
تعز تشعل شرارة الثورة من جديد 

 استمرار التظاهر والتحرك واالعتصامات السلمية والحرص على أن يتم ذلك 
في إطار شعبي بعيًدا عن 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. 
أو  الثائر  الشباب  مطالب  على  االلتفاف  أشكال  من  شكل  إدانة كل   

التحاور مع النظام بواسطة السفارات األجنبية. 
 رفض أي وساطة ال تفضي إلى رحيل فوري للنظام ورموز فساده 

وتلبي كل مطالب الشعب اليمني. 
لفرض  االحتجاجات  من  المزيد  يضمن  بما  التصعيد  ضرورة   

الضغط على النظام وبطريقة سلمية وحضارية. 
والمساعد  للنظام  المساند  واألجنبي  األمريكي  التدخل  رفض   

على إطالة بقائه في الحكم. 

أسبوعية - توعوية تصدرها حركة شباب الصمود في ساحة التغيير بصنعاء

ش���هدت مدينة تعز الي���وم األحد الموافق 2012/3/18م  مس���يرة 
جماهيرية حاش���دة، حيا المشاركون في المس���يرة صمود الشعبين 
العربيي���ن ف���ي كل م���ن البحرين وب���اد الحرمين الش���ريفين، وهم 
يكافح���ون من أجل نيل حريتهم واس���تقالهم وتخلصهم من أنظمة  
فاسدة  ترتهن في توجهاتها وقراراتها للمستعمر األمريكي والغربي، 
كم���ا ن���دد المش���اركون ف���ي ه���ذه المظاه���رة بالتدخات الس���افرة 
للوالي���ات المتح���دة ف���ي الش���أن اليمن���ي وكذل���ك ما تق���وم به مع  
الس���عودية وعمائها في الداخل من محاوالت إجرامية لبث الفرقة 

والفتنة الطائفية والمذهبية  بين أبناء الشعب اليمني، هذا.
وشهدت مدينة تعز األحد الماضي مسيرة مليونية إحياًء للذكرى  
الس���نوية األول���ى لمج���زرة جمع���ة الكرامة ش���ارك فيه���ا اآلالف من 
أبن���اء محافظ���ة تعز الذين  تقاط���روا من  المديري���ات والقرى، وقد  
جدد المش���اركون مطالبتهم بإس���قاط النظام ومحاكم���ة كل القتلة 

والمجرمين.
المس���يرة الت���ي انطلق���ت من س���احة الحري���ة بتع���ز توجهت إلى 
مبن���ى المحافظة حي���ث قام المتظاه���رون بوقف���ة احتجاجية أمام 

مبنى محافظة تعز طالبوا فيها بإس���قاط النظام، ومحاكمة مرتكبي 
مجزرة جمعة الكرامة والكش���ف عن مصير القتلة الذين تم القبض 
عليه���م، بعد ذلك تحركت المس���يرة باتجاه جولة القصر  ثم ش���ارع 
مسش���تفى الثورة، ومن ثم العودة إلى ساحة الحرية حيث تم إلقاء 
بيان المسيرة في ساحة الحرية بتعز والذي دعا إلى استمرار الثورة 
الس���لمية حتى تحقي���ق كامل أهدافه���ا وتتويج ذلك الكف���اح ببناء 
الدولة المدنية الحديثة،  كما عبر البيان عن تمس���ك الثوار  بخيار 
الث���ورة والرف���ض الكامل للمبادرة الخليجية وآليته���ا وما أفرزته من 
مؤام���رة  ض���د اليم���ن وثورته،  ون���دد البيان بما أس���ماه بصمة العار 
الت���ي منحت النظ���ام القاتل حصان���ة قانونية من ع���دم ماحقته و 
محاكمته، وأكد على س���يادة هذا الوطن كأحد أهداف هذه الثورة 
من أي تدخل سعودي أمريكي بالشأن الداخلي وحيا البيان صمود 

الشباب في الساحات وميادين النضال.
وقد تقدم المس���يرة النائب سلطان السامعي و صرح بأن الهدف 

م���ن المس���يرة إحي���اء ذك���رى مجزرة 
جمع���ة الكرامة والمطالب���ة بمحاكمة 

ف���ي إط���ار االعت���داءات الممنهج���ة التي تق���وم بها مليش���يات 
اإلص���اح مدعومة بقوات علي محس���ن إلس���كات أص���وات القوى 
الثورية السلمية في الس���احات والميادين، وإفراغها من محتواها 
الثوري، وتزامًنا مع ذكرى جمعة الكرامة أقدمت أعداد غفيرة من 
تلك المليش���يات المدعومة عسكريًّا مساء االثنين باعتداء جديد 
على مخيمات الش���باب في ساحة االعتصام بصنعاء حيث قامت 

بمحاصرة ومهاجمة خيمة أحرار همدان التابعة لش���باب الصمود 
ورميه���ا بالحج���ارة  واالعتداء على المعتصمي���ن بداخلها بالعصي 
والحجارة، ما أدى إلى جرح العش���رات، جراح���ات بعضهم بليغة، 

واعتقال اثني عشر شخًصا من قبل قوات الفرقة.
وق���د أقدمت تل���ك المليش���يات المدعومة عس���كريًّا من الفرقة 
بإغ���اق مناف���ذ الس���احة ووضع حواجز بش���رية لمن���ع أي محاولة 
لفض تلك االش���تباكات.  األدهى واألغرب من ذلك أن المستشفى 
الميدان���ي ال���ذي نقل إلي���ه المصاب���ون  تعامل بعنصرية وقس���وة؛  

حيث القى  جرحى ش���باب الصمود  إهم���االً وعدم التفات إليهم، 
ولي���س هذا بحس���ب بل وصل األمر إلى التهك���م وإطاق الكلمات  
الجارحة،  وباإلضافة  إلى إهمالهم تم احتجازهم في المستش���فى، 
ومنع إخراجهم إلى مستشفيات أخرى، ولم يتمكن  أطباء  شباب 
الصم���ود من نقلهم إال بعد وس���اطة، وبعد أن أك���دوا لهم أن أحد 

المصابين بإصابات خطيرة  مصاب بمرض القلب.
وكانت ش���رارة تل���ك االعتداءات ق���د اندلعت عندم���ا قام أحد 
عناص���ر اإلص���اح -عصر االثني���ن- بعمل اس���تفزازي م���ا أدى إلى 

اش���تباك بين���ه وبين أحد ش���باب همدان انتهى بفض االش���تباك، 
وإنهاء المش���كلة.. فوجئ بعدها شباب همدان بالهجوم الممنهج 
بعد مغرب يوم االثنين من ِقبل مليشيات اإلصاح وقوات الفرقة، 

كما فوجئوا بالترتيبات العسكرية المسبقة والممنهجة.
وقد صدر عن ش����باب الصمود بيان حمل����وا فيه حزب اإلصاح 
ومليش����ياته، والفرقة األولى مدرع مس����ؤولية م����ا حدث، ووصفوا 

بأنها ممارس����ات  تلك االعت����داءات 
قمعي����ة جاءت بع����د التوقي����ع على 

الكرامة  لجمعة  االول��ى  الذكرى  مع  تزامنا 
شبابية  مسيرة  انطلقت  م���ارس  م��ن  ال18 
الكرامة  جمعة  ش��ه��داء  ج��ول��ة  م��ن  ح��اش��دة 
ب��س��اح��ة ال��ت��غ��ي��ي��ر ب��ص��ن��ع��اء،ال��م��ك��ان ال���ذي 
الشباب  من  إش��ارة  في  الشهداء  فيه  سقط 

المكان  ق��دس��ي��ة وأه��م��ي��ة  إل���ى  ال��م��ش��ارك��ي��ن 
م��ؤك��دي��ن ع��ل��ى ال���وف���اء ل��دم��ائ��ه��م وال��م��ض��ي 
عن  بعيدا  ألجله  سقطوا  م��ا  لتحقيق  قدما 
المسيرة  بدمائهم،  والمتاجرة  المساومات 
كشف  بسرعة  طالبت  الحاشدة  الشبابية 
هوية القتلة والمجرمين الذين أطلقوا رصاص 
الدوافع  الثورة،وكشف  شباب  على  الغدر 

ال��ت��ي ك��ان��ت ورائ��ه��م كما طالب  وال��ج��ه��ات 
الثورة بتشكيل لجنة لكشف أسباب  شباب 
التستر على هؤالء القتلة، مؤكدين بأن الثوار 
لم يخرجوا ليرفع النظام المشتقات النفطية 
وقد  الفاسدين،  وث���روات  سلطة  بها  وي��زي��د 

شهدت مدينة ذمار مسيرة جماهيرية 
الش���باب  نظمه���ا  المس���يرة  حاش���دة، 
المس���تقل، وش���ارك فيه���ا  ش���خصيات 
م���ن السياس���يين األح���رار، الاف���ت في 
مس���يرة الثاثاء غياب ش���باب األحزاب، 
المشاركين في المسيرة  طالبوا بالكشف 
ع���ن قتل���ة جمع���ة الكرام���ة، وم���ن ه���ي 
الجه���ات الت���ي تقف ورائه���م،  مؤكدين 
رفضهم للمب���ادة الخليجي���ة، وفي ذات 
السياق رفعت شعارات ضد  تصريحات 
باس���ندوة األخيرة والتي ق���ال بأن النظام 
الس���ابق كان يقطع الكهرب���اء  وأن النفط  
التصريح���ات   م���ن  وغيره���ا  متوف���ر،  
المش���ابهة والمماثل���ة لخطاب���ات صالح،  

وليس���أل باس���ندوة نفس���ه كم كان سعر 
الدب���ة البترول قب���ل الكرامة؟ المس���يرة  
تعه���دت بمواصلة العم���ل الثوري حتى 
وف���ي  الث���ورة،  أه���داف  تحقي���ق كاف���ة 
المدني���ة  الدول���ة  تحقي���ق  مقدمته���ا 
الحديثة التي تكفل الحقوق  والحريات 
لجميع أبناء الش���عب،  وأكد المشاركون 
ب���أن الث���ورة ثورة كرامة وع���زة، وال يمكن 
أن تتحقق الحرية والكرامة إال باستقال 
الق���رار، مس���تهجنين في الوقت نفس���ه  
مس���ارعة القوى  التقليدي���ة لارتماء في 
أحض���ان األمريكيي���ن وتس���ليمهم القرار 
اليمن���ي، وقد رفع���ت ش���عارات منددة 

بالتدخل األمريكي.

ممنهج���ة  تش���ويه  حمل���ة  إط���ار  ف���ي 
تس���تهدف عضو البرلمان اليمني الش���يخ 
س���لطان الس���امعي نق���ل موق���ع إخب���اري 
مق���رب من اإلص���اح  أن النائب س���لطان 
السامعي حاول الدخول إلى منصة ساحة 
الحرية بتعز األحد  الماضي بالمس���لحين 
وسط هتافات شباب الثورة فقام مرافقيه 

بإطاق النار في الهواء.
النائ���ب الس���امعي نفى قيام مس���لحيه 
بإط���اق النار ف���ي الهواء واقتحام س���احة 
الحرية بتع���ز بالقوة، مش���يراً إلى أن مثل 
ذل���ك ال���كام ه���و مح���ض افت���راء وكذب 
وكام فارغ  وتروج له وسائل إعام تابعة 

لحزب االصاح. 
وق���ال الس���امعي ف���ي تصري���ح  لموق���ع 
التغيي���ر : "ه���ذا كله كام ف���ارغ  وكذب 

وهذا  ج���اء ردة فعل ألننا أعددنا مظاهرة 
مليوني���ة كبي���رة ف���ي تعز لم يك���ن لحزب 
اإلص���اح  يد فيها، إحي���اًء للذكرى األولى 

لجمعة الكرامة ".
واتهم الس���امعي من أس���ماهم باطجة 
يتبعون ح���زب اإلص���اح باالعت���داء على 
والض���رب  باله���راوات  المس���يرة  ش���باب 
وقاموا بتمزيق عدد من الافتات وأصيب 

خالها عدد من النساء والشباب ". 

ب�  يسمى  ما  ح��ول  البلبلة  إث��ارة  أن  يبدو 
تنامي الدور اإليراني في اليمن يأتي للتغطية 
لقوات  المكثف  العسكري  االنتشار  على 

عاصمة  صنعاء  إلى  مؤخراً  وصلت  أمريكية 
األسابيع  في  النقاب  أن ُكشف  بعد  الباد، 
جرى  التي  األمريكية  القواعد  عن  الماضية 

عائمة  وأخ��رى  سقطرة،  جزيرة  في  إنشاؤها 
الخارجية  المندب، فقد كشف وزير  بباب 
"مارينز"  قوات  "وج��ود  عن  القربي  بكر  أبو 
واشنطن  س��ف��ارة  لحماية  ج��دي��دة  أميركية 
تهديدات  إث��ر  مخاطر،  أي��ة  من  صنعاء  في 
أطلقها تنظيم القاعدة باستهداف السفارات 

الغربية".

وأضاف القربي في حديث صحفي  للوسط 
الجديدة  األمريكية  المارينز  ق���وات  "أن 
متواجدة في فندق شيراتون بصنعاء المطل 
ت��واج��د ق��وات  ال��س��ف��ارة". وأوض���ح "أن  على 
ال��م��اري��ن��ز األم��ري��ك��ي��ة ف��ي ف��ن��دق ش��ي��رات��ون 

ال����م����ت����ع����دد 
؛  ر ا و د أل ا

مسيرة مليونية إحياًء للذكرى األولى لمجزرة جمعة الكرامة

}-|  التوعية الثورية |متابعات|-{

}-|  التوعية الثورية |خاص|-{

}-|  التوعية الثورية |خاص|-{

ية
ور

لث
ا ا

تن
واب

ث

العدد ) 51 ( الجمعة 1 جمادى األوىل1433هـ 
املوافق 23 / 3 / 2012م )4( صفحات

-|  تتمات | ص3 |-{

-|  تتمات | ص3 |-{

-|  تتمات | ص3 |-{

-|  تتمات | ص3 |-{

ذمار: مسيرة شبابية حاشدة تؤكد االستمرار في 
العمل الثوري حتى إسقاط كافة رموز النظام

النائب السامعي ينفي ماروج له إعالم االصالح عن اقتحامة منصة ساحة الحرية

ح��رق الخي��ام، وتش��ويه إع��ام حكوم��ة الس��بت 
.
ً
، وصبره��م  إصرارا

ً
للش��باب؛ يزيد عزائمهم ثباتا

 ثورتنا لم تكن من أجل أن يرفع النظام الفاسد المشتقات النفطية؛ ليزيد بها أرصدة وثروات الفاسدين

 صنعاء: مسيرة شبابية جماهيرية حاشدة تطالب بكشف مصير قتلة شهداء جمعة الكرامة 
دعت إلى فضح الجهات التي تتستر عليهم

شباب الصمود: ماضون في  العمل  الثوري السلمي، و بطرق سلمية، ولن ننجر ألي مشاريع مشبوهة وضيقة

في ذكرى جمعة الكرامة مليشيات اإلصالح تجدد ممارساتها القمعية بحق شباب الثورة

دعوا إلى كشف هوية قتلة الكرامة 

القربي يؤكد وجود قوات أميركية في صنعاء
مقترح أمريكي بإنشاء وحدة استخباراتيه جديدة
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في  مستبّدة  طبعاً  تكون  المستبّدة  الحكومة 
الشرطي،  إل��ى  األعظم  المستبّد  من  فروعها  كل 
إل��ى ال���ف���ّراش، إل��ى ك��ن��اس ال���ش���وارع، وال يكون 
ألن  أخاقاً،  طبقته  أهل  أسفل  من  إال  كلُّ صنٍف 
السمعة،  الكرامة وحسن  يهمهم طبعاً  األسافل ال 
بأنهم  لمخدوهم  يبرهنوا  أن  مسعاهم  غاية  إنما 
ألكل  وش��ره��ون  ل��دول��ت��ه،  وأن��ص��ار  شاكلته،  على 
خنازير،  أم  ب��ش��راً  ول��و  ك��ان  أيٍّ  م��ن  السقطات 
المستبدُّ  يأمنهم  وب��ه��ذا  أع��دائ��ه��م،  أم  آب��ائ��ه��م 
الفئة  وه��ذه  ويشاركونه.  فيشاركهم  ويأمنونه 
شدة  حسب  وي��ق��لُّ  ع��دده��ا  يكثر  المستخدمة 
حريصاً  المستبدُّ  كان  فكلما  وخّفته،  االستبداد 
على العسف احتاج إلى زيادة جيش المتمّجدين 
إلى مزيد  واحتاج  عليه،  المحافظين  له  العاملين 
الدّقة في اتِّخاذهم من أسفل المجرمين الذين ال 
النسبة  لحفظ  واحتاج  ذّمة،  أو  لديٍن  أثر عندهم 
بينهم في المراتب بالطريقة المعكوسة؛ وهي أن 
يكون أسفلهم طباعاً وخصاالً أعاهم وظيفًة وقرباً، 
ولهذا، ال بدَّ أن يكون الوزير األعظم للمستبّد هو 
اللئيم األعظم في األمة، ثم من دونه لؤماً، وهكذا 
ال��وزراء واألع��وان في لؤمهم حسب  تكون مراتب 
مراتبهم في التشريفات والقربى منه. وربما يغترُّ 
البسطاء  المؤرِّخين  من  كثير  اغترَّ  كما  المطالع 
المستبّد  من  يتأوهون  المستبّد  وزراء  بعض  بأن 
ويتشّكون من أعماله ويجهرون بمامه، ويظهرون 
وافتدوا  وفعلوا  لعملوا  اإلمكان  ساعدهم  أّن��ه  لو 
والحالة   – فكيف  وحياتهم،  بل  بأموالهم،  األم��ة 
هذه- يكون هؤالء لؤماء؟ بل كيف ذلك وقد ُوِجد 
منهم الذين خاطروا بأنفسهم والذين قدموا فعًا 
أو  بعضه  أو  المراد  فنالوا  االستبداد  على مقاومة 

هلكوا دونه؟
بالخير  متخلِّقاً  ال��وزي��ر  ي��ك��ون  أن  يمكن  ه��ل 
بأعماله،  المستبّد  فيخدع  رِّ ظاهراً  وبالشَّ حقيقة، 
يعزله  بكلمة  وأع��زَّه  نصبه  أنَّه كما  من  يخاف  وال 

ويذلّه؟!
بناًء عليه، فالمستبّد وهو من ال يجهل أنَّ الناس 
أعداؤه لظلمه، ال يأمن على بابه إال من يثق به أنَّه 
م  أظلم منه للناس، وأبعد منه على أعدائه، وأما تلوُّ
يكن  لم  إن  فهو  المستبّد  لوم  ال��وزراء على  بعض 
خداعاً لألمة فهو حنٌق على المستبّد؛ ألنه بخس 
في  دونه  هو  من  عليه  م  فقدَّ المتلّوم حقه،  ذلك 
خدمته بتضحية دينه ووجدانه. وكذلك ال يكون 
الوزير أميناً من صولة المستبّد في صحبته ما لم 
الشيطان؛  خيرة  على  واتِّفاق  وفاق  بينهما  يسبق 
المزاحمون  له  يتوّقع  بالطبع،  الوزير محسوٌد  ألن 
وهو  لظالمهم،  تبعاً  ولو  الناس  ويبغضه  شّر،  كلَّ 
هدٌف في كلِّ ساعٍة للشكايات والوشايات. كيف 
أو  الحياء  أو  التّقوى  من  شيٌء  الوزير  عند  يكون 
العدل أو الحكمة أو المروءة أو الّشفقة على األمة، 
وهو العالم بأنَّ األمة تبغضه وتمقته وتتوّقع له كلَّ 
سوء، وتشمت بمصائبه، فا ترضى عنه ما لم يّتفق 

معها على المستبّد، وما هو بفاعٍل ذلك أبداً إال إذا 
يئس من إقباله عنده، وإن يئس وفعل فا يقصد 
نفع األمة قّط، إنما يريد فتح باٍب لمستجدٍّ جديد 

عساه يستوزره فيؤازره على وزره.
والنتيجة أنَّ وزير المستبّد هو وزير المستبّد، 
الدستورية.  الحكومات  في  كما  األّم��ة  وزي��ر  ال 
في  ليغمده  المستبّد  يحمل سيف  القائد  كذلك 
الرقاب بأمر المستبّد ال بأمر األمة، بل هو يستعيذ 
أن تكون األمة صاحبة أمر، لما يعلم من نفسه أنَّ 

األّمة ال تقلِّد القيادة لمثله.
ق به الوزراء  بناًء عليه؛ ال يغترُّ العقاء بما يتشدَّ
والتفلسف  االستبداد  على  اإلنكار  من  وال��ق��ّواد 
ينخدعون  وال  تأففوا،  وإن  فوا  تلهَّ وإن  باإلصاح 
يثقون  وال  بكوا،  وإن  ناحوا  وإن  غيرتهم  لمظاهر 
بهم وال بوجدانهم مهما صّلوا وسّبحوا، ألنَّ ذلك 
أّنهم  ينافي سيرهم وسيرتهم، وال دليل على  كّله 
أصبحوا يخالفون ما شّبوا وشابوا عليه، هم أقرب 
أن ال يقصدوا بتلك المظاهر غير إقاق المستبدِّ 
دم��اء  اس��ت��درار  ف��ي  ليشاركهم  سلطته  وتهديد 
تصديق  يجوز  كيف  نعم،  أموالها.  أي  الّرعية؛ 
ألف عمراً كبيراً  قد  الذي  الكبير  والعامل  الوزير 
لّذة البذخ وعّزة الجبروت في أنَّه يرضى بالدخول 
عليها  سيفه  بعرض  ويخاطر  األّم���ة،  حكم  تحت 
عضواً  هو  أليس  أرجلها.  تحت  تكسره  أو  فتحّله 
ظ��اه��ر ال��ف��س��اد ف��ي ج��س��م ت��ل��ك األم���ة ال��ت��ي قتل 
العالية  الشريفة  األم��ي��ال  ك��لَّ  فيها  االس��ت��ب��داد 
فأبعدها عن األنس واإلنسانية، حّتى صار الفاح 
التعيس منها يؤخذ للجندية وهو يبكي، فا يكاد 
بشرِّ  ويتلبَّس  إال  العسكرية  السترة  ك��مَّ  يلبس 
األخاق، فيتنّمر على أمه وأبيه، ويتمّرد على أهل 
قريته وذويه، ويكظُّ أسنانه عطشاً للدماء ال يمّيز 
االستبداد  عهد  رج��ال  أكابر  إنَّ  وع��دو؟!  أٍخ  بين 
به  يتظاهرون  م��ا  ف��ك��لُّ  ذّم���ة،  وال  لهم  أخ���اق  ال 
أحياناً من التذّمر والتألّم يقصدون به غشَّ األمة 
المسكينة التي يطمعهم في انخداعها وانقيادها 
لهم علمهم بأنَّ االستبداد القائم بهم والمستعمر 
ر  وب��ص��ائ��ره��ا، وخ��دَّ أب��ص��اره��ا  أع��م��ى  ق��د  تهم  بهمَّ
أعصابها، فجعلها كالمصاب ببحران العمى، فهي 
من  فتئنُّ  وآالم،  وش��دة  وظ��ام  غير هول  ترى  ال 
الباء وال تدري ما هو تداويه، وال من أين جاءها 
المتعاظمين  أولئك  من  فئة  فتواسيها  ه،  لتصدَّ
ق��ض��اٌء من  ه��ذا  ب��ؤس��اء؛  ي��ا  يقولون:  ال��دي��ن  باسم 
السماء ال مردَّ له، فالواجب تلّقيه بالصبر والرضاء 
ألسنتكم عن  ف��ارب��ط��وا  ال��دع��اء،  إل��ى  واالل��ت��ج��اء 
السكينة  بأهل  قلوبكم  واربطوا  والفضول،  اللغو 
والخمول، وإياكم والتدبير فإن الله غيور، وليكن 
أوطاننا،  في  وآمّنا  سلطاننا،  انصر  اللهم  ِوْردُك��م: 
الوكيل.  ونعم  حسبنا  أنت  الباء،  عنا  واكشف 
األطباء  بأنهم  المتكبرين  من  آخرون  األمة  ويغرر 
إنَّ��م��ا هم  ال��م��رض،  ب��م��داواة  المهتمون  ال��رح��م��اء 
يترقَّبون سنوح الفرص، وكا الفريقين –والله- إما 
يريدون  خائنون مخادعون،  أو هم  أدنياء جبناء، 

التثبيط والتلبيد واالمتنان على الظالمين.

رون مخادعون  األكابر مغرِّ أولئك  أن  من دالئل 
إال  يستصنعون  ال  أنَّهم  ُيبطنون،  ال  ما  يظهرون 
لغير  يميلون  وال  ال��ن��اس،  م��ن  األراذل  األس��اف��ل 
هو  كما  ال��دي��ن،  أه��ل  من  المنافقين  المتملقين 
قد  أنَّ��ه  ومنها  األك��ب��ر،  المستبّد  صاحبهم  ش��أن 
ل لقليل الرشوة أو السرقة،  يوجد فيهم من ال يتنزَّ
وكفى  الكثير،  ع��ن  العفيف  فيهم  ليس  ول��ك��ْن؛ 
التي ال منبت  الطائلة  الثروات  يتمتعون من  بما 
المستبدَّ  بمشاركة  الفاخر  المستبيح  غير  لها 
العطايا  بأخذهم  وذل��ك  األم��ة،  دم  امتصاصه  في 
أضعاف  تعادل  التي  الباهظة،  والرواتب  الكبيرة، 
إدارة  العادلة ألمثالهم؛ ألنها  اإلدارة  به  ما تسمح 
راشدة ال تدفع أجوراً زائدة. ومنها أنهم ال يصرفون 
الكثير في سبيل  السحت  من هذا  ولو سراً  شيئاً 
أع��داؤه،  أنهم  يزعمون  ال��ذي  االستبداد  مقاومة 
الصدقات  ف��ي  شيئاً  منه  بعضهم  ي��ص��رف  إن��م��ا 
وكأنهم  وري����اًء،  سمعًة  المعابد  وب��ن��اء  الطفيفة 
بعد سلب  الناس  قلوب  أيضاً  يسرقوا  أن  يريدون 
أموالهم أو أنهم يرشون الله، أال ساء ما يتوهمون. 
تكفي  فا  رون،  م��ب��ذِّ مسرفون  أكثرهم  أنَّ  ومنها 
ينالها  أن  يمكن  التي  المعتدلة  الرواتب  أحدهم 
يكون  ق��د  أن��ه  ومنها  ذم��ة.  ثمن  ال  خدمة  أج��رة 
أحدهم شحيحاً مقتِّراً في نفقاته؛ بحيث يخلُّ في 
راتبه مع  ربع  أو  فا يصرف نصف  مقامه،  شرف 
أنَّه يقبضه زائداً على أجر مثله ألجل حفظ شرف 
يكون  ّح  الشُّ وبهذا  األم��ة،  لشرف  العائد  المقام، 
خائناً ومهيناً. والحاصل أنَّ األكابر حريصون على 
مطلقة  أيديهم  لتبقى  مطلقاً  االستبداد  يبقى  أن 

في األموال.
هذا وال ينكر التاريخ أن الزمان أوجد نادراً بعض 
ندموا  ث��مَّ  ط��وي��ًا،  عمراً  االستبداد  وازروا  وزراء 
وأنابوا، ورجعوا نصف األمة  فتابوا  فرَّطوا  على ما 
داء  من  إلنقاذها  وأنفسهم  بأموالهم  واستعدوا 
االستبداد. ولهذا؛ ال يجوز اليأس من وجود بعض 
الشهامة،  في  عريقين  والقواد  ال��وزراء  من  أف��راد 
بعد  أو  بطون  بعد  ول��و  ال��وراث��ة  س��ّر  فيهم  فيظهر 
األربعين وربما السبعين من أعمارهم ظهوراً بّيناً 
وال  النجابة.  ص��دق  ثريا  صاحبه  محيا  في  ت��ألأل 
أمثال  فيها  يظهر  أن  على  تتكل  أن  ألم��ٍة  ينبغي 
ُتبنى  ال  التي  ��دف  ال��صُّ وج��وده��م من  ه��ؤالء، ألنَّ 

عليها آمال وال أحام.
والنتيجة أنَّ المستبد فرٌد عاجز ال حول له وال 
كانت،  أم��ة  أي  واألم���ة؛  بالمتمجدين،  إال  وق��وة 
ليس لها من يحكُّ جلدها غير ظفرها، وال يقودها 
إذا  حتى  والثبات،  واإله��داء  بالتنوير  العقاء  إال 
لها من  الله  قيَّض  بينها  اكفهرَّت سماء عقول  ما 
أب��رار  ق��ادة  النفوس  كبار  أف���راداً  الكبير  جمعهم 
بموتهم؛  والحياة  بشقائهم  السعادة  لها  يشترون 
ولمثل  لذتهم،  ذل��ك  في  جعل  الله  يكون  حيث 
رجال  خلق  كما  خلقهم،  الشريفة  الشهادة  تلك 
الشهوات  مهالكهم  ُفّجاراً  فّساقاً  االستبداد  عهد 

والمثالب. 

رئيس حكومة السبت  محمد سالم باسندوة 
المؤسسة  احتفالية  في  النارية  كلمته  يلقي 
الخيرية لرعاية أسر الشهداء بمناسبة الذكرى 
السنوية األولى لحادث مجزرة جمعة الكرامة 
في ال�18 من مارس، والتي سقط فيها عشرات 
القتلى والجرحى، خيل إلي أن الذي يتحدث 
ال��وزراء  رئيس  باجمال  القادر  عبد  هو  إلينا 
الذي مأل اليمن طوالً وعرضاً بأكاذيبه ووعوده 
عكسها  إال  ي��روا  لم  والتي  لليمنيين،  البراقة 
أسمر  باسندوة  أن  الواقع، صحيح  أرض  على 
النظام  عباءة  أن  إال  أبيض  وباجمال  اللون 
اليمنيين كانت  تخدير  في  وأساليبه  السابق 
في  وزراء  رئيس  باسندوة  لي  بدا  ذاتها،  هي 
علينا  يكذب  ش��يء،  يتغير  ل��م  ص��ال��ح،  نظام 
لنسمع كلمته  الخارج  أناس جئنا من  وكأننا 

ونعود إلى ديارنا.
تحدث في معرض كامه عن النفط وكيف 
وق��ال:  النفط،  توفير  م��ن  حكومته  تمكنت 
في  أزم��ة  من  يعانون  ي��ع��ودوا  لم  السكان  إن 
ومستمرة  دائمة  بصورة  النفطية  المشتقات 
النظام  السابق، محمًا  يعانون في  كما كانوا 
المشتقات  أس��ع��ار  رف��ع  مسؤولية  ال��س��اب��ق 
المبجل  ال�����وزراء  ل��رئ��ي��س  ون��ق��ول  النفطية، 
باسندوه: أنت تمثل الثورة حد زعمك، فِلَم ال 
السابق وتعيد  النظام  افتعله  بإبطال ما  تقوم 
فتكون محموداً  إلى سابق عهده  النفط  سعر 
عن  سيزيل  ال��ذي  وبطلهم  المواطنين،  لدى 
أم  ب��اس��ن��دوه،  ي��اس��ي��د  ث��ق��ي��ًا  ع��ب��ئ��اً  كاهلهم 
المواطن  جيوب  ف��ي  م��ا  ونهب  الجباية  أن 
أعجبكم كما كان يعجب أسافكم من رؤساء 
ال  الذي  السابق  النظام  عهد  في  الحكومات 
بينما تحافظون  الماء،  تفتون تشتمونه على 

على بقاء أساليبه ونظمه ساريًة.
نعلم متى عادت  أننا  ال��وزراء  ونسي رئيس 
المشتقات النفطية إلى السوق، ولنا أن نذكره 
بأن ذلك حدث قبل أن يوقع لقاءه المبادرة 
جمعة  قبل  البترول  الدبة  سعر  الخليجية.  
الكرامة وبعدها بكثير )1200(، وما  أدري هل 
في حساب باسندوة أن ال) 3600( اقل من ) 

!!!!!!!)1200
ب��أن��ه أع��اد  ش��ك��ر دول��ت��ه نفسه وح��ك��وم��ت��ه 
الكهرباء إلى سابق حالها، ولم يمض يوم حتى 
انقطعت مجدداً  وبدعاء الوالدين تعود أيضا 
بعد أيام، وعندما تحتاج الحكومة إلى تمرير 
حضورك  منذ  حقيقة  تغير  ش��يء  ال  م��ا،  أم��ر 
حقيقًة  ال��وزراء،  مجلس  إلى  باسندوه  ياسيد 
الواقع  أرض  على  تغير  شيئاً  ألمس  لم  أنني 
عهد  في  تضاعف  األمني  االنفات  أن  سوى 
في  تجاهلتموه  ال��ذي  األم��ر  وه��و  حكومتكم، 
خطابكم بذكرى جمعة الكرامة، هذا االنفات 
مأساة  يوم  يصنع كل  ال��وزراء  رئيس  دول��ة  يا 
وعايشوه  ح��دث  مما  اليمنيين  ف��ي  أع��م��ق 
القتلى  وعشرات  مارس،  من  ال�18  يوم  خال 
يسقطون أسبوعياً على امتداد األرض اليمنية 
دونما أدنى جهد تبذلونه لتوفير األمن، وحتى 
علينا،  به  تظنون  الجانب  هذا  عن  الحديث 

بخلتم علينا حتى باألمل.
وثالثة األثافي ما جاء على لسان دولتكم في 
الخطاب ذاته، قد أجد لكم مبرراً في تحميل 
لكن  مصيبة،  وكل  شائنة  السابق كل  النظام 
منك  :فرطت  أق��ول  الكرامة  جمعة  ش��أن  في 
هذا  مثل  في   "  : نصه  بما  قلتم  باسندوه،  يا 
اليوم ال18 من شهر مارس من العام الماضي 
الفردي المستبد  قام باطجة وقوات الحكم 
العاصمة  قلب  ف��ي  بشرية  م��ج��زرة  بارتكاب 
ال��ش��ه��داء  ع���ش���رات  ضحيتها  راح  ص��ن��ع��اء 
ومئات الجرحى من أبناء شعبنا المعتصمين 
يتظاهرون  ك��ان��وا  حينما  التغيير  بساحات 

سلمياً فور فراغهم من أداء صاة الجمعة".
قاله  م��ا  إل���ى  ن��ظ��رك��م  بلفت  ه��ن��ا  واك��ت��ف��ي 
البريطانيون حول تورط أطراف أخرى انضمت 
ولبست  ال��ث��ورة  إل��ى  المجزرة  م��ن  أي��ام  بعد 
معطف الثورية  في ما جرى في جمعة ال18 
من مارس، وزاد البريطانيون على قولهم هذا 
ذل��ك،  على  الدامغة  األدل���ة  يمتلكون  بأنهم 
المشين بحق  الفعل  وأن صالح لم يقم بذلك 
الشعب اليمني لوحده، طبعاً أريد أن أضيف 
والعامة  وأن��ت��م  نفسي  وأذك���ر  دول��ت��ك��م،  إل��ى 
وسائل  تناولته  بما  والقارئين  السامعين  وكل 
اإلعام حول قيام الفرقة األولى مدرع حامية 
الجناة،  أي���دي  إل��ى  القتلة  بتسليم  ال��ث��ورة 
محًا  ل��ي  دع��وا  وهنا  الفرقة،  ذل��ك  وأك���دت 
النظام  تستأمنون  ت��ك��ون��وا  ل��م  ل��اس��ت��غ��راب 
على معالجة جريح أصيب بخدش في رأسه 
بأيديكم  وتوصلونهم  قتلة  تسلمون  ونجدكم 

على متن باص هايس إلى بر األمان.
 وال أدري إن كان بمقدوركم مساءلة جيش 
الثورة، جيش حكومة الوفاق عما فرط به من 
الدامغ  الدليل  فقد  وبسببها  الغالية  األمانة 
شهيداً  خمسين  م��ن  أك��ث��ر  دم���اء  وأه����درت 
العدالة  نيل  في  ذويهم  فرص  وأض��اع  يومها، 
إليه  ألنه لم يعد هناك ملف للقضية يستند 
النائب  مكتب  على  أي��ض��اً  تسيطر  ،فالفرقة 
العام وملف القضية ضاع، أال ترون أن معرفة 
من فعل هذا بأبنائنا هو أهم وأغلى لدى كل 
 18 في  أحباء  جميعاً  فقدوا  وزوج��ة  وأب  أم 

مارس 2011م.
بكم   أرب��أ  أن  باسندوه  سيد  يا  لي  اسمحوا 
الدماء  أنهار  على  بكم  ج��يء  بأنه  الظن  عن 
يقال  ال  وكي  الكرامة  جمعة  في  سالت  التي 
الضحايا  ورث��ة  منحتم  للجميل  ناكرون  أنكم 
بالله  حفنة بخسة من المال يتنازعون عليه، 
عليك هل سقط الشهداء ألجل  هذا؟ أم  أنهم 
سقطوا من أجل وطن، سقطوا من اجل رحيل 
القداسة  العسكر  أعطيتم  وأنتم  العسكر،  

والحصانة) محسن، صالح، عبد ربه(
أيضاً  ولكم  لإلنصاف،  أقوله  واحد  أمر  بقي 
فالرئيس  مهًا  أق��ول  ال���وزراء،  رئيس  دول��ة  يا 
من  الغضب  ذلك  منك كل  يستحق  ال  صالح 
من  فأنتم  خطابكم،  تبع  ال���ذي  تصريحاته 
ظ��ه��رت��م وك��أن��ك��م أح���د وزرائ����ه ال��ذي��ن اع��ت��اد 
موبايل  برسالة  وإقالتهم  قلم،  بجرة  تعيينهم 

قصيرة، الخطأ من األول خطأكم.

احل��ك��وم��ة امل��س��ت��ب��دة

المستشفى الميداني يسيطر عليه االستقواء ويسوده اإلقصاء

مهال باسندوه!
تشكيلها.. وصفات وزرائها }-|  كتب | إبراهيم الوادعي    |-{

}-|  عبد الرحمن الكواكبي    |-{

على  بالسيطرة  الباطجة  من  عشرات  ق��ام  كيف  ن��دري  ال 
والمرضى  األطباء  على  سلطتهم  وفرض  الميداني  المستشفى 
نقل  وم��ن��ع  ب��ه��م  والتنكيل  ب��ال��ض��رب  وت��وع��ده��م  وت��ه��دي��ده��م 
المصابين باإلصابات الخطيرة إلى المستشفيات المختصة، كما 

اعتدنا طيلة عام من الثورة.
صادف  إذ  2012/3/19م؛  الموافق  االثنين  يوم  حصل  ما  هذا 
وجودي في المستشفى وأنا أسعف بعض المصابين من الساحة. 
يتهجم   أن  الميداني  المستشفى  ف��ي  وأن��ا  أت��وق��ع  أك��ن  ل��م 
عشرات الباطجة ومنهم من يحمل العصا )الصميل( ويقوموا 
بمنع  نقل مصاب يعاني من كسر في يده، أو مرض مزمن في 
عضلة القلب، وروماتيزم في القلب كما سمعت األطباء وهم 
فوق  يقفوا  الجرأة ألن  بهم  وتصل  بل  المريض،  عن  يتحدثون 
رأس المريض ويهددونه باالعتداء والضرب داخل المستشفى 
الميداني ثم يهددون األطباء بأنهم سوف ُيدعسون )كما قال 
 - أنه لو ذهبت رؤوسهم جميعاً  الله  ( ويحلف يمين  أحدهم 
أي الباطجة -  )كما قال اآلخر( ما خرج المريض وال األطباء 
في  يجد  لم  مصاب  مساعدة  أرادوا  ألنهم  المستشفى  من 

الفحوصات  وال  المناسبة،  األدوي���ة  الميداني  المستشفى 
البسيطة مثل: أشعة إكس وال حتى جهاز ضغط لقياس ضغط 
جميعاً  خطورتها  وعوامل  غيبوبة  في  سيدخل  أنه  وبدا  دمه، 
ووجهه  رأس��ه  في  أيضاً  إصابات  لديه  وأن  خصوصاً  موجودة 
ورجليه، وقد سمعت أحد األطباء وهو يحاول أن يشرح لهؤالء 
الباطجة أنه في مثل هذه الحالة يجب عليهم كأطباء عرضه 
أخصائي  على  يعرض  أن  قبل  ليقيمه  قلب   أخصائي  على 
ألنه  بالعملية؛  قرار  أخذ  أجل  من  الجراح  الطبيب  ثم  تخدير 
في هذه الحالة )وهذه معلومة يعلمها كل طبيب ( يجب أن 
يجهز قبل العملية تجهيز خاص  ويعالج بأدوية معينة، وجرع 
معينة، ووقت معين، حتى ال تحصل الوفاة بداية العملية؛ ألنه 
فيه  ليس  الذي  الصحيح  اإلنسان  معاملة  يعامل  أن  يمكن  ال 

أمراض قلب مزمنة.
إلى  المريض  ينقلوا  أن  باستماتة  حاولوا  األطباء  أن  ورغ��م 
مستشفى آخر ورأيتهم يحملون ورقة في أيديهم مختومة بختم 
المستشفى الميداني بنقل المريض إلى خارج المستشفى ألن 
ومحاولة  بتهديدهم،  فقاموا  تأخيرها  يمكن  وال  حالته حرجة، 
المبنى  داخ��ل  إلى  األطباء  بدفع  قاموا  ثم  منهم  الورقة  أخذ 

على  موضوعاً  وال��ذي كان  عنوة،  المريض  وأخ��ذوا  الداخلي، 
كرسي متحرك، ولم يعد يستطيع المشي بعد أن طلب منهم 
أحد المسؤلين األمنيين إخراج المريض واحتجاز األطباء، وأن 
نجيب  المريض  اسم  أن  وعلمت  بعد،  فيما  معهم  يتعاملوا 
شرف الدين، وكان بعض هؤالء الباطجة يقول لألطباء ال داعي 

أن تعالجوا هذا الشخص؛ ألنه من الجماعة )الفانية(. 
وكنت أرى بعض هؤالء الباطجة يأتي لألطباء، ويطلب منهم 
بطائق المستشفى، بحجة أنه من األمن التابع للمستشفى،  وقد 
المطاع،  الدكتور  هو  األطباء  ه��ؤالء  أحد  أن  ي��رددون  سمعتهم 
واآلخر الدكتور المهدي، وكان بعضهم يقول لهم والله لنجعلكم 
تندمون داخل المستشفى، وإال سنطاردكم خارج المستشفى؛ 

ألنكم حاولتم إنقاذ ذلك المصاب.
من  وطلب  المستشفى،  أم��ن  عن  المسؤولين  أح��د  أت��ى  ثم 
طلبه،  رفضوا  أنهم  إال  بالمغادرة،  لألطباء  السماح  الباطجة 

وقالوا: إنهم هم المسؤولون اآلن وال شأن له باألطباء.
وبقوا  المستشفى،  إدارة  إل��ى  األط��ب��اء  نقل  ت��م  ذل��ك  بعد 
خارج  من  وساطة  هناك  أن  سمعت  ثم  الوقت،  لبعض  هناك 

المستشفى إلخراج األطباء، ومنع االعتداء عليهم.

لما  المستشفى وبضغوط،  الوساطة من خارج  ولوال أن تمت 
رأينا األطباء، وال المريض النور ثانية. 

مركز  احترام  وال  طبية،  أمانة  ال  الباطجة  ه��ؤالء  ت��ردع  فلم 
صحي يجب أن يوفر الصحة للجميع، وال حرمة مسجد ) قبل 
أن يكون مستشفى ميداني( وال خوف من الله عن االعتداء على 

مسلمين، أتوا لمساعدة المصابين والمرضى.
فلم نكن نتوقع أن نجد باطجة في المستشفى الميداني بدالً 

من أن نجد أطباء وممرضين وصيادلة.
أن  المريض  يعالج  أن  قبل  عليهم  يجب  أن��ه  ن��دري  نكن  لم 
تشخيصه  من  التأكد  من  بدالً  وثقافته،  وطائفته،  حزبه  ُيعرف 

ومعاناته.
األمانة  على  تغلب  قد  الشخصية  العواطف  أن  نعلم  نكن  لم 

الطبية، وتمنع من أن تقدم المساعدة لمن يحتاج المساعدة.
المستشفى  سننتقد  األي���ام  م��ن  ي��وم  ف��ي  أننا  نعلم  نكن  ل��م 
الميداني الذي بقينا ندافع عنه ألكثر من سنة من عمر الثورة.
األطباء  أيدي  إلى  الميداني  المستشفى  سيعود  ترى  يا  فهل 
الباطجة  يديره  معتقل  إل��ى  سيتحول  أم  الصحية،  وال��ك��وادر 

والمتعطشين إلسالة الدماء.

}-|  كتب | شاهد عيان    |-{
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صنعاء: مسيرة..

مسيرة مليونية

في ذكرى جمعة..

القربي

صدر عن المسيرة بيان أكد رفضه لمهزلة هيكلة الجيش 
ودعوات الحوار الفارغة.

الثوري  الحماس  لألذهان  أعادت  الشبابية  المسيرة 
الجماهيري  والتفاعل  ال��ث��وري��ة  ال��ش��ع��ارات  خ��ال  م��ن 
الشعارات والهتافات كانت واضحه في  الحاشد، بعض 
سياسية  تسويات  من  عنها  نتج  ما  المبادرة، كل  رفض 
وع���دم ش��رع��ي��ة ق���ان���ون  ال��ح��ص��ان��ة وح��ك��وم��ة السبت، 
يرقد  حيث  حنش  سواد  مقبرة  الي  الثوار  وصول  وعند 
أرواح  إل��ى  الفاتحة  ال��ث��وار  ق��رأ  األب���رار   الكرامة  شهداء 
العمل  ومواصلة  لهم  الوفاء  شعارات  ال��ش��ه��داء،ورددوا 
الثوري حتى إسقاط النظام بكافة رموزه ومحاكمة القتلة 
الثورية  قد  العام  للقوى   والمجرمين، وكان  الملتقى 

دعا  للمسيرة وقد صدر عنه بيان جاء فيه :
بيان مسيرة المطالبة بكشف الحقائق

الكرامة، وبمناسبة مرور  األولى لشهداء   الذكرى  في 
أكثر من عام على الثورة اليمنية المباركة نجدد العهد 
بالمضي  واألبي  الحر  اليمني  ولشعبنا  األبرار،  لشهدائنا 
نفسه  أنتج  الذي  النظام  إسقاط  حتى  الثورة  درب  في 

بتواطئ  عربي ودولي. 
أنهم  التغيير  س��اح��ات  ف��ي  ال��ث��ورة  ش��ب��اب  وي��ؤك��د   
مازالوا متمسكين بكامل أهداف ثورة الشباب الشعبية 
التي خرجوا من أجلها، ولن يتخلوا عنها مهما  السلمية 
أو  خيامهم،  كل  أحرقت  ول��و  حتى  التضحيات،  كانت 
يثني  لن  فذلك  الجديد؛   السلطوي  اإلع��ام  هاجمهم 

عزيمتهم، ولن يزيدهم إال إصرارا وثباتا..
لذوي  الصادقة  والمواساة  التعازي  نجدد  اذ  وإننا    -
الشهداء؛  فإننا ندعو كافة أبناء الشعب اليمني لمواصلة 
المشهد  األح��زاب من  بعد خروج  الثورة  خاصة  مشوار 
الثوري وممارستها للسلطة مباشرة، والتي  كانت سببا 
في إطالة عمر النظام، والتي وضعت الكثير من العراقيل 
في طريق الحسم والتخلص النهائي من النظام مؤكدين 
الفاسد  النظام  ض��د  ق��ام��ت  اليمني  الشعب  ث���ورة  أن 
آخرين،  لصالح  أشخاص  ضد  وليس  كاملة،  كمنظومة 
وليس ضد أسرة لصالح أسرة أخرى أو قبيلة لصالح قبيلة 

مغايرة، وإنما من أجل إنشاء دولة مدنية عادلة يستظل 
تحت عدلها اليمنيين كافة من صعدة حتى المهرة بما 
الحقوق والحريات للجميع، وإنشاء جيش وطني  يكفل 

يحمي الشعب، وال يشن عليه الحروب.  
-  وفي مسيرة كشف الحقائق نطالب بسرعة بكشف 
هوية القتلة والمجرمين الذين أطلقوا رصاص الغدر على 
المحاكمة  إلى  وتقديمهم    الكرامة،  جمعة  يوم  الثورة 
دواف��ع��ه��م  وك��ش��ف  عليهم،  التستر  وع���دم  ال��ع��ل��ن��ي��ة، 
العادل  جزائهم  ليأخذوا  ورائهم؛  كانت  التي  والجهات 
والرادع. كما يطالب شباب الثورة بلجنة لكشف أسباب  

التستر على هؤالء القتلة وعن مصير هم الحقيقي.
الرفض  نجدد  الشهداء  يوم  الكرامة  يوم  ذكرى  وفي 
المطلق لسياسة المساومات  التي أدت في األخير إلى 
خيانة تضحيات الشهداء وتقاسم السلطة، وإعطاء القتلة 

والفاسدين حصانة لكل جرائمهم السابقة.
المكونة  الجديدة  السلطة  يمارسه إعام  ونستنكر ما 
ومتربصة  حاقدة  حمات  من  والمؤتمر  المشترك  من 
تماما  مغايرة  بصورة  إظهارهم  بهدف  األح���رار؛  بالثوار 
وم��ح��اول��ة إث��ن��ائ��ه��م ع��ن ال��ق��ي��ام ب���دوره���م،  وال��ت��ص��دي 
للمؤامرات القذرة التي تعمل على إجهاض الثورة، ووأد 
ونقول  حديثة،  مدنية  دول��ة  بناء  في  النبيلة   اهدافها 
أكتافهم  على  تسلقتم  من  هم  الشباب  أليس  ألولئك: 
وسنظل  استسام،  أو  تراجع  فا  السلطة؟  إلى  للوصول 

متمسكين بأهدافنا حتى آخر قطرة من دمائنا.
وهي رسالة إلى كل من يصطاد في الماء العكر، ويوزع 
االتهامات هنا وهناك، وفي ظل هذه األحداث المؤسفة؛ 
التي  اإلجرامية  األعمال  يدينون  الساحات  شباب  فإن 
على  الحفاظ  أن  مؤكدين  األمريكي  الطيران  ينفذها 
استقال وسيادة الباد أحد أهداف الثورة بعد أن قايض 

بها النظام السابق من أجل البقاء في السلطة.  
قايضت  التي  المشترك  أح��زاب  سياسة  تحولت  لقد 
الى طعنة  النظام   للشراكة مع  الشهداء وعادت  بدماء 
أن  بعد  ويمرح  يسرح  النظام  وم��ازال  الثورة،   في ظهر 

ُمنح حصانة تعفيه من دماء الشهداء.
بإمكانه  أن  يظن  من  لكل  نؤكد  المقام  ه��ذا  في  إننا 
واس��ت��ب��دال  ال����وراء،  إل��ى  اليمنية  ال��ث��ورة  عجلة  إع���ادة 
االستبداد باالرتهان للخارج، إن الشعب اليمني ال يقبل 

من ناحية أخرى صرح مراس���ل ) التوعية الثورية( 
ب���أن مدين���ة تعز تعاني من���ذ يوم  الجمع���ة الماضية  
أزمة خانقة في المش���تقات النفطية وصل س���عر دبة 
البنزين في الس���وق السوداء إلى 7000 ريال والديزل 
إل���ى 5000 ري���ال، إضاف���ة إلى ع���ودة انقط���اع التيار 
الكهربائي بشكل متكرر وشبيه لما كانت عليه خال 
األشهر الس���ابقة التي شهدت األحداث الدموية في 
تع���ز، وقد عبر عدد من أهال���ي المدينة خال اللقاء 
بهم  عن استياءهم الشديد لما وصلت إليه األوضاع 
في تع���ز عل���ى المس���تويات االقتصادي���ة والخدمية 
واألمني���ة، واعتبروا هذه األزم���ة مفتعلة من النظام، 
وتأت���ي في س���ياق العق���اب الجماعي ج���راء الموقف 
الذي اتخذه الش���ارع الثوري والمناهض للتدخات 

األجنبية وللمبادرة الخليجية .

الصفق����ة الخليجي����ة. كم����ا طال����ب البي����ان بس����رعة  
تش����كيل لجنة قانونية للتحقيق في دوافع االعتداء، 
وكش����فها لل����رأي العام،  وأش����ار البيان إل����ى أن هذه 
نتيج����ة طبيع����ة  لم����ا يمارس����ه  إعام اإلص����اح  من 
حم����ات تحريضي����ة ض����د الق����وى الثوري����ة الرافضة 
للمس����اوة السياس����ية )وال غرابة أن َتقِدم مليشيات 
اإلص����اح عل����ى ه����ذه الممارس����ات القمعي����ة خاصة 
بع����د حماته����م التحريضي����ة الت����ي تم����أل منابره����م 
اإلعامي����ة ومنص����ة اإلص����اح الت����ي تع����ج بالتخوين 
والش����تم واالتهام بالنف����اق ليل نهار لكل حٍر،  رافض 
للمساومات السياسية على حساب أهداف الثورة(  
وأك����د البيان أن اعت����داءات اإلصاح تأت����ي  بعد أن 
أصبح����وا  جزًءا من النظام الحاكم  لحرف الش����باب 
ع����ن مس����ارهم الثوري،  كم����ا أكد البيان أن ش����باب 
الصمود ماضون  في عملهم الثوري السلمي، بطرق 
س����لمية ؛ لتحقيق حلم الدول����ة المدنية مهما كلف 

الثمن، ولن ينجروا ألي مشاريع مش����بوهة وضيقة.
ودع����ا  البيان  كل الق����وى الثورية وكل األحرار 
اإلرهابي����ة  الممارس����ات  إدان����ة  إل����ى  الش����رفاء 
ومحاول����ة ف����رض الوصاي����ة عل����ى أبناء الش����عب، 
ورف����ض كاف����ة التصرفات التي تق����ف حجر عثرة 

بغير تحقيق أهداف ثورته التي تجعل الكرامة والحرية 
واالستقال في مرتبة سابقة لرغيف الخبز وفتات موائد 
اللئام وأذناب االستكبار، وسيعلم الفاسدون في النظام 
المشترك أن دماء الشهداء لن تضيع هدرا، وكما فشلت 
اليمني  الشعب  ث��ورة  وأد  في  القمعية  صالح  أساليب 
الخارجي  بالمال  المسنودة  الجدد  الحكام  أهداف  فإن 
أيضا.  ستفشل  والمليشيات  والعسكر  المشايخ  وبعض 
كما نؤكد بأننا لم نخرج ليرفع النظام الفاسد المشتقات 

النفطية؛ ليزيد بها أرصدت وثروات الفاسدين.
وفي يوم  ال� 18 من مارس نجدد رفضنا لمهزلة هيكلة 
الجيش التي تعيد تعيين القتلة والفاسدين في مناصب 
عن  تصدر  التي  التعليمات  وفق  عليها  كانوا  مما  أرفع 
السفير األمريكي  الذي  أكد قيام باده بمهمة هيكلة 
وكما  االستعمارية،  مصالحه  يخدم  بما  اليمني  الجيش 
فإن  الشبابية  للثورة  فخا  الخليجية  ال��م��ب��ادرة  كانت 
الثورة  وقوى  الشباب  استغفال  هدفها  الحوار  دع��وات 
التآمري  المخطط  باقي  تمرير  أجل  من  والفاعلة  الحية 
وقد  يتحدثون  ح���وار  أي  فعن  األم��ري��ك��ي،  ال��س��ع��ودي 

تقاسموا السلطة ونفذوا أجندات الخارج؟!
من  مع  يلتقوا  أن  الوطن  هذا  في  للشرفاء  يمكن  وال 

أعطي الحصانة  للقتلة؛ ألنه أصبح شريكا لهم.
 النصر للثورة، والخلود للشهداء، والله غالب على أمره 

 صادر عن الملتقى العام للقوى الثورية 
األحد 18مارس 2012- ساحة التغيير-  صنعاء

ف����ي طريق تحقيق الدولة المدنية الحديثة التي 
تكفل الحقوق والحريات ألبناء الش����عب اليمني 

لكل مكوناته وأطيافه(
كم���ا اس���تنكر العديد م���ن القوى الثورية وش���اب 
الث���ورة م���ا قامت ب���ه العناصر المعتدي���ة من أعمال 
اعت���داء وتهدي���د ألم���ن وس���امة الث���وار في س���احة 
التغيير بغية تحقيق أهداف مشينة ترمي إلى إفراغ 

الساحة من الثوار، وإنهاء الثورة اليمنية.
 الجدي���ر بالذكر  أن هذا االعتداء  جاء بعد  ذكرى 
جمع���ة الكرامة بي���وم واحد، وكانت الق���وى الثورية 
الرافضة للمب���ادرة الخليجية وفي مقدمتها الملتقى 
الع���ام للقوى الثورية قد  خرجت األحد  في مس���يرة 
حاش���دة، وم���رت بمقبرة س���واد حنش حي���ث  دفن 
ش���هداء الكرامة، وفي المس���يرة التي أطلق���وا عليها 
)مس���يرة كش���ف الحقائق(  طالبوا  بس���رعة كش���ف 
هوية القتلة والمجرمين الذين أطلقوا رصاص الغدر 
عل���ى الثورة ي���وم جمعة الكرام���ة، وتقديمه���م   إلى 
المحاكم���ة العلنية، وعدم التس���تر عليهم، وكش���ف 
دوافعه���م والجه���ات الت���ي كانت ورائه���م؛ ليأخذوا 
جزاءهم العادل والرادع. كما طالبوا بتش���كيل  لجنة 

لكشف أسباب  التستر على هؤالء القتلة. 

موقع  من  القريبة  األمريكية  السفارة  حماية  لغرض 
الفندق". 

وكانت صحيفة »الشرق« السعودية قالت: إن مساعد 
اإلره��اب  ومكافحة  األمنية  للشؤون  األمريكي  الرئيس 
جون برينان عرض على السلطات اليمنية مقترحاً بإنشاء 
وحدة استخباراتية متخصصة في متابعة النشاط اإليراني 
توفير  خليجية  دول��ة  وتتولى  وصفه،  حسب  اليمن  في 
وسائل الدعم الازم للوحدة وتأهيل كوادرها، وتدريبهم 

والتنسيق معهم، في مواجهة نشاط إيران في المنطقة.
وحسب المصدر فقد عرض برينان أن تقوم إيطاليا 
وبريطانيا بتحديث ودعم قوات خفر السواحل اليمنية 
في حين تقوم اإلمارات العربية المتحدة بتمويل هذه 

العملية. 

 الزال هناك قصور أمريكي وغربي واضح في التعامل مع ثورات 
نموذج  في  حدث  الذي  المهم  االختراق  برغم  العربي  الربيع 
الحل التوافقي فيما يتعلق بالثورة اليمنية بعد التضحية التي 
هذه  في  الثورات  تبدو  حيث  وليبيا  ومصر  تونس  في  تمت 
أو  الغربي،  النفوذ األمريكي  تقليص  البلدان وكأنها تتجه نحو 
ضبطه وعدم جعله يسرح ويمرح دون رقيب أو حسيب، وهو 

فهذه  والغرب  أمريكا  تريده  ال  ما 
الدول اعتادت على المجيء برؤساء 
فعندما  أوامرها  طوع  وزعامات 
في  حدث  كما  الشعوب  تنتفض 
إيران  إيران عندما تخلصت من شاه 
يجد  فلم  لوحده  لمصيره  تركته  أو 
أن كان شرطي  بعد  إليه  يأوي  مكاناً 
أمريكا في المنطقة وفي مصر عندما 
 « تنفيذ  في  السادات  دور  انتهى 
اتفاقية جرس السام« بطرد الخبراء 
الروسي  النفوذ  وتقليص  السوفيت 
مقتله عن طريق  المنطقة« كان  في 
رباها  التي  المتطرفة  الجماعات 
النفوذ  لمواجهة  السادات  ودعمها 
في  االشتراكية  واإلجراءات  الروسي 
مصر وتحدثت تقارير صحفية كثيرة 
الملك  مقتل  في  األمريكية  دور  عن 

يشكل  بدا  أنه  واشنطن  رأت  عندما  العزيز  عبد  بن  فيصل 
وخاصة  المنطقة  في  والغربية  األمريكية  المصالح  على  خطراً 
فيما يتعلق بموضوع القدس وآخر خطاب له، تهديده الواضح 
أن كان قد استخدمه  النفط مرة أخرى بعد  باستخدام ساح 
في حرب 73م، وهناك نماذج أخرى قتلت فيها أمريكا رؤساء 
في  انتخابياً  إسقاطهم  في  شاركت  أو  عليها،  تمردوا  وزعماء 
لمصالحها  الحساسة  المناطق  من  وغيرها  الاتينية  أمريكا 

المباشرة.

والغرب  األمريكان  أن  الصحفية  التقارير  تتحدث  اليمن  وفي 
ففي  وخطرة  مزدوجة  لعبة  يمارسون  المنطقة  في  وحلفاؤهم 
وبعض  الغرب  وعواصم  واشنطن  فيه  تمارس  الذي  الوقت 
بهدف  القوية  الضغوط  لواشنطن  الحليفة  العربية  العواصم 
إفراغ الثورة الشبابية من مضمونها من خال التغيير بالتوافق 
»صالح«  النظام  رأس  بتغيير  ثورة  نصف  من  بأقل  واالكتفاء 
بأن  معرفتها  برغم  »التدليل«  بطريقة  منه  المقربين  وبعض 
صالح والمقربين منه أصبحوا مشكلة كبرى لمصالحها ومصالح 
خطراً  يشكلون  أنهم  متيقنة  أصبحت  بل  عموماً  الغرب 
ا على خططها لمحاربة القاعدة ليس في اليمن وإنما  حقيقيًّ
نهاية،  ال  ما  إلى  تدللهم  هذا  ومع  العربية  الجزيرة  شبه  في 
السياسية  القوى  بهم  تخيف  »ك�فزاعات«  وتستخدمهم 
والحصول  ترويضها  بهدف  الشبابية  الثورة  بفعل  الصاعدة 
منها على المزيد من التنازالت لضمان تكتيفها وجعلها تقوم 
بنفس الدور الذي كان يقوم به صالح وأعوانه وخاصة فيما 
يتعلق بمكافحة اإلرهاب وقضايا األمن في المنطقة سواء حول 
أمن الماحة الدولية أو أمن الخليج أو أمن إسرائيل وعاقته 

بالموقف من إيران.
فالصحفي األمريكي جيرمي سكاهيل الذي قام بإعداد ونشر 
سلسلة تقارير شهيرة عن حرب أميركا ضد القاعدة في اليمن 
فلم  في  يكشف   » سلباً  عليها  ترتد  واشنطن  »حرب  بعنوان 
الخفية  األسرار  من  جانباً   » الخطرة  أمريكا  لعبة   « وثائقي 
اليمن  في  القاعدة  تنظيم  ضد  الغامضة  واشنطن  حرب  عن 
ويؤكد الفيلم تورط نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح 
في تسليم محافظة أبين لمسلحي أنصار الشريعة وعناصر 
وحدات  بدور  الفيلم  ويشكك  العرب،  جزيرة  في  القاعدة 
اليمني خاصة  والجيش  األمن  أجهزة  في  اإلرهاب  مكافحة 
تشارك  لم  أمريكا  ومولتها  دربتها  التي  القوات  تلك  وأن 
اليوم  أبين حتى  القاعدة في  المسلحين وعناصر  في قتال 
الواليات  الدوالرات من  المايين من  رغم إمدادها بمئات 
صحفية  تقارير  تتحدث  هذا  ومع  الغرض.  لهذا  المتحدة 
وأبناء  السابق  الرئيس  أوالد  بقاء  في  ترغب  واشنطن  أن 
مكافحة  بحجة  واألمن  الجيش  في  مواقعهم  في  أخيه 
اإلرهاب باإلضافة إلى تباطؤ أمريكا الشديد وهي المسئولة 
التقسيم  ضمن  اليمن  في  واألمني  العسكري  الجانب  عن 
تداعيات  لمواجهة  اليمن  في  للمهام  الغربي  األمريكي 
الدستور  قضايا  فرنسا  تتحمل  حيث  الشبابية  الثورة 
وبريطانيا قضايا الحوار وأمريكا قضايا األمن والجيش لعاقة 

ذلك بمكافحة اإلرهاب  
شديدة  مساحة  في  يتم  سباقاً  هناك  أن  واضحاً  ويبدو     

الربيع  بثورات  يتعلق  فيما  واألسلمة  األمركة  بين  الوعورة 
العربي في مصر وليبيا واليمن وسوريا وهناك اتجاه واضح في 
ولعبة  العسكر  األمركة من خال  بترجيح كفة  والغرب  أمريكا 
»المجلس العسكري في مصر« التي تبدو أنها صالحة للتطبيق 
فإن  ولهذا  دولة.  كل  ظروف  تتطلبها  التي  التحسينات  مع 
تصريحات وتسريبات األمريكيين والغرب حول هيكلة الجيش 
في  وتغييراً  ومماطلة  تسويفاً  هناك  إن  تقول  اليمني  واألمن 
الهيكلة  أم  الحوار  يسبق  أيهما  الدائر  الجدل  مثل  األولويات 
الهيكلة وهم  بموقف األمريكان والغرب واضح يريدون تأخير 
يتحدثون أنها تحتاج إلى وقت أطول، وأخيراً هناك محاوالت 
إلقناع » المشترك« بتأجيل هيكلة الجيش واألمن لمدة سنة 
وتتحدث مصادر سياسية عن أن وفداً عسكرياً رفيع المستوى 
يرافقه  العامة  األركان  هيئة  رئيس  األشول  أحمد  اللواء  يرأسه 
إلى  سيتوجه  المسلحة  القوات  وقادة  المساعدين  من  عدد 
هيكلة  إعادة  في  األميركي  الجانب  مع  للتباحث  واشنطن 
التنفيذية للمبادرة الخليجية  بحسب ما  الجيش وفق اآللية 
أمريكية  مقترحات  وهناك  اليمنية،  إياف  صحيفة  أوردته 
الذي  الوقت  في  واألمن.  الجيش  هيكلة  لكيفية  سلفاً  معدة 
أمريكي  رفض  عن  تتحدث  صحفية  تقارير  تسريب  فيه  يتم 
القومي«  واألمن  السياسي  المخابرات»األمن  جهازي  لدمج 
البشرية  وبقواهما  بتركيبتهما  يتعلق  األمريكان  لدى  واألمر 
وبعقيدتهما األمنية حيث تنظر واشنطن إلى »األمن القومي« 
أنه صنيعتها وتم إنشاؤه تحت إشرافها مباشرة بينما » األمن 
السياسي« مشكوك في العديد من قياداته وعناصره وهناك من 
واألمن دون  الجيش  هيكلة  لموضوع  عام كامل  يتحدث عن 
الجيش  قيادات  يفصح عن خطوات محددة وهل ستبقى  أن 
أن  أم  هو؟  الحال كما  ويبقى  مواقعها  في  سنة  لمدة  واألمن 
الطرفين«  من  التوتر  عناصر  إزاحة  قبيل  من  خطوات  هناك 
الرئيس السابق وأوالد أخيه« و»علي محسن والقيادات  أوالد 
العسكرية  للوحدات  جدد  قادة  وتعيين  عليه«  المحسوبة 
لعبة  تبقى  الطرفين.  قبل  من  عليها  متوافق  بأسماء  واألمنية 
المقايضات في اليمن خطرة بالنسبة للثورة الشبابية وأمريكا 
أما  عقب  على  رأساً  الطاولة  تقلب  قد  كونها  عموماً  والغرب 
وإبقائه  النظام  رأس  بتغيير  واالكتفاء  هو  كما  الحال  بابقاء 
يربك  متوقع  غير  بتصعيد  أو  للتخويف،  فزاعات  ومقربيه 
الحسابات األمريكية والغربية تماماً وقد تتم مواجهته بتجربة 
»المجلس العسكري« وهو ما سيخلط جميع األوراق وسيقضي 
بالثورة  يتعلق  فيما  ناجحاً  اختراقاً  أمريكا  تسميه  ما  على 
خسائر  بدون  بالتوافق  التغيير  خال  من  اليمنية  الشبابية 

كبيرة كما حصل في تونس و مصر وليبيا.

}-|  عارف الدوش    |-{

له للوصول إلى السلطة وأصبح مشترِكاً في النظام  اتخذ المشترك من دماء الشهداء ُسلماً 
لكنه مازال في الساحات رغم أنه قد حصل على نصف السلطة، لماذا؟

والصراعات  الخافات  بث  وهي:  األمريكي  السفير  من  بمهمة  مكلف  أنه  هو   : الجواب 
والبلطجة على الثوار األحرار الذين ثاروا لهدف إسقاط النظام بكل رموزه واجتثاث الفساد 

من جذوره.
واستخدام المشترك بل السفير األمريكي جيش الفرقة التابعة للسفاح علي محسن األحمر 

الذي هو في األصل من كبار المطلوبين للثوار.،
وإعان انشقاقه عن السلطة بعد جمعة الكرامة فإن لم يكن خدعة ومكيدة ومكر � كما هي 
عادتهم طوال ثاثة وثاثين عاماً � فهو مثل توبة فرعون ال قبول لها عند الشعب. وإنا نقول 
فهذه  الِهراوات  استعملتم  ومهما  أبرمتم من مخططات،  ومهما  علينا،  اعتديتم  لهم مهما 
المعاملة لن تزيدنا إال حميًة وإصراراً على مواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها كاملة، وسيأتي 
بإذن الله اليوم الذي يحاكم فيه كل من اشترك في  قتل الثوار، ومن في عنقه دماء  الشهداء 
فثقتنا بالله كبيرة، فهو جل شأنه من وعدنا بالنصر بقوله تعالى} ولينصرن الله من ينصره إن 

}-|  أبو إبراهيم سهيل- الحديدة   |-{الله لقوي عزيز{صدق الله العظيم

ألن وعد 
الله حق 
سننتصر 

* تتمات * تتمات * تتمات * تتمات * تتمات *                        * تتمات * تتمات * تتمات * تتمات * تتمات * 

القتل���ة وإس���قاط جمي���ع أركان النظام بكاف���ة رموزه 
حاول���ت  وق���د  للمحاكم���ة.  وتقديمه���م  الفاس���دة، 
مليش���يات مس���لحة تابعة لحزب اإلص���اح أن تمنع  
النائب س���لطان الس���امعي من دخول س���احة الحرية 
مع مس���يرة راجلة  ظه���ر  األحد، إال أن���ه لم يعر هذه 
التهديدات أي اهتمام، ودخل س���احة الحرية ومعه 
اآلالف م���ن المحتجي���ن الذي���ن يطالب���ون بإس���قاط 
النظ���ام،  ويرفض���ون محاولة بعض الق���وى المأجورة 
إغ���راق الب���اد ف���ي الصراع���ات الداخلي���ة والفت���ن 

الطائفية والمذهبية. 

أمريكا والمقايضات الخطرة في اليمن
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قبلوا  يوم  باعوها  وهم  القتلة...  يحاكموا  يشتوا  يعني كيف   -
المبادرة..؟!!

بكى  ي��وم  منحوها  وه��م  الحصانة..  يلغوا  يشتوا  كيف  يعني   -
باسندوة..؟!!

"عبد  وطلع  بس  ويومين  اليمن"..  يحمي  "صوتك  يعني كيف   -
ربه" عدو اليمن..؟!!

- يعني كيف نفتخر أننا باإلبهام بصمنا.. وعندما غثانا "عبدربه" 
قلبنا..؟!!
----------

- مش قلنا من البداية ما نشتي مبادرة... قلتوا: ال.. احنا قاعدين بس 
نفضح "صالح" أمام الرأي العالمي؛ ألنه أصًا ما راح يوقع..!!

قلتوا: صالح مفسدة  الله" ال تحّصنوا..  البداية "بحجر  قلنا من  - مش 
كبرى، والحصانة مفسدة صغرى، ويجب دفع األولى باألخرى..!!

- مش قلنا من البداية "بجاه الله" ال توقعوا.. قلتوا: ما معانا حل ثاني.. 
أنت حوثي وانفصالي..!!

- مش قلنا من البداية "يا خلق الله" ال تنتخبوا.. قلتوا: من كان يؤمن 
بالله واليوم اآلخر فلينتخب "عبدربه هادي"..!!

----------
- يعني تشتوا تفهمونا إن دم الشهيد "قميص عثمان" متى ما اهتزت 

كراسيكم ترفعوه.. ومتى ما استقرت تنزلوه..!!
- يعني يا أحزاب ويا مشائخ تشتوا تثبتوا نظرية "االستحمار والشعب 

المستحَمر" وأنكم قادرين تستحمروه مرة ثانية..!!

السفاح"،  نحاكم  س��وف  ارت���اح..  ارت���اح  شهيد  "ي��ا  أم��س  قبل  يعني   -
واليوم  للوطن"،  خاين  يعارض  واللي  اليمن..  يحمي  "صوتك  وباألمس 
"عبد ربه خان األمانة.. وسمعونا يا حرائر أحلى زغرووطة.. ويا شهيد 

ارتاح ارتاح.. سوف نحاكم السفاح..!!
- يعني ما قلناها من األول "ثورتنا ثورة شباب.. ال حزبية وال أحزاب"... 
ومش قلتوها من األول "نعدكم أيها الشباب بأنه لن يسرق ثورتكم أحد".. 

طيب أيش اللي حصل..؟!!
يا ناس يمكن أنا مش فاهمها صح

حد منكم يتبرع ويفهمني،،

ف���ي م���ح���اول���ة ذك���ي���ة، وم��خ��ادع��ة 
لحرف  مكشوفة  ول��ع��ب��ة  واض��ح��ة، 
تفكيرهم  عن  ال��ث��ورة  شباب  مسار 
ضيقة  مشاريع  إلى  وجرهم  الثوري 
ومشوهة، استطاعت القوى الدولية 
والسعودية  أمريكا  مقدمتها  وف��ي 
إعادة إنتاج النظام والمحافظة عليه 
بعد أن تزلزت عروشه، وأدخلونا في 
الزياني،  »ص��رح  ال��م��ب��ادرة،  متاهة 
ال��زي��ان��ي، رجع  ال��زي��ان��ي، سافر  ق��ال 
الزياني، المشترك صالح وقع، صالح 
في  واف��ق...« وهكذا،  رفض، صالح 

هزيلة مفضوحة، وحصانة  مسرحية 
وال حصانة، وما أدراك ما الحصانة، 
ح��ت��ى وص����ل االس��ت��خ��ف��اف ب��أب��ن��اء 
عليهم  يفرضوا  أن  اليمني  الشعب 
مرشح واحد وهذا ما لم يحدث في 

العالم.
الشكلية،  ان��ت��خ��اب��ات��ه��م  وب��ع��د 
هيكلة  وجمعة  ال��ص��دق،  وس��اع 
وبلبلة،  هالة،  وعملوا  الجيش، 
على  سيعملون  ب��أن��ه��م  وق���ال���وا 
هيكلة جيش العائلة "جيش علي 

محسن، وجيش علي صالح"..

ضحكة  الضحكة،  هذه  حتى  اليوم 
في  أصبحت  العائلة  جيش  هيكلة 

خبر كان!
فا  المزعوم  الوطني  ال��ح��وار  أم��ا 
وفي  األح��م��ر  حميد  ف��إع��ام  قلق، 
المقدمة قناة سهيل قد تكفل عبر 
االشاعات  واختاق  التهم  توزيع 
وتوزيع  الكاذبة،  الدعايات  ونشر 
والتكفير  والتخوين  المنشورات، 
ل��ل��م��ك��ون��ات ال���ث���وري���ة ال��راف��ض��ة 

لصفقتهم الخليجية.

كراسي  المجموعة  تقاسمت  أن  بعد   – يمكن  ه��ل 
الحكم – أن تصبح قضية الشهداء مسألة فقهية ُيعنى 

بها أولياء الدم فقط!
ُيخّيل لمن يسمع هذا المنطق أّن الحديث عن مجموعة 
قتلى كان واحد منهم قد ُقتل خال حادثة اختصام على 
)جربة( أو)مزرعة( أو )َمَراِهق( ! واآلخر ُقِتَل في شجار غير 
عادل في أحد األسواق! والثاني في حادث مرور بسيارة 

مسرعة وسائق غير مسؤول !
وكأّنهم  الشهداء!  ألولئك  قضايا  ال  أّنه  للُمستمع  ُيخّيُل 
رموز  بإسقاط  مطالبتهم  خال  بالعشرات  ُيحصدوا  لم 
شرعاً   – يمكن  ال  فإّنه  السياقات  ه��ذه  ووف��ق  النظام! 

وعقًا – أن تؤطّر قضيتهم في هذه األُطر.
المسألة  ولكن  والفقه،  للشرع  إنكاراً  المسألة  ليست 
السياسة  والرؤية  المناسبة،  بحسب  له  توظيفاً  ليست 

التي صيغت أعقاب )المبادرة الخليجية(!
شعٍب  بحرّية  يطالب  ك��ان  الكرامة  ي��وم  ُقِتل  من  ُك��لُّ 
أو  منهوب،  )ورث(  باسترجاع  يطالب  يكن  ولم  بأسره. 
أرض ُمعتدى عليها، وما أكثر مثل هذه القضايا الغارقة 

في أروقة المحاكم والمكاتب.
تخّيلوا معي لو أّن أشقى قوم ثمود، والذي انبعث ليقتل 
)ناقة صالح( قد قضى األمر اإللهي عليه أن ُيعّوض بناقة 
أخرى، أو ثمن ودية، أو أن يكون األمر برمته ليس من 

شأن أحد إالّ أولياء دم الناقة )أعني أصحابها(! 
بين  تمايز  وأس��ب��اب  ول��ح��ظ��ات  م��واق��ف  هنالك  أع��ن��ى 
الجرائم، وبين العقوبات، ففي مثل السياق التي وجدت 
فيه الناقة – ناقة وليس بشر- كان االعتداء بذبحها سبباً 

إلهّياً لتسوية األرض، ودّكها بمن فيها من الظالمين.
)ألولياء  برمتها  الكرامة  شهداء  قضية  حشر  فإّن  هكذا 
الدم( تبدو محاولة يائسة )لتقزيمهم( وتقزيم مطالبهم، 

وقضيتهم ! وإفراغهم من مضمونهم الُمقّدس والرفيع.
يذبُح  و)ال��خ��ط��ب��ة(  ال��خ��ط��اب  ه��ذا  ي��ت��ولّ��ى مثل  م��ن  إّن 
دون  هم  ومن  اليمني،  الشارع  من  األشخاص  مايين 
أولياء الدم، ألّن شهداء يوم الكرامة كانوا في قضيتهم  
يتجاوزون المطالب الفردية، والمصالح الشخصية، كانوا 
يحملون العبء عن مايين الُمعدمين، والمستضعفين، 
لقد كّنا جميعاً نتنّفُس برئاتهم وصدورهم، ونرى أحامنا 
في جفونهم الُمتعبة، والمكللة بالسواد، والسهر. خرجوا 
أخ��ذت  حين  ف��ي  الجميع،  رؤوس  ع��ن  الظلم  ليزيلوا 
ثمٍن  أيُّ   ! اآلخ��ر  تلو  واح��داً  تحصدهم  البنادق  فوهات 
يمكن أن يفي بحّق تلك الدماء؟ ليس سوى حّرية شعٍب 

بأسره ؟ يريُد أن تنتهي معاناته وآالمه.
النظام  بين رموز  السلطة  الحكومة، وكراسي  تقاسم  إّن 
الحاكم، وبين شريكه القديم الجديد ال يمكن أن يكون 

ثمناً لدمائهم.

تثير  اليمن مسألة  إلى  أمريكا  الحديث عن خطر دخول  ظل 
استغراب البعض، وسخرية آخرين باعتباره طرحاً مبالغاً فيه، 
فأمريكا بحسب البعض في غنى عن مجرد التفكير في غزو، 
أو احتال اليمن ألسباب عديد من ضمنها عدم وجود ثروات 
هذا  في  وأورب��ا  المتحدة،  للواليات  مهمة  مصالح  أو  نفطية، 

البلد.
ولم يسلم الحوثيون أصحاب شعار: )الله أكبر الموت ألمريكا 
الشعار  هذا  رفع  دوافع  في  التشكيك  من  إلسرائيل(،  الموت 
بزعم أن أمريكا تقبع خلف المحيطات، وال تجمع بينها وبين 
وتعاون  صداقة  عاقات  بل  ع��داء  عاقات  )الرسمي(  اليمن 

سياسي وأمني وغيره كما يتحدث اإلعام
وبعد أن ظلت السلطة تنكر قيام الطيران األمريكي بشن غارات 
على القرى والمدن اليمنية، اعترفت حكومة اللقاء المشترك 
اليمنية  العاصمة  عقر  في  األمريكي  المارينز  بوجود  أخيراً 
صنعاء، جاؤوا لحراسة السفارة األمريكية كما ورد في تصريح 
وزير الخارجية أبي بكر القربي لصحيفة الوسط من أن مئات 
يتواجدون في فندق شيراتون، وطبعاً  المارينز األمريكي  من 
ال بد لهم )جنود( حماية وسيأتي اليوم الذي يرسل ألف من 
قوات المارينز لحماية وتأمين حرس السفارة، وحراس حراس 
السفارة، سيحتاجون إلى حراسة أكبر، ولن ينقص األمريكيين 
وما  صنعاء،  إل��ى  جنودهم  تدفق  لتسويغ  ال��ازم��ة  الذريعة 

يسمى تنظيم القاعدة جاهز ألداء المهمة، وسنسمع بعد أيام 
القاعدة  تنظيم  يتبناها  إرهابية  عمليات  تنفيذ  قادمة  قليلة 
ضد الجنود األمريكيين، ومن ثم وصول مدرعات ومروحيات 
هو  ما  غ��رار  على  دائمة  قواعد  وإقامة  صنعاء،  إلى  أمريكية 

حاصل بافغانستان، وكما حصل في العراق.
األمريكيين في محافظة  أحد  إلى مقتل  اإلشارة  المفيد  ومن 
خرج  الحادثة  وقوع  من  الفور  وعلى  الماضي،  األسبوع  تعز 
دالل��ة  ل��ه  مغزى  ف��ي  العملية  تبنيه  ليعلن  القاعدة  تنظيم 
بمخطط إيصال الجماعات المسلحة إلى تعز من أجل تسهيل 
الوصول األمريكي إليها كمدينة حيوية ونابضة بالثورة والرفض 

لمهزلة المبادرة الخليجية ومخرجاتها الاوطنية.
ليس  صنعاء  إل��ى  األمريكي  المارينز  من  المئات  وص��ول  إن 
األمريكي  القصف  من  أشهر  بعد  يأتي  أنه  خاصة  عابراً  حدثاً 
أيضاً  بالتوازي  علني،  بشكل  اليمنية  المحافظات  بعض  على 
مع وصول تعزيزات أمريكية إلى بعض القواعد العسكرية في 
الجنوب، وبعد أن أصبح السفير األمريكي جيرالد فايرستاين 
حاكماً فعلياً لليمن، وإذا كنا ننتقد نظام صالح بسبب تفريطه 
في سيادة اليمن، وكان ذلك سبباً من أسباب الثورة الشبابية 
الشعبية فإن ما يسمى حكومة الوفاق ترى ما كان حراماً على 
أسوأ  بل  الفاسد  النظام  منوال  نفس  وعلى  لها،  حال  صالح 
األمريكي  التدخل  في  والعسكرية  القبلية  القوى  ترى  منه، 

ضرورة لتمكينها من الوصول إلى السلطة.
تراهن  تظل  أال  اليمني  الشعب  ف��ي  الحية  ال��ق��وى  على  إن 
توحيد صفوفهم  الجميع  وعلى  الجديد،  القديم  النظام  على 
ومواصلة مشوار الثورة؛ ألنها الضمانة الوحيدة للحيلولة دون 
تلوح  الذي  المباشر  األمريكي  االحتال  تحت  اليمن  سقوط 
مقدماته في األفق، بدالالت واضحة وجلية، ومن المؤشرات 
مما  للتحذير  والسلطوي  الحزبي  اإلع��ام  توجيه  ذل��ك  على 
ال��ذي كان  الوقت  وف��ي  اليمن،  في  اإلي��ران��ي  التدخل  يسمى 
التصدي  المشترك  وأح��زاب  النفاق،  حكومة  على  المفروض 
الجرائم  وشجب  اليمن  شؤون  في  السافر  األمريكي  للتدخل 

ب��ع��ض محافظات  ف��ي  ت��رت��ك��ب  ال��ت��ي 
ال��ج��ن��وب ورف����ض ت��واج��د ال��م��اري��ن��ز 
نراهم  وغيرها،  صنعاء  في  األمريكي 
قصد  ب�����دون  أو  ب��ق��ص��د  ي��ن��س��اق��ون 
ال��ذي  اإلي��ران��ي  الخطر  م��ن  للتحذير 
األمريكان  الساسة  عقول  في  يسكن 

والصهاينة أيضاً
ال��ث��ورة  تصعيد  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  ي��ج��ب 
مضى  وق��ت  اي  م��ن  أس���رع  وبشكل 
على  التآمر  حكومة  إسقاط  أجل  من 
اليمني، ومن اجل قطع دابر  الشعب 
اليمن  ش��ؤون  في  األمريكي  التغلغل 
ت��ح��ت شرعية  و  ال��ق��اع��دة،  ب��ذري��ع��ة 
إال  لها  ال هم  التي  الفاسدة  األح��زاب 
القوى  وعلى  السلطة،  إل��ى  ال��وص��ول 
أخذ  في  المسارعة  الصادقة  الثورية 
زمام المبادرة في الساحات، ليعلموا 

أن التضحيات وإن كانت كبيرة في مواجهة النظام المشترك 
وسيطر  الوقت  تأخر  كلما  بكثير  بكثير  أكبر  ستكون  لكنها 

األمريكيون على المشهد السياسي واألمني.
الثورة الصادقة في سباق حثيث  اليمنيين جميعاً، وقوى  إن 
عنا  ينام  ال  صنعاء  في  السامي  أمريكا  ومندوب  الزمن  مع 
وصدق اإلمام علي بن أبي طالب عليه السام حين قال : عجباً 

من اجتماع هؤالء القوم على باطلهم وتفرقكم عن حقكم.
على أن الرهان على شباب الثورة الصادقين وعلى كل الشرفاء 
والصبر  التضحية  نتيجة  ولكن  كبير،  كبير  الوطن  ه��ذا  في 

أعظم، ))إن تنصرو الله ينصركم ويثبت أقدامكم((.

نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً تحت عنوان الدعم اإليراني 

للحوثيين واضعة أحداث مفبركة قالت: إنها حدثت في فترات 

زمنية ماضية.

واليوم تطالعنا ذات المصادر عن الصحيفة أن إيران تدعم الحراك 

الجنوبي أيضاً.

وربما في وقت الحق إيران تدعم القاعدة في اليمن وقد قيل هذا 

كله في فترات سابقة

المذهبية وتأجيج  الفتنة  الخبر فيه رائحة إذكاء  الواضح أن  من 

لوحدها  أمريكا  منه  تستفيد  وال��ذي  اليمن  في  الطائفي  الصراع 

أيضا  هي  تستخدم  التي  السعودية  العربية  المملكة  حتى  فقط 

لخدمة المشروع األمريكي ستخسر في القريب العاجل وسيبقى 

المتحدة  الواليات  هي  المؤامرات  هذه  من  الوحيد  المستفيد 

األمريكية.

إن الحديث عن إيران في هذا التوقيت هو إبتزاز محض للملكة 

صفقات  شراء  أجل  من  سواء  أكثر  وتخويفها  السعودية  العربية 

األسلحة بعشرات المليارات أو من أجل تطويعها للقبول بتسوية 

ما في الملف السوري بسبب الموقف السعودي المتشدد تجاه 

الملف السوري.

اإليراني  الدعم  إن  بالقول:  واإلش��ارة  التقارير  تلك  في  ورد  ما  إن 

يثير مشائخ السنة في اليمن ! وكذلك المملكة العربية السعودية 

المشروع  ما هو  والمعالم وسيتضح  األهداف  هي رسالة واضحة 

التنفيذي لهذه المؤامرة التي باتت مؤشراتها تظهر على السطح.

إيران  الفترة جعل  هذه  األمريكيون خال  استطاع  فقد  ولألسف 

في نظر بعض الدول الخليجية وعلى رأسها السعودية أخطر من 

الخليجي  والمال  العدو  ترسم  فقط  أمريكا  هذا  وعلى  إسرائيل 

ينفذ وهو ما بات واضحاً من النصائح األمريكية عن إنشاء وحدة 

استخباراتية لمراقبة التدخل اإليراني وبدعم السعودية.

رابطنا  مسلمة  دول��ة  ستظل  تقاربنا  أو  إي��ران  مع  اختلفنا  مهما 

أو تقاربنا ستطل دولة  بها اإلسام ومهما اختلفنا مع السعودية 

مسلمة رابطنا بها اإلسام العظيم.

با  التآمرية  لمشاريعهم  ويستجيب  األمريكيين  مع  يهرول  ومن 

المشروع  سيخلفها  التي  األعباء  كل  وسيتحمل  سيخسر  شك 

األمريكي في الباد والمنطقة.

به  تقوم  م��ا  المشروع  ه��ذا  ع��ن  نتجت  التي  األع��ب��اء  تلك  وم��ن 

القرى  من  عدد  أخلت  حيث  الحدود  شريط  في  األن  السعودية 

ودمرت عدد من المنازل.

بشكل  اليمني  العمق  إلى  تدخل  السعودية  االستطاع  طائرات 

وشدا  الماحيظ  مديرة  بين  ما  الواقع  تويلق  جبل  فيما  مستمر 

فيه  وتبنى  مسبوق،  غير  توسعاً  الماضيين  اليومين  منذ  يشهد 

قاعدة عسكرية، ومهبط للطيران العمودي.

وتستقبلهم  المملكة  إل��ى  ي��دخ��ل��ون  الصوماليين  م��ن  اآلالف 

بسيارات نقل كبيرة وتقوم بتدريبهم وإرسال من جهز منهم إلى 

جبهات الصراع في كتاف وحجة.

والطائفية  المذهبية  رائحته  لعدوان جديد  غباء  وبكل  تعد  إنها 

وهي أول من ستتحمل أعباء ونتائج هذا المشروع األمريكي الذي 

تنفذه المملكة.

الناطق الرسمي للمكتب اإلعالمي للسيد/ عبدالملك 

بدرالدين الحوثي

}-|  عبدالحميد يحيى  |-{

أمريكا ومسوغات االحتالل والتفتيت

ويستمر االستحمار..!!

ضحكة هيكلة جيش العائلة في خبر كان!

من قضية وطن إلى المسائل الفقهية !

وأخيراً وصل المارينز إلى صنعاء...
النظام المشترك يحذر من إيران والحوثيين..

ه�����ي�����ه�����ات م�����ن�����ا ال�����ذل�����ة


