
شباب الثورة: لم نخرج إلى الساحات ليرفع النظام المشتقات النفطية ليزيد بها أرصدة وثروات الفاسدين

أعلن���ت ش���ركة النفط  في حكومة  الس���بت 
األربعاء الماضي ع���ن جرعة جديدة من خالل 
زيادة أسعار المشتقات النفطية حيث عدلت 

أسعار المشتقات النفطية على النحو اآلتي: 
• رفع س���عر اللتر الديزل من خمسين رياالً إلى 

مئة ريال، ليصبح سعر دبة الديزل 2000 ريال

• تخفيض س���عر لتر البنزين م���ن 175 ريال 
إلى )125( رياالً ليصبح س���عر الدبة 2500 ريال 

بدالً عن 3500 رياالً.

وسيتم بيع الديزل لكافة الجهات والشرائح 
بسعر موحد بعد أن كان يباع بأسعار مختلفة 
محللي���ن  وحس���ب  والمصان���ع  للمزارعي���ن 

اقتصاديي���ن  فإن هذه ما هي إال جرعة احتيال 
من وراء ستار؛ حيث إن تخفيض سعر البنزين 

سيكون على 

ف���ي  اآلالف   عش���رات  خ���رج 
األربع���اء  تع���ز  الث���ورة  عاصم���ة 
ف���ي مس���يرة جماهيرية  الماض���ي 
حاش���دة إحي���اًء  للذك���رى األول���ى 
لمج���زرة الراب���ع  من إبري���ل العام 
2011م،  والتي سقط فيها  7شهداء 
وأكثر من 90 جريحاً البعض منهم  

في حالة إعاقة مستديمة.
انطلق���ت المس���يرة م���ن س���احة 
ش���وارع  ع���دة  وجاب���ت  الحري���ة 
بالمدني���ة، وصوالً إل���ى أمام مبنى 
هن���اك  س���قط  حي���ث  المحافظ���ة 

شباب وجرحى من شباب الثورة
هتاف���ات  المتظاه���رون  وردد 
تدع���و إل���ى محاكم���ة المتورطين 
ف���ي أعم���ال العنف والقت���ل بحق 
أبن���اء تعز وف���اء لدماء الش���هداء، 
وش���عارات تؤك���د االس���تمرار ف���ي 
الثورة حتى تحقيق كامل أهدافها.
فت���ات  ال  المتظاه���رون  ورف���ع 
الس���احات  ف���ي  باالس���تمرار  تتعه���د 
حت���ى تتحقق كام���ل أه���داف الثورة 

تعرض الشابين الثائرين في حركة شباب الصمود 
المتوكل  وياسر  طالب،  أبو  حسين  إبراهيم  محمد 
 ، ال��ث��ورة  مدينة  ملعب  خلف  مسلح  اع��ت��داء  إل��ى 
مسلحة  مجموعة  أقدمت  أنها  عيان  شهود  وأف��اد 
عصر االثنين باالعتداء على الشابين، وقامت هذه 
المجموعة المسلحة التي كانت فوق سيارة بيضاء 
من نوع )كارسيدا( موديل 84 تحمل لوحة معدنية 
النار الحي مباشرة  مزيفة بضرب الشابين وإطالق 
طالب،  أب��و  إب��راه��ي��م  محمد  ال��ث��ائ��ر  ال��ش��اب  على 

فأصابت كتفه األيسر والذت بعد ذلك بالفرار.
بكشف  األمنية  األجهزة  المصابين  أهل  و طالب 
وسرعة  الخطيرة،  الحادثة  هذه  وراء  من  ومعرفة 
كشف الحقيقة، وإلقاء القبض على هذه العصابة. 

وأن ال تسجل ضد مجهول.
النشطاء  من  الشابين  أن  بالذكر  الجدير    

ف���ي ح��رك��ة ش��ب��اب 
ال���ص���م���ود ب��س��اح��ة 

  أدان المكتب اإلعالمي  للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي 
ما  يقوم به الطيران األمريكي من قتل لليمنيين وانتهاك للسيادة 
والتدخل في ش���ئونه، وجاء في البيان الذي صدر األحد الماضي 
أن انتهاك سيادة اليمن بشكل يومي من قبل الطائرات األمريكية 
وقتل اليمنيين وتدخل الس���فير األمريكي بصنعاء في كل صغيرة 

وكبي���رة يمثل خطورة بالغة على الش���عب اليمن���ي على مختلف 
المستويات وشتى األصعدة.

   إنن���ا نرفض قي���ام أي قوة أجنبية بقت���ل المواطنين اليمنيين 
تحت أي مبرر، وندين صمت حكومة ما يسمى بالوفاق على مثل 

تلك االنتهاكات.

   إن توس���يع أمري���كا لعملياته���ا القتالي���ة وزيادة ع���دد قواتها 
المتواج���دة ف���ي اليم���ن فض���اًل ع���ن تمت���ع الس���فير األمريك���ي 
بصالحيات واس���عة تفوق صالحيات رئي���س الجمهورية كل ذلك 
يجعل من اليمن دولة خاضعة لالحتالل األجنبي في حكم الواقع، 
وهذا الوضع يوفر مناخاً مناسباً الستهداف الجيش واألمن وبقية 

القوى الوطنية.
   كما إن اعتراف حكومة ما يمسى بالوفاق بوجود قوات 
عس���كرية أمريكية في صنع���اء لحماية الس���فارة االمريكية 

م���ن  المتك���رر  وتحذيره���ا 
المزعومة  اإليراني���ة  التدخالت 

ق���ال النائ���ب ف���ي البرلم���ان اليمن���ي س���لطان الس���امعي ل�"قناة 
العالم"إن الواليات المتحدة تس���عى إلى تعزيز وجودها العسكري 
ف���ي اليمن مبررة ذلك بتواج���د تنظيم القاعدة ف���ي جنوب البالد 
في حين أن الس���بب الحقيقي هو الس���يطرة على النفط في اليمن، 

وتقسيم البالد لتتمكن من السيطرة على مصادر النفط.
وأضاف الس���امعي أن الجماع���ات اإلرهابية النش���طة في اليمن 
ودول أخ���رى ه���ي عناص���ر تابع���ه للوالي���ات المتحدة مم���ا يمهد 

الطري���ق لواش���نطن للتدخ���ل المباش���ر 
في الش���ؤون الداخلي���ة للدول األخرى، 

 أدان ش���باب الصمود بساحة التغيير بصنعاء 
النائ���ب  ض���د  الموجه���ة  اإلعالمي���ة   الحمل���ة 
الس���امعي من  الحكام الج���دد القدامى  وصدر 
عنه���م بي���ان: ف���ي ممارس���ة لثقاف���ة اإلره���اب 
والتخوي���ف والتخوي���ن للمخالفي���ن ف���ي الرأي 
والمواق���ف تم���ارس اآلل���ة اإلعالمي���ة واألق���الم 
والعقائ���دي  المخابرات���ي  للجن���اح  المأج���ورة 
المتط���رف ف���ي حزب اإلص���الح عم���اَل  ممنهجاً 

به���دف للني���ل م���ن الهام���ة الوطني���ة والثورية 
العظيمة الش���يخ سلطان السامعي بغرض التأثير 
علي���ه ف���ي مواقف���ه وآراءه الثوري���ة والوطني���ة 

المستقلة.
ونحن في شباب الصمود إذ نعلن وقوفنا 
وتضامنن���ا مع الش���يخ س���لطان الس���امعي 

ه���ذه  أن  وثقتن���ا 
الهمجية اإلعالمية 

قال تقرير غربي حديث: إن أكثر من 500 شخص 
تستهدف  أمريكية  بهجمات  اليمن  ف��ي  قتلوا 
على  منهم   104 أن  إل��ى  مشيراً  القاعدة،  عناصر 
األقل من المدنيين الذين ال عالقة لهم بما يدور، 
االستقصائية،  الصحافة  لمكتب  بحث  وتوصل 
في  سيتي  لندن  لجامعة  تابع  بحوث  مركز  وهو 

المتحدة  الواليات  أن  إلى  البريطانية،  العاصمة 
في  العسكرية  هجماتها  من  صعدت  األمريكية 
طيار  دون  بطائرات  غارة جوية   20 منفذة  اليمن 
منذ مايو العام الماضي )متوقعاً أن الرقم الحقيقي 
منذ  هجمات   9 بينها  ضربة(،   34 إل��ى  يصل  قد 
بداية العام الحالي 2012، و5 هجمات خالل شهر 

مارس الماضي.
وق���ال ال��ب��ح��ث، ال���ذي ي��أت��ي ض��م��ن سلسلة 
أنشطة ينفذها مكتب الصحافة حول عمليات 
في  بالقاعدة  يسمى  ما  األمريكي ضد  الجيش 

م���ن���اط���ق م��خ��ت��ل��ف��ة 
م���ن ال���ع���ال���م؛ ق���ال: 

بعد لقاء السفير األمريكي بوزير النفط.. حكومة السبت  ترفع أسعار المشتقات النفطية، والمزارعون يعتبرونه عقاًبا لهم 
واحتياال مبطنا ، واحتجاجات ومسيرات غاضبة. ومسرحيات هزلية في  النواب مجلس الفاقد الشرعية
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النائب السامعي: أمريكا تسعى  إلى تفكيك اليمن من أجل السيطرة على مصادر النفط

 شباب  الصمود يدينون الحملة على النائب السامعي  

المكتب اإلعالمي للسيد: حجم التحديات التي تواجه اليمن تحتاج لتكاتف كل القوى على الساحة دون استثناء

أمريكا تستخدم صواريخ كروز وقنابل عنقودية في عملياتها باليمن

إطالق نار على ثائرين من شباب الصمود، إصابة أحدهما خطيرة تعز: مظاهرة حاشدة في تعز في ذكرى مجزرة االثنين الدامي
الحديدة: مسيرة جماهيرية حاشدة  إحياًء لذكرى سقوط أول شهيدين بالمحافظة

ثالثون جريحاً في عملية قمع الحتجاجات السجن المركزي بتعز

عن  بعيًدا  شعبي  إطار  في  ذلك  يتم  أن  على  والحرص  السلمية  واالعتصامات  والتحرك  التظاهر  استمرار   

الحزبية والطائفية والمذهبية حتى إسقاط النظام. 

 النظام الذي نطالب بإسقاطه هو الرئيس وأقاربه دون استثناء ورموز نظامه الفاسدين والذين ثبت 

تورطهم في قمع وقتل وتجويع هذا الشعب. 

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

السفارات األجنبية. 

 رفض أي وساطة ال تفضي إلى رحيل فوري للنظام ورموز فساده وتلبي كل مطالب الشعب اليمني. 

 ضرورة التصعيد بما يضمن المزيد من االحتجاجات لفرض الضغط على النظام وبطريقة 

سلمية وحضارية. 

 رفض التدخل األمريكي واألجنبي المساند للنظام والمساعد على إطالة بقائه في الحكم. 

تصدرها حركة شباب الصمود 

في ساحة التغيير بصنعاء
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تدشين النصب التذكاري لشهداء الكرامة وإحياء يوم األرض

تقرير بريطاني: مقتل  أكثر من 500  يمني  بهجمات أمريكية 
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أثناء  "المؤخرة"  الرئاسي من  للقصر  إتياُن "صالح"  يكن  لم 
في  السبُب  هو  البريطاني  التنمية  لوزير  "ه��ادي"  استقبال 
تبِعُه من  الجديد، وما  الرئيس  "اإلص��الح" ضد  إثارة حفيظة 
إعالٍن للتعبئة الثورية عبر لجنتهم التنظيمية قبل أكثر من 
انتقل  قد  "صالح"  أّن  إلى  ُيشيُر  الخبر  أن  فمَع  مضى،  شهٍر 
أّن  للرئيس، إال  إلى رئيٍس  ا من منصب رئيٍس للشعِب  عمليًّ

هذا لم يُك مصدَر اإلقالق الوحيد لجماعة "اإلخوان".
سبَق هذا الموقف مواقف أخرى من "هادي" ال زال رنيُن 
صفعتها ترّن في آذان جماعة الحزب المذكور، فرْفُض الرئيس 
قصر  إلى  الذهاب  عدم  في  الُجدد  األسياد  ألوام��ر  الجديد 
الرئاسة لتوديع سلفه "صالح" كان أول المواقف في مسلسل 
الصفعات التي افتتحها "هادي" في الوجوه المترهلة لفصيل 
"اإلخوان"، والتي جعلتهم ُيعيدون النظَر في مصطلح "األسياد 

الُجدد" الذي كان قد لعَب بعقولهم مؤخًرا.
ا بدأت مشكلة اإلصالح مع "هادي" لدى عزم األخير  عمليًّ
رئاسية-بحسب  ق���راراٍت  إص��دار  على  شهر  من  أكثر  قبل 
التسريبات اإلعالمية في حينه- من شأن تلك القرارات أن 
تعزز موقع عائلة "صالح" في الجيش اليمني، باإلضافة إلى 
تسريبات أّكدت إبقاء الرئيس هادي لنجل الرئيس السابق 
قائًدا للحرس الجمهوري، وهذا األمر قد ُقوبل من "اإلصالح" 
في حينه، وعبر لجنتهم التنظيمية بساحة التغيير بصنعاء 

التعبئة  إل��ى  الشعب  أطياف  فيه  دع��وا  بياٍن  إص��دار  إل��ى 
ال��ث��وري��ة؛ وت���ال ذل���ك رف���ع "اإلخ�����وان" ل "ق��م��ي��ص عثمان" 
والشروع في التباكي على دماء الشهداء، ودغدغة مشاعر 
للقتلة،  ُهم  منحوها  التي  الحصانة  رفض  بإعالنهم  العوام 
السابقة  الُجمع  وأسماء  بمحاكمتهم،  المطالبة  والشعارات 
التي كانت ُتعلن عنها اللجنة التنظيمية خيُر شاهٍد على أن 
"اإلخوان" قد استعاروا من معاويَة "قميص عثمان" ليتسّنى 
إنتاج مسلسل "االستحمار" الذي  للَخَلف -اإلصالح- إعادة 

َبَرَع فيه الَسَلف.
لم تكن أساًسا ألجل  المذكور  الحزب  الفعل هذه من  ردة 
ي��ن��وي "ه���ادي"  ال��م��ذك��ورة وال��ت��ي ك��ان  الرئاسية  ال��ق��رارات 
إصدارها، وإنما كانت ضربًة استباقيًة لما يعتزُم "هادي" أن 

يفعله بعدها، أال وهو إقالة اللواء/ علي محسن األحمر..!!
بأنه  الكاتب  يتهم  أن  النقطة  ه��ذه  عند  ال��ق��ارئ  ح��ّق  من 
ُمسرٌف في الخيال، لكّن نظرة إلى تصريحات الرئيس الفعلي 
لليمن "جيرالد فايرستاين" ستكون كافية لدحر ذلك االتهام، 
فالسفير األمريكي المذكور كان قد ذكَر في لقاء له مع إحدى 
راضيٌة  واشنطن  بأّن  بالطويلة-  ليست  مدٍة  -قبل  الصحفيين 
رأينا  وقد  استبدالهم،  تنوي  ال  وبأنها  "صالح"  أبناء  أداء  عن 
عبر  للتحقق،  سبيلها  ف��ي  ال��م��ذك��ورة  واشنطن  رغبة  ب���وادر 
غطاء القرارات الرئاسية سالف اإلشارة إليها والتي كان ينوي 
"هادي" إصدارها، لكّن هذا ليس كل شيء، فالسفير المذكور 
أخ��رى  بتصريحاٍت  أدل���ى  ق��د  ك��ان  التصريحات  تلك  وب��ع��د 

أيًضا،  بالطويلة  ليست  فترٍة  قبل  العنكبوتية  الشبكة  تناقلتها 
مفادها أن هيكلة الجيش اليمني تقتضي إزاحة كل من تمرد 
وانشقَّ عن الجيش إّبان الثورة، في إشارٍة واضحٍة للواء/ علي 
محسن، بل زاد على ذلك بأّن موضوع اإلحالة للتقاعد ال بّد من 
تفعيلها في الجيش، وكما هو معلوٌم بأن "محسن" قد تجاوز 
والمنعطفات على وجهه  األخاديُد  وتلك  بكثير،  التقاعد  سن 
تشي بذلك، كما أن تلك المسيرة التي قاَم بها عدٌد غير قليل 
طالبت  والتي  الماضية،  الفترة  في  الفرقة  وجنود  ضباط  من 
الرئيس الجديد بإقالة "محسن" لهي إحدى الُمبررات التخاذ 
مثل هكذا قرار ُتجاه اللواء األحمر، وإذا ما صّدقنا ما قيل أن 
قد  فسنكون  المظاهرة  هذه  تسيير  وراء  من كان  هو  "صالح" 

وضًعا قدًرا كبيًرا من النقاط على أحرِف ُمبررات اإلقالة.
حزُب اإلصالح أراد أن يسبق "هادي" بخطوة، قبل أن يقطع 
األخير على األول أنفاسه، فأراَد الحزُب أن يصدر قرار "هادي" 
إلى منصٍب  نقله  أو  بإقالة "محسن"  يتعلق  فيما  -إن صدر- 
ق��د خلع عباءة  ال��ح��زُب فيه  ال��ذي يكون  ال��وق��ت  ف��ي  أق��ل، 
الطاعة للرئيس الجديد؛ عبر التصعيد الثوري وتشويه صورة 
األخير لدى عموم الشعِب، وهذا سُيعفي اإلصالح من تهمة 
استخدام الثورة متى شاء لمصلحته ومصلحة "محسن"، في 
حال كان تحرك اإلصالح بعد صدور القرار الرئاسي المرتقب 
فالحزب كان  أخ��رى  جهٍة  وم��ن  جهة..  من  ه��ذا  حينه،  في 
الرئيس  من  يجعل  قد  التوقيت  ذلك  في  تحركهم  أن  ُيؤّمل 
ق��راٍر كهذا  اتخاذ  عن  ُيحجمون  أمريكا  ورائ��ه  ومن  الجديد 

تحت تأثير الضغط الذي ُيمارسه اإلصالح عبر اللعب بورقة 
الثورة والثّوار والحصانة والمحاكمة، وقد كاَن لهم ذلك.

استراتيجية "اإلصالح" فيما يتعلق بالجيش تقتضي اإلبقاء 
على اللواء/ علي محسن، في منصبه كقائٍد عسكريٍّ للفرقة 
لعبة  التميز في  الكثير من  لهم  األولى مدرع، وهذا يضمُن 
توازن القوى للمرحلة المقبلة، على اعتبار أن "محسن" ُيمثل 
أحالم  بأن  تعني  المذكور  وإقالة  للحزب،  العسكري  الجناح 
مّرًة عند  ُتذبُح مرتين،  الجديد سوف  يمنهم  "اإلصالح" في 
في  أقاربه  بمعظم  يحتفظ  وال��ذي  "صالح"  خصمهم  قدمي 
ُسّدة الجيش، وأخرى عند أقدام "الحوثيين" الخصم األشّد 
ضراوة لإلصالح وصالح، والذين يقُفون حجر عثرٍة أمام أحالم 
الطرفين في بيع اليمن ألمريكا؛ مقابل بقائهما على الكراسي 

التي يتقاسمونها اليوم بالمناصفة.
بعد مرور أكثَر من شهٍر على إعالن التعبئة الثورية دوَن 
بإنزال  قاموا  قد  "اإلخ���وان"  أن  واضًحا  ب��اَت  ُيذكر،  جديٍد 
بعد  آخر،  إشعاٍر  وحتى  منابرهم  على  من  عثمان"  "قميص 
أن نجحوا في ثورتهم المضادة لتحصين "محسن" من الخلع 
"أمريكا"  الذي دفعه "اإلصالح" ل  الثمن  لكّن  -ولو مؤقًتا- 
الوصول  تحقيق طموحاتهم في  ولقاَء  التحصين،  لقاَء ذلك 
لرفيق  بيعهم  على  ف��ع��الوًة  باهظًا،  ك��ان  الحكم  ُس��ّدة  إل��ى 
"أمريكا"  ل  المدفوعة  األث��م��اِن  كأحد  "ال��زن��دان��ي"  دربهم 
كان هناك ثمٌن باهٌظ دفعوه، رغم أنه ال ُيقّدر لدى األحرار 

بثمن.. إنه اليمن. 

كالنزاهة  قيماً  أن  اليمن  في  العام  ال��رأي  مشكلة 
واالضطهاد،  والحرية  والظلم،  والعدالة  والفساد، 
أخالقية  قيماً  ليست  وغيرها  واالستئثار  والشراكة 
صالح  ك��روت  مثل  ك��رت،  مجرد  ب��ل  بذاتها  قائمة 
بالضبط، تستخدم عند الحاجة: عند تهديد مصالح 

مراكز القوى أو من أجل زيادتها وليس لذاتها كقيم نبيلة لكل 
الناس: عامًة وخاصة، عاجزاً أم مقتدراً.

لنستبين  الثورة  قبل  البرلمان  على  سريعة  نظرة  لنلقي 
عبدالواسع  الحاج  االت��ص��االت  لجنة  ي��رأس  بعدها.  حاله 
هائل. ورغم أن بيت هائل من أفضل البيوت التجارية في 
اليمن إال أن هناك "تعارض مصالح" علني مخل. فمجموعة 
هائل سعيد شريك في شركة النقال سبأ فون بنسبة 9 إلى 
المسئولة  البرلمانية  اللجنة  يرأس  عبدالواسع  والحاج   %10
عن تشريع قوانين االتصاالت في البلد. إقرار قانون جديد 
وأن  خ��اص��ة  اقتصادية  وض����رورة  ملح  مطلب  ل��الت��ص��االت 
بعض  ف��ي  يتحدث  ال��ي��وم  حتى  ال��س��اري  القديم  القانون 
أعاق  لقد  انقرضت منذ زمن.  التلغراف وأشياء  بنوده عن 
البرلمان أكثر من مرة مسودة القانون الجديد المقدم من 
أو مركز حمير  االتصاالت  لجنة  االتصاالت ال بسبب  وزارة 
عبدالله  علي  ألن  بل  فحسب،  المجلس  رئاسة  في  األحمر 
وحط  البلد  في  المؤسسي  العمل  على  قضى  من  هو  صالح 
بالقانون،  يلوح  صالح  للقوانين. كان  اليمنيين  احترام  من 
رفع  حميد كلما  إلخافة  ضغط  بل كورقة  دول��ة،  ال كقانون 
صوته. وإذا كان حميد األحمر وشاهر عبدالحق قد حصال 
على ترخيص المشغل بسعر التراب )20 مليون دوالر قياساً 
لبنان(  في  دوالر  مليار  ونصف  السودان،  في  مليون  ب���150 
المواطن  الدولة تجاه  القديم يفرط في واجب  القانون  فإن 
التي  الهاتف  شركات  جشع  من  حمايته  عن  ومسئوليتها 
منحت حق "تحديد سعر المكالمات" كيفما شاءوا وحسب 
الشرق  في  األفقر  البلد  اليمن  أن  حتى  جشعهم!  شهية 

اتصاالت  منظومة  ي��ص��دق،  م��ن  تتبع،  األوس���ط 
بحر الكاريبي وفق القانون القديم!! هل سيعدل 

برلمان الثورة القانون؟ قه!!
محمد  الصديق  هو  والنفط  التنمية  لجنة  مقرر 
ليس  هنا  المصالح  وت��ع��ارض  القاضي.  اإلل��ه  عبد 
لكون محمد من أقارب الرئيس السابق فحسب بل 
ألنه، إلى جانب كونه شيخاً ونائباً ومسئوالً حكومياً، 
والغاز  النفط  مجال  في  تجاري  نشاط  ولديه  أعمال  رجل  هو 
6 % من  نسبة  واشترى  بشركة هواندي  أنه هو من جاء  حتى 
حصة اليمن في مشروع الغاز بعد أن عجزت اليمن عن سداد 
لجنة  رئيس  بلحاف.  مشروع  لبدء  مالي  التزام  من  عليها  ما 
الشايف هو  ناجي  بن  والصديق محمد  الشيخ  اإلنسان  حقوق 
اآلخر يرأس لجنة ال تتناسب معه. كان من المفترض أن يرأس 
اللجنة شخص له عالقة متينة بالنشاط المدني والحقوقي وذو 
لو  أنه  متأكد  أنا  واالحتجاجات.  المظاهرات  في  فاعل  رصيد 
القبلي  نفوذه  فيها  يوظف  أخرى  لجنة  الشايف  الشيخ  رأس 

والسياسي لكان أفضل له وللبرلمان ولنا طبعاً.
اللجنة المالية وهي من أهم اللجان في البلد تديرها فعلياً 
وآخرين.  ثابت  البلد كإخوان  في  التجارية  األسر  من  عدد 
العامة  واإلي��رادات  والضرائب  الجمارك  قوانين  أن  تخيلوا 
توفيق  كفتحي  أعمال  رج��ال  أعضائها  من  لجنة  تشرعها 
عبدالرحيم وزكريا الزكري!! أنا هنا ال أدين هؤالء بشخوصهم 
وإنما أدين الجو العام الذي تسببت به طريقة حكم الرئيس 
يديها  تضع  أن  التجارية  األس��ر  من  تتوقعون  وه��ل  صالح. 
على خدها بينما المال الطفيلي للنظام وحاشيته وحاشية 
النتيجة؟  كانت  م��اذا  وجودهم!!  مهدداً  يتنامى  حاشيته 
الحياة  الصغار في مصادر دخلهم جاعلين  ينافسون  الكبار 
ينافس  هائل  نبيل  فهذا  أق��ل.  الكريمة  وال��ف��رص  أصعب 
تبيع  االقتصادية  المؤسسة  وه��ذه  الصيدليات،  أصحاب 
الروتي وتنافس أصحاب المخابز! وهذا يحي صالح وبازرعة 
ينافسان سائقي سيارات األجرة!! وهذا حميد األحمر يبيع 
دجاج وينافس مشويات الحرازي.. وهكذا!! أعرف أن من 

دامت  ما  أموالهم  توظيف  أرادوا  حيث  االستثمار  حقهم 
في  االجتماعية  المعادلة  أن  المشكلة  لكن  سليمة  أوراقهم 

البلد أصاًل مختلة وبهذا الوضع تزداد اختالالً واعتالالً.
الصراع بين األسر النافذة والتجار حول مصافي عدن خرج 
آخر  مثال  ع��دن  ميناء  صفقة  للصحافة.  البرلمان  قبة  م��ن 
للقطبية الحادة في اليمن. منذ ست سنوات وشركة دبي تدير 
ميناء عدن بعد أن نسي أعضاء البرلمان االحتجاجات القديمة 
عام  قبل  وآخ��ري��ن.  وع��ش��ال  الوجيه  األع��ض��اء كصخر  لبعض 
ونصف حدث طارئ: قررت شركة دبي والحكومة اليمنية رفع 
أسعار النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود عالمياً وهو قرار مس 
مصالح األسر التجارية الكبيرة في اليمن فتم تحريك البرلمان 
وفسادها  دبي  شركة  ضد  ساخن  احتجاج  ساحة  إلى  وتحول 
الذي استيقظ من النوم فجأة. وهذه مشكلة الرأي العام في 
بل  لذاتها  أخالقية  قيماً  ليست  الفساد  مناهضة  إن  اليمن. 

مجرد كرت لمن يستخدمه أوالً وبحسب حجمه ونفوذه.
القطاع  م��ن  ب���ارزة  وج��وه��اً  أن  مخطئاً،  أك���ون  أن  وأرج���و  أظ���ن، 
الرئيس صالح،  لحملة  ريال  بمليار  يوم  ذات  تبرعوا  الخاص، ممن 
على  التضييق  وبسبب  مكرهين  إال  الشبابية  للثورة  انضموا  ما 
مصالحهم المشروعة وغير المشروعة. على األرجح كان إلغاء عقد 
االسمنت  ومصانع  الكهرباء  لمحطات  النفطية  المشتقات  توزيع 
الوفاق  )حكومة  للثورة  توفيق  فتحي  انضمام  ف��ي  حاسماً  سبباً 
جددت عقده االحتكاري!!(. وفي تقديري الشخصي فإن كثيراً من 
بل  مترددين  ظلوا  الخامري  ونبيل  المترب  جمال  باستثناء  التجار 
وبشريحتين وثالث ولم ينضموا تأثراً بدماء الشهداء أو نصرة لشباب 
الساحات وغيرها من غنائيات الثورة وإنما بسبب أمرين: مشروع 
الدعم  رفع  مجور  الدكتور  حكومة  وقرار  المبيعات،  ضريبة  قانون 
عن الديزل والمشتقات النفطية المباعة للشركات والمصانع. حد 
القرار بشكل كبير من تهريب الديزل للخارج لكنه حوله إلى تهريب 
عدم  عن  فضاًل  والمصانع(  الشركات  إل��ى  المحطات  )م��ن  داخلي 
جدواه في ظل وجود متنفذين. وفي هذه مع القطاع الخاص حق. 
على  -معظمهم  العامة  الوظيفة  يزاولون  ال  تجاراً  استهدف  فالقرار 
أو محمد علي  أو علي محسن  األقل- ولم يستهدف مهدي مقولة 

محسن وبقية قادة المناطق العسكرية مع أنهم األولى به.
من مفارقات السياسة في اليمن أن أكثر من نصف أعضاء 
مجلس النواب من رجال األعمال والمشائخ وأصحاب النفوذ. 
أعضاء  عبدالله  الشيخ  أب��ن��اء  م��ن  إخ��وة  خمسة  أن  ويكفي 
وبسرعة  مجبراً،  أقر  البرلمان  كان  وإذا  الوالد.  مجلس  في 
فإن  فقط  أسابيع  خ��الل  السياسية  الحصانة  قانون  ال��ب��رق، 
تنظيم  قانوني  إقرار  أعاق طوال عشر سنوات  البرلمان  نفس 
حيازة السالح والعالقة بين المؤجر والمستأجر الذين هما في 
صميم الدولة المدنية التي تغنت به الثورة، وفي صميم حياة 
المواطن اليومية. لماذا؟ ألنهم مالك أراض وعقارات شاسعة 
وهذا القانون أصاًل ضدهم وضد جشعهم. وألن من كان يمشي 
اليوم يسير بموكب  المرافقين في السابق فإنه  منهم بعشرة 
سيارات وحماية كونه من حماة الثورة الشبابية ومستهدف 

من بقايا النظام!!
أثناء  سواء  قبلية  بعقلية  تدار  مدنية  مؤسسة  البرلمان 
رئاسة الشيخ عبدالله أو يحي الراعي. ليست مؤسسة بل 
ادعاء  رغم  وهمومه،  الشعب  عن  منفصلة  أشخاص  شركة 
حكومة  وإذا كانت  أكثر.  القوى  بمراكز  ومتصلة  تمثيله، 
الدولي  االت��ص��ال  خدمة  ب��إع��ادة  عملها  باشرت  باسندوة 
أال  الوقود،  أسعار  إع��ادة  في  تفكر  أن  قبل  حتى  لسبأفون 
يشرع  أن  الشعب  تمثيل  ينتحل  الذي  بالبرلمان  يفترض 
ي��ج��رم ض��رب خ��ط��وط وأب����راج ال��ك��ه��رب��اء ويصنفها  ق��ان��ون��اً 
الجزائية.  للمحكمة  مرتكبها  يحال  دول��ة  أم��ن  كجريمة 
سنة كاملة والشعب الذي أنتخبكم في الظالم بينما أنتم 
صالح  مرمى  بحراسة  يقوم  فريق  فريقين:  إلى  منقسمون 
وعائلته والفريق اآلخر يقود الهجمات المرتدة آلل األحمر 

ي استثماراتهما داخل الثورة وباسمها! وعلي محسن وينمِّ
النظام السابق  دون إحداث قطيعة سياسية وثقافية مع 
من  وأس��رت��ه  معه  الحقيقيين  صالح  ش��رك��اء  خ��روج  ودون 
أبداً. وسنكون كمن أخرجنا جزءاً  الثورة  تنجح  لن  السلطة 
بارزاً من العجينة هو صالح ثم أعدنا الخلط بنفس الدقيق 

ونفس العجينة.. وربما بنفس األيدي أيضاً!!

الثوار  دشن  مهيب  ومشهد  تاريخي،  يوم  في 
األحرار عصر  الجمعة الماضية، النصب التذكاري 
لشهداء جمعة الكرامة في جولة الشهداء بساحة 
الذي  المقدس  المكان  ذلك  في  بصنعاء  التغيير 
آيات من  األبرار، وبعد تالوة  الشهداء  سقط فيه 
ألقيت  الوطني  للنشيد  والوقوف  الحكيم  الذكر 
الكرامة  ي��وم  عن  المعبرة  الكلمات  من  العديد 
الثوري،  العمل  بمواصلة  فيه  الثوار  تعهد  التي 
مهما كلفهم  الشهداء  درب  على  ماضون  وأنهم 
ال��ث��م��ن، ب��ع��ي��داً ع��ن ال��م��س��اوم��ات وال��م��ب��ادرات 
دم��اء  ف��ي  فرطت  التي  السياسية  والتسويات 
الشهداء وباعت أهدافهم بثمن بخس، مؤكدين 
إنتاج  أعادت  التي  الخليجية  للمبادرة  رفضهم  

النظام بعد أن كان في الرمق األخير.
الكرامة  لشهداء  ال��ت��ذك��اري  النصب  تدشين 
تزامن مع ذكرى يوم األرض يوم القدس العالمي، 
والذي من خالله أراد الثوار اليمنيون أن يرسلوا 
القدس  قضية  أن  مفادها  أجمع،  للعالم  رسالة 
وأن  قلوبهم،  وفي  أذهانهم  في  حاضرة  زال��ت  ال 

منها  يقتبسون  التي  الشعلة  هي  القدس  قضية 
في ثورتهم، مؤكدين أن ثورتهم ثورة حرية وكرامة 
وعزة، وأن ثورتهم في وجه الحكام والمستبدين 
قضية  عن  وتنازلوا  ساوموا  الذين  والمستكبرين 
مقدساتهم  لتحرير  البداية  نقطة  هي  القدس 
االرتماء في  القدامى  الجدد  الحكام  مهما حاول 
أحضان الصهاينة والسعي إلسكات هذه األصوات 
والعمالء  الظالمين  ج��ذور  ستقتلع  التي  الحرة 

حتماً.
رفعت  المهيب  الجماهيري  ال��ي��وم  ه��ذا  ف��ي 
ال��ذي  الشعار  م���رددة  األص���وات  وعلت  األي���دي 
أزعج أدعياء الثورة باألمس وجالدي اليوم )شعار 

الشعب يريد إسقاط النظام(.
بأن  للمهرجان  االفتتاحية  الكلمة  وأش���ارت 
وحدهم  الفلسطينيين  تخص  ال  فلسطين  قضية 
وأن  أج��م��ع،  العالم  ف��ي  المسلمين  قضية  فهي 
القائمين على النصب التذكاري شرعوا في العمل 
بأن  ل��ي��أك��دوا  م���ارس  م��ن  الثامن عشر  ي��وم  ف��ي 
الشهداء في ذلك اليوم قد رسموا مسارا جديداً 

قدموا  ال��ش��ه��داء  وأن  ال��زك��ي��ة،  بدمائهم  للثورة 
الطغاة  كل  إسقاط  سبيل  في  رخيصة  أرواح��ه��م 
على  وأنهم  استثناء  بدون  والعمالء  والفاسدين 

طريق الشهداء سائرون.
بدأها  -التي  الشهداء   أقارب  أحد  وفي كلمة 
بالسالم على شهداء الكرامة� أكد أنهم  ماضون 
على الدرب مهما حاول المظللون أن يلتفوا على 
أجله،  من  الشهداء  خ��رج  وم��ا  ال��ث��ورة،  شعارات 
التي باعت دماء  واستبدالها بشعارات المبادرة 
الشهداء، كما طالب الثوار األحرار بالكشف عن 
هوية القتلة والجهات التي وقفت وتقف خلف 

القتلة وأسباب التستر عليهم.
أحد  ألقاها   التي   األرض  يوم  في كلمة  وجاء 
الثوار: )من هذا المكان العظيم في جولة الشهداء 
بساحة التغيير بصنعاء حيث سقط الشهداء في 
الوجوه  هذه  وأم��ام  الكرامة،  مكان  المكان  هذا 
فلسطين  قضية  الذكرى ألن  نحيي هذه  الطاهرة 
ال تموت إال في قلوب األموات، وستبقى حية في 

قلوبنا ما دبت الحياة في عروقنا(.

البرلمان بوصفه شركة أشخاص ال تمثل الشعب!

 اإلخوان..  وقميُص  عثَمان

تدشين النصب التذكاري لشهداء الكرامة وإحياء يوم األرض 

}-|  عبدالحميد يحيى    |-{

}-|  محمد عبده العبسي    |-{

تفاصيل
ضيق  عن  الكاشفة  الممنهجة  البلطجة  أعمال  تستمر 
ال��ث��ورة،  ب��أه��داف  ال��ث��وار  بتمسك  التقليدية  ال��ق��وى 
ما  حكومة  في  جنوها  التي  المكاسب  على  ومحافظة 
ب��ال��وف��اق، اع��ت��دى عناصر م��ن ح��زب  اإلص��الح  يسمى 
باالعتداء على الشاب الثائر بمحافظة الحديدة  لطف 
الشامي وذلك أثناء توزيعه  العدد ال52 من ) التوعية 
الثورية( كما قاموا بتمزيق الصحيفة في وجهة ومصادرة  

عدد منها،
بثورة  اآلن  إلى  تعترف  ولم  تدرك  لم  التقليدية  القوى 
واإلق��ص��اء  التسلط  عقلية  زال��ت  وال  اليمني،  الشعب 
تفكيرهم  على  المسيطرة  هي  األخر  ورفض  والتهميش 
ادع��اء  في  صالح  أرك��ان  ويعمل  عمل  وكما  وأفعالهم، 
أفكار ومقدرات وثروات الشعب،  الوصاية على  وفرض 
هذه  وراء  يقف  من  الكاملة  المسؤولية   نحمل   كما 
األساليب  القمعية ، وندعو كل الثوار األحرار والشرفاء 
طريق  في  يقف  تصرف  وكل  التصرف،  هذا  إدان��ة  إلى 
الحقوق  تكفل  التي  الحديثة  المدنية  الدولة  تحقيق 
والحريات ألبناء الشعب اليمني بكل مكوناته وأطيافه.

الحديدة: اعتداء على أحد موزعي التوعية الثورية
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بعد لقاء السفير

تعز & الحديدة

إصابة ثائرين

المكتب اإلعالمي

أمريكا تستخدم

النائب السامعي

شباب الصمود

حساب س����عر الديزل الذي سيرتفع بذات قيمة 
االنخف����اض، وهي 50 ري����االً. إضافة إل����ى تعميم 
الس����عر على جمي����ع المحافظ����ات، والذي كانت 
بعض المحافظات في غنى عن تبعاته ومشاكله 
. وهذا بحد ذاته التفاف س����افر على آمال الثورة 
الش����عبية الت����ي كان����ت تنتظ����ر رفع الع����بء عن 
كاهلها، أو تفادي تبعات ارهاصات ما بعد الثورة 
خاص����ة أولئك الذين يعتمدون على المش����تقات 
النفطي����ة مثل المزارعين، مما س����يؤدي إلى رفع 
مس����توى أس����عار المحاصي����ل الزراعي����ة، وارتفاع 
أج����ور النقل والم����واد الغذائي����ة، ويصبح الوضع 

أشبه ما يكون بالتغيير من اليمين إلى اليس����ار.
 الجدي���ر بالذك���ر أن  الس���فير األمريك���ي التقى 
وزير النفط في حكومة الس���بت  قبل يوم من هذا 
اإلعالن المشؤوم. ونقلت  مصادر حكومة السبت 
أن وزير النفط والمعادن المهندس هش���ام شرف 
التقى السفير األمريكي بصنعاء جيرالد فايرستاين  
الثالث���اء الماض���ي وبحث���ا عالق���ات التع���اون بين 
البلدين الصديقين، وس���بل تعزيزها وتطويرها في 
كافة المجاالت خاصة في الجوانب االس���تثمارية 

في مجال النفط والغاز والمعادن.
وبح���ث الجانب���ان التحضي���رات الجارية لعقد 
المؤتمر العالمي الستكشاف النفط والغاز المقرر 
عق���ده في الفت���رة القريبة القادمة ف���ي الواليات 
المتح���دة األمريكي���ة ومش���اركة اليم���ن في هذا 
المؤتم���ر اله���ام الذي تش���ارك فيه 2500 ش���ركة 

ومؤسسة بترولية من مختلف أنحاء العالم.
بعد ساعات من قرار شركة النفط اليمنية عن 
التعرفة الجديدة في أسعار المشتقات النفطية 
ورفع س���عر الدي���زل، أغل���ق مزارع���و محافظتي 
م���أرب والج���وف مبنى ش���ركة النف���ط اليمنية 

بمحافظة مأرب، احتجاجاّ على القرار.
وق���ال رئي���س ملتق���ي ش���باب بكي���ل حس���ن 
أبوه���درة لنيوزيم���ن إن مواطن���ي المحافظتين 
وأغلبه���م م���ن المزارعي���ن قام���وا بإغ���الق مقر 
لمطالب���ة  أمامه���ا،  الخي���ام  ونص���ب  الش���ركة 

الحكومة العدول عن قرار رفع أسعار الديزل .
وعد المزارع���ون قرار رفع س���عر الديزل قراراً 
جائ���راً وقات���ل بحقه���م ، كونهم يعتم���دون على 
الزراع���ة وه���و م���ا ق���د يهدده���م بالتوق���ف عن 

الزراعة والتوجه إلى بيع مزارعهم.
وق���ال أب���و ه���درة إن المزارعي���ن اعتب���روا القرار 
عقاب لهم من قبل حكومة  الوفاق، بعد أن حرمت 

مزارعهم من الديزل طوال الفترة الماضية .
وهدد المزارعون بإغالق مصفاة صافر إذا لم يتم 
العدول عن القرار. وفي ش����بوة خرجت مسيرة أكد 
المش����اركون فيها على رفضهم  أي زيادة في أسعار 

التقرير  وأشار  اليمنية.  وال  األمريكية  القوات 
)سي  األمريكية  االستخبارات  وكالة  أن   إلى 
بإرسال طائرات من  إيه( بدأت  منذ عام  آي 
بذلك  اليمنية, منظمة  األجواء  إلى  دون طيار 
إلى برنامج عسكري سري كان قد بدا تنفيذه، 
وأفاد أن بعض تلك الطائرات العسكرية تنطلق 
من قاعدة في جيبوتي، أما بالنسبة للطائرات 
من دون طيار التي تديرها وكالة االستخبارات 
األمريكية )سي آي إيه(، فغنها تنطلق من مكان 

غير معلوم في شبه الجزيرة العربية
اإلع��الن  األمريكيون  المسؤولون  يرفض  و 
و  اليمن،  في  نفذت  التي  ال��غ��ارات  ع��دد  عن 
التي  الغارات  بين  التمييز  أحياناً  الصعب  من 
تنفذها  التي  تلك  من  اليمني  الطيران  يشنها 

طائرات أمريكية.
وك��ش��ف ال��ت��ق��ري��ر ع��ن ب��رق��ي��ة س��ري��ة وجهها 
بعد  فيها،  يعبر  األمريكيين  إلى  صالح  الرئيس 
القوات  مجزرة المعجلة، عن أسفه الستخدام 
األمريكية صواريخ كروز التي قال: إنها "ليست 
دقيقة للغاية"، مقترحاً بدالً عن ذلك استخدام 
وأض��اف  ال��ط��ائ��رات،  م��ن  الموجهة"  "القنابل 
صالح مخاطباً األمريكيين "سنواصل القول بأن 
القنابل هي لنا وليست لكم" أي االدعاء  هذه 
الضربات  وراء هذه  اليمنية هي  الحكومة  بأن 

وليست قوات أمريكا.

وأوضح السامعي أن الجماعات التابعة لتنظيم 
القاع���دة ف���ي جن���وب اليم���ن له���ا ارتباط���ات 

بالنظام السابق .
وق���ال الس���امعي: إن الب���الد ال ت���زال تخض���ع 
الوف���اق  حكوم���ة  وإن  صال���ح،  وحك���م  لرقاب���ة 

الوطنية ليست سوى لعبة سياسية.

ال تزي���د الرجال العظماء أمثاله إال ثباتاً وإصراراَ 
عل���ى مواقفه���م، فإنن���ا أيض���اً نعل���ن اس���تنكارنا 
له���ذه الممارس���ات الالأخالقية الت���ي تقوم بها 
ه���ذه األط���راف الت���ي ما زال���ت ثقاف���ة األجهزة 
المخابراتية والعس���كرية تعمل فيها راسخة في 
أذهانه���م وس���لوكهم ، ونؤكد أنه ل���م يعد لهذه 
األس���اليب أي تأثي���ر تجاه الغي���ر ، وإنما تفضح 

هذه التصرفات عقلية أصحابها المتحجرة.
آملي���ن أن يصطف جميع األحرار والعقالء في 
هذا البلد العظيم للوقوف أمام هذه التصرفات 
الت���ي ال تجل���ب لليم���ن إال الخ���راب والدمار ، 
وسيرحل هؤالء ويبقى اليمن عظيماً ويبقى فيه 
األح���رار والعظماء.. التحي���ة والتقدير للهامات 

العظيمة .. والخلود للشهداء

المش����تقات النفطي����ة التي من ش����أنها إثقال كاهل 
المواط����ن، والق����ى ق����رار رف����ع المش����تقات النفطية 
الرف����ض ف����ي  أغل����ب  الس����احات الثوري����ة. وقالت 
مص����ادر) للتوعي����ة الثورية( بأن قبائ����ل في  منطقة 
س����نحان )ضبر خيره( قطعوا الطريق بأكوام التراب  
صب����اح أم����س الخمي����س احتجاج����ا على رفع س����عر 

المشتقات النفطية..
مجل����س الن����واب الفاقد الش����رعية لم يك����ن بعيداً 
ع����ن  ق����رار رف����ع جرع����ة  النف����ط، وفي نف����س الوقت 
شركاء الفس����اد وناهبو الثروات في مجلسهم الفاقد 
الشرعية يلعبون األدوار بتفنن ، لكن بنفس األدوات 
القديم����ة وم����ن المفارقات العجيب����ة أن رئيس كتلة 
المؤتمر الش����عبي العام سلطان البركاني كان األكثر 
ممانع����ة ف����ي رف����ع المش����تقات النفطي����ة ومطالب����ة 
حكوم����ة الوف����اق بتخفيض س����عر البت����رول، وإعادته 
إلى الس����عر الس����ابق 1500 ري�ال، فيم����ا دافع النائب 

اإلصالحي عبدالكريم الهجري ع����ن ق����رار الحكوم����ة
ولج����أت حكوم����ة الس����بت  إل����ى اخت����الق أزم����ة 
المش����تقات النفطية ورفع أس����عار السلع األساسية، 
م����ن أجل تقييد حركة الن����اس، غير مكترثة للتبعات 
الكارثية التي تفرضها هذه السياسات على الشريحة 
األكثر فق����راً في المجتم����ع، محاول����ة تحميلها أزمة 
خنق����ت االقتصاد وأنهكت المواطن، وأثرت بش����كل 
خطي����ر على فئ����ات عريضة من الفق����راء ومحدودي 
الدخل، في بلد يعيش نحو 43 في المائة من سكانه 
تحت خط الفقر، وتصل معدالت البطالة إلى 25 في 
المائة من إجمالي قوة العمل، بينما ال يتجاوز الحد 

األدنى لألجور مائة دوالر شهرياً.
ويؤكد بعض المراقبين  أن سياس���ية تجويع الناس 
وترويعهم يستخدمها ش���ركاء النظام كورقة سياسية 
في صراعاتهم، وال يقف أمر تجاهل الكارثة اإلنسانية 
على مكونات الداخل السياسي فحسب، بل المجتمع 
الدولي يتواطأ مع النظام ويحافظ على رموز الفساد، 
ويعمل على عرقلة مسار الثورة السلمية التي يراهن 
عليها اليمنيون كمخرج من األوضاع الس���يئة التي 

يعيشونها في مختلف جوانب الحياة.

وإس���قاط بقايا النظام، وصدح المش���اركون في المس���يرة 
بهتاف���ات تطال���ب بإقال���ة محافظ تع���ز حم���ود الصوفي، 
والعديد من وكالء المحافظة والمس���ئولين العس���كريين 
بالمحافظ���ة على خلفي���ة اتهامهم بالوق���وف وراء أعمال 
العن���ف الت���ي تعرض���ت له���ا المدين���ة، وراح ضحيته���ا 
العش���رات من الضحايا بين قتيل وجريح. و نددوا بتفاقم 
ظاه���رة االنفالت األمني الذي تعيش���ه المحافظة فى ظل 
صم���ت حكوم���ة  ما يس���مى بالوفاق وأجه���زة األمن، هذا 
وتشهد مدينة تعز بشكل يومي إطالق نار كثيف وانتشار 

للمسلحين بكثافة بمختلف شوارع المدينة.
وطال���ب بي���ان ص���ادر ع���ن تكت���ل ش���باب الث���ورة 
بمحاكم���ة  القيادات العس���كرية المتهم���ة بارتكاب 

الجرائم  ضد الثوار، وكل من يثبت تورطه في أعمال 
اإلبادة التي اس���تهدفت  محافظة تعز وأبناءها. كما 

ورد في بيان التكتل.
البي���ان اعتبر مج���زرة ال� 4 من إبري���ل العام 2011م 
دامي���ة بامتياز، قال: إنها فتحت للثورة آفاقاً في كل 
بي���ت، وتدعو في���ه األحرار من مختل���ف االنتماءات 

واألحزاب والمستقلين إلى نصرة الثورة. 
من جهتها  أكدت لجنة الحقوق والحريات بنقابة 
المحامين بتعز على أن الثورة مستمرة وأنها ال يمكن 
أن تفرط بدماء الش���هداء، وتعهدت بمالحقة القتلة 

مهما تحصنوا بالمبادرات والتسويات .
كم���ا طال���ب البي���ان برعاي���ة "أس���ر الش���هداء 
وبأهدافه���ا  بثورتن���ا،  تلي���ق  رعاي���ة  والجرح���ى 
العظيم���ة، وبتضحياته���م الجس���يمة، وتعوي���ض 
المتضرري���ن من االعت���داءات اآلثمة التي طالت 
محافظتن���ا األبي���ة، ودع���ا البي���ان إل���ى جعل تعز 
مدين���ة ب���ال س���الح، ومحافظ���ة مدني���ة تقهر كل 
المزايدي���ن المنزعجي���ن م���ن ثقاف���ة أبن���اء تعز، 
وتمدنه���م، كم���ا ق���ال م���ن جهتها أك���دت لجنة 
بتع���ز  المحامي���ن  بنقاب���ة  الحق���وق والحري���ات 
اس���تمرار الثورة، وعدم التفريط بدماء الش���هداء 
الت���ي قالت: لن تضيع، وتعهدت بمالحقة القتلة 
مهم���ا تحصنوا بالمب���ادرات والتس���ويات". وفي 
الحدي���دة نظم ش���باب الثورة  األربع���اء الماضي 
مسيرة جماهيرية حاش���دة  إحياًء لذكرى سقوط 
أول شهيدين الثورة الشعبية السلمية بالحديدة 

، وفي المساء أقيم مهرجان جماهيري .
وفي ذمار   بدعوة م���ن الملتقى للقوى الثورية 
نظم ش���باب الث���ورة بالمحافظ���ة  الثالثاء الماضي 
مس���يره ش���بابيه حاش���دة، مؤكدين  اس���تمرارهم 
ف���ي العم���ل الثوري   الس���لمي حتى اس���قاط كافة 
رم���وز النظ���ام الفاس���د وكل الق���وى العميلة التي 
رهن���ت البلد للخ���ارج ، كم���ا دعوا  كاف���ة القوى 
الثوري���ة الح���رة  الوق���وف صفا وح���دا وااللتفاف 
حول األهداف الثورية التي خرج الش���عب وقدم 
الش���باب التضحي���ات م���ن أجله���ا، فاليم���ن تم���ر 
بمرحل���ة حرج���ة وخط���رة وخاصة بع���د أن وضعته 
المبادرة الخليجية تحت الوصاية المباش���رة. كما 
خرجوا في مس���يرة حاش���دة الجمعة الماضية في 
يوم األرض مؤكدين مواصلة ثورتهم حتى إس���قاط 
النظام الفاس���د العميل وأنهم لن ينس���وا قضيتهم 
الرس���ول  مس���رى  أرض  األقص���ى  أرض  الكب���رى 

صلوات الله عليه وعلى اله.

التغيير بصنعاء، وليس لديهم عداوة مع أحد، 
من  العديد  تعرض  إل��ى  يشار  أس��ره��م،  وكذلك 
نتيجة  مستمرة  اعتداءات  إلى  الحركة  نشطاء 
ال��ث��ورة  م��ب��ادئ  على  وشبابها  ال��ح��رك��ة  ث��ب��ات 
الشعبية، المبادئ التي تخلت عنها اطراف في 

الثورة مقابل تقاسم غنيمة السلطة مع النظام 
وأسال  الساحات  في  الثورة  شباب  قتل  الذي 

الدم اليمني في الشوارع وعلى األرصفة.

يعتب���ر مهزل���ة واس���تخفاف بالش���عب اليمني، 
ولوال تواطؤ بعض القوى السياس���ية في الداخل 
و تس���ابقها عل���ى إرض���اء األمريكيي���ن به���دف 
االستقواء بهم إلقصاء خصومها السياسيين لما 

وصل حال اليمن إلى هذا الوضع المزري.
   كما نأمل أن تكون بعض األحزاب السياسية 
قد أدركت المخاطر الناتجة عن رفضها للشراكة 
الحقيقية واس����تقوائها بالخ����ارج طمعاً باالنفراد 
بالق����رار السياس����ي، ونعي����د تذكيرها ب����أن حجم 
التحديات الت����ي تواجه اليمن تحت����اج لتكاتف 
كل الق����وى عل����ى الس����احة دون اس����تثناء و هذا 
ل����ن يتحقق إال في ضل ش����راكة حقيقية وموقف 

واضح من التدخل األجنبي في البالد.

جعل  اليمن  في  لضرباتها  واشنطن  تصعيد  إن 
نفذ  التي  باكستان  مع  تتساوى  األخ��ي��رة  من 

األمريكيون فيها خالل هذا العام 10 ضربات.
قيادة  ف��ي  النخبة  ق���وات  إن  ال��ت��ق��ري��ر:  وذك���ر 
ل���وزارة  التابعة  المشتركة  ال��خ��اص��ة  العمليات 
الدفاع هي من تتولى ما يصفه البنتاغون ب�"سحق 
القاعدة في جزيرة العرب"، وهي نفس الوحدات 
صدام  العراقي)  الرئيس  على  القبض  ألقت  التي 
قتلت  التي  ال��وح��دات  نفس  أنها  كما  حسين(، 

وكيل محافظة مأرب )جابر الشبواني(.
ال��ق��وات  تستخدمها  ال��ت��ي  األس��ل��ح��ة  وب��ش��أن 
صواريخ  إن  التقرير:  قال  اليمن،  في  األمريكية 
أب��رز  ه��ي  العنقودية  بالقنابل  المحملة  ك��روز 
الطائرات،  استخدام  عن  فضاًل  األسلحة.  هذه 
هذه  إن  التقرير:  ويقول  طيار،  بدون  وطائرات 
وقاعدة  جيبوتي  في  قاعدة  من  تدار  العمليات 

"سرية" أخرى في دولة خليجية. 
هي  الصواريخ  ه��ذه  أن  إل��ى  التقرير  وأش��ار 
في   2009 ديسمبر   11 م��ج��زرة  صنعت  ال��ت��ي 
راح  وال��ت��ي  أبين  بمحافظة  المعجلة  منطقة 
ثبت  وق��د  شخصاً،  خمسين  حوالي  ضحيتها 
أن 14 فقط منهم مشتبهين باالنتماء للقاعدة 

بينما البقية مدنيون.
ن��س��اء ح��وام��ل، و22  ال��ت��ق��ري��ر: إن 5  وق���ال 
عائالت  و8  واح��د،  ع��ام  عمره  أصغرهم  طفاًل 
ال��م��ج��زرة،  قتلى  حصيلة  ضمن  ك��ان  ك��ام��ل��ة، 
اليمن  في  برلمانية  لجنة  أن  إلى  لفت  ال��ذي 
ال  مسئوليتها  تحمل  لم  لكنها  فيها،  حققت 
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خبر روته صحيفة األهالي وصححته الناس....!
كتابات ساخره

الملك  السيد/عبد  قام  فقد  بأصحابها  العمالة  تصنع  هكذا 
إلى سوريا لمساندة  أنصاره  بإرسال مئات اآلآلف من  الحوثي 
أفاد  وقد  األحرار،  السوريين  الثوار  ومواجهة  السوري  الجيش 
اسمه  عن  اإلفصاح  رفض  السورية  الثورة  في  مسؤول  مصدر 
أن الحوثيين قاموا بقتل اآلآلف من النساء واألطفال والعجزة 
المواد  دخ��ول  بمنع  قاموا  حيث  حلب  ومحاصرة  السوريين 
واض��ح  تحد  ف��ي  األط��ف��ال  وحليب  السكر  وق��ص��ب  الغذائية 
العشرات  وهدم  األسر  من  المئات  وتشريد  الدولي  للمجتمع 
الحوثيين  ش��راس��ة  ل��وال  أن��ه  المصدر  أك��د  ،كما  ال��م��ن��ازل  م��ن 
واستبسالهم في الدفاع عن النظام السوري لكان قضى الثوار 
اإلسالمي  والجهاد  الله  وحزب  ونظامه  األسد  على  السوريين 
وجميع حركات المقاومة اإلسالمية الفلسطينية العميلة إليران 

المعادية إلسرائيل الشقيقة
حلفائها  وتنادي  الفور  على  أمريكا  تتحرك  السياق  ذات  في 
ثم قرروا  الوضع  اجتماع طارئ وتدارسوا  إلى  واليمن  الخليج  في 
إرسال اآلآلف من اإلرهابيين إلى حجة وإلى كتاف بصعدة اليمنية 
دول  عدة  من  حشدهم  مهمة  تتولى  والتي  للسعودية  المحاددة 
والسعودية  وفلسطين  وباكستان  والحبشة  الصومال  رأسها  وعلى 

واليمن وغيرها وذلك لقتال الحوثيين وإيقافهم عند حدهم. 
الحوثيين  إيقاف  في  نجحت  قد  أمريكا  أن  مايبدو  وعلى 
الحوثيون  ق��رر  فقد  للقتال  سوريا  إل��ى  الذهاب  من  ومنعهم 
لمواجهة  وإبقاء عناصرهم  إلى سوريا  إرسال عناصرهم  إيقاف 
قوى الثورة اليمنية الشرفاء والقادمين من الحبشة والصومال 
والسعودية والواليات المتحدة األمريكية وغيرها إلسقاط نظام 
الحوثي  الملك  عبد  النظام/  زعيم  وترحيل  اليمن  في  العمالة 
قوية  فتلقى ض��رب��ة  لبنان  ف��ي  ال��ل��ه  ه��ذا ح��زب  أض��ع��ف  وق��د 
بأيدي الثوار السوريين كما قام جراء تلك الضربات باإلستغاثة 

بالحوثيين ولكن لم يجد منهم من يغيثه.
يستنجد  منزله  من  الثوار  اقترب  وق��د  اآلخ��ر  هو  األس��د  بشار 
بإيران ألن  يستنجدون  راحوا  أنفسهم  الحوثيون  ولكن  بالحوثيين 
األحباش  والسعوديين واألوباش وأشباه الرجال الشرفاء في اليمن 
يلقنوهم الضربات القاسية فالماليين منهم يقتلون كل يوم على 
وأمريكيين  وسعوديين  وأحباش  صوماليين  من  اليمنيين  أيدي 

والذي جاءوا لمساندة حزب اإلصالح اإلسالمي في اليمن
وبعد أن استيأس حزب الله واألسد من نجدة الحوثيين لهم 
أرسل  ب��دوره  وال��ذي  اليمن  في  الجنوبي  بالحراك  استنجدوا 
هؤالء  ولوال  سوريا  ثوار  لقتال  سوريا  إلى  أنصاره  من  الماليين 
الثوار  زعيم  تعيين  ولتم  وسوريا  الله  حزب  على  القضاء  لتم 
ولكان  وإسرائيل  وال��ق��دس  ولبنان  لسوريا  زعيماً  السوريين 
يهوداً  ولتعايشوا  إسرائيل  مع  ال��دول  هذه  يوحد  أن  استطاع 

ومسلمين جنباً إلى جنب بسالم.
لكن ثوار سوريا لم ييأسوا فقد أرسلوا برقية عاجلة إلى زعيم 
الثائر/  المجاهد  الرئيس  واألمريكيين  والمسلمين  اإلس��الم 
أوباما حسين وإطالعه بما قام به أبناء الحراك من قتل لألطفال 
والنساء والعجزة في حلب فدعا إلى اجتماع طارئ لوالته والة 
أمريكيين  جنود  إرسال  قرروا  بدورهم  والذي  المسلمين  أمور 
معقل  اليمني  الجنوب  واحتالل  وشيراتون  العند  قاعدة  إلى 
أمريكا  قامت  المندب،  كما  باب  على  والسيطرة  الحراكيين 
بنشر بارجاتها في البحار اليمنية والتحليق بطائراتها في أجواء 
اليمن وذلك لمحاصرة الحراك والحوثيين وحتى التمدهم إيران 

أو تزودهم بأسلحة دمار شامل....
الصفوي  الفارسي  بدهائها  استطاعت  إي��ران  أن  العجيب 

تدريب عناصر الحراك في مصر معقل اإلخوان المسلمين...!
﴿وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون﴾

)الحوثيون يقاتلون في سوريا وإيران تدرب عناصراً من الحراك الجنوبي في مصر للقتال في سوريا....!(

}-|  ناصر صالح جبران    |-{

تبدو ثورتنا الشبابية الشعبية السلمية في اليمن في أحد وجوهها ومآالتها 
كما لو كانت حرباً وضعت أوزارها ب� “ُصلح” ، وجاء دور تقاسم الغنيمة 

بين المتصالحين ..
احتالل  شركاء  ن��رى  ونحن  ال��ذاك��رة  إل��ى  تعود  نفسها  94م  ح��رب 
الجنوب والذين اقتسموه كغنيمة واقتسموا الحكومة بعد الحرب 
الشكلية  اإلض��اف��ات  بعض  م��ع  عينهم  فهم  ال��ي��وم  فنستحضرها 

يتقاسمون اليوم غنيمة الثورة .
ذاته  الوقت  وفي  مشيراً  أن وصل  إلى  ترقية صالح  إلى  أدت  94م  حرب 
أسهمت في ترقية عبده ربه منصور هادي ليصل إلى وزير دفاع فنائب 
شكلي لرئيس الجمهورية ، وثورة الشباب أدت إلى ترقية صالح إلى رتبة 
ترقية  إلى  الرئيس” كما أدت  العالم من قبل “رئيس  لم يعهدها  جديدة 
المتوافقين فكلنا  .. ال تسألوني عن  توافقياً  ورئيساً  هادي ليصبح مشيراً 

نعرفهم .. المهم أن أصحاب الثورة الحقيقيين ليسوا فيهم وال منهم .
التي تمضي  والمحاصصة  الوزارية  الحقائب  الغنيمة ال تشمل فقط  هذه 
على قدم وساق ، حتى على مستوى مدراء مدارس في المدن واألرياف 
بل تشمل كل شيء بمافي ذلك مساعدات الجرحى والمعاقين التي ُتسرق 
هنا وهناك والملفات التي تتضمن تقاريرهم الطبية تطير من بلد إلى آخر 
فيما أصحاب الملفات والتقارير يتطايرون من مستشفياتهم بدون عالج 

وال رعاية وهنا في القاهرة الكثير من الشواهد التي رأيتها بأم عيني .
كل يوم نسمع كثيراً عبر مختلف وسائل اإلعالم عن أهداف الثورة الشبابية 
السلمية وكل يوم نكتشف بأننا إما نجهلها أو ال نستطيع إلى توصيفها سبيال 
الثوار كما بعض الساسة  .. وفي هذا السياق يتداخل الجدل فتجد بعض 
لديه أكثر من موقف إزاء قضية واحدة وهذا ما يفسر الفشل اإلجرائي الذي 
رافق مسيرة الثورة في عامها الماضي .. وأقول فشل إجرائي ألن الثورة لم 
تنتصر ولكنها باقية وماثلة وألنها كذلك يشعر الثورجيون ودعاة االنضمام 
إليها وحمايتها وامتالكها باإلحباط بعد أن انكشفوا ووقعوا على مؤامرة لم 
يتمكنوا بعد من تمريرها ويضطرون إلى اإلتصال بالسفير األمريكي في كل 
شاردة وواردة وبدوره يقدم تصريحات ال مسؤولة فيضطر البيت األبيض ألن 

يبتعث جفري فيلتمان لينضم هو اآلخر إلى زبائن 

بكافة  النظام  إسقاط  لعام كامل وفشلها في  الثورية  التجربة  أن  أحسب 
ثالثة  ط��وال  صالح  نظام  أرساها  التي  الرذيلة  مرتكزات  إلى  عائد  رم��وزه 
عقود مضت .. األزمة األخالقية التي اتكأ عليها في بقائه واستمراره حتى 
اللحظة والتي أنتجت لنا بالطجة في كل صفوف المجتمع .. رأيناهم في 
الساحات وفي صفوف األحزاب وقياداتها وحتى في الوسط الديني يوجد 

بالطجة وإال لما تحول صالح إلى إمام جامع .
وعليه فإن هدف الثورة األساس يكمن في استعادة الفضيلة لبلد اإليمان 
والحكمة وباستعادتها يسقط نظام الرذيلة بكافة بالطجته ، والثورة وحدها 
من توفر فرصة الخالص واالنعتاق وألجل ذلك فإن ثمة ثالث أولويات أمام 

الثورة في عامها الثاني:
أشكال  مختلف  عن  والبحث  والحرية  التغيير  ساحات  صمود   : األول��ى 
بقية  وتحقيق  النظام  إس��ق��اط  حتى  ال��ث��ورة  استمرارية  لضمان  ال��دع��م 

األهداف بمافيها رفع الوصاية الخارجية وبلوغ الدولة المدنية الحديثة
يتأّتي إال بإمضاء  العام المنصرم وهذا لن  الثانية : االستفادة من أخطاء 
ثورية  ثقافة  يومياتها فمن دون  بكل  الثورة  ثورية تصاحب مسيرة  ثقافة 
ولن  قاصرة  السلمي  التصعيد  وسبل  الحاكم  هو  الوعي  تزييف  سيبقى 

نحقق الدولة المدنية والثورة الثقافية التي نحلم بها مستقباًل .
أنه  الوطني على  الحوار  السياسية واستخدام  التسويات  : رفض  الثالث 
كلمة حق يراد بها باطل واالستعاضة عن هذا الحوار المرفوض تبعاً لرفض 
بحوار  عنها  المنبثقة  الوفاق  وحكومة  واستحقاقاتها  الخليجية  المبادرة 
الجنوبي  بالحراك  المتمثلة  الحقيقية  ورواف��ع��ه  التغيير  ق��وى  بين  آخ��ر 
الملتزمة  ال��خ��ارج  معارضة  م��ع  وال��ت��ش��اور  والحوثيين  ال��ث��ورة  وش��ب��اب 
بخيارات الثورة ، على أن يفضي هذا الحوار إلى نتيجتين هامتين إجرائياً 

لبلوغ نتيجة هامة موضوعياً :
الثورة  لقيادة  مرجعية  تشكيل   : في  تتمثالن  اإلجرائيتان  النتيجتان 
الشبابية على مستوى كافة الساحات ، وتأطير اصطفاف ثوري وسياسي 

واسع وعريض بين مختلف مكونات التغيير في اليمن .
وأما النتيجة الموضوعية الهامة بعد هاتين اإلجرائيتين ، فهي أن الثورة 
والذي  أهدافها  تحقيق  على  القادر  والميداني  السياسي  حاملها  ستجد 

سيفرض إرادة الثورة كأمر واقع وسيعيد الثورة المضادة إلى قمقمها ..

إعادة تعريف الثورة .. إنها ليست حرباً وغنائم
}-|  اسكندر شاهر    |-{



من  أو  النظام  من  االخ��ر  للنصف  البشعة  القمع  آل��ة  ت��زال  ال 
ون انفسهم بحراس الثورة، ُتنزل بالشعب اليمني صنوف  ُيسمُّ
االرواح  وتحصد  وال��دم��ار،  وال��خ��راب  والقتل  االذى  ان���واع 
البريئة، وتحرق المخيمات، وتختلق االزمات ألكثر من سنة 
كاملة، أمام سمع العالم وبصره، بينما يبقى االحرار والشرفاء 
صابرين بعزِةِ وإباء، مما يبعث االمل في اقتراب النصر، بقرب 

زوال عسكر البطش واالستبداد..
ولكن ما يدهش المرء أن يرى رغم ذلك كله االنظمة الفاسدة 
والعميلة التي اتت من سفاح وذلك الختالئها باألجنبي حيث 
ويتواطأ  البلد  بمقدرات  يعبث  ولد غير شرعي  نتج من هذا 
سراً وعلناً مع دول الكفر واالستعمار للحفاظ على مصالحهم..
ايام  قبل  الثقيل  ال��وزن  من  لوزير  اعتراف  من  سمعناه  وما 
عن وتواجد مارنز امريكي في صنعاء بُحّجة حماية السفارة !! 

حمايتها ممن ؟؟؟؟
وكذلك بوجود تنسيق امني عالي المستوى بين حكومة الوفاق 

والواليات المتحدة االمريكية وذلك لمكافحة االرهاب..
المساعدة  االمريكيين  أصدقائها  من  الحكومة  هذه  ومطالبة 
واالمكانيات  الخبرة  يمتلكون  االرهابيين كونهم  مواحهة  في 

التي ال تتوفر لديها.
أمريكي  جيش  بوجود  كبير  لرجل  العلني  االعتراف  هذا  إن 
االمريكية،  الحكومة  مع  وثيق  أمني  تنسيق  وبوجود  مرابط، 
كان  إذ  ب��ال��ذات،،  المرحلة  ه��ذه  ف��ي  خطيرا  م��ؤش��را  يعتبر 
المشين  النوع  على  يتكتمون  القداما  اليمنيون  المسؤلون 
من العالقات الغير شرعية وكانوا يحاولون التستر علي عمل 
االمن  عناصر  او   CIA ال���  رجال  فيه  يشارك  أمني  أو  سياسي 
وماشاكل  والمتخصصين  بالخبراء  ون  ُيسمُّ من  او  االمريكيين 

ذلك من مسميات..
في  امريكيين  ام��ن  رج��ال  بوجود  اليمني  االع��ت��راف  ه��ذا  إن 
والتدخل  وباالخص صنعاء  اليمنية  الجمهورية  أراضي  داخل 
المباشر في شؤن اليمن الداخلية يوحي بأن هذه الحكومة قد 
بلغت ذروتها لالنباح والعمالة والعهر السياسي،، وهذا ماكنا 
نراه من تفقد وزيارات متتالية لبعض االطراف السياسية من 
الفعلي،،  اليمن  ))حاكم((  باالحرى  أو  االمريكي  السفير  قبل 
ايضا كل هذا يكشف عن عالقات خطيرة بين حكومة النفاق 
العالقات  ه��ذه  يتبعليست  التتمه....  االمريكيين..  وبين 
وحدها هي االخيرة بل هي قطرة في بحر واسع من العالقات 
الحياة  تشمل جميع جوانب  باالجنبي  واالختالء  الغيرشرعية 
االمنية  عن  فضال  والتعليمية،،  واالقتصادية،،  السياسية،، 

والتجسسية..
ومنذ  الوفاق  بحكومة  المسّماه  المصنعة  الحكومة  هذه  إن 
هدم  ِمْعوُل  تكون  لكي  المستعمرون  أربابها  أوجدها  نشأتها 
فّعال لهم في تدمير الشعب اليمني بأكملة. ومن ثم لتكون 
اليمن  بناء  الع��ادة  الشرفاء  العاملين  وج��ه  في  ك��أداء  عقبة 

الواحد الحر الشامخ..
إن الفتنة اليوم هنا هي ما تخطط له دولة االحتالل االمريكي 
من  أهله  بين  الدماء  من  بحر  في  اليمن  الغ��راق  سعيها  في 

وافغانستان  العراق  في  سابقا  فعلت  كما  االصناف  مختلف 
وفلسطين ولبنان،، وتفعله اآلن في سوريا وليبيا والبحرين... 
ويعاونها في مخططها القذر بعض الدول العربيه المتصهينه 
وهي معروفة جيدا لكل متابع لالحداث التي تجري في البالد 
العربيه،، هذا إضافة الى عبيد امريكا الجدد الذين يظهرون 

للمأل أنهم ملكيون أكثر من الملك !!!!
وتئييس  الصمود،،  روح  قتل  هي  والنصارى  اليهود  فأهداف 
ابناء االمة من كل العمل الذي يقوم به المخلصون من ابنائها 

للتغيير الحقيقي والجذري..
ف��ي،،  ويتلخص  كبير،  االم��ة  اب��ن��اء  م��ن  المخلصين  دور  إن 
تكثيف العمل الالزم لتوعية الساحة اليمنية، والضرب على 
كانوا  لو  حتى  للناس  وكشفهم  ونبذهم  بالنار،  الالعبين  يد 
العاملين  ُقّبعات كبيرة ولحًى كثيفة ويتوجب على  اصحاب 
بإخالص ان يمارسوا واجب االمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

مهما كانت الظروف والعقبات،،،،
أن صد الفتنه،، وكشف عورة المتأمركين ال ينفصالن بل يكمل 

بعضها بعضا،،
والنصارى  اليهود  كيد  رد  في  المخلصون  ه��ؤالء  وسينجح 
النوايا،،،، وعندما  الله ونصره مع صدق  الى نحورهم بتوفيق 

يمارس المخلصون دورهم بقوة وثبات على الحق..

أفادت مصادر مطلعة  لموقع أنصار الله أن السفارة األمريكية بدعم 
من )USAID( عن طريق وزارة التخطيط وبرنامج األمم المتحدة تقوم 
العاصمة  في  اليمن  شباب  من  المحدود  الدخل  ذوي  باستهداف 
صنعاء عن طريق إغرائهم بمبالغ رمزية والب توب ودورات انجليزية 
مقابل تقديم تقارير ميدانية  عن عدد األسر والحارات واحتياجاتهم 
والتعليمية  الغذائية  ال��م��واد  ف��ي  نقص  م��ن  األس��ر  ه��ذه  تعانيه  وم��ا 
من  لتتمكن  محيطه  في  يعمل  كل  الجوانب  من  وغيرها  والصحية 

أن  يعني  ال  طبعاً  العمل  وه��ذا  المجتمع،  عن  التفاصيل  أدق  معرفة 
السفارة األمريكية وإدارتها في البيت األبيض تريد أن تقدم المساعدة 
تجسسية  بعملية  تقوم  أن  تريد  إنما  المظلوم،  لشعبنا  العون  وي��د 
فينا  والضعف  القوة  ومكامن  حياتنا  تفاصيل  أدق  خاللها  من  تعرف 
ليتسنى لها بعد ذلك معرفة الطريقة واألسلوب الذي تدخل به اليمن 
وتستعمره سياسياً واقتصادياً وعسكرياً بعد أن تكون قد استطاعت أن 

تحولنا إلى مجتمع ممسوخ ال قيم لنا وال مبادئ أو قيم.

فيما أنصار الله يستعدون إلحياء أسبوع الشهيد تكريماً وتعظيماً 
لما قدمه الشهداء من تضحيات واستبسال وفداء من أجل تحرير 
الوطن من زمر الجور والطغيان والفساد والمواطن من االضطهاد 
واإلذالل الذي كان واليزال يعانيه كل مواطن يمني حر أولئك الذين 
كان لهم السبق في إحياء روح الصحوة في األمة اإلسالمية عامة 
التضحية في  الهمم وبعث روح  اليمني خاصة، وإيقاظ  والشعب 
النفوس من جديد، وقد كان لشهداء صعدة السبق في ذلك، فهم 
رواد التغيير بال منافس، وقادة التحرر بال منازع، رفضوا الضيم، 
عندهم  فهان  أنفسهم،  في  الله  عظم  للشهادة،  نفوسهم  فتاقت 
األصنام  تلك  ي��رون  ما  إال  الناس  ي��رون  ال  يعبدون،  كانوا  فراعنة 
التي ظلت تعبد ألعوام طائلة، ال يجرؤ أحد أن يتكلم عن ظلمهم، 
وغطرستهم خشية من بطشهم وخوفاً من بغيهم الذي ال يبِق وال 
الفرعون أجاب، وخائف  إذا دعاه  أعمى،  بين طائع  والناس  يذر، 
جاءوا  المسلمين،  بأمور  يهتم  ال  وجاهل  مسجون،  وثائر  مغمور، 
والكون ليل صامت، فانتفضوا على صمتهم؛ ليستيقظ األنام من 
سباتهم فصب عليهم الفراعنة سوط عذاب، هدموا على رؤسهم 
يبعثرها  وأجسادهم  تتطاير،  ونساؤهم  تسيل،  فدماؤهم  الديار، 
فينطلقون  متفحمة،  جثٌث  وأطفالهم  أش��الء،  وج��واً   ب��راً  القصف 
شجاعة،  بكل  الدمار  أنقاض  تحت  ومن  القصف،  رك��ام  بين  من 
واستبسال؛ ليقاوموا صلف الطغاة، فيقدموا أرواحهم رخيصة في 

سبيل الدفاع عن الكرامة، والحرية واألمة المستضعفة.  

وبنفس  ممنهجة،  ق��ذرة  إعالمية  حملة  وج��ود  المؤسف  فمن 
صالح    استخدمها  التي  القديمة  واألدوات  واألص���وات،  األق��الم 
لتشويه سمعة أنصار الله، وبدون ذنب سوى أنهم رفضوا المؤامرة 
الخليجية، وكان األولى بمخالفيهم، خاصًة من أصبحوا في السلطة 
نحن  ما  إلى  الشعب  أوص��ل  ال��ذي  صالح  بمنطق  يتعاملوا  ال   أن 
فيه من انحطاط على جميع المستويات، فلغة التخوين والتكفير 
بال  لكل مخالف  التهم  توجيه  أن  الكريم، كما  أخالق  ليست من 
والشخصية  الفردية  المصالح  بعض  لتحقيق  حساب؛  وال  ع��دد 
يعود  ال  والدعايات  الشائعات  فبث  األح��رار،  أخ��الق  من  ليست 
بيت،  إلى كل  السلبي  أثرها  بل سيصل  بعينها،  ضررها على جهة 
وأول من سيكتوي بنارها هم من يعملون على تلك المشاريع، ومن 

هنا ندعوا الجميع إلى  التعقل، والوفاء لدماء الشهداء.
وإجرام  وأبناؤها من وحشية،  له محافظة صعدة  تعرضت  ما  إن   
ممنهج من قبل أكثر من طرف داخلي تمثل في نظام صالح، ومن 
تحالف معه حينها ممن استطاع جرهم  إلى مشاركته في العدوان 
على صعدة والمناطق المجاورة لها بواسطة زيف إعالمه المضلل 
شنها  حروب  ست  خالل  الحقائق،  تزييف  خالل  من  والمخادع  
الذين رسمت دماهم  العظماء  العميل عليهم، مثل هؤالء  النظام 
الزكية خط الثورة بحمرة تتوهج عزة، وتفوح حرية يستحقون كل 

التعظيم والتمجيد.

إذا ما بحثنا عن عنواٍن واضٍح ألسلوِب الحكِم خالَل العقوِد 
األخيرِة فلن نجَد أفضَل من "االستحواذ" عنوانا لذلك، فتحَتُه 
سعى الظالمون إلى الهيمنِة على مقدراِت األمِة ليسخروها 
ذاك  دون  يحوُل  من  كِل  على  والقضاِء  بقاِئهم  خدمِة  في 

البقاء..
انصياِع  بفعِل  المستحِوِذين  نفوُذ  تعاظَم  الفترِة  تلك  خالل 
فرعون  ق���وِم  ك��ح��اِل  للظالمين  الشعِب  أب��ن��اِء  م��ن  الكثيِر 
تعالى  اللِه  فاستحقوا وصَف  ُيطيعونه،  هذا  ومع  يستخُفهم 
بالقوِم الفاسقين، فيما استحَق الكثرُة من شعِبنا لقَب  لهم 

الشعِب "الَعرطة"، لقبولِهم استخفاَف الظالمين بهم.
� مارسوا كَل فنوِن  � وألجِل بقاِئهم  أَن الُمستحوذين  صحيٌح 
الظلِم لمحاصرِة الوعي َووأِد األمل، فعاقبوا وعذبوا، وهددوا 
وشردوا، وحاربوا وكبلوا، وحاصروا وكابروا، وماطلوا وقاتلوا، 
ما قد َيعُدها الَمعروطون ُمسوغاٍت ُتبرُر عدَم صموِدهم أمام 
عملياِت الترهيِب والترغيب التي مورسْت بحقهم، لكن هل 
الشعبية  الثورِة  تفجِر  بعد  قائمًة  المسوغاُت  هذه  مازالت 

السلمية قبل أكثَر من عام ؟!
اليمني  المجتمع  ص��ورِة  َرس��ِم  في  الَمعروطون  ش��ارك  لقد 
خال  ما  الطموح،  ُمعتمَة  اإلرادِة  س��وداوي��َة  لعقوٍد  فبدْت 
جوانب مضيئة في بعِض ُمربعاِتها كانت تشي بأنَّ ثمَة وعياً 

قادراً على الصموِد وبصيَص أمٍل ال ُيمكن حجُبه..
واس��ع��ًة  ت��ح��رٍك  م��س��اح��َة  لتمثَل  اليمنية  ال��ث��ورُة  وج���اءت 
عدِة  طواَل  المستحوذون  أقصاُهم  الذين  األح��راِر  لليمنيين 
فتمكنوا  التغيير،   ينشدون  الذين  الُمهمشين  لكِل  عقود، 
خاللها من تقديِم رؤاهم السياسية والثقافية التي لم ُيسمْح 
في  الفاعلِة  بالمشاركِة  أنهم  إذ  السابق؛  في  بتقديِمها  لهم 
طَبَعها  ا  عمَّ ُمغايرٍة  صورٍة  نقِل  من  نوا  تمكَّ التغيير  ساحات 
اإلعالُم اليمنُي الحكومُي والحزبُي في ذهِن الشعِب عنهم، 
واإلعجاب  بالقبول  األح��رار  تحركاِت  الشعُب  قابَل  حيُث 
لتحقيق  مكتملًة  وحلوالً  للتغيير  صادقًة  رؤًى  تحمُل  كونها 
من  يتحررون  تجعُلهم  المجتمع  بمستوى  ُمشرفٍة  انتقالٍة 
وص���ِف "ال��ع��رط��ة" إذ أن��ه��ا تضمُن ل��ه��م  ال��ح��ري��َة وال��ع��دال��َة 
ُن الشعَب من  والمساواَة وتوُفر مناخاً ديمقراطياً سليماً يُمكِّ

ِخدمة وطِنه.
إال  النظام  إسقاِط  شعاِر  بشأِن  انقسَم  قد  الشعُب  وإن كان 
رؤى  به  جاءت  الذي  التغييِر  شعاِر  حوَل  بكامِله  التقى  أنه 
السياسيُة  القوى  ُتترجَم  أن  المنطقُي  وك��ان  الُمهَمشين، 
المعارِضُة قبَل الحاكمِة والُموالية اتفاَق الشعِب على أرِض 
َملكيًة  كانت  فقد  لألسف،  يحُصل  لم  ذلك  أنَّ  إال  الواقع، 
أكثَر من الَملك ووقفت سداً َيحوُل دوَن تحقِق ُحلِم اإلجماِع 

الشعبي.

وهو ما أثاَر تساؤالٍت عدة لدى أبناِء الشعِب عن سرقِة الثورة 
الثوار،  السياسيُة  القوى  حاصرِت  من  فلمصلحة  اِقها،  وُسرَّ
وألجِل من تنازلْت عن أهداِف الثورة، وألي غايٍة حالْت دون 
اكتماِل ُحلم اليمنيين الذين كانوا قاَب قوسين أو أدنى من 

تحقيقه؟
قد يقول قائل: إن جزءاً من التغييِر قد حدث، لكَن الشعَب 
المتطلَع للتغيير بات يشعُر بأن هذا القوَل ما هو إال طعنٌة 
في الظهِر بخنجِر أحزاب المشترك، فبعد انقضاِء عاٍم كامٍل 
� وإْن  من الثورة ُيدرُك الشعُب أن النظاَم ما زال على حالِِه 
على  أشهٍر  خمسَة  وأن  خاصًة   � السياسة  فرقاُء  فيه  تشارَك 
حكومِة ما يسمى الوفاق لم تأِت بجديٍد على صعيِد التغييِر 
التنفيذية  والسلطة  للرئيس،  رئيساً  صار  فصالح  الحقيقي، 
)البرلمان(  التشريعية  والسلطة  المؤتمر،  بيِد  فعلياً  مازالت 
أُعيد  القضائية  والسلطة  الراعي كما كانت،  يقوُدها  مازال 
العسكرية  المؤسسة  بالسماوي ذاِته على رأِسها، و  تعييُنها 
مازالت تحت قبضِة علي محسن وأحمد علي ويحيى  صالح 

وطارق وعمار..
ُمرَتهناً  وص��اَر  الِسرِّ  في  للخارج  ُمرَتهناً  كان  الوطني  القراُر 
ُتنتهك  كانت  السيادُة  الَعلن،  في  الخليجية  بالمبادرة  لُه 
بتنسيٍق َحذٍر من ِقبل النظام خشيَة الوقوِع في َحرٍج أمام 
اليوَم على  تعتيٌم إعالمي وها قد صارت  الشعب فيواكُبها 
بأن  األميركي  السفُير  فيها  ُي��ص��رُح  ل��درج��ٍة  ومسمٍع  م��رأى 
اليمنيون  الساسُة  التعاون األمني صاَر أفضل، كان  مستوى 
المهمَة  فسلموا  اليوم  أما  بأنفِسهم،  دستوَرهم   ُيصيغون 

لخبراَء أجانب وجعلوا اليمَن تحت الوصاية أكثر.
عن  باحثاً  يستمُر  حين  الشعب  ه��ذا  لكن  عديدٌة  المآخُذ 
إجاباٍت أكثر تحلياًل لتساؤالِته حول وقوِف أحزاِب المعارضِة 
في وجِه الثورِة والشعب لن يكوَن بمنأى عن إدراك حقيقِة 
سيطرِة الوجِه اآلخِر للنظاِم على تلك األحزاب، نعم إنه حزُب 
اإلصالح شريُك المؤتمر في الَعلِن حيناً والخفاِء أحياناً أخرى 
طوال العقدين الماضيين، لكنه سيواجه صعوبًة في التوصِل 
إلجابٍة عن تساؤٍل هو: كيف ألحزاٍب داخل اللقاء المشترك 
عليها  واإلصالُح  المؤتُمر  ومارَس  واإلقصاَء  التهميَش  عانت 

صنوَف االستحواذ أن ترضَخ لهيمنِة األخيِر على قرارِها؟
صفَة  إن  بالقول  متواضعة  مساعٍدة  تقديَم  هنا  ُيمكنني 
أح��زاِب  إل��ى  الشعِب  من  يبدو  انتقلت كما  قد  "ال��َع��رط��ة" 

المشترك الُموالية لإلصالح..
وبهذا تكوُن هي الُمسَتخفُّ بها، وهي الُمالمُة أمام الشعِب 
الُمستحوذين  المتمثلِة بتمكيِن  التاريخيِة  الغلطِة  عن هذه 
َر أن ُيغيَر واقَعُه  من الصموِد فترًة أطوَل أمام طُوفان شعٍب قرَّ

ِبحق، وإن غداً لناظره قريب.

النفط  شركة  طريق  عن  بالوفاق  يسمى   ما  حكومة  أعلنت 
المشتقات  أس��ع��ار  زي���ادة  ع��ن  ال��م��اض��ي  األرب��ع��اء  اليمنية 
العام  السابقة  الحكومة  أقرته  غير رسمي  رفع  بعد  النفطية 
الماضي. وال فرق بين الحكومة السابقة والحالية، فكلتاهما 
لتر  سعر  أن  الشركة  وذك��رت  واح��دة،  سياسة  على  تسيران 
البنزين سينخفض إلى 125 رياالً بدالً عن 175 ليصبح سعر 
ولتر   .2500 )ال��دب��ة(  لتراً  العشرين  ذات  البنزين  صفيحة 
)الدبة(  سعر  ليصبح  ري��ال  مائة  إلى  الكيروسين  أو  الديزل 

صفيحة الديزل 2000 رياالً.
وكانت الحكومات السابقة قد تعهدت بالعمل على تخفيض 
متدرج  بشكل  أس��ع��اره��ا  ورف���ع  ل��ل��وق��ود  الحكومي  ال��دع��م 
أدوات  من  أداة  هو  ال��ذي  الدولي  البنك  لضغوط  استجابة 

أميركا للسيطرة بالمنطقة.
القانونية  غير  الزيادة  على  حساباتها  الوفاق  حكومة  اعتمدت 
وانتهجت  الصحيحة،  والتسعيرة  للقانون  مخالفة  والتي كانت 

تقوم  التي كانت  وخططها  سياساتها  في كل  صالح  نظام  نهج 
بالموت  "خ��ّوف��ه  سياسة  واستخدمت  والتضليل،  المكر  على 
غير  ال��زي��ادة  باستمرار  المواطن  خوفوا  فقد  بالحمى"   يرضى 
القانونية ليرضى بالزيادة الظالمة التي أعلنتها حكومة باسندوة.

إننا يجب أن ندرك الحقائق اآلتية :
وسياسة  وشاكلة  على طريقة  تسير  الحالية  الحكومة  إن   -1
الحكومات السابقة، الجرع هي الجرع، الجباية هي الجباية، 

الخطبة الخطبة والجمعة الجمعة، والمواطن زبون.
2-  إن ما أوهمونا به من تغيير تحت مسمى حكومة وفاق 

إنما هو تقاسم لمصالح آنية أنانية.
هي  الحالية  والديزل  البنزين  تسعيرة  في  المغالطة  إن   -3
الجديد،  القديم  صالح  نظام  في  تنتهج  التي كانت  نفسها 
فقد تمت الحسابات على نفس المعادلة الحسابية السابقة:
سعر لتر البنزين = )السعر الدولي بالدوالر + ضرائب السيارات+ 

ضريبة الدخل + عوائد المالية + تكاليف النقل والتسويق(.
كل المبالغ السابقة تضاف على المواطن الغلبان، فلو دققنا 
أساس  على  الحساب  يتم  أنه  لوجدنا  السابقة  المعادلة  في 
أن النفط )اليمني( مستورد، وأن المستهلك )أجنبي( وليس 

يمني، وأنه ليس مالكاً للثروة، أو شريكاً فيها، كما قال الرسول 
 : ثالث  في  شركاء  "المسلمون  وسلم  وال��ه  عليه  الله  صلى 
وليس  زبون  فالمواطن   " حرام  وثمنه  والنار،  والكأل،  الماء، 
شريكاً في الثروة، وال هو من رعايا الدولة، بل هو من خارج 
الحدود، والثانية : إنه يحسب الدوالر وليس بالريال، وبعدها 
لتر، وكلما زاد استهالك  السيارات على كل  تضاف ضرائب 
المواطن من البنزين زادت الضريبة عليه، وعمل هذا بشكل 
خطير، بدالً من الالصق الذي كان يوضع على زجاج السيارة 
ب� 2000ريال في السنة، وأصبح المواطن يدفع من 11000 إلى 
120000 رياالً سنوياً ضرائب سيارته، ثم تؤخذ ضرائب دخل، 

وعوائد المالية، وال ندري ما هي عوائد المالية ؟!
وإذا ما أضيف إلى اللتر تكاليف النقل والتسويق، التي تتم 
التي  وشركائهم،  المتنفذين،  وشاحنات  قاطرات،  قبل  من 
بلغت سنة 2009م 3 مليار ريال، وكل هذا يضاف على سعر 

اللتر حسب المعادلة الحسابية السابقة.
فمثاًل :لو أن سعر اللتر بالدوالر 35 سنتاً )0.35 دوالر( والصرف 
رياالً   1.5 للتر  السيارات  وضريبة  ري��االً،   210 للدوالر  بالريال 
وضريبة الدخل 1 رياالً، وعوائد المالية 3 ريال، وتكاليف النقل 

والتسويق 3 ريال، وبتطبيق المعادلة السابقة:
سعر اللتر = 0.35×210+1.5+1+3+3 = 73.5+1.5+7 = 82 رياالً 

إذاً سعر الدبة = 82 × 20 = 1620 ريال. وكان النظام السابق يبيعها ب� 
1500 ريال و يدعي أنه يقدم دعماً بمئات المليارات من الرياالت.

إُذا، إذا طبقت حكومة الوفاق ما كانت تسير عليه حكومة 
صالح فهكذا تمت الحسابات الظالمة.

وفي كلتا الحالتين الحسابات ليست على أسس صحيحة، واألصل 
أن نعتبر النفط ملكية عامة، والمواطن شريك في الثروة وليس زبون، 
وتتم الحسابات على : يتم حساب تكاليف التشغيل من استخراج 
ونقل وتكرير في المصافي للنفط الخام، ثم يوزع الباقي على عدد 
اللترات، ويحسب سعر اللتر، وأن ال تضاف ضرائب السيارات إال مرة 
واحدة، وليس كلما عبئ المواطن بنزين، وأن تحذف عوائد المالية، 
طريق  عن  المشتقات  نقل  ويتم  اللتر،  ثمن  من  الدخل  وضريبة 
المتنفذين  النفط وليس عن طريق قاطرات وشاحنات  أنابيب نقل 
وشركائهم، وبالتالي سوف يصل ثمن دبة البنزين إلى أقل من 1000 
ريال، ويستحقها المواطن؛ ألن الثروة ثروته والبلد بلده، وبعيداً عن 

جرع البنك الدولي وأميركا، وناقالت المتنفذين وشركائهم !!!

زيادة أسعار المشتقات النفطية بين المكر والتضليل والجرع الجديدة !!

ماذا تنتظرون بعد كل ما يحدث
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هيئة استكشاف وإنتاج النفط

االستحواذ.. داللة بقاء النظام
}-|  هاشم شرف الدين   |-{

أمريكا تخلط العسل بالسم باستقطابها للشباب 
لتنفيذ عمليات تجسسية داخل المجتمع اليمني

)الشهادة تسقط الطغاة وتصنع النصر (

؟!


