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 استمرار التظاهر والتحرك واالعتصامات السلمية والحرص عىل أن يتم ذلك يف إطار 

شعبي بعيًدا عن الحزبية والطائفية واملذهبية حتى إسقاط النظام.

نظامه  ورموز  استثناء  دون  وأقاربه  الرئيس  هو  بإسقاطه  نطالب  الذي  النظام   

الفاسدين والذين ثبت تورطهم يف قمع وقتل وتجويع هذا الشعب.

 إدانة كل شكل من أشكال االلتفاف عىل مطالب الشباب الثائر أو التحاور مع 

النظام بواسطة السفارات األجنبية.

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

الشعب اليمني.

الضغط  االحتجاجات لفرض  املزيد من  بما يضمن  التصعيد   رضورة 

عىل النظام وبطريقة سلمية وحضارية.

إطالة  عىل  واملساعد  للنظام  املساند  واألجنبي  األمريكي  التدخل  رفض   

بقائه يف الحكم.

خ���رج المئ���ات م���ن ش���باب ثورة س���احة 
التغيي���ر بمحافظة الحديدة صب���اح الثالثاء 
ف���ي  الراجل���ة  الماض���ي  بمس���يرة "الكرام���ة" 
طريقها لمحافظتي حجة وعمران إلى أن تصل 

س���احة التغيير بالعاصمة صنعاء.
وتأت���ي ه���ذه المس���يرة الراجل���ة تضامني���ة 
لمس���يرة الحي���اة التي انطلقت م���ن محافظة 
تع���ز إلى س���احة التغيي���ر بالعاصم���ة صنعاء 
وتعرض���ت العتداءات مس���لحة تس���بب إلى 
إصابة واستش���هاد المئات من شباب الثورة 
وإلع���ادة روح الث���ورة ف���ي س���احات وميادين 

االعتصامات.
وأك���د عض���و اللجن���ة التنظيمي���ة له���ذه 
اله���دف  أن  اإلدريس���ي  إبراهي���م  المس���يرة 
الرئيس���ي م���ن المس���يرة الت���ي أطل���ق عليه���ا 
بع���د  الث���ورة  روح  إع���ادة  إل���ى  "الكرام���ة" 
مح���اوالت إضعافها وانته���اك عرضها، وقال 
ل�"ص���وت الش���ورى": ه���دف ش���باب الثورة 
ب���دأو  الت���ي  الرئيس���ي إع���ادة روح ثورته���م 
يشعرون بأنها بدأت تضعف، ورسالة للعالم 
بأنن���ا ط���الب س���الم ونق���وم بعملي���ة تطبيق 
الفع���ل الثوري ،ورفض الوصاي���ة على الثورة 

من أي مكون كان حزبا أو جماعة أو ائتالف 
تصريح���ات  عل���ى  إقليمي���ا وردا  أو  محلي���ا 
الس���فير األمريكي بصنعاء ال���ذي ظهر ناطقا 
باس���م بقايا هذا النظام، مش���يرا أن مسيرتهم 
استلهاما من مس���يرة الحياة الراجلة لشباب 

ثورة تعز وتضامنا معهم.
وق���ال : إن ش���باب مس���تقلين من س���احة 
التغيي���ر بالحدي���دة عدده���م يزي���د عن 500 
ش���اب نظم���وا ه���ذه المس���يرة الراجلة ضمن 
ش���باب  ائت���الف   ( ه���ي  ائتالف���ات  أربع���ة 
التغيي���ر يمن، وائتالف ش���باب ألجل اليمن، 
وائت���الف ن���واة الث���ورة ،واالئت���الف الوطني 
الحر(،متوقعا زيادة عددهم خالل مرورهم 

عبر المديريات ومحافظتي عمران وحجة .
وأشاد اإلدريسي بصمود وعزيمة الشباب 
الذي تعهدوا المشي حفاة بأقدامهم لتحقيق 
أهداف مس���يرتهم معلنون أنهم س���يزحفون 
عل���ى صدوره���م لتحقيق أهداف مس���يرتهم 
وليلتحموا بإخوانهم الثوار في ساحة التغيير 
بالعاصمة صنعاء، متوقع���ا وصولهم صنعاء 
ما بي���ن )5-6 أيام( بحس���ب ظ���روف الرحلة 

كونها طويلة وطرق وعرة وجبلية.
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أسبوعية - توعوية تصدرها حركة شباب الصمود يف ساحة التغيري بصنعاء

التوعية الثورية / متابعات

التوعية الثورية / متابعات

التوعية الثورية / متابعات

التوعية الثورية / خاص

التوعية الثورية / خاص

مسيرة "الكرامة" الراجلة لشباب الحديدة  نحو صنعاء تؤكد المضي قدما في  العمل الثوري 

مسيرات حاشدة تؤكد رفضها لقانون  الحصانة لصالح ورموز نظامه

"جمعة الكرامة" تعود إلى الواجهة من جديد وسط مطالبات بإعادة ملف القضية إلى النيابة العامةومنتدى الشقائق يدين االعتداءات ويدعو المشترك إلى تحمل مسؤولياته
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األب��ي شعبنا  إرادة  أم���ام  ت��ق��ف  ل��ن  امل��ش��رك  ال��ن��ظ��ام  وأس��ال��ي��ب  وس��ائ��ل 
الثورة أهداف  كافة  حتقيق  حتى  السلمي  النضال  استمرار  ونؤكد  غريها،  شرعية  وال  ثورية  شرعيتنا 

ش���هدت مدين���ة تعز ش���هدت  األربعاء 
مظاه���رة حاش���دة لش���باب الث���ورة رفض���ا 
لقان���ون الحصانة المص���ادق عليه من قبل 
البرلم���ان اليمن���ي وال���ذي يعف���ي الرئي���س 
صال���ح ومعاوني���ه من المالحق���ة القانونية 

،وطالبت بمحاكمة صالح وأركان نظامه .
 وهت���ف المتظاهرون هتاف���ات مطالبة 
بإس���قاط قان���ون الحصان���ة وال���ذي قال���وا 

بأن���ه خيانة لدم���اء الش���هداء ، كما ردادو 
بشعارات مناوئة لحكومة الوفاق.

  هذا وكانت المس���يرة ق���د انطلقت من 
س���احة الحرية وجابت عددا من ش���وارع 
المدين���ة والعودة إلى س���احة الحرية  بعد 
تنفي���ذ وقف���ات احتجاجي���ة إم���ام بع���ض 
المكاتب والمرافق  الحكومية التي تش���هد 

ما بات يعرف بثورة المؤسسات.
 وقام المش���اركون ف���ي المس���يرة بتنفيذ 
وقف���ة احتجاجية أمام ف���رع البنك اليمني 

لإلنشاء والتعمير بش���ارع جمال للتضامن 
يواصل���وا  الذي���ن  البن���ك  موظف���ي  م���ع 
اعتصاماتهم للمطالبة بإقالة  من يتهمنهم 

بالفاسدين.
 كما  نفذوا وقفة احتجاجية أخرى  أمام 
مستشفى الثورة  العام تضامنا مع مطالب 
المحتجين من  موظفو وأطباء المستشفى 

المطالبين بتغيير إدارة مستشفى الثورة

ف���ي مق���ال له ف���ي صحيف���ة الوس���ط )الثورة 
الش���عبية بي���ن حتمية وح���دة الصف 

الهيمن���ة(  ومح���اوالت 
عبد  المخضرم  )السياسي 

الله س���الم الحكيمي ( 
يقول: 

إن م���ا ح���دث ف���ي 
ف���ي  التغيي���ر  س���احة 
العاصمة صنعاء  بعد 

الحياة(  )مسيرة  وصول 
س���احة  م���ن  المنطلق���ة 

)الحرية( بتعز إلى صنعاء بعد مس���يرة راجلة 
اس���تغرقت خم���س أي���ام متواصل���ة وم���ا تال 
ذل���ك من اش���تباكات ومنازعات وصدامات 
مؤس���فة, وم���ا تخل���ل أش���هر الث���ورة 
م���ن  الماضي���ة  األح���د عش���ر 
أح���داث مماثلة في بعض 
أم���راً  يع���د  األحي���ان, 
بال���غ الخط���ورة عل���ى 
واقع الثورة الشعبية 
ومس���ارها  العظيم���ة 
 , مس���تقبلها و
ويس���يء إليه���ا ويش���وه 
صورته���ا الجميل���ة ويؤث���ر 

عل���ى س���لباً عل���ى ق���وة اندفاعه���ا عل���ى طريق 
تحقي���ق أهدافه���ا, ويبدو أن تل���ك األحداث 
المؤس���فة وما س���بقها, وبحس���ب م���ا وصلنا 
م���ن معلوم���ات، ناتج���ة عن إص���رار العناصر 
الحزبي���ة المحس���وبة عل���ى التجم���ع اليمن���ي 
لإلصالح وتشبثهم بغرض سيطرتهم األحادية 
الس���احة   وإدارة  منص���ة  عل���ى  وهيمته���م 
والتعام���ل مع س���ائر التكت���الت والمكونات 
والقوى المش���اركة ف���ي الث���ورة كتابع وملحق 
بها, وتهمي���ش دورها وكبت صوتها وتبهيت 
مش���اركاتها, واإلس���تقواء عليه���ا باإلس���تعانة  

م���ادة )1( يمنح صال���ح ومن عمل معه في 
جميع أجهزة ومؤسس���ات الدولة المدنية 
والعس���كرية واألمني���ة خالل فت���رة حكمه 
حصان���ة كامل���ة م���ن المالحق���ة القانوني���ة 
والقضائي���ة ف���ي أي���ة ش���كاوى أو طلبات أو 
دعاوى قضائية يمكن أن ترفع أو تكون قد 
رفع���ت أمام أي جه���ات قضائية أو إدارية 
داخ���ل الجمهوري���ة اليمني���ة أو خارجه���ا 
وذلك أثناء ممارستهم لمهامهم خالل فترة 

حكمه.

م���ادة )2( يعتبر ه���ذا القانون من أعمال 
السيادة وال يجوز إلغائه أو الطعن فيه. 

في بل���دان العالم يالح���ق القتلة ويحاكم 
المجرمون، فقط في اليمن يمنحون حصانة 
قضائي���ة تغريه���م الرت���كاب المزي���د م���ن 

الجرائم واآلثام ..
معادل���ة ال يصدقه���ا العقل الس���ليم لوال 
أنها تحدث في اليمن ،و تحكي العقل الذي 
تفكر بع���ض األحزاب الالهث���ة وراء سراب 
السلطة ، ما يعطي المشهد بعدا تراجيديا 
اكث���ر غراب���ة، إن صال���ح الذي س���تزف اليه 
ال  القادم���ة  الس���اعات  خ���الل  الحصان���ة 

يعترف بشيء اسمه ثورة وال يبدي أسفا أو 
ندما على ارتكاب جرائم القتل بحق الثوار 
،وم���ا تزال مليش���ياته وعناصره المس���لحة 
تقت���ل وتدم���ر يوميا، ومدينة تعز ليس���ت 
إال ش���اهدا واح���دا على الج���رم الذي امعن 
النظ���ام في تنفي���ذه بع���د توقي���ع المبادرة 
الخليجي���ة ،وقبل أس���بوع فق���ط حصدت 
ثائ���را،   16 أرواح  ل���ه  الموالي���ة  الق���وات 
وخرجت عشرات من شباب مسيرة الحياة 

التي قدمت من تعز إلى صنعاء قبل أيام .

كش���فت اسر "ش���هداء جمع���ة الكرامة" 
عن تلقيه���م عروض مالية كبي���رة من كبار 
المس���ؤولين ف���ي نظام صال���ح كتعويض عن 
أبنائه���م الذي���ن قتل���وا ف���ي جمع���ة الكرامة 
ف���ي ال� 18 من م���ارس من الع���ام 2011م على 
يد مس���لحين تابعي���ن للنظ���ام مقابل عدم 
مطالبته���م بتحري���ك مل���ف القضي���ة م���ن 
جدي���د وس���ط مطالب���ات كبي���رة بتحوي���ل 
مل���ف القضي���ة م���ن المحكمة إل���ى النيابة 
العامة االستكمال التحقيقات واإلجراءات 
القانونية، وايق���اف المحاكمة التي وصفت 

ب� "المهزلة".

وق���ال ع���دد م���ن أولي���اء أمور "ش���هداء" 
جمع���ة الكرام���ة ل���� "التغيي���ر" إن كبار من 
مس���ؤولين النظ���ام قاموا بع���دة محاوالت 
معه���م لتقدي���م التعويض مقاب���ل التنازل 

عن القضية ،
وأك���د أهال���ي "ش���هداء جمع���ة الكرامة" 
انه���م رفضوا تلك الع���روض المالية الكبيرة 
،مجددين تمسكهم بحقهم الشخصي كونه 
ال يح���ق ألي ش���خص أن يتن���ازل عن دماء 
الش���هداء من غير عل���م أهاليهم ،وان ما تم 
االتفاق عليه بين األطراف السياسية بشأن 

الحصانات لرموز النظام ال يعنيهم .
ق���د  وأقاربه���م  "الش���هداء"  أبن���اء  وكان 
اعتصم���وا اليوم أمام وزارة العدل يطالبون 

بوقف المحكمة واع���ادة ملف القضية إلى 
النيابة العامة الس���تكمال كافة اإلجراءات 
المتهمي���ن  م���ع  والتحقيق���ات  القانوني���ة 
وايص���ال باقي المتهمين في القضية الذين ما 

يزالون فارين من وجهة العدالة .
أهال���ي  م���ن  المحتج���ون  ش���دد  وق���د 
"الش���هداء" عن ع���دم التراج���ع عن مطلب 
محاكم���ة كل المتورطي���ن بقت���ل أبنائهم ، 
واته���م أهالي الش���هداء الجه���ات القضائية 
التالعب بالقضية بناًء على توجيهات عليا 
خاصة بع���د إن صدور ق���رار بإقالة النائب 
الع���ام الس���ابق الدكت���ور عبدالل���ه العلفي 

ثورة المؤسسات تتواصل في صنعاء وتعز وإب 

الحكيمي: ما حدث بعد وصول )مسيرة الحياة(  ساحة التغيير صنعاء  يعد أمراً بالغ الخطورة على واقع الثورة

ليست النائحة كالثكلى .. حصانة وعيون حمر!!

أسر الشهداء يكشفون عن رفضهم عروض مالية كتعويض تصل إلى مئات الماليين
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صنعاء ))عدن الغد((:
من هو أحمد سيف حاشد ؟ إذا ما أراد حاشد الحديث عن 

نفسه ؟
وآالمهم  الناس  معاناة  ،يعيش  العاديين  البسطاء  المواطن  أحد 

وقضاياهم فقط .
إلى أين وصلت الثورة كما يرى احمد سيف حاشد ؟

الثورة بالذات في ساحة صنعاء التي من المفروض أنها تكون قد 
حسمت أو انتصرت، األمر نجد نصفها قد نهب والنصف األخر 
ينهب وربما تأتي االنتخابات الرئاسية لتضع للثورة نهاية ،ويعاد 
تراودنا،  حقيقية  مخاوف  وهذه  جديد،  من  نفسه  النظام  انتاج 
وقلق كبير، ونرى مؤشراته واضحة، لذلك ندعو الثوار لالستمرار 

في الثورة ورفض إعادة إنتاج النظام من جديد .
الشباب  القياديين  ابرز  الثوار األوائل وأحد  أنت كنت ضمن 
في الثورة ؟ لماذا تراجعت قيادتكم للثورة عن المرحلة األولى 
؟ وسمحتم للبساط أن يمر من تحت أيديكم ؟ حتى أن الثورة 

باتت اليوم تسمى أزمة من قبل بعض القوى في الساحة ؟
عوضاً  الثورة  لقيادة  األح��زاب  تصدر  األول��ى  الخطيئة  لقد كانت 
األح��زاب  امكانيات  ولكن   ، األول  الخطأ  وه��ذا كان  الشباب  عن 
وقدراتهما المالية فرضت األمر الواقع، ولكننا رفضنا هذا وقاومناه 
وال زلنا نقاوم سياسة فرض األمر الواقع ، ثم جاءت المبادرة ليس 
لتنتقص من الثورة ،بل لتفرغها من محتواها ولتثبت قيادة تلك 
من  ج��زء  أنها  لإلصالح  اليمني  التجمع  ح��زب  والسيما  األح��زاب 
الثورة  يسمى  من  عن  أما  بإسقاطه،  الثوار  طالب  الذي   ، النظام 

أزمة فتلك محاولة من البعض للتقليل من مداها وتأثيرها..
الجنوبية  للقضية  تنظرون  كيف  التغيير  س��اح��ة  ف��ي  ك��ث��وار 
رغبات  تحترمون  هل  و  ؟  الحراك  قادة  خالفات  عن  وبعيدا 

الشعب في الجنوب إذا قرر فك االرتباط؟
المتخلف  ال��ن��ظ��ام   ، بامتياز  ع��ادل��ة  قضية  الجنوبية  القضية 
ونهب  الجنوب  استباح  من  هو  والعصبية  بالقبيلة  والمستقوي 
منها  يعاني  الزال  بعاهات  الجنوب  أثقل  من  وهو  وثرواته  أرضه 
حتى اليوم ،واألسوأ أن من يدعي الثورة اليوم وأقصد قيادة حزب 
نفس  تكرس  إنها  ،بل  النظام  عن  ممارساتها  تختلف  ال  اإلص��الح 
تولد  والزال��ت  ول��دت  التي  والمراوغات  والممارسات  األساليب 
كثير من الكراهية وتعميق الشروخ في الوحدة الوطنية والنسيج 

لنفسه  النظام  إنتاج  إعادة  هو  اليوم  نشهده  ما  إن   .. االجتماعي 
بصورة أكثر تقليدية وتخلف واستبداد . وانا أعتقد أن األمر إذا 
ال  ق��ادم  واالنفصال  أكبر  الخطر  فأن   ، الشاكلة  هذه  على  استمر 

محالة َ!!
نفسها  إن��ت��اج  تعيد  ال��ت��ي  للقوى  السماح  ع��دم  اآلن  المهم  م��ن 
باالستحواذ على المشهد السياسي وقيادته ألنها لن تبقي شيء ال 
للشمال وال للجنوب، يجب أن يتسع االصطفاف والتحالفات ضد 
هذه القوى اإلقصائية واالعتذار للجنوب واالعتراف بكل األخطاء، 
 .. كاهله  وأثقلت  الجنوب  شعب  بحق  ارتكبت  التي  والخطايا 
الجنوب جاء الوحدة بدولة وثروة ونية صادقة ولكن الشريك ضل 
يغدر بها والزال يفعل حتى اليوم ،ومثله فعلت القوى التي قاسمته 

النهب والغنيمة واالحتالل..
ي��رى كثيرون أن��ه ج��اء إل��ى ال��ث��ورة ك��ل م��ن ك��ان ل��ه ي��د ف��ي قتل 
الجنوب كالزنداني والديلمي وصعتر  الوحدة واستباحة أرض 
جعل  ذل��ك  أن  خصوصاً  لذلك  سمحتم  محسن!! كيف  وعلي 
في  للثورة  تأييدهم  عن  يتراجعون  الجنوب  أبناء  من  الكثير 

الشمال ؟
لقد كانت خطيئة اإلصالح المقترفة بحق الجنوب وبحق الوحدة 
الوطنية أن يعيد مثل تلك األسماء إلى منابر الخطابة، بل مكنها 
من اعتالء منابر الثورة لتنكي الجراح وتثير المشاعر والكراهية .. 
لقد بدأ الحراك في الثورة السلمية باكرا وثار مع الثوار في الشمال، 
الجنوبيون  عاد  الثورة  منابر  والديلمي  الزنداني  صعد  ما  وأول 
الجنوب كان   .. وشهدناه  رأيناه  ما  هذا   .. باالنفصال  يطالبون 
منذ  السبق  له  وكان  تضحيات  وقدم  الثورة  مع  يتعاطى  بدء  قد 
العام 2007 أو أواخر 2006م ، حتى ثورة الشباب وكان أول شهيد 
في الثورة من عدن ، ولكن نجد ذلك الحزب أخطاء بحق الثورة ، 
ومن أهم تلك األخطاء أنهم أعادوا تلك العناصر إلى صدارة الثورة 

ليسيئوا إلى الثورة وإلى أبناء الجنوب حاضراً وماضي .
تنشر إشاعات أن لكم عالقات مع الحوثي ما هيه تلك العالقة 
إن صح القول ؟وبرأيك لماذا أصبحت هذه العالقات مشبوهة 

بنظر البعض ؟
، الحوثي مكون من  أننا تحت سكين واحد  ليس هناك عالقة إال 
القمع  ذلك   ، يقمعون  نقمع كما  صنعاء  بساحة  الثورة  مكونات 
يوحدنا .. خصوصاً حين يمارس من قبل قيادة تدعي أنها ثورية ، 

لذلك أقول ال يجب أن يلتبس األمر من قبل الثوار، عالقتنا تهدف 
للتحرر من الظلم من أجل بناء دولة مدنية حديثة وديمقراطية، 
ومن أجتمع معنا بهذا القاسم فهو شريكنا في الثورة ، وبالتالي ال 

نلتفت لمن يحاول أن يشوه الصورة، ويحول الصراع 
بين  ص��راع  إل��ى  والشعب  النظام  بين  ص��راع  من 

مذاهب.

أن��ت��م ك��ت��ي��ار ي���س���اري ل���م���اذا ي��ت��راج��ع 
الكم  ه��ذا  وس��ط  ال��م��دن��ي  مشروعكم 
الدينية  للتيارات  الظهور  الهائل من 

المتشددة؟
التسلط،  وترفض  تقاوم  اليسارية  القوى 

الحداثي  مشروعه  ف��ي  مستمر  وال��ي��س��ار 
القوى  بها  تتمتع  التي  اإلمكانيات  فقط 

تدعم  ألنها  المشهد،  تتصدر  يجعلها  الدينية 
من جهات محلية وأخرى خارجية ، ولكن سينتصر 

باألخير المشروع الوطني المدني وسنناضل من أجل ذلك .
شكلتموها  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي  اإلن��ق��اذ  جبهة  ستقدمه  ال���ذي  م��ا 
الخميس الماضي باإلضافة إلى المكونات الموجودة بالساحة ؟
جبهة اإلنقاذ هي اصطفاف وطني وأهم هدف لها هو إنقاذ الثورة 
 ، عن مسارها  بحرفها  السماح  ،وعدم  احتواء  من  تعانيه  ما  من 
وهذا االصطفاف سيقوى ويتسع ..أعتقد أننا نجحنا حيث أخفق 
السياسي  االحتكار  تمكين  ستكسر  الجبهة  ه��ذا  ..أن  اآلخرين 
،وستكون رافع وحاضنة لقوى جديدة تخلق توازن تحسن شروط 
للمناورة  للمدنيين  واسعة  مساحة  وستعطي  اليسار،  أح��زاب 

والعمل على تقوية حضورها في المشهد السياسي
ما سبب االعتداء على حاشد مؤخراً ؟

والمعتدون  الثالث  االعتداء  ولكن كان  األول  يكن  لم  االعتداء 
بعض  حال  هو  واإلقصاء كما  بااليدلوجيا  مثقلون  أشخاص  هم 

قيادات حزبهم .
أنها  تعقد  في مأزق؟ هل  أنها  يعتقد  نقطة  إلى  الثورة وصلت 

وصلت لذلك وأن كانت؟ ما هو الحل برأيك ؟
هي ليست بمأزق ولكنها سلبت نصفها وكادت تموت لوال قافلة 
الحياة ..واحدة من الوقفات المضيئة التي استعادة الثورة فيها 
ألقها وجذوتها، وأعادت زخهما الثوري وحققت نقلة نوعية لها 
ثورتهم  عن  الدفاع  عن  ق��ادرون  وهم  الثوار  فيحمله  الحل  .أما 
بها خصومها معركة فأن  بر األمان وأن كسب  إلى  بها  والوصول 

الثوار سيكسبون الحرب.
ماهي القضية الجنوبية برأي حاشد؟

القضية الجنوبية أرض سلبت حقوق نهبت ، أرض استبيحت ، 
إقصاء تهميش وممارسة ظلم ، انتهاكات يومية ، محاولة لتغيير 
احتالل  ،بل  احتالل  احتالل وليس فقط  أسلوب  ،ممارسة  هوية 
الذي  أنظمة وقوانين ولكن االحتالل  له  متخلف لكون االحتالل 

حصل تغيب فيه القانون وتتحكم فيه عنصر القوة والقبيلة
ب��ال��ع��ودة إل���ى ال��ث��ورة وأم���وره���ا ه��ل ت��ف��ك��رون ك��ث��وار بحلول 

تصعيدية قادمة ؟
بالتأكيد الثورة لن تنتصر إال بهذا الفعل ، ونحن نحاول كل يوم 
عمل شيء أقوى من الفعل األول، ونحن نناقش مع الجميع مثل 

، ونعمل من أجل مشروع  السابقة  ، ونتالفى األخطاء  األمر  هذا 
كبير في المستقبل ، وأتمنى أننا نستطيع إنجازه .

في  لمؤامرة  تعرضت  ولكنها  الثورة  أنعشت  الحياة  مسيرة 
صنعاء -بحسب مايرى الكثير- هل هذا صحيح ؟وأن 
مسيرة  على  تأمرت  التي  الجهات  هي  من  كان 

الحياة ؟
من  بمبادرة  انطلقت  الحياة  مسيرة   : أوال 
بعض القوى المتحررة بالغالب أو يسارية 
، ولكن ما تعرضت له كانت مؤامرة من 
السابقة  والمعارضة  السلطة  طرفين  قبل 
ستضع  ال��ح��ي��اة  مسيرة  ول��ذل��ك ك��ان��ت   ،
جمعة  من  أكبر  تاريخي  تحول  في  الثورة 
الكرامة ،وأقوى من محرقة تعز ألنها كانت 
طفرة باتجاه الحسم ، ولو كان نظم لها أكثر 
وخططنا أكثر برغم الوعي والهدف الذي حققته 
في الشارع وأثرها ال يزال حتى اللحظة ، كان بإمكان 
المسيرة أن تتجه إذا أخفقت عن ميدان السبعين تتجه إلى 
مجلسي النواب و الوزراء لكونهما مكانيين لهما دالله ، وخطأها 
أنها انساقت إلى ساحة تغيير صنعاء بالمعنى كانت ستعمل فعل 
بالكامل ، ولكن المؤامرة كانت من الطرفين ، مع  يغير المشهد 
تعلموا  المحافظات،  وبقية  تعز  واستفادت  الثوار  استفاد  هذا 
المرات  في  التي حدثت  ثورياً ويمكن تالفي كل اإلخفاقات  درساً 

القادمة .
وذلك  الجنوب  مع  تعز ستقرر مصيرها  أن  يطرح  هناك من 
لسيطرة األحزاب والمشائخ في شمال صنعاء ؟ ماذا عن هذه ؟ 

وأن حصل هل ستؤيدون ذلك ؟
الفدرالية  وضمن  الحوار  عبر  عنها  الحديث  يمكن  األم��ور  هذه 

لكون تعز ال يمكن إال أن تكون ضمن إطار الوطن .
م���اذا ي��ري��د ال��ح��وث��ي م��ن ال��ث��ورة ؟وم����اذا ي��ري��د اإلص���الح من 

الحوثي؟ وماذا يريد االثنين من الجنوب؟
ابسط  ممارسة  لمجرد  للقمع  يتعرض  الثورة  قبل  كان  الحوثي 
وهذا   ، النظام  قمعها  التي  وغيرها  الدينية  كالشعائر  حقوقه 
القمع أدى إلى احتقان كبير أدى إلى ستة حروب متتالية شنتها 
السلطة، ولكنها في األخير أخفقت في أن تستأصل حق الناس في 
اآلن صارت  والحوثية   ، وحرياتهم  وحقوقهم  شعائرهم  ممارسة 
بخس  أي  ب��دون  كواقع  معها  والتعامل  التعاطي  يجب  واق��ع��اً 

بحقوقها الدينية والسياسية .
الجديدة  القوى  لكون  الحوثي  من  متضرر  فهو  اإلص��الح  وع��ن 
ظهرت وستعتبر نداً حقيقياً له ، ولذلك سعى في الماضي إلخمادها 
إلخمادها  مباشرة  مشاركة  ش��ارك  أحياناً  و  وتواطئ   ، النظام  مع 

وقمعها ، وهذه الحركة اآلن هي أقوى من أن تقمع أو تخمد.
الحوثي والجنوب واليسار وغيره كلهم  الثالث  وعن شق سؤالك 
السماح  لعدم  التحالف  يجب  ولذلك  واح��دة  مظلمة  تجمعهم 
لطرف معين ألن يفرض وصايته على الثورة وعلى المستقبل أيضا.

شيء يريد قوله حاشد للقوى المجتمعية والثورية؟
يجب على القوى السياسية الحيه أن تتحالف وتساند بعضها من 
للحرية  ، والذي تكون  القمع والظلم  الخالي من  المستقبل  أجل 

فضاءات واسعة .

إال جثمان  يعد  الذي خرج ولم  ابنك  تتذكر  بك وأنت  كيف 
شهيد، وجاء بعده من بكى عليه أمام الناس يساومك على دمه، 
والعدالة تغض الطرف، وتنتظر منه القتلة أن يحلوا مشاكلهم 
بعيدا عنها، ألنها نائمة، لعن الله من أيقظها.. إنها المأساة التي 
كشفها "التغيير نت" حين أعلن أن أسر شهداء جمعة الكرامة 
قد رفضوا عروضا مالية كتعويض تصل إلى مئات الماليين، وسط 
الستكمال  العامة  النيابة  إلى  القضية  ملف  بإعادة  مطالبات 

التحقيقات، وإيقاف المحاكمة التي وصفوها بالمهزلة.
ويأتي ذلك في سياق تأكيدهم على أن ما تم االتفاق عليه بين 
األطراف السياسية بشأن الحصانات لرموز النظام ال يعنيهم، 
بل هم يتهمون الجهات القضائية بالتالعب بالقضية، بناًء على 

العام  النائب  بإقالة  قرار  أن صدر  بعد  عليا خاصة  توجيهات 
أصر  قد  حينها  ال��ذي كان  العلفي،  عبدالله  الدكتور  السابق 
على تسليم جميع المتهمين إلى النيابة ومحاكمتهم على خلفية 

األحداث التي شهدتها ساحة التغيير يوم جمعة الكرامة!
يا ترى من يرسم عالمة استفهام بدماء األحرار، من الذي استفاد 
من سفك تلك الدماء، من المتورط فيها، أين المعتقلون على ذمة 
أحداث جمعة الكرامة وأين تصريحاتهم التي أدلوا بها في التحقيق 

معهم؟ ألم يكونوا في الساحة؟ من أخرجهم منها؟ ولمن سلمهم؟
ال ريب في أن األيام ستنبش عن الحقيقة التي ستفضح زيف 
هؤالء المجرمين، أيا كانوا، وستظهر نتن نواياهم الخبيثة التي 

حاولوا سترها عن أعين الناس بكذبهم حينا من الدهر.

الوسط  صحيفة  مع   مقابلة  في  الصوفي  يقرأ كالم  حين  المرء  ي��دري  ال 
المحلية الصادرة األربعاء  الماضي ماذا ينتابه؟ هل رغبة بالبكاء؟ أو شعور 
الوطن  البكاء على  إلى  المرء  التي تدفع  المختلطة،  المشاعر  إنها  بالغثيان، 
ومحافظ  السلطة،  في  النافذ  الرجل  وهو  الصوفي  المّر،  االنتحاب  حد  إلى 
إذن  السكاني،  الثقل  أكبرها من حيث  بل  اليمنية،  المدن  إحدى كبريات 
ومن  في صنعاء،  لالختطاف  ابنه  يتعرض  السلطة،  في  مهم  أنه رجل  بد  ال 
الشبابية  الثورة  باسم  ولألسف  م��درع،  األول��ى  الفرقة  إنها  معلومة،  جهة 
تحرير  رحلة  فتابعوا  الحكاية،  في  المبكي  الجانب  هو  هذا  ليس  الطاهرة، 
الوالد المفجوع الساعي إلى تحرير الولد المختطف، إنه يتصل بقائد الفرقة 
بال جدوى، المساومة على قدم وساق، تريد ابنك أطلق من في األمن القومي 
والسياسي من أتباعنا، الصوفي يؤكد عدم عالقته بهذه المواضيع دون ثمرة، 
الذي   الصوفي  يقوم  المهمة  إنجاز  من  الوسطاء  يعجز  وعندما  األخير  وفي 
يعرف مفاتيح النظام التي تحركه، يقوم باللجوء إلى السفارة السعودية، ومن 
بوابتها إلى السفارة األمريكية، وبتدخل السفيرين يخرج الولد المختطف، 
ليوثق الصوفي شكره لمن أخرج ولده من األسر، وهو يقصد على حد وصفه 

السفير األمريكي والسعودي ال غير.
إذن ، الجيش الموالي للثورة – كما يقولون – ال تستقبل أذنه إال ذبذبات 
الصوت الصادرة من السفارتين األمريكية والسعودية، ولذا خرج المختطف 
وفرح الصوفي كثيرا، وشعر باالمتنان لهم كثيرا، حتى صار اليوم أكثر والء 
للسعودية وأمريكا منه باألمس، وهكذا تستمر مسلسالت العمالة للخارج 

بشكر مفضوح اليوم، بعد أن كانت تمارس من وراء حجاب باألمس.
دائما كلما  تراه  من  هو سخرية  الموضوع  في  للغثيان  المثير  األمر 
تكلم أحد عن السفير األمريكي، أو عن الدور السعودي، اتهمك بالمرض 
هل  هذا،  بعد  ماذا  ولكن  واختالق صراع وهمي،  والمبالغة،  النفسي، 
ذهب الريب في هذه القضية المهمة عن الصدور، هل آمن المشككون 
بأن البلد ليس محكوما من علي صالح، بل هو ساحة خلفية للواليات 
الحادثة  هذه  وتأتي  تريد،  وتمرح كيفما  تسرح  األمريكية،  المتحدة 
والسلطة  المعارضة  في  الطرفان  حاول  طالما  بحقيقة  عملي  كاعتراف 
إخفاءها، أال وهي حقيقة خضوعهم للخارج، ووضع اليمن رهن النفوذ 

األمريكي، واالتجار بسيادة الوطن.

حاشد:  الثوار قادرون عن الدفاع عن ثورتهم والوصول بها إلى بر األمان 

حين تساءل الدم

الصوفي : السفير األمريكي والسعودي  من أطلق سراح ابني صهيب من معتقل علي محسن
بكاء.. وغثيان

عبارات بحاجة إلى إكمال
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وبأفكارهم المتنوعة ال يقصي وال يرفض،  ما جعل  القوى التقليدية تضيق به وتحاول كسره لوال صالبة إرادته، الصحفي 
ماجد  الشعيبي التقاه في حوار لموقع ) عدن الغد(  أثار فيه  العديد من قضايا الساحة ، وعن مراحل الثورة، )التوعية 

الثورية(  تنشر األسئلة األكثر أهمية  

على القوى السياسية الحيه أن تتحالف وتساند بعضها من أجل المستقبل الخالي من القمع والظلم

حاوره / ماجد الشعيبي

الَمعيُن العذب..
ناَر  ُيذكون  والمذهبيِة  الطائفية  الفتنِة  دع��اُة  ك��اَن  بينما 
الفتنة وَيجمعون حطَبها، أتى الخطاُب األخيُر للسيد عبدالملك 
الحوثي كالماِء الغامر لُيطفَئ شرارَة الفتنة الطائفية في َمهدها، 
تحت  تتشكَل  أن  لها  أُريد  التي  الفتنِة  مشاريِع  وليخمَد كَل 

مسمياٍت مذهبيٍة في اليمن.
أِي  أم��اَم  منيعاً  حصناً  أيضاً  المتسامُح  خطاُبه  َل  شكَّ لقد 
المتسامح  الديني  التعايش  ساحِة  القتحاِم  قادمٍة  محاوالٍت 
إذ كان  ال��ع��راق،  وف��ي  لبنان  في  غ��رار ما ح��دث  اليمن على  في 

بخطورِة  مجتمعي  وع��ٍي  تكويِن  في  أساسياً  عاماًل  الخطاُب 
االنزالِق وراء مشاريع الفتنة التي تسعى أميركا وإسرائيل إلى 

نشرها في الدول العربية..
وإذا كاَنت مشاريع الفتنة قد حملت نيراَن الحرب الطائفية 
فإن خطاَب السيد عبدالملك الحوثي قد كان كالماء الذي منه 
كُل شٍيء حي، فمن جهة أماَت تلك النار، ومن جهٍة أخرى َسقى 
التعايَش الدينَي والتسامَح المذهبَي في اليمن من َمعيِنِه الصافي، 

ُوسرعاَن ما كاَن الحصاُد وعياً مجتمعياً ضَد كل الفتن..

العبارات:
1.     أريد أن أتفاءل بيمن جديد ال إقصاء فيه وال تهميش 

،ولكن يتبدد تفاؤلي حينما أرى ...........
2.     أريد أن أشعر أن الثورة في طريقها إلى النجاح ولكن ال 

أستطيع ذلك حينما أرى ...........
3.     أريد أن أستعيد الشعور بأنني داخل ساحة التغيير 

ولكن ال أستطيع حينما ...........
بإمكانية محاكمة عفاش فيما بعد  أن أصدق  أريد       .4

رحيله ولكن ال أستطيع حينما ...........
5.     أريد أن أصدق اغراءات المشترك بإشراك الشباب في 
صناعة القرار داخل الوطن ولكن ال أستطيع حينما ...........
6.     أريد أن أصدق أن المستقبل سيكون غد الديمقراطية 

وحرية التعبير ولكن ال استطيع حينما ...........
7.     أريد أن أصدق أن حكومة الوفاق ستعيد الكهرباء 

وستوفر البنزين والديزل ولكن ال أستطيع حينما ...........

التكملة:
يسير  بمن  إال  تقبل  اآلخر وال  ترفض  ثورية  1.     مكونات 

وفق هواها.
2.     أطرافا كانت ثورية تحاصر الشباب والثوار،  مفضلًة 

الحل السياسي.
3.     ال يسمح لي بانتقاد أحزاب المشترك أو الفرقة 

وقائدها.
له  الحصانة وتضمن  تمنحه  ثوريًة  قوى كانت  أرى       .4

السالمة.
بنسبة  ال��وزراء  في مجلس  "شيباتهم"  أرى       .5

.% 99
ال��ث��وار  ث���وري م��ن  ف��ع��ِل  ب��ال��ق��وة أي  6.     أرى م��ن يمنع 

الصادقين.
7.     أرى أحد وزرائها يتراجع عن وعوده بإصالح الكهرباء 

في عشرة أيام.

يريد الثوار، ويريد المشترك، ويريد المؤتمر، لكني على ثقة بأن إرادة الثوار هي الغالبة في األخير، ألنها  ختاماً: 
سقيت بدم شهداء وجرحى، وهذا ما ال يمكن أن يقدمه غيرهم..



العدد ) 40 ( 
3الجمعة 12 صفر 1433هـ املوافق 6 / 1 / 2012 م  

محمد المقالح

مسيرة الكرامة

مسيرات حاشدة

ليست النائحة

منتدى الشقائق
جمعة الكرامة
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وكان����ت ش����باب ث����ورة مس����يرة الكرام����ة قام����وا 
بتظاهرة في عدد من شوارع مدينة الحديدة صباح 
الثالث����اء الماضي  قبل خروجهم ش����ماال ليصل بعد 
ص����الة المغ����رب إل����ى مديري����ة الزيدية الت����ي تبعد 
م����ا يقارب 35 كيل����و متر من الحدي����دة ،  لتضيف 
مس����يرة  الكرامة  وهجا آخر للث����ورة،. فهي األخرى 
غنية بمدلولها وبعظمة توجهها مثلها مثل مس����يرة 
الحي����اة الت����ي أث����ارت ج����دال واس����عا وهي تح����رك أو 
باألحرى تهز وبقوة ش����جرة الثورة ، ش����جرة الحرية 
، ش����جرة الحياة والكرام����ة في اليمن لُتس����اقط وعيا 
جديدا يس����اهم في تجذير الثورة، وفي تطوير خطير، 
وضيق أفق  من قبل القوى التقليدية وخاصة حزب 
اإلص����الح والذ ي يعتبر بحصوله على أكبر عدد من 
المقاعد الوزارية قد حقق الكثير صرح األخ محمد 
صبر القيادي في ساحة الحرية بتعز ومسيرة الحياة  
تعرضه لالعتداء من قبل مليشيات اإلصالح  وذلك 
أثناء  خروج  ش����باب من مس����يرة الحياة  لاللتحاق 
بمس����يرة الكرامة في الحديدة، االعت����داء حدث  في  
مدين����ة تعز مم����ا اضطرهم للمغادرة إل����ى الحديدة 
بدون الس����يارات الت����ي تحمل بطانياته����م والمطبخ 
المتنقل، وأش����ار ليلة الخمي����س بأنهم  في الحديدة 
وقد منعتهم مليش����يات اإلصالح ف����ي الحديدة من 
دخ����ول س����احة الحري����ة م����ا اضطرهم إل����ى المبيت 
خارج الس����احة ، وتم اطف����اء الكهرباء على المنطقة 

مع وجود مجاميع  كانت محاصرة لهم.

وفي محافظة حجة   شارك اآلالف في مسيرة حاشدة 
تتداع���ى  لها الث���وار من جميع مديري���ات المحافظة، 
المسيرة الحاشدة جابت عدداً من الشوارع ، رفعت 
فيها ش���عارات عب���رت عن رفض المب���ادرة الخليجية 
وحكوم���ة الوفاق مؤكدة على أن الثورة ثورة ش���عب، 
وال يمك���ن ألي جهة مهما كان حجمها ا لتفرد بمصير 
البلد،كم���ا رفعت ال فتات وهتافات   ترفض التدخل 
األمريكي والس���عودي في الش���ئون اليمني���ة ، مؤكدين 
بأن الس���فير األمريكي شريك أس���اسي في  قتل ش���باب 
مسيرة الحياة.   وفي صباح الثالثاء خرجت  مسيرات  
ف���ي العدي���د  من الم���دن اليمنية ش���ارك فيها اآلالف 
م���ن الثائري���ن والثائرات للتعبير ع���ن رفضهم لقانون 
الحصان���ة ال���ذي أقرت���ه حكوم���ة "النظام المش���ترك" 
ي���وم  االثنين الماض���ي بناًء على ما تضمنت���ه المبادرة 

التآمرية الخليجية المعنية بالتس���وية السياس���ية فى 
اليمن..

والت���ي تتضم���ن أن يق���ر البرلم���ان قانون���اً يمنح علي 
صالح ومعاونيه حصان���ة من المالحقة القضائية رغم 
رف���ض ش���باب الث���ورة وذوى الضحايا الذين س���قطوا 
خالل الثورة الش���عبية المناهضة لحكم اس���تمر أكثر 

من 33 عاماً.
ف���ي ع���دن جاب���ت مس���يرة حاش���دة مس���اء الثالثاء 
شوارع مدينة الشيخ عثمان داعية لرفض المحاكمة 
السياس���ية لصحيفة "األيام" وتأكيدا لمواصلة الثورة 

حتى تتحقق جميع أهدافها المعلنة مسبقا. 
وط���اف المتظاه���رون ش���وارع المدين���ة مرددي���ن 
هتافات رافض���ة لما تتعرض له صحيف���ة "األيام" من 
محاكمة سياسية في الذكرى الثانية إلغالقها وانتهاك 
حريته���ا وحقوقها وحق���وق ناشريها باقتح���ام مقرها 

واالعتداء عليها وعلى طاقمها الصحفي. 
كما أكدوا على استمرارهم في نهج ثورتهم الشبابية 
الس���لمية حتى تكتم���ل جميع أهدافه���ا وتتحقق كافة 

رؤاها الموضحة مسبقا. 
-  وفي مدينة ذمار خرجت تظاهرات حاشدة رفضا 
للحصانات، وتأكيدا على استمرار التصعيد الثوري. 
مؤكدة على استمرار الثورة السلمية، حتى تستكمل 
جميع أهدافها، ف���ي تحرير الوطن، من الحكم األسري 
المس���تبد، واالنتقال إل���ى الدولة المدني���ة الحديثة، 
الت���ي س���قط م���ن أجله���ا آالف الش���هداء، وعش���رات 
اآلالف م���ن الجرحى والمصابين ، و لألس���بوع الثالث 
عل���ى التوال���ي تتوالى انتفاض���ة المؤسس���ات واألجهزة 
الحكومية المدنية والعس���كرية ضد الفساد ورموزه 
،ويتعهد منفذو االحتجاجات بمواصلتها حتى تطهير 
مؤسسات الشعب من غول الفساد التي التهمها منذ 
ق���دوم المفس���د األول إلى هرم الس���لطة ع���ام 1978.. 
وتش���هد مؤسس���ات حكومي���ة ف���ي العاصم���ة صنعاء 
ومحافظات تع���ز وإب وعدن والحديدة احتجاجات 
كبيرة تطالب بإقالة مسئولين متورطين بقضايا فساد.
وواص���ل المئات م���ن منتس���بي إدارة أمن محافظة 
صنع���اء الي���وم الثالث���اء اعتصامه���م أمام مق���ر وزير 
الداخلية قحط���ان لليوم الرابع عل���ى التوالي للمطالبة 

بإقالة مدير األمن العميد محمد طريق

سياس���يا يواصل صال���ح وصف ما يج���ري في اليمن 
بالعصاب���ات  ويصفه���م  الث���وار  ويهاج���م  باألزم���ة  
المس���لحة، كما خاطب أحزاب الشراكة غير الوطنية 
وحكوم���ة با س���ندوة بلغة اإلم���ر والنه���ي، وما ظلت 

تردده األحزاب خالل الش���هور العش���رة الماضية من 
عمر الثورة عن إس���قاط النظام ومحاكمة صالح ليس 

اكثر من هراء وتضليل أثبت الواقع زيفه .
ول���ن ينسى ن���واب ح���زب اإلصالح وهم ف���ي طريهم 
للتصدي���ق عل���ى وثيق���ة المقايض���ة بدم���اء الش���هداء 
وإعفاء صالح ومعاوني���ه حصانة قضائية تضمن عدم 
مالحقته���م ف���ي حال ق���رروا مغادرة العمل الس���ياسي 
تن���ص عليها المبادرة الخليجية ، لن ينس���وا الحديث 

عن عالقة الحوثيين بالنظام!!! 
ب���دوره م���ا ي���زال صال���ح يواص���ل التأكيد بأن���ه  لن 
يغ���ادر الس���لطة، فض���ال ع���ن ت���رك العم���ل الس���ياسي 
لتتحم���ل مس���ؤولية خيان���ة دم���اء الش���هداء أحزاب 
المش���ترك، األمر الذي نرى نتيجته سخطا متصاعدا 
في الساحات يواجه بعنف وهستيريا من قبل عناصر 
اللج���ان التنظيمي���ة وعس���اكر الفرق���ة األول���ى مدرع 
ليعيدوا لألذهان جرائم النظام بحق شباب الثورة في 

المراحل السابقة 
**

وكان���ت حكوم���ة باس���ندوة أقرت مش���روع قانون 
الحصان���ة ف���ي اجتم���اع الثالث���اء الماض���ي ، واعتبرت 
حكومة المش���ترك مش���روع القانون س���ياديا ال يجوز 
تعديل���ه ب���أي ح���ال م���ن األح���وال، أو الطع���ن فيه أو 

إلغاؤه.
وذل���ك تجس���يداً لروح التس���امح األصيل���ة في عقل 
وضمي���ر الش���عب اليمن���ي كما ج���اء في ن���ص مشروع 

القرار ..
وال عزاء للش���هداء وأبنائهم وعقب���ي لمن ال زالوا 
عل���ى قائمة انتظ���ار آلة الم���وت النظامية لتحصد 
أرواحهم دون خوف أو قلق من احتمال المالحقة 
والعقاب طالما أصبحت الحصانة قانونا صادقت 
علي���ه األح���زاب التي ركبت موجة الث���ورة وباركته 

واشنطن والرياض ..

بجن���ود مس���لحين تابعين للقوى العس���كرية التي أعلنت 
تأييدها السلمي للثورة الشعبية السلمية.

 مس���تغربا من  محاوالت البعض  تصوير البعض بأن 
االعتداءات  موجه فقط على الحوثي بقوله:

إن مح���اوالت البع���ض لتصوي���ر ما ح���دث على أنه 
موج���ة ض���د مجامي���ع )حوثية( وه���و تصوي���ر يجانب 
الواق���ع والحقيقة, ف���إن ذلك ال يعطي مب���رراً مشروعاً 
لتلك األحداث والمواجهات, فحتى لو افترضنا, جدالً, 
أن مس���يرة الحياة كانت حوثية, وهو أمر غير صحيح, 
أو ال يس���تحق ذل���ك أن يعبر الجميع لهم عن مش���اعر 

االمتنان والش���كر, ثم إذا كانت المواجهات كانت مع 
الحوثيين في الساحة، فهل التصادم معهم ومواجهتهم 
واج���ب ث���وري الزم رغ���م كونه���م مكوناً م���ن مكونات 

الثورة وقواها؟.
 والواقع أن االش���تباكات والمواجهات بدأت, حسب 
ما تؤك���د المعلومات, مع )ناصريين( من المش���اركين في 
مس���يرة الحياة امتدت بعد ذلك لتش���مل آخرين غيرهم 
أرادوا تمكينهم من ممارس���ة حقهم في التعبير اإلعالمي 
عن أنفس���هم وأهدافهم من على منب���ر المنصة المحتكر 
من قبل مك���ون واحد من مكونات الث���ورة وهو التجمع 
اليم���ن لإلصالح, ذل���ك أن التع���دد والتن���وع مما يقوى 

الثورة ويثريها وليس مما يضعفها أو يهددها
 مش���يرا : في حال���ة إصرار اإلصالح وتش���بثه بفرض 
س���يطرته وهيمنته األحادية, على سائر أحزاب وقوى 
وح���ركات ومكون���ات الث���ورة ف���ي مختلف س���احاتها, 
س���واء عبر اس���تغالل وتوظيف وحدات عسكرية من 
الجيش الذي أعلن تأييده للثورة الش���عبية الس���لمية 
وحمايته���ا.. أو م���ن خالل احت���كاره لمص���ادر الدعم 
والتموي���ل المالي القادم���ة عبره.. فإن���ه يرتكب خطأ 
سياسياً كبيراً سيؤدي  سلباً على قوته ومكانته ودوره 
وتأثيره, إذ سيدفع كثيرا من أحزاب وقوى ومكونات 
الث���ورة  إل���ى إقام���ة تحال���ف فيم���ا بينه���ا لمواجهته 
وس���يؤلبها ضده ول���و من قبي���ل رده الفع���ل للحفاظ 

وحماية ذاتها ووجودها كإجراء حتمي وطبيعي.
داعي���ا  كل األط���راف إل���ى  استش���عار المس���ؤولية، 
فالمرحلة  تس���تدعي  ض���رورة تضافر وتعاون كل قوى 
وأح���زاب ومكونات الثورة, بدون اس���تثناء أو إقصاء 
عبر إطار س���ياسي ائتالفي وطني واس���ع يقود مرحلة ما 
بع���د انتص���ار الثورة اس���تناداً إلى صيغ���ة ديمقراطية 
توافقي���ة بن���اءة تشرك الجمي���ع في العم���ل الوطني وال 

يستبعد أحداً أو تهمشه.
فالث���ورة أكب���ر وأعظ���م م���ن قدرة ح���زب لمف���رده أن 
يحتويه���ا أو يحتك���ر تمثيله���ا والتعبي���ر عنه���ا، وليعب���ر 
الجميع, دون استثناء, عن آرائهم  ورؤاهم واجتهاداتهم 
بكل حرية وبدون قيود، ولنلتزم جميعاً بالنضال السلمي 
الديمقراط���ي بعي���داً ع���ن العن���ف واإلره���اب واإلك���راه، 

فالثورة ثورة الجميع وبالجميع من أجل الجميع.
 وفي بيان لمنتدى الش���قائق العربي لحقوق االنسان 
استنكر أعمال العنف التي وقعت في ساحة االعتصام 
بصنعاء على مدى 3 أيام )25،26،27 ديس���مبر 2011م( 
والت���ي تع���رض له���ا كل م���ن ش���باب "مس���يرة الحياة" 
وش���باب "الصم���ود"، وذلك م���ن قبل عناص���ر اللجنة 
األمني���ة في الس���احة والتي تهيمن عليه���ا عناصر تابعة 
لحزب اإلخوان المسلمين "اإلصالح" والفرقة المنشقة 

بقيادة علي محسن.
وف���ي  البيان الذي ص���در  األحد 2012/1/1م )إن تلك 
االعت���داءات "توج���ت فجر ي���وم 27 ديس���مبر 2011م 
باالعت���داء العني���ف على عدد من خيام الش���باب من 
بينه���ا خيم���ة المنت���دى الس���ياسي والمرك���ز الصحي 

التابع لشباب الصمود".
وأدان منتدى الش���قائق في بيان مس���تقل ما وصفه 
ب����" االعت���داء اللفظ���ي والجس���دي" عل���ى ع���دد م���ن 
النش���طاء والناش���طات الحقوقي���ات م���ن بينه���م أمل 
الباش���ا وعبدالرش���يد الفقية ورضية المتوكل وفاطمة 
األغبري في مقر اللجنة األمنية أثناء قيامهم باستطالع 
االنتهاكات في الس���احة، عالوة على االعتداء بالضرب 
عل���ى النائب البرلماني أحمد س���يف حاش���د والتعدي 
عل���ى مقر س���كنه في فن���دق أي���وان الكائن في الس���احة 

وتهديد عدد من النشطاء بالقتل، بحسب البيان
ب�"الخطي���رة  االنته���اكات  ه���ذه  المنت���دى  ووص���ف 
والس���لوك العني���ف والمته���ور ال���ذي تعمد ل���ه اللجنة 
األمني���ة ف���ي الس���احة" وكش���ف عن وج���ود أكث���ر من 10 
معتقلين في مقر اللجنة األمنية، مطالباً بتحقيق موس���ع 
وش���فاف وعاج���ل م���ع رئي���س وأعض���اء اللجن���ة األمنية 
وكافة األطراف المش���اركة في االعتداءات تجاه الش���باب 
في الس���احة واعتقال عدد منهم تحت مبرر "حفظ األمن 
في الساحة" واصفاً تلك االعتقاالت ب�"غير القانونية وأنها 
تش���كل خرقاً واضحاً للقوانين الوطنية ولحقوق اإلنس���ان 
وال يمك���ن شرعنتها أو إقرارها تح���ت أي مبرر" داعياً في 
ختام بيانه أحزاب اللقاء المشترك "التي تسيطر عضويته 
على اللجنة األمنية" إلى تحمل مس���ؤولياته في وقف هذه 
السلوكيات الخطيرة التي تمزق قيم الديمقراطية والتزام 
التن���وع والتعددية وثقافة حقوق األنس���ان ، حد ما ورد 
ف���ي البيان،  الجدي���ر بالذكر بان   ائتالف تنوع الش���بابي  
بس���احة التغيير بصنعاء كان قد أصدر بيانا  عبرفيه عن 
تضامنه مع ش���باب الثورة، مس���تهجنا تلك االعتداءات 

الهمجية من قبل تلك المليشيات

الذي كان حينها قد اصر على تسليم جميع المتهمين 
إل���ى النياب���ة ومحاكمته���م على خلفية األح���داث التي 

شهدتها ساحة التغيير يوم جمعة الكرامة .
إل���ى ذلك انضم االعتصامات التي نظمت اليوم أمام 
وزارة الع���دل اس���ر المعتقلين الذي���ن مازالوا يقبعون 
في س���جون األجهزة األمني���ة منذ اش���هر دون توجيه 
التهم اليهم ،حيث رفع الرجال والنس���اء المش���اركون 
في االعتصام ص���وراً لذويهم وأقاربهم المعتقلين لدى 

األجهزة األمنية وأجهزة المخابرات .

   ذبح  العدل ثم صلب) اإلصالح ما بين الجناح األمني وجناح حباب الرؤوس(
)براءة اختراع لإلصالح في اليمن : الوصول إلى السلطة واحتكار 

المعارضة (
نصف  ث���ورة  أم  شعبية  ث���ورة  أم���ام  نحن  ه��ل 

النظام على نصفه اآلخر ؟
على  حاشد  شمال  ث��ورة  أم��ام  نحن  ه��ل 

جنوبها ؟
هل نحن أمام ثورة الشيخ على الرعوي 

المشعب ؟
الطريقة  على  اإلسالمية  الديمقراطية 

اإلصالحية .
ق����د ي���ص���اب اإلن����س����ان ب���ان���ف���ص���ام ف��ي 

أن  لكن   ، أوج��ه  بعدة  ويظهر  الشخصية 
يتعمد أحد ذلك فهو مستغرب واألغرب أن 

يأتي من مجموعة باآلالف , والمستحيل أن يكن 
ذلك االنفصام ممنهج ,

كيف تستطيع مجموعة أن تقنع بعض أعضائها بأن االنفصام 
ضرورة للمرحلة ؟

كيف يتم إقناعهم أن يثوروا وفي نفس الوقت يقمعوا غيرهم ؟
ذلك هو التجمع اليمني لإلصالح في اليمن بعد إقصاء جناحه المعتدل.
مجموعة تهاجم وتسحق وتهين , ويأتي بعدها فريق ) حباب 

الرؤوس ( ليداوي جزء من الجراح ,

 ( ،وف��ري��ق  الخصوم  ومنصات  خيام  وتزيل  تحرق  مجموعة 
بأنه  ليبرر قمعهم  بعد ذلك  ليحاورهم  يأتي   ) ال��رؤوس  حباب 

لمصلحة الوطن والثورة ,
فريق يسحق اليسار في الثورة وفريق ) حباب الرؤوس 
نعمان  سعيد  ياسين   / الدكتور  على  يدلس   )
ويحلف له أيماناً مغلظة بأن ذلك لم يحصل 
وبأنها إشكاالت فردية وليست منهجية ,
فريق يشارك في السلطة واآلخر يمارس 
يحاول  أن  واألغ����رب  ،ب��ل  ال��م��ع��ارض��ة 
احتكار المعارضة في سابقة لم تحصل 

في تاريخ الديمقراطية ,
المدنية  ش���ع���ارات  ت����ردد  م��ج��م��وع��ة 
ومجموعة  اإلن��س��ان،  وحقوق  والحرية 
داخل  وتعذب  المعتقالت  تنشئ  أخ��رى 

الساحات ,
فريق يمتدح قافلة الحياة ويهتف باسمها وفريق 

يهتك عرضها ,
فريق يكتب و يخطب وينظر وفريق يسحق ويدمر ,

ذلك هو اإلصالح ) فريق أمني قمعي (، و) فريق حباب الرؤوس 
( بعد أن تم إقصاء الجناح المعتدل فيه .

رؤوس  حباب   ( جناح  إن��ش��اء  عليهم  أق��ت��رح  جهتي  م��ن  وأن��ا 
نسائي ( لالستعانة به في التعامل مع أمل الباشا ورفيقاتها من 

الناشطات .

االنتهازية السياسية رافقت اإلصالح من تاريخ إنشائه كحاجة 
بتآمره  الوحدة مروراً  اتفاقية  بنود  للتنصل من بعض  للسلطة 
مع صالح على الجنوب في 94م, تكررت كذلك في حروب صعدة 
اللقاء  في  وج��وده  بسبب  رسمياً  ظاهر  غير  بشكل  وإن  الست 
لحرب  العسكري  بالحسم  الزنداني  فتوى  أن  إال   , المشترك 
صعدة شابهت إلى حد بعيد فتوى الديلمي بجواز قتل العزل 
المفسدة   - االشتراكيين  النتصار  درًءا  وذل��ك  الجنوبيين  من 
بنهم غير عادي  اليوم  تتكرر  نفسها  االنتهازية  تلك   , األكبر- 
للسلطة والتسلط وهنا المشكلة , فهم ال يفرقون بينهما , يمكن 
أن  , يمكن  السلطة لكن بدون تسلط  إلى  ألي حزب أن يسعى 
تحتكر  أن  دون  لكن  الحكم  في  مشاركاً  أو  حاكماً  حزباً  تكن 

ساحات المعارضة وتقمع غيرك ,
السلطة  إل��ى  الوصول   ( اإلسالمية  الديمقراطية  أم��ا  نحن  هل 
تشق  ال  حتى   ) اإلس��الم  باسم  المعارضة  وقمع  بالديمقراطية 

عصى الثورة ؟.
سيأتي الوقت ليكتوي بعض أعضاء اإلصالح بنار فريقهم األمني 
النظام  ضد  ث��اروا  أنهم  حينها  وسيعرفوا   , سكوتهم  بسبب 

ليعيدوا صانعي وشركاء النظام إلى السلطة .
من  السلطة  ليعيدوا  ثاروا  أنهم  اآلوان  فوات  بعد  سيكتشفوا 

جنوب حاشد إلى شمالها بدعم بعض جنوبيي حاشد ,
أراد  الذي  الرعوي  من  السلطة  ليعيدوا  ث��اروا  أنهم  سيعرفوا 

توريث ابنه الى أبناء الشيخ الذي صنعه .
ذلك ما تريده بعض قيادتهم وتضمره في نفسها، لكن في األخير 
ستنجح الثورة الحقيقية ،وسيعرفوا جميعاً بمختلف أجنحتهم 

المتطرفة أنهم فشلوا إال في كشف عورتهم , .
أتمنى أن يستعيد المعتدلين في اإلصالح زمام المبادرة ويكبحوا 

جماح الجناح المتطرف بفريقيه ) األمني - حباب الرؤوس (

مبادرة بدر منها طمس للحرية، وذبح لصوت العدالة وترسيخ، 
وتثبيت لأليادي الملطخة بالدماء.

قرأ شباب الثورة األحرار  بنود تلك المبادرة فوجدوا أنها مدية 
لتمزيق الحق، فبادروا بأصواتهم الهادرة 

قائلين:� لن نقبل تلك المهاترة 
إن نفوسنا ال ولن ترضى بالضيم، والظلم،

أنه  ستجد  المبادرة  تلك  في  مليا  تمعن  األبي  الحر  اليمني  أيها 
أمر أمريكي  ،إنها تورية تحمل معنيين معنى قريب، وهو غير 
العدالة،  تحقيق  على  بمبادرتهم حريصون  أنهم  المراد ظاهره 
ولكن المعنى البعيد وهو المراد جعل ضعفاء النفوس ،وعباد 
الدرهم والدينار أوصياء على هذا الشعب المغلوب على أمره.

لو كانوا صادقين  كيف يقبلون بمبادرة تمال عليهم من البيت 
األبيض؟  بل واألغرب واألدهى من ذلك بأن الكل يسارع ويهرول 
إليهم، ويطلب منهم انقاذه، ويؤكد لألمريكيين بأنه أكثر والء 
من الغير،  نعم  كيف نرضى أن يحكمنا أناس جعلوا من أمريكا 
بوارجهم  لدخول  البحرية  المنافذ  لهم  وفتحوا  لهم  أول��ي��اء 
الحربية ،بل وأخذوا منهم األموال بمسميات سموها ألنفسهم

ألم يعلموا أن الله جل شأنه وعظم سلطانه قال في محكم كتابه 
اليهود والنصارى ومن  تتولوا  الذين آمنوا ال  أيها  العزيز:� ﴿يا 

يتولهم منكم فإنه منهم﴾
عجبا لك أيها اليمني أال تمعن النظر في هؤالء!!

كيف تختارهم حكاما للبلد المسلم هل ترتجي منهم خيرا؟
كال وألف كال

إن أمريكا تعتبر األم الحنون العطوف لكل خائن لبلده تدعمه 
بال حساب في سبيل بقائه في السلطة ليأتمر بأوامرها، وينتهي 
بنواهيها ،يا أصحاب األيادي الملطخة بدماء األطفال، والنساء 
مطلع  الله  أن  واعلموا  سباتكم  من  أفيقوا  والشباب  والشيوخ 
وكبيرة  صغيرة  كل  على  وسيحاسبكم  ضمائركم  وعلى  عليكم 
صامدون  الشباب  سيضل  الشعب،  هذا  حق  في  اقترفتموها 
الجبارين  عواصف  تهزهم  ال  الجبال  من  الشم  صمود  أقويا 

والمتكبرين
إننا متمسكون بحبل الجبار العزيز وهو ناصرنا ،ونصيرنا نعم 

المولى ونعم النصير.

علي ناصر البخيتي 

هم إال حوثه...كم هي درجة االنحطاط ؟
ما حدث من اعتداءات وحشية على مخيمات الصمود داخل 
ساحة التغيير من قبل مليشيات في اإلصالح وعساكر الفرقة 

األولى مدرع عمل بربري يندى له الجبين،
والسكاكين  والسواطير  بالعصي  ومسلحة  ملثمة  مجاميع 
شباب  على  الفجر  عند  تهجم  النارية  باألسلحة  محروسة 
والطعن  ب��ال��ض��رب  عليهم  ،ف��ي��ع��ت��دون  ال��ل��ه  ب��ام��ان  نائمين 
وينهبون  سرية  سجون  داخ��ل  منهم  العشرات  ويعتقلون 
خيامهم ويحملون البطانيات واألجهزة والكراسي بالسيارات 

الى مخازن خارج الساحة وداخلها.

أي جريمة هذه التي يصعب تصديق حدوثهان واي همجية 
هذه التي ال يقبلها عقل أو ضمير أو أخالق،

،واألبشع  ما حدث  تجاه  الصمت  أيضا  هي  الجريمة  أن  على 
من ذلك أن تجد بعض المنحطين يبررون ذلك بان المعتدى 
عليهم " هم إال حوثيين وليسوا من تعز ،أو من مسيرة الحياة 
يصل  أن  ي��ري��دون  التي  االن��ح��ط��اط  درج��ة  ه��ي  اوووو، ك��م   "

مجتمعنا العظيم إليها،
من يقول هذا أو من يسكت تجاه هذا أو يبرره هو مجرم، بل 

هو اكثر انحطاطا من المعتدين انفسهم،

ك����ل األح��������زاب ب��م��ن 
ف����ي����ه����م اإلص����������الح، 
ك������ل ال���م���ن���ظ���م���ات 
فيهم  بمن  الحقوقية 

ه���ود وال��م��رص��د ،ك��ل 
ث��وار  فيهم  بمن  ال��ث��وار 

الجميع   ... التغيير  ساحة 
واخ��ت��ب��ار  حقيقي  م��ح��ك  ف����ع����ل����ي أم����ام 

ألخالقهم وقيمهم الدينية واإلنسانية قبل أي شيء آخر.



بعدد من مسؤولي  اجتماعه  اثناء  المشترك  احزاب  صالح مخاطبا شركائه من 
الحكومة االسبوع الماضي : 

� رئيس وزراء يرأس السلطة والحشود بالمسيرات من ريمة وإال في مديرية لودر 
من الحديدة وإال من المحويت وإال من صعدة وإال من أي مكان ماتركبش.. 
في  شلل  تعمل  للسلطة  تأتي  ام��ا  المعارضة  في  استمر  المعارضة  في  قد كنت 

المؤسسات والوزارات التي فيها المؤتمر وحلفاؤه ووزاراتهم ما أحد يقر بها.. اذا استمريت في التمادي سيقع 
كالم ثاني.

� اضطرينا ندعم حركة االخوان المسلمين دعم كامل.. دعمناهم لما حنبنا بهم اآلن ندفع ثمنه اآلن احنا ندفع 
ثمنه مكرهاً اخاك البطل، هذا ظرفنا وهذا وضعنا اآلن مع االخوان.. هؤالء انا اعرفهم انا اديرهم من عام 1978م 

وانا اعرفهم حق المعرفة وانا الذي دعمت وانا الذي مونت وانا الذي رقيت وانا الذي عملت
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خرجت مسيرة الكرامة من الحديدة وقد سبقتها التهم التي تسوغ قمعها، 
فهي مسيرة تريد البلبله وتريد إعطاء صالح التنصل من المبادرة، وهي تريد 
أن تحرف الثورة عن مسارها وتوجد فتنة بين مكونات الثوار، وتريد إسقاط 

المنصة!..
إنها مسيرة راجلة، تتجشم المشقة، تنادي بالحرية، ال يتبناها أي فصيل 
فلماذا نسمع  األح��رار،  اليمن  للشباب  الجمعي  الوعي  تعبر عن  سياسي، 
ومبررات  تافهة،  بمسوغات  ذبحها،  نية  على  تشحذ  السكاكين  صوت 
واهية، فمن ذا الذي يتجشم هذه المشاق في السفر راجال حتى يزيح عن 
المنصة بعض النكرات؟ ومنذ متى كانت المبادرة الخليجية جزءا أصيال 
من فكر الثورة، حتى نتهم من يخرج ليؤكد رفضه لها بالسعي إلى حرف 
مسار الثورة؟ ومنذ متى يا ترى كان من يخرج على السلطات الحاكمة 
)النظام باألمس والمشترك اليوم( يسعى إلى فتنة بين مكونات الثورة؟ 
هل صارت الثورة مع المشترك تدور معه حيث دار؟! أليس المفترض 
استثناء،  بال  جميعا  دارت؟!  حيث  معها  ندور  الثورة  مع  جميعا  أننا 
السعي  مع  الثورة،  مع  نعم،  وطنية،  وقوى  وأح��زاب  وتنظيمات  شبابا 
إلى الدولة المدنية، دولة المؤسسات، وعهد المواطنة المتساوية، نظام 
التعايش مع اآلخرين وإن كانوا على  إقصاء، سلطة  بال  باآلخر  االعتراف 

غير مذاهبنا أو أحزابنا، فالوطن يجمع الناس في رباط قوي.
إننا في متابعتنا لحركة مسيرة الكرامة لنتقطع أسى، ونكاد نهلك من الحسرة، 
التي  المواقف  تلك  أو هناك، من  أو رأينا موقفا يصدر من هنا  كلما سمعنا 
تتطلع على  أن  براءتها، وتحكم عليها مقدما قبل  في  المسيرة، وتشكك  تدين 

ملف القضية، كلنا أمل في أن نجدهم وقد حملوا الوعي النير، واإلدراك السليم 
الكريم مقياسا لحركتهم، وحاكما على  القرآن  تمثلوا  يدور حولهم، وقد  لما 

مواقف الجميع من حولهم، وليس ذلك على الله ببعيد.
إن مسيرة الكرامة لهي شمعة أخرى تضيء دروب الثورة، وتعيد الحياة إليها، 
انحدار  بالخذالن عند  الذي شعروا  الناس جميعا،  في نفوس  األمل  وتبعث 
الساحات  ظهرت  حين  سيما  ال  الخليجية،  الصفقة  مستنقع  إلى  المشترك 

ال�����ث�����وري�����ة ب��ال 
ص���������وت س�����وى 
الحكومة  ص��دى 
ال��������ج��������دي��������دة 
"ح���ك���وم���ة م��ن��ح 
ولكن  الحصانة"، 
ال������ي������وم ب���ه���ذه 
ال�����م�����س�����ي�����رات 
الراجلة  السلمية 
ت�����ع�����ود ال���ث���ق���ة 
ب��ال��م��س��ت��ق��ب��ل، 
اآلم��ال  وتنبعث 
ب��ال��غ��د األف��ض��ل، 
المولى  نعم  والله 

ونعم النصير

عن  ال��دف��اع  موقع  في  نفسه  اإلص��الح  ح��زب  يجد  ال  حتى 
حكومة "الوفاق المشترك" والتبرير لصفقة االنقالب على 
أقل  على  حصوله  لقاء  الشهداء،  بدماء  والتفريط  الثورة، 
ضمنها  من  عديدة،  خيارات  اعتمد  السلطة،  نصف  من 
الرافضين  المعتصمين  الثوار، ومطالب  تحريف شعارات 
كما   – والقول  باسندوة،  وحكومة  الخليجية،  للمبادرة 
المبادرة،  لتأييد  تخرج  التظاهرات  أن   – سهيل  تعمل 
والمطالبة بمحاكمة صالح وأبنائه فقط ، كما يقوم اإلصالح 
بدغدغة عواطف قواعده، ومواعدتهم بمكافآت ووظائف 

بعد رحيل صالح، وانفرادهم بالسلطة.
المسلمين وجود بعض األحزاب  تنظيم اإلخوان  ويستغل 
قطاعات  الستغفال  المشترك  ف��ي  جانبه  إل��ى  السياسية 
حق  نفسه  ويعطي  اليمني،  الشعب  أب��ن��اء  م��ن  ع��دي��دة 
تندد  الذي  الوقت  وفي  والشعب،  الثورة  باسم  الحديث 
بمحاكمة  وتطالب  الضمانات  بقانون  اإلعالمية  وسائله 
في  الرماد  وذر  الشهداء  ألسر  مكشوف  خداع  في   � صالح 
البرلمان  في  االص��الح  ممثلو  يصوت  أن  يفترض   � العيون 
أسرته  وأف��راد  معاونيه  وكافة  الرئيس  يمنح  قانون  على 

حصانة، تعفيه من المالحقة أو المثول أمام القضاء، وتلزم 
الصفقة  على  بالتوقيع   ، المشترك  ممثلي  المبادة  نصوص 
والتوقيع على وثيقة الضمانات، ألنها تقربهم من السلطة 

كما يعتقدون.
السؤال الذي يطرح نفسه هو: من فوض اإلصالح للتنازل 
أال  الغفران؟  صكوك  القتلة  ومنح  الشهداء،  دم��اء  عن 
تعد هذه العملية جريمة أخرى ال تقل إثما عما قام به 
النظام؟ وهل هناك قانون أرضي أو تشريع سماوي يعطي 
عن  العفو  حق  الشهداء  بدماء  له  قرابة  أو  صلة  ال  من 

القتلة والجناة؟
مما تجدر اإلشارة إليه أن معلومات تسربت مؤخرا تفيد 
أن أسر شهداء جمعة الكرامة تلقت عروضا مادية مغرية، 
من أجل التنازل عن دماء ذويهم لقاء المال الذي تجود 

به خزائن المملكة.
إلى  وصوله  عن  ال��دف��اع  معركة  يخوض  اإلص��الح  وبينما 
السلطة مرتديا جلباب المبادرة الخليجية ، يرقب بتوجس 
تصاعد  من  خوفا  الشبابية،  الثورة  مكونات  بقية  وريبة 
األمنية  السيطرة  دائ��رة  من  الساحات  وخ��روج   ، الرفض 

للجان اإلصالح وعساكر الفرقة.
وحلفائهم  المسلمين  اإلخ���وان  ل��دى  ال��خ��وف  ويتعاظم 
المتعاظم  الجماهيري  الحضور  من  والجيش  القلبية  في 
قرر  لذا  الثورية،  الساحات  في  "الحوثيين"  الله  ألنصار 
إلى  بسرعة  المعركة  ونقل  األم��ام،  إل��ى  الهروب  اإلص��الح 
ساحة اآلخرين حتى ال يجد نفسه محاصرا في مربع خيانة 
الثورة، والتفريط بأهدافها، والسياق السابق يفسر الحملة 
المقربة  الدعاية  وسائل  تشنها  التي  المسعورة  اإلعالمية 
من حميد األحمر وقائد الفرقة ضد أنصار الله، وماراثون 
التسريبات الكاذبة، وتبادل األدوار التي يعمل من خاللها 
حزب اإلصالح على تقديم الحوثيين وكأنهم المشكلة التي 
تعيق والدة الدولة المدنية من رحم المبادرة الخليجية، 

وتهدد األمن والسالم في البالد.
قد ينجح اإلصالح في التشويش وخلط األوراق في الساحات 
لبعض الوقت ، لكنه لن يستطيع مخادعة اليمنيين طوال 
األسبوع  قدمت  التي  الحياة  مسيرة  وقد كانت  الوقت، 
الماضي من تعز إلى صنعاء البداية الحقيقية لنزع أقنعة 

الخداع، وطي حبل الكذب القصير.

الَمثُل  يحضُرَك  الُمَزيف،  الثوري  عن  يصدُر  ما  إلى  تنظُر  حين 
هو  فتارًة  ُخ��ذون��ي"،   يقوَل  أن  المريُب  "يكاُد  القائل:  العربُي 
الثوري، وتارًة هو الوفاقي، تارًة هو الُمبادر وأخرى هو الُمحِجم، 
الديني  هو  ت��ارًة  الدكتاتوري،  هو  وأخ��رى  الديمقراطي  هو  ت��ارًة 

ا.. وأخرى هو العلماني، وهُلَم جرَّ
مع هذا يحاوُل )الثورُي المريُب( أن يبدَو بمظهِر القوي، لكنه 
الصادقين  للثوارِ  االقصاِء  ممارسِة  سوى  لذلك  حيلًة  يجْد  لم 
وعلى  الُمتراكمِة،  أخطاِئِه  على  وال��ل��وِم  الَعتِب  لتلقي  تجنباً 
أساليِب الخداِع والغِش، ولتحديِد خياراِت الوضِع الثوري كما 

يشاء دوَن َوجِع َرأس..
ذاك  ل��دى  تعني  اإلق��ص��اِء  تعْد كلمُة  لم  أن��ه  األم��ِر  في  الخطيُر   
الُلغة، فلقد صارت  ُتشيُر معاجُم  الُمريب االستبعاَد فقط كما 
لخياراِتِه  االنصياَع  يرفُض  الوقائع، فمن  ُتشيُر  اإللغاَء كما  تعني 
واإلح���راِق  وال��َج��رِف  والطَمِس  التشويِه  لخطِر  نفَسُه  ُي��ع��رُض 

والتدميِر والتصفيِة واإلبادة..
إعداَمَك  الُمريِب  للثورِي  ُيمكُن  الجديد،  التعريِف  تحت هذا 
القضاَء  َيعني عملياً  ما  نشاِطك،  ُمحاصرَة  فقط  وليَس  بارٍد  بدٍم 
فيسطوا  السياسية،  أو  الفكريَة  َهويتَك  ُيشكُل  م��ا  ك��ِل  على 
ُوجداِنك  َتشكيَل  وُيعيد  ُممتلكاِتك،  على  ويستولي  تراِثك،  على 

بحسِب رغباِته، وهذا َيحدُث غالباً بالقوة..
س��واًء كانوا  المستقل  ال��ث��ورِة  وشباُب  وال��ح��راك،  الحوثيون،   
للُمريب،  أهدافاً  كانوا  المحافظات،  من  غيرها  في  أو  تعز  في 
فأقصاُهم عنَد تشكيِل المجلِس الوطني، وحيَن كانوا أهدافاً غيَر 
سهلٍة برفِضِهم المبادرَة الخليجيَة وإعالِنهم االستمراَر بالخيارِ 
عد المريُب من اقصاِئه العنيِف لهم، فاعتدى علِيهم  الثوري صَّ
بالضرِب في الساحات، وَمنَع َحَقُهم في التعبير، وَبنى لهم ِسجناً 
َقسرياً، وهناك  بعَضُهم  وأخفى  داخَله،  الكثيَر  منُهم  َزجَّ  خاصاً 

من يتحدُث عن حوادِث اغتياالت..
يحدُث ذلك كُلُه ببجاحٍة عزَّ لها نظير، فبينما وصَل الُمريُب ِفعلياً 
إلى الُسلطِة راكباً موجَة ثورٍة كاَن وقوَدها الشباُب والصادقون، 
ما زاَل يتشبُث بالمعارضِة ويحتكُرها فال يسمح ألحٍد أن يحتَل 
ُكرسَي الُمعارضِة غيرِه، وهنا يتجلى اإلقصاُء أيَّما تجٍل، فإذا كاَن 
النظاُم السابُق قد ترَك لغيرِِه ُكرسَي الُمعارضة، فهذا الُمريُب لن 

يتُرَك لغيرِِه شيئاً، فهو يحتكُر الحكَم والمعارضة !! .. 
الساحِة  داخَل  ُمورَس  الذي  "اإلقصاِء"  وِبرغِم ُكل  أنُه  الغريُب 
الممارساُت  تتحوْل  ل��ْم  ف��إن��ُه  ال��ث��ورِة  ُعمر  خ��الَل  ال��وط��ن  وف��ي 
اإلقصائيُة َبعد إلى موضوٍع جدٍي للحوار !، حتى داخَل الُمشترك 
نفِسه، لم يحُدْث أن ُنوقَش هذا األمُر � كما يبدو � على َمحمِل 
انفراِط  من  األضعف  الُمشترِك  ُمكوناِت  لمخاوِف  ربما  الِجد، 

ُعقد مصالِحها مع الطرِف األقوى داخَله.
بعدِم  تتعلُق  األول��ى  ج��ه��اٍت،  ِع��دِة  من  مخطئٌة  ه��ذا  في  لكنها 
إحساِن تقديِر ُقوِة ذلك الطرف، َفَمْن ُيمارُس اإلقصاَء ِبحِق الُثوارِ 
باعُثها هو إحساُسه  تعتريِه  الصادقين يكشُف َمخاوَف حقيقًة 

باهتزازِ الثقِة وَهشاشِة الموقِف وتناقِض األقواِل واألفعال.
يوم،  بعد  يوماً  يتفاقُم  خطٍر  عن  الطرَف  َتغُض  أنها  والثانية 

سيدركها قريباً باإلقصاِء أيضاً ما لم تقْف في وجِهِه اآلن.
ألنَّ  التغيير،  ِسباِق  في  الخاسِر  الَجواِد  على  ُتراهُن  أنها  والثالثة 

الُمؤشراِت َتدُل على أنَّ القادَم سيحمُل الَمنهَج السابَق ذاَته.
أما الرابعة فهي أنها سُتَفاجَئ برفِض الشعِب لها كونها تخلْت عن 
الثورِة، الذي لن يتوقَف طُوفاُنُه حتى ُيزيَح ِمن على عاتِق  خيارِ 

الوطِن ُكلَّ َغٍث غيَر نافع.
في  ولكن  لإلقصاء  َفٍن جديٍد  عن  األيام  ختاماً: ستسمعون هذه 
األقوال،  األفكار، وِتكرارِ  يقوُم أصحاُبه على سرقِة  آخر،  مضمارٍ 

واستباِق األفعال.
ألولئك جميعاً نقول: إن من الغباء االعتقاد بأنك مطلق الذكاء..  

الحياة  م��س��ي��رة  ش��ب��اب  اس��ت��ه��دف  ال���ذي  وال��ق��م��ع  البلطجة 
وشباب الصمود داخل ساحة التغيير في صنعاء حيث تعرضوا 
الفرقة  عناصر  قبل  من  بخيامهم  والعبث  واإلعتداء  للضرب 
والمحسوبين على اإلصالح وسقوط ما يقارب 21جريحا  حدُث 
مع  يحدث  كما  والمطلوب  الصحيح  بشكله  تغطيته  يتم  لم 
بقية األحداث األخرى،  رغم أن هذه البلطجة ال مبرر لها ولم 
نسمع توضيحا بشأنها أو أسبابها أو إعتذار ممن اقترفوها ، وما 
التي  صالح  نظام  لجان  مثل  تحقيق  لجنة  تشكيل  هو  سمعناه 

يتستر ورائها ليخفي حقيقة عدوانه وقمعه ويضيع الجريمة.
وأصحابه  الحوثي  هو  والجاني  .؟؟  العكس  لو كان  بس كيف 
والُمعتدى عليهم هم شباب اإلصالح وجنود الفرقة ؟ كيف كان 
سيتم تغطية الخبر وتغطية أحداثه ومفرداته والتداعيات التي 

ستنعكس عليه وعلى الثورة ؟
أعتقد ... كانت ستقوم الدنيا وال تقعد ، وسيحضر في المشكلة 
هذه إيران ، وحزب الله ، والحوزات وآيات الله كلهم ، ال وربما 
المنصة  برامج  الله فالن هو من يحدد  آية  أن  البعض  سيتنبأ 
الساحات  يحرك  من  هو  آخر  يقول  قد  وربما  عليها  ويهيمن 

ويشرف عليها ...
كان سيقول الكثير أهاااااه رأيتم كيف أن الحوثي عميل للنظام 
انظروا  وسيقولون   ، والسلطة  هو  وينسق  علي  أحمد  وصديق 
ومن  مخالفيه،  قمع  في  السلطة  اسلوب  يمارس  الحوثي  كيف 
الظالم  النظام  لعدوان  امتدادا  الجريمة  هذه  ستكون  اليقين 

في  ح��دث  الساحة كما  شباب  على 
جرائم  من  وغيرها  الكرامة  جمعة 
فبال  المشترك  اللقاء  أما   ،، النظام 
الحادث  إدان��ة  في  ري��ب  سيسارع 
ال��ه��م��ج��ي وس��ي��رف��ض ال��ت��دخ��الت 
التي تندس عبر مجاميع  الخارجية 
ذرة  أي  فيها  وليس  للخارج  والئها 
من الوالء الوطني ،، وبقية المكونات 
األخ�����رى ه���ي ك��ذل��ك س��ت��دي��ن ه��ذا 
وسيعتبروه  اإلج���رام���ي  ال���ح���ادث 
يجوز  ال  خطيرا  إج��رام��ا  األق��ل  على 
، ك��ي��ف ال وه��و  ال��س��ك��وت ع��ل��ي��ه 
المناضلين  الثورة  يستهدف شباب 
أجل رفض  من  إال  ما خرجوا  الذين 

الظلم وبسط العدل والمساواة وهاهم يتعرضون لما منه هربوا 
وثاروا وضحوا .

وستأتي بيانات العلماء وحدانا وجماعات تحت عناوين كثيرة 
،ونتبرأ  الرافضة  جرائم  من  العظيم  الله  نستغفر  سيقول  ،هذا 
إلى الله من ذلك،  وسيقول أخرون إن هذا العدوان عمل يهتز 
الزنادقة  الروافض  مذهب  هو  ،وه��ذا  الرحمن  عرش  لفظاعته 
الذين يسبون الصحابة وأم المؤمنين عائشة ،وستنشر البيانات 
شرعي  واج��ب  ذلك  الجريمة، كون  لهذه  والتوضيح  والفتاوى 

وأخالقي ،والساكت عن الحق شيطان أخرس !! .
مصراعيه،  على  التاريخ  وُسيفتح  والكتابات  المقاالت  وسنقرأ 
وم��واق��ع  المجالت  صفحات  ف��ي  وخ��الف��ات��ه  مشاكله  وستنثر 
، وسيتم إسقاطها على  اليوم  اإلنترنت منذ بداية اإلسالم حتى 
هذه الجريمة المؤسفة، أما القنوات اإلعالمية فبال شك كانت 
ينشرها  ولم  الصمود  شباب  سلمها  التي  المقاطع  ستنشر كل 
أحد وطبعا ستأتي الحلقات والبرامج واللقاءات على خلفية هذا 

الحادث وهلم جرا .
أما لو اكتشف أحدهم سجون سرية للحوثي داخل الساحة فتلك 
الحقوقية  المنظمات  الدهر وستحضر  الظهر ومصيبة  قاصمة 
التي  القصص  وستروى  عنها  وسُيكشف  واإلنسانية،  والمدنية 
تتحدث عن معاناة هؤالء المساكين الذين أتوا من أجل الحرية 

والديمقراطية ،وصدقوا إعالم الحوثي الكاذب فأودعهم سجون 
ظلما  وأنكى  اش��د  معاملتها  وس��وء  وفظاعتها  قسوتها  في  لهي 
داخل  سجون  هذه  واضح  والفرق  صالح،  سجون  من  وعدوانا 
متناقضات  بين  تجمعوا  عليكم كيف  بالله  الحرية،   ساحات 
الحوثي !!وبعدها ستعقد المؤتمرات الصحفية وسيؤتى بهؤالء 
المعتقلين المظلومين ،والكل سيحكي معاناتهم وعذاباتهم وما 
تعرضوا له ولو تورط الحوثي وكان في السجن شيخ مسن فهذه 
داهية الدواهي وأم البالوي ، ماذا تريدون يا عمالء إيران من 
شيخ مسن أال تحترمون هذا الشيخ المسكين العاجز المظلوم أم 
ألنه يخالفكم في المتعة والتقية والمبادرة الخليجية أودعتموه 

سجونكم أيها الروافض .
لماذا ال نفكر حقيقة  كيف لو كان العكس ؟؟ هل أحد يصدق 
أن مثل هذا الحدث كان سيمر بهذا الصمت والهدوء الغريب 
في ساحة حرية  ليست  المسألة حادثة عرضية  المريب، وكأن 
الذي  اليمني  الشعب  مكونات  مختلف  فيها  يتواجد  ثورية 

تعرض للقمع ذاته من النظام الذي يثور عليه ..
وأول��ئ��ك  النزيهة  ال��ح��رة  المنابر  تلك  ع��ن  أت��ح��دث  ال  هنا  أن��ا 
الحقوقيين األحرار، والذين لوال هم لما سمعنا عن هذه الجريمة 
شيئا ، وفعال إنهم يزيدوننا كل يوم ثقة وطمأنينة ، نعم ما زال 
للونه  النظر  دون  وحريته  اإلنسان  يهمه كرامة  من  الوطن  في 
وم��ع��ت��ق��ده وان��ت��م��ائ��ه ال��س��ي��اس��ي أو 
المناطقي وهذا عمل يشكرون عليه 
ونتمنى منهم أن يستمروا في ذلك  ...
متأكد  أنا  ؟؟  العكس  لو كان  كيف 
أن الحوثي كان سيصبح مادة إعالمية 
إل����ى أج����ل غ��ي��ر م��س��م��ى وس��ت��غ��ط��ي 
ومواقع  اإلخبارية  الصفحات  أغلب 
اإلن���ت���رن���ت وال��ك��ث��ي��ر م���ن ال��ق��ن��وات 
التي  تلك  خاصة  الموضوع  اإلعالمية 
ترى في الوتر الحساس إيران وأخواتها 
فرصة لهز المشاعر الملكية للحصول 
وزيارة  وحجة  والمال  اإلعجاب  على 

وعمرة ..... ولله في خلقه شئون  

ق����ف"مسيرة الكرامة ".. ماذا أعدوا لك؟

ك�يف لو كان العكس !!؟                                             

حبل الكذب

اإلقصاء.. مؤشُر ضعف

تعز : اعتداءات على موزعي التوعية الثورية

هاشم شرف الدين

فجر الثالثاء 2011/12/27مالخيمة الطبية لم تسلم من العبث والنهب

محمد زكريا

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

عن  الكاشفة  الممنهجة   البلطجة  أعمال  تستمر 
بأهداف  الثوار  بتمسك  التقليدية   القوى  ضيق  
في  جنوها   التي  المكاسب  على  ومحافظة  الثورة، 
من  عناصر  اع��ت��دى  ب��ال��وف��اق،  يسمى  م��ا  حكومة 
ح��زب   االخ��وان على  ثالثة  من شباب الثورة في 
محافظة تعز, وذلك أثناء توزيعهم العدد السابق 
الله  عبد  )  محمد  وه��م  ال��ث��وري��ة،   التوعية  م��ن 
سعيد، فيصل عبد الله سعيد، محمد داود حزام(.
المسؤولية من يقف وراء  شباب الصمود يحملون 

هذه األساليب القذرة والممنهجة..
الحركة  رئيس  السقاف  علي  للوسط كشف  تصريح  وفي 

االنتهاكات  من  ع��ددا  صنعاء  جامعة  لطالب  الثورية 
والتي  الحركة  شباب  لها  يتعرض  التي  واالع���ت���داءات 
المصور  ال��م��ب��رح على  ب��ال��ض��رب  آخ��ره��ا االع��ت��داء  ك��ان 
عبدالسالم منصور عوض، ومصادرة الكاميرا التي كانت 
قاموا  األمنية  اللجان  أعضاء  إن  السقاف  بحوزته. وقال 
بضرب المصور بسبب قيامة بتغطية إحدى المسيرات 

الداخلية بالساحة والتي تخص الشباب المستقل.
إلى  نقل  قد  منصور  عبدالسالم  المصور  وك��ان 
مستشفى مجاور للساحة لتلقي العالج وظهرت 
على عينية آثار الضرب بالعصي والهراوات والتي 

ال تزال بادية علية حتى اللحظة

من كلمة لصالح يوم السبت 31 ديسمبر 2011


