
حسن زيد : صالح وعلي محسن سرقا الثورة باتفاق مسبق وخدعا المشترك

الس��قاف: الثورة مس��تمرة ولن نس��كت عن الذي��ن منحوا صال��ح الحصانة، 
ولن نصغي لدعاة الفتنة، فمش��روعنا هو إس��قاط كل الظالمين والفاسدين

القيادات الجنوبية تدعوا الثوار الى االنتباه لكل فعل يهدف احتواء الثورة وإجهاضها

اوضح امتالك البريطانيين ادلة تثبت تورطهما بمجزرة جمعة الكرامة

إحياء ذكرى المولد النبوي بساحة التغيير بصنعاء جددت دعمها الكامل ومؤازرتها للثورة 

 غري خاضع للنفوذ اخلارجي، والدخول 
ً
 مدنيا

ً
السيد عبد امللك بدر الدين احلوثي: عليكم احرتام خيار الشعب الذي يريد االستقالل، ويريد  دولة مدنية، و جيشا

يف مرحلة انتقالية صحيحة تؤسس ملستقبل قائم على العدالة وتساوي الفرص واحلقوق واملواطنة وطنية من اخلرباء اليمنيني  وليس األجانب، لصياغة دستور جديد.

 استمرار التظاهر والتحرك واالعتصامات السلمية والحرص على أن يتم ذلك في إطار شعبي بعيًدا 
عن الحزبية والطائفية والمذهبية حتى إسقاط النظام. 

 النظام الذي نطالب بإسقاطه هو الرئيس وأقاربه دون استثناء ورموز نظامه الفاسدين والذين 
ثبت تورطهم في قمع وقتل وتجويع هذا الشعب. 

النظام بواسطة  التحاور مع  أو  الثائر  الشباب  إدانة كل شكل من أشكال االلتفاف على مطالب   
السفارات األجنبية. 

 رفض أي وساطة ال تفضي إلى رحيل فوري للنظام ورموز فساده وتلبي كل مطالب الشعب اليمني. 
 ضرورة التصعيد بما يضمن المزيد من االحتجاجات لفرض الضغط على النظام وبطريقة 

سلمية وحضارية. 
 رفض التدخل األمريكي واألجنبي المساند للنظام والمساعد على إطالة بقائه في الحكم. 
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أسبوعية - توعوية تصدرها حركة شباب الصمود في ساحة التغيير بصنعاء
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دعا إلى تشكيل حكومة تسيير أعمال من الكفاءات، وإلى تشكيل لجنة وطنية من الخبراء اليمنيين  وليس األجانب، لصياغة دستور جديد.

الذي  الخطاب  برز  بصعدة  مليوني  حشد  في 
الدين  ب��در  الملك  عبد  القائد  السيد   وجهه 
الخطوط  ليعكس  الفائت  السبت   يوم  الحوثي 
كثيرون  وص��ف��ه  فيما  ال��ل��ه،  ألن��ص��ار  العريضة 
إلنقاذ  طريٍق  خارطِة  بمثابة  وطنيٌة  رؤي��ٌة  بأنها 
التسوياُت  ولَّ��دت��ه��ا  التي  المخاطِر  م��ن  ال��وط��ِن 
السياسيُة غيُر السوية، والتي هدفت لالستئثارِ 
بالمصالِح الحزبيِة البعيدِة عن الوطنية، وتسليِم 
من  أذيالها  وبعض  به كأمريكا  للعابثين  الوطن 
األرض  على  المنهمر  اإلقليمية، كالمزن  ال��دول 
الوعَي  وُتنِبُت  وتربو  فتهتز  القاحلة  المجدبة 
القائد  السيد  كلمُة  ج��اءت  واإلدراك،  والفهَم 
بعيد  االحتفال  في  الحوثي  الدين  بدر  عبدالملك 
المولد النبوي الشريف، ُمجسدًة الفكَر القرآني 
الرسول  المناسبة  ص��اح��ِب  س��ي��رَة  ومستلهمًة 
عليه  وس��الُم��ه  ال��ل��ه  ص��ل��واُت  محمد  األع��ظ��م 
العديد  ال��خ��ط��اب على  ت���وزع  آل���ه، وق��د  وع��ل��ى 
اإلسالمية  امتنا  واقع  مستعرضا  المحاور،  من 
الكبرى  األم��ة  قضايا  تكون  أن  ودع��ا  والعربية، 
معاناة  مقدمتها  وفي  الثورات  هذه  في  حاضرة 
الهيمنة  وخ��ط��ر  ال��ع��زي��ز  الفلسطيني  الشعب 
األمريكية في المنطقة، وشدد على الدعوة   إلى 
المستكبرين، محددا  في وجه  الوحدة والوقوف 
الرؤى  الثورية  وما يتطلع إليه الشعب اليمني 

وكان من أهم ما جاء   في الخطاب:
فعليه  المدنية  والدولة  العدالة  يريد  من   .1
بناء  في  والمساهمة  الثورة  على  االلتفاف  بترك 
وليكن  للوطن  والءه  يكون  مستقل  وطني  جيش 
عدوه الكيان الصهيوني وليس صعده أو تعز أو 

الجنوب. 
العدالة  إلى  والمفسدين  المجرمين  إحالة   .2

الحكم  وليكون 
ف������ي������ه������م ه����و 
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مناع: صعدة أصبحت  نموذجا يحتذى به، والسيد وضع خارطة الطريق للوطن..

وصف محافظ محافظة صعدة األخ فارس محمد 
ألقاه  الذي  الحوثي  عبدالملك  السيد  خطاب  مناع 
يجب  طريق  خارطة  بأنه  النبوي  المولد  ذك��رى  في 

العمل بها كونه طرح األمر "بشكل واقعي".
وتحدث المحافظ في مؤتمر صحفي عقده بمدينة 

الشعب  )ث��ورة  عنوان  تحت  الماضي  األح��د  صعده 
العام  خ��الل  المحلية  السلطة  وتجربة  السلمية 
الفضائية  القنوات  من  كبير  عدد  بحضور  2011م( 
الكترونية  والمواقع  والخارجية  والعربية  المحلية 
كانت  صعده  أن  عن  تحدث  المحلية،  والصحف 

ال����ن����واة وال����ش����رارة 
األول�������������ى ل�����ث�����ورة 

على  ال��ث��ورة  ش��ب��اب  الجنوبية  ال��ق��ي��ادات  حثت 
نفس  ف��ي  اي��اه��م  م��ح��ذرة  السلمي  النضال  مواصلة 
ال��وق��ت م��ن أي ف��ع��ل ي��ه��دف ال���ى اح��ت��واء ال��ث��ورة 

واجهاضها وااللتفاف على أهدافها االستراتيجية. 
الثانية  الدورة  انعقاد  في  الجنوبيون  القادة  ودعا 
الجنوبي  الرئيس  برئاسة  المنصرم  األسبوع  خالل 
بكر  أبو  وبحضور حيدر  ناصر محمد،  علي  السابق 
العطاس واعضاء القيادة الجنوبية، دعا قوى الثورة  

كقضية  الجنوبية  بالقضية  الصريح  االع��ت��راف  ال��ى 
سياسية وحق شعب الجنوب في تقرير مصيره من 
مستقر  آمن،  مستقبل  وتامين  الثورة  انتصار  اجل 

ومزدهر للشعب اليمنى شماال وجنوبا. 
عن  واللقاءات  االجتماعات  في  المشاركون  وعبر 
" إدانتهم الحازمة والرفض التام لكل انواع العبث 
األمني واالقتصادي الذي الزالت تمارسه بقايا سلطة    
واإللحاق  والفيد  الضم  وق��وى  المتهالكة  7يوليو 

ارض  ع�������ل�������ى 
الجنوب، ويمثل 

كش���ف حس���ن زيد امي���ن ع���ام حزب 
الحق وعضو الهيئ���ة التنفيذية للمجلس 
الوطن���ي في اليم���ن "ان الس���فير البريطاني 
السابق ابلغه ان الطرفين شريكين في قتل 

ش���باب جمع���ة الكرامة وان لدي���ه وثائق 
تثبت ذلك". 

وق���ال حس���ن زي���د :إن الرئي���س عل���ى 
عبدالل���ه المنتهي���ة واليت���ه كان متواجد 
قبيل مج���زرة الكرامة بيومي���ن في الفرقة 
عش���ية األربعاء حس���ب ما اف���اده ضابط 

ف���ي الفرقة "، موضحا ان���ه "تم دفن جثث 
وب���دون  متناهي���ة  بسرع���ه  الش���هداء 
استكمال االجراءات وكأنها قتل لجريمة 
عادي���ة ولم يقدم الجن���اة وال المحرضين، 

ابتهاج���ا وفرح���ا بذكرى مول���د الثائر 
وقائ���د التغيي���ر وناصر المس���تضعفين 
وقاهر المستكبرين محمد )ص(، أحيا 
شباب الثورة بس���احة التغيير بصنعاء 
الذكرى، وفي الفعالي���ة ألقيت العديد 

م���ن الكلمات والقصائد والزوامل  التي 
تعبر عن تمسكها برسول الله واالقتداء 
التضحي���ة  دروس  مس���تلهمين  ب���ه، 
والصبر والبذل والعطاء في س���بيل الله 
ونصره المستضعفين ومواجهة الباطل 
ب���كل أش���كاله وأس���اليبه وق���د تخل���ل 

الفعاليات )البرع(. 

الفعالية ب���دأت من جولة الش���هداء 
بس���احة التغيير في إش���ارة من الشباب 
للتأكيد على المضي في درب الش���هادة 
بأنه���م  للش���هداء  العه���د  وتقدي���م 
باقون عل���ى العهد، والس���ير في تحقيق 
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أبو أكرم النظاري

عبدالحميد يحيى

اإلصالح و"صالح".. وفقُه المصالح

      وزير النفط والمعادن 
)جنرال على طريقة الكاوبوي(

 فاقبلوا اعتذاري أيها األحباب 

اللحية  ذي  الشيخ  ذلك  نتذّكر كلمات  زلنا  ال 
الحمراء وهو يهتف من على منصة ساحة التغيير 
حّد  على  اختراع  ب��راءة  يستحقون  الشباب  ب��أن 
ُمقدمًة عن  وصفه، وكان هذا منه بعد أن سرد 
التربية  إلى السلطة عبر  في الوصول  فشلهم-هم- 
المفهوم  حسب  الجيش  تدجين  وعبر  والتعليم 

والواضح من كالمه.
قطعه  الذي  الوعد  ذلك  ر كذلك  نتذكَّ زلنا  وال 
الشيخ/ علي محسن، على نفسه-عقب انضمامه 
سيغادر  ب��أن��ه  ال��ك��رام��ة-  جمعة  بعد  ال��م��زع��وم 
تلك  أن  ص��ال��ح.. كما  غ��ادره��ا  ح��ال  ف��ي  السلطة 
فصيُل  ُيطلقها  ك���ان  ال��ت��ي  ال��رن��ان��ة  ال��ش��ع��ارات 
تزال  ال  التغيير  ساحة  منصة  على  من  األخ��وان 
ترنُّ في اآلذان، والتي كانت تِعُد وتتعهد بأن دماء 

الشهداء لن تذهَب هدًرا.
ننسى  بأننا  اليمن-بالذات-  في  مشكلتنا  لكنَّ 
إلى  ربما  يعود  وه��ذا  بسرعة،  ال��وع��ود  مختلف 
في  تسبُح  التي  المخدرة  "البروفين"  م��ادة  كثرة 
نبتة  مضغ  على  المداومة  ج��ّراء  معظمنا  دم��اء 
القات، وإال ما استمرأ "صالح" على نكث الوعود 
والعهود، واستمر في ذلك طيلة ثالثة عقود، دون 
ُحرمة  ببنت شفة حول  اليوم  ينبَس مشائخ  أن 
إخالف الوعود، وبأنها ُتصيُِّر ُمطلقها منافًقا، بل 
وديدنهم كان  فحديثهم  ذل��ك،  من  العكس  على 
حول ضرورة طاعة ولي األمر "المنافق" وإن جلد 

الظهر وأخَذ المال وهتَك العرض.
وعلى  المشترك  اللقاء  وصل  أن  وبعد  اليوم.. 
ا  جليًّ ب��ات  السلطة،  إل��ى  اإلص��الح  ح��زب  رأسهم 
ل براءة االختراع تلك  أن الشيخ الزنداني لم ُيسجِّ
من  المتكررة  الوعود  رغم  الثورة،  شباب  باسم 
يقوموا  لن  بأنهم  الثورة  عباءة  تحت  المنضوين 
بسرقتها، وهذا هو الحال بالنسبة لشيخ الفرقة-
بكسر الفاء وإن كان ضمها أقرب للواقع- والذي 
لم يأَنف هو اآلخر –كشيخ- من نكث العهد بعد 

مغادرة صالح للسلطة.
وعد  ن  وِممَّ شبابها،  على  الثورة  بسرقة  القيام 
لم  أولئك  ألن  مستغرًبا؛  يكن  لم  سرقتها  بعدم 
يعودوا بحاجٍة إلى شّباَن ُجدد ُتسفك دمائهم على 
الدماء  تلك  َن  ُتحسِّ وأرصفتها، كي  الشوارع  أزقة 

من قوة مواقفهم الهّشة عند التفاوض والتحاور 
اإلص��الح من  أعفى مشائخ  قد  القتلة، وهذا  مع 
االستمرار في حشد األحاديث عن فضل الشهادة 
الشباب  ودف��ع  الظلم،  مقارعة  في  واالستبسال 
وفًقا  الشباب  مهمة  ألن  النظام؛  مشانق  نحو 
لُمخطط أولئك قد اكتملت، وليرحم الله الشهداء 
عند  س��ّي��اَن  ف��األم��ر  الجحيم،  إل��ى  فليذهبوا  أو 

أولئك.
الموقعين  رأس  على  اإلص��الح  ح��زب  َت��َم��ْوُض��ع 
األقنعة  بكشف  إيذاًنا  كان  الخليجية  للمبادرة 
ا في  واللعب بأوراٍق مكشوفة، وقد ظهَر ذلك جليًّ
الّدين- يستخدم  وهو  "الحزمي"  شيخهم  فتوى 
أحد  الحصانة، كونها  ورقة  تمرير  في  كعادتهم- 
التي  ال��م��ب��ادرة  إلب��ق��اء  ال��ض��روري��ة  المتطلبات 
نصف  إلى  الوصول  لهم  ضمنت  والتي  وقعوها، 

الكراسي كمرحلٍة أولية.
"ص��ال��ح"  تحصين  ف��ي  المشائخ  ن��ج��َح  أن  بعد 
تحوُل  ك��ان��ت  ال��ت��ي  العراقيل  لكل  واج��ت��ي��ازه��م 
التالية،  المرحلة  إلى  بعدها  انتقلوا  ذل��ك،  دون 
إلى  وه��ي ض��م��ان انتخاب "ع��ب��د رب���ه" وإي��ص��ال��ه 
المبكرة  الرئاسية  االنتخابات  عبر  الحكم  ُس��ّدة 
الفتاوى  دور  يأتي  وهنا  الح��ًق��ا،  سُتجرى  والتي 
علينا  ل��ُت��ِط��لَّ  المشائخ  أول��ئ��ك  فيها  ي��ب��رُع  التي 
الشيخ  دور  معها  وي��أت��ي  ج��دي��د،  م��ن  ب��رأس��ه��ا 
بهندسة  المذكور  ليقوَم  ال��م��رة؛  ه��ذه  "صعتر" 
فتوى جديدة تالئُم الحدث، وليتهم من خاللها 
التغيير  ساحة  منصة  على  -وِم��ن  األح��رار  الثوار 
أيًضا- بأنهم مرجفون في األرض إن لم يشاركوا في 
االنتخابات المبكرة القادمة وأنهم مع علي صالح 

ونظامه..؟!!
وفتوى  "ال��ح��زم��ي"  ف��ت��وى  بين  م��ا  إًذا  ش��ّت��اَن 
"صعتر" في قاموس "فقه المصالح" لشلة المشائخ، 
بحسب  الفتاوى  فيه  تتغير  ال��ذي  الوقت  ففي 
بحسب  ه��ؤالء  فتاوى  تتغير  والمكان،  ال��زم��ان 
واألم��ري��ك��ان"...  "السعوديين  األسياد  إم��الءات 
ت على منح الحصانة لسّفاٍح  قع وُتصوِّ فعندما ُتوِّ
أن  بحاٍل  يمكن  وال   ٌ وطنيٌّ حينها  فأنت  كصالح 
لكن  "ص��ال��ح"،  فلِك  في  ت��دوُر  بأنك  أح��ٌد  يتهمك 
على  دليٌل  فهذا  الرئاسية  االنتخابات  تقاطع  أن 
وتحاوَر  ُتبادر  وأن  ونظامه..!!  "صالح"  مع  أنك 
ودموع  الشهداء،  دماء  وتخوَن  القتلة،  َن  وُتحصِّ

الثكالى واليتامى، وتستخدَم الدين لمنح صكوك 
الغفران لمن أوغلوا في دماء الشعب فهذا يجعُل 
المبادرة  ترفَض  أن  لكن  ُمْخلًصا..  ا  وطنيًّ منك 
الثورة  لمواصلة  وتدعو  للقتلة،  الحصانة  ومنح 
ا  فهذا يجعُل منك في قوانين هؤالء عمياًل ُمندسًّ

وخائًنا خاضًعا لإلمالءات األجنبية..!!
ينتبه  لم  الجديدة  فتواُه  يصيغ  وهو  "صعتر" 
نسَي  فقد  العليل،  ذهنه  عن  غ��اب  ألم��ٍر  كذلك 
الشيخ أن يبين لنا ما مصير أولئك الذين هم أصاًل 
مع علي صالح، والذين سُيشاركون في االنتخابات 
المرشح  ه��و  "ه���ادي"  أن  اعتبار  المقبلة-على 
مشاركتهم  فهل  والمؤتمر-  للمشترك  التوافقي 
ل�  ال��م��واالة  عباءة  عنهم  ستخلُع  االنتخابات  في 
ُحلَّتها  في  للثورة  أن��ص��اًرا  منهم  وتجعل  صالح، 

الجديدة..؟!!
البورصة  في  الفتاوى  تغدو  المصالح  فقه  في 
ألولئك  المصالُح  كانت  فحين  أكثر،  يدفُع  لمن 
من  بالفتاوى  عليه  ُيغدقون  كانوا  "صالح"  مع 
كل جانب، لذلك كان من السهل على "صالح" أن 
وأن  أرضهم وعرضهم،  ويستبيَح  الجنوب  يغزو 
وبأن  دمائهم،  في  ويوغل  صعدَة  أرض  يستبيَح 
سماء  تجوَب  ب��أن  األمريكية  للطائرات  يسمح 
ب��ل وأن  م��ا ش��اءت وأينما ش���اءت،  ال��وط��ن متى 
تقصَف وتقتَل من شاءت، ومتى ما شاءت أيًضا، 
التي كانت  الفتاوى  سيل  من  بغطاٍء  ه��ذا  وك��ل 

تغمُر صالَح من أولئك.
ٍة  لن يكفَّ المشائخ عن استخدام الدين كمطيَّ
والشخصية،  اآلن��ي��ة  مصالحهم  إل���ى  ل��ل��وص��ول 
وطالما كانت  أكثر،  يدفُع  من  هناك  طالما كان 
كانت  وطالما  س��ع��ودي،  وم���اٌل  سعودية  هناك 
ُغ��َدُد  تجفَّ  فلن  صهيوني،  ولوبي  أمريكا  هناك 

المتمصلحين عن إفراز الفتاوى في كل آن.
عزاؤنا في أولئك الرجال الصامدين الثابتين على 
مواقفهم منذ بداية الثورة، والذين بهروا العالم 
بثباتهم وعّزتهم، وقبلها بانتصاراتهم على جيوش 
ال��ش��م��ال وذات  ال��ق��ادم��ة م��ن ذات  ال��ط��اغ��وت 
سيزول-بحول  المصالح"  "فقه  وب��أن  الجنوب، 
نفسه-  الوقت  وعزاؤنا-في  أيديهم...  على  الله- 
عندما  المصالح  بمشائخ  المنخدعين  ألول��ئ��ك 
صالًحا  استبدلوا  قد  أنهم  ليجدوا  يستيقظون 

بلحًى ملونٍة ُتخّبئ داخلها ألَف ألَف "صالح".

االخوة الحاضرون جميعا
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

انتم  وأشارككم  بينكم  أكون  أن  لي  شرف 
على وجه الخصوص واألمه اإلسالمية أجمع 
بهذه المناسبة العطرة  في ذكرى مولد سيد 
الله علية  البشرية محمد بن عبدالله صلى 
عن  لكم  أعبر  أن  لي  واسمحوا  وسلم،  وال��ه 
سعادتي الغامرة وأنا في مدينه صعده مدينة 
والتقدير  بالشكر  لكم  اتقدم  ان  و  السالم، 
ع��ل��ى رح��اب��ة االس��ت��ق��ب��ال وك���رم ال��ض��ي��اف��ة و 
ال��ى اخ��ي وصديقي االس��ت��اذ  خ��ال��ص ش��ك��ري 
قدم  الذي  الدولة  الدين وزير  حسن شرف 
هذا  في  للمشاركة  الكريمة  الدعوة  هذه  لي 

االحتفال
ال��ي��وم ان��ت��م ت��ع��ي��دون أم��ج��اد أج��دادك��م 
تعودنا  ان  بعد  الشريف  بالمولد  باالحتفاء 
في عيد  إال  تتم  أن مثل هذه االحتفاالت ال 

الحكام وتسلمهم للحكم.
أيها االخوة

والظلم  ال��ق��ت��ل  م��ن  الكثير  عانيتم  ل��ق��د 
ال  األول��ي��ن.  اج��دادك��م  عانى  والتشريد كما 
لشيء وانما ألنكم لعنتم اعداء الله، واعداء 
وجندوا  قالوا،  ما  فيكم كل  وقالوا  دينكم. 
ايمانكم  بقوة  ولكنكم  والعتاد،  الجنود  لكم 
موقفكم  على  وثباتا  ايمانا  زدت��م  وصبركم 

الرافض للظلم والقهر.
طالبت  التي  11فبراير  ثورة  انطلقت  وحين 
وازال����ه حكمة  ال��ط��اغ��ي  ال��س��ف��اح  ه��ا  برحيل 
األسري المقيت الذي عاث فسادا في النسل 
والحرث. وسلم مصيرنا إلى اعدائنا واصبحوا 
هم من يتحكمون فينا وفي مصيرنا. سارعتم 
اعتداء  من  لكل  الحقد  تحملوا  ول��م  اليها 
القصاص  تشترطوا  ن��ول��م  وقاتلكم  عليكم 
منهم بل انضميتم وكنتم اقرب الناس الينا 
والى اهداف ثورتنا وتحقيق الدولة المدنية 
ضدكم  يمارس  الذي  وبرغم كل  الحديثة. 
اليوم في الساحات و االعتداءات المستمرة، 
والمفتعلة بهدف حرف مساركم الثوري، اال 
وتقبلون  والمدنية  الحوار  الى  تدعون  انكم 
الفكر.  وحرية  ال��ح��وار  وتعتمدون  باآلخر 
مما جعلكم اقرب الناس الينا والى اهدافنا، 

ومصدر قوة لنا وألهدافنا
شاركتم معنا في الدفاع عن مدينتا تعز. 
هذه  ال��ح��ي��اة،  مسيرة  ف��ي  معنا  وش��ارك��ت��م 
العالم وحين تعرضت  التي هزت  المسيرة 
لالعتداء من قبل ضعفاء الثورة في ساحه 
التغيير لم نجد اال ابنائكم شباب الصمود 
عليهم  االعتداء  ويتحملوا  عنا،  يدافعون 

كما تحملنا.
بالخوف وانا  ال اخفي عليكم كنت اشعر 
متجه إلى صعدة، ألنها أول زيارة لي ولكني 
وج���دت األم���ان ال���ذي ل��م ال��ق��اه ف��ي اماكن 
الخضراء  واألش��ج��ار  إليها  دخ��ل��ت  أخ���رى، 
لي  ي��وف��ر  ال��م��ج��اه��د  وش��ب��اب��ك��م  تستقبلني، 
يقف  ونقاطكم  الطريق،  طول  على  الحماية 
في  وال��م��ب��ت��س��م  ال��م��رح��ب  ش��ب��اب��ك��م  عليها 
في  القاه  اك��د  وال  افتقده  ما  وه��و  وجوهنا، 
منه  سلمت  ان  الذي  األمنية  جيشنا  نقاط 

من القتل لم أسلم من الهيانة.
رأي��ت ال��خ��راب وال��دم��ار وال��م��ن��ازل التي 
المجاهد  شبابكم  ووج��دت  رك��ام  استوت 
ال��خ��ارج من تحت ه��ذا ال��رك��ام واق��ف على 

االرض.
تحملونها  ال��ت��ي  اس��ل��ح��ت��ك��م  وب��رغ��م ك��ل 
مدنيه  بطريقه  تحتفلون  ال��ي��وم  أن��ك��م  إال 
معبرين  ال��ن��اري��ة،  االل��ع��اب  وتستخدمون 
عن ابتهاجكم بينما يحتفل غيركم في ميالد 
بإطالق  الحكم  على  جلوسه  عيد  او  الطاغي 
االعيرة النارية التي تقتل العديد من األبرياء 

من الراجع منها.
فاقبلوا اعتذاري أيها األحباب ألننا سكتنا 
يشاع  ما  وصدقنا كل  وسمعنا  ظلمكم  عن 
زيفهم  الله  وال��ي��وم كشف  عنكم،  وي��روج 
وانتم  وع��دوان��ه��م  ب��ن��ار كذبهم  واح��رق��ه��م 
تنظرون. وعرفنا انكم احبابنا وأقرب الثوار 
في  معنا  مستمرون  ان��ك��م  وت��أك��دن��ا  ال��ي��ن��ا، 
ساحاتنا حتى انتصار ثورتنا وتحقيق دولتنا 

المدنية الحديثة المنشودة
 

أخوكم/ طلعت الشرجبي
من شباب ساحه الحرية – تعز- نص الكلمة 
التي ألقاها في مدرسة ضحيان في حفل االستقبال

بأنه وكما  والمعادن  النفط  وزير  أثبت 
النفط  بلطجي"، وزير  "أكبر  نفسه  وصف 
الكاوبوي  طريقة  على  الجنرال  والمعادن 
حزبه  جواد  صهو  امتطى  الذي  األمريكي 

لحقيبة وزارة النفط والمعادن.
ال��م��ال  ت��ع��ن��ي  ال��ن��ف��ط وال��م��ع��ادن  وألن 
اغتر  فقد  وحقير  صغير  وغ��ي��ره  ال��وف��ي��ر 
بداية  في  وراح  البلطجي"  "الكاوبوي  هذا 
أم��ام��ه ممن  م��ن  يخاطب ك��ل  األس��ب��وع 
المهندسين  م���ن  ب��ح��ق��وق��ه��م  ي��ط��ال��ب��ون 
والموظفين التابعين لوحدات وزارته وهو 
على  يحمله  الذي  مسدسه  على  منتصب 
من  له  والمصروف  مكتبه  داخ��ل  جنبه 
قبل وزير الداخلية الحالي قبل عدة أيام..

"إذا كنتم بالطجة فأنا أكبر بلطجي"
وقد أثبت هذا الجنرال شرف البلطجة 
ل��ن��ف��س��ه ف��ف��ي ي����وم ال���ث���الث���اء ال��م��واف��ق 
وموظفي  مهندسي  وبينما   2012/2/7
هيئة استكشاف وانتاج النفط ومهندسيي 
الجيولوجية  ال��م��س��اح��ة  هيئة  م��وظ��ف��ي 
مبنى  أم��ام  سلمية  وبطريقة  معتصمين 
وزارة النفط والمعادن للمطالبة بحقوقهم 
بمستحقاتهم  م��س��اوات��ه��م  ف��ي  المتمثلة 

ال��م��ال��ي��ة أس�����وة ب��م��وظ��ف��ي دي�����وان ع��ام 
نفطي  ك��ادر  قانون  وإيجاد  النفط  وزارة 
ال���وزارة  موظفي  لجميع  منصف  موحد 
وال����وح����دات ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا وم��ح��اس��ب��ة 

الفاسدين في قطاعي النفط والمعادن..
"بقايا  لقوات  المعتصمين بهجوم  فوجئ 
ال��ن��ظ��ام" م��ن ال��ح��رس واألم����ن ال��م��رك��زي 
ب��ش��ك��ل م��ك��ث��ف م��س��ت��خ��دم��ي��ن ق��ن��اب��ل 
للنفس  والخانق  للدموع  المسيل  الغاز 
الهجوم كان  هذا  وال��ه��راوات،  والرصاص 
بجنرال  ممثلة  ال���وزارة  قيادة  من  بطلب 

النفط والمعادن!
دون أي احترام أو تقدير ألهم الكوادر 
النفط  م��ج��ال  ف��ي  المتخصصة  ال��ف��ن��ي��ة 
العليا  الشهادات  ذوي  وم��ن  والمعادن 
)دك���ت���وراه وم��اج��س��ت��ي��ر(  وال��ع��ام��ل��ي��ن في 
ويعملون  الحكومية  الفنية  ال��ج��ه��ات 
المباشر على كافة  الرقابة واإلش��راف  على 
العاملة  األج��ن��ب��ي��ة  ل��ل��ش��رك��ات  األع���م���ال 
للنفط  واالن��ت��اج  االستكشاف  م��ج��ال  ف��ي 

والمعادن في الجمهورية اليمنية. 

ضوء  نستبق  الشمال،  جهة  العصافير  صوت  مع  انطلقنا 
الشمس شوقا للوصول إلى صعدة، ومع ان سائقنا عبدالله 
يمنح السيارة أقصى سرعة ممكنة في الطريق، إال ان شوقنا 
على  وكأننا  الشوق  لهيب  زاد  اقتربنا  وكلما  اس��رع  ظل 
عيون  تهفوا  هناك  لنا،  حبيب  وه��و   حبيب،  مع  موعد 
الماليين من اليمنيين اليوم لتراه وتشنف آذانها بما يقول، 
الزيارة األولى لصعدة فقد زرتها  بالنسبة لي ليست هذه 
من زمن ومررت بعدة مناطق بها، لكن أحاسيس الزيارة 
لحضور  صعدة  في  مكوثي  طيلة  على  طاغية  ظلت  االول��ى 
الرسل   خاتم  ميالد  ب��ذك��رى  واالح��ت��ف��اء  النبوي  المولد 
لما كانت احاسيس  الله عليه واله، تعرفون  محمد صلى 
الزيارة االولى تطغى وربما الحال كذلك بكثير انقطعوا عن 
زيارة صعدة أو الوصول اليها منذ ما قبل 2004م تحديدا، 
ألنك تزور صعدة االنسان، صعدة الكرامة والعزة واحترام 
بعد  ما  صعدة  الحياة،  ه��ذه  في  وقيمته  االن��س��ان  حرية 

نهضة السيد حسين بدر الدين الحوثي. 
الحادية عشرة وجدنا مظاهرة  وصلنا مدينة صعدة عند 
حاشدة لتوها ترفع هموم الوطن وتصرخ عالية بوجه كل 
المؤامرات الدنسة التي تحاك ضد هذا الشعب المظلوم، 
وشيء رائع ويؤثر في النفس ان تجد االهتمام باآلخر طاغيا 
هنا في صعدة، وهي التي طالما اشتكت نسيان أبناء الوطن 
والخراب  والقتل  الظلم  ورف��ع  نصرتها  عن  وقعودهم  لها 
الكرامة  صعدة  لكن  تدخله،  زق��اق  في كل  بها  حل  ال��ذي 
الوطن  جراح  م��داواة  في  وترى  الجراح  فوق  تسموا  اليوم 
الباقية مداوة لجراحها، وهذا ما وجده المصغي لخطاب 
السيد عبدالملك بدر الدين في االحتفال المليوني بذكرى 
المولد النبوي عليه وعلى آله أزكى الصالة والسالم، فقضايا 
الوطن اتخذت صدر خطابه وتقدمت قضية صعدة  وفي 

هذا قمة اإليثار ومنتهى الكرم. 
المدينة  بدت  صعدة  في  الماضية  الجمعة  يوم  صبيحة 
وك��أن��ه��ا ع��ل��ى م��وع��د م��ع ع���رس اس��ت��ع��دت ل��ه وتهيأت 
بأفضل ما يكون االستعداد، في الطريق إلى مسجد االمام 
عيوننا  أم��ام  ترتسم  اخ��رى  فريدة  ص��ورة  الهادي كانت 
الكرامة،  عاصمة  إلى  توا  والواصلين  الجدد  الزائرين  نحن 
التوصيف  وه��ذا  اللقب  هذا  على صعدة  يطلق  ان  وام��ل 
تضحيات  م��ن  قدمته  لما  وتستحقه  ب��ه  األج���در  فهي 

وجه  في  اليمن  وعن كل  ابنائها  عن كرامة  دفاعا  عظيمة 
عدوان غاشم شنه نظام ظالم نادى برحيله كل اليمنيين 
بما  بعيدا  تأخذني  صعدة  العالم،  كل  ظلمه  واستهجن 
تزخر به، واريد ان ابقى في حضرة المولد النبوي الكريم 
ألتحدث عن جمالية وتأثير تلك اللوحات اإلعالنية  التي 
الخاتم عليه  الرسول  تهنئنا بمولد  المدينة  تزين شوارع 
وعلى اله ازكى الصالة والسالم، وتختصر افضل ما قيل عن 
إلى  العظيم الذي اخرجنا من ظلمة الجاهلية  هذا الرجل 
نور االيمان، كل شيء في صعدة حتى الحجر والمدر يكاد 
ينطق فرحا بهذه المناسبة وباألجواء االحتفالية التي تعد 
وعبارات  تفارقهم  ال  والبسمة  بشوشة  الناس  وجوه  لها، 
نظلم  نحن  االج��واء، أحسست كم  تعطر  والمودة  التهنئة 
أحيت  التي  الطيبة  الذكرى  هذه  نظلم  نحن  وكم  انفسنا 
لمناسبات  وزنا  نقيم  فيما  والرمال،  الرماد  بين  من  أمة 
وضعية وصنعها لنا االستعمار مناسبات ال تعبر فقط اال 
إلى دويالت كل  عن ذكرى تشرذم هذه االمة وتقسيمها 

قطر بما لديهم فرحون. 
اكثر  المشهد  السالم كان  عليه  الهادي  االم��ام  جامع  في 
جماال وبهاء وتجليا للكرامة التي تعيشها صعدة، تنطق بها 
االمام  في كل صرخة من صرخاتهم، كانت خطبة  االف��واه 
مرت،  لعقود  الناس  على  اظلم  ما  به  اض��اء  ساطع  كنور 
حاول المتآمرون على هذه االمة ابعادهم عن طريق نبيهم 
ومن ذلك تجاهل ذكرى مولده وجعلها تمر كأنها السبت. 
في الليل وبعد ان انتظم القوم في مقايل القات التي تحولت 
ولو ليوم واحد وليكن البداية فتبارى الشعراء والخطباء 
في القاء ما جادت به قريحتهم بتمجيد هذا النبي العظيم، 
وكما احتضنت األرض الطيبة مئات االلوف ممن حضروا 
اخوانهم  غلى  ضيوفا  وح��ل��وا  المشقة  ع��ن��اء  وتجشموا 
على  ضيوفا  والوافدين  الدار  اهل  الجميع  وحل  بصعدة، 

رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. 
الليل كان الجميع على مشهد يبهر االلباب وتدمع له  وفي 
امتد  واينما  غربها،  إل��ى  شرقها  من  صعدة  سماء  العيون، 
النارية،  باأللعاب  تزدان  وبديع  جميل  تنسيق  وفي  بصرك، 
بمصروفهم  اقتنوا  االط��ف��ال  حتى  ن��ه��ارا،  ليلها  احالت  التي 
نارية، ويحظوا بشرف  العابا  ليشتروا  الذي جمعوه  اليومي 
العظيم  الرسول  هذا  مولد  لذكرى  وتكريما  اعالنا  اطالقها 
على  تسقط  ب��ان  ال��دم��وع  اذن  اج��م��ع،  ال��ع��ال��م  بهر  ال���ذي 
الوجنات، وأحس الجميع بأن الف واربعمائة عام تزيد قليال 

قد تقلصت، وكل أخذ يسأل روحه واالضواء الفرائحية تضيئ 
السماء، وهو يعلم ان الرسول األكرم كما اخبرنا يبلغه فعل 
بذكرى  للعالمين  ابتهاجنا  االن  نعلن  ونحن  وعملهم،  امته 
ومئات  وطريقة  بنهجه  ارتباطنا  على  العهد  ونجدد  مولده 

االالف تستعد غد للقيام على صعيد واحد احتفاء به. 
يوم  األغ��ر  ال��ي��وم  م��ع  م��وع��دا  نضرب  ونحن  للنوم  خلدنا 
محمد  الرسول  بذكرى  اليمن  تاريخ  في  األكبر  االحتفاء 
اآلالف   الزال��ت  فيما  العالمين،  رب  وحبيب  االس��الم  نبي 
األخرى تشق طريقها في الظالم شوقا للوصول إلى صعدة، 
رغم العراقيل الحاقدة التي تم زرعها في طريقها، واالخوان 
هنا بجانبنا وفي اماكن أخرى يبذلون جهودا جبارة لتجاوز 
ما قد يعرقل  ضيوف الرسول  صلى اله عليه واله وسلم من 
الوصول، ليس المجال هنا متاحا للحديث عن تلك الجهود، 
وانتقل إلى صبيحة يوم السبت يوم االحتفال الكبير  بمولد 
اقدر  لن  اله،  وعلى  الله   صلوات  محمد  العظيم  الرسول 
اصف تلك المواكب عالية التنظيم، والتي ال تكاد يرى اولها 
من آخرها، ويكفي ان انقل لكم مشهدا كي تدركوا عظمة ما 
تم االعداد له وجل االهتمام الذي احتلته هذه المناسبة 
العظيمة، ويدرك ذلك عندما ترون  شابا  تبوء عمل رجل 
المرور في الصحراء الشاسعة لينظم سير وحركة المواكب 
السيارة إلى مكان االحتفال، تقف في صحراء شاسعة، الفيها 
ما يدل على حياة تقف لتسمح لموكب اخر بالمرور قادم 
مدينة  إلى  انتقلت  وكأنك  األم��ر  ويبدوا  اخ��رن  اتجاه  من 
حال  تلكم  المتقاطعة  بالشوارع  وتعج  بالناس  مزدحمة 
تتخيلوا  ان  ولكم  االحتفال،  مكان  إلى  المؤدية  الصحاري 
الحرفية والجمالية والعقل الذي نظم مجريات االحتفال، 
مكان  إلى  مليون،  من  اكثر  احتضن  ال��ذي  المكان  فأحال 
االنسان  يحتاجها  التي  الخدمات  بمختلف  يعج  حضري 

حتى في جوانبه الترفيهية. 
الدين  ب��در  عبدالملك  السيد  ظهور  ك��ان  الموعد  وعلى 
خاصة  وللمسلمين  للعالم  ومعلنا  بالجميع  مرحبا  الحوثي 
بان ذكرى مولد نبيهم وهاديهم صلوات الله وسالمه عليه 
وعلى اله هي من اعظم المناسبات التي يجب على المسلم 
االحتفاء بها، وان يعطيها قيمة في حياته العملية، ويجعل 
العظيم،  النبي  بهذا  الحب واالرتباط  لتجديد  منها محطة 
لن الج إلى صلب خطابه وما تناوله من قضايا على درجة من 
االهمية للوطن، وبين مقاطع الكلمة المطولة للسيد ترفرف 
الرايات الخضراء مكتوب عليها لبيك يا رسول الله وتعلوا 
ألمريكا،  الموت  اكبر  –الله  المدوية  بالصرخات  الحناجر 
لإلسالم-  النصر  اليهود،  على  اللعنة  إلس��رائ��ي��ل،  ال��م��وت 
فتدرك ان ما يقوله السيد على المنصة يأتي من مصدر قوة 

تستمد من هؤالء الرجال الذين يملئون الساحة. 

من ذكرى المولد النبوي بصعدة
إبراهيم الوادعي

اعتصام ملوظفي وزارة النفط 
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األولى  المحافظة  باعتبارها  السلمية  الشعب 
انها  بالكامل، كما  فيها  النظام  اسقاط  تم  التي 
باحتضانها  للثورة  المتواصل  ال��داع��م  كانت 
واستضافتها  ال��ث��وري��ة،  ال��ف��ع��ال��ي��ات  أغ��ل��ب 
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قيادة  حققتها  التي  النجاحات  ال��ى  مشيرا 
المحافظة والسلطة المحلية خالل هذه الفترة 
نموذجا  المحافظة  اصبحت  وكيف  الوجيزة 

يحتذى به على مستوى اليمن.
موضحا بان المحافظة بدأت من الصفر وأن 

الكهرباء على سبيل المثال في المحافظة كانت 
طاقتها ال تتجاوز ال�3 ميجا واليوم تصل إلى 6 
ميجا، وأنه تم توفير المشتقات النفطية لكون 
تحدث  ول��م  ال��زراع��ة  على  تعتمد  المحافظة 
المحافظة  قامت  للمزارعين، كما  مشاكل  أي 
بتحسين جوانب األمن حتى انخفضت الجريمة 
بنسبة 95% واليوم نبحث عن سارق أو قاطع 
ف��ي حديثه  ن��ج��د، كما اس��ت��ع��رض  ط��ري��ق ول��م 
المراحل التي مرت بها المحافظة لتحقيق نوع 
في كافة  والتنموية  الخدمية  االحتياجات  من 

المجاالت المختلفة.
تكاتف  نتيجة  تحقق ك��ان  م��ا  أن  إل��ى  الفتا 
الحقيقية  والشراكة  الجميع  وتعاون  الجهود 
ما بين االخوة الحوثيين والمؤسسات والدوائر 

الحكومية المختلفة. 
محذرا في الوقت ذاته حكومة باسندوة من 
في أي مواجهة او مشكلة في صعدة،  الدخول 
االعمار  إع���ادة  سرعة  على  العمل  ع��دم  وم��ن 

للمناطق التي دمرتها الحرب

جرائم كبيرة وكان اداة لعلي عبدالله ". 
و أض���اف " ان االتف���اق ال���ذي وقع���ه عل���ي 
عبدالل���ه وعل���ي محس���ن عقب حادث���ة جسر 
مذبح هو اتف���اق لسرقة الث���ورة، وتحول هذا 
االتف���اق الى مبادرة وان عب���د الوهاب االنسي 
غض���ب، و ق���ال عل���ي محس���ن انقل���ب علين���ا 
انقلب علينا، موضحا ان السلطة عرضت على 
المشترك بعد جمعة الكرامة ورفضوها بحجة 
ع���دم وجود ضامن مالي ويرح���ل علي عبدالله 

وعلي محسن". 
و تاب���ع " ان االوروبيي���ن واالمريكان عندما 
عج���زوا ع���ن التموي���ل دفع���وا ب���دول الخليج 

الحتواء موضوع اليمن. 
وذكر"م���ا اضع���ف المش���ترك بالح���وار م���ع 
االطراف الدولية اال االنقسام الذي حصل بين 

الشباب والمشترك". 
واردف قائ���ال "بدون المبادرة ال يوجد خيار 
اخ���ر وان���ه ان لم تكن ه���ذه المب���ادرة لتفكك 
اليمن وس���يطر االصالح على اج���زاء والقبائل". 
وتاب���ع الق���ول اخترن���ا االقل س���وءا المب���ادرة، 
وانه لو كان الش���باب ما رفضوا هذه المبادرة 
وقدموا مرش���ح لهم ل���كان افضل لكنهم وقفوا 

عند الرفض. 
م���ن جانبه قال راعي الندوة العالمة إبراهيم 
اليمنيي���ن  مطل���ب  ان  الوزي���ر  محم���د  ب���ن 
المس���اواة في الحقوق والواجب���ات والعدل في 
الحكم والمس���اواة، وان يكون امرهم ش���ورى 

بينهم. 
ودع����ا ال����ى ادارة الم����ال الع����ام ادارة صحيح����ة 
وتوزيع����ه بطريق����ه عادل����ة، موضح����ا ان اليمنيين 
يرفضون أي تدخل خارجي ومحافظين على الوحدة. 
وقد ناقش����ت الندوة ثالث����ة محاور المحور 
االول المب����ادرة الخليجية ال����ى اين؟ والمحور 
الثان����ي ال����دور األجنب����ي الغرب����ي ف����ي  الثورات 
العربي����ة ، والثال����ث دور دول الج����وار فيم����ا 
يج����ري ف����ي اليم����ن  )دول����ة قط����ر – المملك����ة 
العربية السعودية(  وقد قدمت  أوراق عمل  
ومداخ����الت لكال من الصحفي محمد محمد 
المقالح، و بس����ام قائد عل����ي  صحفي ومحلل 
سياسي، و حس����ين زيد بن يحيى، والمهندس 
ش����وارب،  أب����و  ص����ادق  الس����ياسي  والناش����ط 
والدكت����ور عبد الحكيم القحفه  وعلي محمد 
الزنم ، وعبدالمجيد ش����رف الدين  والدكتور 

عبدالله الحوثي. 

م��ا ح���دث ف��ي م��ح��اف��ظ��ة اب��ي��ن اح���د تجليات 
المشروع الذي جرى تحضيره للجنوب إلعاقة 
والنماء  للحرية  السلمية  النضالية  مسيرته 
والسلب  للنهب  مزرعة  يبقى  كي  واالستقرار 
االقليمية  ل��ل��ص��راع��ات  ب��أح��ط ص���وره وس��اح��ة 
والدولية"، مؤكدين ان هذه األعمال " ستزيد 
مواصلة  على  وتصميما  اص��رارا  الجنوب  ابناء 
مهما  السلمية  النضالية  مسيرتهم  وتصعيد 

بلغت التضحيات". 

أهداف الثورة كاملة وأن دماء الش���هداء لن 
تضيع هدراً مهما كلف الثمن. 

وبع����د القرآن الكري����م ألقى الثائر األس����تاذ 
أحم����د مجل����ي كلم����ة الترحي����ب مش����يراً ب����أن 
الذك����رى في س����احة التغيير قيم����ة معنوية ال 
توص����ف قائ����اًل :ألننا نجس����د منه����ج صاحب 
الذك����رى نبينا محمد )ص( ق����والً وعمال، ألننا 
نجس����د ذك����رى رم����ز التغيي����ر ال����ذي اس����قط 
أنظمة الفساد واالستبداد قوال وعماًل،  وألقى 
الشاعر إبراهيم حميد الدين قصيدة أيقظت 

المشاعر ونالت استحسان الحاضرين. 
األس���تاذ على أحم���د الس���قاف مشرف في 
حركة ش���باب الصمود ألقى كلم���ة الثوار. . 
وبعد أن حيا المرابطين في الس���احة أكد على 
أن الثوار في الساحة يجسدون منهج الرسول 
األعظم قائاًل: بأننا خرجنا من الس���احات من 
أجل تغيير الباطل، من أجل رفض كل فاسد 
نهب ثروات الوطن، من أجل إسقاط كل قاتل 
ومجرم مس���تلهمين من مدرس���ة رسول الله 
الصبر والثبات والصمود والتضحية، وأش���ار 
بأن يوم المولد هو يوم التغيير فالرسول غير 
واقع أمة وأخرج الناس من الجهل إلى العلم 
م���ن الذل إلى القوة من الهوان إلى العزة، وفي 
ثورتنا هذه اس���تيقظ الشعب وخرج الناس 
م���ن صمتهم وس���كوتهم وخنوعه���م، خرجوا 
مطالبي���ن بإس���قاط النظ���ام بكل رم���وزه ولن 
يقبل���وا بإنصاف حلول، الس���قاف قال : هذا 
اليوم يذكرنا بدعوة السيد القائد عبدالملك 
بدرالدي���ن في ذك���رى المولد الع���ام الماضي 
الشعب الخروج إلى الميادين، وأن نكون في 
طليعة الش���عب والحمد لله قد تحقق ذلك، 

وه���ذا ما يجعلن���ا نرابط أكث���ر ونضحي أكثر 
ولنا في رسول الله أسوه حسنة. 

وأوضح السقاف بأن الثورة مستمرة وقال 
لن نس���كت عن الذين أعطوا صالح الحصانة، 
فق���د أعط���ى م���ن ال يمل���ك لمن ال يس���تحق 
إرض���اء  بال���دوالر  الش���هداء  دم���اء  وباع���وا 
ألمري���كا والس���عودية، مؤكداً بأن الش���باب 
األحرار سيبقون في الساحات قائال: سنبقى 
في هذه الس���احة وفي هذا المكان حتى نحقق 
كافة أهداف الثورة التي خرجنا من أول يوم 
ونح���ن نعرف ما نري���د، س���نناضل من أجل 
محاكمة القتلة والفاس���دين، وناهبي ثروات 
ومق���درات الوط���ن، س���نناضل حت���ى نح���رر 
البالد من االرتهان للقرار األمريكي والوصاية 
الخارجية، وس���نثبت وس���نجعل م���ن النبي 
ش���علة وإض���اءة لدربن���ا، ولن نتراج���ع مهما 
راه���ن المراهن���ون عل���ى االنتخاب���ات، مهما 
راهن دع���اة الفتنة، وحرض المحرضون فإنا 
ال نصغي إليه���م ألن مشروعنا بحجم الوطن 
بأكمل���ه، مؤكداً بأنا نقب���ل الشراكة ونحترام 
األخر، ونجس���د ذلك قوالً وعم���اًل والميدان 

هو من يقرر ذلك. 
أمورن���ا  ف���ي كل  بالل���ه  نس���تعين  وس���وف 
وحركاتن���ا ألن الل���ه هو المعي���ن وهو الناصر 

وإليه ترجع األمور. 
إبراهي���م حمي���د الدي���ن أش���ار ف���ي كلمت���ه 
ك���م نح���ن بحاجة في ه���ذه الس���احة وفي كل 
ساحات حرية إلى نفسيه رسول الله، نفسيه 
القائد، نفس���ية الثبات على المبادئ، سارداً 
قول النبي )ص( ي���ا عماه : " والله لو وضعوا 
الش���مس في يميني والقمر في يساري على أن 
أترك ه���ذا األمر م���ا تركته حتى يظه���ره الله 

عليه أو أهلك دونه " 
مشيراً بأن الكثير ال يصمد أمام المغريات، 
فترى اليوم بعض الجهات تناست المبادئ 
أمام ال���دوالر األمريكي والريال الس���عودي، 
وها ه���م اليوم يروجون النتخابات ش���كلية، 
يخون���ون من لي���س عل���ى ش���اكلتهم، تاركين 

المبادئ خلف ظهورهم. 
  ايضا  احتش���د جم���ع غفير من المواطنين  
لالحتف���ال ب���ذات المناس���بة، العدي���د م���ن 
نكه���ة  فيه���ا  لالحتف���ال  المحافظ���ات كان 

مميزة.

وان م���ن تبق���ى ف���ي المعتق���ل ه���م اق���رب الى 
الضحاي���ا ج���اء ذلك ف���ي مداخل���ة له ف���ي ندوة 
سياس���ية بعن���وان الواقع الس���ياسي ف���ي اليمن 
بع���د توقيع المب���ادرة الخليجي���ة التي اقيمت 
الي���وم بصنعاء ونظمتها مجل���ة ثقافتنا". وبين 
ان الجمي���ع يعرف م���ن كان يخطط للجريمة، 
ومع���روف م���ن  س���لح، واي���ن كان���ت تعق���د 

االجتماعات". 
وفيم���ا يخص المب���ادرة الخليجية قال امين 
ح���زب الحق" كاًل ي���رى المبادرة م���ن زاويته، 
وق���ال صحي���ح ان المب���ادرة مرفوضه ش���عبيا 
وانق���الب عل���ى الثورة"، لكنه اس���تدرك قائال: 
ان االنقالب الفعل���ي على الثورة بنزول الفرقة 

االول���ى م���درع". 
واش���ار ال���ى ان الفرقه كانت تلقي الش���باب 
مثل ال���كالب وترجعه���م قتلى، منوه���ا الى ان 
المب���ادرة الخليجيه في صيغته���ا االولى جيدة 
لكن علي محس���ن انقلب عليه���ا كما قال عبد 

الوهاب االنسي. 
ولف���ت" ل���وال غط���اء ح���زب االص���الح لعلي 
محس���ن  التضح ان علي محسن اكثر قبحا من 
عل���ي عبدالله". وق���ال" لي���س كل االصالحيين 
قابلين بعلي محس���ن، وبأن علي محسن مارس 

يقدموا  ال  أن  "األب��ال��س��ة"  ع��ادة  ج��رت  لقد 
الكفر إلى الناس دفعة واحدة، لئال يصدموهم 
الكفر  تقديم  يكون  ولكن  قبح،  من  فيه  بما 
ثم  الصغيرة،  بالمعاصي  فابتداء  بالتدريج، 
إلى الكبائر المبطنة  المداومة عليها، وانتقاال 
وهو  كافرا  المرء  يغدو  حتى  شرعية،  بثياب 
ولكن  يصلي  تراه  نعم  اإليمان،  ثياب  في  يظهر 
أو  كالحجارة  الصهاينة،  قلوب  هي  كما  قلبه 
يوالي  م��ن  مؤمنا  ي��ك��ون  فكيف  ق��س��وة،  أش��د 
أمريكا ويعادي في مقابلها دولة إسالمية ما، 
وص��ار  ضلت،  ق��د  اإلي��م��ان  بوصلة  تكون  هنا 
اإليمان  وبين  أهله،  الكفر  بين  يفرق  ال  المرء 

وأوليائه.
بالثورة،  كفر  ي��وم  المشترك  فعل  وك��ذل��ك 
بحث  أن  ي��وم  الشهداء،  بدماء  أن كفر  ي��وم 
عن تسويغ للغدر بعهود قطعها للشهداء يوم 
أودعهم في الثرى، اليوم ترى الكوادر الفاعلة في 
اإلصالح بعد أن كانت تنادي بمحاكمة صالح 
الحصانة، وليس بمستغرب  تدافع عن منحه 
لها  انقاد  المستغرب كيف  أن  إال  منها ذلك، 
ينادي  اإلصالح  جمهورها، كيف كان جمهور 
واليوم  محاكمة"،   .. "محاكمة  ملقنيه  وراء 
ت���رى ك��ث��ي��را م��ن��ه��م ي���ب���ررون ال��م��س��اوم��ة، في 
عنها،  بمنأى  الدين  ليس  عديدة،  مستويات 

إن لم يكن أولها، فكيف حصل ذلك؟
الذي  السر  هو  ه��ذا  بالتدريج،  يأتي  الكفر 
سر  نفهم  ال��ي��وم  إب��ل��ي��س،  م��ن  البشر  تعلمه 
الهجمات اإلعالمية على المعارضين للمبادرة، 

الله  أنصار  تحول  يوم  في صحف عربية،  حتى 
"ال��ح��وث��ي��ون" إل��ى أش���رار ف��ج��أة، وص���ار علماء 
ال��س��ل��ط��ان م��ن أع����داء ال���ث���ورة ف��ي دم���اج هم 
صحف  ف��ي  البواكي  تندبهم  ال��ذي��ن  الضحايا، 
وفضائيات ال ينقصها إلى لحية الدجال، اليوم 
المفتعلة  األمنية  االض��راب��ات  تلك  س��ّر  نفهم 
التي لم تكن دماج آخرها بل أول الخيط، وجاء 
بعدها ما تيسر للعمالء من الفتن هنا وهناك.

أول  ك��ان  بل  فجأة،  بالثورة  الكفر  يكن  لم 
األمر حين غدروا بشركائهم فيها، حين رجعوا 
الشركاء  إقصاء  ع��ادة  في  القديم  ديدنهم  إل��ى 
ت��ب��ادل األدوار،  ث��م ج���اء  وإل��غ��اء وج���وده���م، 
يهتفون  وآخ��رون  المبادرة،  على  يوقع  بعض 
إلهاء  ت��أت��ي مرحلة  ث��م  ال��س��اح��ات ض��ده��ا،  ف��ي 
الذي خرجوا ألجله، فبدال  الهدف  الناس عن 
المبادرة جاءت مرحلة  التركيز على رفض  من 
ال��م��ب��ادرة ص��ارت من  الحصانة، وك��أن  رف��ض 
 - الحصانة  وُتمَنح  بها،  المسلم  البدهيات 
حين  الهزلية،  االنتخابات  وتجرى   - حياء  بال 
ينتخب المشترك نفسه حاكما بعد أن رشحته 

السعودية بتوجيهات أمريكية.
نحن نرفض المبادرة، ونرفض كل ما جاءت 
به، نرفض أن تكمم أفواهنا، لم يقدر المخذول 
ندا  أمام صدقنا فكيف يقف  أن يقف  صالح 
لنا من ال عهد لهم بالصدق، نحن خرجنا من 
لنا  تؤكدوا  أن  أجل  من  ال  الوطن،  حرية  أجل 

هيمنة أمريكا على البالد والعباد.
المجد للثورة،  الخلود للشهداء، الحرية للوطن.

الكفر بالتدريج
احالم  عن  ال��ث��ورة،  بداية  في  قد كتبت  كنت 
يتم  األي��ام  وه��ذه  االستبداد،  وت��داول  الثوريين 
تعيين علي السعيدي، مديرا ألمن محافظة تعز، 
شهدائها،  ودم��اء  بأحالمها  الثورة  اشعلت  التي 
طيلة األشهر الماضية، ابتداء من الشهيد مازن، 
ومرورا بشهداء األسبوع الدامي بتعز، وشهداء 
ساحة  ومحرقة  القاضي،  وج��ول��ة  جمال  ش��ارع 

الحرية ووصوال إلى شهداء مسيرة الحياة. 
علي  تعيين  ي��ت��م  ال��ش��ه��داء  ه����ؤالء  ب��ع��د ك��ل 
ال��س��ع��ي��دي م��دي��را ألم���ن ت��ع��ز، وه���و الشخص 
وظيفته  خالل  من  االستبداد  نظام  خدم  ال��ذي 
ثم  الثمانينات،  ف��ي  الوطني  األم��ن  لجهاز  نائبا 
في  السياسي  األمن  جهاز  بإدارة  المتحكم  الرجل 
كان  ال��ذي  الوطني،  األم��ن  فجهاز  التسعينات. 
بحد  "هو  مظلم  "قبو  فرن  داخل  الناس  يحشر 
تعرض  التي  االنتهاكات  أش��د  م��ن  يعتبر  ذات��ه 
السعيدي  ع��ل��ي  السياسيين.  المساجين  ل��ه��ا 
عقد  طيلة  السياسي  األم��ن  جهاز  مدير  نائب 
التسعينات، وصاحب الكلمة األولى فيه، كانت 
المظالم التي تحدث داخله بإشراف هذا النائب. 
1992م،  ديسمبر   9  ،10 انتفاضة،  قامت  حين 
كان علي السعيدي هو من يدير عملية التعذيب 
ويمارسها.  التحقيقات،  على  ويشرف  النفسي، 
سأتحدث عن نفسي، فحين تم اعتقالي وقتها تم 

وضعي في زنزانة
سوى  فيها  ليس  ومظلمة،  ضيقة  ان��ف��رادي��ة 
فيها  السعيدي  وتركني  بابها،  في  صغيرة  نافذة 
ألكثر من عشرة أيام على بال طها، رغم أن النوم 
عملية  بسبب  مستحيال  األول���ى ك��ان  األي���ام  ف��ي 
بجواري طيلة  زنزانة  في  يجرونها  تعذيب، كانوا 
فازداد  يتعذب،  انسان  صراخ  اسمع  وأنا  الليل 
ف��ي الساعات األخ��ي��رة من  ث��م يتم أخ��ذي  رع��ب��ا، 
غرفة  في  لساعات  وات��رك  معي،  للتحقيق  الليل 
الزنزانة.  إل��ى  اعادتي  يتم  ذل��ك  بعد  ثم  مظلمة، 
"القيسي  قبل  من  إما  تجرى  التحقيقات  كانت 
"أخو "عبد القوي القيسي "مدير مكتب صادق 
األحمر، أو تحقيقات يجريها السعيدي بنفسه، 

الفجر،  قرب  الزنزانة  الى  اعادتي  تم  يوم  وذات 
وقبل وصولي لممر الزنزانات تحلق حولي جنود 
األمن السياسي رافعين اسلحتهم، وقتها تصورت 
أنهم سيعدمونني حين رفعوا جميعهم اسلحتهم 
العملية  ت��ل��ك  وك��ان��ت  مغميا،  ألس��ق��ط  ن��ح��وي 
الزنزانة  الحكيم، وفي  بإشراف ضابط اسمه عبد 
انه  على  السجن  ف��ي  وض��ع��وه  ل��ي شخص  ارس��ل��وا 
سجين، وكان يتحرك بين الزنزانات بحرية، ليأتي 
وأصبح  وريدي  اقطع  زجاج كي  بقطعة  يوما  إلّي 
شهيدا، وكان وقتها قد اعطاني من فتحة الزنزانة، 

رسمة تجسيمية لي وأنا استشهد!!. 
قابله  ق��د  ن��ك��ان  اس��اب��ي��ع  بعد  أب��ي  زارن���ي  حين 
أبي  فأخبره  ب��ي،  عالقته  ع��ن  وس��أل��ه  السعيدي، 
فيها  بطريقة  السعيدي  منه  فطلب  ابنه،  أنني 
ما جعلت  ذلك،  ينفي  ان  النفسي،  الترهيب  من 
المفارقات  من  ابني.  إنه  نعم  ويصرخ  يبكي،  أبي 
يومها  ك��ان  السعيدي  أن  والساخرة  المضحكة 
نائبا لمدير االمن السياسي، وصاحب االختصاص 
انتفاضة  بسبب  المعتقلين  م��ع  التحقيق  ف��ي 
ديسمبر، ونائبا لمنظمة حقوق االنسان فرع تعز، 
كان يحقق معي ليال، ثم يزورني مع وفد حقوقي 
في الصباح باعتباره نائبا لتلك المنظمة الحقوقية!
ال يمتلك السعيدي نزاهة رجل األمن المحايد 
حزبيا  عمله، كان  طيلة  فهو  بالقانون،  والملتزم 
الملة،  خ��ارج  أنهم  على  لليسار  ينظر  متطرفا، 

ففي أحداث تلك االنتفاضة أراد أن يختزل تلك 
إلى مؤامرة خطط  انتفاضة شعب  االح��داث من 
أبقى  لذلك  الناصريون،  ونفذها  االشتراكي،  لها 
في الزنزانات ستة من الطالب، كانوا من القيادة 
الطالبية للناصريين وحين تم اطالقنا من السجن 
وتحويلنا إلى نيابة تعز، كان قد مر على اعتقالي 
االنفرادي قرابة الشهر، والنيابة اطلقت سراحنا، 
لعدم وجود قضية جنائية، فما فعلناه يومها هو 
الفساد،  بسقوط  تطالب  مسيرات  في  المشاركة 
حقيقية،  وح���دة  وب��ن��اء  ال��م��ح��اص��ص��ة،  ون��ظ��ام 

ومواطنة تحترم حرية االنسان. 
الجليل  الصحابي  قاله  ما  للسعيدي  أق��ول  لن 
في  ج��الده  وج��د  حين   ،" مسعود  ب��ن  الله  "عبد 
لكنني  نجا"  إن  نجوت  "ال  فصرخ  ب��در  معركة 
االستبداد  نظام  صميم  من  رجل  أنت  له  أق��ول 
الذي كانت أسوأ أدوات قمعه، هي األمن الوطني 
ل��أذى  ال��س��ي��اس��ي، وان���ا رج��ل تعرضت  واألم���ن 
في  اعتقلت  حين  س��واء  الجهازين،  من  النفسي 
1988م، أو في عام 1992م، ، علما بأن رحيلك عنه 
على  مكافأتك  منذ  تم  قد  التقاعد  لقانون  وفقا 
جهودك في خدمة نظام االستبداد، كعضو للهيئة 
النواب،  في مجلس  و عضوا  لالنتخابات،  العليا 
فارحل عن جهاز األمن حتى يتم إعادة بنائه على 
أسس وطنية، تكون بوصلته القانون والدستور، 

وكرامة االنسان.

---------- غمدان الزعتري -----------
لماذا لن أشارك في ما يسمى بانتخابات 21 فبراير؟ 

1- المشاركة فيها هو تعميد وموافقة خطية 
من كل منتخب على المبادرة الخليجية وقانون الحصانة للشاوش الرئيس وأعوانه ومعارضيه 
)الحصانة  سابق  شهر  حتى  الساحة  هتافات  مع  بصراحة  يتعارض  ما  الحرب.  مجرمي  من 

والضمانة(،، لن أشارك في منح شرعية شعبية مطلقة للمبادرة ومخلفاتها.
التي  الشهيرة  عبارته  وكانت  للصندوق"  "بالزحف  الخروج  على  صالح  الشاوش  حرص   -2
يتحدى بها الثوار كل جمعة، لن أشارك في منح قاتل الطريقة الي فرضها علّي بعد أن منحه 

السياسيون حصانة مطلقة لما تقدم وتأخر. 
على  ثورتنا  ولنا  السياسي  للسياسيين خطهم  منهم(  )المتحزبين  الساحة  في  الثوار  قال   -3

األرض ولن نشاركهم فيه.. الثورة ال تكذب!!
4- اذا ركب رجل على حمار، وذهب الى مقر االقتراع وانتخب هادي، ونام بقية الشعب، 

سينصب هادي رئيًسا في اليوم التالي، فلماذا أشارك في مهزلة؟ 

  فيسبوكيات

تداول االستبداد
محمد ناجي أحمد
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يضيع  بأال  وعهودنا  فوعودنا  ُع��ذًرا..   -
دُم "فْلذة كبدك" باَت محّل نظر..!!

التي  وكراسينا  فمصالحنا  ُع����ذًرا..   -
المسكوب  دمه  من  أغلى  إليها  وصلنا 

على أرصفة الوطن..!!
بأن  أف��ت��وا  ق��د  علماُء  فمّنا  ُع����ذًرا..   -
ال��م��ط��ال��ب��ة ب����دم "ول����ي����دك" م��ف��س��دٌة 
كبرى.. ومنح "قاتله" الحصانة مفسدٌة 
صغرى.. فأوجبوا دفع األولى باألخرى.. 

أّما العكُس فمحّرٌم بل أدهى وأمّر..!!
قّرروا  قد  "السعوأمريكا"  ف��  ُع��ذًرا..   -
بأن تذهبي وطفُلِك إلى َسَقر.. وما نحُن 

إال عبيٌد لمن قهر..!!

حين  الله  ق��ول  نسينا  فقد  ُع����ذًرا..   -
ْفَس  النَّ أَنَّ  ِفيَها  َعَلْيِهْم  )وََكَتْبَنا  ق��ال: 
ِباألَنِف  َواألَنَف  ِبالَْعْيِن  َوالَْعْيَن  ْفِس  ِبالنَّ
َوالُْجُروَح  نِّ  ِبالسِّ نَّ  َوالسِّ ِب��األُُذِن  َواألُُذَن 
لَُه  اَرٌة  َكفَّ َفُهَو  ِبِه  َق  َتَصدَّ َفَمْن  ِقَصاٌص 
َفأُْولَِئَك  اللَُّه  أَن��َزَل  ِبَما  َيْحُكْم  لَ��ْم  َوَم��ْن 
ُهُم الظَّالُِموَن(.. وتذكرنا أقوال "جيرالد 
عبدالعزيز"  "بن  والشقيق  فايرستاين" 

فالكل هنا بأمرهم ُمرتَهن..!!
- ُعذًرا.. فالبالطجة رغًما عّنا باتوا إخوتنا.. 
و "صالُح" حبيبنا لم يقتل ولم يسفك.. رغم 

علمنا بأنه لم ُيبِق ولم َيَذْر..!!
في  ف��دُم طفلك ودم���اُء غيرِه  ُع���ذًرا..   -
أّما  ننساه..  لن  عهًدا  عهًدا  الساحات 
ُعذرٍ  ألُف  فُعذًرا  "السفاح"  ُنحاكَم  أن 

فذاك محلُّ نظر..!!

اس��ت��ن��ك��ر م��ح��م��د ع��ب��دال��س��الم ما 
ص������در ف�����ي ب���ع���ض ال���ص���ح���ف م��ن 
يشاركوا  ل��م  إذا  بالعقوبات  تلويح 
مما  نستغرب  ق��ائ��اًل:  باالنتخابات 
اإلماراتية  الخليج  صحيفة  في  صدر 
ون��ق��ل��ه م���وق���ع ال���ص���ح���وة ن���ت من 
ح��دي��ث م���زع���وم ب��ي��ن��ن��ا وم��ب��ع��وث 
بن عمر حول  المتحدة جمال  األمم 
بالعقوبات  ل��وح  وأن���ه  االن��ت��خ��اب��ات 
السياسية  العملية  في  نشارك  لم  إذا 
ون���ش���ارك ف���ي االن���ت���خ���اب���ات، وه���ذا 
المبدأ، فلم  افتراء وكذب من حيث 
بهذه  الموضوع  لهذا  التطرق  يتم 
المنطق؛  خ��ارج  وه��و ك��الم  الصفة، 
فال يستطيع أحد في الكون أن يفرض 

بأي  أي مشاركة  غيرنا  على  أو  علينا 
في  وال  السياسية  العملية  في  ال  نوع 

االنتخابات بالقوة والتهديد. 
االنتخابات  في  مشاركة  هناك  وه��ل 

بالقوة في أي مكان في العالم؟!! 
ألسنا في العادة نسمع عن إحصائيات 
أي  في  انتخابات  أي  إجراء  بعد  تأتي 
مكان في العالم تقول: نسبة المشاركة 

كذا، ونسبة عدم المشاركة كذا...
حتى  يختلف  اليمن  في  الوضع  أن  أم 
عندنا  فهي  نفسها  االنتخابات  ف��ي 
تكون  أن  وي����راد  س��ل��ف��ا  م��ح��س��وم��ة 
قبال،،  المشاركة  في  محسومة  أيضا 
وبمرشح واحد ال غير،،، وهذا إساءة 
وللعمل  االنتخابي  للعمل  واض��ح��ة 

الديمقراطي برمته ..
فتوى  ع��ن  نسمع  أن  نستبعد  وال 
فيها  المشاركة  وج��وب  ترى  شرعية 
ك��ون ذل��ك أج��ر وط��اع��ة وت��ق��رب إلى 
إج��رام  فيها  المشاركة  وع��دم  ال��ل��ه، 

وحرام وفسق ومعصية لله!
)لن  هو:  االنتخابات  من  موقفنا  إن 
بكل  مهزلة  هي  انتخابات  في  نشارك 
واحد  مرشحها  معنى  من  للكلمة  ما 
رأينا  نفرض  ولن  سلفا!!  ومحسومة 
ه��ذا على أح��د، ول��ن نمنع أح��د من 

المشاركة فيها(
وال ن��ق��ب��ل ب��م��ث��ل ه���ذه االدع�����اءات 
ستفرض  ي��ش��ارك  ال  م��ن  السخيفة 

عليه عقوبات!

وال��ش��راك��ة  مستمرة  ال��ث��ورة   : ال��ح��وث��ي  ال��م��ل��ك  ع��ب��د  ال��س��ي��د 
صعدة.. من  وليس  أمريكا  من  ق��ادم  والخطر  الحل  هي  الحقيقة 

في خطاب تاريخي بمناسبة 
النبوي  ال��م��ول��د  ذك���رى 

ُع�ذًرا أّم الشهيدلن نشارك في االنتخابات، ولن نفرض رأينا على أحد، ولن نمنع أحد من المشاركة فيها

أطل  الشريف  النبوي  المولد  ذك��رى  في    
السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بخطاب 
األمتين  وأب��ن��اء  اليمني  الشعب  ال��ى  تاريخي 
ال��ع��رب��ي��ة واالس��الم��ي��ة ب����ارك ف��ي��ه ال��ث��ورات 
والرهبة  الخوف  حالة  اسقطت  التي  الشعبية 

م���ن م��واج��ه��ة ال��ط��غ��اة 
وال���ظ���ال���م���ي���ن، ون����دد 
ب���ال���ع���دوان األم��ري��ك��ي 
اليمن،  ع��ل��ى  ال��م��ت��ك��رر 
الشعب  اب��ن��اء  داع��ي��ا 
االستمرار  ال��ى  اليمني 
ف���ي ال����ث����ورة ال��س��ل��م��ي��ة 
ال���م���ب���ارك���ة وال��ت��وح��د 
الطائفية  الفتنة  ونبذ 

بالخراب  وتعود  واسرائيل  امريكا  تخدم  التي 
مذاهبهم  بمختلف  اليمنيين  على  وال��دم��ار 

وانتماءاتهم... 
محافظة  شهدته  ال��ذي  المولد  حفل  وف��ي 
ص��ع��دة ال��س��ب��ت ال��م��اض��ي وت��ق��اط��رت اليه 
من  مسبوق  غير  مليوني  بحضور  الحشود 
الله  أنصار  مسيرة  قائد  تناول  اليمن،  أنحاء 
بالنتائج  مشيدا  اليمن،  في  الثوري  المشهد 
لقد   : وق��ال  العربية  ال��ث��ورات  حققتها  التي 
وانسانية  تربوية  انجازات  الثورات  حققت 
مهمة على صعيد القضاء على اليأس واالحباط 
والخروج من حالة العجز واالستسالم والذل 
وطردت  الطغاة  عروش  هزت  والهوان، كما 
بعض الفراعنة وأبرزت قوة الشعوب وأهمية 
شباب األمة وقدراتهم على صنع التحوالت. 

الثورة مستمرة 
الى  الثورة داعيا  الى ضرورة استمرار  وأشار 
االستعانة بالله واالعتماد عليه، واألخذ بكافة 

ال���س���ب���ل وال���وس���ائ���ل 
فاعلية  من  تزيد  التي 
ال���س���اح���ات وت��ع��ال��ج 
ال����خ����ل����ل وت����ت����ج����اوز 

العوائق. 
خ��ي��ار  ال  ان  وأك����د 
ل����ل����ش����ع����وب س����وى 
م����واص����ل����ة  م���ش���وار 
البديل   ألن   ال��ث��ورة، 

واستحكام  وال��ه��وان  ال��ذل  اال  يكون  لن  عنها 
االس��ت��ع��م��ار واالس��ت��ع��ب��اد ب��أس��وأ مما ك��ان في 

الماضي.. 
السلطة  بين  السياسية  التسوية  ووص��ف 
لاللتفاف  تهدف  التي  بالخدعة  والمشترك 
على الثورة ومطالب الشعب بعد فشل وسائل 

العنف في هزيمة الثوار.. 
السياسية  القوى  بعض  ال��ى  السيد  وأش��ار 
االجانب  للسفراء  اعتمادها  اوراق  تقدم  التي 
ال��ى السلطة، م��ح��ذرا من  ال��وص��ول  م��ن اج��ل 
التي  المذهبية  وال��ع��داوة  الطائفية  الفتنة 
اج��ل ضرب  م��ن  واس��رائ��ي��ل  ام��ري��ك��ا  تغذيها 
الشعوب ببعضها، وصرف انظار الجماهير عن 
الشيعة  وتقديم  واالسرائيلي  االمريكي  الخطر 

والشعب المسلم في إيران كعدو. 

ف��ي م��س��ار الفتنة  ووص����ف ك��ل م��ن ي��ذه��ب 
ال��ط��ائ��ف��ي��ة ب��أن��ه خ��ائ��ن ي��ع��م��ل ل��ص��ال��ح أم��ري��ك��ا 
الى  ال��ع��ودة  أهمية  على  م��ش��ددا  والصهيونية 
القرآن الكريم الكتساب الوعي والتحلي باليقظة. 

ال للوصاية األجنبية 
التدخل  الله  ان��ص��ار  مسيرة  قائد  استنكر 
األجنبية  والوصاية  اليمني  الشأن  في  الخارجي 
ت��ع��م��ل ع��ل��ى وأد  ال���ت���ي 
على  وااللتفاف  ال��ث��ورة  
دم������اء ال���ش���ه���داء ع��ب��ر 
السياسي  المسار  ف��رض 
واشنطن  رسمته  ال���ذي 
والرياض وفق مصالحهم 
ول���ي���س وف�����ق م��ص��ل��ح��ة 
وأش��ار  اليمني،  الشعب 
الى ما تتعرض له قوى الثورة الحرة والمستقلة 
م��ن اس��ت��ه��داف ودع���ا األط�����راف ال��خ��ارج��ي��ة 
الشعب  ارادة  احترام  الى  الداخل  في  وأدواتها 
طني  وجيش  مدنية  دولة  يريد  الذي  اليمني 
وتكون  ال��خ��ارج  لنفوذ  خاضع  غير  مستقل 
الصهاينة  نحو  ب��ال��ع��داء  متوجهة  عقيدته 
وليس نحو أبناء الشعب في صعدة أو تعز او 

الجنوب. 
قيام  ال��ى  الحوثي  الملك  عبد  السيد  ودع��ا 
على  ق��ائ��م  لمستقبل  ت��ؤس��س  انتقالية  ف��ت��رة 
ال��ع��دال��ة ت��ت��س��اوى ف��ي��ه ال��ف��رص وال��ح��ق��وق 
الفساد  استئصال  على  والعمل  والمواطنة، 
امبراطوريات  بنوا  الذين  اللصوص  وإزاح���ة 
يمتهنون   ثم  الكادح  الشعب  ثروة  من  مالية 
طريق  ع��ن  المنهوبة  ب��ث��روات��ه  الشعب  ه��ذا 
السالح  ونشر  ال��والءات  وكسب  الذمم  ش��راء 

والسطوة والجبروت. 
الفترة االنتقالية

موقف  ال��ح��وث��ي  الملك  عبد  السيد  ج��دد 
جماعة انصار الله الثابت 
في  االستمرار  يخص  فيما 
مسار الثورة ألنها ضمانة  
ب��ح��س��ب ق���ائ���د "أن���ص���ار 
االمالءات  لمواجهة  الله" 
هيمنة  وإنهاء  الخارجية 
ال��م��ت��ورط��ي��ن ف���ي ال��ق��ت��ل 
والفساد من رموز النظام 
الماضية  المرحلة  طيلة 
الى  وإحالتهم  السياسي  المسرح  عن  وعزلهم 
دون  كلمته  فيهم  الشعب  ليقول  ال��ع��دال��ة 

امالءات خارجية. 
ثم الدخول في مرحلة انتقالية تبدأ بمصالحة 
وطنية تهيئ للدخول في مرحلة جديدة بعيدا 
المراحل  ومخلفات  واألح��ق��اد  ال��ع��دوات  عن 
لبناء  الوطنية  الشراكة  باب  وفتح  الماضية، 
البلد على قاعدة أن اليمن يتسع لجميع أبنائه 

بما يضمن مستقبل أفضل لكل اليمنيين. 
أن  ي��ج��ب  السليمة  االن��ت��ق��ال��ي��ة  ال��م��رح��ل��ة   
الشعب  ي��ري��ده  ال���ذي  للمستقبل  ت��ؤس��س 
اعمال  تسيير  حكومة  تشكل  بعدها  اليمني، 
ال��ت��واف��ق ع��ل��ى مدتها،  ي��ت��م  ال��ك��ف��اءات،  م��ن 
يمنيين  خ��ب��راء  م��ن  وط��ن��ي��ة  لجنة  وتشكيل 
لصياغة دستور جديد وتشكيل لجنة وطنية 

هيكلة  إلع��ادة  األجنبي  للنفوذ  خاضعة  غير 
الجيش وفق اسس وطنية بعيدة عن الوالءات 
عقيدته  تكون  والحزبية..  والقبلية  األسرية 
البالد،  سيادة  عن  وال��دف��اع  الشعب  حماية 
تدخل  ال��ح��وث��ي  الملك  عبد  السيد  ورف���ض 
تحت  اليمني  الجيش  ش��ؤون  في  األمريكيين 

عناوين التدريب والتأهيل. 
وفيما يخص اجهزة القمع السياسي والقومي 
دع���ا ال���ى دم���ج ه��ذي��ن ال��ج��ه��ازي��ن ف��ي وزارة 
الى مؤسسة  الداخلية، وتحويل وزارة االعالم 
مستقلة ومحايدة تتحرى المصداقية وتقدم 
أو  شخص  لصالح  دعائيا  ب��وق��ا  ال  الحقيقة 
والتعليم  والتربية  ال��ق��ض��اء  وك��ذل��ك  ح���زب، 

وطالب بالفصل بين السلطات... 
الوفاء للجنوب وصعدة

استثنائية  أهمية  الجنوبية  القضية  تحتل 
الملك  عبد  السيد  اكد  وقد  الله  انصار  لدى 
عن  مسهبا  وت��ح��دث  المسألة  ه��ذه  الحوثي 
ع��ادل  بشكل  ال��ج��ن��وب��ي��ة  القضية  معالجة 
والتعامل مع اخواننا في المحافظات الجنوبية 

كشركاء وليس فيدا ومغنما، والتوافق 
م���ع���ه���م ع���ل���ى ح����ل س��ي��اس��ي 

عما  وتعويضهم  يرضيهم، 
تهميش  م��ن  بهم  لحق 
وإقصاء خالل العشرين 
الماضية  مشددا  سنة 

ع��ل��ى ض�����رورة اع���ت���ذار 
الظالمة  ال��ح��رب  اط���راف 

ع��ل��ى ال��ج��ن��وب ف��ي ع����ام94م، 
أباحت  التي  التكفير  فتاوى  واسقاط 

دماءهم بخلفية ثقافية. 
وإذ أك���د ع��ل��ى رع��اي��ة اس���ر ش��ه��داء ال��ث��ورة 
انصاف  الى  دعا  والمعاقين   والجرحى  السلمية 
الشمالية  والمحافظات  صعدة  محافظة  أبناء 
ال���ذي���ن اك���ت���ووا ب��س��ي��اس��ة ال��ن��ظ��ام ال��ظ��ال��م��ة 
واالقصائية ومعالجة مخلفات الحروب الستة 
التي شنها النظام  ضد أبناء محافظة السالم.. 

ال للتفريط بدماء الشهداء
وانتقد "حكومة المحاصصة والتقاسم" بين 
حزبين يستعدان من خاللها وباالستفادة من 
للدخول  الشعب  وث��روات  الدولة  مؤسسات 
في انتخابات بعد المرحلة االنتقالية وكسبها، 

وأدان  المنصف  بغير  ال��واق��ع  ه���ذا  واص��ف��ا 
محاولة البعض االتفاق مع امريكا لالستحواذ 
للخارج  االرتهان  مقابل  بالقوة  السلطة  على 

والتضحية باستقالل البلد وكرامة الشعب، 
ودعا السيد عبد الملك الحوثي عقالء حزب 
السلوك  ت��ك��رار  ي��درك��وا خ��ط��ورة  أن  اإلص���الح 
االنتهازي االلغائي الذي جربه النظام وكانت 

نتائجه معروفة. 
ارتكبتهما  ف��ادح��ي��ن  خطأين  ع��ن  وت��ح��دث 
الحصانة  قانون  اقرار  األول  المشترك  حكومة 
الذي ال شرعية له على االطالق، والثاني اعالن 
يوم السبت عطلة رسمية في إساءه واضحة الى 
الشعب اليمني المسلم والعمل على استرضاء 

الخارج على حساب الدين والوطن.. 

واهم من يراهن على الخارج 
ودع����ا ق��ائ��د م��س��ي��رة أن���ص���ار ال��ل��ه ال��ق��وى 
الى  األوس��ط  الشرق  في  وحلفائها  االستكبارية 
ارادة  كسر  ف��ي  العبثية  محاوالتهم  إي��ق��اف 
الدولية  للقوى  نقول   : قائال  اليمني  الشعب 
الموالية،  اإلقليمية  والقوى  المستكبرة 
بإمكانكم  أن  تظنون  كنتم  إذا 
الشعب  على  ت��ف��رض��وا  أن 
ال���ي���م���ن���ي إم����الءات����ك����م 
وتتجاهلون  وعمالئكم 
م��ع��ظ��م م��ك��ون��ات ه��ذا 
واهمون  فأنتم  الشعب 

وستجنون الخيبة. 
النبوي  المولد  مناسبة  وفي 
ال�����ذي ت��ت��ج��ل��ى ف��ي��ه م��ع��ان��ي ال���وح���دة 
الله"    "ان��ص��ار  مسيرة  قائد  وج��ه  اإلس��الم��ي��ة، 
أبناء  ال��ى  وت��وج��ه  اليمنيين ك��اف��ة  ال��ى  ن���داءه 
الشعب اليمني وكافة المسلمين بنداء العارف 
بخطورة المؤامرات و المخططات المذهبية 
والطائفية التي تطبخها امريكا وعمالئها وقال 
: ربنا واحد وقبلتنا واحدة وديننا واحد تعالوا 
نواجه المخاطر الكبرى على بلدنا وعلى هويتنا 
وعلى كرامتنا وعلى ديننا ودنيانا، محذرا من 
التدخل األمريكي في األجواء اليمنية مشيرا إلى 
بتنفيذ قصف  األمريكي  الحربي  الطيران  قيام 
في بعض المحافظات، وشن الغارات التي تقتل 

إخوة لنا من النساء واالطفال وغيرهم. 

الخطر مصدره امريكا وليس صعدة
الخطر االكبر عل  بلدنا هي امريكا بهمجيتها 
ال��ذي  االس��ت��ع��م��اري  وم��ش��روع��ه��ا  وطغيانها 
امريكا  من  التقرب  ووصف  اسرائيل،  يخدم 
األم  هي  امريكا  ألن  اسرائيل  من  تقرب  بأنه 
امريكان  من  يقترب  ومن  إلسرائيل  الحنون 

خطوة يبتعد عن دينه ووطنه ألف ميل.. 
بعض  في  يتجلى  السابق  السلوك  ان  وذك��ر 
نفسها  ت��ح��س��ب  ال���ت���ي  واالح�������زاب  ال���ق���وى 
من  تقربوا  أولئك كلما  أن  وأض��اف  إسالمية 
الحقد  من  مزيدا  ذلك  انعكس  أكثر  امريكا 
في  ألمريكا  البعض  والء  ويتجلى  شعبهم  على 
في  يجري  عما  وتحدث  وتعامالتهم  أخالقهم 
المقاتلين  واستيراد  عدوان  من  وكتاف  حجة 
األجانب لمحاربة أبناء اليمن في تلك المناطق 
معتبرا هذه الجرائم واحدة من نتائج التقارب 

مع امريكا من قبل بعض األحزاب. 
المحرمات  في كل  ي��رون  أولئك  ان  وأس��ف 
محافظة  ابناء  على  للعدوان  اذا كانت  جائزة 
صعدة وحجة او عمران والجوف وغيرهم من 
أن  بالقول:  وخلص  الله،  انصار  مسيرة  اتباع 
اليد التي تصافح األمريكي تسل الخنجر لتطعن 
للسفراء  ينحني  ال��ذي  وال���رٍأس  األم���ة،  اب��ن��اء 
والصوت  شعبه،  أبناء  على  يتعالى  األج��ان��ب 
جهوري  واشنطن  سفير  ي��دي  بين  الخافت 

وقاس على ابناء أمته.       
 هكذا تصنع العمالة بأهلها

جلب  خلف  تقف  التي  الجهات  الى  وتوجه 
لقتال  وحجة  كتاف  ال��ى  األج��ان��ب  المقاتلين 
والبائعين  للمعتدين  أقول  بقوله:  المواطنين 
سياسية  مكاسب  اج��ل  من  وشعبهم  دينهم 
الخاسرون والخائبون  انتم  السعودي،  بالمال 

بإذن الله..
السياسي  العمل  ممارسة  على  تأكيده  وجدد 
ال��ى  االل��ت��ف��ات  دون  ال��ي��م��ن  ف��ي��ه مصلحة  ل��م��ا 
انصار  مسيرة  ثبات  مؤكدا  الخاصة،  المصالح 
الله في ميادين التحديات ومواجهة كل ظالم او 
معتدي من الداخل او الخارج بالتوكل على الله 
لمواجهة  وثقافته  الكريم  القرآن  هدي  والتزام 

االستكبار الخارجي واالستبداد الداخلي. 
مختلف  م��ن  المحتشدة  الجماهير  وحيا 
المحافظات اليمنية لالحتفال بالمولد النبوي 
في صعدة وقال سنبقى لكل ابناء أمتنا وشعبنا 
خداما لدفع الشر ومواجهة االخطار والحفاظ 
أبناء شعبنا وتقديم كل  أمن وممتلكات  على 

ما نستطيع حتى بالنفس والنفيس 
لسنا إقصائيين ولن نقبل االقصائيين

وفي ختام خطابه دعا قائد مسيرة انصار الله 
لما  والتكاتف  التعاون  الى  الحرة  القوى  كل 
فيه مصلحة البلد مؤكدا على التنسيق بين كل 
الشعب  ث��ورة  تضيع  ال  حتى  الشريفة  القوى 
ودماء الشهداء وقال نحن لسنا إقصائيين ولن 
نقبل باالقصائيين يعيدوا االستبداد من جديد
الحوثي  الدين  ب��در  عبدالملك  السيد  وأنهي 
كلمته يوم المولد النبوي الشريف برؤية "أنصار 
الله" للطريقة الصحيحة إلخراج البلد من أزمته  
وقال: الحل في الشراكة الحقيقية ألن البلد بلد 

الجميع والجميع معنيون بمستقبلهم.. 

ال����ث����ورات ال��ش��ع��ب��ي��ة اس��ق��ط��ت ال���ي���أس وأخ����رج����ت ال��ج��م��اه��ي��ر م���ن ح���ال���ة ال��ع��ج��ز واالس���ت���س���الم..

محمد عبدالسالم الناطق الرسمي للمكتب اإلعالمي للسيد/ عبدالملك بدرالدين الحوثي

نرى استمرار الحالة الثورية 
ألنها الضمانة في مواجهة اإلمالءات 

الخارجية

ن�����رى اس����ت����م����رار ال��ح��ال��ة 
ال��ث��وري��ة ألن��ه��ا ال��ض��م��ان��ة في 
الخارجية اإلم����الءات  مواجهة 

ن�����رى اس����ت����م����رار ال��ح��ال��ة 
ال��ث��وري��ة ألن��ه��ا ال��ض��م��ان��ة في 
الخارجية اإلم����الءات  مواجهة 
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