
شهدت محافظة تعز اليمنية 
الثالثاء الماضي احياء الذكرى 
الحرية  ساحة  لمحرقة  األول��ى 
5 من   / ف��ي 29  ال��ت��ي وق��ع��ت 
العام الماضي وخلفت عشرات 
ال���ق���ت���ل���ى وال����ج����رح����ى وذل����ك 
أمنية  ق��وات  اقتحمت  عندما 
الموالي  الجيش  من  ووحدات 
الله  عبد  علي  السابق  للرئيس 
بوسط  االعتصام  ساحة  صالح 

المدينة.
تجمعت  الثالثاء  مظاهرات 
ف�����ي م�����راك�����ز م����ت����ع����ددة ف��ي 
انطلقت  األول����ى  ال��م��دي��ن��ة.. 
منطقة  في  سوفتيل  جولة  من 
ساحة  إل��ى  اتجهت  ال��ح��وب��ان 
الحرية، فيما انطلقت المسيرة 
الثانية من جولة وادي القاضي 
ح��ت��ى س���اح���ة ال��ح��ري��ة ون��ف��ذ 

ال��م��ش��ارك��ون ف��ي ال��ت��ظ��اه��رات 
احتجاجا  احتجاجية  وق��ف��ات 
والقصف  عنف  اع��م��ال  على 
ال��ت��ي ت��ع��رض��ت ل��ه��ا ت��ع��ز اب��ان 

الثورة.
المسيرتان  وص���ول  وع��ق��ب   
انطلقت  ال��ح��ري��ة  س��اح��ة  ال���ى 
مسبوقة  غير  ح��اش��ده  مسيرة 
لمئات االالف من المتظاهرين 
وان��ص��ار كال  اع��ض��اء  يتقدمهم 
للقوى  ال���ع���ام  ال��م��ل��ت��ق��ى  م���ن 
الثورة  ان��ق��اذ  وجبهة  الثورية 
المحافظة  م��ب��ن��ى  ال���ى  ب��ت��ع��ز 
بسرعة  ال��س��ل��ط��ات  ل��م��ط��ال��ب��ة 
اقالة المتهمين من قبل شباب 
محرقة  وراء  بالوقوف  ال��ث��ورة 
ال��س��اح��ة وع��ل��ى راس��ه��م امين 
نائب  المحلي  المجلس  ع��ام 
المحافظ - محمد احمد الحاج 
وعبد الله أمير ومحمد منصور 
المحافظة،  وك��ي��ال  ال��ش��واف��ي 

بهتافات  المتظاهرون  وهتف 
ت���ط���ال���ب ال���م���ح���اف���ظ ب��ع��زل 
ومحاكمة القتلة والمجرمين..
هتافات  المتظاهرون  وردد 
المتورطين  بمحاكمة  ت��دع��و 
القتل  أع��م��ال  و  ال��م��ح��رق��ة  ف��ي 
ال���ت���ي ط���ال���ت ال��م��ت��ظ��اه��ري��ن 
كما  ال��ث��ورة،  خ��الل  السلميين 
ن����دد ال���م���ت���ظ���اه���رون ب��ق��ان��ون 
الخليجية  والمبادرة  الحصانة 
الثورة  مواصلة  على  مؤكدين 
حتى تتحقق اهدافها كامله غير 
اتجهت  ذلك  عقب  منقوصة.. 
المسيرة لعمل وقفة احتجاجية 
هي االولى من نوعها امام بوابة 
هتف  حيث  الجمهوري  القصر 
النظام  ب��اس��ق��اط  ال��م��ش��ارك��ون 
والمجرمين  القتلة  ومحاكمة 
حتى  المسيرة  تحركت  بعدها 
امام مبني مديرية  الى  وصلت 

تزامنا مع الذكرى األولى لجريمة محرقة 
وتكتل  الصمود  شباب  حركة  اقامت  تعز 
احرار للتغيير الثالثاء الماضي ندوة قانونية 

استمرار  تعز..  »إحياء محرقة  تحت شعار 
الثوري«  للفعل 
كل  الندوة  أحيا 

وجيش  ج��رح��ى  م��ن  ال��ع��ش��رات  اعتصم 
الثالثاء  ال��وزراء  رئاسة  زاوي��ة  أم��ام  الثورة 
بتضميد  م��ط��ال��ب��ي��ن  م���ج���دداً  ال��م��اض��ي  

جراحهم وإعادة صرف مستحقاتهم.
باسندوة  حكومة  طالبوا   الثورة  جرحى 
بتسوية أوضاعهم ومعالجة جراحهم أسوة 

بالجرحى المحسوبين على ثورة األحزاب ،  
لسان حالهم  : الدموع وحدوها ال تضمد 

جريحاً وال تشفي علياَل.
الجيش الثوري : أيضاَ نظم اعتصاماً في 
المكان نفسه للمطالبة بصرف مستحقاتهم 
المنهوبة والمجمدة منذ أكثر من خمسة 

المنظمين  المنقطعين  وإعادة  شهراَ  عشر 
إلى الثورة إلى وحداتهم العسكرية.

المنظم  الوطني  والجيش  الثورة  جرحى 
إل�����ى ال�����ث�����ورة ، 
ال����ذي����ن وق���ف���وا 

تزامنا مع الذكرى األولى لمحرقة ساحة 
الحرية بتعز نظم أبناء تعز وأبناء المناطق 
للشموع  مسيرة  والمستقلين  الجنوبية 
الثالثاء  مساء  بصنعاء  التغيير  بساحة 

الماضي 
جابت هذه المسيرة أرجاء ساحة التغيير 
تعز  محرقة  بأن  المشاركون  أعرب  حيث 
األحرار  وعقول  قلوب  في  عالمة  ستبقى 
في  ع��ار  وصمة  ستظل  جريمة  ه��ذه  وأن 
جبين النظام الفاسد، مؤكدين أن تعز لم 
قلوبهم  في  ثورة  اشتعلت  ولكنها  تحترق 

ينسوا  ل��ن  وأن��ه��م 

ال��م��ش��ارك��ي��ن ف��ي مسيرة  ب��ع��د ع���ودة 
اللجنة  لها  التي دعت  الماضي  الثالثاء 
حزب  م��ن  مجاميع  قامت  التنظيمية 
طائفية  ش���ع���ارات  ب��ت��ردي��د  اإلص�����الح 
شباب  مخيمات  بعض  على  واالعتداء 

الصمود.
إل��ي��ه ان االع���ت���داءات تاتي  ي��ش��ار  م��ا 
نتيجة  الصمود  شباب  مخيمات  ال��ى 

ال��ت��ح��ري��ض ال��م��س��ت��م��ر ف���ي وس��ائ��ل��ه��م 
اإلعالمية.

الشعارات التي كانت تردد:
يقلع  اإلص��الح  وينك  وينك  حوثي  )ي��ا 
السوري  دم  اي��ران  وال  الحوثية  عينك، 
ثورتنا  اي��ران  وال  حوثية  ال  مجان،  مش 

ثورة أخوان(
هذه الشعار وما شابه ما خرج شباب 

التي  الرسالة  تلك  أج��ل��ه،  م��ن  اإلص���الح 
ايصالها،  التنظيمية  اللجنة  أرادت 
يعد  ل��م   )2012/5/29( الثالثاء  مسيرة 
سوى  ث��وري��ة  وم��ط��ال��ب  أه���داف  لديها 
قلع عين الحوثي، هذه الشعارات ترتفع 
خيام  ام��ام  من  مرورهم  أثناء  بحماس 

الصمود،  شباب 
وف�����ي ال��م��ق��اب��ل 
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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 -|-

تعز تؤكد استمرارها في العمل الثوري،  والثوار يجددون العهد والوفاء  لشهداء وجرحى المحرقة

 جرحى الثورة والجيش المنظم لها 

بساحة التغيير بصنعاء

أقامها شباب الصمود وأحرار للتغيير..

ندوة قانونية تحيي الذكرى االولى لجريمة محرقة تعز

نظمها الملتقى العام للقوى الثورية

ندوة سياسية حول معوقات وضمانات الحوار الوطني

  الدكتور الحكيمي: استهداف محافظة تعز لم يكن بمحض الصدفة، 
والمبادرة الخليجية بمثابة نهاية المشهد لالنقضاض على الثورة الشبابية

  المقالح / من ضمانات الحوار هو أن نقبل باآلخر ال مغالطة وال إسقاط 
الواجب وال ذر الرماد في العيون.

  الدكتور الكوري: أتت المحرقة في سياق عمل منظم ومستمر إلجهاض 
الثورة الشبابية وإخالء الساحات وهذا العمل الزال مستمرا حتى اليوم 

   الخيواني/ المبادرة جعلت نفسها فوق الدستور كما أن الموقعين عليها 
لم يرتقوا إلى الحس الوطني ليوظفوها في صالح الوطن

 تعز:  في ذكرى المحرقة.. الملتقى العام  وجبهة انقاذ الثورة

تأكيٌد على االستمرار في  الخيار الثوري، ومطالبات بإقالة نائب ووكيل المحافظ ، ودعوات لمحاكمة القتلة والمجرمين 

مجاميع من االصالح تفرز سمومها العنصرية في ساحة التغيير، وتعتدي مجددا على بعض مخيمات شباب الصمود

استحقاقات ثورية وآذان صماء

مسيرة شموع لتعز وأخرى تؤكد على استمرار العمل الثوري

}-|  تقرير| فضل النهاري   |-{
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المشروع  على  يغطي  ان  جاهداً  يحاول  من  أس��وأ  ما 
تضليليه  تصريحات  خ��الل  م��ن  اليمن  ف��ي  االم��ري��ك��ي 
اعالميه  وب��رام��ج  اليمن  ف��ي  أمريكي  تدخل  أي  تنفي 
وكتابات صحفيه تتحدث عن اخطار وهميه لشد انضار 
الشعب الى السراب لكي ال يبصر ابناء الشعب االخطار 
وكل  الجميع  تدهم  التي  والحقيقية  والكبيرة  العارمة 
الى عمليات  االمر  بل وصل  ويتوسع  يكبر  والخطر  يوم 
الجمهورية عمليات  أمريكية يوميه في كل محافظات 
متنوعه ما بين عمليات استطالعيه عبر طلعات جويه 
بالطائرات األمريكية لرصد اهداف مستقبليه وعمليات 
وشبوه  وابين  والجوف  م��أرب  في  استهداف  و  قصف 

والبيضاء كان اخرها اليوم.
اليوم  األمريكية  العمليات  هذه  توسع  هو  والجديد 
بوصولها الى محافظة حضرموت مشروع عدوان غاشم 
اجرامي غير مسبوق وصل الى مستوى الحرب الشاملة 
جنراالت  السنة  وعلى  االع���الم  وس��ائ��ل  ف��ي  والمعلنة 
باسندوة  حكومة  ومازالت  المحتل  االمريكي  الجيش 
على  تغطي  ان  تحاول  الوطنية  تدعي  حزبيه  وقيادات 
الشمس عبثا وزورا وبهتانا انه كذب مفضوح بل اوسخ 
من  لتجعل  الوطنية  تدعي  جهات  تنطلق  ان  ك��ذب 
امريكا  تشنها  أمريكية  ح��رب  على  ق��ذرا  غطاء  نفسها 
واغبياء  حمقى  انهم  الضحية  هو  وشعبهم  بلدهم  على 
ودجالين واغرب من هذا عندما يحاول بعض البسطاء 
األمريكية  ال��ح��رب  ان  رغ��م  يسمعونه  بما  يقتنعوا  ان 
كل  االطفال  حتى  اليمن  ابناء  لكل  ملموسه  اصبحت 
التي  المجازر  الطيران االمريكي ويرون  الناس يسمعون 
عبر  البر  وف��ي  طائراتها  عبر  الجو  من  امريكا  ترتكبها 

مدنيين وعسكريين  اليمنيين  ليستهدفوا  من جندتهم 
الذي يسيطر على معظم  الركود  االمر هو  والغريب في 
فمتى  المستهدفين  ه��م  ليسوا  وكأنهم  اليمن  اب��ن��اء 
لمواجهة  ويتحرك  وجنوبه  شماله  في  الشعب  يصحو 
ومقاومة هذا العدوان وادواته في الداخل بكل الوسائل 

واالساليب.
يجب ان نصحو ونتحرك قبل فوات األوان واستحكام 
بنصركم  تنتظرون  ماذا  الناس  ايها  علينا  االعداء  قبضة 
تحمشكم كأنكم كما  حمية  او  يجمعكم  دين  اما  ربكم 
المتخاذلين  السالم وهو يخاطب  قال االمام علي عليه 
غمره  في  الموت  من  كأنكم  يخاطبنا  وكانه  عصره  في 
انتم بركن  بثقه وما  انتم لي  الذهول في سكره ما  ومن 
جمعت  فكلما  رعاتها  ضل  كإبل  اال  انتم  ما  بكم  يمال 
من جانب انتشرت من جانب اخر تكادون وال تكيدون 
وتنتقص اطرافكم فال تمتعضون وال ينام عنكم وانتم في 
غمرة ساهون غلب والله المتخاذلون ايها األحرار لماذا 
يكفينا  اما  واهانتنا  وقتلنا  احتاللنا  من  اعداءنا  نمكن 
لماذا  فلسطين  وابناء  والعراقيين  باألفغانيين  عملوه  ما 
ان  بسيطة  بأشياء  ويمكننا  مواتيه  والظروف  نتحرك  ال 
نحمي انفسنا واقل ما يمكن ان نعمله وهو في متناولنا 
هو ان نحول ثورتنا الشعبية الى ثورة لمواجهة الحرب 
الواسع  الشعبي  والتحرك  علينا  تشنها  التي  األمريكية 
والسخط العارم الصادق هو الذي سيحمينا من العدوان 
االمريكي وادواته الداخلية ومنها النظام القائم العميل 

الذي اصبح جزءا ال يتجزأ من هذا العدوان.
 علينا ان نصرخ في وجوههم وننشر السخط ضدهم 
في  الله  علمنا  ال��ق��وه كما  اع���داد  ال��ى  الشعب  ون��دع��و 

ك��ت��اب��ه ون��ح��م��ل ال���س���الح اذا 
اردنا ان نسلم شرهم فلنمشي 
الذين  فهم  هم  قاعدتهم  على 

فاحمل  السالم  اردت  اذا  يقولون 
ث���ورة على االح��ت��الل  ث��ورت��ن��ا  ت��ك��ون  ال��س��الح وان 

ولن  سنندم  وعندها  ويذلنا  علينا  يستحكم  ان  قبل 
البكاء وسترى نساءنا  ينفع  الندم وسنبكي ولن  ينفعنا 
لن  والتضرع  االمريكيين  الجنود  اق��دام  ام��ام  تتضرع 
وافغانستان  العراق  في  عملوا  كما  سيعملون  بل  ينفع 
وجد  بعزم  االحتالل  لمقاومة  وننهض  سنتحرك  فمتى 
بالجد وال  اال  الحق  ونجنب شعبنا كل هوان فال يدرك 
يمنع الضيم الذليل كما قال امير المؤمنين ان االوطان 
المدقع  مال  راس  فهي  الخطابة  اما  بالدم  اال  تتحرر  ال 
ونصرخ  نغضب  ال  فلماذا  الشعب  يحمي  ال  والشجب 
في وجوههم السنا نمتلك سالحا فعاال هو السخط الذي 
عشر  قبل  حسين  السيد  ق��ال  كما  االمريكيون  يخافه 
الى  االمريكيين  الجنود  دخ��ول  ب��داء  ان  ي��وم  سنوات 
اليمن وبدأت الحمله اإلعالمية ضد اليمن قال رضوان 
تنادوا  ان  الصرخة  تملكون  ألستم  اصرخوا  عليه  الله 
على  اللعنة  إلسرائيل  الموت  ألمريكا  الموت  اكبر  الله 
اجتماع  وفي كل  في كل جمعه  لإلسالم  النصر  اليهود 
فلنقم بكتابة الفتات كبيره فيها هذا الشعار في منازلنا 
ومدارسنا واين ما وصلت ايدينا ونثقف انفسنا بالقران 
اتجاه  للمواجهة في كل  الله ونرص صفوفنا  الى  ونعود 
واال فان النتيجة هي الذل فو الله ما غزي قوم في عقر 

دورهم اال ذلوا.

لم تعد تخفى على الكثير أطماع الغرب اللعين 
ل��ع��اب مخططاته  وس��ي��ل  االح��ت��الل��ي��ة  وش��ه��وات��ه 
ال��م��م��ه��دة الف���ت���راس ث�����روات األم����ة اإلس��الم��ي��ة 
فالغرب  واإلسالمية  العربية  البلدان  وم��ق��درات 
ممثاًل بأمريكا واسرائيل ال يتوانى عن إظهار مدى 
ويالته  م��ن  ال���ذي  ومخططه  بمشروعه  تمسكه 
ونسف  الطبيعية  ثرواتها  ونهب  بلداننا  احتالل 
وتمزيق  والتاريخية  والثقافية  الدينية  هويتها 
التي  البلدان  أبناء هذه  التي تجمع  روابط األخوة 
حكوماتها  وخضوع  حكامها  تسليم  كاهلها  أثقل 
لبرامج تنفيذ هذه المخططات الغربية، ومن أجل 
ذلك استعمل الغرب كل ما يمكن استخدامه من 
األسلحة )ذات النضيرة العربية( في سبيل إنجاح 
النموذجان  ف��ي  ممثاًل  المشروع  غير  مشروعه 
الغرب  أشعل  حيث  والعراقي،  األفغاني  المؤلمان 
فتيل القاعدة الطالبانية في افغانستان واستخدم 
ذري��ع��ة ال��ن��ووي ال��ص��دام��ي ف��ي ال��ع��راق، وهكذا 
المستبعد  غير  الحبيب  ليمننا  بالنسبة  األم��ر 

نرى  فنحن  الغربي،  المخطط  أسلحة  فوهات  عن 
لغرس  الغربي  التوجه  األخيرة  اآلون��ة  في  السيما 
التقى  اليمنيين، وكذلك  القاعدة في نفوس  خطر 
األمريكي  الالإنساني  بالحرص  الوفاقي  اإلع��الم 
الشديد الحرص على مكافحة ما يسمى باإلرهاب 
بمدى  اليمنيين  إق��ن��اع  وم��ح��اول��ة  ال��ي��م��ن،  ف��ي 
خطورة هذا اإلرهاب القاعدي )الذي من مصلحة 
المؤتمرات  أمريكا توسعه( وفي سبيل ذلك تعقد 
واالجتماعات بين سفراء حرب التطهير األمريكي 
)الرحيم بالقاعدة( وبين حكومة الوفاق الجيرالدية 
التي جمع بينها وبين السفيه األمريكي عالقة زواج 
)بالمنظور األمريكي( مثلي كاثوليكي باركه حضور 
ذلحين،  األمريكان  )ساعة  زفة  وقع  على  خليجي 
وأهل اليمن غافلين( فأصبحت القنوات الرسمية 
إحداثيات  وتبث  النظرية  هذه  دعم  في  تتفانى 
ودعم  ومسمع  مرأى  على  التآمر  فيتم  نهار،  ليل 
مواجهة  مسمى  تحت  )بافيرستاين(  حكومة  من 
الخطر الذي يهدد اليمنيين والذي تشفق أمريكا 
علينا من ويالته كما أشفقت على بلدان أخرى في 
وشفقتها  رحمتها  آث��ار  ت��زال  ال  والتي  سابق  وقت 

مالزمة  المزعومة(  الحرية  تمثال  من  )المستمدة 
النمو  هو  االنتباه  يشد  ما  ولعل  البلدان،  لتلك 
المتسارع لبيع القاعدة الذي يتكاثر بشكل ملفت 
يتزامن مع شدة اإليعاز األمريكي والوفاقي بضرورة 
األم��ري��ك��ان يسعون  وأن  اإلره����اب  ه��ذا  م��واج��ه��ة 
إلنقاذنا وتخليصنا من هذا اإلرهاب الذي تدعمه 
الذي تمقته أمريكا، والذي ما هو إال  عفواً أقصد 
ذريعة الحتالل اليمن إن لم يكن اآلن محتاًل فعاًل.
وبالتالي يعبد ويفتح أمام هذه الجهود الغربية 
إنساناَ  اليمنية  السيادة  انتهاك  طريق  ال��رؤوف��ة 
التي  ال��رؤوف��ة  الجهود  بأنها  وب��ح��راً  وج��واً  وأرض���اً 
شريط  قص  أعتبره  ال��ذي  االنفجار  معها  يتزامن 
تفتتح به مرحلة أخرى من مشروع عرقلة اليمن، 
وقت  في  وقع  الذي  السبعين  ميدان  انفجار  إنه 
بالوحدة  لالحتفال  ال��م��ي��دان  فيه  يتأهب  ك��ان 
ب��راءة  باسمها  المتغنين  من  المتبرئة  المظلومة 

الذئب من دم ابن يعقوب.
وأصبحت  محتواها  من  أفرغت  التي  ال��وح��دة   
لدى البعض كلمة حق يراد بها باطل، ال سيما وأن 
االنفجار  إنه  باسمها،  امتألت  الكروش  من  الكثير 

على  المتألم  المجهول  الجندي  ضريح  هز  ال��ذي 
الوحدة المعلوم له بالرغم من شدة الصمت النافي 
والمتسائل  الوطن،  على  المحاكة  المؤامرة  إشاعة 
والداعم  المخطط  وعن  والمكان  التوقيت  سر  عن 
والمنفذ والمستفيد والمسهل والمتمالئ والشريك 
ال��ذي  المجهول  الجندي  والمتمم..،  بالواسطة 
على  ي��ن��ام  بينما  ضريحه  سكينة  االن��ف��ج��ار  عكر 
البيت  أرك��ان  شخيره  يهز  العين  قرير  أوباما  إث��ره 
األمريكيون  يكابده  م��ا  أنكر  ال  هنا  وأن��ا  األب��ي��ض، 
ال��ذي لم  ال��س��اع��ون لتخليصنا م��ن ه��ذا اإلره���اب 
ما  أنكر  أن  الله  ومعاذ  منه،  أفغانستان  يخلصوا 
شبح  من  تخليصنا  سبيل  في  األمريكيون  يقاسيه 
آث��ار  ن��رى  فنحن  نعم  وم��آس��ي��ه.  اإلره����اب  وخ��ط��ر 
حربهم وتطهيرهم لإلرهاب التكاثر بحسب الرغبة 
التي تعتبر مفخرة  األمريكية، ومن تلك االنجازات 
لحكومة باجيرالد )المحتلة أمريكياً( ما تم تحقيقه 
نفس  م��ن  األب��ري��اء  الجنوبيين  ألرواح  تطهير  م��ن 
حمام  من  الجنوب  سماء  تطهير  وكذلك  الحياة، 
ترشه  باستعمال مطهر واشنطن  والوحدة،  السالم، 
المنازل  وأسطح  ج��دران  على  طيار  بدون  طائرات 

الجنوبية، وكذلك تطهير الجيش اليمني من أفراده، 
إنجاز عظيم لألمريكيين  ما سمعنا عنه من  وأيضاً 
اليمنية  الزهور  بعض  بكارات  بتطهير  قاموا  الذين 
الذي يسكنها(  القاعدي  اإلرهاب  ربما من واليات 
بعملية  لتقوم  الغربية  الساحات  استخدام  وك��ذا 
أن  شك  وال  اليمنية..الخ،  البحار  وتطهير  تفتيح 
هذه الجهود ستستمر حتى تحتل اليمن عن طريق 
التطهير، وال عجب أننا قد نرى في األيام القادمة 
وما  سالمتنا،  على  الحريص  الغربي  التطهير  دمار 
وناسفة  متفجرة  مطهرات  استخدم  من  يصاحبه 
والمدارس  والسيارات  األس��واق  تطهير  على  تعمل 
وفي  و.....ال���خ،  والميادين  والطرقات  والمساجد 
ظل عمليات التطهير الغربي التي تدعمها منظفات 

وآالت رش حديثة ومتطورة.
 وختاماً أتساءل عن إمكانية خروج اليمنيين من 
أما  اإلعالمي!!  التعتيم  وزنزانات  الصمت  سجون 
آن أوان مواجهة هذا التطهير األمريكي المتناغم 
الطاهر  يمننا  يهدر  ال��ذي  القاعدي  الباروت  مع 
الغربية  األوب��ئ��ة  بعض  م��ن  إال  المطهر  ال��ط��ه��ور 

والجراثيم الوفاقية واألوساخ الخليجية!!!.

الشجب ال يحمي الشعب }-|  أبو مالك الفيشي  |-{{}

اليمن بين فتيل التفجير وحرب التطهير {}

} -  أمل الشامي - {

} -  خير الله الصيفاني  - {

ما كان لليمن أن تكون عالة على المجتمع الدولي 

ال��ث��روات  م��ن  تملك  وه��ي  الخليج  دول  على  وال 

يغنيها ويجعلها في أحسن حال وفي  ما  المتنوعة 

نتاج  غير  من  النظام  عندما كان  لكن  مجال،  كل 

رهينة  اليمن  ص���ارت  إقليمي  ن��ت��اج  ب��ل  الشعب 

ينهبون  والغرب  الخليج  لدول  ومصيرها  بثرواتها 

هي  التي  مساعداتهم  يقدمون  وبالمقابل  ثرواتنا 

ملك لنا في األصل لنصير مرتهنين مرة أخرى لهذه 

الدول بحجة المساعدات والدعم الوهمي المقدم 

يسعون  م��ن  ب��ط��ون  انتفاخ  إال  منه  ن��رى  ال  ال���ذي 

وراءه.

ال����دول ال��م��ان��ح��ة أو أص��دق��اء ال��ي��م��ن ت��ح��ت أي 

وضعه  من  إنقاذ  لليمن  نرى  لن  تجتمع  كان  اسم 

من  م��زي��داً  العكس،  على  ب��ل  السيئ  االق��ت��ص��ادي 

من األطماع  وبالمقابل مزيداً  االستعباد واالرتهان، 

اعتبار  ع��ن  بعيداً  ال���دول  تلك  لمصالح  وتحقيقاً 
مصلحة اليمن بأي شكل من األشكال 

اليمن ليست بحاجة لمساعدات، ليست بحاجة 
أحضانها  في  غريقاً  تجعله  التي  ال��دول  تلك  لدعم 

ومرتهناً لمصالحها.
اليمن بحاجة الستغالل ثرواته ومقدراته وطاقات 
ال��دي��ون  ب��أغ��الل  مثقل  غ��ي��ر  ح���راً  لينهض  أب��ن��ائ��ه 
لنهضة  ك��اٍف  ث��روات  من  بلدنا  في  فما  وفوائدها 
من  اليمن  واخ��راج  يجب  استغلت كما  إن  حقيقة 
هذا الوضع الذي تمر به اعتماداً على أبنائه بعيداً 
سوء  تبرهن  ما  دائ��م��اً  التي  اإلقليمية  القوى  عن 
استنقاذه  باسم  ومقدراته  لليمن  واستغاللها  نيتها 
وم��س��اع��دت��ه ل��ل��خ��روج م��ن أزم��ت��ه، ف��ال��دول التي 
من  تخلو  ال  اليمن  أص��دق��اء  مؤتمر  في  اجتمعت 
مطامعها في اليمن بشكل من األشكال فنتمنى أن 
يعي الشعب اليمني حقيقة ذلك الدعم الذي إنما 

هو استعباد لهم ال استنقاذا لحالهم. 

بها  ج��اء  التي  السامية  المبادئ  أرق��ى  من 
اإلسالم وسبق بها أمم العالم.

بين  تمييز  ب��ال  ال��ن��اس  بين  ال��م��س��اواة  ب��دأ 
الحاكم والمحكوم واألسود  أو  الغني والفقير 
وال  الحقوق  في  الناس  بين  فرق  ال  واألبيض 
يتميز أحد من الناس على آخر إال بتقوى الله 

عزوجل والعبادة والطاعة والعمل بالدين.
ق��ادرة  فإنها  العربية  األم��ة  ت��وح��دت  ف��إذا 
الكفر  م��ن  ال��ع��رب��ي��ة  األراض����ي  تطهير  ع��ل��ى 
وجمعتنا  توحدنا  لو  والمعاصي،  والفسوق 
كلمة واحدة لقويت مكانتنا، ألن في الوحدة 
قوة، وألصبحنا يداً واحدة قادرة على الوقوف 
ف��ي وج���ه ال��ج��ب��روت وال��ط��اغ��وت، ول��ح��ررن��ا 
ال��م��س��ج��د األق��ص��ى م��ن األغ����الل وال��ح��ص��ار 
بحياة كريمة،  ولنعمنا  الصهيوني،  اليهودي 
اإليمان  يجمعنا  أم��ة  نكون  ألن  أحوجنا  وم��ا 

واإلخالص والمحبة.

اليمن بين االستعباد واالستنقاذ  {}
}-|  شيماء القحوم  |-{}-|  الرضا الشرفي  |-{

نظمها الملتقى العام للقوى الثورية

ندوة سياسية حول معوقات وضمانات الحوار الوطني
تفاصيل

تحت شعار من أجل حوار جاد ومسئول نظم الملتقى العام للقوى 

الثورية صباح االربعاء الماضي 30مايو ندوة سياسية تحت عنوان 

عبد  والصحفي  الكاتب  فيها  تحدث  الحوار"  وضمانات  "معوقات 

الخيواني  المقالح،  محمد  والسياسي  والكاتب  الخيواني،  الكريم 

اليمني  الواقع  أن  إلى  ذاهبا  الحوار  معوقات  محاضرته  في  تناول 

التي  البلد  وقضايا  مشاكل  لتراكم  للحوار  معوق  أه��م  المعاش 

اليمكن الدخول إلى حوار جاد ومسؤول إال بعد حل تلك القضايا أو 

الجنوبية، وقضية  القضية  المقدمة  وفي  األقل،  بها على  االعتراف 

والوضع   " "المستقل  ال��ث��ورة  شباب  وض��ع  تهامة،  صعدة،قضية 

القانوني للمبادرة الخليجية، والتدخل الخارجي.الخيواني لفت إلى 

أن حل قضايا الجنوب وصعدة وتهامة يتمثل في سرعة االستجابة 

لمطالبهم العادلة والشروع في تنفيذها، وإيقاف القصف اإلعالمي 

"منوها  السطور  لكاتب  "والتعبير  الحوثيين  ضد  والموجه  المنظم 

الى أن شروط أو"مطالب "الحوثيين والجنوبيين تعد ضمانة لنجاح 

الحوار، وعن شباب الثورة المستقلين قال: يجب ايقاف تهميشهم 

المتمثل في احالل شباب أحزاب اللقاء المشترك محلهم، ويجب 

ان يتحاور مع المستقلين المع شباب أحزاب اللقاء المشترك، وعن 

نفسها  جعلت  انها  اذ  المعوقات  احدى  عدت  لقد  قال:  المبادرة 

فوق الدستور كما أن الموقعين عليها لم يرتقوا إلى الحس الوطني 

من  الحكومة  تشكيل  بطريقة  معرضا  الوطن،  صالح  في  ليوظفوها 

اختارت  التي  والمشترك(  )المؤتمر  السياسية  المعادلة  طرفي  قبل 

الفساد  بين  تجمع  بحكومة  لتنتهي  للسلطة  والتقاسم  المحاصصة 

والفشل. 

الخيواني أشار إلى مأساة جرحى الثورة وكيف أن المنح العالجية 

توزع كما وزعت كراسي الوزارات!!،منوها إلى أن السعودية تلعب 

دوًرا معيًقا للحوار ليس بزج السلفيين والقاعدة في القتال مع أبناء 

التحريض والتعبئة  أنواع  الشعب فحسب بل وأيًضا بتمويلها لكل 

وممارستها وتوجيهها للحوار. وانتهى الخيواني إلى أنه بدون تجاوز 

ذلك، فلن نخرج إال بحوار يكرس التبعية والهيمنة الخارجية.

من جانبه قال محمد المقالح: إن من ضمانات الحوار هو أن نقبل 

باآلخر ال مغالطة وال إسقاط الواجب وال ذر الرماد في العيون، وإنما 

قبول حقيقي واعتراف حقيقي باآلخر المختلف معنا. المقالح طرح 

السياسية  بالقوى  تعترف  التقليدية  السياسية  القوى  هل  س��ؤاال: 

الجديدة على الخارطة؟! أم أنها تتعامل معها كقوى طارئة، مشيًرا 

إلى أنه البد من إعادة النظر في مساحة اآلخرين.واالعتراف بالقضايا 

االعتراف،  هذا  مخرجات  في  والجدية  حلها  على  والعمل  الكبيرة 

تزييف  المواطنين وعدم  وتأمين  األمن  استتباب  ان  إلى  باإلضافة 

األشياء وتشويش الرأي العام أهم ضمانات الحوار.

}-|  كتب/عبد الحميد الغرباني  |-{

ال  تفرقة في اإلسالم
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تعز: في ذكرى المحرقة

ندوة قانونية

مسيرة شموعاستحقاقات ثورية

مجاميع من اإلصالح
القاهرة سابقا والكائن قرب المدخل الشرقي 
هناك  المتظاهرون  ووق��ف  الحرية  لساحة 
الذي  المبني  ام��ام  الوطني  السالم  واعلن 
المعتدية  وال��ق��وات  القناصة  تمركز  شهد 
المحرقة  ي��وم  عصر  منذ  المحرقة  ي��وم  في 
الحرية  ساحة  الى  المسيرة  وص��ول  وعقب 
المسيرة  ختام  وفي  الوطني  النشيد  اذي��ع 
القي بيان عن الملتقى العام للقوى الثورية 
اكد  المحرقة..البيان  ذكرى  بمناسبة  بتعز 
عرفانا  ياتي  ال��ذك��رى  ه��ذه  اح��ي��اء  ان  على 
لتضحيات الشهداء والجرحى الذين سقطوا 
في هذا العمل الجبان والبربري وفي سبيل 
ق��ام��ت من  ال��ت��ي  ال��ث��ورة  اه����داف  تحقيق 
التسويات  ان  ال��ى  تطرق  البيان  اجلها.. 
السياسية لم تفض اال الى وضع اكثر سوءا 
واقتصاديا  سياسيا  األصعدة  مختلف  على 
االجنبية  التدخالت  عن  فضال  واجتماعيا 
خيار  ان  وعلى  اليمني  الشان  في  السافرة 
ال��ث��وار م��ن اجل  ال��ث��ورة ه��و خ��ي��ار  مواصلة 

تحقيق اهداف ثورتهم..

أستاذ  الحكيمي  الباسط  عبد  الدكتور  من 
والدكتور  صنعاء  بجامعة  الجنائي  القانون 
بجامعة  العام  القانون  أستاذ  الكوري  محمد 
صنعاء، حيث اوضح الدكتور الحكيمي على 
الجريمة  بتلك  تعز  محافظة  استهداف  أن 
تم  ان��م��ا  ال��ص��دف��ة  بمحض  يكن  ل��م  البشعة 
االول��ى  ال��ش��رارة  مثلت  لكونها  تعز  اختيار 
على  النظام  م��ن  وادراك���ا  الشعبية،  للثورة 
النيل من  ان اخماد صوت تعز سيمكنه من 

الثورة الشبابية.
تقديم  م��ن  عنه  ال��ح��دي��ث  وق��ال:م��اج��رى 
ليس  المحرقة  حول  قضائية  دع��اوى  ملفات 
دع��اوى  رف��ع  ش���روط  ان  للرماد،كما  ذر  اال 
دولية ليست متوافره في الوقت الحالي ولذا 
الى  الجناة  تقديم  اال  سبيل  من  هناك  ليس 
ومنعا  الضحايا  لحق  حفظا  وطنية  محاكمة 

لفرار المجرمين من العقاب 
واع��ت��ب��ر ال��دك��ت��ورال��ح��ك��ي��م��ي ال��م��ب��ادرة 

لالنقضاض  المشهد  نهاية  بمثابة  الخليجية 
الذي  االنقضاض  هذا  الشبابية،  الثورة  على 
بدأ عمليا بجمعة الكرامة 18 مارس وماتالها 
في  ال��ث��ورة  بحماية  المدعين  انضمام  م��ن 
ونشر  م��اي��و   29 تعز  محرقة  ال��ي  م���ارس   21
التي  المحافظة  ف��ي  المسلحة  الجماعات 
ش��وه��ت وج���ه ال��ح��ال��م��ة ت��ع��ز وع��اث��ت فيها 
ال��ج��رائ��م كجريمة  م��ن  اف��س��ادا، و غير ذل��ك 
مصنع الذخيرة بأبين والتي سقط فيها العشرا 

ت من الضحايا االبرياء
من جانبه اكد الدكتور محمد الكوري في 
الحالي"هدف  "السابق  النظام  بان  مداخلته 
م��ن خ���الل ارت���ك���اب ج��ري��م��ة ال��م��ح��رق��ة ال��ي 
عبر  فعال  م��اح��دث  وه��و  المحافظة  عسكرة 
نشر الجماعات المسلحة التي ادعت حماية 
الثورة في الوقت الذي كانت تعمل فيه على 
للعالم  وتظهرها  السلمية  الثورة  وجه  تشوية 
وان  السلمي  طابعها  ع��ن  خ��رج��ت  وك��ان��ه��ا 
مسلحة  ومواجهات  اقتتال  الي  تحول  االمر 
السيناريو  ه��ذا  ب��ان  واض���اف:  بالمحافظة، 
العاصمة  ف��ي  التغيير  س��اح��ة  ف��ي  ش��ه��دن��اه 
تصوير  فجرى  قليال  يختلف  وبشكل  صنعاء 
مجزرة  عقب  محسن  علي  ال��ل��واء  انضمام 
وثبت  ل��ل��ث��ورة  حماية  ب��أن��ه  ال��ك��رام��ة  جمعة 

العكس بعد ذلك.
ولفت الدكتور الكوري الى الثورة المضادة 
التي تشن حاليا على الشباب الحر والصامد 
التنظيمية  اللجنة  معتبرا  ال��س��اح��ات،  ف��ي 
هذه  في  ومتواطئة  شريكة  الشبابية  للثورة 
محارق  الي  الثوار  المضادة،وقادت  الثورة 
وبنك  ال��ث��ورة  ملعب  ع��دة كمجزرة  وم��ج��ازر 

الدم وشارع الجزائر وغيرها.
الندوة التي اثريت بالعديد من النقاشات 
واألطروحات اكدت على أن جريمة المحرقة 
بتعز  الحرية  ساحة  في  الثوار  بحق  البشعة 
حادثا  تكن  لم  2011م  مايو  من  ال29  مساء 
منفصال أو وليد حقد النظام على المطالبين 
ب��إس��ق��اط��ه واح����داث ال��ت��غ��ي��ي��ر، وإن��م��ا ات��ت 
ال  ومستمر  منظم  عمل  سياق  في  المحرقة 
الساحات  واخ��الء  الشبابية  ال��ث��ورة  جهاض 
عبر  اليوم  حتى  مستمرا  الزال  العمل  وه��ذا 
الجهود المحمومة ومحاوالت افراغ الساحة 

من الثوار.

جرائم النظام كما لن ُيثنيهم الوفاق.
الشعارات  العديد من  المشاركون  رفع 
المحرقة  وج��رح��ى  ل��ل��ش��ه��داء  وال���ص���ور 
مؤكدين من خاللها بأن إحياء محرقة تعز 

هو إحياء للثورة الشبابية.
من  ال��ث��ورة  ج��ذوة  أحيت  تعز  محرقة 
جديد وأعادت إلى قلوب الثوار وجددت 

فيهم شعارات الثورة في تلك المرحلة.
فقد قطع الثوار عهداً للشهداء بإسقاط 
وأك���دوا  ال��م��ؤام��رة  ك��ان��ت  مهما  النظام 
تضامنهم مع إخوانهم من أبناء محافظة 
أبين وذلك لما تتعرض له المحافظة من 

ضربات بموافقة واتفاق مشترك.
إنقاذ  السياق نظمت جبهة  وفي ذات 
مسيرة  الماضي  االثنين  السلمية  الثورة 
ش��ب��اب��ي��ة أك����دت م���ن خ��الل��ه��ا م��واص��ل��ة 
حتى  ال��ث��ورة  لشباب  السلمي  النضال 
تحقيق كامل أهداف ثورتهم وصوال إلى 

إرساء دعائم الدولة اليمنية الحديثة.
في  طالبت مجدداً  الثورة  إنقاذ  جبهة 
بيان لها باستقالل القضاء من المتنفذين 
وال��ع��س��ك��ري��ي��ن، وح����ول م���ا ي��ت��ع��رض له 
التفجيرات  تلك  قبل  من  وأبناؤه  اليمن 
السبعين،  ميدان  طالت  التي  اإلجرامية 
وكاًل من صعدة وأبين والمكال والجوف، 
كله  ذل��ك  مسئولية  ال��ب��ي��ان  حمل  فقد 
وشركاءه  والمشترك  وحلفائه  المؤتمر 
يكشف  محايد  تحقيق  إجراء  إلى  داعياً 
م��الب��س��ات ه���ذه ال��ج��رائ��م وم���ن يقف 

وراءها.
األخرى  تلو  المرة  الثورة خرجوا  شباب 
وفي كل مرة أكدوا استمرارهم في العمل 
اليمنية  ال��دول��ة  تحقيق  حتى  ال��ث��وري 
العدالة والحرية  القائمة على  المنشودة 

والكرامة لجميع أبنائها.
إال أنهم هذه المرة خرجوا كتأكيد ذلك 
والتنبيه إلى المخاطر التي باتت ُتحدُق 
آن واحد.. ال  بالوطن وشعبه وثورته في 
التي طالت عدداً  التفجيرات  سيما تلك 
من المدن اليمنية لم يكن لها من هدف 

ت���رى ش��ب��اب ال��ص��م��ود ي��ت��ح��ل��ون بصبر 
االنجرار  من  محذرين  النظير،  منقطع 
وراء المعارك الضيقة التي ال تخدم البلد، 
الجدير بالذكر ان عناصر تابعة لإلصالح 
بساحة التغيير يوم االحد الماضي قامت 
باالعتداء على أحد شباب أحرار التغيير 
إلى إصابته  ( مما أدى  المنتصر  ) أحمد 

بجروح بالغة..
شابها  وما  واالعتدات  الشعارات  هذه 
بعض  يطلقها  التي  األول��ى  المرة  ليست 
عناصر اإلصالح في محاولة منهم الفراغ 
قطعوه  ال��ذي  للوعد  ا  تنفيذ  الساحات 
تسمع  ان  غرابة  وال  االمريكي،  للسفير 
ف��ي ساحة  ت���ردد  ال��ش��ع��ارات  مثل ه��ذه 
لك  ك��ان  وإذا  بصنعاء،  والتغيير  الثورة 
يرددونها  الذين  أن تستغرب فمن هؤالء 
ما  ألنفسهم  ينسبون  الوقت  نفس  وفي 
لغيرهم.  أن��ه  الماضية  الشهور  أثبتت 
ه���ؤالء ال��ذي��ن ارت��ف��ع��ت أص��وات��ه��م بتلك 
على  دلت  أن  التي  الطائفية  الشعارات 
الواضحة  الحقيقة  على  تدل  فإنما  شيء 
إصالحياً  يكن  ل��م  م��ن  ك��ل  الستعدائهم 

بحسب تعبيرهم.
سمة  بات  المستقل  الشباب  استفزاز 
ينظمها  مسيرة  أي  انتهاء  عند  متكررة 
والبذاءة  الشتائم  وك��أن  االص��الح  ح��زب 
وال���ت���ص���رف ال��ح��ق��ي��ر ع��ن��د م�����رور تلك 
المجاميع من أمام خيام شباب الصمود 
الوحيد  الهدف  هو  المستقل  والشباب 
متابعين،  رؤية  المسيرات بحسب  لتلك 
اولئك،  عن  الثورية  صفة  انتفاء  اك��دوا 
ويقبل  احد  على  حقدا  يحمل  ال  فالثائر 
شتم  في  الثورة  اختزلوا  واولئك  باآلخر، 
نحو  رعاتهم  وجههم  رحل  وحين  صالح 
ال��ش��ب��اب ال��ص��ادق وال��ح��ر ي��م��ارس��ون ما 
اعتادوه لتلبية حاجات الراعي الخارجي 

ومن بيده قرار اليمن اليوم.

باتت  استكباريه  أط��م��اع  خدمة  س��وى 
معالم واضحة للعيان.

اليمني،  انقسام الجيش  بعيداً عن ملعب 
الحكومة،  بوابة  أمام  مرة  من  أكثر  وقفوا 
ولهم مطالب كلها حقوقية ومشروعة فإذا 
ارتقت  للذين   الحكومة  لم تستجب هذه 
على أكتافهم إلى هذه المناصب فيا ترى 

إلى من ستستجيب.
ق��ام��ت مجموعة  ب��أن  ب��ال��ذك��ر  ال��ج��دي��ر   
اإلصالح  لحزب  التابع  الشباب  من  كبيرة 
الجمعة  مساء  بصنعاء  التغيير  ساحة  في 
الثورة  جرحى  على  ب��االع��ت��داء  الماضية  
الساحة  منصة  على  سلمياً  المعتصمين 

مطالبًة بحقوقهم. 
ورمياً  بالهراوات  ضرباً  باشرتهم  حيث   
بالجرحى  إل��ق��اءه��ا  على  ف��ض��اُل  ب��األح��ج��ار 
بعد  المنصة  على  من  بالقوة  المعتصمين 

أن نعتتهم بالعمالة والخيانة.
مرت أسابيع وجرحى الثورة المعتصمون 
منصة  على  من  بحقوقهم  ينادون  سلمياً 
لهم  مثل  من  كل  بصنعاء  التغيير  ساحة 
جاءت  وفعاًل   ، ومغنماَ  فيداً  الثورة  هذه 
تكن  ل��م  ولكنه  سريعة  االس��ت��ج��اب��ة  ه��ذه 
متوقعة إذ أن الناظر إلى كل تلك المجاميع 
وهي  الساحة  منصة  ص��وب  هرعت  التي 
تلقته  الهراوات واألحجار بعد نداء  تحمل 
يكن  لم  الساحة  في  الصوت  عبر مكبرات 
يتوقع إال أنها هبت لنجدة أولئك الجرحى 
التي  ال��م��ف��اج��أة  ول��ك��ن  عليهم  المعتدى 
يندى جبين الثورة والثوار هي أن كل تلك 
المجاميع لم تكن إال مدداً استعين به في 
المعتصمين  الثورة  جرحى  على  االعتداء 
الذين  أولئك   ، الساحة  منصة  على  سلمياً 

أشهرتهم جراحهم وغمرتهم آالمهم.
على  ه��ذا  هل ك��ان   : السؤال  يأتي  وهنا 
الستجابة  مقدمة  ويمثل  ال��ث��ورة  جرحى 
ال���دع���وات ال��م��ن��ادي��ة ب��إخ��الء ال��س��اح��ات 
خصوصاً وقد تعرض المعتصمون الموالون 
الماضي  األس��ب��وع  ف��ي  صالح  علي  لنظام 
علي  لنظام  التحرير.ن  بميدان  الع��ت��داء 
ص��ال��ح ف���ي األس���ب���وع ال��م��اض��ي الع��ت��داء 

بميدان التحرير.
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إن��س��ان، وعندما  إنَّ��ن��ي  إره��اب��ي��اً،  أن��ا لست 
آالم  مع كّل  أتفاعل  وأن  ُبدَّ  فال  إنساناً  أكون 
أم غير عربي؛ ألنَّ  أكان عربياً  اإلنسان، سواء 
إنسانية  مع  أعيش  أن  علّي  تفرض  إنسانيتي 
الكبرى،  الدول  أنَّ  أعتبر  فإّني  ولذلك  اآلخر؛ 
أمريكا،  سّيما  وال  باإلنسانية  تتشدق  التي 
اإلنسان)المسلم(  إنسانية  إسقاط  على  تعمل 
الحرية،  ع��ن  ال��دف��اع  ب��اس��م  حريته  وإس��ق��اط 
متعّددة،  عناوين  تحت  مصالحه  وم��ص��ادرة 
التي  أمريكا  عن  أتحّدث  أن  يمكنني  فكيف 
أمريكا  أرى  وأن���ا  اإلن��س��ان،  بحقوق  تطالب 
األسلحة  بمختلف  وت��زوده��ا  إسرائيل  تعطي 
التدميرية، لتتحّرك في عملية اإلبادة للشعب 
الفلسطيني؟! وتتحّدث عن أنَّ إسرائيل تقوم 
ل�م  إسرائيل  وأنَّ  النفس،  عن  الدفاع  بعملية 

األمريكية!  األسلحة  استعمال  قوانين  تخرق 
عن  السودان  جنوب  بفصل  قامت  من  وهي 
ش��م��ال��ه م��ن خ���الل دع��م��ه��ا ب��ال��م��ال وال��س��الح 
لجنوب السودان تحت شعار حقوق االنسان، 
ما  خالل  من  اليمن  في  إليه  تسعى  ما  وه��ذا 
المسلحة  الصرعات  خلق  من  حالياً  به  تقوم 

بينهم، 
ورغ����م ك���ل ذل���ك ول���ألس���ف ال��ش��دي��د ن��رى 
التقرب  اليمنيين يسارعون في  الكثيرين من 
منها وخدمتها بصفتها الدولة التي خلصتهم 
التي كانت ستجتث  الشعبية  الثورة  شر  من 
كل العمالء الذين هيئوا الساحة اليمنية ألن 
تكون قبلًة ومزاراً تهوي إليها أفئدة الطائرات 

والبوارج األمريكية. 

يدركون  ال  اليمنين  من  الكثير 
أه��م��ي��ة ال��م��وق��ع االس��ت��رات��ي��ج��ي 
يستغرب  وبالتالي  لليمن  المهم 
الحديث  أهمية  من  الُكُثر  أولئك 
ع��ن م��خ��اط��ر ال��ت��دخ��ل األم��ري��ك��ي 
الدرجة  إلى  اليمن  في  وأطماعه 
ال��ت��ي ي��س��ف��ه ف��ي��ه��ا ال��ك��ث��ي��ر من 
الناس- ولألسف- آراء وأفكار من 
يتحركون ضد المشروع األمريكي 

وينادون بالموت له.
يعتقد  وب���س���اط���ة  غ���ب���اء  ب��ك��ل 
ل��إلدارة  أطماع  ال  أن  الكثير  هذا 
مخاطر  وال  اليمن  في  األمريكية 
األمريكي  ال��وج��ود  م��ن  محتملة 
تقود إلي احتالل اليمن والسيطرة 
عليه، ودائماً ما نسمع عبارة )وين 
احنا ووين أمريكا؟( وعبارة )ايش 
اليمن؟(... من  فائدة  من  معهم 
البسيطة  ال���ع���ب���ارات  ه���ذه  ال���خ 
جهل  عن  تنبئ  التي  والساذجة 
عميق وعدم فهم وإدراك ألهمية 
الموقع االستراتيجي المهم الذي 
يتمتع به اليمن مما يجعل لعاب 
األم��ري��ك��ي��ي��ن وال���ق���وى ال��غ��رب��ي��ة 
ال��ط��ام��ع��ة ي��س��ي��ل ل���ه. ب��اخ��ت��ص��ار 

وإيجاز نقدم معلومات مهمة عن 
شبه  في  المهم  وتموضعه  اليمن 

الجزيرة لمن يعلم ولمن ال يعلم. 
االستراتيجي  بموقعها  اليمن   •
كونها  العالم  في  فريدة  ميزة  له 
التصنيع  عالم  بين  الوصل  نقطة 
وع��ال��م االس��ت��ه��الك وه��ي مؤهلة 
االمتيازات  من  العديد  تلعب  أن 

االقتصادية عالمياً.
 • اليمن حباها الله بجزر غنية 
والسياحية،  الطبيعية  بمواردها 
في وقت يوجد فيه من يلجأ إلي 

استحداث جزر صناعية مكلفة.
قومية  ث���روة  تمتلك  ال��ي��م��ن   •
شقيقاتها  تتصدر  ورب��م��ا  رائ���دة 
العقول  ثروة  يخص  فيما  العربية 
اليمن  ي��ث��ب��ت  ح��ي��ث  ال��ب��ش��ري��ة 
جميع  في  العلمي  وتميزه  تفوقه 
ج��ام��ع��ات ال���ع���ال���م، ل���و وج���دت 
من  لتمكنت  واالهتمام  الرعاية 
اإلمساك بزمام العلوم التطبيقية 
العصر  وتكنولوجيا  والطبيعية 

الحديث.
قومية  ث���روة  تمتلك  ال��ي��م��ن   •
كبيرة بطاقات كامنة في سواعد 
العمال المهرة لألعمال التقليدية 
الحركية، لو استغلت سوف تكفي 

إن  العربي ك��ام��اًل  ال��وط��ن  إلع��م��ار 
جاز التعبير.

مناخياً  تنوعاً  تمتلك  اليمن   •
لالستثمارات  جاذبة  وتضاريس 
ال��م��خ��ت��ل��ف��ة ح��ي��ث ت��ح��ت��ض��ن في 
جنباتها السهل والساحل والجبل 

والصحراء في وئام تحسد عليه.
)ب��ح��ران(  يحتضنها  ال��ي��م��ن   •
البحر األحمر غرباً والبحر العربي 
جنوباً وتتوفر فيهما ثروات بحرية 
وأحجار  ن��ادرة  أسماك  من  هائلة 
متنوعة  كريمة، وشعب مرجانية 
ويمتد حولها أكبر ساحل بحري، 
البحرية  الممرات  بأهم  وتتحكم 

العالمية.
أعماقها  ف��ي  ت��خ��ب��ئ  ال��ي��م��ن   •
ال��ك��ث��ي��ر وال��ك��ث��ي��ر م��ن ال��خ��ي��رات 
ال��ظ��اه��رة وال��ب��اط��ن��ة م��ن ث���روات 
مختلفة  ومعادن  وغازية  نفطية 

وإسمنت وأحجار بناء...الخ.
ط��ب��ي��ع��ي  ج�������اذب  ال���ي���م���ن   •
المختلفة  بشواهدها  للسياحة 
والشاطئية  البحرية  السياحية 
))منتجعات  والجبلية  والجزرية 
س���ي���اح���ي���ة وري����اض����ي����ة ج��ب��ل��ي��ة 
الصحراوية  والسياحة  مختلفة(( 
الرياضي  المختلفة  وش��واه��ده��ا 

والترفيهي وغيرها.
اليمن  وذاك..  ه���ذا  وف���وق   •
األمن  توفير  يستطيع  زراع��ي  بلد 

الغذائي بمختلف جوانبه.
• اليمن بتراثها وتاريخها مؤهلة 
خدمة  في  ريادياً  دوراً  تلعب  أن 
كعمق  واإلسالمية  العربية  أمتها 

استراتيجي ال يمكن تجاوزه.
وديمغرافياً(  )جغرافياً  اليمن   •
لها  قوية  دول��ة  تكون  أن  مؤهلة 
ثقلها اإلقليمي والعربي والدولي.

• اليمن بطول الحدود البحرية 
ومزايا الموقع االستراتيجي تفرض 
بحرية  دولة  إلي  التحول  إمكانية 

عظمى في المنطقة والعالم. 
ال��ي��م��ن وه���ذا موقعه  ه���ذا ه��و 
بالمختصر  المهم،  االستراتيجي 
المفيد لو سيطروا على العالم كله 
وبقي اليمن خارج السيطرة لكانوا 
يحسبون  ما  وه��ذا  ج��داً،  أغبياء 
ل���ه أل���ف ح��س��اب وال��ع��ك��س هو 
أمكنه  عليه  سيطر  من  الصحيح 
ول��ك��ن... ال��ع��ال��م،  على  السيطرة 
اليمن  أين هو  بتأمل  انظروا معي 

اليوم؟؟؟

إنــسـانـيـة أمــريـــكا أهمية الموقع االستراتيجي لليمن والمطامع األمريكية{} {}
}-|  عمار قايد  |-{

}-|  فاضل الشرقي  |-{



جاثماً  الغاشم  العفاشي  النظام  ظل 
على صدرها طيلة أعوام، ظلمها وظلم 
أبناءها كثيراً، لكنه لم يستطع أن يبعث 
فيها اليأس أبداً، فبمجرد أن رأت راية 
وسمعت  الشعوب  في  تخفق  الحرية 
الظلم  العدالة تصرخ في وجه  أصوات 
)تعز(  الحالمة  س��ارع��ت  واالس��ت��ب��داد، 
أب��ن��اءه��ا  ف��ح��ش��دت  حريتها  ن��ي��ل  إل���ى 
وبناتها في مواكب الثورة من أول يوم، 
مجرد  لها  بالنسبة  المسألة  تكن  ولم 
ربما  عادية  ومظاهرات  احتجاجات 
الهائلة  فالحشود  قريب،  عن  تنتهي 
تخبر  كانت  فيها  تخرج  كانت  التي 
ثورة  مسألة  المسالة  أن  لها  المشاهد 
عارمة انطلقت لتقتلع الظلم والفساد 
م��ش��اه��د مملؤة  وف���ي  ج������ذوره،  م���ن 
الحشود  تلك  كانت  ال��ث��ورة  بقداسة 
)الشعب  صوتها  بأعلى  لتصرخ  تخرج 
فترتفع أصداؤها  النظام(  إسقاط  يريد 
ع��ال��ي��ة ف��ي ال��س��م��اء، م��ن��ذ أن ق��ررت 
بعد  الحرية  م��ع  تتالقى  أن  الحالمة 
عرفت  التي  ساحتها  في  طويل  ف��راق 
يطق  ل��م  حينها  ال��ح��ري��ة(،  ب���)س��اح��ة 

تعانق  تعز  يروا  أن  والمرضى  الحاقدون 
فلم  ك��ث��ي��راً،  سجنت  أن  بعد  ال��ح��ري��ة 
ليمنعوها،  ش��يء  أي  فعل  في  يتورعوا 
وجنودهم  بالطجتهم  أرس��ل��وا  وحينها 
تعز،  ثوار  ليقمعوا  العسكرية  وآلياتهم 
أن صمدوا  إال  تعز  أح��رار  من  فما ك��ان 
التي  وبصرخاتهم  العارية  بصدورهم 
كانت تمأل الظالمين رعباً )هيهات منا 
حريتها  عن  تدافع  تعز  وظلت  ال��ذل��ة( 
للحرية،  ف��داًء  وبناتها  أبناءها  وتقدم 
بال  لها  الخبيثة لم يهد  النفوس  ولكن 
نيران  نفثت  حتى  غيظاً  تحترق  ظلت 
ح��ق��ده��ا وخ��ب��ث��ه��ا ف��ي س��اح��ة ال��ح��ري��ة 
كانت  ليلة  ف��ي  فيها  ب��م��ن  لتحرقها 
الحرية فيها تسامر أبناء تعز في هدوء 
جرافاتهم  توجهت  وبخبث  وس��ك��ون، 
جثث  م��ع  المحروقة  الخيام  لتجرف 
من فيها من شهداء وجرحى، وكعادتهم 
لم  شيئاً  وك��أن  الجناة  أخفوا  ال��ق��ذرة، 
يكن، ظناً منهم أنهم قتلوا الحرية، فإذا 
النضال  يواصلون  العظيمة)تعز(  بأبناء 
أحرقت  التي  النيران  تلك  من  آخذين 
ال��س��اح��ة م��ش��اع��اًل ي��ن��ي��رون ب��ه��ا طريق 

كبيرة  فترة  تمر  ولم  المستمرة،  الثورة 
الحياة  مسيرة  تعز  أب��ن��اء  أع��ل��ن  حتى 

الرافضة لكل المساومات والمهاترات.
ك��م ه��م ع��ظ��م��اء!! م��ن ب��ي��ن ألسنة 
يخرجون  ال��م��وت  معركة  وم��ن  اللهب 
تحيي  الحياة  ب�)الحياة(، ومرت مسيرة 
أب��ن��ائ��ه��ا في  أق����دام  ت��ط��ؤه��ا  ك��ل أرض 
لعظمتها  وصفها  أستطيع  ال  مشاهد 
غير أنها كانت بحق كما وصفها البعض 
إلى  المالئكة  ووصل  المالئكة(  )مسيرة 
يحتملوا  لم  الشياطين  ولكن  صنعاء، 
رؤي��ت��ه��م، وك����ردة ف��ع��ل أي ق��ات��ل ي��رى 
ضحيته حية بعد أن ظن أنه قد قتلها، 
صنعاء  م��داخ��ل  ف��ي  الشياطين  ترصد 
للمسيرة يريدون أن يجهزوا عليها، في 
خسة ودناءة تنبي أيضاً عن غباء شديد، 
فهؤالء الحمقى لم يستطيعوا أن يدركوا 
م��ن محرقة  خ���رج  ال���ذي  اإلن��س��ان  أن 
الموت وقطع مئات الكيلومترات سيراً 
على قدمه ال يمكن ثنيه، وبكل عظمة 
غير  الحالمة  مالئكة  تتقدم  وق��داس��ة 
)ال  هاتفين  قتلهم  يريد  بمن  مهتمين 
ي��رددون كالم  وكأنهم  نبالي(  ال  نبالي 

الله  أبي طالب –ك��رم  بن  اإلم��ام علي 
وقع  أبالي  ال  ق��ال:)وال��ل��ه  حين  وجهه- 
فمروا  عليه(  وق��ع��ت  أم  ال��م��وت  علي 
وجرح  استشهد  من  منهم  واستشهد 
المالئكة  مسيرة  ووص��ل��ت  ج���رح،  م��ن 
أبناء  هنا  وتخيلوا  التغيير،  ساحة  إلى 
البطوالت  وب��ه��ذه  ال��ت��اري��خ  ب��ه��ذا  تعز 
وبهذه العظمة يطلق عليهم "مندسين" 
قطعوا  التي  التغيير  ساحة  في  وأي��ن؟ 

المسافات ألجل الوصول إليها.
ل��ل��ه أن��ت��م ي���ا م��الئ��ك��ة ت���ع���ز!! أل��ي��س 
ل��ك��م ح��ت��ى يتهمكم  م��ا ح��ص��ل  ك��اف��ي��اً 
المشترك  م��ن  وأذن��اب��ه��م  اإلص��الح��ي��ون 

أنكم مندسون؟!!
وه���ك���ذا ال ت����زال ال��ح��ري��ة ت��م��أل كل 
الذين يحاولون  اليمن رغم كثرة  أجواء 
وال  يائسة  غير  طريقها  ف��ي  يقفوا  أن 
مترددة، ولها في شقيقتها )صعدة( خير 
أسوة إذ لم تستسلم رغم ما حصل لهان 
فلتسمح لي العظيمة )تعز( وليسمح لي 

مالئكتها أن انحني إجالالً لعظمتهم.
السالم على شهداء تعز األبرار. 

تعز عاشقة الحرية 
}-|  ضرار الطيب   |-{

في كل مرة يطل فيها ما يسمى هيئة علماء اليمن الذين لم نعد 
واليافطات  والمنظمات  المسميات  لكثرة  علمائنا  نعرف من هم 
قصدنا،  هذا  ليس  وعموما  منهم،  طائفة  تحتها كل  انضوى  التي 
أن  أيضا  ولنا  تعنينا،  ال  واختالفاتهم  بالعلماء  يسمى  ما  ومشاكل 
يتركونا وحالنا وأن يتوقفوا عن إصدار الفتاوى والبيانات المجيرة 
هذه  سكوتهم  وليكن  اختالفهم،  على  للمتسلطين  وال��خ��ادم��ة 
التي  والبيانات  الفتاوى  المتراكمة من  تكفيرا عن ذنوبهم  األيام 
أصدروها لصالح يوم كان سيد القصر قبل أن يحولوا عنه، كما قال 

الشاعر: )أرى الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهب(.
علماء  هيئة  يسمى  لما  األخير  األج��الء  العلماء  حضرة  بيان  في 
اليمن حمل البيان عصا الغلظة والقسوة على أفرقاء الداخل ومن 
ال يدورون في فلك الراعي والممول للهيئة، وبتلميح هو أقوى من 
بجاحة  مع  يتوافق  ال  العموم  بلغة  األمريكيين  خاطبوا  التصريح 
بأعيينا  وتشاهد  سيادتنا،  يوميا  تخرق  التي  األميركية  الطائرات 

المجردة وتقتل ابنائنا.

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

ألجل اليمن.. شاركونا يف احلملة املليونية لرفض 
انتهاك السيادة اليمنية  

https://www.facebook.com/IForYemen

هل نستطيع أن نمر على يوم ال�29 مايو دون أن نبكي؟ 
هل نستطيع ونحن متجردين من االنفعال أن نوثق كل 
والفالش  البث  أجهزة  تستطع  لم  ما  وك��ل  ح��دث،  ما 
حدث  فعاًل  نقول  أن  نستطيع  هل  عرضه!!  والكاميرا 
بحيث  بالسذاجة  متورطين  كغيرنا  وكنا  ح��دث؟  ما 
بعد  على  تصاغ  كانت  التي  الخيانة  لفصول  ننتبه  لم 
الثورة  تاريخ  نكتب  نستطيع حينما  منا؟ هل  خطوتين 
اليمنية الحالية. أن نمر على هذا اليوم دون أن نتورط 
قلياًل بالبكاء ودون أن تالحقنا صدى صرخات الجرحى 
الحرائق  ورائ��ح��ة  المتفحمة،  والجثث  والمحرقين، 
نستطيع  هل  المدينة؟؟  سماء  حجب  ال��ذي  وال��رم��اد 
لكل  وننظر  تماماً،  طبيعيين  نكون  أن  اليوم  ذلك  بعد 
مسارات الثورة اليمنية بعين مراقب محايد، لنعتبر أن 
ما حدث في هذه المدينة كان ضريبة تاريخية إلشعال 

هذه المدينة شرارة الثورة.
أن  حياتي  من  تبقى  لما  ربما  أستطيع  لن  شخصياً 
وهول  والصمت  الجرائم..  هول  ج��رى،  ما  هول  أنسى 
ما  ورأيناه.. وهول  ما سمعنا عنه  السكوت عنه، هول 

لم ندونه حتى اآلن.
شيء  نفعل  لم  البرابرة  انتظار  وف��ي  أت���وا...  البرابرة 
ال  مضحكة  بسلمية  متسلحين  كنا  عنا،  األذى  لندفع 
تؤمن بها شرعية الغاب، كنا محتمين بصدورنا العارية، 
لندفع  ألنفسنا  نقوله  كنا  كثير  بكالم  باسلة،  بحناجر 
مدركين  أتوا كانوا  حينما  البرابرة  لكن  بعيداً،  الخوف 
أن هذه المدينة، ال تعرف السالح وال الرصاص وال الثأر، 
الفرقة  ال  ح��اٍم  إل��ه  لديهم  ليس  الطيبون  أبناءها  وأن 
فيها  القبيلة  وأن  األحمر،  بيت  وال  م��درع،  الخامسة 
فيها  الباسلة  القيادات  وأن  زمن،  منذ  أظافرها  قلمت 

ليس لديها كأبنائها سوى الولولة والنواح.
البرابرة أتوا.. زحفوا على أشالء الجثث ووقع الموت 
كان  المخيمات،  التهمت  التي  والحرائق  وال��رص��اص 
يدل  وه��و  ي��ه��وذا  يشاهدوا  ل��م  بريئين  ع��زل،  الشباب 
الساحة حيث  تلك  أن  يفكروا  لم  واحداً،  واحداً  عليهم 
إن  وح��ي��ث  نعتقد،  مما كنا  أك��ب��ر  ال��ح��ي��اة  إم��ك��ان��ات 
خالفاتنا الصغيرة على تفاصيل تلك الحياة، وأن الخيانة 
البدء  إشارة  المنصة كان  نداء  وأن  الظهر،  من  ستأتي 
أننا كنا مخترقين تماما من  البرابرة. لم ننتبه  ليزحف 
النصل.  انتظار  في  عارية  كانت  ظهورنا  وأن  الداخل، 
كنا أغبياء، طيبين، متسامحين مع كل شيء، ولم نقل 
خسائر  لنحصي  الجثث،  لنلملم  أمهلونا  فقط  لهم.. 
الحرب، من بقى ومن رحل، لم يتركونا لنلتقط أنفاسنا، 
حاصروا الجرحى في المستشفيات، وسحلوا الجثث في 
الساحة. كانوا أقوياء ألننا مسالمين جداً، ألننا تعزيين 
نؤمن  تجعلنا  لم  عليها،  تربينا  التي  أخالقنا  ألن  ج��داً، 
ربونا  وأمهاتنا  أباءنا  ألن  والغاب،  والقتل  الثأر  بعقيدة 
على الحب والتسامح. لكن كل هذه األخالق الحميدة 
وبشاعته،  النظام  همجية  ق��ام��وس  ف��ي  لنا  تشفع  ل��م 
كان يدرك أن هذه المدينة التي اصطفاها الله للرعب 
الحلقة األضعف في التسلسل الهرموني لمجد القبيلة 

والرصاص والثأر.
ف��ي ال�����29 م��ن م��اي��و ه���رب الجميع ول���م ي��ب��ق س��وى 
في  األولى  الصفوف  في  دائماً  نشاهدهم  الذين  أولئك 
من  هبطوا  الذين  أولئك  المسيرات،  وفي  المظاهرات 
تاريخية  ملحمة  أروع  تعز  في  ليسطروا  الحياة  كتاب 

عاشتها هذه المدينة..
ك��ن��ت وص��دي��ق��ات��ي ن��ط��ل م��ن ال��ن��اف��ذة ع��ل��ى مشهد 
ذلك  مجدها  دش��ن  التي  الجديدة  اليمنية  البربرية 
ال��ح��رس  م��رت��زق��ة  م��ن  ال��ب��راب��رة  م��ن  لمجموعة  ال��ي��وم 
المحافظة  نواب  وبالطجة  المركزي  واألمن  الجمهوري 
الصنم  أن ظل  يعتقدون  الذين  أولئك  العموم،  ومدراء 
سيحميهم، وهم ال يؤمنون أن ال عاصم لهم اليوم من 

والناس،  والحجر  الشجر  تلتهم  الحرائق  الثورة، كانت 
األب��ري��اء،  يقتلون  ال��ح��ي��اة،  يستبيحون  ن��راه��م  وك��ن��ا 
وي��ط��اردون��ه��م ف��ي األزق����ة، وي��ح��اص��رون��ه��م ف��ي المركز 
نراهم  ونحن  أنفاسنا  حبسنا  المدرسة،  في  اإلعالمي 
رائحة  تتشمم  البشرية  المكان، وكالبهم  يدورون حول 
الليل  بين  م��ا  الفاصل  ال��ض��وء  خ��ط  يتعقبون  ال��رع��ب، 
والفجر، كان مشهداً مروعاً ربما لم يتفق عنها مخيلة 

هتشكوك ولم نقرأها سوى في معسكرات النازية..
تهب  التي  المستشفيات  حتى  يتركوا  ل��م  ال��ب��راب��رة 
الحياة، داهموا مستشفى الصفوة، واعتدوا على األطباء 
المركزة،  العناية  الجرحى في  اعتقلوا  الرحمة،  ومالئكة 
األجهزة  وتفيدوا  المستشفى  محتويات  كل  نهبوا  ثم 
الطبية واألدوية ثم أحرقوا المستشفى، كنا نرى ثقافة 
الفيد التي تربى عليها أمثال هؤالء الجند المرتزقة وقد 
عمرناه  ما  ينهبون كل  صورها، كانوا  أبشع  في  تجلت 
على مدى أشهر طويلة، كل أشيائنا الجميلة كنا نراها 
الكمبيوترات،  ال��ث��ي��اب،  ج��ي��ب،  س��ي��ارات  ف��ي  تحمل 
الطبية،  اللجنة  أدوات  األغطية،  الفرش،  الكاميرات، 
التلفزيونات،  ال��ث��الج��ات،  ال��م��راوح،  ال��م��رض��ى،  أس���رة 
الهواتف النقالة، والطعام، حتى الجدران الخشبية التي 
كانت تستخدم كدعائم للخيام رأيناها في معروضات 
غنائم الحرب في بسطات في شوارع المدينة. يا ألله 
أي  عليها.  تربوا  عقيدة  أي  البرابرة..  ه��ؤالء  همج  أي 

وطن كانوا يعيشون فيه.. 
الشهداء،والجثث  عدد  حصر  نستطع  لم  اآلن  حتى 
صاحب،  وال  لها  أه��ل  ال  ال��ت��ي  وال��ج��ث��ث  المتفحمة، 
المخفيين،  والناس  والمعتقلين،  المخفية،  والجثث 
حتى اآلن لم نستطع قياس حجم الدمار الذي تعرضنا 
يبدو  اآلن  حتى  ال��م��وات،  وحجم  الخديعة  حجم  ل��ه، 
يستطع  لم  للفشل،  أولية  كحصيلة  مخجاًل  ش��يء  كل 
ما  ي��رص��دوا  أن  والمحامون  وال��م��ص��ورون  اإلع��الم��ي��ون 
والخارجية  الداخلية  اإلعالمية  األص��داء  حتى  حدث، 
ما  للشفقة،  ومثيرة  ومحبطة  للمجزرة، كانت مخجلة، 
حدث في تعز يفوق صدمة جمعة الكرامة التي سببت 
انهيار النظام، واستقاالت أعضاء الحزب الحاكم، لكن 
تعز الحبيبة، المحاصرة ما بين الجبل والجبل، المدينة 
التي ال يحدها بحر، وال قبائل، وال جيش يحمي، كانت 
كعادتها مدينة مستباحة، منهكة من الحروب، مدينة 
خجولة حتى في عرض جراحها، مدينة سلمية حتى في 
على  وتدفنهم  أبنائها،  أشالء  تلملم  وهي  حتى  حزنها، 

استحياء في ليل البرابرة.
في تقرير هيومن رايتش عن المجزرة، بدأت األرقام 
التقارير  خضم  من  مستعجاًل،  تقريراً  لي، كان  محبطة 
وتبقى فقط ذاكرة  المزبلة،  إلى  ما  يوماً  التي ستذهب 
استطاع  ومن  عاشها،  ومن  شاهدها  من  حية.  الرعب 

رصد حجم الخراب.. 
تعز في سلميتها وتحضرها ومدنيتها.؟؟  هل مشكلة 
هل السلمية والمدنية أصبحت وصمة عار تلحق بأبناء 
أبنائها جريرة في  وثقافة  المدينة؟. هل عنفوانها  هذه 
الزمالء  بعض  مع  أتساءل  الحامض، كنت  الزمن  هذا 
الثوريين الفيس بوكيين الذين لم يدشنوا مجدهم إال 
أن  عليها  وأن  المدينة،  ه��ذه  سلمية  على  التندر  في 
تخلع  أن  اآلن  عليها  وأن  والمدنية  السلم  م��رارة  تذوق 

رداء المدنية وتكون كغيرها من المدن. 
هي  المدينة  هذه  يميز  ما  أن  أؤم��ن  سأظل  شخصياً 
قدرتها على ضبط النفس، والصبر، وعلى المدنية، حتى 
لو تداعى أبناؤها لحمل السالح، فإنها ال تخرج عن حق 

الدفاع عن النفس والذي هو حق في الحياة أوالً.
في جمعة الوفاء ألبناء تعز، أثبت أبناء هذه المدينة 
قدرتهم على الصمود، وأن هذه المدينة عنقاء خرجت 
الحياة،  من  أق��وى  جديد،  من  لتولد  رم��اده��ا  ليل  من 

فاستطاع  ال��ح��ي��اة،  م��ن  أب��ه��ى 
أخرى  مساحة  إيجاد  أبناؤها 
كبيرة  م��س��اح��ة  ل��الع��ت��ص��ام، 

للكرامة.
انشغال  من  الرغم  وعلى  للنصر،  يوماً  كان 

الجميع بحادث اغتيال رأس األفعى، رأس هذا النظام، 
وما قيل في هذا الحادث، شخصياً لم يكن يعنيني نبأ 
تخص  وألس��ب��اب  أعتقد  كنت  وإن  قتله،  أو  اغتياله، 
نهايته  فإن  االغتياالت  على  قام  ال��ذي  الرئيس  تاريخ 
ستكون بذات الطريقة، لكني كنت أتمنى أن يكون له 
خروجاً أكثر كابوسية،ً أكثر دمويًة، كنت أتمنى أن أراه 
يحرق كما أحرقت جثث أبناء تعز، وأن يتم جرف جثته 
وبناته  أبنائه  عويل  أسمع  أن  أتمنى  كنت  بجرافات، 
في ذلك الليل، حتى يدركوا طعم الفجيعة التي ذاقتها 
أمهات شهداء مجزرة تعز، أتمنى أن يعيشوا قلياًل من 
المهانة  قلياًل من طعم  يذوقوا  أن  الذي عشناه،  رعبنا 
والذل والرعب، أن يشعروا بما فعله أبوهم بحق شعب 
وأخفى  أبناءهم  قتل  َم��ن  حقد  يتفهموا  أن  بأكمله، 
تكون  أن  معنى  يفهموا  أن  إليهم،  يصلوا  فلم  آباءهم، 
الوطن  أن  تؤمن  ألنك  فقط  وطنك،  في  ومهاناً  مطارداً 

ليس حكراً على أحد، وأن الوطن ال ُيختزل بشخص.
األفعى  رأس  بخروج  البرابرة  احتفال  مضحكاً  ك��ان 
النارية، والبازوكا،  من المستشفى، الرصاص واأللعاب 
وألول مرة في حياتي أدرك أي قبح يعيشه هذا الوطن، 
وأي همجية في نفوس هؤالء المرضى الذين يحتفلون 
غبي  نصر  وهمي،  بنصر  المحروقة  الجثث  أشالء  على 
االحتفال  ه��ذا  لماذا  القادمة،  األج��ي��ال  كل  ستلعنهم 
الكراهية  بذرة  وأن  اليوم،  بعدوانية ستدشن  المجاني 
لكل ما يمت لهذا النظام بصلة ستظل لصيقة بجلودنا، 
كل من قتلنا، وكل من شردنا، وأحرق خيامنا من عسكر 
قيادات هذا  تآمر من  األوام��ر، كل من  أص��در  كل من 
النظام في هذه المدينة، كل من هدد أبناءنا والحقهم، 
كل من شرد، واعتقل خيرة شبابنا، كل من برر مجزرة 
تعز من عبده الجندي، وطارق الشامي، وياسر اليماني، 
لترويع  ال��رص��اص  وسيطلق  أط��ل��ق  م��ن  وال��ردم��ي، ك��ل 

اآلمنين في هذه المدينة.
 ربما يوميات الرعب الذي تعيشه المدينة ال يختلف 
أهلها،  هجر  التي  المدينة  ه��ذه  أبين،  تعيشه  ما  عن 
منها  النازحين  مشاهد  بالفيديو  أشاهد  وأنا  وشبابها، 
إال عدن، مشهد مرعب ومخيف، ومخجل، ألن الوسائل 
اإلعالمية الدولية والمحلية، واألقالم والصحف، كانت 
متواطئة هي أيضاً، ولم تتعامل بإنسانية لما حدث في 
يحدث  ما  عن  الرسمي  اإلعالم  سيناريو  وتبنت  أبين، 
وسلمت  أبناؤها،  ُش��رِّد  التي  أبين  الحبيبة،  أبين  في 
السلطة  ربتهم هذه  الذين  القاعدة  لمسلحين  بكاملها 
منظمة،  فوضى  تشيع  حتى  اللحظة،  لهذه  زم��ن  منذ 

وحتى تنهك الوطن بالمجازر والقتل واالقتتال.
والمثقفين  األطباء  عيون  في  أبين  أهل  رعب  رأيت 
حزينة  جحافل  ع��دن،  إل��ى  لجئوا  الذين  والمحاميين 
ستصل إلى سقف السماء، لكن عيوننا لألسف ال ترى 
سوى جراحنا، وآالمنا، عيوننا مغلقة عن أبين الحبيبة.

في تعز ال أحد ينام، في تعز الرعب له نكهة الحزن 
والخيبة، واالنتظار الطويل.

وأعقاب  ببياداتهم  يجيئون  اآلن  ال��ب��راب��رة  تعز  ف��ي 
بنادقهم، بلهجتهم الصنعانية الجافة، بعيونهم الحمراء 
في  يمشون  وال��ن��ار،  ال��دم  مشهد  س��وى  ت��رى  ال  التي 
والمصفحات،  ال��دب��اب��ات  تسبقهم  المدينة،  ش���وارع 
واإلك��راه، شرعية  والخطف  القتل  وشرعية  والهراوات، 
الهمج الالدستورية أراهم اآلن من نافذتي وابتهل إليك 

" إلهي.. لماذا تركتنا؟؟

هيئة العلماء
 نسألكم السكوت...ولن ننسى لكم هذا الجميل 

من يوميات الرعب العادي!  }-|  بشرى المقطري  |-{{}


