
تعز: فعاليات ثورية واعتداءات مستمرة، ومطالبة باعادة أسعار النفط
اق���دم���ت  ق�����وات  ال��ن��ظ��ام ال��ق��م��ع��ي ص��ب��اح 
الثالثاء الماضي   باالعتداء على اعتصام  لعمال 
بصرف  يطالبون  المحافظة   مبنى  أمام  النظافة 
ان  ال��ى  االن��ب��اء  واش���ارت  المالية   مستحقاتهم 
المعتصمين  بتفريق  ق��ام��ت   االمنية  ال��ق��وات 
عن  أس��ف��ر  مما  وال���ه���راوات  العصي  باستحدام 
تم  بعضها  المحتجين  في صفوف  اصابات  وقوع 
ظل  في  االعتداء  هذا  ياتي   , المستشفى  الى  نقله 
الكريم  - عبد  العميد   تعيين  انباء  عن   ت��وارد 
خلفا  المحافظة   أم��ن  إلدارة   مديرا  العديني-  
للعميد - عبدالله  قيران-  الذي قالت االنباء بأنه 
أُقيل رسميا من وزير الداخلية اليمني , الجدير 
أمن  العديني-  شغل منصب مدير  بأن –  ذكره 
تعز قبل مجي قيران  واقيل  مطلع العام الماضي 
الشعبية  االح��ت��ج��اج��ات  ت��ص��اع��د  خلفية  ع��ل��ى 
الرئيس  نظام  ضد  بالمحافظة  الشبابية  والثورة 

اليمني المخلوع علي عبدالله صالح . 
 وكعادتها الحالمة ال تهدأ تتواصل الفعاليات 
عام  وبعد  تعز  مدينة  ف��ي  ال��ث��وري��ة   واالن��ش��ط��ة 
في  المدينة  ه��ذه  من  ال��ث��ورة  ش��رارة  انطالق  من 
والدوائر  المرافق  وف��ي  الشارع  في  الساحات،و 
المؤسسات  بثورة  مايعرف  اط��ار  في  المختلفة 
وعودة  االمني  الجانب  على  تصعيد  مع  وتزامنا 

  .. المدينة  ال��ى  المسلحة  للمظاهر  كاملة  شبه 
مسيرة  في  تعز  بمحافظة  األربعاء  اآلالف   خرج 
الرئيس  علي  الحصانة عن  برفع  حاشدة طالبت 
من  ارت��ك��ب��وه  لما  ومعاونيه  ومحاكمته  ص��ال��ح 

"جرائم" بحق الشعب اليمني .
لقانون الحصانة,  المتظاهرون رفضهم   وجدد 
قالوا   من  بمالحقة  للشهداء  بالوفاء   متعهدين 
تلطخت أيديهم بدماء اليمنيين وتحقيق أهداف 

الثورة  كاملة .
 ، تعز  بمدينة  ش��وارع  ع��دة  المسيرة  وجابت 
وردد المتظاهرون هتافات تطالب بإقالة قيادات 

السلطة المحلية وقادة الجيش بالمحافظة.
و قد نفذ شباب الثورة في تعز الثالثاء الماضي 
وقفه احتجاجية أمام مبنى شركة النفط  للمطالبة 
الوطني  ال��وف��اق  حكومة  في  النفط   وزي��ر  بإقالة 
ومحاسبة رجل اإلعمال -  توفيق عبد الرحيم -  
والذي قالوا  الحتكاره مادة الغاز وإعادة أسعار 
النفط الى ما كانت عليه سابقا،  االثنين  شهدت 
ساحة  من  انطلقت  حاشدة  مظاهرة  تعز  مدينة 
تؤكد  بالمدينة  ش���وارع  ع��دة  وج��اب��ت  الحرية 
ما  لقانون  برفضها  مطالبة  الثورة،  في  استمرارها 
الوقت رفضها  ذات  في  معبرة  بالحصانة،  يسمى 

لحكم العسكر تحت أي مسمى.
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الث��ورة النبوي��ة مص��در إش��عاع لثورتن��ا، وبالثب��ات والصمود س��تتهاوى أصن��ام اجلاهلي��ة احلديثة
 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. 
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المداني: الحكم سيؤول للشعب اليمني بعد احباط المؤامرات
أمريكا تعزز وجودها بحرا وتكشف عن استعدادات لعمليات بريه  تحت ستار محاربة االرهاب

الحزب الديمقراطي:  أعلن رفضه لالنتخابات، و جدد تمسكه بالشرعية الثورية

بعد مسرحية تسليم مناطق في رداع ظهور مجاميع مسلحة في تعز

اعتب����ر  المنس����ق العام لش����باب 
الصم����ود خال����د المداني ب����أن  دور 
الش����باب ف����ي الث����ورة اليمني����ة هو 
الش����باب  ان  مؤك����دا  االس����اس، 
يريدون ان يكون الحكم للش����عب 
بعد التغيير الكامل وبعد التخلص 

م����ن مس����ألة االلتفاف عل����ى الثورة 
مجل����س  مب����ادرة  رس����متها  الت����ي 

التعاون. 
وق����ال المداني ف����ي تصريح خاص 
األح����د   االخباري����ة  العال����م  لقن����اة 
الماضي: إن دور الشباب في الثورة 
اليمني����ة ه����و الدور االس����اس وهو 
المرتكز في هذه الثورة، فالش����باب 

هم الذي����ن فجروا الثورة في   أيامها 
األولى، والش����باب ايضا ه����م الذين 
هم م����ن بذلوا و ضح����وا،  و قدموا 
ومازال����وا  الكبي����رة  التضحي����ات 
في  التضحي����ات  يواصل����ون تقدي����م 

هذا السبيل.

بعد انكشاف المسرحية المفضوحة 
لتس���ليم قوات النظام لمس���لحين من 
المس���ماة  االس���تخباراتية  العناص���ر 
وومحاول���ة  رداع  لمدين���ة  بالقاع���دة 
نقل المسرحية   حاليا الي تعز حس���بما 
تفيد تقارير اعالمي���ة، حذر مراقبون 
يمني���ون م���ن اس���تمرار تالع���ب نظام 
صال���ح بورقة ما يس���مى بالقاعدة التي 
بالتنس���يق م���ع حلف���اءه  اس���تخدمها 
الث���ورة  عل���ى  للتش���ويش  األمري���كان 
وتبرير استهدافها بذريعة الخوف من 
أن تك���ون الثورة خدمة لهذه العناصر 
ويومه���ا كان���ت ه���ذه الورق���ة حاضرة 

لخدمة رغبة النظام الذي انس���جمت 
رغبته مع الرغبة األمريكية المعادية 
للث���ورة حي���ث س���ارع وزي���ر الدف���اع 
األمريك���ي للع���زف عل���ى وت���ر القاعدة 
اإلم���الءات  ف���رض  ف���ي  واس���تغاللها 
والشروط على ش���باب الثورة، . حيث 
الح���رس الجمه���وري  ق���وات  قام���ت 
بتس���ليم المواق���ع العس���كرية س���الفة 
الذكر للعناصر االستخباراتية المسماة 
التحري���ك  ه���ذا  أن  إال   .. بالقاع���دة 
األخي���ر لورقة القاعدة اإلس���تخباراتية 
ف���ي هذا التوقي���ت جاء ب���دور وتوجيه 
أن  فم���ا  وواض���ح  مكش���وف  أمريك���ي 
انتهت هذه العملي���ات المفبركة حتى 
أعل���ن البنتاجون األمريكي عن إرس���اله 

لواحدة م���ن أكب���ر القواع���د البحرية 
األمريكي���ة إل���ى البحر العرب���ي وخليج 
ع���دن حيث أف���ادت تقاري���ر صحفية 
بوس���ت  واش���نطن  صحيف���ة  نشرته���ا 
األمريكي���ة بأنه تجري االس���تعدادات 
على قدم و ساق الرسال سفينة عائمة 
الى الشرق االوسط تعمل كقاعدة لفرق 

الكوماندوز االمريكية. 
االمريكي���ة  الدف���اع  وزارة  أن  و 
– البنتاج���ون - تعت���زم ارس���ال تل���ك 
الس���فينة العمالق���ة التي اطل���ق عليها 
اس���م السفينة االم، وذلك لمواجهة  ما 
أس���مته بالخطر االيران���ي و محاربة ما 
يس���مى بالقاعدة في اليمن و القراصنة 

الصوماليين.
و نشرت الصحيف���ة تقريرا يتحدث 
ع���ن اعت���زام وزارة الدف���اع االمريكية 
– البنتاجون – ارس���ال الس���فينة االم 
الى مي���اه الشرق االوس���ط و بالتحديد 
منطقة خليج عدن و المحيط الهندي 
و الخلي���ج العربي. و تق���ول الصحيفة 
و اس���تجابة لطلب تقدمت به القيادة 
المركزية للقوات االمريكية المسئولة 
ع���ن العمليات العس���كرية ف���ي الشرق 
االوس���ط، تعم���ل البحري���ة االمريكية 
عل���ى تحوي���ل س���فينة حربي���ة قديمة 
كانت تنوي اخراجه���ا من الخدمة، و 
تحويلها الى قاعدة مؤقتة للكوماندوز 

تستخدم لشن الهجمات. 
الس���فينة العائم���ة التي اطل���ق عليها 
بش���كل غير رسمي اس���م السفينة االم 

الديمقراط���ي  الح���زب  اعل���ن   
اليمن���ي ف���ي مؤتمر صحف���ي عقده 

األربعاء الماضي  في ساحة التغيير 
بصنع���اء رفضة الت���ام لالنتخابات 

الرئاس���ية  الغير تنافس���ية، داعيا 
الش���عب اليمن���ي ب���كل اطيافه الى 
مقاطعة االنتخاب���ات التي وصفها 
بالمهزلة والناتجة. وقد الُقي بيانا 
عن الحزب الديموقراطي جاء فيه:
يدين الحزب الديمقراطي اليمني 
الث���ورة  عل���ى  الكب���رى  المؤام���رة 
الش���عب اليمني من قبل الرجعية 
العالمية  واإلمبريالي���ة  الخليجية 
ووكالئهما المحليين، والتي تهدف 
إل���ى وأد الث���ورة.. والت���ي لعب���ت 
أحزاب اللقاء المشترك فيها دوراً 
أساسياً عبر توقيعها على المبادرة 
الحصان���ة  من���ح  ث���م  الخليجي���ة 
لمن أجرم���وا في حق الش���عل األبي 
ط���وال  الع���ذاب  س���وء  وس���اموه 
العقود الماضية، ولتكتمل الحلقة 
بمهزلة انتخابات رئاس���ية مبكرة 
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الحراك الجنوبي: دعوات إلى مقاطعة االنتخابات الشكلية
الماضي  األح��د  مشاركتهم  بعد 
لمقاطعة  ي���دع���وا  م��ه��رج��ان  ف���ي 
االن���ت���خ���اب���ات ال��ش��ك��ل��ي��ة اص��ي��ب 
ش��خ��ص��ي��ن م���ن ن��ش��ط��اء ال���ح���راك 
الجنوبي عند نقطة تفتيش لقوات 
النظام القمعي عند مدخل مدينة 

الضالع.
وق�����ال ن���اش���ط���ون ف���ي ال���ح���راك 
نشطاء  م��ن  اث��ن��ي��ن  إن  ال��ج��ن��وب��ي: 

الحراك اصيبا األحد. 

تابعة  تفتيش  نقطة  إن  وقالوا: 
للجيش أطلقت النيران على مركبة 
شالل  الحركة  ف��ي  للقيادي  تابعة 
شائع اثناء عودته من بلدة جحاف 
التي أقيم فيها مهرجان للتعبير عن 
للمشاركة  الجنوبي  الحراك  رفض 

في االنتخابات الرئاسية.
فيما  ن��ج��ا  ش��ائ��ع  إن  وت��اب��ع��وا: 
وإع��الم��ي  مرافقيه  أح��د  أص��ي��ب 

محسوب على الحركة.

نحذر من خطورة السكوت عن الجرائم األمريكية وقتلها المستمر للشعب

ال��ط��ائ��رات  ان��ت��ه��اك  اس���ت���م���رار  إن 
تحليقها  عبر  اليمن  لسيادة  األمريكية 
على علو منخفض فوق المدن والقرى 
وقتل مواطنين يمنيين يعد عماًل عدائياً 
ضد الشعب أيًّا كانت المبررات، وعلى 
كل القوى السياسية تبني موقف حازم 

لمنع تكرار تلك االعتداءات .
ت��ك��رار تلك  أم��ري��ك��ا م��ن  إن ه���دف 
االع����ت����داءات ه���و ال��ن��ي��ل م���ن ك��رام��ة 
وجعل  تطويعه  بغية  اليمني  الشعب 
ق��ت��ل أب��ن��ائ��ه وت��ه��دي��د أم��ن��ه��م ع��م��اًل 

مسؤولية  أي  عليه  يترتب  ال  مشروعاً 
وال يستحق أي إدانة، كما أنَّا نستغرب 
على  الوفاق  بحكومة  يسمى  ما  صمت 
ونعتبر  ال��ص��ارخ��ة،  االن��ت��ه��اك��ات  ت��ل��ك 
لألمريكيين  تصريح  بمثابة  صمتها 
ي��س��م��ح ل��ه��م ب���ارت���ك���اب ال��م��زي��د من 

االنتهاكات والتفريط في سيادة البلد.
إننا ندعو كافة أبناء الشعب اليمني إلى 
استنكار هذه األعمال وإظهار غضبهم في 
واضح  موقف  وتحديد  المعتدين  وجه 

من هذه األعمال الوحشية .
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شخص   300 من  أكثر  تجمع  الفائت  األحد  ظهر 
بتعز،  المدينة"  ح��دي��ث   " صحيفة  مقر  أم���ام 
ال��ش��ري��ع��ة  بتطبيق  ت���ن���ادي  الف���ت���ات  ح��ام��ل��ي��ن 
اإلسالمية، وجلسوا قرابة نصف ساعة يهتفون:" 
ال اله إال الله... فكري قاسم عدو الله"، وطالبوا 
علم.  مالي  وال��ل��ه  ؟  طيب  إي��ش  على  ب��إع��دام��ي! 
يوم  صحيت  مسلم،  وأن���ا  السبت  ي��وم  رق���دت 
يومها   - طننت  إن��ي كافر..  يقولوا  وقهم  األح��د 
الله ما سويت وأنا راقد! لكن "  - وقلت:" يعلم 

ملعون من زاد رقد.. وأهال أهال بالثورة".
 قبلها بأيام بعث لي أحدهم برسالة على بريد 
الفيس بوك يشتمني فيها ويقول إنني ماسوني! 
ماسوني  إني  يقولوا  المقال  هذا  بعد  واحتمال 

وسامسونج كمان، خيرة الله.
بصراحة  ه��ذه   .. التكفير  مسألة  من  دعونا   
اللقاء   - أيضا    - الله  وقلد  فيها،  الله  قلدهم 
المشترك وحكومة الوفاق إن كانوا سيعتبرون 
وتكراره  خطورته  من  الرغم  على   - ماحدث 
مع أكثر من شخص - مجرد مزحة ثورية، أو 
من  دعابة  التكفير  باعتبار  سيدعممون  أنهم 

دعابات التغيير.. وأهال أهال بالثورة.
المسيرة  بتلك  يتعلق  ال  األم��ر  بالمناسبة،   
بكثير،  ذل��ك  يتعدى  ب��ل  فحسب،  الغاضبة 
وطاقم  الصحيفة  ب��ه��ذه  األذي���ة  بلغت  ول��ق��د 
تحريرها وبي أيضا مبلغا صعبا وعجيبا وزاخرا 

بالمفارقات المبكية والمضحكة معا.
وشائعات  بتهم  الله  أحباب  أمطرونا  مثال،   
الشعب  باع  " فكري قاسم"  المدعو  إن  تقول 
والثورة مقابل مطبعة صحيفة من احمد وعلي 
الله صالح، وتارة أخرى من يحي محمد  عبد 
عبد الله صالح، يرددون ذلك بعقيدة ال تفريط 
عام ونصف  أكثر من  منذ  إنني  في حين  فيها، 
إن  أسبوع  في كل  اضطر  وإن��ا  اللحظة،  وحتى 
اغني هندي للزميل سيف الحاظري - صاحب 
 - بقوة   - يساندها  التي   - اليوم  أخبار  مطابع 
أفعل  محسن،  علي  الهمام  الثورة  جيش  قائد 
باألجل! وقلت  العدد  لنا  يطبعوا  ذلك علشان 
إال لو قصدهم  " احمد علي"  معه مطبعة من 

مطبعة كعك، يمكن!.
هندي"  أغني   " عبارة  في  يكون  عد  ال  ياساتر   
خطأ كذا إال كذا ويرطعوني فتوى تكفير، ولكن 

هذه المرة باعتباري " بوذي" أو " هندوسي"!
 " مطبعة  هنجر  وبمكان  بالله  العارف  عموما   
الشعب  اجلها  من  بعنا  التي  المدينة"  حديث 
والثورة عليه إن يأتي  اآلن مسرعا ويأخذها له، أو 

ليصادرها لحساب الثورة، وملعون من تراجع!.
الصحيفة  المحزن:  ذات��ه  األم��ر  في  المضحك   

زوة،  في كل  متلتلة  وديونها  حالة،  أمها  حالة 
وشجعان الزحمة مقطوبون، يطالبوني يأموال 
وحميد  محسن  لعلي  وي��ض��رب��ون  ال��ش��ع��ب، 
األحمر تعظيم سالم، على اعتبار ان أموالهم - 

يارحمتاه - اشتغلوا بها حجر وطين!.
الثالث  األسبوع  منذ  البالء؟  هذا  ما  ياربي   
لثورة ال 11 فبراير والتهم والشائعات تقصف 

رأسي دون هوادة.
 كل واحد يمسك ورقة وقلما، ويعد خلفي قائمة 

األشياء العجيبة التي صرتها وأنا مش داري:
 1 - عميل للنظام ومدعوم من أحمد علي

2 - األمن القومي يمولني للقيام بأعمال بلطجة 
في ساحة الحرية بتعز.

من  لتأسيس حزب  مولني  صالح  الرئيس   -  3
الشباب للوقوف ضد الثورة وضد المشترك!.

 4 - مندس على الثورة واألجمل من هذا كله ما 
روجوه حول إنني أدعو إلى تأسيس نادي للعراة 

بعد الثورة! ههههههههه، للعراة مرة واحدة!.
أي��ض��ا..م��ن كثرة  ظ��ري��ف  ع��ن ش��يء  سأخبركم 
األمن  في  ضابط  بأنني  الله  أحباب  اتهمني  ما 
ومن   - ص��رت   - ضابط  ه��ذه  حلوة   - القومي 
محرريها،  وعن  الصحيفة  عن  ماروجوا  كثرة 
بصراحة  فإنني  القومي،  األمن  من  تصدر  إنها 
كلما أصادف في طريقي اآلن أي حد من أعضاء 
بحنين  تجاهه  اش��ع��ر  ص��رت  ال��ق��وم��ي  األم���ن 
جارف، وما عد باقي إال " أنبع" ال عنده وآخذه 

باألحضان: كيفك يازميل؟!
الله  الرئيس علي عبد  أيام  السابقة،  الفترة  في 
من  نالقيها  التي  التهم  كانت  طبعا،  صالح 
نظامه تهما معتبرة وحاجة عليها الهيبة، كانوا 
رأسك  يعني   .. ألمريكا  عمالء  مثال  يسمونا 
برأس تمثال الحرية مش برأس جنبيه الشيخ.
 .. للغرب  ب��االرت��ه��ان  يتهموك  مثال ك��ان��وا  أو 
حاجة فخمة، ال تملك حيالها إال إن تنام وأنت 
اإلنجليزية  لغتك  تطوير  ي��ش��أن  ج��دا  مهتم 

عشان تكون مرتهنا.
 " من  اآلن  نواجهها  التي صرنا  التهم  عكي  على 
شجعان الزحمة" هؤالء ومن غلمان نظام طيور 
ربي  القلب،  يفطرين  تهم  إنهن  والله  الجنة، 
وال وفقهم حتى بتهمة ترفع الرأس، كلهن تهم 
 .. وبالرتابة  بالتراجع  المرء  ويشعرن  بخس 
أوووه .. أخشى إن نجد أنفسنا في لحظة ونحن 

نردد: الله يرحم تهم زمان!.
 أعتذر من القراء الكرام، يبدو إني أقحمتكم - 
في هذا العدد - بشأن خارج دائرة اهتماماتكم، 

سامحوني، مندسا أخاكم ال بطل.
 همسة:

 من أسوأ األشياء وأكثرها غرابة أن يقوم عميد 
وج��دي  ال��زم��ي��ل  ب��ات��ه��ام  بتعز  ال��ح��ق��وق  كلية 
السالمي - سكرتير الصحيفة - بأنه يعمل لصالح 

ضابط في األمن القومي ... اللي هو أنا طبعا!
 ال وين رايحين يا جماعة؟... العقل زينة.

    عن صحيفة " حديث المدينة" 
العدد115 األحد 29يناير2012

بأعداد  الساحات  إلى  الشعب  خرج  أن  بعد 
مليونية يهتف بأنه يريد إسقاط النظام، فإن 
القانوني  المفهوم  وفق  الدستورية  الشرعية 
الشرعية  مقامها  وقامت  سقطت،  قد  تكون 
األصلي  ال��م��ال��ك  ه��و  الشعب  ألن  ال��ث��وري��ة؛ 
للشعب،  نائب  إال  ليس  والحاكم  للسلطة، 
اختارها   ال��ت��ي  الوسيلة  ه��ي  ال��دول��ة  وأج��ه��زة 
أن  حقه  وم��ن  خاللها،  من  السلطة  ليمارس 
ثورية،  أو  دستورية  وسيلة  بأي  نائبه  يعزل 
النظام  منظومة  يسقط  أن  حقه  من  أن  كما 
كاملة، ومن خالل تتبع الرؤى الثورية للثورة 
قرر  ال��ذي  النظام  مفهوم  أن  يتبين  اليمنية 
المنظومة  حيث  من  سواء  إسقاطه  الشعب 
القانونية أو المؤسسية أو الرموز القيادية أو 

المنهجية السياسية هو :
أوالً : المنظومة القانونية : 

الدستور, قانون األحزاب, قانون االنتخابات 
االنتخابي(,  )السجل  عليه  يترتب  م��ا  وك��ل 
قانون المظاهرات واالعتصامات , أي قانون 

ينظم الحياة السياسة والنقابية .
ثانياً : المنظومة المؤسسية :

مجلسي النواب والشورى, الحكومة, مجلس 
لالنتخابات,  العليا  اللجنة  األعلى,  القضاء 
لجنة شؤون األحزاب, مجلسي الدفاع, رئاسة 
والسياسي,  القومي  األم��ن  جهازي   , الدولة 

الهيكلة الحالية للجيش .
أما بقية أجهزة الدولة فمن الواضح أن الثوار 
إبقائها لتسيير أعمال الدولة، خاضعة  قرروا 

لقرارات الشرعية الثورية.
ثالثاً : الرموز القيادية :

أم��ا ال��رم��وز ال��ق��ي��ادي��ة ال��ت��ي ف��ق��دت شرعية 
م���م���ارس���ة ال��س��ل��ط��ة ال���ع���ام���ة ف��ه��ي رئ��ي��س 

المنظومات  وق��ي��ادات  ونائبة  الجمهورية، 
المؤسسية سالفة الذكر .

القيادات العليا للجيش وكل الرموز الفاسدة 
والتي شاركت في سفك دماء اليمنيين.

رابعاً : المنهجية السياسية :
الشعب  خرج  التي  السياسية  المنهجية  أما 
النظام   ف��ي  اختفائها  وينبغي  ض��ده��ا  ث��ائ��راً 

الجديد  تتمثل في:
وتبعيته  السياسي  ال��ق��رار  استقالل  ع��دم   -
للخارج، وكذلك عدم االلتزام بمصالح الوطن 

والشعب واألمة العربية واإلسالمية .
فئوي  أس���اس  على  السياسي  ال��ن��ظ��ام  ق��ي��ام   -
شعبية  فئات  ضد  السياسي  اإلقصاء  يمارس 
تتيح  أن  يجب  الثورة  فإن  وبالتالي  متعددة، 
السياسة  القيادية  المناصب  لتولي  الفرصة 
العليا لكل أبناء الشعب, من عدن وحضرموت 
وتعز وصنعاء وصعدة والحديدة ومأرب، وكل 
وانتماءاتهم  أنسابهم  بمختلف  اليمن  أبناء 

السياسية والمذهبية والمناطقية .
التي ثار الشعب  المنهجية السياسية  - ومن 
ضدها تعمد النظام السابق تحت اإلمالءات 
الخارجية اإلقليمية إلى محو الهوية الوطنية 
وعقيدتاً  وتراثاً  وثقافة  فكراً  اليمني  للشعب 
وس���ي���اس���ة، واس��ت��ج��الب��ه ل��ث��ق��اف��ات أخ���رى 
بل  األصلية،  الوطنية  الهوية  محل  وإحاللها 
اعتادها  التي  المناسبات  بعض  من  وجعله 
مناسبات  ال��ت��اري��خ  ع��ب��ر  ال��ي��م��ن��ي  ال��ش��ع��ب 
محرمة القى أبناء الشعب اليمني بسببها من 
والممارسات  واالعتقاالت  التنكيل  النظام 
الجديد  النظام  فإن  وبالتالي  القانونية،  غير 
يجب أن يتأسس وينطلق من الهوية الوطنية؛ 
المجاالت  كل  في  والحداثة  العصر  ليواكب 
التعليمية  أو  االقتصادية  أو  السياسية  سواء 

أو الثقافية أو التشريعية, الخ .

رؤية ثورية عن مفهوم سقوط النظام

طلبنا اهلل ....! 
فكري قاسم

المحامي عبد الرب المرتضى

ضد  شنت  التي  الشرسة  التكفيرية  الهجمة 
استخدم  بامتياز،   سياسية  المقطري  بشرى 
بهم  المغرر  بعض  ويخطئ  تنفيذها،  في  الدين 
أن وسائل  ظ��ن��وا  إن  ال��وع��اظ وم��ري��دي��ه��م  م��ن 
اإلعالم فتحت لهم أبوابها للنيل من  الناشطة" 
المقدسات،  عن  للدين وذوداً  المقطري" نصرة 
بالثورة،  التقليدية  القوى  عالقة  عن  وحديثها 
الحياة  مسيرة  شباب  ل��ه  تعرض  م��ا  وكشفها 
التابعة  التنظيمية  اللجان  عناصر  أي��دي  على 
الحملة  سبب  ه��و  الفرقة  وج��ن��ود  للمشترك 

التكفيرية التي يشنها " الخبرة" ضدها..  
على صعيد ذي صلة نقف مع  نموذج من أخطاء 
اإلسالميين   تيار  إلى  المنتمين  بعض  خطايا  أو 
أولئك  ينظر  الوهابية، كيف  السلفية  بنسخته 
إل���ى زالت���ه���م؟ وه���ل ي��ع��ت��رف��ون ب��أخ��ط��ائ��ه��م، و 
يحكمون بالقسط ، ولو على أنفسهم أو أبناءهم 

أو عشيرتهم؟؟
 الداعية اإلسالمي السعودي عايض القرني نفذ 
من   %90 نسبته  ما  خاللها  نهب  سطو،  عملية 
كتاب لمؤلفة سعودية تدعى سلوى العضيدان، 
على  ال��م��ؤل��ف��ة  إص����رار  وب��ع��د  لنفسه،  ون��س��ب��ه 
الترغيب  أس��ال��ي��ب  م��ت��ج��اوزة ك��ل  م��ق��اض��ات��ه 
 330 بتغريمه  قضائي  حكم  ص��در  والترهيب  

ألف ريال سعودي، 30 ألف للحق العام.
عظيم  تلطيف  في  القوم  طريقة  على  وللتعرف 
العبارات  زالتهم وتبرير نزواتهم  نطالع بعض 
القرني  الداعية عايض  التي وجهها  الرسالة  من 
إلى ضحيته مؤلفة كتاب "هكذا هزموا اليأس" 
التي  الرسالة  بداية  في  المؤلفة  وص��ف  حيث 
بناته؛  بأنها كإحدى  لفعلته  التبرير  بها  حاول 

معتبراً أن العلم والمعرفة رحم بين أهلهما " 
وتذرع بابن تيمية الذي قال إنه نقل عشرات 
ذك��ر  دون  آخ��ري��ن  م��ن  ف��ي كتبه  ال��ص��ف��ح��ات 
تأليف  على  ال��ق��درة  لديه  أن  م��ؤك��داً  المرجع، 

كتاب كامل دون الرجوع لمصدر..  
وقع  ال���ذي  بالخطأ  االع��ت��راف  القرني  ورف���ض 
التي مارسها   )القرصنة(  ليطلق على عملية  فيه 

"اجتهاد وتعاون على البر  "
  وقال: إن الله عفا عنه؛ ألنه اجتهد فأخطأ، ثم 
انتقل لممارسة دور المجني عليه حين خاطب 
المؤلفة بقوله: سامحك الله على اجتهادك )أي 
مقاضاتها له(، وكان المفروض كما يعتقد أن: 
ما بينهما من إيمان وإسالم وبّر وصلة يوجب 
القضية(  إثارة  )عدم  والتعاون  التراحم  عليهما 
ِهَي  الَِّتي  َيُقولُواْ  لِِّعَباِدي  }َوُقل  عماًل بقوله تعالى 
ْيطَاَن  الشَّ ِإنَّ  َبْيَنُهْم  َينَزُغ  ْيطَاَن  الشَّ ِإنَّ  أَْحَسُن 

ِبيناً{.  َكاَن لإِِلْنَساِن َعُدّواً مُّ
التي  واألحاديث  اآلي��ات  القرني  الداعية  وسرد 
تحرم عرض المسلم )يقصد نفسه( وتحث على 

التصافي والعفو.
أو  المذنب  لو كان  م��اذا  لنسأل:  نتوقف  هنا 
فهل  الوهابية،  السلفية  خصوم  أحد  المخطئ 
القرآن  آي��ات  إل��ى  الله(  إل��ى  )ال��دع��اة  سيلتفت 
وأح���ادي���ث ال��رس��ول ال��ت��ي ت��ح��ث ع��ل��ى ال��م��ودة 

واإلحسان والتسامح؟؟.
للتأكيد على أهمية الصفح ذكر الداعية عايض 
ُقتل  ألناس  قصاص  قضايا  في  دخل  أنه  القرني 
بآيات  ذّكرهم  فلما  بالرصاص،  عمداً  أبناؤهم 
عن  وع��ف��وا  دم��وع��ه��م،  سالت  والصفح  العفو 
رة  منشَّ بصحف  فكيف  ال��ل��ه،  ل��وج��ه  ال��ق��ات��ل 

وأفكار مسطَّرة تداولها البشر؟
  ولتبرير أسلوبه المنبطح في استرضاء الكاتبة 
بالنساء  ب��ال��ّرف��ق  أُم��رن��ا  "ق��د  ق��ال:  العضيدان 
الرسول  بقول  عماًل  ح��ّواء  بنات  مع  والّلطف 
بالنساء  )استوصوا   :- وسلم  عليه  الله  صلى   -
وقال:  الرجال(،  شقائق  )النساء  وق��ال:  خيراً(، 
بالقوارير(،  )رفقاً  وقال:  النساء(،  في  الله  )الله 
وأضاف وهل يستطيع اإلنسان أن يقول البنته 

إال أجمل العبارات وأرق الكلمات؟   
*****

هذا  مثل  يوجه  ال  ل��م��اذا  نتساءل  األخ��ي��ر  ف��ي   
المقطري  بشرى  إلى  والجميل  الهادئ  الكالم 
عند  ن���زوال   ، القبلة  أه��ل  م��ن  غيرها  أو  م��ث��اًل 
بها  تعاليم اإلسالم وحرصا على هدايتها ورفقا 
الى   تحتاج  ودي��ن(   عقل  ناقصة   ( ام��رأة  كونها 
لين القول والموعظة الحسنة بدال عن التكفير 
ال��ل��ه م��ن هتك  م��ا ح��رم  الشتم واس��ت��ح��الل  و 

االعراض وانتهاك الحرمات . 
لماذا ال يطبق الدعاة السلفيون عندنا في اليمن 
سنة الرسول كما يعمل الشيخ عايض القرني في 
المملكة حينما أشار إلى ضرورة الّرفق بالنساء 
الله  بقوله صلى  عماًل  حّواء  بنات  مع  والّلطف 
خيرا(،  بالنساء  )استوصوا   :- وسلم  وآلة   عليه 
)الله  وقوله:  الرجال(،  شقائق  )النساء  وقوله: 
كما  بالقوارير(  )رفقاً  وقوله:  النساء(،  في  الله 

ورد في رسالة القرني لسلوى العضيدان.
في الختام: أنا هنا ال أشفق على بشرى المقطري، 
وال على الشيخ القرني الذي يعرف هو والكثير 
من مشايخ ) ذيل بغلة السلطان( أنهم يتخذون 
وتحصيل  والثراء  للنجومية  وسيلة  الدين  من 
ماليين  على  أشفق  وإنما  والمراتب  المكاسب 
هذا  رم���وز  م��ن  بكثير  المخدوعين  البسطاء 
واألدب  السياسة  ورموز  الدين  رموز  الزمان، 

والثقافة والفن وغيرها..
ما ذنب أولئك حين يكتشفون  أن من ظل طيلة 
الرذيلة،  يمارس  الفضيلة  على  يحثهم  عقود 

ويأتي القبيح، بل ويبرره ..
كبيرة  وال���دع���اة  ال���وع���اظ  زالت  ت��ب��ع��ات  إن 
ب��اإلح��ب��اط  الكثيرين  تصيب  ألن��ه��ا  وخ��ط��ي��رة؛ 
وآخرين باالنحراف عندما تهتز ثقتهم في قادة 

العمل الدعوي والديني.
 قال  تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لَِم تقولون ما 
ال  ما  تقولوا  أن  الله  عند  مقتاً  تفعلون كبر  ال 
تفعلون " وقال عز من قائل: " أتأمرون الناس 
 " الكتاب   تتلون  أنفسكم وأنتم  بالبر وتنسون 

صدق الله العظيم.

 عايض القرني وبشرى المقطري ...
حميد رزق

صالح و)اإلصالح( من يتبع اآلخر ؟

خاطب  2011م  31دي��س��م��ب��ر  السبت  ي��وم  ف��ي 
اللقاء  أح��زاب  من  شركاءه  صالح  الله  عبد  علي 
الوفاق  حكومة  مسئولي  من  بمحضر  المشترك 
ال��وط��ن��ي ق���ائ���اًل- وه���و ي��ت��ح��دث ع���ن اإلخ����وان 
أعرفهم  أن���ا  )ه����ؤالء   : ال��ي��م��ن-  ف��ي  المسلمين 
أعرفهم حق  وأن��ا  ع��ام 1978م  م��ن  أدي��ره��م  أن��ا 
المعرفة وأنا الذي دعمت وأنا الذي مونت وأنا 
الذي....الخ( وهي عبارة استوقفتني كثيراً - على 
الرغم أنني ال أصدق كثيراً مما يقوله علي صالح 
- إال أن ما قاله هنا يطرح الكثير من التساؤالت 
الله  بين علي عبد  القائمة  العالقة  حول ماهية 
صالح و حزب اإلصالح وهل هي فعاًل قائمة على 
من  تعنيه  بما  ومريديه  بأتباعه  القائد  عالقة 
الرعاية والدعم والتمويل والترقيات وغيرها من 
تصريح  حسب  وهذا  العالقة  تلك  مستلزمات 
اللواء  باسم  الرسمي  الناطق  . لكن  صالح نفسه 
خاطب  حين  آخ��ر  رأي  له  األحمر  محسن  علي 
بعد  بصنعاء  التغيير  ساحة  منصة  من  الثوار 
ال��ل��واء علي  )ب���أن  ي��ق��ول  ال��ك��رام��ة وه���و  جمعة 
محسن هو من عّين علي صالح رئيساً للبالد وهو 
من سيسقطه من الحكم( وهو رأي يختلف عن 
سابقه في ظاهر األمر إذ يتبين منه أن علي صالح 
إلى  أوصلته  التي  اإلخ��وان  تابع إلدارة  إال  هو  ما 
حكم اليمن لكننا نستطيع التوفيق بين رأييهما 
التاريخية  المعطيات  وفق  العالقة  تلك  حول 
المعروفة كاآلتي : ال شك أن لإلخوان المسلمين 
تواجداً في اليمن قبل أن يصل علي صالح للحكم 
فحضورهم يمتد إلى ما قبل أحداث 1948م التي 
وبعد  الدين  حميد  يحيى  اإلمام  بمقتل  انتهت 
يعلمها  التي  بالطريقة  الحمدي  الرئيس  اغتيال 
تنصيب  تم  كذلك  الغشمي  واغتيال  الجميع 
يصدق  وهنا  له  خلفاً  للبالد  رئيساً  صالح  علي 
المسلمين  ل��إلخ��وان  العسكري  ال��ج��ن��اح  رأي 
الدور  له  الذي كان  األحمر  محسن  علي  اللواء 
البارز في هذا األمر فإذا أضفنا الجهد المبارك 
للشيخ عبد الله بن حسين األحمر الجناح القبلي 

لإلخوان المسلمين وإسهامه الكبير في تنصيب 
على  الحفاظ  في  و  بل  لليمن  رئيساً  صالح  علي 
في  به  المحدقة  المخاطر  من  الرئيس  سالمة 
تلك المرحلة الحرجة خصوصاً أن علي صالح لم 
اإلخ��وان  جهود  لوال  المنصب  بذلك  يحلم  يكن 
أستاذ  ص��دق  وق��د  ذل��ك  سبيل  ف��ي  المسلمين 
العلوم السياسية الدكتور عبد الله الفقيه حين 
وصف الشيخ عبد الله بن حسين األحمر بأنه هو 
صانع الرؤساء . أما عام 1978م وهو تاريخ تولي 
علي صالح لحكم البالد وهو نفسه التاريخ الذي 
اإلخوان  يدير  وهو  التاريخ  ذلك  منذ  أنه  يدعي 
على  فيه  مبالغ  ق��ول  بأنه  ش��ك  ف��ال  المسلمين 
الرغم من أن الرئيس يظن األمر كذلك خصوصاً 
العكس  بل  إليه  يذهب  ما  يؤيد  ال  الواقع  أن 
باسم  الرسمي  الناطق  يؤكد كالم  فهو  ذلك  من 
المسلمون  فاإلخوان  األحمر  محسن  علي  اللواء 
وبالتالي  الجمهورية  رئاسة  في  نصبوه  من  هم 
فضل  لهم  ممن  ي��دار  رسمية  واجهة  إال  هو  ما 
السعودية  الجارة  باركت  حيث  عليه  هو  فيما 
تلك الخطوة التي أقدم عليها اإلخوان المسلمون 
بالقول  يسعفه  التاريخ  لكن  الجميع  يعلم  كما 
األحمر  حسين  ب��ن  الله  عبد  والشيخ  ه��و  بأنه 
رئيس مجلس نواب صالح والشيخ عبد المجيد 
أس��س��وا  م��ن  علمائه  جمعية  رئ��ي��س  ال��زن��دان��ي 
)التجمع  هو  رسمياً  حزباً  المسلمين  لإلخوان 
1990م  ع���ام  ف��ي  ذل���ك  وك���ان  ل��إلص��الح(  اليمني 
العالقة  تلك  واقع  نتذكر  أن  بد  ال  هنا  أننا  غير 
ال  فمما  صالح  علي  حكم  مدة  ط��وال  وتجلياتها 
شك فيه أن علي صالح قبل قيام الثورة الشبابية 
لسياساته  الرافضين  من  كثيراً  واج��ه  اليمنية 
الطائشة وعبثه بمقدرات األمة ونهبه لثرواتها 
الحقوق  مع  التعامل  في  وتعسفه  وممتلكاتها 
كان  واإلنسانية  والدينية  الثقافية  والحريات 
أبرزها موقف الجنوبيين الذي تم التعامل معه 
بقوة السالح في 1994م وبعدها أبناء صعدة حين 
طالبوا بحقوقهم الفكرية والدينية ليقود ضدهم 
لسنوات  استمرت  والتي  في2004م  بربرية  حرباً 
وخلفت كثيراً من القتل والخراب والدمار وما 

يدركه الشعب اليمني أو على األقل المظلومين 
القوة  المسلمين ك��ان��وا  اإلخ���وان  أن  ه��و  منهم 
الحديدية التي ال ترحم من يخالف ولي األمر علي 
صالح وهذا ما قاله علي صالح حين أرسل اللواء 
في  الحرب  بمهمة  للقيام  األحمر   محسن  علي 
في ذلك قبائل حاشد بمشائخها  صعدة تسانده 
وأفرادها من المنتمين لتيار المطاوعة)سنسلط 
الجناح  أفتى  ذلك  قبل  يرحمهم(.  ال  من  عليهم 
عبد  بالشيخ  ممثاًل  المسلمين  لإلخوان  الديني 
الوهاب الديلمي وزير العدل في عهد علي صالح 
وأموالهم  دمائهم  واستباحة  الجنوبيين  بكفر 
فسارع اإلخوان لدعوة الجهاد وقاموا بغزوتهم 
وتخليص  واستباحتها  ال��ج��ن��وب  أرض  لفتح 

القائد الزعيم علي صالح من )المخربين(. 
المدنية،  بالدولة  المطالبة  بعد  األي��ام  وهذه 
من  سمعناها  التي  الرنانة  بالشعارات  والهرج 
صعتر  يظهر  ح��وار،  ال  مفاوضات،  ال  اإلخ���وان: 
حقيقته  ث���وري،  بصابغ  مصبوغ  تحرك  ضمن 
أقول  ال  صالح  علي  ومصلحة  خدمة  في  السير 
الخطير  المعيار  ليقرر ويحكم ويضع  ليفتي بل 
واحد  ي��وم  أن  ويعلن:  غيره  من  الثائر  لتمييز 
ومن  التغيير،  مع  من  سيحدد  فبراير  وعشرين 
مع صالح، وأن من لم ينتخب عبد ربه فإنه مع 

علي صالح.
وه��ن��ا ت��ت��ج��ل��ى ال��ع��الق��ة ال��وث��ي��ق��ة ب��أب��ع��اده��ا 
ب��ال��دع��م  ممثلة  واإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
مقابل  وذل��ك  وغيرها،  والمناصب  والتمويل 
حكم  وتثبيت  صالح  معارضي  لقمع  االستجابة 
صالح الولد الشرعي لإلخوان المسلمين في اليمن 
... نحن هنا نساعد في توضيح مفهوم )النظام( 
فالنظام  إلسقاطه  اليمني  الشعب  خرج  ال��ذي 
هو علي صالح ومنظومته الفاسدة التي أوصلته 
الشعب  قتل  وشاركته  بحمايته  وقامت  للحكم 
ون��ه��ب��ه وت��ج��وي��ع��ه وس��ح��ق ك��رام��ت��ه م��ن أج��ل 
من  تحمله  وم��ا  الضيقة،  الشخصية  المصالح 
منها  أقرب  والثار  والنهب  الفيد  إلى  هي  ثقافة 
إلى الدين الذي جعلوه شعاراً شكلياً وسوغوا به 

حكم الطاغية .

فضل أبو طالب
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م���ن  اق���ل  ع���دد  اس���تيعاب  بامكانه���ا 
المروحي���ات  و  السريع���ة  ال���زوارق 
،وبحس���ب الصحيفة ، فقد رفض مايك 
كاف���كا الناط���ق الرس���مي باس���م قي���ادة 
اس���طول الق���وات البحري���ة الخوض في 
التفاصي���ل ع���ن اله���دف م���ن القاع���دة 
المؤقتة او اين بالضبط س���يتم نشرها في 
الشرق االس���ط. كما اعترف مس���ؤولون 
اخ���رون ف���ي البحري���ة االمريكي���ة بانهم 
يتحركون بسرعة غير اعتيادية لالنتهاء 
من عملي���ة تحوي���ل الس���فينة الحربية 
لتصبح بذلك هي الس���فينة االم ، ثم يتم 
ارس���الها ال���ى المنطقة بحل���ول الصيف. 
و تضي���ف الصحيف���ة ان وج���ود قاعدة 
بحرية كبي���رة في البحري���ن باالضافة الى 
حاملت���ي الطائ���رات المكلف���ة بالمنطقة 
يشكل حضورا كبيرا للبحرية االمريكية 
في منطق���ة الخليج و المي���اه المحيطة. 
و ارس���ال الس���فينة االم ال���ى الخليج لن 
يضي���ف الكثي���ر ال���ى الق���وات البحرية 
االمريكي���ة المتواجدة هناك اصال، لكن 
الس���فينة االم قد تلعب دورا محموريا 

في عمليات الكوماندوز السرية.
وفي س���ياق متصل ج���ددت الطائرات 
االميركي���ة قصفه���ا لمناطق ف���ي محافظة 
الغ���ارات  ان  مص���ادر  ,وقال���ت  ابي���ن 
االميركية اس���تهدفت عناص���ر في تنظيم 
القاع���دة  م���ن بينه���م عناص���ر مطلوبه 
للواليات المتحدة االميركية على خلفية 
حادث���ة تفجي���ر المدمرة ك���ول والناقلة 

الفرنسيه ليمبرج .
األخب���ار  ه���ذه  لقي���ت  وق���د  ه���ذا 
اس���تياء ش���عبيا واس���عا داخل ساحات 
وميادين الثورة ف���ي مختلف محافظات 
الجمهوري���ة اليمنية التي تجرعت لفترة 
طويل���ة مرارة التالع���ب بمصيرهم جراء 
التحريك للورقة االستخباراتية المسماة 
الث���ورة  الس���تهداف  ت���ارة  بالقاع���دة 
والتش���ويش عليها وأخرى الس���تهداف 
اليمنيي���ن من قبل طائ���رات نظام صالح 
و الطائرات األمريكي���ة التي قضى خالل 
هجماته���ا عش���رات اليمنيي���ن نحبهم و 
انتهك���ت عل���ى خلفيتها س���يادتهم حتى 
صارت األجواء اليمنية مرتعا للطائرات 
األمريكي���ة ب���دون طي���ار وهاه���ي اليوم 
تعلن عن إرس���ال ب���وارج إضافية لتنفيذ 
عمليات كومان���دوز لقوات أمريكية في 

اليمن .
 مراقب���ون  ي���رون  إمس���اك الس���فير 
األمريك���ي  المل���ف الس���ياسي واللع���ب 
بورقت���ه ، متزامنة مع تحريك الس���فينة 
األم تأت���ي ف���ي إطار السياس���ية األمريكية 

المخادعة و المكشوفة في نفس الوقت،  
وه���و م���ا ترج���م عملي���ا  ف���كل الق���وى 
التقليدية وخاصة الموقعة على المبادرة 
األمريكية تغض الط���رف عن تحركاتهم 
العس���كرية،و  تس���ارع في تقدي���م الوالء 
لهم بدون تحفظ،، بل على العكس تماما  
ف���كل طرف يح���اول أن يؤكد بأنه األكثر 
خدمة لهم، وأنه األكثر قدرة على تنفيذ 

مشاريعهم،  
الث���ورة  ف���ي س���احات  وق���ال ش���باب  
االنته���اكات  أن  اليم���ن  ف���ي  والتغيي���ر 
األمريكي���ة والتحريك المس���تمر لورقة 
ما يس���مى بالقاعدة الت���ي أصبح معروفا 
م���دى ت���ورط الطائ���رات األمريكي���ة في 
دعمه���ا بالم���ؤن واألغذية يكش���ف عن 
أطماعه���ا ويؤك���د رغبته���ا ف���ي احت���الل 
اليمن واالنقضاض على ثورته وأن الدور 
األمريك���ي المتالع���ب باليم���ن سياس���يا 
واقتصاديا واس���تخباراتيا وعسكريا كان 

أحد أهم أسباب تعثر الثورة .
االنته���اكات  إن   : الش���باب  وق���ال 
األمريكي���ة الجديدة تؤك���د على ضرورة 
تفعي���ل  اليمني���ة  الث���ورة  تعم���ل  أن 
التحريك الثوري باتجاه إسقاط الوصاية 
إس���قاط  أن  و  اليم���ن  ع���ن  األمريكي���ة 
الوصاي���ة األمريكي���ة ع���ن اليم���ن ش���رط 
أساسي إلس���قاط نظام صالح الذي يظهر 

اليوم تحت توجيه أمريكي مكشوف

واضاف: إن الش����باب ايض����ا هم الذين 
ثبتوا وصمدوا في  جميع ساحات التغيير   
والحري����ة   المتوزعة على أنحاء اليمن،  ، 
وهم الذين كانوا الجهة الضامنة في مسار 
الث����ورة عندما انحرف����ت قليال، وحصلت 
واالعم����ال  االختالف����ات  بع����ض  هن����اك 
المس����لحة، كان الش����باب ه����م الضام����ن 
لبقاء س����لمية الثورة، وايضا الش����باب في 
فت����رة ما بعد التوقيع على مبادرة مجلس 
التع����اون هم الذين حافظوا على المس����ار 
الث����وري، وم����ا زالوا في هذا المس����ار حتى 

تحقي����ق أه����داف الث����ورة كامل����ة.
واعتب����ر المدان����ي بان صمود الش����باب 
وبقائه����م في س����احات التغيير ف����ي جميع 
انح����اء الب����الد تفن����د المزاعم الت����ي تقول 
بانه����م ليس لديه����م برنام����ج واضح، وان 
اصراره����م وصمودهم يدل����ل على عزمهم 
وقوته����م وقدرتهم عل����ى ادارة البالد بعد 
سقوط نظام صالح بالكامل وتحقيق كافة 

اهداف الثورة.
ون����وه المدان����ي  ال����ى ان الش����باب ليس 
لديه����م الرغبة ف����ي الحكم ولي����س لديهم 
يتف����ق  أن  الس����لطة والمه����م   ف����ي  طم����ع 

آلي����ة  عل����ى  الش����عب  مكون����ات  جمي����ع 
الحكم  كالنظام البرلماني  حس����ب مناداة 
اغلب الش����باب  في ايامه����م االولى، مبينا 
إن الش����باب يري����دون ان يك����ون الحك����م 
للش����عب بعد التغيير وبعد التخلص من 
مسألة االلتفاف على الثورة التي رسمتها 

مبادرة مجلس التعاون،  
وطال����ب المدان����ي الش����باب اليمن����ي في 
الس����احات ب����أن يواصل المس����ار والفعل 
الث����وري حت����ى تس����تكمل الث����ورة جميع 
اهدافها، وحت����ى انتخاب حكومة وطنية 
تمثل الش����عب بش����كل حقيق����ي وتحقق 
الش����باب  كان  الت����ي  االه����داف  كاف����ة 

يريدون تحقيقها.
اليمني����ة  الث����ورة  ش����باب  ب����ان  واك����د 
يرفضون التدخ����الت االقليمية والغربية 
ف����ي بلدهم، وانه����م س����يقفون بوجه كافة 
التدخ����الت وبق����وة، خاصة م����ع قدرتهم 
عل����ى ادارة الثورة في جمي����ع انحاء اليمن 
الماضي����ة  االش����هر  خ����الل  حص����ل  كم����ا 
م����ن عم����ر الث����ورة الش����بابية والش����عبية 

والجماهيرية في اليمن.

المزمع���ة تهدف إلى تنصي���ب دمية في 
ايديه���م كرئيس لليمن تمام���اً كما فعل 
حلف األطلسي بتنصي���ب حامد كرازي 

رئيس���اً ألفغانس���تان.
إن موقف الحزب الديمقراطي اليمني 

هو كما يأتي:
ينتخب���ه  للش���عب  خ���ادم  الرئي���س 
وخ���روج  الح���رة،  بإرادت���ه  الش���عب 
الماليين الرافضة لحكمه إلى الس���احات 
تحتم عليه الرحيل. يفترض مع تشكيل 
معه���ا  تنتق���ل  أن  انتقالي���ة  حكوم���ة 
الس���لطة إل���ى يد الش���عب ليأت���ي رئيس 
بانتخ���اب حر معبر عن إرادة الش���عب 
ولي���س لتس���مية مرش���ح وحيد ب���إرادة 
خارجية في انتخابات مزعومه مفروضة 
النتائ���ج م���ن قبل األجنب���ي، وقد أثبتت 
األحزاب المش���اركة في حكوم���ة الوفاق 
التي أفرزتها المبادرة الخليجية الخرقاء 
إنه���ا بتصرفها هذا ال تمثل الش���عب في 
س���احات التغيير وإنم���ا مصالح خاصة 
به���ا وأخرى أجنبية يمررونها بامالءات 
ذل���ك الخ���ارج.وإذ يدين الح���زب هذه 
االنتخاب���ات فإن���ه يدع���وا الش���عب إلى 

مقاطعتها.
وفي وقت سابق  أعلن الحراك الجنوبي  
مقاطع���ة االنتخابات الرئاس���ية معتبرا 
اياه���ا مسرحي���ة هزلي���ة , ودع���ا انصاره 
الي اح���راق بطاقاته���م االنتخابية اعالنا 

لرفضهم هذه االنتخابات.

األصلي  الموطن  إن  قديماً:  قيل 
والذي  أمريكا،  هو  الحمر  للهنود 
موطنهم  أن  حالياً  للباحثين  اتضح 
فاألهم  أي��اً كان  اليمن،  هو  األصلي 
من ذلك ما قاله الباحثون: هو أنهم 
الوراثية  الجينات  نفس  يحملون 
بدائية،  أنهم يحملون عقوالً  منها، 
بكل  والتقدم  الحضارة  ويكرهون 
في  وملموس  واضح  وهذا  أشكالها، 
أنهم  ومنها  القلبية،  القوى  بعض 
فقط  بالدهم  البالد  أن  يعتقدون 
يعتبرونهم  غيرهم   فيها  من  وك��ل 
يحملون  لذلك  دخالء؛  مستوطنين 

حيلة  كل  ويعملون  دفيناً،  حقداً 
إلى  يسعون  بل  غيرهم،  من  للنيل 
ويفعلونه،  فعلوه  ما  وهذا  قتلهم، 
من  اليوم  حتى  سبتمبر،  ثورة  منذ 
ال��ج��ن��وب إل��ى ال��ش��م��ال، وم��ن تلك 
ما  ك��ل  ب��أن  اعتقادهم  الجينات: 
هو  وظاهرها  األرض  هذه  باطن  في 
تقاسموا  ل��ذا  م��ن��ازع؛  ب��ال  ملكهم 
ق��راري��ط  واألرض  ح��ص��ص��اً،  النفط 
فيهم،  ت����داوالً  وال��س��ل��ط��ة  بينهم، 

وحكراً عليهم...الخ.
في  وكأننا  تعبد،  أصناماً  وص��اروا 
قريش أميرها أبو جهل، وأبو لهب، 
وأبو سفيان، أو في الجاهلين نحتاج 
عبادتهم  من  العباد  يخرج  نبي  إلى 

إلى عبادة رب العباد، وربما حتى لو 
أتى نبي؛ لقالوا: منا نبي، ومنكم نبي.
إل���ى م��ت��ى س��ي��ظ��ل ه���ذا الشعب 
للُحمر،  عبيداً  أمره  على  المغلوب 

إلى متى سنظل نقول حيا بهم !!.
ن��ك��ون  ه���ل رض��ي��ن��ا ون���رض���ى أن 
م��ع ال��خ��وال��ف، وال��ق��ادة ه��م أول��و 

األسبقية في حزبهم؟؟
وف���ي األخ��ي��ر ذك���ر ال��ب��اح��ث��ون أنهم 
يتعرضون، وسينقرضون، وال أدري هل 

بفعل الثورات أم بالقضاء والقدر!!.
سينقرضون  أن��ه��م  أرج��ح��ه  وال����ذي 
وما  ال��ث��وري،  وال��وع��ي  الوطني  بالحس 
بقاء الثوار في الساحات لسنة كاملة إال 
تبشير بالفجر القريب والغد المشرق.

مضامينها  ف��ي  األح���داث  تتشابه 
أو  مكانا  شكلها  ف��ي  اختلفت  وإن 
اليوم  نعيشه  ما  ذل��ك  وم��ن  زم��ان��ا، 
نابعة  شبابية،  ثورة  من  ساحتنا  في 
الذي  بواجبهم،  الشباب  وع��ي  من 
أناطه الله بهم، في مسار المعارضة 
للظلم وأهله، أليست هذه األحداث 
المتسارعة تشبه إلى حد كبير ثورة 
شهدتها البشرية في زمن غابر، ثورة 
نشر  على  اعتمدت  ث��ورة  سلمية، 
واعية  ث��ورة  الموت،  نشر  ال  الوعي 
ع��ل��ي��ه حياة  ت��ك��ون  أن  ي��ج��ب  ب��م��ا 
الناس في واقعهم، إن ما أعنيه هو 
المولد النبوي الشريف، والذي لم 
يمثل محطة ميالد سعيد فحسب، 
بل كان منطلق الثورة الشاملة التي 

لم تنقطع بعد.
م���ي���الد ال��ن��ب��ي ك����ان ث�����ورة على 
تتلفع  الدنيا  كانت  التي  الجاهلية 
بها يومئذ، كانت الجاهلية تسيطر 
ع��ل��ى ال��ق��ل��وب وال��ع��ق��ول وال��ح��ي��اة، 
ك���ان���ت األص����ن����ام ت��س��ك��ن ج���وف 
ضميرها،  ف��ي  وتعشعش  البشرية، 
هواها  تعبد  بحق  البشرية  فكانت 
بعد أن جمدت معنى اإلله وعطلته، 
من  ص��ن��م��ا  لنفسها  ات��خ��ذت  ي���وم 

صنعها، وربا يسير في درب هواها.
إن األصنام التي اتخذها البشر في 
النطالقهم  رمز  إال  هي  ما  الجاهلية 
رقيب  دون  شهواتهم  ميادين  ف��ي 
ونهبوا  الدماء،  فسفكوا  رادع،  وال 

األم��وال، وص��ادروا حقوق البشر في 
الحياة الكريمة العادلة، وظنوا أنهم 

باقون، وأن سلطانهم غير منقطع.
المجاميع  ه��ذه  غفلة  حين  وف��ي 
الجاهلية جاء النور النبوي ليسطع 
الله، وال  إال  إله  بالتوحيد، حيث ال 
فوق  ألح��د  نفوذ  ال  س���واه،  معبود 
مقامه  يعلو  أح��د  وال  الحق،  نفوذ 
على رقاب الناس، كل الناس عبيد 

الله، سواء في صفات العبودية.
وال����ي����وم ك���ان���ت ه�����ذه ال���ث���ورة 
الشبابية هي التي تقلب الطاولة على 
اليمن  كانت  التي  الجاهلية  رأس 
الشبابية  ال��ث��ورة  ج��اءت  تعيشها، 
يلعب  إقطاعية  واليمن  الشعبية 
عصابة  خاسئة،  عصابة  بمقدراتها 
بين  بينها،  فيما  األدوار  ت��ت��ب��ادل 
قبلي  أو شيخ  فاسد،  قائد عسكري 
النهب  أدم���ن  م��س��ؤول  أو  ج��ش��ع، 
أن  ال��ن��اس  نسي  حتى  واالخ��ت��الس، 
وبين  ش��ري��ف��ا،  ق��ائ��دا  العسكر  بين 
م���روءة،  ص��اح��ب  ال��م��ش��ائ��خ شهما 
وبين المسؤولين مخلصا أمينا، لقد 
صارت هذه المعاني في ثقافة الناس 
م��رت��ب��ط��ة ب��ال��ض��ع��ف، ودل���ي���ال على 
انقلب  لالنهزامية،  وقرينا  البالدة، 
ع��ار،  إل��ى  والخير  ش��رف،  إل��ى  الشر 
الفساد  دب  العصابة  هذه  بسبب 
إل���ى ك��ل م��ف��اص��ل ال��ع��م��ل، ب��ل إل��ى 
ورؤيتهم  وثقافتهم،  الناس،  عقول 
للحياة، صار الناس يرون أن ال حق 

وإن  جوعهم  يسد  بما  س��وى  لهم 
الكالم  في  لهم  حق  ال  ع��راة،  عاشوا 
إال يريح أعصاب جالديهم، صارت 
مرتهنا  الوطن  األمة مدجنة، وصار 

للخارج.
المظلمة  األوض������اع  ه����ذه  ع��ن��د 
الساعية  الشبابية  الثورة  خرجت 
تمنح  أن  تريد  والتي  التغيير،  إل��ى 
والتعبير،  الحرية  في  حقهم  الناس 
إال  إل��ه  فال  المتساوية،  والمواطنة 
الله، والحرية للجميع، ألنهم سواء، 
يستعبد  أن  بعضهم  حق  من  ليس 
ن��ع��م،  ب���ق���رار،  ي��س��ت��ب��د  ب��ع��ض��ا، أو 
على  ث��ورة  الشبابية  ال��ث��ورة  كانت 
االستبداد، كما كان المولد النبوي 
للثورة  مبكر  إعالن  بمثابة  الكريم 
الشبابية  ال��ث��ورة  االستعباد،  على 
التغيير  طريقة  انتهجت  السلمية 
بالتوجه إلى الوعي ال إلى السالح، كما 
ثورة  الكريم  النبي  مولد  النبي  كان 
الحجج،  بإعالن  التغيير  إلى  تسعى 
ضروس،  حرب  وفي  الوعي،  وتعزيز 

سالحها األبرز هو القرآن الكريم.
المولد  بتجدد  البشرية  أسعد  ما 
ولكن  ب��زم��ان��ه،  ال  الشريف  النبوي 
ب��م��ب��ادئ��ه ال��ت��غ��ي��ي��ري��ة، وأس��ال��ي��ب��ه 
قتلهم،  ال  الناس  إحياء  إلى  الساعية 
النظر  دون  للجميع،  الهداية  وحبه 

إلى لون أو جنس أو مصلحة

في  غ��ارق��ة  متخلفة،  فقيرة  أم��ة  ال��ع��رب  ك��ان 
لنا  حفظ  وق��د  البعض،  بعضها  يقتل  الجهل، 
التاريخ حرب داحس والغبراء، وعبس وذبيان، 
مجتمع يئد البنات وهن أحياء، كما قال اإلمام 
صلى  النبي  ع��ن  حديثه  ف��ي  ال��س��الم  عليه  علي 
ِفي  ُضالٌَّل  َوالنَّاُس  ))َبَعَثُه  وسلم:  وآله  عليه  الله 
َحْيَرة، َوَحاِطُبوَن ِفي ِفْتَنة، َقِد اْسَتْهَوْتُهُم اأْلَْهَواُء، 
ُة  الَْجاِهِليِّ ْتُهُم  َواْسَتَخفَّ الِْكْبِرَياُء،  َواْستَزَلَّْتُهُم 
ِمَن  َوَباَلء  االَْْم��رِ،  َمَن  َزلْ��َزال  ِفي  َحَياَرى  الَْجْهاَلُء؛ 
َعَلى  َوَمَضى  النَِّصيَحِة،  ِفي  )ص(  َفَبالََغ  الَْجْهِل، 

الطَِّريَقِة، َوَدَعا ِإلَى الِْحْكَمِة َوالَْمْوِعظَِة((.
فجاء النبي الخاتم )ص( فأخرج هذه األمة  من 
ذات  أم��ة  العرب  فأصبح  النور؛  إل��ى  الظلمات 
حضارة يتعلم منها اآلخرون، وبهذا النبي تحول 
العقل العربي الكسول إلى أداة للتفكير، والطبع 
الخشن العدواني إلى طبع يتمسك باآلدب وينظر 
يرمق   الكليل  بالبصر  وإذا  بالرحمة،  اآلخ��ر  إلى 
اآلفاق، وإذا بعبدة األوثان يدوسونها في التراب، 
ويعرفون الواحد األحد، ويعرفون من يعبدون، 
اعملوا  ﴿وق��ل  العمل،  إل��ى  الخمول  من  حولهم 
جعل  فاإلسالم  ورس��ول��ه﴾؛  عملكم  الله  فسيرى 
فإذا  الحياة،  ميادين  في كل  وزن��اً  أثقل  العرب 
كان غيرهم عاطلين فهم عاملون، اعتمدوا على 
فأصبحت  الله،  منحهم  التي  وقدراتهم  ذواتهم 
فالمرحلة  الحياة؛  م��ق��درات  كل  تمتلك  األم��ة 
التاريخية التي تواجد فيها الرسول تعتبر مرحلة 
مفصلية في تاريخ البشرية، ولكن لألسف !! غدر 

ألحاديث  أبواباً  وبوبوا  ال��دراوي��ش  األم��ة  بهذه 
الفقر  حتى أنك تجد باباً في فضل الفقر، وأبواباً 
وإن  األمير  »أطع  ما كانوا  األم��راء كيف  لطاعة 
العدل  معاني  األم��ة ك��ل  وسلبوا  ظ��ه��رك«  جلد 
أبسط  تمتلك  ال  األم���ة  فأصبحت  وال��ح��ري��ة؛ 
هيأ  قد  وجل  عز  الله  أن  مع  الحياة،  مقومات 
البيئة العربية لحمل الرسالة، قال تعالى: ﴿وإنه 
لذكر لك ولقومك وسوف تسألون﴾ أي: إن هذا 
القرآن شرف وعزة ورفعة لك يا محمد، وسوف 
ضيعتموه؟!  أم  ال��وس��ام  ه��ذا  أحفظتم  تسألون 
أن  تستطيع  ال  السفلى  اليد  أن  قطعاً  والمعلوم 
لتعيش هي  تقترض  التي  تقدم شيئاً، والشعوب 

أعجز من أن تحمل رسالة. 
والمتأمل  اإلسالمية،  الساحة  إلى  الناظر  إن 
في واقع األمة يجدها أمة ممزقة ضائعة تائهة، 
رق��اب  بعضها  ي��ض��رب  ل��ه��ا،  ق���رار  وال  وزن  ال 
وتبدع  وتفسق  تكفر  وه��ي  إليها  تنظر  بعض، 
تكفير  يتجرأ على  البعض  البعض، فترى  بعضها 
والبغضاء  العداوة  ويكن  المسلمين،  من  غيره 
األمريكي  العدو  متناسين  المؤمنين؛  إلخوانه 
والخطر اإلسرائيلي الذي يريد أن يلتهم اإلسالم، 
بحبل  تعالى:﴿واعتصموا  الله  ق��ول  متناسين 
صرنا  وض��ع كهذا  وف��ي  تفرقوا﴾  وال  جميعاً  الله 

تنهب،  فثرواتنا  وأضعفها،  وأحقرها  األمم  أذل 
وتاريخنا  تستباح،  وأرضنا  تنتهك،  ومقدساتنا 
فشعوبنا  مستهدف؛  وجودنا كأمة  بل  يطمس، 
نابض  حي  مشروع  وأي   ، مستضعفة  مضطهدة 
الفقر والجهل والطغيان  الظلم ويقاوم    يرفض 
إلى وضعية  األم��ة  حال  وعندما  وصل  يخمد،  
سيئة ال يمكن أن  تطاق، خرج  الشباب األحرار 
إلى  تونس  من  ابتداء  الحبيب  العربي  وطننا  في 
إلى  س��وري��ا   إل��ى  اليمن  إل��ى  البحرين  إل��ى  مصر 
رؤسهم  حاملين   والتغيير  ال��ح��ري��ة  س��اح��ات 
على أكفهم  حالمين بغد أفضل ،  ال مكان فيه 
للتزييف  والخداع،   ولو تساءلنا عن األسباب 

التي جعلتنا هكذا لوجدناها متمثلًة فيما يلي:
والتعصب  اإلس���الم،  فهم  وع��دم  الجهل،  ا:   
وبنفس  األمريكيون  عمل  ول��ألس��ف   األع��م��ى، 
األدوات القديمة  على أن يلتفوا على الثورات، 
التقليدية،  ال��ق��وى  عبر  مشاريعهم   وتمرير 
القديمة  العقليات    وبنفس  ال��ي��وم   ه��م  وه��ا 
ومحاربة  الثورات،  وأد  على  نهار  ليل  يعملون 
التي  المدنية   دولتهم  بناء  ف��ي  الشباب  حلم 
ما صدر  نستغرب  والحرية، وال  يسودهاالعدل 
مؤخراً من فتاوى تكفر وتخون من لم  ينتخب 
قبل   من  المفروض  القادم،   العسكري  الحاكم 

األمريكيين والسعوديين، رافعين شعار من ليس 
الهجوم الذي  تعرضت  معي فهو ضدي،  وما 
أحمد  ال��ث��ورة   ورائ��د  المقطري،  بشرى  الثائرة 
سيف حاشد ببعيد عن هذا، و إذا ما أردنا أن 
وفالحنا  وكرامتنا  عزتنا  ونستعيد  ديننا  نخدم 
سيرة  نستحضر  أن  ب��د  ف��ال  واآلخ���رة  الدنيا  ف��ي 
نبينا األعظم محمد )ص( الذي أخرج الناس في 
والفقر،  والكفر  الجهل  أدغال  من  قياسي  وقت 
والعزة  والتكافل  واألخ��وة  العلم  ثوب  وألبسهم 
والكرامة، وال بد أن نستحضر أن علينا واجبات 

من أهمها:
على  وتطبيقه  صحيحاً،  فهماً  اإلس��الم  فهم   -1
أخو  »المسلم  يقول:  )ص(  فالرسول  ؛  واقعنا 
وقال  يحقره«،  وال  يخذله  وال  يظلمه  ال  المسلم 
الخير  إل��ى  ي��دع��ون  أم��ة  منكم  ﴿ولتكن  تعالى: 

ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر﴾.
فمن  به؛  والعمل  الدين  في  والتفقه  العلم   -2
﴿  : )ص(  النبي  على  أنزلت  التي  األول��ى  اآلي��ات 
نبيه  الله  أمر  الذي خلق﴾، وقد  باسم ربك  اقرأ 
أن يدعوه ليزيده علماً ومعرفة،﴿وقل رب زدني 
الذين  يستوي  ه��ل  ﴿ق��ل  تعالى:  ق��ال  ع��ل��م��اً﴾،و 
يعلمون والذين ال يعلمون﴾، فما ُعصي الله بمثل 
امتلكت  اإلسالمية  الشعوب  أن  ول��و  الجهل، 

الفضاء  أغ��وار  إلى  األم��م  لسبقت  العلم،  ناصية 
أو  البشرية  ولكانت  البحار  أعماق  في  والغوص 

جلها تتكلم بلغة القرآن وتنعم بهداه.
أمة  الصهاينة:  األع����داء  وزراء  أح��د  ي��ق��ول   
وإذا  تفهم،  ال  ق��رأت  وإذا  تقرأ،  ال  أم��ة  العرب 
فهمت ال تعمل،  فمتى نقول لهذا العدو: أنت 

كاذب.
نعلنه  أن  المولد  ي��وم  ف��ي  ه��و  محتم  م��ا  إن   
الظلم،  يوم رفض  الحرية،   يوم  الثورة،  يوم  هو 
يوم التجديد ، يوم المعرفة، ولنعلم  حق العلم  
بروح  عصر  في كل  ُيقرأ  أن  محمد  حق  من  أن 
جديدة، كالقرآن الكريم الذي أنزل عليه، الذي 
فيه الهدى والنور وإن من حق النبي الهادي أن 
الهدى، ال نمل  الباحث عن  الضال   نقرأه بعين 
يقول  عليه؛  أنزل  لما  والتدبر  سيرته  ق��راءة  من 
فاتبعوني  الله  تحبون  إن كنتم  ﴿قل  تعالى:  الله 

يحببكم الله﴾.
وتاريخاً  ع��اب��راً  حدثاً  المولد  ي��وم  نجعل  فال 
يتلى بل علينا أن نجعله تاريخاً متجدداً ؛ فيوم 
المولد يوم التجديد. يوم الحركة،  يوم  الثورة، 
تظاهروا  مهما  والجبابرة  الطغاة  رفض كل  يوم 
الثورة،  في  االستمرار  يوم  الوعي،  يوم  بالصالح، 
يوم اليقظة، يوم البناء، يوم  الوحدة،  يوم رفض 
ال��وص��اي��ة، ي��وم رف��ض ال��ب��اط��ل،  وف��ي ه��ذا اليوم 
يجب أن نستشعر كل معاني المعرفة، يجب أن 
لم  الوحدة اإلسالمية، وإن  نستشعر كل معاني 
نتوحد تحت راية رسول الله )ص( فمتى نتوحد؟

يوم المولد .. يوم الثورة... يوم التغيير

الثورة و المولد

الهنود الحمر.. موطنهم األصلي
علي القاضي
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عناصر  تتبنى  للمبادرة،  الرافضة  القوى  ضد  الممنهجة  التحريض  لسياسة  استمراًرا 

بصنعاء  التغيير  توزيع منشورات  تحت منصة ساحة  اإلصالح  على حزب  محسوبة 

الساحة  إلى إخراج مجاميع تطوف  الصمود إضافة  الله وشباب  أنصار  تنال من رموز 

رافعة شعارات طائفية وعدائية ألكثر من مكون ثوري وشعبي وكل ذلك تحت أنظار 

اللجنة التنظيمية، وهنا ُيطرح تساؤل: هل يجدي الحوار مع اإلصالح رغم ما يظهرونه 

من نبذ لآلخر؟ وماذا يريد اإلصالح من استهداف الجميع في وسائل إعالمهم: "سهيل، 

داخل  النشقاقات  ت��روج  صحفهم  فباألمس  ب���رس..."  وم��أرب  والمصدر،  واأله��ال��ي، 

االشتراكي،  الحزب  رم��وز  ضد  تكفيرية  حملة  أسبوع  وقبل  البعث،  حزب  شريكهم 

بأنهم  يعتقدون  وهل  الجنوبي!  والحراك  الحق  حزب  من  ضد كلٍّ  تحريضية  وحملة 

سيحكموننا على شاكلة صالح؟!

القيم الثورية بين الحقيقية والزيف مولد االنتصارات
رحم  من  خرجت  طاهرة  شبابية  ثورة  إنها 
الطاغية،  غيبها  ال��ت��ي  ال��ي��م��ان��ي��ة،  الحكمة 
فجاءت إلى الساحات بقلوب سليمة سلمية، 
باإليمان، هذه  نقية، وصدور منشرحة  وأياد 
للحرية  التواقة  والعزائم  والقلوب  األي��ادي 
والعزة والكرامة، هي وحدها التي ستصلح ما 
أفسده النظام، وستبني ما هدمه هو وأزالمه 
طاقات  من  أهدر  وما  ومنظومات،  قيم  من 
وثروات، ستنشئ بإذن الله وطناً فيه المواطنة 
والعقوبات  متكافئة،  والحقوق  متساوية، 
استثناء.  دون  الجميع  على  مجراها  تجري 
واألخ���وة  ب��ال��ع��دل  ال��م��ش��رق  للغد  ستؤسس 
عن  بعيداً  والتناصح،  والتكامل  وال��ت��راح��م 
التسلط ومنطق األنانية الفرعونية، ومن هذا 
والسعي  النبيل،  والمقصد  الصافي،  المنظور 
و  ستسير  وال��وط��ن،  لله  الخالص  ال���دؤوب 
بعيداً  الطاهرة  الثورة  خطى  تسير  أن  يجب 
عن أي أياد تدنست بسلب الحقوق العامة، 
المعصومة،  اليمنيين  وتلطخت بسفك دماء 
في شمال يمننا وجنوبه، ومع قرب نهاية هذا 
ينبغي  الفاسد  الفوضوي  الهمجي  النظام 
يلمع  أن  يريد  ممن  ال��ح��ذر  أش��د  نحذر  أن 
أو كلمات  بمواقف  إفساده،  إجرامه، ويرقع 

معسولة، ظاهرها الرحمة وباطنها النقمة.
الذين كانوا  فمهما حاول بعض المجرمين 
جزءاً من نواة هذا اإلجرام والفساد المسمى 
أن  يستطيعوا  فلن  ال��الص��ال��ح،  ص��ال��ح  ن��ظ��ام 
ضحية،  ال��ذي ك��ان  ال��ب��رئ،  بمظهر  يظهروا 
وم���غ���ررا ب���ه، خ���رج ال��ش��ب��اب إل���ى س��اح��ات 
وميادين التغيير بطرق سلمية وخطى ثابتة، 
على  رؤوسهم  حاملين  أفضل،  بغد  حالمين 
أكفهم في سبيل الله، من أجل تحرير الوطن 
ناهبي  والمستبدين،  والفاسدين  الطغاة  من 
الحروب.  الدماء، مثيري  الثروات، مصاصي 
خرجوا بطرق سلمية ليحركوا ضمائر الشعب 
وبالفعل  ال��ك��رام��ة،  جمعة  فكانت  الميتة؛ 
الظالمين،  عروش  الكرامة  دماء  زلزلت  لقد 
وإكبار  إج��الل  وقفة  نقف  أن  إال  علينا  وم��ا 
هذا  ت��راب  على  أريقت  زكية  دم  قطرة  لكل 
الوطن ثمنا للحرية، وانتصارا للحق، وترسيخاً 

لمبادئ العدالة.
 وحدثت األح��داث.. وجرى ما جرى من 
السياسية،  باألوراق  ولعب  التفاف،  محاولة 

وعزف على وتر القبيلة والعسكر.
شركائه  ماضي  المتهالك  النظام  استغل 
الخليجية؛  ال��م��ؤام��رة  وج����اءت  ب���األم���س، 
ليرتمي في أحضانها كل من ليس همه الوطن، 
برنامج  ال��ث��ورة  ب���أن   ومتغافلين  متناسين 
مكان  ش��خ��ص  تغيير  ول��ي��س��ت   ، وأه����داف 
شخص، وأن الثورة وفاٌء ال تقبل المساومات 
وأن  األب���رار،  الشهداء  بدماء  والمفاوضات 
الثورة ال تعني انتصار طرف على طرف، وإنما 
هي القبول بالحق، وتغليب المصلحة العامة 
وتغليب  والضيقة،  الخاصة  المصالح  على 
مصلحة الوطن على مصلحة الحزب أو الفئة.
ال��ث��ورة أخ��الق،  ق��ي��م،  ال��ث��ورة  ب��أن  تناسوا 
وللشر،  للباطل  وكراهية  للحق  حب  الثورة 
الثورة  للخيانة،  وبغض  وتراحم  أمان  الثورة 
طريق واضح ال مكان فيها  للخداع والتزوير 
شديد  دهاء  وفي  الحقائق،  وقلب  والتشويه 
وهو  التوقيع  مسألة  ف��ي  تالعب  صالح  م��ن 
 %100 المتهالك  نظامه  لصالح  بأنها  علم  على 
وكبروا  هللوا  ال���وزارات  على  أعينهم   ،وألن 
والعجيب  ال��م��ؤام��رة،  على  ص��ال��ح  بتوقيع  
صالح  يتهمون  األول��ى كانوا  األي��ام  في  بأنهم 
ليلة  وفي  أمريكا  وباألخص  للغرب  بعمالته 
ويجلسون  ويسافرون،  يناشدون،  وضحاها  
بأنهم سيكونون  ال��غ��رب!!! وي��ؤك��دون  م��ع   
حرام  هو  ما  وأصبح  صالح.  من  عمالة  أكثر 

على غيرهم، حالل لهم!!!! 
ي��زع��م��ون أنهم  ال��ك��ب��رى أن م��ن  وال��ط��ام��ة 
توقيع  وبمجرد  ال��ث��ورة  أج��ل  م��ن  يناضلون 
والحوثيين  األح���رار  الشباب  ورف��ض  صالح 
سيوف  أشهرت  التوقيع  لهذا  والحراكيين 
االن���ت���ق���ام ال����ح����داد، وب���ثَّ���ت ال��ش��ائ��ع��ات 
واألراج���ي���ف، وات��ه��ام ال��ث��وار األح����رار بتهم 
منهم  والبعض  وطنيتهم،  من  والنيل  شتى 

ذلك  من  واألخطر  القيادات،  بعمالة  يجاهر 
ما  كثيًرا  التي  الدينية  للورقة  استخدامهم 
كانوا يتهمون صالح باللعب بها؛ وألنهم من 
يدقون  اليوم  هاهم  واح��دة  وزجاجة  بوتقة 
صحفهم  ف��ي  الطائفية  وت��ر  على  وي��ع��زف��ون 
سابقاً  استخدموه  الرسمية، كما  ومواقعهم  
ف��ي عهد ص��ال��ح ، وف��ي ه��ذا ال��س��ي��اق ج��اءت 
المنافسة بين النظام والجماعات النافذة في 
المعارضة، حيث كانا يتباريان في استعراض 
خدماتهما في مواجهة المسلحين في أبين، فيما 
صنفته أمريكا بمليشيات "تنظيم القاعدة"، 
وب��ع��د ه���ذه ال��ف��رص��ة ال��ت��ي ق��دم��وا أنفسهم 
اإلس��الم  قالب  في  األمريكان  إل��ى  خاللها  من 
باستراتيجيات  يمس  ال  ال���ذي  ال��م��ع��ت��دل، 
يمتّص  يخدمها، حيث  ما  بقدر  الصهيونية، 
سخط الشارع على األمريكان، ولذا كان غير 
خفي حرصهم الشديد في أن ال تذكر أمريكا 
هذه  ت��رى  أن  غ��ري��ب��اً  ول��ي��س  مطلقا،  ب��س��وء 
وراء  واالصطفاف  المسيرة،  ضد  المواقف 
ع��دواً  أشهر  قبيل  أنها كانت  مع  "دم���اج"، 
المسبق،  الدفع  علماء  ب��ؤرة  لتمثيلها  لهم، 
وتضليل  المظاهرات،  بتحريم  خرجوا  الذين 
من خرجوا في الثورة ضد نظام صالح القمعي، 
"أنصار  مسيرة  ضد  ال��وق��وف  لما ك��ان  ولكن 
الله" اليوم يستلزم أن يروجوا تهويالت دماج 
كان منهم تأدية هذا الدور، الذي يظنون أنه 
ليستلم  مناسب  لألمريكان كبديل  يقدمهم 
ال��س��ل��ط��ة، ع��اق��دي��ن اآلم����ال ال��ع��ري��ض��ة على 

األمريكان ليدفعوا بهم نحو السلطة قريباً.
المطالبة  ال��رن��ان��ة  ش��ع��ارات��ه��م  أن  ك��م��ا   
بالحقوق والحريات والقبول باآلخر تبخرت 
ادع��اءات��ه��م؛ فبمجرد رفض  وأظ��ه��رت زي��ف 
ال��ث��وار األح����رار ال��م��ب��ادرات وال��م��س��اوم��ات 
بالشتم  أق��الم��ه��م  ان��ب��رت  ال��ش��ه��داء  ب��دم��اء 
والسب وكيل التهم رافعين  شعار )من ليس 
ضعفاء  فالحراكيين    ،، ض��دن��ا(  فهو  معنا 
و"ش���وي���ة م��زوب��ع��ي��ن، وال��ح��وث��ي��ون مجوس 
الثالثة  وفي   !!! السنة،  أهل  يقاتلون  عمالء، 
الماضي كثفت  األس��ب��وع  األخ��ي��رة من  األي��ام 
المنشورات ) الملونة، والعادية(  التي تسيء 
بصنعاء،  التغيير  ساحات  في   " الله  ألنصار 
وهو عمل  ليس بجديد، ومن ضمن أقاويلهم 
يتكلم  بأنه ليس هناك شباب مستقل، ومن 
ليس  طبعاً   - قومي،  أم��ن  فهو  ه��ؤالء  باسم 
عبد  العابد  الكاتب  قال  وكما  سياسي،  أمن 
إسقاط  ي��ري��د   الشعب  م��ق��ال:  ف��ي  ال��رح��م��ن 
النظام إال األمن السياسي-  بل ذهب البعض  
بدولة مدنية   وينادي  يتكلم  بأن من  بالقول 
المنصة  م��ن  الزعيق  وأن  دي��ن��ه،  ف��ي  اتهموه 
الدولة  جمعة  وتسمية   المدنية،  بالدولة 
لعواطف  دغ��دغ��ٍة  س��وى  ليست  المدينة 
ا  منهم بأنهم بأن  الحالمين في مرحلٍة ما، ظنًّ
وإرادة  عزيمة  من  ستنال  االدع���اءات  ه��ذه 
الثوار األحرار،  وأن الشباب ال قدرة لديهم، 
لديه  اليوم  الشعب  أن  ومتغافلين  متناسين 
كل  يحبط  م��ا  والبصيرة  والفهم  ال��وع��ي  م��ن 

المؤامرات ومحاوالت االلتفاف.
 تلك األطراف التي كانت باألمس القريب 
يوم  للجميع  اتضح  النظام هي من  جزءاً من 
كانت  التي  هي  أنها  المبادرة  على  التوقيع 
ت��ت��ق��ارب م��ع ال��ن��ظ��ام، وت��ج��ل��ت أك��ث��ر ي��وم  
بآلتهم  ال��وزارات،  وهاهم يمهدون   تقاسم 
ا،  اإلعالمية، التي ستصور للناس نصراً وهميًّ
يوجب على الشباب الخروج من الساحات، 
إلت���اح���ة ال��ف��رص��ة ل��ل��ت��غ��ي��ي��ر ف���ي ال��م��رح��ل��ة 
الصامدون  الشباب  وسيظل  االنتقالية، 
له  يتعرض  ما  تماثل  تشويه  لحملة  عرضة 
أنصار الله اليو، وستزيد أيضاً حملة التشويه 
المسعورة ضد مسيرة "أنصار الله"؛ إذ كانت 
اختاروا  ال��ذي  ال��وادي  واديهم،  غير  واد  في 
مخططات  مواجهة  عن  بعيداً  فيه  العيش 
الصهيونية العالمية، الساعية إلى محو نور 
الله، ولكن }َيأْبَى اللَُّه ِإالَّ أَْن ُيِتمَّ ُنوَرُه َولَْو َكرَِه 
ووجوها  جديداً،  قاموساً  نريد  الَْكاِفُروَن{، 
م��ق��ت��درة،  نظيفة  ط��اه��رة  وأي����اد  ج��دي��دة، 
وكوادر علمية وعسكرية واقتصادية كفؤة، 
ظلم  تنسينا  مقتدرة،  مؤسساتية  ودول���ة 
الجبابرة  وأنانية  القساة،  واستئثار  الطغاة، 

إن شاء الله!

يحيى محمد شرف الدين
نور الدين إسماعيل

األش��ع��اُر فلتنطق  امل���دى   
َ

َشُف
جت� ب��انل��ر  ف��أب��روا  ال��ب��ش��ر  ودل 
من األزالم  ف��أن��ذروا  انل��ذي��ر  ودل 
رس��ا م����ودله  ي����وم  يف  وتل��ب��ع��ث��وا 
تا األي����ام  ص��خ��رة  يف  وتل��ن��ح��ت��وا 
ث����وروا ف��أن��ت��م م����ودٌل ل��ل��ح��ق أن���
الر م���ودله  ي��وم  م��ن  واستنسخوا 
وتل��ع��ل��ن��وه��ا رصخ�����ة ن��ب��وي��ة
رصخ��ة م���ن  هل���ا  ي���ا  أك����رب  اهلل 
ت��ش��وي اذلي����ن ت��ك��ربوا وجت���ربوا
غ������روا ب���آهل���ٍة ت��ع��اظ��م زي��ف��ه��ا

ُ
أ

ف��ل��ع��ّل ي���وًم���ا ق���ادًم���ا ي��ش��ى به
مىت إىل  امل��ل��ي��ك  ع��ب��َد  س��ي��دي  ي��ا 
هنا زنل����ا  ال  امل��ي��ع��اد  ىلع  إن����ا 
إىل نميض  أن  ال��ع��زم  فينا  زال  ال 
بنا ت��م��يض  ه��م��ة  ف��ي��ن��ا  زال  ال 
اهل��دى أق���دام  حت��ت  ت��ه��اوت  فلقد 
زيفهم من  ت��رى-  لو   – تهدم  ولقد 
حتتهم م��ن  رك��ن��ه��م  ت��زل��زل  ول��ق��د 
ي��ا ي���وم م���ودل خ��ات��م ال��رس��ل اذلي
حديثنا ال��ري��ف  م���ودله  ي���وم  ي��ا 
عزمنا امل��س��رة  ع���رف  م��ا  ل���والك 
��ا م����ودٌل ل��ل��ح��ق من ف��أن��ت ح��قًّ
��ا

ً
ص��ادق وع���ًدا  اتلمكني  غ��دا  ح��ىت 

ويل���ه���ن���أ األح���������راُر واثل�������واُر
األن���ه���اُر ب���ال���ع���زة  حت��ت��ه  ري 
ب����ايق انل���ظ���ام ب��أن��ك��م إع��ص��اُر
واإلرصاُر اإلق�����دام  م��ل��ؤه��ا  ئ���ل 
ري���خ ال��ص��م��ود ب��أن��ك��م أح����راُر
ت���م وص���ّي���ه وألن���ت���م األن���ص���اُر
ال��زخ��اُر اإلب���ا  فيها  م����وادًلا  ي��ف 
واإلك���ب���اُر ال��ط��غ��ي��ان  وج��ه��ه  يف 
ي��ص��ى ب��ه��ا ال��ك��ف��اُر وال��ف��ج��اُر
ن��ي��اُر  � ل��ل��ه��وان  ي���ا   � ف��ك��أن��ه��ا 
وادلوالُر ايل������وروُّ  أص��ن��ام��ه��ا 
-ي��ا س���اديت- األم��ري��ك واألح��ب��اُر
ن��ه��اُر ي���يضء  وال  ال���ظ���اُم  جي��ث��و 
ش��ع��اُر ل��ل��ج��ه��اد  يُ���رف���ع  زال  ال 
ال���رض���وان م��ه��م��ا زوب����ع اتل��ي��اُر
واألشاُر ال��ظ��ل��م  ي�����زوَل  ح���ىت 
واألح���ج���اُر واألزالم  األص���ن���ام 
م���ا ش���ي���دوه وت��ل��ك��م األس�����واُر
ص��غ��اُر اكل��ع��ذاب  عليهم  وه���وى 
األن�������واُر حل���ظ���ات���ه  يف  ت���ف���رّت 
ج����ٌم ت��ض��ي��ق ب��ن��ق��ل��ه األس���ف���اُر
ف��ن��اُر ال��ط��ري��ق  ىلع  أن����ار  ومل����ا 
األرساُر ت��ت��ك��ش��ف  شف����ات����ه 
واألخ���ب���اُر اآلُي  ب����ذاك  ن��ط��ق��ت 

المولد النبوي والوهج الثوري
في  المباركة  السلمية  الثورُة  تواكبت 
بالدنا قبل عام مع حلول عيد المولد 
وآل��ه  صاحبه  على  الشريف  النبوي 
فألقت  التسليم،  وأت��م  الصالة  أفضل 
ه���ذه ال��م��ن��اس��ب��ة ال��ع��ظ��ي��م��ة وه��َج��ه��ا 
الروحاني وإشعاعاِتها النبويَة المطهرة 
ف��اس��ت��م��دوا منها ض��ي��اًء  ال��ث��وار  ع��ل��ى 
دروَس  مستلهمين  ب���ه،  ي��س��ت��ه��دون 
أعظم عملية تغييٍر شهدتها اإلنسانية،  
قادها الرسوُل الخاتم محمد صلى الله 
عليه وآله وسلم، الذي نقل الناَس من 

عبادة العباِد إلى عبادة رب العباد..
وف���ي م��ث��ل ه���ذه األي����ام � ق��ب��ل ع���ام � 
وعندما كانت رياُح التغيير تهُب على 
بالدِنا  إل��ى  تصل  ا  ولمَّ العربي،  الوطن 
خطبٍة  أعظُم  أُلقيت  الكبير،  بزخِمها 
المعاصر  اليمن  ت��اري��خ  ف��ي  سياسية 
وإيضاحاٍت  إش���اراٍت  من  حملته  لما 

ودالالٍت عميقة الرؤية..
عبدالملك  السيد  خطبُة  تضمنت  لقد 
ب���در ال��دي��ن ال��ح��وث��ي ال��ت��ي أل��ق��اه��ا في 
ال��ل��ه بعيد  أن���ص���ار  ف��ع��ال��ي��ة اح��ت��ف��ال 
المولد النبوي الشريف 1432ه�  قراءًة 
العربية  الشعوب  لتطلعات  واقعيًة 
الظالمين  هيمنة  تحت  رزح���ت  ال��ت��ي 
ع��ق��وداً م��ن ال��زم��ن، م��ش��ي��داً  بثورتي 

اليمني  الشعب  وداعياً  ومصر،  تونس 
الوقت  ذل��ك  ف��ي  ال��ف��رص��َة  يستغل  ألن 
للتحرك الجاد، التحرك الواعي، التحرك 
المسئول لتغيير الواقع وإزاحة السلطة 
إمكانيات  واضعاً  اليمن،  في  المجرمة 
في  بالواجب  القيام  إطار  في  الله  أنصار 
ما  وهو  الواسع،  الشعبي  التحرك  إطار 

قد حدث بالفعل..
والشهيرة  والمؤثرة  القوية  وبكلماته 
في  المجرمين  ألك��اب��ر  نصيحًة  ���ه  وجَّ
"نصيحتي  ق��ائ��اًل:  اليمنية  السلطة 
اليمنية  السلطة  في  المجرمين  ألكابر 
أكثر  يكفي  عملتم،  قد  ما  أن كفاكم 
على  تسلطكم  م��ن  ع��ام��اً  ث��الث��ي��ن  م��ن 
الشعب وظلمكم وفسادكم حتى ملئتم 
وفجوركم  وفسادكم  ظلمكم  من  البلد 
وفرقتم  ال��ن��اس،  م��ن  الكثير  وأظللتم 
ثرواته  ونهبتم  وأفقرتموه،  الشعب 
وسرقتم خيراته، وسفكتم دماء اآلالف 
اآلالف،  عشرات  وسجنتم  أبناءه  من 
وخنتم هذا الشعب وبعتموه لألجانب 
مع  وتعاونتم  ل��ألع��داء،  دم��ه  وأبحتم 
األمريكيين واإلسرائيليين والسعوديين 
فارحلوا  واستباحته،  أبنائه  قتل  ف��ي 

أم��ره  ليتدبر  الشعب  ه��ذا  وات��رك��وا 
ويصلح ما أفسدتم، ويبني ما دمرتم، 

ويعمر ما خربتم".
الحازِم  بقولِِه  الرحيل  إلى  إياهم  داعياً 
الثقة:  على  ت��دُل  وبنبراٍت  والصريح 
"نقول لكم ارحلوا أيها المجرمون بكل 
هي  التي  ومظالمكم  آثامكم وجرائمكم 
صفحة سوداء داكنة في تاريخ اليمن، 
وما  بالمرصاد  للظالمين  الله  فإن  وإال 
الله  إن��ش��اء  ببعيد  منكم  مصر  ي��وم 
تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 

ينقلبون".
وشاء اللُه تعالى أن تتحقَق رؤيُة السيد 

عبدالملك بأن َرَحَل الرئيُس المخلوع 
في  الثانيِة  لكلمِتِه  السيد  القاِء  ُقبيَل 

مناسبِة هذا العام..
السياسيِة  ال��ث��واب��ِت  ُم��ن��ط��ل��ِق  وم���ن 
اليمني  ال��ش��ع��َب  ال��ُخ��ط��ب��ُة  ح����ذرِت 
الُمتمثِل  للشعِب  األب���رزِ  ال��ع��دو  م��ن 
بأميركا، وهاهو المخلوُع ضيفها وبين 

أحضاِنها، فيا سبحاَن الله..
اليمني  الشعُب  ينتظُر  األسبوع،  هذا 
السيد  خطاَب  خاصًة  وال��ث��واُر  عامًة 
عبدالملك، الذي سيأتي في ظل ظروٍف 
سياسية بالغة التعقيد، ومن المتوقع 
أن يقدم رؤية عميقًة للواقع وتطلعات 

اليمنيين..
وإن غداً لناظره لقريب...

هاشم شرف الدين

نبارك لألمة اإلسالمية بمناسبة المولد 

النبوي الشريف، الذي يطل علينا وقد 

وتضعضع  الظالمين،  ع���روش  ترنحت 

بنيان العمالء الخاسئين، ونحن إذ نبارك 

بهذه  الساحات  في كافة  الثورة  لشباب 

وفاء  في موقف  لََنِقُف معهم  المناسبة، 

وآله  عليه  العطرة  الذكرى  صاحب  مع 

الصالة والسالم، متلمسين من مسيرته 

الثورية الصبر والثبات في مقاومة الظلم 

الظالمين  ج���ذور  واق��ت��الع  وال��ط��غ��ي��ان 

علينا  يعيد  أن  عزوجل  المولى  ونسأل 

الذكرى وقد تحررت األوطان، وتزلزلت 

ونالت  والمستكبرين،  الطغاة  ع��روش 

الشعوب كاّفة حقوقها..

تهنئة

تساؤل ..

بالغ..
أقدمت  وب��رب��ري   همجي  عمل  ف��ي 
األول��ى  ال��ف��رق��ة  أف���راد  م��ن  مجموعة 
الساحة  حماية  ت��دع��ي  ال��ت��ي  م���درع 
الهمداني،  غالب  ال��ث��ائ��ر/  باعتقال 
العدد 43 من صحيفة  ي��وزع   وه��و 
)ال��ت��وع��ي��ة ال��ث��وري��ة( ال���ص���ادرة عن 

ش���ب���اب ال���ص���م���ود، ول����م ي��ق��ت��ن��ع��وا 
باعتقاله بل  قاموا بتمزيق الصحيفة 
ف��ي وج��ه��ة،   ف��ي ش��ارع الستين بعد 

صالة الجمعة )2012/1/27(
ال��ق��وى ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  ل��م ت���درك ول��م 
الشعب  ب��ث��ورة  اآلن  إل����ى   ت��ع��ت��رف 
التسلط  عقلية  زال���ت  وال  اليمني، 
واإلقصاء والتهميش ورفض األخر هي 
وأفعالهم،   تفكيرهم  على  المسيطرة 

في  صالح  أرك���ان  ويعمل  عمل  وكما 
أفكار  على  ال��وص��اي��ة  وف���رض  ادع���اء 
وعليه  الشعب،  وث��روات  ومقدرات 
ندعوا كل  الثوار  األحرار  والشرفاء  
إلى إدانة هذا التصرف، وكل تصرف 
ي��ق��ف ف���ي ط��ري��ق ت��ح��ق��ي��ق  ال��دول��ة 
المدنية الحديثة التي تكفل الحقوق 
اليمني   الشعب  ألب��ن��اء   وال��ح��ري��ات 

بكل مكوناته وأطيافه.


