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الثورة في اعتداء جديد للفرقة 5 جرحى من شباب 

المكتب اإلعالمي للسيد عبد الملك يدين جريمة االقتحام

 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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شهدت العاصمة صنعاء االثنين الماضي مسيرة احتجاجية 
السيادة  ينتهك  ال��ذي  األمريكي  بالتدخل   تنديدا  ح��اش��دة  
اليمنية  ويتجاوز حدود التعامل بين الدول إلى فرض الوصاية .

المسيرة التي شارك فيها اآلالف من شباب الثورة انطلقت 

من ساحة التغيير متجهة نحو مقر السفارة األمريكية بمنطقة 
شيراتون طالبت بطرد السفير األمريكي من اليمن الذي تجاوز 
سفراء  على  يجب  التي  الدبلوماسية  واألع��راف  البروتوكوالت 

الدول احترامها.
وندد شباب الثورة بسياسة الواليات المتحدة األمريكية في 

البلدان العربية ومواقفها المتناقضة مع مطالب الشعوب التي 
تنادي بالحرية وتستهدف الشعوب وتنتهك سيادة الوطن.

المصالح  واستغاللها  المتحدة  ال��والي��ات  ممارسة  رافضين 
وأنها  الشعوب  بين  المشتركة 
مصالحها  على  للحفاظ  تسعى 

أصيب خمسة من شباب الثورة السلمية بالرصاص 
الح���ي إصاب���ة اثنين منهم خطي���رة،  وذلك لدى قيام 
مجامي���ع م���ن ق���وات الفرق���ة األولى م���درع بإطالق 
الرصاص الحي عليهم بعد مش���اركتهم في المس���يرة 
توجه���ت  الت���ي  2012/2/27م(  )االثني���ن  الس���لمية 
إل���ى الس���فارة األمريكية،  مطالب���ًة برفض التدخالت 
الخارجي���ة وعلى وجه الخصوص تصريحات الس���فير 
األمريكي بش���أن الثورة اليمني���ة ومحاولة إجهاضها،  
فبع���د إيقافه���م عند نقط���ة تفتيش قرب ركن س���ور 
الجامعة القديمة التي تقع في شارع الزراعة،  خارج 
ح���دود س���احة التغيي���ر والتعام���ل معه���م بعنصرية 
واس���تفزازهم بأسلوب التعامل الغير أخالقي وتوجيه 
الكالم البذيء والش���تم بألفاظ طائفي���ة بعد إنزالهم 
من الس���يارة،  وعندما حاول أحد الش���باب يسأل ما 

س���ر التفتي���ش وأن العادة لم يت���م تفتيش الخارجين 
من الساحة،  كما أن ال مبرر إلطالق الشتائم. 

وب���دون أي مب���رر قام أح���د الجنود بض���رب رأس 
الش���اب صدام يحيى الوجره بعقب بندقه في رأس���ه 
فأوقعه على األرض ومن ثم أعقب ذلك فتح الس���الح 
الناري وإطالق الرصاص الحي بكثافة على الس���يارة 
مباش���رة،  مم���ا أدى إل���ى إصاب���ة األخ عبدالرحم���ن 
الكبس���ي بطلقه في رجله وُض���رب بعقب البندق في 
مفص���ل ي���ده اليس���رى مم���ا أدى إلى تهش���م العظم،  
وأصي���ب األخ يحي���ى عبدالل���ه الكبس���ي بطلق ناري 
في رجله وش���ظايا متفرقة ف���ي أماكن أخرى،  وكذلك 
أصيب األخ���وة عبد الباري محم���د،  وخالد إبراهيم 

الكبسي. 
إط���الق  وعق���ب 
عل���ى  الن���ار  الجن���ود 

والمناط���ق  الم���دن  م���ن  العدي���د  ش���هدت 
اليمنية االس���بوع  الماضي احتجاجاًت متعددة 
واس���تنكار واس���ع على اثر جريمة قيام مجموعة 
م���ن الجنود االمريكيين في احدى قواعدهم في 
افغانستان بحرق نس���خ من المصحف الشريف 

قبل نحو اس���بوع حيث طالب���ت بضرورة معاقبة 
م���ن اقترف الجريم���ة كما ش���ددت على ضرورة 
تكاتف المس���لمين من أجل وضع حد لمثل هذه 
الجرائم التي تمس العقيدة اإلسالمية السمحاء 
وتهزء م���ن معتق���دات المس���لمين معتبرة هذه 
الجريم���ة واح���دة من الخط���وات  الخطيرة التي 
جاءت اس���تمراراً لمسلس���ل الهمجية االمريكية 

واستمراراً لإلستخفاف بكتب الله المقدسة.
فقد شهدت العاصمة صنعاء الجمعه الماضية 
مس���يرة جماهيري���ة حاش���دة منددة ومس���تنكرة 
المحتلي���ن  قب���ل  م���ن  الكري���م  الق���ران  بإح���راق 

االمريكان للشعب االفغاني.
وانطلقت مس���يرة ) القران دس���تورنا  فال حياة 
وال عي���ش لم���ن يس���تهين ب���ه ( من ام���ام جولة 
الش���هداء بس���احة التغيي���ر وجاب���ت العديد من 
ش���وارع العاصم���ة رافع���ة ش���عارات وال فت���ات 

منددة ومستنكرة لعمل االمريكيين القذر..
وقد ص���در عن المس���يرة بي���ان وفيه:ما اقدم 
علي���ه أع���داء اإلس���الم والق���ران من فعل ش���نيع 
وامتهان صارخ لمقدس���ات االسالم والمسلمين 
ال���ذي تجس���د ف���ي قي���ام مجموع���ه م���ن ق���ردة 
امريكا وجنوده���ا المحتلين الح���راق المصحف 
الش���ريف إنما هو دليل واضح عل���ى عداء هؤالء 
الش���ديد لالس���الم والمس���لمين، كم���ا يكش���ف 
زيف ادعائاتهم بالتس���امح والس���الم وما احراق 
الق���ران الكريم  إال  بمثاب���ة اعالن حرب صريحة 
على االسالم والمس���لمين،  وهذا ليس بالجديد 
عل���ى امثاله���م فالله جل وعل���ى يق���ول ﴿لََتِجَدنَّ 
أََش���دَّ النَّاِس َعَداَوًة لِلَِّذيَن آَمُن���وا الَْيُهوَد َوالَِّذيَن 
أَْش���رَُكوا﴾ وق���ال: ﴿َولَْن َتْرَض���ى َعْنَك الَْيُه���وُد َواَل 
َص���اَرى﴾ ونحن هن���ا نؤكد انما ق���ام به اؤلئك  النَّ
الجنود المحتلون انما هو تجسيد لعداء قادتهم 
وكبرائهم من الساس���ة األمريكيي���ن ومن ورائهم 
الذي���ن يحاربون القران واالس���الم حربا ممنهجه 
من وراء االقنعه فكش���ف ذلك الع���داء والخبث 

اعمال جنودهم.

تعرضت ساحة الش���هداء بمدينة 
ع���دن إل���ى هجوم عس���كري ش���نته 
ق���وات النظ���ام القمع���ي بمختل���ف 
أنواع األس���لحة.. وذك���رت المصادر 
القتح���ام  تعرض���ت  الس���احة  ان 
وإط���الق الرصاص الكثي���ف ووقوع 

جرحى.
وذكرت مص���ادر من  المعتصمين 
ب���أن  ق���وات عس���كرية ومليش���يات 
من اإلصالح قام���وا  بتنفيذ الهجوم 
الذي يستهدف ش���باب الحراك في 

الجن���وب،  وأكد ش���باب الثورة في 
س���احة الش���هداء بأنهم باق���ون ولن 
تتمك���ن أي���ة ق���وة أو جه���ة من فض 
اعتصامه���م الس���لمي حت���ى تحقيق 

كامل أهداف الثورة الشبابية.
ال���ى تع���رض  وأف���ادت المص���ادر 
أهال���ي س���كان المنطق���ة المج���اورة 
لساحة الشهداء لتهديدات من قبل 
قوات عسكرية قالوا انها " تهددهم 
القتح���ام  منازله���م  م���ن  بالخ���روج 
الح���ي  س���كان  ورف���ض  الس���احة" 

مسيرة احتجاجية حاشده في صنعاء ترفض التدخل األمريكي  المنتهك للسيادة اليمنيةمسيرة احتجاجية حاشده في صنعاء ترفض التدخل األمريكي  المنتهك للسيادة اليمنية

مسيرات غضب وتنديد بجريمة إحراق نسخ من القرآن الكريم

االس��ت��ب��داد  واس��ت��ب��دال  ال�����وراء  إل���ى  اليمنية  ال���ث���ورة  ع��ج��ل��ة  إع����ادة  ب��إم��ك��ان��ه  إن  ي��ظ��ن  م��ن 
ث��ورت��ه أه����داف  تحقيق  ب��غ��ي��ر  ي��ق��ب��ل  ال  ال��ي��م��ن��ي  ف��ال��ش��ع��ب  واه����م؛  ف��ه��و  ل��ل��خ��ارج  ب��االرت��ه��ان 
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هجوم عسكري على ساحة الشهداء بعدن 
في محاولة لفض االعتصام..

البخيتي: النظام أعاد انتشاره فقط والثورة قد تتجه إلى هادي
دعاه إلى اتخاذ قرارات جريئة

أك���د الناط���ق الرس���مي للملتقى 
الع���ام للق���وى الثورية  عل���ي ناصر 
البخيت���ي ب���أن النظ���ام لم يس���قط 
إنم���ا أع���اد انتش���ار أعضائ���ه الذين 
يواصلون اإلمس���اك بمفاصل الدولة 
وصناع���ة الق���رار السياس���ي، داعيا 

هادي إلى س���رعة التح���رك قبل أن 
تتجه الثورة إليه.

وق���ال البخيتي في لقاء متلفز على 
قن���اة الح���رة: النظ���ام لم يس���قط من 
األصل ومن سقط هو رأس النظام فقط 
وأعيد انتش���ار باق���ي أعض���اء النظام 
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كان  كما  الخميس  ي��وم  النتيجة  إع��الن  تأجيل  بعد 
الجمعة  يوم  ه��ادي  عبدربه  فوز  نتيجة  أعلنت  مقرراً، 
رئيس  إليها  يسبقه  لم  بنتيجة   ،%8  ،99 بنسبة  رئيساً 
النتيجة  إنها  بسهولة،  تتكرر  وال  الفرنجة،  أوم��ن  عربي، 
ضل  وفي  ال��زم��ان،   بهذا  آخر  مكان  أي  في  المستحيلة 
ثورة. 99، 8%نتيجة تصرعك،  تشعرك بالخجل،  تبكيك، 
تضحكك تسحقك، تثير اشمئزازك، وتكتشف أن ابتسامة 
الرئيس عبدربه الرجل السبعيني بالصوراالنتخابية عنوان 
شرود، إلنسان وضعته األقدارأمام مهمة اليدرك حجمها، 
ال  نتيجة،   للرياض.  وق��راره  للمتوافقين،  قيادة  فأسلم 
يحققها طالب ثانوية عامة مجتهد، حققها ابن هادي ضد 
وحقوق  الديمقراطية  وقيم  التنافسية،   االنتخابات  قيم 
على  الموقعون  أيها  وث��ورت��ه.  شعبه،  وعقلية  اإلن��س��ان، 
المبادرة،  يا دكتور ياسين وأنت الحصيف كيف يمررون 
كل هذا عليك وتكون غطاء لمثل هكذا تصرفات،  وأنت 
للتغيير  ضامناً  الثورة،  كنت  بداية  من  الشكوى  مكان 
يا  التقليدية والمستبدين الجدد،   للقوى  فصرت ضامناً 
دكتورحجم خيبتي بك وغيابك،  وما يحدث بقدر حبي 
اآلنسي،   ال��وه��اب  ياعبد  ق��س،   ل��ك،  وعليه  واح��ت��رام��ي 
وأنت الخطير،  يا باسندوة وقد أغرقتنا بدموعك،  ياعلي 
ت��زوي��ران��ت��خ��اب صالح،   وم��ف��اوض  ش��اه��د  وأن���ت  محسن 
ياعبد  والتمويل،   الثورة  اختراع  المدعي  وأنت  ياحميد 
ربه: لم تكن محتاجاً لهذه النتيجة المخزية،  كان عليكم 
االنتخابات كذبة  وأن  ث��ورة،   البلد  في  أن  تتفهموا  أن 
الشعب  بعقلية  واستخفاف  جميعاً،   بحجمكم  كبيرة 
اليمني،  وأن مرشح التوافق نافس الصندوق فقط،  وفاز 
على الصندوق وليس على صالح،  ماذا دهاكم؟ تعرفون 
بنجاح  قاطعت  الجنوب  محافظات  أن  غيركم  من  أكثر 
االقبال  أن  تعرفون  لها،   بطاًل  التي كان عبدربه  المهزلة 
وح��ده  التوافق  أن  تعرفون  و  أخ���رى،   بمناطق  ضعيف 
يكفي،  وتعلمون أن شرعية صالح أسقطتها الثورة،  ودماء 
واالرت��ه��ان  والتوقيع  ال��م��ب��ادرة  وليس  ال��ث��وار،   الشباب 
السباقين  كنتم   2006 في  السياسي.  والحل  والتبعية 
بعد  ال��واق��ع،   باألمر  تسليماً  صالح،   بشرعية  لالعتراف 
طرفاً  شمالن  اب��ن  وال��م��رح��وم  كنتم  انتخابية  منافسة 
والتهنئة  التسليم  رفض  الذي  مرشحكم  وخذلتم  فيها،  
لصالح،  وها أنتم اليوم تفعلون ما فعل صالح،  وتزورون،  
وتتعاملون بنفس عقليته،  وأسلوبه،  وتتأمرون أو تمررون 
حول  تتشاورون  باألمس  كنتم  الثورة.  على  المؤامرات 

فقدتم  أنكم  أتصور  أكن  لم  صالح،   نتيجة  تفوق  نتيجة 
عما  الدولي  الرضاء  مستغلين  الحد،   هذا  إلى  رشدكم 
أحزابكم،   شباب  وخنتم  الشعب،   فاستغفلتم  تفعلون،  
وأنتم تحولونهم إلى قطيع آخرداخل الساحات يدافعون 
عن قياداتهم الصنمية،  ومررتم الحصانة،  وأعفيتم القاتل 
من الجريمة،  وتنكرتم للثوار،  والثورة،  التي تمسحتم بها 

لتصلوا إلى أعلى مراتب التبعية.
ث��ورة ضدكم  تحتاج  ث��ورة،   زمن  في  نتيجًة كهذه  إن   
واح��د،   لمرشح  حتى  مستحيلة،   نتيجة  ألنها  جميعاً؛ 
تبرر  وال  مقاطعين،   وج��ود  تلغي  ال  النتيجة  هذه  ومثل 

العزم بقمع المناهضين للمبادرة.
 أنا أعرفكم،  وأعرف تفكيركم،  أنتم تعلمون أن اللعبة 
تمرير  بل  رب��ه،   عبد  شرعنة  ليس  منها  مقصود  بكلها 
والشقيقة  الدستور،   فوق  نفسها  التي وضعت  المبادرة 
الكبرى ال تقبل إال باإلجماع،  وكما كانت حكاية اإلجماع 
على اتفاقية جدة للحدود،  البد من إجماع على المبادرة،  
واإلجماع،  ليس فيه 80 أو 90 بل 100% ولعل بعضكم يعتبر 
نفسه بطاًل بنتيجة 99، 8%. ياجماعة النتيجة مستحيلة 
يحققها بشر،  حتى الله تعالى ماعمل لنفسه 100بالمائة،  
واحترم اعتراض إبليس،  وال يوجد نبي حقق مثل هذه 
خديجة  إال  بالبدايه  صدقته  ما  الكريم  النبي  النتيجة،  
زوجته،  وصبي وكم واحد،  هذه نتيجة مستفزة،  حتى 
بالتوافق،   رئيساً  عبدربه  تمرير  على  موافق  ك��ان  لمن 

يستفزهم هذا ليصبحوا ضد شرعيته. 
أغلبكم  ال��ث��ورة،   من  تخشون  أنتم كصالح،   ه��ؤالء  يا 
هنا  اصالحات  كانت  طموحكم  وأقصى  صالح،   شركاء 
صهوة  فامتطيتم  بالمشاركة،   لكم  مجاالً  تتيح  وهناك 
بالساحات،   الثورة  ودهاء،  حاصرتم  بمكر  والثوار  الثورة 
ورفعتم بجانب قداسة جثث الشهداء جيف قادة للثورة،  
الحياة،   لقمع مسيرة  الحصبة  تواطأتم ضد سلميتها من 
واحتفظتم  الحكومة،   في  شاركتم  ووقعتم،   فاوضتم 
أرهبتم  وهمية،   انتخابات  وأدرت��م  المعارضة،   بمقعد 
يهز  لم  واستغفلتوهم،   الحرب،   أو  االنتخابات  الناس،  
ألنكم  نفسه؛  أح��رق  ال��ذي  األكحلي  ض��ف��وان  ضمائركم 
نفسه  أح���رق  ال���ذي  الفرقة  ج��ن��دي  وال  ث��ورت��ه،   سرقتم 

احتجاجاً على قطع محسن راتبه.
الثورة  صف  في  كنتم  أنكم  تعني  كانت  تصرفاتكم   
ال��خ��وف م��ن الحرب  م��ب��ررات  ل��م تخدعني  ال��م��ظ��ادة،  
األهلية،  وال ادعاء الحرص على دماء الشباب،  وال كنت 
وجهاً  أراك��م  ألني كنت  ثائر؛  شهادة  عن  لديكم  أبحث 

وعنواناً آخراً للفساد واالنتهازية،  وإذا طلع علي محسن 
وحميد وعبدالوهاب اآلنسي وحسن زيد،  وحمود الهتار 
ثوارمثاًل ماذا أكون أنا ؟؟ لكن جو األلفة باألشهر األولى 
للثورة فرض علينا التعايش معه،  وعلى الساحات القبول 
األح��رار  وتقصون  ث��ورة،   وحماة  كقيادات  تتنطعوا  بكم 
والثوار،  وتكيلون لهم التهم،  بل وتقمعونهم،  بينما نحن 
خائفون على وحدة الصف،  وإذا بالصف هو صف شركاء 

صالح،  وأرباب التبعية.
األراج��وز،   الذي قبل دور  ألوم مرة واح��دة عبد ربه   
وأقول له كما عرفت كفاتح للعند في حرب صيف 94،  
أتمنى أن ال تكون رئاستك فاتحة فتنة تطبخ على إيقاع 
المبادرة،  وأداة حرب يطبل لها بعض المتوافقين عليك،  
الجنوب،  لست ضدك كشخص  أو  سواء ضد صعدة،  
االستخفاف  قبولك  ضد  لكني  عليك،   التوافق  ضد  وال 
ألنك  بها  تفاخر  أو  النتيجة  تصدق  وال  شعبك،   بعقل 
ستكتشف أنها أكثر ما سيحرجك مستقباًل،  ولن يقبل 
أواسترضاء  االمتوافقين،   مصالح  مسايرة  مبرر  منك 
الخارج بالتبعية،  أو بحرب أو قمع،  لو سمحت ال تقبل 
بدور األراجوز،  وال تتمسك بأن شرعيتك من االنتخابات،  
الله  يحسن  كي  نصيحة  التبعية،   بتكريس  تقبل  وال 
خاتمتك،  أنت رجل كبيرال تحتاج تكلف االبتسامة،  وال 
نتيجة ثانوية عامة،  وكأنك ستدخل الجامعة،  واليمن 
التحتاج إلى مزيد من الفهلوة،  فطالما ابتليت بها من 
ويجسد  وعقله،   نفسه  يحترم  نموذجاً  تحتاج  صالح،  

القيم والمثل.
الثورة  باسم  ألنها  مرتين؛  المشترك  ق��ي��ادات  وأل��وم   
عملت على إجهاض الثورة وإفراغها من محتواها،  وقبلت 
االستخفاف ومارست القمع والدجل على الثوار والثورة،  
وااللتفاف،  ولم تبالي بدماء الشهداء وأحالم اليمنيين،  
ثوارحقيقيون  هناك  ي��زال  ما  ش��يء  رغ��م كل  أن��ه  تذكروا 
وليسوا  وساخطون،   وص��ادق��ون  حالمون،   بالساحات،  
من  التي كانت ستكون ضمن كشف  توكل،   نوعية  من 
قمعكم،   وال  فتاواكم،   ترهبهم  ثوارلن  الحصانة،   منحوا 
عليكم  وضدكم،   أزمتكم،   انتهاء  بعد  مستمرة  والثورة 
صالح،   عقلية  غير  وبعقلية  التكلفة،   ت��ق��دروا  أن  فقط 
يجب عليكم أن تدركوا أن الثورة هي ضد نظام وعقلية 
وممارسات،  ومازال الشعب يريد إسقاط النظام. ياهؤالء 
بصالح  القبول  إعالنكم  بعد  2006 كتبت  انتخابات  بعد 
كأمر واقع،  تباً لكم ولشرعيته،  وال تكفي تباً وحدها اليوم 

أمقتكم قاتلكم الله.

إبر التخدير
التخدير أحد أقسام الطب المتشعبة والمعقدة ألنه مجال حساس يحتاج 
إلى  يحتاج  المجال  هذا  في  يتخصص  الذي  فالطبيب  متناهية  دقة  إلى 
نباهة وتركيز في كل خطوة من عمله ألنه يقوم بعمل يجعل جسم اإلنسان 
عديم اإلحساس،  والطبيب الناجح هو من يستطيع أن يتحكم في المعايير 
بدقة ليجعل الجسم وخالل فترة معينة ال يحس ويصبح في وضعية تسمح 
بعدها بإجراء عملية جراحية لذلك الجسم،  وهذه العملية تشمل قطع الجلد 
الذي  الشخص  إحساس ذلك  أخرى،  دون  أعضاء  وزرع  أعضاء  واستئصال 
تجري عليه العملية،  وحتى أن هذا الشخص ال يصحوا إال بعد الفترة التي 
تخدير  استطاع  ألنه  ناجح  نسميه طبيب  والذي  الطبيب  ذلك  له  يحددها 
نقول  أن  نستطيع  ماذا  ولكن  مخدرة،   مواد  باستعمال  واحد  إنسان  جسم 
عن الشخص الذي يستطيع تخدير ماليين من األشخاص وبدون استعمال 
أي مواد تخدير ولألسف الشديد أنه استطاع تخدير ثورة شعبية والمعروف 
أن الثورة الشعبية هي بركان ثائر ال أحد يستطيع الوقوف في وجهه إال أنه 
في رأيي استطاع كبح جماجها واستطاع أن يخدرها،  وقد يختلف البعض 
معي بأن هذه الثورة تخدرت ألنه ما زال الكثير من أبناءها األحرار يرفضون 
على  التفوا  من  قرارات  دامت  ما  لهم  أقول  وأنا  أشكاله،   بجميع  التخدير 
داموا ال يسمحون بصوت  وما  وقراراتها،   السائدة في ساحتها   الثورة هي 
غير أصواتهم فهذه الثورة تم تخديرها وأصبحت ال تشكل أي خطر على أي 
أنها أصبحت تشكل خطرا على األحرار من  البلد، بل أخشى  ظالم في هذا 
أبناء الشعب اليمني وعلى رأسهم الشباب؛ ألنه تم تمرير مشروع من أرادوا 

إفشال الثورة من بدايتها. 
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه كيف استطاعوا هؤالء الشباب الذين كانوا 
يهتفون باألمس  بإسقاط النظام أصبحوا اليوم يهتفون  للنظام وألحد رموز 
ه،  بل أصبحوا يهتفون ضد األحرار من أبناء هذا الوطن ممن تنبهوا لهذه 
المسرحية المكشوفة من بدايتها،  يهتفون،  بل صاروا يصنعون لهذا المرشح 
التوافقي أمجاد وألقاب تجعل منه شخص عظيم وبطل كما كانوا يفعلون مع 
صالح،  ونسوا بأنه كان أحد الشركاء لعلي صالح،  ألم يكن هو نائب له عندما 
قمع الثورة،  ألم يكن نائباً له عندما سقط عدد كبير من شهداء الثورة،  ألم 
يكن نائباً له عندما نهبت ثروات البالد وبددت أمالكه،  بل إنه إلى اآلن ما 
زال نائباً له وشريكاً له،  والحقيقة إن  علي صالح أصبح رئيساً لعبد ربه،  أي 
أنهم منحوه ترقية من رئيس إلى رئيس الرئيس،  إضافة إلى حصانة تقيه من 

أي مالحقة قضائية. 
أال يدل هذا كله على أن هذا الشعب مخدر،  والدليل على ذلك أنهم ما زالوا 
يطالبون بمحاكمة علي صالح وهم من منحه حصانة شرعية عندما توجهوا 

إلى ما يسمى  صناديق االنتخابات.
والسؤال البديهي بعد هذا الكالم من هو هذا الطبيب الذي نجح بأن يخدر 
هذه الثورة،  وما هي نوع اإلبر التي استخدمها لهذا التخدير الشبه جماعي؟ 
اليمن جيرالد  في  األمريكي  السفير  هو  الطبيب  هذا  أن  واضحة  والحقيقة 
أزالم علي صالح  الذي استطاع وبدعم خليجي وبمساعدة بعض  إفرستاين 

ممن التفوا على الثورة وعلى أهدافها.
الخطابات اإلعالمية  التي استخدمها فيها بعض  المخدرة  المادة  نوع  أما   
على وسائل إعالمية متنوعة،  اضافة إلى بعض األعمال مثل إعادة الكهرباء 

وبعض الخدمات التي كانوا هم يقطعونها ثم ردوها بإرادتهم. 
تنويم  عملية  هي  إنما  تخدير  عملية  ليست  هذه  أن  البعض  يقول  وقد 
أو أن الشعب يعيش في غيبوبة أو في حالة إغماء،  ولكن في  مغناطيسي 
الحقيقة أن كل هذه األسماء واألوصاف ال تهم ما دامت النتيجة واحدة،  ما 

دام أن هناك شعب مسلوب اإلرادة. 

عسكري  رجل  يترأسها  أن  المدنية  الدولة  تعني  هل  يسألون:  المدنية  بالدولة  المطالبون   •
صفته المشير/ عبدربه منصور ؟؟؟!!!

• المنطقة الحرة في عدن تسألكم : هل سيتم محاسبة الموقعين على االتفاقية الموقعة مع 
اإلمارات التي حرمت عدن من أن تصبح المدينة الحرة األولى في الشرق األوسط ألجل عيون 

دبي ولماذا لم تتطرق المبادرة وآلياتها إلى االتفاقيات المشبوهة على الحدود ؟؟؟!!!
• أبناء الجنوب يسألونكم: هل ستعيدون إلينا حقوقنا السياسية والشخصية العامة والخاصة 
وهل ستحاسبون المتورطين في انتهاك هذه الحقوق من قادة وأحزاب وعلماء دين ومشايخ، 

الذين أصبحوا اآلن جزء من النظام الجديد ؟؟؟!!!
في  وطارق  ويحيى  وعمار  محسن  وعلي  علي  أحمد  مشاركة  هل  تسألكم:  الثورة   •
التصويت على االنتخابات تعني أننا أسقطنا النظام أو حاسبناه أو رحلناه أم ال زالوا 

جاثمين على صدورنا؟؟؟!!!
واألجواء  المياه  استخدام  عن  أمريكا  ستتوقف  هل  يسألونكم:  الوطن  بسيادة  المطالبون   •
القومي  األمن  في  المتواجدين  وضباطها  وطائراتها  المحيط  في  سفنها  مصير  وما  اليمنية 

ومكافحة اإلرهاب وللعلم المبادرة أغفلت ذلك عمداً ؟؟؟!!!
أن  يصح  وهل  الرواتب  صرف  عن  السعودية  ستتوقف  هل  العمالء:  بمحاسبة  المطالبون   •

نتحجج بالتدخل اإليراني إن صح حتى ندافع عن هؤالء المرتزقة ؟؟؟!!!
أبناء وبنات وأمهات وأصدقاء شهداء ثورتنا السلمية يسألونكم: هل ستحاسبون من قتل   •

الشهداء أم أنكم أكدتم شرعية الضمانات للقتلة من خالل مشاركتكم في التصويت ؟؟؟!!!
• أبناء بني حشيش يسألونكم :هل ستحاسبون قادة الحرس الجمهوري الذين ارتكبوا في حقنا 

جرائم أبان الحرب الخامسة على الحوثيين ؟؟؟!!!
في  اإلبادة  جرائم  على  مدرع  األولى  الفرقة  قادة  ستحاسبون  هل  يسألونكم:  صعدة  أبناء   •
القبلية  المجاميع  محاسبة  سيتم  وهل  مناطقنا  في  انتهكت  التي  والجيش  المواطنين  حق 

والمشايخ الذين انتهكوا المحرمات في قرى مران ؟؟؟!!!
وزعماء  شباب  على  النظام  مارس  هل   : يسألونكم  المدنية  والكتلة  والحراك  الحوثيين   •
ومشايخ اإلصالح قبل الثورة ما مارسه ضدنا من تعذيب وتشريد وتحريض وانتهاك للحقوق 
وهل يختلف تعامل إعالم وعلماء ومشايخ النظام معنا عن تعامل بعض المحسوبين عليكم 

وهل مقاطعتنا لالنتخابات تعني أن هناك توافق وطني في أالنتخابات ؟؟؟!!!
• المهمشين وأصحاب األراضي المنهوبة يسألون: ماهو الجديد ؟؟؟!!!

وكثير من  انا  فيه  تعرضت  الذي  القومي  األمن  وإغالق  يسأل: هل سيتم محاسبة  العماد  علي   •
زمالئي ألبشع وأقذر أنواع التعذيب مع التنبيه ان المبادرة وآلياتها لم تنص على ذلك ؟؟؟!!!

• الناصريين والحوثيين واالشتراكيين والصحفي حيدر شائع يسألونكم : هل سيتم إغالق األمن 
السياسي ومحاسبة القائمين عليه على السجون السرية والمقابر الجماعية بحق الناصريين ؟؟؟!!!
• أهداف الثورة تسألكم: ما هو مصير المحاكم االستثنائية وتحرير وسائل األعالم ولماذا لم 

تتطرق المبادرة اليها ؟؟؟؟
أحزابكم  وقبلت  النظام  من  السابقة  بمعاناتنا  تشعروا  ولم  األسئلة  على  تجيبوا  لم  إذا  أخيرا 
بالتسوية النها قوى سياسية اعترف بها علي صالح قبل الثورة فهل لنا الحق كمتضررين في 
انفصاليين وحوثيين وكفار  النظام بكل أشكاله ورموزه وان كنا  بإسقاط  بالمطالبة  االستمرار 

وملحدين كما وصفنا علي صالح سابقا وشركاءه في المبادرة حاليا ؟؟؟!!!

ف���ي خطاٍب حمي���د األحمر بوصفه أحد ق���ادة المعارضة 
الس���ابق والرم���وز الداعي���ة إلس���قاط النظام ق���ال: ) بأن 
اليمن لم تعد مظلة للفاس���دين(  وذلك في سياق تصريح 
طوي���ل يبرر ويفّس���ر أهمي���ة االنتخاب���ات والتوافق وفي 
دعوة لضرورة المش���اركة في االنتخابات بوصفها انتصار 

للثورة )2012/2/13(..
المش���كلة أن باسندوة رئيس  ما يسمى  بحكومة الوفاق 
كان ق���د ق���ّدم - ضم���ن رؤيت���ه االقتصادي���ة - مش���روع 
صن���دوق لل���دول المانح���ة يتول���ى الصن���دوق اختي���ار 
الش���ركات التي تخط���ط العم���ار البنى التحتي���ة،  وكذا 
الش���ركات التي تقوم بتنفيذها،  مّدعياً بفخر )في اللقاء 
ال���ذي بثته قناة العربية( أن ه���ذه الرؤية تجنب ذهاب 
األم���وال والقروض لجيوب الفاس���دين !! فهل تّم القضاء 
على الفاس���دين حّقاً،  أم تّم في حقيقة األمر فتح الباب 
على مصراعيه لش���راكة حقيقة بين مجموعة المفسدين 
والمتتنفذي���ن،  و ُحّل���ت أزمته���م ؟ وُي���راُد له���ا أن تبدو 

انتصاراً للثورة والثوار؟
هنالك عالقة ال بد من تأملها بين المشهدين:

حمي���د األحمر هو أح���د االمبرياليين الج���دد،  وصاحب 
أكب���ر المش���اريع التجاري���ة،  والت���ي ه���ي أيض���اً امتداد 
ق���ارات(  )عاب���رة  عالمي���ة  وش���ركات كب���رى  لمش���اريع 
بوصفه وكيل محلي لوكاالت عالمية يمتد نش���اطها عبر 
الق���ارات. وكان المذكور في لقاٍء س���ابق وخالل نش���اطه 

المعارض قد صرح باحت���كار النظام لجميع المناقصات 
الحكومي���ة،  وأن���ه ُحرم م���ن الحصول عل���ى أي مناقصة 

منذ عام 2006م!
م���ا الذي حدث ؟ م���ا الذي أنجزته المب���ادرة أو حكومة 
الوفاق وم���ا الذي أطفأ فورة الش���يخ حميد،  والمجتمع 
الغرب���ي ؟ األم���ر ليس أكث���ر من تحقيق مصال���ح تجارية 
محلي���ة وعالمي���ة،  ما انجزت���ه الحكومة والمب���ادرة هو: 
إع���ادة هيكلة المؤسس���ات وال���وزارات من أج���ل إيجاد 
ش���راكة جادة بين القطاع الحكوم���ي،  والقطاع الخاص. 
ه���ذه الفق���رة فق���ط التي ظ���ل برنامج الحكوم���ة المقدم 
لمجلس النواب يكرر ذكره���ا ويؤّكدها في عّدة محاور. 
)االتص���االت، والتعلي���م، والتدريب، ...( هي اس���تجابة 
أله���داف تجاري���ة أعلنها أح���د فصائ���ل المعارضة وكان 
تحقيقه���ا س���بباً إلطفاء فورتهم الثوري���ة. لذا فإن إحدى 
الش���ركات النفطية التي يمّثل حميد األحمر وكالتها في 
اليمن تفوز بش���راء النفط الخام كما أعلن ذلك الش���ريط 
اإلخباري ألحدى القنوات وبعد أّياٍم مباشرة من تشكيل 
حكوم���ة الوفاق !إّنه ليس كّل ش���يء،  ولكن���ه كاٍف لمن 

يعقُل  ويدرك ما يحدث وما يجري من حوله.
أّما قضية )الفساد( فهي ما لم يقدم أي مشروع بمحاولة 
اجتثاث���ه؛ ألن���ه يظل الوت���ر الذي ُيس���ّوغ دخول ش���ريك 
تجاري يتولى إدارة القطاع���ات التي ظّل النظام برموزه 
متحكم���اً فيه. األمر ليس أكثر من تحقق مصالح تجارية 
خاصة عمالق���ة،  وإزاحة منافس ق���وي ليصبح أصحاب 

المش���اريع التجاري���ة والرأس���ماليين الج���دد لهم حّصة 
دسمة في األرباح واألعمال في مختلف القطاعات.

لقد أغفل الشباب كثيراً عن تلك التوجهات االقتصادية 
والرأس���مالية التي دخلت في مس���يرة الث���ورة،  وأعطتها 
زخماً إعالمياً على المس���توى المحلي والعالمي،  وظّلت 
ُتغطي حضورها بمفهوم المعارض السياس���ي،  أو القبيلة 
الحالم���ة بعي���ٍش مدن���ي س���لمي،  أو الق���وى العس���كرية 
الطامح���ة لحي���اٍة اجتماعية مدني���ة . جميعها خطابات 
ألقاه���ا في حقيقة األمر مجموعة م���ن المتنفذين الذين 
اس���تطاعوا ف���ي الس���نوات الس���ابقة التح���ّول إل���ى تجار 
عق���ارات ووكالء ش���ركات عالمي���ة وأصح���اب مش���اريع 
تجارية رأس���مالية ُعظمى !وهذا الش���ّق من شخصياتهم 
ه���و ما ل���م يلتفت إليه الكثيرون،  وُيفّس���ر على أساس���ه 

التحاقهم بثورة إسقاط النظام..
ماحققت���ه المبادرة وحكوم���ة الوف���اق برنامجها المقدم 
إلق���راره ف���ي مجلس النواب هو دخ���ول اليمن في هيكل 
جديد يضمن فتح المنطقة لس���وٍق متح���ّررة من القيود،  
كم���ا يضمن توّس���ع االمبراطوري���ة االقتصادي���ة العالمية 

القادمة اللتهام الشرق األوسط بأسره.
ل���ذا فبعد انج���از المب���ادرة، وحكومة الوف���اق،  وتقديم 
برنامج الحكومة،  تغّير الخطاب السياسي لسفراء أروبا! 
اعترض س���فير أمريكا على مس���يرة الحي���اة التي قدمت 
م���ن تعز،  ومس���يرة الكرامة،  وفاجأن���ا خطاب المعارضة 
بهذا التوّجه الجديد! وأصبحت االنتخابات األن ضرورة 
لتثبي���ت الوض���ع واس���تقراره عل���ى هذا النح���و المرضي 
لتوجه���ات النظام العالمي الجديد وش���ركائه المحليين 
!وسوف ُيّتهم أي طرٍف ُمعارٍض لمعادات هذه المصالح 
الكب���رى بخيان���ة الث���ورة !بزعزع���ة األم���ن واالس���تقرار! 
االعالم���ي،   الس���وط  ب���ذات  ُيجل���د  وس���وف  بالعمال���ة! 
والقمع���ي،  والترهيب���ي،  ال���ذي حش���ده أولئ���ك ) القتلة 
االقتصاديون) إلسقاط األنظمة بجيوشها وقّواتها!  ولكن 
يظل مس���تحيٌل إس���قاط الش���عب،  إذا ما وعى الثوريون 
حقيقة هذه المخاطر القادمة فإّنهم بغيرتهم المعهودة،  
وش���جاعتهم المستبس���لة س���وف يدركون أهمية الدور 
الث���وري والس���لمي في هذه المرحل���ة،  وبأنهم لم يثوروا 
وينزف���وا دماءه���م ويعرضوا صدورهم لفوه���ات البنادق 
لكي يصب���ح )إس���قاط النظام( ُمناخاً مناس���باً الس���تثمار 
األم���وال والمش���اريع التجاري���ة الطامح���ة!  لقد وصلت 
بعض فئات الثوار التي كان الجميع- منذ البداية- يعلم 
غموض نواياها إلى أهدافها. وتريد اآلن أن توهم الجميع 
بأنه���ا أهداف الجميع!! ولكن أل���م يكن الكثير من الثوار 
األحرار قد ب���ّرروا وجود أولئك المفس���دين في صفوفهم 
بأنه���ا مجرد مرحل���ة،  وأن الثورة قادم���ة لتصفيتهم بعد 

االنتهاء من إس���قاط رأس الظلم! رأس النظام!

الشباب الثائر في ُمفترق الُطرق

عبدربه والنتيجة المستحيلة،،، الرئيس األراجوز

أسئلة لكل ثائر شارك في ما يسمى باالنتخابات؟!

}-|  عبدالكريم الخيواني  -|{

}-|  أبو تراب  -|{
}-|  علي العماد  -|{
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مسيرة احتجاجية

هجوم عسكري

البخيتي

5 جرحى

مسيرات غضب

النظام  إلى جانب  االستبداد ووقوفها  وتكريس  بدعم 
اليمني الذي خرج الشعب مطالبا بإسقاطه.

إلى  بالعمل  المتحدة  ال��والي��ات  المحتجون  واتهم 
خيارات  ف��رض  عبر  ال��ث��ورة  إلج��ه��اض  النظام   جانب 
إلى  أفضت  التي  الخليجية  المبادرة  ومنها  التسوية 
عبد  وتنصيب  اليمن  في  السياسية  القوى  بين  اتفاق 
ربه هادي كرئيس للمرحلة االنتقالية وهو ما اعتبروه 
امالء ت خارجية ووصاية تفرضها أمريكا على الشعب.
السفير  بطرد  تطالب  الفتات  المتظاهرون  ورف��ع 
من اليمن كونه تجاوز حدود مهامه كسفير،  واحرق 
جيرالد  األمريكي  السفير  يصور  مجسم  المشاركون 
فيرستاين مرددين هتافات "يا سفير األمريكان ارحل 
من ارض اإليمان" كما رفعت شعارات منددة بإحراق 

المصحف من قبل جنود أمريكيين في أفغانستان.
قراءة  تم  األمريكية  السفارة  محيط  من  وبالقرب 
الثورة  شباب  أن  استعرض   ال��ذي  المسيرة   بيان 
الفظة  والتصريحات  الممارسات  من  الكثير  عانوا 
البيان  واستعرض  الشعب  بحق  األمريكي  للسفير 
ومنها   السفير_  وتصريحات   تصرفات  من  جملة 
هدفها  بالمسلحة   ووصفا  الحياة  لمسيرة  إساءته 
حلق الفوضى،   وتبرير قمعها،  و تهديداته المبطنة 

بمعاقبة مقاطعي ما يسمى انتخابات 21 فبراير. 
كما دعا كافة القوى الثورية إلى الوقوف صفا واحدا 
أمام هذه االنتهاكات  والمطالبة بطرد السفير األمريكي.

وأكد البيان إن شباب الثورة اليمنية سوف يقفون 
بعظمة  المساس  نفسه  له  تسول  من  لكل  بالمرصاد 

وسيادة الشعب اليمني.
اليمن  في  األميركي  للسفير  تصريحات  وأث���ارت 
من  ع��دد  ل��دى  القلق  من  موجة  فايرستاين  جيرالد 
عن  فايرستاين   حديث  أ  بعد  اليمنيين،   النشطاء 
تغيير عقيدة الجيش  لصالح أمريكا،  والمحافظة على 
بقاء  قيادة جيش صالح في أماكنهم، وفي مقدمتهم 
علي محسن وأحمد علي،  ما يؤكد وجود بنود سرية 
في المبادرة الخليجية ال يعلم الشعب اليمني عنها 
ببساطة  األم��ر  إن  سياسيون:  محللون  وق��ال  شيئا،  
يعني أن تبقى مراكز النفوذ العسكري على حالها،  ما 
يعني بقاء الوضع الذي عاشه اليمنيون خالل األشهر 
الماضية  وإيهام الشعب بأن هناك  أطراف عسكرية 
تتناحر فيما بينها في ظل وجود رئيس جديد ضعيف 
يرعى  أن  على   همه  سينصب  المقبلة  المرحلة  في 

التعايش داخل المؤسسة العسكرية.

ش���هدت أعم���ال عنف نفذته���ا قوات عس���كرية في 
المنطق���ة وحاول���ت قوات عس���كرية اقتحام س���احة 
الش���هداء الم���كان الذي يعتصم فيه ش���باب الحراك 
الجنوبي الواقعة في نفس الحي،  راح ضحيتها عدد 
من القتلى والجرحى،  في هجوم وصفوه "بالوحش���ي 
المس���يرة  "،  وطاف���ت  الجن���وب  أبن���اء  يس���تهدف 
بش���وارع م/ المنص���ورة واتجهت صوب م/ الش���يخ 

عثمان وعادت المسيرة الى ساحة الشهداء.
وق���د أدان المكت���ب اإلعالمي للس���يد عبد الملك 
ب���در الدي���ن الحوثي   بش���دة م���ا تعرضت له س���احة 
االعتص���ام ف���ي )محافظة ع���دن( م���ن محاولة قوات 
عسكرية اقتحامها مستخدمة الرصاص الحي والذي 

أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وق����ال المكت����ب ف����ي بيان ص����در عن����ه  نعتب����ر هذه 
الجريم����ة امت����داداً واضح����اً وصريح����اً لجرائ����م النظ����ام 
ونهج����ه القمعي التس����لطي الدم����وي،  ونؤك����د أن مثل 
هذه الجرائم البش����عة التي تس����تهدف النشاط الثوري 
السلمي ال يمكن أن تثني الشعب اليمني من االستمرار 
في الثورة الش����عبية الس����لمية أو التوقف عن المطالبة 
بحقوقه المشروعة والعادلة وإنما ستزيده قوة وصالبة 

وإصرارا في التمسك بالثورة ودعم خياراتها.

عس���كري أو أمن���ي واحد من الذي���ن ارتكبوا المجازر 
بحق أبناء هذا الش���عب ابتداء من حرب 94 م مروراً 
بح���روب صعدة الس���ت والجرائم ضد الث���وار،  علي 

صالح ليس النظام وحده.
وف���ي رده عل���ى س���ؤال المذي���ع: ح���ول احتمالية 
وق���وع فوضى إذا ما ع���زل أقارب الرئي���س والجنرال 
محس���ن، قال الناطق الرس���مي للملتقى العام للقوى 
الثورية: ال يجوز بقاء هؤالء في الس���لطة وقد منحت 
له���م الحصانة،  يفت���رض أن ال يتم منحهم حصانة إال 
على ش���رط أن يتركوا السلطة،  لكن منحهم الحصانة 
مع بقائه���م في األجهزة األمني���ة جريمة اقترفت في 
حق اليمن ولم نش���اهد لها مثياًل ف���ي تاريخ البلدان 
أن يمنح أش���خاص حصانة وهم ال يزالون مس���يطرين 
على أجهزة األمن وأجه���زة الدولة،  واألكثر من ذلك 
أن يس���مح لهم بممارس���ة الحياة السياسية،  اإلزاحة 
بالتدريج غير ممكنة ألنهم س���يعيدون إنتاج النظام 
وتثبي���ت أنفس���هم عب���ر تمري���ر الوقت حت���ى ييأس 
الش���باب وتخلوا الساحات،  نحن نمر بخدعة كبيرة 
ومؤام���رة على ثورتن���ا،  يجب أن نعي أن النظام باقي 
وأن على الشباب والثوار أن يستمروا في تصعيدهم 
حت���ى يتم عزل ه���ؤالء القادة الذين يس���يطرون على 
الجيش واألمن وهم كلهم من منطقة واحدة،  يجب 
على هادي أن يتخذ قرارات حاس���مة وسريعة خالل 
الش���هر أو الشهرين القادمين ما لم فعليه أن يعلم أن 

الثورة ستتحرك باتجاهه شخصياً.

الش���باب العزل الذين ال يحملون أي س���الح،  خرج 
ع���دٌد من جنود الكتيبة العس���كرية من أحد مباني 
الجامع���ة القديم���ة  وأطلقوا النار صوب الش���باب 
مباش���رة  وبش���كل عش���وائي،  وقام���وا باعتق���ال ما 
يقارب ال� )20( ش���اباً من ش���باب الثورة،  وتم نقلهم 
إل���ى المعتق���ل الخاص ف���ي مبن���ى بري���د الجامعة 
القديم���ة. ولم يفرج عنهم إال بع���د إجراء اتصاالت 
مكثف���ة م���ع كاف���ة الق���وى السياس���ية والمنظمات 
الحقوقية،  وبعد س���اعات تم اإلفراج عن الش���باب 
المحتجزي���ن في وق���ٍت متأخر ولم تج���رى لهم أي 
إس���عافات أولية وإنما ت���م حجزهم بجراحهم وعدم 

مراعاة حالتهم الصحية ووضعهم اإلنس���اني.
وبع���د خ���روج الش���باب م���ن المعتق���ل ت���م نق���ل 
المصابي���ن إل���ى المستش���فى الميدان���ي،  وم���ن ثم 
نقلهم إلى مستش���فى العل���وم والتكنولوجيا،  ولكن 
نتيج���ًة إلهمالهم وعدم مب���االة الطاقم الطبي بهم،  
بس���بب أنهم ليس���وا أعضاء في حزب اإلصالح ولم 
يتمكنوا من الحصول على مذكرة أو إرس���الية عالج 
من المستش���فى الميداني تم نقلهم إلى مستشفى 

أزال بسرعة نظراً لحرج حالتهم.
االعت����داءات  سلس����لة  ضم����ن  يأت����ي   االعت����داء   
الممنهجة التي يمارس����ها أفراد الفرقة األولى مدرع 
التي يقودها اللواء علي محس����ن ضد ش����باب الثورة 
السلمية تستمر آلة القمع والقتل الهمجي بممارسة 
س����لوكها العدوان����ي ض����د كل من يختل����ف معها في 
ال����رأي،  وق����د ص����درت بيان����ات عدة تس����تنكر هذه 

االعتداء وقد صدر عن شباب الصمود بيان  وفيه: 
)وعلي����ه فإننا ندين ونس����تنكر ه����ذا العمل اإلجرامي 
والممارس����ات القمعي����ة ونحم����ل قيادة الفرق����ة األولى 
مدرع المسؤولية الكاملة وكذلك الجهات التي تعمل 
ليل نه����ار على تعبئ����ة الخاطئة للجنود والمليش����يات 
المس����لحة الغي����ر نظامي����ة المنتش����رة في ح����ي معين،  
حي����ث أن ه����ذا االعت����داء لي����س األول،  فاالعت����داءات 
واالس����تفزازات ش����به يومي����ة،  فف����ي ي����وم 21/فبراي����ر 
اعت����ددت مجامي����ع م����ن الفرقة عل����ى المس����يرة التي 
نظمها رابطة المحاميين وبعض الش����باب المستقلين 
إل����ى مقب����رة الش����هداء،  وكم����ا ه����و معلوم ف����إن حماية 
الفرقة األولى مدرع لش����باب اإلصالح في يوم الثالثاء 
27 ديس����مبر 2011م،  و االعت����داء على خيمة المنتدى 
الث����ورة  لش����باب  المس����تضيفة  للش����باب  السياس����ي 
القادمي����ن م����ن مدينة تعز في مس����يرة الحياة،  وبعض 

مخيمات شباب الصمود في ساحة التغيير. 
ونح���ن إذ نؤك���د اس���تمرارنا ف���ي العم���ل الث���وري 
والمحافظ���ة عل���ى س���لمية الث���ورة،  نطال���ب بإخالء 
س���احة االعتصام الس���لمي م���ن المظاهر المس���لحة،  
ونهي���ب بجميع الش���ركاء أن يتحملوا مس���ؤولياتهم 
ويعمل���وا على توثي���ق ه���ذه الجرائم والوق���وف صفاً 
واحداً لمنع انتهاكات حقوق اإلنسان،  وندعو القوى 
الثوري���ة والمنظمات الحقوقي���ة إلى إدانة مثل هذه 
التصرف���ات واالنته���اكات التي تعد أحد ممارس���ات 
نظام الفس���اد وسياس���اته في قمع الحري���ات،  وتعزز 

قيم الفساد الحاكمة في المجتمع..(
من جانب����ه أدان الملتقى العام للق����وى الثورية هذا 
االعتداء اإلجرامي الذي تعرض له بعض شباب الثورة.
وق���ال ف���ي بيان ص���در عنه:تثب���ت ه���ذه الحادثة أن 
تلك العناص���ر لم تتعظ من الماض���ي وأن الحصانة التي 
منحت لها دعتها إلى ارتكاب المزيد من تلك الجرائم.

كريتر العام.
 وفي مدينة ذمار خرج ش���باب الثوره المستقل  
الثالثاء الماضي  في مس���يرة حاشدة جابت عدداً 
من الشوارع للتنديد باالعمال االجرامية التي قام 
بها الجن���ود االمريكيون بحرق الق���رآن الكريم في 
افغانس���تان وقد طالب المشاركون برحيل السفير 
االمريكي م���ن اليمن عقب تصريحاته الفظّة بحق 
الش���عب اليمني ال���ذي يظهر فيها وكأن���ه مندوباً 
س���امياً على الوطن والش���عب اليمني وتدخله في 

شئون الثورة اليمنيه.
كما خرجت ش���ارك جماهير غاضبة من ابناء عتق 
بمحافظة شبوة في مس���يرة حاشدة جابت الشوارع 
الرئيسية تنديدا إلحراق القرآن الكريم من قبل جنود 
امريكيين بأفغانستان،  ردد المشاركون  في المسيرة 
عدد من الش���عارات المناهض���ة لهذا العمل الجبان، 
وف���ي نهاي���ة المس���يرة ت���م إح���راق العل���م األمريكي 
واالسرائيلي، وعبر المشاركين في المسيرة من نشطا 
وسياسيين عن أدانتهم واس���تنكارهم إلحراق القران 

الكريم من قبل الجنود األمريكيين.
 المناطق التهامية شهدت األربعاء الماضي تجمعا 
حاش���دا رفعوا في  في مس���يرتهم الفتات وش���عارات 
مس���تنكرة اقدام الجنود المحتلين ألفغانستان على  

فعلهم الجبان.
وفي ذات الس���ياق ش���هدت مدينة شبام كوكبان  
محافظ���ة المحويت أمس الخميس مس���يرة   رفعت 
فيه���ا ش���عارات  والفت���ات  تؤك���د  اس���تنكارها لهذه 
العمل الجبان،  داعية في الوقت نفس���ه   التمس���ك 

بنهج القران قوال وعمال. 
وف���ي صع���دة  خرج���ت مئ���ات اآلالف الجمع���ة 
الماضية  في مس���يرة جماهيرية حاش���دة  عبرت عن 
اس���تنكرارها وادانتها الش���ديدة لهذه هذه الجريمة 
حي���ث اعتبرتها إس���اءًة لل���ه أوالً ولكل إنس���ان ثانياً،  
فكت���اب الله أنزل للناس جميعاً كمنهج تس���تقيم به 

الحياة ويسودها العدل على أساسه.
واكد المش����اركون في المسيرة أن اعداء اإلسالم 
ل����ن يتوقفوا عن ه����ذه اإلس����اءات إلى رم����وز األمة 
وكتابه����ا إال عندم����ا يتج����ه المس����لمون حقيقة إلى 
إعتماد ه����ذا الكتاب العظيم ثقافة ومنهجاً يس����ير 
به����م إلى الع����زة كما س����ماه الله كما أك����دت أن ما 
يتردد م����ن إعتذار م����ن الرئيس األمريك����ي أو وزير 
الدف����اع يأت����ي إلمتصاص الغضب ال����ذي تنامى في 
الش����عب األفغان����ي المس����لم وف����ي بقية الش����عوب 
المس����لمة ومن ث����م الترتي����ب إلس����اءات أخرى في 
المس����تقبل من أجل فصل األمة ع����ن مصادر عزتها 
وكرامتها كي يسهل اس����تهدافها وقبولها لالحتالل 

والهيمنة األمريكية في المنطقة...
م����ن جانبها اعتب����رت حركة انصار الل����ه في بيان 
ص����در عنها جريمة اح����راق المصف الش����ريف من 
قب����ل االمري����كان دلي����ل واض����ح عل����ى ان ه����ذه هي 
ثقافته����م وس����لوكهم ف����ي كل بل����د يحتلون����ه، فق����د 
سبق وارتكبوا أبش����ع الجرائم األخالقية واإلنسانية 
خ����الل إحتاللهم للعراق وما س����جله التاريخ عليهم 
م����ن أعم����ال وحش����ية غاية ف����ي التدن����ي األخالقي 
واإلنس����اني بحق أبن����اء الش����عب العراقي المس����لم 

وغيرهم من أبناء البلدان العربية واإلسالمية.

إننا كأمة قرآنية نؤكد الؤلئك ونعدهم إن ردنا س���يكون 
عملي���ا وملموس���ا م���ن خ���الل التزامنا ل���كل آية ف���ي هذا 
الكت���اب العظيم ومن خالل تمس���كنا الش���ديد بتعاليمه 
وتوجيهات قرناءه الذين يعرفونهم كما يعرفون ابناءهم.
نق���ول الؤلئ���ك ايه���ا الصهاين���ة ايه���ا االمريكيون 
ان تل���ك الن���ار التي اضرم���ت في صفح���ات القران 
الكريم قد اش���علت فينا براكين من الغضب وحمما 
من الس���خط الممزوج���ة من الغيره على مقدس���اتنا 
وس���تجدون نتائ���ج ذل���ك في االي���ام القادم���ه واقعا 

معاشا في حياتنا كمسلمين.
كما خرج اآلالف من أبناء عدن في مسيرة حاشدة 
من مساجد المدينة مساء االربعاء الماضي للتنديد 
بحادث���ة إح���راق القرآن م���ن قبل جن���ود أمريكان في 

أفغانستان وجابت المسيرة شوارع مدينة كريتر.
ورفع���ت ف���ي المس���يرة المصاح���ف والالفتات 
المنددة بحادثة اإلحراق كونها إحدى المقدسات 
كما هتفت المسيرة )القرآن دستورنا( )يا أمريكي 
يا جبان القرآن هو األساس( )نحن حفاظ الفرقان( 
)ي���ا حثالة األمريكان ق���رآن ربي ال يه���ان( )القرآن 

دس���تور حياة.. لن نقبل باالس���تهزاء( 
طافت المس����يرة الحاش����دة ش����وارع مدينة كريتر 
بع����د أن تجمع����ت م����ن جميع المس����اجد في س����وق 

وتبادلوا األدوار،  علي صالح وإن كان ذهب بشخصه إال 
أن عناص���ر النظام األخ���رى كأبنائه وأبناء أخيه وإخوانه 
م���ن ناحية،  ومن ناحي���ة أخرى علي محس���ن األحمر ال 
زالوا ممس���كين بمفاصل القوات المس���لحة واألمن إلى 

اآلن وهم من يديرون البالد فعلياً.
فالنظ���ام باق والق���وى المناطقية هي من يس���يطر 
عل���ى األمر،  ول���ن ينجح عبد ربه ف���ي إدارة البلد ما 
لم يقم بعزل هؤالء م���ن المناصب األمنية ومناصب 
قيادة الجيش الرئيس���ية لكي يس���تطيع إدارة البالد 
بش���كل حقيق���ي ووطن���ي، وإذا لم يفعل ذل���ك فعليه 
تقديم اس���تقالته لك���ي ال يكون مجرد كب���ري يمرروا 
علي���ه مؤامراتهم،  هذا ما نريده من الرئيس الجديد 
إذا أراد أن تك���ن له ش���رعية فعاًل ألن الش���رعية التي 

منحت له عبر االستفتاء ال قيمة لها.
وبخص���وص مواق���ف بع���ض األح���زاب م���ن حف���ل 
التنصي���ب، أش���ار  إل���ى انه���ا مواق���ف لالس���تهالك 
المحل���ي تحاول الظهور به���ا وكأنها الزالت معارضة،  
وق���د وقعوا قب���ل ثالثة أش���هر اتفاق مع���ه بحضوره،  
فلماذا يغيبون عن هذا الحفل، ومن يسمون أنفسهم 
بالمعارضة أصبحوا جزًء من الس���لطة ولديهم نصف 

الوزارات ونصف الجيش،  
وق���ال: علي محس���ن األحم���ر وفرقته معه���م،  هم 
جزء من الس���لطة اآلن وال يجوز أن نسميهم معارضة،  
فالطرفي���ن صال���ح ومن بجانب���ه ومحس���ن ومن معه 
يحاول���ون احت���كار ه���ادي كاًل يعتقد أن���ه من صنعه 
ويتنافس���ون لالس���تحواذ عليه،  يحاول���وا إيهامنا أن 
النظام س���قط،  ما الذي تغي���ر،  لم يتم عزل أي قائد 

الرضوخ ألي تهديدات مؤكدين بقائهم في المنازل.
بالحري���ات  المهتم���ة  المنظم���ات  ناش���دوا  كم���ا 
وحق���وق اإلنس���ان الداخلي���ة والدولية ب���أن تتدخل 
وبس���رعة لمنع القوات العسكرية من القيام بأعمال 
عنف ف���ي الجن���وب تزه���ق أرواح المدنيي���ن العزل 

والمسالمين وتدمر ممتلكاتهم.
م���ن جان���ب آخ���ر نظ���م المئ���ات م���ن المواطنين 
ف���ي محافظة عدن جن���وب اليمن مس���يره تضامنية 
الثالث���اء الماضي  مع أبناء منطق���ة المنصورة،  التي 

إنه لمن سوء الحظ أن ال ندرك ما يراد بنا فيصرفوننا عما 
ينبغي أن نفكر فيه من مصير ثورتنا،  يصرفوننا إلى أشياء. 
أن  دون  الهدف  فيصيبون  ومشرفة  راقية  بأنها  يشعروننا 
نشعر،   يعملون على  تزييف ذهن اإلنسان و حرف مساره 
عن النباهة. وهو االستحمار بذاته،  ولهم أساليبهم الماكرة  
التي دائًما ما يلبسون الحق بالباطل،  وهذا ما هو حاصل 
به  نادى  والذي  للثورة  والبارز  األول  فالهدف  ثورتنا،   في 
يريد  "الشعب  والميادين  الساحات  جميع  في  الثوار  كل 
إسقاط النظام"،  النظام بكافة رموزه وأشكاله،  ومحاسبة 
كل الفاسدين وإرجاع كافة الحقوق المنهوبة إلى الشعب،  
والحرية  العدل  يسودها  التي  المدنية  بالدولة  والحلم 
إجهاض  لمحاوالت  تعرض  الذي  الشعب  مكونات  لكل 
والجرحى  الشهداء  دماء  متناسين  عديدة،   مرات  ثورته 
وعمالئهم  األمريكيين  وبدهاء  أجله،   من  سقطوا  الذين 
من المرتزقة حاولوا في األيام األولى للثورة جر الناس إلى 
معارك جانبية،  لكنها فشلت أمام إرادة الشباب،  وعندها 
األزمات  قبًحا وهي سياسة صنع  أكثر  أساليب  إلى  لجأوا 
ورفع أسعار المشتقات النفطية وإجبار الناس على أي حل 
يرسمونه هم،  وعندها أدخلوا ما يسمى بالسياسيين وقادة 
وأدخلونا  المشؤومة،   "مؤامرتهم"  مبادرتهم  في  األحزاب 
الزياني،   رجع  الزياني،   جاء  وقع،   وما  وقع  دوامة:  في 

وهكذا أدخلونا في معارك هامشية.

األحرار  الشباب  يقول  للثورة عندما كان  األولى  األيام  في 
ُيْصِلُح  اَل  اللََّه  ﴿ِإنَّ  النقية؛  ثورتنا  في  للفاسدين  مكان  ال 
ُيقبلوا  أن  فالمفترض  بد  ال  كان  وإن  الُْمْفِسِديَن﴾،   َعَمَل 
الثوري،   المشهد  بتصدر  لهم  ُيسمح  ال  وأن  مضض  على 
لنا:  يقولون  اإلصالح  دعاة  مقدمتهم  وفي  الكثير  كان 
ونجي  األول  نكمل  الصف،   وحدة  على  نحافظ  اصبروا،  
للثاني وهكذا،  كان األحرار يقولون: وحدة الصف الثوري 
االلتفاف  في  الثوري  الصف  وحدة  الفاسدين،   رفض  في 
حول نقاء األهداف الثورية بعيًدا عن التضليل،  ثم حاول  
األيام  ولكن  ولعل،   عسى  هؤالء  مجاراة  األحرار   الشباب 
أثبتت وأكدت بأن ما كان يقال لنا في تلك المرحلة ليس 
يبعد  وال  المزيف،   السياسي  للعمل  وممارسة  مراوغة  إال 
بأنه  قال  ما  كثيًرا  الذي  محسن  اللواء  تصريح  هذا  عن 
سيتنحى عن منصبه بعد رحيل صالح،  وها هو اليوم صالح 

رحل،  أين ذلك الوعد؟
تحقيق  أجل  من  اصبروا  لنا:  يقولون  كانوا  من   اليوم 
أهداف الثورة هم أنفسهم من يحاولون جر الناس إلى 
معارك وهمية ومشاريع ضيقة بعيًدا عن أهداف الثورة،  
فلم نعد اليوم نسمع بأن ال بد من االستمرار في القضاء 
على الفاسدين وترحيلهم،  لم نعد نسمع بأنه ال بد أن 
لم  مدني،   شخص  االنتقالية  الفترة  في  الحاكم  يكون 
نعد نسمع بأن نظام صالح رفع مشتقات النفط ليدعم 

بها بالطجته.
فيا ترى حكومة ما يسمى بالوفاق من تدعم بفارق الزيادة 

في المشتقات النفطية؟ هؤالء أنفسهم اليوم يستحمرون 
أبناء الشعب ويجروهم إلى مشاريع ضيقة فتارة سوريا وما 
أدراك ما سوريا ؟ وتارة التدخل اإليراني؟ وفي األيام األخيرة 
وخاصة قبل ما ُيسمى باالنتخابات بأكثر من شهر لم نعد 
ومحاسبة  السفاح،   ومحاكمة  الثورية  الشعارات  نسمع 
إلى  ثورية  شعارات  من  تحولت  فالشعارات  الفاسدين،  
طائفية وحزبية "وعلى عينك يا حوثي!" يا الله كيف يعمل 
واالستخفاف  وتقزيمهم،   الشباب،   استحمار  على  هؤالء 

بعقولهم وآدميتهم!!
بمشاركة  نقبل  أن  يمكن  ال  لنا  يقولون  كانوا  باألمس 
الفاسدين مهما كلف الثمن،  واليوم دخلوا مع الفاسدين 
في حكومة شراكة،  كانوا يقولون سجل االنتخابات مزورة 
أكثر  النواب  في مجلس  والتمديد  الحق  أنفسهم  وأعطوا 
من سنتين  بحجة أن السجل مزور،  وقد قال أحدهم بأنه 
رأى صور انتخابية فيها صور لبسكويت أبو ولد،  يا ترى ما 
الذي تغير؟ ما الذي جرى؟   وبقدرة قادر تحولت  مسرحية  
أن  يذكر سوى  ليس ألمٍر  انتخابات،   إلى  الواحد  المرشح 

سيدهم األمريكي قال لهم انتخبوا المرشح الواحد؟
الفارغة  باالحتفاالت  الناس  إلهاء  االستحمار  أدوات  ومن 
االنتصارات  بتحقيق  الناس  وإليهام  مضمونها،   من 
الشكلية، .ومن أدوات االستحمار المضلل،  الدين الحاكم،  

شريك المال والقوة.
تستاء  لما  يدعوك  ال  لك  والمستعمر  المستحمر  إن  نعم 
منه،  ويثير انزعاجك فتنفر منه إلى المكان الذي ينبغي أن 
تصير إليه،  بل يختارون دعوتك حسب حاجاتهم فيدعونك 
ا من أجل القضاء على حق  أحياًنا إلى ما تعتقده أمًرا طيبًّ
كبير،  حق مجتمع أو إنسان،  وأحياًنا ُتدعى لتنشغل في 

حق آخر،  فيقضون هم على حق آخر هو أولى.
وهنا ال بد أن  تنادى  األصوات الحرة،  والقوى الثائرة وفي 
تستخف   مهزلة   إيقاف كل  إلى  الثورة  شباب  مقدمتهم 
أهداف  حول  واحًدا  ا  صفًّ والوقوف  اليمن،   أبناء  بعقول 
الثورة الشبابية السلمية وفي مقدمتها بناء الدولة المدنية 
الحديثة التي تكفل الحقوق والحريات لكل أبناء الشعب.

}- كتب|  نور الدين إسماعيل  -|{

}-|  كمال محمد المداني  -|{

ما يجب علينا كأمةما يجب علينا كأمة االستحمار اليمني!
يجب علينا كأمة تدعي انتمائها إلى القرآن الكريم  أن تظهر ما يدلل على 
صدق انتماءها وأن تترجم هذا االنتماء على أرض الوقع  بالعمل وااللتزام. 
الكريم..  القرآن  إلى  الصادق  والرجوع  الصحيحة  العودة  علينا  يجب 
الدفاع  من  وتؤهلها  تمكنها  التي  الكافية  الحقيقية  المعرفة  لمعرفته 
الله وإظهار دينه  المستميت واالستبسال والذود في سبيل إعالء كلمة 

الحق وإزهاق الباطل.
 � الحقيقي  التمثيل  الكريم  القرآن  تمثل  أمة  نكون  أن  نحن  علينا  يجب 
الصادق.. أمة ملتزمة بتوجيهاته وتعاليمه، أمة تتحرك بحركة القرآن في 
جميع شئون حياتها حتى تحظى بالنصر والتأييد اإللهي والتوفيق والسداد 

والتمكين في األرض.
بالمعروف وتنهى  تأمر  الله  أراد  أمة، كما  أن نكون خير  يجب علينا 

عن المنكر.
ودينها وجميع  ونبيها  قرآنها  أمة غيورة على  نكون  أن  نحن  علينا  يجب 

مقدساتها ومعتقداتها.
على  نكون  وأن  الجهادية،   بالروح  نتمتع  أن  قرآنية  كأمة  علينا  يجب 
أينما  الباطل  لمواجهة  والجاهزية  واالستعداد  اإلعداد  من  عال  مستوى 
اعتداءات  من  به  يقومون  لما  والتصدي  الله..  أعداء  لمواجهة   � كان 

وهجمات استفزازية تجاه مقدساتنا ومعتقداتنا.
تكون  وأن  واعية،   يقظة  حذرة  أمة  تكون  أن  قرآنية  كأمة  علينا  يجب 
والمخططات  المؤامرات  من  حولها  يدور  لما  مدركة  الوقت  نفس  في 
األمريكيين  والنصارى  اليهود  الله من  أعداء  قبل  تحاك ضدها من  التي 
واإلسرائيليين وعمالؤهم،  وأن تكون نظرتنا إلى هؤالء األعداء نظرة القرآن 
أعدائنا  نفهم  وأن  والمسلمين،   لإلسالم  كأعداء  قدمهم  الذي  الكريم 
بالمستوى الذي يفشل مؤامراتهم ومخططاتهم ويفضح مكائدهم الخبيثة،  
أَْن  الُْمْشرِِكيَن  َواَل  الِْكَتاِب  أَْهِل  ِمْن  الَِّذيَن َكَفُروا  َيَودُّ  يقول الله تعالى ﴿َما 

َل َعَلْيُكْم ِمْن َخْيٍر ِمْن َربُِّكْم﴾ ُيَنزَّ

 ،،

 ،،

»إذا لم تكن حاضر الذهن في الموقف فكن أينما شئت؛ واقًفا للصالة أم جالًسا 

}-|  علي شريعتي  -|{للخمرة كالهما واحد« 



كبيرة  حكومية  مؤسسة  تبنى  أن  الغريب  م��ن 
من خيرات الشعب اليمني الكادح وتنفق عليها 
نفقات خيالية وتستهلك طاقات بشرية وخبرات 
ومؤهالت من أبناء الشعب فيها ، ويكون الشعار 
التي تنادي به هذه المؤسسة )وطن ال نحميه ال 
نستحقه ( بل وترسخ داخل هذه المؤسسة كلمة 
ثم  الوطن  حماية   � للوطن  ال��والء   � وطنية   � وطن 
بامتياز إلدارة سفير  تابعة  المؤسسة  تصبح هذه 
أن  ذلك  من  واألغ��رب  مجاالتها،  وبشتى  برمتها 
معادية  مستعمرة  دول��ة  يمثل  هو  السفير  ه��ذا 
اإلسرائيلي  للعدو  وحامية  جميعا  للمسلمين 
مع  المسلمين  ح���روب  ك��ل  ف��ي  واض���ح  وبشكل 
العسكري  الدعم  العدو  العدو، ويتلقى هذا  هذا 
المواقف  الى  اضافة  االمريكيين  من  المكشوف 
بعيدا فال يحتاج  المؤيدة، وال نذهب  السياسية 
أي متابع للوضع الداخلي سوى أن يلقي نظرة إلى 
البحر االحمر وخليج عدن ليرى القطع المحملة 
الجنود  م��ن  الهائلة  واألع����داد  األسلحة  ب��أن��واع 
المستعدين لالنقضاض على الشعب اليمني بكل 

انواعه وبال تفريق وطالما انت يمني مسلم أنت 
في مرمى نيرانهم وهدف من أهدافهم. 

خارج  صنعاء   في  األمريكية  السفارة  وتعمل 
دوليا  عليها  المتعارف  السفارات  مهام  اط��ار 
واالقتصادي  السياسي  اليمني  المشهد  الحتواء 
المصلحة  يخدم  فيما  به  والذهاب  والعسكري 
األيدلوجية  أس���اس  وع��ل��ى  البحتة  األم��ري��ك��ي��ة 
القائمة لدى هذه اإلمبراطورية المستعمرة مثل 
محاربة ما يسمى باإلرهاب ، ومالحقة ما يسمى 
كستار  العناوين  ه��ذه  واس��ت��خ��دام  بالقاعدة 
لليمنيين،  والتطويع  االح��ت��الل  مفهوم  يغطي 
إضافة إلى تعبئة الجيش بدال من تعريفه بعدوه 
الحرب  بوجوب  ودينه  وطنه  وع��دو  الحقيقي 
عقيدة  صياغة  بعد  ب��اإلره��اب  يسمى  م��ا  على 
الجيش على يد السفير االمريكي كما جاء ذلك 
على لسانه فهل أصبح المستعمر مصدر تشريع 
ال  همجي  لمحتل  يمكن  وهل  اليمني؟  للجيش 
يراعي القيم وال يحترم الشرائع أن يجعل وضع 
م��زده��را؟وه��ل  وضعا  وجيشه  اليمني  الشعب 
وتواجه  المحتل  ترفض  للجيش عقيدة  سيصنع 

المستعمر أم العكس؟

 التهافت على السفير األمريكي واالرتماء في أحضان 
الثورة  الملتفة على  المعارضة  الغرب من قبل قوى 
وت��ج��اوزه��ا  اإلص���الح  ي��ق��وده��ا  ال��ك��رام��ة  جمعة  منذ 
األخالقية  والمعايير  وال��ش��رع��ي  ال��وط��ن��ي  ال��ث��اب��ت 
اليمن واستقالله  بكارثة على  تنذر  انعكاساته  بدت 

والمزيد من معانات أبنائه ..
على  ال��ع��م��ل  ح��ق  األم��ري��ك��ي  السفير  منحت  ل��ق��د 
استذالل الشعب وفرض أمالءاته عليه، وان يتصرف 
التي  القوى  تلك  من  متخذا  أم��ره  ول��ي  وكأنه  معه 
قبلت لنفسها باالرتهان جسر عبور يمرر من خاللها 
م��ؤام��رات��ه ض��د ال��ش��ع��ب وث��ورت��ه وف���رض م��س��ارات 
خارجية عليه ال تخدم الشعب وال تلبي مطالبه بل 
اليمن  ضد  القذرة  ممارساته  لكل  مظلة  منها  جعل 
أرضا وإنسانا مقابل منحها حكم الشعب من جديد 
عبر مبادراته المسمومة وما تضمنته من انتخابات 
ولعب  بالمسرحية  أشبه  هي  الشعب  بها  استخف 
األطفال منها بالواقع وكأن الشعب اليمني قطيع ال 

يفقه شيء ..
القذر  أمريكا  بسفير  دفعت  القوى  تلك  مواقف  إن 
أن يعلن وبكل وقاحة وتبجح بأنه من سيقوم بإعادة 
وبالطريقة  عقيدته  وبناء  اليمني  الجيش  هيكلة 
ألمريكا  م��وال��ي��ا  ي��ك��ون  جيشا  ،أي  ه��و  ي��راه��ا  ال��ت��ي 
يتبنى مواقفها  ويحمي مصالحها ويرحب بالتدخل 
والعدوان الذي تفرضه على اليمن بحرا وبرا وجوا ..

وإنما  الحد  ذل��ك  عند  بالوصاية  األم���ور  تقف  ول��م 
امتدت لتنال صيغة الدستور للفترة القادمة حيث 
ت��زام��ن ذل��ك االنجاز  ال���دول األورب��ي��ة  أوك��ل لبعض 
لقوى المعارضة مع إرسال باخرة  وبصحبتها بارجة 
والتسعين  الستة  إلى  مضافتان  أمريكيتان  حربيه 
وإرسال   ، المندب  وباب  عدن  خليج  في  المرابطة 

بإنشاء  والبدء  سقطرة  جزيرة  إلى  أمريكيين  جنود 
قاعدة أمريكية فيها بل ذهبوا أكثر من ذلك كله حد 
وسائل  بعض  قدمت  فقد  المقدسات  عن  التنازل 
اليمني  الشعب  قادها  التي  المظاهرات  إعالمهم 
أمريكا  بارتكاب  تنديدا  محافظة  عشر  أربعة  في 
جريمة إحراق المصحف الشريف في أفغانستان إنها 
السفير  لمشاعر  مراعاة  سوريا  نظام  ضد  مظاهرات 
أبقت  فماذا  الكريم  القران  حساب  على  األمريكي 
على  به  وتصول  به  تتمسك  المعارضة  هذه  لنفسها 

الشعب  .
أجل  من  انه  به  تقومون  ما  في  أنكم  تدعون  من  يا 
مصلحة الشعب كفى، اتركوا الشعب وشانه وجنبوه 
لعناته،  وتطاردكم  غضبه  ينالكم  أن  قبل  مؤامراتكم 
مجموعة  باعتقال  أمريكا  سفير  قام  أن  يحصل  فلم 
من المعتصمين الصحفيين في الساحة المتضامنين 
للتحقيق  األمريكية  السفارة  وإدخالهم  زميلهم  مع 
ثار  الشعب  إن  األب����اة،  أي��ه  عهدكم  ف��ي  إال  معهم 
للخارج  لترهنوه  إنتاجكم  ليعيد  ال  منكم  ليتخلص 
على  تفرضوه  أال  فعليكم  االرتهان  تحبون  أنتم  وإذا 
حر  اليمني  الشعب  أن  تفهموا  أن  وعليكم  غيركم 
أنجبته أمهات من أصالب حرة لن يقبل بفرض هذه 
الممارسات عليه وال بالوصاية مهما عملتم ، فإما أن 
شهداء  الوغى  ساحات  في  نسقط  أو  نعيش كرماء 
يخضع  أن  أبيه  أص��ول  أنجبته  احد  وال  يشرفنا  ،وال 
لمثل تلك المؤامرات إال من ال قيمة له عند نفسه وال 
كرامة، فثورتنا ستستمر حتى تحقق كامل أهدافها 
وتعزل الفاسدين عن قيادة الشعب سواء كانوا تحت 
األحمر  وحميد  محسن  علي  أو  صالح  علي  مسمى 
يمن  قيادة  للفاسدين في  أمريكا فال مكان  أو سفير 
الثورة وننصح قوى المعارضة  أن  تعود إلى رشدها 
وان تترك الشعب وشانه ليقرر مصيره وتقبل لنفسها 

أن تكون جزاء منه ال وصية عليه ..

ميادين  إل��ى  وخ��رج  ثورته  طبول  الشعب  دق 
الشعب  هاتفاً  وال��ط��اغ��وت  الظلم  ض��د  ال��ث��ورة 
والعجزة  باالنتهازيين  فإذا  النظام  إسقاط  يريد 
انطالقة  من  شهر  بعد  النظام  ج��الوزة  وبعض 
الشعبية  الثورة  لهذه  ركوبهم  يعلنون  الثورة 
فركبوها بكل ما تعنيه الكلمة، ومن المؤسف أن 
معظم المغفلين رحبوا وصفقوا بحسن نيه فإذا 
بما  االنتهازيين جرت  رياح  أن  يتفاجؤون  بهم 
وما  ما حدث،  الثورة وحدث  تشتهيه سفن  ال 
يتابع األح��داث فبركات  ال يخفى على كل من 
حوارات مبادرات توقيعات يترافق معها معارك 
بين ديناصورات كان الضحية فيها هو الشعب 
التاريخ  حركة  ج��اءت  لقد  والثائر،  المسحوق 
أمام  بنا  وإذا  الثورة  شباب  يتصوره  ما  بعكس 
ال  وأط��م��اع  ،ودول كبرى  م��ب��ادئ  ال  أش��خ��اص 
إنها   ، ثورية  نظريات  ال  دفينة  وأحقاد  أفكار، 
وإذا  أح���داث ك��ال��ف��وازي��ر فضحت ك��ل ش���يء، 
بعض  عند  تكن  لم  الثورية  والشرعية  بالثورة 
رأسها  وعلى  الثورة  موجة  ركبت  التي  القوى 
ح��زب اإلص���الح وال��ف��رق��ة وذي��ول��ه��ا ل��م تكن اال 
مجموعة الذرائع التي تذرع بها عشاق السلطة 
والتغيير  االص���الح  ب��دع��وى  ال��ج��دد  ال��ق��دام��ى 
والتطبيل  التزمير  بعد  ثم  السلطة،  الى  ليصلو 
مرحلة  الى  الشعب  ستنقل  وإنها  لالنتخابات 
يوم  ف��ي  يتفاجأ  بالشعب  اذا  ج��دي��ده  وحقبة 

يخاطبون  نظامه  وبأركان  بصالح  السلطة  نقل 
الشعب ويعلنون مرحلة جديده هم روادها .

إذاً وصل عشاق المناصب الى السلطة وتحالفوا 
الدرب  ورف��اق  الماضي  في  الحكم  شركاء  مع 
وجنوبه،   في شماله  الشعب  على  في حروبهم 
انتهت  انها  يتغير شيء سوى  لم  ثم بعد ذلك 
حقبة زمنية من الظلم ودخلنا في حقبة أظلم، 
هذه  سيكون  لكن  أظلم  ظلم  وبدأ  ظلم  انتهى 
المرة ظلم ثوري توافقي سيجثم على الماليين 
ومنظومة  إقليميه  دول  تسانده  البهيم  بليله 
أن يصرخ  اليوم  بعد  يريدون ألحد  دوليه، وال 
أو يتحدث بل عليه أن يبتهج بالنصر والتغيير 
النظام  هذا  في  الحقيقي  والحاكم  العنكبوتي 
ديناصور وحكومة وفاق يعتبرونها إله ال يخطئ 
اجتمع  ف��إذا  ن��م��وذج،  وسيرتها  دي��ن  كلماتها 
رأينا كل  الوزارية  المائدة  على  الديناصورات 
واحد ينحي مبدأه جانباً ورأينا المخالب تظهر 
من تحت المانيكير الوطني، ورأينا األيدلوجية 
والمكاسب  المصالح  لغة  إال  تبقى  فال  تتبخر 
القيادة  له  تكون  ،ومن  السيادة  له  تكون  ومن 
،ومن يحكم ومن يركب وسنرى حركة التاريخ 
القبيلة والقبيلة، وإنما صراع  ال يدفعها صراع 
الشخص  ص��راع  وأحياناً  والمذهب  المذهب 
مع  ج��اءت  دفينه  أحقاد  وأحياناً  والشخص، 
تخضع  ال  الواقع  غابة  هي  تلك  القرون  ميراث 

للنظرية بل تكاد تكذب كل نظرية ، واالنسان 
وهو  الغابة  هذه  مختصر  هو  الشعب  هذا  في 
أو  ق��ان��ون  ف��ي  تبسيطه  يمكن  ال  ل��غ��ز  مثلها 
فهم  أن��ه  لنفسه  يصور  م��ن  وي��ك��ذب  معادله، 
الواحد  يكاد  بل  بها  وأح��اط  البشرية  النفس 
منا ال يفهم نفسه وهو أقرب الناس إليها وإن 
نفسه لتراوغه وتدلس عليه وتمثل عليه وتتنكر 
والمبررات  بالدواعي  شهواتها  وتغلف  أمامه 
منا  الواحد  يعرف  فال  والنظريات  والمبادئ 
ماذا يريد وماذا يبطن وال يعرف من يكون وال 

من هو على وجه التحقيق ؟
بطاًل  أن��ه  متصوراً  ويكافح  ويعمل  يعيش  قد  بل 
من  يكافح  وأن���ه  المستقيم  ال��ص��راط  على  وأن���ه 
أج��ل االص���الح وال��ع��دل ث��م ف��ي لحظة زم��ان وفي 
على  ينكشف  طريق  منعطف  أو  امتحان  ساعة 
مذهلة  المفاجأة  وتكون  عظيماً،  دج��االً  حقيقته 
حتى له هو نفسه ومثل اإلنسان األمم والشعوب 
اإلنسان  إال  التاريخ  وهل  والتاريخ،  والمجتمعات 
في حركه ، صدقوني ان دروس هذا العالم واحداثه 
أن  وبإمكاننا  الكثير  تعلمنا  والحاضر  الماضي  في 
نأخذ من وحيها دروساً حتى نكون من المبصرين

َتْعُبُدوا  اَل  أَْن  آَدَم  َبِني  َي��ا  ِإلَْيُكْم  أَْع��َه��ْد  ﴿أَلَ���ْم 
ْسَتِقيٌم   مُّ ِص��َراٌط  َه�َٰذا  ٱْعُبُدوِني  َوأَِن  ْيطَاَن  الشَّ
َتُكوُنواْ  أََف��َل��ْم  َكِثيراً  ِج��ِب��الًّ  ِمْنُكْم  أََض���لَّ  َولَ��َق��ْد 
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ذليال ع��اش  الحياة   أح��ب  من 

فايرستاينفايرستاين الجيش يحتاج إلى عقيدة

أحداث فضحت كل شيء

مقبلون على عهد جديد من الوصاية األمريكية بتواطؤ أطراف يمنية

بالتزامن مع انشاء قاعدة عائمة في باب المندب

السامعي يؤكد تواجد قواعد أمريكية سرية في جزيرة سقطرى

نقل���ت صحيف���ة الي���وم الس���عودية ع���ن عضو 
مجلس النواب" سلطان السامعي" تأكيده امتالك 
الوالي���ات المتح���دة األمريكي���ة قاعدة عس���كرية 
س���رية ف���ي أرخبي���ل س���قطرى المكون م���ن أربع 
جزر عل���ى المحيط الهندي قبالة س���واحل القرن 
األفريقي 350كم جنوب ش���به الجزي���رة العربية،  
والقريبة من مضيق باب المندب،  أنشأت خالل 

العامين الماضيين.
وأكد السامعي بأن  المعلومات  االستخباراتية 
التي س���ربت بش���كل ضي���ق وتحدثت ع���ن وجود 

قاعدة امريكية س���رية في جزيرة سقطرى،  والتي 
قال���ت إن  وزارة الدف���اع األمريكي���ة أحاطت هذا 
المشروع بمس���تويات عالية من التكتم والسرية 
والح���ذر إلى درجة يصعب معها اكتش���ف وجود 

هذه القاعدة على األرض".
وقال الس���امعي: إن  القاع���دة األمريكية بنيت 
بعد ان اثيرت قضية القراصنة بش���كل كبير خالل 
االعوام السابقة،  تحت اسماء شركات استثمارية 
"كويتي���ة" مش���يرا ال���ى أن  أول المش���اريع تل���ك 

القاعدة "ميناء و مراكز سياحية".
واته���م نافذي���ن بتأجي���ر ع���دة جزر يمني���ة الى 
المملك���ة المتح���دة" بريطاني���ا"،  ألنش���اء قواعد 

صغي���رة في تلك الج���زر وذلك تح���ت غطاء "قرى 
س���ياحة "،  في وقت – بحس���ب السامعي- تعتبر 

جزر غير ما هو له بالس���كان.
ويأت���ي كش���ف النائ���ب الس���امعي ع���ن وجود 
القواع���د االميركية  عل���ى اراض يمنية  في وقت 
تواص���ل في���ه حكوم���ة باس���ندوة  خداع الش���عب 
اليمن���ي  وايهامه انه���ا رفضت الطل���ب االميركي  
بانش���اء قاعدة اميركية على االراض اليمنية، كما 
يتزام���ن هذا االعالن  مع ب���دء الواليات المتحدة 
االميركية  انشاء قاعدة عائمة بالقرب من مضيق 
باب المندب وتس���رب انب���اء عن موافقة  وتعاون 

من الجانب اليمني.

}-|  التوعية الثورية | متابعات |-{

}-|  محمد الشميري  |-{الوعي.. مصدر الفعل وعى

  الوعي مصدر الفعل وعى، يعي، وعياً، والوعاء 
واحد األوعية، وأوعى الزاد والمتاع: جعله في 
حفظه،  وعياً:  يعيه،  الحديث،  ووعى  الوعاء، 
َواِعَيٌة﴾ وقوله  أُُذٌن  ﴿َوَتِعَيَها  تعالى:  ومنه قوله 
يوعون﴾ أي: يضمرون،  بما  أعلم  تعالى:﴿والله 
وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم 
»نظر الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها« واإلمام 
أوع��ي��ة  ال��ق��ل��وب  ه���ذه  »إن  ي��ق��ول:  ع��ل��ي )ع( 

وخيرها أوعاها«.
لدى  تتكون  التي  المعرفة  تلك  هو  فالوعي: 
ال��ف��رد م��ن خ���الل وج����وده وأف��ع��ال��ه وأف��ك��اره، 
النفس  علم  علماء  من  الكثير  عند  يمثل  فهو 
الحالة العقلية التي يتميز بها اإلنسان بملكات 
بين  الحسي  اإلدراك  على  والقدرة  المحاكمة 
الكيان الشخصي والمحيط االجتماعي، ومنهم 
من يقرنه باليقظة في مقابل الغيبوبة أو الندم.
والوعي له ارتباط وثيق بالوعاء مفرد األوعية، 
البرميل،  منها:  وم��ت��ع��ددة،  كثيرة  واألوع��ي��ة 
وال����ِق����در، وال��م��ق��ل��ى وه���و اإلن�����اء ال��م��ح��ت��وي 
للطبخات الساخنة، خاصة األمريكية، ويقال: 
في  ي��وض��ع  مما  ن��وع  ه��ي  ال��ت��ي   � السلتة   إن 
عن  أُِث��ر  مما  ه��ذا  تركية،  وجبة  أنها   � المقلى 
األتراك وخلفوه لنا، أما في عصرنا الحاضر فقد 
كثيرة  الساخنة  األمريكية  الوجبات  أصبحت 

ومتعددة، تتنوع بحجم وسعة  كل مقلى.
وال����ذي ي��ت��الءم م��ع م��ق��ت��ض��ي��ات ال���واق���ع أن 
العميق  والنوم  الغيبوبة  معناه:  الوعي  يكون 
الحالة  ك���ون  م��زع��ج،  شخير  ل��ه  ال��م��ص��اح��ب 
الملموسة لدى البعض � إن لم يكن األكثر � من 
فالظروف، واألحداث  تلك،  الشعب، هي  أبناء 
الحاصلة على الساحة اليمنية تدل على تدنئ 

فاالنتخابات  األف����راد،  ل��دى  ال��س��ائ��د  ال��وع��ي 
مثاًل، مجريات أحداثها، وامتدادها، وأسلوب 
وعدم  لها،  وال��دع��وة  تمريرها،  وآلية  فرضها، 
ما  وك��ل  ب��ال��م��ب��ادرة،  وارتباطها  مشروعيتها، 
وإدراك���اً  وعياً  يخلق  ب��أن  بها كفيل  عالقة  له 
حقيقتها،  عن   � تأمل  وب��أدن��ى   � ف��رد  أي  ل��دى 
أن  وأعتقد  وآثارها،  وأهدافها  بل  ومصدرها، 
األغلب يعي ويدرك ذلك، والدليل ما يبرره من 
يبدون حكماء بأن مشاركتهم فيها وفق قاعدة 
الوعي  إذا كان  ولذلك  الضررين؛  بأهون  األخذ 
غير  لكنها  ضرورية  فالمعرفة  المعرفة،  يعني: 
كافية، وليست مفيدة إذا لم ينتج عنها سلوك 
استيعاب  ومجرد  الواقع،  أرض  على  متجسد 
الله  جعل  ما  هو  فقط،  بها  واإلحاطة  المعرفة 
ُلوا  ُحمِّ الَّ��ِذي��َن  ﴿َم��َث��ُل  يقول:  وتعالى  سبحانه 
َيْحِمُل  الِْحَماِر  َكَمَثِل  َيْحِمُلوَها  لَْم  ثُمَّ  ْوَراَة  التَّ
ُبوا ِبآَياِت اللَِّه  أَْسَفاًرا ِبْئَس َمَثُل الَْقْوِم الَِّذيَن َكذَّ

َواللَُّه اَل َيْهِدي الَْقْوَم الظَّالِِميَن﴾.
وهنا يبرز سؤال ملح، هل الشعب يعي أساساً 

ماذا تعني الثورة؟
وهل يعي ويفهم ماذا تحقق له منها؟

وهل تحقق له شيء؟
المنوال  نفس  على  نفسها  االن��ت��خ��اب��ات  فحتى 
الدعاية  م��ن  عليه  وثُ��رن��ا  اعتدناه  ال��ذي  السابق 
والتطبيل والمباركة بها ولها، بل وحتى في سيرها، 
وعملية تنفيذها من تجاوزات ومغالطات وتزوير 
الذي  فما  عليه،  ما كانت  وفق  تسير  وخروقات، 
من  الكهرباء  ع��ودة  هل  تحقق؟  ال��ذي  وما  تغير؟ 
المنجزات والتغييرات التي ضحى الثوار بالعديد 

من الشهداء للحصول عليها؟
أليست عودة الكهرباء دعاية انتخابية مؤقتة 

األولى  األيام  تتقلص وتقل إضاءتها عن  بدأت 
لعودتها وقت االنتخابات؟

أم أن هبوط سعر الدوالر مقابل الريال اليمني 
المطالب  الجديد  الرئيس  الستجداء  المرافق 
هذا  والمسبوق  ترشيحه،  ف��ور  دول��ي  بدعم 
الهبوط والصعود برؤية استراتيجية اقتصادية 
الحكومة  ِقبل  م��ن  السبت  عطلة  عنها  نتج 
والصعود  الهبوط  ه��ذا  فائدة  وم��ا  الرشيدة؟ 
لم  ثابتة؟  أسعارها  والسلع  هي،  هي  واألسعار 

تهبط لهبوط سعر الصرف؟
الشعب  عليه  ح��ص��ل  ال���ذي  التغيير  أن  أم 
ه��و ال��خ��ط��اب اإلع��الم��ي ال��م��ك��رس ف��ي وجهة 
واحدة، والملتزم بالعنصرية، والموجه لخدمة 
واقصاء  تضليل،  من  يشوبه  وما  معينة،  جهة 
السماح  أو  مواقفهم،  تناول  وع��دم  لآلخرين، 

لهم بالتعبير عن آراءهم؟
تزييف  أن���واع  م��ن  ن��وع��اً  ماسبق  ك��ل  يعد  أال 
الوعي  يكون  فقد  ممنهجة،  وبطريقة  الوعي، 
نفسه مزيفاً، وذلك حسب ما ذكره علماء علم 
تكون  عندما  مزيفاً  الوعي  يكون  أن��ه  النفسن 
ومفاهيمه،  ن��ظ��ره،  ووج��ه��ات  اإلن��س��ان،  أف��ك��ار 
للحياة  الحي  المادي  الواقع  مع  متطابقة  غير 
ووجهات  األف��ك��ار،  تكون  عندما  أو  حوله،  من 
وفعالة  واقعية  وغير  جامدة  والمفاهيم  النظر 
ينبئ  الواقع، مما  في متابعة حركة وتطور هذا 
فعاًل عن أن األمة فهمت اآلية الكريمة القائلة: 
لمعناها،  مخالفاً  مفهوماً  َواِعَيٌة﴾  أُُذٌن  ﴿َوَتِعَيَها 

وكأنها تقول: ))وتعيها جيوب واسعة((.
وهذا ما يجعلنا نلفت إلى أن الوعي اإلنساني الراقي 
والمتقدم هو تلك األفكار ووجهات النظر، والمفاهيم 

التي تضع مصلحة كل إنسان فوق كل اعتبار.

}-|  أبو مالك )يوسف الفيشي(  |-{


