
كل ثورات التاريخ التي أحدثت تحواًل في مسار البشرية وسياقها 
العام قام بها الفقراء حتى الثورة الكبرى التي قادها الرسول االعظم 
عليه الصالة والسالم وأحدثت ما أحدثت من تحول تاريخي وجوهري 
في التاريخ البشري بشهادات كثير من المفكرين والفالسفة العالميين 
قام بها المستضعفون والفقراء وأولئك الذين ال حول لهم وال قوة ممن 
عانوا من الظلم واالستبداد والطغيان، ولم نقرأ على مسار التاريخ كله 
أن مترفًا قاد ثورة أو حركة تحول ولكننا قرأنا في النص القرآني، أن 
مترفي القرى هم أداة من أدوات اهلل في إهالك القرى، بخروجهم من دائرة 
الطاعة والسالم والوئام الى دائرة الفسق التي تكون سببًا ومبررًا للهالك 
والتدمير.. والمتأمل في سورة االسراء من اآلية االولى الى اآلية )21( يجد 
جدلية البقاء في ذات االنسان وجدلية الخير والفناء وقضية الصراع الطبقي 
الذي يفضي الى حالة االنتقال أو حالة التدافع كفطرة إلهية تتفيا إحداث 
التوازن والتعايش السلمي وتشيع روح السالم في المجتمعات االنسانية.

ثورة المترفين
 إذًا ما يحدث في اليمن ليس ثورة في معناها العام الذي بالضرورة 
يتطلب شروطًا موضوعية البد من توافرها ليس وضوح الغاية والهدف 

ت��واف��ر ص��ف��ات األم��ان��ة وسمو المشروع أقلها، بل البد من 
والصدق والنقاء الثوري في قادة 
الثورة كما شاع عن رسول االسالم 
قبل البعثة وهي صفات ضرورية 
فيمن يحمل على عاتقه همَّ 
التحديث والتغيير، وكل الذي 
يمكن أن يقال أن م��ا يحدث 
هي فطرة اهلل أصابت بالعمى 
الثوري مترفي اليمن ففسقوا 
فحق القول بالتدمير والهالك 
وهو الذي يجب أن نصل اليه 
العودة  وعلينا  اليقين  م��ن 

الى قيم الخير والحق والعدل 
والسالم والخروج من دائرة الوهم الثوري 

والعدم الثوري.
لقد مثلت حالة الفسوق تمايزًا واضحًا 
وف��رزًا جليًا، فالذين نهبوا الثروة الوطنية 
وبسطوا على االراضي، واستغلوا نفوذهم 
في تعطيل مصالح الشعب، وخرجوا من 
دائرة الحقوق الوطنية الى دائرة الواجبات، 
ومن ثم سعوا في إهالك الحرث والنسل 
وتدمير وهالك اليمن.. أصبحوا في مرأى 
العين وتحت مجهر الحقيقة وال يكابر في 
حقيقتهم وواقعيتهم اال جاحد أو مكابر وال 
يدعوننا الى مناصرتهم وتأييدهم اال رجل 
أصابه اهلل بالعمى الثوري أوفي داخله مشروع 
انتهازي قادم وال أكاد أجد مبررًا واحدًا ألولئك 
الذين يكتبون نقدًا لفئة المثقفين ناعين الى 
الناس الخذالن والنكوص ويقولون عليهم 
ما ال يمكن ان يقال، والحقيقة التي يجب أن 
يعرفها أولئك الكتبة أن المثقف الحقيقي ال 
يمكن له أن ينتمي الى ثورة الفسوق لمترفي 
اليمن أولئك الذين يمتصون الدماء وينهبون 
الثروات وما »شركة الحثيلي للنقل وخدمات 
حقول النفط« التابعة للواء الثائر علي محسن 
الحاج، وشركات التسويق للمناضل الجسور 
المترف الثائر حميد األحمر اال بدايات ظاهرة 
لخفايا باطنة كانت سببًا في تعثر المشروع 
الحضاري لليمن الذي أصبح كالدم الكذوب 
على قميص ابن يعقوب، فالقاتل أصبح 
الباكي والذئب هو الحالة المفترسة البريئة 

من جسارة الفعل.
إن المثقف الحقيقي يريد 
دولة مدنية بحقوق مواطنة 
متساوية ق���ادرة على أخذ 
حميد  م��ن  لمدنية  ا حقوقها 
األحمر، وعلي محسن الحاج، 

وعبدالمجيد الزنداني، وغيرهم 
لمواطن  ا م��ن  تأخذها  مثلما 
العادي، فالثابت ان عبدالمجيد 
ال��زن��دان��ي يملك م��زرع��ة في 
مديرية حيران وأوالد االحمر لهم 
م��زارع متعددة في منطقة الجر 

من أعمال مديرية عبس بمحافظة 
حجة وغير أولئك من مترفي اليمن ولم نشهد حتى اآلن أن أحدهم دفع 
واجب الزكاة كركن اعتقادي ال يمكن التمام اال به ومهما تكن مبرراتهم 
الدينوية أو مخارجهم الشرعية اال أن حقوق المواطنة الحقة في الدولة 
المدنية التي نتغنى بها البد من الوفاء بها، وإذا كان األمر يرتبط بجانب 
اعتقادي ولم يثبت االلتزام به فكيف بنا حين الحديث عن رسوم ضريبة 

الدخل وضريبة المبيعات التي تصل الى مليارات الرياالت.
الذين يظنون أن اللواء الثائر يقاتل من أجل دولة مدنية عادلة واهمون 
ألنه يقاتل على مصلحته التي أصبح يهددها الحرس الجمهوري وهو 
يقاتل حتى يتمكن من منع امتداد خط أنابيب من حقول شبوة النفطية 
الى صافر بمأرب ألنها تدر عليه المليارات والذين يظنون أن حميد 
األحمر الشيخ القبلي الثائر والمترف اليمني األوحد الذي جمع بين الثروة 
والسلطة يقاتل من أجل دولة مدنية عادلة ايضًا واهمون ألنه يقاتل 
حسب تصريحاته على امتيازاته النفطية وإعفاءاته الضريبية والجمركية 
التي كان يحصل عليها وتوقفت- حسب زعمه- في عام 2006م، وحسب 
مصادر إعالمية في السلطة في عام 2009م.. والذين يظنون أن الشيخ 
عبدالمجيد الزنداني الذي يصفه الشيخ مقبل الوادعي بأنه يحمل وجوهًا 
متعددة وجهًا للسلفية، ووجهًا للتبليغ، ووجهًا لالخوان.. الخ، فقد أقر الدولة 
المدنية ثم قال عنها كفر كما فعل باألمس حين قال بعدم جواز الخروج 
على الحاكم وبايعه بيعة شرعية نافذة في انتخابات 2006م متحديًا قرار 
حزبه السياسي ذهب عام 2011م الى ساحة التغيير ووقف تحت ظالل 
مجسم الجامعة ليعلن عن اكتشافه تخريجًا شرعيًا لجواز الخروج، كما 
أعلن عن اكتشافه عقاقير طبية في مرات عدة، ولم نشهد اال عقاقير تبعث 
على التشنج وتدفع صاحبها الى التدمير والموت كما شهد بذلك أطباء 

مختصون في الساحات ودلت عليها المظاهرات التي نفذها المعتصمون 
أقول: إن الذين يظنون أنه يقاتل من أجل دولة عادلة واهمون، ألنه يقاتل 
من أجل سلطة دينية ونفوذ ديني أو باسم الدين بمعنى أنه يسعى الى 
تأصيل قداسة عالم الدين وتأصيل سلطته وبمعنى أكثر وضوحًا خضوع 

االتباع وتقبيل الناصية كما ألف ذلك من أتباعه.
والذين يظنون أن الشباب يقاتلون من أجل المستقبل واهمون ألن 
الشباب ضحايا عنف وضحايا انتهازية مفرطة وال يملكون مشروعًا ولم 
يفرز واقعهم قيادة شبابية واعية وقادرة على إدارة الفعل السياسي 
والفعل الثقافي وال نرى أمام عيون الواقع اال شيوخًا انغمسوا في الفساد 
ومازالوا مبتلين من مائه كمحمد سالم باسندوة ومن هم على شاكلته من 
القيادات العتيقة التي أكل الدهر عليها  وشرب.. وعلى الشباب أن يدرك 
أن اهلل عهد اليه بالحق ولم يعهد اليه بالباطل وقد امتاز المجرمون وامتاز 
غير المجرمين وامتاز المستضعفون في االرض وأصبحت مرآة اللحظة 
التاريخية واضحة ويقيننا أن القول بالتأجيل للمشروع الحضاري هو هروب 

من سؤال المستقبل.
إن حديثنا عن »ثورة« يتطلب رؤية تفكيكية قادرة على تشخيص 
الواقع ومعرفة أبعاده وكوامنه وإشكاالته والوقوف أمامه لوضع الفرضيات 

علمية بحثية يتخذها التأصيل والمعالجات وفق رؤى 
النظري مرتكزًا له وبحيث تتجاوز 
إشكاالت اللحظة وألم اللحظة 
فارقة  ل��ى نقطة مستقبلية  ا
تحدث متغيرًا فعليًا ال استبدااًل.

إننا حين نفكر بالثورة ونقول 
بها فإننا نريد منها أن تكون 
ثورة فقراء أو ثورة شباب حالم 
بالمستقبل ال ثورة مترفين 
فاسدين تحولوا في غفلة 
تاريخية من رموز للفساد الى 

رموز ثورية ووطنية.
لثورة  با نفكر  حين  ن��ن��ا  إ
ونقول بها فإننا نفكر بثورة قائمة على لغة 
التطوير ومنهج السلم إلح��داث االنتقال 
وننكر على أولئك المترفين الذين دفعوا 
ويدفعون الشباب الى الصدام ليبنوا من 
أشالئهم المتناثرة عروشًا وهمية ومجدًا 
زائفًا يتسابقون به ومن خالله على وسائل 
االعالم ليتحدثوا بمفردات الطغاة ويخطبوا 
فينا »ب�»يا شعبي العزيز« وكأنهم يعيدون 
الى الذاكرة خطاب اإلمام أحمد حميد الدين 
بعد عودته من روما وهو تناص ربما جاء على 
خالف ما بني عليه، ودل على ما يناقضه في 

حقيقته وواقعه.
نقول ذلك بيانًا لما التبس في أذهان الكثير، 
إذ أننا بالضرورة ننشد دولة مدنية حديثة تبدأ 
لحظتها، وتنفصل عن كل الماضي تحمل قيم 
الحداثة، وتحدث االنتقال التاريخي، وال نريد 
تكرار مشاهد التاريخ الذي نؤمن أن تغييره 
ال يتحقق اال بتغيير المنظومة الثقافية التي 

البد ان تتفاعل مع القيم الحداثية الجديدة.
لقد حدث الفرز ال��ذي كنا نبغي، وتمايز 
الناس وأصبح الواقع كتابًا مقروءًا يمكن بيان 
مالمحه وتحديد ألوانه، وعلى الشعب أن يعيد 
ترتيب نفسه، بما يتوافق وتطلعات أبنائه 

الحالمين بمستقبل أجمل وأرغد عيشًا.
أم��ا أول��ئ��ك ال��ذي��ن لبسوا جلباب الدين 
وأسبلوا اللحى وتفننوا في ربط العمائم فقد 
أبانوا عن مكنونات أنفسهم بعد إعالن بيان 
جمعية علماء اليمن الذي كان تعبيرًا عن أهل 
السنة والجماعة ولم يكن »رافضيًا« أو 
»خارجيًا« أو »شيعيًا« إذ لم 
يسع أولئك الذين ال يرون في 
الدين اال مطية للوصول الى 
كرسي الحكم اال االنتقاص 
من قيمة العلماء الذين صدر 
من  لتقليل  ا و ن  لبيا ا عنهم 
لعلمية  ا نتهم  مكا و قيمتهم 
والميل الى التأويل للنص كما 
أفصح عن ذلك عضو مجلس 
النواب عارف الصبري في اتصاله 
الهاتفي مع قناة »سهيل« مساء 
الجمعة 30 / 9 / 2011م الذي 
قال بوجوب االستمرار في الثورة النتزاع الحق وإرجاعه الى أربابه على 
اعتبار أن علي عبداهلل صالح وأمثاله من الزعماء العرب بغاة، فقد اعتدوا 
على كرسي الحكم والبد من مصاولتهم حتى يفيئوا الى أمر اهلل ويردوا 
الخالفة في االرض الى سابق عهدها وألربابها من العلماء وأهل الحل 
والعقد وفق فقه الشريعة، ولعل الخطاب اإلعالمي لقناة »سهيل« قد نال 
من العلماء طعنًا وسبًا وشتمًا نياًل مقذعًا يتنافى وقول »االخوان« بتقديس 
العلماء باعتبارهم ورثة االنبياء وتجريم سبهم واعتبار ذلك من الكبائر 
»فلحومهم مسمومة« حسب قولهم.. وال أدري كيف أجازوا ألنفسهم ما 

جعلوه محرمًا على غيرهم..؟!!!
وقد الحظ المتابع لقناة »سهيل« من يقول بجهل علماء الدين 
بالمرجعية الدستورية والقانونية اليمنية التي تكفل حق التظاهر 
مستغربين تجاهل البيان لتلك المرجعية ولعل غرابتهم ال ترقى الى 
ذروة ذهولنا من ذلك التحول في ايديولوجيا االخوان الذي يتفاعل مع فقه 
الواقع بما يبرر مسلكهم ويفسد جوهر الدين وقد شط بهم المزار حتى 

قالوا ببطالن ثورة سبتمبر بالقياس على مضمون البيان.
إذًا ثمة إرادة إلهية تمد هؤالء الناس في طغيانهم يعمهون وتعمل 
على قضية الفرز والتمايز بين الخبيث والطيب وتلك فطرة اهلل التي 
فطر الناس عليها وسنته في التدافع خوف الفساد في االرض، لقد 
أغراهم الطغيان فوقعوا في حاالت العمه الثوري فحادوا عن الصواب 
والعدل .. قال تعالى: »يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين هلل شهداء 
بالقسط وال يجرمنكم شنآن قوم على أاّل تعدلوا. اعدلوا هو أقرب 
للتقوى واتقوا اهلل إن اهلل خبير بما تعملون« سورة المائدة آية رقم )8( 

صدق اهلل العظيم.

االثنين : 3 / 10 / 2011م 
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العدد: )1574( شعبنا اليوم أكثر قدرة على مجابهة 10
التحديات كثقة المؤمن وجسارة 
الثائر وحكمة المختبر والمجرب.

علي عبداهلل صالح
رئيس الجمهورية

رئيس المؤتمر الشعبي العام

كلُّ حدث يحمل في ذاته قوة تحدث اهتزازًا في البنى التكوينية المادية  
والمعنوية لإلنسان وهو بالضرورة يحدث متغيرًا ويبعث روح التمايز والفرز 
في الرؤى والتوجهات، واالحداث الكبيرة تشبه أعمال الغربال الذي تعمل حركته على 
تمييز اللب من القشرة وكذلك حركة الموج في البحر الذي يقذف في السواحل كل 
االشياء التي ال قيمة لها في جوهرها وشكلها ومعناها، ولذلك نقرأ في القرآن عن 
يوم القيامة كحدث عظيم قادر على فرز عبّاد اهلل من عبّاد الشيطان، وقد دّل خطاب 
اهلل في سورة »يس« في سياقه العام على التمايز »وامتازوا اليوم أيها المجرمون«.. 
وإذا كان يوم الصاخة الكبرى يحدث فيه التمايز والفرز فإن كل االحداث األقل شأنًا 
في شكلها ومعناها تقوم بذات الوظيفة، ولذلك رأينا في حركة االحتجاجات الشعبية 
التي تعصف باليمن تمايزًا وفرزًا كشف سرائر النفوس وقرأ الشعب في مرايا اللحظة 
التاريخية كل أطراف المعادلة السياسية واستطاع من خالل إفراز اللحظة التاريخية 

التمييز والنفاذ الى الجوهر دون عناء في التفكير.

المترفون أدوات إلهالك 
القرى وليس لقيادة الثورات
الشيخ الوادعي وصف الزنداني 

بأنه حمّال أوجه متعددة
علي محسن وحميد األحمر 
تحوال في غفلة تاريخية من 
رموز الفساد إلى قادة للثورة
بيان العلماء تعبير عن أهل 

السنة والجماعة وليس رافضيًا

عبدالرحمن مراد

لن تمروا..!
أمام هذا الهوس وهذا الجنون الذي يتدافع خلف راية اليماني، لكنه  

اليماني القادم من قلب العصيمات، ال كما تناولته الروايات، وبشرت 
به الطموحات والبرامج والخطابات، وكأنه إمعان تاريخي بأن النتجاوز عنق 
الزجاجة، وأن النصل بصخرة »سيزيف« إلى رأس الجبل، أمام هذا الخراب وهذه 
المآسي والجراح اليومية، باسم ثورة الشباب المغدور بها من قبل نفس القوى 
التقليدية التي غدرت بسبتمبر واكتوبر، أمام إلحاح الكثير من األصدقاء بأن 
أؤمن بالثورة على هذه الشاكلة، تذكرت ذلك الفالح الروسي العجوز في رواية 
»أرضنا البكر« لشوموخوف عندما وقف على ربوة يخاطب نفسه في يوم ماطر 
شديد البرق والرعد »كيف يريدونني أن أؤمن بنظريتهم، وأنا مع كل لمعة برق 

وصرخة رعد، ترتعد فرائصي من خشية اهلل«.

وأن���ا أي��ض��ًا كيف يريدونني أن 
أؤم��ن بهذا الجنوح الثوري، وهذا 
االسترخاص لآلدمية، واالنتهاك 
الصارخ لحرمة الوطن.. لن أؤمن 
بثورة على هذه الشاكلة، يصنعها 

فاشيون ورجعيون ومتطرفون، 
يرفضون الحوار، واليقيمون أي وزن 
لوطن يمزق ويدمر وشعب يذبح، 
ولم نتجن عندما قلنا منذ البداية 
أنهم البسو أقنعة وتجار مبادئ 

ليس إاّل..
ليست ث���ورة ي��أب��ى م��ن يأبى 

وي��ش��اء م��ن ي��ش��اء، فقد سلبوها 
كل االمكانات والسمات الثورية 
الحضارية، جردوها من كل شيء 
جميل، ومارسوا عليها أقوى عملية 
مسخ ممنهج، جعلها بال ذات وبال 
هوية وبال كيان مستقبلي، سوى 
أن اسمها ثورة، وكل القنوات منذ 

ثمانية أشهر م��ازال��ت تقول 
ع��ن��ه��ا ث����ورة م���ن ب��اب 

صب الزيت على النار 
وإش��ع��ال المزيد من 
ال��ح��رائ��ق، والشباب 
لم يفيقوا بعد، لكي 
ي��ن��ظ��روا م�����اذا حل 
بثورتهم وبأحالمهم 

وط��م��وح��ات��ه��م، لكي 
ي��ن��ظ��روا إل���ى حقيقة 
م��ن اع��ت��ق��دوا أنهم 
ح��م��اة ل��ل��ث��ورة، كيف 
م��أوا ش��وارع صنعاء 
لدبابات  با راتها  وحا
والمصفحات وراجمات 

الصواريخ ومختلف آالت الموت وقتل الحياة، 
ترى من تستهدف سوى »اليمن« وماذا تريد؟ 
سوى أن تتسلط وتتطرف وتفسد أكثر، سوى أن 
تمأ اليمن مآتم ومجالس عزاء، وتحرق أكباد 
اآلباء واألمهات، كما فعلتها ذات المصفحات 
والراجمات في جبال صعدة ووديانها، وعسكر 
زعيل هو نفسه عسكر زعيل، من يتنقل في 
كل مكان يوزع األح��زان والمآتم والفقدان، 
ويستلم األج��ر والمخصصات، ويتفنن في 
االستحواذ عليها، وزعيل هذا قائد عسكري 
ط��ارئ ظهر ف��ي مسرح األح���داث اليمنية 
المؤلمة، وقد أثري ثراًء فاحشًا في مدة قياسية 
من تجارة العذابات والمآسي في سوق الحروب 
والصراعات، هو نسخة طبق األصل من قائده 
الجنرال علي محسن األحمر، لن تستحضرهما 
ذاكرة هذا الجيل اليمني، كأبطال وثوريين، 
وإنما سيرتبطون بذاكرة مآسيهم، وأسوأ 

فترات حياتهم..

موت ثورة
حان الوقت أن ي��درك الشباب األح��رار من 
يحملون قضية وطنية، ومن ينطلقون من 
إرادة حقيقية صادقة أن استهداف الوطن 
بأعمال التخريب واستنزاف امكاناته وقدراته 
باسم الثورة والتغيير، ومن قبل قوى انتهازية 
ومتطرفة، اليعد فعاًل ثوريًا سويًا، وإنما فعل 
تمرد وتخريب، وتعبيرًا عن ثقافة قوى تريد أن 
تصل إلى السلطة بهذه الطريقة وهذه الثقافة، 
ألن الثورة قيم ومبادئ وطنية وإنسانية سامية 

وإرادة مبدعة خالقة..
ح��ان الوقت أن ي��درك��وا أن مكوثهم في 
الساحات ألكثر من مائتين وأربعين يومًا 
حتى اللحظة لم يعد بكل المقاييس اعتصامًا 
ثوريًا، وإنما اعتقااًل وسجنًا وموتًا سريريًا لثورة 
كانت يمكن ان تكون ثورة حقيقية، وتصحيحًا 
لمسار سبتمبر وأكتوبر والوحدة المباركة، عبر 
منظومة متكاملة من اإلصالحات السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية يتم الضغط شعبيًا 
من أجلها حتى توضع موضع التنفيذ والممارسة 
دونما اللجوء إل��ى الزحف والحسم الثوري 
والصواريخ واالغتياالت وتدمير ونهب المنشآت، 
لكن مع األسف والحسرة والندامة أواًل على 
وطن صار يدمر، وثانيًا على إرادة ثورية سلبت 
وزورت، فلحظة التغيير الثورية سلمت لقوى 
ليس لها أية عالقة بالتغيير المنشود، وإنما لها 
عالقة باالنقالبات المسلحة، ومشدودة كوعي 
وثقافة وتنظيم إلى الدولة العشائرية والمال 
العام ومنطق القوة، لذا استنسخوا من لحظة 
التغيير ما يسمى »ثورة« بنكهة البارود وبشكل 
ال��دم، ون��زق قحطان والصبري، وضوضاء 
األضرعي بوصفه فاعاًل ثوريًا كمهرج، وعالمة 
االمتياز الثورية للمستقبل ثورة كانت ناتج 
معادلة كيمياء الوعي المتناقض والمتشظي 
مع الضمير المتفسخ والمستلب، لذا أمعنت هذه 
الثورة المستنسخة، أن يكون أول ضحاياها، 
هم أول من هتفوا في ساحة التغيير بالحرية 

والديمقراطية وال��دول��ة المدنية، وجسدوا 
بشعارات التحديث التي رفعوها روح الثورة 
الحقيقية، لم يكن األمر عفويًا، بل مقصودًا 
وبإمعان، إلطفاء ج��ذوة التغيير الحقيقية، 
وأيضًا هو داللة على أن القضية قضية وعي 
حديث المستقبل ال قضية ساحة مزروعة الغام، 
أو قضية مشترك متأسس على وعي الظاهر 

والباطن.

انتصارًا للشعب والوطن
يجب أن ن��درك وي��درك معنا كل وطني 
حر وغيور، وكل من يتألم من هذه اللحظة 
الثورية البشعة، أن الحقائق اليجب أن نظل 
نزيفها أو نتجاوزها أو نلتف عليها، مهما 
بلغت المكاسب السياسية، لذا حان الوقت أن 
نتعاطى مع الحقائق كحقائق، فقد صار األمر 
فظيعًا وغير معقول، أن تجير إرادة وطموحات 
هذا الشعب الطيب، لحساب طموحات وثارات 
أفراد وأحزاب سياسية، أظهرت قدرًا كبيرًا من 
االستهانة بالدماء التي تسفك، وقدرًا كبيرًا 
من الالمباالة وع��دم االحساس بالمعاناة 
الشعبية، واالم��ع��ان في تزوير الحقائق 
وممارسة الغش بكل اشكاله، الخفاء وطمس 
جرائمهم بحق الوطن والشعب، ويريدوننا أن 
ننحت لهم تماثيل كقادة ثوريين وقديسين 
ورموز نضال وطني.. لن نعمل ذلك، وإنما 
سنبدع جداريات للحصبة المدمرة وبرج 
الطيران المحترق، ونقول للعالم ولأجيال 
القادمة: إنكم من فعلتم ذلك، وسنرسم 
ج��داري��ة الحسم ال��ث��وري يومي 18،19 
سبتمبر 2011م، أطفااًل وشبابًا يتدافعون 
نحو المنشآت والوزارات، ومن خلفهم جنود 
ومصفحات ودب��اب��ات ال��ث��ورة، وستعنونها 
ب�»فظائعكم« كونكم من أمرتم بذلك، 
سنجعل من كل لحظة من لحظات هذه 
األزمة الفوضوية، مادة إبداعية ننزع بها 
كل األقنعة، ونكشف بها الوجوه الحقيقية 
لهذه الفوضى، حتى ال تستنسخكم األجيال 

القادمة.
إن هذه األزمة الوطنية الخطيرة، بما تحدثه 
من أحداث مأساوية وما أظهرته من مستويات 
سياسية هابطة ومتجردة من كل المعاني 
الجميلة والقيم السامية، حتى الوطن صار 
بال معنى وبال قيمة لدى هذا التجمع من تجار 
الحروب والدين وناهبي األراض��ي ومتهربي 
الضرائب وفقهاء السياسة الثأرية، إاّل أننا 
ندين لهذه األزمة، بجانب ايجابي وحيد، وهو 
أنها أحدثت حالة فرز واسعة، كشفت الكثير 
من األقنعة، ومزقت أوصال التحالفات التي 
أعاقت بناء دول��ة النظام والقانون وأعاقت 
التحوالت الديمقراطية واالجتماعية في بالدنا، 
ومن المؤسف أن تقع أحزاب سياسية تقدمية 
كالتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري والحزب 
االشتراكي اليمني، في مصيدة وشباك هذا 
النوع من التحالفات التقليدية، التي تسيئ 
لفلسفة الثورة الناصرية ومشروعها الحضاري 

العربي وتسيئ لمشروع التنوير والتحديث 
لالشتراكية العلمية التقدمية، والنتيجة أن 
يحدث ما يحدث من خراب ومآٍس بالتوافق ما 

بين تقدمي ورجعي وانتهازي..
 هل تساءل الناصريون واالشتراكيون: 
لماذا لم تحض ثورة اليمن بتأييد المجتمع 
الدولي، كما حصل مع ثورتي تونس ومصر؟ 
ألن المجتمع الدولي ي��درك منذ أن تشكل 
ن��ه تحالف سياسي غير  أ المشترك  للقاء  ا
طبيعي، قد يثمر بالتوافق في تهيئة الملعب 
السياسي، وأن يكون عاماًل مساعدًا في توفير 
أجواء مناسبة لتحقيق المزيد من اإلصالحات 
السياسية واالقتصادية، أما أن يكون هذا 
التحالف السياسي المتشظي لصناعة ثورة 
الحرية والديمقراطية والتقدم االجتماعي، 
فيدركون أن في األم��ر كذبة، ولن 
يكون المستقبل كما يدعون، 
وثقافية  العتبارات سياسية 
جوهرية اليمكن استبعادها، 
كيين  ا شتر لال س��ن��د  أ مهما 
وال���ن���اص���ري���ي���ن وب��ع��ض 
األكاديميين المستقلين، مهمة 
تسويق الثورة إعالميًا، كثورة 
مدنية وتقدمية، ألن اآلخر 
المنظومة  ي��درك تمامًا أن 
االجتماعية والثقافية التقليدية 
والمتطرفة في اليمن هي من 
تملك أدوات القوة، وترسم مسار 
األحداث ومآالتها المستقبلية، 
الرئيسي في  الفاعل  وه��ي 
الحالة الثورية الفوضوية كما 
في الحصبة وبعض ش��وارع 
صنعاء، وفي أبين وأرحب ونهم 
وتعز، أما تلك األحزاب فيكتف 
منها أن تبارك ه��ذا التخريب 
وهذه الفوضى برضاها أو دون 
رضاها، ومن المخجل حقًا أن يأتي 
يوم تتهم فيه هذه األحزاب وشباب 
الثورة، تنظيم األخوان المسلمين 
وقواه التقليدية والعسكرية بسرقة 
الثورة، كما هو حاصل اليوم في 

مصر..

الفئة الصامتة 
ثورة قادمة

يجب أن يفهم الجميع 
أننا لسنا أعداًء للثورة أو 
مناهضين للتغيير، أو أننا 
نحمل وعي وثقافة خضوع 
واستسالم، كما يعتقد البعض من الذين 
يستهينون بما يحدث من خراب وانتهاكات 
باسم ثورة الشباب المسروقة، ألنه اليمكن 
أن نكون أع��داء للثورة والتغيير، فقط ألننا 
نتألم من مشاهد الدماء  التي تسفك والدمار 
الذي يحدث للوطن، ال يمكن أن نكون كذلك 
ألننا رفضنا تزوير الحقائق ورفضنا األعمال 
المسلحة والتوجه االنقالبي، مثلما اليمكن 
للفاسد أن يتطهر ويتحول إلى قديس بمجرد 
نزوله إلى الساحات، ستكون هنا المعادلة 

مختلة وغير منطقية..
تكلمنا منذ البداية، أن الثورة الحقيقية 
اليصنعها متطرف وال مثقف وسياسي انتهازي، 
وأن الثورة اليمكن أن ترفس بالبيادات وتعتقل 
الثوار وتهينهم، وتقنصهم من الخلف في كل 
مرحلة تصعيد، قلنا أن الثورة ال يصنعها أو 
يحميها باحث عن سلطة وجاه، مكملة لسلطته 
ثقافة  راكمتها  التي  واالجتماعية  لمالية  ا
القوة واالستبداد االجتماعي، وفترات الزواج 
الكاثوليكي النفعي مع السلطة، اليمكن لمن 
تعهد أن يهدي »صماطته« ألول شهيد، أو من 
يملك في جعبة وعيه الكارثي مائة ألف صك 
شهادة في سبيل اهلل، أن يكون ثوريًا أو باألحرى 

إنسانًا..
حقيقة إن الوضع المأساوي في بالدنا اليجب 
السكوت عليه، فقد ح��ان الوقت لأغلبية 
الصامتة، أن تقول كلمتها أكثر، كي توقف هذا 
النزيف والخراب، وتمنع هذا االنقالب المسلح، 
أن تنزل إلى الساحات والشارع السياسي، 
حاملة مشروع التغيير، أن تصنع من هذه 
اللحظة المهمة والخطيرة في تاريخنا، ثورة 
تغيير حقيقية، وأن يسمع العالم صوت هذه 
الفئة التي تناساها االنقالبيون والغوا وجودها 
وتكلموا بالنيابة عنها، زورًا وبهتانًا، حان الوقت 
أن تقول لهذه القوى كفى لن تمروا من هنا كي 

تعبثوا بحاضرنا ومستقبلنا مرة أخرى..
1- نحن مع االنتخابات المبكرة واالنتقال 
لتخريب  ا للسلطة وض��د  اآلم���ن  السلمي 

واالنقالب المسلح للوصول للسلطة.
2- نحن مع االصالحات السياسية، نحو نظام 
حكم برلماني ونظام القائمة النسبية، لما 
يمثله ذلك من ضرورة وطنية في ترسيخ الوعي 

السياسي وتطوير الممارسة الديمقراطية.
3- نحن مع الحوار الوطني البناء، الجدل 
السياسة العقيم، والطموحات الفردية والحزبية 

والتصلب في اآلراء والمواقف.
4- نحن مع االصالحات االقتصادية وضرورة 
تجفيف منابع وبؤر الفساد في كافة مؤسسات 

وهيئات الدولة.
5- نحن مع الدولة المدنية وتعزيز حضورها 

وتغلغلها في جميع االتجاهات والجوانب.
6- نحن ضد التطرف واإلره��اب وض��رورة 
محاربته وتجفيف منابعه ومؤسساته الثقافية 

والفكرية.

حاالت العمى الثوري!! 

مؤتمر صنعاء يطالب بااللتزام بما 
ورد في بيان العلماء

محافظ لحج يشدد على وقف 
استنزاف حوض مياه تبن

أيد فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة    
صنعاء البيان الصادر عن مؤتمر علماء 
اليمن ال��ذي انعقد خ��الل الفترة 29-27 / 9 / 

2011م..
وقال مؤتمريو محافظة صنعاء: إن علماء اليمن 
قد استشعروا المسئولية الدينية والوطنية الملقاة 

على عاتقهم لتوضيح الحق للناس ودعوة األطراف 
المختلفة إلى تحكيم العقل وااللتفاف صفًا واحدًا 
لتجنيب الوطن االنهيار واخراجه من األزمة الراهنة.
وطالب مؤتمر صنعاء كافة اليمنيين إلى 
استيعاب ما ورد في بيان العلماء والعمل الجاد 

على تنفيذه.

»الميثاق«- لحج- وحيد الشاطري

شدد األخ أحمد عبداهلل المجيدي محافظ لحج في   
االجتماع الدوري الثالث للجنة حوض مياه دلتا 
تبن على تنفيذ القرارات والتكليفات المتخذة سابقًا.. 
واستعرض االجتماع مسودة مهام اللجنة الفرعية 

لتخفيف الصراعات حول المياه ومناقشتها بشفافية..

وأك��د المجيدي على ض��رورة تنفيذ القرارات 
والتوصيات التي تم اتخاذها على أرض الواقع لما 
من شأنه تطوير العمل وتحقيق النتائج المطلوبة 
والحفاظ على مستوى المياه الجوفية لأجيال 
القادمة واتخاذ المعالجات والتدابير الكفيلة بمنع 

االستنزاف الجائر للمياه في حوض مياه دلتا تبن.

محمد علي عناش

والمآثم وآالت القتل لليمنيينمهمة الفرقة توزيع األحزان 

ال نؤمن بثورة يصنعها فاشيون 
ومتطرفون يرفضون الحوار

حان الوقت لألغلبية الصامتة 
أن توقف نزيف الدم


