
بموجب خطة تم وضعها تقضي بقضم ساحة التغيير 
من أطرافها  وصوالً إلخالئها بالكامل.

األولى مدرع  الفرقة  ومليشيات  اإلصالح  بدأ حزب 
للمبادرة  تنفيذاً  بصنعاء  التغيير  ساحة  بإخالء  عملياً 
الخليجية، والتزاماً بتوجيهات السفير األميركي الذي 

وبعد  الماضي،  األرب��ع��اء   محسن  علي  ال��ل��واء  التقاه 
توجيهات السفير باشرت  المجاميع التابعة لإلصالح  
شارع  من  المعتصمين  خيام  بإزالة  الفرقة  وجرافات 

ال����زراع����ة وش������ارع ال��ع��دل  
عناصر  وم��راف��ق��ة  ب���م���ؤازرة 

األمن المركزي والنجدة المنضمون للثورة بال مرتبات، وحكومة  باسندوة تتنكر لهم 

 مجاميع إصالحية تعتدي على مسيرة  )صامدون في الساحات(

بدء عملية إخالء ساحة التغيير بعد لقاٍء مع السفير األميركي

شركاء النظام يغادرون الساحات وشباب الثورة باقون

انتهاء ثورة اإلصالح والفرقة

طاهر: الثورة يجب أن تستمر للخالص من قوى الفساد

ية
ور

لث
نا ا

بت
ثوا

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

بواسطة  النظام  مع  التحاور  أو  الثائر  الشباب  مطالب  على  االلتفاف  أشكال  من  شكل  إدانة كل   
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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تصدرها حركة شباب الصمود في ساحة التغيير بصنعاء

 -|- من أحب الحياة عاش ذليال -|-

أسبوعية -|- توعوية -|-

باالعتداءات تستقبل  ومسيراتهم  الساحة،  في  صمودهم  يؤكدون  األحرار  الثوار 

األسبق  الصحفيين  نقيب  أكد 
ض��رورة  على  طاهر  ال��ب��اري  عبد 
وتصعيد  اليمنية  الثورة  استمرار 
ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا  م��ن أج���ل ال��خ��الص 
م��ن ق���وى ال��ف��س��اد واالس��ت��ب��داد 
ال��ت��ي ق��س��م��ت ال��ي��م��ن��ي��ي��ن على 
ال��ط��ائ��ف��ة  أو  ال���ج���ه���ة  أس������اس 
. ال��م��ن��ط��ق��ة  أو  ال���م���ذه���ب  أو 
ط���اه���ر دع�����ا ش���ب���اب ال���ث���ورة  
للبحث عن بدائل  ثورية  جديدة 

بالمجتمع   االن��دم��اج  خ��الل  م��ن 
في الساحات العامة والتجمعات 
وال����م����ؤس����س����ات وال�����م�����دارس 
والبيوت  والمساجد  والجامعات 
وح��ت��ى ال��ع��ق��ول الف���ت���اً إل���ى أن 
تهتم  ل��م  الخليجية  ال��م��ب��ادرة 
إلى  مشيراً  صعدة  أو  بالجنوب 
ال��غ��ب��ن وال��ت��ه��م��ي��ش التي  ح��ال��ة 
ظل  ف��ي  تهامة  منطقة  تعيشها 
ال��ن��ظ��ام ال��م��س��ت��ب��د وال��ف��اس��د.

والنجدة  ال��م��رك��زي  األم���ن  منتسبو  ن��ظ��م  
الماضي  ال��ث��الث��اء  ال���ث���ورة  إل���ى  ال��م��ن��ض��م��ون 
ف��ي��ه��ا حكومة  ن���اش���دوا  اح��ت��ج��اج��ي��ة  وق��ف��ة 
ب����اس����ن����دوة، ووزي��������ر ال���داخ���ل���ي���ة ب��ص��رف 
انضمامهم  بسبب  وروات��ب��ه��م  مستحقاتهم 
إل����ى ث����ورة ال��ش��ب��اب ال��ش��ع��ب��ي��ة ال��س��ل��م��ي��ة.

المنظمون لهذه الوقفة طالبوا كذلك بعدم 
إعادتهم إلى وحداتهم السابقة التي تعاني الظلم 
قولهم. قاداتها حسب  بعض  من  واالستبداد 
من  المعتقلين  س��راح  بإطالق  طالبوا  كما 
إلى  انضمامهم  بسبب  المركزي  األمن  أف��راد 
سيقومون  أن��ه��م  وأك���دوا  الشبابية،  ال��ث��ورة 

بالتصعيد في حال عدم االستجابة لمطالبهم.  
أكد  للتوعية   تصريح  في  المشاركين  أحد 
الثورية،  إرادت��ه��م  لكسر  محاولة    هناك  أن 
للوطن   ينتمون  كونهم   لكرامتهم  وامتهان 
قبل األشخاص، وأنهم رفضوا أن يكون والءهم 
لعلي محسن أو ليحيى محمد عبد الله صالح.

الوطن  ه��ذا  ش��رف��اء  أطلقها  التي  المليونية  الحملة 
فعالياتها  ت��زال  ال  اليمنية  السيادة  انتهاك  لمناهضة 
العلماء  الجمهورية،  محافظات  مختلف  في  مستمرة 
وال��م��ح��ام��ون وال��ط��الب وال��ع��م��ال وال��ن��س��اء  ك���ان لهم  
في  للمشاركة  صنعاء   محافظة  ف��ي  ال��ب��ارز  حضورهم 
أمانة  الحيمة،  مطر،  بني  ح��زي��ز،  ه��م��دان،   ( الحملة، 
ال��ع��اص��م��ة(  ك��ان��ت راف��ع��ة ص��وت��ه��ا وب��ك��ل ح��م��اس : ال 
من  السيئ  التواطؤ  مستنكرين   ، السافرة  للتدخالت 

التدخالت  ه��ذه  إزاء  بالوفاق  تسمى   ما  حكومة  قبل 
أنه ال مبرر  اليمن بشكل سافر، مؤكدين  التي تشهدها 
لهذه االنتهاكات، علماً أن الدستور يلزم الرئيس ورئيس 

الحكومة بمنع هذه االنتهاكات ال السكوت عليها. 
أنه صاحب  اليمني  المواطن  يثبت  يوم آلخر  من 
عزيمة وإصرار من خالل رفضه أي تدخل سافر يمس 
صاحب  هو  الشعب  وأن  واليمنيين،  اليمن  سيادة 

السيادة الفعلية وصمام أمانها.

اإلص���الح  ح���زب  ش��ب��اب  م��ن  ق��ام��ت مجاميع 
األربعاء   م��درع   األول��ى  الفرقة  بجنود  مدعومة 
الماضي باالعتداء على المسيرة التي نظمها أبناء 
الجنوب بساحة التغيير بصنعاء ضرًبا بالهراوات 
جريحين  سقوط  إلى  أدى  مما  األبيض  والسالح 

إثر طعنات تلقياها.
ج��ن��ود ال��ف��رق��ة األول���ى م���درع ق��ام��ت بإطالق 
ال���رص���اص ال��ح��ي ع��ل��ى م��س��ي��رة "ص���ام���دون في 

الساحات"؛ لمنعهم من مواصلة المسيرة 
المشاركون في المسيرة رددوا  شعارات ثورية 
النظام،  إسقاط  يريد  الشعب  كشعار  حماسية 
المشاركون  العسك،  وأكد  ويسقط يسقط حكم 
يتم  حتى  الساحات  لرفع  رفضهم  المسيرة  في 

تحقيق كافة األهداف التي خرجوا من أجلها
و عند وصول المسيرة إلى جولة 16 شارع هائل 
قامت مليشيات اإلصالح والفرقة األولى مدرع  

والضرب  النار  بإطالق 
ب��ال��ه��راوات، واالع��ت��داء 

 استمرار الحملة المليونية  لمناهضة التدخل  األمريكي 

-| تتمات | ص3 |-{

-| تتمات | ص3 |-{

ساحة التغيير -صنعاء
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سلطة الساحة!! 

هل سنعيش 33 سنه اخرى مغمضين العين؟

كل السلطة "خوفا " من بقايا العائلة !

بأن  الحسنة  النوايا  ث��وار  يكتشف  ي��وم  كل 
الساحات كانت تحكمها سلطة، وتديرها سلطة، 
سلطة،  وتحاصرها  سلطة،  قراراتها  في  وتتحكم 

وتقمعها سلطة، هي نفسها سلطة النظام.
***

ط���وال ال��ش��ه��ور ال��م��اض��ي��ة ك���ان ث���وار " علي 
يكشفون  ال��س��اح��ات  ف��ي   " واإلص����الح  محسن 
جزءاً من وجوههم الحقيقية؛ ليفاجأ ثوار النوايا 
الحسنة هذه األيام أن الساحات كانت تديرها 

نسخ أخرى من أنصار " صالح " وبالطجته 
***

يهاجمون  وب��الط��ج��ت��ه  أن��ص��ار ص��ال��ح  ك���ان 
الشباب في الساحات تحت مبرر الدفاع عن 

شرعية صالح، ويرفعون شعار الصندوق.
و ماهي إال شهور لنجد أن ثوار علي محسن 
الساحة  ف��ي  ال��ش��ب��اب  يهاجمون  واإلص����الح 
وأن  ال��م��ب��ادرة(  )شرعية  المبرر  نفس  تحت 

الحل في الصندوق .
***

يهاجمون  وب��الط��ج��ت��ه  أن��ص��ار ص��ال��ح  ك���ان 
الشباب في الساحات تحت مبرر أن الشباب 
إلى  صالح  دع���وات  يرفضون  الساحات  ف��ي 
محسن  علي  ث��وار  واليوم  والتسوية،  الحوار 

واإلصالح يهاجمون الشباب لنفس السبب.
***

الشباب تحت  يهاجمون  أنصار صالح  كان 
وتقطع  ال��س��ك��ان،  تزعج  ال��س��اح��ات  أن  مبرر 
يرفعون  وك��ان��وا  ال��ح��ارات،  وتقلق  الطرقات، 
اليوم  وهاهم  شوارعنا(  من  )ارحلوا  شعارات 
تحت  الشباب  يهاجمون  محسن  علي  ث��وار 

نفس الذريعة ويرفعون نفس الشعارات.
***

العقل والمنطق يقول: الذي يرى أن الساحات 
هنا،  إلى  نجحت  قد  الثورة  أن  أو  دوره��ا،  انتهى 
فرضته  ال��ذي  وال��واق��ع  الحاصلة  التسوية  أن  أو 
المبادرة هو ما خرج الناس ونصبت الخيام ألجله، 
اآلخ��ري��ن  رؤي���ة  وليحترم  ال��س��اح��ة  م��ن  فليخرج 

وخياراتهم، وال ينصب نفسه وصياً على الثورة.
***

القمع ليس له مبرر وإال لكان " صالح " يمتلك 
والتظاهر  فاالعتصام  ذل��ك،  لفعل  أق��وى  مبرراً 

حق ال يسقط بمجرد أن تقرر فئة سقوطه.
***

ي��ري��ده على  م��ا  ف��رض  ال يمتلك أح��د ح��ق 
فما  شرعياً،  نظاماً  ك��ان  وإن  حتى  اآلخ��ري��ن، 
أن  يفترض  كان  للشرعية،  فاقد  بنظام  بالك 

يسقط فتم ترميمه .
***

وجنوده  صالح   " استخدام  بين  الفرق  ما 
وبين  السلمية  المطالب  وج��ه  في  العنف   "
استخدام " محسن وجنوده " العنف في وجه 

نفس المطالب؟
***

الذي  بأن  التسليم   " الساحة  " سلطة  على 
أعطاهم الحق في االعتصام والتظاهر إلسقاط 
يعتصم  أن  لغيرهم  الحق  نفس  يعطي  صالح، 

ويتظاهر إلسقاط غيره.

ي��ف��س��ر اس��ت��ع��ص��اء ال��ت��ح��ول ال��دي��م��وق��راط��ي 
تحدث  التي  الجزئيه  الديموقراطيه  بالخطوات 
االن وهي ليست بالخطوات الجدية أو الحقيقيه 
وإنما جزءاً من عمليات التجميل الخارجية التي 
تحت  المعارضه  ودم��ى  النظام  بقايا  بها  تقوم 
التكيف  بغية   %99 االنتخابيه  الشرعيه  غطاء 
النتائج  ه��ذه  مثل  أن  المستجدة  االوض���اع  مع 
بها على  التي رحب  االثر  المحدودة  االنتخابية 
استعجال بأعتبار أنها خطوة في االتجاه الصحيح
االجتماعي  ومخزونها  رص��ي��ده��ا  ف��ق��دت  ق��د 
الذي هو وحدة ما يضمن لها حيويتها وفاعليتها 
ان  الشعوري  وعيه  ال  وعبر  مجتمعنا  وي��درك 
مثل هذه الخطوات الوهمية لن تثمر شيئاً وانها 
ستنتهي حلما تنتفي الحاجه اليها وهو ما يفسر 
أفراد  بنفوس  المتشبث  واليأس  االحباط  حجم 
أثناء  حتى  أحالمنا  يقتل  ك��اد  حتى  مجتمعنا 
جديد  نوع  أعطاء  ليس  فالمطلوب  لذلك  نومنا 

من المخدر تحت شعار صنع السالم
جديه  تحليل  عم...لية  تجري  لم  االن  حتى 
وواس��ع��ة ل��م��راج��ع��ة االس��ب��اب ال��ت��ي أدت ال��ى 
يجري  ما  وكل  ؟؟  الديمقراطي  التحول  أفشال 
األخر  هذا  أيان ك��ااااان  المسؤليه  األخر  تحميل 
ال��ذات  بتبرئة  هشة  قناعات  ال��ى  واالطمئنان 
القدرة  المتاها دون  في  ال��دوران  أستمر  ولذلك 
أو الجرأه على المواجهه من أجل معرفة الحقيقه 

ثم محاولة تجاوزها
انهم يعيشون في عالم مريب صاخب متشابك 
من  م��ح��دودة  أن��م��اط  عليه  تسيطر  ال��ع��الق��ات 
االفكار واالستراتيجيات فالقوي ) النظام السابق 
واالسرة ( يضع أولويات لما يجب أن تكون عليه 
لمصالحه  تبعاً  المعارضة  دم��ى  أستراتيجيات 
مفتعله  لديمقراطيه  ديكور  مجرد  وأعتبارهم 
من أجل أستمرارية االستغالل والنهب والهيمنه 

والتبعيه

يتطلب الوضع الحالي دستوراً
يعمل على تأسيس إطار الحكومة الديمقراطية 
المرغوب فيه حيث يضع هذا الدستور أهداف 
الحكومة ومحددات سيطرتها وأساليب وأوقات 
االن��ت��خ��اب��ات ال��ت��ي ت��م��ارس م��ن أج���ل اخ��ت��ي��ار 
وحقوق  والمشرعين  الحكوميين  الموظفين 
الوطنية  الحكومة  وعالقة  الطبيعية  المواطنين 

بمستويات الحكومة االدنى االخرى
التشريعية  ال��ث��الث  السلطات  فصل  يجب 
واضح  بشكل  بعضها  عن  والقضائية  والتنفيذية 
لكي تبقى الحكومة المركزية ديمقراطية ويجب 
والجيش  وال��م��خ��اب��رات  الشرطة  أع��م��ال  تقييد 

بشكل قوي يمنع أي تدخل قانوني سياسي
نظام  إنشاء  على  الدستور  ينص  ان  ويفضل 

فدرالي
للمستويات  تمنح  هامة  امتيازات  وجود  مع 
وعلى  المحافظات  مستوى  وع��ل��ى  االقليمية 
أجل  م��ن  وذل���ك  للحكومة  المحلي  المستوى 
ظهور  ومنع  الديمقراطي  النظام  على  الحفاظ 
المواطنين  توجهات دكتاتورية ويجب مشاركة 
اي  تعديل  او  تصديق  وعند  دستور  عمل  عند 
المواطنين  موافقة  تصبح  ال��دس��ت��ور  م��ن  ن��ص 

ضرورية .
الحيطة  ات��خ��اذ  علينا  ان��ه  بالذكر  الجدير  و 
الدستور يستحيل  لكي نتجنب وضع وعود في 
تحقيقها او وضع احكام يتطلب تنفيذها وجود 
لغة  تكون  ان  واي��ض��اً  المركزية  عالية  جكومة 
الدستور سهلة الفهم من قبل غالبية الشعب فال 
يجب ان يكون الدستور معقداً او غامضاً لدرجة 
ان المحامين او النخب االخرى فقط يستطيعون 

فهمه
يدا بيد لبناء مستقبل افضل

النصر للشعب
ال تنازل يجب اسقاط النظام كل النظام

يدا بيد لبناء مستقبل افضل
النصر للشعب)ودمت ودام الوطن(

سقوط راس النظام العربي " الرئيس " يعني 
االمني  نظامه  وتداعي  سقوط  مباشرة  وبصورة 
والعسكري واقالة او اباعاد وعزل كل القيادات 
والرموز المحسوبة عليه سواء من داخل االسرة 

او من خارجها..
بمسار  يتحكم  م��ن  ه��و  ه��ن��ا  ....وال���م���ه���م 
او  امكانية  الرئيس وليس  بعد رحيل  االحداث 
عدم امكانية سقوط نظامه االسري بعد رحيله .
عليها  قامت  التي  نفسها  المعادلة  ...ان��ه��ا 
عوامل  اه��م  واح��د  السلمية  العربية  ال��ث��ورات 
راس  علي  التركيز   .... المباشرة  انتصارها 
االمني  نظامه  وينهار  جسده  ليسقط  النظام 
او  الثورة  بفعل  اما  مباشرة  االس��ري  العسكري 
بفعل طبيعة تركيبة النظام نفسه هذا ما حصل 
ويحصل  حصل  ما  ايضا  وهو  وتونس  مصر  في 

اليوم في اليمن
بهذه  يشكك  ي��زال  وال  ك��ان  البعض  ان  غير 
الحقيقة معتمدا خطاب التهويل من خطورة ما 
يسميه ببقايا النظام " عائلة عفاش او المخلوع 
"وجعلها محددا لكل مفردات خطابه وسياساته 
تجاه قبول او عدم قبول االطراف االخرى وتجاه 
الموقف من تطورات احداث الثورات العربية 
من  الهدف  ان  بعد  فيما  ليتبين  بعدها  وم��ا 
تهويل خطر "بقايا نظام العائلة " لم يكن النهم 
موجودين اصال او خطرين فعال بل الن صاحب 
غطاء  تحت  بالسلط  االستفراد  يريد  الخطاب 
التخويف من بقايا السلطة وبهدف االبقاء على 
نصف النظام العائلي بعد ان تم اعادة تقديمه 

كجزء من الثورة ال من النظام .
تم  من  ف��ان  وضوحا  اكثر  االم��ر  يبدو  وحتى 
اقالتهم علنا وبقرارات جمهورية من القيادات 
الرئيس  على  المحسوبة  واالمنية  العسكرية 

صالح وابنائه هم :
1- مهدي مقولة قايد المنطقة العسكرية الجنوبية
2-محمد صالح االحمر قائد الطيران والقوات الجوية

اللواء  قائد  الله صالح  3- طارق محمد عبد 
الثالث في الحرس الجمهوري والمسئول االول 

عن امن الرئاسة
الله صالح الوكيل االول  4-عمار محمد عبد 

في جهاز االمن القومي
5-محمد عبد الله القوسي قائد قوات النجدة 

والقائد العسكري االهم في حرب الحصبة .
6 - ح��ت��ى االم����ن ال��م��رك��زي اه���م ال���وح���دات 
اخراجها  تم  الجمهوري  الحرس  بعد  "العسكرية" 
صالح  للرئيس  الصغيرة  العائلة  اي��دي  من  عمليا 
الطرف  قيادتها لرجل محسوب على  بل وتسليم 
االخر من اطراف الصراع االحمري " اوالد الشيخ 
الصراع  يظهر  حتى  اي��ام  اال  هي  وم��ا   " الله  عبد 
داخل االمن المركزي ويقال يحي او يبعد او حتى 
يعزل وتتم محاسبته في حالة اتهامه باي تقصير 

او قيامه باي عرقلة لقرارات قائده الجديد ...
من  تبقى  م��ن  ي��ك��ون  القياس  ه��ذا  وع��ل��ى   *
هو  صالح  الرئيس  على  المحسوبة  القيادات 
العميد  االك��ب��ر  نجله  اي  فقط  واح���د  شخص 
الحرس  الوية  قائد  الله صالح  احمد علي عبد 
وقت  اي  ف��ي  ي��ح��دث  م��اق��د  وه��و  الجمهوري 
من  الخ��ري��ن  حصل  كما  تهمة  او  حجة  وب���اي 
قيادة  راس  على  بقائه  يكن  لم  ان  هذا  اقرانه 
منه  للتخويف  مقصودا  الجمهوري  ال��ح��رس 

حتى اخر لحظة
التي  ال��رئ��ي��س  ق���رارت  ك��ل  ف��ي  *بالمناسبة 
مست المحسوبين على صالح لم يحدث شيئا 
اولئك  وح��ت��ى  منه  يخوفنا  البعض  ك��ان  مما 
قائد  حال  هو  تمردوا كما  قد  انهم  بدا  الذين 
االحمر  صالح  محمد  العميد  الجوية  القوات 
العميد  جمهوري  ح��رس  الثالث  اللواء  وقائد 
تمردا  فقد كان  صالح  الله  عبد  محمد  ط��ارق 
افادهم  اكثر مما  ولفترة قصيرة واضرهم  فاقعا 
ال��دول��ي  المجتمع  رق��اب��ة  تحت  وجعلهم  ب��ل 
ال��م��ب��ادرة  تطبيق  على  ال��م��ش��رف  واالق��ل��ي��م��ي 
الجيش  داخل  وفي  الشعبية  الرقابة  عن  فضال 
ووحداتهم العسكرية وهو ما فهمه وكيل االمن 

القومي الحقا وكان ذكيا بما فيه الكفاية .
*في كل االحوال فان اقالة اوالد الرئيس صالح 
العسكرية  القيادات  رم��وز  من  له  والموالين 
واالم���ن���ي���ة وم����ن ت��ل��ط��خ��ت اي��دي��ه��م ب��ال��دم��اء 

تزال  وال  كانت  والفساد  االستبداد  وممارسة 
األساسية  االه���داف  واح��د  وض��روري��ة  مطلوبة 
في  الشعب  مطالب  أه��م  من  وواح���دة  للثورة 
استبدادي  نظام  من  اليمنية  ال��دول��ة  تحرير 
الدولة  ومؤسسات  الجيش  حول  بغيض  قروي 
االمنية واالدرية العسكرية واالمنية الى ملكية 
قد  ال��ذي  االم��ر  متصارعة  ومليشيات  خاصة 
الرئيس  سلطة  تعزيز  في  فعال  تصب  يجعلها 
توحيد  وب��ات��ج��اه  للجمهورية  كرئيس  ه���ادي 
وطني  جيش  ال��ى  وتحويله  اليمني  الجيش 
جاء  كما  والسيادة  والشرعية  ال��دول��ة  يحرس 
يفترض  او هكذا  اهم خطابات هادي  احد  في 
القرارت في سياق  تلك  ما جاءت  اذا  خصوصا 
باقالة وعزل ومحاسبة  تقضي  متواصلة  عملية 
ك���ل رم����وز ال���ق���ي���ادات ال��ع��س��ك��ري��ة واالم��ن��ي��ة 
واالستبداد في عهد صالح  بالفساد  المشمولة 
سواء من ابناء الرئيس والمقربين منه اسريا او 
من خارج االسرة ومارسوا استبدادا او فسادا ايا 

كانت مواقعهم ومناطقهم .
* الخطورة كل الخطورة وما يضعف المعاني 
والدالالت الهامة التي تضمنتها تلك القرارات 
ان  هو  تماما  النقيض  المعنى  الى  ويحولها  بل 
انها اتخذت بطريقة المحاصصة  الناس  يتبين 
م��ا ي��ع��زز ح��ال��ة االن��ق��س��ام داخ���ل ال��ج��ي��ش من 
منحازة   - ثانية  ناحية  م��ن   - وج���اءت  ناحية 
وتعزز القوى العسكرية والقبلية المنضوية في 
المؤيد  بالجيش  سمي  ما  او  المنشق  الجيش 
اي  االحمر  محسن  علي  اللواء  بقيادة  للثورة 
ال��ص��راع داخ��ل  تغليب ط���رف ع��ل��ى اخ���ر ف��ي 
االمن  على  سلبا  ينعكس  وبما  الحاكمة  االسرة 
العملية  مستقبل  وعلى  البالد  في  واالستقرار 

السياسية برمتها
الى  يستند  السابقة  التخوفات  يطرح  *من 
تمس  ل��م  ال��ق��رارت  تلك  ان  ه��و  واض���ح  معطى 
القيادات  من  اليسير  اليسير  سوى  االن  حتى 
ال��ل��واء  على  المحسوبة  واالم��ن��ي��ة  العسكرية 
عدا  وما  انه  بل  االحمر  محسن  علي  المنشق 
االحمر  على محسن  محمد  اللواء  موقع  تغيير 
يزاح اي من  او  لم يقل  الشرقية  المنطقة  قائد 
النصف  او  المنشق  الجيش  على  المحسوبين 
االخر من سلطة بيت االحمر وعلى خالف ذلك 
يالحظ ان كل قرار عسكري او أمني يخسر فيه 
مواليا  فيه محسن  يكسب  قديما  مواليا  صالح 
جديدا او موقعا عسكريا وامنيا ا واداريا اضافيا 
االصولي  العسكري  السياسي  التحالف  ان  اي 
يبدو  الذي  هو  محسن"اليوم   " يتصدره  الذي 
كاسبا حتى االن من معظم تلك القرارت فضال 
عن  منشقة  امرته  تحت  التي  القوة  بقاء  عن 
مؤسسة الجيش رسميا وهو وحده من يستفرد 
بها وبقيادتها وهو ما يشكل خطرا حقيقيا على 
سلطة الدولة وعلى وحدة الجيش وعلى موقع 
والدولة  السلطة  معادلة  في  الرئاسة  مؤسسة 
تماما مما  النقيض  اي على  اليمنية  االنتقالية 
توخت تحقيقه قرارت الرئيس في المؤسستين 

العسكرية واالمية .
*بالمناسبة هناك تعيينات عسكرية وامنية 
اخ���رى ) ب��ال��م��ئ��ات( ال ت��ت��م ع��ن ط��ري��ق رئيس 
المسلحة  للقوات  االعلى  والقائد  الجمهورية 
االركان  وقيادة  الدفاع  وزارة  مستوى  على  بل 
الوسطىة  واالمنية  العسكرية  القيادات  وتطال 
واذا تاكد ان التشكيل السري" للجماعة" داخل 
هذا  فسيكون  فيها  مقدر  نصيب  له  الجيش 
اختالل كبير  احداث  ليس على  مؤشرا خطيرا 
داخل هذه المؤسسات السيادية بعد االختالل 
الجنوبي  الجيش  باقصاء  حدث  الذي  المريع 
لالطراف  وحافزا  بل  1994م  حرب  خلفية  على 
وتحويله  بكاملة  الجيش  ادلجة  باتجاه  االخرى 
من  ب��دال  متصارعة  مليشياوية  وح���دات  ال��ى 
بناء وطنيا كما هو مقرر  بنائه  توحيده واعادة 

او مفترض .
* اطالب ومن هذا المنبر رئيس الجمهورية 
اقالة  سرعة  ه��ادي  منصور  رب��ه  عبد  المشير 
اح��م��د ع��ب��د ال��ل��ه ص��ال��ح م��ن ق��ي��ادة ال��ح��رس 
ي��زال  ال  اخ��ر  ق��ائ��د  اي  واق��ال��ة  ب��ل  الجمهوري 
الجيش  داخ��ل  السابق  الرئيس  على  محسوبا 
باسرع وقت ممكن ليس  يتم هذا  واالمن وان 

الثورة " رفض فكرة  الن هذا احد اهم مطالب 
الن  وليس  والوظيفة  السلطة  ف��ي  ال��ت��وري��ث" 
في  فعال  سيسهم  ومحاسبته  عزله  او  اقالته 
ازالة التوتر واالنقسام داخل القوات المسلحة 
ويمهد الخراج الطرف الثاني من الصراع بزعامة 
محسن ولكن ايضا النني اخاف فعال ان يتحول 
للحرس  قائدا  الله صالح  عبد  علي  احمد  بقاء 
ليكن  خصومه  قبل  م��ن  مقصودا  الجمهوري 
ولليمنيين  اوال  نفسه  للرئيس  اب��ت��زاز  مصدر 
ثالثا من قبل تحالف  ثانيا وله شخصيا  جميعا 
"عسكري اصولي قبلي " واسع يسعى حثيثا الى 
الدولة  موسسات  كل  على  سيطرته  استكمال 
الحرس  ق��ائ��د"   " يبقي  ان  وي��ري��د  والمجتمع 
تخويف  يتم   " "فزاعة  عن  عبارة  الجمهوري 
كل  على  االستيالء  بهدف  منه  او  ب��ه  ال��ن��اس 
المرحلة  تنتهي  ان  قبل  شيء  بل كل  السلطة 

االنتقالية .
منهم  او  بهم  خوفنا  م��ن  ك��ل  ان  *الح��ظ��وا 
ولم  ويسر  بسهولة  اقالتهم  تم  الجماعة  اعالم 
يتبقى اال كل من طمئنونا بانهم " طيبيين" جدا 

وسيرحلون بدون اي جهد هههههههههههه
قالوا بانهم سيرحلو بعد رحيل صالح وعندما 
انتخاب هادي  بعد  انهم سيرحلون  قالوا  رحل 
انتخب  ولما  رسميا  السلطة  وتسلمه  رئيسا 
مقولة  رحيل  بان  قالوا  رسميا  السلطة  وتسلم 
وع��م��ار محمد  االح��م��ر  ص��ال��ح  واق��ال��ة محمد 
الله صالح ومدير امن تعز ومحافظ عدن  عبد 
ومارب وحجة وو ... امانة خوفتمنا يا طيبين 

اكثر من االشرار انفسهم .
الجيش  تعينات  كل  في  فعال  يزعجني  *ما 
انني ال اجد فيها معالجة  الجديدة هو  واالمن 
داخ��ل  واخ��ط��ر قضية  ول��و جزئية اله��م  ج��دي��ة 
ازاحة  مشكلة  وهي  واالم��ن  المسلحة  القوات 
1994م  ح��رب  بعد  الجنوبي  واالم���ن  الجيش 
واالم��ن��ي��ة  العسكرية  التشكيالت  ق���وام  م��ن 
اهم  اح��د  كانت  وال��ت��ي  اليمنية  للجمهورية 
عوامل بروز القضية الجنوبي ورافعتها المعروفة 
اليوم بالحراك السلمي الجنوبي ....وانا اسأل 
هنا المتحاصصين داخل الجيش اليمني اليوم 
"؟؟ف��ي  94م  "ح��ق  الجنوبي  الجيش  ق��ادة  اي��ن 

هذه المحاصصة النصفية المقيتة .
الرئيس  ق���رارات  ل��ي ك��ان��ت ك��ل  بالنسبة   *
هادي التي قضت باقالة كل المحسوبين على 
وان  صحيحة  واعتبرتها  جيدة  صالح  الرئيس 

كانت ناقصة ...
اقالة  ق���رار  ه��و  -شخصيا-  افهمه  ل��م  ال���ذي 
النجدة  قيادة  من  القوسي  الله  عبد  محمد 
وال���ذي ب��دا م��ن خ���ارج س��ي��اق ال��ح��دث ال��ذي 
تفجير   " على خلفيته  ه��ادي  ق��رارات  اتخذت 

السبعين االرهابي"
مكافأة  وكانها  ب��دت  االق��ال��ة  ان  ه��و  واالخ��ط��ر 
لمليشيات قبلية وحزبية احتلت اجزاء من صنعاء 
وال  حكومية  ومبان  مؤسسات  اقتحام  وحاولت 
تزال حتى االن تبتز الدولة ورئيسها عيني عينك 

...
اعالم  يسميهم  اعرف من  ال  الرئيس  سيدي 
االحمر ببالطجة صالح من ال القوسي وغير ال 
القوسي بمن فيهم قائد النجدة نفسه ولكنني 
اعرف جيدا ان جريمة القوسي وقوات النجدة 
التي  ال��وح��ي��دة  ال��ق��وة  ت��ات��ي م��ن كونها ك��ان��ت 
الداخلية  وزارة  ع��ن  للدفاع  ببسالة  تصدت 
ينبغي  وك��ان  السبع  الحكومة  وزارات  وبقية 
ان تنحاز ياسيدي وتنحاز القوائم التي قدمت 
بل  منها  المؤسسات النك جزء  الى هذه  اليك 

رئيسها .

}-| محمد المقالح  |-{

}-| علي جاحز  |-{

}-| جمال احمد الحوشبي  |-{
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انتهاء ثورة اإلصالح

مجاميع إصالحية

طمس  ع��ل��ى  جميعها  إص��الح��ي��ة،ع��م��ل��ت 
المناطق، ومساء  تلك  االعتصام في  معالم 
اإلص���الح  مليشيات  ت��ح��رك��ت  ال��خ��م��ي��س  
في  الخيام  لترفيع  م��درع  األول��ى  والفرقة 
طرف ساحة التغيير الجنوبية أمام جامعة 

صنعاء القديمة .
ووف����ق����اً ل��م��وق��ع ي��م��ن��ي ب����رس ف��ق��د تم 
خطة  على  المشترك  قيادات  بين  االتفاق 
بصنعاء  التغيير  ساحة  وإف��راغ  لالنسحاب 
المكال  في  ح��دث  كما   ، المعتصمين  من 
وجرى  المحافظات،  وبعض  وإب  وذم��ار 
االت���ف���اق ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ االن��س��ح��اب على 
ع��دة م��راح��ل، المرحلة األول��ى وه��ي إزال��ة 

بوابة  إلى  العدل كاماًل  شارع  من  الخيام 
الخيام  وإزال���ة  ال��ج��دي��دة  صنعاء  جامعة 
إيجل  فندق  أمام  ومن  الحرية  شارع  من 
العديد  الشوارع  هذه  في  يتواجد  حيث 
الخيام  إزال��ة  ثم  لهم،  التابعة  الخيام  من 
بغرض  القادسية  وجولة  الرباط  شارع  من 
أكثر من ساحة  إلى  التغيير  تقسيم ساحة 
جامعة  إل��ى   20 جولة  من  الخيام  وإخ��الء 
المنطقة في  الواقعة هذه  القديمة  صنعاء 
الخطة  وتأتي هذه  اإلصالح،  سيطرة حزب 
بحسب الموقع بعد العديد من المحاوالت 
والفرقة  بها مليشيات اإلصالح  تقوم  التي 
الشباب  من  الساحة  إلف��راغ  م��درع  أول��ى 
من  لكل  الجسدية  بالتصفية  والتهديد 

يرفض مغادرة الساحة .
الموقع  كشفها  ال��ت��ي  ال��خ��ط��ة  وت��ب��دو 

شهدت  الماضي  الثالثاء  فظُهر  منطقية 
من  ع��دد  بين  وع��راك��اً  مشادات  الساحة 
الذين  الجنوب  أب��ن��اء  م��ن  المعتصمين 
ب��إج��ب��اره��م  اإلص����الح  مليشيات  ق��ام��ت 
بالقوة على رفع خيامهم ومغادرة الساحة 
االط���الق،  على  م��ش��رف  غير  مشهد  ف��ي 
قد  التنظيمية  اللجنة  ك��ان��ت  أن  ب��ع��د 
أقدمت على منع صرف التغذية المقررة 
من  العديد  تنفيذ  إلى  إضافة  لخيامهم، 
غير  المستقلين  الثوار  بحق  االعتداءات 

الموالين لإلصالح.
لعناصر  المحمومة  الجهود  وب��م��وازاة  
مدرع  األول��ى  الفرقة  ومليشيات  اإلص��الح 
ش��ه��دت س��اح��ة ال��ت��غ��ي��ي��ر ب��ص��ن��ع��اء ع��دة 
م��س��ي��رات راف��ض��ة إلخ����الء ال��س��اح��ة قبل 
تحقيق أهداف الثورة الشبابية التي خرج 

ألجلها الشباب واستقبلت العناصر األمنية 
األولى  الفرقة  ومليشيات  اإلصالح  لحزب 
بالتنكيل  المسيرات  ه��ذه  جميع  م��درع 
والضرب واالعتداء بالسالح األبيض، حيث 
جرح العديد من الثوار المستقلين نتيجة 

تلك االعتداءات الوحشية وغير المبررة .

على مصور الثورة الشهير رضوان الحيمي، 
وطعنه في يده اليسرى مما أدى إلى  قطع 
إضافة  كبير،  بشكل  دم��ه  ون���زف  وري���ده 
أصيب  البنادق. كما  بأعقاب  وإلى ضربه 
)ياسر المهلل( الذي كان معه في ضربة في 
رأسه، وقالت مصادر شبابية: إن  الشباب 

في هذه المرحلة الخطيرة يضربون  تحت 
م��ب��ررات واه��ي��ة م��ن ِق��ب��ل أف���راد اإلص��الح 
بالذكر  الجدير  للثورة.  المنضم  والجيش 
أن عدداً من االنتهاكات واالعتداءات على 
بشكل  أيام  ثالث  خالل  ارتفعت  الشباب 
عشرة  فيه  المصابون  مثيل،  له  يسبق  لم 

أشخاص. 
رضوان الحيمي الذي سخر نفسه لخدمة 
ال���ث���ورة، وك���ان ش���اه���داً ع��ل��ى ك��ل م��ج��ازر 
من  لكثير  تصويره  خ��الل  م��ن  صالح  علي 
التابعة  الفيديوهات التي أظهرت القوات 
ل��ص��ال��ح وه���ي ت��ع��ت��دي ع��ل��ى ال��م��س��ي��رات 
من  بالضرب  ويكرم  ي��ج��ازى   المختلفة، 
قبل  الجزء اآلخر من النظام، المدعي يوماً 

ما أنه: سيحمي الثوار.
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ينظر  جداً  خطيرة  بمرحلة  تمر  اليوم  الثورة 
األخير  المرحلة  ه��ي  أنها  على  البعض  إليها 
اليها على  ينظرون  الثورة، وآخرون  من مراحل 
الثورة  على  االلتفاف  مراحل  من  مرحلة  أنها 
الجنوب  وأبناء  الثورة  شباب  وهم  وأهدافها- 
وأنصارالله وبعض شخصيات المجتمع المدني 
اللقاء  أح��زاب  شرفاء  من  وغيرهم  واإلعالمية 
النظرة  القبائل وهذه  وبعض مشائخ  المشترك 
تأتي من خالل المشاهدة لواقع الثورة وما تمر 

به من مؤامرات خارجية وتواطئ داخلي .
في  ال��ت��دخ��الت  تعتبر  وال��س��ع��ودي��ة  أم��ري��ك��ا 
أم��راً  الوطني  ق��رارن��ا  وف��ي  الداخلية،  شؤوننا 
وعلى  مصالحهم،  على  يخافون  فهم  طبيعًيا؛ 
ال��ذي  والس��ت��ك��ب��اري  االس��ت��ع��م��اري  مشروعهم 
وال���ذي  االوس����ط،  ال��ش��رق  منطقة  يستهدف 
فهم  لهذا  العربية؛  الشعوب  صحوة  ت��ه��دده 
أجل  م��ن  ش��يء  ك��ل  باذلين  جاهدين  يعملون 
ان���ج���اح ه����ذا ال���م���ش���روع. ول��ك��ن األم����ر غير 
أنفسهم  أسموا  ممن  نشاهده  ما  هو  الطبيعي 
للثورة سواء كان  أنفسهم قادة  ثواًرا!!! ونصبوا 
الفرقة  قائد  أو  ق��واع��دة،  بكل  اإلص��الح  ح��زب 

األول����ى م����درع؛ ف��ال��م��ت��اب��ع ل��م��واق��ف أح���زاب 
أنهم  يجد  األي��ام  ه��ذه  خ��الل  المشترك  اللقاء 
يحاولون إقناع شباب الثورة بأن الثورة حققت 
الجيش،  هيكلة  إال  منها  يتبقى  ولم  أهدافها، 
وهذه  المعتقالت!!!  من  المعتقلين  وإخ��راج 
حق  في  تمارس  ممارسات  تتبعها  المواقف 
شباب الثورة داخل ساحات التغيير: كتضييق 
الخناق على شباب الثورة بقطع التغذية على 
واالقصاء،  التهميش  وكذلك  المكونات،  بعض 
وانتهاكات  القمعية،  االجرامية  واالعتداءات 
لحقوق االنسان. كل هذه الممارسات الخبيثة 
والمقيتة- التي كان يمارسها صالح ونظامة في 
اليوم داخل ساحة  الثورة- تمارس  حق شباب 
الثورة!!!!  حامي  وباسم  الثورة!!  باسم  التغيير 
فخالل هذا األسبوع تعرض شباب الثورة ألكثر 
من اعتداء، وآخر هذه االعتداءات كانت يوم 
األربعاء صباحاً  حيث قامت مليشيات اإلصالح 
بالهراوات  ب��االع��ت��داء  م��درع  األول���ى  والفرقة 
مما  ال��ث��ورة!!  شباب  على  البيضاء  واألسلحة 
أدى إلى إصابة العديد منهم بإصابات خطيرة!!
المسيرة التي خرجت كانت من أجل التنديد 

بأيام-  قبلها  الشباب  له  تعرض  سابق  بإعتداء 
بالتحديد يوم االثنين لياًل أمام منصة التغيير- 
ن��ت��ج ع��ن��ه وق���وع إص��اب��ات بليغة في  وال����ذي 
العديد من الشباب أغلبها كانت ضربات على 
الرأس بالهراوات!! وأيضاً كان من أهداف تلك 
المسيرة رفض إخالء الساحات، والتأكيد على 
الثورة  أه��داف  تحقيق  يتم  حتى  فيها  البقاء 
الممارسات  تلك  كل  أجلها،  من  خرجوا  التي 
رغبة  تؤكد  اليوم  الساحة  في  نشاهدها  التي 
الساحات  إف��راغ  في  المشترك  اللقاء  أح��زاب 
لهم شيء  بالنسبة  وه��ذا  األي���ام،  ه��ذه  خ��الل 
السعودية  لإلمالءات  خاضعين  النهم  طبيعي 
اإلع��الم  وسائل  بعض  تناولت  فقد  األمريكية 
أجل  م��ن  مالية  مبالغ  منحت  السعودية  أن 
الثورية  المظاهر  ورف��ع كل  الساحات!!  إف��راغ 
من جميع محافظات الجمهورية، ويؤكد هذه 
األخبار ما صرح به منسق شباب الضالع حيث 
التغذية،  عليهم  قطع  اإلص��الح  حزب  إن  قال: 
الخروج  أجل  من  مالية  مبالغ  عليهم  وع��رض 
على  تمارس  ال  الممارسات  هذه  الساحة.  من 
فالشباب  عام؛  بشكل  الثورية  المكونات  كل 

اع��ت��داءات  حقهم  ف��ي  ت��م��ارس  المستقلين 
وأعمال إجرامية، أما بقية المكونات التي تتبع 
الساحة  من  إخراجهم  فطريقة  االصالح؛  حزب 
الوقت  نفس  ف��ي  وحقير  ودي  بشكل  كانت 
محافظة  الثورة  شباب  اتحاد  مع  فعلت  كما 
الطريقة،  بنفس  إخ��راج��ه��م  ت��م  ال��ذي��ن  ح��ج��ة، 
شباب  إخ��راج  حاولوا  ال��ذي  األسلوب  وبنفس 
مع  مالية  مبالغ  بصرف  الساحة  من  الضالع 
توفير تكاليف السفر إلى مناطقهم وقراهم!!!!و 
كذلك استخدم حزب االصالح نفس االسلوب 
مع بعض الشباب الذين كانوا مستلمين لبعض 
لبعضهم  مالية  مبالغ  صرف  تم  فقد  المنافذ 
مثل شباب وصاب المتواجدين في منفذ كلية 
ال��رواد ومما ال شك فيه أن حزب االص��الح قد 
حق  في  القذرة  االساليب  هذه  مثل  استخدم 
مخيماتهم  من  اخراجهم  وتم  المكونات  بعض 
التي تم اخالئها صباح يوم االربعاء في شارع 
العدل والكويت وكذلك المخيمات التي امام 

فندق إيجل !!
شيء  على  دل��ت  أن  الممارسات  ه��ذه  ك��ل 
فإنما تدل على اإلفالس االخالقي لدى أحزاب 

الثورة  أن  على  ت��دل  واي��ض��اً  المشترك  اللقاء 
مازالت مستمرة وأن كل التسويات السياسية 
أه��داف  على  لإللتفاف  م��ح��اوالت  اال  ه��ي  م��ا 
اليمني  الشعب  وتطلعات  أحالم  وعلى  الثورة 
، برغم من كل هذه الممارسات اال أن الشباب 
االحرار المرابطين في الساحات سيبقون شوكتاً 
في حلوق النظام بشقية ولن يغادروا الساحات 
خرجوا  التي  االه��داف  تحقيق كافة  يتم  حتى 
من اجلها ومن المؤكد أن كل تلك الممارسات 
القذرة ستبوء بالفشل أمام عزم واصرار شباب 
الثورة الذي قرر المضي قدماً نحو بناء الدولة 

المدنية المنشودة.

الداخلية  ووزارة  اليمنية  ال��دف��اع  وزارة 
اليمني-  واألم���ن  اليمني-  اليمنية،)الجيش 
السياسي  األم���ن  ال��ي��م��ن��ي��ة-  ال��ش��رط��ة  ق���وات 
اليمني- األمن القومي اليمني ووووو....الخ(.

ال ندري هل ما قدمناه حقيقة أم أنها كذبة 
في  فالجيش  واألح��زاب،  الحكام  أكاذيب  من 
لحماية  وأنشئ  وج��د  جيش  العالم،  دول  كل 
أجل  من  وجد  ومقدساته،  ومقدراته،  الوطن 
يرعاه،  يحميه،  منه،  ج��زء  هو  ال��ذي  الشعب 
أرضه  ويحمي  تنوعه،  يحفظ  لحراسته،  يسهر 
من أن تدنس من كل أجنبي غاشم، ومن كل 

متربص حاقد.
الجيش هو عصا الشعب، وهو درعه الحامي، 
والقريب  وال��ص��دي��ق  واالب���ن  واألخ  األب  ه��و 
والبعيد، حقائق يجب أن يكون عليها الجيش، 
اليمن  إال  ال����دول  م��ن  ف��ي كثير  وه���و ك��ذل��ك 

لألسف الشديد.
طرف  طرفين  إل��ى  منقسم  فيها  فالجيش 
الجنرال  شاء  ومتى  شاء  ويسيره كيف  يقوده 
علي محسن األحمر، أحد أبرز قادات اإلخوان، 
فاللواء األحمر استطاع هو ومعاونيه أن يقلب 
ال��ن��ظ��ام رأس����اً ع��ل��ى َع��ِق��ب ب��م��س��اع��دة ق��وات 
وق��وات  م���درع(،  األول���ى  )الفرقة  الجيش  م��ن 
في  عاثت  التي  الغربية  الشمالية  المنطقة 
الفساد  بحمايتها  كلفت  التي  المناطق  بعض 
ألسباب  وشردتهم،  وهجرتهم  أبناءها  فقتلت 

طائفية وعرقية.
ُيْحِكم  اآلخ��ر  فالطرف  المقابل  ف��ي 
ال���س���ي���ط���رة ع��ل��ي��ه أح���م���د ع��ل��ي 

عبدالله صالح نجل رئيس الجمهورية اليمنية 
عليه  ينقلب  أن  قبل  الزمن  من  عقود  لثالثة 

شركاؤه، وعلماؤه وأصفياؤه وخالنه وأعداؤه.
تملكه  القمش  فغالب  السياسي"  "األم��ن  أما 
بموجب قانون الحيازة، غالب الذي غلب عليه 
محسن  علي  بيد  أداة  فهو  اإلخ��وان��ي،  الطابع 

ورفاقه في حزب اإلخوان المسلمين.
بيد  بامتياز  أمريكية  القومي" صناعة  "األمن 
الشاغل  شغله  ص��ال��ح،  عبدالله  محمد  عمار 
ن��ق��ل ال��م��ع��ل��وم��ات االس��ت��خ��ب��ارات��ي��ة ل��ل��والي��ات 
المتحدة األمريكية على ضوئها تبني مشروعها 

االستعماري. 
كذلك هو حال باقي وحدات الجيش واألمن 
هذه  فأصبحت  وذاك،  هذا  بين  ما  اليمن  في 
واحتياجاتهم،  الناس  مصالح  ترع  ال  القوات 
وطموحاتهم،  توجهاتهم  ت��ح��ت��رم  ال  وظ��ل��ت 
زال��ت  وم��ا  اليمن،  بها  م��رت  التي  ف��األح��داث 
فمع  الحقيقة،  هذه  يثبت  وك��اٍف  واٍف  دليل 
اندالع شرارة التغيير في بداية العام الماضي، 
ومع مرور أسابيعها األولى رأينا الساسة والقادة 
األح��زاب  ورؤس��اء  السلطة،  وعلماء  والمشائخ 
من  متبرئين  االعتصام  ساحات  إل��ى  يهرعون 
ك��ل أف��ع��ال وأق���وال النظام ال��ذي ك��ان��وا ج��زءا 
انتقلت  بل  ه��ؤالء،  عند  األم��ر  يقف  ولم  منه، 
تلك العدوى إلى قوات الجيش واألمن، فخرج 
اللواء األحمر داعماً للثورة وحامياً لها كما قال، 
تحت  التي كانت  القوات  بعده كل  من  وكان 
قيادته، وأصبحت تقاتل الشعب خدمة وطاعة 

لقائدها.
حالها كان كحال  الجمهوري  الحرس  قوات 
قيادة  تحت  تبقى  أن  ف��آث��رت  الفرقة،  ق��وات 

الشرعية  مع  بأنها  نفسها  وتوهم  علي،  أحمد 
الدستورية، وهي تقتل شعبها، وتفتك به ال غير 

حتى وإن كانوا من القوات في الطرف اآلخر.
األح��داث،  ه��ذه  من  ونيف  ع��ام  مضي  بعد 
وب��ع��د أن ت��وص��ل ط��رف��ي ال���ن���زاع )ال��م��ش��ت��رك 
وحلفاؤه، والمؤتمر وأتباعه( إلى تسوية قضت 
تاركين وراءهم شعباً  السلطة مناصفة  بتقاسم 
إال  الطرفين،  هذين  من  الظلم  أن��واع  القى كل 
آبيهن  غير  الشعب  يتقاذفون  يزالون  ما  أنهم 

به.
وليحقق  الجيش  لقيادة  يطمح  محسن  علي 
لإلخوان  كبيراً  وسياسياً  معنوياً  نصراً  بذلك 
المسلمين، فهو شريك أساسي وفاعل في نجاح 
ال��ث��ورة؛  تحققت  لما  ول���واله  اآلن،  إل��ى  ال��ث��ورة 
لذلك فالواجب أن يكافئ على ما قدمه للثورة 

ولثوارها.
أحمد علي قائد القوات الخاصة قائد الحرس 
عنه،  الحديث  يكف  ال  اإلع��الم  الجمهوري: 
والشارع يترقب إقالته، فإعادة هيكلة الجيش 
للحوار  وم��ق��دم��ة  التسوية  ش���روط  م��ن  ش��رط 
المؤتمر واإلصالح  الوطني المرسوم من رئيس 
حيرة،  ف��ي  فالعميد  ه���ادي،  منصور  عبدربه 
واألمريكان حلفاؤه ال يثق بهم تماماً، فإلى متى 

سيظل العميد على حاله متمسكاً بمنصبه.
والحرس  األم��ن  من  ق��وات  بعض  قيام  وه��ل 
ال��ج��م��ه��وري ب���اع���ت���راض ب��ع��ض ال��م��واط��ن��ي��ن 
صنعاء  م��داخ��ل  ف��ي  الحوثيين  وال��ن��اش��ط��ي��ن 
وعلمائه  اإلص����الح  ح���زب  ل��ق��ي��ادات  م��غ��ازل��ة 
خطاهم  على  ماٍض  أنه  رسالة  لتصل  وقاداته، 
ليكفوا ضغوطاتهم الداخلية والخارجية إلقالته 
تعتمد  القوات  هذه  أن  أم  أقاربه،  وباقي  هو 

ذلك لغرض إفشال الحوار الوطني والذي يظم 
فيه الحوثيين كشريك أساسي ال يمكن تجاهله.
أم أن ب��ع��ض ال��ج��ن��ود م��ن األم���ن ال��م��رك��زي 
لخلق  ذل��ك  يتعمدون  ال��ج��م��ه��وري  وال��ح��رس 
الله  أنصار  بين  القائم  الشرخ  توسيع  و  العداء 
لطرف  خدمة  الجمهوري  ال��ح��رس  وق��ي��ادات 

ثالث.
وأح��د  وأخ��ي  ووال���دي  أن��ا  تعرضت  شخصياً 
والشتم،  واالستفزاز  التعرض  لهذا  األص��دق��اء 
والتهجم من قبل قوات من الحرس الجمهوري 
ف��ي نقطة ق��ح��ازة ف��ي م��دي��ري��ة س��ن��ح��ان ي��وم 
بعض  ِقبل  من  2012/6/5م  الموافق  االثنين 
النقطة،  تلك  في  المتمركزين  الحرس  جنود 
مزاج  وه��ذا  حوثيين،  أننا  قولهم  هو  والسبب 

لهم كما قال أحدهم.
في  وقوفنا  ك��ان  النقطة  إل��ى  وصلنا  أن  بعد 
كما  لنمر  التفتيش  منتظرين  السيارات  صف 
بأحد  نصل  أن  قبل  تفاجئنا  أننا  إال  غيرنا  يمر 
الجنود يسأل أخي الذي كان سائقاً للسيارة بعد 
السيد حسن  الله، وص��ورة  أنصار  رأى شعار  أن 
الدين  بدر  حسين  السيد  والمرحوم  الله،  نصر 
ال��ح��وث��ي: )أن��ت��و ح��وث��ي��ي��ن؟؟( أج��اب��ه أخ��ي أيش 
فيها. أعاد السؤال )أنتم حوثيين( ليجيبه نعم.. 
ليهمس  التفتيش  مسؤول  إلى  الجندي  ليهرع 
في أذنه، وما إن وصلنا حتى قال لنا على جنب.
انزلوا  لنا  قائلين  الجنود  بعض  هرع  بعدها 
من فوق السيارة نزلت أنا وأخي وقال أحدهم 
آثرنا الصمت حينها، واتجهت داعياً  خذوهم، 
الضابط المستلم قائاًل له: هذه سيارتنا فتشوها 
كيفما تشاؤوا وفتشونا وهذه بطائقنا فإن كنتم 
تشتبهون بأحدنا فخذوه، لكن أن تتصرفوا معنا 

هكذا بدون سبب فهذا ليس من حقكم.
رجعت للسيارة وبعض الجنود ينزعون شعار 
الله،  رحمه  حسين  السيد  وص��ورة  الله  أنصار 
الجنود  أحد  ليتقدم  وبين ذلك  بينهم  فحلت 
السيارة  في  يضرب  وظل  نحوي  عصاه  حاماًل 
مزاج  ه��ذا  م���ردداً  زمالئه  بعض  أب��ع��دوه  حتى 
عنك"  نفعل غصباً  ندعسهم، هكذا  "الحوثيين 
مردداً كالماً نابياً ال يصدر إال من أمثاله، وبعد 

أن أحس الضباط بالغبطة قالوا اآلن امشوا...
مصالح  حماية  ألج��ل  وج��د  لجيش  فكيف   
الساسة والقادة أن يرعى مصالح شعبه، فصنعاء 
الواقع  لكن  سياسية،  عاصمة  أنها  الظاهر  في 
وجد  لما  وإال  العسكرية،  العاصمة  إنها  يقول: 
تمأل مداخلها  التي  المعسكرات  فيها عشرات 
إلى  فالداخل  وأطرافها،  ووسطها  ومخارجها 
صنعاء يكتشف هذه الحقيقة، فنصف مساحة 

صنعاء معسكرات وألوية وكتائب.
لوطنه،  حبه  أي��ن  الجندي،  ثقافة  أي��ن  ولكن 
ولشعبه؟ أليس واجباً عليه أن يثور على قياداته 
ليرسم لنفسه ولشعبه مستقباًل أفضل؟ بعيداً عن 
يخجلك  أال  والكرسي،  الحكم  على  المتصارعين 
أمريكا؟ وأليس عاراً  بأمر  تأتمر  أن  الجندي  أيها 
األمريكان  مع  جنب  إل��ى  جنباً  تقاتل  أن  عليك 
روح  تفقد  ه��ل  مسمى؟  أي  تحت  شعبك  ض��د 
في  المجرمين  تواجه  أن  تعجز  هل  المقاومة؟ 
بلدك؟ لتستعين باألمريكان، وهل أنت في خدمة 

الشعب؟ أم خادماً لقياداتك؟
من  هي  أمريكا  تكون  أن  ال��ض��روري  من  هل 
ترسم مستقبلك وتعيد هيكلتك؟ فاعلم أنها داء 
ستصيب نخاعك الشوكي حتى تجعلك مشلوالً 

عاجزاً عن الحركة.

الساحات.. بين صمود الثوار وسيول األموال السعودية!!! 

هيكلة الجيش بين طموح علي محسن وتمسك أحمد علي 

}-| محمد فاخر  |-{

}-| إسماعيل المحاقري  |-{



• ق���ال���وا: م��ن أي���ن ج��ئ��ت��م ب��ال��ش��ع��ار.. وم���ا ه��ي قصته 
بالضبط..؟!!

وقلنا: من القرآن الكريم طبًعا.
• قالوا: طيب.. نّورونا.. فهمونا.

وقلنا: في سورة الجمعة، نّبهنا الله تعالى فيها إلى شعائر 
الكريمة  ال��س��ورة  الله  فابتدأ  ال��ي��وم،  ه��ذا  في  بها  نقوَم 
بتمجيد نفسه سبحانه وتعظيمها وتنزيهها عن كل نقٍص؛ 
َماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض  ُح لِلَِّه َما ِفي السَّ فقال تعالى: ﴿ُيَسبِّ

وِس الَْعِزيِز الَْحِكيِم﴾. الَْمِلِك الُْقدُّ
• قالوا: أيوه.. وبعدين.

إلى  السورة  ذات  وفي  سبحانه  بعدها  انتقل  ثم  وقلنا: 
الحديث عن اليهود، وعن كراهيتهم وخوفهم من الموت، 
وعدم تمّنيهم له؛ إيثاًرا منهم للحياة الدنيا على اآلخرة، 
وخوًفا من عقاب الله لهم، فقال تعالى: ﴿ُقْل َيا أَيَُّها الَِّذيَن 
ْوا  َفَتَمنَّ اِس  النَّ ِمْن ُدوِن  لِلَِّه  أَْولَِياُء  أَنَُّكْم  َزَعْمُتْم  ِإْن  َهاُدوا 
َمْت  َقدَّ ِبَما  أََبداً  ْوَنُه  َيَتَمنَّ َوال  َصاِدِقيَن،  ُكنُتْم  ِإْن  الَْمْوَت 
سبحانه  الله  لفتنا  وقد  ِبالظَّالِِميَن﴾،  َعِليٌم  َواللَُّه  أَْيِديِهْم 
إلى ُحبِّ اليهوِد للحياة وتعلقهم بها في سورٍة أخرى أيًضا 

فقال تعالى: ﴿َولََتِجَدنَُّهْم أَْحَرَص النَّاِس َعَلى َحَياٍة﴾.
في  قولكم  على  دلياًل  ليس  ه��ذا  لكن  طيب..  ق��ال��وا:   •

الشعار "الموت ألمريكا.. الموت إلسرائيل".
وقلنا: صحيح.. لكن الله سبحانه قد أمر النبي صلوات 
سورة  في  السابقتين  اآليتين  بعد  آل��ه،  وعلى  عليه  الله 
ُيْسِمَعُهم  وبأن  اليهود،  إلى  بأن يذهب  الجمعة مباشرًة، 
ِإنَّ  ﴿ُق���ْل  نبيه÷:  آم���ًرا  تعالى  ف��ق��ال  "ال��م��وت"  لفظَة 
ر أن  وَن ِمْنُه َفِإنَُّه ُماَلِقيُكْم﴾، فهل ُيتصوَّ "الَْمْوَت" الَِّذي َتِفرُّ
يأمر الله تعالى نبيه ÷ بأن ُيسِمَع اليهود هذه الكلمة، 

وال يمتثل النبي ÷ ألمره..؟!! 
• قالوا: حسًنا.. لكن ما الجدوى من إسماع اليهود كلمة 

"الموت" يا فالحين..؟!!
منا  أعلم  هو  الذي  الملك،  مالك  اسألوا  هذه  في  وقلنا: 
كلمة  وب��أن  خلقهم،  ال��ذي��ن  اليهود  بنفسيات  ومنكم 
ُجبناء  ألن��ه��م  الكبير  األث���ر  فيهم  س��ُت��ح��ِدث  "ال��م��وت" 
إسماعهم  حتى  ويمقتون  ويكرهون  الحياة،  ويعشقون 
ذكر "الموت" وإال لكاَن توجيُه الله بذلك للنبي ÷ لغًوا 

ا كبيًرا. ال فائدة منه، تعالى الله عن ذلك علوًّ

• قالوا: لكّن هذا األمر خاصٌّ بالنبي ÷ وليس لنا..؟!!
وقلنا: وهل يعقل أن يلفَت الله تعالى نبيه ÷ إلى كلمٍة 
 ÷ النبي  اليهود، ويختص بها  وأسلوٍب في الصراع مع 
وحسب دوننا، فالصراع مع اليهود مستمرٌّ ولن يتوقف، 
بل زاَد ضراوًة بعد رحيل النبي ÷ وبلَغ أشّدُه في عصرنا 
الحاضر -مع فارٍق بسيٍط هو أن اليهود اليوم يقفون خلَف 
الدولتين  يديرون  من  كونهم  وإسرائيل،  أمريكا  مسّمى 
باستمرار  يعلُم  تعالى  الله  وألن  قراراتها-  في  ويتحكمون 
هذا الصراع، فقد لفتنا كذلك إلى استخدام هذا، وإال فما 
جعلها الله قرآًنا ُيتلى إلى يوم القيامة، كما أن الله تعالى 
في كلِّ حركاته وسكناته،   ÷ بالنبي  باالقتداء  أمرنا  قد 
َحَسَنٌة  أُْسَوٌة  اللَِّه  َرُسوِل  ِفي  لَُكْم  ﴿لََقْد َكاَن  تعالى:  فقال 
النبي  ثبَت عن  اآْلِخَر﴾، وقد  َوالَْيْوَم  اللََّه  َيْرُجو  لَِّمن َكاَن 
ُد شعار "الموت" في معظم حروبه ك�� "يا  ÷ أنه كان ُيردِّ

منصوُر أَِمْت.. يا منصوُر أَِمْت".
بشكٍل  الشعار  ت��رددون  أنكم  نفهم  هل  طيب..  قالوا:   •
الخطيب  انتهاء  بعد  وتحديًدا  الجمعة،  يوم  في  رئيسي 
من خطبتي الجمعة، على أساس أن هذا الكالم قد ورد 

في سورة الجمعة..؟!! صح وال غلطانين..؟!!
وقلنا: صحيح.. عليكم نور.

• قالوا: لكن بصراحة ال زلنا غير مقتنعين.
عن  يحكي  وه��و  أيًضا  تعالى  الله  يقول  حسًنا..  وقلنا: 
وَنُكْم  وَنُهْم َوالَ ُيِحبُّ المؤمنين واليهود: ﴿َها أَنُتْم أُْوالء ُتِحبُّ
َخَلْواْ  َوإَِذا  ا  آَمنَّ َقالُواْ  لَُقوُكْم  َوإَِذا  ُكلِِّه  ِبالِْكَتاِب  َوُتْؤِمُنوَن 
واْ َعَلْيُكُم األََناِمَل ِمَن الَْغْيِظ(، "آل عمران 119" ثم جاء  َعضُّ
التوجيه اإللهي بعدها مباشرًة ﴿ُقْل "ُموُتواْ" ِبَغْيِظُكْم﴾أفال 
بأن   ÷ لنبيه  تعالى  الله  من  األم��ر  تكرار  هنا  تالحظون 
ُيسِمَع اليهود كلمة "الموت"..؟!! فهل وصلت الفكرة أم 

ال زالت..؟!!
• قالوا: طيب.. فما دليلكم على "اللعنة على اليهود" في 

شعاركم..؟!!
وقلنا: الدليل قوُل الله تعالى: ﴿لُِعَن الَِّذيَن َكَفُرواْ ِمن َبِني 
ِبَما  َذلِ��َك  َمْرَيَم  اْبِن  َوِعيَسى  َداُووَد  لَِساِن  َعَلى  ِإْسَراِئيَل 

َعَصوا وََّكاُنواْ َيْعَتُدوَن﴾.
• قالوا: لكن هذا الدليل على أن داوود وعيسى بن مريم 
% لعنوا اليهود، ونحن نسأل عن الدليل الذي يجيز لنا 

نحن أن نلعن..؟!!

َوَيْلَعُنُهُم  الّلُه  َيلَعُنُهُم  ﴿أُولَِئَك  تعالى:  الله  يقول  وقلنا: 
من  نلعَن  بأن  سبحانه  منه  واض��ٌح  أم��ٌر  الالَِّعُنوَن﴾فهذا 
لعنُه الله، وقد قال المفسرون بأن الالعنين هم المالئكة 
والمؤمنون من الثقَلین، ومع أنه تعالى لم يبّين في اآلية 
﴿ قوله:  في  ذلك  إلى  أشار  ولكنه  الالعنون،  ما  السابقة 

اِس أَْجَمِعيَن﴾. أُولَِئَك َعَلْيِهْم لَْعَنُة اللَِّه َوالَْماَلِئَكِة َوالنَّ
ألفاظ  بأن مجرد  زلنا غير مقتنعين  لألمانة.. ال  قالوا:   •
نرددها، يمكن أن تهزم اليهود، أو حتى تدَفَعهم لتغيير 

خططهم العدوانية تجاهنا.
بأن  العربي،  الربيع  قبل  يتصور  أح��ٌد  ك��ان  ه��ل  وقلنا: 
أن  لها  يمكن  النظام"  إسقاط  يريد  "الشعب  ك��  كلمات 

تسقَط أنظمًة بأسرها، مع العلم أنه شعاٌر سلمّي..؟!!
• قالوا: ال.. في الحقيقة لم يكن أحٌد يتصور.

"الشعب  ك��  أل��ف��اظً��ا  ب��أن  آمنتم  ل��م��اذا  ح��س��ًن��ا..  وقلنا: 
بُعدتها  أنظمًة  بترديدها  أْسَقطَْت  النظام"  إسقاط  يريد 
وعتادها، وهي ألفاٌظ من وحي البشر، وال تؤمنون بألفاٍظ 
في  إليها  تعالى  الله  نّبهنا  البشر،  رّب  وح��ي  م��ن  ه��ي 
صراعنا مع اليهود..؟!! "مع التركيز أننا نتحدث هنا عن 
تأصيل كلمات الشعار، وبأنه ال ُيكتفى به وحسب، بل ال 

بّد من األفعال، والتي سنتحدث عنها الحًقا".
الرز  ألمريكا..  "الموز  شعار  الصدق..؟!!  تشتوا  قالوا:   •
إلسرائيل" أفضل من شعاركم، الذي كله موت في موت.

وقلنا: إن كنتم تسخرون، فقد فعلها بنو إسرائيل قبلكم، 
دخولهم  ﴿حطة﴾لدى  يقولوا  أن  تعالى  الله  أمرهم  حين 
﴿َوإِْذ  تعالى:  فقال  المقدس"  "بيت  أنها  قيل  التي  القرية 
َرَغ��ًدا  ِشْئُتْم  َحْيُث  ِمْنَها  َفُكُلوا  الَْقْرَيَة  َه��ِذِه  اْدُخُلوا  ُقْلَنا 
َخطَاَياُكْم  لَُكْم  َنْغِفْر  ِحطٌَّة  َوُقولُوا  ًدا  ُسجَّ الَْباَب  َواْدُخُلوا 
"حطة"  لفظة  إسرائيل  بنو  فبّدل  الُْمْحِسِنيَن﴾،  َوَسَنِزيُد 
استهزاًء  "ِحنطة"  ب�  واستبدلوها  يقولوها،  بأن  أُمروا  التي 
ق��د قيل  ت��س��خ��رون،  ي��ا م��ن  وأن��ت��م  ل��ه��م..  منهم بما قيل 
"ال��م��وت"  لفظة  ُتسمعوهم  وأن  لليهود  تقولوا  أن  لكم 
فاستبدلتموها ب� "الموز" و"األُرّز" فبنو إسرائيل وإن كانوا 
على  فحّق  أحُرًفا،  وأضفتم  فقد حذفتم  حرًفا،  أضافوا  قد 
َل  ﴿َفَبدَّ تعالى:  الله  قول  ببعيد-  منكم  ليس  -وهو  أولئك 
الَِّذيَن  َعَلى  َفأَْنَزلَْنا  لَُهْم  ِقيَل  الَِّذي  َغْيَر  َقْواًل  ظََلُموا  الَِّذيَن 
الله  َيْفُسُقوَن﴾صدق  َكاُنوا  ِبَما  َماِء  السَّ ِمَن  رِْج��ًزا  ظََلُموا 

العظيم. 

قالوا: إن الثورة حققت أهدافها ولبت مطالب الثوار، 
فاستذكرنا المطالب التي خرج شباب الثورة مطالبين 

ومحاكمة  المدنية،  ال��دول��ة  فيها  فوجدنا  ال��ث��ورة  أول  ف��ي  بها 
الوضع  وتحسين   ، الفاسدين  كل  وترحيل  والمفسدين،  والقتلة  اللصوص 

المعيشي للمواطنين ، و......الخ 
الثورة  إن  تقولون  أنكم  رغم  المدنية  الدولة  تتحقق  لم  لماذا   : فسألناهم 
سنتين  وبعد  انتقالية،  مرحلة  في  نحن  اآلن  ال،  فقالوا:  ؟!!  أهدافها  حققت 
ستأتي الدولة المدنية !!! )يعلم الله من وين!!( قلنا :طيب لماذا لم يحاكم 
اللصوص والمفسدين والقتلة؟!! قالوا : أنتم تريدون تفجير الوضع، مش وقت 
الوضع  : لماذا لم يتحسن  هذا اآلن، بعد سنتين .. سيتحقق ذلك.!!!..قلنا 
المعيشي للشعب؟!! قالوا: البلد مرت بأزمة اقتصادية كبيرة حبة حبة وبعد 
مصاريف  يالحقوا  مساكين  ياعيني  )والحكومة  سنتين سيتحسن كل شيء 

المشايخ، أم جامعة اإليمان، أم الجمعيات اإلصالحية ؟!! (
على  ضربوا  وهكذا  سنتين(  )بعد  واح��دة  واإلجابة  األسئلة،  تعددت  المهم 

جدار الثورة اليمنية "مسمار جحا " وعلقوا عليه "قميص عثمان ".
لكي ال نسبق األحداث ونذهب إلى ما بعد سنتين.. خلونا في األشهر الفائتة 
التي مرت على بدء تنفيذ المبادرة. ما الذي تغير؟؟ وضع أمني غير مستقر 
إذا  األم��ور،  بزمام  يمسكون  زالوا  ال  والسرق  الفاسدين   . تفجيرات. جرع   .
كان هذا ما يحصل بعد أشهر فقط من بداية تنفيذ المبادرة بعد سنتين ماذا 

سيحصل ؟!! 
طبعاً، وطبقا لمبدأ)حبة حبة( ستكون النتيجة أنه بعد سنتين سيكون لدينا 

مؤسسات حكومية منهوبه %100 ..
وبعد سنتين . . سيكون الشعب منهكاً و)معلوالً( من الجرع واألزمات.

لمكافحة  وط��ائ��رات��ه��ا  بدباباتها  اليمن  أمريكا  ستدخل   .  . سنتين  وب��ع��د 
"اإلرهابيين" اليمنيين.

وبعد سنتين .. ستكون السعودية قد أكلت نصف األراضي اليمنية الشمالية، 
طبعاً ل�)ترسيم الحدود..عشان ما حد يتهرب(.. والباقي عليكم.

أسال الله أال تنقضي هاتين السنتين إال وقد انتصرت الثورة الحقيقية)غير 
اإلصالحية(. وصحا الغافلون من نومهم الشديد ..و رحل كل "المبعسسين" 

وأصحاب المصالح.

تستقبل التوعية الثورية مشاركاتكم واقرتاحاتكم على
abjad2011@gmail.com:الربيد اإللكرتوني 

}-| عبدالحميد يحيى  |-{

}-| ضرار الطيب  |-{

َقالُـوا.. َوُقلَنا  {}
}-| "حوار حول الشعار" – "الحلقـة األولـى" |-{

بعد سنتين!

احترامه على  ولهذا فرض  نفسه  إنه شعب عظيم يحترم 
حقق  وق��د  يريد  ما  تحقيق  من  وسيتمكن  الشعوب  بقية 
الشعب  ه��و  ه��ذا  القليل،  س��وى  يبَق  ول��م  والكثير  الكثير 
ميدان  إلى  األخير  خروجه  خالل  من  أثبت  ال��ذي  المصري 
من  أكبر  ثوري  وبزخم  النظير  منقطع  وحماس  بقوة  الثورة 
التي  ثورته  بداية  في  كان  ال��ذي  الثوري  والحماس  الزخم 
المحاكمة  قفص  إلى  وأوالده  نظامه  وأزالم  مبارك  أوصلت 
سماعه  وبمجرد  الكلمة  تعنيه  م��ا  بكل  مذلة  وضعية  ف��ي 
للحكم الذي صدر بحق مبارك وأبنائه ووزير داخليته حبيب 
جائر  حكم  فهو  والعادلي  مبارك  أبناء  ببراءة  قضى  العادلي 
حتى وإن حكم بسجن مبارك؛ ألن المجرمين وصناع الموت 
إذا لم يحاكموا ويعاقبوا ويموتوا فال حياة للشعب مع بقاء 
صناع الموت والقتلة وهذه هي الحقيقة التي لم نستوعبها 
َياْ  َحَياٌة  الِْقَصاِص  ِفي  )َولَُكْم  لنا  قال  الله  أن  اليمن رغم  في 

أُولِْي األَلَْباِب( .
أك��ت��ب ه��ذه ال��س��ط��ور م��ع ه��ذا ال��ح��دث ال��ث��وري المهم 
والعظيم الذي يجري في أرض الكنانة مصر بلد الثورة منذ 
اليمن  في  ويجري  ج��رى  ما  على  وح��زن  أس��ف  وكلي  األزل 
الذي قبل بالتسوية التي لم يقبل بها الشعب التونسي وال 
الليبي وناهيك عن الشعب المصري العظيم الذي يعتبر أول 
عصا  يملك سوى  ال  وهو  سلمية  ث��ورٍة  في  ثائراً  شعب خرج 
موسى في مواجهة أكبر طاغوت ادعى الربوبية ولكنه انتصر 
الله  اختارها  التي  العظيمة  وبقيادته  وسلميته  بمظلوميته 
له وبتلك العصا التي يحملها موسى وضرب بها البحر بأمر 
إلهي لكنها كانت الضربة التي فتحت طريقاً للنجاة والنصر 
البحر  والغرق في عمق  والسقوط  والهالك  الثوار  للمؤمنين 
لفرعون وجنوده في آن واحد وال زال فرعون آية حتى اليوم 
لَِتُكوَن  ِبَبَدِنَك  يَك  ُنَنجِّ )َالَْيْوَم  الله  الطواغيت كما وعد  لكل 

لَِمْن َخْلَفَك َءاَيًة( لكنهم لم يعتبروا .
مفارقة عجيبة محزنه مبكية ومضحكه في آن واحد، وكما 
وأذعن  للتسوية  رضخ  شعٌب  يضحك(  ما  البلية  )شر  يقال 
للحصانة وها هو يذعن لتدخل أمريكي سافر، وانتهاك لجوه 

قتل  أم��ام  وب��ح��ره ويصمت  وب��ره 
وحشية  مجازر  في  جلدته  أبناء 

لهولها  وتبكي  اإلنسانية  جبين  لها  يندى 
المجرمين  وتحصين  اإلذع��ان  ول��وال  الغابات  في  الوحوش 
ما تجرأ األمريكان على قتل أبناء اليمن في عدة محافظات 
وعرفوا  اطمأنوا  األمريكان  ألن  الحربية؛  وبوارجه  بطائراته 
ويمنحه  ب��ل  ويسامحه  ال��ج��الد  يصافح  شعب  أم��ام  أنهم 
حصانة، وعجباً لهذا الشعب من شعب، ولثورٍة يراد لها أن 
الساحات  مأل  شعب  عجيبة  مفارقة  ال��درب،  عن  تنحرف 
من جديد بسبب تخفيف الحكم على مبارك وشعب يقف 
الثورة  عن  التخلي  وه��ي  السحيقة  الهاوية  مشارف  على 
في خطوة عجيبة  والشهداء  واألشالء  والدماء  والتضحيات 
وغريبة تدفعه إليها القوى العاشقة للمناصب والمال، ترى 
الساحات،  إخ��الء  صراحة  وبكل  إنها  الخطوة؟  ه��ذه  ماهي 
وإنهاء الفعل الثوري بعد تجميده منذ توقيع المبادرة، فيا 
وتراجع  إخالء  موقفه،  هذا  لشعب  العجب  والله كل  عجباً 
يخرج  وبين شعب  يذكر،  يحقق شيئاً  لم  أنه  رغم  وانهزام، 
جولته  في  أنه  رغم  عادلة  غير  محاكمة  بسبب  جديد  من 
الثانية من انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها من يريد، شعب 
وأحرق  والتنفيذية  التشريعية  المؤسسات  على كل  سيطر 
مقرات الحزب الوطني الحاكم ورمى به في مزبلة التاريخ 
واستعاد  إسرائيل  سفير  وطرد  اإلسرائيلية  السفارة  واقتحم 
سيادة وطنه وأوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل ورغم كل هذه 
الثورية لم يرَض عن نفسه ويسترخي بل ال زال  اإلنجازات 
يواصل نضاله وصموده الستكمال ما تبقى من أهداف ثورته 
وأبرزها معاقبة المجرمين وإزالة سيطرة العسكر التي تهدد 
المدنية،  ودولته  واستقراره  وحريته  وأمنه  وكرامته  ثورته 
والمؤلم  الحائر  السؤال  هذا  ؟  ومتى  ؟  شعبنا  يصحو  فهل 
وال  اليمن،  في  األح��رار  الثوار  جميع  وي��ؤرق  يؤرقني  ال��ذي 
أملك إال ترديد كلمات لشاعر اليمن الكبير الراحل عبدالله 

البردوني .
متألم مَم أنا متألم حار السؤال وأطرق المستفهُم

إلى شباب الثورة من كل المكونات في كل 
المحافظات .. 

والسجون  االستثنائية  المحاكم  إلــغــاء  تــم  هــل 
الخاصة أم ازدادت؟

بقتل وإصــابــة  تــم مــالحــقــة كــل مــن تسبب  هــل 
أبناء  واحتجاجات  السليمة  الثورة  في  المشاركين 
الجنوب وحروب صعدة وهل تمت محاكمتهم ولو 
محاكمة صورية كما حدث في مصر أم تم منحهم 

وسام الحصانة؟
هل تم حل قضيتي صعدة والجنوب أم تم تفجير 
حروب داخلية جديدة وبعناوين طائفية ومذهبية 

ومناطقية؟
والقومي  السياسي  الخوف  جهازي  الغاء  تم  هل 
نشاطهما  لزيادة  أجانب  بخبراء  تطعيمهما  تم  أم 

القمعي؟
هـــل تـــم إعـــــادة حـــقـــوق الــمــواطــنــيــن واألراضـــــي 
المنهوبة وكذلك إعادة ما تم نهبه من المال العام 

أم أصبحت الحبل على الغارب كما يقولون؟
هل تم إعادة المؤسسات العسكرية واالمنية إلى 
ملك الشعب أم تم توزيعهما بين العائلة الحاكمة 

من جديد وتطعيمها بعناصر طائفية حزبية؟
سريع  تدهور  أم  قوي  وطني  اقتصاد  بناء  تم  هل 
وفضيع لالقتصاد وارتفاع جنوني لألسعار وتالعب 

بالمواد الغذائية والمحروقات؟
أم  نحلم  مدنية كما كنا  حكومة  في  أصبحنا  هل 

حكومة عسكرية مائة بالمائة؟
إسقاطه  أجل  من  خرجنا  الذي  النظام  سقط  هل 
من  أوضــاعــه  ترتيب  إعــاد  أم  واشكاله  رمــوزه  بكل 

جديد؟
كانت هذه مطالب شباب الثورة وما زالت . لكن 
جنود  قبل  من  الساحة  من  الخيام  رفع  يتم  اليوم 

الفرقة األولى مدرع وحلفائه من حزب االصالح
تريدون  أم  الثورة  شباب  يا  اآلن  انتبهتم  فهل   

..............................؟

أما آن للشعب أن يصحو ؟ {}
}-| أبو مالك )يوسف الفيشي( |-{

الطواغيت،  ليحرق كل  ينفجر  بركان  الثورة 
ــــقــــافــــات وســــيــــاســــات  ومـــــــا خــــلــــفــــوا مـــــن ث
ال  الذي  البركان  ذلك  هو  وممارسات، فالثائر 
واالستبداد،  واإلقــصــاء  الظلم  يــرى  حين  يهدأ 
البشر  البراكين من  لتلك  اتحاد  إال  الثورة  وما 
التي تسحق الطغاة؛ لتعيش بكرامتها وحريتها 
ــي ثــــورة  شعبية،  ف ــن يــكــون اإلنـــســـان ثـــوريـــاً  ل

مخلصاً لها، صادقاً معها، ووفياً لها ما لم يكن ثورياً قبلها ومتناسقاً معها، وإن الراكبين  ألمواج الثورة من 
االنتهازيين النفعيين يمثلون جرثومة الثورة التي تفتك بالجسد الثوري لتميته، وهم جرثومة كل انتفاضة، 

وهي سبب الفشل في أي نهضة وفي أي تغيير ينشده المجتمع الثوري الذي ال يرضى بالهوان واالستبداد. 
القمعية  السياسات  تلك  يمارسون  أنفسهم  تجدهم  ما  سرعان  التغيير  ألمــواج  الراكبين  االنتهازيين  إن 
واالستبدادية حينما تتحقق مصالحهم، ويتمكنون من التقاط أنفاسهم، واالنقضاض على الثورة الشعبية؛ 

ليفتكوا بها. 
إن الثوري هو ذلك الثائر األيدلوجي الذي يثور على نفسه أوالً ليخلصها  من كل سوء ويمحو عنها كل براثن 
العبودية والهوى والشهوات السلبية، ويحرر عقليته من كل التبعيات التي تقيده في شخصيات ال تعترف 

بحرية اإلنسان وكرامته. 
أما من خرج من رحم أطع األمير وإن ......... ، وإن ........ فأنى لمثله أن يكون ثورياً 

الثائر الحق 


