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بعد التحاق مسيرتان من الحديدة والجوف بها

مسيرة "ال حصانة للقتلة" تبعث الروح في جسد الثورة اليمنية وتعيد لها ألق األيام األولى

مسيرة العزة تدخل اليوم العاصمة صنعاء
الرئيس علي ناصر: الشباب لن يقبلوا بنصف ثورة

المولى المنصور و المولى المؤيد يدعوان  إلى  الوقوف مع أنصار الله ومناصرتهم

مؤتمر "اليمن الذي نريد" يرفض قانون الحصانة ويقدم رؤيَة القوى الثورية

دعوا اليمنيين إلى نبذ ثقافة الكراهية والبغضاء، والتبرؤ من كل عمل يدعو إلى الفتنة، والحفاظ على وحدة الصف

أكدت عزم الشباب على استكمال ثورتهم

أك����د الرئي����س الس����ابق عل����ي ناصر 
محم����د عل����ى ض����رورة صمود ش����باب 
الث����ورة ف����ي س����احات التغيي����ر كاف����ة، 

مطالباً ب����� " بقاء االعتصامات كضامن 
الس����تكمال تحقي����ق أه����داف الثورة، 
حي����ث ينبغ����ي أن نع����ي أن الش����باب 
ال يري����دون نص����ف ث����ورة، فقيمة أية 
ث����ورة ليس فقط أن تزيح رموز النظام 

ومؤسس����اته  هيكل����ه،  ب����ل  الس����ابق، 
الفاس����دة " داعياً في الوق����ت ذاته إلى 
فت����ح حوار ونقاش ع����ام حول القضية 

عن  الصادر  الختامي  البيان  أكد 
مؤتمر »اليمن الذي نريد« المنعقد 
ف��ي ب��ي��روت األس��ب��وع ال��م��اض��ي على 
لتحقيق  الثورة  استمرارية  ض��رورة 

مقدمتها  وف���ي  أه���داف���ه���ا،   ج��م��ي��ع 
الدولة المدنية المنشودة. 

ون���اق���ش ال��م��ؤت��م��ر أه���م ال��ق��ض��اي��ا 
ال��م��ت��ص��ل��ة ب��ت��ط��ورات األوض�����اع في 
ال��ث��ورة  واق���ع  مقدمتها  وف��ي  اليمن 
الشبابية الشعبية السلمية، القضية 

ال��ج��ن��وب��ي��ة، وق��ض��ي��ة ص��ع��دة وآخ��ر 
مستجدات الساحة الوطنية. 

توصيات  ب��ع��دة  المؤتمر  وخ���رج 
أهمها كما في جاؤ في  بيان  المؤتمر. 

- استمرارية الثورة:
م��ع��ت��ب��ري��ن  أي����ة م����ب����ادرات أو 
تسويات بمساع داخلية أو خارجية 
تتعامل مع الثورة ك�"أزمة" سياسية 
هي  شعبية كما  شبابية  ال ك���"ث��ورة" 
اإلنجاز  إسقاط  تحاول  أو  الواقع،  في 
ال���ث���وري ب��ت��ج��زئ��ة م��ط��ال��ب ال��ث��ورة 
م��ب��ادرات  فإنها  ج��وه��ره��ا،  وت��ج��اوز 
وتفصيال  جملة  مرفوضة  وتسويات 
اليمني  الشعب  وأه����داف  تتفق  ال 
العظيم في ثورته التي قدم في سبيلها 
وال��ج��رح��ى  ال���ش���ه���داء  م���ن  اآلالف 

والمعتقلين. 
المؤتمر  ف��ي  ال��م��ش��ارك��ي��ن  وي��ح��م��ل 

في بي���ان للس���يدين العالم���ة المولى/ 
محمد بن محم���د  المنصور، والعالمة 
المول���ى / حم���ود ب���ن عب���اس  المؤي���د 
يؤكدان أن أعداء اإلس���الم والمس���لمين 
يس���عون إل���ى ب���ث الفرق���ة والكراهي���ة، 
وإش���عال نار الفتنة والح���رب بين أهل 
اليم���ن، والتحري���ض عليها عب���ر جميع 
المرئية والمس���موعة  وس���ائل اإلع���الم 

والمقروءة. 
التص���دي  المس���لمين  كل  وناش���دا 
لحملة التحريض عل���ى الفتنة والحرب 
العبثي���ة، التي عانى منها أبناء الش���عب 
اليمني، وقت���ل فيها عشرات اآلالف من 
أبناء اليم���ن، وطالت النس���اء واألطفال 
والعجزة، وطم���رت البيوت والمدارس 
والمساجد، دون سبب أو مبرر أو غاية 

إال القتل!
ث���م التف���ت البي���ان إل���ى الفتن���ة التي 
حج���ة  ف���ي  جدي���د  م���ن  برأس���ها  تط���ل 
والبيض���اء، باإلضاف���ة إل���ى معان���اة أهل 
أبي���ن وأرحب، ونه���م والحيمتين، وتعز 
وأمان���ة العاصمة، م���ع ارتفاع األصوات 
المحرض���ة عل���ى الفتن���ة والح���رب من 
المق���روءة  اإلع���الم  وس���ائل  مختل���ف 

ش��ه��دت ال��ع��اص��م��ة ص��ن��ع��اء ع��ص��ر األرب��ع��اء 
األول��ى  هي  حاشده  جماهيرية  مسيرة  الماضي 
م��ن ن��وع��ه��ا م��ن ح��ي��ث ال��ح��ج��م واأله��م��ي��ة بعد 
إقرار مجلس النواب الفاقد الشرعية ما يسمى 
بين  الخليجية  المؤامرة  وفق  الحصانة  بقانون 
المسيرة   ،) المشترك   – المؤتمر  النظام)  أرك��ان 
التغيير،  ساحة  في  الشهداء  جولة  من  انطلقت 
وصدح شباب الثورة األحرار بشعارات" الشعب 
 " للقتلة  حصانة  ال   "  ،" النظام  إس��ق��اط  ي��ري��د 
عن  نتج  م��ا  لكل  رفضهم  ومعلنين  م��ج��ددي��ن 
الحصانة  لقانون  إق��رار  من  الخليجية  المؤامرة 

وجريمة تقاسم السلطة. 
مستمدة  شرعيتهم  بأن  الثورة  شباب  وأك��د 
استمرارهم  وأن  لغيرها،  شرعية  وال  الثورة  من 
محفوف بعزيمة ال تلين في فعلهم الثوري حتى 
تحقيق  في  قدماً  والمضي  العسكر،  إسقاط حكم 
بناء  مقدمتها  وف��ي  الشبابية،  ال��ث��ورة  أه��داف 
الحقوق  تكفل  التي  الحديثة  المدنية  ال��دول��ة 
بكافة  اليمني  الشعب  أب��ن��اء  لكل  وال��ح��ري��ات 

أطيافه ومكوناته.. 
واعتبر المشاركون في المسيرة أن رحيل صالح 
الثورة  أه���داف  م��ن  ال��ب��الد ليس إال ه��دف��اً  ع��ن 
وبجالء  أك��دت  انطالقتها  منذ  التي  اليمنية 
فقط،  الرئيس  إسقاط  ال  النظام  إسقاط  عزمها 
الثورة  أه��داف  أحد  هو  للبالد  صالح  ومغادرة 

وليست  السلطة،  ع��ن  صالح  برحيل  المتمثل 
كما  برحليه،  تنحصر  ال��ث��ورة  أه���داف  جميع 
ت��ح��اول ق���وى- اس��ت��م��رأت االرت��ب��اط واالرت��ه��ان 
اليمنيين  إيهام   � االستعمارية  والقوى  للخارج 
بذلك، وأن أهداف ثورتهم قد أنجزت، مؤكدين 
في الوقت ذاته أن الثورة اليمنية التي تحمل من 
أو  تتحمله  لم  ما  وعانى  اليمني  الشعب  أجلها 
تعانيه الشعوب العربية الثائرة اليوم لن يرضى 
بأقل من تحقيق كامل أهداف ثورته، ولن يسمح 
ات��ج��رت بها  أي��ة مطامع  ب��اخ��ت��زال ث��ورت��ه أم���ام 
قوى سياسية أو قوى انشقت عن النظام طمعاً 

وحفظاً لمصالح ضيقة. 
وجابت المسيرة العديد من شوارع العاصمة 
صنعاء، حيث انطلقت من ساحة الجامعة مروراً 
جولة  إل��ى  ومنها  سبأ،  جولة  ال��ق��اه��رة،  ب��ش��ارع 
القيادة،  ش��ارع  حتى  بشعوب  م���روراً  الصياح 
ومن ثم العودة إلى الساحة، وكان شباب الثورة 
وجه  قد  للمسيرة  المنظم  المستقل  السلمية 

الدعوة لكل األحرار من أبناء الشعب اليمني 
ونقاء  صفاء  لألذهان  أعادت  األربعاء  مسيرة 
الثورة الشبابية التي تحمل غايات وأهداف نبيلة، 
مجاميع  دف��ع  مما  الحزبية،  الوصاية  وترفض 
االنضمام  األح��ي��اء  وس��ك��ان  ش��ب��اب  م��ن  كبيرة 
ون��س��اء ورج��ال  أط��ف��ال  حيا  وق��د  المسيرة،  إل��ى 
في  بالتحية،  أيديهم  رافعين  الشباب  الحارات 

صورة أعادت 
إل���ى األذه����ان 

إل���ى  الع���زة  مس���يرة  الي���وم  تدخ���ل 
العاصم���ة صنعاء قادم���ة من محافظة 
البيض���اء مروراً بمحافظ���ة مأرب بعد 
أن التحقت بها مسيرتان قادمتان من 

محافظتي الحديدة والجوف
وأق���رت اللجن���ة اإلشرافية لمس���يرة 
العزة بأن الدخول إلى العاصمة صنعاء 
س���يكون اليوم الجمعة، حيث توقفت 
المسيرة في منطقة الحتارش لمدة يوم 
كامل النتظ���ار المس���يرتين القادمتين 
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 استمرار التظاهر والتحرك واالعتصامات السلمية والحرص على أن يتم ذلك في إطار شعبي بعيًدا 
عن الحزبية والطائفية والمذهبية حتى إسقاط النظام. 

 النظام الذي نطالب بإسقاطه هو الرئيس وأقاربه دون استثناء ورموز نظامه الفاسدين والذين 
ثبت تورطهم في قمع وقتل وتجويع هذا الشعب. 

النظام بواسطة  التحاور مع  أو  الثائر  الشباب  إدانة كل شكل من أشكال االلتفاف على مطالب   
السفارات األجنبية. 

 رفض أي وساطة ال تفضي إلى رحيل فوري للنظام ورموز فساده وتلبي كل مطالب الشعب اليمني. 
 ضرورة التصعيد بما يضمن المزيد من االحتجاجات لفرض الضغط على النظام وبطريقة 

سلمية وحضارية. 
 رفض التدخل األمريكي واألجنبي المساند للنظام والمساعد على إطالة بقائه في الحكم. 

الثورات العربية ترفض الوصاية وحكم العسكر، ويؤكد شبابها على املضي قدمًا يف حتقيق الدولة املدنية 
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العدد ) 43 ( 
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اليمن،  باني  وال  الرمز،  اسمه  هناك شيء  يكون  لن 
وال ولي األمر الفرد المطلق، فقط ألننا نعيش دولة 
والمؤسسات  رم��ز،  والكل  يبني  الكل  المؤسسات 
البلدية سحبت  أن  تتولى أمورنا، لن نسمع  هي من 
إح���دى ال��ع��رب��ي��ات ف��ي ب���اب ال��ي��م��ن، وال )ق��ف��دت( 
محتوياتها من الفرسك أو الطماط بحجة المحافظة 
حساب  على  ولو  للعاصمة،  الحضاري  المظهر  على 
الحيلة،  وعديمي  والفقراء  الغالبة  عيش  مصدر 
المدن، وبعيداً  في جميع  فقط ألننا نظمنا األسواق 
المخصصة  األرص��ف��ة  على  واالزدح�����ام  ال��ط��رق  ع��ن 
للمارة، ال نريد أن تطلب منا رشاوى من أجل تمرير 
أبسط معاملة، ولن نبكي على وظائفنا التي صودرت 
للمقربين  وال  الوظيفي،  االزدواج  أصحاب  لصالح 
تقلع  أن  نحب  وال.. وال  وال  وال��وزراء  الوكالء  من 
الطرق ثم ترص أكثر من عشر مرات، وال أن ترصف 
مفاجئ،  هبوط  لها  حصل  قد  اليوم  ونراها  باألمس 
االعتقاالت  من  خالياً  الجديد  اليمن  يكون  سوف 
البعض  على  الضغط  وم��ن  للشباب،  التعسفية 
الرسمي  اإلع���الم  يكون  ول��ن  المرتبات،  بتوقيف 
لخططها  ألفعالها وال مسوقاً  للسلطة وال مبرراً  بوقاً 
التي  بقدر ما سيكون كاشفاً لألغطية عن الفاسدين 
معالجاً لقضايا المواطنين، عاماًل على توصيل الوعي 
ملئ  وطن  في  سنعيش  وواجباتهم،   بحقوقهم  لهم 
القطاعين  ف��ي  يشغلها  م��ن  تنتظر  التي  بالوظائف 
بمرور   2061 ع��ام  نحتفل  س��وف  وال��ع��ام،  ال��خ��اص 
نصف قرن من دون انطفاء الكهرباء ليس في صنعاء 

متجبر  يأتي  أن  نقبل  لن  الوطن،  عموم  في  بل  فقط، 
يحكم شخص  ب��أن  نرضى  لن  آخ��ر،  أو فرعون  آخ��ر، 
أربع  انتخابيتين)أبو  دورتين  من  أكثر  لمدة  واحد 
سنوات(، ولن يكون الجيش حامياً للكرسي بقدر ما 
سيكون حامياً للوطن، وال األمن حامياً لألسرة بقدر 
ما سيكون مصدراً لألمن واالستقرار وضبط الجناة 
والمخلين بالقوانين واآلداب العامة، األيام القادمة 
وب���دون  ال��م��س��ت��وي��ات،  جميع  ف��ي  ح��ري��ة  ستشهد 
سقف، بالقدر الذي يستطيع الفرد أن يعبر عن رأيه 
بعيداً عن االتهامات بالتخوين أو التكفير، حريات 
الحجة، ال  الحوار والمنطق وقوة  لغة  بالتوازي مع 
حتى  ضعيفاً  وطني  في  القوي  سيكون  السالح،  قوة 
يؤخذ الحق منه، وسيكون الضعيف قوياً حتى يؤخذ 
بالحق، ولو  الوطن جميعاً صادعون  أبناء  له،  الحق 
على أنفسهم أو الوالدين واألقربين، يأتمرون بينهم 
بيد  ويأخذون  المنكر،  عن  ويتناهون  بالمعروف 
إذا أخذ  إال  بال  لهم  يرتاح  الضعفاء ويحملونهم، ال 
الناس  ينصفون  إال كيف  يفكرون  منهم، وال  الحق 
مسئول  وأنه  راٍع  أنه  يعلم  منهم  أنفسهم، كل  من 
خيرهم  م��ص��در  ألن��ه  وطنهم  يحبون  رع��ي��ت��ه،  ع��ن 
سيرتفع  والكرامة،  العزة   لهم  يوفر  وألنه  وأمنهم؛ 
الجميع  سيتعلم  مرفرفاً،  وعلمها  عالياً  اليمن  اسم 
منا كيف يبنون أوطانهم، لن نكون عالة على أحد، 
وطننا،  خ��ي��رات  وم��ن  وك��دن��ا  عرقنا  م��ن  وس��ن��أك��ل 
نابعة  قراراتنا  تكون  أن  أجل  من  ونكافح  سنناضل 
ولن  عليها،  تربينا  والتي  بها  نؤمن  التي  مبادئنا  من 

تكون قراراتنا نابعة من بطوننا، ولن يتحكم البر، وال 
المساعدات الخارجية في شؤوننا، سنكون مستقلين 
في قراراتنا، ومحافظين على سيادتنا الوطنية، بعيداً 
ولن  والدولية،  اإلقليمية  واإلم��الءات  الضغوط  عن 
والعربية،  اإلسالمية  أمتنا  لقضايا  ظهورنا  ندير 
صنع  ف��ي  األساسين  الفاعلين  م��ن  اليمن  وستكون 
اإلنسانية  يخدم  بما  والدولية،  العربية  القرارات 
ويسير بها نحو الرقي والتقدم، وبما يحفظ لإلنسان 
إنسانيته وكرامته، لقد مررنا بمراحل االستضعاف، 
فلن  ولهذا  المستضعفين،  يكون حال  وعرفنا كيف 
أن  دون  األرض،  على  مستضعف  ب��وج��ود  ن��رض��ى 
ومقومات  القوة  عوامل  لدينا كل  أيادينا،  له  نمد 
الوحدة، نحن نتوجه إلى إله واحد هو الله ال إله إال 
هو،  ولدينا وطن اسمه اليمن، ودين اسمه اإلسالم، 
ولغة  الكعبة،  اسمها  وقبلة  محمد،  اسمه  ونبي 
هذه  دور  تفعيل  على  نعمل  وس��وف  العربية،  هي 
كما  أع��زاء،  أقوياء،  لنصبح  والعوامل؛  المقومات، 
أراد الله لنا أن نكون، ولن نسمح للدخالء، واألعداء، 
والعمالء أن يفرقونا تحت أي مسمى كان، حزبياً أو 
أو مناطقياً؛ ألننا كلنا نعلم أن عزتنا وقوتنا  طائفياً 
في التفافنا جميعاً حول ما رسمه الله لنا، وما وهبنا 
يحدث  عندما  المتين.  بحبله  اعتصامنا  وفي  إياه، 
كل هذا سيعلم المواطن البسيط أن هناك ثورة. وأن 

كل هذا ما هو إال نتاج ثورة شعبية واعية. 

من جمعة الكرامة إلى سبت الحصانة

عندما يحدث كل هذا سيعلم المواطن البسيط أن هناك ثورة

حتمية   ك��ض��رورة  اليمنية  ال��ث��ورة  ج���اءت 
العسكر على رقاب  الشعب، وتسلط  لمعاناة 
الشعب،  بثروات  الفاسدين  واستئثار  األمة، 
ون��ه��ب ك��ل ث��روات��ه، وال��ع��ب��ث ب م��ق��درات  
الحروب  إيقاف  في  الوطن،   ض��رورة حتمية 
التي   ال��ف��ت��اوى    ت��ل��ك   نتيجة  وال��ص��راع��ات 
واستباح  الحرمات،  انتهاك  لصالح  شرعنت 
اليمنية،  الكرامة  وج��ه  وم��رغ  ال��دم��اء،  بها 
خرج الشعب اليمني في ثورة شبابية سلمية 
ه��دف��ه��ا إس���ق���اط م��ن��ظ��وم��ة ف���اس���دة  أك��ل��ت  
والكرامة  للحرية  وبغية  واليابس،  األخضر 
الكرامة  جمعة  وكانت  والمساواة،  والعدالة 
وبعد  للنظام،  وجهت  التي  القاضية  الضربة 
جمعة  بعد  ذروت��ه  الشعبي  التأييد  بلغ  أن 
الكرامة  أوعزت القوى الخارجية  إلى  جزء 
إلى تمثيل بعض األدوار،  النظام   أرك��ان  من  
كل قسم يؤدي دوراً معيناً مرسوماً، فبعضه 
مؤيد  منشق  لجيش  زع��ي��ًم��ا  نفسه  أع��ل��ن 
لقبائل  زعيماً  نفسه  جعل  وبعضه  للثورة، 
اآلخ��ر  والبعض  ال��ث��ورة،  تأييد  إل��ى  س��ارع��ت 
المدافع  النظام  دور  ي��ؤدي  مكانه  ف��ي  ظ��ل 
صراع  في  ليدخل  الدستورية،  الشرعية  عن 
م��ع  المكونات األخ��رى ، وأدخ��ل��وا  الشعب 
الضحية  ك��ان  مفبركة،  وح���روب  ب��ن��زاع��ات 

عليهم  ودرت   الشعب،  لنيرانهم  والهدف 
افتعالها،  مقابل  خليجية  دول  م��ن  أم���وال 
وجاءت المبادرة الخليجية  لتلعب لعبتها في 
الثائرين،  الوقت المتصاص غضب  استغالل 
إل��ي��ه من  م��ا س��ت��ؤول  إل��ى  اهتمامهم  ول��ف��ت 
نتائج، واالنشغال عن الفعل الثوري بمتابعة 
ومحاوالت  التنفيذية،  واآلليات  التعديالت 
لينتهي  المبادرة،  تلك  بقبول  النظام  إقناع 
وتشويهها  ال���ث���ورة،،  اح��ت��واء  إل��ى  األم���ر  بها 
بانضمام مجموعة من الفاسدين بغية تشويه 
للثورة  الصورة الحقيقية والنزيهة والمشرفة 
وخلق  النبيلة،  وأهدافها  السامية  ومبادئها 
الثائر  الشباب  بين  الساحة  داخ��ل  نزاعات 
هو  ما  على  ليبقى كل ش��يء  اإلل��ه��اء؛  بغرض 
هو،  ه��و  الجمهوري  ال��ح��رس  فقائد  عليه، 
الفرقة  وقائد  هو،  هو  المركزي  األمن  وقائد 
األول��ى م��درع هو، وه��ؤالء جزء من منظومة 
الشعب إلسقاطهم، وهذه  التي خرج  الفساد 
الزال��ت  و  للدولة  الحقيقية  المفاصل  ه��ي 
من  خسروه  ما  إال  للشباب  وليس  بأيديهم، 

أرواحهم ودمائهم. 
الحيل  ه���ذه  ل��ك��ل  م����درك  ال��ش��ع��ب  أن  إال 
وال���م���ؤام���رات، وال��دل��ي��ل رف��ض��ه ل��ل��م��ب��ادرة 
شباب  ال��ث��ورة  دينامو  وخصوصاً  ونتائجها 
التي  الخارجية  ال��ق��وى  أن  حتى  ال��س��اح��ات، 
صنعت هذه المبادرة، وباتت تدرك أنها لم 

تعد ذات جدوى

"جيرالد  بصنعاء  األمريكي  السفير  يزال  ال 
المندوب  سلطات  ي��م��ارس  ف��اي��رس��ت��اي��ن" 
البالد، فحتى خروج صالح من  في  السامي 
لتفاصيل  وترتيبه  بمساعدته،  كان  البالد 
هو  األم��ري��ك��ي  فالسفير  اآلم����ن،  ال��خ��روج 
عمان،  سلطنة  إل��ى  صالح  زي��ارة  رت��ب  من 
الدول  من  والعديد  السعودية  رفض  بعد 
الدور  هذا  وتعاظم  استقباله،  األوروب��ي��ة 
في  أع��ل��ى  السفير ص��وت��ا  م��ن  ج��ع��ل  ال���ذي 
يأتي  والقبلية  السياسية  األوس���اط  ك��اف��ة 
مترجما لحجم الدور الذي تضعه الواليات 

المتحدة لليمن في الفترة المقبلة. 
ي��وم  األم��ري��ك��ي  السفير  ارت��ك��ب��ه  م��ا  ول��ك��ن 
جرما  ك��ان  الحياة  مسيرة  عن  تحدث  أن 

السياسة  أدب��ي��ات  ف��ي  كبيرا  دبلوماسيا 
األمريكية، التي تقوم على أسس من أهمها 
وكان  عليه،  والسيطرة  العام  الرأي  كسب 
العام  ال��رأي  تأليب  في  تسبب  قد  السفير 
اتهامه  إث��ر  ب��الده  اليمني ضد  ال��داخ��ل  في 
وأض��اف  سلمية،  ليست  بأنها  للمسيرة 
"يبدو أن لديهم نيه بأن ال يقوموا بمسيرة 
بهدف  صنعاء  إل��ى  الوصول  ولكن  سلمية 
من  عنيف  ب��رد  والتسبب  الفوضى  إث��ارة 
جيرالد  واع��ت��ب��ر  األم��ن��ي��ة"،  األج��ه��زة  قبل 
فايرستاين هذا األمر "ال يعد قانونياً، ومن 
ثم فإن الحكومة لديها الحق بالحفاظ على 

القانون". 
ي��أت��ي ه���ذا ال��خ��ط��أ ال��دب��ل��وم��اس��ي ف��ي سياق 
االرتباك الذي عرى السفير األمريكي أمام 
اليمني،  المشهد  ف��ي  التشابكية  األوراق 

والتي لم يتمكن من السيطرة عليها تماما، 
بل ظلت القوى المناوئة لالستكبار تخلط 
عليه أوراقه من حين آلخر، وفي هذا السياق 
كان وصول وكيلة وزارة الخارجية للشئون 
وصلت  التي  شيرمان(،  )ويندي  السياسية 
لم  فيما  اليمن،  زي��ارة  في  األربعاء  صنعاء 
المبعوثة  تجريها  التي  الزيارة  مدة  تعرف 
تبدو  والتي  لقاءاتها،  وج��دول  األمريكية 
للمشهد  الجديد  المدير  قل  أو  المساند 

السياسي في الداخل اليمني. 
جديدة  أميركية  مبعوثة  تعيين  ويشير 
المشين  بالدور  االكتفاء  وعدم   � اليمن  في 
الذي يقوم به السفير � إلى إصرار الواليات 
الساحة  إحكام قبضتها على  المتحدة على 
من  ذات���ه  ال��وق��ت  ف��ي  وتخوفها  اليمنية، 
يعيشها  ال��ت��ي  االس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  ال��ت��ح��والت 

القوى  تلعبه  باتت  ال��ذي  وال��دور  اليمن، 
الثورية المتحررة من الهيمنة األمريكية، 
إلى والدة  تؤدي جميعها  أن  من  والخشية 
مصالح  ي��راع��ي  حقيقي،  ديمقراطي  ن��ظ��ام 
مع  استمرأته  الذي  الحال  بعكس  شعبه، 
بعد  حالًيا  التفكك  في  اآلخ��ذ  صالح،  نظام 

رحيل رأس النظام فيه. 
أن تشهد  أوس���اط  تتوقع  اإلط���ار  وف��ي ه��ذا 
القريب  المستقبل  ف��ي  اليمنية  الساحة 
تنفيذ أجندات مهمة، في مواجهة مشروع 
المقاومة والممانعة في األمة، والذي يبدو 
تحت  عنه،  تخلت  قد  عديدة  أطرافا  أن 
دع����اوى س��ق��وط ال��ن��ظ��ام، ف��ي س��ع��ي منها 
المتحدة،  ال��والي��ات  م��ع  تحالف  لكسب 
التي هي في األساس حليفة إسرائيل األولى، 

والضامنة ألمنها واستتقرارها. 

بثت وسائل  اإلعالم وقائع جلسة السبت 
ال��ن��واب  مجلس  ف��ي  المنعقدة  ال��م��اض��ي 
قانون  إق���رار  بخصوص  والي��ت��ه  المنتهي 
تنفيذاً   وذل��ك  وأع��وان��ه،  لصالح  الحصانة 
أن  بالذكر  الجدير  الخليجية،  للمؤامرة  
مؤامرة  طياته  في  يحمل  الحصانة  قانون 
اليمني  الشعب  هو  فيها  الضحية  دنيئة 
وإن��س��ان��اً، كيف ال وال��ح��ص��ان��ة قد  أرض���اً 
عما  المساءلة  من  المجرمين  كل  أعفت 
علي  حكم  فترة  طيلة  جرائم  من  ارتكبوه 
فعلى  وألع��وان��ه،،  تحت  خطا  ضع  صالح، 
الصفقات  ب��ع��ض  ن��ذك��ر  ال��م��ث��ال  س��ب��ي��ل 
ال��س��ي��اس��ي��ة ال��م��ش��ب��وه��ة ال��ت��ي ارت��ك��ب��ه��ا 
بيع  صفقة   : الشعب  ه��ذا  بحق  النظام 
وغيرها  وجيزان(  )نجران  اليمنية  األراضي 
النفط  آب��ار  بيع  صفقة  وك��ذا  للسعودية، 
تولي  أث��ن��اء  أجنبية  ل��ش��رك��ات  اليمنية   
باجمال رئاسة الحكومة، الصفقة المبرمة 

مع الواليات المتحدة األمريكية لمحاربة 
اإلسالم والمسلمين بأرض السعيدة تحت 
بيع  وك��ذا صفقة  اإلره��اب،  مكافحة  اسم 
لكوريا  األث��م��ان  ب��أب��خ��س  اليمني  ال��غ��از 
والمتأمل  ال��خ،  و..  و..  و..  الجنوبية، 
لما سبق ذكره، وهو غيض  البصيرة  بعين 
جرائم  م��ن  النظام  ارتكبه  لما  فيض  م��ن 
الحصانة  قانون  من  المستفيد  أن  يجد 
ل��ي��س ص��ال��ح وأع���وان���ه ف��ح��س��ب، فهناك 
الصفقات  )أط���رأف  آخ���رون  مستفيدون 
المقدمة  وف��ي  و  المشبوهة(  السياسية 
والسعودية  )أمريكا(،  اإلرهاب  أم  أمريكا 
التي تخشى عودة الحقوق إلى أصحابها في 

يوٍم ما، وكذا الشركات األجنبية. 
 ولكن كل مكر سيزول أمام وعي وثبات 
األح�����رار، وأن كل  ال��ش��ب��اب  وص��م��ود 
بالفشل  ستبوء  ومكائدهم  مؤامراتهم 
وصدق القائل في محكم كتابه: ﴿َوَمْكُر 
الَْمْكُر  َيِحيُق  ﴿َواَل  َي��ُب��وُر﴾،  ُه��َو  أُولَ��ِئ��َك 

يُِّئ ِإالاَّ ِبأَْهِلِه﴾.  الساَّ

إلى مركز نساء  عندما يدخل شخٌص ما 
ووالدة ويشاهد امرأًة تقاسي آالم الوالدة 
منها:  تساؤالت كثيرة  ذهنه  إلى  تتبادر 
ما هو العالج القوي األثر لتخفيف هذه 

اآلالم؟
 وهل والدته ستكون طبيعية؟ 

قيصرية  عملية  إل��ى  المرأة  تحتاج  وه��ل 
إلخراج الجنين؟ 

و هل ستسلم؟ ويسلم جنينها؟
العمليات؟  غرفة  معها  سيدخل  وم��ن   

ويتلقف الجنين؟ 
الحبل السري؟ )يجوز ضم  ومن سيقطع 

السين وكسرها(
خاتنه؟  وم��ن  قطعه؟  سيتم  أداة  وب��أي   

وكافله؟  ومؤويه؟  ومرضعه؟
 وهل سيرضع من ثدي أمه؟ أم سيشترى 

له رضاعة؟
 وأي حليب سيتناول؟ 

محلي؟  إن��ت��اج  م��ن  حليب  سيعطى  ه��ل 
بمواصفات  حليب  ل��ه  سيصنع  أن��ه  أم 

خاصة؟ يتم استيراده من أمريكا مثاًل؟
 وما اسمه؟ وكيف سينشأ؟!!!..... 

توليد  مركز  على  وقفت  عندما  أن��ا  أم��ا 
تبادرت إلى ذهني جميع تلك التساؤالت، 

إضافة إلى تساؤالت أخرى، هي: 
كيف تمت عملية الحمل؟

 هل بصفة شرعية؟ أم بطريقة أخرى؟ 
هذه  نسي  المخاض  آالم  يعاني  من  وهل 

اللحظة من العذاب حال التلقيح؟
أب����وه؟ وه���ل ه��و ح��اض��ر متواجد  وم���ن 
يشرف على عملية اإلجهاض؟ وهل الطفل 
عن  األب  ص��ف��ات  بعض  إل��ي��ه  ستنتقل 

طريق الجينات الوراثية؟
 وهل سينشأ االبن تحت رعاية األب؟

 في حضن األم؟ أم في دار األيتام؟
أم  ه��ذا؟  الطفل  األم من   هل ستتخلص 

سترعاه؟
 أم أن األب سيختفي؟ ليتطلع عن كثب 

ما يجري؟ 
حيلًة  سيدبر  أم  بجريرته  سيعترف  هل 

ليسترها؟
أنه  أم  م��أزق كهذا؟  من  سيخلصه  وم��ن 

سيفر وبال عودة؟
هذا إذا سلم الجنين طبعاً، أما إذا مات 
فأكيد  ك��ل��ه،  العناء  ه��ذا  بعد  الجنين، 
والمشاهد،  واألم،  األب،  ستنتاب  أن��ه 
وال��م��ت��ع��اط��ف ح��س��رًة ك��ب��ي��رًة، وت��ت��ب��ادر 
األلم،  صاغها  أخ��رى،  تساؤالت  للجميع 

وكتبتها الحسرة، منها:
من  الجنين  م��ن  التخلص  يتم  ل��م  ل��م��اذا 

البداية؟
العناء  ه��ذا  منا ك��ل  يحتاج  وه��ل ك��ان 

والجهد واالهتمام؟
َمْن يتحمل كل هذه الخسائر؟

الوليد؟  بهذا  مستبشراً  ال��ذي ك��ان  َم��ْن 
وكيف هي الصدمة بالنسبة له؟

إنقاذه؟  إل��ى  يسارع  من  يوجد  لم  لماذا 
لماذا الكل تخلى عنه؟

َمْن؟ هل مات  في مصلحة  الجنين  موت 
فعاًل؟ وهل كان موته طبيعياً؟ أال يوجد 
أياٍد  المهد،  في  ووأده  موته،  حادثة  وراء 

خفية شاركت في ذلك؟ 
هل سيوارى جثمانه، ويكرم بالدفن؟ أم 
الكالب  لتنتهشه  العراء؛  في  سيرمى  أنه 

والسباع؟
أن  له  الحياة؟ وقدر  له  لو عادت  كيف 

يعيش؟
كيف سيكون موقف من تآمر على إلقائه 

في غيابات المجهول؟
أسئلة واقعية تبحث عن جواب؟؟؟!!!

َمِن المستفيد ِمْن قانون الحصانة؟

م����خ����اض أم����ن����ا ال���ي���م���ن!؟

حامد البخيتيحامد البخيتييحيى الجالليحيى الجالل

أميركا تسعى لتشديد قبضتها على اليمن
التوعية الثورية / خاص

محمد الشميري

ولِِّه شهراً.. أو حّصْنه دهراً.. 
ضرار الطيب

يحيى الجالل

الله وجهه  � كرم  المؤمنين  أمير  أحدهم خاطب  أن  روي 

� في معاوية قائاًل ) ولِِّه شهراً واعزلُْه دهراً( فرد اإلمام علي � 

عليه السالم � : )ال أطلب النصر بالجور(.. نعم. ألن صراط 

الحق مستقيم ال يقبل االلتفاف، وااللتواء؛ وألن الباطل هو 

خرج  فعندما  يتغير..  وأن  التنازالت،  يقدم  أن  يجب  من 

على  خرجوا  الساحات،  إلى  المباركة  اليمنية  الثورة  شباب 

ألنه  التساوم-  يقبل  ال  ال��ذي  السامي  المبدأ  ه��ذا  أس��اس 

مطلب حق- )الشعب يريد إسقاط النظام(.. وكنا نسمع من 

يقول: ) أمهلوه سنة... ولُّوه شهراً( ولكن ثوار الحق رفضوا 

المساومة على عقيدتهم... وظل النظام الغاشم يقتل ويقمع 

ويعتقل الشباب، بينما الشباب صامدون في ميادين الحق 

لم يتغيروا، ولم يتبدلوا بتبدل أشكال الباطل.. وحين أحس 

)حصنه  أخطر  بخطة  ج��اء  شهراً(  )ولِّ��ِه  خطة  بفشل  النظام 

بخدعة  أراه���ا  م��ا  أشبه  وال��ت��ي  "ال��م��ب��ادرة"  ده���راً( وسماها 

الشباب ودماء  "التحكيم".. فبعد أن خلعت األحزاب ثورة 

الشهداء كما تخلع الخاتم... قالت لها أمريكا والسعودية: 

" أما نحن فنثبت الحصانة للنظام كما نثبت الخاتم".. هذه 

هي نتيجة المساومة التي طالما رفضناها، فااللتواء على مسار 

الحلول  وأنصاف  الباطل..  في  الوقوع  نتيجته  تكون  الحق 

ليست في الحقيقة حلوالً؛ ألنها ال تزيل المشكلة...
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مسيرة ال حصانة للقتلة

الرئيس علي ناصر

المولى المنصور

مؤتمر

مسيرة العزة
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األيام األولى النطالقة الثورة الشبابية اليمنية، 
شبابية  مكونات   أف��رزت  الثورة  بأن  وأك��دت 
حقيقة قادرة على صنع المستقبل يمكن الرهان 
عليها في صنع الغد المشرق،الهم  غد  ال مكان 
فيه   مكان  ال  التقليدية،  القوى  لتسلط   فيه 

لعقيلة صالح،  ) من ليس معي فهو ضدي(  
مع  تزامنت  ضمانة"  ال  حصانة  "ال  مسيرة 
الذكرى األولى  للثورة المصرية الشبابية، والتي 
الميادين  إل��ى  المصرية  ال��ث��ورة  شباب  خ��رج 
رافضين حكم العسكر، ووصاية العمالء الجدد. 
أقر  اليمني  ال��ب��رل��م��ان  أن  ب��ال��ذك��ر  وال��ج��دي��ر 
الحصانة  ق��ان��ون  م��ش��روع  ال��م��اض��ي  ال��س��ب��ت 
أسابيع  دام  تعثر  بعد  ونظامه  صالح  للرئيس 
من  ال��ن��ظ��ام  ع��ن  انشقت  ق��وى  خ��وف  بسبب 
ال��م��س��أل��ة ال��ق��ان��ون��ي��ة وال��ق��ض��ائ��ي��ة ع��ن ج��رائ��م 
تورطت  وح��روب  ارتكبتها،  اغتيال  وعمليات 
يتم  أن  قبل  الماضية،  السنوات  خ��الل  فيها 
بوضع  الحصانة  مظلة  توسيع  على  االت��ف��اق 
تعديالت على مسودة القانون تقضي بأن تقوم 
قوانين  م��ش��اري��ع  ب��إص��دار  ب��اس��ن��دوة  حكومة 
االنتقالية،  والعدالة  المصالحة  قوانين  تسمى 

ويلتزم البرلمان بإقرارها. 

من الحديدة والجوف. 
وأك���د رئيس اللجنة اإلشرافية للمس���يرة فضل 
العواضي، أن مسيرة "العزة" تهدف إلى التصعيد 
الثوري إلس���قاط النظ���ام وبناء الدول���ة المدنية 
ورفض الوصاية على ثورة الشباب وحل القضية 

الجنوبية، حاًل عادالً بما يرضي أبناء الجنوب. 
ش����باب  م����ن  العش����رات  أن  إل����ى  العواض����ي  وأش����ار 
محافظات شبوة والجوف وذمار يشاركون في المسيرة. 
وكان���ت مس���يرة الع���زة ق���د أص���درت بيان���اً 
أكدت فيه عل���ى ثوابت وأهداف المس���يرة وفي 
مقدمتها اس���تمرار الفعل الثوري حتى إس���قاط 
بقايا النظام الفاسد والدخول في مرحلة انتقالية 

عل���ى أس���اس الشرعي���ة الثورية لث���ورة 11 فبراير 
الشبابية الش���عبية الس���لمية، كما أكدت عدم 
االعت���راف الش���عبي للمبادرة الخليجي���ة وآليتها 
التنفيذي���ة، وكل ما يترتب عنه���ا، وكذا الدعوة 
للحشد الش���عبي الثوري من جميع المحافظات 
إلى صنعاء إلسقاط بقايا النظام وتحقيق أهداف 
الثورة الش���بابية الش���عبية الس���لمية، والتأكيد 
عل���ى س���لمية المس���يرة ودع���وة كل الق���وى التي 
أعلن���ت تأييده���ا للثورة إلى احت���رام التضحيات 
وعدم االستهانة بها أو التشويش على مقاصدنا 

النبيلة المعلنة. 
  ومن المتوقع أن  اس���تقبال جماهيري حاشد 
لمس���يرة الع���زة ،   كم���ا أك���د   لجنة  اس���تقبال 
مس���يرة العزة، وتعتبر هذه المس���يرة هي الثالثة  
الراجل���ة    التي تيم���م وجهنها صنعاء، س���بقتها 
مس���يرة الحي���اة والكرام���ة ضم���ت اآلالف م���ن 
المحتجين الغاضبين المطالبين بإسقاط النظام، 
والتي انطلقت األولى من مدينة تعز والثانية من 

مدينة الحديدة. 

اس���تطاعته، حت���ى تتوق���ف حم���الت التحريض 
والفتنة والكراهية. 

ال���رأي  ف���ي  إل���ى أن االخت���الف  ونب���ه البي���ان 
واالجته���اد والمذه���ب ال يجي���ز شرع���ا وال عقال 
اس���تباحة الدماء واألع���راض واألموال، وش���دد 
على وجوب أخذ العبرة مما قد مّر من استباحة 
للدم���اء واألعراض واألموال، ومن س���ب وتكفير 
للعلماء، وعلى رأس���هم الس���يد العالم المجتهد/ 
بدر الدين أمير الدي���ن الحوثي، الذي عاش أخر 
أيام���ه مالحق���ا مطاردا، ومن قبل���ه ابنه العالمة 

المجاهد/ الحسين بن بدر الدين. 
وق���ال البيان في آخ���ره: إننا نبرأ إل���ى الله تعالى 
من كل ق���ول أو فعل يدعو للفتن���ة والتحريض 
على الحرب، وندع���و كل اليمنيين إلى التصدي 
له���ا، وعدم االنج���رار للفتنة متمثلي���ن قول الله 
ُقوا  تعالى: ﴿َواْعَتِصُم���وا ِبَحْبِل اللاَِّه َجِميًعا َواَل َتَفراَّ
َواذُْكُروا ِنْعَمَة اللاَّ���ِه َعَلْيُكْم إِْذ ُكْنُتْم أَْعَداًء َفأَلاََّف 

َبْيَن ُقُلوِبُكْم َفأَْصَبْحُتْم ِبِنْعَمِتِه ِإْخَواًنا... ﴾. 

عادلة، وهي سياسية بامتياز وحقوقية ". 
وق���ال ناص���ر: إن اليم���ن " في حاج���ة ليس إلى 
مصالحة تنطلق بإرادة حقيقية فحس���ب، بل إلى 
مصالحة تؤدي إلى المشاركة الفعلية في السلطة 
والث���روة، وكان لنا في الجن���وب تجربة واعية في 
ه���ذا المضم���ار حينم���ا نادين���ا بمب���دأ التصالح 

والتسامح، الذي يجب أن يعم كامل اليمن ". 
نشطاء الحراك الس���لمي الجنوبي يشاركون في 

ذكرى الثورة المصرية األولى. 

ليس  أث��ره  يمتد  إذ  المشروعية،  مبدأ  تقوض 
الى افالت مجموعة أشخاص من العقاب  فقط 

وإنما الى تحصين ثقافة اإلفساد.. 
- القضية الجنوبية:

لحق  م��ا  أن  حقيقة  ع��ل��ى  ال��م��ؤت��م��ر  وأك����د  
الظالمة  ال��ح��رب  منذ  والجنوبيين  بالجنوب 
تستوجب سرعة  1994م،  في صيف  والعدوانية 
الكتل  قبل  من  وصريح  واض��ح  اعتذار  تقديم 
السياسية واالجتماعية في الشمال خصوصا التي 

تحالفت مع النظام حينها. 
إن االعتذار الشجاع هو الخطوة األولى باتجاه إعادة 
باعتبارها  والشمال  الجنوب  بين  الشراكة  صياغة 
تحويل  إل��ى  وص��وال  بامتياز  ع��ادل��ة  سياسية  قضية 
وإجماع  تأييد  عن  ناتجا  "خ��ي��ارا"  الوطنية  الوحدة 

شعبي ال عن فرض الوحدة بالقوة و الغطرسة. 
- قضية صعدة:

إن من أولويات الثورة معالجة قضية صعدة 
ذلك  ف��ي  بما  وع��ادل��ة،  شاملة  كاملة،  معالجة 
اإلعمار،  ب��إع��ادة  وال��ب��دء  الحرب  آث��ار  معالجة 
السياسية  العملية  في  المحافظة  أبناء  وإشراك 

ووقف التحريض ضدهم على أسس مذهبية. 
تضامنهم  المؤتمر  في  المشاركون  أعلن  كما  
خلفية  على  المنكوبة  أبين  محافظة  أهالي  مع 
الجماعات  م��ع  ه��ن��اك  ال��م��ت��واص��ل��ة  ال��م��ع��ارك 
المسلحة وما أدت إليه من نزوح قسري ألكثر 
وج��رح  ومقتل  المواطنين  م��ن  أل��ف  مائة  م��ن 
اآلالف وتدمير مئات المنازل واحراق عشرات 

المزارع. 
- ي���وص���ي ال��م��ؤت��م��ر ب��ت��م��ث��ي��ل ال��ش��ب��اب في 
باعتبارهم  السياسي  القرار  صناعة  مؤسسات 

النواة الصلبة للثورة. 
لرعاية  عليا  هيئة  بتشكيل  المؤتمر  يوصي   -
في  بما  وجرحاها  الشبابية  الثورة  شهداء  أسر 

ذلك كل ضحايا الصراع السياسي. 
إلى عقد مؤتمر وطني  المؤتمر  هذا وقد دعا 
ال��ث��ورة،  م��ك��ون��ات  ف��ي��ه ك��ل  ت��ش��ارك  تأسيسي 
التمثيل  ب��أول��وي��ة  السياسي  العمل  وأط��ي��اف 

الشبابي، إلنجاز دولة المواطنة

حماية  مسئولية  اليمنية  السياسية  النخب 
مطالبا  الشعب،  بذلها  التي  العظيمة  التضحيات 
تلك النخب أن ترتقي الى مستوى تلك التضحيات 
وتتحمل مسئوليتها التاريخية إزاء أصدق وأنبل 

وأكبر الثورات التي شهدها الوطن في تاريخه. 
المعلنة  غ��ي��ر  ال��ت��س��وي��ات  وع���ن  الخليجية 

والسرية المصاحبة لها. 
- كما أكد  المشاركون في المؤتمر على ضرورة 
إلى  يفضي  بما  واألم���ن  الجيش  هيكلة  إع���ادة 
إعادة االعتبار للمؤسسة العسكرية واألمنية في 
خاضعة  وال  تابعة  غير  وطنية  اليمن كمؤسسة 
والفئوية،  المناطقية  والتمثيالت  لإلقطاعيات 
مستقلة  قضائية  سلطة  إن��ش��اء  على  واإلص���رار 
والمساواة  العدالة  اس��س  على  قائمة  ونزيهة 

وسيادة القانون. 
- رفض الحصانة. 

يرى المؤتمر أن قانون الحصانة وصمة سوداء 
العدالة  وج��ه  في  وصفعة  اإلنسانية  ضمير  في 

الجنوبي����ة، والتوص����ل إل����ى أفضل الوس����ائل التي 
تبل����ور حاًل ع����ادالً ومنصفاً له����ذه القضية، ترضي 

الش����عب في الجنوب، وتلبي مطالبه العادلة ". 
وهاج���م علي ناصر في ندوة "اليمن إلى أين" التي 
انعقدت بالقاهرة، السياسة التي انتهجها صالح 
تج���اه الوح���دة الت���ي قام���ت بين ش���طري اليمن 
الع���ام،1990م قائ���اًل : إن���ه " حّول حل���م الوحدة 

الجميل إلى كابوس مفزع". 
وقال ناصر: إن صالح " أشاع روح الفرقة والتشرذم 
حينم���ا ك���رس أزمته األخالقي���ة وطريقته ف���ي الحكم 
بالوصاي���ة، والتف���رد، والضي���م، والض���م، واإللح���اق، 
وعقلية المحتل، ونفسية المستفيد وشعور المتكبر 

المتجبر، وبهذا أساء للوحدة اليمنية ". 
وأض���اف ناص���ر " كل ذل���ك كان س���بباً مباشراً 
النطالقة الحراك الجنوبي السلمي الشعبي دفاعاً 
عن الكيان والتاري���خ والهوية والتراث والوجود 
والمستقبل، باعتبار أن القضية الجنوبية قضية 

والمرئية، وتوافد مجاميع مس���لحة من يمنيين 
وغي���ر يمنيي���ن، ف���ي إع���داد لح���رب ف���ي صع���دة 

وغيرها. 
ووص���ف البي���ان كل دع���اوى االعت���داء عل���ى 
أنص���ار الل���ه )الحوثيي���ن( بأنه���ا جميع���ا دع���وة 
صرحي���ة للفتن���ة المذهبي���ة، واس���تباحة دم���اء 
المس���لمين وأعراضه���م وأموالهم، بس���بب أدنى 
خ���الف ف���ي ال���رأي، في حي���ن اثبت "أنص���ار الله" 
ف���ي الحرب والس���لم عدم مخالفته���م ألصول أو 
ف���روع العقيدة الس���ليمة، وتحليه���م بالتقوى، 
والتورع عن س���فك الدماء، إال في حدود الدفاع 

عن النفس:
وقال البي���ان: رغم ما تعرض ل���ه "أنصار الله" 
م���ن قتل وحصار وتجوي���ع واعتقاالت وتعذيب 
فل���م يص���در منهم أي س���لوك انتقام���ي ضد من 
قاتله���م م���ن رج���ال الق���وات المس���لحة واألمن 
ورج���ال القبائل، ولم يحجروا عل���ى غيرهم ممن 
يخالفه���م ف���ي المذه���ب حريتهم، ول���م يعتدوا 
عل���ى أي حرم���ة، وقدم���وا نموذجا في التس���امح 
واحترام التعايش المذهبي والس���ياسي، وحفظوا 
الممتلكات العامة والخاص���ة، وبذلوا اإلنصاف 
ألي متض���رر، فكان���ت محافظ���ة صع���ده من���ذ 
انتهاء الحرب السادسة النموذج والمثال الذي 
ينش���ده اليمنيون أمنا واس���تقرارا وعدالة، مما 
يس���توجب عل���ى كل مؤم���ن مهم���ا كان مذهبه 
أو اختالف���ه معه���م في ال���رأي نصرته���م وعونهم 
والوق���وف معه���م، كل م���ن موقع���ه، وبحس���ب 

نستقبل  أن  علينا  بعضهم:  ي��ق��ول  أن  ه��ي��ن��اً  ل��ي��س 
باسندوة بترحاب، وليس هيناً أن يقوم بذلك االستقبال 
بعض شركاء الساحة، نعم.. إنها من عظائم األمور، ومن 
المشترك  إليه  ذه��ب  فما  ال��ث��ورة،  عن  ال��ردة  موجبات 
من خيارات تبعده عن مواقف الشباب المعلنة � والتي 
كانوا متفقين عليها جميعاً � ليس إال خيانة لبقية القوى 
الثورية، فما الذي سقط  الثورية، وتنصل من األهداف 
يا ترى؟ شرعيتنا الثورية في الساحات الحرة، أم النظام 
استبدال  ه��و  ال��ي��وم  يجري  ال��ذي  المستبد؟  القمعي 
ليست  أخ���رى،  شرعية  ال��ث��وري��ة  بالشرعية  المشترك 
المبادرة  الدستورية، بل شرعية مستمدة من  الشرعية 
حقوق  أل��غ��ت  ال��ت��ي  الخليجية  ال��م��ب��ادرة  الخليجية، 
العادل، كما  بالقصاص  المطالبة  في  والضحايا  الشهداء 

شرع الله سبحانه. 
إن من يقولون إن االنتخابات ال بد منها لنزع الشرعية 
في  المختصون  ي��وض��ح  م��ا  على  مغالطة،  "ع��ف��اش"  م��ن 
االقتراع  صناديق  إلى  بالذهاب  الشعب  فقيام  القانون، 
والتصويت ل� / عبد ربه منصور منفرداً، باإلضافة إلى أنه 
مخالف للدستور الذي يعتمد عليه النظام، يعني القبول 
الحالي،  الدستور  عن  بدالً  الخليجية،  المبادرة  بشرعية 
وبدالً عن الشرعية الثورية، وهذا من الناحية القانونية 

يعد قبوالً ضمنياً من قبل الشعب بقانون الحصانة. 
الثورية، نحن  بالشرعية  إال  وآخراً  أوالً  نعترف  نحن ال 
ال نريد من عفاش أن يرحل فحسب، بل نريد أن يسقط 
أثره  على  نبني  وأن  فيه،  المجرمون  يحاكم  وأن  نظامه، 
نظام دولة مدنية، ومن ُيرّوج للمبادرة أو لالنتخابات أو 
الساقطة،  المشاريع  لقانون الحصانة، أو ما شابهها من 
من يروج ويسوق لهذه المشاريع ال ريب في أنه قد نكل 
عن أهداف الثورة، وخرج عن صفوفها، وتخلى عن دماء 

الشهداء. 
الوفاء بحاجة إلى وعي، ونحن نؤكد أن الوعي ال ينقص الثوار 

األحرار، فال يطمعناَّ أحد بمخادعتهم قط. 

الحصانة  البرلمان  يمنح  أن  يعني  م���اذا 
لصالح وشلته المجرمة؟

 هل يمتلكون هذه الصالحية؟
 وهل انتخبهم الشعب ليعملوا على حماية 

جالديه، وظالميه، وناهبي ثرواته؟
 وه����ل ه����ذا ال����ق����رار ي��ع��ف��ي ه�����ؤالء من 
واألخالقية  والتاريخية  الوطنية  المسئولية 
بحق  مجازر  من  ارتكبوه  ما  على  والدينية 

أبناء شعبهم؟
المجرمين  يهم هؤالء  ما  ثم هل هذا كل   
في  هنا  ال��ج��رائ��م  ب��ه��ذه  يالحقوا  ال  أن  فقط 

الدنيا؟
الدعايات  تلك  يفضح كل  هذا  أليس  ثم   
نجزم  وكنا  أفواههم  من  نسمعها  كنا  التي 
وأنهم  بالوطنية  يتشدقون  وه��م  بكذبها 

الحريصون على شعبهم؟ 

ليمنحوا  الحثيثة  مطالبتهم  يعني  وم��اذا 
يتوسل  باسندوة  جعلت  درجة  إلى  الحصانة 
حتى  والنحيب  بالبكاء  المجلس  أعضاء  إلى 
بما  شعورهم  إال  تأخير  دون  التصويت  يتم 
ارتكبوه وخوفهم من أن يتمكن هذا الشعب 
من محاسبتهم كما يحصل في مصر ألمثالهم؟
لم  األمريكي  سيدهم  بأن  هذا  يعني  وهل   
بعد  يطمئنهم وخصوصاً  الذي  بالشكل  يعد 
من  حتى  صالح  المخلص  العميل  ح��رم  أن 
أمريكا،  في  للعالج  دخ��ول  تأشيرة  يمنح  أن 
عليها  يحصل  أن  يمكن  التي  التأشيرة  تلك 
األمريكيين  أن  يعني  مما  ع��ادي  مواطن  أي 
لوحده،  جرائمه  ليواجه  صالحاً؛  سيتركون 
وتقرباً  لهم  إرضاًء  ارتكبها  التي  الجرائم  تلك 
إليهم، حتى إذا ثار عليه شعبه تخلوا عنه في 

أصعب الظروف!. 
   المضحك أن الجزار الذي كان يستخدمه 
باعتباره  الشعب  لقتل  دائماً  الرئيس صالح 

ال��رج��ل ال��ذي ال ي��رح��م، م��ا زال ي��راه��ن على 
أسياده، ربما ألنه يشعر أنهم مازالوا بحاجة 
هو  طلب  يكون  أن  ينفي  فهو  ولذلك  إليه؛ 
أي  )الزنداني(  للقتل  العام  المفتي  وسماحة 
قبل  من  بالتسريبات  ذلك  ووصف  حصانة، 

المخابرات. 
   وعلى كل حال هب أن هؤالء المجرمين 
في  هنا  المالحقة  م��ن  حصانة  على  حصلوا 
الحصانة  يمنحهم  أن  يستطيع  فمن  الدنيا، 
يوم القيامة؟ يوم يجمعهم الله مع ضحاياهم 
م��ن األط��ف��ال وال��ن��س��اء واألب���ري���اء ف��ي عموم 
التي  صعدة  محافظة  ف��ي  وب��ال��ذات  اليمن، 
ارتكبوا فيها أبشع الجرائم، ذلك اليوم الذي 
سيحاسبون فيه حساباً عسيراً هم وأسيادهم 
القتل  ل��ه��م  ي��ش��رع��ون  ال���ذي���ن  وف��ق��ه��اؤه��م 
لهم  تبرر  التي  اإلعالمية  وأبواقهم  والدمار، 
ال��دور  بهذا  لتقوم  أع��دت  والتي  جرائمهم، 
الفتنة  ن��ار  في  تنفخ  فتئت  ما  والتي  السيئ 

القذرة  األق��الم  تلك  القتل؛  على  والتحريض 
والمأجورة التي تسب وتشتم أولياء الله كل 

يوم على صفحات أعدت لهذا الغرض. 
القيامة؟  يوم  حصانًة  ه��ؤالء  سيمنح  َم��ْن   
التي  الخبيثة  األع��م��ال  ه��ذه  لهم  تقدم  ي��وم 
ص���دروه���ا ف���ي ال��دن��ي��ا وم��ل��ئ��وا ب��ه��ا صحف 
أعمالهم ظانين بأن الله غافل عنهم، وسيأتي 
بملء  منهم  واحد  الذي سيصرخ كل  اليوم 
فيه  ويقول: } يا ليتني لم أوَت كتابيه، ولم 
يا ليتها كانت القاضية، ما  أدرِ ما حسابيه، 
فلن  سلطانيه{  عني  هلك  ماليه،  عني  أغنى 
فيه  سلطان كانوا  وال  مال  ال  هناك  ينفعهم 
أو معتمدين عليه، وسنشهد العدالة اإللهية 
با  ينفع هناك ال دموع  بأعظم صورها، ولن 
يرحم،  ال  ال��ذي  ال��رج��ل  تجاهل  وال  س��ن��دوة 
الكذابين،  دجل  وال  القضاة،  شيخ  مكر  وال 
والمفترين، وال تضليل المضللين، وصدق الله 

القائل:}إنهم يرونه بعيداً ونراه قريباً{

خ��رج��ن��ا ال��س��اح��ات ق��ب��ل خ��روج��ه��م، نزلنا 
الميدان قبل نزولهم، هل عرفوا لماذا خرجنا، 

والهدف الذي ألجله نزلنا؟.
بمبادرتهم  باعوك  لقد  الجريح  ياوطني  آه 
بعدما  العميله،  نفوسهم  ضيعتك  الهزيله، 
فاستجابوا  خاطباً  النظام  يرسله  الوسيط  جاء 
للطلب. وانقلب منهم على عقبيه من انقلب، 
ليقيم الوسيط مراسم الزواج، َفُدقت الطبول 
ودفت الدفوف لتعلن الشقيقه على المأل على 
مسامعنا وكل ثائر بأرضنا زواجهم المشؤوم 
في يوم عرسهم فأحلت الشمطاء بعقدها لهم 

ومكرها وشرها الشغار.
آه ياثورتي الطاهرة البريئه كيف أجهضوك 
ومناصب  بحقائب  باعوك  وكيف  بغدرهم 

قد  تسويات  عن  ليعلنوا  رخيصة  ومكاسب 
أقاموها،وكيف ياعزيزتي غدروك بعد عهدهم 
بأنهم  ليعلنوا  ال����وزارات  فيك  وتقاسموا  ؟ 
ياثورة  عزيزتي  ال��وف��اق،  حكومة  شكلوا  ق��د 
ياعزيزتي،أحزابنا  غ��دروك  السعيد،  اليمن 
خ��ذل��وك ي��اص��وت ال��ق��ص��ي��دة ب��ع��دم��ا ص��رت 
كبركان  ثرت  الظالمين،  لكل  وقاهرة  مدوية 
تفجر، كنت كصوت مدفع، كانت األصوات 
المستبد،جئت كرعد  لعرش  مزلزلة  مرعبة 
يلين،  أبداً  وال  أبداً  تنحني  أمة ال  من صواعق 
حتى أتوا بعد الرعود لتلتوي من خلف بأسك 
لَتفُجَر  العميلة،  المشبوهة  الظالم األذرع  في 
زالزل��ك  أنجزتها  م��ا  على  وتلتوي  المعارضة 
زمرة  وبين  بينها  فيما  تم  اتفاق  عن  معلنة 
الفساد، فشكلت مع النظام المستبد حكومة 

النفاق....!

المعارضة  باعت  إن  البريء  شهيدنا  عذراً 
فقد  ع��ذراً  الزكي،  دمك  ياسيدي  ضيعت  أو 
قاتليك  إلى  أهدتها  بحصانة  المعارضة  حمت 
في  الكرامة  بساحات  سفكوا  ومن  سفاح  كل 

بلدي دمك....!
أيتها الذكرى...يامن تجولين بي في مواقف 
الشرفاء وتبحرين في تاريخهم العظيم المليء 
من  كل  أخبري  المشرفة،  القوية  بالمواقف 
سيد  موقف  عن  الطغاة  مع  الميتة  تقاسموا 
الوصيين اإلمام علي بن أبي طالب عليه السالم 
ف��وره  م��ن  فقام  للخالفة  بويع  بعدما  وذل��ك 
إمارة  عن  والتنحي  بيعته  إلى  معاوية  يدعو 
أال  منه  يطلبون  أصحابه  بعض  فجاءه  الشام 
بتجهيز  يبدأ  وأن  معاوية  بتنحية  يستعجل 
يترك  وأن  القوية  دول��ت��ه  وب��ن��اء  كبير  جيش 
سلطانه  يقوى  حتى  السلطة  يقاسمه  معاوية 
ف��ك��ان جوابه  وق��ت��ال��ه  بخلعه  ي��ق��وم  ث��م  وم��ن 
)وم���ا كنت  تعالى:  ال��ل��ه  ق��ول  ت���الوة  عليهم  

متخذ المضلين عضدا(.
العادل  الخليفة  العزيز  وهذا عمر بن عبد 

قام  للمسلمين  خليفة  تعيينه  ت��م  وبعدما 
م��ن ف���وره ب��أخ��ذ ذه��ب زوج��ت��ه وأرج��ع��ه إلى 
األم��وال  بإعادة  قام  ثم  المسلمين  مال  بيت 
إلى بيت  أبناء عمومته  أمية  بنو  التي أخذها 
حذره  ذلك  على  عزمه  وعند  المسلمين  مال 
منه  وطلبوا  ذلك  عواقب  من  منه  المقربون 
أال يستعجل وأن يترك ذلك حتى يقوى حكمه 

ولكنه قال لن أنتظر وال ساعة...
فهالاَّ تعلم المتآمرون على ثورتنا من أحزاب 
القيم  ه��ذه  العظماء  ه���ؤالء  م��ن  المعارضة 
السامية ليقولوا للطغاة حينما طلبوا منهم أن 
يمدوا إليهم يد الشراكة وتقاسم السلطة بكل 
عندما  للفاسدين  قالوا  ال....،وه���ل  شجاعة 
قال  كما  والحصانة  السلطة  في  البقاء  طلبوا 
عمر  معاوية وكذلك  في  علي ألصحابه  اإلم��ام 
ال  بني عمومته  للظالمين من  العزيز  بن عبد 

والله وال ساعة...
ال  ال��ث��وار  فسنقول لهم جميعاً  أم��ا   نحن 
والله لن نقبلكم يا حكومة الوفاق والنفاق في 

السلطة وال ساعة.

البرلمان اليمني يمنح ما ال يملك لمن ال يس����تحق الوفاء.. باسندوة.. الشباب.. 

وال س����اعه ياحكومة الوفاق......!

يحيى قاسم أبو عواضةكتب/ ناصر عبد الملك الهادي

ناصر جبران
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بسبب  الثورة  هالل  اليمني  الشعب  على  غم  لقد 
يتضح  ول��م  الساحات،  أف��ق  في  المتراكمة  الغيوم 
لعلماء )الضنك( رؤية الهالل، وها هم الثوار اليوم 

في الساحات يكملون العدة. 
كل شيء فيها على ما يرام والعاقبة لُحمران العيون، 
وأصبح البيض لألحزاب، والبقبقة للشباب، وصرنا 

نردد: اصبر وهي با تنجلي. 
كيف؟ ومتى؟  

سؤال موجه للسفير األمريكي. 
وألننا أفقر جيوباً، وأغبى أفئدة لن تنجلي. 

القتل واالستبداد،  في  خرجنا بثورة على نظام تفنن 
أن  إال  لثالثة عقود،  أنفاسنا  الثروات، وكتم  ونهب 
القاسم  أبي  معيار  وفق  إلرادتنا  يستجب  لم  القدر 
الشابي، وكأن قدرنا هو الوجه اآلخر للنظام السابق!

أبناء  قتل  في  ش��ارك  ال��ذي  الحزب  أن  يصدق  من 
الجنوب صار يطالب بمحاكمة القتلة؟

ومن أفتى بقتل الناس في صعدة صار يتباكى عليهم؟!
ومن كان جزءاً من النظام يريد إسقاطه!

وبخيله ورجله استطاعت القوى التقليدية أن تحول 
مسار الثورة، وتعيد صناعة األصنام السابقة بصورة 
المنقذ والمخلص كونه أهم ركيزة في النظام السابق، 
إضافة إلى الكثير من الكوادر المؤهلين الذين يحملون 

المؤهالت الشكلية في بنية أجسامهم وأشكالهم. 
ك��ي��ف ت��الش��ت س��ري��ع��اً ت��ل��ك ال��ت��ص��ري��ح��ات ال��رن��ان��ة 
الساخنة  والحمامات  الراقية  المطابخ  من  المنبثقة 
المنادية بالزحف إلى غرف النوم، ورضت وقبلت أن 
تكون شريكة لذاك النظام الذي نادت بالزحف عليه؟
إلى  ال��رئ��اس��ة  ال��زح��ف م��ن قصر  ت��ح��ول م��س��ار  لقد 

الرياض، وأنجبت ثورتهم تلك حصانًة وحكومة 
نصن بنص، وعبد ربه ال يتكلم وال يبص، وبقي 
يا  أت��دري��ن  يهتفون:  الساحات  في  الشباب 

شمس ماذا جرى           
             سلبنا )الغبا( فجرنا المختبي

وأخذت سهيل تغني :
كلهم الموا وحاموا حولنا  

  ليت من )ناموا( أحبوا مثلنا
وعظم العيون،  لحمران  مبروك  أل��ف   فألف 
الله أجر الثوار. ولكن أمام وعي وثبات وصمود 

المؤامرات  كل  ستفشل  األح��رار  الشباب 
في  قدًما  وسنمضي  والخارجية..  الداخلية 

تحقيق أهداف ثورتنا الشبابية الشعبية.

طريق  ف��ي  المضي  اخ��ت��ارت  السياسية  األح����زاب 
النظام  م��ع  وال��ش��راك��ة  السياسية  ال��م��س��اوم��ات 
أنها  يعني  ال  ه��ذا  الخليجية،  ال��م��ب��ادرة  بموجب 
ستظل مؤيدة للثورة وتتعامل بمرونة ولطف مع 
التي  الخليجية   المبادرة  استحقاقات  ألن  الثوار، 
ب��األح��زاب  دفعت  سلطة   إل��ى  المعارضة  حولت 
المظاهرات  مع  والتعامل  المعتصمين  لمواجهة 
كما  القمعية  النظام  طريقة  بنفس  الساحات  في 
حدث لمسيرة الحياة التي قدمت من تعز ومسيرة 
إلى  الحديدة  مدينة  م��ن  انطلقت  التي  الكرامة 

العاصمة صنعاء. 
في األربعاء الموافق 25 من شهر يناير  المصادف 
وسقوط  المصرية  الثورة  النتصار  األول��ى  الذكرى 
ساحة  ف��ي  ح��اش��دة  شبابية  مسيرة  م��ب��ارك  حسني 
ب��ال��م��ب��ادرة  االع���ت���راف  ت��رف��ض  ب��ص��ن��ع��اء  التغيير 
بحكم  وت��ن��دد  ال��م��ش��ت��رك  ح��ك��وم��ة  و  الخليجية 
النظام  ليتسللوا  العسكر الذين خرجوا من نافذة 
من  الحكم   ب��زم��ام  لإلمساك  التغيير  ساحة  م��ن 

جديد. 
المبادرة  دام��ت  ما  شيئا  يعني  ال  صالح  ورحيل 
ومنحت  ال��ف��اس��د  نظامه  على  أب��ق��ت  الخليجية 
السلطة  ف��ي  اليمني  للشعب  ال��م��ؤذي��ة   مخلفاته 
والمعارضة حصانة لمواصلة مشوار الفساد والهبر 
تاريخ  في  األول��ى  هي  سابقة  في  واالعتقال  والقتل 
الثورات التي شهدتها األمم والشعوب عبر التاريخ 
يتساءل  هكذا  الخليجية  المبادرة  ترفضون  لماذا 

بعض من وصل إلى السلطة اليوم،والجواب ينطلق 
الثوار  هتافات  في  والتغيير  الحرية  ساحات  من 
التي ترفض المقايضة بدماء الشهداء مهما كانت 

الوعود والتهديدات.. 
في  المشترك وحلفائها  أح��زاب  فعلت حسنا  وقد   
القبيلة والجيش حين انسلخوا عن الثورة وتحولوا 
خ��الل  أث����روا سلبا  ب��ف��س��اده��م   ألن��ه��م  إل���ى سلطة 
المراحل السابقة  على مسار الثورة اليمنية، وبعد 
انفسهم  الثوار  سيجد  سلطة  المشترك  اصبح  أن 
انضمام  يخدشه  ال  الذي  الصافي  النضال  في درب 
فاسد، وال يتصدره مجرم وقاتل،  وفي الوقت الذي 
مقيدة  تبدو  والتغيير  الحرية  ساحات  ت��زال  ما 
بسالسل المشترك والفرقة األولى مدرع لكن األيام 
واألسابيع القادمة كفيلة ببلورة المزيد من الرفض 
التآمر على دماء الشهداء  والتوحد بوجه حكومة 
الشباب  تظاهرات  وستتحول  ال��ث��ورة،  وأه���داف 
المستقل إلى كرة ثلج ستتدحرج وتكبر لتكنس من 
 � والمجرمين  والقتلة  الفاسد  النظام  بقايا  أمامها 
المتذاكين � ممن منحتهم أحزاب المشترك القاب 

البطولة وأعطتهم أوسمة حماية الثورة. 
دماء  عن  التنازل  على  الخليجية  المبادرة  تنص 
ال��رغ��ب��ة  ن����زوال ع��ن��د  ال��ش��ه��داء وال��ج��رح��ى  آالف 
النظام  م��ع  تتحالف  التي  األمريكية  السعودية 
الشعب  إرادة  انتصار  في  لها  وال مصلحة  الفاسد، 

اليمني على نظام العمالة والفساد واالستبداد. 
 ولم يعرف التاريخ البشري أن قادة الثورة توجوا 

القتلة  تعفي  التي  القوانين  بسن  الشعوب  نضال 
والمجرمين من دماء الشهداء والثوار.. واذا كان 
انزالقها  ومنع  اليمن  واستقرار  أمن  على  الحفاظ 
إلى الفوضى احد مبررات المصادقة على المبادرة 
ال��ح��روب  ال��م��ب��ادرة  تمنع  ل��م  ف��ل��م��اذا  الخليجية 
وما  سلطة   � بشقيه  النظام  ي��زال  ما  التي  ال��ق��ذرة 
وكتاف وحجة  دماج  في  يفتعلها   � معارضة  يمسى 

وأبين والبيضاء وغيرها من المناطق؟؟
النظام   وكما لم تنجح المبادرة في ايقاف حروب 
في  أي��ض��ا  تنجح   ل��م  المحافظات،  بين  المتنقلة 
أغفلت  وأن��ه��ا  طالما  اليمن  وح��دة  على  الحفاظ 
القضية الجنوبية وحق أبناء الجنوب في استراد ما 
نهب من حقوقهم على مدى عشرين عاما، مثلما 
تجاهل األمريكيون والخليجيون حق أبناء صعدة 
في االقتصاص من القتلة والمجرمين الذين ارتكبوا 
جرائم الحرب واإلبادة في حقهم خالل ستة حروب 
مضت والحصول على التعويض العادل والقصاص 

العادل... 
ذكر  تقتضي  الموضوعية  ف��إن  ذل��ك كله  وب��رغ��م  
فباإلضافة  الخليجية،   ) المؤامرة   ( إنجازات  اهم 
فقد  الغفران  صكوك  والمجرمين  القتلة  منح  إلى 
حق  األوربيين  ون��ظ��راءه  األمريكي  السفير  أعطت 
وإنسانا ضاربة  أرضا  اليمن  على  المطلقة  الوصاية 
انتفضت ضد  التي  اليمنيين  بإرادة  الحائط  عرض 
النظام الفاسد والعميل.... فهل ثار اليمنيون على 

صالح  ليستبدلوا به فايرستاين؟؟؟

لماذا يدافعون بل يستميتون دفاعا عن السرق 
- ك��ل ال��س��رق - م��ن س���ارق ال��س��واح��ل 
الكتب  س��ارق  إل��ى  وال��ودي��ان  والجبال 

واألفكار واألحالم
نوع  أي  م��ن  ال��س��رق  ع��ن  تتحدث  إن  م��ا 
ح��راس  م��ن  ل��واء  أو  ل��ك كتيبة  تهب  حتى 

المعبد...  
أموال  لو طالبت بضرورة عودة  حتى 
نقدا  والمغتصبة  المنهوبة  الشعب 
وع��ق��ارا إل���ى خ��زي��ن��ة ال��دول��ة وجعل 
ذلك من أهداف الثورة تجد من يسارع 

للتبرير والتدوير والمغالطة

السرق إخوةاصبر وهي با تنجلي

ان����ق����اب  ال���ص���ورة

لماذا نرفض المبادرة الخليجية؟

الثورة عملية تغيير، ال تجميل

أعيش في خارج الوطن العزيز.. وأتتبع 
يصلني  ما  ولكن كل  أخباره بشغف كبير، 
التفاصيل  يعكس  ال  اإلع��الم  وسائل  من 
ف��ي س��اح��ات الحرية  ت���دور  ال��ت��ي  ال��ح��ي��ة 
اليمنية،  الشبابية  ال��ث��ورة  ف��ي  والتغيير 
تواصلت  حين  صدمتي كبيرة  ولذا كانت 
لمسيرة  مشاهدته  لي  فنقل  صديق،  مع 
بتطهير  تنادي  بصنعاء  التغيير  ساحة  في 
ال��س��اح��ة، ش��ب��اب اإلص����الح ك��م��ا ق���ال أو 
أصحاب  هم  عليهم  محسوبون  هم  من 
الساحة  تشهده  ما  خفياً  وليس  المسيرة، 
هجومية  إعالمية  حمالت  من  الثورية 
اختالف  مع  أنفسهم،  ال��ث��ورة  أبناء  ضد 
فيه  تدار  الذي  التوقيت  بحسب  الحدة 
التي  المضادة  والحمالت  الحمالت،  تلك 
األثر،  تبدو ضعيفة  الثورة  يشنها شباب 

بسبب الوسائل المتاحة أمامهم. 
ال أري����د أن أق���ف م��ع ط���رف ف��ي ه��ذه 
طرف  تجاه  المتبادلة  اإلعالمية  الحملة 
آخر، وإن كان ذلك من حقي، ولكني أريد 
أفهم  األليم،  الواقع  لهذا  أقدم تحلياًل  أن 
م��ن خ��الل��ه م��ا وراء ال��س��ط��ور، وأك��ش��ف 
صفو  تعكير  ج��رى  ألجله  ال��ذي  السبب 
في  م��ؤخ��راً  جلياً  م��ا ظهر  وذل���ك  ال��ث��ورة، 
ومرئية.  مقروءة  شتى،  إعالمية  وسائل 
تقدم  ال��ث��ورة  أط��ي��اف  ك��ان��ت  أن  فبعد 
بعض  م��ع  بعضها  منسجمة  ك��أط��ي��اف 
فالحوثيون  متنافرة،  تظهر  اليوم  هاهي 
ال��ذي��ن خ��رج��وا إل��ى س��اح��ات ال��ث��ورة جنباً 
أن  الثورة دون  أطياف  إلى جنب مع كل 
نفوذهم،  مناطق  في  حتى  بالقرار  ينفردوا 
هاهم اليوم قد صاروا فجأة أعوان النظام، 
وسائل  ك��ل  ف��ي  إيجابية  صورتهم  كانت 
اإلع���الم ال��ث��وري��ة، أم��ا ال��ي��وم فقد ص��اروا 
ب��ال م��ق��دم��ات "ي��ت��وس��ع��ون"، "ي��ع��ت��دون"، 
ال��ذي  فما  ال���خ!  ال���دم���اء"،...  "يسفكون 
ت��غ��ي��ر؟ ه��ل انكشفت  ال���ذي  ج���رى؟ م��ا 
ال��غ��ش��اوة ع���ن أع��ي��ن ال���ن���اس ت��ج��اه شر 
 - هم  الحوثيين هم كما  أن  أم  الحوثيين، 
تتعدد  يتغيروا؟  لم   - أهل مساع حميدة 
اإلعالمية،  الحمالت  تلك  وراء  ال��دواف��ع 
ويأتي على رأسها الحاجة الماسة إلى ضبط 
الرأي العام في الداخل أوالً، ثم الحاجة إلى 
التقدم للخارج في زي الحليف والشريك، 
الحوثيين،  ب��م��ع��اداة  إال  ي��ت��م  ال  وال����ذي 
السياسات  ب��م��ع��ادات  ي��ج��اه��رون  ال��ذي��ن 
دواف��ع  بعض  نفهم  هنا  وم��ن  األمريكية، 
في  ت��ح��دي��داً(  )اإلص����الح  المشترك  إع���الم 
تجاه  المنظمة  اإلعالمية  الحمالت  شن 
اإلعالمية  بالوسائل  مدعوماً  الحوثيين، 
صحف  م��ن  للخليج،  الموالية  العربية 

ومحطات تلفزيونية. 
من  إن  اإلع���الم:  ف��ي  المختصون  يقول 
العام  ال��رأي  على  السيطرة  استراتيجيات 
وليس  األع��داء،  واختالق  التاريخ،  تزوير 
أمام المشترك واإلصالح اليوم إال السعي 
إلى ضبط الرأي العام، فهم أمام خطوات 
لمبادئ  معاكس  ات��ج��اه  ف��ي  لكن  كبيرة، 
ال��غ��ارب  على  الحبل  ت��رك��وا  ول��و  ال��ث��ورة، 
الشعبية،  الساحة  في  مكانتهم  لخسروا 
ورائه  ومن  الخليجية  المبادرة  فمشروع 
وألنفسهم  لصالح،  الموهوبة  الحصانة 
مشاريع تفضح زيف مواقفهم، فأين البكاء 
على الشهداء؟ وأين الدولة المدنية؟ وأين 
الثورة؟ كل مواقفهم السابقة ظهر زيفها 
بمجرد قبولهم الرضوخ لمشاريع التغيير 
على الطريقة األمريكية السعودية، ال على 
كانت  هنا  وم��ن  ال��ث��ورة،  شباب  طريقة 
العام  ال��رأي  على  السيطرة  إل��ى  حاجتهم 
ت��زوي��ر  ه��ي  ذل���ك  إل���ى  ووسيلتهم  م��ل��ح��ة، 
التاريخ تارة، واختالق األعداء تارة أخرى. 
االدعاء  إلى  الدافع  نفهم  وعلى ما مضى 
"علي  على  ت��آم��ر  م��ن  ه��م  الحوثيين  ب��أن 
محسن األحمر"، وهم من حاولوا إضعاف 
ق��وة "ال��ف��رق��ة األول���ى م���درع" ال��ض��ارب��ة، 
وه��ذا  ص��ال��ح.  م��ع  وال��ت��آم��ر  بالتنسيق 
ي��ص��ب ف��ي خ��ان��ة ت��زوي��ر ال��ت��اري��خ، حيث 
الحي  ال��ت��اري��خ  إعالمهم  وس��ائ��ل  زّورت 
لهذا  يصغي  م��ن  ووج���دت  بساطة،  بكل 
واألرام��ل  الدمار  أن  مع  الهزيل،  الطرح 
ماثلة،  ت��زال  ال  الضحايا  وأش��الء  واألي��ت��ام 
النظام  اقترفها  التي  الجرائم  على  تشهد 
التاريخ  ت��زوي��ر  وي��ب��دو  الحوثيين،  بحق 
في  استباقية  خطوة  اإلع��الم  صفحات  في 
الدفاع عن المجرمين المشاركين في سفك 

الدم الطاهر ألبناء صعدة. 
ضبط  ف��ي  المساهم  الثاني  العامل  أم��ا 
الرأي العام هو اختالق األعداء، وإن من 
يبحث في الساحة المحلية عن جهة تقدم 
العام كعدو مفترض ال يجد سوى  للرأي 
الحوثيين، فبعداوتهم تتنزل البركات على 
األميركة  المتحدة  الواليات  من  المشترك 
دم��اج  قضية  ظهرت  ول��ذا  وال��س��ع��ودي��ة، 
المبادرة الخليجية،  بالتوازي مع اختمار 
أكثر  في  عسكرياً  تنفجر  األوضاع  وبدأت 
ف��ي سعي  س��ع��ودي،  ب��دع��م  محافظة  م��ن 
ستكون  التي  اإلع��الم��ي��ة  ال��م��ادة  لتقديم 
ستكون  الذي  التشويه،  حمالت  منطلق 
وممارسة  العام،  ال��رأي  ضبط  ثماره  أول 
المزيد من التنازالت الوطنية دون جلبة 

أو ضجيج. 
ل��ي��س ه��ن��اك ف���ي األف����ق م���ا ي��ب��رر ه��ذه 
التحوالت الخطيرة في المواقف بين شركاء 
الثورة سوى ما مّر، وإال فما السر الكامن 

في انقالب الصورة بهذا الحد؟

األس��رُي  النظاُم  نفَث  عاماً  وثالثين  ثالثٍة  ط��وال 
العفاشي  ُسموَمه بيَن اليمنيين، فأحاَل حياَتنا ُبؤساً 
وشقاًء وأغرقنا في ثالوِث التخلِف )الجهل � الفقر � 
ه كَل جميٍل على مستوى اليمن،  المرض(، لقد شواَّ

وشوه صورَة اليمنيين خارَجها.. 
الِفكريِة  ال��تُ��رب��ِة  ف��ي  خبيثًة  ث��ق��اف��ًة  زرَع  لقد 
لألسف،  الشعِب  من  منها كثيٌر  أَك��َل  لمجتمِعنا، 
وك���ان أن ج��ن��ى ع��ف��اُش ش��ع��ب��اً ي��س��ه��ُل اس��ت��ع��ب��اُده 

وتسييُره.. 
ابن هادي  )حق  ُمسمى  تحَت  الفساَد  لقد زرَع 
الشعِب  أبناِء  من  ص��اَر كثيٌر  حتى  ال��ق��ات(،  وح��ق 
اإلداري��ِة  المعامالِت  غالبيِة  في  وَيرتشون  َيرشوَن 

ُمضطريَن لذلك وغيَر ُمضطرين.. 
لقد جعل اللصوصيَة المعياَر األوَل عنَد التعيين، 
تحَت شعار )اللص المناسب في المكان المناسب(، 
وه��ا ق��د أع���ادت ح��ك��وم��ُة ال��وف��اِق ال��ل��ص��وَص إلى 

مواقِعهم. 
لقد سلَب القضاَء دوَره تحت شعار )إذا غريمك 
الظلَم  الشعِب  أبناُء  فعانى  تقاضي؟(  فمن  القاضي 

والتسلط، ومازالوا يعانون. 
لقد أفقَر الشعَب بسياساِته االقتصاديِة الشريرِة 
اليمُن  فتحولت  يتبعك(  )جّوع كلبك  تحت شعار 
من دولٍة متوسطٍة اقتصادياً إلى تحِت خَط الفقر.. 
ِعبر كِل  المجتمع  لمكوناِت  الشتائَم  زرَع  لقد 
وما  القتال(،  ُنصُف  )الهرج  شعار  تحت  خطاباِته 
اليوَم  اليمنيين  خطاِب  في  باقيًة  الشتائُم  زال��ت 
واالنفصاليين  الكهنوتي  اإلمامي  النظاِم  من شاكلِة 

والمتمردين. 
الرأي  في  معه  يختلُف  لمن  التخويَن  زرع  لقد 
حِد  إلى  األمُر  يعرفك( ووصَل  )إدكمه  تحت شعار 
التصفيِة الجسدية، وما زال التخويُن ُمستمراً، فمن 
وعدِو  والُمخرب  بالُمندِس  وصفوُه  الثورَة  واصَل 
لبعِض  ح���دَث  تصفيَته كما  وي��ح��اول��ون  ال��وط��ن، 

الثوار.. 
وسائَل  فاحتكَر  باآلخر  القبوِل  ع��دَم  زرع  لقد 
يعلو  ص��وَت  )ال  شعار  تحت  الحكوميَة  اإلع���الِم 
ُتداُر  الوسائُل  تلك  الحاكم(، ومازالت  فوَق صوِت 
بالعقليِة ذاِتها، فال يمكُن أن ُيسمَح برسالٍة إعالميٍة 

لمكوناِت الثورِة الحقيقة. 
لقد زرع األحقاَد بين األُسِر والقبائل، حتى صار 
األُخ يعتدي على أخيِه دون خوٍف من الله وال وجل. 
زرع الطائفيَة غيَر السويِة والمناطقيَة الممقوتَة 
الشعُب تحت شعار )مع اخوتك مخطئ  فتشتَت 
وال وحدك مصيب(، وما زالت العنصريُة باقيًة في 

ُوجدان الكثير ممن تأثروا بالثقافِة العفاشية. 
فظلت  فقط،  الحاكم  يخدُم ُكرسَي  من  ولّى  لقد 
ش  وهماَّ وآخ��ر،  منصٍب  بين  تتنقُل  نفُسها  الوجوُه 
معنا  تكن  لم  )إن  والعقوَل تحت شعار  الكفاءاِت 
فأنت عدونا(، فحاَل دون أي تقدٍم حقيقي للوطن، 

وهاهي الوجوُه ذاُتها ثابتٌة في مواقِعها.. 
عمَل  حيُث  المجاالت،  في كل  ِق��س  ه��ذا  وعلى 
في  اليمني  المجتمِع  بيِت  ه��دِم   على  عفاش  نظاُم 
َرَب  كِل زواياه، وجعَل مياَه الفساِد تتسرُب حتى َتشاَّ

البيُت بها وتخلخلْت أساساُته. 
ب��َد من  وحين وص��ل األم��ُر ح��داَّ االنهيار، ك��ان ال 
وترميَمُه  البيت  إص���الَح  ت��ت��ج��اوُز  تغييٍر  عمليِة 

وتجميَلُه، فال إمكانيَة سوى لبناِء البيِت من جديٍد 
بالكامل.. 

ليبنَي  "التغيير"  شعاَر  رافعًة  ثورُتنا  فتفجرت 
إَن الثورَة السلمية  اليمنيون بيَتهم من جديد، إذ 
إليه  يتطلُع  ال��ذي  للتغييِر  ذهبيًة  ُف��رص��ًة  مثاَّلْت 
البناَء من جديد  أَن  أدركوا  الذين  الشعب  غالبيُة 
فقد  للترميم،  إمكانيَة  ال  وأن  الوحيد،  الحُل  هو 

انهاَر البيُت تماماً. 
البيِت الجديد  لبناِء  الثورُة  ومنذ عام جاهدْت 
ِحيطان  ف��ي  وج���دْت  ببكتيريا  اص��ط��دم��ْت  لكنها 
لتتغذى  خصباً  َمرتعاً  وُسقوِفه  وأرضياِتِه  البيِت 

عليه، وتنمَو فيه  برخاء. 
التغييِر  عمليِة  دوَن  البكتيريا  تلك  حالت  لقد 
المنشوِد بالبناِء الجديد، وقاومت بشدة كي ُتبقَى 

لها بعَض الحيطاِن والُجدران ومواضِع الَعيش. 
منذ  العفاشي  النظاِم  شريكُة  هي  البكتيريا  تلك 
راجعَت  ما  إذا  بسهولة  معرفُتها  ُيمكنك  تولِيه، 

تاريَخ تحالفاِت عفاش منذ عقود.. 
اليمن  أع���داُء  هناك  البكتيريا  تلك  ج��وار  وإل��ى 
الخارجيون من األشقاء واألصدقاء للنظاِم العفاشي، 
ُمهلهاًل  اليمني  البيُت  يبقى  أن  ي��ري��دون  ال��ذي��ن 

ُمتضعضعاً، ال هو ِبُمنهارٍ وال هو بجديد. 
فيما ُيصُر الثواُر على تحقيِق هدِف ثورِتهم، وهو 
التغييُر الحقيقي الكامل، تغييٌر في القيِم والثقافاِت 
والسلوكيات، تغييٌر في النظرِة إلى الوطن والتعايِش 
المشترك، تغييٌر يبني البيَت اليمنَي من جديد على 
أسٍس سليمٍة وقواعَد متينٍة تضمُن الخيَر للجميع. 
ويبدو أَن الثورَة ستستمر إلى حين يتمكن الثواُر 

من بناء ذلك البيت. 
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