
صامدون.. سننال حريتنا بسلميتنا دون الرهان على اخلارج 
 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  مطالب  عىل  االلتفاف  أشكال  من  شكل  كل  إدانة   

السفارات األجنبية.

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

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

سلمية وحضارية.

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

ثوابتنا الثورية

تشكيل لجنة تحضيرية للملتقى بضوران وجهران

عبد السالم: الدعم األميركي والسعودي ساعد نظام صالح على البقاء

والملتقى العام للتنظيمات الثورية بآنس يدين جرائم االختطاف التي تمارسها السلطة

صالح يطلب من المجتمع الدولي »ضمانات« ويمعن في ارتكاب 
المجازر ضد الشعب اليمني، والمعارضة تيمم وجهها صوب روسيا

ضمن البرنامج التصعيدي لش���باب  الثورة 
احتش���د مئ���ات اآلالف م���ن أبن���اء الش���عب 
لتش���ييع   الماض���ي  األربع���اء  صب���اح  اليمن���ي 
جثامي���ن عش���رات الش���هداء الذي���ن س���قطوا 
برص���اص قناصة    وقوات األمن المركزي يوم 
الثالث���اء ف���ي منطقة القاع وتم���ت الصالة على 
جثامي���ن 19 ش���هيًدا، فيم���ا لم يتم اس���تكمال 
لعش���رات  والقانوني���ة  الطبي���ة  الملف���ات 
الش���هداء، وانطلق موكب التشييع من شارع 
الس���تين عق���ب ص���الة »الظه���ر« إل���ى مقب���رة 
الش���هداء بس���واد حن���ش، وردد المش���يعون 
هتافات تندد بوحشية النظام في ارتكابه هذه 
المجازر، وتعالت الهتافات الغاضبة  مطالبة 
بالقص���اص ومحاكم���ة القتلة وف���ي مقدمتهم 
صال���ح،  فيم���ا خ���رج أبن���اء المحافظ���ات ف���ي 
مس���يرات غضب عمت ش���وارعها الرئيس���ية 

تنديدا بالمجازر.
 وف���ي صب���اح الثالث���اء  خرج���ت  مس���يرتان 
التغيي���ر  اس���تمرار  حاش���دتان  م���ن س���احة 
للتصعي���د الث���وري  وتندي���دا بالمج���ازر التي 

يرتكبه���ا النظ���ام  ض���د المتظاهري���ن س���لميا  
حيث كانت المس���يرة االولى  ش���ارع الزراعة 
� الق���اع ����� ش���ارع التوفيق ����� حديق���ة القاع �� 
ش���ارع العرشي �� الزراعة �� الساحة  والمسيرة 
الثانية ش���ارع العدل �� ج���وار وزارة األوقاف � 
ش���عوب �� جولة سبا � شارع القاهرة�� الساحة، 
وكانت مس���يرة القاع هي األكثر س���خونة فقد 
ذكر ش���هود عيان بأن قوات أمنية وعسكرية 
وبالطجة اعترضوا المسيرة، وأطلقوا الرصاص 
الح���ي والقناب���ل الغازي���ة وان أنص���ار النظام 
المتهال���ك أس���تخدموا الس���كاكين والجناب���ي 
والعصي والفؤوس واله���راوات في اعتدائاتهم 
الوحش���ية  الغ���ادرة والجبان���ة، حيث باشرت 
قوات األم���ن المركزي بإطالق الرصاص الحي 
بكثاف���ة م���ن أكث���ر  من اتج���اه  على المس���يرة 
بالقرب  من حديقة الق���اع لمنع المتظاهرين 
من التقدم،  وفي أس���لوب غ���ادر وجبان فبعد 
توق���ف الرص���اص ومحاص���رة الش���باب الكثر 
من س���اعتين أمام مبنى أمان���ة العاصمة  التي 
تمرك���ز فيه���ا كثي���ر م���ن البالطجة انخ���رط في 
صفوف المس���يرة بالطجة  ليباشروا  االعتداء 
على الش���باب مستخدمين  الجنابي والفؤوس 

واله���راوات مم���ا أدى إل���ى أصاب���ة المئ���ات،  
واألده���ى ر م���ن ذل���ك   ف���ي غي���ر أخالق���ي كان 
بعض اصح���اب المحالت التجارية والمنازل  
النج���دة  بع���رض  الث���ورة  بش���باب  يغ���ررون 
عليه���م بإيوائهم ليحتموا م���ن البالطجة فاذا 
بهم مصدر الخطر حيث يمارس���ون اس���اليب 
مختلف���ة وقذرة كس���رق هواتفه���م المحمولة 
وتسليم بعضهم إلى جهات امنية، واقتيادهم 
إلى أماكن مجهول���ة، من جهتها قالت منظمة 
هود بانها رصدت اختطاف جثامين 6 شهداء 
وعشرات الجرحى،وأن مسلحين تابعين لصالح 
اختطف���وا 6 نس���اء بينه���ن جريحت���ان إصاب���ة 
إحداهم���ا خطي���رة، وذكر ناش���طون بالس���احة 
بان إحدى المختطف���ات اصيبت بعيار ناري 
ومنع ال ش���باب من إسعافها  تحت وابل  من 
الرصاص، كما تمكن الشباب من إسعاف امرأة 
كبي���رة تدعى فاطمة رس���ام أصيب���ت بطلقات 
ناري���ة  عندم���ا  تلوح للش���باب بالتحية،  كما 
أصيب المئات بحالة اختناق نتيجة الغازات 
الس���امة  وكان الش���باب ق���د رددوا هتاف���ات 

ة  ي���د عد
 : منه���ا

أسبوع ثوري، ومسيرات حاشدة، وتشييع  عشرات الشهداء بينهم نساء جراء دموية النظام  المتهالك

أعلنت تأييدها للثورة الشبابية الشعبية.. انتخاب العالمة 

محمد المنصور رئيسا لـ »رابطة علماء اليمن«

انتخ���ب العالمة محمد بن محمد المنصور رئيس���ا لرابطة 
علم���اء اليم���ن التي جرى اإلش���هار عنه���ا اليوم ف���ي حفل أقيم 
بالعاصم���ة صنعاء، وانتخب���ت الرابطة العالمة عبد الس���الم 
الوجي���ه قائما بأعم���ال الس���كرتارية مؤقتا حتى يت���م اجتماع 

اللجان المختصة وانتخاب الهيكل التنظيمي لها.
ودع���ت الرابطة في بيان اإلش���هار إلى  إزالة أس���باب الفرقة 
واالخت���الف بي���ن أبناء األم���ة الواحدة و رفض اس���تالب دور 
العلم���اء واحتكار الفتوى من قبل س���لطة أو حزب أو جماعة 

وفق رؤى ضيقة وتعصبات لحزب أو طائفة أو مذهب.
وتطرق البيان إلى جملة من أهدف رابطة علماء اليمن بينها 
واحترام حرية الرأي والتعبير ، ورفض المحاوالت التي تؤدي 
إلى حرفها عن مس���ارها السلمي إلى العنف والصراع المسلح، 
مش���ددا على رفض كل أنواع الوصاي���ة والتدخالت الخارجية 

في الشأن اليمني.
كم���ا نوه البي���ان إل���ى دور الرابطة في حش���د وتنظيم جهود 
علم���اء األمة لبي���ان الرؤية الشرعية ف���ي قضاياها والعمل على 
توجي���ه تل���ك الجهود ف���ي الصال���ح الع���ام، مؤكدا عل���ى حرمة 
اس���تهداف مساكن اآلمنين واس���تخدام المناطق السكنية في 
الصراع���ات المس���لحة وحرمة اس���تخدام القوات المس���لحة 

واألمن في غير مهامها الوطنية.
وح���ول طاعة ولي األم���ر قال  العالمة ش���مس الدين شرف 
الدي���ن ف���ي كلمة له أم���ام الحضور، أن ه���ذه القضية حق أكد 
عليها الشرع اإلس���المي، لكنه تساءل عن مواصفات الحاكم 
ال���ذي أوجب الله طاعته، وأكد انه بمقابل عدم جواز خروج 
الرعي���ة على الحاكم فال يجوز للحاكم الخروج عن طاعة الله، 
وندد شرف الدين بالحكام العرب وتفريطهم بسيادة بلدانهم 

والحك���م بغير م���ا انزل الله 
من الح���ق والع���دل ،  نافيا 

صرح المتحدث باس���م أنصار الله »محمد عبد 
الس���الم« أن المبادرات والدع���م الخارجي األميركي 
والس���عودي هو الذي س���اعد نظام عل���ي عبد الله 
صال���ح عل���ى البق���اء واالس���تمرار؛ مؤك���داً على وعي 
الش���عب اليمني لالس���تمرار بالث���ورة، وفي حديث 
خاص لقناة العالم اإلخبارية األربعاء قال: لم يكن 
النظ���ام يوم���ا ما ق���ادرا على مواجهة ه���ذه الثورة، 
ولكن ما س���اعده على البقاء واالستمرار هو الدعم 

الخارجي األميركي والسعودي.
وأضاف »عبد السالم«: »إن سبب إطالة الثورة 
اليمني���ة هو ما تس���مى بالمبادرات التي س���محت 
للنظ���ام بالبق���اء وارت���كاب كل ه���ذه المج���ازر، في 
ظ���ل صم���ت دول���ي وإعالم���ي متعم���د ورهي���ب، 
هدف���ه كبت هذه الث���ورة ألن في بقاء ه���ذا النظام 

بق���اء المصلح���ة للوالي���ات المتحدة ولمش���اريعها 
االستعمارية في المنطقة وكذلك للنظام السعودي 

الذي يرى في هذا النظام مصلحة لبقائه«.
أم���ا فاقد الشرعية »صالح« فال يخامره ش���ك في 
أن »المجتمع الدولي« غير جاد في الضغط إليقاف 
مجازره ضد أبناء بلده ولذا يستمر صالح في هزلية 
االس���تهتار وتضييع الوقت وبع���د أن رفض مرات 
عدي���دة التوقي���ع عل���ى المؤام���رة  الخليجي���ة التي 
تمنحه ضمانات بعدم المس���اءلة على الجرائم التي 
يرتكبها بشكل يومي، ها هو يلوح للمجتمع الدولي 
بقبول التوقيع عليها مشترطا هذه المرة ضمانات 

دولية تدفع عنه شبح المحاكمة والمالحقة.
مجازر النظام التي حصدت عشرات الشهداء 
ومئ���ات الجرحى خ���الل األيام الماضية وش���ملت 
اختطاف النس���اء وتعذيب الجرح���ى وقتلهم بدم 
ب���ارد، أجب���رت القائمي���ن عل���ى بع���ض الهيئ���ات 

منظم���ة  وطالب���ت  بصال���ح  للتندي���د  الدولي���ة 
العف���و الدولية بعدم منح األخي���ر أي ضمانات، 
مؤك���دة عل���ى مالحق���ة مرتكب���ي المج���ازر ض���د 
اإلنس���انية ومس���تخدمي العنف ضد المدنيين 
والمتظاهرين الس���لميين، رافض���ة مقايضة »نقل 
الس���لطة« برف���ع »الحصانة«، وش���ددت منظمة 
العف���و الدولية على ضرورة أن ال ينص أي اتفاق 
لنق���ل الس���لطة عل���ى توفي���ر حصان���ة للمتورطين 
ف���ي عملي���ات إع���دام خ���ارج القان���ون، وتعذيب 
وخف���اءات قسرية. وقال مدير المنظمة بالشرق 
األوسط وشمال أفريقيا مالكولم سمارت : يجب 
أال يعطى صالح حصانة حتى يتنازل عن السلطة، 
داعي���اً مجل���س التع���اون الخليجي  إلى س���حب 
البند المتعلق بالحصانة من مبادرته، ومش���دداً 

على مجلس 
م���ن  أل ا

ح���ذر الملتقى الع���ام للتنظيم���ات الثورية في 
»آن���س« من س���ماهم مرتزق���ة وبقايا نظ���ام علي 
عبد الله صالح من المساس بالثوار المختطفين، 
مش���يًرا إلى إن ش���باب الث���ورة لن يقف���وا مكتوفي 
األي���دي. وق���ال الملتق���ى: إن اختط���اف الث���وار 
عم���ل حقير وجبان يتنافى م���ع كل القيم الدينية 

واالجتماعية، ويلحق العار والخزي بمرتكبيها.
وكان���ت اللجن���ة التحضيري���ة للملتق���ى العام 
للتنظيم���ات الثورية قد عق���دت اجتماعا اليوم 

وقف���ت في���ه أم���ام المجزرة الت���ي ارتكبه���ا نظام 
صال���ح ض���د المتظاهرين يوم الثالث���اء في صنعاء 
بمنقط���ة القاع، حيث س���قط س���تة قتل���ى وأكثر 
م���ن50 جريحا، وتم اختطاف عدد من الش���باب 
الجرحى بينهم 8 نساء، األمر الذي يثبت »مدى 
همجية وس���قوط النظام وبقاياه أخالقيا وقيميا، 
متجاوزين كل الع���ادات والتقاليد اليمنية التي 
تح���رم االعت���داء عل���ى الم���رأة« بحس���ب البيان 

الصادر عن الملتقى.
وقد أش���اد الملتقى العام للتنظيمات الثورية 
بالمآثر البطولية التي ينجزها الثوار في تصعيدهم 

الث���وري ف���ي الطري���ق نحو الحس���م، مؤك���دا على 
سلمية الثورة واس���تمرارها حتى تحقيق أهدافها 

ومبادئها كاملة.
الع���ام  الملتق���ى  أدان  الس���ياق  ذات  وف���ي 
للتنظيم���ات الثوري���ة بمحافظ���ة الحدي���دة م���ا 
تع���رض له عضو اللجن���ة التحضيرية بالمحافظة 
وليد العامري من اعتداء بالطعن بالسالح األبيض 
م���ن قب���ل بالطجة مس���لحين أمام بواب���ة جامعة 
الحديدة ظهر االثنين الماض���ي. وحّمل الملتقى 

م  لع���ا ا
للتنظيمات 
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لم يعد »التمرد« التهمة األولى للحوثيين في قاموس النظام 
ومؤيديه، وحلت بديال عنها تهمة التحالف مع على محسن! 
النظام حتى وقت قريب، وبتأييد األخير  أنه أحد أركان  مع 
للثورة اتجهت األنظار صوب الحوثيين، وسط ترقب وتساؤل 
الفرقة وأركان  الموقف الذي سيتخذونه إزاء قرار قائد  عن 
حرب النظام المؤيد لثورة الشباب. وفيما كان بعض الناس 
وتدعو  بالثورة  ستكفر  الحوثي  الملك  عبد  أنصار  أن  يتوقع 
علي  ن���زول  على  ا  ردًّ ال��س��اح��ات،  م��ن  لالنسحاب  أن��ص��اره��ا 
حملة  سيقودون  أنهم  آخ��رون  اعتقد  إليها،  األحمر  محسن 
على  الثورة  فتنقسم  الساحات،  داخل  الفرقة  لقائد  مضادة 
نفسها، وفي مقابل القوى المستقلة التي سيؤيد »الحوثيين« 
لهم،  المضاد  الخندق  في  حلفائه  وبعض  اإلص��الح  سيقف 
محسن  على  نزل  هل  السؤال:  على  اإلجابة  ستكون  عندها 

ا وال طائل تحته، ويصبح  لتأييد الثورة أم للتآمر عليها؟ عبثيًّ
ويتحول  ال��س��اح��ات،  وح��دة  بشقِّ  متهمون  »ال��ح��وث��ي��ون« 
الجنرال إلى ضحية بعد أن تخّلص من الكرة ورماها في مرمى 

اآلخرين!..
المراقبين  على  ال��ط��اول��ة  قلب  »ال��ح��وث��ي��ون«  استطاع  لقد 
والمحللين، وخيبوا توقعات توقعاتهم، حين قرروا االستمرار 
به نفسه،  ألزم  بأكثر مما  يلزموا علي محسن  الثورة، ولم  في 
وهم على قناعة أن الثورة كفيلة بتطهير من صدقت توبته، 
وقدم البراهين على ذلك، ولم يطلبوا من قائد الفرقة أكثر من 
االعتذار للشعب اليمني، عما سبق وشارك فيه أيام الحروب 

الست على صعدة.
للنيل من  فتئ يستغل ماضي »علي محسن«  فما  النظام  أما 
وعلي  أنهم  وي��رى  خاصة،  »الحوثيين«  عامة  الثورة  شباب 
محسن قد سكروا برغبة الوصول إلى كرسي السلطة، فتناسوا 
خالفاتهم، وأّجلوا ثاراتهم. وثمة من يروج في صفوف المواالة 
أن حروب صعدة كانت مسرحية متفق عليها بين الجانبين، 
إلسقاط  تمهيدا  الجيش  وإضعاف  النظام،  استنزاف  هدفها 

الرئيس، واالستيالء على السلطة.
وفي الجهة المقابلة ثمة تسريبات تتهم »الحوثيين« بالعمالة 
ال��ج��م��ه��وري، وُي��ع��زي مراقبون  ال��ق��وم��ي وال��ح��رس  ل��أم��ن 
المعارضة  أح���زاب  انسجام  ضعف  إل��ى  التسريبات  تلك 
الطرفين  وتباين  »الحوثيين«،  مع  للثورة  المؤيدة  والقوى 
اليمني  ال��ك��ات��ب  تصريحات  ت��خ��رج  وال  ال����رؤى،  بعض  ف��ي 
المقيم في واشنطن منير الماوري التي اتهم فيها أنصار عبد 
تبنتها  منظمة  حملة  عن  علي  أحمد  بمغازلة  الحوثي  الملك 
على  الضغط  بهدف  المعارضة،  على  نفسها  تحسب  أطراف 

»الحوثيين« إلجبارهم على القبول بسياسة اللقاء المشترك.

من  إلكتروني مقرب  موقع  نشر  تقريًبا  من شهر  أكثر  وقبل 
جانب  إل��ى  بالمشاركة  »الحوثيين«  يتهم  خبًرا  المعارضة 
الحرس الجمهوري في الحرب الدائرة بمديرية أرحب شمال 
شمسان  الشيخ  حينها  نفاه  ال��ذي  الخبر  صنعاء،  العاصمة 
الشيخ  ج��دد  السابق  للخبر  نفيه  معرض  وف��ي  نشطان،  أب��و 
أبو نشطان تأييده لثورة الشباب السلمية، رافًضا في الوقت 

نفسه االنجرار إلى العنف والحرب األهلية.
من  مقربة  أط���راف  استغلت  بصنعاء  التغيير  ساحة  وف��ي 
المعارضة انتقال مجموعة من شباب الثورة من جولة ال�20 
أمام الجامعة القديمة إلى داخل الساحة األصلية، فيما يبدوا 
أنه تصرف وقائي منهم، بعد أن رأوا مؤشرات صراع مسلح 
في تلك المنطقة � فانتقلوا حتى ال تهدر حياة شبابهم، وتراق 
الصراع،  طرفا  كالعادة  منها   سيتبرأ  مواجهة  في  دماؤهم، 

ويحمل كالهما اآلخر مسؤولية ضحاياه.
الساحة فيما وراء جولة عشرين التي توسع فيها شباب الثورة 
التي  للثورة  التنظيمية  اللجنة  اع��ت��راف  عن  بمعزل  ظلت 
رفضت إزالة الحواجز اإلسمنتية، ورفع عناصر التفتيش بين 
الساحتين، وإثر ذلك  تعامل العبض  مع األمر كفرصة إلثارة 

الغبار حول موقفهم من الثورة.
  »الحوثيين« وبعيدا عن االتهامات السابقة  يجدون أنفسهم 
محكومين بقضية ومسار َشنَّت عليهم بسببه ستة حروب، 
ولو كانوا سيساومون عليها يوما تحت أي ظرف لكان ذلك 

خالل الحروب الست، بحسب تأكيداتهم.
الرؤية  كانت  أو  شخصي  منظور  من  يتعاملون  كانوا  ول��و 
إلى  باالنضمام  محسن  على  ق��رار  لكان  واضحة  غير  لديهم 
ما  ولكنهم  لديهم،  ل��أوراق  خلطًا  المواقف  أكثر  هو  الثورة 
زالوا حريصين على تقديم أنفسهم خارج نطاق االصطفافات 

لشخص  التزام  أي  من  ِح��لٍّ  في  أنفسهم  معتبرين  السابقة، 
الشبابية  الثورة  إط��ار  خ��ارج  معارضة،  أو  سلطة  ح��زب  أو 

الشعبية.
وحالًيا يعملون مع القوى المستقلة في الساحات على إيجاد 
الثورة فرصة االنطالق وتعريف  الثالثة، وقد أعطتهم  القوة 
المجتمع بأنفسهم، بعيًدا عن الصورة التي رسمها لهم اإلعالم 
أثبتوا مرونة  الست، وقد  الحروب  الرسمي خالل سنوا ت 

كبيرة، واجترحوا سلوكا نال إعجاب الكثيرين في الساحات.
سيجدون  »الحوثيين«  أن  يعتقد  الناس  بعض  كان  وفيما 
تيار مدني، كسر  إلى  التحول من جماعة مسلحة  في  صعوبة 
أح��زاب  بها  سبقوا  بسرعة،  التوقعات  ه��ذه  الحوثي  اتباع 
المشترك التي لم تلتحق بالثورة إال بعدهم، كما راهن بعض 
»ضيق«!  مذهبي  فكر  أصحاب  »الحوثيين«  على   الناس 
في  لهم  المخالفين  مع  يلتقوا  لن  وبسببه  ب��اآلخ��ر،  يقبل  ال 
الرأي والتفكير، فكانوا   أكثر مرونة وقبوال باآلخر أكثر من 
غيرهم، وحين نزلوا إلى الساحات حرصوا على محاورة القوى 
التعاون معها، بعيدا عن منطق إما  المختلفة، ومد جسور 

أن تكون معي أو ضدي.
وكما   شخصية،  ليست  قضيتهم  أن  »الحوثيون«  وي��ق��ول   
علي  مع  ليسوا  فهم  لشخصه  علي  أحمد  ضد  ليسوا  أنهم 
بمغازلة   يتهمهم  من  فإن  ثم  من  منصبه.  أو  لذاته  محسن 
مع  بالتحالف  يرميهم  عمن  يختلف كثيًرا  ال  الحرس  قائد 
مراقبين  بحسب  الهدف  الحالتين  كال  وف��ي  الفرقة،  قائد 
الضغط السياسي وجرهم إلى مربع المساومة السياسة بعيدا 
عن أهداف الثورة الشبابية في إرساء قيم العدل والمساواة 
واستعادة حق الشراكة والحرية والحفاظ على سيادة البالد 

واستقاللها.

خرج الشباب إلى ساحات وميادين التغيير بطرق سلمية وخطى ثابتة، حالمين بغد 
أفضل، حاملين رؤوسهم على أكفهم في سبيل الله، من أجل تحرير الوطن من الطغاة 
والفاسدين والمستبدين، ناهبي الثروات، مصاصي الدماء، مثيري الحروب، خرجوا 
بطرق سلمية ليحركوا ضمائر الشعب الميتة؛ فكانت جمعة الكرامة، جمعة بعث 
األرواح والضمائر من مبعهثا وسباتها؛ فباطن األرض خير من ظاهرها مع حياة بال 
عزة فيها وال كرامة وال حرية، وبالفعل لقد زلزلت دماء الكرامة عروش الظالمين، 
وما علينا إال أن نقف وقفة إجالل وإكبار لكل قطرة دم زكية أريقت على تراب هذا 
الوطن ثمنا للحرية، وانتصارا للحق، وترسيخا لمبادئ العدالة، وحدثت األحداث ، 
وجرى ما جرى من محاولة التفاف، واللعب باألوراق السياسية، والعزف على وتر 

القبيلة والعسكر.
استغل النظام المتهالك ماضي شركائه باألمس، وجاءت المؤامرة الخليجية؛ ليرتمي 
دوام��ة  في  الثورة  شباب  أدخلوا  وبعدها  الوطن،  همه  ليس  من  أحضانها كل  في 
قال  بل  ال..  المشترك،  وّقع  النظام، ومرة  قبل  وأخرى  النظام،  تارة رفض  عجيبة، 
المشترك، ال ال.. بل تأخر المشترك، رفض المشترك، ثم سافر الزياني، ورجع الزياني، 
والتقى  بالسفير،  القائد  التقى  السفير،  قال  للمبادرة،  أضافوا  المبادرة،  ُعّدلت  ثم 
مصدر  الرئيس،  وظهر  الرئيس،  ورج��ع  بالسفير،  الشيخ  التقى  بالسفير،  النائب 
نوا مجلسا، رفضوا  يقللون، كوِّ يؤكدون، ومحللون  ينفي، محللون  يصرح، ومصدر 
العلماء، قالت قناة كذا، كذبت قناة  العلماء، قال  المجلس، خرجوا، رجعوا، أفتى 
صوفان،  مدينة  ضربوا  النار،  وقف  إلطالق  وساطة  الحصبة،  في  اشتباكات  كذا، 

أوقفوا الضرب، قتلوا، سفكوا...الخ.
أبويتكم  ات��رك��وا  أم��رن��ا،  سنتدبر  وشأننا  اتركونا  أنفسكم،  في  الله  اتقوا  ه��ؤالء  يا   
إال  الساحات  إلى  أخرجنا  فما  فاتركونا،  ثورتنا  تؤيدون  فعال  إن كنتم  ثورتنا،  على 
وادعاء  الذات،  وحب  واألنانية،  والجشع،  المنصب،  وحب  والتسلط،  االستبداد، 

الكمال، والوصاية على أبناء الشعب.
في هذه المرحلة الحرجة التي يتساقط فيها خيرة شباب اليمن نؤد ونقول: اتركونا، 
اليمن اليوم يحتاج إلى دستور جديد، إلى رئيس جديد، إلى وجوه جديدة، إلى قيادة 
ال  تضليل،  وال  وال خداع  فيه  مكر  ال  إعالمي صاح،  إلى خطاب  عسكرية جديدة، 
خطاب  الشعب،  كل  للشعب،  خطاب  إل��ى  نحتاج  ألشخاص،  تمجيد  وال  تخوين 

يعترف باآلخر، خطاب يقرب وال يبعد، يجمع وال يفرق.
يجّيرون  وال  الئم،  لومة  الله  في  يخافون  ال  دين صادقين،  علماء ورجال  إلى  نحتاج 

الدين حسب األهواء والمصالح الشخصية، وال يمجدون األشخاص واألحزاب.
جديدة،  ووج��وه  جديدة،  مدنية  ودول��ة  جّدّية،  ونظرة  جديدة،  عدالة  إلى  نحتاج 

ورؤى سياسية وتعليمية واقتصادية جديدة، نحتاج إلى تفكير ثوري جديد.

جمعة  الكرامة،  جمعة  في  شهيًدا   50 من  أكثر 
البذل  جمعة  الحياة،  إع���ادة  جمعة  ال��ش��ه��ادة، 
النظام،  أسقطت  التي  الجمعة  تلك  والتضحية، 
الباسقة  اليانعة  ال��ث��ورة  ش��ج��رة  روت  ال��ت��ي  ه��ي 
مستمدين  الجمعة، كنا  هذه  في  دوما  المرتفعة 
ال��ل��ه ناصر  ب��أن  ال��ل��ه وح���ده، وثقتنا  ال��ع��ون م��ن 
أي  م��ن  ال��ع��ون  ننتظر  وال  ألح���د،  ننتظر  ال  ل��ن��ا، 
أيدينا  نمد  وال  خارجية،  أو  داخلية  س��واء  جهة 
الطغاة  بالله وحده، خرجنا ضد كل  ثقتنا  ألحد، 
على  ونحن   خرجنا  الثروات،  وناهبي  والفاسدين 
النظام يسقط؛ ألنه قد طغى،  بأن هذا  بالله  ثقة 
في  البالد  وأدخ��ل  وش��رط،  وقتل،  وفسد،  وتجبر، 
حروب وصراعات على مدى سنوات حكمه؛ فمن 
حرب المناطق الوسطى إلى حرب صيف 94 إلى 
إلى  ش��ردوا  اليمن  أطفال  الست:  ح��روب صعدة 
واليابس،  األخضر  أكلوا  الفاسدون  الجوار،  دول 

نهبوا ثروات الوطن، همهم جمع األموال، وزيادة 
باعوا  ال��خ��ارج،  ب��ن��وك  إل��ى  وتحويلها  األرص����دة، 
األمريكيين،  للصهاينة  وبحًرا  ا  وج��وًّ أرضا  الوطن 
ع��روش  ت��ه��اوت  الجمعة  تلك  ففي  وت��ن��اس��ون��ا؛ 
تلك  في  الفاسدين،  شرعية  وسقطت  الظالمين، 
عارية، وبطريق سلمية،  الجمعة خرجنا بصدور 
وبمشروعية مشروعنا كبيرة، ومرت  بالله  ثقتنا 
األيام، وتداخلت األحداث، وتسربت المؤامرات 
تغيرت  ثورتنا، وعندها  إلى  الداخلية والخارجية 
ستتغير  حتًما  النيات  تتغير  وعندما  النيات، 
تتبدل،  وال  تتغير  ال  ثابتة  بالله  فثقتنا  النتائج؛ 
َينُصرُْكْم  اللََّه  َتنُصُروا  ِإن  آَمُنوا  الَّ��ِذي��َن  أَيَُّها  ﴿َي��ا 
ِبَقْوٍم  َما  ُيَغيُِّر  الَ  الّلَه  ﴿...ِإنَّ  أَْقَداَمُكْم﴾،  ْت  َوُيَثبِّ
التي  الدماء  وألن  ِبأَْنُفِسِهْم...﴾؛  َما  ُيَغيُِّرواْ  َحتَّى 
سقطت في الكرامة طاهرة فال يمكن أن تهدأ، بل 
ستظل وقوًدا للثورة، وبركاًنا ال يهدأ القتالع جور 

الفاسدين.
مسيرة  ب��أن  المتهالك  النظام  تحجج  ما  وكثيرا 
قد  وسلميتنا  وت��ب��دل��ت،  ت��غ��ي��رت  ق��د  ث��ورت��ن��ا 
تحولت، فاتركونا وسلميتنا، دعونا وشأننا، اتركونا 
نفرط  أن  يمكن  وال  عليكم،  وسنحافظ  وسلميتنا 
اتركونا  لنا،  حافظ  فالله  وسلميتنا  اتركونا  فيكم، 

وسلميتنا.
ون��ري��ده��ا  سلمية،  وب��دأن��اه��ا  سلمية،  أردن���اه���ا 
زلزلت  ال��ت��ي  ه��ي  فسلميتنا  سلمية؛  تنتهي  أن 
فضحت  التي  ه��ي  وسلميتنا  الظالمين،  ع��روش 
زيف  التي كشفت  هي  وسلميتنا  الفاسدين،  كل 
الضمائر  أيقظت  التي  هي  وسلميتنا  المخادعين، 
والقلوب، وسلميتنا هي التي أعادت للحياة معنى، 
وسلميتنا هي التي أثارت دفائن عقولنا، وسلميتنا 

هي التي علمتنا معنى حب الوطن.

اتبعنى، واسمعنى،  واخطى بعدي،   : 1- الشراكة 
ونفذ برنامجي.. وما عليك إال أمور، وال تناقشني، 
وكل شي جاهز، وهدفي هدفك،  وكلنا شركاء وشيء 

واحد.
ال��ط��ل��ب وال��وق��ت  ال��ع��الِ��م : م��ف��ت��ي ح��س��ب   -2
والظروف، ومن دفع أكثر احنا معه، ويومك مع 
من غداك، ولو تولى عبد حبشي كان رأسه زبيبة.
3-  الديموقراطية : أنا مرشحكم على الدوام وإلى 
األب��د، أن��ا وب��س، وم��ن ق��ال غير ه��ذا فهو متآمر 

وحاقد على الوطن وخائن لأمة!..
4- التبادل السلمي للسلطة: ديمه ونخلف بابها 
أن  يمكن  ال  األول��ى  والغفلة  التفكير،  والتفكير   ،

نتنازل عنها.
نستدعي  م��ؤت��م��رات،  نعقد  مؤسسي:  نظام   -5
المساكين،  على  نضحك  والصحفيين،  الفضائية 
نعم،  نقول:  العصيرات،  نشرب  نشرات،  ن��وزع 

نرفع اليد اليمنى، نهز الرأس إلى األعلى.. فقط.
6- اإلعالم : بث كل شائعة، تكذيب كل مصدر، 
ُب��َق��ْش،  والشعب داري  ��اع  ال��ل��ه، وِِج��مَّ َوطَ��ْل��َب��َة 

بالصدف.
تقديم  في  ونسرع  الغير،  نسمع   : االستقالل   -7
األمن  مجلس  ول��وال  الغير،  يسبق  ما  قبل  ال��والء 

للثورة ما عاد بقي ثوري.
وهي  الحمراء،  الخطوط  تتجاوز  ال  الحرية:   -8

تحت كل شيء.
9- القانون : اسمع الفندم، وإن أكل مالك، وأخذ 
حقك، وجلد ظهرك، وسرق مرتبك، وباع أرضك، 

َمْك قبل غيرك. وَقدَّ

هل يغازل الحوثيون أحمد علي، أو يتحالفون مع علي محسن

ماذا نحتاج يا شباب اتركونا وسلميتنا

تعريفات شعبية

؟!

؟!

رزق حـــمـــيـــد 

تواجد عسكري أميركي في عدن

من كالم »فخامتك«
في  العسكري  التواجد  من  بغيتها  إلى  أمريكا  وصلت 
تمر  مهم  مائي  مضيق  على  تسيطر  التي  ع��دن  مدينة 
من خالله ثالثة ماليين برميل من النفط يوميا، حيث 
وصيادين  ب��ح��ارة  ع��ن  نقال  صحفية  م��ص��ادر  تناقلت 
محليين تأكيدهم وجود قطع بحرية أجنبية على مسافة 
قريبة من سواحل مدينة عدن ومضيق باب المندب, 
إضافة إلى سواحل جزيرة سقطرى كبرى الجزر العربية 

الواقعة في الجهة الشرقية من خليج عدن.
في  ع��دن  م��ن  ال��ص��ادرة  »األم���ن���اء«  أسبوعية  ونقلت 
عددها األخير عن مصادر وصفته���ا بالموثوقة أن بارجة 
أمريكية قد رست في منطقة الغاطس بميناء عدن عند 
الساعة التاسعة والنصف مساء االثنين الماضي، دون 

اإلشارة إلى المهمة التي قدمت من أجلها البارجة.
وكان مقر إبحار تلك السفينة منذ أشهر خلت في باب 
بمصلحة  مصدر  عن  الصحيفة  نقلت  وق��د  المندب، 

خفر السواحل اليمنية أن العمليات المشتركة أُبَلغت 
بعد وصول البارجة إلى منطقة الغاطس، ولم يعلن عن 
إلى  الباخ��رة األميريكية  التي من أجلها قدمت  المهمة 
قدمت  قد  نفسها كانت  البارجة  أن  إلى  عدن! مشيرا 
إلى الساحل القريب من منطقة معاشيق في 29 رمضان 

الفائت بعد إنجاز مهمة في أبين.
وكانت صحيفة الطريق الصادرة من عدن قد تحدثت 
العسكرية  البحرية  ق��ي��ام  ع��ن  )ح���زي���ران(،  يونيو  ف��ي 
»بوكسر«  للسفينة  الحربية  البحرية  بنشر   األميركية 
في مياه خليج عدن, وهي سفينة هجومية وتعد إحدى 

أحدث وأهم قطع أسطول البحرية األميركية.
ونتساءل هنا بصوت عال: ماذا بعد؟ ألم يعد من شك 
إلى  تسعى  المتحدة  ال��والي��ات  ب��أن  المنصفين  يساور 
بسط نفوذها العسكري على بالدنا، لم تعد هذه الدولة 
بجديد،  ليس  أم��ر  وه��ذا  سيادتنا،  تحترم  المتجبرة 
ولكننا سنواجه هذه األحداث اليوم وغدا بدرجة الوعي 

ذاتها التي تسلحنا بها أوال.

التوعية الثورية / متابعات

إليها،  انتبه  قد  يكن  لم  لسانه  من  فلتات  المنصرم  األحد  يوم  الرئيس  خطاب  في 
فبعد أن كان قد مج أسماعنا بكذبة أن الحرب في صعدة ضد من يحاولون إعادة 
حكم اإلمامة، ولكنه في كلمته األخيرة يقول عن أبناء صعدة: »لم يكن هناك برنامج 

لشيء«، وسوف يعود الحقا لممارسة هواية الدجل، بروح يهودية، وأياد مسلمة.
ثم يقول »فخامته«: »وفي نهاية المطاف سيرحلوا، ألن من خان الوطن، وخان الثورة 
قائمة على مبادئ، وهناك رجال  قائمة على مبادئ، والوجدة  الثورة  سيرحل، آلن 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه«. نعم صدقت يا »فخامتك«، وال تنس ما نطقت به، 
فلست ببعيد عمن خانوا الوطن، وخان الثورة، وثمة من صدقوا الله حقا، ولكنك 

لست منهم.
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أسبوع ثوري

أعلنت تأييدها

صالح يطلب

الملتقى العام

ال إل���ه  إال الله، س���لمية س���لمية، الله أكب���ر،  يا للعار يا 
للعار س���لمية تضرب بالنار، رافعي���ن العديد من صور 

الشهداء وفي مقدمتهم الطفل انس السعيدي.
ف���ي حين المس���يرة  الت���ي توجهت ا إلى ش���ارع تونس 
و س���كان ش���عوب يس���تقبلون المتظاهري���ن بال���ورود 

ويرشون عليهم الماء.
انفج���ارات  دوي  الماضي���ة   الليل���ة  س���ماع  وق���د 
واش���تباكات متقطع���ة بح���ي صوف���ان و انفج���اران في 
ش���ارع 16 بج���وار جام���ع القبة الخضراء غرب س���احة 
التغيي���ر بصنعاء في حي���ن تصاعد أعم���دة الدخان من 
وس���ط منطقة الحصبة شمال صنعاء بالقرب من مبنى 

شركة طيران اليمنية.
وفي صباح االثنين  خرجت مس���يرة حاش���دة  نسائية  
باتجاه ش���ارع الس���تين  تنديدا بالجرائ���م التي يرتكبها  
أزالم النظ���ام   المتهال���ك   وخصوص���ا الجريم���ة الت���ي  
س���قط فيها  الشهيدة  عزيزة  عبدة عثمان )52 سنة (
في  مدينة تعز وهي أول امرة تس���قط في مسيرة سلمية، 
كما اكدن على حرصهن في  المشاركة الفاعلة في صناعة 
الث���ورة  اليمنية،  وصمن البرنام���ج التصعيدي تجاوز 
شباب الثورة  كل الحواجز والخطوط الحمراء بمسيرة 
مليوني���ة انتص���رت عل���ى الرص���اص ب���اإلرادة واإليمان 
بعدالة القضية وسط هتافات للوطن والثوار يتعهدون 
للش���هداء بمحاكم���ة القتلة وإس���قاط النظ���ام القمعي 

والمضي في الثورة حتى تحقيق حلمهم في يمن جديد.
وق���د صرح المستش���فى الميداني أن ق���وات النظام 
القمعي اس���تخدمت مضادات الطي���ران واآلر بي جي في 

االعتداء على المتظاهرين الس���لميين.
وفي أول يوم من األس���بوع الثوري  خرجت  السبت 
مس���يرة حاش���دة لمواصلة التصعيد الثوري الس���لمي 
واثبات بان الش���باب قادرين على تعدي كل الخطوط 
الحم���ر في إش���ارة واضح���ة للنظام على مقدرة ش���باب 
الث���ورة الس���لمية على الحس���م الث���وري الس���لمي التي 
دع���ت لها اللجن���ة التنظيمية لش���باب الث���ورة حيث 
أعتدي على المس���يرة السلمية من قبل النظام القمعي 
ومناصري���ه  عن���د جول���ة عص���ر وقد س���قط ع���دد من 
الشهداء ومجموعة كبيرة من الجرحى بالرصاص الحي 
والغازات الس���امة و الجدير بذكر أن المسيرة واصلت 

خط سيرها رغم االعتداءات. 
 ف���ي حين  س���قط جرحى في إطالق ق���وات النظام النار 
م���ن مبن���ى رئاس���ة ال���وزراء ومبن���ى البرلمان ف���ي جولة 
عص���ر غ���رب صنع���اء بعد فش���لها ف���ي إعاقة المس���يرة 
بالغ���ازات والمياه بصنع���اء في حين الرص���اص من كل 
م���كان ُيطل���ق على المس���يرة الس���لمية م���ن جولة عصر 
وقناص���ة متمركزين على مبن���ى وزارة الخارجية ومبنى 
مجل���س النواب الجديد  في حين اجتاز الثوار الدروع 
األمنية في جولة عصر، ومقدمة المسيرة تصل إلى أمام 

شركة س���بأفون تحت وابل من الرص���اص الذي ينهال 
على المتظاهرين وقد تم انتش���ار القناصة على أس���طح 
البناي���ات في ش���ارع الزبيري لوحظ  تواجدهم بش���كل 

مكثف على سطح مبنى المستشفى الجمهوري.
ورغم ه���ذا كله إال أن المس���يرة صم���دت وواصلت 
عبر خط س���يرها. وفي مدينه ش���بام كوكب���ان محافظة 
المحويت خرجت مسيره ش���بابية ثورية حاشدة وتال 
المس���يرة حفل جماهي���ري احتفاء بعيد الث���ورة ال 14 
من أكتوب���ر وتخلل الحفل الفني والخطابي العديد  من 

الشعارات الثورية.
كم���ا خرجت األس���بوع الماضي مظاهرات حاش���دة 
بمحافظ���ات تع���ز وذم���ار وش���بوة والحدي���دة  وعدن 
وأب وجزيرة س���قطرى  للمجازر التي ارتكبتها القوات 
الموالية  لصالح وأقاربه بحق تظاهرات ش���باب الثورة 
الس���لمية . فف���ي األربع���اء الماضي خرجت مس���يرات 
حاش���دة ألطفال تع���ز اليوم األربعاء فيم���ا تظاهر نزالء 

السجن المركزي  مطالبين بإسقاط النظام.
وش���ارك عش���رات اآلالف من أبن���اء تعز في مس���يرة 
»الوفاء للش���هيد عزيزة« التي س���قطت األحد الماضي 
برصاص القناصة ،   وجابت المظاهرة عدد من شوارع 
المدين���ة وهي ت���ردد الهتاف���ات والش���عارات المنددة 
بجرائ���م والعنف و القت���ل واإلره���اب الممنهجة ضد 
المتظاهري���ن وبالقصف العنيف لأحياء الس���كنية في 

صنعاء وتعز .
 وأصيب���ت ام���رأة، حين أطل���ق بالطجة صال���ح النار 
بكثافة على مس���يرة في ذمار خرجت للتنديد بالمجازر 
التي ترتكبها قوات صالح ضد ش���باب الثورة في صنعاء 

وفي  تعز.

وج���وب طاعة من أب���اح لأجانب حق قت���ل مواطنيه 
ونهب ثروات شعبه والعبث بأمنه واستقراره.

وانتق���د ش���رف الدي���ن دور العلم���اء ال���ذي اتس���م 
بالس���لبية والقصور خ���الل العق���ود الماضية،محماًل 
إياه���م مس���ئولية تدهور أوضاع األمة حين انقس���موا 
بي���ن صامت أو مروج لسياس���ات الحكام ، كما حمل 
ش���رف الدي���ن الح���كام مس���ؤولية التآم���ر عل���ى دور 
العلم���اء حين عمل���وا على محاصرة رس���التهم وضرب 

أدوارهم في المجتمع .
ونياب���ة عن علماء صعدة � ممن لم يحضروا لظروف 
أمنية � ألق���ى القاضي محمد الشرع���ي كلمة حيا فيها 
الحض���ور وقال أن الظروف التي تمر بها اليمن واألمة 
لم تعد بحاجة إلى مزيد من الكالم ولكنها بحاجة إلى 

مواقف العلماء وحركتهم.
أمريك���ي  الصهي���و  المش���روع  إن  الشرع���ي  وق���ال 
وأع���داء ا ألم���ة يعمل���ون عل���ى تغيي���ب دور العلماء 
الصادقي���ن الربانيي���ن،  وبذل���ك تمكنوا م���ن إضعاف 
قيم الع���زة والكرامة ف���ي نفوس المس���لمين ونجحت 

الثورية رئاس���ة جامعة الحديدة المس���ئولية الكاملة عن 
االعتداء على الناشط العامري.

العام لأمم المتحدة أن األمم المتحدة ترفض  فكرة العفو 
وقال: »انه شيء أس���اسي أال تكون هن���اك حصانة.« وأضاف 
المتحدث باس���م األمم المتحدة لحقوق اإلنسان في جنيف 
أن القان���ون الدولي يحظر العفو عن االنتهاكات الجس���يمة 

لحقوق اإلنسان وفقا لما نقلته وكالة رويترز اليوم . 
ويمثل هذا التصريح باسم األمين العام لأمم المتحدة  
الموق����ف األقوى على مس����توى تصعي����د المجتمع الدولي 
لح����دة خطاباته وتهديداته بخص����وص الرئيس صالح الذي 
أش����عرته المواق����ف الس����ابقة  بالقل����ق البالغ م����ن احتمال 
كونه����ا مؤشرا على تخلي أمريكا وأورب����ا عنه ،وبالتالي بادر 
إل����ى إعالن موافقته على المبادرة الخليجية ولكنه اش����ترط 
س����حب المواقف التي تطالب بس����حب بند الحصانة  عنه 
،وفيما يعقد مجلس األمن جلسته اليوم لمناقشة مشروع 
قرار يدعو إلى نقل س����لمي للس����لطة يواصل صالح ارتكاب 
جرائم����ه مطمئن����ا إلى نفاق المعايير الدولي����ة التي ما زالت 
تراه األنس����ب لتنفي����ذ أجندته����ا وخدم����ة مصالحها، لكن 
تجارب أسالفه ال تشجع على االطمئنان إلى أمريكا وارويا 
ولن يطول الوقت حتى يس����تنفد صالح قيمته لدى الغرب 
ويذه����ب في طريقه إلى مزبلة التاري����خ ولكن بطريقة أكثر 

بشاعة وبؤسا من حسني مبارك ومعمر القذافي  
وكان���ت المب���ادرة الخليجي���ة الت���ي تبنته���ا دول الخليج 
دعت أط���راف دولية ع���دة إلى  تطبيقها ق���د تضمنت بندا 
خاص���ا بعدم مالحقة عل���ي صالح على الجرائ���م التي ارتكبها 
بحق المتظاهرين السلميين وغيرها من الجرائم التي ألحقها 
نظامه بالش���عب اليمني بما فيها عدم مساءلته عن الثروات 
الت���ي جمعها خالل 33عاما هي فت���رة حكمه الماضية لليمن، 
ه���ذا ويرى ش���باب الثورة ب���أن  المب���ادرة الخليجية كانت 
وما زالت بمثابة الخنجر المس���وم تحو خاصرة الثورة، فيما 
ثمث���ل  للنظ���ام ضوءا أخض���ر  للمزيد من ارت���كاب المجازر 
واالس���تمرار في العقاب الجماعي، مؤكدين بان ال أحد مخول 
م���ن قيادات المش���ترك  أو غيره   التوقيع عل���ى  أي مبادرة 
تعف���ي  ع���ن القاتل، أو تس���امح م���ن نهبوا ث���روات وخيرات  
الوط���ن، فالدم���اء التي أس���فكت ف���ي الح���روب وباألخص في 
ساحات الثورة السلمية  هي دماء أبناء الشعب قاطبة، فيما 

الثروات هي ثروات الشعب لكل مواطن فيه نصيب.. 
نهاي���ة  صنع���اء  بالعاصم���ة  ش���يعوا  اآلالف  وكان 
األس���بوع الماضي 19 شهيداً سقطوا في مجازر لقوات 
نظام صالح و بالطجته تعرضت لها مس���يرات شبابية 

سلمية خالل األيام  األخيرة
ووصل���ت مواك���ب الش���هداء إلى ميدان الس���تين وس���ط 
هتاف���ات بالوف���اء لدمائه���م وبالقصاص العادل م���ن قاتلهم 
وعصاباته، فيما تعهد المش���اركون في التش���ييع بالسير على 
درب الش���هداء والعمل على إنجاح أهداف ثورتهم بإسقاط 

حكم العائلة وإقامة دولة مدنية حديثة.

م���ن جه���ة ثاني���ة وف���ي إط���ار برنام���ج  الملتق���ى الع���ام 
للتنظيم���ات الثوري���ة  ف���ي الحش���د وتنظيم جه���ود الثوار 
ف���ي مختلف الس���احات أس���فر اجتم���اع موس���ع لقيادات 
الملتق���ى  ف���ي )مديرية ضوران آن���س/ محافظة ذمار( عن 
تش���كيل لجنة تحضيري���ة للملتقى بالمديري���ة مكونه من 
13ش���خصا، كما تم في االجتماع الذي حضره مندوبون من 
مناطق عديد وش���خصيات اجتماعية وسياس���ية، تشكيل 
ثالث لجان »إعالمية، ميدانية، سياسية« لتسيير العمل 

الثوري في المديرية.
وتعد ض���وران المديرية الثانية ف���ي محافظة ذمار التي 
يتم فيها تشكيل لجنه تحضيرية بعد مديرية جهران، وما 
زال الملتقى يعمل على لجان تحضيريه في بقية مديريات 
محافظ���ة ذم���ار، وص���وال إلى المؤتم���ر الع���ام للتنظيمات 

الثورية بالمحافظة.
ويذك���ر أن الملتق���ى الع���ام للتنظيم���ات الثورية يضم 
واألكاديمي���ة  السياس���ية  الش���خصيات  م���ن  العدي���د 
والحقوقي���ة والبرلماني���ة، ومنظم���ات مدني���ة وتي���ارات 

وأحزاب سياسية وتنظيمات ثورية شبابية وشعبية.
وقد أس���فر اجتماع موس���ع بمديرية )جهران/ محافظة 
ذم���ار(، ع���ن تش���كيل لجن���ة تحضيري���ة للملتق���ى الع���ام 
للتنظيم���ات الثوري���ة بالمديري���ة من 12 عضوا، برئاس���ة 
األخ أحم���د حس���ين البن���وس )منس���قا عام���ا( واألخ خالد 
قائد الكبودي )نائبا للمنسق(. وفي االجتماع الذي حضره 
مندوب���ون عن أغلب ق���رى مديرية جهران وش���خصيات 
اجتماعية وسياس���ية، تحدث الدكتور عبد الملك عمران 
المنس���ق الع���ام للملتق���ى بمحافظ���ة ذم���ار، عن أس���باب 
انطالقة الثورة.. موضحا في س���ياق حديثه أن كل جريمة 
م���ن جرائم النظام ضد الش���عب تس���تحق ث���ورة لوحدها. 
وقال: إن الثورة ال تعترف بس���قف مح���دد للمطالب غير 
س���قوط كامل للنظام وتغيير جذري ل���كل مناحي الحياة.. 
بما يحقق الوصول إلى الحكم الجيد والرش���يد القائم على 
تكاف���ؤ الفرص وحرية التعبير والنق���د والشراكة في القرار 
والتنفي���ذ والش���فافية والمحاس���بة والمصداقي���ة وع���دم 
التحي���ز. وأكد د.عم���ران أن الملتقى الع���ام للتنظيمات 
الثورية وجد من أجل المش���اركة في صنع رؤية مستقبلية 
للدول���ة المدني���ة الحديثة التي تتحقق ف���ي ظلها المواطنة 

المتساوية والعدالة االجتماعية والنظام والقانون.
من جهته ش���دد د.عبد الواس���ع المخالفي على س���لمية 
الث���ورة والقبول ب���كل األطياف السياس���ية واحترام الرأي 
وال���رأي اآلخر بما يجس���د قي���م وأخالق الثورة الش���عبية 
الهادفة إلى إس���قاط النظام بكل رموزه ومحاس���بة كل من 
أس���اء وافس���د ونهب وأهدر ثروات األجي���ال. واعتبر أن 
الثورة ليس���ت صك ب���راءة وغفران تمنح ألح���د، والقانون 

يحكم الجميع.
ويذك���ر أن الملتق���ى الع���ام للتنظيم���ات الثورية يضم 
واألكاديمي���ة  السياس���ية  الش���خصيات  م���ن  العدي���د 
وتي���ارات  مدني���ة  ومنظم���ات  والبرلماني���ة  والحقوقي���ة 

وأحزاب سياسية وتنظيمات ثورية شبابية وشعبية.

دول االس���تكبار ف���ي ف���رض وصايته���ا عل���ى البل���دان 
العربية واإلسالمية فنهبت ثرواتها واحتلت أوطانها 

واستحلت حرمات أبنائها.
ش���ارك ف���ي االجتم���اع رجال دي���ن م���ن محافظات: 
صنع���اء، حضرم���وت، تع���ز ،حج���ة، صع���دة، عمران 
الج���وف، مأرب، وأمانة العاصم���ة. و حضر الفعالية 
ممثلين عن األحزاب السياس���ية ومنظمات المجتمع 

المدني، وعدد من المثقفين والمواطنين المهتمين.

مجل���س ع���دم قب���ول أي اتف���اق ال ين���ص عل���ى مالحق���ة 
المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة ضد حقوق اإلنسان.
قال دبلوماسي غربي إن مجلس األمن الدولي التابع لأمم 
المتح���دة س���يتبنى نهاية هذا األس���بوع أو بداية األس���بوع 
المقبل مشروع قرار بريطانيا يدين أعمال العنف في اليمن. 
ف���ي األثن���اء بدأ وفد م���ن المعارض���ة اليمنية زيارة لروس���يا 

إلقناعها بإدانة النظام في أي قرار أممي. 
ويدع���و مشروع القرار صالح أو من ينوب عنه إلى الوفاء 
بالتزامه بش���أن التوقيع والتنفيذ الفوري على التسوية التي 
تقرها مبادرة لنقل الس���لطة، سبق أن اقترحتها دول مجلس 

التعاون الخليجي..  
كم���ا يدين مشروع الق���رار ما وصفه���ا بانتهاكات حقوق 

اإلنسان ويدعو جميع األطراف إلى نبذ العنف.
ف���ي هذه األثناء، دع���ا وفد المعارضة اليمني���ة الذي وصل 
إلى موس���كو في وقت س���ابق  روس���يا   إلى تبني موقف إيجابي 
حيال مشروع القرار المتوقع عرضه في مجلس األمن الدولي.
وكان الوفد المؤلف من قيادات بارزة في المعارضة 
اليمني���ة وص���ل إلى موس���كو الثالث���اء، ويض���م األمين 
العام للحزب االش���تراكي اليمني ياسين نعمان، واألمين 
الع���ام لتجمع اإلص���الح عبد الوه���اب اآلنسي، ووزير 
الخارجية الس���ابق محمد سالم باس���ندوة القيادي في 

تحالف اللقاء المش���ترك.
وأبدى صالح األربعاء استعداده لتوقيع المبادرة شرط إن 
يحصل على ضمانات أميركية وأوروبية وتنص المبادرة على 
تسليم صالح السلطة لنائبه وانتقال السلطة بشكل سلمي. 

لأم���م  العلي���ا  المفوضي���ة  أدان���ت  م���ن جهته���ا 
المتح���دة لحق���وق اإلنس���ان بش���دة  »المجازر ضد 
المتظاهري���ن ف���ي اليمن، نتيجة االس���تخدام األعمى 

للقوة من قبل قوات األمن«.
وقال المتحدث باس���م المفوضي���ة العليا روبرت كولفيل 
في ندوة صحفية: إن مئات من األش���خاص أصيبوا ب� »سبب 
االس���تخدام المفرط للقوة ض���د المتظاهرين العزل في مناخ 

يسوده اإلفالت التام من العقاب
وص���رح المتحدث باس���م األمي���ن العام لأم���م المتحدة 
»ب���ان كي م���ون » األربعاء ب���أن األمم المتح���دة ترفض رفضاً 
قاطع���ا من���ح الرئيس اليمن���ي »حصانة قضائي���ة« تعفيه من 

المالحقة القانونية .
وقال مارتن نس���يركي المتحدث باس���م بان كي مون األمين 

من  في كثير  إسرائيل  بني  الله  وب��خ 
مما  ع��ل��ى كثير  ال��ك��ري��م��ة  آي��ات��ه 

كانوا عليه، ومن تلك الصفات 
تفشت  خطيرة  صفة  السيئة 
أيام  في  ال سيما  اليوم،  بيننا 
ولنكون  الشبابية،  ال��ث��ورة 
على  بكم  نقف  وضوحا  أكثر 

ُسوُل  الرَّ أَيَُّها  }َيا  تعالى:  قوله 
َي��ْح��ُزن��َك الَّ��ِذي��َن ُي��َس��ارُِع��وَن  الَ 

ا  ِف��ي الْ��ُك��ْف��ِر ِم��َن الَّ��ِذي��َن َق��الُ��واْ آَمنَّ
ِبأَْفَواِهِهْم َولَْم ُتْؤِمن ُقُلوُبُهْم َوِمَن الَِّذيَن 

لَْم  آَخِريَن  لَِقْوٍم  اُعوَن  لِْلَكِذِب َسمَّ اُعوَن  َسمَّ ِهاُدواْ 
ُفوَن الَْكِلَم ِمن َبْعِد َمَواِضِعِه َيُقولُوَن ِإْن  َيأُْتوَك ُيَحرِّ
َوَمن  َفاْحَذُرواْ  ُتْؤَتْوُه  لَّْم  َوِإن  َفُخُذوُه  َهَذا  أُوِتيُتْم 
أُْولَِئَك  َشْيًئا  الّلِه  ِمَن  لَُه  َتْمِلَك  َفَلن  ِفْتَنَتُه  الّلُه  ُيرِِد 
ْنَيا  الدُّ ِفي  لَُهْم  ُقُلوَبُهْم  َر  ُيطَهِّ أَن  الّلُه  ُيرِِد  لَْم  الَِّذيَن 
ِخْزٌي َولَُهْم ِفي اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم{ )41:المائدة(، 
فوصفهم بأنهم سماعون للكذب، وفي حياتك أيها 
تسمعه  الشخص،  من  الكذب  تسمع  قد  القارئ 
فتعرف مباشرة أنه كذب، تعرف حتى لو لم تجد 
الشواهد في ذلك الوقت على أنه كذب، تستطيع 
أن  يمكن  ال  الناس  من  النوعية  تلك  أن  تجزم  أن 
يأتي منها كالم صادق صحيح، ولم يقل المولى عز 
اُْعْوَن{،  }َسمَّ قال:  بل  الكذب«،  »يسمعون  وجل: 
إلى  ويترجمه  ال��ك��ذب،  يسمع  ال��ي��ه��ودي  ف��ه��ذا 
السريع،  التأثر  صور  من  صورة  في  عملي،  تطبيق 
ذلك  تخدم  نشر  وسيلة  ليغدو  أيضا  ينطلق  وقد 
التي  األخبار  في  يسمع  من  هناك  واليوم  الكذب. 
ما  وه��ن��اك  هنا  م��ن  اإلع���الم  وس��ائ��ل  بعض  تبثها 
يعرف أنه كذب، ومع ذلك تراه يسعى في نشر تلك 

يبرر  دامغة،  حقائق  وكأنها  األباطيل، 
بها مواقفه الخانعة.

فليس  الصادق  المؤمن  أم��ا 
م��ن أول��ئ��ك ال��ذي��ن ق��ال الله 
لِْلَكِذِب{  اُعوَن  }َسمَّ عنهم: 
وه������و ي���ت���أم���ل األح�������داث 
ويبصرها عن كثب، ويعرف 
الشواهد على زيفها، فالباطل 
رداء  ي��رت��دي  أن  ع��ل��ى  ي��ع��م��ل 
دوًما،  الحق  بثوب  فيظهر  الحق 
عبر  ال��ي��ه��ود  استراتيجية  ه��ي  وه���ذه 
األزمان، حيث وصفهم الله قائال: }َيا أَْهَل الِْكَتاِب 
َوأَنُتْم  الَْحقَّ  َوَتْكُتُموَن  ِبالَْباِطِل  الَْحقَّ  َتْلِبُسوَن  لَِم 
َتْعَلُموَن{ )71: آل عمران(، فالباطل عندهم ُيقدم 
ُفوَن الَْكِلَم َعْن َمَواِضِعِه{ )من  في ثوب الحق، }ُيَحرِّ
بأيديهم  الكتاب  يكتبون  النساء(، كانوا  اآلية46: 
ثم يقولون هو من عند الله وما هو من عند الله؛ 
ألن هناك في الحياة الكثير من الناس ممن يسمع 
أنه حق  الكالم ويتعامل مع ما سمع على أساس 
الناس  من  الكثير  وهناك  باطل،  أن��ه  يعلم  وه��و 
شهدها،  التي  الحقائق  كتمان  على  يحرص  ممن 
ركونا  أو  نفسه،  على  خوفا  للناس،  يخرجها  فال 
خطى  تلمس  قد  فيكون  والسالمة،  السكوت  إلى 

اليهود شبرا بشبر، وباعا بباع.
من  الكثير  توصيف  إل��ى  جميعا  ننتبه  ل��م  إن 
في  نقف  أنفسنا  نجد  فقد  ال��ح��ي��اة  ف��ي  مواقفنا 
استحقوا  التي  اليهود  لمواقف  مطابقة  مواقف 
عليها السخط من الله، فنستحق مثل ما استحقوا 
من الغضب واللعنة والمذلة والمهانة، فلنكن على 

وعي دائم، ويقظة تامة.

يسعون  وه��م  ال��ن��اس  بعض  ان��خ��دع  طالما 
سعيا دءوبا نحو طلب النصر لكن من الخارج، 
متناسين أن النصر القادم من الخارج هزيمة، 
وليس بعدها فالح، وبعد أن لعبت بهم القوى 
هاهم  عليها  راهنوا  التي  والدولية  اإلقليمية 
األمن،  مجلس  على  جديد  من  يراهنون  اليوم 
في تخبط مؤسف، وعدم استفادة من تجاربهم 
الفاشلة، ولكن شباب الثورة لهم من الوعي ما 
أن  إذ  سلبوها،  التي  حريتهم  نيل  من  يمكنهم 
من ال حرية له فال حضارة له، فمن المستحيل 
دون  الحضارة  نحو  األمم  من  أمة  تتحرك  أن 
 ، واالس��ت��ق��الل،  ال��ح��ري��ة  رح��ي��ق  تستنشق  أن 
واالستقالل  الحرية  بين  الفصل  يمكن  ال  كما 
بالتأكيد  حريته  على  يحافظ  الذي  فالمجتمع 
يحافظ على استقالله، واالستعمار الذي سلب 
إنما سلب منها  األمة حريتها واستقاللها  من 
إرادة الحضارة والتقدم فأزمة شعوبنا العربية 
اليوم هي الديكتاتورية ولن  تنشأ إال في محيط 
متخلف، والعامل األساسي لسقوط الحضارات 
ه��و ال��ظ��ل��م ب��أن��واع��ه ال��س��ي��اس��ي واالج��ت��م��اع��ي 
القرون  أهلكنا  }ولقد  تعالى:  قال  واالقتصادي 
}وتلك  أخ��رى:  آي��ة  وف��ي  ظلموا{  لما  قبلكم  من 
لمهلكهم  وجعلنا  ظلموا  لما  أهلكناهم  القرى 

موعدا{.
التي  القمعية  األنظمة  ه��ذه  ظهرت  ولقد 
ت��ت��ه��اوى ال��ي��وم م��ن م��رح��ل��ة م��ا س��م��ي بعهد 
االستقالل ، فلم تكن بعيدة عن تخطيط القوى 

االستعمارية فقد سلمت زمام الحكم بيد فئة 
له  المجتمع ومنفصلة عنه ومضمره  في  قليلة 
مشاعرها الوطنية ومنسجمة في خطه الفكري 

والسياسي على الخط الغربي.
فالديكتاتورية هي سبباً لتخلفنا فعلى سبيل 
العربي  ال��س��الم  أن  م��ع��ل��وم  ه��و  ف��م��ا  ال��م��ث��ال 
تصنيف بالد زراعية إال أن معظمها تعاني من 
مجموع  فبنسبة  الغذائية  المواد  في  النقص 
 %3.5 العربية  البالد  في  المزروعة  األراض���ي 
والتصحر  والجفاف  والمجاعة  الفقر  ومشكلة 
في  الزراعي  التخلف  شاهدة بوضوح على عمق 

البالد.
لفرنسا  القمح  تصدر  كانت  التي  فالجزائر 
قبل االحتالل وبعده لسنوات نراها بعد ذلك 
زراعتها  أن كانت  وبعد  فرنسا  من  تستورده 
االحتالل  عهد  في  تحولت  القمح  على  قائمة 
خمر  إلى  ذلك  بعد  ليحول  العنب  زراع��ة  إلى 
مصر  وكذلك  أيضاً  الخارج  إلى  ويصدر  ونبيذ 
ذلك  بعد  نجدها  ال���رز  ب��زراع��ة  ع��رف��ت  ال��ت��ي 
يلقب  الجيدة حتى  األن��واع  القطن ومن  تزرع 
أن  ذلك  وراءه  من  والهدف  األبيض  بالذهب 
المستعمر األوروبي كان ينفذ مخطط بتحويل 
المستعمرة  العربية  البالد  في  الزراعة  نوعية 
إلى النوعية التي تحتاجها أوروبا وليس لحاجة 
الغذائي  األمن  أن  باعتبار  المستعمر  الشعب 
االستقالل  ف��ي  األول���ى واإلرت��ك��ازي��ة  ال��دع��ام��ة 

االقتصادي ومن ثم االستقالل السياسي.
 أما في المجال االقتصادي فالثروة معسكره 

بيد األنظمة الحاكمة والطبقة المترفة حولها، 
العربية  البنوك  ف��ي  مكدس  األك��ب��ر  والقسم 
واألمريكية عالوة مع مسألة الديون والقروض 

في البنوك الربوية.
في  فهي  والمعدنية  النفطية  ال��ث��روات  أم��ا 
العالمية  ال��ح��رب  الفاسدين..فبعد  جيوب 
األولى قد تغيرت وجهة نظر المستعمر، وبعد 
ووض��ع حقوق   ، األم��م  وتشكيل عصبة  وض��ع 
الظاهر،  في  اإلنسانية  األص��ول  ورعاية  البشر، 
هي  األرض  وجه  على  دول��ة عظمى  قيام  ومنذ 
الواليات المتحدة الغنية بثروتها ، واستالمها 
ال��م��ث��ق��ف��ة؛ ف��ق��د انتقل  ال�����دول  ق���ي���ادة أه���م 
االستعمار من ذلك المظهر المزري إلى مظهر 
مزركش باسم حرية الشعوب، ونبذ االستعمار 
إلى استعمار أدهى وأمر، واتخاذ النفاق والرياء 
سلما لنفس الغايات، بل بصورة أزرى وأوحش 
ملمسا  أحست  متى  القوية  ال��دول��ة  أي  فهي 
أخرى،  دول��ة  في  اقتصادية  م��وارد  أو  سياسيا 
الفتن  شتى  لها  خلقت  استثمارها  وبقصد 
الداخلية والحروب والقالقل  وأغوت أبناءها 
أبناءها  وأب��ع��دت  ضدها،  للقيام  جاراتها  أو 
ونكاية  شراسة  وأغواهم  اإلنسانية،  روح  من 
وغرائزه  شهواته  إرض��اء  لمحض  جلدته  بأبناء 
رقاب  على  وسلطته   ، والمال  الظهور  حب  في 
المادية  ال��وس��ائ��ل  ل��ه  وه��ي��أت  الشعب،  ذل��ك 
وتقديم  وأم��ت��ه،  شعبه  لتكبيل  والمعنوية؛ 
المستعمر  لذلك  سائغة  لقمة  ب��الده  م���وارد 

الغاشم.

ســـمـــاعـــون لــلــكــذب
كيف تصير من المغضوب عليهم

أساس تخلفنا.. الديكاتورية
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ليس ثمة شك في أن أمريكا قد صنعت لها أقبح صورة ليس 
في الوطن العربي بل في العالم كله بسبب عدوانيتها المفرطة، 
نحن  لنا  وبالنسبة  األخ���رى،  الشعوب  على  للحروب  وشنها 
العرب والمسلمين، فإن كره أمريكا من قبل األغلبية الساحقة 
ظاهرة معروفة وسائدة، فهي ال تتردد عن ممارسة أي أسلوب 

من أجل إذالل العرب ونهب ثرواتهم.
الشرق  في  السلمية  العملية  في  »النزيه«  الوسيط  واشنطن 
األوسط تمد إسرائيل باألسلحة، وتستعمل حق الفيتو لحمايتها 

دائما، وتفرض عقوبات على سوريا وتحاصرها.
إنها تمد الكيان الغاصب بالقنابل الفسفورية لتدمير لبنان، 
و  بتدمير  تساهم  إرهابية،  منظمة  لبنان  حزب  أكبر  وتعتبر 
إسرائيل والفلسطينيين  بين  الوسيط  تلعب دور  حصار غزة و 
األم��ن  ق����رارات مجلس  تطبيق  ت��ق��ف ح��اج��ز ض��د  ال��ت��ي  وه���ي 

المتعلقة بالقضية الفلسطينية
في  إس��رائ��ي��ل  ال��ح��ي��ادي��ة« دع��م  و  »النزيهة  أدواره����ا  وآخ���ر 
- لمن ال يعرف- هو كلمة محببة  االستيطان، و«االستيطان« 
أراضي  ومصادرة  احتالل  تعني  التي   الحقيقة  من  للتخفيف 
فلسطينية جديدة، واستقدام مرتزقة من أنحاء العالم ليسكنوا 

بها.
وفي العراق قتلت أمريكا أكثر من »4000000« أربعة ماليين 
الحصار  وفترة  1991م  عام  إلى ضحايا عدوان  باإلضافة  شخص 
البالغ عددهم أكثر من مليوني عراقي في الفترة 1991 و2003م،  
وكل الجرائم السابقة من أهم حوافز العرب لالعتقاد جازمين 
ضد  معا  يقفوا  لم  إذا  العراق  سيكون كمصير  مصيرهم  ب��أن 

أمريكا.
والتدمير  القتل  جرائم  المتابع  على  يخفى  ال  اليمن  وفي 
الذي تنفذه المقاتالت األمريكية ضد اليمنيين في عدد من 
تنظيم  اإلرهاب وتعقب عناصر  بزعم مالحقة  المحافظات، 
اليمنية  الشعبية  الشبابية  الثورة  أفزعت  وق��د  القاعدة، 
واشنطن وحلفاءها في المنطقة، فعمدت إلى ممارسة النفاق 
فتعمد، إلى إبداء مظاهر التعاطف مع ضحايا النظام، لكنها 
بالمقابل تدعم بقاء على صالح في السلطة ليمارس القتل ضد 

في جرائمه،  فأمريكا شريكة صالح  بارد، ولذا  بدم  اليمنيين 
وهي تسعى في الوقت نفسه إلى مخادعة الشعب اليمني، وال 
يستبعد مراقبون أنها ستعمل على توظيف حصول الناشطة 
صورتها  لتحسين  ن��وب��ل  ج��ائ��زة  على  م��ؤخ��را  ت��وك��ل ك��رم��ان 
إليهم  واإليحاء  نقمتهم،  وامتصاص  اليمنيين،  بين  القبيحة 
بتكريم  ق��ام  عندما   - واشنطن  مقدمته  وف��ي   - الغرب  ب��أن 
على  الحصول  في  الشعب  مطالب  مع  يقف  إنما  »كرمان« 
المخطط  وحقيقة  يتفق  ال  ما  وهو  الكريمة،  الحرة  الحياة 

األمريكي الخبيث ضد  اليمن أرضا وإنسانا.
ال��وض��ع ال��م��زري ال���ذي آل���ت إل��ي��ه ص���ورة أم��ري��ك��ا  البلد 
»المنافح« زورا عن مبادئ الديمقراطية والحرية حول العالم، 
آثار  إلى محو  األمريكية  الدراسات واألبحاث  استحث مراكز 

تلك السياسة، أو على األقل التخفيف من حدتها وعواقبها.
وك���ان ب��رن��ام��ج ال��ش��رق األوس����ط ال��ت��اب��ع ل��م��رك��ز ال��دراس��ات 
اإلستراتيجية الدولية في واشنطن قد عقد ندوة في هذا الشأن 
الشرق  مركز  برنامج  مدير  أداره��ا  التي  الندوة  سنوات،  قبل 
األوسط )جون ألترمان(، استضافت الصحفي األمريكي )توماس 

فريدمان(.
وعمله كمراسل  خبرته  واقع  من   - أفاض  األمريكي  الكاتب 
الحديث  في   - وغيرها  وبيروت  القدس  في  أمريكية  لصحف 
عن ضرورة اعتبرها »حتمية«، تتمثل في التواصل مع الشباب 
ال��والي��ات  بين  القائمة  الخطاب  أزم���ة  إدراك  قصد  العربي 
اقترح  العربي، وسبل تجاوز إشكاالتها، وقد  المتحدة والعالم 
الجمهور  لكسب  خ��ط��وات،  سلسلة  المتحدة  ال��والي��ات  على 

العربي الذي يزداد عداء لسياساتها كل يوم. 
النخب  تجاوز  بأنه  عنه  عبر  ما  الخطوات  ه��ذه  من  وك��ان 
مباشرة،  الجماهير  م��ع  التواصل  باتجاه  الحالية،  العربية 
السياسات  على  نقمتها  تجاوز  وسبل  أغوارها،  سبر  ومحاولة 
األم��ري��ك��ي��ة، م��ع م���راع���اة واق��ع��ي��ة اح��ت��م��ال م��واج��ه��ة ه��ذه 
»المبادرة« من قبل التيارات والقوى الحرة والشريفة التي قال 
فيلتمان أنها  تسعى إلى تعميق العداء ونشر صور مغلوطة عن 

الواليات المتحدة في العالم العربي.

العربي  العالم  بين  األفكار«  »حرب  بقيام  فريدمان  وتتنبأ 
واإلس���الم���ي م��ن ج��ه��ة وال���والي���ات ال��م��ت��ح��دة األم��ري��ك��ي��ة من 
المتحدة  الواليات  انتصار  باستحالة  اإلق��رار  مع  أخ��رى،  جهة 
البسيطة  الهوامش  واستمالة  فهم  على  قدرتها  لعدم  فيها، 
أي  في  إشراكها  يجب  التي  تلك  وهي  العربية،  المجتمعات  في 

مشروع تواصلي. 
ويبدو أن المرحلة القادمة التي تشرف فيها المنطقة في الكثير 
من بلدانها على أنظمة مدنية ستشهد لعبة أمريكية أكبر من 
أالعيبها السابقة، فطبيعة الدولة المدنية تستمد من الجماهير 
وتنبثق عنهم، فلو كان الجماهير يوالون اليسار ينعكس ذلك 
اليمين ينعكس ذلك  يوالون  الجماهير  في حكومتهم، ولو كان 
في حكومتهم أيضا، وعلى هذا األساس تركز الواليات المتحدة 
أمريكا  بأن  وإيهامها  الشعبية،  القاعدة  تدجين  على  عملها 
صديقة الشعب، وتقف إلى جانبه، وتساند مصالحه، حتى إذا 
ما انبثقت حكومة عن هذه الجماهير تكون مثلها حالة الوهم، 
فتوالي أمريكا تلقائيا، دون أن تغضب شعبها، وال تثير سخطه، 
كما كان الحال في الزمن الماضي الذي اعتمدت فيه الواليات 
المتحدة على تدجين حكام مستبدين، من خاللهم تحصل على 
ولذا  والنار،  بالحديد  المقموعة  األم��ة  خيرات  من  تريده  ما 
تنفتح الساحات أمام المثقفين في حرب األفكار، فمن سيظفر 
بنصيب األسد في تشكيل وعي القواعد الشعبية هو من سيربح 
المعركة، وبالرغم من أن أمريكا تستعين بآلة إعالمية ضخمة، 

إال أن صوت الحق يظل أوضح وأجلى.
لتجاوز  األمريكيين  والمثقفين  المفكرين  سعي  أن  والحال 
)فلسطين،  اإلس��الم��ي  العالم  على  األمريكية  ال��ح��روب  آث��ار 
الهيمنة  ن��وازع  على  التمويه  ومحاولة  العراق(،  أفغانستان، 
والتوسع الكامنة وراءها، لم تعد تجدي في ظل اختبار الشارع 
الخطاب  وم��راوغ��ة  األمريكية  للمطامع  واإلس��الم��ي  العربي 
شعبية  ممانعة  تنامي  أم��ام  وعجزها  لها،  المغلف  السياسي 
وتعامل  الصهيونية،  الوظيفية  واستطاالتها  للهيمنة  رافضة 
بريبة وتوجس مع أي مشروع  العربية واإلسالمية  الشعوب 

أمريكي، مهما كانت عناوينه المعلنة.

الثورة،  لشباب  الميداني  المستشفى  يقدمها  التي  الخدمات  عاليا  تثمينا  نثمن 
المستشفى  التساؤل:  هذا  نطرح  العظيم،  العمل  هذا  على صفاء صورة  منا  وحرصا 
الميداني  هو الجهة األولى المسئولة عن رصد وتوثيق أسماء وأعداد الجرحى، وهو في 
الوقت ذاته ملزم بإعطاء وإبراز المعلومة ألي فرد يحتاجها من أبناء الشعب، ولكن ما 
يضع عالمة استفهام أن القائمين على المستشفى يحتكرون المعلومة، بل  ويتعاملون 
مع أي شخص يحتاج المعلومة بريبة وكأنه مخبر، ويتوجسون منه خيفة، وكأن وراء 
األكمة ما وراءها، وهل ادعاء الوصاية على أبناء الشعب واحتكار المعلومة إال أحد 
في  والموضوعية  الشفافية  من  مزيدا  نتمنى  ثائرين،  أجلها  من  خرجنا  التي  األسباب 

تعامل  القائمين على المستشفى مع سائر األطباء والمواطنين.

ـــيـــال مــــــن أحــــــــب الـــــحـــــيـــــاة عــــــــاش ذل

أمريكا »النزيهة« تسعى لتحسين »قبحها« وامتصاص نقمة »ضحاياها«

إلى من يهمه األمر

المتوكل يدعو إلى إخراج المسلحين من الساحة

عناصر من الفرقة تطلق النار على المركز اإلعالمي لشباب الصمود

 حـــــمـــــامـــــة
ــــــســــــالح! ال

عبدالسالم المتميز

ي����وًم����ا رأي������ت مـح��ام��ة
س���ؤال ن��ف��ي  يف  ف����دي 
طليقة أن����ت  م���ادم���ت 
من ت��ن��ت��ق��ل��ن  م���ادم���ت 
ب����د إىل م����ا دم�����ت م����ن 
رغ����م احل����واج����ز وامل��ع��ا
ال��رح��ا ت��ش��دي��ن  ال  ل���م 
ابلحبي� األق���ى  للمسجد 
م���دي ج��ن��اح��ي��ك اص��ع��دي
ف����ت����أوه����ت وت����أمل����ت
الفضا ت��رى  أل��س��ت  ق��ال��ت: 
ب�����اهلل ك���ي���ف أط�����ر يف
الفضا ب���اع���وا  ح��ام��ك��م 
الفضا ألم��ري��ك��ا  ب��اع��وا 
األ جت���س���ِس  ول���ط���ائ���رات 
ال���واق���ع ه�����ذا  اكن  م����ا 
م��ن��ذ اع���زنل���ا ح���ي���دًرا
ال��غ��دي��ر ي���وم  نستجب  ل��م 
ل���ك���ن���ن���ا ق���ل���ن���ا أص���ا
ف��������إذا ب�����واق�����ع أم���ي
ايل��ه�����و ب����أق����دام  وإذا 
ي���ت���ج���ول���ون ب��رج��س��ه��م
ن��ه��ش اجل��ن��ود ال��ع��رض يف
بكت م��ص��اح��ف��ن��ا  ح���ى 
خ�������زي جن�������رع س��م��ه
ي���ا أيخ ف���ارف���ع ش���ع���ارك 
يستقم ش���ع���ارك  ف���ارف���ع 
أع��� اإلن���س���ان  أيخ  ي��ا  أن���ا 
مجي� أرى  أط����ر  وأن�����ا 
احل��اك��م��ي��� مج��ي��ع  وأرى 
السفي� أرى  أط���ر  وأن����ا 
ف��ه��و ال��رئ��ي��س ه��و ال��وزي��ر
أش���ق أن  م����ي  وت����ري����د 
ل���و ك��ن��ت أن��ط��ق الن���رى
ل���س���م���ع���ت م�����ي مج��ل��ة
ل���س���م���ع���ت م�����ي مج��ل��ة
ل���س���م���ع���ت م�����ي مج��ل��ة
ل���س���م���ع���ت م�����ي مج��ل��ة
النطلق� أن��ط��ف  ك��ن��ت  ل��و 
تفه� ل��غ��ة  يل  ل��ي��س  أن����ا 
لكن� ن��ط��ق  يل  اكن  ل���و 
احل��اك��م��ي��� لك  ول��ع��ن��ت 
ال��س��اك��ت��ن لك  ول��ع��ن��ت 
احل��م��ا أن  دع������وا  ول�����و 
ف��ل��ي��خ��س��أوا أن���ا ل��س��ت أر
ب��امل��ذ أرىض  ل��س��ت  أن����ا 
أت��ت إن  أخ��ض��ع  ل��س��ت  أن���ا 
أرا ع���ي  ع���ن  وأذود 
وأخ������وض م��ع��رك��ي أق��ا
ال��ائ��ن��ا يف  ف���ط���رة  يه 
أن����وا لك  يف  وغ����رغ����رة 
ال��ش��ع��و ب��ع��ض  دلى  إال 
ع����ي ف���س���ل ت��ارخي��ك��م
م��واق��ف اجل���ه���اد  يف  يل 
أه���وى ادلف����اع ع��ن اهل��دى
انل��ي م���ع  ال���ف���داء  يف  يل 
ف��ب��ذل��ت ن��ف��ي وال��ص��غ��ا
قعد أن���ت���م  ه���ا  وايل������وم 
اهل����دى ن����ر  م����ا  واهلل 
األ م��ن  ري���ح  اهل����دى  وىلع 
وس���ي���ول إف���س���اد ايل��ه��و
أي���ص���ده���ا غ����ر ال���رج���ا
ت��ل��ت��ف ح�����ول ه��دات��ه��ا
ا ل��ل��ه��دى وت��ش��ي��د س�����دًّ
أوم����ا س��م��ع��ت رس��ال��ة األ
به ب��غ��ت  ايل���ه���ود  ح���ن 
امل��س��ي��� ن�����ور  رأى  مل����ا 
ك��ت��ب ال���رس���ال���ة ط��ابلً��ا
ف��اس��م��ع ك����ام امل��س��ج��د
أن���ا ث��ال��ث احل��رم��ن وال���
ع���ف���ًوا أب����ا ج���ري���ل إن���
م��ق��دس��ا لك  بِ����اْس����ِم  أن����ا 
ب���اس���م امل���س���اج���د وامل��ن��ا
ب��اس��م ال���رائ���ع وال��ش��ع��ا
غي� ش��خ��ص  ال  ب���أن  أدري 
أن����ا ب��ان��ت��ظ��ارك س��ي��دي
وارف������ع ش���ع���ارك س��ي��دي
ب���ي���ي وب���ي���ن���ك أم���ة

ف��ي��ه��ا اثل���ق���اف���ة دج��ن��ت
���

ّ
ت��ول وإن  األم�����ر  أط����ع 

حكمه أط���ي���ع���وا  ق���ال���وا 
ب��ئ��س اثل���ق���اف���ة روج���ت
اإلذا ت����ردده����ا  ص�����ارت 
ح�����ى ب�����روض�����ة أمـح����د
ي���اس���ي���دي ف���اك���ر ج��دا
س��ي��دي ش����ع����ارك  ردد 
ىل

ُ
األ ي��ن��ط��ق��ه  ردده 

اذلي ل��ل��ج��ي��ل  ل���ق���ن���ه 
األ دم���ع���ة  ي��م��س��ح  ردده 
أن����ا ق���د ع��رف��ت��ك س��ي��دي
أر ك��ن��ت  م���ذ  م���وج���ة  يف 
الضا م��ن  ع��رف��ت  ق��د  ك��م 
وع���رف���ت ك��ي��ف ه���م اهل���دا
وع���رف���ت م��ن��ط��ق��ه��م وق��و
ت��ذك��� ب��رخ��ت��ك��م  وإذا 
ف����ارف����ع ش����ع����ارك إن���ه
م��ذ أح��ك��م ال��ش��ي��ط��ان خد
وم���ق���اب���ل ال���رج���ن أع���
احل��ك��و لك  هل  س���ج���دت 
ل���ك���ن ص�����وت احل�����ق يف
واإل فالظلم  ارصخ����وا  ق���ال 
األ س��ن��ح��ص��ن  ب��ش��ع��ارن��ا 
األ رصخ��ة  ستبلغ  ول��س��وف 
يس� امل��ج��ن��ون  وال���ع���ال���م 
���

ِّ
ف��أج��اب��ن��ا اتل���اري���خ ق��ل

وغ������دا ب���رخ���ت���ه ي��ط��ر
لك��وح��ة ال���ش���ع���ار  وإذا 
حن��ت��ت ب��ق��ل��ب ال��ق��ل��ب رص
وغ�������ًدا ت����ردده����ا امل��ن��ا
م����ن ح������ول ق����ر حم��م��د
ف��ارف��ع ش��ع��ارك ي��ن��ق��ذ األ
أرى إين  ي����اس����ي����دي 
ي��دّي م���ددت  إين  ي��اس��ي��دي 
أس��� ف����اك  ب����أن  أدري 
العجا اثل��ق��اف��ات  ت��م��ح��و 
وراي������ة ال���رس���ل ال���ك���رام
ف���ارف���ع ش���ع���ارك س��ي��دي

ظلم مل���ن  ال��ش��ع��وب  ت��ل��ك 
قصم أو  ظ��ه��رك  ج���د  ����ى 
ف�����إذا ايل����ه����ودي احل��ك��م
ب���اس���م اتل���دي���ن وال��ق��ي��م
ع���ة وامل��س��اج��د واحلِ��ك��م
احل���رم يف  امل���ن���اب���ر  وىلع 
ع��ّم ال��ظ��ل��م  إن  ال��ص��م��ت  ر  
ح���ّط���م ط���واغ���ي���ت األم���م
خ���رس���وا وي��س��م��ع��ه األص���م
القمم إىل  ال��ط��ري��ق  ع���رف 
ي����ت����ام جي����ت����ث األل�����م
م��ن��ذ ان��ط��ل��ق��ت��م ص��ارخ��ن
ال��ع��امل��ن م��ا ج���رى يف  ق��ب 
حن لك  يف  واهل������دى  ل���ة 
ال��ع��امل��ن يف  ت���ت���اب���ع���وا 
ت���ه���م أم�������ام ال���ظ���امل���ن
ال��س��ن��ن رغ����م  ب��ه��م  رين 
ص����وت اهل������داة اثل��ائ��ري��ن
ع���ت���ه وف����ج����ر م��ب��ن��ي��ن
����ط���ي���ن���اه م���ن���ا دوتل����ن
سجدتن ال��ع��م��ي��ل��ة  م���ات 
»م������ران« أع��ل��ن��ه احل��س��ن
ره������اب  ل��ي��س��ا اعئ���َدي���ن
ج���ي���ال م���ن زي����ف وم��ن
ح������رار أق�����ى امل���رق���ن
����أل ك��ي��ف ي��ا ه���ذا وأي���ن؟
صفحتن أو  ص��ف��ح��ة  ���ب 
اخل��اف��ق��ن يف  ش��ع��اع��ه��ا 
ع��ن لك  تل���م���أ  ب������رزت 
األذي����ن أذن  ويف  خ��ت��ه 
امل��س��ج��دي��ن يف  ج��ه��رة  ب���ر 
احلسن مضطجع  وج����وار 
ال��ق��ب��ل��ت��ن وأوىل  ق���ى 
مقلتيك يف  اهل����دى  وه���ج 
ع�������ن ش���������وق إيل�����ك
يديك ىلع  ال��ق��ري��ب  يف  ���ري 
دلي��ك ب��ل��س��م��ه��ا  ف����إن  ف 
ق��ب��ض��ت��ي��ك يف  رأي���ت���ه���ا 
ف����ايل����وم راي���ت���ن���ا دلي���ك

ف���دع���وت���ه���ا م���ه���ا ت��ع��ايل
ف���اس���م���ي م�����ي س�����ؤايل
وح����ال ن���اح���ي���ة  لك  يف 
الشمال إىل  اجل��ن��وب  أق���ى 
األاعيل جت����وب����ن  ب�����د 
ب���ر وال��ع��س��اك��ر وال���رج���ال
اتل��ل��ي��دة أراض���ي���ن���ا  إىل  ل 
احلبيبة فلسطن  إىل  ���ب 
ف����اجل����و آف�������اق رح��ي��ب��ة
كئيبة ح����رى  دم���ع���ة  يف 
العجيبة ال��ع��رب  وح��ال��ة  ء 
ه�����ذا اهل�������واء امل��س��ت��ع��ار
ابل��ح��ار م���ع  اجل���ب���ال  م���ع  ء 
ادلم�����ار جت���رع���ن���ا  ل����ي  ء 
ن��ه��ار أو  ب��ل��ي��ل  ع������داء 
امل���ش���ؤم حي��ص��ل ب��ال��ص��دف
اخ��ت��ل��ف ب��واق��ع��ن��ا  وإذا 
����ا ب��ك��ف ل�����راف�����ع ك����فًّ
اخل��رف ب��ع��ض  امل��ص��ط��ى  ب 
ع���ن ن��ه��ج خ��ال��ق��ه احن���رف
ل��أس��ف-! ي��ا   - ت��دوس��ن��ا  د 
انل��ج��ف ويف  ك���رب���اء  يف 
وال����رف ال���ط���ه���ارة  أرض 
ووري��������د أم���ت���ن���ا ن���زف
ال��س��ل��ف دي����ن  ذا  وي���ق���ال 
رغ����م اتل���ج���ر وال���ص���دف
اهل���دف إىل  احل���ي���اة  ن��ه��ج 
 أط���ر

ً
����ل���م أن�����ي ف���ع���ا

الرضير الشعب  م��واج��ع  ���ع 
للسفر أريض  ت��ب��ي��ع  ����ن 
�����رجي����ول ف��ي��ه��ا اكألم����ر
ه���و ال���ف���ري���ق ه���و امل��ش��ر
امل���س���ار ف��ل��س��ط��ن  إىل 
اعر لك  يل��غ��س��ل  ص�����ويت 
ل��ان��ت��ص��ار م���ن���ه���ج  يه 
ادلي����ار حت���ري���ر  ب����اب  يه 
مـح����را ت�����ذوب هل���ا احل��ج��ار
أل��ق��ت ب��ص��ه��ي��ون ال��ص��غ��ار
���ت ب��رخ��ة حت��ي ال��ش��ع��ار
لسان م��ي  ول��ي��س  ���م��ك��م 
اس��ت��ان م��ن  لك  لعنت  ���ت 
ج��ب��ان حم���ك���وم  ولك  �����ن 
وه�����م جي����ي����دون ال���ك���ام
م���ة دائ���ًم���ا رم����ز ال��س��ام
ل��ل��ئ��ام ب����اتل����ذل����ل  ىض 
أض��ام أن  أرىض  ل��س��ت  ل��ة 
ح�����ويل ص���ق���ور ط��ام��ع��ة
ف���ع ع���ن ص���غ���اري اجل��ائ��ع��ة
م��داف��ع��ة أم�����وت  ل���و  وم 
م��ت��ص��ارع��ة غ����دت  إذا  ت 
ش��ائ��ع��ة ال����ع����وال����م  ع 
اخل��ان��ع��ة اخل���ائ���ن���ات  ب 
ج��ور؟ أي  ي��وًم��ا  أرض��ي��ت 
وغ����ور م���رت���ف���ع  لك  يف 
وط����ور م���رح���ل���ة  لك  يف 
دور أي  ع��ظ��ي��م  دور 
ث���ور اغر  يف  ف�������داءه  ر 
ت����م وانل�����وائ�����ب زاح���ف���ة
ص���م���ت ون���ف���س خ��ائ��ف��ة
ع�������داء ه���ب���ت ق��اص��ف��ة
ج��ارف��ة ع��ل��ي��ك��م  ج���رت  د 
ال��واق��ف��ة ال���ص���ام���دات  ل 
م��ت��آل��ف��ة اهل�������دى  وىلع 
ق����رآن����ه����ا م���ت���ات���ف���ة
امل��ص��ط��ى اب����ن  إىل  ق���ى 
اخ��ت��ى انل�����اس  يف  واحل�����ق 
���ا ق���د أس��ع��ف��ا

ً
�����رة م���رق

خل�����اص�����ه م��ت��ل��ه��ف��ا
املصطى اب���ن  إىل  األق����ى 
����م���رى جل�����دك أمـح�����ًدا
����ي ق���د رض��ي��ت��ك س��ي��دا
م����رددا ج��ئ��ت  ادلي�����ن  ت 
س����ك وانل����ب����وة واهل�����دى
ئ����ر ق����د رأي����ت����ك م��ن��ق��ذا
رك������م س���ي���ن���ق���ذين غ���دا
أق��ب��ل ج��ع��ل��ت ل���ك ال��ف��دا
ال��ف��دا ل��ك  جعلت  وارصخ 
ال��ظ��ل��م يف  خت��ب��ط  ح����رى 
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شباب الصمود ينعي  وفاة مفتي الجمهورية العالمة محمد أحمد الجرافي
مفتي  ال��ج��راف��ي   أحمد  ب��ن  محمد   ال��ع��الم��ة   القاضي  برحيل  اليمن  خسرت  لقد 
الجمهورية الذي انتقل إلى رحمة الله السبت الماضي عن عمر ناهز ال93  ،  وإننا 
برحيله نشعر بالفراغ الكبير الذي تركه في الساحة العلمية، وكان  فقيد العلم والعلماء 
قد نشأ في مدينة صنعاء ودرس في الجامع الكبير ومسجد الفليحي والمدرسة العلمية 
في مجال  المناصب  من  العديد  تقلد   ، اليمن  يد عدد من كبار مشائخ وعلماء  على 
القضاء ، وفي العام 2000م عين رئيسا لهيئة دار اإلفتاء ،وتتلمذ على يديه عدد كبير من 
العلماء في العلوم الشرعية والفقه واللغة العربية. سائلين المولى عز وجل أن يتغمده 

بواسع رحمته ، وأن يخلفه علينا بأحسن الخالفة.

للفرقة  تابع  جندي  الخميس  أمس  ظهر  أطلق 
في  الصمود  لشباب  اإلع��الم��ي  المركز  على  النار 

ساحة التغيير بصنعاء.
أحد  أن  التغيير  س��اح��ة  ف��ي  إع��الم��ي  م��ص��در  وق���ال 
داخل  إل��ى  مبرر  أي  دون  النار  أطلق  الفرقة  عناصر 

المركز اإلعالمي، ولم ُتحدث إصابات.
إدانتهم  ع��ن  اليمنية  ال��ث��ورة  شباب  عبر  وق��د 
ليس  صارًخا  اعتداًء  وأعتبروه  للحادث  الشديدة 
اليمنية  ال��ث��ورة  على  وإن��م��ا  الصمود  شباب  على 
وساحات التغيير والحرية في مختلف المحافظات.
وحملت اللجنة اإلعالمية في شباب الصمود قيادة الفرقة 
إلى  التنظيمية  اللجنة  الشباب  الحادث، وطالب  مسؤولية 

سرعة ضبط الجاني والتحقيق معه لينال جزاءه الرادع.
يشار إلى أن الدكتور محمد عبدالملك المتوكل 
من  المسلحين  الفرقة  عناصر  »ب��إخ��راج  طالب 

لثورة  المسلحة خدًشا  المظاهر  الساحات واعتبر 
في  وال��خ��ارج«  الداخل  في  إليها  وتسيء  الشباب، 

حوار مع صحيفة كواليس العدد )3(.
بجامعة صنعاء كل  السياسية  العلوم  أستاذ  ودعا  
مكونات الثورة اليمنية إلى الحفاظ على الطابع السلمي 
إلى   تسعى  السلطة  أن  وقال  عسكرتها.  وعدم  للثورة 
شخصنه الثورة وعسكرتها، وإظهارها أمام الرأي العام 
انقالبية.  حركة  وكأنها  وال��دول��ي  واإلقليمي  المحلي 
الشباب  »أولئك  إلى  الثورة  إعادة  ضرورة  على  وشدد 
مدنية  دول��ة  لبناء  التضحيات  أروع  قدموا  الذين 
والمواطنة  القانون  سيادة  على  ترتكز  ديمقراطية، 
المتساوية، واحترام حقوق اإلنسان، والتداول السلمي 
عن  تعبر  ونزيهة،  حرة  انتخابات  خالل  من  للسلطة، 
إرادة المواطنين دون ترغيب أو ترهيب »، منوها إلى 

أن هذا هو ما خرج من أجله الشباب.


