
الثورة أهداف  من  ليست  واحملاصصة  املقامسة 

 استمرار التظاهر والتحرك واالعتصامات السلمية والحرص عىل أن يتم ذلك يف إطار 

شعبي بعيًدا عن الحزبية والطائفية واملذهبية حتى إسقاط النظام.

نظامه  ورموز  استثناء  دون  وأقاربه  الرئيس  هو  بإسقاطه  نطالب  الذي  النظام   

الفاسدين والذين ثبت تورطهم يف قمع وقتل وتجويع هذا الشعب.

 إدانة كل شكل من أشكال االلتفاف عىل مطالب الشباب الثائر أو التحاور مع 

النظام بواسطة السفارات األجنبية.

 رفض أي وساطة ال تفيض إىل رحيل فوري للنظام ورموز فساده وتلبي كل مطالب 

الشعب اليمني.

املزيد من االحتجاجات لفرض الضغط  التصعيد بما يضمن   رضورة 

عىل النظام وبطريقة سلمية وحضارية.

إطالة بقائه يف  للنظام واملساعد عىل  املساند  األمريكي واألجنبي  التدخل   رفض 

الحكم.

التقى الس���يد / عبد الملك ب���در الدين الحوثي 
عصر يوم   الثالثاء 18 / محرم / 1433ه� مبعوث 
األمي���ن الع���ام لألم���م المتحدة / جم���ال بن عمر 

ومرافقيه. 
وف���ي اللقاء الذي حض���ر ه محاف���ظ المحافظة 
ف���ارس من���اع  رح���ب الس���يد / عبد المل���ك بدر 
الدي���ن الحوثي بمبعوث األمين العام في )محافظة 
صع���دة( مثمن���اً زيارت���ه واطالع���ه عل���ى أوض���اع 

المحافظة.
واس���تعرض الس���يد مالبس���ات الح���روب التي 
ش���نتها الس���لطة الظالمة على أبن���اء المحافظات 
الش���مالية والتي راح ضحيتها اآلالف من األبرياء 
جراء العدوان الظالم والغاشم كما حدث )لمخيم 
الع���ادي بمديري���ة حرف س���فيان ومخيم يس���نم 
بمديري���ة باق���م( وغيرها م���ن الجرائ���م والمجازر 
التي اس���تهدفت األسواق والمساجد والتجمعات 
الس���كنية وس���قط فيه���ا اآلالف م���ن المواطني���ن 
الذين اس���تهدفهم الطيران بدون رحمة أو تمييز، 
وم���ا نتج عنها من اعاقات مس���تديمة وجراحات 
خطيرة باإلضافة إلى األعمال الفظيعة التي حدثت 

أثن���اء الحروب، حي���ث كان يتم إح���راق الجثث 
وس���حلها في الشوارع، وكذا قتل األسرى والجرحى 
ف���ي صورة مأس���اوية بال مراع���اة ألي قيم أخالقية 
أو إنس���انية، وما تركه الجيش من األلغام الفردية 
ف���ي أغلب المواقع العس���كرية الت���ي كان يتمترس 
فيها والتي ما زال���ت تحصد األرواح وتبتر األرجل 

واأليدي إلى اليوم.
وتحدث الس���يد ع���ن المعاناة الت���ي يعاني منها 
أبن���اء المحافظ���ة والمحافظ���ات المج���اورة الت���ي 
كان له���ا نصيبا واف���را من الدم���ار والتنكيل على 
مختل���ف المس���تويات واألصع���دة االقتصادي���ة، 
واالجتماعي���ة، واألمنية ،وكذلك الوضع اإلنس���اني 
المتدن���ي ف���ي المنطق���ة، وملف اإلعم���ار الذي لم 

ينتج عنه أي شيء حتى اليوم. 
وأكد الس���يد أن تلك المعان���اة وذلك االضطهاد 
أف���رز هذه الث���ورة الش���عبية نتيجة  ممارس���ات 
النظ���ام من قمع  ألبناء الش���عب اليمني في جنوبه 
وش���ماله، وكان���ت ه���ذه الث���ورة نتيج���ة حتمي���ة 

تتواصل المس���يرات اليومية الرافضة لصفقة تقاس���م 
الس���لطة بي���ن المعارض���ة وبقاي���ا النظ���ام ف���ي مختلف 
المحافظات وش���هدت ساحة التغيير بالعاصمة صنعاء 
ي���وم األربع���اء الماض���ي تظاه���رة حاش���دة ش���ارك فيها 
عش���رات اآلالف من ش���باب الث���ورة المس���تقلين تندد 
بصفقة تقاس���م الس���لطة التي تحاول االلتفاف على ثورة 

الشعب اليمني العظيمة التي ضحى في سبيلها الشهداء 
وس���قط الجرح���ى وتم تشري���د اآلالف من مس���اكنهم في 
صنعاء وتع���ز وغيرها من المحافظات وفي مس���يرة يوم 
األربع���اء التي تأتي اس���تمرار للعمل الث���وري الذي بدأه 
الش���باب قبل حوالي 11 ش���هرا من اآلن  ردد المشاركون 
هتاف���ات تؤكد رفضهم القاطع للمب���ادرة الخليجية وما 

يسمى حكومة الوفاق  .
 وألول مرة بعد تشكيل حكومة التقاسم والمحاصصة 

ش���ارك األس���بوع الماض���ي عش���رات اآلالف في مس���يرة 
ش���بابية حاش���دة تحت عنوان)المقاس���ة والمحاصصة 
ليس���ت من أهداف الث���ورة( وهتفت الحش���ود الكبيرة  
بش���عارات  » يا حكومة نص بنص واحد س���ارق وواحد 
لص«, » حري���ة حرية ايش دخل الس���عودية«,« ديمة 
وخلفن���ا بابه���ا والله ما نرضى بها«, »ي���ا حكومة الوفاق 

كذب  يكفين���ا 
ونف���اق«
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دعا أطراف التسوية إلى االبتعاد عن استخدام أساليب غير أخالقية إلجبار القوى الوطنية على القبول بصفقة تقاسم السلطة

النظام وبقايا  املعارضة  السلطة بني  تقاسم  لصفقة  رفضا  احلاشدة  املسريات   تواصل 
واستقالل حرية  ثورة  وكرامة،  عزة  ثورة  ثورتنا 

السيد عبد الملك الحوثي يلتقي مبعوث األمين العام لألمم المتحدة ويؤكد على االستمرار في الخيار الثوري

مسيرات حاشدة  في صنعاء، تعز وشبوة ترفض المقاسمة والمحاصصة
فيما اإلغاثة اإلسالمية وأوكسفام تحذران من تدهور الوضع اإلنساني في اليمن

السلطة والمعارضة تواصالن التفاوض لتقاسم المناصب بالتساوي

ح����ّذرت منظم����ة اإلغاث����ة اإلس����المية ووكال����ة 
اإلغاث����ة الدولي����ة أوكس����فام ف����ي تقري����ر له����ا  يوم 
األربع����اء  الماض����ي من تدهور الوضع اإلنس����اني في 
اليم����ن، بعد الكش����ف م����ن أن الكثير م����ن الناس 

يبقون من دون طعام لمدة ثالثة أيام.
وقال تقرير المنظمتي����ن الخيريتين »إن واحداً 
م����ن كل خمس����ة أطف����ال يعاني من س����وء ح����اد في 
التغذي����ة ف����ي بعض أنح����اء اليمن ،ف����ي حين يعيش 
الكثي����ر من العائالت على نظام غذائي من الش����اي 
والخب����ز، وأن ه����ذه األزم����ة ال تنس����حب فقط على 
الن����اس المتضررين من النزاع أو الذين يعيش����ون 

في المخيمات«.
وأض����اف أن ارتف����اع أس����عار الوق����ود والم����واد 
الغذائية إل����ى جانب االضطرابات دف����ع اليمنيين 
الفق����راء في جميع أنحاء البالد إل����ى حافة الهاوية، 
داعياً   إلى تعلم الدروس من تجربة منطقة القرن 
األفريقي، حيث كانت التكلفة البشرية مأساوية 
ج����راء االس����تجابة في وق����ت متأخ����ر لالحتياجات 

اإلنسانية الملحة.
وأطلق����ت األم����م المتح����دة ن����داًء لجم����ع 447 
ملي����ون دوالر لالس����تجابة الحتياج����ات 4 ماليين 
نس����مة في اليمن، أي ما يع����ادل 44% من مجموع 

السكان المحتاجين.
وقال����ت كيل����ي غيلبرايد مس����ؤولة السياس����ة في 
أوكس����فام »الماليي����ن م����ن اليمنيي����ن وصل����وا إل����ى 
نقطة االنكس����ار وال يعرف����ون من أين تأتي وجباتهم 

المقبلة«.
 ف����ي هذه األثن����اء تواص����ل الس����لطة والمعارضة 

ف����ي  العلي����ا  المناص����ب  لتقاس����م  مفاوضاتهم����ا 
المؤسسات العامة والمحافظات بالتساوي .

وذك����رت مص����ادر خبري����ة أن المرحل����ة الثانية 
مناص����ب  تقاس����م  تش����مل  الخليجي����ة  للمب����ادرة 
المؤسس����ات الرس����مية ومحافظ����ي المحافظات، 
ويش����تد صراع الطرفين عل����ى محافظات: صنعاء، 

ع����دن وتع����ز وحضرم����وت .
ف����ي  المناص����ب  تقاس����م  المق����رر  م����ن  .كم����ا    
المؤسس����ات االيرادية مثل: االتصاالت والكهرباء 
والمياه، وفي المؤسس����ات المصرفية العامة مثل 
البن����ك المركزي اليمني، والبنك األهلي وغيرها من 

المؤسسات العامة...
وعل����ى صعي����د الجه����ود الت����ي تبذلها واش����نطن 
والري����اض لتوحيد أج����زاء النظام كش����ف مصدر 
دبلوماس����ي غرب����ي رفي����ع األس����بوع الماض����ي ب����أن 
وس����طاء غربيين يعمل����ون باتجاه  صفق����ة مباشرة 
بين الرئيس اليمني عل����ي عبدالله صالح وخصميه 
العس����كري الل����واء عل����ي محس����ن األحم����ر والقبلي 

الشيخ حميد األحمر.
 وق����ال المص����در الدبلوماس����ي: »نح����ن بحاج����ة 
ع����دة  وذك����ر  الثالث����ة،  األط����راف  بي����ن  لصفق����ة 
س����يناريوهات لليمن : أوال: أما أن تبقى األوضاع 
على ما عليه، -أي معلقة- ويستفيد أمراء الحرب 
واألزمة في الس����لطة والمعارضة م����ن خالل تعزيز 

مواقعهم.

أما الس����يناريو الثاني فهو بحسب المصدر: أن 
يلجأ الوسطاء الغربيون إلى صفقة سياسية مباشرة 

بي����ن 
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﴿َيْحَسُبوَن أَنَُّهْم ُيْحِسُنوَن ُصْنًعا﴾ 

• كل ثورات العالم تقوم للقضاء على الفساد وإقامة حياة ديمقراطية سليمة، 
وهذا ما ال يختلف عليها اثنان ..  

• الثورة التي تقوم لتمكين دكتاتور بدل دكتاتور أو حزب بدل حزب أو مجموعة 
لرعاية  تقوم  التي  هي  الثورة  وإنما  ث��ورة،  اسم  تحمل  أن  تستحق  ال  مجموعة  بدل 

مصالح الشعوب .

االنقالب  أما  الناس،  إلى تحرير  تهدف  األخيرة  أن  والثورة   االنقالب  بين  الفرق   •
يقوده  واالنقالب  الجيش،  فيتبعه  الشعب  يقودها  الثورة  حكمهم،  إلى  فيهدف 
العسكر فيتبعهم الشعب، الثورة تغيير لقواعد بناء السلطة لتكون الكلمة األخيرة 
فيها للشعب، أما االنقالب فهو تغيير أشخاص الحكام مع بقاء القوة معيارا للحكم..
• إرادة الشعوب من إرادة الله، وإذا الشعب يوما أراد الحياة فالبد إن يستجيب 

القدر، وإرادة الشعوب ال تقهر..
• .لقد عانت الشعوب العربية طويال.. وصبرت طويال.. وتحملت طويال.. واليوم 
حان الوقت كي تكسر حاجز الخوف والجبن والذل والهوان وتخرج الستعادة الحرية 

والكرامة والعدالة والديمقراطية.
•  إرادة الشعوب في الحياة وفي العيش بحرية وشرف وكرامة، هي التي ستسود في 
قوة وظلم  والمستبدين من  الطغاة  الحكام  بلغ  تقهر مهما  أن  يمكن  النهاية، وال 

وبطش وجبروت.
وانقالباً  زل��زاالً  أحدث  الشعبية  الجماهيرية  واالحتجاجات  الثورات   •
جذرياً على المفاهيم والرؤى واألفكار التي كانت سائدة لفترة طويلة 
واإلقصاء  اإللغاء  فكرة  على  تقوم  التي كانت  تلك  وخاصة  الزمن،  من 
ونهب  السلطة  واحتكار  والفساد  واالس��ت��ب��داد  والقمع  والتهميش 

الثروات…
• أيها الشباب األحرار األطهار المتطلعون لمستقبل مشرق والحالمون بيمن 
سعيد ينفض عن كاهله الحزن والفساد والفوضى والجهل والفقر واالستبداد . 
ارفضوا المبادرات والمفاوضات،  وال بد من تجديد  الزخم الثوري، واعادة الحياة 
لشجرة الثورة التي ستظل باسقة عالية،  تقتلع جذور الفاسدين   أينما كانوا، وفي أي 

صف وقفوا، واقطعوا الطريق على كل من يحاول وحاول سرقة الثورة قبل والدتها.

بكل وسائله  بالقمع  النظام  السلمية واجهها هذا  الشباب  لثورة  األولى  الوهله  منذ 
تعز  ومحرقة  الكرامة  جمعة  بمجزرة  مروراً   )3/12( الدامي  السبت  يوم  من  إبداًء 
ومجازر جولة كنتاكي وشارع القاع ناهيك عن قمع المسيرات السلمية في كل شارع 
المناطق والقرى،  وفي  المتواصل لعض  الجمهورية والقصف  في معظم محافظات 
نهاية  المطاف وفي حفلة على المأل تم تكريم وتتويج رموز النظام القمعي بحصانة 
مصافحة  تحتها  يندرج  وال��ذي  الخليجية(  ب�)المبادرة  أسموها  ما  ضمن  للقتلة 
ما  بقدر  والتي  الوطني(  الوفاق  )حكومة  مسمى  تحت  معهم  شراكة  وإقامة  القتلة 
أنها  إال  الجرحى  الشهداء وآالم  للثوار حيث داست على دماء  كانت ضربة موجهة 
المتاجرين بدماء الشهداء ومعاناة الشعب،كما  التي قد تحرق  النار  كانت بمثابة 
في  ليتضح  الثورة والثوار  باسم  الذين طالما تشدقوا  التآمرونفاق  أن ضوءها يفضح 
الثورة  بذلك  لتبدأ  السلطة،  في  الشراكة  لطلب  سوى  يكن  لم  خروجهم  أن  النهاية 
الشعب خرج من أجل إعالء  أن  الوطن، وطالما  الحقيقية ضد كل  من ليس همه 
كلمة الحق ومن أجل أن يعيش الناس بعزة وكرامه أقوياء أمام أعدائهم،  متسلحين 
وخاصة  والمخادعة،  التضليلة  األقالم  تروجه  لما  آبهين  غير  واليقظة  الوعي  بسالح 
بن تلك األصوات هي ذاتها  التي  حرضت وأساءت لهذا الشعب، لترضي أعداء الله 
بإثارة النعرات الطائفية والمذهبية، وصرف الثوار عن  هدفهم  الحقيقي واألسمى 
الله  والذي خرجوا من أجله وهو إسقاط النظام، ورفض الوصاية األجنبية، فبإرادة 
بكل  انتشر  نبت وحيثما  من حيث  الشيطان  قرن  ُيكسر  أن  البد  الشعب  وعزيمة 

أصوله وفروعه،مهما كانت يد العمالة ترعاه وتمد له يد العون والمساعدة.

ما جرى السبت الماضي من قبل من تسمي نفسها 
حكومة الوفاق وإدالئها بالقسم ال تخرج من المثل  
الشعبي اليمني ) احلف له يا مبخوت ( , مثل شعبي 
أصله قصة ألحد مشائخ القبائل, اتصف  هذا الشيخ 
فكان  وأق��وال��ه,  وأعماله  سلوكه  في  والقبح  بالجرم 
بطرق شتى  البسطاء  والنهب ألموال   السلب  كثير 
الخداع  بطرق  ما هو   ، ومنها  ما هو مباشر  منها 
ويعرف  الحقيقة  تظهر  كانت  وعندما  والتحايل 

بأن  الشيخ هو المجرم ،وأنه وراء كل البعض 
جريمة فيطلبون منه إرجاع 

له  يقال  شخص  إل��ى   يتوجه  الشيخ  ، كان  الحقوق 
مبخوت  قائال  : أحلف يا مبخوت ,  وأكد لهم أني 
واني برئ من  لي زور وبهتان،  اتهاماتهم  ب��ريء،وأن 

التهم المنسوبة إلي  براءة الذئب من دم يوسف .
مبخوت بدوره لم يكن يتردد في القسم ، كان شخص 
كثير الحلف  فكانت يمينه دائما تبرئ  ساحة الشيخ 
رغم وضوح الجريمة باألدلة الجنائية الدامغة  التي 

تدين شيخ القرية وال يختلف عليها اثنان .
فأصبحت يمين مبخوت هذه تعطي فائدتين للشيخ 
استعادة  والثانية   ، المدان  الشيخ  تبرئة  األول��ى    :
ال��ذي    ال��ق��ري��ة   أه��ال��ي  أوس���اط  ف��ي  مكانته   الشيخ 

يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه..
الشيخ  توفى  المنوال حتى  على هذا  الحال  استمر    

ومبخوت , بعدها اكتشف الناس أن القسم 
الشيخ  بقاء  سر  هو  مبخوت  يؤديه  الذي كان 

شيخاً عليهم . وأصبح المثل ) أحلف له يا مبخوت 
( مثل شعبي يمني يطلق على من يقسم بالوكالة .

ومن هنا ال نجد فرق بين من تسمي نفسها )حكومة 
الوفاق ( وبين الدور الذي كان يقوم به )مبخوت( 
فالحكومة  المجرمين،   جرائم  على  التغطية  وه��و 
تقوم بالقسم لتغطية جرائم  النظام  في حق المجتمع 
ثانوية  قضايا  إلى  المجتمع  أنظار  وتلفت   , اليمني 
وإخفاء المجرم وجريمته , وكما كان قسم مبخوت 
ذو فائدتين , نجد قسم الحكومات اليمنية كذلك 
الثقة  وإع��ادة   , الجريمة  وتغطية  المجرم  تبرئة   ,

للمجرمين في أوساط الشعب .

، واختالق  الحروب  األبرياء،  وشن   الشباب  قتل  

بالكثير  والزج  الشعب،  ثروات  وْسُلُب    ، األزم��ات 

واالستحواذ  وتعذيبهم،  السجون  في  الشباب  من 

ال��ع��ام��ة وال��خ��اص��ة ، ونهب  ال��ن��اس  ع��ل��ى أم����وال 

وال  ح��دود  ب��دون  للمحرمات  وانتهاكهم  األوق��اف، 

والربى،  مصراعيه،  على  ال��رش��وة  ب��اب  وفتح  قيود، 

وعشرات   - يكفي  ال  والنفاق  وال��خ��داع،  والكذب، 

المليارات من الدوالرات، وقناطير الذهب التي هي 

من ثروات الشعب ال تكفيهم فهم بحاجة المزيد،  

لذلك ال بد من التهليل والتكبير للمبادرة التي تعفي 

وهكذا  الثروات،  وناهبي  الدماء،  ومصاصي  القتلة 

مبادرة وإال بالش ، وليذهب  الشعب إلى الجحيم 

،  وليزحف األلوف من األطفال البائسين من اإلناث 

والذكور َمْشًيا على األقدام عبر الحدود الشمالية إلى 

السعودية، أهم ما في األمر أن يرضى عنا ولي األمر  

الحصانة   الفاسدين  إعطاء   رفض  ومن  سعود،   آل 

والشائعات،  وال��دع��اي��ات  الكذب  س��الح   فسلطوا 

وبثوا حوله كل التهم ، وجردوه من كل فضيلة، وال 

تتركوا بابا في  الخداع  والحيل إال وطرقتموه، فالغاية 

الحاالت،  بعض  في  جائز  الكذب  و  الوسيلة،  تبرر 

وال��وزارات  فالمناصب   الحالي،  وضعنا  في  وخاصة 

اتقرح من بين أيدينا.

المبادرات   عبر  هي  كما  »الديمة«  إبقاء  فمحاولة 

وتقسيم  المناصب والوزارت   لن تطول ، كما توزيع 

التهم لألحرار الرافضين لن تفيد أمام طوفان الثورة؛ 

فالشعب اليوم أكثر وعيا ونضًجا يعرف كل مواطن 

الغافلون  ح��اول  مهما  والدسائس  والمكر  الخداع 

األبي،  الحر  الشعب  هذا  أبناء  إيهام  المتغافلون  أو 

الحروب  وتجار  للقتلة  الضمانات  فإعطاء 

ليس من حق أي أحد  أفرادا وفئات ، فما جعل 

ويجولون  يصولون  والطامعين  والعابثين  الفاسدين 

عقاب  وال  يزجرهم،  قانون  وال  يردعهم،  رادع  بال 

يتوعدهم،  إال معرفتهم  بأنهم في  مأمن من ا لعقاب 

هؤالء  أن  الكبرى  والمشكلة   الشعبي،  والحساب 

المطبلين والمزغردين للمؤامرة الخليجية  يحسبون 

وفي  ذك��اًء،  بالدتهم  في  يرون  يحسنون صنعا:  أنهم 

كذبهم صدًقا، وفي غدرهم وفاًء، وفي خيانتهم أمانة، 

ويرون الحرام حالاًل، والحالل حراًما، ويعتبرون َمْن 

َوَمْن يشكو من عنصريتهم  ِمْن ظلمهم حاقًدا،  َيِئنُّ 

ا، َوَمْن ينصحهم متآمرا،فقبح الله الظالم فرًدا  ُمْنَشقًّ

كان أو جماعة.

أمريكا ال�������ن�������ظ�������ام  بقيادة  الرأسمالي  الشيطاني 
اشتد به الجوع للمال وكالب الصيد الممثلة بتلك 
وال��ث��روات  أموالها،  خزائن  بكل  المكبلة  األنظمة 
والمواقع التي تحت أيديها على وفرة رصيدها الذي 

عقود  منذ  تقدمه  ومازالت  قدمته 
ال��دول��ي،  وتحالفها  ألم��ري��ك��ا 

يعد كافيا  ل��م  ذل��ك  ك��ل 
أمريكا  ج���وع  ل��س��د 

المتفاقم  وأوروب��ا 
ي��وم��ا ب��ع��د ي��وم 

ل��م  أن�����ه  ،أو 
متاحا  ي��ع��د 
ك���ال���س���اب���ق 
محفوًفا  بل 
ت  لتغيرا با
واألخ�����ط�����ار 

تشهدها  التي 
ال���م���ن���ط���ق���ة 

بعد  ال��ع��رب��ي��ة 
الشعوب  ص��ح��وة 

اإلس��الم��ي��ة ال��ث��وري��ة 
المنطقة  اج��ت��اح��ت  ال��ت��ي 

لتجد  ع��ام؛  م��ن  يقرب  م��ا  منذ 
أمام  نفسها  الغربية  الرأسمالية  األنظمة 

قضايا وأزمات حقيقية لم يسبق لها مثيل في 
تاريخها.

األنظمة  لتلك  الداخلية  األوض���اع  صعيد  فعلى 
ت��واج��ه ت��ح��دي��ات وت��داع��ي��ات ع��دي��دة فمن 

تداعيات  لتخفيف  البحث عن حلول ومخارج 
االحتجاجات  مواجهة  إلى  الخانقة  المالية  األزم��ة 
الشعبية، إلى مواجهة تبعات السياسيات العدوانية 
المنطقة  ف��ي  واألم��ن��ي��ة  العسكرية  وال��ت��وس��ع��ات 
العربية، وهي تبعات لن يوقفها االنسحاب األمريكي 

من العراق أو االنسحاب الموعود من أفغانستان ، 
هكذا تبدو حقيقة المشهد لألوضاع المتأزمة التي 
يعيشها أعداء اإلسالم والمسلمين مع أن ما تخفيه 
اإلعالمية  والمنابر  الصهيوأمريكي  اإلع��الم  قنوات 
مما  بكثير  أكثر  والمتصهينة  المتأمركة  العربية 
تسرب إلى العلن عما عاشته وتعيشه أنظمة 
األعراب التي ارتبطت في تاريخها 
وف�����ي ب��ق��ائ��ه��ا ب��ت��ب��ع��ي��ت��ه��ا 
أشهر  خ���الل  ألم��ري��ك��ا 
الشعبية،  الثورات 
من  حالة  عاشت 
والهلع  الرعب 
معها  أيقنت 
دور  أن 
ال����س����ق����وط 
وال���ن���ه���اي���ة 
ال���م���خ���زي���ة 
ال  آٍت 
م�������ح�������ال�������ة، 
وخ�����������اص�����������ة 
ب�����ع�����د ت���س���اق���ط 
ع����دد م���ن األن��ظ��م��ة 
ال���ت���ي ك���ان���ت ت��ش��ارك��ه��ا 
واإلج���رام  وال��ف��س��اد  التبعية 
وموقع  وهوية  شعوب  على  والتآمر 
المحورية  والقضايا  المسلمين،  ومقدسات 

والمصيرية  للمنطقة العربية.
إن الحكام ومن يدور في فلكهم باتوا على  يقين أال 
أو نصير شعبي حقيقي، وبالتالي  لهم   باق  سند 
األنظمة  ت��ل��ك  ح��اص��رت��ه��ا  وإن  ال��ش��ع��وب  ف���إن 
بلقمة عيشها ووزعت  بحديدها ونارها ،وتحكمت 
كالبها ومرتزقتها لمراقبة تحركات وتجمعات أبناء 
األمة ومن يحصي عليهم  أقوالهم وآهاتهم ،إال أن تلك 
األنظمة وأسيادها يعلمون علم اليقين أن الشعوب 
في  والحرية  الثورة  وبذرات  السخط  بذرات  تحمل 

أعماق النفوس المجبولة على اإلباء ورفض الضيم.
وقت  أي  من  أكثر  ت��درك  الشعوب  أصبحت  وق��د 
مضى ، بل أصبحت على  يقين أن كل ما أصابها من 
إلبادتها  صنعه  تم  وما  فساد  من  حكمها  وما  ظلم 
من  اإلسالمية  الثقافية  وهويتها  وحدتها  وتدمير 
أعداء  أساسها  على  وتمكن  والفتن  اإلره��اب  قواعد 
األمة من السيطرة على ثرواتها ومواقعها، واحتالل 
منذ  الحاكمة  األنظمة  تلك  سببه  بلدانها  بعض 

بالطها  وعلماء  وأبواقها  ،ومعها كالبها  عقود 
ال��م��ع��روف��ون ألب��ن��اء األم���ة خ��اص��ة أنظمة 

النفط ..
 من هنا يمكن أن نفسر استماتة تلك 
األنظمة  في تحركاتها وتنسيقاتها مع 

ومسارعتها   ، والصهاينة  األم��ري��ك��ان 
فيهم بشكل مكشوف ومفضوح وسافر غير 

الشعبي  الثوري  المد  إيقاف  أجل  من  مسبوق 
واألسر  والنار  بالحديد  وقمعه  بضربه  إما  العربي 
للشعب  ي��ح��دث  وم���ازال  ح��دث  كما  والتعذيب 
األمريكي  للتدخل  ال��ط��ري��ق  بفتح  أو  البحريني، 
حدث  الشعب كما  لثورة  االنتصار  باسم  والغربي 
إعالميا  باستنساخها  أو  الليبي،  للشعب  بالنسبة 
كمشروع  ال��واق��ع  أرض  على  وصناعتها  وسياسيا 
للفتنة والقتل والدمار وتقديمها من خالل التضليل 
والتصريحات  السياسية  وال��ت��ح��رك��ات  اإلع��الم��ي 

وكأنها ثورة،
مع لصق عمليات القتل والتدمير الممول من قبل  
أنظمة النفط على أنها من صنع النظام الذي تسعى 
أمريكا وإسرائيل  إلسقاطه كما هو الحال بالنسبة 
لسوريا ، وحينما طال أمد  تلك التحركات التآمرية 
في  وأخ��ذت  واليمنية  المصرية  الساحات  وخاصة 
نفس الوقت أصوات الشعوب تكشف خيوط التآمر 
صناع  ح��اول  العربية  وأدوات���ه  اليهودي  األمريكي 
التآمر االنحراف بذلك السخط الشعبي العربي تجاه 
الحقيقي  وتأييدها  مناصرتها  أعلنت  التي  الجهات 
والصادق لصحوة الشعوب العربية من أول يوم..  

)احلف له يا مبخوت( وحكومة الوفاق 

الفتنة المذهبية من أسلحة أمريكا لمواجهة الثورات العربية 

تَْحَسُبوُه َشرًّا لَُكْم َبْل ُهَو َخْيٌر لَُكْمال

بدون تعليق

ثورة الكلمات

دعاء احمد شرف الدين 

حامد البخيتي

>>>>> حكومة باسندوة
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المفاهيم ي����������ع����������د  أه���م  م��ن  التنمية  م��ف��ه��وم 
مفهوم ال���ع���ال���م���ي���ة ف��ي  أهمية  وت��ب��رز  العشرين،   ال��ق��رن 

من  العديد  مع  وتشابكه  ومستوياته،  أبعاده  تعدد  في  التنمية 
المفاهيم األخرى مثل التخطيط واإلنتاج والتقدم.

علم  ف��ي  ب��داي��ة   Development التنمية  مفهوم  ب��رز  وق��د 
مجموعة  إح��داث  عملية  على  للداللة  استخدم  حيث  االقتصاد 
ذلك  إكساب  بهدف  معين؛  مجتمع  في  الجذرية  التغيرات  من 
يضمن  بمعدل  المستمر  ال��ذات��ي  التطور  على  ال��ق��درة  المجتمع 

التحسن المتزايد في نوعية الحياة لكل أفراده.  
االدع���اءات  زي��ف  يكشف  الحوثي  ال��دي��ن  ب��در  حسين  السيد 
في  أشكالها  بمختلف  التنمية  دع��م  ح��ول  واألمريكية  األورب��ي��ة 
هو  ما  إل��ى  ويشير  العربية،  ال��دول  خاصة  الثالث  العالم  دول 
من  الكبرى  ال��دول  تدعيه  ما  أن  في  العالم  شعوب  لدى  معلوم 
دعم للشعوب الفقيرة تحت عناوين دعم التنمية ليس إال طعما 
وخديعة يتم عبرها اختراق تلك الدول ومصادرة قراراتها ونهب 
ثرواتها ،والعمل على إبقاء شعوبها متخلفة مستهلكة لمنتجات 
الغرب، ولذا فإن السيد حسين بدر الدين الحوثي يرى أال تنمية 
الثقافة العربية واإلسالمية  إلى  اقتصادية حقيقية دون الرجوع 
باستقالله  الشعور  المسلم  والمجتمع  للفرد  تكفل  التي  األصيلة 
واالعتزاز بهويته ،وقد أنكر مؤسس مسيرة أنصار الله على الحكام 
وتبني  الغرب  تقليد  في  التساهل  واإلسالمية  العربية  والنخب 
التي  سياساته في تمييع ثقافة األمة ومسخ هويتها ،وهي القضية 
ستؤدي في نهاية المطاف إلى ضياع الشعوب العربية وتخلفها في 
مختلف المجاالت اقتصاديا وسياسيا وثقافيا، وقد حذر السيد 
حسين بدر الدين في ملزمة )اشتروا بآيات الله ثمنا قليال( من ما 
سماه بيع الدين وقال :  بيع الدين � أيها اإلخوة � ليس سهال هو 
هذه  يوقع  ممن  ممن؟  نفسك  تبيع  أن  أنفسنا،  نبيع  أن  معناه: 
النفس في قعر جهنم، تبيع نفسك ممن يذلك في الدنيا ويعرضك 
العربية  الحكومات  ارتهان  ويستنكر  اآلخ��رة.  في  والخزي  للذل 

لألجانب بذريعة التنمية وتشابك العالقات الدولية قائال: 
يقولون لنا: بأن التنمية هي كل شيء، و)أنهم( يريدون التنمية، 
ولتكن التنمية بأي وسيلة وبأي ثمن، ثم يضيف: وكل ما نسمعه 
من دعاوى عن التنمية أو أن هناك اتجاه إلى التنمية كلها خطط 
لسنين  تنموية  خطة  وضعوا  ما  متى  فاشلة.  خطط  فاشلة، كلها 
القروض من دول أخرى؟ هذه  انظر كم سيطلبون من  معينة؟، 
في  انظر  ثم  ربوية،  فوائد  من  عليها  سيترتب  انظر كم  القروض 

األخير ماذا سيحصل؟ ال شيء ، ال شيء.
 التنمية من وجهة نظر السيد حسين بدر الدين الحوثي ال تقوم 
الله سبحانه  أساس هدي  ) على  اإلنساني  األخالقي  البعد  إال على 
أو  اقتصادية  كقاعدة  هم  يقولون  أليسوا  يقول:  حيث  وتعالى، 
ال   ] وغايتها  التنمية  وسيلة  هو  اإلنسان  ]أن  اقتصادية:  مقولة 
هدي  على  يسير  اإلنسان  هذا  ما كان  ف��إذا  حقيقة،  هذه  ب��أس، 
الله سبحانه وتعالى، إذا ما كانت نفسه زاكية إذا ما كانت روحه 

صالحة، ستنمو الحياة وتعمر بشكل صحيح.
التنمية  لمصطلح  والعبثي  المسرف  االستعمال  يخص  وفيما 
في اإلعالم العربي يقول السيد : نسمع كلمة ]التنمية[ كل سنة، 
]تنمية، تنمية[ ونحن نرى نمو األسعار،  وكل أسبوع ، وكل يوم 
أليس كذلك؟ ما الذي يحصل؟ هل هناك نمو فيما يتعلق بالبنى 
مؤسس  يتوقف  ثم  األسعار؟   في  نمواً  أو  االقتصادية؟  التحتية 

مسيرة أنصار الله مع ما يجري على أرض الواقع متسائال: أليس 
هناك غالء؟ أليس هناك انحطاط في النفوس والقيم؟ )بمعنى أنه( 
وإن  الحياة،  واق��ع  في  وال  النفوس  واق��ع  في  ال  تنمية  هناك  ليس 
لآلخرين،  عبيداً  تجعلنا  ثقيلة  أحمال  مقابل  فهي  تنمية  كانت 
ومستعمرين أشد من االستعمار الذي كانت تعاني منه الشعوب 

قبل عقود من الزمن. 
ال��دول  أه���داف  على  مباشرة  بطريقة  ال��ض��وء  السيد  ويسلط 
المستكبرة من تبني برامج ما يسمى بالتنمية ويؤكد أن التنمية 
وفي  لمنتجاتهم،  عاملة  أيٍد  إلى  تحويلنا  هو  )أولئك(:  منظار  من 
مصانعهم, تحويل األمة إلى سوق مستهلكة لمنتجاتهم، أن ال ترى 
يستغني  أن  على  ق��ادراً  نفسه  الناس  أحد من  يرى  أن ال  األم��ة,  
هذه  هل  أيديهم،  تحت  من  حاجاته كلها  مالبسه،  قوته،  عنهم؛ 

تنمية؟. 
أما التنمية الحقيقة من وجهة نظر السيد فهي بناء الذات أوال 
، وإلى هذا المعنى يشير السيد بقوله : نريد التنمية التي تحفظ 
لنا كرامتنا، نريد نمو اإلنسان المسلم في نفسه ،وهو الذي سيبني 
الحياة هو الذي سيعرف كيف يعمل، هو الذي سيعرف كيف 
يبني اقتصاده بالشكل الذي يراه اقتصادا يمكن أن يهيئ له حريته 
واستقالله، فيملك قراره االقتصادي، يستطيع أن يقف الموقف 

الالئق به، يستطيع أن يعمل العمل المسئول أمام الله عنه.
فإنها  العربية  للشعوب  الغربية  المساعدات  تقدم  وعندما 
ولها  الله،  أنصار  يؤكد ذلك مؤسس مسيرة  الله كما  لوجه  ليست 
الناس  أليس  :اآلن  بقوله  ذل��ك  ويوضح  وخطيرة  بعيدة  أه��داف 
إسرائيل؟  ضد  أو  أمريكا  ضد  شيئا  يعملوا  أن  من  يخافون  كلهم 
بل يخافون متى ما سمعوا أن هناك تهديداً لشعب آخر ألنه ربما 
يحدث غالء فيما يتعلق بالحبوب وفيما يتعلق بالحاجيات األخرى 
ما  هو  هذا  أليس  بكميات كبيرة،  الحبوب  اقتناء  إلى  فيسارعون 
يحصل؟. نرى أنفسنا أننا ال نستطيع أن نقف المواقف التي يجب 
علينا أن نقفها؛ ألننا نعرف أن حاجياتنا كلها هي من عند أعدائنا، 
أليس هذا هو الذي يحصل؟ ومن الذي أوصلنا إلى هذه الدرجة؟ 

هم أولئك الذين يعدوننا بالتنمية، يعدوننا بالتنمية كل يوم .
طريق  هي  السيد  نظر  وجهة  من  والتقوى  واالستقامة  العمل 
التنمية الحقيقية التي يؤيدها القرآن الكريم � عندما نقول: يجب 
أن نعمل، فنحن نريد أن نعرض أنفسنا لرحمة الله سبحانه وتعالى 
َغَدقا﴾  َماًء  أَلَْسَقْيَناُهْم  الطَِّريَقِة  َعَلى  اْسَتَقاُموا  يقول:﴿َوأَلَِّو  الذي 
يردف السيد : نحن الذين يجب أن نبدأ وأن نعمل وإن تعبنا، أن 
نعلن عن وحدة كلمتنا في مواجهة أعداء الله من اليهود وأوليائهم، 
وأن نقول ما يجب علينا أن نقوله، وأن نعمل ما بإمكاننا أن نعمله 
في سبيل الحفاظ على ديننا وكرامتنا، في سبيل أداء مسئوليتنا، 
التي أوجبها الله علينا في كتابه الكريم، وهناك سيبدأ الله سبحانه 
َماًء  أَلَْسَقْيَناُهْم  الطَِّريَقِة  َعَلى  اْسَتَقاُموا  }َوأَلَِّو  لنا  برحمته  وتعالى 
َغَدقا{ لقد وصلنا إلى وضعية ال بد في طريق التخلص منها أن نسير 
وأن نبدأ نحن ولو تعبنا، إن الله سبحانه وتعالى يقول:﴿ِإنَّ اللََّه ال 

ُيَغيُِّر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيُِّروا َما ِبأَْنُفِسِهْم﴾.
وينكر السيد على البعض قصور فهمهم آلليات العمل وطريقة 
 � إذاً   � أنه  نتصور  ال   : بقوله  والتنمية  البناء  مسيرة  في  االنطالق 
لينزل  هو،  فليبدأ  إذاً  ما،  عمال  نعمل  أن  منا  يريد  الله  إذا كان 
غذاءنا،  نملك  أنفسنا  فنرى  النعم،  علينا  ويسبغ  األمطار،  علينا 
إذا  ثم  بالدنا،  داخل  من  الضرورية  الحاجيات  أيدينا  بين  ونرى 

نحن مستعدون أن نعمل. ال.
ويحمل مؤسس مسيرة أنصار الله الشعوب العربية واإلسالمية 
مسؤولية التواني والقعود الذي أوصلها إلى حالة الهوان والتخلف 
والفقر والجهل والتبعية : أنتم من فرطتم واألمة من فرطت ، وال 
يأتي فرج إال بعد شدة، ولو كانت الشدة هي عملية النقلة للخطوة 
األولى، وقد يكون أبرز شدائد الدنيا في هذا العصر هو ما يتعلق 
بالجانب االقتصادي، فنحن قلنا: يجب أن نعمل، وأن نتحدث، 

وأن نكشف الحقائق وأن نعلن عن وحدة كلمتنا.
وفيما يخص جهود الدول األوربية وأمريكا في دعم التنمية في 
البلدان العربية يعود مؤسس مسيرة أنصار الله إلى القرآن الكريم 
ليكتشف على ضوء آياته حقيقة تلك الجهود  ويتحدث عن زيارة 
مسئول األمريكي آنذاك لليمن ووعوده للرئيس بتنمية اليمن أو 
بأن تسهم أمريكا في مجال التنمية وتسائل: هل تبادر إلى ذهنك 

أن هذا هو من االشتراء بآيات الله ثمنا قلياًل؟  
ثم خلص إلى إن ذلك من أعظم المصاديق لقوله تعالى ﴿َيْشتَُروَن 
اليهودية  النفس  إنها   : وأضاف  َقِلياًل﴾  ثََمناً  َوأَْيَماِنِهْم  اللَِّه  ِبَعْهِد 
التي نفذت إلى كبيرنا وصغيرنا، حتى ربما قد يكون بعضنا يفرح، 
بماذا يمكن أن تفرح؟ أنت تنسى في نفس الوقت أن الله قال لك 
عن اليهود:﴿َما َيَودُّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن أَْهِل الِْكَتاِب َوال الُْمْشرِِكيَن أَْن 
ُينَزََّل َعَلْيُكْم ِمْن َخْيٍر ِمْن َربُِّكْم﴾ فالتنمية هذه التي تسمع عنها هل 

تعتقد أنها تنمية حقيقية؟
مؤهالت  المنطقة  شعوب  يمنح  ول��ن  لم  الغرب  أن  ويوضح 
تنمية  يعطوك  أن  من  يحذرون  ]هم  الحقيقية  والرخاء  التقدم 

حقيقية تعطيك بنية اقتصادية حقيقية تقف على قدميك[.
ويضيف :ال تخرج تنميتهم عن استراتيجية أن تبقى الشعوب 
مستهلكة، ومتى ما نمت فتتحول إلى أيد عاملة داخل مصانعهم 
عناوين  ونمنحها  بلداننا  داخ��ل  ماركاتهم  إلن��ت��اج  بلداننا،  ف��ي 
والمواد  يهودي،  المصنع  أمريكي،  والمصنع  محلي[  وطنية]إنتاج 
لهم  التنمية  عندهم،  م��ن  األغلفة  وحتى  عندهم،  م��ن  األول��ي��ة 
العاملة  األي��دي  ألن  المبالغ  من  أنفسهم كثيرا  على  وف��روا  هنا،  
وأمريكا  أورب��ا  بلدان  في  لديهم   العاملة  األي��دي  من  أرخص  هنا 
منتجاً  هنا  ]الدخان[  فليكن  إذاً  الصناعية،  البلدان  من  وغيرها 
محلياً ]صنع في اليمن[ ، ]سمن البنت، صنع في اليمن، صابون كذا  
اليمن[، لكن بترخيص من شركة من؟ زر المصنع وانظر  في  صنع 
أين يصنع حتى الغالف، وانظر من أين تأتي المواد األولية، لترى في 
األخير مع من يعمل الجميع ؟ إنهم يعملون مع اليهود والنصارى، 

هل هذه تنمية؟.
إلى  عد   : والمسلم  العربي  المواطن  مخاطبا  السيد  وي��ردف 
واقع الحياة، أين التنمية الزراعية أين الزراعة؟ أين قوت الناس 
الضروري؟ ألم يكن قد غاب؟ ألم يغب نهائيا؟ لقد غاب  فعال، 
أرضه من  إنتاج  يكفيه شهرا واحدا من  ما  اآلن  اليمن  يملك  هل 
لن  ولكن  أخرى  أشياء  يعملون  يوجد. هم  ال  الحبوب؟  قوته من 
تجد نفسك أكثر من متجول في سوق كبيرة تستهلك منتجاتهم، 
تتحرك،  المصانع  يمنيه،  مصانع  داخل  تتجول  نفسك  تجد  ولن 
واأليدي العاملة تتحرك وتحركها, وكلها تعمل معهم، ليس هناك 

تنمية؟. 
وعن الديون المتراكمة على الدول الفقيرة أشار السيد حسين 
مثقلة.  منهكة،  قروضا  يعطوننا  التي  القروض  أن  إلى  الدين  بدر 
البعض  يعتقد  ،وليس كما  الشعب  على  تسجل  أنها  إلى  مشيرا 

الرئيس  على  أو  الفالنية  الدولة  ال����ف����الن����ي، على 
إنها تسجل  الفالني.  الوزراء  الشعب، وعلى رئيس  على 

وستدفع في األخير من أجساد الشعب نفسه.. فتلجأ البلدان التي 
من  حالة  يفرضون  التقشف،  حالة  فرض  إلى  القروض  أنهكتها 
التقشف، ألسنا متقشفين؟ ستفرض حاالت أسوأ مما نحن فيها 
تحت عناوين أخرى، ستدفع أنت ثمن تلك القروض من شحمك 
ولحمك أنت وأبناؤك، فتذبل أجسامنا من سوء التغذية، فندفع 

تلك الفوائد الربوية، من أين؟ من شحمنا ولحمنا ودمائنا..
ويضيف السيد : قروض بعد قروض، كنا في مجلس النواب ال 
يكاد يمر أسبوع واحد ليس فيه قروض، وهم يصادقون عليها، 
بعد شهر، سنة  ق��روض شهر  ال���دوالرات،  من  بالماليين  ق��روض 
بعد سنة، ]للتنمية، للتنمية[ ثم يقول: نموا هم أي )المسؤولين 
الفاسدين(، أما نحن فما نزال جائعين، أليس كذلك؟ المسئولون 
هم من نمو هم من غلظت أجسامهم وعلت بيوتهم وقصورهم, 
هم من نموا، ونمت شركاتهم، من نما أوالدهم، من نمت أرصدتهم 
ألن��ه كله  ذل��ك كله،  ثمن  سيدفع  م��ن  ه��و  والشعب  البنوك  ف��ي 

قروض.
ويخلص السيد إلى مخاطبة الحاضرين في مجلسه قائال: يجب 
اللَِّه  ِبَعْهِد  ﴿َيْشتَُروَن  تعالى  قوله  حقيقة  نفهم  أن   � األخ��وة  أيها   �
أصبحنا  َقِلياًل﴾  ثََمناً  اللَِّه  ِبآياِت  ﴿اْشتََرْوا  َقِلياًل﴾  ثََمناً  َوأَْيَماِنِهْم 
بأنهم ال يودون  الله فيه  الكريم عندما يقول  القرآن  إلى  ال نعود 
كذلك؟  أليس  صدقناهم،  بخير  وع��دون��ا  ما  فمتى  خير،  أي  لنا 
البلد،  أو ذلك  البلد  في هذا  الكبار  أو يصدقهم  ألسنا نصدقهم؟ 

الحكومات تصدقهم، إن تصديقهم تكذيب للقرآن.
داخله  هناك  عربي هل  بلد  أي  إلى  انظروا  األمر صادقا  ولتروا 
يكتفون   أصبحوا  أهله  عربي  بلد  أي  هناك  هل  حقيقية؟  تنمية 

بأنفسهم فيما يتعلق بقوتهم وحاجاتهم الضرورية؟.
ويوضح السيد الفرق بين ما أصبحت عليه الشعوب العربية 
من فقر وإفالس ، وبين ما كانت عليه األمة في أزمان ماضية  قائال 
: لم نعد كأولئك العرب، ألم يكن هناك أسالف لنا في هذا الشعب 
وفي ذلك الشعب من قبل مئات السنين، ألم يكن لديهم اكتفاء 
ذاتي؟ أصبحنا اآلن ال نمتلك أن نعيش كأولئك الذين عاشوا قبل 

ألف سنة، هل تفهمون هذا؟
أجدادنا  من  نعيش كأولئك  أن  على  قادرين  غير  اآلن  أصبحنا 

الذين عاشوا قبل ألف عام؟  
دول  مخاطبا  ل��ل��ق��ول  ال��ل��ه  أن��ص��ار  م��س��ي��رة  م��ؤس��س  وينتهي 
االستكبار وحكومات العمالة واالرتهان: ال تخدعونا، ال تخدعونا 
بلدنا  في  ليس  اإلره��اب،  لمكافحة  أنفسكم  فتجندون  بالتنمية؟ 
إرهاب فال تخدعونا، نحن ننظر إلى كل كلمة تقولونها من وجهة 
الَِّذيَن  نظر القرآن الذي نزله من هو عليم بذات الصدور﴿َفتََرى 
ِفي ُقُلوِبِهْم َمَرٌض ُيَسارُِعوَن ِفيِهْم َيُقولُوَن َنْخَشى أَْن ُتِصيَبَنا َداِئَرٌة 
وا  َفَعَسى اللَُّه أَْن َيأِْتَي ِبالَْفْتِح أَْو أَْمٍر ِمْن ِعْنِدِه َفُيْصِبُحوا َعَلى َما أََسرُّ
ِفي أَْنُفِسِهْم َناِدِميَن َوَيُقوُل الَِّذيَن آَمُنوا أََهُؤالِء الَِّذيَن أَْقَسُموا ِباللَِّه 

َجْهَد أَْيَماِنِهْم ِإنَُّهْم لََمَعُكْم َحِبطَْت أَْعَمالُُهْم َفأَْصَبُحوا َخاِسِريَن﴾
اعتقد  ما  متى  خطأه  مبينا  المسلم  الحاكم  إلى  السيد  وتوجه 
حصول تنمية حقيقية، متى ما طلبوا منه أي )الحاكم( أن ينفذ 
النفسية  يحمل  ممن  بأنك  فاعلم  تنمية   مقابل  لهم  مخططا 
وتبيع  بالمال،  الوطن  وتبيع  بالمال،  الدين  تبيع  التي  اليهودية 

الناس بالمال.

السيد عبدالملك

مسيرات حاشدة

السلطة والمعارضة
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لممارس���ات النظ���ام القمع���ي التي بدد فيه���ا ثروات 
الشعب وقتل اإلنسان واستهان بحرمته وكرامته.

وقال الس���يد: إن )محافظة صعدة( قدمت نموذجاً 
رائع���اً من بعد الثورة وأبرزت صورة مشرقة لس���لمية 
الثورة والتعايش السلمي مع كل المكونات الموجودة 
في المحافظة حتى مع المعس���كرات التي كانت تش���ن 
العدوان عل���ى أبناء المحافظ���ة، وبالرغم من مواقفها 
الس���ابقة واش���تراكها في كل الح���روب الماضية حصل 
التعايش مع الجميع، فيما معس���كرات في محافظات 
أخ���رى تعرضت للنه���ب، وكذلك تم انتخاب الش���يخ 
/ ف���ارس من���اع كمحافظ المحافظة من قبل الس���لطة 
المحلية، واس���تتب األمن واالس���تقرار ف���ي المحافظة 

بشكل غير مسبوق.
و أشار السيد أن من حق الشعب الرافض للمبادرة 
االس���تمرار ف���ي الخيار الث���وري، كما أن م���ن حق تلك 
القوى الموقعة على المبادرة أن تجرب خيار التسوية 
السياس���ية شرط أن ال تسيء اس���تخدام الس���لطة عبر 
قم���ع المعارضين أو التآمر على الق���وى التي عارضت 
هذه المبادرة باس���تخدام وس���ائل غير أخالقية، مثل 
تفجي���ر ح���رب طائفي���ة  أو إش���عال ح���رب أهلي���ة في 
ش���وارع )محافظة تعز( إلجبار القوى المعارضة على 

القبول بتلك الصفقة.
إل���ى  بش���قيها  الس���لطة  دخ���ول  إن  الس���يد  ون���وه 
ومؤسس���اتها  العس���كرية  وبأجنحته���ا  االنتخاب���ات 
ل���ن  االقتصادي���ة واإلعالمي���ة  وإمكانياته���ا  األمني���ة 
ي���ؤدي ف���ي النهاي���ة إل���ى انتخاب���ات نزيهة وتنافس���ية 
وإنم���ا س���تكون كالماض���ي بحيث يت���م توظيف هذه 
المؤسس���ات اإلعالمية والعس���كرية واألمنية وغيرها 

لصالح أطراف خاصة. 
وعن المشاركة السياسية أكد السيد أننا في الماضي 
حاولنا أن نس���هم في العمل السياسي وكان األخ حسين 
ب���در الدين واألخ يحيى ب���در الدين عضوان في مجلس 
النواب ولكن كان يتم إقصائنا ومحاربتنا ولم ِيس���هم 
ذل���ك في إيجاد أي نفع ألبناء المحافظة، ولكن في إطار 
نظام عادل يحترم الش���عب ويسمح بممارسة النشاط 
الفك���ري والس���ياسي وبع���د انتص���ار الث���ورة وتحقيق 
أهدافه���ا إن ش���اء الله قد نش���كل لن���ا حزباً سياس���ياً 

يشارك في العملية السياسية. 

وف����ي تع����ز اس����تمرت التظاه����رات اليومي����ة وخرجت 
األربعاء مس����يرة حاش����دة  , جددت رفض شباب الثورة 
للمب����ادرة الخليجي����ة وحكومة الوف����اق الوطني وطالبت 
بمحاكم����ة القتل����ة وع����دم شرعي����ة أي تس����ويات تمنح  
الرئيس صالح وأعوانه  الحصانة من المالحقة  القانونية
بتجمي���د  تطال���ب  ش���عارات  المتظاه���رون  وردد   
أرص���دة صالح ورم���وز نظامه وإحالة مل���ف جرائمهم 
إلى محكمة الجنايات الدولية  لمحاكمتهم في الجرائم 

التي اقترفوها بحق محافظة تعز وأبنائها  .
ورف���ع المش���اركون ص���ورا للقتل���ى والفت���ات تؤك���د 
االس���تمرار في الثورة  حتى تحقي���ق كامل األهداف التي 
خرج الش���باب اليمني م���ن اجلها واالقتص���اص لدماء 

»الشهداء«  .
 وصع���د المتظاهرون مس���يرتهم بعد أن جابت عدة 
ش���وارع بمدينة تعز م���رور بمبن���ي المحافظة والقصر 

الجمهوري والعودة إلى ساحة الحرية .
 وفي سياق متصل ، قطع  األسبوع الماضي محتجون 
من  سكان بير باشا الشارع العام بسبب انقطاع التيار 
الكهربائي  جراء قصف قوات صالح لمحوالت الكهرباء 

منذ عدة أسابيع .   
 وفي محافظة ش���بوة جنوب اليمن شارك اآلالف من 
أبناء المحافظة في مس���يرة جماهيرية حاش���دة األربعاء  
دعا له���ا ائتالف الثورة الس���لمية بمدينة عتق ، وذلك 
للمطالبة بالتصعيد الثوري حتى تحقيق أهداف الثورة 
ومحاكمة من قتل المتظاهرين ، كما نددت باالعتداء 

علي أبناء تعز .
و تجمع اآلالف في شارع النصب بعتق من مختلف 
مديريات محافظة ش���بوة لينطلقوا في مس���يرة حاملين 
رافعي���ن أع���الم اليم���ن وص���ور »الش���هداء« ورددوا في 
المس���يرة ع���ددا م���ن الش���عارات الرافض���ة للمب���ادرة 

الخليجية وحكومة المقاسمة والمحاصصة . 
يشار إلى أن ش���باب الثورة ينظمون مسيرات بشكل 
ش���به يومي رغم إعالن حكوم���ة الوفاق الوطني تطالب 
جميعها بانجاز بقية أه���داف الثورة وتدعو لمحاكمة 

المجرمي���ن. 
   وكعادته���ا محافظة صع���دة  خرج عشرات اآلالف 
م���ن أبن���اء  المحافظ���ة  في مس���يرة جماهيرية حاش���دة 
جاب���ت ش���وارع المدين���ة هت���ف المتظاه���رون فيها ) 
الش���عب يريد إس���قاط النظام ( ونددوا بالمجازر التي 

يرتكبها النظام  القمعي في )محافظة تعز(.
   وش���ارك ف���ي المظاه���رة وف���ود م���ن )محافظتي تعز 
والحدي���دة( ضم���ن التواص���ل الش���عبي المس���تمر بين 
شباب الثورة في مختلف الساحات اليمنية، ومن أجل 

االطالع على فعاليات الثورة الشعبية في المحافظة.
   وق���دم خالل المس���يرة فقرات ش���عرية وإنش���اديه 
وكلم���ات خطابية، تال ذلك بيان المس���يرة الذي أش���اد 
بصمود الش���عب اليمني الذي أب���ى إال أن يواصل نضاله 
الس���لمي وثورت���ه العارمة ض���د الظل���م والطغيان رغم 

المخاطر والتحديات التي تحيق بها.
   وأش���ار البي���ان إن أعداء الث���ورة اليمنية  لم يتركوا 
أس���لوباً قمعي���اً إال وارتكبوه، وال مخادعة سياس���ية إال 
وسلكوها في سبيل إفشال هذه الثورة وطي صفحتها إلى 
األب���د، إال أّن إرادة الله ورعايته لعبادة المس���تضعفين 
الذين قدم���وا وال زالوا يقدمون التضحيات تقف أمام 

هذه المؤامرات.
  وح���ذر البيان مختلف أطياف الش���عب اليمني من 
تلك المؤامرات التي تستهدف جسم الثورة ومكوناتها 
الهام���ة عبر إش���عال الحرائق هن���ا وهن���اك وإذكاء نار 
الفتنة أي���ن ما رأوا إمكانية ذلك بغية تفتيت مكونات 
الث���ورة وإش���غالها عن االس���تمرار في منهجه���ا الثوري 

كم���ا أكد الش���باب أنه���م ماضون في ثورته���م التي ال 
ولن تقبل المس���اومة على دماء الش���هداء الطاهرة وأن 
الش���هداء لم يقدموا أرواحه���م من أجل نصف حكومة 
ل���م تنبثق من س���احات العزة والكرامة ،وإنما ش���كلت 
بمؤامرة خليجية سعودية ال تلبي مطالب أبناء الشعب 
اليمني، بل أرادت أن تحول الثورة إلى أزمة سياسية  . 
الجدير بالذكر أن المس���يرة التي نظمها ش���باب الثورة 
المستقلون انطلقت من جولة الشهداء بساحة التغيير 
بصنع���اء  إل���ى القادس���ية وواصلت طريقها إلى ش���ارع 
الزراعة والقاع مرورا بجولة الكهرباء إلى ش���ارع هائل 
وواصلت الس���ير إلى شارع الرباط والعودة إلى الساحة 
وقد عبر الشباب عن سخطهم من إساءة وزير داخلية  
الوف���اق عبدالق���ادر قحطان حينما ك���رم قاتل إخوانهم 
مطه���ر رش���اد المص���ري وزي���ر داخلي���ة نظ���ام صال���ح 
،ويرى مراقبون أن انكش���اف أوراق المش���ترك شكلت 
حاف���زا قويا دفعت بعزيمة الش���باب لمواصلة النضال 
والمرابطة في س���احات االعتصام حت���ى يحالفهم النصر 

برحيل كل الفاسدين   

مفه���وم التنمية في فكر الس���يد حس���ين بدر الدي���ن الحوثي 

مجموعة العبين ه����م الرئيس ونجله ،واللواء المنش����ق 
علي محسن األحمر والشيخ حميد األحمر، وهو من اهم 
قياديي التجمع ا اليمني لإلصالح )اسالمي(   واخو زعيم 

قبائل حاشد الشيخ صادق األحمر.
وخل����ص المصدر الدبلوماس����ي الغربي إلى القول: »لن 
نسمح بان تتجه األوضاع في اليمن إلى الوجهة التي تضر 

بمصالحنا «.

السلمي وأن هذه المؤامرات باتت مكشوفة ومعروفة، 
يوض���ح ذل���ك التوقيت الذي بدأت في���ه تغذية الفتنة 

الطائفية من شحن إعالمي وتحريض مذهبي.
 كم���ا أك���د البيان عل���ى أهمية  االس���تمرار في العمل 
الث���وري   : في ظل هذا الوضع يتحتم علينا االس���تمرار 
في العم���ل الثوري ورفض كل المكائد التي تس���تهدف 
الث���ورة عبر هذه المؤامرات الهادف���ة إلى تمرير بعض 
الصفق���ات والت���ي كان من نتائجها إع���ادة إنتاج النظام 
بش���كل جديد عبر تقاس���م المناصب في الس���لطة والتي 
تغي���رت فيه���ا المه���ام ول���م يتغير فيه���ا رم���وز النظام 
الفاس���د في صورة تعبر عن مدى التحايل على الشعب 
وبالث���وار خاصة وه���م يقولون أن ه���ذه الصفقة مثلت 
تحقيق أهداف الث���ورة، فما هي األهداف التي تحققت 

وما الذي تغير من النظام ؟؟؟
   وقال البيان نحترم أي رؤية تقدمها بعض األطراف 
السياس���ية فلكل طرف رؤيت���ه وقناعت���ه ولكن عليهم 
أيضا أن يحترموا خيار الش���عب الذي ما زال حتى اآلن 
يرفض هذه الصفقة من أقصاه إلى أدناه لس���بب واضح 
وبسيط أنها لم تحقق أي هدف من أهداف الثورة وما 

زال الوضع كما هو من قبل.



مبادرة الخليج تحمل في طياتها مؤامرة والتفاف 
على الثورة الشعبية في اليمن
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تحرك الشعب اليمني في االنتفاضة والتغيير .. وخرجوا إلى الشوارع 
في مسيرات حاشدة تجوب شوارع المدن اليمنية هاتفين بشعارات 
هذه  وبالتالي   .. والعميل  والفاسد  الظالم  النظام  ض��د  صاخبة 
القران  ثقافة  التغيير بوعي منبثق من  المظاهرات والتحرك صوب 
بحت  قراني  تحت مظلة مشروع  والعمالء  الطغاة  على  الخروج  في 
العالمي  االستكبار  ودول  األمريكان  اقلق  حينها   .. االختراق  يمنع 
هذا التحرك فسارعوا إلى كبح هذه الثورة وصناعة العوائق أمامها 

دون الحيلولة في نجاحها بهذا الشكل ..
جهازهم  وعبر  اليمن  في  سفيرهم  عبر  األمريكيون  تحرك  ثم  من 
االستخباراتي السي إيه في صناعة المكائد والمؤامرات تجاه الثورة 

الشعبية المباركة ..
وكذلك  ال��ن��ظ��ام  ب��إس��ق��اط  أي��ام��ه��ا كفيله  أوائ���ل  ف��ي  ال��ث��ورة  فكانت 
المشاريع التآمرية المتمثلة في أمريكا ودول االستكبار العالمي .. 
فبعد جمعة الكرامة والتضحيات الجسيمة التي جسدها اليمنيون 
صورة  واالستبسال  الصمود  بذلك  سطروا  التي  العظيمة  ثورتهم  في 

فتغرافية ومعادلة قوية تنطلق في أن
الشعوب المسلمة قادرة في الوقوف تجاه الظالمين والطغاة والعمالء 
.. فشكل هذا الصمود والثبات رعبا كبيرا لدى الساسة في البيت 
األبيض، فهم ال يريدون أن يخسروا حليفا استراتيجيا خدمهم طيلة 
حكمه وقتل شعبه إرضاء لهم ولمشروعهم الذي يستهدف المنطقة 

برمتها ويستهدف اإلسالم والمسلمين ..
األش��واك  لوضع  ج��اه��دة  وسعت  الخطر  أدرك���ت  أمريكا  أن  كما 
متوجهين  وإنهم  سيما   .. اليمن  في  الشعبية  الثورة  أمام  والعوائق 
وحجم  األمريكي كان كبيرا  التدخل  هنا  ولكن  الصحيح  االتجاه  في 
تواطأ  تحت  للمتظاهرين  والقتل  بالقمع  مرورا  أكبر  المؤامرة كان 
دولي، وكذلك سكوته عما يقوم به النظام تجاه الثوار السلميين من 
بطش وقتل وتشريد وتنكيل دون أن يبدي أي موقف إال انه يردف 
النظام أكثر .. وفي نفس الوقت أقحموا الثورة في صراع مسلح بعد 
إرادات   صراع  إلى  وتحولت   .. للثورة  النظام  أرك��ان  انضمام  إعالن 
بانها أزمة وليست ثورة ..  كما سعت  العالمي  الرأي  لتبرز  أمام 
لكي  وعمالؤها   المبادرات  عبر  الثورة  أمد  بإطالة  جاهدة  أمريكا 
يحبط الثوار في ساحات التغيير واالنتفاضة،ويتقبلون أي حل يأتي 
والغاز  البترولية  المواد  قطعوا  الوقت  نفس  وفي   .. طرف  أي  من 
اليمني  الشعب  إرغ��ام  في  منهم  إمعانا  المواطنين  على  والكهرباء 
للتقبل لما يريدون .. فالشركات النفطية تابعة ألمريكا ويتخذون 
هذه الوسيلة في الضغط على الشعب اليمني فيما  يسعى  لتحقيقه، 

وخرج من أجله..
 عندها كان البد من بحث األزمة وتقديم حل لها قبل فوات األوان 
 .. األصل  يهودي  اليمن  في  سفيرها  عبر  بمبادرة  أمريكا  فتقدمت 
رداء  إللباسها  السعودي  السفير  إلى  تسليمها  في  بدورة  قام  والذي 
خليجي لكي يتقبلها الشعب اليمني ويستسيغها ومن ثم تخرج إلى 

العلن،ويعلن بعد ذلك األطراف بااللتزام بها ..
ترتيب  إعادة  في  األمريكية  الرؤية  وفق  النظام  تغيير  يتم  وبالتالي 
كما يقولون البيت اليمني وفق المصلحة التي تقتضيها والمناخات 
المناسبة لها، فيتم بعد ذلك محاصصة الحقب الوزارية بين أطراف 

األزمة ويكتفوا بهذا إلخراج اليمن من األزمة كما يزعمون ..
بعد ذلك اجتمعت أطراف األزمة في الرياض »العاصمة السياسية«  
لتحضير توقيع المبادرة »السعو أمريكية » من قبل هذه األطراف 
فحرص األمريكيون أن يحضر كل معارضي الرئيس صالح للتوقيع .. 

فحضر أحزاب اللقاء المشترك وكذلك
قيادات قبلية وحزبية أخرى وقيادات المجلس الوطني الذي شكلته 
من  الرياض  في  العالج  صالح  تلقي  أثناء  مؤخرا  المعارضة  أح��زاب 
االنفجار الذي استهدفه مع كبار قيادات النظام المتهالك، يدرك  
الجميع  أن األمريكيين والسعوديين  غير أبهين وال مبالين بالثورة 
الشعبية في اليمن ويتصور لهم  بانهم بهذه المؤامرة سيوقفون نبض 

الشارع اليمني ..
أدناه   إلى  أقصاه  ثار من  الذي  اليمني  الشعب  تجاهلوا  سيما وأنهم 
ومكشوفة  واضحة  مؤامرة  طياتها  في  تحمل  التي  المبادرة  هذه  في 
اليمني  الشعب  قدمها  التي  والتضحيات  الثورة  على  االلتفاف  في 
في رسم مستقبلة بيده وإرادته - ال بإرادة أمريكا ودول االستكبار 

العالمي  ..
وفي نفس الوقت تجاهلهم لمكونين أساسيين في الثورة وهم الحوثيين 
والجنوبيين السيما وهم من اكتوى بنيران النظام الظالم والمستبد 
طيلة عقود وسنوات عجاف أكلت هذه الحروب اليابس واألخضر 
األجنبية،  والمؤامرات  للحرب  مسرح  إلى  مناطقهم  وتحولت   ..
المحافظات  تلك  في  الظالم سلب  ودمر كل ما هو جميل  فالنظام 
خدمة ألمريكا والمشروع الصهيو أمريكي الذي يستهدف اليمن  ..
مؤامرات  األحرار  وألبنائها  الشمالية  للمحافظات  ُنسَج  المقابل  في 
في كل  إخوانهم  الشعبية إلعاقتهم من مشاركة  الثورة  كبيرة خالل 
في  السيما   .. المتصاعد  ولهيبها  الثورة  زخم  اليمنية  المحافظات 
مرحلة فاصلة في الثورة وجني ثمارها تحركت أمريكا والسعودية عبر 

أيادي تابعة لهم في إضرام الفتنة
أن  أمريكا  تريد  الذي  المذهبية   الصراعات  ومستنقع  الطائفية 
تستهدف الثورة والشعب اليمني بمثل هذه المؤامرات ..فما هو 
المناسب  التوقيت  على  دليل  خير  اليوم  وحجة  دم��اج  في  حاصل 
ال��رأي  أم��ام  الشمالية  المناطق  وأب��ن��اء  الحوثي  جماعة  تشويه  في 
العالمي والمحلي لما من شأنه إحراق صورتهم السياسية واإلعالمية 
والثقافية .. السيما وإنهم تركوا السالح جانبا وخرجوا مع إخوانهم 
بشكل  المختلفة  والساحات  اليمنية  المحافظات  في كل  اليمنيين 
سلمي ليعبروا عن صخبهم المتزايد ضد النظام الظالم والعميل .. 
اليمنية  شؤوننا  في  والصهيونية  األمريكية  التدخالت  ضد  وكذلك 
ال��ذي  ب��ق��اع األرض  ف��ي ك��ل  المسلمين  إخ��وان��ن��ا  ف��ي ش���ؤون  وك��ذل��ك 
الفتن  إش��ع��ال  ف��ي  المتمثل  الشيطاني  المشروع  ه��ذا  يستهدفهم 

الطائفية بين أوساط المسلمين .

م������ن أح��������ب ال�����ح�����ي�����اة ع��������اش ذل���ي���ال

رئيس لجنة الوساطة الوطنية: تضخيم مشكلة دماج يستهدف 
»ثورة اليمن« و»إدخال البالد في صراع مذهبي سيء«

هيهات أن تركع الحاسمة

التوعية الثورية / متابعات

ق���ال محم���د مس���عد الرداع���ي رئيس لجن���ة »المجل���س الوطني« 
المكلفة بالوس���اطة إلنهاء أحداث دماج، إن وساطة اللجنة ال زالت 
مس���تمرة وسارية، مبديا اس���تغرابه من األخبار التي تناقلتها وسائل 

إعالم عن فشل هذه الوساطة.
وقال الرداعي، في تصري���ح ل�صحيفة »األولى« الصادرة يوم االثنين 
الماض���ي: إن اللجن���ة الت���ي ش���كلها المجل���س الوطن���ي وع���ادت إلى 
صنع���اء، الس���بت، أنجزت تنفيذ معظم بن���ود الصلح المطلوب بين 
الحوثيين وجماعة الس���لفيين، وأبرزها ف���ك الحصار عن دماج ورفع 
نقطة الخانق العس���كرية التابعة للحوثيي���ن وإحالل نقطة من األمن 
العام محلها. مش���يرا إلى أن الجهود مس���تمرة لتنفي���ذ البند األخير 
المتعلق بإخالء مواقع جبل البراقة العسكري من مسلحي الطرفين، 

وتسليمه للجيش.
ولف���ت الرداعي إل���ى أنه وأعض���اء اللجنة فوجئوا بحج���م التغطية 
اإلعالمية التي وصفها ب�«المزعجة« و«المضللة« بش���أن ما يجري في 
دماج وبش���أن الوساطات، وتساءل: »لمصلحة من كل هذا التضليل 

والدفع بتفجير الموقف؟«.
وبينما أش���ار إل���ى أن الوضع ف���ي دماج يمضي نح���و االنفراج، فقد 
أوض���ح أن »المش���كلة هنا في صنع���اء وفي أطراف خارجية« تس���عى 
لتوتير الوضع حس���ب رأيه، مؤك���دا أن »التضخيم اإلعالمي المجافي 
للحقيق���ة« يكاد »يقضي عل���ى كل شيء«، ومضيفا: »كأن هناك طرفاً 
تزعج���ه أي���ة محاول���ة لمعالج���ة الوض���ع، وبالتالي يح���اول عبر هذه 
التغطي���ة اإلعالمي���ة الدف���ع إلى التفجي���ر«، وتابع: »هن���اك اختالق 
للقضايا في وس���ائل اإلعالم هذه، وقد فوجئن���ا بها«، مضيفا أن هذه 
الوس���ائل تبث أحاديث منس���وبة إلى أعضاء في اللجن���ة »وهذا غير 
صحي���ح، فأعضاء اللجنة متفقون على ع���دم اإلدالء بأي تصريحات 

خالل أعمال الوساطة«.
وكش���ف الرداعي، وهو األمين العام المس���اعد للتنظيم الوحدوي 
الناص���ري، أن لجنت���ه دعت إلى اجتم���اع للمجل���س الوطني بعد أن 
تنهي تقريرها لمناقش���ته، وللدفع باستكمال جهود اللجنة، باعتبار 
أن القضي���ة »ل���م تعد هناك )ف���ي صعدة(، بل هنا ف���ي صنعاء وخارج 

اليمن«.
وختم الرداعي تصريحه بالقول إن المس���تهدف بهذا »التضخيم« 

هو »الثورة في اليمن« و«إدخال البالد في صراع مذهبي سيئ«.

وكانت وس���ائل إعالم بثت أمس أنباء عن فش���ل وساطة المجلس 
الوطني في دماج

إل���ى ذل���ك، قال مص���در قريب من لجن���ة الوس���اطة ل�«األولى« إن 
األمور ف���ي صعدة اتجهت مع اللجنة نحو »االنفراج« بين الحوثيين 
والس���لفيين، لك���ن العائ���ق الرئيس���ي دون تنفيذ آخر بن���د من بنود 
الصل���ح، ه���و الضغط الهائل على جماعة الس���لفيين من قبل وس���ائل 
إعالم »تتبع خطا سياس���يا معينا« ومن جماعات دينية وسياس���ية 

داخل اليمن وخارجها.
وأش���ار إل���ى أن اللجنة قبيل مغادرتها كان���ت اتفقت مع الطرفين 
ومع الوس���اطة المحلية على تس���ليم مواقع الس���لفيين والحوثيين في 
جب���ل البراق���ة إلى ق���وات من الجي���ش، وتوجهت اللجن���ة إلى دماج 

مصطحب���ة هذه القوات، ولكن الش���يخ يحي���ى الحجوري رفض 
التنفي���ذ، مبررا ب���أن قوام الجن���ود في الق���وة »غير كاف«، 

فعادت اللجن���ة إلى صعدة وزادت م���ن عدد الجنود، 
ووصل���ت إلى دماج في اليوم التالي، فرفض الحجوري 
م���رة ثاني���ة، وقال للجن���ة إن عليه���ا أن تتفاوض مع 
»كامل أهل السنة في اليمن والعالم« لحل المشكلة، 

معلنا أنه ليس الطرف الوحيد في القضية.
المص���در أش���ار أيض���ا أن اللجن���ة، وبينم���ا كان أعضاؤها 

يتفاوضون مع الس���لفيين بجوار حائط مس���جد »دار الحديث« 
داخ���ل دماج، وصل���ت إل���ى تلفوناتهم رس���الة إخباري���ة، من إحدى 
الخدم���ات الهاتفية المعروفة بقربها الس���ياسي من حزب اإلصالح، 
تق���ول إن ق���وات الحوثي تقص���ف »اآلن« مس���جد »دار الحديث« 

بمختلف األسلحة.
وكان���ت وس���ائل إع���الم عديدة، تحدثت ع���ن قافلة لنص���رة »أهل 
الس���نة« في دماج ترابط منذ أكثر من ش���هر ف���ي منطقة كتاف برفقة 
تموين���ات غذائي���ة ودوائي���ة لس���لفيي دم���اج، دون أن يس���مح له���ا 
الحوثي���ون بالم���رور، إال أن لجن���ة »تقيي���م األوض���اع« المكون���ة من 
6 منظم���ات مدني���ة ب���ارزة، بينها منت���دى الش���قائق ومنظمة هود 
والمرصد اليمني لحقوق اإلنسان، أوضحت في تقريرها الذي أعلنته 
الس���بت، عن نتائج نزولها لتقصي مش���كلة صع���دة، أن وفدها توجه 
إلى منطقة كتاف كي يصطحب القافلة من هناك إلى دماج، ولكنه لم 
يجد أية قافلة، بل استقبله مجموعة مسلحين مرابطين هناك، وحين 
س���ألهم الوفد ع���ن القافلة أجابوا أنها في منطق���ة البقع )على الحدود 
الس���عودية(، ما اضطر وفد المنظمات المدنية إلى الرجوع لصعدة.

أهم مبادئ الثورة ) قرار وطني مستقل(
القرار  ال��ث��ورة  مبادئ  أه��م  من 
الوطني المستقل النابع من مصلحة 
يخدم  وبما  وتاريخها  وثقافتها  اليمن 
شعبها وال يضر بمصالحه من أجل خدمة 
ال��خ��ي��ر لهذا  ت��ري��د  أط����راف خ��ارج��ي��ة ال 
جراء  الزمن  من  ردًحا  عانى  الذي  الوطن، 
التي ال تراعي إال مصالح  هذه التدخالت، 
من يقف وراءها،  من الطغاة والفاسدين 
ال���ذي���ن ال ه����ّم ل��ه��م س����وى م��ص��ال��ح��ه��م 
فال  بأسره!  وطن  حساب  على  الشخصية، 
قرارها  يكن  لم  ما  أم��ة  تتقدم  أن  يمكن 
أن  ألم��ة  يمكن  وال  مستقال،  وطنيا  ق��رارا 
يكن حكامها  لم  ما  قرارها مستقال  يكون 
م��س��ت��م��دي��ن ق��وت��ه��م م���ن ش��ع��وب��ه��م؛ فال 
يعنيهم غضب األجنبي وال رضاه، فكل ما 

عاناه شعبنا من صراعات وحروب لم يكن 
استكبارية.   أجنبية  لمصالح  خدمة  إال 
فمصيرنا بأيدي من ضرب الله عليهم الذلة 
فقراراتنا  تفريطنا،   بسبب  والمسكنة 
ومقدساتنا  منهوبة،  وثرواتنا  مسلوبة، 
م���دن���س���ة، وع���ن���دم���ا ق�����ررت ال��ش��ع��وب 
وانتفضت  وكرامتها،  لعزتها  االن��ت��ص��ار  
مزبلة  إلى  ورميهم  العمالء،  ضد حكامها 
ممن  البعض  س���ارع  ل��ألس��ف  ال��ت��اري��خ، 
مرض  قلوبهم  ف��ي  ممن  الثورية  ي��دع��ون 
كما أخبر المولى عز وجل ﴿َفتََرى الَِّذيَن ِفي 
ُقُلوِبِهْم َمَرٌض ُيَسارُِعوَن...﴾  مهرولين إلى  
سفراء البيت األبيض يقدمون لهم الوالء 
سيكونون  بأنهم  ويتعهدون  وال��ط��اع��ة، 
الحالية!!!!!   خداما لهم أكثر من األنظمة 

بالباطل،  الحق   يلبسون  اليهود   وكعادة 
ت��ق��دم��وا  ب��ال��م��ب��ادرات، وال��ت��س��وي��ات، 

والمجالس العسكرية وغيرها..
 األج��ن��ب��ي ال��ص��ه��ي��وأم��ري��ك��ي  ه��و ال��ع��دو 
الحقيقي لهذا الوطن  ومن سار في فلكهم 
يدينون  وال��ف��اس��دي��ن،وم��ن  ال��ط��غ��اة  م��ن 
بالدراهم  طمًعا  الوطن  هذا  لغير  بوالئهم 
يقدم  سياسي  بدعم  طمًعا  أو  والدنانير، 
ه��ذه  ف��ي  االن��ت��ب��اه  ج��م��ي��ًع��ا  علينا  ل��ه��م. 
الثورة العظيمة  ألن نتصدى بحزم لهذه 
ع��ن��وان ومهما  أي  ت��ح��ت  ال���م���ؤام���رات  
كانت المبررات، وأن نرفع الصوت عاليا 
وبكل ثقة بالواحد الجبار القادر على كل 
شيء، ونعلنها مدوية بأن ثورتنا ثورة عزة 

وكرامة، ثورة حرية واستقالل .

قالها غاندي : أنا مستعد ألن أموت ولكن ليس هنالك داع 
ألكون مستعدا للقتل..

أبناء مدينة تعز األحرار كانوا وسيظلون مستعدين للموت في 
سبيل الحرية والعزة والكرامة ..مستعدين للموت في سبيل 
الحياة ، وهذا ال يعني أبدا انهم مستمرون في نضالهم السلمي 
الموت  في  أو رغبة  انتحارا منهم  النظام اإلجرامي  ضد هذا 
ذاته ..لذلك لن يستمرئوا ما يحدث لهم من قتل ولن يقف 
ومن   ، لمدينتهم  يحدث  ما  أمام  صامتين  الحاسمة  صقور 
الخطأ أن يخلط أبواق النظام ، ومن أنضم إليهم مؤخرا ممن 
خدعنا بهم يوما ما - ومن مزايا ثورثنا العديدة أنها أسقطت 
عن  والخروج  العنف  بين  يخلطوا  ان  الخطأ  من   - أقنعتهم 
سلمية الثورة وبين ما يقوم به صقور الحاسمة األحرا للدفاع 

عن أرضهم وأعراضهم وأطفالهم.
ومن  المخالفي  حمود  الثائر  بشدة  يهاجم  الخامس  الطابور 
معه من المناضلين األحرار ألنهم يدافعون عن تعز بينما لم 
تنتهك  التي  والدمار  القتل  آلة  في وجه  بكلمة  تنبس شفاهم 
تعز أرضا وإنسانا منذ أشهر طويلة ..تناسوا أن النظام حاقد 
الثورة الشبابية الشعبية - وفي الحقيقة  على تعز منذ قيام 
هو أيضا حاقد على اليمن كلها طوال فترة حكمه - لكن الحقد 
وستظل  ساحتها  وكانت  الثورة  قلب  تعز كونها  على  األكبر 
شكلوا  وأبنائها   ، ضده  والنضال  الحرية  ساحات  أق��وى  من 
درعا قويا لمقارعته في كل ساحات اليمن ، واكبر دليل لحقد 
النظام على تعز محرقة الهولوكست التي حاول أن يطفئ فيها 
لم  يومها   ، اشتعاال  اال  تعز  ثورة  فما زادت  المقاومة  جذوة 
منضوين  كانوا  الذين  الحاسمة  صقور  عن  سمعنا  قد  نكن 
بسلميتهم تحت لواء الثورة الحرة ، فبماذا تبررون وحشية 
النظام أنذاك على تعز يا من تبررون اليوم للنظام كل قذاراته.
انه يستطيع حكم تعز بطقم  الذي قال ذات يوم  الال صالح 
عسكري واحد فقط ، لم يعد قادرا على السيطرة على شارع 
فيها دون االستعانة بعشرات األطقم وعشرات الدبابات وكل 
أسلحة الدمار الخفيفة والثقيلة ، والزال بحاجة يومية لطلب 
الدعم واالستعانة بتعزيزات من محافظات أخرى لقهر تعز 

...و لكن هيهات ..هيهات أن تركع تعز أو تقهر.
كان يكفي قيران تحذير الشهيد الزعيم عبدالله الصبري له،  

لكن قيران كزعيمه هو.. ال يفهم وال يعي. 
تألمت كثيرا لرحيلك ايها الزعيم الصبري قبل ان يصبح قيران 
ستطبق  أياد كثيرة  للثورة  ..لكن  الثورة  قبضة  قبضتك..  في 

خناقها عليه وتبر بوعيدك.
كان يكفي الالصالح مشهد وفاء الشيباني وهي تجمع أشالء 

المتناثرة ثم تقف بكل قوة  الشهيد هاني  رأس أخيها 
الزكية  بدمائه  المخضبة  بيديها  لتخط  وشموخ 

تزغرد  ..ه��ي كانت  يا سفاح  ارح��ل  عبارة  الغرفة  ج��دار  على 
البالطجة  يا زعيم  تأثرا بشجاعتها ..و أنت  نبكي  ..نحن كنا 
لم تفهم الرسالة..و لم تع أن المدينة التي تملك فتاة كوفاء 

الشيباني ال يمكن أن تركع.
وقد  ونسائها  أطفالها  من  الحرية  قرابين  تقدم  التي  المدينة 
..ال  ت��زال  وال  الرجال  من  األح��رار  شجعانها  بتقديم  سبقت 

يمكن ان تركع. 
مدينة عزيزة وراوية .. وياسمين األصبحي التي باعت خاتم 
خطبتها كدعم بسيط منها للثورة ال يمكن ان تركع .. ياسمين 
الحرية  ساحة  في  الجمعة  صالة  اداء  أثناء  استشهدت  التي 
الذين استمروا  هي وتفاحة وزينب وغيرهن ...مدينة هؤالء 
لحظتها  للقصف  تعرضهم  رغم  يهتزوا  ولم  صالتهم  أداء  في 

..مدينة هؤالء المؤمنين األحرار ال يمكن أن تركع . 
بقي أن نعي ان الالصالح وزبانيته أبناء ابليس ال يحاولون قهر 
التنفيذية  اآللية  ولتعطيل  بل  فحسب  الثورة  لقيادتها  تعز 

لنقل السلطة.
هذه اآللية التي نتجت عن مبادرة ال تعنينا وال نعترف بها ، 
وهي لم تكن يوما طوق نجاة للبالد كما ادعى البعض بقدر ما 
يستطيع  ال  ذلك كعادته  ومع  للسفاح وحده  نجاة  هي طوق 
ستظل  الشهداء  دماء  ..انها  ذلك  ليدرك  البعيد  إلى  النظر 
تعمي بصيرته وسيظل على غيه مستمرا في محاوالته الحثيثة 
لتفجير الحرب ليقود البالد إلى الهاوية التي لن يقع فيها إال 
هو وأتباعه وحدهم ألن اليمن وقلبها تعز أقوى من أن تسقط 

معه. 
دماء الشهداء تأبى عليه أن يتمتع بالحصانة التي منحته إياها 
المبادرة وستظل تدفعه إلى الجنون بعيدا عن المبادرة وعن 

تنفيذ آليتها . 
ال حصانة لقاتل ..ستظل دماء شهدائنا تالحقك أيها السفاح 
ما حييت ..سيظل األحرار في الساحات على عهدهم للشهداء 
وزبانيتك  أن��ت  محاكمتك  إل��ى  يفضي  ال  بنصر  يقبلوا  ول��ن 
تتخلص  لم  ما  أهدافها  جميع  الثورة  تحقق  ول��ن  جميعهم 

اليمن كلها منك ومن نظامك الفاسد إلى األبد.
لن تعنينا هذه اآللية التي ما رأينا منها إال آلية القتل والدمار 
..اآللية  وأرح��ب  نهم  وقبلها  تعز  في  بأخواننا  الفتك  وآالت 
أرحب  وستظل  للخراب،  أرضا  أبين  من  جعلت  التي  نفسها 
ونهم وأبين على عزمها وستتراجع أنت وستظل تعز شامخة 

باقية وسينكس رأسك أنت وستزول أنت . 
في  البالطجة  من  وغيرهم  والعوبلي  قيران  الجبناء  يفلح  لن 
تصمد  بسلميتهم....لن  المنتصرين  تعز  أبناء  أمام  الصمود 
أنت ستتهاوى أكثر وأكثر أنت وكل أتباعك وكل من يصفق 

لك أو يبرر لجرائمك في تعز.
ستعز  الله  ببركة  تعز  ب��ع��د..و  وم��ن  قبل  من  العزة  لله 

بإرادتها األحرار وتذلك أنت وكل المجرمين.

-- )إل����ى ك��ل م��ن س��ف��ك دم��ائ��ن��ا س���وف يقدم 
للحساب ويأخذ حقه من العقاب،نحن لن نتنازل 

ولن نخرج من اجل وزارة أو من اجل محاصصة خرجنا 
من اجل الله،إن محاكمة المجرمين مطلب شعبي وكل 

عن  يتنازل  الثورية  المطالب  هذه  عن  يتنازل  من 

الثورة،ونحن اآلن نعيش في ظل الثورة والشرعية 
الثورية(.

-- )المجرمين الذين قتلوا الشباب نحن سنشارك بتلك 
الجرائم إذا  قبلنا بمساومة سياسية(  علي شرف الدين  من 

خطبة االصطفاف الوطني.

ِمْن
لفتة

سارة عبدالله حسن

علي السيد


