
خرجت صباح األربعاء الماضي مظاهرات 
مطالبة  صنعاء  جامعة  في  حاشدة  طالبية 
صنعاء،  جامعة  رئيس  طميم  خالد  برحيل 
ورض�����وان م��س��ع��ود رئ��ي��س االت���ح���اد ال��ع��ام 
طالب  وط��ال��ب  شرعيته،  الفاقد  للطالب 
كل  وح����ذروا  بحقوقهم،  ص��ن��ع��اء  ج��ام��ع��ة 
األط������راف م���ن ع���دم ت��ج��اه��ل م��ط��ال��ب��ه��م، 
الفساد  يقتسموا  أن  يريدون  من  وخاطبوا 
أمام  مكشوفة  أصبحت  قد  أالعيبهم  بأن 
الطالب، وتظاهر المئات من طالب جامعة 
 3/ الموافق  26   الماضي،  ااالثنين  صنعاء 
الجامعي  السكن  ب��واب��ات  أم���ام  2012م   /
الجامعي وجامعة  مطالبين بتطهير السكن 

ومظاهر  الفساد  مظاهر  كافة  من  صنعاء 
الفوضى والصراعات الحزبية والمذهبية.

من  صنعاء  جامعة  بإخالء  فيها  طالبوا   
الفرقة،  لعناصر  التابعة  العسكرية  القوات 
تتمركز  التي  اإلص���الح  ح��زب  ومليشيات 
باالعتداء  وتقوم  الجامعي،  الحرم  داخ��ل 
زمالئهم  وعلى  المتظاهرين،  الطالب  على 

من شباب الثورة السلمية.
 هذا وقد طالب طالب الجامعة بضرورة 
من  وك��ل  "طميم"  الجامعة  رئيس  تغيير 
مقدرات  ونهب  التعليمية،  العملية  أفسد 

ال����ج����ام����ع����ة 
ف�����ي س��ب��ي��ل 

فيلتمان" في صنعاء  وهادي في الرياض؛ ألن المؤامرة تصطدم اليوم باستمرار المشروع الثوري الوطني

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

أف����ادت مواقع بأن مبع����وث الخارجي����ة األمريكية 
سعى خالل زيارته لليمن  في األربعة  األيام الماضية 
إل����ى إيجاد مخ����رج لألزمة التي نش����بت بي����ن طرفي 

النظام بشأن إعادة توحيد قوات الجيش.
وقالت مصادر سياس����ية ل� »البي����ان« إن »فليتمان 
عم����ل خ����الل اللق����اءات الت����ي أجراه����ا م����ع األطراف 
السياس����ية على طمأن����ة خصوم الرئيس الس����ابق بأن 
ب����الده ال تؤي����د فصي����اًل ف����ي الجي����ش عل����ى حس����اب 
فصي����ل آخر، وخصوص����اً ما ذكر عن مس����اندتها لبقاء 
نجل الرئيس الس����ابق على رأس قيادة قوات الحرس 
الجمه����وري وأبن����اء أخي����ه عل����ى رأس ق����وات األم����ن 
المرك����زي وجهاز األمن القوم����ي، وأنها تريد أن تعمل 

مع جيش يمني تحت إم����رة الرئيس عبدربه منصور 
ه����ادي لمواجهة الخطر المتزايد لما يس����مى بتنظيم 

القاعدة«.
ووفق المص����ادر فإن اإلدارة األميركي����ة تدعم بقوة 
رئيس هيئة األركان اللواء أحمد علي األش����ول لرئاسة 
اللجن����ة التي س����تكلف بإع����ادة هيكل����ة ودمج قوات 
الجي����ش اليمني، بما يؤدي إلى إنهاء حالة االنقس����ام 

والتفرغ للحرب مع ما يسمى تنظيم القاعدة.
وقال في مؤتمر صحفي عقده صباح اليوم األربعاء 
الس����تعراض نتائ����ج زيارت����ه إل����ى صنع����اء، إن����ه التقى 
بعدد من المس����ؤولين اليمنيين وقي����ادات األحزاب 
والش����باب، وع����دد من القي����ادات الجنوبي����ة، حيث 

كان محور النقاش الترتيب واإلعداد للحوار الوطني 
اليمني.

وف����ي رده عل����ى س����ؤال ل�»المصدر أونالي����ن« حول 
هدف زيارت����ه الحقيقية لليمن ال س����يما بعد األخبار 
التي ترددت عن أن الزيارة تتعلق بتدخالت الرئيس 
الس����ابق وتوافقت م����ع وجود خالف����ات داخلية حول 
ه����ذا الموضوع، قال: »هدف زيارت����ي هو أن أعزز ما 
يفعله س����عادة الس����فير األمريكي جيرالد فايرس����تاين 
وفريق����ه يومي����اً، وه����و إظهار م����دى دعمنا للش����عب 
اليمن����ي، وتحديداً الدعم للمرحلة االنتقالية، كما أن 
هدف زيارتي أن نص����ل إلى فهم أفضل للطريقة التي 
يتوجب على الواليات المتحدة أن تقدم فيها دعمها 

كشاهدة وضامنة للمبادرة الخليجية«.
وتح����دث المس����ئول األمريك����ي ع����ن تنامي نش����اط 
تنظيم القاعدة في اليمن مؤخراً، وقال: إنها »تحاول 
أن تستخدم الفراغات الموجودة عندما تكون هناك 
فوضى سياس����ية«، لكن����ه قلل من خطره����ا وقال: إنه 
ي����رى أنها »ال تلعب دوراً كبيراً ف����ي مناطق معينة أو 
تتلقى دعماً ش����عبياً واس����عاً، الس����يما في دول الربيع 
العرب����ي مثل تون����س ومصر واليم����ن، فهناك في هذه 

ال����دول رف����ض ق����وي للقاع����دة«.
وقال إن القاعدة تس����تغل حاجة الشعوب وفقرها، 

وأن المرحل����ة االنتقالية 
المستندة إلى المبادرة 

تناقلت وسائل اإلعالم  بان باسندوة  وجه بتجنيد عشرة آالف من المليشيات التابعة لعلي 
محسن؛ بناء على توجيه هادي باعتماد رئيس  حكومة الوفاق العائلي بتجنيد عشرة آالف من 
المليش���يات التابعة لعلي محسن، وهنا يتساءل ش���باب الثورة هل كانت ثورتنا من أجل هذا، 
ويرى مراقبون بأن هذه الخطوة من بركات زيارة فليتمان التي تزيد من الوضع اليمني تعيقداً 
أكثر، وقد تجر بعض القوى األخرى للمطالبة بالمثل، وهذا يمثل ضربة قاصمة للدولة المدنية 
الت���ي حلم بها الش���باب، وبعد أن أعط���ت المبادرة المش���ؤمة الحصان���ات والضمانات لرموز 
الفس���اد، وأركان النظام والقوى التقليدية التي ركبت الموجة هاهم يكرمون محس���ن بتجنيد 
مليشياته. وهنا يتساءل شباب الثورة هل هذا ما خرجوا من أجله، هل  سقط الشهداء الضافة 

مليش���ات لمحس���ن، ثم ي���ا ترى ه���ذه األعداد لمن س���يوجها 
محسن خاصة وهم على وفاق كامل مع األمريكيين ؟!

وجه عدد من س���جناء س���جن األمن المركزي 
بمدينة المنصورة محافظة عدن نداء اس���تغاثة 
لكاف���ة وس���ائل اإلعالم بأن تقوم بالكش���ف عما 
تق���وم ب���ه األجه���زة األمني���ة " م���ن ممارس���ات 
قمعي���ة بحقه���م ، وأك���د الس���جناء عبر رس���الة 

صوتية بعثوا بها إلى بعض وس���ائل اإلعالم أنهم 
ينف���ذون اعتصام���اً من���ذ ظهر أمس في س���احة 
الس���جن ويرفض���ون دخ���ول العناب���ر احتجاج���اً 
على قيام رجال األم���ن المركزي باالعتداء على 
أحد زمالئهم، وأوضحوا في رس���التهم أن األمن 

المركزي قام بإط���الق الرصاص الحي والغازات 
المس���يلة للدموع عليهم مما أدى إلى س���قوط 

عدد من الجرحى بين أوساطهم.
س���جين  ولقى   
مصرعه في قس���م 

خ����رج ش����باب ذم����ار األحرار بمس����يرة حاش����دة في محافظ����ة ذمار 
الثالثاء الماضي، مؤكدين استمرار ثورتهم السلمية الشعبية المطالبة 
بإس����قاط النظام الفاس����د العميل، وأن قضية الش����هداء الذين سقطوا 
خ����الل الث����ورة المباركة لن تس����جل ضد مجهول، وأكد ش����باب ذمار 
بأنه����م ماض����ون في ثورتهم ، وأن  خداعات ش����ركاء النظام مكش����وفة 
وال يمك����ن أن تنطل����ي عليهم، مؤكدين ب����ان الثورة علمته����م الكثير ، 
وأن الشعب لن يقبل بأنصاف حلول، وأن ثورتهم ضد منظومة فساد 
متكاملة وليس����ت ضد  شخص، وابداله بش����خص آخر، وليست ضد 

حزب واستبداله بحزب أكثر عمالة.   
كما ش���دد الثوار عل���ى أن ما تقوم 

   خ��رج��ت م��ظ��اه��رة ح��اش��دة صباح 
جماد   /  4 الموافق  الماضي   االثنين 
األول / 1433ه� ، تندد بالحصار الظالم 
الذي تفرضه السلطة على المحافظات 
للمشتقات  حاد  تقليص  من  الشمالية 
أبنائها  لمعاناة  تام  وتجاهل  النفطية، 

وإعمار ما دمرته الحرب.
الجماهير  هتفت  المظاهرة  وفي     
إقصاء  يكفي   ، واإلعمار  الديزل  أين   (
م��ح��روم،  )ص��ع��دة منكوبة  وح��ص��ار(،  

والديزل فيها معدوم(
   وقدم بيان عن الجماهير استنكر 

أبناء  على  القمعية  السلطة  ممارسات 
الشمالية  والمحافظات  عموماً  اليمن 
المعيشي  ال��وض��ع  أن  ذل���ك  خ��ص��وص��اً 
كان  مما  أكثر  س��وًء  ازداد  والحياتي 
في الماضي، إضافة إلى تجاهل معاناة 
من  ت��ض��ررت  التي  المحافظات  أب��ن��اء 

الحروب الست الماضية.
   وقال البيان: إن ما أراده الشعب 
من الثورة إضافة إلى الحرية والكرامة 
وال��ع��دال��ة واالس��ت��ق��رار واألم���ن، توفير 
في  المساومة  وعدم  الكريمة،  الحياة 
ذلك  كون  الناس  وحياة  العيش  لقمة 

ال يقل فداحة عن الجريمة المتعمدة.
ال  اليمني  الشعب  أن  إلى  البيان  وأشار 
يمكن أن يرضخ ويقبل بمثل هذه األعمال 
اإلجرامية، وال يمكن أن يتجاهل النشاط 
األمريكي البارز في الشأن اليمني تحت 
الشعب  على  ضغوط  أو  ممارسات،  أي 
األمريكي  النشاط  وأن  األمر،  مهما كان 
ذلك  وراء  من  يهدفون  وأنهم  مرفوض، 
واقتصادياً،  تنموياً  الشعب  معاقبة  إلى 
وإشغاله عن التنبه للتدخالت األمريكية 

الصارخة.
 

ش��ه��دت ت��ع��ز االث��ن��ي��ن ال��م��اض��ي 
م��س��ي��رة ح���اش���دة ن����ددت ب��أع��م��ال 
طالت  ال��ت��ي  واالع���ت���داءات  القمع 
ال��م��ت��ظ��اه��ري��ن ي����وم األح�����د  أم���ام 
قوات  قبل  من  تعز  محافظة  مبنى 
أصيب  وال��ت��ي  العسكرية  ال��ش��رط��ة 
وطالب  المتظاهرين،  من   2 خاللها 

قيادات  إقالة  بضرورة  المتظاهرون 
األهلي  المجلس  من  وأمنية  محلية 
شباب  تكتل  وم��ج��ل��س  لمحافظة 
الثورة  تعز، وأصدروا بياًنا جاء فيه: 
السوء  بالغ  أمنياً  وضعاً  تعز  تعيش 
يستوجب التعامل معه بشكل حازم، 
األمنية  األج���ه���زة  م��ن  وي��س��ت��وج��ب 

حفظ  في  القانوني  بواجبها  القيام 
السكينة  وإع��ادة  واالستقرار،  األمن 
فيما  الوضع  استقرار  رغ��م  العامة، 
يخص استهداف المسيرات الثورية 
أن  إال  الماضية  القليلة  الفترة  خالل 

التسوية السياسية بين حلفاء الفيد والتقاسم تتصدع بدليل ذهاب هادي إلى الرياض وحضور فيلتمان إلى صنعاء 
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هادي يوجه بتجند عشرات آالف من مليشيات محسن، 

وشباب الثورة خرجنا من أجل بناء جيش وطني، ال جيش عائلي مليشياتي

ال يمك��ن أن تن��ال الحري��ة والع��زة والكرام��ة إال باالس��تقالل السياس��ي والثقاف��ي واالقتص��ادي والعس��كري    

مظاهرة صعدة : أين الديزل واإلعمار يكفي إقصاء وحصار

شباب ذمار: لن نقبل بأنصاف  حلول ، وخداع  شركاء النظام مكشوف 

ثورة طالب جامعة صنعاء تطالب بإخالء الجامعة من طميم ومليشيات اإلصالح والفرقة، وطالب ذمار يطالبون برحيل الفاسدين

مسيرات  تطالب بإقالة الفاسدين وتندد بأعمال القمع، 
وتستنكر ما يتعرض له النائب السامعي

نتيجة رفضهم  لمشروع الوصاية يطالهم حصار اقتصادي وتشويه إعالمي ممنهج

الثورة تجدد ألقها من حيث ابتدأت. والفرقة تعتقل طالب.

أسبوعية

توعوية

ما يحدث في السجون شيء مرعب: ذمار وتعز وعدن عنف ضد السجناء، وانتهاكات جسيمة 

األجهزة األمنية تعتدي على سجناء بإطالق الرصاص الحي في سجن المنصورة  بعدن

انتحار سجين وفشل أخر بسجن حكومي بذمار احتجاجاً على سوء المعاملة

ثالثون جريحاً في عملية قمع الحتجاجات السجن المركزي بتعز

ية
ور

لث
ا ا

تن
واب

ث



}-|   العدد ) 52 (   |-{    

2}-|   الجمعة 8 جمادى األوىل 1433هـ املوافق 30 / 3 / 2012 م    |-{

لُيدرَك  تكفي  اليوم،  "اإلص��الح"  إعالم  إلى  واحدة  نظرة 
ومسلم،  البخاري  صحيحي  استبدلوا  قد  بأنهم  المطلع 
بأحاديث  يستدلون  فتراهم  "فايرستاين"،  الشيخ  بصحيح 
واالقتصادية  السياسية  الحياة  مناحي  ك��ل  ف��ي  األخ��ي��ر 
أحاديثه  الجديد، وعلى رأس ذلك  لليمن  أيًضا  والسيادية 
عن القاعدة، وعن الخطر اإليراني القادم، وقصة دعم إيران 
لتصريحات  أث��ًرا  أجد  لم  لكنني  والجنوبيين،  للحوثيين 
مع  العالقة  ح��ول  األخ��ي��رة،  ال��م��ذك��ور  األم��ري��ك��ي  السفير 
"سهيل"  شاشة  على  الزنداني،  شيخهم  وح��ول  اإلص��الح، 
-ككل  األمريكي  الشيخ  عن  الحديَث  أن  رغم  اإلصالحية؛ 

مرة- صحيٌح من حيث ُرواته وسنده.
يصل  أن  يتوقع  يكن  لم  اإلص��الح  حزب  أن  اعتقادي  في 
الحميمة  العالقة  بكشف  قيامه  إل��ى  "فايرستاين"  ب�  األم��ر 
األمريكية،  المتحدة  بالواليات  المذكور  الحزب  تربط  التي 
العالقة  تلك  بوصف  يكتِف  لم  المذكور  األمريكي  فالسفير 
ب��ادرٍة  في  ا"  "ج��دًّ بوصفه  عليها  زاد  بل  وحسب،  بالجيدة 
مع  العاطفية  العالقات  ُيحبذون  ال  األمريكيين  بأن  ُتوحي 

عمالئهم من تحت الطاولة.
ويكيلكس  وث��ائ��ق  ت��أت��ي  أن  إًذا  األم��ري��ك��ي��ون  ينتظر  ل��م 
"صالح"  العميل  مع  فعلت  العالقة، كما  هذه  أمر  لتكشف 
في فضيحته الشهيرة )اُضربوا.. وسأقول أنه أنا من يضرب(، 
ومع ذلك فما ُسقتُه آنًفا لم يكن السبب الحقيقي وراء القرار 

األمريكي بكشف تلك العالقة المذكورة على رؤوس المأل.
األمريكيون ُيجيدون التعامل مع عمالئهم، سواٌء قبل أو بعد 

يشي  للمنطقة  السياسي  والتاريخ  خدماتهم،  عن  االستغناء 
حول  اليمن  لدى  سفيرهم  تصريحات  عبر  فُهم  لذلك  بذلك، 
ا" بينهم وبين حزب اإلصالح، قد وضعوا  العالقة "الجيدة جدًّ
"اإلخوان" أمام مأزٍق حقيقي؛ ألنَّ هذا يضمن لألمريكيين عدم 
بالتباكي على  العوام؛  بالمزايدة على  قيام اإلصالح مستقباًل 
حال اليمن جّراء دخول "الكّفار" األمريكيين إليه، ويخلُق في 
أّية  قواعد اإلصالح من إصدار  أمام  ا منيًعا  الوقت سدًّ ذاِت 
الملتحين على حين غفلة،  أحد  فتوى طائشة قد تصدر من 
من  فالمفتي  جهادهم،  إلى  ويدعو  األمريكيين  فيها  ُيهاجم 
اإلخوان سيكوُن حينها أمام خيارين: إما أن يهاجم األمريكيين 
مع  ويستمر  لسانه  يبتلع  أن  أو  وِحزَبُه،  نفسه  ُيهاجم  وبذلك 
اليمن، وهذا األخير  تواجد األمريكيين في  تبرير  قياداته في 

هو الخياُر الذي ُيراهُن عليه األمريكان.
تلك  بتوجيه  يكتِف  لم  األص��ل،  اليهودي  "فايرستاين" 
الصفعة إلى وجوه "اإلخوان" بذاك التصريح وحسب، بل 
"الزنداني"  شيخهم  حول  بتصريحاته  إذاللهم  في  أمعَن 
والتي قال فيها: "لقد كنا واضحين في إثارة مباعث القلق 
أن  هذه مع قيادة حزب اإلصالح، وكنا واضحين معهم، 
وجود عبدالمجيد الزنداني ومؤيديه وأتباعه في الحزب 
أمر يسبب مشكلة لنا ولبقية المجتمع الدولي، وسنواصل 
النظر إلى هذه القضية، ولكن ما دام حزب اإلصالح يسير 
في المسار الديموقراطي ويشارك في المبادرة الخليجية 

نبقى  أن  مقدورنا  في  سيكون  فإنه  االئتالفية  والحكومة 
على عالقة معه". 

وهنا أيًضا يضُع األمريكيون عمالئهم الُجدد أمام اختباٍر 
إلى  الوصول  إذا كان  وما  الكرامة،  اختبار  آخر،  نوٍع  من 
مكانته  له  شيٍخ  من  اإلص��الح  اعتبارات  في  أهّم  السلطة 
اختبار  في  "اإلص���الح"  أخفَق  وق��د  ال��ح��زب،  في  الكبيرة 
وأثبتوا  ال��دي��ن،  بسالح  التمنطق  اختبار  وف��ي  الكرامة، 
ُدنيا، حتى ولو كان ذلك على حساب الدين  أنهم طاُلب 
صمتهم  عنه  عّبر  ال��ذي  هذا  وفشلهم  والعرض،  واألرض 
الُمطِْبق طيلة أسبوٍع تقريًبا -ُتجاه تلك التصريحات- قد 
من  فليس  لذلك  ش��ّك،  أدن��ى  بال  األمريكيين  ص��دور  أثلَج 
األمريكيون،  كان  حيث  "اإلص��الح"  تجد  أن  المستغرب 
في  الحوثيين  مع  اليوم  اإلص��الح  يخوضه  الذي  والصراع 

الشمال، والحراك في الجنوب، أبسط دليٍل على ذلك.
يعتبر  لم  اإلص��الح  أن  واضًحا  ب��اَت  فإنه  ح��ال،  وعلى كل 
إلى  الذين سبقوه  العمالء  بمعظم  لحقت  التي  النهاية  من 
اآلي��ات  تلك  لكل  اهتماًما  ألقى  وال  األمريكية،  األح��ض��ان 
تحّذر  والتي  الكريم،  الكتاب  حنايا  في  المبثوثة  الكريمة 
وتتوّعد  والنصارى،  لليهود  والطاعة  والسمع  المواالة  من 
لكّن هذا  اآلخرة،  قبل  الدنيا  بالعقوبة في  يخالف ذلك  من 
اإلصرار العجيب من "اإلخوان" في المضّي ُقدًما نحو توثيق 
أننا  على  دليٌل  والخنازير  القردة  أحفاد  مع  العمالة  ُع��رى 
يوًما شيٌء  هنا  "كان  رواي��ة  من  األخير  الفصل  حالًيا  نشهد 

اسمه اإلصالح".

لقد استخدمت أحزاب اللقاء المشترك هذا المجلس 
ليمنح  اليه  , وذلك حين سارعت  فيما يخدم مصالحها 
السلطة وه��ذاه��وأه��م شي   أج���ل  م��ن  ال��ح��ص��ان��ة  ص��ال��ح 
 " تكون  كانت  ما  وكيف  عليه  يحصلوا  لهمأن  بالنسبة 
اليوم خمر وغداً أمر " ولكن  العجيب هذه المرة والذي 
يشكل ازدواجية التعامل عندما طالب المجلس بتشكيل 
لجنة تبعث من قبله لتقصي اإلعتداء وسببه بين أنصار 

فقاموا  اإلصالح  عناصر  من  وجنودها  الفرقة  وبين  الله  
اللجنة  عبر  الوصوليةبمقولتهم  من  آخر  شكل  بترديد 
انتهت شرعيته  قد  المجلس  أن  لهم  التابعة  التنظيمية 
الموضوع  هذا  ويذكرنا  إقصائيون  بأنهم  يعرفون  ألنهم 
المتحده  األم��م  منظمة  تعمله  بما   " حراميها  حاميها   "
وإسرائيل فإذا كان الموضوع مناسبا لها فتسعى للتوقيع 
وإذا كان ضدها ترمي بقراراتها  ....وه��ذا يثبت لنا أن 

النظام  من  يتجزأ  ال  جزء  أنهم  المشترك  اللقاء  أح��زاب 
المتهالك نظام علي عبدالله فهم ظالمون "وعاد أبو عمر 
الكرسي  على  للحصول  يتسابق  فالكل   " أخيه  من  أفرط 
فالشعب  اليوم  عن  يختلف  فاألمس  لهم  نقول  ولكن 
ورفض  العدل  ال��ى  يتوق  فهو  والكذب  الخداع  مل  قد 

العماالت الخارجية . 

كارثة  وط��أة  تحت  ت��رزح  وضحايا  بطالة  و  فقر 
أصبح  بل  يعد سعيدا  لم  السعيد  فاليمن  غذائية، 
الكارثة  ه��ذه  يعالج  وينتظرمن  وج��ائ��ع��ا،  تعيسا 
التي  الراهنة  ال��ظ��روف  ظل  في  محالة  ال  الواقعة 

سادت البالد
والقوى  النظام  يراهن  الماضي  العام  بداية  منذ 
لتركيع  الخانقة  االقتصادية  األزم��ة  على  الدولية  
ل��ش��ن ح��رب  وي��ت��خ��ذه��ا وس��ي��ل��ة  اليمني  ال��ش��ع��ب 
المجتمع  م��ن  االنتقام  هدفها  منظمة  معيشية 
قطع  إلى  منذ شهور  السلطة  وقد عمدت  اليمني 
خ��دم��ات ال��م��اء وال��ك��ه��رب��اء وع��رق��ل��ة وص���ول الغاز 
المحلية،  األس����واق  إل���ى  النفطية  وال��م��ش��ت��ق��ات 
وبفعل هذه الخطة الجهنمية ارتقت أسعار السلع 
األساسية والماء وإيجار المواصالت بنسب كبيرة 
بالقوت  المتعلقة  الجوانب  مباشر  بشكل  طالت 
الصحية  ال��ج��وان��ب  وك����ذا  ل��ل��م��واط��ن��ي��ن  ال��ي��وم��ي 
السير  ح��رك��ة  م��ن  األزم����ة  وق��ل��ص��ت  والتعليمية 
الغالبية  كاهل  على  المعيشية  األعباء  وضاعفت 
»الجوع  فعمَّ  المحدود  الدخل  ذوي  من  العظمى 
وقدر  مزمن«،  تغذية  سوء  ضحية  اليمن  وأصبح 
اليمنيين  بثلث عدد  الغذائية  األزمة  عدد ضحايا 
البالغ 22 مليونا. وبحسب تقرير للمنظمة الدولية 

فان  »اوكسفام«  بريطانيا  في  واالغاثة  للمساعدة 
نمو نصف أطفال اليمن تأثر بسبب فقدان الغذاء، 
النساء،  ربع  أصابت  ح��ادة  تغذية  سوء  حالة  وان 

ممن أعمارهن بين 15 و49 عاما.  
غرق اقتصادي  

هم  واألطفال  النساء  فان  »اوكسفام«  وبحسب 
أولى ضحايا هذا الغرق االقتصادي وقالت المنظمة 
تمييز  عملية  الس��وأ  اليمنيات  النساء  »تتعرض 
جنسي في العالم وعندما يكون الغذاء نادرا، تزداد 

نسبة تراجع أكل النساء«.  
في  ال��م��دارس  من  االطفال  ال��ى سحب  اضافة   .
الصعوبات  لتخفيف  لهم  عمل  الي��ج��اد  محاولة 

االقتصادية التي يعاني منها اهاليهم.  
وحذرت »اوكسفام« من مغبة حصول »كارثة« 
اليمن،  الدولي لمساعدة  المجتمع  لم يستنفر  اذا 

اكثر الدول العربية فقرا.  
السياسي  االستقرار  عدم  التقرير:ان  في  وج��اء 
وال��ف��ل��ت��ان االم��ن��ي ي��س��ودان ال��ب��الد ح��ي��ث تنشط 
يجعل  ما  القاعدة  تنظيم  من  متفرعة  مجموعات 

التدخالت االنسانية اكثر صعوبة.  
دعت  انسانية  بكارثة  اليمن  ل��دخ��ول  وتجنبا 
إج��راءات  اتخاذ  إل��ى  المانحة  الجهات  المنظمة 

»بعض  أن  إلى  مشيرة  المساعدة،  بهدف  عاجلة 
المتحدة  والمملكة  ألمانيا  مثل  المانحة  ال��دول 
لليمن  م��س��اع��دات��ه��ا  ح��ج��م  م��ن  زادت  وه��ول��ن��دا، 
بعشرات الماليين من الدوالرات، لكن هناك حاجة 
إلى تقديم مساعدات أكبر من ذلك بكثير من قبل 
جميع الجهات المانحة إذا ما أرادت تجّنب وقوع 

كارثة فيه«.  
مستويات مقلقة  

الحقائق  االحصائيات  أك��دت  أخ��رى  جهة  م��ن 
الغذائي  لألمن  المتردي  ال��واق��ع  ح��ول  المخيفة 
قام  استقصائية  دراس��ة  حيث كشفت  اليمن،  في 
الجهاز  مع  العالمي،بالتعاون  األغذية  برنامج  بها 
اليونيسيف،  ومنظمة  باليمن  لإلحصاء  المركزي 
أن انعدام األمن الغذائي في اليمن بلغ مستويات 
ماليين   5 ال���  ي��ق��ارب  م��ا  وج��ود  م��ع  للقلق،  مثيرة 
نسمة غير قادرين على إنتاج أو شراء الغذاء الذي 

يحتاجون إليه.  
في  العالمي  األغ��ذي��ة  ب��رن��ام��ج  ممّثلة  وأك���دت 
اليمن، لبنى ألمان، في تقرير للبرنامج، أن »الجوع 
أسعار  ارت��ف��اع  وي��ؤثّ��ر  اليمن  ف��ي  مستمر  ب��ت��زاي��د 
السياسي  االستقرار  حالة عدم  إلى  إضافة  الغذاء، 

التي تشهدها البالد على العديد من العائالت«.  

مساعدات طارئة  
باليمن  السكان  من   %22 أن  »ألمان«  وأضافت 
وهو ما يساوي 5 ماليين نسمة يعانون من انعدام 
يمني  ماليين   5 جانب  إلى  الحاد،  الغذائي  األمن 
آخرين،يعانون من انعدام األمن الغذائي المتوّسط، 
ظل  ف��ي  ال��ح��اد  ال��غ��ذائ��ي  األم��ن  لخطر  ومعّرضين 
ارتفاع أسعار الغذاء والوقود وحالة عدم االستقرار 

السياسي.  
وأشارت المسؤولة األممية إلى أن »تلك األرقام 
تدل على أن ما يقارب ربع سكان اليمن بحاجة إلى 

مساعدات غذائية طارئة اآلن«.  
بل  اليمن،  يعانيه  ما  فقط  الغذائي  الفقر  وليس 
نسبة  وارت��ف��اع  الصحية،  للرعاية  ال��ح��اد  االفتقار 
االضطرابات  نتيجة  مستوياتها،  أعلى  إلى  البطالة 
تم  حيث  ال��م��اض��ي،  ال��ع��ام  اليمن  شهدتها  ال��ت��ي 
تسريح ما يقارب المليون عامل من شركات القطاع 
الخاص، بحسب ما ذكرت احصائيات وزارة العمل 
التي  الفقر  نسبة  زاد  الذي  الماضي،األمر«  العام 
المواطن  يعيش  حيث   %  75 م��ن  باكثر  ق���درت 

اليمني بدخل يومي أقل من دوالرين«.  
النمو السالب  

هذا وذكرت مصادر صحفية ان االقتصاد اليمني 

بسبب   %  14،5 بحوالي  ق��در  سالبا،  ن��م��وا  حقق 
إم���دادات  نقص  م��ن  القطاعات  م��ن  العديد  تأثر 
والزراعة  التحويلية  الصناعة  كقطاع  المحروقات، 
خ��دم��ي��ة كالنقل  ال��س��م��ك��ي،وق��ط��اع��ات  وال��ص��ي��د 

والنشاط الفندقي والمرافق السياحية الترفيهية .  
الشأن  في  والمهتمين  المحللين  من  يؤكد كثير 
حقيقية  في كارثة  اليمن  يجعل  ما  االقتصادي،ان 
الذكرفقط،    آنفة  االسباب  ال��ى  جوهره  في  اليعود 
وأشار التقرير إلى أن األمر يزداد  سوءا عندما يتمثل 
الدولة،والرشاوى  أموال  ونهب  والسرقات  الفساد 
فيها،  الرسمية  المناصب  واستغالل  واالختالسات 
مظلة  فان  .وباختصار  خاصة  الغ��راض  وتسخيرها 
الفساد التي يستظل بها المسؤولين هي التي تلتهم 
مقدرات التنمية في اليمن بأضعاف مضاعفة لما 
أوجدته االزمة السياسية من اختناقات اقتصادية.   
تعمل عن  الفاسدة  السلطة  أن  االشمئزاز  يثير  وما 
طريق الطابور الخامس إلى تحميل الثورة السلمية 
في  واالقتصادية  األمنية  األوض��اع  تردي  مسؤولية 
الثوار  لتشويه  المتردي  الواقع  لتوظيف  محاولة 
أبناء  ينطلي على  لن  ما  الثورة، وهو  والقضاء على 

شعبنا اليمني الحر.

أن  م��ف��اده   بخبر  الماضي   األس��ب��وع  ب��رس  م��أرب  موقع  طالعنا 
ما  لمكافحة   استخباراتي   مركز   إنشاء  تريد   المتحدة  الواليات 
أسمته المد اإليراني في اليمن، تقوم بتمويله دول خليجية، وربط 
الموقع في ذيل الخبر الحوثيين بالمد اإليراني. الموضوع في حد 
في  وأذنابها  وإسرائيل  المتحدة  فالواليات  يهمنا،  يعد  لم  ذات��ه 
بالله  يثقون  العنكبوت عند من  الخليج والمنطقة أوهى من بيت 
ُيَولُّوُكُم  ُيَقاِتُلوُكْم  َوِإْن  أًَذى  ِإالَّ  وُكْم  َيُضرُّ }لَْن  نهجه  على  ويسيرون 
والمبكي   والمضحك   للنظر  الالفت   إنما  ُيْنَصُروَن{  اَل  ثُ��مَّ  اأْلَْدَب���اَر 
عند  وأذنابها  المتحدة  للواليات  االرتهان   مقدار  هو  واحد  آن  في 
السلطة  أن يجر هوس  ما  ي��وٍم  أتصور في  لم  اإلص��الح،  األخ��وة في 
إلى  اإلسالمي  النموذج  أنه  على  نفسه  يقدم  حزباً  اإلم��ارة  وشهوة 
هذا المستنقع، حزب بحجم اإلصالح له ثقله السياسي في اليمن 
ما  كل  عن  ويتخلى  مواقفها،  في  ويتماهى  واشنطن،  على  يراهن 
إلى  الحال  به  وصل  حتى  عين،  غمضة  في  مبادئ  من  عنه  أعلن 
تقديم نفسه للواليات المتحدة نموذجاً جديداً للحكم على غرار)ما 
قاله عنه زعيمه القبلي(  التجربة التركية وحزب العدالة والتنمية 
التحالف مع واشنطن  بزعامة أردوغ��ان، بل واألدهى من ذلك كله 
ضد أخوة له في الدين، كل ذلك من أجل السلطة والحكم، هاهي 
تعروا  لكن ال  بخيراتها،  وتنعموا  انهلوا من معينها  أمامكم  السلطة 
ألم  الطريقة،  وبهذه  الدرجة  هذه  إلى  والناس  الله  أمام  أنفسكم 
يكفكم ما تفعلوه بالثوار الحقيقين في الساحات؟ ألم يكفكم منظر 
السفير  تلتقون  وأنتم  مالمحكم  على  يبدو  ال��ذي  وال��ه��وان  ال��ذل 
ألم يكفكم  ما تآمرتم  به في مؤامرتكم الخليجية على  األمريكي؟ 
الشعب اليمني حفاظاً على صالح الذي عشتم في كنفه ردحاً من 
الدهر؟ هل وصل بكم الحال  إلى مواالة اليهود والنصارى ولو على 
حساب إخوانكم بعد أن كنتم ترفعون شعار }َوَمْن َيَتَولَُّهْم ِمْنُكْم َفِإنَُّه 
وَن َمْن َحادَّ اللََّه  ِمْنُهْم{  }اَل َتِجُد َقْوًما ُيْؤِمُنوَن ِباللَِّه َوالَْيْوِم اآْلِخِر ُيَوادُّ

َوَرُسولَُه{ أم  أنكم لم تكونوا ترفعون هذا الشعار أصاًل.
أخيراً أقول للعقالء من اإلصالح وال أشك بتاتاً في وجودهم تريثوا 
واشنطن  ض��د   ال��وق��وف  في  أم��اًل  ليس  مواقفكم،  وراج��ع��وا  قلياًل، 
ومخططاتها االستكبارية فأنتم أبعد ما يكون عن هذا الشيء، وإنما 
لكي  تبقوا ألنفسكم ولو قلياًل من الدين ينفعكم }َيْوَم اَل َيْنَفُع َماٌل 

َواَل َبُنوَن * ِإالَّ َمْن أََتى اللََّه ِبَقْلٍب َسِليٍم{

اللقاء المشترك وشرعية مجلس النواب فيما يخدمهم 

قال تعالى في سورة التوبة عن المنافقين {الُْمَناِفُقوَن َوالُْمَناِفَقاُت 
ن َبْعٍض َيأُْمُروَن ِبالُْمنَكِر َوَيْنَهْوَن َعِن الَْمْعُروِف َوَيْقِبُضوَن  َبْعُضُهم مِّ
أَْيِدَيُهْم َنُسواْ الّلَه َفَنِسَيُهْم ِإنَّ الُْمَناِفِقيَن ُهُم الَْفاِسُقوَن} - التوبة67
{الُْمْؤِمُنوَن  بعض  أولياء  أنهم  المؤمنين  عن  تعالى  الله  وقال 
َعِن  َوَيْنَهْوَن  ِبالَْمْعُروِف  َيأُْمُروَن  َبْعٍض  أَْولَِياء  َبْعُضُهْم  َوالُْمْؤِمَناُت 
َوَرُسولَُه  الّلَه  َوُيِطيُعوَن  الزََّكاَة  َوُيْؤُتوَن  الََة  الصَّ َوُيِقيُموَن  الُْمنَكِر 

أُْولَ�ِئَك َسَيْرَحُمُهُم الّلُه ِإنَّ الّلَه َعِزيٌز َحِكيٌم {التوبة71
والقدرة  والجرأة  الشجاعة  وكذلك  واالكتشاف  البحث  حرية 
على االقتحام دون التورط في الزيف أو االنزالق في الوهم حتى 
الغشاوات  عيوننا  عن  نرفع  أن  يعوزنا  المتغيرات،  نستوعب 
القديمة وأن نكّف عن الدوران في السواقي التقليدية الناضبة 
المياه، أن ننظف تالفيف أذهاننا من عناكب الصيغ والمقوالت 
الخلق  على  قدراتنا  واعقمت  شبابنا.  رحيق  امتصت  التي 

واالبتكار.
وأن  المطلقة  الحقيقة  يمتلك  أحد  من  ما  أنه  دائماً  نتذكر  أن 
على  تتجدد  ثورتنا  وأن  بعد  ُتقل  لم  التي  هي  األخيرة  الكلمة 

الدوام بتجدد الفصول.
من الخير دائماً أن نفتح عيوننا ونحدق في وجه الحقيقة، لقد 
يلتصق  بواقعنا كما  نلتصق  ان  اصياًل  شيئاً  نصنع  ان  االوان  آن 
الجنين برحم امه، ذلك هو الذي سيعيد لنا ثورتنا من جديد كي 

نقيم شجرتنا الممتدة الى اعماق االرض فال تقتلعها 
تلقح  بل  من كل صوب،  تهب  التي  العواتي  الرياح 

أزهارها وتنضج ثمارها.
فال بد أن نمتلك الخبرة واإلخالص للمستقبل وليس 
للماضي فحسب، واالبتعاد عن المصالح الشخصية 
المراوغة  التكتيكية  المواقف  عن  والترفع  الزائلة 

واألقنعة المتبدلة أو التعامل من وراء االكمة.
فإن ثورتنا التي أجمعت عليها كل القوى الوطنية والشعبية هي 
الفساد  من  الكامل  بالتحرر  تلخيصها  يمكن  والتي  األدنى  الحد 
والمفسدين وبناء دولة مستقلة وإبعاد القوى الفاسدة المرتبطة 

باليهود والنصارى وذيولهم من العرب.
تقاسم  او  المتغيرات  بعض  إحداث  بمجرد  ثورتنا  ليست 
تعتبر  الوطني،  بالنفاق  مايسمى  حكومة  في  الوزارات  بعض 
"المؤامرة"  المبادرة  في  المتمثلة  الهزلية  المسرحية  تلك 
اهداف  على  التفافاً  الشكلية  واالنتخابات  الخليجمريكية 

واهدافها  الثورة  شمولية  عن  انحراف  هو  بل  الثورة 
عملية  في  الشامل  منظورها  لها  الحقيقة  ثورتنا  الن 
التغيير قسماتها التحدد، ووجودها اليتنافى إال عندما 
من  اساسي  معيار  هو  نفسه  التكامل  ان  بل  تتكامل، 
معايير انتصارها واال فما قيمة الثورة ونبقي على نظام 

الفاسدين والعمالء.
االنتهازيون  من  العصابة  تلك  به  ماقمت  ولكن 
"عمالء  الظالمة  السلطة  مع  المصيري  التحالف  من  واللصوص 
االمريكان"، غير مدركين ان ثورتنا بمفهومها الفعلي ليس بوسعها 
فئة  على  تقتصر  غيره،  وتترك  هدف  تجتزء  انتقائية  تكون  ان 

وتهمل ماعداه.
مهما  جميعاً  والسقوط  التداعي  هو  الحفنة  تلك  مصير  ولكن 
التآكل  لجرثومة  مقاومتها  العميلة  الفاسدة  القوى  تلك  اظهرت 

في داخلها هي نفسها لفترة تطول او تقصر 
على  واضعين  الثورة  تخوم  الى  خلسة  يتسللوا  ان  امكنهم  من 

الفتاتها  ايديهم  في  ورافعين  زائفه  ثورية  اقنعة  وجوههم 
واعالمها المستلبه ، ولكن ماجدوى التسلل الى الموكب الصاعد 

وجماهيرهم من خلف تدق اعناقهم بسواري اعالمهم نفسها.؟
واللعنة  والفئران  السوس  كانت  إذا  الكرتونية  القصور  ومانفع 
الصمود  على  تقوى  ان  الرمال  لبيوت  وكيف  بداخلها.؟  تمرح 
امام امواج البحر وعصف رياحه؟ لن يصح إال الصحيح ولن يبقى 
الزبد  واما  الناس  ماينفع  اال  االرض  في  يمكث  ولن  االصلح  اال 

فيمضي جفاء.
المؤامره  بان  القوى  تلك  حلمت  مهما  اليدين  صفر  سيعودون 
"المبادره" او راعيتها التي تساندها في التفافا القذر انما تدفعها 
نحو المجهول، فهي مقسومه على نفسها قسم منها تزين له قرباً 
من قلب "الملك" او خبث "الملك" انه قادر على على ان يسحق 
من  كل  الهواء  في  تلتوي  التي  بالحبال  "يسحل"  وان  االخرين 
يقف في طريقه فهم يتبارون في تدبيج قصائد التدله بدكتاتورها 
لقد  المؤامرة  تلك  السباب،  بقوارص  معارضيه  ورجم  "االوحد" 

اذكت من جديد االمال المحيطة في امكانية الخالص منه.
المارد  بداخله  احتبس  الذي  القمقم  فوق  من  الغطاء  ورفعت 
هائاًل  االيمان شرخاً  اضعف  في  انها كانت  المغلل.  الجماهيري 
في جدار الخوف كان جديراً بان يسمح الشراقات النور االتي بان 

يتسرب من خالله.

من أجلكمالتجّمع اليَمني للُعمالِء

سوء التغذية ينذر بكارثة إنسانية في اليمن، 75 % من السكان دون خط الفقر
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نشرت صحيفة الحياة اللندنية يوم األحد, 2012/03/25م، 

على  الموضوع  ارتكز  فايرستاين  مع  بمقابلة  أشبه  تقريراً 

القاعدة  وتوسع  القاعدة،  وتواجد  اليمن  في  اإلرهاب 

اإلصالح  حزب  عالقة  الموضوع  في  والمهم  ومحاربتها، 

مع  طيبة  عالقة  بوجود  صرح  حيث  واإلرهاب،  بالقاعدة 

اإلصالح، بقوله: ))لدينا عالقة جيدة جداً مع حزب اإلصالح 

في  مشاركة كاملة  المشاركة  قيادته  مع  قرب  عن  ونعمل 

ليس  األساسية.  مبادئها  وتلتزم  الديموقراطية  العملية 

لدينا مشكلة مع اإلصالح في هذا المجال، وآمل أن نواصل 

دام  ))ما  وأضاف  معهم((  جيدة  اتصاالت  على  الحفاظ 

حزب اإلصالح يسير في المسار الديموقراطي ويشارك في 

في  سيكون  فإنه  االئتالفية  والحكومة  الخليجية  المبادرة 

بل  نبقى على عالقة معه(( وهذا ليس غريباً،  أن  مقدورنا 

الغريب أن توجد عالقة طيبة مع اإلصالح، مع وصف زعيم 

اإلصالح عبد المجيد الزنداني بأنه داعم لإلرهاب، حيث 

عناصر  بوضوح  هناك  المقابل  في  ))ولكن  فايرستاين:  قال 

في اإلصالح وبالتحديد عبدالمجيد الزنداني المصّنف من 

األمم المتحدة بوصفه داعماً لإلرهاب والذي لدينا مباعث 

مباعث  إثارة  في  واضحين  كنا  لقد  إزاءه.  للقلق  كثيرة 

القلق هذه مع قيادة حزب اإلصالح وكنا واضحين معهم أن 

الحزب  في  وأتباعه  ومؤيديه  الزنداني  عبدالمجيد  وجود 

أمر يسبب مشكلة لنا ولبقية المجتمع الدولي. وسنواصل 

موقف  ما  هذا كله،  من  واألهم  القضية((  هذه  إلى  النظر 

اليمنيين كل اليمنيين إزاء تصرف من هذا النوع تجاه أبناء 

اليمن من قبل األمريكيين؟

بقدر ما يتمنى اإلصالحيون التنكيل والتشفي بمن يخالفهم 

الرأي أو التوجه أو المذهب،

بالمقابل نتابع كيف ينظر مؤسس مسيرة أنصار الله السيد 

ما  ضد  األمريكية  الحرب  الى  الحوثي  الدين  بدر  حسين 

يسمى » اإلرهاب« والذي غالباً عناصر التيار السلفي هم 

ضحاياه بزعم انتماؤهم للقاعدة.

تتولى  واشنطن  ألن  سعيداً؛  أو  مسروراً  السيد  يبدو  هل 

مالحقة خصومه اإليديولوجيين »السلفيين«؟ أم أنه انطلق 

اإلسالمية  األمة  من  جزءا  إياهم  معتبراً  أولئك  عن  للدفاع 

السالح  حمل  الى  ذلك  أدى  ولو  معهم  التضامن  ويجب 

بوجه أمريكا.

الدين  بدر  السيد حسين  يرفض  وفي كثير من محاضراته 

األمريكية ضد عدد  والعسكرية  األمنية  العمليات  الحوثي 

من أبناء األمة ممن تطلق عليهم واشنطن وعمالئها وصف 

»اإلرهابيين« وغالبا ما يكون أولئك من أتباع التيار السلفي 

كما ذكرنا سابقا.

وفي محاضرة »خطورة المرحلة« يحذر السيد حسين بدر 

الدين الحوثي أنصاره أو المنتمين إلى المذهب الزيدي من 

مغبة تصديق أن أمريكا إنما تستهدف »الوهابيين« بذريعة 

بنظر  اإلرهابيين  إن  يقول:  من  معاتبا  ويحذر  اإلرهاب، 

أمريكا هم الوهابيون، بقوله: ما جرى على أولئك سيجري 

علينا إن كنا ساكتين نغمض أعيننا«

وراء  من  األمريكية  األهداف  حقيقة  عن  السيد  وكشف 

العبارة  أن  تسمعوا  ألم  وقال:  »اإلرهاب«  مصطلح  ترسيخ 

وزارة  من  أمريكي  لوفد  زيارة  جاءت  عندما  رددت  التي 

لليمن في مكافحة اإلرهاب،  الدفاع حول مساعدة أمريكا 

قائال:  السيد  اإِلرهاب!! ثم تساءل  منابع اإلرهاب، وجذور 

هي  قال:  ثم  األمريكيين؟  عند  عادية  العبارات  تلك  هل 

أو اهتمامنا عندما  تثير مشاعرنا  عبارات عادية عندنا، ال 

نسمع منهم )األمريكان( منابع اإلرهاب وجذور اإلرهاب.

وفي ملزمة »الصرخة في وجه المستكبرين« يحذر السيد 

حسين بدر الدين الحوثي من التدجين األمريكي لمصطلح 

اإلرهاب، قائال: يجب أيها اإلخوة أن ال نسمح لهذا التدجين، 

أن  يعجبك  إعالم  بوق  أنت  وتصبح  فتفرح،  هذا  ليضربوا 

السيد  يقول  ألنك كما  ضربوا،  لله  الحمد  وتقول:  ضربوا، 

ستهيوء اآلخرين إلى أن يحمدوا الله عندما تضرب أنت.

اليمن  أبناء  من  معينة  قطاعات  أمريكا  تضرب  وعندما 

ماذا سيكون رد فعل الناس إذا ما سمحوا لإلعالم والثقافة 

سنقبل  إننا  موضحا:  السيد  يقول  بتدجينهم؟  األمريكية 

ذلك ونصدق تلك الذرائع األمريكية، يقصد أنه تحت مبرر 

قبلناه وهو أن أولئك ارهابيون، وطبعا اإلرهابيون قد أجمع 

العالم كله عليهم فليضربوا.

ثم يضيف: نسينا أننا مسلمون، نسينا أنه ليس المستهدف 

هو .... أو ... وإنما األمة كلها. واستنكر من كان يفرح حين 

توجهت أمريكا لمالحقة الوهابيين بذريعة اإلرهاب، وقال: 

ألم نفرح عندما رأيناهم يمسكون الوهابيين، ألنهم وصموا 

بأنهم إرهابيون.

ثم قال مخاطبا الحاضرين: أنتم جميعا أبناء هذا الشعب 

كله يمكن أن تكونوا إرهابيين في نظر أمريكا، وستكون أنت 

إرهابي داخل بيتك.

بدر  حسين  السيد  وخلص 

فقط  ليس  للقول:  الحوثي  الدين 

وبرغم  الضحية،  هم  الوهابيون 

األذى الذي تعرض له السيد وكل 

السالم  عليهم  البيت  أهل  أتباع 

اليمن،  في  »الوهابية«  قبل  من 

الدعوة  تلك  أحدثته  ما  وبرغم 

اليمن  أبناء  في صفوف  تزال  وال 

ونشر العداوة والبغضاء وتثقيف 

المسلمين بالعقائد الباطلة يقول السيد: ولكن على الرغم 

بالبناء  أن يمسكوا؟  نؤيد  أننا  تعتقدون  من ذلك كله، هل 

للمجهول قاصدا الوهابيين.

أي  تحت  واحد  يمنيٌّ  ُيمَسك  أن  نؤيد  ال  نحن  أجاب:  ثم 

اسم، سواء كان وهابيا، شافعيا، حنبليا، زيديا، كيفما كان، 

يمسك  أن  ونستنكر  ندين،  نحن  نرفض،  نحن  وأضاف: 

تحت عنوان أنه إرهابي ضد أمريكا، وأبدى مؤسس مسيرة 

انصار الله تضامنه مع رئيس جامعة اإليمان )عبد المجيد 

يمسك  أن  نؤيد  ال  نحن  الزنداني  حتى  وقال:  الزنداني(، 

تحت عنوان أنه إرهابي ضد أمريكا.

متى ما انطلقت الحمالت التكفيرية الوهابية السلفية ضد 

جماعة أو دولة أو تيار ديني أو سياسي فاعلم أن مخططا 

هذه  ضد  حرب  لشن  األرضية  تمهيد  على  يعمل  أمريكيا 

الجماعة أو ذلك الكيان.

الحوثي  الدين  بدر  حسين  السيد  مالزم  من  كثير  وفي 

النصائح الهامة والصادقة ليس للشعوب العربية واالسالمية 

بمختلف فئاتها ومشاربها وللحكام أيضا وسنحاول تسليط 

الضوء على نماذج منها في أعداد قادمة بإذن الله تعالى ..

التسوية السياسية

السجون

مسيرات تطالب

شباب ذمار مظاهرة صعدة

ثورة طالب..

الخليجية س����تصنع حلوالً للمش����اكل الداخلية.
وعب����ر فيلتم����ان ع����ن قلق����ه إزاء تنام����ي ال����دور 
اإليراني، وقال »نحن نشعر بتنامي الدور اإليراني، 
ونح����ن قلق����ون من ذل����ك، س����واًء هنا أو م����ا تقدمه 

لبشار األسد في سوريا«.
وتابع »وبالنسبة لهيكلة الجيش، يجب أن يكون 
قريب����اً أيضاً وأكن واقعي، فإن إعادة تنظيم القوات 
المس����لحة أمر ضروري الستقرار البالد، ولكن على 
اعتبار أن ه����ذا الموضوع يحتاج إلى وقت طويل، 
واله����دف النهائي هو يجب أن يك����ون لدينا قوات 
قوي����ة وموحدة تكون مس����ؤولة على وح����دة البالد 
ومسؤولة أمام القيادات المدنية في البالد وتكون 

هذه القيادة خاضعة للشعب اليمني«.
وكش����ف عن أن النقاش����ات بش����أن إعادة هيكلة 
الجيش بدأت بالفعل، مبدياً أمله في بدء تشكيل 

لجنة الحوار في أسرع وقت.
وق����ال إن الحوار س����يتمكن من جم����ع المجتمع 
اليمن����ي بكل أطياف����ه، وأن مداوالته تعتبر حيوية، 
س����واًء فيما يتعلق بالدس����تور الجدي����د، أو اإلعداد 
لالنتخابات القادم����ة. وأضاف الخوض في الحوار 

سيقلل من نفوذ إيران والقاعدة في اليمن«.
وأض����اف أن����ه التقى أم����س الثالث����اء بقيادات 
وناش����طين جنوبيي����ن، وتاب����ع »نح����ن ن����درك أن 
هناك مظالم����اً حقيقية لليمنيي����ن في الجنوب 
ولليمنيي����ن في مختل����ف المحافظ����ات، إال أننا 
نعتق����د أن كل الس����بل للتعام����ل م����ع كل تل����ك 
القضايا س����تكون عب����ر الحوار الوطن����ي، وأعتقد 
أنه من األهمية بمكان أن يشارك الجنوبيون في 

هذا الحوار الوطني«.
الجدي���ر بالذك���ر أن فيلتم���ان هو رج���ل الواليات 
المتحدة المعروف بصهيونيت���ه المتعصبة، والذي 
كان يش���رف على كثير من الفتن، مثل فتح اإلسالم 
ف���ي نهر الب���ارد في لبن���ان، في ظ���ل حكومة بوش. 
أبحث في اإلنترنت عن: »فيلتمان وفتح اإلسالم«، 
»فيلتمان ونهر الب���ارد«، »فيلتمان و)العميل( بندر 
ب���ن س���لطان«، »فيلتم���ان ومؤامراته عل���ى لبنان«، 
»فيلتمان الصهيوني المتعصب«... إلخ، ستجد أن 

رزنامت���ه قد كتبت بدم���اء المؤمني���ن ف���ي لبن���ان.

تحقيق مصالحهم الضيقة.
ال��ج��دي��ر ذك���ره أن ال��ب��ي��ان ال��ص��ادر األرب��ع��اء عن 
يوم  قاموا  الجامعة  طالب  أن  ذكر  الجامعة  طالب 
األحد بإجراء انتخابات نزيهة، تم بموجبها انتخاب 
في  الساكنين  الطالب  لتمثيل  المباني؛  مندوبي 

اتحاد الطالب والسكن الجامعي.
 وعلى الرغم  من أن هذه االنتخابات تمت بنجاح 
قيادة  أن  إال   � البيان  أكد  � كما  الشفافية  وبمنتهى 
االتحاد العام حاولت االلتفاف على هذا االستحقاق 
الطالبي، والعمل على إلغاء الخطوات التي تم إنجازها 
الذي  التنفيذي  المكتب  مع  التنسيق  عدم  بحجة 
فقد شرعيته منذ ما يقارب السنوات السبع، الجدير 
بالذكر أن  الطالب يتعرضون  للقمع، ومحاولة كسر 
والفرقة حيث  اإلصالح،  مليشيات  قبل  من  إرادتهم 
إلى منعهم، والوقوف  عمدت مجاميع من اإلصالح 
بالذكر  الجدير  بحقوقهم،  المطالبة  في طريقهم من 
صنعاء  جامعة  بداخل  المتواجدة  الفرقة  عناصر  أن 
والطالب  الشرفي  يحيى  محمد  الطالب  اعتقلت 
تصريحاتهم   خلفية  على  الصبري،  محمد  اإلعالمي 
ب��أن  وت��أك��ي��ده��م  اإلخ���ب���اري���ة،  وال��م��واق��ع  للصحف 
المليشيات تحتل الجامعة، وخاصة السكن الداخلي 

)المبنى الجديد(.

م����ن جان����ب آخر اعتب����ر المتحدث باس����م حركة 
خالص اليمنية اس����كندر ش����اهر في حوار مع قناة 
العال����م  أن األطراف السياس����ية التي تبنت مبادرة 
مجل����س التع����اون ه����ي من تتحم����ل اس����تحقاقاتها 
ونتائجه����ا، موضح����اً أن واق����ع الث����ورة يؤك����د أنه����ا 
مس����تمرة من أجل إس����قاط نظام صالح بكل أركانه 

وإسقاط الوصايا السعودية األميركية.
وأض����اف: "فيلتم����ان" ف����ي صنع����اء ألن المؤامرة 
تصطدم اليوم بحائط بقاء الثورة، والن هناك خوفاً 
من استمرار نيل االس����تحقاقات الثورية، وإسقاط 
نظام صالح بالكامل مع إس����قاط الوصايا الخارجية، 
خاص����ة وأن الش����عب اليمن����ي أصب����ح ل����ه تجارب 
عدي����دة في التصدي للمتدخلين ف����ي البالد. هذا 
وكان ه����ادي ق����د زار المملك����ة العربية الس����عودية  
ش����اكياً له كما تناقلت بعض وس����ائل اإلعالم عدم 

انصياع األطراف له.

وتآمر  الكل على أبناء هذه المحافظة، واستخدمت شتى 
الوسائل لمحو هذه المحافظة من خارطة الكرة األرضية. 

حملة  تشن  الممنهج   ال��ح��ص��ار  ظ��ل  وف��ي  ال��ي��وم   
إعالمية قذرة بحق أنصار الله، وكل هذا نتيجة رفضهم 
الشعب،  أبناء  على  الوصاية  فرضت  التي  المبادرة 

وأعادت إنتاج النظام وتآمرت على ثورته.

الحاالت النفسية بالسجن المركزي بمحافظة ذمار بعد 
أن أقدم على االنتحار شنقاً احتجاجاً على سوء المعاملة 
- بحس���ب ما أفاد مقرب���ون منه - فيما تمكنت حراس���ة 

السجن من إنقاذ سجين آخر كان يحاول االنتحار.
تأتي هذه الحوادث بعد أن شهد السجن المركزي 
بذم���ار أحداثاً دموية بين النزالء وقوات األمن خالل 
األش���هر الثالثة األخيرة س���قط خاللها العشرات، بين 
قتيل وجريح من السجناء، احتجاجاً على المعامالت 
الالنس���انية والقاسية من الحراس���ة، وإدارة السجن، 
التي تمنع عنهم الغذاء والزيارات بين الحين واآلخر 

بحسب ما يفيد نزالء.
 كم���ا أصيب أكثر من ثالثين س���جيناً في الس���جن 
المرك���زي بمحافظة تع���ز، جراء مواجه���ات اندلعت 
بي���ن ق���وات مكافح���ة الش���غب وبين نزالء الس���جن، 
عل���ى خلفي���ة احتجاجات نظمها الس���جناء للمطالبة 
باستئناف جلسات محاكماتهم التي توقفت منذ ما 
يقارب الشهرين، جراء إضراب القضاة وإغالق جميع 

المحاكم في المحافظة.
وقال���ت مص���ادر متطابق���ة م���ن داخ���ل الس���جن 
المرك���زي بأن ق���وات مكافحة الش���غب قامت بقمع 
احتجاجات الس���جناء مس���تخدمة الغازات الس���امة 
والعصي والرصاص الحي، ما أس���فر عن س���قوط أكثر 
م���ن ثالثي���ن جريح���اً بين الس���جناء بينه���م جريحان 

بالرصاص الحي، وتم نقلهما إلى المستشفى.
وأوضح بأن االعتداءات التي تعرض لها الس���جناء 
ب���دأت عن���د الس���اعة الثاني���ة عش���ر لياًل من مس���اء 
األربعاء، واس���تمرت حتى الس���اعة الثالثة من صباح 
يوم الخميس، مشيراً إلى أن قوات األمن استخدمت 
الغ���ازات المس���يلة للدم���وع واله���راوات والرصاص 

الحي، ما أدى إلى سقوط العشرات من المصابين.
 وهن���ا يط���رح بع���ض  المحليي���ن السياس���ين أن ه���ذه 
االعتداءات ليست عفوية، وأن ما وراء األكمة ما وراءها. 

ماحصل يومنا هذا من قمع لالعتصام السلمي أمام 
الثورة  شباب  النارعلى  وإطالق  المحافظة،  مبنى 
الدموية  القمعية  الممارسات  الذاكرة  إلى  يعيد 
الثورة،  شباب  وجرحت  قتلت  التي  األجهزة  لهذه 
والمواطنين واستهدفت المسيرات واالعتصامات، 

وروعت المواطنين ودمرت المنازل واألحياء.
المكونات  من  العديد  أص��درت  أخ��رى  جهة  من 
الوطنية  الهامة  ل��ه  يتعرض  لما  استنكار  بيانات 
النائب سلطان السامعي من تشويه إعالمي وجاء في 
بيان الجبهة: طالعتنا في الفترة األخيرة قناة سهيل 
ثوار  )م��ن  األحمر  حميد  للمدعو  التابعة  الفضائية 
اللحقة( كعادتها بأكاذيب وأباطيل تمسني شخصياً 
التي  كدليل آخر على االنحطاط األخالقي واإلفالس 

وصلت إليه هذه القناة وصاحبها والعاملين فيها.
إازاء ذلك فإنني بقدر االشمئزاز الذي ينتابني 
كل  البعيدة  الالأخالقية  التصرفات  تلك  تجاه 
فإنني  ال��م��س��ل��م  مجتمعنا  أخ����الق  ع��ن  ال��ب��ع��د 
القناة وصاحبها  أحتفظ بحقي في محاكمة هذه 
له،  ون��اص��ح��اً  صاحبها  داع��ي��اً  عليها  والقائمين 
للدولة  وممتلكات  أراض  من  سرقه  ما  يعيد  أن 
مقدمتها  وف��ي  والشمال  الجنوب  ف��ي  وللناس 

منزل الرئيس علي سالم البيض في عدن.
كذب المزايدون وخسر العاملون معهم، 

باسم  الرسمي  المتحدث  السامعي|  سلطان 
جبهة إنقاذ الثورة السلمية

ب���ه أمريكا م���ن اس���تقطاب لجن���ود المارينز إلى 
العاصمة صنعاء ليس إال مؤش���ًرا لمؤامرة خطيرة، 
مؤكدين بأنهم لن يسمحوا بتمريرها مهما ضحوا 

من اجل الحفاظ على دينهم ووطنهم.
كم���ا أكدوا أن ما تس���عى أمري���كا لتمريره من تآمر 
والتف���اف واحت���الل مس���تتر لبلد اإليم���ان والحكمة 

-مفضوح أمام وعي الثوار األحرار.
ت���م  ق���د  المس���يرة  آخ���ر  أن   بالذك���ر  الجدي���ر 
اعتراضه���ا م���ن قبل بع���ض العناصر المنس���وبة إلى 
ح���زب االص���الح، وقاموا بعرقل���ة الش���باب األحرار، 
وعدم الس���ماح لهم بالدخول إلى الس���احة بطريقة 

استفزازية دو ن أي مبرر.

يعتمدون  صعدة  سكان  غالبية  أن  بالذكر  الجدير 
النفط  ف��ي  فالحصار  ال��زراع��ة،  على  األول���ى  ب��ال��درج��ة 

يسبب خسائر فادحة للمواطنين.
المحافظة  الحصار بحق هذه  التي تمارس  السلطة   
كأنها لم تكتف بما تعرضت له محافظة صعدة وأبنائها 
طرف  من  أكثر  ِقبل  من  ممنهج  وإج��رام  وحشية  من 
داخلي، تمثل في نظام صالح، ومن تحالف معه  حينها 
على  العدوان  في  مشاركته  إلى  جرهم   استطاع  ممن 
إعالمه  بواسطة زيف  لها،  المجاورة  والمناطق  صعدة 

المضلل والمخادع، من خالل تزييف الحقائق.
ولقد أكلت الحروب الظالمة األخضر واليابس، ودمرت 
المساكن و القرى،  ولم ترع لإلنسان أي حرمة، وتكالب، 

 هذا وقد دعا البيان قيادة االتحاد الفاقد الشرعية 
الحزبية،  النبرة  عن  والتخلي  بالحياد،  التحلي  إلى 

،واحترام اإلرادة الطالبية الحرة التواقه للتغيير 
• وختاماً ندعوا كافة زمالئنا وزميالتنا من طالب 
العلم  بثورتهم )ثورة  جامعة صنعاء إلى السير ُقدماً 
دعا  سابق  ب��الغ  وف��ي   ) واإلب���داع  والتمييز  والقلم 
طالب الجامعة كل األحرار إلى التضامن مع طالب 
والتكتالت  والقوى  المنظمات  وناشدوا  الجامعة، 
بحق  الممارسات  تجاه  والوقوف  والمدنية  الثورية 
طالب الجامعة، والتضامن مع طالب الجامعة حتى 
إخراج عناصر الفرقة من داخل هذا الصرح التعليمي 
االحتجاجات  تتواصل  ذم��ار  جامعة  وفي  الشامخ. 
كليات  شهدت  حيث  الفاسدين  برحيل  المطالبة 
الجامعة على مدى  أيام األسبوع الماضي مسيرات 
وموظفي  ال��ت��دري��س  لهيئات  واع��ت��ص��ام  ط��الب��ي��ة 
العلوم  كليتي  ف��ي  احتجاجية  ووق��ف��ات  الجامعة 
فيها  المشاركين  رف��ع  الحاسوب،  وعلوم  اإلداري���ة 
ومحاكمة  الجامعة  رئيس  برحيل  مطالبة  شعارات 

الفاسدين والمفسدين بالجامعة .
العاصمة  نحو  للزحف  ال��م��ت��ظ��اه��رون  وه��ت��ف 
التعليم  وزير  موقف  من  ساخرة  أخرى  وهتافات 
المعتصمين  الطالب  مقابلة  رفض  ال��ذي  العالي 
وج��اب��ت مسيرات حاشدة  ال����وزراء،  رئ��اس��ة  أم��ام 
ال���ح���رم ال��ج��ام��ع��ي، ه��ت��ف ال��م��ت��ظ��اه��رون فيها 
من  والمحسوبية  الشلة  وترحيل  الطالبية  بالثورة 

المؤسسات التعليمية.
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الجماعة وصلوا الى السلطة وبدأوا يضعوا الشروط للحوار , 
حتى يطول مكوثهم على الكراسي , وحتى يستمر إقصائهم 

لبقية مكونات الثورة والكن بحجج ذكية .
يا  الحصانة  إع��ط��اء  قبل  ال��ش��روط  ه��ذه  تضعوا  ل��م  ل��م��اذا 

مشترك .
شروطكم اآلن ال معنى لها إلنها تناقض ما وقعته أيديكم 

وأعلنتموه بأفواهكم .

جامعة  في  المناصب  تقاسم  تم  كيف  باألمس  شاهدنا 
صنعاء بين المشترك والمؤتمر .

في  العموم  وم���دراء  المحافظين  تقاسم  ال��ى  ويسعون 
المحافظات .

إذاً الهدف ليس إزالة الفساد أنما إقتسامه .
يريدون المشاركة لكن في الفساد .

أذكر  وال  المشترك  األيام على  اركز هذه  لماذا  البعض  يتسائل 

ع��ف��اش وأت��ب��اع��ه , وأق����ول لهم 
منهم  نتأمل  ال  وأتباعه  عفاش 

نعاتب  إنما   , لنعاتبهم  الثورته  من  جزًء  يوماً  يكونوا  ولم  خيراً 
أثناء  أطلقناها  التي  الشعارات  وبينهم  وبيننا   , دربنا  رفقاء 

الثورة , أما الطرف اآلخر فعال ماذا نعاتبه أو نحاسبه .

أعضاء  ليصنف  صنعاء  ف��ي  أمريكا  بسفير  ال��ح��ال  يصل  أن 
لألحزاب  الداخلية  الشئون  في  ويتدخل  السياسية  األح��زاب 
السياسية ويدعو الستبعاد هذا أو ذاك تحت أي عنوان، يعتبر 
قمة التدخل السافر، بل لم يعد مناسباً أن نسمي هذا تدخاًل 

كونه ال يناسب الدور السامي للسفير األمريكي بصنعاء .
ال يالم السفير األمريكي على ما يقوم به من دور فهو يخدم 
بلده وسياسة حكومته التوسعية ليس في اليمن فحسب بل 
وفي العالم كله خاصة العالم اإلسالمي، وليس بغريب تدخل 
األغرب من  وإنما  بلدنا،  في شئون  أو غيره  األمريكي  السفير 
هذا كله هو منح السفير األمريكي حق التدخل وعدم التعليق 
حتى على تدخالته الصارخة والتعاطي معه وكأنه يمارس دور 

مقبول وذات شرعية .
أن يصنف عبد المجيد الزنداني � رغم اختالفنا معه � ضمن 
ويتدخل  باإلرهاب  يسمى  ما  مهزلة  في  المطلوبين  قائمة 
السفير األمريكي ليفرض استبعاده من حزب اإلصالح مهزلة 

أمامها بحزم وعلى  الوقوف  أوالً  يجب على حزب اإلصالح 
عنها  السكوت  ك��ون  أيضاً  ه��ذا  يرفض  أن  اليمني  الشعب 
األمريكي  التهديد  تحت  ليصبحوا  آلخرين  المجال  سيفتح 
وسيادته  البلد  حساب  وعلى  المستمر،  السياسي  واالبتزاز 
بسيط  أمر  التهم  هذه  لمثل  التحضير  وأن  خاصة  وكرامته، 
وتستطيع االستخبارات األمريكية تقديمها ألي طرف تشاء 

وحسب المصلحة .
يتخذ  أن  وأمته يجب  يمني غيور حريص على وطنه  إن كل 
موقف الرفض المطلق للتدخل األمريكي في الشئون الداخلية 

من حيث المبدأ .
في  الحوثي  ال��دي��ن  ب��در  حسين   / للسيد  نصاً  أنقل  وهنا 
بتاريخ  ال��م��ائ��دة  م��ن س���ورة  ب��ع��ن��وان دروس  ل��ه  م��ح��اض��رة 
طلب  ع��ن  حينها  أث��ي��ر  عما  يتحدث  وه��و  2002/1/17م 

األمريكيين للزنداني حيث قال :
أن  نؤيد  بأننا  تعتقدون  هل  كله  ه��ذا  من  الرغم  على  ولكن 

ُيمسكوا؟. نحن ال نؤيد أن يمسك يمني واحد تحت أي اسم 
كان، سواء كان وهابياً شافعياً حنبلياً زيدياً كيفما كان، نحن 
نرفض، نحن ندين ونستنكر أن ُيمسك تحت عنوان أنه إرهابي 
ال  نحن  نكرهه،  من  وهو  نفسه  ]الزنداني[  أمريكا، وحتى  ضد 

نؤيد أن يمسك تحت عنوان أنه إرهابي ضد أمريكا.
ويقول بعدها أنه وإن كنا نختلف مع الزنداني أوغيره فيجب 
)وه��و  باستغاللها  ألح��د  نسمح  ال  داخلية  خالفاتنا  تظل  أن 

لألسف ما يحدث اآلن( حيث يقول:
أن  يمكن  مما  البدائيين  العرب  عند  حتى  يكن  لم  هذا  ألن 
يقبل، نحن كعرب، نحن كمسلمين - وإن كنا طوائف متعددة 
- نرفض أن يكون إلسرائيل أو أمريكا، أن يكون لليهود تسلط 
فلنتصارع،  داخلنا  في  ونحن  من كان،  منا كائناً  واح��ٍد  على 
ونحن في داخلنا فلنصحح وضعيتنا، وهكذا يعمل من ال زالوا 
فيما  مختلفين  ما كانوا  متى  اليمن،  مناطق  بعض  في  قبائل 

بينهم يتحدون صفاً واحداً ضد طرف آخر هو عدٌو للجميع.

   البعض يتساءل ما ذا جرى في الساحات في األيام األخيرة؟ 
وزغ��رد،   هلل  والبعض  ال��س��رب،  خ��ارج  وغ��رد  والبعض كتب 
وببساطة فإن ما جرى في الساحات على امتداد الجمهورية  
نتيجة طبيعة، فما  حصل هو صراع بين مشروع ثوري شبابي، 
المشروع  بين  طبيعي  ص��راع  انتهازي،   سلطوي   وم��ش��روع  
وبين  الحديثة  المدنية  الدولة  لتحقيق  يسعى  الذي  الثوري 
ال��رؤى  بين  ص��راع  الحزببة،  والمليشيات  العسكرية  القوى 
الشبابية الحديثة الحالمة بغٍد مشرٍق، وبين القوى التقليدية  
والعسكرية، صراع بين ثورة المستضعفين، وبين رموز وشركاء 
والكرامة،  والعزة  للحرية  التواق  الشباب  بين   صراع  النظام، 
بين  ص��راع  األمريكيين،  أحضان  في  المرتمية  القوى  وبين 
بكل  الخارجية  للوصاية  الرافضة  والشبابية   الوطنية  القوى 
لهم  البلد  وفتح  لألمريكيين  االرتهان  مشروع  وبين  أشكالها  
بين  صراع  وكبيرة،  صغيرة  في كل  ليتحكموا  مصراعيه  على 
فاسد  بين  يفرق  ال  متكاملة  فساد  منظومة  ضد   ثار  شباب 
وتحافظ  في شخص  صالح  ال��ث��ورة  ت��رى  ق��وى  وبين  وف��اس��د، 
وتقدس أرباب الفساد، صراع  بين الثوار المطالبين بمحاسبة 
الشعب،  إلى  المنهوبة  الحقوق  وإرج��اع كافة  الفاسدين  كل 
صراع  للفاسدين،  والضمانات  الحصانات  أعطوا  من  وبين 

جهة  أي  من  الفاسدين  لرفض كل  يدعو  شبابي  مشروع  بين 
كانوا، وبين القوى التقليدية التي أعطتهم النياشين واألوسمة 
الثورية، صراع بين من عشقوا التدليس، وتربوا على الخداع 
بين  ص��راع  الطاهر،  النقي  الثوري  الشباب  وبين  والتضليل، 
الوزارية   المناصب   وتقلد  السلطة  إلى  الوصول  يعتبرون  من 
فرصة ذهبية ال تعوض،  وبين المشروع الثوري الشبابي الذي 
تعهد على نفسه االستمرار  في العمل الثوري  حتى رحيل كل 
الفاسدين،  صراع بين  شباب تواق للحرية ينادي ببناء جيش 
وطني وبين قوى تقليدية  تبني مليشيات وتعمل على تكريس 
جيش العائلة، .صراع بين مشاريع ثورية وطنية وبين مشاريع 
تقديم  إلى  سعى  ثوري  شباب   بين  صراع  ومشبوهة،  ضيقة 
الحقائق وكشف زيف االدعاءات الفارغة، وبين قوى عملت 
السلطة  إع��الم  عبر   الحقائق  تزييف  على   تعمل   زال��ت  وال 

الجديدة القديمة  المضلل .
كلمة أخيرة..

يدور  لما   وفهماً  وإدراك��اً  وعياً  أكثر  اليوم  اليمنى   الشعب 
حوله، اليوم الشعب اليمني عرف من هو مع النظام الفاسد؟ 
األطراف التي كانت باألمس القريب جزءاً من النظام هي من 
اتضح للجميع يوم التوقيع على المبادرة أنها هي التي كانت 

تتقارب مع النظام، وتجلت أكثر يوم تقاسم الوزارات، اليوم 
حضورها  لها  وفاعلة  حقيقية  ثورية   مكونات  أف��رزت  الثورة 
الميداني الفعال، كما أن ال خيار للشعب سوى مواصلة مشوار 
الثورة؛ ألن البديل عنها لن يكون إال الذل والهوان واستحكام 
وبتكاتف  الماضي،  في  مما كان  بأسوأ  واالستعباد  االستعمار 
وتنسيق القوى الحرة  وبثبات وصبر وصمود الشباب األحرار 
الرهان  وهم  الثورة،  على  التآمرية  المخططات  كل  ستفشل 
تنادي  أن  بد  ال  وهنا  الثورة،  أه��داف  تحقيق  على  الحقيقي 
تستخف  مهزلة  بإيقاف كل  الثائرة  والقوى  الحرة،  األص��وات 
ا واحًدا حول أهداف الثورة  بعقول أبناء اليمن، والوقوف صفًّ
الشبابية السلمية وفي مقدمتها بناء الدولة المدنية الحديثة 
التي تكفل الحقوق والحريات لكل أبناء الشعب، فالتاريخ لن 
وصمدوا  الرصاص  واجهوا  الذين  والشباب  ال��وراء,  إلى  يعود 
الصمود  على  ق���ادرون  ال��غ��در  وق��وى  البطش  ج��ب��روت  أم��ام 
ومواصلة التصعيد حتى يسقط عرش الطغيان, فإما أن نعيش 
والحياة  إال سعادة،  الموت  نرى  أو نموت شهداء، وال  أح��راراً 
ميادين  في  المرابطين  األح��رار  إن  شقاوة,  إال  الظالمين  مع 
الحديد,  من  أق��وى  أعصاباً  يمتلكون  ع��ام   من  ألكثر  الحرية 
المتهالك أن يدرك  القدر، واألولى للنظام  أمضى من  وعزائماً 
تسونامي  إل��ى  يتحول  قد  الهادئ  البشري  الطوفان  ه��ذا  أن 
الموت  إلى  تتسابق  كانت  التي  الشبابية  والموجات  آسيا, 
من حيث  مدمراً  زلزاالً  والمجنزرات ستكون  الرصاص  وتهزم 
ال يشعرون. فإرادة الشعوب ال بد أن تنتصر، والحق سيزهق 

الباطل حتًما.

هي مبادرة تعد مبادرة جديده من نوعها والتي تنظم نوع 
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ولبنان  واألردن,  مصر  األرب��ع:  الطوق  ودول  فلسطين  في 

وسوريا. تتألف المسيرة العالمية إلى القدس من ائتالف 

والدوليين  وال��ع��رب  الفلسطينيين  النشطاء  من  متنوع 

الذين يتحدون في النضال من أجل تحرير القدس االحتالل 

الصهيوني الغير شرعي.

بتحرير  سيطالبون  السلمية  المسيرة  في  المشاركين  إن 

القدس وشعبها. هدفنا هو إنهاء سياسات الفصل العنصري 

اشتملت  وق��د  والتهويد،  العرقي  والتطهير  الصهيوني 

عمليات التهويد على التوسع الالمحدود في بناء وتمويل 

المستوطنات اإلسرائيلية غير القانونية، واستمرار تشريد 

جدار  وبناء  الفلسطينية،  الممتلكات  وهدم  المقدسيين 

الفصل العنصري المحيطة بالمدينة، وكل هذه الممارسات 

مجتمعة قد تسببت في تغيير التركيبة السكانية للمدينة 

أغلبية  ذات  دول��ة  إل��ى  الهويه  فلسطينية  من  المقدسة 

يهودية. والمشاركة العالمية في هذه المسيرة تؤكد للعالم 

أن هذه السياسات والممارسات من الدولة العنصرية في 

ضد  فقط  ليس  جريمة  هي  وأهلها  القدس  ضد  إسرائيل 

الفلسطينيين، بل ضد البشرية جمعاء.

ستنظم مسيرات ضخمة نحو القدس، أو إلى أقرب نقطة 

ممكنة وفقا لظروف كل بلد، في فلسطين )األراضي المحتلة 

عام 1948، وفي الضفة الغربية وقطاع غزة( والدول االربع 

المجاورة: األردن، مصر، سوريا ولبنان. وسوف يشارك في 

هذه المسيرة قوافل دولية بريه أو جوية تتجه مباشرة إلى 

أحد المواقع الرئيسية للمسيرة. وباإلضافة إلى ذلك، سيتم 

تنظيم احتجاجات واسعة أمام السفارات اإلسرائيلية في 

الرئيسية  العامة  الساحات  في  أو  بلدان مختلفة،  عواصم 

في المدن الكبرى في العالم.

والتونسية  المصرية  ال��ث��ورات  ف��ي   األخ��ي��رة  االن��ت��ص��ارات 

الشعبية  للمقاومة  الملهمة  الحركات  ه��ذه  ب��أن  تذكرنا 

عن  األول��ى.  االنتفاضة  مع  فلسطين  في  ول��دت  السلمية 

أجل تحرير فلسطين من خالل  النضال من  طريق تجديد 

حركة جماهيرية وطنية سلمية معتمدة من قبل المجتمع 

نضطر  بأن  المواجهة  طبيعة  تغيير  إلى  نهدف  العالمي، 

المطالبين  المتظاهرين  من  الماليين  لمواجهة  المحتلين 

بالحرية لفلسطين وعاصمتها القدس

غيوُم النصر تنقُصها الرعوْد

لتمطَر كلُّ أرٍض بالتحرِر والتنّوِر والتطوِر وانتحاراِت القيوْد

 غيوُم النصِر ُحبلى بالخالِص وبالغِد اآلتي ليسقَط كلُّ
 طابوِر الفساْد 

ويلتحَم العباُد مع العباْد

وتنتهي هذي الحدوْد

غيوُم النصِر ثائرٌة وسائرٌة إلى حيُث الوصوْل 

فتنبُت اآلفاُق من أعماِقها أزكى الوروْد

غيوُم النصِر هاتفٌة ليرحَل كلُّ جائْر

ويحيا الشعُب إنَّ الشعَب ثائْر

وتصرُخ كيف يبقى الظلُم متكئاً على أكتافنا

ويبقى كلُّ غاٍز في موانِئنا

ويبقى كلُّ فاّلٍح بال فأٍس فتجهُش بالبكاِء الغيْم

كيف غدْت مزارُعنا؟ 

وكيف تزوجْت بالرمِل أعمدُة السدوْد؟

رياُح الخيِر قد حملْت غيوَم النصِر بالخيراِت نحَو األرِض 

إنَّ األرَض ثائرٌة وإنَّ الغيَم ثائْر

فما كذبْت وعوُد الغيِم أو كذبْت وعوُد األرِض أو كذبْت 

وعوُد الثائرين إلى الخلوْد

فقد صدقْت هنا كلُّ الوعوْد

غيوُم النصِر آتيٌة على استعماِر رأِس الماْل

واستعبادنا باسم النقوْد

غيوُم النصِر صادقٌة ليندحَر الجبابُر والقياصْر 

حيُث يبقى الشعُب 

تبقى األرُض

ال مْن أصبحوا أيدي اليهوْد

محمد عبدالسالم: خالفاتنا الداخلية واستغالل العدو لها

)GMJ( المسيرة العالمية إلى القدس

الناطق الرسمي للمكتب اإلعالمي للسيد/ عبدالملك بدرالدين الحوثي

هل يريدون إزالة الفساد أم إقتسامه ؟؟

}-|  علي ناصر البخيتي   |-{ملللن أحللللب الللحلليللاة عللللاش ذللليللال
الناطق اإلعالمي باسم الملتقى العام للقوى الثورية

حقيقة ما جرى
}-|  نور الدين إسماعيل   |-{

طابور  الفساد
}-|  حسن المرتضى   |-{


