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ذمار زخم ثوري

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

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

النظام بواسطة  التحاور مع  أو  الثائر   إدانة كل شكل من أشكال االلتفاف على مطالب الشباب 
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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الذي  االع��ت��داء  في  سقطوا  الجنود  من  قتياًل    158 من  أكثر 
وذكر  أبين،  بمحافظة  الماضي  األح��د  الكود  معسكر  استهدف 
مصدر لوكالة فرانس برس إن "الحصيلة ارتفعت إلى 185 قتياًل 

من العسكريين" 
في  م��وج��ودة  العسكريين  م��ن   110 جثث  أن  المصدر  وأف���اد 
في  "انتشلت  الجثث  ب��اق��ي  وأن  العسكرية،  المستشفيات 

الصحراء، ووضعت في ثالجات المؤسسة االقتصادية العسكرية".
تعتبر  مؤخراً  توافقت  والتي  التقليدية  السياسية  القوى  فيما 
هذه الدماء ورقة رابحة في  المهاترات والمناكفات  السياسية، و 

محاولة تحميل كل الجهات األخرى.
  صحيفة الخليج اإلماراتية ذكرت بأن صنعاء

العملية  في  األمريكية  المارينز  قوات  من  بوحدات  استعانت 
العسكرية التي شنتها صباح الثالثاء الماضي  الستعادة المواقع 

تظاه���رت مجامي���ع كبي���رة من ش���باب  الث���ورة في 
صنعاء أمام مبني النيابة العامة في العاصمة اليمنية 
صنعاء للمطالبة بإطالق س���راح مئ���ات المعتقلين في 

سجون النظام منذ اندالع الثورة.
وتظاهر آالف الش���باب أمام مبنى النيابة العامة في 
العاصمة اليمنية صنعاء للمطالبة بإطالق سراح مئات 

المعتقلين في سجون النظام منذ اندالع الثورة.
ودع���ا المتظاه���رون جمي���ع المنظم���ات الحقوقي���ة 

ه���ؤالء  تج���اه  مس���ؤوليتها  تحم���ل  إل���ى  واإلنس���انية 
المختطفين فالسجون ممتلئة بالثوار األحرار )سجون 

الفرقة، األمن القومي ، األمن السياسي وغيرها(.
مدين���ة ذمار  ش���هدت مس���يرة جماهيرية حاش���دة 

أق���دم المدع���و فه���د نش���وان  أحد 
محافظ���ة  ف���ي  العس���كريين  الق���ادة 
)عم���ران مديري���ة س���فيان(  على قتل 
ش���خصين فجر أمس الخميس وهما: 

ه���ارون   �2  . ناص���ر جعم���ل  1� عم���ار 
علوي. وس���قوط خمس���ة  جرحى  )طه 
عل���وي، حس���ين ط���ه علوي، حس���ين 
جعمل ، مراد قرم���ان ، ابراهيم احمد 

لق���د ث���ار ش���عبنا  اليمن���ي العظيم 
المس���تبد  الف���ردي  النظ���ام  ض���د 
الذي ل���م يكتف باغتصاب الس���لطة 
ونه���ب الث���روة وره���ن س���يادة اليمن 
ليس���تمد  لألمريكيي���ن   واس���تقالله 
الس���لطة منه���م،  ش���رعية اغتص���اب 
ومنذ دخل نظام صالح في ما يس���مى 
الش���راكة الدولي���ة ف���ي محارب���ة م���ا 
يس���مى  باإلره���اب، عم���ل ف���ي نفس 
الجماع���ات  تفري���خ  عل���ى  الوق���ت 
التكفيري���ة جلب���ا لمزي���د م���ن الدعم 
والتعاط���ف األمريك���ي، كم���ا  يعم���ل 
األمريكيون بمشاركة أطراف داخلية 
عل���ى التضخيم  اإلعالمي بمخاطر ما 
يسمى باإلرهاب   واعطاء   المبررات 

للتدخل في الشأن اليمني عسكريا و 
أمنيا وسياسيا واقتصاديا.

ال���ى  اليمني���ون  خ���رج  وعندم���ا 
ساحات البذل والتضحية والثورة  لم 
يكون���وا على جهل ان م���ن يقف وراء 
النظام الفاس���د العميل قبل المبادرة 
اإلدارة  ه���ي  وبعده���ا  الخليجي���ة 
األمريكية وسفيرها في صنعاء  الذي 
يعمل في الليل وفي النهار على ضرب 
وتجهيل���ه  اليمن���ي  الش���عب  وح���دة 
وإفق���اره عب���ر  عم���الء األمريكيي���ن، 
وعلي���ه فإن الث���ورة على ه���ذا النظام 
تعن���ي قب���ل كل ش���يء الث���ورة عل���ى 
التدخ���الت األمريكي���ة  الت���ي  تعمل 
على مص���ادر إرادة اليمنيين وإيصال 

أق���دم أكثر من 10 أفراد من األمن 
المرك���زي ف���ي نقط���ة األزرقين يوم  
األربعاء الماضي  باالعتداء بالضرب 
المب���رح  مخلًف���ا جروًحا في جس���د 
الش���اب نوح علي عبدالله العمدي 
بس���ب حمل���ه م���الزم محاض���رات 
الس���يد حس���ين الحوث���ي، وصادروا  

كل محموالته.
الجدي����ر بالذك����ر أن االعتداءات  
واالبت����زاز ف����ي  النقط����ة المذكورة  

شبه يومي.

عملن���ا  عل���ى  نؤك���د  إذ  وإنن���ا 
الس���لمي ندي���ن ونس���تنكر مث���ل 
هذه األعمال، ونحمل المسئولية 
قائد وأركان األمن المركزي وقائد 

نقطة األزرقين..
و ندعو كل  األحرار والشرفاء  إلى 
إدان���ة ه���ذا التص���رف، وكل تصرف 
يق���ف ف���ي طري���ق تحقي���ق الدولة 
تكف���ل  الت���ي  الحديث���ة  المدني���ة 
الحق���وق والحريات ألبناء الش���عب 

اليمني  بكل مكوناته وأطيافه.

أطل���ق جنود تابعون للفرق���ة األولى مدرع الرصاص 
الحي على )  يحيى عبد الله  حس���ن الديلمي (   ظهر 
الس���بت الماضي، أثناء مروره أمام المحكمة الغربية 
بش���ارع تونس مم���ا أدى إلى إصابته بج���روح بليغة، 
وأثناء إطالق النار هرب الناس من الش���ارع، وجاءت 
سيارة ) س���نتافي( وقامت بأخذ المصاب وإسعافه.. 
وف���ي تلك اللحظ���ة ركب الجن���ود الطق���م التابع لهم 
وقام���وا بمالحق���ة الس���يارة الت���ي قام���ت بإس���عاف 

المصاب رغبة منهم في التخلص منه.
كما أفاد شهود عيان بأن طقماً عسكرياً تابعاً للفرقة  

الحق السيارة في العديد من شوارع العاصمة.

الجدير ذكره إن  المصاب ظابط في  اإلدارة العامة 
ف���ي البحث الجنائي، أفراد الفرق���ة أطلقوا النار دون 
أي مب���رر ودون أن يك���ون بينهم وبي���ن المصاب أي 
خطاب س���ابق. هذا وقد أفصح أهال���ي المجني عليه 
عن س���كوت الجهات المعنية،  وفي مقدمتها  وزارة 
الداخلية التي ينتم���ي إليها، واألغرب من ذلك عدم 
إدان���ة الح���ادث م���ن ِقَب���ل اإلدارة  التي يعم���ل فيها،  
خاصة وأن حالة المريض  غير مستقرة ، وال زال يرقد 
في العناي���ة المركزة  إلى اليوم، وذكر أهالي المريض 
بأنه تم نقله من مستش���فى الش���رطة إلى مستش���فى 

العلوم والتكنولوجيا. 

الدفاع  ش���رطة  اعتقل���ت 
ص���ادق  النقي���ب  الجوي���ة 
الثالث���اء  ظه���ر  األه���دل  
الماضي، وذلك  عندما كان 
طقم عسكري  قد اختطف 
النقي���ب م���ن  خ���ط  دارس 
ص���ادق  النقي���ب  المط���ار، 
الثائري���ن   أح���د   األه���دل  
األوائل عل���ي محمد صالح، 
وإعالمي ناشط، وقد حاول  
أعضاء من اإلصالح إبعاده من النشاط اإلعالمي،  كما أفاد 
أح���د أقربائه،  وال يزال مصيره مجه���ول، وأقاربه يحملون 
قيادة الجوية مسئولية  ما قد يحدث له،  وسرعة اإلفراج 
عنه،  ويطالبون المنظمات الحقوقية بالقيام بدورها في 

حماية الناشطين. والوقوف إلى جانبهم .

، والقوى التقليدية تعتبرها فرصة لالستغالل السياسي بمشاركة أمريكية أكثر من 150 قتيالاً

ا يصنعه الشعب ال أمريكا وأذنابها 
ً
نريد نظام

}-|  التوعية الثورية | متابعات |-{

}-|  التوعية الثورية | متابعات |-{ }-|  التوعية الثورية | خاص |-{

}-|  التوعية الثورية | خاص |-{

}-|  التوعية الثورية | خاص |-{

}-|  التوعية الثورية | خاص |-{

}-|  تتمات | ص3 |-{

}-|  تتمات | ص3 |-{

}-|  تتمات | ص3 |-{

}-|  تتمات | ص3 |-{

المكتب اإلعالمي للسيد: إقدام قائد عسكري على قتل 
شخصين وجرح آخرين مؤشر لتحضير عدوان جديد

شباب الصمود: نستنكر وندين  الحادث 
اإلجرامي التفجيري  في مظاهرة صعدة 

الفرقة تطلق  النار الحي على يحيي عبداهلل الديلمي 
الشرطة الجوية تعتقل النقيب صادق األهدل حالته خطيرة جدًا، وصمت من جهات عملهنقطة األزرقين تمارس القمع واإلرهاب الفكري

تظاهرات تطالب بإسقاط النظام وإطالق سراح المعتقلين وطرد السفير األمريكي من اليمن

ذمار

م����ن ي��ع��ت��ق��د أن������ه س���ي���م���رر م����ش����اري����ع ث����وري����ة م���ش���وه���ة ف���ره���ان���ات���ه خ���اس���رة
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بداية حدثنا عن التحالف المدني للثورة الشبابية؟
الشبابية..  للثورة  الرئيسية  المكونات  من  مكون  نحن   -
م��ؤث��رة..  سياسية  ح��رك��ة  أو  ضغط  جماعة  ن��ك��ون  أن  ن��ري��د 
على  الفاعل  والتأثير  المستقبل  صناعة  في  نسهم  أن  نريد 
نريده  ال��ذي  المستقبل  يخدم  نحو  على  السياسي  ال��ق��رار 
بناء دولة مدنية حديثة  أن نساهم في  نريد  إليه..  ونتطلع 
من  وواسعة  رحبة  فضاءات  فيها  دول��ة  نريد  وديمقراطية، 
الحرية.. نريد عدالة ومساواة ومواطنة وعيشا كريم.. نريد 

مستقبال أفضل ألبنائنا وأحفادنا.. 
لنا  صنعها  ال��ت��ي  ال��ق��ي��ود  ن��ري��د كسر  ث���وري  م��ك��ون  نحن 
الفاسدون والقامعون أو تلك التي تريد أن تبقينا في كهوف 
أو محابس من حديد.. نريد أن نخرج من عباءة الماضي.. 
وتطوق عقولنا  تحاصرنا  التي  الموت  نهدم جدران  أن  نريد 
تثقل  التي  التخلف  جبال  على  نثور  أن  نريد  وأعناقنا.. 
ال  أح��رارا  نعيش  أن  نريد  ببساطة  أنفاسنا..  وتكتم  كواهلنا 

عبيد. 
لماذا  الرئاسية  االنتخابات  قاطع  المدني  التحالف 
المقاطعة؟ وما أبعادها السياسية والقانونية و الثورية؟ 

والثورة  ث��وري،  مكون  نحن   -
"طلفسة"  ليست  مفهومنا  في 
عليه  أكل  ثوب  ترقيع  مجرد  أو 
تغيير  هي  إنما  وش��رب،  الدهر 
ج����ذري ل���ألوض���اع ال��س��ي��اس��ي��ة 
واالج��ت��م��اع��ي��ة واالق��ت��ص��ادي��ة 

والثقافية والقانونية.. 
فبراير    21 ان��ت��خ��اب��ات  مهزلة 
ه��ذه  وب��ع��ق��ول��ن��ا..  ب��ن��ا  تستخف 

باألحرى  أو  الخليجية،  المبادرة  مفردات  احدى  هي  المهزلة 
هذه  وه��ل��ة..  وأول  ي��وم  أول  منذ  رفضناها  التي  السعودية 
عار  المبادرة  هذه  ثورتنا..  وتجهض  أحالمنا  تغتال  المبادرة 
حاكتها  كبرى  م��ؤام��رة  إنها  والديمقراطية..  الَمَدنية  على 
حكومات بعض الدول ببرجماتية محضة ونفعية أنانية ومقززة. 
إلى  واستنادا  ث��وري،  كمكون  المدني  للتحالف  بالنسبة 
مواقفه وأدبياته فإنه يرى المبادرة وما تسمى ب� "االنتخابات" 
اليمنية ومشروع  الثورة  مؤامرة تتصادم جملة وتفصياًل مع 
فبراير   )21( انتخابات  تسمى  ما  ان  نرى  ونحن  التغيير..  
المثقلة  المصالح  قدمت  ومؤامرة كبرى  جريئة  مهزلة  هي 
بالشرور على حساب قيم الديمقراطية والمدنية والحداثة.. 
كابح  سلوك  والتقدم..  العصر  حضارة  لقيم  معادي  سلوك 
فقد  ولألسف  المدنيون،  نحن  ننشدها  التي  للديمقراطية 
هذا  على  األخ���رى  ال���دول  بعض  وحكومات  الجيران  اتفق 
وال  اليمنيين  بمصالح  يضر  ال��ذي  المشين  والفعل  السلوك 

يقيم أدنى اعتبار أو وزن للثورة وتضحيات الشباب.. 
إن الموقف الدولي وهذه المؤامرة الكبيرة التي تتصادم مع 
قيم الديمقراطية والرقي والتقدم تحملني على التساؤل: هل 
يعرف دافع الضرائب األمريكي واألوربي أن المليارات التي 
يدفعها من عرقه ودم قلبه تذهب لصناعة ديمقراطية كاذبة 
لتعيد  تذهب  المليارات  ه��ذه  إن  يعلم  هل  بلداننا؟!!  في 
القاعدة  إن  يعلم  هل  واستبدادية؟!!  قمعية  أنظمة  إنتاج 
بااليدولوجيا  المثقلة  والجهادية  األص��ول��ي��ة  والجماعات 
العربية  األنظمة  تلك  صناعة  من  هي  والتطرف  واإلره���اب 
العقود  ط��وال  السياسيين  قادتهم  دعمها  التي  المتهالكة 
السابقة والزالوا يدعمونها ويعملون على إعادة إنتاجها اليوم 

من جديد !!!؟
يقول الخليجيون بأن المبادرة حقناً لدماء اليمنيين؟ 

المملكة  رأس��ه��ا  وعلى  الخليجية،  ال���دول  بإمكان  -ك��ان 
السعودية، أن تحقن دماء اليمنيين بعد جمعة الكرامة عندما 
كان علي عبد الله صالح يبحث عن سويعات، وإذا بالمملكة 
العربية السعودية والقوى السياسية واالجتماعية التقليدية 
الموالية لها تمد لصالح حبال النجاة لينجوا ويبقى نظامه، 
كما تعمدت السعودية، عبر المبادرة الخليجية، إعادة إنتاج 
نظام صالح من جديد؛ ولم يتوقف ضرر المبادرة عند النيل 
من الثورة اليمنية والحيلولة دون تحقيق أهدافها، بل أيضاً- 
تعمدت  الرئاسية-  باالنتخابات  يسمى  فيما  لمسنا  وكما 
المتاح  الديمقراطية  هامش  من  أيضاً  النيل  على  السعودية 
"البيعة"  لنظام  اليمني  المجتمع  إعادة  على  والعمل  لدينا 

والمرشح الواحد والصندوق الواحد. 
المادي  كما عمدت المملكة من خالل ملياراتها ودعمها 
والمعنوي إلى إنعاش حزب التجمع اليمني لإلصالح وفتاويه 
التكفيرية وقواه المشبعة بالتطرف وثقافة الجهاد وهو فعل 
في مجمله يقوي القوى الرجعية المتخلفة على حساب قوى 

الثورة ويعمل بدأب على إجهاض الثورة في اليمن.. 
كثير من الدماء التي سالت ما 
كانت لتسيل لوال موقف المملكة 
اليمن ومراكز  للنظام في  الداعم 
م��ا كان  النظام  أن  ب��ل  ال��ن��ف��وذ،  
ليجرؤ على ارتكاب محرقة ساحة 
الحرية في تعز لوال مداهنة وضوء 
السعودية،  المملكة  م��ن  أخضر 
الثورة  تتصدر  تعز  بدأت  أن  بعد 
وكادت تقودها، وتبنيها للخطاب 

الثوري الرافض لتحكم السعودية في الشأن اليمني. 
لوال  لتسيل  ما كانت  والدموع  ال��دم  من  ويزيد  عاماً  إن 
الدور السعودي العامد للتآمر على الثورة ومحاولة إجهاضها. 

ما الذي يمكن قراءته من 21 فبراير؟ 
ودماء  وتزوير  مهزلة  وج��دت  وإنما  انتخابات  توجد  ال   -
يقود  أن  بحال  يمكن  ال  واق��ع.. كل هذا  أمر  وف��رض  مسالة 

اليمن إلى حداثة أو ديمقراطية أو مستقبل أفضل. 
ما حدث هو محاولة خطيرة إلجهاض الثورة وإعادة إنتاج 
هذه  م��ن  اكتشفناه  م��ا  إن  ن��ع��م..  أق��ب��ح.  نحو  على  النظام 
قباحة  أن  هو  الثورة،  فترة  خالل  وتحديدا  وقبلها  المهزلة، 
اإلصالح الذي يتهيأ لحكم اليمن أكثر رعبا وخطرا وفداحة 

على الثورة والوطن والمستقبل، وهو كارثة بكل المقاييس. 
 كيف يمكن التخلص او الحد  من هذه التبعات؟

تتبدل  وأن  ج��دي��دة  ق���وى  تتشكل  أن  ض����رورة  ن���رى   -
التحالفات؛ وأن تعرف األحزاب األخرى في المشترك ضرورة 

التحرر من هيمنة وقيادة حزب التجمع اليمني لإلصالح. 
واس��ع ضد خطر  وطني  اصطفاف  تشكيل  ض��رورة  أرى 
التجمع  حزب  في  والعسكرية  والقبلية  الظالمية  القوى 

اليمني لإلصالح. 
توحد  أن  الساحات  في  تكونت  التي  الفتية  القوى  على 
لليمن  يحمل  الذي  الخطر  هذا  لمواجهة  وتنهض  جهودها 

ومستقبلة تهديدا كارثيا خطيرا ومدمرا. 
أرى أهمية الوعي بأن حزب التجمع اليمني اإلصالح يتجه 
يتبناه كحزب  الذي  الوطني  السياسي  المشروع  عن  بعيداً 
الخطيرة  المآالت  تجنب  على  سياسياً  ومساعدته  سياسي، 
اليمنيين  بمصالح كل  ستضر  والتي  أدائه  عن  ستنتج  التي 

كلما  أن��ه  إذ  نفسه،  اإلص��الح  لحزب  المنتمين  فيهم  بمن 
أقترب أكثر من السلطة ازداد تشهيه لها ولذلك نراه يشعل 
كل  ويستخدم  والجنوب  الشمال  في  وال��ح��روب  الحرائق 
األوراق بما فيها األوراق األشد خطورة على مستقبل اليمن- 
بمصير  يتحكم  أن  أج��ل  من  وذل��ك  القاعدة-  ورق��ة  وأقصد 
الشعب هو  يعيه  أن  ما يجب  إن  اليمن وشعبه ومستقبله. 
أن هذا الحزب، إن لم يواجه بحزم سوف يصير على المدى 

أو المنظور القريب هو األكثر خطرا على اليمن ومستقبله.
الدول اإلقليمية واالتحاد األوروبي والواليات المتحدة  
عملت على إنجاح المبادرة الخليجية. ترى ما أبعاد هذا 

الحرص وأين هي المصالح القومية اليمنية منه؟
ال��والي��ات  م��ص��ال��ح  ب��ال��ش��رور..  المثقلة  ال��م��ص��ال��ح  إن��ه��ا   �
ال��م��ت��ح��دة ف��ي ال��س��ع��ودي��ة غ��ال��ب��ة وع��ل��ى درج���ة أول���ى من 

والسعودية  األه��م��ي��ة.. 
المبادرة  في  مصالحها 
يختلف  وال  الخليجية.. 
االتحاد  مع  كثيرا  األم��ر 
األورب�����ي.. ول��ذل��ك نرى 
ال��م��ؤام��رة ع��ل��ى ال��ث��ورة 
اليمنية كبيرة وواسعة.. 
ول��ذل��ك أي��ض��ا ن���رى تلك 
تدعي  التي  الحكومات 
والديمقراطية  المدنية 
اختبار  أول  ف��ي  تفشل 
ع���ن���دم���ا ي���ت���ص���ادم م��ا 

تدعيه من ديمقراطية وحقوق اإلنسان مع مصالحها. 
أجد  وربما  للبرالية،  أميل  رأي  وصاحب  حر  رج��ل  إنني 
الشديدة  بالخيبة  وأش��ع��ر  بعيد؛  ح��د  إل��ى  يساريا  نفسي 
الشكل  بهذا  متوحشة  الرأسمالية  أرى  عندما  والغضب 
وتضرب عرض الحائط بقيم الديمقراطية والمدنية والثقافة 
الحقوقية التي تتبناها، وخصوصا عندما يتعلق األمر بالمال 
على  تدوس  إنها  لألسف،  االقتصادية..  ومصالحها  والنفط 
كل القيم بل على كل شيء من أجل المال والربح والمصالح، 
مقابل  في  ومحدودة  قصيرة  مصالح  هي  الشديد  ولألسف 
المصالح طويلة األمد المتصلة بتحقيق الديمقراطية وحماية 

الحريات وحقوق اإلنسان.
لمصلحة من إيقاف عجلة الثورات في اليمن؟

-ما حدث لثورة سبتمبر يحدث لثورتنا اليوم. السعودية 
القوى  م��ن  مستفيدة  بالمرصاد  اليمنية  ل��ل��ث��ورات  تقف 
التقليدية� الدينية والقبلية � اليمنية التابعة لها والتي تعتمد 
عليها في تنفيذ أجندتها ومصالحها في اليمن. وتبعا لذلك 
التقليدية�  القوى  ومصالح  اليمن  في  السعودية  فإن مصالح 
ألن  الثورة،  إجهاض  من  المستفيدة  هي  والدينية�  القبلية 
الدولة  لصالح  التقليدية  البنى  تلك  سيقوض  الثورة  انتصار 
المدنية الحديثة والديمقراطية ؛ وبنفس الوقت فإن إقامة 
دولة يمنية قوية وديمقراطية يهدد المصالح السعودية في 
القبلية  المؤسسات  وزعماء  لقيادات  تهديده  بقدر  اليمن 

والدينية التقليدية. 
 أتساع الهوة بين التحالف والمشترك.. إلى ماذا تعزون 

اتساع هذه الهوة؟ 
وليس  لإلصالح  اليمني  التجمع  حزب  مع  تتسع  الهوة   �
مع عموم المشترك، فأحزاب المشترك األخرى تجد نفسها 
تغيرت  م��ا  إذا  ول��ك��ن  ل��إلص��الح،  تابعة  ت��ك��ون  ألن  مضطرة 
الظروف والشروط السياسية فسيؤدي هذا إلى تعدد فرصها 
وخياراتها في التحرر من قيادة وهيمنة حزب اإلصالح.. وفي 
وتركض  اإلص��الح  وراء  تلهث  المشترك  أح��زاب  بقيت  حال 
وراء فتاته وخاضعة لشروطه فبدون شك سيجرها إلى منطقة 
خطرة تخسر فيها كل شيء حتى أعضاءها وقواعدها الحزبية. 
ونفوذ  قيادة  من  التحرر  المشترك  أحزاب  استطاعت  إذا 
في  تحالفاتها  ف��ي  ال��ن��ظ��ر  وإع����ادة  اإلص����الح  ق���وى  وم��راك��ز 
فرصة  سيمنحها  ذلك  فإن  المنظور  أو  القريب  المستقبل 

تهدد  التي  والمخاطر  بالمحاذير  الوقوع  لتجنب  حقيقية 
وجودها ومستقبلها.

بأنه   ) )التحالف  األح��زاب  اتهام بعض  تقول عن   ماذا 
ذو أجندة حوثية؟ 

 -من يقول بأن التحالف أجندته حوثية فهو أما ال يعرف 
شيء عن التحالف، أو أنه معارض لمشروع التحالف ويرى 
مصلحته في النقيض منه ومشبع بثقافة عدمية ال تميز بين 

الخصوم حتى وإن كان بعضهم مالئكة وبعضهم شياطين. 
للخلط  لإلصالح  اليمني  التجمع  ح��زب  إع��الم  ترويج  أم��ا 
إلى  يستند  خبيث  دس  ف��إن��ه  والحوثيين  التحالف  بين 
والتي  الحوثيين،  ضد  يبثها  ظل  التي  االستئصالية  الثقافة 
أفرزت ذهنية إقصائية وعدائية لهم، ويعمل اإلصالح حالياً 
بكون  آب��ه  غير  معارضيه،  كل  لتشمل  نطاقها  توسيع  على 
سياسية  ه���ذه  س��ي��اس��ت��ه 
وجود  على  حتى  خطرة- 
كونها  ن��ف��س��ه-  اإلص�����الح 
االجتماعي  النسيج  تمزق 
ضيقة  سياسية  ألغ���راض 

ومصالح نفعية أضيق. 
يتبع  اإلصالح  حزب  إن 
ن��ف��س أس��ال��ي��ب ال��ن��ظ��ام 
وبث  الحرائق  إشعال  في 
خالل  من  الكراهية  ثقافة 
وتمزيق  اإلع��الم��ي��ة  آل��ت��ه 
الوطني.  النسيج  وتدمير 
نتائجها  لتجنب  لها  التصدي  يجب  خطره  السياسة  ه��ذه 

الكارثية على الوطن ومستقبل كل اليمنيين- بال استثناء. 
وعالقتكم بالحوثيين؟

عالقة التحالف بالحوثيين ال تتعدى ساحة صنعاء، وهذه 
في  ت��م��ارس  التي  االنتهاكات  ق��اع��دة  على  قامت  العالقة 
ساحة التغيير من قبل العناصر األمنية والمليشيات التابعة 
مدرع،  األولى  بالفرقة  الممثل  العسكري  وجناحها  لإلصالح 
الحوثيين  وحقوق  حقوقنا  بفظاعة  وتنتهك  تستبيح  والتي 

معاً.. هذا كل شيء. 
قبيلة-  )أح����زاب-  ل��ل��ث��ورة  التقليدية  ال��ق��وى  ان��ض��م��ام 

عسكر( هل أثرت على الثورة؟
� لقد كنا نعتقد أن هذه القوى ستكون  إضافة للثورة، ولكن 
عندما تصدرت قيادة الثورة ألحقت بها كل األذى وشوهت 
جمالها وألحقت بها فادح الضرر.. إنها من تحول الثورة إلى 

أزمة أو جعلت الضرر بالثورة كارثي ومدمر. 
ماذا تقول عن  عبد ربه منصور هادي بعد ال�� 21 فبراير؟ 
� عبد ربه هادي رجل ضعيف وبدون قرار ويفتقد لعناصر 
القوة التي يمكن أن تخرج اليمن من حالتها الراهنة.. عبد 
ربه جزء من النظام وأحد رموزه وال رجاء فيه، وسيكتشف 
كل من يعتبر "عبدربه" منقذاً ومخلصاً أنه واهم، بل وغارق 

حتى أذنيه في وهم عميق. 
أخيًرا ماذا عن مشاريع التحالف المدني بعد 21فبراير ؟
أكبر  إيالء اهتمام  المستقبل  التحالف في  -من أهم أجندة 
لتنظيم نفسه ليكون أكثر حضورا وفاعلية مع الناس وفي نفس 
الوقت الضغط والشراكة في صنع القرار السياسي في المستقبل 
ومن أجندة التحالف المستقبلية هو تشكيل تحالف قوي مع 
غيره من المكونات الثورية والقوى السياسية الساعية للتغيير 
وملء الفراغ السياسي التي تركته المعارضة التقليدية بعد أن 

صارت أو انتقلت لموقع السلطة.
وما رسالتكم للشباب في الساحات؟

-رسالتنا للشباب هو أن هناك فراغ يجب أن نمأله لنكون 
الدولة  وب��ن��اء  التغيير  على  وال��ق��ادرة  ال��ق��ادم��ة  المعارضة 
المدنية والحديثة والديمقراطية التي تستند في مرجعيتها 
اإلعدام  لمرجعية  وليس  اإلنسان  لحقوق  العالمي  لإلعالن 
بالسيف وإنفاذ ألف جلدة بالتقسيط اليومي كما هو الحال 

في مملكة آل سعود.  

حاشد : الشباب هم المعارضة القادمة القادرة على التغيير وبناء الدولة المدنية والقوي التقليدية الحقت األذى بالثورة 
 ،،

 ،،

البرلمان���ي الوطني الثائر/ أحمد س���يف حاش���د رئيس اللجن���ة التحضيري���ة للمؤتمر العام 

للتحالف المدني للثورة الش���بابية في ح���وار صريح مع صحيفة  الديمقراطي أثار العديد  من 

القضايا  الثورية ، موجها الش���باب  إلى وحدة الصف وااللتفاف حول  أهداف الثورة بعيدا 

ع���ن المصالح الضيقة للقوى التقليدي )التوعية تعيد نشره ألهميته(  إل���ى تفاصي���ل الح���وار

}-|  حاوره | غمدان السامعي |-{

الشديدة  بالخيبة  وأشعر    |-{
الرأسمالية  أرى  عندما  والغضب 
ــة بـــهـــذا الــشــكــل  ــش ــوح ــت م
بقيم  الحائط  عــرض  وتضرب 
}|- واملــدنــيــة  الديمقراطية 

}-|  علــى القــوى الفتية 
التي تكونت يف الساحات 
أن توحد جهودها وتنهض 
ملواجهة هــذا الخطر   -|{

الجهاد تحت رأية أمريكا
قبل ثالثين عاماً كان لدى أمريكا عدواً قوياً، وكانت بالضرورة 
تضحي  ألن  مستعدة  غير  لكنها  أمامها،  من  إزالته  إل��ى  تحتاج 
بجنودها أو بسالحها؛ لذلك كان لزاماً عليها استخدام طرف آخر 

للقيام بهذه المهمة.
أولئك  أفضل من  الساحة  يوجد في  أنه ال  أمريكا  وقد وجدت 
المغرر بهم، الذين يدعون الدين وهم منه براء، وهي تعرف هذا 
من خالل مواقفهم البعيدة كل البعد عن الدين ورضائهم بالمال، 

والحياة تحت راية الظالمين.
من  ال��ن��وع  ه��ذا  تجميع  بمهمة  يقوم  م��ن  أمريكا  ف��اخ��ت��ارت 
اإلسالمية  للدول  المتزعمة  هي  كونها  السعودية  وهي  الجنود، 

لموقعها الناتج، وإشرافها على مكة وبيت الله الحرام.

والسعودية بدورها أبدت االستعداد، وقامت بالدور على أكمل 
في  أتباعها  بواسطة  بهم  المغرر  من  الكثير  جمعت  حيث  وجه 
الدول اإلسالمية، وكأنه جهاد في سبيل الله وتحت راية محمد 
وقد  والصهاينة،  أمريكا  راي��ة  تحت  جهاد  وليس  عبدالله،  بن 
نجحت أمريكا في االختيار ونجحت مرة أخرى في القضاء على 

عدوها.
حتى  المهمالت  سلة  في  رمتهم  فقد  ال��دور  انتهاء  بعد  أم��ا 
دبرت مخططاً آخراً؛ الستخدام هذه الشريحة � وهم الوهابيون � 
مرة أخرى؛ لتحقيق مصلحة أكبر من األولى كونهم ال يفرقون بين 
الناقة والجمل والحق والباطل، فكانوا أفضل جنود مع خير قائد.

سبتمبر  بأحداث  المعروف  السيناريو  ذل��ك  بتنفيذ  وقامت 
البلدان  جميع  إل��ى  تدخل  أن  استطاعت  الحجة  ه��ذه  وتحت 
االسالمية، وحينها ال تبالي بأن تقتل جنودها وتدمرهم وتسجنهم 

حين  إلى  الصالحية  منتهية  شريحة  أصبحوا  فقد  فعلت،  كما 
الطلب.

المنطقة يسمى  ق��وي في  ع��دو  األي��ام ظهر ألمريكا  ه��ذه  وف��ي 
بقوى الممانعة ممثاًل بثورة الخميني ودعمه لحركات المقاومة 
تتدبر  أن  بد  ال  وك��ان  وس��وري��ا،  وفلسطين  لبنان  في  اإلسالمية 
للقضاء على هؤالء، ولم تفكر كثيراً، حتى  أمريكا سيناريو  آخر؛ 
الذين  )الوهابيين(  المجاهد  المخلص  الجيش  ذل��ك  وج��دت 
الممثلين،  وبنفس  الجديد،  الفيلم  في  البطل  ب��دور  سيقومون 
الفرقة  أن  بهم  المغرر  أولئك  أوهمت  حيث  السابقة،  والوسيلة 
بين المسلمين سنة وشيعة، وجعلت عقيدة هؤالء أن إيران أخطر 

عليهم من إسرائيل وأمريكا نفسها.
في  السلطة  إلى  وأوصلتها  السنية،  الحركات  وبالتالي دعمت 
واليمن،  وليبيا  والمغرب  وتونس  مصر  العربية  البلدان  جميع 
وتعثرت في سوريا كثيراً مع أن اإلعالن الدولي مسلط بشكل كبير 
افتعالها  هو  الحكم  إلى  )الوهابيين(  وصول  من  والهدف  عليها، 
أمريكا  وتكون  عليها،  والقضاء  إي��ران،  مع  ضروساً  حرباً  مستقباًل 
بهذا العمل استفادت من )الوهابيين( بلداء العقول ثالثة مرات، 

األولى: في حربها مع روسيا، والثانية: بدخولها البلدان اإلسالمية 
المستقبلية  تحت مسمى محاربة اإلرهاب، والثالثة: في حربها 
مع إيران، والرابعة: المستقبل سيخبرنا بها، وأصبح هؤالء ينادون 

إلى الجهاد تحت راية أمريكا، وهذه من عالمات آخر الزمان.

}-|  صبور محمد  -|{
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بمشاركة أمريكية

شباب الصمودالمكتب اإلعالمي

تظاهرات
العسكرية التي سيطر عليها مسلحو  ما يسمى 
بتنظيم القاعدة، ومنها موقع اللواء 39 مدرع 
ال��م��س��ل��ح��ون ع��ل��ى ترسانة  ال���ذي ح��ص��ل م��ن��ه 
سالح متطورة شملت أسلحة ثقيلة ومتوسطة 
ب��م��ا ف��ي��ه��ا ال��دب��اب��ات وال���م���ض���ادات األرض��ي��ة 
قوات  مهاجمة  في  استخدمت  وال��ص��واري��خ، 
اللواء ال 115 مشاة بغية السيطرة على الوضع 
محللون  وحمل  ه��ذا  س��اع��ات،  ف��ي  الميداني 
سياسيون  حكومة ما يسمى بالوفاق مسؤولية 
ملف  فتح  إلى  داعين  تتساقط،  التي  الدماء  
األسلحة   وتسليم  المالبسات  ح��ول  تحقيق  

والمعسكرات للعناصر المسلحة.
الجريمة  ه���ذه  م��الب��س��ة  ف��ي  ال��م��ت��أم��ل  إن 
البشعة في منطقة دوفس، ليدرك أنها كانت 
أن  يعقل  ال  إذ  ومفضوحة؛  مكشوفة  مؤامرة 
رقابها  األف��راد  من  الهائلة  األع��داد  تلك  تسلم 
بكل سهوله  اإلجرامية  العناصر  هذه  لتجتزها 
البشرية  ال��ق��وة  بتلك  وأن��ه��م  خ��اص��ة،  وي��س��ر 
والعسكرية، ومعهم تلك اإلمكانيات العسكرية 
وم��داف��ع  دب��اب��ات  م��ن  عليه  تشتمل  م��ا  بكل 

ورشاشات وراجمات صواريخ.

لغ���ة القت���ل والح���رب. وأك���د البيان  ب���أن هذا 
العدوان الغاشم الغير مبرر يكشف همجية هذا 
القائد ومن يقف خلفه واستخفافهم بدماء أبناء 
الش���عب وحقدهم الدفين ألبن���اء المحافظات 
الش���مالية التي نالها من االستهداف العسكري 
واالقتصادي واالجتماعي والحصار في الحروب 
الس���ت الماضي���ة الكثي���ر الكثي���ر.  وق���د نصح  
البيان أف���راد القوات المس���لحة واألمن إلى أن 
يرفض���وا أي توجيه���ات عدائي���ة للش���عب م���ن 
أي جهة كانت، وأضاف:  ونأس���ف لما يس���قط 
منه���م م���ن ضحاي���ا بالجملة في ح���روب هزلية 
ومس���رحيات مضحك���ة يس���تفيد منه���ا الع���دو 
الخارجي ويخس���ر فيها الش���عب اليمني وعلى 

رأسهم أفراد القوات المسلحة واألمن.

خذلت الشعب.
إنن���ا ال نأت بجديد حي���ن نؤكد أن  أمريكا لم 
تخ���ف عدائها للثورة الش���عبية الس���لمية منذ 
الي���وم األول النطالقته���ا ول���م تك���ن تصريحات 
فايرس���تاين المحرضة على قتل ش���باب مسيرة 
الحي���اة س���وى حلق���ة ف���ي سلس���لة المؤامرات 
واش���نطن  س���فير  يحيكه���ا  الت���ي  األمريكي���ة 
المشؤوم في الس���ر وتتحول إلى جرائم ينفذها 

النظام بحق أبناء الشعب اليمني المظلوم.
وعندما يتحدث السفير االمريكي عن قيامه 
بهيكلة الجيش في بالدنا فهل يخالج اي يمني 
شريف  ادنى شك في أن هذه الهيكلة لن تكون 
اال ض���دا عل���ى بلدن���ا وديننا وقضايان���ا المحقة 

وحلمنا بغد افضل تسوده العدالة والحرية.. 
 وعلي���ه فإنن���ا ندي���ن ه���ذا  العم���ل اإلجرامي 
والجبان ونس���ال الله الشفاء  العاجل  للجرحى، 
وندع���و  كاف���ة الق���وى  الوطني���ة  وكل األح���رار 
والش���رفاء  ف���ي الوط���ن  إل���ى ادان���ة  الحادث، 
الخط���ر  لمواجه���ة  واح���دا   صف���ا  والوق���وف 
األمريكي  الذي يستهدف النسيج االجتماعي،  
الش���بابية  الث���ورة  أه���داف  ح���ول  وااللتف���اف 
الس���لمية وفي مقدمته���ا بناء الدول���ة المدنية 
الحديث���ة  التي تكفل الحقوق والحريات لكافة 

أبناء الشعب.

مؤك���دة اس���تمرار ش���باب الث���ورة ف���ي المض���ي 
قدماً ف���ي تحيق أه���داف الثورة وف���ي مقدمتها 
تحقي���ق حل���م الدول���ة المدني���ة، ورف���ض حك���م 
العس���كر، المس���يرة الحاش���دة  بدأت م���ن أمام 
مبن���ى إدارة القبول والتس���جيل جامع���ة  ذمار، 
وطاف���ت العدي���د من ش���وراع المدين���ة، مطالبًة 
بإس���قاط النظام الفاس���د ومحاكمة رم���وزه، كما 
أدان ش���باب ذم���ار العملي���ات التفجيري���ة التي 
تمارسها االستخبارات األمريكية تحت ما يسمى 
بالمصطل���ح األمريك���ي  )القاع���دة ( ف���ي زنجب���ار 
والم���كال والبيض���اء وصعدة , كما ندد الش���باب 
األح���رار الثائرين في المحافظة واس���تنكروا حرق 
األمريكيين لنسخ القران الكريم، وما يسعى إليه 
الصهاينة من تدنيس س���احات المسجد االقصى 
والس���عي إلى هدمه وإغفال ذل���ك من قبل األمة 
اإلسالمية, وشدد المتظاهرون على طرد السفير 
األميركي من صنعاء ومنع تدخالت واشنطن في 

شؤون اليمن وإنهاء وصايتها.

 )النص����ر للثورة والخلود للش����هداء  ( }َوَس����َيْعَلُم 
الَِّذيَن ظََلُموا أَيَّ ُمْنَقَلٍب َيْنَقِلُبوَن{ ش����باب الصمود 
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عمالئها إلى سدة الحكم ومراكز القرار.
اس���تهداف   ف���ي صع���دة   الي���وم   تفجي���ر    
للموق���ف الراف���ض للتدخ���الت الخارجية التي 
يق���وم بها الس���فير األمريك���ي مث���ل تدخله في 
هيكل���ة الجيش واألمن ومس���اعيه الش���يطانية 
ه���و  اليمن���ي، كم���ا  الجي���ش  لتغيي���ر عقي���دة 
اس���تهداف لكل األحرار والمس���تضعفين الذين 
يئس���وا من مواقف بعض األحزاب والقوى التي 

الحصاصي(،  وذل���ك في عمل عدواني وهمجي 
ال مبرر له.

واعتبر البيان  الصادر عن المكتب االعالمي 
للس���يد عبد المل���ك بدرالدي���ن الحوثي و الذي 
تلق���ت ) التوعي���ة الثوري���ة ( نس���خة من���ه أن 
ه���ذا التصرف العدواني يكش���ف حج���م التآمر 
والتحضي���ر للع���دوان عل���ى أبن���اء المحافظات 
الشمالية، وبعقلية السلطة التي ال تعرف سوى 

تحركات  عن  عبارة  ذلك  أن  مراقبون  وي��رى 
يسمى  ل��م��ا  مصطنعة  وان��ت��ص��ارات  م��ف��ب��رك��ة 
أمريكي  عسكري  لتدخل  تمهيد  ب��ال��ق��اع��دة 
جاء  ذل��ك  أن  هنا  ب��ال��ذك��ر  ال��ج��دي��ر  محتمل. 
متزامناً مع تهيوء واستعداد أمريكي استثنائي 
األرض  على  واسعة  عسكرية  بعمليات  للقيام 
اإلخبارية  والمواقع  الصحف  وبعض  اليمنية، 
تتضمن  أمريكية  عسكرية  خطة  عن  كشفت 
قيام الواليات المتحدة بشن حرب واسعة على 
خمس محافظات يمنية، وأنها سوف تستعين 
ببعض  اليمن  على  المستقبلية  حربها  ف��ي 
رجال القبائل والشخصيات االعتبارية في تلك 
لها  يتم  أن  بعد  بالجيش  وكذلك  المحافظات، 

إعادة هيكلته.

في وقت سابق عن اآلن، كانت الشواهد والدالئل 
تظهر  ولم  الطاولة(  )تحت  األجنبي  التدخل  على 
على السطح، وكان إذا ما نبه شخص، أو تكلم عن 
نلتفت  وال  نصدق كالمه،  لم  التدخل،  ذلك  خطر 
إلى ما يقول باعتبار أن ما كان يحدث في البلدان 
والسيد حسين  وبعيد عنا،  يعنينا،  أمر ال  العربية 
يقول: »إن هذه هي صفة من  الحوثي  الدين  بدر 
العرب  نحن  فينا  العرب،  في  السيئة  الصفات 
َفاْرِجْعَنا  َوَسِمْعَنا  أَْبَصْرَنا  السيئة:}َربََّنا  الخصلة 
َنْعَمْل َصالِحاً ِإنَّا ُموِقُنوَن{ ال نعرف الخطر، وال ندرك 
ما يعمل األعداء إال عندما يضربوننا، بعدها نتأكد 

]صحيح، والله صح[«
ويوضح السيد حسين بدر الدين تبريرهم استبعاد 
ما يتم التحذير منه بقوله: »الكثير يستبعدون ما 
ر منه باعتبار أن الدنيا  نطرح، يستبعدون ما نحذِّ

سالمات، وال يوجد شيء! «
السيد  منه  حذر  ما  يستبعدون  الناس  واليزال 
بحقيقة  معرفتهم  لعدم  ربما  الدين،  بدر  حسين 
والذين  تجاههم،  العدو  ذلك  وبأعمال  عدوهم، 
كانوا يستبعدون خطر األمريكيين، ال أدري لماذا؟ 
ال يمكن أن نقول: إنهم هذه األيام ال يعرفون ماذا 
وظهرت  واضحة،  فسياستهم  األمريكيون،  يفعل 
فالجيش  الطاولة،  تحت  تعد  ولم  الطاولة،  فوق 
واألساطيل  والبوارج  أمريكيون،  خبراء  يدربه 
األمريكية متواجدة في البحر، والسياسة األمريكية 
هي المسيطرة على األوضاع كلها في بالدنا، وهي 
التي تتدخل في صناعة قرارات حكومتنا، وتدبير 
لم  فرستاين  األمريكي  السفير  وتحركات  شئونها، 
تعد مخفية، بل وصل األمر إلى حد يظهر تدخله، 
والدليل  واضح،  بشكل  اليمني  للملف  وإدارته 
تصريحاته في شأن مسيرة الحياة، وتصريحاته في 
الواحد،  المرشح  الشكلية وفرض  االنتخابات  شأن 
هذه  ومعرفة  التدخالت،  من  الكثير  وهناك 
أنها أصبحت خفية؛  التدخالت مهمة، وال أعتقد 

أن  عليك  يجب  ما  تعرف  يجعلك  ذلك  معرفة  ألن 
السالم:  عليه  حسين  السيد  قال  وكما  تفعله، 
»عندما نتحدث ونذكر األحداث، وما يحصل في 
هذا العالم وما يحدث، ووصلنا إلى وعي بأنه فعاًل 
يجب أن يكون لنا موقف، فما أكثر من يقول: )ماذا 
نعمل؟(،  أن  بإمكاننا  وماذا  نعمل؟  ماذا  نعمل؟ 
أليس الناس يقولون هكذا؟ هذه وحدها تدل على 
عما  الكثيرة  الحقائق  نعرف  أن  إلى  بحاجة  أننا 
يعمله اليهود، وأولياء اليهود؛ حتى نلمس فعاًل بأن 
الساحة، بأن الميدان مفتوح أمامك ألعمال كثيرة 
ويدركون  ذلك  يعرفون  فالذين  ا«  جدًّ ا  جدًّ ا  جدًّ
تحركات العدو وال يعملون شيًئا بمبرر »ما جهدنا. 
الله  رضوان   � فإنه  السيد،  كالم  حسب  نسكت« 
عليه � يبين بأن  السكوت وتبريره بأنه من صفات 
ما  ولكن  صحيح،  »]والله  فيقول:  إسرائيل،  بني 
تأتينا  أن  وإذا هي سكتة من قبل  جهدنا نسكت[ 
ويعقب  إسرائيل«  بنو  قال  بعدما جئتنا كما  ومن 
اليوم  وهم كثر  نعمل؟  ماذا  يقول:  من  على  أيًضا 
السالم:  عليه  فيقول  نعمل؟  ماذا  يقولون  الذين 
»الميدان ليس مقفاًل، ليس مقفاًل أمام المسلمين، 
أعمال اليهود والنصارى كثيرة، ومجاالت واسعة، 
في  تحركك  بخطورة  يحسون  وهم  ا،  جدًّ واسعة 
الفالني،  لتضرب عملهم  المجاالت  أي مجال من 
على  لتؤثر  أو  عامة،  بصورة  مكانتهم  على  تؤثر  أو 
مفتوح،  فالمجال  سائًدا«  يكون  أن  يريدون  ما 
والطريق ليس مسدوًدا، إذا ما أدركت أنهم � رغم 
يمتلكون  بما  يسعون   � وتنصلك  وإهمالك  تخاذلك 
من قوة لضربك وتدميرك، والسيد القائد � رضوان 
عليه � يقول: »من خاللهم تستطيع أن تعرف ماذا 
تعمل إذا كنت ال تعرف القرآن الكريم ماذا تعمل 
عنهم،  أخبرنا  الذي  هو  الكريم  والقرآن  ضدهم؟ 
ما  جيًدا  تعرف  أن  فحاِول  ضدهم،  نعمل  وكيف 
يدبره اليهود والنصارى؛ لتلمس في األخير إلى أين 

يصل، ولتعرف في األخير ماذا يمكن أن تعمل«
وبقدر ما يؤكد السيد حسين � عليه السالم- بأنه 
عملك  أن  على  يؤكد  شيًئا كذلك  تفعل  أن  يجب 

بل  كبير،  أثره  فإن  ضئياًل،  أو  ضعيًفا  كان  مهما 
ُتقّيم  أن  تستطيع  من خالله  عظيماً  معياراً  ويضع 
عملك، هذا المعيار يتمثل في ردة فعل المنافقين، 
المنافقون  »أتعرفون؟  السالم:  عليه  قوله  وذلك 
فاعلية  لك  تعكس  التي  المرآة  هم  المرجفون 
هم  المنافقين  ألن  والنصارى؛  اليهود  ضد  عملك 
إخوان اليهود والنصارى: }أَلَْم َتَر ِإلَى الَِّذيَن َناَفُقوا 
الِْكَتاِب  أَْهِل  ِمْن  َكَفُروا  الَِّذيَن  إِلِْخَواِنِهُم  َيُقولُوَن 
أََحداً  ِفيُكْم  ُنِطيُع  َوال  َمَعُكْم  لََنْخُرَجنَّ  أُْخرِْجُتْم  لَِئْن 
أنتم،  تعرفون  فحتى  لََنْنُصَرنَُّكْم{  ُقوِتْلُتْم  َوِإْن  أََبداً 
وتسمعون أثر صرختكم ستسمعون المنافقين هنا 
يتساءلون  الصرخة،  هذه  تغضبهم  عندما  وهناك 

لماذا؟ أو ينطلقون ليخوفوكم من أن ترددوها«
الله  سالم  بقوله  وأثره  عملك  فاعلية  إلى  ويشير 
الذي  السخط  السخط،  األثر؟  عليه: » ما هو هذا 
يتفاداه اليهود بكل ما يمكن، السخط الذي يعمل 
اإلسالم  أبناء  من  اآلخرون  يكون  أن  على  اليهود 
بالعمل عنهم في مواجهة  يقوم  الذي  البديل  هم 
أبناء اإلسالم، يتفادون أن يوجد في أنفسنا سخط 
وذلك  الرئيس،  وهذا  الزعيم،  هذا  ليتركوا  عليهم، 
الملك، وذلك المسئول، وتلك األحزاب - كأحزاب 
هي  تتلقى  أفغانستان-  في  الشمال  في  المعارضة 
هم  اليهود  وليبقى  السخط،  هي  وتتلقى  الجفاء، 
مدارس  لبناء  كبيرة  مبالغ  يدفعون  الذين  أولئك 
إنهم  السخط.  ليمسحوا  وهكذا  صحية  ومراكز 
السخط  يتفادوا  أن  أجل  من  المليارات  يدفعون 
في نفوسنا، إنهم يعرفون كم سيكون هذا السخط 
كم  لهم،  مخيًفا  السخط  هذا  سيكون  كم  مكلًفا، 
كلمة  جمع  في  ا  مهمًّ عاماًل  السخط  هذا  سيكون 
المسلمين ضدهم، كم سيكون هذا السخط عاماًل 
ا..  وعلميًّ ا  وثقافيًّ اقتصاديًّا  األمة  بناء  في  ا  مهمًّ
هم ليسوا أغبياء كمثلنا يقولون: ماذا نعمل؟ هم 

يعرفون كل شيء«..
وأخيًرا، هل عرفنا ماذا يعمل أعداؤنا؟ وهل وعينا 

ماذا يجب أن نعمل؟ »هل أبصرنا وسمعنا؟!«.

اعرف ماذا يعمل عدوك لتعرف ما يجب عليك أن تعمل
}-|  محمد الشميري  |-{

فيسبوكياتفيسبوكيات
محافظ  توافق،،  حكومة  توافقي،  رئيس  الخيواني:  الكريم  عبد 
توافقي، مدير أمن توافقي،، التوافق مصطلح جديد للتقاسم وتوزيع 
ويقولوا  المالية...  األحزاب  مخصصات  لصرف  وحتى  المناصب، 
الكفاءة والنزاهة والمؤهل،  يلغي معايير  التوافق  بينما  التوافق،  يجب احترام 
التوافق سوى صنم أخر أنتجوه مثله مثل الصف الوطني، مهمته إعادة أنتاج 

نفس النظام.

رغم أني ارفض الجماعات المتطرفة ولكني لن أقبل  علي العماد: 
ما  محاربة  بحجة  ومدنيين  عسكريين  اليمنيين  بأرواح  المتاجرة 
يسمى بالقاعدة، وأجد في هذه الخطوة األولى من عبدربه منصور 
لألمريكيين  وتقربا  األزمات  مع  التعامل  في  السابق  النظام  استمرارا ألسلوب 
حتى تكون لهم ذريعة في انتهاك سيادة الوطن أرضا وإنسانا، واستغرب من 

سكوت شباب الثورة المشاركين في االنتخابات على مثل هذه االنتهاكات.

فيسبوكيات عبدالرحمن العابد:
 على الفرقة األولى مدرع أن تنخرط في العمل السياسي وتتحول 

إلى حزب بدالً عن استمرارها في حمل السالح.

 الداخلية: قاسم الريمي يقود نحو 300 مسلح من القاعدة في عزان بشبوة .
طبعاً قاسم الريمي سبق إعالن مقتله عدة مرات , وريمي يعني من ريمه في 
أقصى اغرب من المحافظات الشمالية لكن ال أحد يقول القاعدة تقوم بالتوسع 

لماذا؟
بالد  في  اإلسالمية  بالفتوحات  يقومون  ولكن  يتوسعون  ال  ألنهم  ربما 
الفاتح  فيه  يقولون  مسلسل  عنه  يعملوا  يوم  يأتي  وربما  الكفرة  الماركسيين 

الريمي, أو قاسم الفاتح!

 حملة التحصين حسبما شاهدت في قناة السعيدة تستهدف محافظات : 
عدن ، لحج ، ابين حضرموت , شبوة , وصعدة .

التحصين يستهدف مناطق الحراك والحوثيين فقط .. شكلهم يشتوا يسمموا 
لهم الجهال.

يشتوا  يبكروا  الثاني  اليوم  ومن  لصالح  الحصانة  يمنحوا   ... عجيب  عالم   
محاكمة بشار 

مشاركين في الحكومة واختاروا رئيس توافقي وبيسموا انفسهم معارضه. 

أق���ر مجل���س وزراء حكوم���ة الس���بت مش���روع 
الموازن���ة العام���ة للدولة للس���نة المالية 2012م، 
بم���ا يزي���د ع���ن )تريليوني���ن ومائ���ة وأحد عش���ر 
ملي���ار( ريال. ووجه بإحالتها إلى مجلس النواب 

المنتهية واليته أصال.
وعل����ي صعيد غي����ر بعيد ق����دم مدير عام ش����ركة 
إث����ر  النف����ط اليمني����ة عم����ر األرحب����ي اس����تقالته 
احتجاجات لموظفي الشركة طالبت بإقالة رموز 
الفساد في الشركة، وعزا األرحبي الذي غادر إلى 

األردن أسباب استقالته إلى ظروف صحية.
وكان����ت الموازن����ة ق����د خرج����ت بعد أن ش����هدت 
زي����ادة مبالغ فيها، دون االعتماد على مؤش����رات 

الدول����ة،  إي����رادات  بزي����ادة  توح����ي  موضوعي����ة 
وم����ع ذل����ك لم تل����بِّ الموازن����ة حاج����ات ضرورية 
م����ن حاج����ات اإلص����الح الملح����ة، ويق����ول خبراء 
اقتصادي����ون ب����أن العجز ق����د يكون ترلي����ون ريال، 
بما يؤدي ف����ي النهاية إلى قتل االقتصاد الوطني، 
وجعل����ه مرتهنا للخارج، ويبدو أن الحكومة تتكئ 
على المعونات الخارجية في سد هذه الفجوات، 
متجاهلة بغبائها أن ذلك رمي لسيادة الوطن في 

أحضان الخارج.
وق����د ص����رح القاضي ص����ارم الدي����ن مفضل عضو 
اللجن����ة اإلعالمية بالمنت����دى القضائي أن أعضاء 
الس����لطة القضائية ق����رروا بص����ورة جماعية إغالق 

محافظ����ات  عم����وم  ف����ي  والنياب����ات  المحاك����م 
الجمهوري����ة ابت����داء من ي����وم األربع����اء الماضي، 
احتجاج����اً على تجاهل مطالبهم المش����روعة التي 
رفعوه����ا منذ ما يقارب ش����هرين، حيث إن موازنة 
الس����لطة القضائية المدرجة ضمن موازنة الدولة 
العامة لهذا العام ال تلبي مطالب إصالح القضاء.
وكان����ت الحكوم����ة قد رفض����ت تلبي����ة مقترحات 
مجلس القضاء التي اشتملت على ضعف موازنة 
الع����ام الماضي، في تأكيد عملي منها على تبعية 
القض����اء للس����طلة التنفيذي����ة، لتبقى اس����تقاللية 
القض����اء حبرا عل����ى ورق، حتى م����ع حكومة تزعم 

بأنها حكومة الثورة واإلصالح واليمن الجديد.

إعالن عن موازنة غير متوازنة
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هل من حقنا أن نسأل؟
 لنكن على وضوح ونتساءل بكل شفافية

مر عام على حادثة "جمعة الكرامة "التي ذهب ضحيتها 56 
شهيداً من خيرة  شباب الثورة، حينها  تم القبض على 11 من 
القناصين من قبل شباب الثورة، و تم إرسالهم الى سجون 
الفرقة األولى مدرع وإلى اآلن ال نعلم أي شيء عنهم لهذا 
األول  القضية  هذه  عن  المسئول  على  األسئلة  هذه  نطرح 

قائد الفرقة األولى مدرع، ونتمنى منه اإلجابة الواضحة: 
أوالً: نريد أن نعرف كل شيء عن القتلة؟

هناك  أن كان  معهم  التحقيق  نتائج  نعرف  أن  نريد  ثانياً: 
تحقيق ؟

ثالثاٌ : أين القتلة الذين شاركوا في مجازر جمعة الكرامة ؟
شملت  التي  والضمانات  الحصانات  شملتهم  هل  راب��ع��اً: 
صالح؟ أم أنهم حصلوا على الضمانات والحصانات مسبقاً؟

العدد  2012/3/3م  السبت  ي��وم  الشارع  صحيفة  نشرت 
)229(  خبراً مفاده بأن علي محسن األحمر قائد الفرقة أولى 
الدفاع العتمادهم  وزارة  إلى  اسماً   )48726( مدرع  قدم  

رسمياً كجنود لديها.
 هل هذا هو مشروع ما يسمى بالهيكلة للجيش؟

 وهل  جيش العائلة بحاجة إلى زيادة؟
 وهل اليمن بحاجة إلى إضافة مثل الرقم ؟

الحجم من  بهذا  إع��داد جيش  إلى  اليمن بحاجة  ثم  هل   
الضخامة؟

  ويا ُترى َمْن سيواجه هذا العدد هذه المرة ، وخاصة بعد، 
أن قدم محسن  أوراق اعتماده لألمريكيين؟

من  ك��اه��ل��ه  يثقل  م��ا  المسكين  ال��ش��ع��ب  ه���ذا  يكفي  أال 
على  نضيف  حتى  المعيشة،  وغ���الء  ال��ح��ي��اة  ض��روري��ات 
حساب قوته راتب واعتماد ومؤنة وتسليح جيش يعد لقمع 

أبناء الشعب وتدميره؟!! 

الذي  القديم  النظام  والسعودية  أمريكا  المعين من  النظام 
عملية  له  وأج��روا  الوفاق  سموه  جديداً  دي��ك��وراً  له  صنعوا 
جراحية في غرفة العمليات الدولية واإلقليمية تحت عنوان 
له  ليصنعوا  انتخابات  يسمونها  بما  مكيجوه  ثم   ، المبادرة 
الملكية  الطريقة  على  انتخابية  عمليه  كانت  لكنها  غطاًء 
الداخلية  المالبس  من  حتى  جردته  فضيحة كبرى  فكانت 
فحطموه  رمموه   %99,8 بنسبة  زائ��ف��اً  ع��اه��راً  نظاماً  فصار 
وأصبح نظاماً وحكومة بال قانون وال دستور رغم أن الرئيس 
اإلصالح  حزب  قبل  من  تنصيبه  يوم  أقسم  عندما  المعين 
أنه  أقسم  السفراء  وبقية  األمريكي  والسفير  صالح  وعلي 
بالقانون  يقصد  ماذا  أدري  وال  والقانون  بالدستور  سيلتزم 
والدستور؟  وهو يعرف أن المبادرة صارت هي البديلة عن 
القانون والدستور، كنت أتمنى أن يكون صادقاً مع الشعب 
الخليجية هذا ما حدث  بالمبادرة  بأنه سيلتزم  يقسم  وأن 
لكن  يعرف،  والعالم  هذا  يعرف  والشعب  ريب  وال  بال شك 
الشيء المهم الذي أريد الوصول إليه هو، هل سيكون هذا 

ورحيله كما  بسقوطه  يهتف  الشعب  يزال  ال  الذي  النظام 
األزمات  استراتيجية  على  مبني  هو  هل  الماضي؟  في  كان 
؟ هل سينتهج نهج صالح في إدارة األزمات؟ وهل ستكون 
استراتيجيته قائمة على شن الحروب في الشمال والجنوب؟ 
أم أنه سيسير على أساس الحوار ومعالجة المشاكل وحلها 
بالحوار هذا ما سيجيب عنه المستقبل القريب، وأنا أعتقد 
بأنه  سيكون نظاماً قمعياً حربياً اقصائياً،  فرواده تجار حروب 
وخبراء في صناعة األزمات ، وأتمنى أن يكون اعتقادي في 
في  فسنبقى  األح���رار  ال��ث��وار  وجميع  نحن  أم��ا  محله،  غير 
تغيير  إل��ى  وال��وص��ول  النظام،  إسقاط  حتى  الثورة  ميادين 

حقيقي في الواقع والنظرية والعقلية.
أخيراً ماذا تتوقعون من نظام صنعته أمريكا والسعودية إال 
أن يكون خادماً مطيعاً لمن صنعوه ، سيحارب ويقمع ويدمر 
خدمة لصانعيه  إذاً نحن نريد نظاماً يصنعه الشعب؛ ليكون 
على  يكون حرباً  أن  ال  الشعب  عن  للشعب ومدافعاً  خادماً 

الشعب ومدافعاً عن أمريكا والسعودية .

التجهيل  سياسية  ضد  خرجنا  المباركة  الثورة  في  نحن 
المتعمد، خرجنا طلباً للحقيقة الصافية، التي طالما سعى 
األزمات،  وافتعال  الحروب،  بإثارة  طمسها  إلى  الظالمون 
خرجنا  تسد،  ف��رق  سياسة  وات��ب��اع  المشاكل،  واخ��ت��الق 
والحرية  والقانون،  العدل  فيها  يسود  بدولة مدينة  نحلم 
خرجنا  بواقعنا،  كامل  وعي  على  ونحن  خرجنا  الفكرية، 
أن  من كان  ألحد كائناً  يمكن  وال  نريد،  ما  نعرف  ونحن 
يمرر  أن  يمكن  بأنه  يظن  ومن  ألجله،  خرجنا  عما  يثنينا 
الثورة،  على  االلتفاف  يحاول  أو  الشباب  تضحيات  على 
أو يتصور بأنه سيتمكن من مخادعتنا عبر تقديم مشاريع 
ثورية مشوهة فهو واهم، ورهاناته خاسرة، وإن استطاع  أن 

الكثير  علمتنا  فالساحات  ما،   فترة  في  ما  مشروع  يمرر 
اليوم وبعد  التاريخ عبر ودروس،  لنا في  أن  الكثير، كما 
الخداع  تمارس  معروفة  جهات   هناك  ال��ث��ورة   من  ع��ام 
اإلش��اع��ات  وخلق  اإلع��الم��ي  التضليل  ومحاولة  الفكري 
واالفتراءات ضد الثوار األحرار وبنفس األدوات والقنوات 
والصحف  والفتاوى  والكتاب الذين كانوا يطبلون لصالح 
ويخونون كل معارض لسياسية صالح وما حرب الجنوب 
وحروب صعدة  ببعيد عن هذا.  وال غرابة فهم من مدرسة 
صالح،  ومطبخ اإلشاعات واحد بالنسبة لهما، وال نستغرب 
الحملة المسعورة والممولة  أمريكياً ضد أنصار الله وضد 
إال  ل��ش��يء  ،ال  األح���رار  وك��ل  السلمي  الجنوبي   ال��ح��راك 
رفضهم مشروع الوصاية الخارجية،  قناة اليمن لم يتغير 
فيها شيء كما يحاول إيهامنا  أصحاب  المصالح الضيقة، 

لالنتخابات  دعايتهم  في  الحصر   ال  المثال  سبيل  وعلى 
وأن ال مخرج  واح��دة،  نظر  إال وجهة  يظهروا  لم  الشكلية 
لليمن  إال بالذهاب لالنتخابات، ما لم ستتحول البالد إلى  
صومال، كما كان يفعل صالح تماماً، وتخوين كل مخالف، 
وكان  بصنعاء،  التغيير  بساحة  اإلصالح  منصة  تفعل  كما 

األولى إبراز وجهة نظر االخرى.. 
واجهوا  الذين  والشباب  ال��وراء,  إلى  يعود  لن  فالتاريخ    
الغدر  البطش وق��وى  أم��ام ج��ب��روت  ال��رص��اص وص��م��دوا 
قادرون على الصمود ومواصلة الجهاد حتى يسقط عرش 
وال  ش��ه��داء،  نموت  أو  أح���راراً  نعيش  أن  فإما  الطغيان, 
إال شقاوة,  الظالمين  والحياة مع  إال سعادة،  الموت  نرى 
العام   زه��اء  الحرية  ميادين  ف��ي  المرابطين  األح���رار  إن 
من  أمضى  وعزائم  الحديد,  من  أق��وى  أعصاباً  يمتلكون 
القدر، واألولى للنظام المتهالك أن يدرك أن هذا الطوفان 
البشري الهادئ قد يتحول إلى تسونامي آسيا, والموجات 
الشبابية التي كانت تتسابق إلى الموت وتهزم الرصاص 

والمجنزرات ستكون زلزاالً مدمراً من حيث ال يشعرون.

كعادتهم ال يتورعون وال يراعون إالً وال ذمة وال يحفظون عهوداً يقطعونها مع 
أماناتهم، وال يخجلون حتى  والناس، وال يحفظون  الله،  غيرهم، وال يخشون 
زاوية  من  إليه  ننظر  حزب كنا  على  المحسوبون  النفر  أولئك  أنفسهم.  من 
دينية ونمني أنفسنا أن يكون ذات يوم حاماًل شعلة الحق والحرية في مقدمة 
الحقيقي  الوجه  أقنعته وأظهر  امتحان سقطت كل  اول  الصفوف لكنه عند 
وفي  السلطة  نحو  والشره  الجشع  في  أحد  ينافسه  ال  أنه  أظهر  كما  البشع 
سبيلها لم يبق على أي رابطة أو عالقة سياسية كانت أو إنسانية بينه وبين 

اآلخرين سواًء أكانوا شركاء أم خصوماً، أو حتى متفرجين.
أذهل الجميع بل وأفزعهم ركضة الجنوني على غير هدى نحو مفاصل سلطة 
أصبحت عظاماً نخرة بعد أن عاث فيها نظام صالح  منذ الزمن الذي كانوا 
هم فيه شركائه في كل الجرائم ) النهب – الفساد – الفتاوى – الحروب – 

التكفير - التأويل .. الخ (
وفي اآلونة األخيرة أطلق هذا الكائن العجيب بعض كالبه وعبر بعض صحف 
لتنهش  اإللكترونية  والمواقع  الصحف  من  وغيرها  والناس  أتباعه كاألهالي 
البعض ال لشيئ إال خدمة لبعض المسعورين والموتورين الذين يحلمون بأن 
تخلو لهم الساحة فيغرسون مخالبهم في كل شيئ في هذا الوطن دون رقيب 
أو حسيب ولكن هيهات أن نغض الطرف عن شنائعهم وجرائمهم مهما طال 

الزمن.
منكم،  وطننا  عن  وندافع  ننافح  ونحن  العمر  من  شطراً  قضينا  قد  وإذا كنا 
ومن شريككم صالح، وأنتم تعيثون فيه فساداً وإفساداً وعانينا منكم جميعاً 
أي  يرتكبها  جريمة  لنفضح كل  عمر؛  من  تبقى  بما  نبخل  لن  فإننا  األمرين، 
كان سواء كان، منكم أو من شركائكم )بقايا نظام صالح( الذي أصبحتم معه 
اليوم شركاء مرة أخرى ومدافعين بل ومحصنين له من أي مالحقة أو متابعة 
والمعاقين  الجرحى  من  اآلالف  وعشرات  الشهداء  آالف  حق  في  لجرائمه 

والمعتقلين )مفسدة صغرى كما سميتموها(.
بقصد  خربشاتكم  تكتبون  عندما  المتطاولون  األقزام  أيها  ألسنتكم  لتخرس 
الدنيئة ال  األساليب  أن هذه  تعرفون  فأنتم وأسيادكم  إسكاتنا،  أو  منا  النيل 
تثنينا، فقد جربتم أنتم وشريككم هذا معنا، ومع غيرنا من الوطنيين األحرار، 
بالخزي والعار؛ ألنكم كاذبون  بالفشل وستبوء مرة أخرى  فباءت محاولتكم 
كاذبون، وعالقاتنا مع كل الوطنيين األحرار كالحوثيين والحراكيين وشباب 
الحرة  والثورية  والمدنية  واالجتماعية  السياسية  المكونات  وكل  الساحات 

ستزداد وثوقاً وقوة.

لعّل كل شخص حر من أبناء اليمن قد رسم لهذه 
الثورة المباركة أهدافاً سامية ونحتها على جبين 
الزمن، ولعلنا نحن أبناء السعيده ننشد بناء دولة 
والكريمة  الحرة  الحياة  ظلها  في  تتحقق  مدنية 
الشباب مستبسلون  الشعب, فخرج  ألبناء هذا 
يضحون بأرواحهم ويقدمونها رخيصة في سبيل 
لثورتهم  رس��م��وه��ا  ال��ت��ي  األه����داف  تتحقق  أن 
العظيمة, ولكن في حينها لم يكن يعرف الشباب 
الظن  أح��س��ن��وا  ق��د  وك��ان��وا  ال��م��ش��ت��رك،  حقيقة 
ثورة  إل��ى  انظمت  التي  األح��زاب  مصداقية  في 
الشباب مؤخراً، وذلك نتيجة لما كانوا يسمعونه 
ونسمعه جميعاً من خالل هتافاتهم وضجيجهم 
يسعون  أنهم  في  ولقاءاتهم  وندواتهم  ودويهم 
إلسقاط هذا النظام الفاسد بكل رموزه، وأنهم ال 
يمكن أن يداهنوا المجرمين الذين يقتلون أبناء 
حوار  أي  في  الدخول  يرفضون  وأنهم  الشعب, 
مع من كانوا يسمونهم بقية أزالم النظام, وأنهم 
أه��داف  تحقق  ال  م��ب��ادرة  ب��أي  القبول  رافضين 
أه��داف  لتحقيق  المضي  س��وى  اليمنية  الثورة 
النظام  رم��وز  م��ن  الفاسدين  ومحاكمة  ال��ث��ورة 
هذا  ثروات  ونهبوا  الشباب  دماء  سفكوا  الذين 
الوطن الغالي، وجعلوه يعاني من الفقر، والجوع، 
والتدهور في جميع المجاالت, وأنهم ينشدون 
الدولة المدنية التي تجمع كافة أطياف الشعب 
األح���زاب  ه��ذه  اشتمت  إن  م��ا  ول��ك��ن  اليمني, 
رائحة السلطة حتى انقلبت على أعقابها، فنراها 
أه��داف  تحقق  ال  م��ب��ادرة  على  لتوقع  ت��ذه��ب 
أن  الفاسد على  النظام  اليمنية، وتساعد  الثورة 
اآلخر  الجزء  في  وي��ش��ارك  المحاكمة  من  ينفذ 
للقتلة والمجرمين  النظام وتعطي حصانات  من 
الفاسد  النظام  ذل��ك  مقاسمة  ال��ى  وذه��ب��ت   ,
الفساد  رم��وز  يعانقون  واص��ب��ح��وا  السلطة  ف��ي 

من  لماقدموه  منهم  وعرفانا  شكرا  ويكرمونهم 
والفساد  الثروات  نهب  من  الوطن  لهذا  خدمة 
ويرجعون  بهم  وسيستعينون  واالداري  المالي 
اليهم اذا صعبت عليهم االمور !! ونرى ان الدولة 

المدنية..
التي كانوا ينشدونها ويتغنون باسمها ويتزمتون 
ب��ه��ا وي��ض��ح��ك��ون ب��ه��ا ع��ل��ى ع��ق��ول ال��ش��ب��اب قد 
انهم  حين  الكراسيفي  على  بحصولهم  تحققت 
فعال لم يقصوا احدا سوى انهم بعد وصولهم الى 
السلطة يسمون من خرجوا ليشعلوا شرارة الثورة 
من االحرار في البداية قبل ان ياتوا ومن مازالوا 
صامدون في الساحات يهتفون بالحرية وينادون 

اين الدولة المدنية..
على  متامرون  بانهم  ويتهمونهم  بالمندسين 

الثورة ؟؟!!
اننا  يظنون  ه��ل  المشترك  ل��ه��ؤالء  عجبنا  لقد 
اغبياء الى هذه الدرجة حتى اننا النقدر ان نميز 

بين من هو مع الثورة
ظاهرة  انها  فوالله  ؟؟  عليها  متامر  ال��ذي  وم��ن 
كعين الشمس انهم هم الذين احتالوا على هذه 
الثورة ومضوا على اشالء الشهداء - وفاءا وعرفانا 
منهم - شراكة وتقاسم وود مع من سفك دمائهم 

.. فمن الذي احتال على الثورة؟؟
نقول لهم ياقادة المشترك يا من تسمون انفسكم 
وتحسبون انكم اوصياء على الثورة ، ماذا قدمتم 

لهذه الثوره مقابل ماقدمتموه النفسكم؟؟
ما  مقابل  الثورة  لهذه  اه��داف  من  ماذا حققتم 
التاريخ  ان  وال��ل��ه  ؟؟  اه��داف��ك��م  م��ن  حققتموه 
وس��ت��ت��وارث  ال���س���وداء  صفحاته  ف��ي  سيجلكم 
وسيغضب   , صنيعكم  ل��س��وء  ذم��ك��م  االج��ي��ال 
عقر  كما  الثورة  ه��ذه  عقرتم  النكم  الله  عليكم 

اصحاب ثمود ناقة صالح..

- إن قالوا: السفير األمريكي ومن ورائه أمريكا يريدون لليمن 
الخير.

ا َيَودُّ الَِّذيَن َكَفُرواْ ِمْن  فقل لهم: قد قال الله عز وجل: }مَّ
ن  مِّ َخْيٍر  ْن  مِّ َعلَْيُكم  ُينَزََّل  أَن  الُْمْشرِِكيَن  َوالَ  الِْكَتاِب  أَْهِل 

بُِّكْم{، وأهل الكتاب كما هو معلوٌم: اليهود والنصارى. رَّ
 - إن قالوا: أمريكا تحبنا.. والدليل على ذلك سعي سفيرها 
لتجنيب  السياسية  القيادات  بجميع  االلتقاء  إلى  بصنعاء 

اليمن الوقوع في مزالق الحروب والصراعات.
}َها  الله تعالى وهو األعلم بنفسياتهم:  فقل لهم: قد قال 

أَنُتْم أُْوالء تُِحبُّونَُهْم َوالَ ُيِحبُّونَُكْم{.
- إن ق��ال��وا: أم��ري��ك��ا ق��وي��ة.. واق��ت��ص��ادن��ا ض��ع��ي��ف.. ونحن 

محتاجون السترضائها.
فقل لهم: قد قال الله تعالى: }َولَن تَْرَضى َعنَك الَْيُهوُد َوالَ 

ِبَع ِملََّتُهْم{. النََّصاَرى َحتَّى تَتَّ
بالمسيرات  أمريكا  استعداء  من مصلحتنا  ليس  قالوا:  إن   -
ال��راف��ض��ة ل��ت��دخ��ل ال��س��ف��ي��ر األم��ري��ك��ي ف��ي ش��ئ��ون ال��ي��م��ن، 
بإحراق  الجنود األمريكيين  الساخطة على قيام  والمسيرات 

القرآن الكريم في أفغانستان.
بحاجٍة  ليسوا  بأنهم  وج��ل  عز  الله  أخبرنا  قد  لهم:  فقل 
الستعداٍء منا لهم؛ حتى يتحركوا ضدنا، فقال تعالى: }َوال 
اْسَتطَاُعوا{،  ِإِن  ِديِنُكْم  َعْن  وُكْم  َيُردُّ َحتَّى  ُيَقاِتلُونَُكْم  َيَزالُوَن 
واالقتصادي  المادي  أنواعه  بشتى  مستمّر  لنا  فقتالهم 
الملعونين  بثقافة  األم��ة  وتدجين  واإلعالمي،  والسياسي 

من اليهود والنصارى.
وتوجيهاتهم؛  تعليماتهم  وننفذ  نطيعهم  نحن  قالوا:  إن   -
حفاظًا منا على عالقاتنا معهم؛ كونهم الدولة األقوى عالمًيا، 

وهذا سيصب في مصلحة اليمن.
ِإْن  آَمُنوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  }َيا  الله عز وجل:  قال  فقل لهم: قد 
وُكْم َبْعَد ِإيَماِنُكْم  تُِطيُعوا َفِريًقا ِمَن الَِّذيَن أُوتُوا الِْكَتاَب َيُردُّ
َكاِفِريَن{، فالله تعالى قد حذرنا ونبهنا أن طاعة أولئك في 

أي أمرٍ ستردنا إلى الكفر بعد اإليمان والعياذ بالله.
- إن قالوا: لسنا وحدنا من يوالي أمريكا، فالجميع تربطهم بها 

عالقات تعاون اقتصادية وسياسية وغيرها.
فقل لهم: قد قال الله تعالى: }َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَتَِّخُذوا 
الَْيُهوَد َوالنََّصاَرى أَْولَِياَء َبْعُضُهْم أَْولَِياُء َبْعٍض َوَمْن َيَتَولَُّهْم 
َفِإنَُّه ِمْنُهْم ِإنَّ اللََّه ال َيْهِدي الَْقْوَم الظَّالِِميَن{، فمن  ِمْنُكْم 
َيَتَولَُّهْم  }َوَم��ْن  القرآن  بنص  ونصراني  يهودي  فهو  يتوالهم 
ِم��ْن��ُه��ْم{ وه��ل ال��م��واالة إال ال��ح��ب والطاعة  َف��ِإنَّ��ُه  ِم��ْن��ُك��ْم 

وامتثال أوامر أولئك وتوجيهاتهم.
عمل  بأي  تقم  لم  وهي  أمريكا  نستعدي  قالوا: كيف  إن   -

عدائي تجاهنا..؟!!
وليس  بقتالهم،  أم��رن��ا  ق��د  وج��ل  ع��ز  ال��ل��ه  إن  ل��ه��م:  فقل 
الَ  الَّ��ِذي��َن  }َق��اِت��لُ��واْ  تعالى:  قوله  في  وحسب،  باستعدائهم 
اللُّه  َم  َحرَّ َما  ُيَحرُِّموَن  َوالَ  اآلِخرِ  ِبالَْيْوِم  َوالَ  ِباللِّه  ُيْؤِمُنوَن 
الِْكَتاَب  أُوتُ��واْ  الَِّذيَن  ِمَن  الَْحقِّ  ِديَن  َيِديُنوَن  َوالَ  َوَرُسولُُه 

َحتَّى ُيْعطُواْ الِْجْزَيَة َعن َيٍد َوُهْم َصاِغُروَن{.
- إن قالوا: لكنهم أقوى منا، ويمتلكون أحدث األسلحة، وإذا 
ما استعديناهم وتطورت األمور إلى المواجهة، فسننهزم في 

أول جولة.
من  استطعنا  ما  لهم  نُ��ِع��دَّ  ب��أن  الله  أمرنا  قد  لهم:  فقل 
تبارك وتعالى:  األسلحة والعتاد، ما استطعنا فقط، فقال 
الَْخْيِل  َب��اِط  رِّ َوِم��ن  ٍة  ُق��وَّ ن  مِّ اْسَتطَْعُتم  ا  مَّ لَُهم  واْ  }َوأَِع����دُّ
تُ��ْرِه��ُب��وَن ِب��ِه َع��ْدوَّ اللِّه َوَع��ُدوَُّك��ْم َوآَخ��ِري��َن ِم��ن ُدوِن��ِه��ْم الَ 
َيْعلَُمُهْم َوَما تُنِفُقواْ ِمن َشْيٍء ِفي َسِبيِل اللِّه  تَْعلَُمونَُهُم اللُّه 

ُيَوفَّ ِإلَْيُكْم َوأَنُتْم الَ تُظْلَُموَن{.
- إن قالوا: حسًنا.. أعددنا ما استطعنا عليه من قوة، فكيف 
ُعدة  أقوى  ذكرنا  وهم كما  مواجهة  أية  في  عليهم  سننتصر 

وعتاًدا..؟!!
فقل لهم: قد كشف الله لنا نفسياتهم وضعفهم وجبنهم 
وُكْم  لدى أية مواجهٍة معهم، فقال تبارك وتعالى: }لَْن َيُضرُّ

ِإالَّ أَذًى َوِإْن ُيَقاِتلُوُكْم ُيَولُّوُكُم اأْلَْدَباَر ثُمَّ اَل ُيْنَصُروَن{.
نقوم  أن  يفترض  ال��ذي  ال��دور  هو  فما  طيب...  قالوا:  إن   -
إلى جزيرة  بإرسال اآلالف من جنودها  أمريكا  به تجاه قيام 
المندب  ب��اب  إل��ى  األم  السفينة  إرس��ال  وعزمها  سقطرى، 

لتكون قاعدة أمريكية عائمة.
الحكومة  على  والضغط  واالستنكار،  الرفض  لهم:  فقل 
للتدخل  ال��راف��ض��ة  وال��م��س��ي��رات  ال��م��ظ��اه��رات  بتسيير 
األمريكي في اليمن، والرافضة لمواقف الطاعة والمواالة من 
القيادات السياسية والحزبية في اليمن ألمريكا وسفيرها، 
ونشر الوعي لدى عامة الناس بخطر أمريكا المقبل، فلسنا 
بحاجٍة إلى "أبو غريب" ثانية في اليمن، ويكفينا ما فعلوه 

في العراق وأفغانستان.
الكالم،  ه��ذا  من  أخ��رى  م��آرب  لكم  أن  نخشى  ق��ال��وا:  إن   -

وتريدون أن ُتوقعوا بيننا وبين أمريكا الصديقة.
فقل لهم: يقول الحق تبارك وتعالى: )تَلَْك آَياُت اللِّه نَْتلُوَها 
َعلَْيَك ِبالَْحّق َفِبأَّي َحِديٍث َبْعَد اللِّه َوآَياِتِه ُيْؤِمُنوَن( صدق 

الله العظيم.

ذليال ع��اش  الحياة   أح��ب  من 

إن َقاُلوا.. َفُق�ل

}-|  أبو مالك )يوسف الفيشي(  |-{

}-|  نور الدين إسماعيل  |-{

}-|  وليد القدمي  |-{

}-|  سلطان السامعي  |-{

}-|  عبدالحميد يحيى  |-{

ع������ي������ن������وه

م��ط��ب��خ االش����اع����ات واح���د

المشترك وناقة صالح العبيد  ع��ب��ي��د  ع��ب��ي��د 

تساؤل
؟؟


