
مئات المحتجين طالبوا باإلفراج عنه وإعادته إلى عمله:

النائب سلطان السامعي :

قالت:  هناك منظمات يتأثر عملها بسبب تبعيتها ألحزاب سياسية
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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 أسبوعية -|- توعوية -|-
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قد  كانوا  التجار  من  العشرات  وك��ان 
المالية  وزارة  مبنى  أم���ام  اح��ت��ش��دوا 
بتغيير  ال���وزي���ر  م��ط��ال��ب��ي��ن 
رئ����ي����س م��ص��ل��ح��ة 
أحمد  الضرائب 

ب�  وصفوها  إج��راءات  خلفية  على  غالب 
"التعسفية " ضدهم. االحتجاجات كانت 
ق��د ب���دأت ال��س��ب��ت ال��م��اض��ي، وذك���رت 
مصادر بأن التاجر ياسين الصعودي توفي 
األربعاء الماضي متأثرا بالغازات السامة 

التي أطلقها األمن لتفريق اعتصام نفذته 
وزارة  أم��ام  صنعاء  في  التجارية  الغرفة 

المالية يوم الثالثاء.

النظام  إسقاط  إل��ى  هبرة  دع��ا 
بإقصاء  االكتفاء  وعدم  بالكامل 
اآلخ��ر  بالجزء  واالح��ت��ف��اظ  ج���زٍء، 
تفرض  أمريكية  تسوياٍت  ضمَن 
وتسمح  ال��ي��م��ن  ع��ل��ى  ال��وص��اي��ة 

الشعب  بحكم  النظام  من  لجزء 
األط��راَف  منتقدا  بالقوة  اليمني 
المخططات  وراء  ال��م��ن��س��اق��َة 
أنها  تّدعي  حين  في  األمريكية 
مشيرا  و  الثورة  رحم  من  ولدت 

إلى أن حكومَة ما يسمى الوفاق 
ت����م����ارس ن���ف���س ال��س��ي��اس��ي��ات 
السابقة عبر تزييِف االنتخابات 
وفرض  السعرية  الجرع  وإق���راِر 

الوصاية على اليمنيين.

ال��وزارات   إل��ى  وصولهم  بعد   
وتقاسم السلطة والثروة وتجنيد 
ميليشياتهم أعرب القيادي في 
قحطان  اإلص��الح محمد  ح��زب 
عن رغبته في رفع االعتصامات 

في أسرع وقت ممكن. 
ق��ح��ط��ان أك���د أن 

التوصل  سيتم  ات��ف��اق  صيغة 
إلخالء  الشباب  مع  قريبا  إليها 
الشباب  وتشجيع  ال��س��اح��ات 

على الثقة بحكومة السبت!
ال��ق��ي��ادي ف��ي اإلص���الح أعلن 
ع����دم م��م��ان��ع��ت��ه ت��ول��ي أح��م��د 
ع��ل��ي ع��ب��د ال���ل���ه ص���ال���ح ق��ائ��د 

الحرس الجمهوري حاليا مهمَة 
في  أو  شبوة  في  الجيش  قيادة 

صعدة.. 
مقابلة  ف��ي  ق��ح��ط��ان  ون��ف��ى   
تايمز  أجرتها معه صحيفة يمن 

اش��ت��راَط 
ال���ل���ق���اء 

الشرعية   الفاقد  ال��ن��واب  مجلس  أق��ر    
العامة ل 2012�  الموازنة  الماضي   االثنين 
وكانت حكومة السبت اعتمدت مرتبات 

كان  ري��ال(،و  مليار   13( وبمبلغ  المشائخ 
أعربوا عن  قد  البرلمان    اعضاء  عدد من 
البرلمان على اعادة  استيائهم من موافقة 

االجتماعية  والوجاهات  المشايخ  مرتبات 
ض��م��ن ج����داول االن���ف���اق ب��م��وازن��ة ال��ع��ام 
إلى مواصلة  الثورة  دعوا   2012م، شباب 

الفعل  بأن هذا  الثوري، كما أكدوا  العمل 
وصلت   التي  السبت  حكومة  من  متوقع 
على   المناصب  وتقاسمت  ال���وزارت  إل��ى 

أك��ت��اف ش��ب��اب ال���ث���ورة، إع����داد م��ش��روع 
ال���م���وازن���ة ل��ه��ذا 
ال���ع���ام ي��أت��ي في 

ق���ال م��ص��در م��ق��رب من 
إنه  الشامي  تميم  الدكتور 
ت��م اإلف�����راج ع��ن��ه ب��ع��د أن 
ت��م إج��ب��اره ت��ح��ت اإلك���راه 
الموافقة  على  والتعذيب 
الخطية بنقله من عمله إلى 

وزارة الصحة.

الشرطة  ق���وات  وك��ان��ت 
استخدمت  قد  العسكرية 
مشاركين  تفريق  في  القوة 
ن�����ف�����ذوا وق����ف����ة س��ل��م��ي��ة 
ال��ش��ام��ي،  م��ع  احتجاجية 

أمل  الحقوقية  الناشطة  أك���دت 
الباشا بأن وجود النساء في ساحات 
ال��ث��ورة ك��ان ن��وع��ي��اً وم��ت��م��ي��زاً، وقد 
على  بإصرارهن  الجميع  دهشة  أثار 
ال��م��ش��ارك��ة ف���ي ال��ف��ع��ل ال��س��ي��اس��ي 
وال����ث����وري، وأث���ب���ت ذل���ك ال��ح��ض��ور 
في  للنساء  كبير  بدور  يبشر  إبداعاً 

المرحلة القادمة.

تلفزيوني  لقاء  في  الباشا  وتطرقت 
األس��ب��وع  معها  المسيرة  ق��ن��اة  أج��رت��ه 
المجتمع  منظمات  دور  إلى  الماضي 
اإلنسان،  حقوق  منظمات  و  المدني 
من  أكثر  منذ  أعمالها  ب��دأت  وال��ت��ي 
الصعوبات  كل  رغ��م  الزمن،  من  عقد 

والعراقيل التي واجهتها.
تعزيز  ف���ي  أن��ه��ا س��اه��م��ت  م��ض��ي��ف��ة 

مفاهيم حقوق 
اإلن���س���ان ل��دى 

ال���م���واط���ن ال��ي��م��ن��ي 
ليعرف حقوقه ويطالب بها.

نظام صالح كان  أن  إلى  أش��ارت  كما 
في  بالعمل  المنظمات  ل��ه��ذه  يسمح 
ال��ن��ظ��ام،  ص���ورة  لتجميل  معينة  أط���ر 
ول��ك��ن ك��ان��ت ه��ن��اك خ��ط��وط ح��م��راء 

أك����د ال��ن��ائ��ب 
السامعي  سلطان 
أن أبناء محافظة تعز 
حتى  الثورة  ف��ي   مستمرون 
اب��ت��داًء  كاملة  أه��داف��ه��ا  تحقيق 
ب��إس��ق��اط ال��ن��ظ��ام وإح��ال��ة جميع 
أركانه السابقين إلى المحاكمات، 

ووصوالً إلى الدولة المدنية. 

مقابلة  ف���ي  ال��س��ام��ع��ي  وأش�����ار 
نشرت  الجمهورية  صحيفة  م��ع 
التي  العنف  أعمال  إل��ى   الثالثاء 
ت��ج��ري ف���ي ب��ع��ض ال��م��ح��اف��ظ��ات 
الجنوبية قائال:  إن ما يحصل في 
األخرى  المحافظات  وبعض  أبين 
ج���زء م���ن ال��ل��ع��ب��ة ال��ت��ي ت��دي��ره��ا 
آليتهم  السعودية واألمريكان عبر 

نظام  وع��ب��ر 
ص���������ال���������ح 
في  ليصلوا 
ال����ن����ه����اي����ة 
إل��ى ض��رورة 
ال����ت����واج����د 

ب������اش������ر وف�����د 
ع����س����ك����ري ف��ن��ي 
أم���ري���ك���ي م���ه���ام���ه ف��ي 
ب����االش����راف على  ال��ي��م��ن وال��م��ت��ع��ل��ق��ة 
عمليات هيكلة الجيش، في تدخل سافر 

للسيادة اليمنية.
مع  لقاءا  األميركي  الوفد  اج��رى  وقد 

اللجنة العسكرية المكلفة بتحقيق األمن 
خالله  قدمت  األميركي،  السفير  حضره 
اللجنة عرضا بكافة الجهود التي قامت 
وتلقت  ال��س��اب��ق��ة،  المرحلة  خ��الل  بها 

التوجيهات األميركية في هذا الشأن.
األمريكي  العسكري  الوفد  ق��ام  كما   
صباح  العسكرية  لألكاديمية  ب��زي��ارة 

ال����ث����الث����اء ال���م���اض���ي ل����إط����الع ع��ل��ى 
استعداداتها للقيام بمهمة هيكلة قوات 

الجيش واألمن.
ال��زي��ارات ما  وي��رى مراقبون أن ه��ذه 
أمريكي  لتدخل عسكري  تمهيد  إال  هي 
بعمليات  القيام  مع  متزامناً  محتمل 

عسكرية واسعة على األرض اليمنية.
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      دعا شباب الثورة إلى مواصلة العمل الثوري 

هبرة: حكومة ما يسمى بالوفاق تمارس نفس السياسيات السابقة والثورة مستمرة 

حكومة السبت تعتمد 13 ملياًرا موازنة المشايخ ل2012م 

أق����دم����ت  ق������وات األم�������ن  ال��ق��م��ع��ي��ة ال���ث���اث���اء ال���م���اض���ي  وذل������ك أث����ن����اء اح��ت��ج��اج��ه��م 
رف����ض����اً ل���ت���ع���س���ف���ات م��ص��ل��ح��ة ال����ض����رائ����ب ال����ت����ي أوق����ف����ت األرق���������ام ال���ض���ري���ب���ي���ة م��ا 
ال���ب���ح���ري���ة وال����ب����ري����ة. ال����ح����دودي����ة  ال����م����راك����ز  ال���ب���ض���ائ���ع ع����ن  إل������ى اح����ت����ج����از  أدى 

أك�����د رئ���ي���س ال���م���ك���ت���ب ال���س���ي���اس���ي ألن����ص����ار ال���ل���ه ص���ال���ح ه���ب���رة ف����ي ت���ص���ري���ح ل��ق��ن��اة 
ال���م���س���ي���رة أن ال�����ث�����ورة ال���ي���م���ن���ي���ة م���س���ت���م���رة ول������ن ي���ت���م���ك���ن أح������د م�����ن إخ���م���اده���ا 
راف�����ًض�����ا ال���ت���س���وي���ة األم���ري���ك���ي���ة ال���ت���ي ت���ش���رع���ُن ال����وص����اي����َة األج���ن���ب���ي���ة ع���ل���ى ال��ي��م��ن 

اإلفراج عن الدكتور الشامي بعد إجباره على القبول بنقله من العسكري

الباشا: األمم المتحدة لم تسمح حتى بمناقشة ما يحدث في صعدة 

مستمرون في الثورة وسنواصل التنسيق مع القوى الوطنية الشريفة 

وفد أمريكي عسكري يشرف على هيكلة الجيش

حملة تشهير تستهدف الثائرة منى صفوان

قحطان: من "غرف النوم" إلى إخاء الساحات الثورية!

 التجاريعتصمون.. وحكومة السبت تقمعهم،  ووفاة أحدهم متأثًرا بالغاز

متشددون يعتدون على إمام جامع القبة الخضراء في العاصمة 
المتواجدة  ال��ف��رق��ة  مليشيات  أق��دم��ت 
باسم اللجان األمنية باالعتداء على خطيب 
مسجد القبة الخضراء في شارع 16 الخطيب 
علي الشرفي وأحد أوالده وبعض المصليين 

الذي كانوا متواجدين مع الخطيب.

وواص�����ل�����ت م���ج���م���وع���ة م����ن أت���ب���اع 
ال��ج��م��اع��ات اإلخ��وان��ي��ة ب��االع��ت��داء على 
تحت  الشرفي  الخضراء  القبة  خطيب 
حيث  الخطيبين  بين  المصالح  ذريعة 
بالضرب  ب��االس��ت��ف��زاز واالع��ت��داء  ق��ام��ت 

نشوب  إل��ى  أدى  مما  وأبنائه  هو  عليه 
شجار في الجامع ما بين صالتي المغرب 
الخطيب  اقتياد  إث��ره  على  تم  والعشاء 
وأبنائه إلى قسم المعلمي وحجزهم دون 

حجز الطرف اآلخر في النزاع.

لم توجد عبر التاريخ في اليمن حالُة 
َسٍب وقذٍف جماعية كما حدث هذا 

األسبوع..
موجًة  يصنعون  ويمنيات  يمنيون 
النابية  واأللفاظ  الشتائم  من  عارمًة 
اج���ت���اح���ت ال���ف���ي���س ب�����وك وم���واق���ع 
للتساؤل عن  الكثيَر  االنترنت، دفعت 
وصلت  التي  األخ��الق��ي  التدني  حالة 

إلى هذا الحدِّ من السفاهة والَعته..
ل��ط��ال��م��ا دف��ع��ت ال��ع��ن��ص��ري��ة بعض 
ُيعبر  بشكٍل  غيرهم  لمعاداة  اليمنيين 
عن مركبات النقص لديهم، لكن كانت 
اللفظي على  في جانبها  المعاداة  تلك 
األقل تتحاشى � قدر إمكانها � السقوط 

التام لألخالق حتى هذا األسبوع..

بإظهار  واح��دة كانت كفيلًة  ص��ورة 
جانٍب قبيح في وجه المجتمع..

أن قوبلت صورٌة شخصية  ال نتصور 
النابية  واأللفاظ  الشتائم  هذه  بمثل 
كما قوبلت صورة منى صفوان بشعار 

أنصار الله..
أخ��الق  ت��ك��ون  أن  نتخيل  نكن  ول��م 
بهذا  وال��ي��م��ان��ي��ات  اليمانيين  بعض 
فلطالما  األدب،  قلة  م��ن  المستوى 
ُع����رف ال��م��ج��ت��م��ع ال��ي��م��ن��ي ب��أخ��الق��ه 
هذا  ورفضه  بها،  وتمسكه  الحميدة 

االنحطاط في المعاداة..
للغاية،  َهّين  سلبي  سلوٍك  إزاَء  إننا 

ي��������ج��������ب 
ن��ق��ف  أن 
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عليهم  ال��ل��ه  س���الم  اآلُل  ك���ان 
عليهم  ال��ل��ه  رض����وان  وال��ص��ح��اب��ة 
المنافقين  ن��ع��رف  كنا   : ي��ق��ول��ون 

ببغضهم لعلي..
اآلن أصبح شعار السيد حسين بدر الدين )الله أكبر  
الموت ألمريكا  الموت السرائيل  اللعنة على اليهود  النصر 

لإسالم( "علَي" هذا العصر...
عداًء  الصحابة  أشد  عليه  الله  صلوات  علي  اإلم��ام   كان 
لليهود، هو فاتح خيبر ومدمر حصونهم، يبغضه يهود عصر 
ويعتبر  اليوم،  إلى  التاريخ  ذلك  منذ  والمنافقون  الرسول 
للعداء  استحضاراً  علي،  اإلمام  لفكر  استحضاراً  الشعار  هذا 
والمنافقون  اليهود  ح��اول  ال��ذي  للحق  استحضاًر  لليهود، 
إبطاله أو تعطيله قروناً من الزمن، وكادوا أن ينجحوا حينما 
لوال  منافقيهم  ويتولون  اليهود  ي��وال��ون  المسلمين  جعلوا 
مشيئة الله تعالى ووجود المؤمنين الصادقين الثابتين على 
الشعار،  هذا  أمثال صاحب  من  اليهود  معاداة  وعلى  الحق 
وبالتالي فمن الطبيعي أن يبغض يهود ومنافقو عصرنا الراهن 
إال  منه  يغيب  فال  علي  اإلم��ام  يستحضر  ال��ذي  الشعار  هذا 

شخُصه فقط.
 هو طْبع المنافقين في القديم والحديث كما أخبر الله عز 
وجل عنهم، ففي القديم يدافع عبد الله بن أُبّي بن سلول عن 
نماذج عديدة  ثمة  الحديث  وفي عصرنا  الّنظير،  بني  يهود 
أعداء  يوالون  الراهن  أُبّي، فمنافقي عصرنا  بن  الله  من عبد 

الله ويعادون أوليائه، وهذا الشعار يفضحهم.
َتتَِّخُذوا  اَل  آََمُنوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  }َيا  تعالى:  الله  يقول  وبينما 

الَيُهوَد َوالنََّصاَرى أَْولَِياَء َبْعُضُهْم أَْولَِياُء..{، 
يقول عبدالله بن أُبي يقول في بني قينقاع: يا 

محمد، أحِسن إلى موالّي )أي من اليهود(.
أولياء من  الكفار  اتخاذهم  أيضاً:  المنافقين   ومن صفات 
َعَذاًبا  لَُهْم  ِبأَنَّ  الُْمَناِفِقيَن  ِر  }َبشِّ تعالى:  قال  المؤمنين،  دون 
الُْمْؤِمِنيَن  ُدوِن  ِمْن  أَْولَِياَء  الَْكاِفِريَن  َيتَِّخُذوَن  الَِّذيَن   * أَلِيًما 
َل َعَلْيُكْم  أََيْبَتُغوَن ِعْنَدُهُم الِْعزََّة َفِإنَّ الِْعزََّة لِلَِّه َجِميًعا * َوَقْد َنزَّ
ِفي الِْكَتاِب أَْن إَِذا َسِمْعُتْم آَياِت اللَِّه ُيْكَفُر ِبَها َوُيْسَتْهَزأُ ِبَها َفال 
َتْقُعُدوا َمَعُهْم َحتَّى َيُخوُضوا ِفي َحِديٍث َغْيرِِه ِإنَُّكْم إًِذا ِمْثُلُهْم 

َم َجِميًعا{. ِإنَّ اللََّه َجاِمُع الُْمَناِفِقيَن َوالَْكاِفِريَن ِفي َجَهنَّ
 هذا هو القاسم المشترك بين اليهود والمنافقين، حدده 
سبب  أيضا  وح��دد  الكريم  القرآن  فى  وتعالى  سبحانه  الله 
العالقة بين المنافقين واليهود من ناحية ونوع هذه العالقة 
سبحانه  فقال   ، أخ��رى  ناحية  من  المؤمنين  وبين  بينهما 
عن  وق��ال  ف��اح��ذره��م(،  العدو  )ه��م  المنافقين:  عن  وتعالى 
اليهود  آمنوا  للذين  ع��داوة  الناس  أش��د  )لتجدن  اليهود: 

والذين أشركوا(
إنه الهدف الواحد المشترك المتمثل في العداء لإسالم، 
وتوثيق  واليهود  المنافقين  كلمة  لتوحيد  كاف  سبب  وهو 

العالقة بينهما..
 وحدده سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: 

يا علي ال يحبك إال مؤمن وال يبغضك إال منافق..
العصر،  هذا  بمنافقي  معرفتنا  ليجدد  الشعار  هذا  وجاء   

الذين يزعجهم هذا الشعار كثيراً .

يؤدى  ما  دائماً  بالء،  يشتق كل  منه  مصدٌر،  التحصين: 
عن طريق حملة تطعيم يتم فيها استهداف )األطفال( بغية 
زعم  بحسب  مرض  أي  ضد  مناعية  وقاية  على  حصولهم 
أطباء السياسة، وإن كان التحصين في حقيقته تطعيٌم بكل 
مرض )خبيث(، والَحَصَبُة: مضاٌف إلى المصدر السابق لها، 
منطقة  والَحَصَبة:  معموله،  إلى  المصدر  إضافة  باب  من 
مكان  )صنعاء(،  اليمنية  العاصمة  في  محددة  جغرافية 
الناتج  والدمار،  والخراب  والفوضى،  االنفالت  بالء  تواجد 
عن مرٍض مستعٍص، تفشى وانتشر في كل جزء من أجزائها.
من  مظهراً  سابق  وق��ت  ف��ي  كانت  التي  المنطقة  ه��ذه 
)المشيخة(،  ب��أس��ل��وب  الحاكمة  ال��دول��ة  س��ي��ادة  مظاهر 
وال��ب��رع على نعوش  ال��رق��ص  ف��ي سياسة  األه��م  األس��ل��وب 
المساكين، وآلت إلى مسرح صراع )حمران السياسة( الذي 

حصد أرواح المساكين من الشعب.
 المنطقة يظهر فيها انتشار واسع لما يسمونه ب�)البشمرقة( 
تسميها  أن  تستطيع  ب��ص��ورة  أح��ي��ائ��ه��ا،  م��ن  ح��ي  ف��ي ك��ل 
النفوذ  ألرباب  بل  وتأمينهم،  لسكانها،  ليس  ب�)التحصين( 
المتواجدين فيها، والذي كان حرٌي بهم أن يشكلوا حمايًة 
للمواطنين، ويحرصوا على تأمين الناس، إال أنهم يظهرون 
مرعبة  وسلوكيات  الئ��ق��ة،  غير  وأش��ك��ال  مخيفة،  ب��ص��ور 
بالسيارات  كالمالحقة  والساكنين،  والمارة،  للمواطنين، 
النار بأسلوب  والتفاحيط، والمزح بالسالح، وتبادل إطالق 
)صفاط( وفق نظرية عبده الجندي، وغيرها من التصرفات 

التي ال تخفى على من يسكن تلك المنطقة، أو يمر منها.
في  للبشمرقة  االنتشار  ه��ذا  يظهر  ال��ذي  ال��وق��ت  وف��ي 
منطقة الحصبة الذي الغرض األساسي منه تحصين وحماية 
أولي النفوذ، تطفو من ِقْدِر السياسة الساخن فقاعاُت بخار 

ما يسمى: بإخالء شارع الدائري، مكان تواجد شباب الثورة 
الشارع،  إلى  روادها  النظام، وخرج  انطلقت إلسقاط  التي 
البرد،  الشمس، وصرير  ويلتحفون حر  الرصيف،  يفترشون 
ال يمتلكون إال حناجرهم التي منها ينطلق سالحهم الوحيد 

)الهتاف( الذي هّز عروش الظلم واالستبداد.
الثورة الذين ضحوا بأنبل وأعز شباب اليمن من  شباب 
أجل إزالة الفساد، وبناء بلد يشع بالخير، وينبض بالعدل، 
أطباء  من  المتآمرون  وهاهم  عديدة،  لمؤامرات  تعرضوا 
إخالء  لقبول  بل  ضد  ليس  للتطعيم،  يروجون  السياسية 
وساحتها  ال��ث��ورة  إصابة  األخير  في  معناه  ال��ذي  الساحة 

بالشلل.
في  مذهل  بشكٍل  ومتفٍش  حاضر  ه��ذا  الشلل  وم��رض   
البيئة السياسية اليمنية التي تستهدف به كل عضو سليم 

ونشط وفّعال في جسد األمة النابض قلبها بالنضال.
الحكومة  قبل  من  السكوت  لماذا  هو  األم��ر  في  المهم 
الرشيدة عن انتشار البشمرقة في الحصبة، والتوجه إلخماد 
الثورة برفع المخيمات من الساحة، وأيهما أولى باالهتمام، 

وأولى بالتوجه إلزالته أو الحد منه؟
وهل يدرك شباب الثورة � الذين لم يصلوا بعد إلى الغاية 
التي يتمناها المواطن المسكين، والتي خرجوا، وضحوا من 

أجلها� خطر ذلك؟
أن   � للبديل  يخططوا  أو  يستيقظوا،  لم  إن   � يدركون  هل 
األل��م  تعاني  ستظل  مشلولة،  مقعدة،  ستصبح   ثورتهم 
الذي  المصير  الموت،  إلى  ت��ؤول  حتى  الغصص  وتتجرع 

يبتغيه كل متآمٍر عليها.
إن الواجب على الثوار الكرام السعي بخطى حثيثة نحو 
ما من شأنه أن يرفع المناعة، أو يزيد جرعة المقاومة ضد 

مرض الشلل القادم.

الدكتور/  اختطاف  تم  2012/4م   /15 الماضي  األحد  يوم 
عمله  مقر  العسكري  المستشفى  أم��ام  من  الشامي  تميم 

واقتياده إلى مكان مجهول.
هذا هو سلوك النظام الذي اعتدناه، وهذه الحادثة بحد 
]النظام ما زال يحكم  إلى الشعب مفادها  ذاتها هي رسالة 

رغم أنف الشعب[
مع كثير  مثلها  حوادث  من  بكثير  ذكرتني  الحادثة  هذه 

من الشرفاء واألحرار.
واحدة من هذه الحوادث المخزونة في أرشيف ذاكرتي كان 
المستهدف فيها أخي األكبر )قيس أحمد الدرواني( الذي كان 
ومازال يعاني من مرض في القلب إثر تعرضه لجلطة، أخي قيس 
رداع"  في  والتعليم  التربية  "مكتب  عمله  مقر  من  اختطافه  تم 
المديريات  إح��دى  في  تربوياً  موجهاً  يعمل  حينها  ك��ان  حيث 
السبع المحيطة بمدينة رداع، بعد أن تم اختطافه واقتياده إلى 
مكان مجهول، فيما بعد تم اكتشاف مكان اعتقاله، ومن الذي 
التربية كان شريكاً  مدير  إن  المهم  إلخ،  و..و..و..  العملية  نفذ 
بالجريمة، ومثلما مدير مركز القلب في المستشفى العسكري د/

فكري سالم شريك في جرعة اختطاف الدكتور تميم .
مصاب  ال��دروان��ي  قيس  أن  إال  متشابهتان  الجريمتان 

بمرض القلب، والدكتور تميم الشامي دكتور قلب.
الدكتور/  اختطاف  عن  سمعت  عندما  أنني  أخفيكم  ال 
تميم الشامي بهذه الطريقة الهمجية ذهبت إلى لقاء أهله 
وبعض محبيه، وبعض زمالئه ألبحث عن تفاصيل القضية، 
خرجنا  معي  كانوا  الذين  زمالئي  و  أن��ا  ووق��ت  جهد  وبعد 
عدو  القديم  الجديد  النظام  أن  نفوسنا  في  عززت  بنتيجة 
األخالقية،  والقيم  اإلنسانية  وللمبادئ  واألح���رار  للشرفاء 
صاحب  طبيب  ألنه  اختطافه؛  تم  الشامي  تميم  فالدكتور 

مبادئ إنسانية وقيم أخالقية وله عدة قضايا منها:
الدكتور فكري  القلب  رئيس قسم  أكثر كفاءة من  - ألنه 
سالم المقرب من معالي وزير الدفاع والذي كان وراء حادثة 

االختطاف واإلخفاء القسري
المستشفى  العاملين في  بمستحقات كافة  - ألنه طالب 
في  العاملين  بزمالئهم  بمساواتهم  وط��ال��ب  العسكري 

مستشفى 48 التابع للحرس الجمهوري
- ألنه رفض عرض وزير الدفاع وإدارة المستشفى منصب 
عرضوه عليه مقابل تخليه عن المطالبة بمستحقات زمالئه 
- ألنه يسعى مع بعض زمالئه الشرفاء لتأسيس عمل نقابي 

داخل المستشفى العسكري وقد شرعوا فيه 
- ألنه يقف في وجه الفاسدين في المستشفى ويرفض تصرفاتهم .
- ألنه أصبح من وجهة نظرهم )الفاسدين( يشكل خطورة 

بالغة عليهم.
والعاقبة للمتقين.

أث��ار  سينمائي  فلم  ع��ن��وان  ه��و  ال��ع��ن��وان  ه��ذا 
الجدل كثيًرا وأثار العديد من التساؤالت عن هذا 
الفلم وما هو الهدف الحقيقي في إنتاج مثل هذا 

الفلم؟
 ه���ذا ال��ف��ي��ل��م "ق���واع���د االش��ت��ب��اك" ه��و فيلم 
2000م  ع��ام  ف��ي  إن��ت��اج��ه  ت��م  أم��ري��ك��ي  سينمائي 
أمريكياً،  دوالراً  مليون   60 إنتاجه  تكلفة  وبلغت 
أمريكي،  مليون دوالر   71 أرباحه  بلغت مجموع 
تدور أحداثه عن دخول القوات األمريكية اليمن 
أح��داث  إن  حيث  اليمنية،  األراض���ي  واحتاللها 
1996م  عام  دارت  أنها  على  قدمت  الفيلم  هذا 
1968م،  ال��ع��ام  ع��ن  تتحدث  بلقطات  ب��دأ  وق��د 
في  وظهر  لفيتنام  محتلة  أمريكا  كانت  عندما 
يشتبكون  فيتناميون  أش��خ��اص  اللقطات  ه��ذه 
إحدى  في  األمريكية  القوات  من  مجموعة  مع 
الضباط  أح��د  اللقطات  وتظهر  فيتنام  غ��اي��ات 
مستاًء  الموت  من  نجى  وقد  السود  األمريكيين 
م��ن ه����ؤالء ال��ف��ي��ت��ن��ام��ي��ي��ن؛ ألن��ه��م م��ج��رم��ون ال 
االشتباك  وبقواعد  الحرب  بأخالقيات  يلتزمون 
ال��ع��ام  إل���ى  م��ب��اش��رة  الفيلم  ل��ق��ط��ات  تنتقل  ث��م 
صنعاء،  مدينة  ال��ج��و  ف��ي  لقطة  وتظهر  1996م 
مدينة صنعاء،  مساجد  مآذن  على  اللقطة  وتركز 
صنعاء،  مدينة  تعم  مظاهرات  اللقطة  تظهر  ثم 
األم��ري��ك��ي في  ال��ح��اك��م  م��ق��ر  إل���ى  ح���ال توجهها 
بزيهم  يمنيين  أشخاصاً  اللقطة  وتظم  صنعاء، 
»على  ت��ق��ول:  بهتافات  يهتفون  وه��م  اليمني، 
هذه  تحاصر  ث��م  ال��ي��م��ن«،  م��ن  ال��خ��روج  أمريكا 
المظاهرات مقر الحاكم األمريكي، ويظهر الفيلم 
شغب  أعمال  إل��ى  تحولت  المظاهرات  ه��ذه  أن 
في  يظهرون  ال��ذي��ن  المقر  ح��رس  على  واع��ت��داء 
الفيلم  يظهر هذا  ثم  يمنيون،  أنهم جنود  الفيلم 
المتظاهرين  أي  اليمنيين  أن  خبيث  وبشكل 
المشاغبين واإلرهابيين؛ ألنهم  هم مجموعة من 
بدأوا بمهاجمة المبنى الذي يتواجد فيه الحاكم 
األمريكي، وعائلته بالحجارة وقنابل الملوتوف ثم 
بإطالق الرصاص على المبنى رغم أن األمريكيين 
غزاة  أنهم  الحقيقة  وفي  ُع��َزل،  فيه  المتواجدين 
الذي  األمريكي  الحاكم  هذا  يقوم  ثم  محتلون، 
البحرية  ب��ق��وات  باالستغاثة  »ه��ي��ل��دز«  ي��دع��ى 
اليمنية  ال��س��واح��ل  ف��ي  ال��م��ت��واج��دة  األم��ري��ك��ي��ة 
القوات  هذه  حجم  إظهار  على  الفيلم  ويحرص 
البحرية،  القوات  هذه  قائد  يظهر  ثم  وعددها، 
»تاري شيلدرز« هو ضابط  العقيد  يدعى  والذي 
بداية  في  ال��ذي ظهر  الضابط  نفس  هو  أو  أس��ود 
الفيلم وهو في فيتنام، وعندما يعلم هذا الضابط 
األسود بنداء االستغاثة يتحرك مع مجموعة من 

إلنقاذ  المروحيات  من  كبير  ع��دد  عبر  الجنود 
ويظهر  »هيلدز«  اليمن  ف��ي  األمريكي  الحاكم 
المروحيات األمريكية  اقتربت  أنه عندما  الفيلم 
من مقر الحاكم األمريكي كان هناك مجموعة من 
اليمنيين على أسطح بعض المنازل، وهو يحملون 
السالح ويطلقون النار على هذه المروحيات، ثم 
الفيلم بسالة الجنود األمريكيين وهم  يظهر هذا 
األمريكي  الحاكم  وينقذون  المبنى  يقتحمون 
علم  حتى  إنقاذ  على  األمريكيين  ح��رص  وم��دى 
وبشكل  ويظهر  المبنى،  على  الموجود  بالدهم 
يسقطون  وه��م  األمريكيين  الجنود  شفقة  يثير 
إن  ث��م  اإلرهابيين،  اليمنيين  اع��ت��داء  ف��ي  قتلى 
يكتشف  شيلدرز«  »تاري  األمريكي  الضابط  هذا 
هم  وإنما  سلميين،  ليسوا  المتظاهرين  هؤالء  أن 
مجموعة من اإلرهابيين يحملون السالح، وتظهر 
السالح  يحملون  وهم  الصغار  األطفال  اللقطات 
ويطلقون النار على الجنود األمريكيين مما يضطر 
األمريكيين  للجنود  أمر  إعطاء  إلى  الضابط  هذا 
وبشكل  المتظاهرين  على  مباشرة  النار  بإطالق 
وحشي مما يؤدي إلى مقتل 83 متظاهًرا وجرح 
الجثث  اللقطة  وتظهر  المتظاهرين  من  المئات 
وهي متناثرة في كل مكان، وهناك مجموعة من 
النسوة اليمنيات يصرخن، ثم تنتقل اللقطات إلى 
وزير  يظهر  حيث  األمريكية  المتحدة  الواليات 
من  استياءه  قمة  في  وهو  األمريكية  الخارجية 
هذه المجزرة؛ ألنها حسب قوله تسيء إلى عالقة 
فهو  الخليج،  بدول  األمريكية  المتحدة  الواليات 
لم يتألم لما وقع باليمنيين، وإنما هو حريص على 
هذه  على  وحرًصا  الخليج!  ب��دول  أمريكا  عالقة 
بإخفاء  األمريكية  الخارجية  وزارة  تقوم  العالقة 
األح��داث،  حقيقة  يظهر  ال��ذي  المصور  الشريط 
كانوا  ب��ل  سلميين  يكونوا  ل��م  المتظاهرين  وأن 
العالقة  هذه  على  الحرص  شدة  ومن  مسلحين، 

لهذه  ف��داء  األس���ود ككبش  ال��غ��راب  ذل��ك  يقدم 
بعد  األمريكية  الخارجية  وزارة  وتتهمه  العالقة 
أن تكلمت الصحافة العالمية ووسائل اإلعالم عن 
هذه الجريمة بأنه هو الذي ارتكب هذه الجريمة، 
وأن اإلدارة األمريكية تستنكر مثل هذه الجريمة 
األمريكي  الحاكم  ولكن  المحاكمة  إل��ى  ويقدم 
للدفاع  يتسرع  منصبه  من  استقالته  قدم  الذي 
حياته  أنقذ  بأنه  للجميل  كرد  الضابط  ذلك  عن 
وسيستطيع  اليمن  إل��ى  فسيتوجه  وعائلته  هو 
ذلك  ب��راءة  تثبت  التي  األدل��ة  من  العديد  جمع 
للمحكمة  قدمها  التي  األدلة  هذه  ومن  الضابط، 
أنه وجد مجموعة من هؤالء المتظاهرين يصلون 
الذي  أن  بمعنى  يصلون  وهم  صورة  لهم  فالتقط 
طريقة،  ب��أي  قتله  يجوز  إره��اب��ي  شخص  يصلي 
من  السابعة  ف��ي  صغيرة  بطفلة  التقى  إن��ه  ث��م 
في  بطلقة  اإلص��اب��ة  من  مقطوعة  رجلها  عمرها، 
الطفلة  نفس  وهي  األمريكية،  القوات  من  رجلها 
ال��ت��ي ش��اه��ده��ا ذل��ك ال��ض��اب��ط األم��ري��ك��ي تحمل 
يحاول  وعندما  المبنى  تجاه  النار  وتطلق  سالح 
رؤوف  ألنه  هدية  يعطيها  أن  األمريكي  الحاكم 
وه��ذا  ك��اف��ر«،  »أن���ت  الطفلة:  ل��ه  ت��ق��ول  بحالها 
قتلهم!  يجوز  إرهابيون  األطفال  ه��ؤالء  أن  يعني 
موكله  ب��راءة  به  يثبت  دليل  للمحكمة  يظهر  ثم 
وهذا الدليل هو عبارة عن شريط كاسيت وجده 
رجل  صوت  الشريط  هذا  ويظهر  المبنى،  داخل 
ويدعوهم  الجهاد  على  الناس  يحرض  وهو  دين 
حيث  اليمن  احتلوا  ال��ذي��ن  األمريكيين  لقتال 
يقول: ﴿قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم﴾، »قاتلوهم 
اقتنعت  الدليل  هذا  وبعد  بلدكم«  احتلوا  ألنهم 
من  ب��داًل  وق��ررت  الضابط،  ذلك  ببراءة  المحكمة 
جهوده  على  ووس��ام شرف  مكافأة،  منحه  عقابه 
لمجموعة  وقتله  األمريكية،  المصالح  حماية  في 

من اإلرهابيين اليمنيين.

الغريب  الفيلم  أح��داث  هي  ه��ذه  كانت  لقد 
ولكن من هو مؤلف ذلك الفيلم؟! إن كاتب هذا 
وزير  وق��د ك��ان  وي��ب«  جيمس   « يدعى  الفيلم 
األمريكي  الرئيس  عهد  في  األمريكية  البحرية 
لإسالم  بعدائه  اشتهر  ال��ذي  ري��غ��ن«  »رون��ال��د 
وال��م��س��ل��م��ي��ن، ث��م ب��ع��ده��ا ش��غ��ل ج��ي��م��س وي��ب 
لمدة  األمريكي  ال��دف��اع  وزي��ر  مستشار  منصب 
ا منصب عضو مجلس  أربع سنوات ويشغل حاليًّ
الشيوخ األمريكي، وقد اتهم "جيمس ويب" بإثارة 
مواقفه  بسبب  اإلس��الم  ضد  خصوًصا  العنصرية 

ضد ما يسمى "بالجهاد اإلسالمي".
وما يثير الغرابة أن الحكومة اليمنية لم تحرك 
ساكًنا تجاه هذا الفيلم في وقتها واكتفت بمجرد 
وقتها  اليمنية  الخارجية  وزارة  من  صدر  انتقاد 
بعد أن صدر انتقاد من السفير األمريكي بصنعاء 
من  لنوع  مثيراً  الفيلم  ه��ذا  اعتبر  ألن��ه  وقتها؛ 

العنصرية.
عارضت  منظمات  هناك  أن  بالذكر  والجدير 
المنظمات  ه��ذه  وم��ن  الفيلم،  ه��ذا  مثل  ع��رض 
منظمة »كير« وهي منظمة مدنية أمريكية تعنى 
بالدفاع عن العرب والمسلمين، فقد عارضت نشر 
هذا الفيلم، وسعت إلى إيقاف عرضه، إال أنها لم 
تلَق استجابة من الحكومة اليمنية، التي لم تتجرأ 
هي أو أي دولة عربية على عرض هذا الفيلم إلى 
سوى  اآلن  إل��ى  يعرض  ل��م  الفيلم  ه��ذا  ألن  اآلن؛ 
بعد  األمريكيين  أن  والغريب  الغربية،  ال��دول  في 
بحجة  أفغانستان  احتلوا  قليلة  بفترة  الفيلم  هذا 
مكافحة اإلرهاب، ثم العراق! فهل كان هذا الفيلم 
رسالة واضحة ال تخفى إال على شخص أعمى؟ وهل 
األمريكية  اإلدارة  وب��دأت  اآلن،  اليمن  دور  ح��ان 
تنفيذ الفيلم على أرض الواقع؟ وهل ذلك الضابط 
األسود الذي ارتكب المجازر ضد اليمنيين هو رمز 

للرئيس األمريكي »باراك أوباما«؟!
باتت  ال��واق��ع  على  األح���داث  إن  الحقيقة  في 
بدأت  الفيلم  ذلك  أح��داث  بأن  وواضحة  ظاهرة 
أن  ذلك  على  والدليل  الواقع،  أرض  على  تتحقق 
قوات البحرية األمريكية أصبحت تمأل السواحل 
األمريكية  القوات  وأصبحت  اليمنية،  والبحار 
اليمن،  جنوب  في  برية  قواعد  عدة  في  تتواجد 
العاصمة صنعاء  يتواجدون في  إنهم أصبحوا  بل 

نفسها بحجة حماية السفارة األمريكية!
صف  ف��ي  يقفون  ال��ذي��ن  أول��ئ��ك  فليعلم  ولكن 
العدو األمريكي من أبناء اليمن سواء كانوا جنوداً 
يتعمدون  ال��ذي��ن  أول��ئ��ك  حتى  أو  مواطنين،  أم 
ال��م��ش��روع  ه���ذا  ي���روا  ال  ح��ت��ى  أعينهم  إغ��م��اض 
لن  األمريكي  ال��ع��دو  ب��أن  الخبيث  االستعماري 
وأنتم  ضحاياه،  أول  ستكونون  وأن��ت��م  يرحمكم 
ألنه  جانبه؛  إل��ى  وقوعكم  ثمن  سيدفع  من  أول 
لن يقدر لكم جهودكم التي بذلتموها لمساعدته 
هذا  الذين كشفوا  اليمن  أبناء  من  الشرفاء  ضد 

المشروع اللعين، ووقفوا ضده.

}-|  محمد الشميري    |-{

}-|  هاشم شرف الدين    |-{

}-|  ياسر الصيلمي    |-{

الشعار.. يفضح المنافقين

والعاقبة للمتقين..

تحصين الَحَصَبِة وشلل الدائري!

»قواعد االشتباك«
}-|  عبد الله الدرواني    |-{
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حكومة السبت

التجار يعتصمون

أمل الباشا

اإلفراج عن الدكتور

حملة تشهير

قحطان

النائب سلطان السامعي

لغالبية  اإلن��س��ان��ي��ة  األوض�����اع  ت��ف��اق��م  ظ��ل 
عملية  أن  م���راق���ب���ون  وي�����رى  ال��ي��م��ن��ي��ي��ن 
المحاصصة بين أطراف المبادرة الخليجية 
ستثقل  ال��ت��ي   الفساد  مظاهر  م��ن  سيزيد 

كاهل المواطنين بأعباء إضافية. 
مليار  ال13  مبلغ  أن  الشباب  واعتبر 
ينبغي  ك���ان  للمشايخ  المخصص  ري���ال 
العلمية  االب��ح��اث  م��ج��االت  ف��ي  توظيفه 
المشايخ  جيوب  في  نثره  بدل  الصحة  او 
اليه  ماوصل  في  رئيسي  سبب  هم  الذين 

البلد من تخلف ودمار.

جميعنا إلدانته والحيلولة دون تكراره..
على  ُتعرفنا  لُمنى  الشتَّامين  أسماء  مطالعة  إن 
الجهات  تلك  وعلى  والثقافية،  الحزبية  انتماءاتهم 
لتبرئة  أع��ض��ائ��ه��ا  ع��ن  ن��ي��اب��ة  االع���ت���ذاَر  ت��ق��دَم  ان 

ساحتها..
بسفاهة  اليمني  المجتمع  أخ���الق  لتشويه  ال 

السفهاء...

عندما تتجاوزها تتعرض لكثير من المضايقات واإليذاء 
لم  وال��ت��ي  المستقلة  المنظمات  خ��ص��وص��اً  وال��ح��ص��ار 
أو  المؤتمر  سواء  األح��زاب  من  عباءة حزب  تحت  تكن 
السلطة  أن  الباشا  وأضافت  األخرى،  األحزاب  غيره من 
الذي  الشقائق  منتدى  عن  راضيتين  كانتا  والمعارضة 

تديره بسبب تبنيه فضح االنتهاكات من أي جهة.
ألي  يتعرض  لم  الشقائق  منتدى  أن  إلى  وأش��ارت 
هجوم إال عندما بدأ الحديث عن جرائم حرب صعدة، 
المحكمة  على  المصادقة  حملة  إط���ار  ف��ي  ويعمل 

الجنائية الدولية.
وأعربت الباشا عن أسفها حيال أداء بعض المنظمات، 
على  تجرؤ  وال  النظام،  تداعب  كانت  إنها  قالت  التي 
هناك  أن  إل��ى  أش���ارت  االن��ت��ه��اك��ات، كما  ه��ذه  فضح 
منظمات يتأثر عملها بسبب تبعيتها ألحزاب سياسية، 
وأخرى بسبب مواقف مذهبية، واصفة تلك المنظمات 
والمصداقية  والموضوعية  المهنية  لديها  يكن  لم  بأنها 

لتقف ضد جرائم الحرب في صعدة.
الحقوقية  التغطية  لضعف  آخ��راً  عاماًل  أضافت  كما 
لما كان يجري في صعدة من االنتهاكات، كون صعدة 
النظام  يسمح  ول��م  وم��ح��اص��رة،  مغلقة  منطقة  كانت 

لمنظمات المجتمع المدني بزيارتها.
فيها  شاركت  دول��ي��ة،  كانت  المؤامرة  أن  وكشفت   
األمم المتحدة أيضاً حيث لم تسمح بمناقشة ما يحدث 
في صعدة، مضيفة أن نشاط بعض المنظمات الحقوقي 
وكسر  الدولي،  المدني  المجتمع  نظر  لفت  في  ساهم 

حاجز الصمت المفروض على صعدة.

مطلقة الرصاص الحي عليهم، وقامت بتطويق المستشفى 
العسكري بصنعاء بتعزيزات عسكرية مكثفة.

ال��ش��ام��ي ف��ي وقفة  ال��دك��ت��ور  كما ش���ارك زم���الء 
بإعادة  خاللها  طالبوا  الماضي  الثالثاء  احتجاجية 
القلب  لقسم  رئ��ي��س��ا  عمله  إل���ى  تميم  ال��دك��ت��ور 
التي  حقوقه  جميع  وإعادة  العسكري  بالمستشفى 

سلبت منه.
ال��ج��دي��ر ذك����ره أن ع��ن��اص��ر م��ن االس��ت��خ��ب��ارات 
ال���دك���ت���ور تميم  ب��اخ��ت��ط��اف  ق��ام��ت  ال��ع��س��ك��ري��ة 
إلى  العسكري  المستشفى  في  عمله  من  الشامي 
على  الماضي  األح��د  يوم  العسكرية  االستخبارات 
خلفية مطالبته بحقوقه وحقوق زمالئه، ووقوفه في 

وجه الفساد والمفسدين.

الصعودي وكبار المكلفين كانوا يعترضون 
وزارة  تعتمده  ال��ذي  الضرائب  نظام  على 
بالغازات  األم��ن  ق��وات  فهاجمتهم  المالية 
المسيلة للدموع ما أدى إلى إصابة خمسة 

وعشرين ووفاة ياسين الصعودي.

ال��م��ش��ت��رك إع�����ادة ه��ي��ك��ل��ة ال��ج��ي��ش قبل 
أن هذا  الحوار مؤكًدا  إلى طاولة  الجلوس 
العسكرية  اللجنة  مسؤولية  ه��و  العمل 
ورئيس الجمهورية وحكومة الوفاق حسب 

وصفه..
لدى  استياًء  الق��ت  قحطان  تصريحات 
قطاع واسع من شباب الثورة، الذين أكدوا 
حاولت  وإن  ول���ى،  ق��د  ال��وص��اي��ة  زم��ن  أن 

القوى التقليدية استغفال البعض.

األمريكي في البر اليمني وبشكل أقوى.
الشائعات  أسماها  ما  السامعي  نفى   كما 
من  دعماً  وطنية  وشخصيات  تلقيه  ح��ول 
األك��اذي��ب  تلك  ي���روج  م��ن  متهماً  ال��خ��ارج 
دولة  ب��أن  للسعودية  اإلي��ح��اء  على  بالعمل 
السعودية  فتعمل  بالوجود  تنافسها  أخ��رى 
التي  والمساعدات  المعونات  زي��ادة  على 
ي��ع��رف��ه��ا ال��ج��م��ي��ع وع��ل��ى زي����ادة ال��روات��ب 
في  شخصية  ألف   )40( من  ألكثر  الشهرية 

اليمن.
قال  الوطنية  القوى  مع  التنسيق  وحول   

السامعي: 
معهم كقوى  ننسق  لنا  إخ��وان  الحوثيون 
وطنية تحررت وخرجت منذ أكثر من  )8( 
سنوات ضد الظلم ومؤمنة بالثورة السلمية 
مؤمنة  أيضاً  وهي  اآلن،  حتى  صامدة  وهي 
في  الوطنية  وبالشراكة  المدنية  بالدولة 
السلطة والثروة لكل أبناء اليمن من المهرة 

وحتى صعدة.

اضحك مع آخر نكات الليبراليين الُجدد 

قابل  دول���ي  م��ص��اف  إل��ى  ال��ص��راع  بمجرى  الحوثيون  ي��دف��ع  فيما   
للفهم؛عبر شعار »الموت ألمريكا.. الموت إلسرائيل..« تسعى أكثريُة 
توطين  إلى  فاضحة  اليمنيين بصورة  والصحفيين  الُكتَّاب  النخبة من 
وتسليحه  َمْذَهَبِته  عبر  له  والتأصيل  المحلية  التربة  في  الصراع  هذا 
مصحف  م��ن  المستمدة  الدينية  ال��ت��أوي��الت  م��ن  ناسفة  ب��أح��زم��ة 

نيوليبرالي إمبريالي مزيَّف!. 
يطرح أحد الليبراليين الُجدد بنبرة ملتاعة فكرة »تسليح الشوافع«؛ 
فقد أضحى خيار كهذا – في رأيه – ضرورة ال َحَرَج من المكاشفة بها 
عي الُمسلَّح«، وهي ذات المخاوف  إزاَء »الخطر الحوثي الشيعي التوسُّ
في  »صالح«؛  خطابات  بها  َزِخ��رت  لطالما  التي  عاة  الُمدَّ المسرحية 
َمعرِض استعداء وتعبئة محافظات الوسط والجنوب ضد صعدة خالل 
ست حروب عدوانية سافرة، التزال مستمرة اليوم كَترِكٍة من الثوابت 
اإلص��الح«  ع  »تجمُّ عاتق  على  مباشرة  الرياض  وَضعْتها  وااللتزامات 

بموجب مبادرة إجهاض الثورة. 
المذهبي  جال  والسِّ التراشق  وح��ل  إل��ى  الحوثي  إع��الم  ينزلق  لم 
الطائفي الذي لم َتُكفَّ محاوالت استدراجه إليه، رغم عشرة أعوام 
ويبدو  الجائرة،  والمحاكمات  واالعتقاالت  العسكري  العدوان  من 
من ذي  أكثر   – أصبح  القبيل،  هذا  من  ق��ذرة  لسجاالت  انزالقه  أن 
مصداقية  مسحة  إضفاء  تريد  لسلطٍة  بالنسبة  ة  ُمِلحَّ حاجة   – قبل 
على خطاب تلفيقي بذيء بات فاضح االهتراء والهشاشة، حتى مع 
خضوعه لسلسلة من جراحات التجميل على أيدي نخبة من الُكتَّاب 
الليبراليين الُجدد المدّججين بحداثة زائفة تطفح بفوقيٍة مقيتة لدى 

تناولهم صعدة والحوثيين. 
متخمين بوهم ِإجالة النظر من أعلى ُشرفة بين شرفات القرن الحادي 
البدائية  في  وُموغلة  سحيقة  بقعة  يعتقدونه  عما  يكتبون  والعشرين 

اسمها صعدة! 
ج – فقط - أن يستسلموا لَضالل الشعور بأنهم يقفون في  ذَّ يمكن للسُّ
ُبْرَجي  الطابق األخير من  العصر حين يقفون على سطح  سدرة منتهى 
المكان  في  وقفُت  حين  لكنني  الرياض،  في  الفيصلية«  أو  »المملكة 
ِخناق  بحجم   - فقط   - شعرُت   2008 ع��ام  للرياض  زي��ارة  ذات  نفسه 

الصحراء الشاسع المضروب حول أحالمنا في الخالص كيمنيين. 
فيما كنت – خالل زيارتين قصيرتين لصعدة – قادراً على مشاهدة 
مة وُسُحِب رمال العدوان  ِإنساٍن يبزغ من تحت أنقاض المنازل الُمَهدَّ
إنسان  َبريَّة..  الفطرة َكَزهرٍة  وسليم  وحقيقياً  نقياً  والكثيفة  المتحركة 
فُتقابله  المذاهب،  خناق  خارج  اآلخرين  لعناق  نظيفتين  يدين  يمدُّ 
أكثرية النخبة بمقاصل الكراهية والتشكيك والبذاءة وخبث الطويَّة!. 
الخارطة  مساحة  أرى  أن  على  ق���ادراً  كنت   – فقط   – صعدة  م��ن 
َنَهَش جذام سلطة »وكالء نْجد« معظم أطرافه وأباحوا  لبلد  النفسية 

جْذَعه للديدان. 
حملُت أضاميم شعر وُحب وَترَكُتها تفوح وسط قاعة مكتظة بقلوب 
صعداوية فسيحة وُمْشَرعة للتواصل، لم ُيزكم بارود الحرب أحاسيسها، 
سوى  منها  الرسمية  المذهبية  »البروبجندا«  وأظافر  أنياب  تنل  ولم 

خدوش في سبيلها للتالشي. 
واغتسلوا من »لوثة  الكريه جانباً  الكاكي  القتل ولباسها  ة  ُعدَّ ضعوا 
غبار  م��ن  متجردين  ص��ع��دة  إل��ى  واذه��ب��وا  ال��م��ج��وس«،  ض��د  الجهاد 
وديانها  خضرة  برموشكم  لتحرثوا  اذه��ب��وا  والتحريض،  الشائعات 

ومدرجاتها الشاسعة من ذرى »مرَّان«. 
د ِبُعَقِد »دماج« وغير الحرب، اذهبوا  اذهبوا لتفعلوا شيئاً غير التزوُّ
بالحقد، اذهبوا لتقرأوا شعراً، ال تعبروا  سوا برئات غير مسكونة  لتتنفَّ
تها مجنزرات »علي محسن وعلي صالح«، وال  إليها المسالك التي َشقَّ

تستعينوا بخارطة مفخَّخة رَسَمْتها خناجرهم الساِديَّة، ارسموا خارطة 
كم كبشر ُخِلقوا ليتعارفوا.  أخرى تخصُّ

المتهم  صعدة  إن��س��ان  خطاب  بين  ال��ف��ارق  تلمسوا  أن  بإمكانكم 
الحداثة  المتمترسين خلف مسوح  بالبداوة والمذهبية وبين خطاب 

مة.  الجدران الُمَهدَّ
يكتب الصعديون على أطالل منازلهم:«هذا الدمار حصيلة العدوان 

األمريكي على اليمن..«. 
شافعي  ع��دوان  الدمار حصيلة  »ه��ذا  أن  السلطة  إع��الم  يؤكد  فيما 
تكم الزيدية الشيعية المستضعفة أيها  سنِّي تعزِّي إبِّي عدني على أَقلِّيَّ

الصعديون!«. 
وعندما انفجرت سيارتان مفخختان في موكب تشييع جنازة السيد 
المصدر  ح  صرَّ والجرحى،  القتلى  عشرات  مخلفًة  الحوثي،  بدرالدين 
الحادث  أن  ودولية  محلية  إعالم  وسيلة  من  ألكثر  المسؤول  األمني 
يأتي »على خلفية صراع شيعي – سني«، بينما أشار الحوثيون بأصابع 

االتهام إلى »أمريكا وإسرائيل«. 
بعض  خجل  الرسمي  المصدر  وانحطاط  َقزامة  تثير  أن  عن  وعوضاً 
النخبة وسخطها، أثار رقيُّ وحصافة التناول الحوثي للحادث اإلرهابي 
ضحكها وسخريتها، كما لو أن أمريكا منزهة وفوق الشبهات وما ترتكبه 

من جرائم علنية في أبين وأرحب يدخل في باب السياحة!. 
إنه لمن المؤسف أن متاريس الُفرقة المذهبية والطائفية والمناطقية - 
التي كان متوقَّعاً أن تنسفها الثورة باعتبارها »المتاريس« قاعدة الحكم 
الصلبة لسلطة بال مشروع و ال مشروعية – ُتعاود اليوم انتشارها بوقاحة 
تحت مظلة الثورة وباسمها؛ مشفوعًة بتصفيق جوقٍة لئيمة من التنابل 

وقارعي األجراس وَحَملة الشمعدانات العاملين بنظام الدفع الُمسبق. 
ليس خافياً أن تعز – وتعز تحديداً – تتعرض اليوم لعدوان بشع في 
تقوده جوقة مقاصل  تملكه؛ عدوان  ما  أثمن  باعتباره  ِنها  وتمدُّ وعيها 
والمذعورة من قدرتها على  المدينة  بيقظة  المتربصة  االنعزالي  الفرز 

معاودة الوثب صوب أُفق يليق بها وُيمثِّل مضمار فاعليتها الرَّحب. 
أنجزت آلة العدوان العسكري هدفها في تعز بتمكين الَبَرص الجهوي 
من االنتشار على نطاق أوسع من ذي قبل باسم »الدفاع عن المدينة«، 
»الجمهورية« كرافعة  تبرز صحيفة  إعالمي  لعدوان  الراية  سلَّمت  ثم 
رئيسة فيه، بعد أن أشرعت كواليسها وصفحاتها »لعكفة آل األحمر« 

وتحولت إلى ثكنة متقدمة للفرقة األولى مدرع، باسم الثورة. 
كانت تعز قد وضعت أقدامها في »11فبراير« العام الفائت على الدرب 
الدولة  في سبيل مشروع  النضال  أحالمها؛ درب  إلى  الُمؤدي  الصواب 
عسَكَرة  على  السلطة  َعِملت  المسار  هذا  عن  بها  ولالنحراف  المدنية، 
َمْذَهَبُتها  اليوم  القبيح ذاته، تجري  للسيناريو  وامتداداً  المدينة جهوياً 

ودْفُعها لالنتحار خارج نطاق فاعليتها، وفي معركة ليست معركتها. 
يرفعه  ال��ذي  والبعبع  الهشة  الذريعة  هي  تعز«  »تشييع  خرافة  إن 
جوقة مقاصل الفرز االنعزالي لتبرير خنق المدينة في خانة »شافعيتها« 
نْجد«  »وكالء  حظائر  في  االنخراط  على  وحثها  »لمواطنتها«،  كبديل 
بأْسرِه شماالً ووسطاً  البلد  القذرة ضد  كوقود بشري مجاني لحروبهم 

َدة لملوك البترودوالر.  وجنوباً...وضد ُفَرِص نهوضه الُمَهدِّ
التاريخية،  المراحل  في كل  السعودي كان  النظام  أن  في  جدال  ا 
ه أمريكياً ضد أحالم اليمنيين  واليزال بلدوزر الدهس الممنهج والُمَوجَّ
يٍة إزاء الجوار النفطي؛ دولة تمتلك القدرة  في دولة حديثة تتمتع ِبِندِّ
لَقطَّارِة  االرتهان  عن  بمعزل  للنهوض  وتسخيرها  طاقاتها  إدارة  على 

المعونات الخليجية الُمهينة لسيادتها وآلدمية شعبها!. 
ال أتصور أن ثورة عربية حقيقية يمكن أن تربطها عالقة وئام مع توابع 
اإلدارة األمريكية في المنطقة، إال في حال لم تكن ثورة باألساس أو كان 

هذا الوئام تكتيكياً ال أكثر..! 
كانت هذه الرؤية إزاء أمريكا وتوابعها هي رؤية اليسار والقوميين، 
ر، بحيث يدعو لمراجعتها  حتى زمٍن قريب، وال أظن أن شيئاً جوهرياً َتغيَّ
ها ُمرهفاً  واالنقالب عليها كلياً، عدا أن قيادة هذين التيارين صار ِحسُّ
القومية  الثوابت  داخل  العداء  أمريكا  ُيناصب  بشعار  يق  الضِّ لدرجة 
على  المحسوبين  بعض  ج  يتحرَّ ال  ذلك  م��وازاة  وفي  ذاتها،  والثقافية 

التيارين اآلنفين من الدعوة »لتسليح الشوافع«. 
إي��ران  ض��د  أم  اليمنية؟  ص��ع��دة  ؟!..ض���د  م��ن  ض��د  تسليحهم؟!.. 

المسلحة نووياً؟! رغم أنوف الُخوار والعجز العربي..

        تتمات * تتمات * تتمات * تتمات * تتمات

أنصار الله ثورة مستمرة، وصمود في وجه التضليل!

تسليح الشوافع.....! 

}-|  محمد فرج جسار   |-{

}-|  صاح الدين الدكاك   |-{

الحوثي  الدين  بدر  حسين  للسيد  القرآنية  المسيرة  شكلت 
رضوان الله تعالى عليه نقطة التحول األهم ألتباع مدرسة آل 
محمد صلوات الله عليهم في اليمن المعاصر، حيث نقلتهم 
إال  حوله  من  مايجري  بكل  العابئ  غير  المترقب  وضعية  من 
صانع  إل��ى  الصغيرة،  بمصالحه  متغير  أي  مساس  بمقدار 
اإلقليمي  المحيط  بل وفي  اليمن فحسب،  ليس في  للحدث 
يدور  ومن  األمريكيين  لدى  القلق  حالة  يفسر  ما  وهذا  أيضاً، 
المتوقع  غير  الصعود  من  وخارجها  اليمن  داخ��ل  فلكهم  في 

والمستمر للسائرين في ركاب هذه المسيرة.
عليه  ال��ل��ه  س��الم  السيد حسين  بها  ق��ام  ال��ت��ي  ال��ث��ورة  ه��ذه 
بأتباع  انتقلت  الزيدية  المدرسة  داخل  ركابه  في  والسائرون 
هذه المدرسة من الماضي إلى الحاضر، ومن انتظار المخلص 
إلى صناعة الخالص، ومن اجترار مناهج اآلخرين في الخطاب 
والتي  طوياًل،  غيبت  التي  للذات  االعتبار  إعادة  إلى  الديني 

كان القرآن دائماً الركيزة األساس لمنهجها.
محمود  أم��ر  والجدلية  المعرفية  المناهج  تنوع  أن  صحيح 
ال��ذات،  طمس  إل��ى  أدى  ما  إذا  التنوع  ه��ذا  لكن  ومطلوب، 
منقسمة  حولها،  من  المتغيرات  تجاه  سلبية  ذوات  وتكوين 
فيما بينها، ومن ثم ضعيفة كنتيجة طبيعية النقسامها، فإن 

هو  بالضبط  وهذا  ومرفوض،  مذموم  تنوع  يكون  التنوع  هذا 
فقط  وليس  مكوناته،  بكل  اليوم  اليمن  يعيشه  ال��ذي  الحال 

أتباع مدرسة أعالم الهدى صلوات الله عليهم.
القرآنية  عليه  الله  رض��وان  حسين  السيد  ث��ورة  أع��ادت  لقد 
الصراع  إنتاج  إعادة  لكل محاوالت  للذات، وتصدت  االعتبار 
الهيمنة  مشاريع  لمواجهة   اهتمامها  كل  وكرست  البيني، 
األمريكية واإلسرائيلية ومسوقيها أياً كانوا، وأياً كانت العناوين 
دينية  عناوين  سواء كانت  المشاريع،  هذه  بها  قدمت  التي 
أو سياسية، ولعل هذا أحد األسباب الرئيسية لحملة تزييف 
الدينية  للقوى  التابعة  اإلعالمية  المنابر  تشنها  التي  الوعي 

والسياسية المرتبطة بالمشروع األمريكي في اليمن.
تلك الحملة التي تستخدم مفردات طائفية ومناطقية وعرقية 
يعلم مروجوها أال صلة لها بالدين وال بالسياسة، كما يعلمون 
 – والعرقي  والمناطقي  الطائفي  خطابهم  مفردات  أي   – أنها 
وثيقة الصلة بمنتجي ومصدري مشروع العم سام في اليمن.

امتداد  هي  والتي  اليوم  الله  ألنصار  القرآنية  المسيرة  إن 
الصعوبات  من  الكثير  ت��ج��اوزت  قد  حسين  السيد  لمسيرة 
بناء  م��ن  وتمكنت  االرت��ه��ان،  ق��وى  وضعتها  التي  وال��ع��وائ��ق 
عالقات وثيقة مع الكثير من مكونات المجتمع اليمني على 

قاعدة الشراكة، والموطنة المتساوية، واحترام التنوع، ورفض 
كل صور الوصاية األجنبية على اليمن، وهو ما ساعد على بروز 
قوة وازنة في المجتمع اليمني ال يمكن القفز عليها أو تجاهل 
محاوالت  وم��ا  اليمن،  مستقبل  رس��م  ف��ي  ودوره���ا  وج��وده��ا 
طريقها  ف��ي  ال��ح��روب  وافتعال  ال��ق��وة  ه��ذه  وإن��ه��اك  تشتيت 
في  ح��دث  وكما  ال��ي��وم،  وحجة  ف��ي ك��ت��اف،  ه��و حاصل  كما 
ما يجري في هذه  القريب، وتضخيم  باألمس  والجوف  دماج 
المناطق، ورفع نبرة الخطاب اإلقصائي المتشنج في مواجهة 
أنصار الله إال تعبير عن حالة اإلرباك وعدم الرضى الناتج عن 
فشل هذه القوى فيما تحيكه من مؤامرات  تهدف إلى ترويض 
اليمن  على  السعودية  األمريكية  بالوصاية  للقبول  المجتمع 
التوازن  لحالة  طبيعية  أخرى كنتيجة  مرة  يتكرر  لن  ما  وهو 

التي تتشكل اليوم في غير مصلحة هذه القوى.
الفتنة  خطاب  وراء  المنساقون  أن  حقاً  له  يؤسف  مما  إن 
سعودية   عباءة  ألبس  وال��ذي  المحيطات  خلف  من  القادم 
لم يتعظوا من دروس حروبهم الست الظالمة وما ازدادوا إال 
استباحوا  التي  المفردات  نفس  على  يراهنون  زالوا  وال  عتوا، 
يزيد األسف  الحرب، وما  الشمال في سنوات  بها محافظات 
يزال  ال  وبصره  وسمعه  قلبه  على  الله  ختم  ممن  البعض  أن 

الداخل  في  اإلن��س  لشياطين  خدمة  نفسه  لتقديم  مستعداً 
يستخدمها  أداة  من  أكثر  ليس  أن��ه  يعي  أن  دون  وال��خ��ارج 
هؤالء إلدخال اليمن في دوامة صراع مفتعل يضعف وحدتها 
ويخلخل مجتمعها ويسقطها في أحضان راعي البقر األمريكي 

لتكون جزءاً من قطيعه في المنطقة.
إن ورقة الفتنة واالستقواء بقوى االستكبار على شركاء الوطن 
ما  وسرعان  الفتن  ومثيرو  الحرائق  مشعلو  يملكه  ما  آخر  هي 
السيئ  فالمكر  بنارها  سيحترق  من  أنهم  ه��ؤالء  سيكتشف 

اليحيق إال بأهله.
وبالمقابل فإنه يحسب لقيادة أنصار الله ممثلة بالسيد عبد 
المرحلة،  ورفضها  الحوثي إدراكها لخطورة  الدين  الملك بدر 
االنجرار والدخول في صراعات جانبية تعمق انقسام المجتمع 
المساومة  لها رفض  بما يخدم مشاريع األعداء، كما يحسب 
اإلساءة في سبيل ذلك، هذا  الثوابت، وتحمل كل صور  على 
الوعي واإلدراك الذي تتمتع به قيادة أنصار الله يساهم بصورة 
كبيرة في إطفاء الحرائق التي يشعلها تجار الحروب، ويفسد 
منسوب  ويرفع  الوطن،  ضد  التآمرية  مشاريعهم  من  الكثير 

الوعي في المجتمع ويقوي لحمته الداخلية.



ن��ص��ف ق����رٍن م��ن االرت����زاق 
ال��وط��ن..  وب��ي��ع  والنخاسة 
ُع���ْم���ر ج��ي��ل��ي��ن اْن��س��ح��ق، 
ون��ص��ف ق���رٍن ض���اع ه���دراً، 
فيه  نبني  أن  يكفي  ك���ان 

حضارة تصل القمر.
بالوطن  يعبثون  وه��م  ق��رن  نصف 
نسيجه،  ويمزقون  أوصاله  يقطِّعون  ومقدراته.. 
دائمة،  وث���ارات  دام��ي��ٍة،  ح��روٍب  ب���أوزار  ويثقلونه 
العمى والحمق.. وطن ملؤوه  وعصبيات يعترشها 
ب��ال��خ��راب وال��ق��ت��ل وال��م��آت��م، وح���زن ب��ال ح���دود.. 
واّدعوا دون حياٍء أو وجٍه من خجل أنهم أهل خير 

وحمية.. حماة حمى وبناة أوطان.
غ���ارق���ون ح��ت��ى رؤوس���ه���م ب���ال���ق���ذارة وال��ع��م��ال��ة، 
وال��ق��وادة  العهر  حد  تبلغ  التي  ه��ذه  عمالة  وأي 

واالنتعال؟!!
تبلغه  لم  ما  بالنذالة  وبلغوا  ة،  الخسَّ ح��دَّ  تآمروا 
من قبل.. قتلوا أبطال اليمن وأحرارها الميامين.. 
المتاع،  حدَّ  وارتهنوا  ثمن،  ببخس  الوطن  رهنوا 
أطفالنا،  والجوع وجوه  والفاقة  الحاجة  وافترست 
من  ينال  ببؤس  شعبنا  أثقلوا  ال��رج��ال..  وب��ط��ون 
بنا  بلغت  حتى  آخ��ر،  لها  ليس  ومعاناة  الحديد، 

القلوب الحناجر.
ن��ص��ف ق���رن م��ن ال��ن��ه��ب ال��ش��ره ل��ث��روات ال��ب��الد 
وغدر  الحرام،  والكسب  المال  واكتناز  والعباد، 

وخيانة تبتلع الضمائر واألوطان.
ع��روش��ه��م ودع��ام��ات  يقيمون  وه���م  ق���رن  ن��ص��ف 
وبقايا  وأشالءنا  أوجاعنا  على  والفخامة  قصورهم 

مما كان وصار »أثراً بعد عين«.
ص��ل��ب��وا ال��ح��ري��ة، وح��ب��س��وا ال���ش���وق، وح��اص��رون��ا 
من  وأحمال  بالقيود  الحالمين  وأثقلوا  بالخوف، 
هشموا  ن��خ��اس��ة..  بسوق  أطفالنا  ب��اع��وا  ج��ب��ال.. 

العراض  وآمالنا  البيضاء  أحالمنا  وصيروا  المرايا 
في  وعسير  وج��ي��زان  نجران  باعوا  وب���دد..  حطام 
غفلة زمن بثمن أبخس من كومة ملح.. باعوا كل 

غال ونفيس بيعة سارق في سوق بوار.
وال��ص��ح��اري  ال��ف��ي��اف��ي  ف��ي  ال��ُغ��رَّ  بأطفالنا  ق��ذف��وا 
يتهددهم  وج��وه��ه��م..  على  يهيمون  ال��ق��اح��الت 
من  يلتمسون  والعطش..  الحر  ويفترسهم  الموت 
البداوة أمل ولو كان من وهم، أو بعٍض من عطٍف 
مفتقد.. أطفال يتوسلون الرجاء من آباط المهربين 

وبيادات حراس الحدود.
مجرمون استباحوا القيم واغتصبوا الطفولة في صحراء 
ليس بها نجدة أو مغيث وضحايا ُكثر مبلغ ذنبهم أنهم 

يبحثون عن رزق حالل ولقمة عيش كريمة.
الواحد منهم مالذاً  الغربة إن وجد  أما شبابنا في 
ظل محكوماً بزمٍن غابٍر وتعيس من بخس اآلدمية 
والكرامة.. زمنا ال زالت تسوده أحكام الرق ونظام 

الكفيل.. إنها يا سادة »مملكة العبيد«.
القمامة  مقالب  في  الحديدة  أبناء  أحرق  من  هم 
األرض  ضربوا  أنهم  بمجرد  مشيط«  »خميس  في 
ومصدر  كريمة  عيش  لقمة  عن  يبحثون  راجلين 

رزق شريف يجلبوه بالكدح وعرق الجبين.
أنذال جلبوا لنا العار.. استقدموا عاهات ونفايات 
مدننا  إلى  والنفط  اللعنة  بالد  من  ومجاعة جنس 
»ال��زواج  رذيلة  ليمارسوا  الجميل،  وريفنا  وقرانا 
العفيفات  ولوثوا  العذارى،  استباحوا  السياحي«.. 
باسم  القاصرات  ال��زه��رات  واغتصبوا  الطاهرات، 
»ال��ل��ه وس��ن��ة رس��ول��ه« وح��ف��ن��ة م��ن م���ال ب��ع��د أن 

استباحوا الوطن نصف قرٍن عرضاً وطوالً.
المطايا  ه���ؤالء  ي��ك��ون  أن  ه���ذا  ب��ع��د  ع��ج��ب  ف��ال 
من  بهم  والُمغرر  العبيد«  »عبيد  من  وأتباعهم 
باإليرانية  يتهموننا  م��ن  ه��م  ال��ي��س��ار«  »حنابلة 

وخيانة األوطان.

 ت��ك��ال��ب��ت ع��ل��ى ال���ث���ورة ال��ط��اه��رة ذئ���اب الليل 
فقط  وهنا  المبادئ،  وتجار  الظالم  وخفافيش 
الثورة  في  ينخر  واالخ��ت��الف  الفرقة  س��وس  ب��دأ 
عند  الثورية  رحالها  لتحط  بالضعف؛  ويصيبها 
لتسلم  خليجية  سياسية  م��ف��اوض��ات  محطة 

للمبادرة وتذعن لها مرغمة.
 عادت األمور إلى الوراء واالختالف بين أطياف 
العمل الثوري، وضاعفت من مشاكل وتعقيدات 
صفقة  بمثابة  كانت  الوفاق  وحكومة  المرحلة، 
تآمرية، حتى وإن كانت جدالً هي الخيار األفضل، 
فقد كانت بمثابة ضربة في صميم العمل الثوري 
واالنقياد  ال��ت��ن��ازالت  م��ن  لمزيد  المجال  فتح 
للحكم األسري وبذل الحصانات، النظام الساب 
استطاع بدهاء سياسي وحنكة بالغة جر األحزاب 
الرئاسية  واالنتخابات  الخليجية  المبادرة  إلى 
ومناصب  كبيرة  إغ��راءات  من  مّثله  وما  طوعاً، 
األحمر  البساط  وف��رش  وزاري��ة  ومحاصصة  عليا 
السبعين  قصر  إل��ى  المشترك  ال��ل��ق��اء  ألح���زاب 

والحكم الذي لم يتحقق شيء منه. 
مشوار البحث عن المناصب واألماكن المرموقة 
الثورة  أص��اب  ال��رؤى  واختالف  العقيم  والجدل 
بالجمود، حتى وصلت األمور واألحوال إلى ماهي 

في  المسبوق  األمني غير  التدهور  اآلن من  عليه 
مختلف محافظات الجمهورية، الفشل السياسي 
واقعاً  األمام صنعت  إلى  والهروب  النصر  وتصنع 
أكثر حلكة وظالماً عّما كان عليه سابقاً، وفتحت 
وال��ق��اع��دة  المسلحة،  ال��ج��م��اع��ات  أم���ام  ال��ب��اب 
لتنهش في أرض الوطن وتلتهم األصقاع والبراري 
وهنا  وغرباً،  شرقاً  وتزحف  المحافظات  وعواصم 
يدق ناقوس الخطر بالتدخل األمريكي عسكرياً في 
اليمن، لن يتوقف مداه على الحرب ضد القاعدة 
بل ربما يذهب إلى أبعد من ذلك بخلق النموذج 
منها،  الب��د  قائمة  حقيقة  األف��غ��ان��ي  أو  ال��ع��راق��ي 
الثوري وضع  الحسم  بديلة عن  وارتضاء خيارات 
وصعبة  خطرة  مستقبلية  خيارات  رهين  الوطن 
مؤخراً  ال��وط��ن  تجر  ق��د  ال��ل��ه،  إال  م��داه��ا  يعلم  ال 
الحروب  لظى  في  عديدة  لسنوات  االنهيار  إلى 
وتصفية  وال��خ��ارج��ي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة  وال��م��واج��ه��ات 
الواحد، وستنشط  النظام  الحسابات بين أقطاب 
وال��ط��وائ��ف  ال��ف��ئ��ات  لمختلف  النائمة  ال��خ��الي��ا 
الدينية المتعصبة لتنصهر في نار الفتنة، ويصبح 

الوطن ساحة حرب عشوآء ال ترحم 

أعلن محمد قحطان خالل هذا األسبوع في مقابلة صحفية مع صحيفة 

انجليزية أن تجمع اإلصالح بصدد الحوار مع الشباب إلخالء الساحات. 

سياسيا  الساحات  لقحط  حزبه  مع  يخطط  قحطان  محمد  أن  نفهم 

مصطلح القحط في العربية يعني الجفاف بمعنى ان الربيع أنتهى .

 وحل زمن القحط ؛ القحط السياسي لمن يمكن خداعهم سياسيا حيث 

أن محمد قحطان يقوم بهذا الدور )القحط( في اللهجة الدارجة يعني 

وال  سياسيا  يهضم  وال  اليقضم  من  الشباب  من  هناك  ولكن  )القضم( 

هل  القحط.  في  قحطان  محمد  بطريقة  الساحات  من  إخراجه  يمكن 

. وال  سيتولى عبد القادر قحطان قحط هؤالء الشباب وقضمهم أمنياً 

عزاء للمراهنيين على أنظمة القحط بكل أشكاله

على  ال��رد  على  أيضاً  العربي  الربيع  وج��اء 
التي كرستها أنظمة  التحديات االقتصادية 
االستبداد لمصلحة القوى الكبرى المهيمنة 
على االقتصاد العالمي عبر الشركات العابرة 
المواد  وتجارة  صناعة  واحتكار  للقارات، 
العربية  الشعوب  تنتجها هذه  التي  األولية 
وليست  الغربية  الشركات  لصالح  ولكنها 

لمصلحة الشعوب.
العربي  الشباب  استفاد  أخرى  ناحية  من   
االتصال  ووسائل  اإلعالمية  التحوالت  من 
ال��ح��دي��ث��ة ال��ت��ي ك��س��رت ح��واج��ز ال��خ��وف 

والسيطرة اإلعالمية لألنظمة .
وف���ي ال��ح��ال��ة ال��ي��م��ن��ي��ة ت��م اح���ت���واء أول��ى 
بإسقاط  طالبت  التي  ال��ث��وري��ة  ال��م��وج��ات 
هم  وأوالده  ال��ن��ظ��ام  رأس  بجعل  ال��ن��ظ��ام 
حكم  التي  رك��ائ��زه  على  واإلب��ق��اء  المشكلة 

عنوان  وتحت  السلطة  في  عاماً  ثالثين  بها 
المعارضة وقوى الثورة . وذلك بهدف إبقاء 
السيطرة األمريكية وبعض دول الجوار على 
اليمن المهم استراتيجياً بموقعه، وألهميته 
في الصراع القادم ضد قوى الممانعة وهذه 
الهيمنة لن تقبل من أي قوى تفرزها الثورة 
أن تغير من معادلتها في الهيمنة والسيطرة 
على اليمن، وهذا يفسر دعمها الالمحدود 
والعسكرية  القبلية  والقوى  النظام  لقوى 
التي تريد أن ترث هذا النظام والتي جاءت 

المبادرة لكي تحقق لها ذلك
السياسية  العلوم  أس��ت��اذة  تقول  ب��دوره��ا، 
ل�»السفير«:  المهدي  رب��اب  القاهرة  ف��ي 
إننا لم نصل بعد إلى آخر مخرجات الربيع 
فنحن  تقييمها،  نستطيع  ل��ك��ي  ال��ع��رب��ي 
إلى  وبالنظر  بعد،  تكتمل  لم  ثورات  بصدد 

المعركة  في هذه  تنظيماً  األكثر  القوى  أن 
وبالنظر  الرجعية،  اإلصالحية  القوى  هي 
للواليات  االستراتيجي  النفوذ  إل��ى  أي��ض��اً 
المتحدة في المنطقة وعامل الدعم المالي 
من السعودية ومنطقة الخليج، فإن تنظيم 
يبدو  المرحلة  هذه  في  جذري  ثوري  إطار 
الثورات  »كل  أن  ترى  لكنها  صعباً«،  أم��راً 
بموجات متعددة،  وتمر  تستغرق سنوات، 
ومن الممكن أن يكون ما حدث خالل الفترة 
الماضية موجة ثورية أولى، قد تتبع خالل 
أخرى  بموجات  المقبلة  القليلة  السنوات 

تتغلب على مجمل هذه الصعوبات«.
لما  وم��درك��ون  ونصره  بالله  واثقون  وألننا 
وليس  بأدواتنا  نستمر  س��وف  حولنا  ي��دور 

ب���أدوات���ه���م ول���ن ت��م��وت 
روح الثورة .

هكذا يجب أن يكون الحوار

هؤالء هم الذين يتهموننا باإليرانية

}-|  صالح السندي    |-{

}-|  علي العماد    |-{

االحتضار السياسي لحكومة الوفاق الوطني نحن متفائلون ألننا مدركون 

abjad2011@gmail.com:ت��س��ت��ق��ب��ل ال��ت��وع��ي��ة ال���ث���وري���ة م��ش��ارك��ات��ك��م واق���راح���ات���ك���م ع��ل��ى ال���ري���د اإلل��������ك��������رون��������ي

ج����اءت ث����ورة ال��رب��ي��ع ال��ع��رب��ي ل��ل��ت��خ��ل��ص م���ن االس���ت���ب���داد ف���ي ال���داخ���ل وم��ن 
ال��ه��ي��م��ن��ة ال���خ���ارج���ي���ة ال���ت���ي دع���م���ت ت���ل���ك األن���ظ���م���ة ال���م���س���ت���ب���دة، وج�����اءت 
ك���ي ت��ت��ب��ن��ى ال��ن��ه��ج ال��دي��م��ق��راط��ي وح���ق���وق اإلن����س����ان ال���ت���ي ت��ن��ع��م ب��ه��ا معظم 
ال��ج��ن��وب��ي��ة أم���ري���ك���ا  ودول  االف���ري���ق���ي���ة  ال�������دول  ف��ي��ه��ا  ب���م���ا  ال���ع���ال���م  دول 

ع�����ن�����دم�����ا ي���س���ي���ط���ر 
ع���ل���ى ال���ن���ف���وس ح��ب 
االس���ت���ح���واذ، ف��إن��ه��ا ت��س��ع��ى ج��اه��دة 
ذلك  سوى  يهمها  وال  السلطة،  على  للحصول 
إلى  يسعى  فإنه  بالتزعم  يتفرد  وم��ن  ش��يء، 
شك  بال  لكنه  المنصب،  على  حرصاً  التسلط، 
ثائرة،  خرجت  أمة  مواجهة  في  نفسه  سيجد 
فمن  ثورتها،  على  ليلتف  الفرصة  له  تترك  ال 
استمر في غبائه فإن غباءه سيرديه، ومن ثم 

ينال ما ناله غيره، وبما أن سلفه كان مسارعاً 
في تولي األمريكان والسعودية وأخواتها؛ ظناً 
منه أنه بحمايتهم سيستمر في الحكم، فأتاه 
من الشعب ما لم يكن يحتسب، وهكذا يكون 
ويتبع  ال��ث��ورة،  على  ال��ي��وم  يلتف  م��ن  مصير 

الخطوات نفسها.
أج��ن��دة سفير  تنفذ  ال��ي��وم  ال��وف��اق   وح��ك��وم��ة 
في  تسارع  اليوم  هي  فها  والسعودية،  أمريكا 
تولي ذلك الشيطان وتقديم التنازالت والسماح 

وطائراتها  ألمريكا 
وكذا السعودية بقتل اليمنيين من خالل تجنيد 
الصوماليين واألحباش والسعوديين  الكثير من 
وغيرهم وتزج بهم في قتال الحوثيين، متناسية 
على  التصرفات  هذه  مثل  تستنكر  كانت  أنها 
اليوم،  أصبحت شريكته  الذي  السابق،  الحكم 
الشعب  كرامة  ال��وف��اق  حكومة  باعت  فكيف 
بمساندة  وقبلت  السلطة،  تقاسم  أج��ل  م��ن 
خالل  من  األع��راض  تباع  ال  وحتى  لها،  أمريكا 

سماحها بدخول المارنز اليمن، وبناء سجن أبي 
غريب في اليمن، فإنني أدعو أبناء الشعب بال 
إثره جميع  على  تحل  حوار شامل  إلى  استثناء 
الخالفات، بعيداً عن إمالءات السفير األمريكي 
إال  بالثورة  قمنا  فما  والمسلمين،  اإلسالم  عدو 
الرئيس  ك��ان  وإذا  وعمالئها،  أمريكا  إلس��ق��اط 
السابق قد أُسقط بيد الشعب؛ ألنه عميل، وهذا 
الشعب الغيور وصاحب الحمية واإلباء والنخوة 
سيبقي  ه��ل  بطشه،  ال��ش��دي��د  نفسه  ال��ع��زي��زة 
والثوار  واألمة  للشعب  الخائنة  الحكومة  هذه 
أبناء شعبنا  الثورة، فالحوار بين  والملتفة على 
يجب أن يدار، وأن يرتب له سريعاً، وأن يكون 
على أسس: أهمها أن يكون الحوار وطنياً ، وأن 
بالعمالة،  تتلطخ  لم  شريفة  وطنية  بأياٍد  يصاغ 

وأن  الخليج،  دول  أو  أمريكا  سفير  بيد  وليس 
تدرس التدخالت الخارجية، وإيجاد الحل في 

إطار تحرك موحد، وبكل الوسائل الممكنة.
تدهور  في ظل   � ولكن  العنف،  إلى  أدعو  ال  أنا   
غير  السلطة  وت���ن���ازالت  ال��وط��ن  ف��ي  األوض����اع 
نوايا  س��وء  على  الموحية  وال��ب��وادر  الشرعية، 
الحوار   � اليمن  لدخول  وتمهيدهم  األمريكيين، 
يتطلب منا أن نقف صفاً واحداً ضد التدخالت 
السعوأمريكية، وأن يتدارس فيه أبناء شعبنا كل 
القضايا الوطنية للخروج بحلول عملية، وتطبيقها 
على الواقع، وإال ف�))إن الله ال يغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم((  كما أدعو المسارعين إلى 
تولي أمريكا إلى التوقف عن توليهم، وأقول لهم 

إذا لم يكن لكم دين فكونوا أحراراً

}-|  ناصر صالح جبران    |-{

}-|  أحمد سيف حاشد    |-{

البسط على الجامعات!!

قحط الثورة !

الخاصة  اليمنية  الجامعة  في  المساهمون  األساتذة  من  عدد  شكا 

التي  الخاصة  جامعتهم  على  صالح  محسن  علي  الجنرال  بسط  من 

أنشئوها في التسعينيات..

إذ بات يمتلك  أسهماً في الجامعة اليمنية يفوق عددها ما يمتلكه 

ثالثة  من  بأكثر  تقدر  اآلخ��ري��ن،  والمالك  المؤسسين  أعضائها  كل 

ابنه، فيما أساتذة مؤسسون ال يتجاوز ما  وتسعين ألف سهم باسم 

يمتلكه كثير منهم مائتي سهم!!

الجامعة  مبنى  تشييد  تم  التي  باألرضية  المشاركة  بذريعة  وذل��ك 

عليها في شارع الخمسين بحده..

اليمنية  الجامعة  أن  التدريس  هيئة  أعضاء  من  المساهمون  وأكد 

تعليمية  رسالة  تقديم  األول:  لغرضين:  أسسوها  تعليمة  مؤسسة 

أكثر جودة، والثاني: تحقيق عائد ربح بسيط يساعدهم على شظف 

العيش..

ولكن جاء )محسن( ليصادر األرباح ويبتلع أسهم الجامعة.. 

قد يتسائل البعض: لماذا يستثمر محسن في التعليم؟

لكنهم لن يتسائلوا من أين له تلك األرضية.. والسبب معروف...


