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مسيرات حاشدة منددة بإقرار مشروع الحصانة،  
مؤكدين بأن شرعيتهم ثورية وال شرعية غيرها

آل شبوان تنفي  اتهامات سميع اعتداء  األول من نوعه جديد يطال أحد ناشطي شباب األمل

أنصار الله وعدد من القوى السياسية توقع اتفاقات  لتوحيد  المواقف السياسية

وصول مسيرة الكرامة صنعاء

نحن أصحاب العزائم التي تهد الجبال الراسية، وتقتلع  العروش الظالمة

سنمضي باتجاه الغايات السامية التي خرجنا من أجلها حتى نراها نورا ساطعا 
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األربعاء الماضي  ش���هدت مدينة تعز  مس���يرة حاشدة تؤكد 
رفضه���ا للمب���ادرة وكل ما نتج عنها من قرارات سياس���ية، وفي 
مقدمته���ا الحكومة، وف���ي ذات الوقت اعتب���روا بأن الحكومة 
الت���ي وافق���ت على قان���ون  الحصانة شريك أس���اسي ف���ي جرائم 

صالح.
 وج���دد المتظاهرون في هتافاته���م  موقفهم  الرافض لقانون 
الحصان���ة وللمبادرة الخليجية مطالبي���ن بمحاكمة صالح وكل 
من تورط في سفك دماء اليمنيين والعبث بخيرات اليمن، كما 
طالب���وا بإقالة ومحاكمة قيادات الس���لطة المحلي���ة وأجهزتها 
األمنية  وقيادات الجيش والذين يتهمونهم بقتل المتظاهرين 

والمدنيين في مدينة تعز.
ون���دد المتظاهرون بموقف الوالي���ات المتحدة ودفعها عن 
مش���روع قان���ون الحصانة وال���ذي قالوا بأنه تح���ٍد النتقادات 
مفوض���ة حقوق اإلنس���ان في األمم المتح���دة والمنظمات 

الحقوقي���ة . واته���م ش���باب الثورة أطي���اف العمل الس���ياسي في 
اليم���ن بضلوعهم في أعمال العنف الت���ي تعرضوا لها خالل العام 
المنصرم،بع���د االتف���اق ال���ذي توص���ل إلي���ه الطرف���ان على منح 
صال���ح الحصان���ة بعدم محاكمته على جرائ���م القتل التي حدثت 
ف���ي س���احات االعتصام،مجددي���ن التمس���ك بمطل���ب المحاكمة 
ومالحق���ة كل م���ن ت���ورط بقتل إخوانهم الش���باب خ���الل موجه 

االحتجاجات التي عمت مدن اليمن .  
المس���يرة التي انطلقت من س���احة الحرية وجابت ش���وارع في 
المدينة نفذ المش���اركين فيها وقفات تضامنية أمام العديد من 
المكات���ب التي تش���هد احتجاج���ات مطالبة بالتغيي���ر وإقالة من 

يتهمون بالفساد .
 مؤكدي���ن بأن الثورة مس���تمرة وس���تبقي  حت���ى تتحقق كامل 
أهدافها المتمثلة بإس���قاط النظام  كامال وإقامة الدولة المدينة 
المنش���ودة ومحاكمة القتلة  وتجار الح���روب، وناهبي الثروات، 

صنع���اء   وش���هدت   ..
الثالثاء الماضي مسيرة 

تع���رض الثائر علي حميد الش���امي العتداء آث���م وغادر في عمل 
ب���دا ف���ي اآلونة االخي���رة ممنهجا حي���ث تعرض الناش���ط في  حركة 
شباب األمل بساحة التغيير االي اعتداء بمادة )االسيت(نجم عنه 
اصابت���ه بحروق بالغة في جسده،سلس���لة االعت���داءات المتكررة 
بحق الش���باب المس���تقل ف���ي س���احة التغيير بصنع���اء تتطور من 

الهراوة إلى الرش ب� )االسيت(.
وفي بيان للش���باب المس���تقل : في تمام الس���اعة الخامس���ة من 
فج���ر األربعاء  لم يس���تيقض المغدور به على ص���وت األذان كما 

ه���و المعتاد بل عل���ى لهيب االحتراق بمادة ا)الس���يت ( المحرقة 
والتي صبت فوق جسده وهو نائم من خلف الخيمة لتلتهم ظهره 
و بطن���ه وأجزاء أخرى من جس���ده ف���ي حروق بالغة م���ن الدرجة 
الثاني���ة، عل���ى أثرها نقل إل���ى الخيم���ة الطبية في جولة الش���هداء 
والت���ي أعي���د ترميمها عق���ب اعتداء طاله���ا قبل أي���ام لتجرى له 
االس���عافات األولي���ة بحس���ب امكانياته���ا لكن الحال���ة كما صرح 
الطبيب المختص بها كانت مزرية فاس���تدعى االمر اسعافه فورا 

إلى مستشفى ازال  وهو  فاقدا للوعي لكنه لم يفقد روحه بعد .
واشار البيان الي ان الناشط 
الش���امي تعرض لسلس���لة من 

ف���ي ظل المنعطف الذي تمر به اليم���ن وحجم المؤامرات التي تتعرض 
إليه���ا ثورت���ه المباركة وق���ع انصار الله وع���دد من المكونات السياس���ية 
اتفاقات  مصيرية تضمن  نجاح مسار الثورة، والوصول إلى دولة مدنية.
ففي لقاء جمع  عضو المكتب السياسي ألنصار الله   / يوسف الفيشي 
واالس���تاذ  / نايف القانص  قيادي في  حزب البعث العربي،  نوقش  فيه 
الكثي���ر من القضايا السياس���ية وفي مقدمتها المرحل���ة الحرجة   التي يمر 

بها اليمن وثورته المباركة من محاوالت  وتسويات بائسة ومتخاذلة..
ودع���ا الطرفي���ن في بي���ان لهم  الق���وى الوطني���ة إلعادة تقيي���م وتقويم 
التجرب���ة الثوري���ة واس���تراتيجيتها تج���اه النظام الم���راوغ بهدف سرعة 
إس���قاط النظ���ام وإنه���اء معان���اة الش���عب بأس���رع وق���ت وأق���ل تكلفة، 
واالس���تفادة م���ن التج���ارب الثوري���ة الس���ابقة للش���عوب واس���تيعاب 
األه���داف الحقيقية للهجمة االس���تعمارية ضد الق���وى الوحدوية وقوى 
المقاوم���ة الممانعة لمش���اريع اإلمبريالي���ة والصهيوني���ة، والتأكيد على 
ان الديمقراطي���ة الحقيقي���ة إنم���ا تنبثق من عالقات بين ق���وى متكافئة 
تحت���رم بعضه���ا بعض،وثم���ن اللقاء النض���ال المبكر لألخوة  ف���ي الجنوب 
ضد السياس���ات االنفصالية واإلقصائية وتأجيج روح الثورة وإيصالها الى 
ذروة عطائها الثوري، كما كان لها الفضل أيضا في تعرية النظام وإفش���ال 
مخطط���ه الرام���ي الى دفع البالد مرة أخرى الى أت���ون الحرب األهلية كما 

فعل في عام 1994. 
وفي خت���ام اللقاء وقع الحزب والحركة اتفاقا تنس���يقيا تضمن رؤيتهما 
   - لكاف���ة القضاي���ا الوطني���ة واالقليمي���ة  أوال : على المس���توي الوطني: 1
العم���ل على بناء دولة مدني���ة حديثة تقوم علي س���يادة القانون والفصل 
بي���ن الس���لطات التشريعية والتنفيذي���ة والقضائية وعلى مب���دأ التداول 
السلمي للس���لطة  واحترام الحقوق األساسية لإلنسان وفق ما تنص عليه 
المعاهدات والمواثيق الدولية وفي إطار الشرعية الدس���تورية والمبادئ 

العامة للشريعة اإلسالمية
2-     ي���رى الح���زب والحركة ان���ه اليمكن االنتقال ال���ى الدولة المدنية 
الحديث���ة م���ا ل���م يترافق ذلك م���ع تفاهم���ات حقيقي���ة ل���كل المكونات 
المجتمعي���ة وصياغ���ة دس���تور وطني يلب���ي طموحات الش���عب وأهدافه 
السياس���ية واالنتخابي���ة واالقتصادية والثقافي���ة واالجتماعية ويحل كل 

القضايا الوطنية حال عادال بما فيه القضية الجنوبية.
3-    العمل على حل القضايا الوطنية العالقة دون حل والتي على رأسها 
إعادة إعمار صعده وبقية المحافظات التي تعرضت للتدمير جراء حرب 

صالح علي الشعب.
4-    إع���ادة هيكلة الجيش وبما يعكس روحه الوطنية إزاء امن الوطن 

وسالمتة.
األم���ن  ح���ل جه���ازي      -5

القومي واألمن السياسي .

نفت قبائل ال ش���بوان بمحافظة مارب اتهامات وزير الكهرباء 
صالح س���ميع له���ا بالوقوف خل���ف انقطاع���ات التي���ار الكهربائي. 
ودعا  الش���يخ علي س���عيد غريب  أحد مشائخ آل شبوان  الوسائل 
اإلعالمي���ة  إلى ايق���اف  التصريحات المتسرع���ة االعالم الي تحري 
الدقة بدال عن س���وق االتهامات بدون دليل،وقال المشكلة ناجمة 
ع���ن خل���ل كهربائي لم تتمكن فرق مؤسس���ة الكهرب���اء من إصالحه 
ولي���س عم���ال تخريبيا كم���ا تحدث بذل���ك وزير الكهرباء س���ميع، 
مؤك���دا عل���ى أن قبائ���ل ال ش���بوان حريص���ة عل���ى أن يع���ود التيار  

الكهربائي كما كان  عليه من قبل

تأكيدا على رفض المبادرة وما نتج عنه�ا، وأن العزيمة 
الثوري���ة ل���م تتوق���ف، وأن شريعتهم ثوري���ة، وال شريعة 
غيره���ا، انطلق���ت مس���يرة الكرام���ة الراجلة م���ن محافظة 
الحدي���دة، فف���ي اليوم الس���ابع من عمر المس���يرة، وبعد 
مروره���م بثالث محافظ���ات وانضمام آالف المش���اركين 
فيه���ا من أبن���اء حجة وعم���ران دخل���ت مس���يرة الكرامة 
صب���اح األحد الماضي صنعاء وكان في اس���تقبالها حش���ود 
غفيرة من ساحة التغيير الذين خرجوا إلى مشارف صنعاء 
لتلتحم المس���يرة بمس���تقبليها بالقرب م���ن جسر عمران 
منطقة كهرباء ذهبان في مشهد ثوري مهيب يبعث على 
الذه���ول بعظمة ما يصنع���ه األبطال. وواصلت المس���يرة 
الحاش���دة باآلالف سيرها باتجاه ش���ارع الستين، وحينما 
وصلت المسيرة بالقرب من جسر مذبح تجمع عدد كبير 
من عساكر الفرقة األولى مدرع محاولين تقسيم المسيرة 
إلى نصفين في محاولة فاش���لة لضعضعة الحشد وتفريقه، 
وق���د وقفت المس���يرة في تلك المنطقة وقف���ة احتجاجية، 
واس���تنكارية لهذا العمل من قبل الفرق���ة األولى مدرع. 
وبع���د أن فش���لت الفرقة للنيل من المس���يرة وتش���تيتها، 
واصلت المس���يرة سيرها في ش���ارع الستين باتجاه النائب 

هادي لتنفيذ وقفة احتجاجية هدفها كما نقل عن شباب 
المس���يرة ” التأكيد على رفض المبادرة وما نتج عنها من 
حكوم���ة” مرددي���ن الش���عارات المن���ددة بالحكومة التي 
يعتبرونه���ا نت���اج لمؤام���رة س���عودية لإلبقاء عل���ى النظام 
الفاس���د وتحويل الث���ورة اليمني���ة عن مس���ارها إلى أزمة 

سياسية انتهت بتوقيع المبادرة الخليجية .
وقد اس���تمرت المس���يرة أمام منزل عبد ربه هادي إلى 
تم���ام الس���اعة الرابع���ة والنصف مس���اء، ث���م تحركت إلى 
س���احة التغيير في موكب ثوري عظيم مرددين ش���عارات 
إس���قاط النظام، وش���عارات الرفض للمب���ادرة الخليجية، 
وقد اعتلى شباب المس���يرة منصة ساحة التغيير ليرددوا 
ه���ذه الش���عارات الت���ي طالما افتقده���ا الث���وار األحرار في 
س���احة التغيي���ر والحري���ة والكرام���ة س���يما م���ا يتعلق في 
مطلبهم بإسقاط النظام، ساحة التغيير استقبلت المسيرة 
بالترحاب و في كلمة الترحيبية للجنة االشرافية الستقبال 
مسيرة الكرامة حيا ش���باب الكرامة ثمنوا الروح الثورية 
العالي���ة التي يتمتع بها ش���باب الكرامة، وما يمتلكون من 
وعي س���ياسي مكنهم من الصم���ود والثبات والوقوف أمام 

كل من يحاول حرف مسار الثورة 
ي���ر  لجد ا
ذك���ره أن ه���ذه 

التوعية الثورية / متابعات

التوعية الثورية / متابعات

التوعية الثورية / متابعات

التوعية الثورية / متابعات

ثوابتنا الثورية
 استمرار التظاهر والتحرك واالعتصامات السلمية والحرص على أن يتم ذلك في إطار شعبي بعيًدا عن 

الحزبية والطائفية والمذهبية حتى إسقاط النظام.

ثبت  والذين  الفاسدين  نظامه  ورموز  استثناء  دون  وأقاربه  الرئيس  هو  بإسقاطه  نطالب  الذي  النظام   

تورطهم في قمع وقتل وتجويع هذا الشعب.

 إدانة كل شكل من أشكال االلتفاف على مطالب الشباب الثائر أو التحاور مع النظام بواسطة 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.
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ليين نفييرط يف قطييرة دم لشييهيد، وال يف دمعيية يتيييم، وال آهيية ثكلى، وال أنيين جريج
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* شكل الحوثيون إحدى مكونات ما يسمى “ثورة الشباب” إال أن هذا 
ل�”الثورة”  وإرباك  إزعاج  أنه شكل مصدر  بمعنى  سلبا..  جاء  المكون 

أكثر مما خدمها.. هكذا يرى بعض المراقبين؟
-  بالعكس.. المتابع للمواقف السياسية لجماعة الحوثي منذ األيام األولى 
سؤالك..  في  ال��وارد  الطرح  هذا  عكس  يثبت  الثورة  قبل  ما  وحتى  للثورة 
الحوثيون بخالف غيرهم من القوى واألحزاب هم القوة الوحيدة التي نزلت 
الوحيدون-  وهم  الساحات،  في  الشباب  رؤية  مع  تتناغم  سياسية  برؤية 
الساحة  إلى  الشباب ونزلوا  أقروا وثيقة  الذين  بها-  كقوة سياسية معترف 
إلى اليوم ال  برؤية مفهومة ومحددة، في حين أن القوى واألحزاب األخرى 
نعلم ما هي رؤيتهم الثورية، بل اختزلت تلك األحزاب رؤيتها السياسية في 

المبادرة الخليجية أو ما يسميها الشباب ب�”المؤامرة (
على هذا اختلفنا

ال��ح��ك��م ال اس��ت��ه��داف أش��خ��اص  * رؤي��ت��ك��م ه��ي إس��ق��اط ك��ل منظومة 
معينين.. أليس كذلك؟

ومبادئها  أهدافها  أح��د  يكون  قد  متكاملة،  ثورية  سياسية  رؤي��ة  هي    -
إسقاط المنظومة الفاسدة بكل أشكالها ورموزها.. لكن في األول واألخير هي 
منظومة تؤمن برؤية الشباب في الساحات وبما يضمن بناء الدولة المدنية 

الديمقراطية الحديثة.
* بغض النظر عن الرؤى، ما الذي قدمتموه فعلياً للثورة غير الضجيج 

ومحاوالتكم المتكررة شق الصف؟
بين الصحفيين..  -  أتمنى أن يكون هذا نقاًل عنا ال أن يكون خبراً متداوالً 
في  تواجدوا  الحوثيون  صحيح..  غير  يقوله  ما  أن  يعي  بهذا  يقول  من  إن 
وجودهم  واألح���داث  األي��ام  وأثبتت  الرئيسية،  األرك���ان  كأحد  الساحات 
مع كل  وتتناغم  بل  ال��ث��ورة،  ومبادئ  أه��داف  على  تحافظ  رئيسية  كقوة 
القوى؛ الحديثة واليسارية وحتى الدينية التي تنسجم مع أهداف الثورة، 
إلى مفاوضات  الثورة  انحرف بمسار  الحوثيون الحقاً مع من  ربما اختلف 
عقيمة.. لكن بشكل عام نؤكد أن وجود الحوثيين كان قوياً وفاعاًل وقدموا 

الكثير من الشهداء والتضحيات.
الشهداء  م��ن   %90 أن  الخصوص  بهذا  يقال  علي،  أس��ت��اذ  ل��ي  اسمح   *

والجرحى هم من عناصر وأنصار حزب التجمع اليمني لإلصالح؟
اعترافه  حين  إل��ى  وضحى  الساحات  في  وج��د  بذلك-  وأج��زم  اإلص���الح-    -
الكثير، وإذا كان هناك  تقدم  أن  القوى حاولت  السياسية، وكل  بالمبادرة 
من قدم وضحى أكثر فهم الطبقة العاملة، الكادحة، طبقة الثوار الحقيقيين 
هؤالء  والعنصرية،  والمذهبية  بالطائفية  يؤمنون  ال  الذين  المناطق  أبناء 

كانوا المبادرين وأكثر الشهداء منهم وال ينكر ذلك إال جاحد.
* أفهم من كالمك أن الشهداء والجرحى أكثرهم من المستقلين ال من األحزاب؟
-  أجزم بأن هؤالء هم من ضحوا.. أنا شخصياً شاركت في مسيرات بصورة 

شخصية وجمعية وكنا نراهم في مقدمة الصفوف.
* قيل إن أنصاركم كانوا يتخلفون عن المشاركة في المسيرات وتحديداً 

تلك التي من المتوقع أن تشهد أحداثاً عنيفة؟
اللجنة  في  عضو  أنا  التزاماتنا..  لنا  ربما كان  صحيح..  غير  الكالم  هذا    -
تحاول  اللجنة  األخيرة، كانت  الفترة  في  أجمد عضويتي  أن  قبل  التنظيمية 
أن تضم كل أطياف القوى الثورية وكنا نلتزم بقراراتها ولم نتخلف أبداً عن 
أية مسيرة دعت إليها اللجنة التنظيمية، أما المسيرات التي كانت تخرج 
بشكل فردي أو بدافع من أشخاص هذه لم يكن التعامل معها كتوجه عام، 
بناًء  ال  فردية  بصورة  ولكن  مشاركات كثيرة  أفرادنا  لبعض  ذلك كان  ومع 

على توجه عام.
* أنتم – جماعة الحوثي- أعلنتم انسحابكم من الساحة في شهر رمضان، 
فلماذا عدتم بعد المبادرة الخليجية وبهذا الشكل الذي تُسّيرون فيه 

مسيرات راجلة؟
في  ذهبنا  أننا كنا  هو  ما حدث  إطالقاً،  االنسحاب  عن  اإلع��الن  يتم  لم    -
إلى التصعيد، وكان ذلك بالتوافق مع كل القوى وعبر  شهر 5 أو 6 تقريباً 
منطقة  في  واستقرينا  كنتاكي  جولة  إل��ى  واتجهنا  التنظيمية  اللجنة  ق��رار 
وأنا   – وطالبنا  تقريباً،  ونصف  أشهر   4 لفترة   20 وجولة  “كنتاكي”  بين  ما 
شخصياً- اللجنة التنظيمية ومندوبي حزب اإلصالح تحديداً بنزع الحواجز 
بالموجودين  يشوهوا  أن  حاولوا  أن  بعد  خاصة  الساحتين،  بين  الموجودة 
التهم من قبيل “مندسين، أمن  الكثير من  المنطقة، وألصقوا بهم  في هذه 
قومي.. والخ”، فطالبناهم بنزع الحواجز حتى ال تظهر وكأنها ساحتان وحتى 
ال تكون مدخاًل للحديث عن شق الصف، فحاولنا أن نتواجد داخل الساحة 
ب�”حركة  الحوثيون موجودون  األمر معروف..  إطالقاً، وهذا  ننسحب  ولم 
ما  يوماً  انسحبت  الصمود  إن حركة  يقول  أي شخص  الصمود”، ونتحدى 
الثقافية  بمنتدياتها  اإلعالمية  بمراكزها  موجودة  الحركة  الساحة،  من 

والسياسية وبتغذيتها..
بقائكم  بدليل  فيها  تنخرطوا  لم  لكنكم  “الثورة”  بساحة  التحقتم   *

ككيان مستقل داخل الساحات، حتى في مجال التغذية؟
يسهل  واح��دة  التواجد كحركة  على  أننا حرصنا  األمر  في  بالعكس، كلما    -
لم  أننا  بمعنى  لنا..  يحسب  وه��ذا  الثورة،  مكونات  ضمن  معها  التعامل 
نفعل كما فعلت األحزاب، كل حزب فرخ له في حدود 20 حركة، وبالنسبة 

للتغذية هي للناس جميعاً والقائمون عليها ال يمثلون قوة بعينها.
* أفهم من كالمك أن االئتالفات التي تتحدث عن نفسها بأنها مستقلة 

هي في معظمها تتبع أحزاب المشترك؟
عن  “مستقلة”  أنها  بمنظور  خرجت  وائتالفات  كثيرة  حركات  هناك    -
معروفون  حزبيون  أعضاؤها  حزبية،  واألخ��ي��ر  األول  ف��ي  لكنها  األح���زاب 

ولكنهم- كما قلت لك- حاولوا التواجد ككيانات مستقلة
* هل كان هذا التفريخ منظم ومقصود؟

-  بعض القوى حاولت من خالل هذه الحركات أن تعطل مسار التصعيد، 
أنها كيانات  على  الساحات  داخل  تتواجد  التصعيد  إلى  نتجه  عندما كنا 

مستقلة، وكانت تعطل التصعيد.
* وربما هي مفرخة لهذا الغرض؟

-  أكيد..
الجانب المالي

* مالياً، ماذا قدمتم –الحوثيين- للثورة من دعم مقابل ما قدمه مثاًل 

حزب اإلصالح ومشائخه؟
أو أح��زاب، قد يكون حزب  للثورة ال تستطيع أن تنسبه لقوى  -  ما ُقدم 
لكنه في األخير استقطب جماهير وأبناء وتجار الشعب  اإلصالح قدم شيئاً 
نحن  أما  معينة،  قوة  لدعم  ال  الثورة  لدعم  ج��اءوا  هؤالء  األعمال،  ورج��ال 
الحوثيين فمواردنا قليلة وهذا األمر معروف، ومع ذلك قدمنا ما نستطيع 

تقديمه.
* كيف مواردكم قليلة والكل يتحدث أنكم تعيشون رغداً من العيش في 

الساحات بخالف “الثوار” من القوى األخرى والمستقلين؟
-  “يضحك”.. يأتون ليعيشوا بيننا وسيالحظون عكس ذلك، األكل الموجود 
هو أكل الثوار “رز وبطاط”، وعلى كل الحمد لله نحن راضون بما كتب الله.
العسكرية،  وبالقوة  الفكري  التمدد  في  األزم��ة  استغلوا  الحوثيون   *
أكملتم السيطرة على محافظة صعدة عسكرياً، واتجهتم نحو محافظات 

الجوف، حجة، عمران؟
-  أتمنى أن ُيحصر الحوار فيما يتعلق بالثورة في الساحات التي أنا متواجد 

فيها كساحة التغيير بصنعاء.
* واعتقد أنك أيضاً على اطالع لما جرى في الجوف وحجة على األقل؟

-  باختصار أستطيع أجزم بأن الثورة، ربما أعطت اإلنسان مجاالً من الحرية 
الفكرية في التحرك ال أقل وال أكثر، أما ما يطرح حول اعتداءات مسلحة 
وقع  من  أنا  والتشويه..  واللبس  اللغط  من  الكثير  فيه  فهذا  ذلك  إلى  وما 
اتفاقية الجوف وأنا من ذهب إلى حجة بمعية اإلخوان في اإلصالح وأوقفنا 
هناك  إن  القول:  أستطيع  الموضوع  هذا  في  اطالعي  وبحكم  النار،  إط��الق 
مالبسات كثيرة وتدخالت دولية، لكن الحمد لله استطعنا أن نوقفها، ولو 
كان للحوثيين الرغبة في التمدد العسكري لكان ذلك في مراحل مبكرة وليس 
في المراحل التي نعيشها اآلن.. نحن اآلن الوحيدون مع قوى مستقلة وبعض 
الحركات من يقف أمام المبادرة الخليجية، ولعل ما يحصل اآلن هو عبارة 

عن محاوالت تشويه لهذه الحركة الثورية الموجودة.
ال��ذي خاضه  ال��ص��راع  ل��إلص��الح،  اليمني  التجمع  * وف��ق��اً إلع��الم ح��زب 

أنصاركم في الجوف هو مع قبائل تلك المنطقة، وليس مع اإلصالح؟
-  أنا وقعت االتفاقية مع اإلصالح مش مع القبائل.
* معنى ذلك أن صراعكم كان مع حزب اإلصالح؟

-  كالمي واضح.. أنا وقعت االتفاقية مع اإلصالح مش مع القبائل.
العنف داخل الساحة

* تضاربت الروايات حول أسباب الخالف الذي تطور إلى أعمال عنف بينكم 
وبين حزب اإلصالح داخل ساحة التغيير بصنعاء.. ما حقيقة ما حدث؟

-  هناك قوى مشيخية وقوى عسكرية داخل حزب اإلصالح تستغل اسم 
تحرق  حتى  طائفية،  عقائدية،  قبلية،  ص��راع��ات  إل��ى  وتجره  الحزب  ه��ذا 
سمعته التي حاول في الفترة األخيرة أن يبنيها ككتلة مدنية.. وبالنسبة لما 
واضحة  اعتداءات  حصلت  للجميع،  واضح  هو  بصنعاء  الساحة  في  حدث 
“الحياة”  مسيرة  لقمع  اتجهت  اإلص��الح  على  محسوبة  مجاميع  قبل  من 
أو قوى معينة،  يلتف حولها من مستقلين  تعز، ومن  القادمة من  الراجلة 
التي  األولى  الليلة  من  المسيرة  وواكبت  لها  رتب  ممنهجة  اعتداءات  وهي 
وصلت فيها المسيرة إلى صنعاء، حيث حاولوا االعتداء على المشاركين فيها 
مستشفى  مبنى  إلى  وسحبوها  عبدالعزيز  محمد  الدكتور  سيارة  وكسروا 
العلوم والتكنولوجيا، وفي اليوم الثاني تم االعتداء على الشباب المشاركين 
وأصيب تقريباً 30 شخصاً، وفي االعتداء األخير أصيب حوالي 40 شخصاً، هذه 
الخيام  في  المسيرة كانوا  في  المشاركين  ألن  أيضاً  االعتداءات طالت شبابنا 

التابعة لشبابنا.
* هل صحيح أن جنود الفرقة األولى مدرع – الجيش المنشق- تدخلوا 
المسيرة،  ش��ب��اب  على  ن��اري��ة  ع��ي��ارات  وأط��ل��ق��وا  اإلص����الح،  عناصر  م��ع 

واستخدموا العنف ضد الشباب ومنعوهم بالقوة من صعود المنصة؟
-  طبعاً.. هذه األشياء كلها مصورة وموثقة وأنا كنت موجوداً في الساحة.

مسيرة  ف��ي  للمشاركين  خصصت  التنظيمية  اللجنة  أن  نعرفه  م��ا   *
عن  تماماً  بعيدة  بقعة  في  يعني  إيجل..  فندق  أم��ام  خياماً  “الحياة” 

مخيماتكم، فما الذي نقلهم إلى عندكم؟
-  اللجنة التنظيمية هي- لألسف- حرصت أن تسلم على غير الضيف، هي 
استقبلت مجاميع خرجت من المنصة الستقبال المسيرة وعادت من ثم إلى 
المنصة، هؤالء ليسوا من قيادات المسيرة المعروفين كاألستاذ محمد صبر، 

واألستاذة بشرى المقطري والسهيلي.
* تقصد أن الذين حظوا باالستقبال واإليواء هم أصاًل الذين خرجوا من 

الساحة إلى مشارف صنعاء الستقبال المسيرة؟
في  المشاركين  من  اإلص��الح  حزب  من  مقربة  ومجاميع  هؤالء  استقبلوا    -
وهم  شخصاً   1800 هم  المسيرة  نظموا  الذين  تعز..  من  القادمين  المسيرة 
بهم  ورحبت  المنصة  استقبلتهم  من  بين  من  ه��ؤالء  يكن  ول��م  معروفون 

قنواتها.
* لعل ما تكشفه ساحات االعتصام اليوم هو أن القبول باآلخر مستحيل 

عند األحزاب والقوى الدينية.. هل توافقني الرأي؟
وعسكريين”  “مشائخ  اإلص��الح  ح��زب  داخ��ل  نافذة  لقيادات  بالنسبة    -
أستطيع أقول نعم.. هؤالء- وبما يمثلونه- هم جزء رئيسي من النظام الحاكم 
وبعد  اآلن  معينة..  مصالح  على  خالفاتهم  إثر  عنه  وانفصلوا  عقود،  منذ 
التسوية السياسية بينهم عبر المبادرة الخليجية نقدر نقول: إنهم حددوا 
في  المواجهات  حصلت  ولهذا  للثورة  السياسية  والقوى  الثوار  في  عدوهم 
الساحة، ولكن هذا- كموقف- ال ينسحب على اإلصالح كحزب سياسي، بل 

أستطيع أجزم بأن كثيراً من سياسييه ساءهم ما حصل.
* لكن السياسيين ومن يمكن أن نسميهم “الليبراليين” في اإلصالح هم 
الحلقة األضعف أمام القوى القبلية والعسكرية؛ التي ترى لنفسها الحق 

في تحديد مسار “الثورة” بعد التوقيع على المبادرة؟
القبلية والعسكرية في اإلصالح- تعاملوا مع  -  أصاًل هؤالء – رموز القوى 
الشعب اليمني طيلة العقود الماضية عبر القبيلة وعبر الخارج أيضاً، واآلن 
يحاولون أن ينتجوا نفس المنظومة التي حكموا بها، لكن مسيرة “الحياة” 

الراجلة أجهضت لهم هذه الفكرة.
* أفهم من كالمك عن العنف داخل الساحات أن حزب اإلصالح بعد 
أن أصبح حاكماً لم يغادر ممارساته التي يصفها البعض ب�”الشمولية”، 

حيث عمد للسيطرة على الساحات واحتكار تمثيل الثورة، واعتبروا ما 
عداهم من قوى مندسين وأمناً قومياً؟

في  المتحكمة  والعسكرية  المشيخية  القوى  على  ينطبق  الطرح  ه��ذا    -
اإلصالح.. هي تفرض مثل هذا الفكر أو هذا الطرح، لكن هناك في اإلصالح 
حزبهم..  داخل  األضعف  الحلقة  أنهم  غير  العقلية  بهذه  ليسوا  سياسيين 
مفادها:  الساحات،  في  الشباب  ي��ردده��ا  معادلة  اآلن  هناك  فكرة  وعلى 

مندس+ حوثي+ أمن قومي= ثائر.
النافذة  القوى  مشروع  أجهضت  الراجلة  “الحياة”  مسيرة  إن  قلت   *
بأن  ضمنية  رسالة  حملت  المسيرة  إن  نقول  نقدر  هل  اإلص���الح..  في 
في السيطرة على ساحات  حزب اإلصالح وشركاءه ال يمكنهم االستمرار 
في  حظاً  األكثر  الرقم  أصبحوا  أن  بعد  المعارضة  دور  ولعب  “الثورة” 

السلطة؟
أنها عملت  -  حقيقة إن من محاسن مسيرة “الحياة”- ومحاسنها كثيرة- 
هم  من  وأثبتت  السلطة،  وطالبي  الثوار  بين  الساحات  داخل  حقيقياً  فرزاً 
في  آخر  جانباً  السياسية  واألح��زاب  جانباً  وقواها  الثورة  وأصبحت  الثوار، 
األح��زاب  بعض  قواعد  من  الكثير  أن  إلى  اإلش��ارة  مع  الثورة  هذه  مواجهة 

وتحديداً اليسارية منها شاركوا في المسيرة بل ومن المنظمين لها.
* إزاء ذلك، هل نستطيع القول بأن أحزاب المشترك والمجلس الوطني 

باتوا اليوم يخشون الثوار؟
األح��زاب  تلك  ف��ي  النافذة  ال��ق��ي��ادات  بعض  لكن  التعميم،  أح��ب  ال  أن��ا    -
المبادرة،  لتنفيذ  للخارج  كثيرة  ضمانات  قدموا  قد  عسكرية  وقيادات 
وتصريح السفير األمريكي كان واضحاً بأن هذا خيار ال يمكن التنازل عنه، 
وفي نفس الوقت هناك قادة داخل األحزاب وخاصة اليسارية مستعدون أن 

يضحوا بسمعتهم من أجل إنجاح الثورة.
* تقصد أن لديهم استعداداً للتنصل عن المبادرة الخليجية؟

-  نعم.
كيف انحرف المسار؟!!

ربما  الشباب”  ل�”ثورة  حصلت  التي  والتعقيدات  الصعوبات  هي  * كثيرة 
نتيجة اللتحاق أبرز رموز النظام بها ومن ثم التحكم في مسارها.. ما رأيك؟

له  الوحيد  المخرج  هي  الثورة  أن  رأى  من  فعاًل  االنتهازيين  من  هناك    -
ليحتِم خلفها حتى ال يحاسب على ما اقترفه؛ ألنه ال يزال يفكر بعقلية النظام 

السابق، الذي هو- أصاًل- جزًء منه.
* متى بالضبط انحرف مسار الثورة؟

لكنها  معروف،  وهذا  الكرامة،  جمعة  بعد  من  مسارها  انحرف  الثورة    -
استقامت مع مسيرة “الحياة”.

* وهل كان االنحراف نتيجة انضمام “س” أو “ص” من الناس ممن 
عرفوا في الذاكرة الشعبية والسياسية بأنهم ركن من أركان النظام؟

-  نحن ال نعيب التحاق هذا أو ذاك من حيث المبدأ وإنما نعيب عليهم 
المواقف التي دخلوا فيها ومحاوالتهم قيادة الثورة.

* وما الذي كان عليهم أن يفعلوه؟
-  أن يقدموا أنفسهم للثوار ال أن يأتوا قادة للثورة.

* بهذا الخصوص، هناك من يقول إن “ثورة الشباب” السلمية خطفت 
منذ وقت مبكر من قبل القوى التقليدية العسكرية القبلية والدينية 

داخل أحزاب اللقاء المشترك وشركائه.. هل توافقني الرأي؟
-  الحقيقة أن هذه القوى هي قوى منظمة وتمتلك عوامل القوة، إعالمياً، 
ولهذا  منظمين،  ما  يوماً  يكونوا  لم  الثوار  المقابل  وف��ي  تنظيمياً،  مالياً، 

استطاعت تلك القوى أن تنصب نفسها كمنبر للثوار.
* أفهم أنك توافقني الرأي بأن “الثورة” خطفت منذ وقت مبكر؟

-  نعم.
أصبح  عندما  كبيرة  بخيبة  المستقلون  “ال���ث���وار”  أص��ي��ب  طبعاً   *
المشهد  قادة  هم  وبسببهم  ضدهم  “الثورة”  قامت  الذين  األشخاص 

السياسي ونجوم المشهد اإلعالمي؟
-  كما أشرت، هؤالء لهم أدوات عمل كبيرة من خاللها حاولوا اختزال الثورة 
الكثير  تعاطف  خسرت  الثورة  أن  والنتيجة  مصالحهم،  يخدم  يرونه  فيما 
ممن كانوا السباقين إلى الساحات، ولم يبق في الساحات إال القوى السياسية 
يفسر  ما  هذا  ولعل  المستقلين،  بعض  جانب  إلى  عناصرها  على  المسيطرة 
االلتفاف الجماهيري حول مسيرة “الحياة”، لماذا؟!!.. ألنها معبرة عن نبض 

الثورة وألنها هي التي ستصحح مسار ثورتهم!!.
* جنود الفرقة المنشقة يحاصرون الحوثيين في ساحة التغيير بصنعاء 

منذ األيام األولى للثورة.. ما حقيقة ذلك؟
-  من خالل متابعاتي وقراءتي للواقع أستطيع أقول إن هناك ضباطاً عقائديين 
موجودين مع علي محسن يقومون بهذه المهمة، وكان هناك أفراد من قبلنا 

يتواصلون مباشرة مع علي محسن وكان يحاول أن يعالج هذا األمر.
* وهل فعاًل طالبتموه بتسليم جثة السيد حسين الحوثي؟

على تفاصيل هذا الموضوع، لكن بشكل عام هذا حق من  -  لست مطلعاً 
الحقوق، وهم في ذلك يطالبون النظام ككل علي عبدالله صالح وعلي محسن، 
وال يقتصر األمر على السيد حسين الحوثي، هناك من الشباب الذين ال نزال 

نعتبرهم في عداد المفقودين.
على  المآخذ  هي  ما  التنظيمية،  اللجنة  في  الحوثيين  باعتبارك ممثل   *

عمل اللجنة من وجهة نظرك؟
-  اللجنة فيها شخصيات وطنية تعمل على الوفاق داخل اللجنة بمن فيها 
بدرجة  اإلشكالية  لكن  المشترك،  أح��زاب  وبقية  اإلص��الح  ح��زب  مندوبو 
رئيسية هي في الصالحيات.. صالحيات اللجنة ضعيفة، فهي ال تسيطر على 

بعض اللجان الموجودة في الساحة.. 
* ومن المسيطر على اللجنتين األمنية والمالية؟

-  بالنسبة للجنة المنصة يسيطر عليها أفراد تابعون لحزب اإلصالح، والمالية 
ال نعرف من هم ولكننا سمعنا أن بينها مندوباً للناصريين ومندوباً لالشتراكي.

معتقالت “التغيير”
* وماذا عن حكاية السجون والمعتقالت داخل ساحة التغيير بصنعاء.. 

هل هي وليدة ما بعد المبادرة الخليجية أم أنها من قبل؟
-  في األربعة األشهر األولى من عمر الثورة كانت هناك زنازن وحصل فيها 
عضويتهم  التنظيمية  اللجنة  أعضاء  أغلب  علق  حينها  خاطئة،  ممارسات 
نسبياً  األم��ور  وتعدلت  األح���زاب،  من  مشتركة  لتكون  اللجنة  تغيير  حتى 
األمنية، ولكن مع وصول مسيرة  للجنة  اعتداءات  نسمع عن  نكن  لم  حتى 
السجون  زرت  -شخصياً-  وأنا  تزال،  ال  زنازن  هناك  بأن  تفاجأنا  “الحياة” 
مع  جاءوا  ومساجين  سجون  على  واطلعنا  الحقوقية،  اللجنة  اعتصام  أثناء 
مسيرة “الحياة” وبدل السماح لهم بالتعبير عن رؤاهم وممارسة مشاعرهم 

الثورية أرسل بعضهم إلى السجون.
سجون الساحة

* من تتبع هذه السجون؟
في  سجون  وهناك  األح���زاب،  من كل  مشكلة  وه��ي  األمنية  اللجنة  تتبع    -
عادية  نظنها  غرف كنا  وهناك  عليها،  مطلعين  لسنا  مدرع  األول��ى  الفرقة 

محمد  سيارة  “حبسوا”  لقد  بل  سجون،  أنها  األخير  في  اكتشفنا  لكلننا 
عبدالعزيز- أحد المشاركين في مسيرة “الحياة”- في مبنى مستشفى العلوم 

والتكنولوجيا، يعني حتى المستشفى )قدوا( سجن.
سجون  لديها  يكون  أن  سلمية  “ث���ورة”  ح��ق  ف��ي  ج��داً  معيب  وه��ذا   *

ومعتقالت؟
-  صحيح!.

المبادرة  على  التوقيع  بعد  اآلن  الساحات  أن  المتابع  يكتشفه  ما   *
الخليجية أصبحت عبئاً على اللقاء المشترك وشركائه أكثر مما هي عبء 

على المؤتمر وحلفائه أو حتى على الرئيس صالح نفسه.. أليس كذلك؟
القمع الموجود داخل الساحة  -  بعض أحزاب المشترك تحاول من خالل 
إلى العنف حتى يصوروا أن الثورة أصبحت صراعات  تنفير الناس وجرهم 

داخلية، أو شيئاً من هذا القبيل.
* بمعنى أن هناك نوايا من قبل المشترك إلفراغ الساحات من الثوار؟

-  أكيد
عسكرة الثورة

الثورة  باسم  مسلحة  مواجهات  حصلت  “الثورة”  عمر  من  فترة  في   *
سواء في الحصبة وصوفان أو في أرحب ونهم وكذا في محافظة تعز.. برأيك 

ما تداعيات ذلك على مسار الثورة؟
-  بهذا الخصوص أجزم بأن علي صالح بدهائه المعروف استطاع أن يجرَّ 
عندما  مربعاته،  إل��ى  والعسكرية  والقبلية  السياسية  وال��ق��وى  األح���زاب 
لدى  وكان  وهكذا  بعسكر  أتوا  بعسكر  أتى  وعندما  بعلماء  أتوا  بعلماء  أتى 
سالح  األول  الصحيح،  االس��ت��خ��دام  تستخدمهما  ل��م  س��الح��ان  المعارضة 
التصعيد السلمي للثورة والثاني سالح األهداف والمبادئ والقيم الموجودة.

الموقف من الحصانة
* كيف تفسر الشعارات التي ترددها قناة “سهيل” عن محاكمة أركان 
النظام في حين من المقرر أن تصوت كتلة المشترك البرلمانية على قانون 

الضمانات للرئيس وأقاربه ومن عمل معه؟
واضحاً،  سياسياً  نفاقاً  أن هناك  األول  تفسيره على مسارين:  -  هذا ممكن 
قيادات  أن  عن  ناهيك  الضمانات،  على  وقعت  المشترك  برئاسة  الحكومة 
الثاني  األمر  الحصانة،  بند  فيها  بما  المبادرة  على  وقعوا  المشترك  أح��زاب 
تريد  القوى هي  المبادرة على هذه  التي حاولت فرض  الخارجية  القوى  أن 
الثورة  فكرة  اختزال  تريد  هي  وبالتالي  وأخيراً،  أوال  مصالحها  على  الحفاظ 
ممثلة  الخارجية  القوى  أن  وأتوقع  جماعة  أو  فرد  محاكمة  في  العظيمة 
ليس  للمحاكمة  صالح  علي  ما  يوماً  ستسلم  األمريكية  المتحدة  بالواليات 
خدمة للثورة وإنما لمحاولة خلق وعي زائف لدى الناس بأن الشعب خالص 
استطاع أن ينجز كل أهداف الثورة، وهذا فهم مغلوط، الثورة هدفها إسقاط 
النظام كمنظومة بكل أركانها ورموزها وليس مجرد علي صالح، علي صالح 
لشخصه وما يمثله ال يستحق قطرة دم تسال من أي شاب نحن نتكلم عن 

منظومة فساد كاملة يجب أن تحاكم.
* يعني أنتم ال تفرقون بين علي عبدالله صالح وعلي محسن األحمر؟

-  أركان النظام جميعاً، كلهم مسؤولون أمام الشعب.. ال يحق لنا أن نختزل 
لك-  قلت  وكما  لألسف-  ولكن  الرئيس..  محاكمة  في  أهدافها  وكل  الثورة 
هناك من يحاول اختزالها، اآلن شعار “الشعب يريد إسقاط النظام” أصبح 
لحكومة  الرافضة  الشعارات  من  شعار  أي  وممنوع  المنصة،  في  ممنوعاً 
ال�”فيفتي فيفتي” أو كما يسميها الشباب.. وأستطيع أقول إن من يحاولون 
عن  يبحثون  ال  شخص،  مع  عداءهم  وكأن  فرد  محاكمة  في  الثورة  اختزال 

مشاريع وطنية.
على  بتوقيعهم  وش��رك��اءه  المشترك  اللقاء  ب��أن  ال��ق��ول  نستطيع  ه��ل   *
المبادرة الخليجية وبما تحمله من ضمانات للرئيس قد فرطوا بدماء 

الشهداء؟
-  طبيعي.. الشهداء والجرحى نزلوا إلى ميادين الثورة إلسقاط منظومة حكم 
النظام والقانون، والمبادرة لم تحقق وال  المدنية دولة  الدولة  فاسد وبناء 

أدنى شيء من ذلك.
* ولماذا ال نقول إن المبادرة الخليجية في خطوة أولى لتحقيق أهداف الثورة؟

-  كثيراً ما يطرح مثل هذا الكالم.. ونحن نؤكد بأن المبادرة ربما حققت 
لكن  الهرم،  أعلى  من  صالح  عبدالله  علي  إسقاط  هي  فقط  بسيطة  جزئية 
بنود  ف��ي  عليه  منصوص  ه��و  م��ا  إال  تحقق  ول��ن  مزمنة  آلية  لها  ال��م��ب��ادرة 
المبادرة، والموجود في المبادرة بآليتها التنفيذية لن تحقق أهداف الثورة.

إعالم الثورة
* كثيرة هي االنتقادات الموجهة إلى اإلعالم المتحدث باسم الثورة، ما 

رأيك أنت؟
-  في بعض المراحل كان مهوالً لألمور.. لم يكن واقعياً بالشكل المطلوب، 
لكن- في األول واألخير- هو خدم الثورة إلى حد ما مع تحفظي على أدائه في 
هذه المرحلة، هو يحاول اآلن أن يصور الثورة على أنها هدف واحد، ونسي 

القيم الحقيقية للثورة.
لم تحظ  لها مسيرة “الحياة”  التي تعرضت  العنف  أن أحداث  * قيل 

بالتغطية اإلعالمية من قبل اإلعالم المتحدث باسم الثورة؟
هي  اإلعالمية  الوسائل  هذه  أن  الجميع  لدى  معروف  األخير  وفي  أكيد    -
تتبع أفراداً، لو كانت دعمت مسيرة “الحياة” بالشكل المطلوب لتناولت 
أحداث العنف التي تعرض لها المشاركون في المسيرة سواء ما حصل خارج 

الساحة أو داخلها.
حكومة الوفاق

* ما هي توقعاتك لحكومة الوفاق الوطني.. النجاح أم الفشل؟
-  هي أنتجت سلطة مشوهة ولن تحقق الكثير وستدخل في صراعات داخلية، 
مع إيماني بأن القوى الخارجية ستحاول أن تمدها بالمال وغيره حتى تجهض 
ولن  بالهينة  ليست  الحكومة  هذه  داخ��ل  الموجودة  الصراعات  الثورة.. 
تستطيع أن تقدم للمجتمع شيئاً مما يطمح إليه، فقط ربما قد تزعزع أركان 
النظام المحسوبين على الرئيس صالح، أما الشق اآلخر من النظام الذي قد 

فرخ نفسه في عدة قوى ربما قد تشد من عضده.
ال��م��ؤس��س��ات”.. ه��ل ه��ي عفوية أم  ب���”ث��ورة  ت��ق��رأ م��ا يسمى  * وك��ي��ف 

ممنهجة؟
-  ربما هي من بشائر خير الثورة لكن أنا شخصياً لست مع هذه اآللية للقضاء 
الفاسد  إلقالة  قانونية  إج���راءات  هناك  تكون  أن  يفترض  الفاسدين،  على 
ذلك  في  سأرى  الفاسدة  الرموز  أحد  الله  قدر  ال  أنا  ولو كنت  ومحاسبته، 
هذه  ذلك  إلى  أضف  محاكمة،  بدون  لنفسي  مخرجاً  المؤسسات-  ثورة   –
اآللية هي أيضاً محاولة لجر الناس إليها واالكتفاء بها بدياًل عن ثورة القيم 

الموجودة في الساحات.
* خ��ت��ام��اً.. ال��ك��ل ي��ت��ح��دث ع��ن ال��دول��ة ال��م��دن��ي��ة، ح��ت��ى أل���د أع��دائ��ه��ا 

التاريخيين يتحدثون عنها.. ما رأيك؟
-  الدولة المدنية هي دولة النظام والقانون.. دولة يكون فيها الكل تحت 
القانون ال فوقه.. أي أن الكل تحت طائلة المساءلة، لكن مشكلتنا أن هناك 

من يرى أن الدولة المدنية هي الدولة التي تكفل للشيخ وغيره مكانة.

مسيرة "الحياة" كشفت الفرق بين الثوار وطالبي السلطة، وأجهضت مشروع القوى القبلية والعسكرية
املناصر واملدافع األول، ال يتوانى عن  تقديم   ال يظلم شاب يف الساحة إال وتجده 
النصح.. يلقاك دائما بصدر رحب، يحث على الصرب،  ويؤكد بأن املستقبل حليف 
الصابرين،،  يشارك الشباب يف املسريات وتراه يف مقدمة  الصفوف،  ويواجه الضرب 
والتنكيل معهم، ضرب أكثر من مرة، يحفز الشباب على النضال من أجل قيام دولة 
مصريها  يحددون  من  وهم  لهم  ملك  القادمة  واأليام  املستقبل  بأن  ويؤكد  مدنية 
وتوجهها،، ال مكان عنده لألنانية، يتقبل كل الشباب وبأفكارهم املتنوعة ال يقصي 
التغيري    مرابط يف ساحة  وهو  األوىل  األيام  منذ  العماد   علي   بن  علي  يرفض،  وال 
"التوعية الثورية" تعيد نشر الحوار التي أجرته  معه صحيفة الجمهور  الذي أثار  

فيه  العديد من قضايا الساحة، وعن مراحل الثورة.

,,
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وصول مسيرة الكرامة

مسيرات حاشدة

أنصار الله

اعتداء  األول من نوعه
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المسيرة تعد تفاعاًل من شباب وثوار الحديدة لما حصل 
لس���ابقتها مس���يرة الحياة التي تم االعتداء عليها وأس���فر 
ع���ن مقت���ل أربع���ة عشر ش���هيداً وج���رح آخري���ن عقب 
تصريح السفير األمريكي واتهامها بأنها غير سلمية والتي 
لم يس���لم ش���بابها من االعت���داءات حتى، وهم في س���احة 
التغيي���ر بصنع���اء، نتيجة رفضه���م للمب���ادرة الخليجية 
وترديد الش���عارات إلسقاط النظام، مما يبعث الريبة في 
نفوس النظام وشركائه من برنامج مسيرة الكرامة، حيث 
اكتف���ى ه���ذه المرة بانتش���ار أمن���ي غير معت���اد بعربات 
الرش والمصفحات ومحاولة لتشتيت المسيرة من قبل 

جنود الفرقة في شارع الستين.
وكان الكات���ب والناش���ط في س���احة الث���ورة بصنعاء قد 
انتق���د، )علي جاحز(ما س���ماه اس���تباق "مس���يرة الكرامة 
العظيم���ة بالتش���ويش على نق���اء ثوريتها وس���مو هدفها 
ورقي رس���التها"، وقال: إن ذل���ك "تحريض عليها.. ضمن 
حمل���ة وضيعة لخل���ق تبري���رات اس���تباقية ألي قمع قد 

يتعرض له شباب المسيرة األحرار"..
وق���ال: "إن���ا على يقين ب���أن هذه المس���يرة القادمة من 
تهام���ة الشرف والبطولة ستس���فر ع���ن نجاحات جديدة 
باتج���اه ما أسس���ت له مس���يرة الحياة الت���ي أبدعتها تعز 
الثورة و الحرية وأثبتت أنها لم تكن مجرد حدث ثوري 

يسجل في الذاكرة وحسب".
وق���ال: "الذي يعد الس���تهداف المس���يرة أو االعتداء 
عليه���ا تحت أي عن���وان كان و أي ذريع���ة كانت يجب 
أن يفهم أن الثورة ليس���ت ملك أحد و أن الش���عب ليس 
ورق���ة بي���د أح���د وال قطيعاً يمك���ن أن يوجه���ه أحد. وأن 
الفع���ل الثوري لي���س حكراً ألح���د وال محرم���اً على أحد 

..الشعب يريد إسقاط النظام".
وكت���ب الصحفي نبيل س���بيع في صفحت���ه على الفيس 
بوك: "الث���ورة اليمني����ة الثاني����ة تواص����ل تقدمه�����ا على 

األرض وفي ق���لب التاري���خ".
وق���ال: "المس���يرتان ال تهدف���ان إلى الص���دام مع أحد 
وال إل���ى إس�����قاط حكوم���ة الوف���اق وإنما إيصال رس�����الة 

للعالم بأن الش������عب اليمني موجود ويرفض السياسات 
والتدخ���الت اإلقليمي���ة والدولي���ة ف���ي بالدن���ا، ومن حق 
اليمنيي���ن التعبي���ر ع���ن آرائه���م عل���ى أراضيه���م. فلماذا 
كل هذا التش���هير بالمس���يرتين من قبل الق���وى المحلية 
المعروف���ة بالعمال���ة التاريخي���ة لقوى إقليمي���ة ودولية 

أذلت اليمن بلداً وشعباً على مر العقود الماضية؟".
مضيف���اً: "دع�����وا اليمنيي���ن واليمني���ات يعب���روا ع���ن 
مواقفه���م وآرائهم س���لمياً أفضل لكم ولن���ا! التصادم مع 

الثورة اليمنية الثانية ليس في صالح أعدائها أوالً".

تقف الي���وم ضد قانون الحصانة كونه ال يمثل الش���عب 
وهو قرار مرفوض ولن يقبله يمني غيور تهمه تلك الدماء 

الزكية التي راحت ضحية قمع النظام الظالم وعدوانه
 الجدي���ر بالذك���ر بأن  الكثير من الش���باب  والحركات 
الثوري���ة  ف���ي ع���دد من م���دن اليم���ن   قد أع���دوا برامج 
تصعيدي���ة، ونقل المس���يرات واالعتصام���ات إلى أماكن 
حساس���ة، وف���ي مقدمتها تنظي���م مظاه���رات احتجاجية 
غاضب���ة أمام مجلس الوزراء والبرلم���ان اليمني احتجاجاً 
عل���ى مناقش���ة الحصانة لرئي���س صالح وكب���ار المقربين 

منه.
واعتبر الش���باب إن الحصانة الت���ي طرحت في البرلمان 
للمصادقة عليها يجعل األحزاب السياس���ية أمام مسائلة 
قضائية وقانونية من قبل اسر الشهداء أصحاب وشباب 
إال شرعيته���م   يعتب���رون ال شرعي���ة  الذي���ن  الس���احات 
الثوري���ة بع���د أن س���قطت شرعي���ة الرئي���س صالح حين 

استخدم العنف والقتل ضد المعتصمين سلمياً.

العربي���ة المغتصب���ة وعل���ى رأس���ها قضي���ة فلس���طين 
الس���ليبة وتحري���ر كاف���ة األراض���ي العربي���ة األخ���رى 
كم���ا يعلن الح���زب والحركة موقفهم���ا الداعم لقوى 
الممانع���ة والمقاوم���ة ف���ي مواجه���ة قوى االس���تكبار 
العالمي والمتمثل في التحالف الش���يطاني بين أمريكا 

وإسرائيل.
2-    إع���ادة النظر ف���ي االتفاقات السرية التي وقعها 
النظ���ام خ���ارج نط���اق الشرعي���ة الدولي���ة واألع���راف 
الراعية في العالقات الدولية التي تنتقص من الحقوق 

السيادية لليمن.
3-    ع���دم الس���ماح للقوى األجنبية في اس���تخدام 
المي���اه اإلقليمي���ة واألج���واء واألراض���ي اليمنية لقتل 
المواطني���ن اليمنيين أو لالعت���داء على أي قطر عربي 

أو دولة شقيقة أو صديقه
4-    احترام حق الجوار وااللتزام بالمواثيق الدولية 

في هذا الشأن..
كم���ا وقع رئي���س المجلس الس���ياسي لحركة أنصار 
الله أ/ صالح هبرة و رئيس الدائرة السياس���ية  التحاد 
القوى الش���عبية أ / محمد صال���ح النعيمي نوقش في 
اللق���اء العديد م���ن القضايا،  وتب���ادل وجهات النظر، 
والخ���روج برؤي���ة موحدة ف���ي مختل���ف القضايا  وفي 
مقدمته���ا الدول���ة المدني���ة، وصدر  ع���ن اللقاء بيان 
ج���اء فيه:  . لق���د علمتنا التجارب اإلنس���انية ومنها 
التج���ارب اليمني���ة أن الث���ورات ال تتحق���ق أهدافها 
أش���خاص  أو  بش���خص  ش���خص  اس���تبدال  بمج���رد 
بأش���خاص، وإنما تتحقق بقيام نظام ديمقراطي يرتكز 
عل���ى المش���اركة الواس���عة في الس���لطة والث���روة  يمنح 
الشعب الحق في االختيار الحر لمسؤولية ومراقبتهم 

ومحاسبتهم واستبدالهم.
ال  الث���ورة  ه���دف  أن  أيًض���ا  التج���ارب  وعلمتن���ا 
يتحق���ق  بمجرد إقرار نظرية  وتس���جيلها في كتيبات 
ومنش���ورات، وإنما باإلعداد للتغيير واختيار أدواته 
وأن يك���ون الترتي���ب للمس���تقبل بش���كل ال يحمل أي 
احتم���االت لالنح���راف واالنف���راد واإلخ���الل بت���وازن 
قوى الفعل الثوري والس���ياسي وبما يضمن حاًل عادالً 

6-    من���ح الش���هداء وأسره���م األولوية ف���ي الرعاية 
واعتم���اد اإلج���راءت الالزم���ة لتوفير الس���كن وراتب 

مناسب يتماشى وحاجة األسرة لحياة الئقة.
7-    يعم���ل الح���زب والحرك���ة عل���ى إط���الق كاف���ة 
المعتقلين وبذل الجهود للكشف عن المخفيين قسرا 

في سجون السلطة .
8-    العمل على إسقاط ما تبقى من الحكم الفردي 
الدكتاتوري وبكل الوس���ائل السلمية المتاحة لما بما 

فيها التصعيد الثوري في ساحات الثورة.
9-    العمل على إطالق سراح المعتقلين السياسيين 
باخت���الف اتجاهاتهم وتش���كيل المنظمات الحقوقية 

للدفاع عنهم وطرحها في كل المحافل الدولية.
10-  الدفاع عن القضايا والحقوق والحريات العامة 
وحرية الرأي والتعبير والوقوف ضد االنتهاكات وكل 

أشكال التضييق التي تتعرض لها.
ثانيا : على المستوى القومي واإلسالمي

1-  دعم المقاومة والممانعة في اس���ترجاع الحقوق 

ومرضًي���ا للقضي���ة الجنوبي���ة وقضية صع���دة وقضايا 
اليم���ن بش���كل ع���ام ألن االعتم���اد على حس���ن النوايا 

وحده قد يقود إلى المجهول.
وعلي���ه فإن عل���ى القوى الت���ي تعمل في س���بيل بناء 
الدول���ة المدني���ة أن تأخذ ف���ي االعتبار خل���ق التوازن 
ال���ذي يمن���ع هيمن���ة أي طرف عل���ى الفع���ل الثوري 
وصناعة المس���تقبل منطلقين م���ن التجارب العملية 
ومن س���نة الله في التدافع الذي بدونه تفس���د األرض 

وتتهدم صوامع وبيع.
والدولة المدنية التي نسعى في سبيل تحقيقها هي:
]الدولة المدني���ة الديمقراطية الالمركزية المدنية 
على حكم نظام برلماني فيدرالي وعلى س���يادة القانون، 
والتنفيذي���ة  التشريعي���ة  الس���لطات  بي���ن  والفص���ل 
والقضائي���ة والمحلي���ة، والتداول الس���لمي للس���لطة، 
واحت���رام حق���وق اإلنس���ان المترتب���ة عل���ى الحريات 
األساس���ية في الفك���ر وال���رأي والمواطنة المتس���اوية 
دونما تمييز على أس���اس من التمذه���ب أو النوع أو 
الجن���س أو غير ذل���ك وااللتزام بالمواثي���ق والقرارات 
الدولية في إطار المبادئ الكلية للشريعة اإلسالمية.

االعتداءات خالل سير الثورة كان اهمها تعرضه 
للضرب في جولة مذبح ونهب جواله وفلوسة من 
قب���ل مجهولون،  ثم تعرض���ه للضرب بالهراوات 
في جولة كنتاكي ما ادى الى تضرر العمود الفقري 
أقعده معوقا لس���تة اش���هر خرج بعدها قبل إن 
يسترد عافيته الكاملة لتلتقفه اياد اثمة ملطخة 
بدماء الش���باب لتص���ب ماء االس���يت المحرق 
على جس���ده وه���و نائم في جريمة نكراء تقش���عر 

لها االجساد .
ش���باب الثورة المس���تقل  بدورهم أدانوا هذا 
االعت���داء اإلجرام���ي الس���افر بح���ق الثائ���ر علي 
الش���امي وبحق ش���باب الس���احة كامل���ة داعين 

جميع الثوار للوقوف  ومنع تكرار  ذلك.

نسائية  ندد المش���اركات فيها بإقرار ما يسمى بحكومة 
الوفاق مشروع الحصانة لصالح وأعوانه، 

 ووصل عشرات اآلالف يوم االثنين  وصلوا إلى س���احة 
الحرية عند الس���ابعة مس���اء قادمين من مدينة الراهدة 
)شرقاً( بعد مس���يرة راجلة قطعت أكث���ر من 40 كيلومتراً 
للمطالب���ة بمحاكم���ة علي صال���ح وأركان نظام���ه رافضين 
منحهم الحصانة عن محاس���بتهم عما ارتكبوه من جرائم 
ض���د الش���عب والث���وار الس���لميين،  إب، ذم���ار، وغيرها 
من المحافظات ش���هدت مس���يرات تؤكد رفضها لقانون 

الحصانة.
 وفي صعدة خرجت الجمعة الماضية مس���يرة حاشدة   
ترفض قان���ون الحصانة جملة وتفصياًل مؤكدة بأن قانون 
الحصان���ة  ثمرة م���ن ثمار التدخل الخارجي،وش���ارك وفد 
م���ن )محافظة تعز( بكلمة تحدث���ت عن خطورة المرحلة 
التي تواجه الثورة في هذا الوقت وأن األطراف التي تسعى 
إل���ى تمزي���ق الثورة وإضعافه���ا هم أولئك الذي���ن يثيرون 
النع���رات المذهبية والطائفي���ة، وأن أهل صعدة هم من 
أكثر من عان���ى من الحروب التي كانت قراراتها خارجية، 
وأن الع���دو اليوم ما زال يحاول مجدداً إلثارة المش���اكل 
ف���ي هذه المحافظات من أجل إضعاف الثورة ومكوناتها، 
وكل ذل���ك بس���بب الوقوف الحقيقي والص���ادق من قبل 
هذه الجماهي���ر مع جماهير ش���عبنا اليمني في كل مكان 
من أج���ل تحقيق مطال���ب الثورة وإس���قاط النظام والتي 

ثورة غير ناضجة بعد

زيارة عابرة إلى صعدة: الكرامة على أطالل الشهادة
فيما يتجه الملف األمني بين الحوثيين و السلفيين إلى التهدئة 
في دماج و كتاف تبدو صعدة اليوم أكثر أمناً و استقراراً مقارنة 

باألوضاع التي تعيشها مختلف المحافظات اليمنية.
لستة  تعرضت  التي  أن صعدة  لوال  الفرق كبيراً  يكون  ال  قد 
اليوم  تنعم   )2010  -  2004( حروب مدمرة خالل سبع سنوات 
و  الكهرباء  ب��ال��ذات  و  األساسية  للخدمات  معقول  بتوافر 
التي عزت في بقية محافظات الجمهورية  النفطية  المشتقات 

منذ اندالع الثورة الشبابية في فبراير 2011.
عمران  بمحافظة  م��ث��اًل  مقارنة  ص��ع��دة  ف��ي  ملحوظ  ال��ف��رق 
الطريق  تعترض  القبلية  القطاعات  تجد  حيث  لها،  المحاذية 
ن��ه��ب س��ي��ارات��ه��م و  و  ال��م��س��اف��ري��ن بخطفهم  ت��ه��دد  و  ال��ع��ام 
منطقة  ت��دل��ف  عندما  ال��ص��ع��داء  تتنفس  لكنك  أمتعتهم، 
الحوثي  جماعة  شعار  األمنية  نقاطها  وبواجهة  سفيان  حرف 
اللعنة  إلسرائيل،  الموت  ألمريكا،  الموت  أكبر،  الله  الشهير) 
المقاتلين  المجاهدين/  أن  ذلك   ،) لإلسالم  النصر  اليهود،  على 
الحوثيين يستقبلونك بترحاب ال يخلو من الود و االبتسامة، مع 
الترتيبات  عليها:  التفتيش مكتوب  لنقاط  تحسينات جمالية 

األمنية لكم و ليست عليكم.
بضعة دقائق وتكون في واجهة مشاهد مؤلمة، دمار في الحجر 
و الشجر، و أبنية ترابية تعرضت للهدم و األضرار البالغة جراء 
سفيان  إلى حرف  التي وصلت  على صعدة  صالح  نظام  حروب 

التابعة إدارياً لمحافظة عمران.
مع ذلك و بفضل الثورة الشعبية التي تعد جماعة الحوثي من 

القوى الرئيسة فيها، تجد في سفيان قبل صعدة تعايشاً ملحوظاً 
بين المواطنين و عناصر الجيش المنظم إلى الثورة و الذي كان 
طوال حروب صعدة رأس الحربة في العدوان على الحوثيين و 

أبناء صعدة.
بداخل  سابقة  عسكرية  مواقع  تجد  الطريق  جنبات  على 
خالية  ال��ي��وم  غ��دت  إذ  و  المواطنين،  م���زارع  ووس��ط  ال��ق��رى 
صالح  نظام  على  آثارها كعالمة  بقيت  فقد  الجيش  قوات  من 
إسكات  و  المجتمع  تطويع  في  القوة  على  راهن  الذي  القمعي 
أي صوت معارض، وبذرائع شتى غدت اآلن دلياًل على أكاذيب 

صالح و بقايا نظامه.
مدينة صعدة ومثلها مدينة ضحيان ال تخلوان أيضاً من آثار 
القصف العنيف والمدمر الذي لم يوفر مدينة صعدة القديمة 
في  المساجد  أق��دم  أهم  أحد  الهادي  اإلم��ام  لجامع  المجاورة 

تاريخ اإلسالم.
و  الشهداء  آالف  وراءه���ا  خلفت  التي  الحرب  من  رغماً  و 
الجرحى إال أن الحوثيين و أبناء صعدة لم يعكفوا على األطالل 
رك��ام  نفضوا  م��ا  بقدر  ال��وط��ن،  بحجم  إنسانية  م��أس��اة  ليبكوا 
الحرب و تعالوا على الجراح ليجترحوا تجربة جديدة في إدارة 
المحافظة و خدمة المواطنين و تأمين سبل األمن واالستقرار 

و العيش الكريم.
لحقت  التي  المظلومية  األجيال  تنسى  و  ينسوا  ال  حتى  لكن 
التعبير-  إن جاز   - إلى تسطير أسطورتهم  الحوثيون  اتجه  بهم 
و  األمريكية  البضائع  مقاطعة  دع��وات  و  الشعار  نشر  عبر 

اإلس���رائ���ي���ل���ي���ة ف��ي 
األم��اك��ن،  مختلف 
إل���ى نشر  ب��اإلض��اف��ة 
م����ق����والت ل���إلم���ام 
ال���ح���س���ي���ن ع��ل��ي��ه 

السالم تدعو إلى الحياة بعزة وكرامة أو الشهادة في سبيل الله 
و " هيهات منا الذلة ".

اإلم��ام  مؤسسة  الحوثي  جماعة  افتتحت  الماضي  السبت 
الهادي ومن قبلها مؤسسة الشهيد زيد مصلح، و عبرهما تروج 
الجماعة لفكر األب المؤسسس حسين بدر الدين الحوثي الذي 
اغتيل في الحرب األولى، باإلضافة إلى أفالم وثائقية عن حروب 

صعدة و يوميات الثورة الشعبية السلمية.
المجاهدين  و  الجيش  و  القبائل  بسالح  تكتظ  التي  صعدة 
غدت أكثر يقظة من مخاطر استخدام السالح الناري، إذ يمنع 
السلطة  أن  يقول  من  وثمة  المدينة،  في  النار  إطالق  تام  بشكل 

المحلية تفرض غرامة مالية على من يخترق هذه القاعدة.
مشكالت الثأر القبلي هي األخرى وجدت مع جماعة الحوثي 
حلوالً عملية في إطار الضبط الشرعي و القانوني، و يبدو أن قبائل 
أبناءها  يؤهل  ثقافي  تغيير  مع  موعد  على  اليوم  غدت  صعدة 
في  جوانبها،  بمختلف  اليمنية  الحياة  ف��ي  فاعل  دور  للعب 
استعادة لتاريخ مدينة كانت مركزاً ثقافياً و سياسياً لكثير من 
الدول الزيدية التي تعاقبت على حكم اليمن منذ دخول اإلمام 

الهادي يحيى بن الحسين إلى صعدة 284ه�.

يهوى ابناء بلدي الشماعات بشكٍل كبير..
 يهوونها ألنها توفر لهم التنصل من مسئولياتهم في أخطائهم 
واستخدامهم  غيرهم  على  اللوم  بإلقاء  العديدة  وتقصيراتهم 

كشماعاٍت يعلقون عليها تلك األخطاء والتقصيرات..
 خذ مثال ذلك األب الذي يلوم زوجته على انخفاض درجات 
أوالده في المدرسة ألنها لم تذاكر لهم جيداً، بينما هو ال يقوم 
بجهد في ذلك مطلقا، خذ األم التي تلوم زوجها على عدم شراء 
ال  هي  بينما  الكافي  المال  يمتلك  ال  ألنه  المرضى  ألوالده  دواٍء 

تقوم بأي دور لوقايتهم من األمراض..
تكوم  م��ن  يتذمر  مواطنا  ت��رى  أن  يمكنك  مثال  ال��ش��ارع  ف��ي 
النفايات المنزلية أمام منزله ناقما على عاملي النظافة، بينما 

هو ال يخرج نفايات منزله إال بعد رحيلهم..

األق��ارب  بين  التقاطع  تلمس  أن  ل��ك  االجتماعي  الجانب  ف��ي 
واألرحام معلقين ذلك على شماعة المشاغل..

في الرياضة نعلق عجز منتخباتنا عن تحقيق الفوز على شماعة 
المدرب، مع أن سوء إدارتنا الرياضية هي سبب ذلك العجز..

وعلى هذا قس في  كل المجاالت..
إننا أمة مقصرة ينبغي أن نمتلك الشجاعة األدبية لنقرَّ بذلك..
مسألة  في  بمفرده  المشترك  على  باللوم  الكثير  يلقي  اليوم.. 
منح صالح وأعوانه الحصانة، مع أن الجميع مشاركون في ذلك 

المنح ومقصرون بدرجاٍت متفاوتة..
هذا  ومع  الحصانة  منح  في  مشاركون  المؤتمر  حزب  أعضاء 

أستغرب عدم توجيه اللوم لهم !!..
واالنتصاف  القبيلة  أع��راف  عن  تنصلوا  ممن  اليمن  مشائخ 

للمظلوم..
ثم صمتوا  للثورة  المؤيدة  أصواتهم  الذين علت  الدين  علماء 

واختفوا وتالشى حضورهم أمام الحصانة..
الثورة  شباب  قتل  أعمال  عن  سكتت  التي  الصامتة  الفئة 

مشاركة ومقصرة مرًة أخرى بسكوتها عن الحصانة..
الجارة  مقدمتهم  وف��ي  مقصرون  الخليج  دول  في  األش��ق��اء 
خالل  م��ن  الحصانة  أس��اس  وض��ع  م��ن  باعتبارهم  الكبرى 

المبادرة وآليتها التنفيذية..
 الجامعة العربية التي تستأسد في سوريا وتتنعوم في اليمن..

الواليات المتحدة األمريكية التي تشغلنا سنويا بتقريرها عن 
انتهاكات حقوق اإلنسان في العالم، بينما تتجاهل جرائم ضد 

االنسانية مورست بحق اليمنيين..

االتحاد األوروبي كذلك.. وآخرون..
وأعوانه  صالح  منح  جريمة  في  المشاركون  هم  أرأيتم.. كثيٌر 

الحصانة، وال بد أن يوجه لهم اللوم أيضاً.
ال اعني بهذا ان أتناسى الدور الرئيس للمشترك في ذلك، لكن 
على  وتقصيرهم  اخطائهم  تعليق  ه��واُة  أراد  ما  إذا  أنه  عنيت 
اآلخرين أن يكونوا مرتاحين اكثر، فعليهم أن يوسعوا شماعاتهم 
وليس  شماعة  م��ن  أكثر  على  وأخطائهم  تقصيرهم  فيعلقوا 

شماعة المشترك وحدها ألنها لن تكفيهم جميعاً..

الثورة رفض للواقع والعمل على تغييره، تعتمد في التغيير مبدأ 
إبقاء  مع  الخلل،  مظاهر  بعض  تعديل  وليس  الكلي،  التغيير 
العربي  وطننا  في  الحاصل  ولكن  الواقع،  لذلك  األساسية  البنية 
الكبير عامة، وفي وطننا اليمني خاصة هو خروج الشباب ومن 
ورائهم الشعب في ثورة، تعلن السعي إلى إسقاط النظام، والعمل 
دولة  وتكوين  أساسه،  على  الظلم  قام  الذي  األس��اس  إزال��ة  على 
مدنية حديثة، هكذا خرجت الحشود في مصر وتونس واليمن، 

وليبيا، ولكن أين الثمرة؟

العمل  في  ال��ت��درج  قضية  لتستغل  الغربية  القوى  تتدافعت 
الثوري، حيث يتصاعد تدريجيا، حتى يصل إلى ذروته، ودخلت 
ذروة  بلحظة  لتعجل  العربية  الثورات  خط  في  الغربية  القوى 
العمل الثوري قبل نضجه، حتى ال يصل إلى مبتغاه، كما حصل في 
إيران، حيث خرجت الثورة اإلسالمية بنظام مستقل عن إرادة 
الخارج، وبالفعل سقط بن علي في تونس في لحظة غير متوقعة، 
المسلحة،  قواتهما  خذلتهما  أن  بعد  مصر،  في  مبارك  وتبعه 
التي هي مثل بقية الجيوش العربية تربطها بالواليات المتحدة 
روابط وثيقة، وفعال سقطت رؤس تلك األنظمة، وبقيت كما هي 
تزال  ال  الثورة  على  عام  بعد  وتونس  في مصر  اليوم  حالها،  على 
نضج  لحظة  وتعجيل  ال��رؤوس،  تغيرت  وإن  هي،  األنظمة كما 
الكرامة،  بعد جمعة  أكثر من مناسبة،  في  اليمن جاء  في  الثورة 
مرة، وفي جمعة رجب حين استهدف الرئيس الفاقد الشرعية، 
وفي المحصلة تأتي الصفقة الخليجية لتمثل الحصاد لثمار غير 
ناضجة لثورة خداج، وافق على نتائجها المرة طرف من الساحة 
لما رأى نفسه مستفيدا منها، في موقف غير واع باستراتيجات 

المواجهة.

التي  بيوكو"  "سايكس  التفاقية  الجيواستراتيجي  البديل  إن 
ما  هو  البديل  الثانية،  العالمية  الحرب  بعد  المنطقة  قسمت 
قدمه الباحث الصهيوني األمريكي في 1983م "برنارد لويس" إلى 
الكونجرس ووافق عليه، حيث نص مشروعه المقدم على إعادة 
للسياسة  المشروع كأساس  هذا  اعتمد  وقد  المنطقة،  تقسيم 
"الشرق  مسمى  تحت  ظهر  ما  هو  وه��ذا  األميركية،  الخارجية 
األوسط الجديد"، وباستخدام أدوات كثيرة، من نعرات طائفية، 
وتأجيج صراعات اجتماعية، وإرهاب تنظيم القاعدة، والفوضى 
الخالقة، وهذا في السعي إلى تقسيم المنطقة إلى دويالت تجبر 

على التطبيع مع العدو اإلسرائيلي.

قد  لويس"  "برنارد  الجديد  العرب  لورانس  أن  يبدو  هنا  ومن 
أدلى بدلوه في سياق الثورة العربية عامة، واليمنية خاصة، وما 
حكومة باسندوة غير الشرعية إال مرحلة في هذا السياق، ولكن 
العجز، وال  المشاريعن وال نقف موقف  أن نقف ضد هذه  لنا 
نتنازل عن لحظة النضج الثوري الحقيقية، فإلى األمام يا شباب.

هاشم شرف الدين

إذا تشمعتم .. فأوسعوا..

عبد الله علي صبري
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درجة كبيرة  الى  "سهيل"  االص��الح  حزب  قناة  شعبية  تقلصت 
الجميع  أن لمس  بعد  الثوار والمواطنين بشكل عام  أوساط  في 
تغير خطابها اإلعالمي عقب توقيع المبادرة وآليتها التنفيذية 

واستحواذ حزب االصالح على الحكومة..
حيث بات خطابها االعالمي أبعد ما يكون عن الثورة والحسم 
الثوري، إذ يقوم على تمجيد الحل السياسي والحكومة، ضاربا 
على  تستمر  أن  ف��ي  المشاهدين  تطلعات  بكل  الحائط  ع��رض 

خطابها الثوري كما كان عليه قبل التوقيع..
ولنا أن ندرك ذلك بسهولة حيث تحجب هذه القناة أي اخبار 
ثورية خاصة تلك الخارجة عن إطار السيطرة اإلصالحية ومنها 

مسيرة الحياة ثم مسيرة الكرامة..
كذلك الحال بالنسبة لقناة "يمن شباب" والتي وإن ظلت تقدم 
لنا األناشيد الثورية، لكنك تلمس من خالل شريطها اإلخباري 
فال  بامتياز،  إصالحية  قناة  انها  المشاهدين  رسائل  وشريط 
بل تعمل على تشويهها والنيل  الثورية  تكتفي بحجب األخبار 

من الرموز الثورية التي ال تنتمي لإلصالح..
القنوات  بلطجة  م��ن  ال��م��ش��اه��دون  ارت���اح  ال���ذي  ال��وق��ت  وف��ي 
ليمارس  ل��إلص��الح  اإلع��الم��ي  الخطاب  أت��ى  قلياًل،  الحكومية 

البلطجة أيضاً..
 فال تستغرب أن ترى تشابهاً اليوم بين خطاب قنوات االصالح 

وقنوات النظام الخاصة فكالهما يعمالن ضد الثورة..

نقول إننا خرجنا ضد الديكتاتورية والظلم واألقصاء وتسلط الحزب ومن أجل 
مبادئ   ...... المدنية  والدولة  والعدالة  والتعددية  والحرية  الديمقراطية 

جميلة ال شك
إال أن الحديث واالدعاء شيء سهل، لكن الصعب هو اثبات ذلك بالفعل..

المبادئ  بهذه  الحقيقي  وإيماننا  مطالبنا  مصداقية  به  نثبت  ما  وأفضل 
التغيير  ساحات  في  بأنفسنا  الثورة  شباب  نحن  نصنعها  التي  النماذج  هي 

والحرية،،،
فمثال:

عمل  وطريقة  لشكل  تصورنا  يعكس  التنظيمية  اللجنة  وتركيبة  تشكيل   -1
مجلس النواب.

2- طريقة عمل المنصة تعكس ماهية رؤيتنا إلعالم الدولة الجديدة.
3- عمل اللجنة األمنية يصف كيف نخطط ألن تكون أجهزة أمن الدولة في 

المستقبل.
وال��ردع  السجون  نستخدم  وكيف  ومتى  الخالفات  مع  تعاملنا  كيفية   -4

يعكس رؤيتنا للعدل ودولة القانون.
5- تعاملنا مع مطالب اآلخرين واألقليات يعكس مدى ما نؤمن به من حرية 

واحترام الرأي األخر.
بحسب  وكل كيان  المسؤولية،  بحجم  يكونوا  أن  الثورة  شباب  من  أرج��و   

حجمه، فالعالم ال يحترم من يتحدث بل من يفعل.
"كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما ال تفعلون"..

والثورة ثورة مبادئ وأخالق وقيم وليس مجرد اسقاط نظام!

مرعب  خبر كوميدي  األصدقاء  أحد  من  سمعت 
وبعد أن تأكدت من صحة الخبر الذي هو كاآلتي: 
أصدرت حكومة الوفاق قانون يمنح الحصانة لعلي 
ال��دم��اء، نهب  ص��ال��ح وك��ل م��ن عمل معه )س��ف��ك 
والجنوب،  الشمال  في  الحروب  إشعال  األراض���ي، 

تلك  آخر  إلى  بلده،  للخارج ضد  واالرتهان  التعامل 

الجرائم التي ال تسقط بالتقادم( خالل فترة "َقمعهِ".

ال��دس��ت��ور ففيه مجال  م��ن  ارف���ع  ال��ح��ص��ان��ة  ه���ذه 

ومن  صالح  لعلي  الممنوحة  الحصانة  أما  للتعديل، 

وأي  اإلل��غ��اء،  أو  للطعن  قابلة  غير  ستكون  معه 

مساس بها هو مساس بالسيادة!
شارك  من  جبين  في  ع��ار  وصمة  الحصانة  ه��ذه  إن 
بالله  واث��ق��ون  فنحن  عنها..  وال��دف��اع  التوقيع  ف��ي 
المجرمين  على كل  عدالته  سيطبق  بأنه  الثقة  كل 
يد  على  الناس  بحقوق  والمستهترين  والظالمين 
الشرفاء الذين رفضوا هذه الجريمة.. قال تعالى: ﴿

َوَما لِلظَّالِِميَن ِمْن َنِصيٍر﴾.

إسماعيل المؤيد

سقوط إعالمي..

سلوكنا اليوم يعكس نموذج حياتنا غداً..

أغرب منجزات الثورة اليمنية - عند البعض - نصف النظام 
ألنه  بالتبعية  منها  وسيستفيد  الحصانة  اآلخ��ر  النصف  يمنح 

ينطبق عليهم وصف ) من عمل مع صالح ( فأجره في الحصانة .
علي محسن وآل األحمر يمنحون صالح وأنفسهم الحصانة عبر 
تبادل لألدوار – دون تنسيق مسبق – أجبرتهم عليه شراكتهم 
في جرائم وفساد النظام، مبررين ذلك بمنع البالد من االنزالق إلى 

الفوضى إذا أحيل صالح ورموز الفساد إلى المحاكمات .
قد يتساءل البعض أين الضحايا وأسرهم في الموضوع ؟

هل تم استشارتهم، هل تم أخذ رأيهم، هل وافقوا ؟
الحصانة وجبر  قانون  في  للتعويض عنهم  آليات  هل تم وضع 

خاطرهم واالعتذار لهم ؟
الجواب بكل بساطة :

طالما محسن وصالح وآل األحمر بضغط من أمريكا والسعودية 
قد سامحوا بعضهم البعض حتى ال يضيعوا معاً فطز في بقية أفراد 

الشعب في الشمال والوسط والجنوب )كلنا فداء حاشد ( .
لبعض  وال��م��ح��دودة  المشروطة  الضمانات  بعض  تمنح  قد 
الزعماء وأتباعهم من أجل أن يتركوا الحكم، وأن ال يجبروا على 
المقاومة حتى النهاية متسببين في مآسي كبيرة، لكن بشروط منها 

على سبيل المثال :
1 ( أن يتركوا السلطة تماماً بل وحتى العمل السياسي .

2 ( أن تكن الجرائم ارتكبت بدوافع سياسية وليست شخصية 
3 ( أن يعيدوا كل ما نهبوه من أموال الشعب العامة والخاصة 

ويترك لهم ما يكفيهم للعيش عيشة كريمة .
لتعويض  آليات  طياته  في  الحصانة  قانون  يشمل  أن   )  4

الضحايا تعويضاً عادالً وجبراً لخاطرهم واعتذاراً لهم .
تلك الشروط وضعت حتى ال تتكرر المأساة من جديد، وحتى 
نخرج هؤالء من المشهد العام بأقل الخسائر البشرية والمادية 

ونمنع عودتهم .
إن الحصانة التي منحت لصالح ومن معه لم يتحقق فيها أي 
أعطتهم  فقد  ذلك  من  العكس  وعلى  بل  السابقة،  الشروط  من 
جميعاً – صالح ومحسن وآل األحمر – صك براءة من الماضي، 

وتفويض ليعبثوا بهذا الشعب من جديد ولعقود قادمٍة .
العام  المال  على  ص��ارخ  اعتداء  هي  لهم  الممنوحة  الحصانة 
االشتراكي  الحزب  أعضاء  س��واًء  وأهاليهم  الضحايا  حقوق  وعلى 
الذين تم اغتيالهم في التسعينات وضحايا حرب 94 م،  وضحايا 
ونهب  سلب  وضحايا  األخ��ي��رة  ال��ث��ورة  وضحايا  صعدة  ح��روب 

األراضي والضحايا الذين سيلحقونهم بعد الضمانات .
الضمانات الممنوحة هي جريمة تبييض أموال بطريقة رسمية 

لمن منحت لهم دون أن تأخذ منهم أي مقابل .
كيف يتم منح صالح وأبنائه ومحسن والبقية ضمانات دون 
األجهزة  كافة  فيها  بما  تماماً  السلطة  ت��رك  عليهم  يشترط  أن 

األمنية والعسكرية .
كيف يعطون الحصانة ويسمح لهم بممارسة العمل السياسي 

عبر بعض األحزاب .
والله إنها لكبيرة من الكبائر يرتكبها كل من شارك في منح تلك 

الضمانات ألن تلك الحصانة ستمكنهم من اآلتي :
1 ( احتفاظهم بمواقعهم في األجهزة األمنية والعسكرية سواًء 
في  لهم دور  أو علي محسن ومن وااله مما سيجعل  أبناء صالح 

المرحلة المقبلة بحكم األمر الواقع .
 – جميعاً  لديهم  والهائلة  شرعية  الغير  األم���وال  تراكم   )  2

والتي   - رسمية  أم��وال  غسيل  عملية  عبر  تحصينها  تم  وال��ذي 
الحياة  على  يسيطرون  سيجعلهم  ال���دوالرات  بمليارات  تقدر 
السياسية واالقتصادية لعقود قادمة، وسيصعب على أي طرف 
آخر منافستهم مهما امتلك من شعبية بسبب افتقاره للسلطة 

العسكرية والمال .
بكل بساطة الحصانة الممنوحة هي إعادة إنتاج للنظام بأسماء 
قمع  مرحلة  لنبدأ  تبييضها  بعد  صافية  واسعة  وبذمم  جديدة 
التكنولوجيا  ث��ورة  تناسب  قلياًل  أرق��ى  بوسائل  جديدة  ونهب 

الحديثة .
م��ن طلب  أن ص��ال��ح  ب��ال��ق��ول  األح��م��ر  ي��زاي��د محسن وآل  ق��د 

الضمانات بسبب جرائمه، أما هم فليسوا طرفاً فيها، 
أن  اإلع��الن  عليكم  براءتكم  من  واثقين  إذا كنتم  لهم  ونقول 
الحصانة ال تشملكم وأنكم مستعدين للرد على أية دعاوي ضدكم 

دون التحجج بالحصانة .
تكن يده  أن  السياسية  الحياة  في ممارسة  على كل من يرغب 
بيضاء وأن ال يتحجج بالحصانة، فال يجوز أن نسلم أحزابنا للقتلة 
والمجرمين وناهبي األرض والعرض ليشرعنوا جرائمهم وليغسلوا 

أموالهم .
محلية  شرعية  ال  الممنوحة  الضمانات  أن  الجميع  وليعلم 
المعنيين األصليين بها وهم  لها طالما لم يشارك فيها  أو دولية 
الضحايا وأسرهم وألنها تخالف نصوص القانون والدستور اليمني 

والقوانين الدولية .
تلك الحصانة وبتلك الطريقة ستفرز الثوار عن غيرهم .

فعاًل ما أشبه تلك الحصانة بوعد بلفور فقد أعطى من ال يملك 
لمن ال يستحق .

ب��ال��ت��أك��ي��د ن���ح���ن ف����ي زم�����ن ال��س��رع��ة 
تتيح  ال  ال��ت��ي  ال��م��ت��الح��ق��ة  وال��م��ت��غ��ي��رات 
وقائعها  من  الكثير  التقاط  فرصة  للمتابع 

والتعليق عليها .
الحزمي   محمد  الفاضل  الشيخ  ولعل 
ف��ي اليمن  ت��داع��ي��ات األح���داث  ي��درك أن 
والساحة العربية بشكل عام متسارعة، ال 
يجدي مها مزيدا من المراوحة والصمت 
� وب��م��ا أن ال��ش��ب��اب ق��د ق��ام��وا ب��دوره��م 
مشكورين، وانتهت مهمة الشهداء رحمة 
ال��م��ش��ت��رك وح��زب  ب��وص��ول  ال��ل��ه عليهم  

بتغيير  البدء  اآلن  المناسب  فمن  السلطة،  نصف  إل��ى  اإلص��الح 
بوصلة الخروج على )السفاح( الذي كان العام الماضي ولي األمر، 

م��ج��رد  نصيحته  ب��ل  ال��خ��روج عليه   ي��ح��رم 
العامة  تجرئ  أن  شأنها  من  جريمة  العلنية 
وظله  األرض،  في  الله  سلطان  على  والسفهاء 

بين عباده � كما ورد في كتب السنن !!
حاولت البحث عن مقاطع  وخطب للشيخ 
الحزمي  لإلطالع على إسهاماته في الخطابية 
لكن    � الشباب  وتحميس  الثورة  خدمة  في 
للنائب  ان��ح��ازت��ا  النت  وخ��دم��ة  الكهرباء  
الحزمي �  ولكني ظفرت بلقطات بسيطة من 
مشهد فديو ينقل خطبة للشيخ حول سقوط 
مبارك،  حسني   محمد  المصري  الرئيس 
وحماس  فصاحة  على  يدل  ما  الحزمي   هيئة  من  يظهر  وك��ان 

ليس لهما نظير ..

بالقوة  يكونوا  لم  المشترك  في  شركائه  بقية  اليمن كما  في  لكنه 
والصراحة مع الرئيس صالح  إال بعد أن رأوا ثورة الشباب حقيقة 
ماثلة على األرض وبعد أن سقط حسني مبارك، وشعروا  بخطورة 
أن يبقى الشباب وحدهم  ممسكين بزمام المبادرة اضطروا للنزول 
إلى الساحات وكان الشيخ الحزمي أحد خطباء الثورة الذين ابلوا 
بالء حسنا في تحريض الشباب على اإلقدام ومعانقة الشهادة، وهو 
ما أسفر عن وصول المعارضة إلى السلطة لكن لم يسقط النظام .. 
وبعد أن وقفت التدخالت الخارجية ضد سقوط الرئيس صالح، لم 
يستمر ظهور مشائخ الثورة طويال، وفضلوا التواري خدمة للدين 
المغارات والبدرومات بحسب صالّح!!  إلى  والوطن طبعا،ولجئوا 
حسم  الصالحين  والمواطنين  الثائر  الشباب  يتولى  أن  أمل  على 
الثورة وتأمين الساحات حتى يتمكن المشائخ األفاضل من الحضور 
التضحية وأهمية الشجاعة، دون أن  مجددا للخطابة عن فضيلة 
ينسوا الحديث عما وعد الله به الشهداء األبرار من النعيم المقيم 

في دار الخلد وجنات النعيم ..
بعد توقيع المبادرة الخليجية وتشكيل حكومة المناصفة ربما 
تصدر  إلى  للعودة  مناسبة  األج��واء  أن  األفاضل  مشايخنا  أدرك 

المشهد وقيادة السفينة،  ولن يكون الشيخ الحزمي هو الوحيد 
الذي سيدلي برأيه حول ضرورة العودة إلى طاولة الحوار ووجوب 
توقيع الحصانة  وسنشهد تحوال جديدا يثري الفقه المعاصر بأراء 
دينية )مستنيرة( تواكب متغيرات السياسة وتتناغم مع توصيات 

األشقاء وتأخذ في االعتبار مصالح األصدقاء  .. 
� مرورا   مالك  واخ��ذ  األم��ر ولو جلد ظهرك  ولي  فكر طاعة  من 
بفكر األمر بالمعروف والنهي عن المنكر والخروج السلمي على 

الطاغية � وصوال إلى وجوب منح الرئيس صالح الحصانة !!
أنا هنا ال استغرب رأي الشيخ الحزمي الذي قال إنه ينظر إلى 
المفسدة.. وقد يكون  المصلحة حرصا على درء  األمور من باب 
المشترك صادقا وشفافا مع شباب  لو كان  المنطق   لديه بعض 
الثورة ولم يكن همه الحصول على الغنيمة  متنكرا لدماء الشباب 

والثوار .
المشهد الذي لم يكن  قدرة للمراقبين تخيله فيما لو افترضنا 
أن الشيخ الحزمي هو صالح هبرة او يوسف الفيشي او المرتضى 
المحطوري كيف سيكون الحال ؟؟ ماذا سيقال بحقه وأي مشانق 

ستنصب لتياره السياسي وتوجهه الديني ..

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

علي ناصر البخيتي 

وعد بلفور اليمني ) الحصانة ( من ال يملك لمن ال يستحق

حميد رزق

د � نزار الحبشي

مع الشيخ الحزمي

خبر كوميدي مرعب!

عشر  ستة  من  أكثر 
مسيرة  ف��ي  ش��ه��ي��دا 
دار  ف�����ي  ال����ح����ي����اة 
صرح  حينها  سلم، 

الجناة  خالل 48  لم يكشف عن  إذا  باسندوة 
استقالته،    سيقدم  للمحاكمة  ويقدموا  ساعة، 

إل��ى األن أك��ث��ر  م��ن 500 س��اع��ة وال ج��دي��د، بل 
األغرب واألدهى من ذلك أصدروا قانون حصانة لعلي  

قتلة  بمحاكمة  وعد  قد  صالح كان  أن  إلى  يشار  فساده،  ورم��وز  صالح 
جمعة الكرامة.

الجديد  الدين  يلصقها كهنة  التي  التهمة  الحوثية" هذه  إيران" و" 
على كل من يخالفهم في الرأي، وهم يكررون اسطوانة نظام صالح. 
لم يرعبني هذا العهر السياسي المروع، ألني أدرك أن هذه المسيرة 
هزت أبراجهم العفنة، ألنهم أدركوا بأن هناك شعب جبار خارج 
قيود  يحطم  أن  الشعب  ه��ذا  ويستطيع  السياسية،  المعادلة 

االرتهان السياسي..

ق����ف لقطة

السالفة  األجيال  حياة  في  الكريم  القران  مسيرة  كانت 
من  الكتاب  في  فرطنا  }م��ا  الكريمة،  اآلي��ة  صدقّية  تحقق 
من  وبالرغم  واألزم��ن��ة،  األماكن  تغير  من  فبالرغم  ش��يء{، 
أن  إال  األح���داث،  مجريات  وتبدل  األش��خ��اص،   اختالف 
الحق  بين  فالصراع  واح��د،  الحياة  لحركة  العريض  الخط 

والباطل يدور في كل لحظة، ولم يهمد يوماً ما أبداً.
واستذلهم  الله،  عباد  على  فرعون  الزمان طغى  غابر  في 
يعرفون  وال  والعزائم،  الهمم  من  مفرغين  وجدهم  حين 
الطغيان  أه��ل  وك��ع��ادة  غيرها،  من  الكريمة  الحياة  طعم 
الحياة،  وسلب  األم��وال،  فسرق  األرض،  في  فرعون  أفسد 
جاءت  مخيًفا  ا  حدًّ الفساد  بلوغ  وعند  الشرف،  وامتهن 

اإلرادة اإللهية بإرسال علم الهداية لتلك األمة، فكان رسول 
آيات  بآيات السماء، لتتحقق  الله  الله موسى، الذي أمده 
التمكين..  لكن  المستضعفين،  بها  الله  وعد  التي  التمكين 
تمكين الله للمستضعفين في األرض ال يدفعهم إلى الفساد 
مصلحين،  األرض  ف��ي  ي��س��ي��رون  ب��ل  ال��ط��غ��اة،  طريقة  على 
ينتزعون من األرض فساد الطغاة وأذنابهم، ويعيدون الحق 

إلى محله الرفيع، فيزهق الباطل. 
إن من يسيرون على سبيل اإلفساد في األرض كالفراعنة  
ال يعون هذه السنة اإللهية في الحياة، فهم لم يدركوا سوى 
أن كل  ويظنون  مارسوه،  الذي  والتجبر  االستعالء  معنى 
واحد من غيرهم لو عال عليهم في األرض لصنع بهم مثل ما 

صنعوا هم بغيرهم، من عبث، وفساد، واستعباد، وإقصاء 
في  وجودهم  وتهميش  بحقوقهم،  اعتراف  وعدم  لآلخرين، 
الذي  الفرعون  فهم  من  القرآن  عكسه  ما  وذل��ك  الحياة، 
اتهم موسى بهذه التهمة، قائال: )إنما يريد أن يخرجكم من 

أرضكم...(.
ستعود  الغابر،  الزمن  في  األمس  وغ��ًدا كما كان  واليوم 
كانوا  لمن  الله  وسيحقق  وأعوانهم،  الطغاة  على  ال��دائ��رة 
بعد  األرض،  في  لهم  بالتمكين  الصادق  وعده  مستضعفين 
أن تقلدوا سالح القرآن، وساورا في منهج الحق، تحت راية 
الله وأعالم الهداية، ولكن المفسدين ال يعون هذه  أولياء 
الحقائق الكونية، وال يدركون هذه األبعاد االستراتيجية في 
وأمام  الطغاة،  مكائد  أمام  تتوقف  ال  التي  الحياة،  مسيرة 
مساعي أذناب الطغاة، فمسيرة الحياة لن تتراجع عن الخط 
في كل  الله  أنصار  بأقالم  السماء  عناية  لها  رسمته  ال��ذي 
ربيع تزهر فيه أغصان الحرية، التي تظلل ببارد فيئها كل 
المستضعفين، وتقدم الهدى لمن سلك سبيل اإلنصاف من 

العالمين، )إن فرعون عال...(

من سنن الله في األرض

التمكين والعلو
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