  يف 
إجبارية  هدنة  السعودية  فرضت  حيث  جليا، 
معها  وتمكن  النهدين  جامع  حادثة  تلت 
النظام من التقاط أنفاسه وامتصاص الرضبة 
واستيعاب الواقع الجديد, ويكاد يكون املوقف 
الوحيد  القاسم  هو  وواشنطن  الرياض  من 
الذي يجمع السلطة واملعارضة معا واألطراف 

املتحاربة أيضا.
املبادرة  نالته  الذي  والتكبري  التهليل   
املتصارعة  االطــراف  جميع  من  الخليجية 
الدور  من  حذروا  الذين  الثوار  باستثناء 
والذي  اليمني  الواقع  عىل  املشبوه  السعودي 
ويف  سقط,  قد  اليمني  النظام  لكان  لواله 
األمريكي  »بيكيا«  موقع  نقل  متصل،  سياق 
السعودية  إن  عىل اإلنرتنت عن مصادر يمنية 
أرسلت مساعدات عسكرية إىل النظام اليمني 
ملحاوالت  جهودها  إطار  يف  دبابات،  تشمل 
الحكومة.   ضد  املتزايدة  االحتجاجات  قمع 
جهودها  استنفذت  اململكة  إن  املوقع  ونقل 
النظام  يف  شكيل  تغيري  إليجاد  الدبلوماسية 
إلعادة  العنف  أساليب  فضلت  لذلك  اليمني، 
حالة  هناك  إن  وأضاف:  البالد.  إىل  الهدوء 
من  اليمني  الشارع  يف  العارم  الغضب  من 

لصالح،  املساند  موقفها  بسبب  السعودية 
ثمانني  من  أكثر  استشهاد  إدانتها  وعدم 
شخص  ومائتي  ألف  نحو  وإصابة  متظاهرا 
األمريكية  فالسياسة  فقط.  أيام  ثالثة  خالل 

تتجه باليمن إىل أن يكون »صوماال آخر«
)نيويورك  صحيفة  ذكرت  وقد   -
بوست( األمريكية أن سياسة الواليات املتحدة 
اليمن  يف  األوضاع  لتفجري  تسعى  الخارجية 
خالل األشهر األخرية بدال من محاولة اإلصالح، 
األوروبية تخيش  العواصم  العديد من  أن  كما 
خروج اليمن عن السيطرة، إذا تدخلت إلجبار 
صالح عيل الخروج، الذي كان حليفها الدائم، 
فاألوضاع يف اليمن تزداد سوًءا وعنفا ومجاعة، 

مما يدفعها للتحول إيل »صومال آخر«.
أحد  كان  صالح  أن  الصحيفة  وأضافت 
حلفاء الواليات املتحدة يف حربها ضد اإلرهاب، 
بعض  تخىش  أخطائه  كل  من  الرغم  وعيل 
العواصم األوروبية من أن تصبح اليمن »دولة 
حفاظا  بصالح،  اإلطاحة  حالة  يف  فاشلة« 
العربية  اململكة  القوية  حليفتها  مصالح  عيل 
يف  الخربة  األوضاع  ستلقي  والتي  السعودية، 
امدادات  عيل  وبالتايل  عليها  بظاللها  اليمن، 

الغرب من النفط والغاز.
السبب  يوضح  ذلك  أن  الصحيفة  وأكدت 
األوضاع  لتفجري  املتحدة  الواليات  سعي  وراء 
محاولة  من  بدال  األخرية  األشهر  يف  اليمن  يف 
اإلصالح، حيث أخرب بعض املسئولني يف اإلدارة 
واشنطن  صحيفة  مراسيل  أحد  األمريكية 
عدد  من  زادت  املتحدة  الواليات  بأن  بوست 
الهجمات التي شنتها باستخدام طائرات بدون 
طيار عيل أهداف القاعدة والتي كان معظمها 
االستخبارات  وكالة  تلقت  كما  اليمن،  جنوب 
يف  عملياتها  نطاق  بتوسيع  تعليمات  املركزية 
قاعدة  إقامة  عيل  تعمل  كانت  أنها  بل  اليمن، 
عيل  أنه  الصحيفة  باليمن.وأوضحت  إقليمية 
كانت  املحلية  اإلعالم  وسائل  أن  من  الرغم 
تبث تقارير عن العديد من الهجمات التي يتم 
شنها بواسطة طائرات بدون طيار، إال أن هذه 
الهجمات لم يتم االعرتاف بها بشكل رسمي، 
يف  األمريكي  الجيش  وجود  أن  عيل  مشددة 
زعزعة  إيل  يؤدي  الدول  من  والعديد  اليمن 

االستقرار يف العالم بأرسه.
*  *  *

هل بقي أحد ال يدرك أن هذه السلطات العميلة التي تسفك الدماء، عىل أيدي 
املأجورين، تستغل هذه األعمال الوحشية من أجل ترسيع عجلة املبادرات؟ وهل 
بقي أحد ممن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ال يرى بناظريه أو يسمع بأذنيه 
أن الذي يجري من أخذ ورد مع يهود وغريهم يف دهاليز املوائد هو خيانة.. وأي 

خيانة!
كل  يُدمي  مشهد  يف  املجهول  إىل  جثثهم  وتسحب  ساحة  كل  يف  األحرار  يقتل 
مكثفة،  ومفاوضات  حوار  إىل  العنيس«  »األسود  يدعو  ذلك  ومع  حس،  صاحب 
إلذالل  ويتعمدون  والصغار،  الكبار  ويُهّجر  البيوت،  وتقصف  األشجار،  تُحرق 
ذلك  ومع  الحرمات  وانتهاك  والتفتيش،  واملراقبة،  والحصار،  باإلغالق  الناس 
يتقابل السّفاح بالسفاك، والسفري مع املشري عىل طاولة ومائدة يتجاذبون أطراف 

الحديث كأن األمر خالف هاميش والخالف ال يفسد للود قضية.
هكذا يتآمرون ويناورون، وهم يف حقيقة األمر يضعون الخطوط العريضة التي 
اتفقوا عليها يف »كامب الرياض والسفارة األمريكية« يضعونها أساًسا ملبادراتهم، 
وينتظرون ترويض الناس لقبولها بالنار والحديد، أو باختالق األزمات وتركيعهم 

بالحصار، والبعض متاجرين بدماء األحرار للوصول إىل تثبيت كيانهم القذر.
أنهم  التي خرج من أجلها من يزعمون  الثورة  أهداف  البعض عن  لقد تنازل 
يمثلون هذه القوى بل قد باعوا ونسوا وهم اليوم يعملون بجد لبيع القليل، القليل 
الباقي منهم ومن قيمهم هذا إذا كان يوجد لديهم قيم.. ولقد اتضحت الحقائق 

وكشفت األوراق وتغربل الناس.
لكن لن نرتك هؤالء وشأنهم لخنق الناس، وسنعمل عىل وقف هذه املهزلة التي 

يسمونها مبادرات يف كل مجال عمله.
إن األمر جد وليس بهزل وإن القوم قد صدئت قلوبهم وفقدوا التفكري السليم 
منذ زمن بعيد، وهم اآلن قد فقدوا الحس والحياء، ال يبايل أية جريمة يصنع وال 

يف أي ذنب يقع.
تراهنوا  فال  سلطتنا؛  من  أنقى  وال  بأطهر  ليسوا  املسلمني  بالد  يف  والحكام 
حون  يرُصِّ فإنهم  خريًا.  منهم  ترجوا  وال  الغادرة  والجاللة  السمو  أصحاب  عىل 
ويكررون أنهم يرضون بما يرىض به الشعب بزعمهم وهم قد آزروا هذا العميل 
وذلك املرتبص وساروا فيها القريب منهم والبعيد، كما سارت املحافظة ورموزها 

وخاضوا كالذي خاضوا.
الثورة هي قضية يمنية محلية، وليست قضية أمريكية سعودية وال يحق  إن 
ألي أحد أن يتكلم بها أو يّدعي أنه يمثلها وهي قضية ال تقبل القسمة عىل اثنني، 
بل هي ثورة ناضجة، بل هي أرض دافع عنها أبناءها بجهادهم وحافظوا عليها 
بأرواحهم ودمائهم وهذا شأنها؛ ألنها ثورة، وألنها أرض تفتدى باملهج واألرواح 
حتى يُقىض عىل كل رموز هذه السلطة التي باعت نفسها للشيطان، وعليه فال 
يحق ألي أحد التنازل عن أي بنٍد فيها، وكل ما يتفقون عليه مع اليهود وأذنابهم 

فهو باطل باطل.
إن هذه الترصفات املريضة تكشف أن هؤالء قوم غدر وخيانة وخداع، ال عهد 
صامدون  رجال  هناك  مادام  قائمة  ستبقى  الثورة  هذه  وإن  ميثاق،  وال  لهم 
وثابتون يف كل ميادين الحرية، وأن الثوار واألحرار ال يمكن أن ينسوا الدماء التي 

أُريقت يف ساحات التغيري؛ وهذا عهٌد منا لهم.
إن الثورات التي ال تُخرتق ال يستطيع أي أحد أن يلتوي عليها وكل الدالئل تشري 

إىل أن معركة الفصل مع اليهود وأذنابهم تقرتب والفرج لم يعد بعيًدا.
وعلينا أن نثق بالله جميًعا أن الله سيشفي الصدور ويذهب الغيظ وأنه سيمّكن 
بالله وثقًة  إيمانًا  عباده باالستخالف والنرص، وأننا نشعر بقرب هذا وحصوله 

بجميل وعده.
الدروب،  متشعب  طرق  مفرتق  يف  تقف  اإلسالمية  األمة  إن  أقول:  األخري  ويف 
وتتجاذبها قوى الكفر املتصارعة عىل خرياتها واملتآمرة عىل حارضها ومستقبلها 
والكرامة  العزة  إىل  املوصل  الدرب  يف  يدخلها  الذي  الصحيح  االختيار  من  ملنعها 
أعدائها  قبل  األمة من  لهذه  املراد  أن  النبوة. وال شك  منهاج  والسعادة وذلك عىل 
التاريخيني من اليهود والنصارى الذين يمتصون ثرواتها كما يمتص االسفنج املاء، 
وكذلك من قبل حكامها الذين فرضوا عليها وال ينتمون لها. وال شك أنهم جميًعا 
يريدون لهذه األمة الفناء أو االستسالم وعىل أقل تقدير يريدون لها أن تنحرف عن 

عقيدتها ومنهاج حياتها ومحرك غضبتها وسبيل نهضتها أال وهو اإلسالم.
وال يعبئون البتة بمصريها أو يف أي الدروب تسري بعد هذا املفرتق طاملا بقيت 
حائرة مرتددة بسبب فرقتها وترشذمها، ولكننا عىل ثقة أن أمًة قد أبرصت طريق 
النور ودرب الحق ال يمكن إال أن تسلكه ال سيما وطالئعها ورواد نهضتها هم 

أصحاب الفكر املستنري الذين ال يُخدعون أبًدا.
ولقد أصبح واضًحا وجليًّا أنه لم ولن يخرج األمة من مأزقها وما هي عليه إال 
النجاح  إىل طريق  ويرشدها  يبرصها  واحد  وعلم  واحدة  راية  تحت  تتوحد  أنها 

والسعادة األبدية.
وكـادت تضيق بهن املهج إذا الحادثات بلغن املدى   
فعند التهاني يكون الفرج وحل البـالء وقل الوفـاء   

الوعي.. الثورة.. المبادرات..
 إرهاصات النصر

َحَمَل الشهداء َفُحِمَل شهيًدا !

الثورة والحبال السعوأمريكية

م�������ن أح����������ب ال������ح������ي������اة ع����������اش ذل����ي����ال

أحمد صالح عيل عثمان

عبدالله عبده الخوالني

ليستقبلهم  عمار  فيها  يعمل  كان  التي  »الكافترييا«  كرايس  عىل  الثوار  جلس  طاملا 
إنه شاب يعمل يف كافترييا »لذيذ«، عرفه كل  العذبة،  بابتسامته، ويهديهم من أحاديثه 
الثوار شابا مكافحا، ولم يكن يدري أنه سيقيض شهيدا يف هذه الساحة التي عاش فيها 

الثورة آماال وأحالما مع شبابها بكل لحظاتها.
وبنادق  الجمهوري  الحرس  آلة  كانت  التي  الثوار  أرواح  إنقاذ  نحاول  وهو-  -أنا  كنا 
أرواحهم  تنزع  بل  جراحهم،  يف  توغل  أن  وتحاول  أرواحهم  تغتال  والبالطجة  القناصة 
من أجسادهم، فسبقني بوهلة ولحقته بربهة، لكنني لم أستطيع أن أخلص روحه التي 
يف  عنه  نبحث  الذي  الشهيد  هو  وكان  فيها،  روح  ال  جثًة  فحملته  القتلة،  إليها  سبقني 
النور والعزة والثورة،  أنه سيعود محموال، ولكن يسكنه  خروجنا األخري دون أن يدري 
كم كنت أتمنى أن أكون مكانه شهيدا قّدم دماءه بني يدي الله وأكون مع السابقني فيمن 
تهون دمائهم يف سبيل أوطانهم رفعاً للظلم وردعاً للمذلة، لم يتهاون أو يفكر لحظة أن 
يقدم دماءه وحياءه فداًء إلخوانه الشهداء والجرحى الذين سبقوه، عندما علم أن إخوانه 
الله اختاره فأكرمه  الثوار، لكن  يقتلون ترك عمله ونزع ثوب عمله وهب إلنقاذ أخوانه 
أن يكون بني أخوانه الشهداء يف جنة عرضها السموات واألرض، وهما كتبت ال يستطيع 
الكلمات يف وصف شجاعة وفداء الشهيد،  قلمي أن يعرب عما يف جوانحي، وال تسعفني 
ملقيًا  الشهيد سقط  رأيت  املشهد  عند هول  وعواطفي،  عن مشاعري  الكلمات  تعرب  وال 
القتلة، من  الله  لعن  يا عمار،  الخلد  إىل جنة  الطاهرة  بدمائه  األرض وهو مخضب  عىل 
أمر وأطلق الرصاص أو ساهم بالكلمة يف الفتك بأرواح الشهداء، والدعاء بالشفاء لكل 

. الجرحى والخلود والعزة لكل الثوار األبطال، عاش اليمن حرًّا مستقالًّ

برصاصات  فإذا  الثورة،  قامت  األطفال  أجل هؤالء  من 

ولكن  أحالمهم،  النظام  اغتال  أن  بعد  تغتالهم  الغدر 

وستتحقق  جديد،  من  األطفال  هؤالء  أحالم  ستولد 

الطفل  هذا  قضية  ولتظل  الربيئة،  وأحالمهم  آمالهم 

حارضة يف األذهان فقد أطلق شباب الثورة اسم شارع 

الرياض  بداًل من مسمى شارع  السعيدي  أنس  الشهيد 

الواقع يف منطقة هائل.

شارع الشهيد أنس السعيدي


