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ملتقى الطالب الجامعي يؤكد تمسكه بحقوق الطالب المشروعة

شباب الصمود : نعلن تضامنا الكامل مع الناشط الوطني الجسور 
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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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وأفادت المصادر أن السفارة تمكنت مؤخرا 
دوالر   200 براتب  يمنيا  150شابا  تجنيد  من 

العمل  ه��ذا  أن  هنا  ب��ال��ذك��ر  ال��ج��دي��ر  شهريا 
والتدخالت  األعمال  من  سلسلة  ضمن  يأتي 

اليمني  السافرة للسفارة األمريكية في الشأن 
قبل  م��ن  ف��ي ض��ل صمت مطبق  تأتي  وأي��ض��ا 
في  ارتهنت  التي  بالوفاق  يسمى  ما  حكومة 
قراراتها لتوجهات السفارة األمريكية، التوعية 
إلى  الماضي  األسبوع  أشارت  كانت  الثورية 
خالل  من  الشباب  بعض  وتجنيد  استجالب 

مئات  تدريب  على  اإلنمائية  المراكز  بعض 
إلجراء  ضخمة  امكانيات  وإعطائهم  الشباب 
احصائيات دقيقة عن المجتمع اليمني، وفي 
حكومة  في  والرياضة  الشباب  لوزير  تصريح 
األم��ري��ك��ي  بالسفير  ل��ق��اءه  خ���الل  ال��س��ب��ت 
األربعاء الماضي: اللقاء الذي سينظم بالتعاون 

مع الوكالة االمريكية نهاية شهر إبريل الحالي 
ستتضمن دعوة للحوار الوطني بين الشباب، 
هذا وقد لقيت هذه التصريحات وقد لقيت 
داخ��ل  واس��ع��اً  اس��ت��ي��اًء شعبياً  ه��ذه األخ��ب��ار 

وميادين  س��اح��ات 
ال��������ث��������ورة ال����ت����ي 

الشمالية  المحافظات  من  العديد  أُحيت 
من    ال���دروس  مستلهمين  الشهيد،  أس��ب��وع 
رسموا  ال��ذي��ن  العظماء  ال��ش��ه��داء  ذك��ري��ات 
العيش   خطوط  لإلنسانية  الطاهرة  بدمائهم 

إلى  التغيير  يستطيع  وكيف  وع��زة،  بكرامة 
سقوطه  إل���ى  ذل���ك  أدى  وإن  ح��ت��ى  األف��ض��ل 
يوم  فجر  انبثق  إن  فما   سبيل،  في  شهيداً 
الخميس الماضي ) الموافق 13 جماد أول لعام 

1433ه�( حتى كانت عدة محافظات شمالية 
على موعد مع إحياء الذكرى السنوية الرابعة 
للشهيد حيث شهدت هذه المحافظات اليوم  
أولى فعاليات أسبوع الشهيد المتمثلة بزيارة 
الرمزية لهم،  الهدايا  عوائل الشهداء وتقديم 
كما  تم فتح معارض كبيرة وضعت بداخلها 

لكل  جميلة  ص��ور 
ال���ش���ه���داء ال��ذي��ن 

ف��ف��ي األح�����د ال���م���اض���ي خ��رج 
طالب جامعة صنعاء في مظاهرة 
الجامعي  الحرم  جابت  حاشدة 
فالهندسة  اإلع��الم  بكلية  م���روراً 
وفي  الجامعة  رئاسة  إل��ى  وص��والً 
)اهتف  شعارات  رددوا  المسيرة 
يا طالب وتحرر، جامعتي ليست 
ل��ل��ع��س��ك��ر()ق��ررن��ا ن��ح��ن ال��ط��الب 
األبواب()بالتوالي  خلف  العسكر 
الموازي(  رسوم  يسقط  والتوازي 
)ال  عليها  كتبوا  الفتات  ورف��ع��وا 
لعسكرة الجامعة ()أعيدوا للحرم 
الجامعي قدسيته()احتل العسكر 
مساكننا فهل من مخيمات لجوء 
للطالب()معاً إليجاد حلول عادلة 
الموازي(  النظام  لمشكلة  وجادة 
وقد نفذ المشاركون في المسيرة 

وق��ف��ة اح��ت��ج��اج��ي��ة أم����ام رئ��اس��ة 
ج��ام��ع��ة ص���ن���ع���اء، وف����ي خ��ت��ام 
ملتقى  عن  بيان  ص��در  المسيرة 
ال��ط��ال��ب ال��ج��ام��ع��ي ج����اء ف��ي��ه: 
وإيماناً  بمسؤوليتنا  استشعاراً 
ب��واج��ب ال��ط��ال��ب ال��ج��ام��ع��ي في 
على  والحفاظ  بحقوقه  المطالبة 
مقدساته التعليمية؛ فإننا طالب 
وصل  ما  نستنكر  صنعاء  جامعة 
في  الجامعي  التعليم  ح��ال  إليه 
بالدنا وخاصة جامعة صنعاء التي 
بمستقبٍل  اس��ت��ش��راف��اً  قصدناها 
لما  وذل��ك  وللمجتمع،  لنا،  واع��د 
بلدان  ف��ي  الجامعات  ب��ه  تسهم 
األم��م. نهضة  طريق  على  العالم 

وك�����ان االت����ح����اد ال���زراع���ي 
أع��ض��اءه  دع��ا  بالمحافظتين 
إلى إيقاف المعدات الزراعية 
ناقالت،  حصادات،  )حراثات، 
شيوالت( على الخطوط العامة 
بين المحافظتين والمديريات 
لمدة ساعة كاملة في العاشرة 
احتجاجاً  الثالثاء  صباح  م��ن 
ع��ل��ى ال����ق����رار ال�����ذي وص��ف 
بالقاتل وغير محمود العواقب 

على الوطن والمواطن.
واعتبر اتحاد مزارعي مأرب 
والجوف قرار رفع سعر الديزل 
بنسبة 100% قرار هدم للزراعة 
مظاهرة  أعضائه  تنظيم  معلناً 
غاضبة تحمل األشجار المثمرة 
ال��س��ب��ت تنطلق  ص��ب��اح  غ��د 
م���ن م��ص��ن��ع ع���ذب���ان وح��ت��ى 
كما  م���أرب.  محافظة  مبنى 

العديد  استهجن 
م���ن ال��م��واط��ن��ي��ن 

ت��ص��ري��ح��ات  ال��وس��ائ��ل 
للتجمع  ال��ت��اب��ع��ة  اإلع��الم��ي��ة 
تحاول  التي  لإلصالح  اليمني 
ت��ض��ل��ي��ل ال���م���واط���ن  ف���ي ظل 
ال����ث����ورة  ال���م���ب���ارك���ة وش���رح 
التي صرحت  الجرعة،  فضائل 
ب��ه��إ، وات��ح��ف��ت��ن��ا ب��ال��ق��ول ب��أن 
اإلص���الح���ات ال��ح��ك��وم��ي��ة في 
أس���ع���ار ال��ن��ف��ط س��ت��ح��د من 
أن  بعد  وال��ت��ه��ري��ب،  ال��ف��س��اد 
كانوا باألمس يزعقون بأن هذه 

التبريرات فاشلة.
ك��م��ا ن��ظ��م ج��م��ع غ��ف��ي��ر من 
ثوار شبوة  وقفة أمام مكتب 
على   اح��ت��ج��اج��اً  بعتق  النفط 

األوس��ط«  ل�»الشرق  البنتاغون  في  مسؤول  وق��ال 
إن »ه���ذه واح����دة م��ن ت��ح��رك��ات روت��ي��ن��ي��ة، حسب 
بيان كانت  إلى  وأشار  المنطقة«.  في  استراتيجيتنا 
أص��درت��ه ق��ي��ادة األس��ط��ول األم��ي��رك��ي ال��خ��ام��س في 
أفغانستان  بحرب  صلة  لها  التحركات  بأن  البحرين 
وب��ال��ق��راص��ن��ة ال��ص��وم��ال��ي��ي��ن. ون��ف��ى ال��م��س��ؤول أن 
واكتفى  إي��ران.  مع  العالقات  بتوتر  صلة  للتحركات 

أهمية  له  الخليج  إلى  »إنتربرايز«  دخول  إن  بالقول 
ألنها  الطائرات  لحاملة  جولة  آخ��ر  ه��ذه  ألن  خاصة 
إنه  سوف تتوقف عن العمل مع نهاية السنة. وقال 
قبل خمسين سنة، بدأت »إنتربرايز« العمل انطالقاً 
من قاعدتها في نورفولك )والية فرجينيا(، التي ستعود 

المهمة  بعد  نهائياً  إليها 
ال��ح��ال��ي��ة ف���ي ال��خ��ل��ي��ج.

وذلك بعد أن وقف أمامهم بكل جرأة وشجاعة 
من  ارح��ل��وا  وق���ال:  ح��ارت��ه،  م��ن  مغادرتهم  طالباً 
وب��ارودك��م،  متارسكم  رائحة  نطق  نعد  فلم  هنا 
عليه  انهالوا  أن  إال  الفرقة،  بالطجة  من  فما كان 

بأعقاب البنادق في موقف يكشف للعالم  ضرباً 
ما يحدث في بالدنا من انتهاكات سافرة لحرية 

اإلن����س����ان وح��ق��وق��ه 
وعزته وكرامته. كما 
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السفارة األمريكية تجند شباب يمنيين مباشرة لحماية سفارتها، وصمت متوقع من حكومة السبت، ودعوات ثورية إلسقاط الوصاية األمريكية
الشباب  بتجنيد  تقوم  األمريكية  السفارة  أن  صنعاء  العاصمة  في  مطلعة  مصادر  كشفت 
حول  بنشرهم  ت��ق��وم  ث��م  وم��ن  وتدريبهم  بتسليحهم  ت��ق��وم  حيث  لعمل  ع��ن  العاطلين 
األمريكيين الجنود  من  ل��آالف  م��أوى  أصبح  ال��ذي  شيراتون  وفندق  األمريكية  السفارة 

سبيل   في  الله،  سبيل  في  الزكية  دم��اءه��م  قدموا  الذين  للشهداء  وف��اًء 
ت��ح��ري��ر ال��وط��ن م��ن ال��ط��غ��اة وال��ف��اس��دي��ن وت��ح��ري��ر ال��وط��ن م��ن هيمنة 
الشعوب وم��ص��ي��ر  ب���ق���رارات  وت��ح��ك��م��وا  ال���ث���روات  ن��ه��ب��وا  ال��ذي��ن  المستكبرين 

العمل الثوري في جامعة صنعاء يؤكد استمراره 
في المطالبة بحقوق الطالب المشروعة، ويرفض 
مبرر أي  أو  عنوان  أي  تحت  الوصاية  ممارسة 

اس���ت���م���راراً ل��رف��ض��ه��م ق����رار ح��ك��وم��ة ال��س��ب��ت ف���ي رف����ع ال��م��ش��ت��ق��ات 
وقفة  وال��ج��وف  م���أرب  بمحافظتي  ال��زراع��ي  االت��ح��اد  نظم  النفطية، 
برفع  السبت   حكومة  لقرار  استنكاراً  الماضي   الثالثاء  احتجاجية 
.%100 بنسبة  ال���دي���زل  م����ادة  وخ��اص��ة  النفطية  ال��م��ش��ت��ق��ات  س��ع��ر 

تسعى أمريكا الحتالل الشعوب العربية والتحكم بمصيرها أكثر في ظل صمت عربي مطبق، 
االثنين الماضي صرحت البحرية األمريكية بنشرها لثاني حاملة طائرات في منطقة الخليج العربي.. تظاهرة حاشدة تطالب بإخراج  الثكنات العسكرية من الحرم الجامعي

مزارعو مأرب والجوف ينظمون وقفة احتجاجية تنديداً بجرعة حكومة السبت 
مليشيات الفرقة األولى مدرع تعتدي على األستاذ المناضل محمد المقالح

البحرية األمريكية تنشر للمرة األولى حاملتين للطائرات في الخليج العربي

ف���ي  بيت���ه  أم���ام  الماض���ي  الس���بت  المقال���ح  محم���د  محم���د  المناض���ل  األس���تاذ  تع���رض 
م���درع، األول���ى  الفرق���ة  مليش���يات  قب���ل  م���ن  وجب���ان   غ���ادر  العت���داء  صنع���اء  العاصم���ة 

  القاعدة.. وتحويل الجنوب إلى ساحة للصراعات
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حشود جماهيرية تحيي فعاليات أسبوع الشهيد

}-|  جامعة صنعاء |-{



2 }-|   العدد ) 54 (   |-{     }-|   الجمعة 22 جمادى األوىل 1433هـ املوافق 13 / 4 / 2012 م    |-{

ديفيد  التفاقية كامب  رافضة  الجماعة  مصر كانت  ففي 
أن  بعد  ال��ي��وم  لكنها  ب��إس��رائ��ي��ل  االع��ت��راف  تتضمن  ال��ت��ي 
أمسكت بزمام األمور أعلنت التزامها باالتفاقية وغيرها من 
المتحدة  الواليات  أعلنت  وحين  إسرائيل،  مع  االتفاقيات 
أنها في  الجماعة  أعلنت  عزمها تخفيض مساعداتها لمصر 

أن  يعني  مما  االتفاقية  تلك  في  النظر  ستعيد  فعلت  ح��ال 
ضغط  وورقة  لالبتزاز  وسيلة  أصبحت  الفلسطينية  القضية 

لجلب المساعدات.
للرئاسة  الترشح  في  نيتهم  ع��دم  الجماعة  أعلنت  فقد  تماماً 
المصرية وهاهم اليوم يسمون مرشحهم لشغل المنصب المذكور.

مواقفهم  نستذكر  اليمن  في  عنهم  الحديث  يأتي  وحين 
السابقة من نظام صالح فقد وصف اليدومي رئيس التجمع 
اليمني لإلصالح علي صالح بعد انتخابات 2006م بأنه خير 
من يقود اليمن في تلك المرحلة، كما وصف المنظر اإلخواني 
نصر طه مصطفى علي صالح بأنه فوق مستوى أن تناله ألسنة 
والرافضين  لبطشه  المناوئين  يقصد  والمغرضين  الحاقدين 

لفساده وظلمه.
تمارسها  السياسية  التقية  هي  هل  ذل��ك  كل  يعني  م��اذا 
لها  تسنح  حتى  فيها  المتنفذين  أه��داف  لتخفي  الجماعة 

الفرصة لتغير مواقفها السياسية وحتى الدينية والقومية.
فقد التزمت الجماعة بأنها ستلبي مطالب الثوار وستكون 
تبعاً لشباب الثورة ثم صوتت على الحصانة، وأفتى علماؤهم 

بشرعيتها ووجوب االلتزام بها. 
اليمني  للتجمع  العسكري  ال��ج��ن��اح  محسن  علي  ك��ذل��ك   
لإلصالح قال: بأنه سيتخلى عن منصبه في حال رحل علي صالح 
الجماعة في مصر  أعلنت  يتحقق شيء، وكما  ولم  الرئاسة  عن 
الشيخ  أعلن  فقد  للرئاسة  الترشح  في  رغبتهم  عدم  بخصوص 

المناصب  في  زهدهم  عن  إخوانه  عن  وبالنيابة  األحمر  صادق 
الصحف  أحد  في  حميد  الشيخ  أعلن  أشهر  وبعد  الثورة  بعد 

البريطانية عن رغبته في الترشح إذا رغب الشعب في ذلك.
 المواقف الجديدة للجماعة جاءت  نتيجة للمبادرة التي 
التي  المناصب  ف��ي  وأشركتهم  الحكومة  نصف  منحتهم 

تغيرت تلك السياسات ألجلها.
السوفيتي  االت��ح��اد  ضد  للجهاد  تدعو  كانت  فالجماعة 
الخصم األبرز لألمريكيين  في أفغانستان ثم حصلت مؤامرة 
اإلسالمية  البلدان  من  كثيراً  أمريكا  واحتلت  سبتمبر   11
اليمن الحتالله  في  أمريكا  هي  وها  اإلره��اب،  ذريعة  تحت 
وبذات المسمى، ونحن نسأل أين الموقف السابق للجماعة؟ 
الرياض أغلقت باب  التي تمت في  السياسية  التسوية  هل 
الجهاد خاصة بعد أن صرح السفير األمريكي بعمق العالقة 
الحميمية بين الواليات المتحدة والجماعة في الحرب على 
اإلرهاب؟ وإن كان من سبب وجيه لتفسير هذه التناقضات 
أجل  من  التزامات  أي  عن  للتخلي  الجماعة  استعداد  فهو 

المصالح الخاصة إذا واتتها الفرصة لالنقضاض عليها.

والتدوير  التقسيم  خالل  من  الواضح  لكن 
ال��ذي  الجيش  هيكلة  ع��ن  يتكلمون  بأنهم 
أجل  من  وال��ح��زب؛  والفرقة،  العائلة،  يحمي 
التي حققوها خالل  الحفاظ على مكتسباتهم 

أكثر من ثالثة عقود. 
جيش  ق���ادة  لبعض  ال��ج��دي��دة  الترتيبات   
بعض  رب��ه  عبد  فيها  أص���در  وال��ت��ي  العائلة 
ال�����ق�����رارات راع�����ت م��ش��اع��ر ك���ب���ار ال���ق���ادة 
وص��ال��ح(  الطرفين)محسن  م��ن  العسكريين 
عن  الناتجة  العسكرية  الترتيبات  وج���اءت 

الوالءات الجبرية لكال الطرفين بالتساوي.
جيش  بناء  هل  كهذه؟  ق���رارات  فائدة  فما 
وطني يمني إال أحد األهداف الرئيسية للثورة 
ال��ت��ي خ���رج م��ن أج��ل��ه��ا وض��ح��ى ف��ي سبيلها 
الجيش  ألن  إال  الثورة  كانت  وه��ل  الشباب، 
والطغاة،  األصنام  رغبات  تحقق  عصابة  بيد 
وال��ف��اس��دي��ن، ف���أي ق��ائ��د ع��س��ك��ري ي��ري��د أن 
المصفحات  ينهب أرضية ألي مواطن سترى 
يقال  وكما  المقدمة،  في  واألط��ق��م  والجنود 
من  الجيش  مهمة  فحولوا  حراميها،  حاميها 
تخدمهم هم  ع��ص��اب��ات  إل��ى  ال��وط��ن  خ��دم��ة 

قتلوا في سبيل نهب  الجنود  فقط،، فكم من 
اليوم مشروع هيكلة  الفالني،  للفندم  أرضية 
يبقي  أن  يريد  ال��خ��ارج  من  وال��ق��ادم  الجيش 
الجيش على هذه الوضعية، الكل يبني جيشاً 
خاصاً به ال بالوطن، واليوم يقولون لنا يا شباب 
يا ثوار هيكلة الجيش هي نقل القائد الفالني 
رم��وز  نزعل  أن  يمكن  وال  ال��م��وق��ع،  ه��ذا  م��ن 
الرسالة  جيشهم،  فالجيش  األحمرية،  العائلة 
معشر  ل��ن��ا  إي��ص��ال��ه��ا  ال��م��ب��ادرة  أرادت  ال��ت��ي 
عاماً  ثالثين  من  أكثر  لهم  العائلة  الشباب: 
يبنون المليشيات وأنتم أيها الشباب تريدون 
أن  تريدون  ث��وار،  بأنكم  أنفسكم  تصدقوا  أن 
أبعد  هذا  المدنية  والدولة  بالحرية  تحلموا 
األمريكيون  دام  ما  الشمس  عين  من  عليكم 
والسعوديون حاضرين، وقادة اللقاء المشترك 
مستعدون للتفريط بثورتكم، مادام والمبادرة 
وأركان  شركاء  بين  الشباب  خربه  ما  ستصلح 
النظام، اليوم هناك توجهات خطرة لتدمير ما 
تبقى من الجيش واستبداله بمليشيات أكثر 
والء لألشخاص، وأكثر إجراماً وطنية، الخطير 
اليوم ما تناقلته وسائل اإلعالم باعتماد رئيس 

آالف  عشرة  بتجنيد  العائلي  الوفاق  حكومة 
وهنا  محسن،  لعلي  التابعة  المليشيات  من 
من  ثورتنا  كانت  هل  الثورة  شباب  يتساءل 
أجل هذا، وأعتقد أن القوى األخرى ستطالب 
مدنية، هذه  دولة  وقالوا  مليشياتها،  بتجنيد 
المشاريع مشاريع استحمار لنا نحن الشباب، 
وهذه  الحبيب،  الوطن  أبناء  لكل  استحمار 
التي  الخليجية  ل��ل��م��ب��ادرة  طبيعية  نتيجة 
السابق،  النظام  على  للحفاظ  أص��اًل  ج��اءت 
وسعت إلى إنتاجه بطريقة أخرى، وأعتقد أن 
األيام القادمة سنسمع فيها عن مبادرة إلعادة 
العائلة  بين عسكر  المقسمة  العاصمة  توحيد 
تجنيد  ل��م��اذا  أدري  ال  ث��م  ال��م��ش��ائ��خ.  وب��ي��ن 
حكومة  أوكلت  وقد  من؟  ولحماية  وهيكلة؟ 
السبت مهمة الدفاع عن الوطن لألمريكيين، 
-عفواً- وقد أوكل األمريكيون لحكومة السبت 
ما  لنهب  مشاريعهم  وتمرير  جرائمهم  تغطية 
من  تبقى  ما  ومحو  الوطن،  ث��روات  من  تبقى 
اإلباء  تبقى من قيم  اليمنية، وقتل ما  الهوية 
الجيش  هيكلة  كٍل  وعلى  والكرامة،  والحرية 

كلمة حق يراد بها باطل

 م��ا ال���ذي ي��ع��ود ب��ه ح��ص��ار ل���ودر م��ن ف��وائ��د سيجنيها 
المحاصرون، حسب علمي وربما أكون مخطئاً ليس هناك 
أمريكيون في مدينة لودر " أو فيه واحد أمريكي ومش أنا 

داري، والحصار كل هذا عليه".
دعوني أذهب إلى سيناريوا آخر وأقترب فيه من األخوة 
هم  ل��ل��ودر  المحاصرين  إن  وأق���ول  وسهيل،  اإلص���الح  ف��ي 
قاعدة الرئيس صالح ومن إليه، يا ترى ما الذي سيتفيده 
صالح من محاصرة لودر أو محمد صالح األحمر الذي تدور 
وإلى  يسلم  ال  أو  يسلم  في صنعاء  وهي محصورة  معركته 
اللجنة  متحدث  على  والعهدة  السطور  هذه  كتابة  حين 
وسيتم  يسلما  لم  ط��ارق  والفندم  الرجل  ب��أن  العسكرية 
التعامل معهما سلماً أو حرباً وبحسب المتحدث أيضاً فقد 
ألصق بهما صفة التمرد، يا سبحان الله عليه، صفة التمرد 
هذه كانت، وظلت إلى عهد قريب ماركة يسجل بها كل 
اليوم صارت ماركة عامة كل  الله،  منتم إلى حركة أنصار 

واحد يقول للثاني إذا ما أعجبه يا متمرد، وهلم جرا.
أعود لموضوع القاعدة وأجدد التأكيد على أن االحتفاظ 
أصدقاء  بين  حاسمة  تكون  قد  لمواجهة  القاعدة  بورقة 
األمس ناهبي الوطن هي أجدى وبرؤية أبسط عسكري، مع 
أني مش عسكري، وحاصل على إعفاء من خدمة التجنيد.
حقيقة،  مخيف  وهو  آخر،  سيناريوا  لكم  أقول  دعوني 
ولكنه حدث في بلد آخر، وال يمكن استبعاده من قائمة 
قال  البيض  والسعودية، علي سالم  األمريكية  الحسابات 
يكن  لم  الجنوب  بأن  اإلع��الم  لوسائل  تصريح  في  مؤخراً 

تغير،  ال��ذي  فما  للقاعدة،  محبب  ق��دم  بموطىء  يوماً 
عمليات  ستتطور  المنظور  ال��م��دى  ف��ي  ل��ك��م:  س��أق��ول 
القاعدة في الجنوب وسيغدو الجنوب وكأنه بات ملعباً 
المنتصف  خط  في  وتلعب  ش��أت،  متى  تهاجم  للقاعدة 
عنها  ستسألون  األمريكية طبعاً  الضربات  أرادت،  كيفما 

لن تكون بالقدر الذي يؤذي القاعدة.
وم���ع ت��م��دد ن��ف��وذ ال��ق��اع��دة ال��وه��م��ي ك��م��ا أت��ص��وره في 
وتطور  التنمية،  عملية  على  أعبائها  وازدي���اد  الجنوب، 
البلد ستتكفل اآللة اإلعالمية بطرح خيار االنفصال الذي 
العادي للتخلص  سيكون حينها مقبوالً في ذهن المواطن 
نقول  أنفسنا  وسنجد  التنمية،  على  وعبئها  القاعدة  من 

روح يا جنوب بقاعدتك.
يدير  من  لعبة  ولكنها  النظام،  لعبة  ه��ذه  تكون  ال  قد 
الشرقية  تيمور  إقليم  فصل  تم  اللعبة  هذه  بمثل  النظام 
عن أندونيسيا، هل تعتقدون أن المشاكل حينها ستقف، 
السودان،  شقي  بين  القائم  الوضع  إلى  االلتفات  يمكننا 

وكيف تبخرت أحالم السالم.
أتمنى عدم حدوث هذا في اليمن، فالوحدة حبيبة إلى 
قلوبنا، لكن مع وجود نظام كهذا مرتهن بالكامل للخارج، 
ويبتاع ويشترى بالمال، يظن نفسه العباً، وهو في موضع 
وجود  وأيضاً  والخليج،  وال��خ��ارج  ألمريكا  بالنسبة  الكرة 
عناء  أنفسهم  تكليف  و  تفكير  دون  ينساقون  "غ��وغ��اء" 
على  الصادقة  الغيرة  لديهم  ومن  الصادقين  عن  البحث 
حرمة وسيادة واستقاللية الوطن، أجد أن هذا قد يحدث.

المناطق  أغلب  على  الدامي  هجومها  تواصل  زالت  وما 
يذهب  ص��راع  ساحة  إل��ى  بتحويلها  تقوم  فيما  السكانية 
مودية  الجنوب  أب��ن��اء  م��ن  األب��ري��اء  م��ن  الكثير  ضحيتها 
مشردًة  اإلنسانية،  الكوارث  من  الكثير  ومخلفة  بحياتهم، 

أبناء المناطق ليعيشوا في وضع مأساوي وحالة يرثى لها.
ويلحظ أن الطيران األمريكي يكثف هجماته هذه األيام 
على المناطق الجنوبية بذريعة محاربة ما يسمى بالقاعدة 
مخلفة هجماتها الكثير من الضحايا من األطفال والنساء، 
وه���دم ال��م��ن��ازل وت��ش��ري��د س��ك��ان ال��ق��رى وال��م��ن��اط��ق من 
مساكنهم، وهنا تجتمع األهداف التي يسعى إليها كل من 
ما يسمى بالقاعدة والطيران األمريكي مما يجعلنا نتيقن أن 
القاعدة هي صناعة أمريكية تتخذها كذريعة لدخولها إلى 
األراضي اليمنية وشن هجماتها المتكررة تحت هذا المبرر 

التي أكدت أن  المصادر  الوهمي مؤكداً ذلك ما أوضحته 
وتلقوا  األمريكية  الجنسية  يحملون  القاعدة  زعماء  كل 

دراستهم وتعليمهم في أمريكا.
والتبرير  السكوت  ع��دم  فعاًل  علينا  يوجب  م��ا  وه��ذا 
األمريكي  الطيران  به  يقوم  وم��ا  الجنوب  في  يحصل  لما 
اليمنية  األراض��ي  بحق  للسيادة  وانتهاك  سافر  تدخل  من 
الحكومة هي من تطالب  اليمني، ولألسف نرى  والشعب 
بهذه التدخالت وكأنها عاجزة عن أن تواجه من يتسمون 
بالقاعدة التي ليست إال ذريعة مفتعلة من أمريكا الحتالل 
يتدخلون  وه��م  إال  نشعر  ال  بحيث  متدرج  بشكل  البالد 
جهة  أية  على  هجماتهم  ويشنون  وكبيرة  صغيرة  في كل 
أبناء  يتهمونها باإلرهاب في حين أن كل الضحايا هم من 

الشعب اليمني.

مشاعل  رف��ع  من  أول  أن  تتذكر  اليمنية  ال��ث��ورة  الت��زال 
هم  الظلم  وترحيل  الفساد  بإسقاط  مطالبا  وخرج  الحرية 
طالب جامعة صنعاء.. ربما لم يكونوا يدرون أنها ستصبح 
وأصبحوا  فعلوها  أنهم  إال  والفساد  الظلم  ضد  هائلة  ثورة 
ليجعلوا  الساحة  أس��س��وا  ال��ذي��ن  وه��م  ال��ح��ري��ة(..  )ص��ن��اع 
الشهداء  منهم  .سقط  التغيير".  "حاضنة  جامعتهم  من 
والجرحى في سبيل الحرية والعدالة ولكن من المفارقات 
في  والفساد  الظلم  يقاسون  اليوم  نجدهم  أن  المؤسفة 
مطالبين  منه  خرجوا  ال��ذي  المكان  نفس  في  الجامعة.. 
بالحرية.. هؤالء الطالب الذين اتحدث عنهم ليسوا خداما 
هم  -وبكل  مغرضة..  لتوجهات  وال  لطوائف  وال  ألح��زاب 
بساطة- "طالب".. طالب يريدون أن يتحرروا من االبتزاز 

الحزبي االستغاللي الذي لم يقدم أي خدمة للطالب، بل 
اللوائح  يتحرروا من  أن  يريدون  لمصالح قذرة..  يستغلهم 
والقوانين التي صممت خصيصا المعاقبة ومجازاة وضبط 

الطالب فقط!!
التي  جامعتهم  ت��ت��ح��ول  أن  ي��رف��ض��ون  ال��ط��الب  ه���ؤالء 
أصبحت منبع التغيير، تتحول إلى معسكر!!! يرفضون أن 
تتحول جامعتهم إلى خلية حزبية تعمل لصالح أشخاص!! 
جامعته  في  المسموعة  للطالب كلمته  تكون  أن  يريدون 
التي هو جزء منها؛ ذلك ألنهم يدركون تماما أن الجامعة 
لهم  سيكون  الذين  الشباب  الشباب..  ثقافة  مصنع  هي 
دورهم الهمة في المجتمع؛ لذلك يجب أن تتحرر ثقافتهم 

من كل ظلم واستبداد.

تدشين النصب التذكاري لشهداء الكرامة وإحياء يوم األرض 
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}-|  إبراهيم الوادعي    |-{

}-|  ضرار الطيب    |-{
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التقية السياسية

 هيكلة الجيش.. استمرار في إعادة إنتاج النظام 

والعربية  اإلس��الم��ي��ة  القضايا  تجاه  المسلمين  اإلخ���وان  حركة  لسياسة  المتابع  يلحظ 
ع��م��وم��اً وال��م��س��ت��ج��دات ال��ث��وري��ة خ��ص��وص��اً ت��ب��اي��ن��ات واض��ح��ة ب��م��ا ت��ل��ب��ي م��ص��ال��ح أص��ح��اب 

ال��ن��ف��وذ ف��ي��ه��ا، وذل���ك ع��ل��ى ح��س��اب ال��م��ب��ادئ ال��ت��ي ت��دع��و إل��ي��ه��ا ال��ج��م��اع��ة م��م��ا يجعلها ت��ق��ف أم��ام 
أزم���ة أخ��الق��ي��ة ب��ي��ن م��ا ه��و م��ط��ل��وب منها وب��ي��ن م��ا ه��و واق���ع ال ي��رق��ى إل���ى م��س��ت��وى ذل���ك ال��م��ط��ل��وب وال��م��ؤم��ل، 

اليمن، محاصرة  في  األي��ام  هذه  القاعدة  هذا حال  الفعل،  من  والكثير  الحديث عن مؤشرات،  من  قليل 
خاطفاً  ال��ق��اع��دة  فعل  ماضياً ك��ان��ت  أح���د،  حسبان  ف��ي  يكن  ل��م  الجميع ش��يء  أن��ظ��ار  أم���ام  يمنية  مدينة 
على  ال��ج��وار  ف��ي  أمريكية  أساطيل  أو  دول���ة،  ف��ي  وال كأنه  سيطر  حاصر  تقدم  تغير  اآلن  واه���رب"  "اض���رب 
يبتعد  فعلها  مرة  وفي كل  وتفتك،  تهاجم  القاعدة  مجدداً  وأمريكا،  القاعدة  بين  العداء  استحكام  اعتبار 
فأشك، أنا  أما  نسمع،  للقاعدة حسبما  المفترض  العدو  األمريكية  الشركات  النفط حيث  منابع  أكثر عن 

أف���ادت مواق���ع  إخباري���ة ب���أن هناك ما يق���ارب 133 قتي���اًل خلفته���ا الح���رب المفتعلة في 
محافظ���ة أبي���ن لمواجهة ما يس���مى بالقاع���دة في حين أوض���ح الكثير أن ما تس���مى بالقاعدة 
تش���هد توس���ًعا وس���يطرة عل���ى معظ���م المواق���ع العس���كرية ف���ي أبي���ن والمناط���ق األخ���رى 

مشروع هيكلة الجيش تكملة لمشروع الحصانة واالنتخابات الشكلية � مشاريع ظاهرها الرحمة 
وباطنها العذاب، هيكلة الجيش على أي أسس : هل على أسس وطنية، عائلية، أو على أسس تغيير 
عقيدة الجيش لصالح أمريكا كما صرح السفير بلغة األنا) سنعمل(، إذا كان هيكلة الجيش على أسس 
وطنية فالمفترض أن تتفق جميع القوى الوطنية والمكونات الثورية على آلية وطنية يمنية %100

  القاعدة.. وتحويل الجنوب إلى ساحة للصراعات

صيل
تفا

صنعوا الحرية.. وال يزالون سجناء "القاعدة" سيناريو فصل الجنوب
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السفارة األمريكية

حشود جماهيرية

تظاهرة حاشدة

البحرية األمريكية

مزارعو مأرب والجوف

مليشيات الفرقة

تجرعت لفترة طويلة مرارة التالعب بمصيرهم 
المسماة  االستخباراتية  للورقة  التحريك  جراء 
والتشويش  الثورة  الستهداف  ت��ارة  بالقاعدة 
قبل  من  اليمنيين  الستهداف  وأخ��رى  عليها 
طائرات نظام صالح و الطائرات األمريكية التي 
قضى خالل هجماتها عشرات اليمنيين نحبهم 
و انتهكت على خلفيتها سيادتهم حتى صارت 
األمريكية  للطائرات  مرتعاً  اليمنية  األج���واء 
إرس��ال  عن  تعلن  اليوم  هي  وه��ا  طيار،  ب��دون 
ك��وم��ان��دوز  عمليات  لتنفيذ  إض��اف��ي��ة  ب���وارج 

لقوات أمريكية في اليمن.
األمريكي  السفير  إم��س��اك  ي���رون  م��راق��ب��ون 
متزامنة  بورقته،  واللعب  السياسي  الملف 
إطار  في  تأتي  الطائرات  حامالت  إرس��ال  مع 
والمكشوفة  المخادعة  األمريكية  السياسية 
فكل  عملياً  ترجم  م��ا  وه��و  ال��وق��ت،  نفس  ف��ي 
ال���ق���وى ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة وخ���اص���ة ال��م��وق��ع��ة على 
المبادرة األمريكية تغض الطرف عن تحركاتهم 
العسكرية، وتسارع في تقديم الوالء لهم بدون 
تحفظ، بل على العكس تماماً فكل طرف يحاول 
األكثر  وأن��ه  لهم،  خدمة  األكثر  أن��ه  يؤكد  أن 

قدرة على تنفيذ مشاريعهم. 
وقال شباب في ساحات الثورة والتغيير في 
والتحريك  األمريكية  االنتهاكات  إن  اليمن: 
يؤكد  ب��ال��ق��اع��دة  يسمى  م��ا  ل��ورق��ة  المستمر 
على  واالن��ق��ض��اض  اليمن  اح��ت��الل  ف��ي  رغبتها 
باليمن  المتالعب  األمريكي  الدور  وأن  ثورته، 
سياسياً واقتصادياً واستخباراتياً وعسكرياً كان 

أحد أهم أسباب تعثر الثورة.
األمريكية  االنتهاكات  إن  ال��ش��ب��اب:  وق��ال 
الثورة  تعمل  أن  ض��رورة  على  تؤكد  الجديدة 
باتجاه  ال��ث��وري  النشاط  تفعيل  على  اليمنية 
وقال  اليمن،  عن  األمريكية  الوصاية  إسقاط 
أحد شباب الساحة: اليمن الزال بلداً بكراً في 
المعادن والثروات النفطية، ولقد أدرك السيد 
الكبير  التآمر  حجم  الحوثي  بدرالدين  حسين 
على اليمن، وحذر من المشروع التآمري، ودعا 
والسلمي  القرآني  الثقافي  بمشروعه  الشعب 
إلى التنبه والحذر واليقظة، وتحمل المسئولية 
لعبة  أصبحوا  ال��ذي��ن  السياسيين  ع��ن  بعيداً 
استطاع  لقد  لألسف  ولكن  األمريكيين،  بيد 
شعبه،  أبناء  قتل  إلى  النظام  جر  األمريكيون 
ويضيف: على كل وبعد أن أصبحت الواليات 
وبحراً  براً  اليمن  تستبيح  األمريكية  المتحدة 
وضوح،  وبكل  مباشرة  الشباب  وتجند  وج��واً، 
بعد  النظام،  على  السياسية  الوصاية  وتمارس 
الدين  ب��در  حسين  السيد  هل ك��ان  ه��ذا كله، 
ال��ح��وث��ي م��ب��ال��ًغ��ا ف��ي ت��ح��ذي��ره م��ن االح��ت��الل 
إلى  الكل  أدع��و  هنا  وم��ن  ؟!  لليمن  األمريكي 

فال  المشترك،  ال��ع��دو  ض��د  وال��ت��وج��ه  ال��وح��دة 
يمكن أن يقر لنا قرار حتى نقطع عليهم طريق 

التفرقة بين أبناء األمة الواحدة.

ق��دم��وا دم��اءه��م، وب��ذل��وا أرواح��ه��م ف��ي سبيل 
بالديكورات  الصور  تزيين هذه  تم  الله، حيث 
كلها  المعبرة  والالفتات  والمزهريات  والورود 
في  االس��ت��ش��ه��اد  وعظمة  ال��ش��ه��ادة  فضل  ع��ن 
واس��ت��ذالل  وقهر  المستضعفين  نصرة  سبيل 
أبناء  على  شنوا  الذين  الظالمين  المتكبرين 
هذه المحافظات ستة حروب ظالمة ال لشيء 
والنصارى  لليهود  عداوتهم  أعلنوا  أنهم  إال 
عمالئهم،  والية  ونبذوا  وجوههم  في  وصرخوا 
كبيراً  إق��ب��االً  المحافظات  تلك  وشهدت  ه��ذا 
اكتظت  حيث  وكباراً،  صغاراً  األهالي  قبل  من 
ب��ال��زوار  الباكر  الصباح  منذ  ال��م��ع��ارض  ه��ذه 
بمآثر  الجميع  لتذكر  المناسبة  ه��ذه  وت��أت��ي 
أولئك األبطال، وتستلهم الدروس العظيمة من 
النظير،  المنقطع  وصمودهم  وبذلهم  وفائهم 
وتضحياتهم الكبيرة في سبيل الله، والدفاع عن 
والظالمين،  المستكبرين  وردع  المستضعفين، 
وعدواناً  ظلماً  المتتالية  الحروب  شنوا  الذين 
وب��دأت  اإلس��الم��ي��ة.  األم��ة  ألع���داء  واستجابًة 
الفعاليات بافتتاح معارض لصور الشهداء، ثم 
تخلل ذلك فعاليات ثقافية وإنشادية وخطابية 
ع��ب��روا عن  ال��ذي��ن  الشهداء  أب��ن��اء  فيها  ش��ارك 
األقارب،  أغلى  بتقديم  واعتزازهم  افتخارهم، 
القضايا،  أش��رف  يعتبرونها  قضية  في  واألحبة 
لها  المحييون  ق��ام  الفعاليات  تلك  وض��م��ن 
ألسر  الرمزية  بالهدايا  المصحوبة  بالزيارات 
التكافل  روح  ي��ع��زز  بما  وأق��ارب��ه��م،  ال��ش��ه��داء 
االهتمام  إل��ى  المجتمع  وي��ش��د  االج��ت��م��اع��ي 
ال��ش��ه��داء،  وأوالد  ألس��ر  المستمرة  وال��رع��اي��ة 
جمعة  عليها  أطلق  الماضية  الجمعة  مسيرة 
اآلالف  عشرات  فيها  شارك  للشهداء"  "الوفاء 
فقرات  فيها عدة  وألقيت  المحافظة  أبناء  من 
من  شعراء  لعدة  شعرية  ومشاركات  خطابية 
عن  مجملها  في  عبرت  العزة  تعز  ومن  صعدة 
الشهداء  ال��ذي سلكه  ال��درب  ض��رورة مواصلة 
والمتمثل بمواصلة نهج الثورة ورفض العبودية 
أشادت  كما  والمجرمين  للظلمة  واالستسالم 
رسموا  الذين  الشهداء  بعظمة  الفقرات  هذه 
عزيزاً  يعيش  لإلنسان كيف  الطاهرة  بدمائهم 

كريماً ال يظلمه أو يقهره أحد.
وضمن فعاليات أسبوع الشهيد الذي أحيته 
العديد من المحافظات والمديريات الشمالية، 
في  الشهيد  أس��ب��وع  ف��ع��ال��ي��ات  أق��ي��م��ت  ف��ق��د 
صالة  بعد  الفعالية  ب��دأت  صنعاء،  العاصمة 
وذلك  للشهداء  الصور  معرض  بافتتاح  الجمعة 
ف��ي ص��ال��ة األق���م���ار ال��ك��ائ��ن��ة ب��ال��ج��راف، حضر 

العام  والمنسق  المتوكل،  طه  الدكتور  االفتتاح 
وجمع  المداني،  خالد  الصمود  شباب  لحركة 
الشهداء  أهالي  يتقدمهم  المواطنين  من  غفير 
والعديد من الشخصيات االجتماعية، المعرض 
األسبوع،  م��دار  على  األقمار  صالة  في  استمر 
مستقباًل الزوار على  الثالث الفترات) الصباح، 
للنساء،  الثالثاء   يوم  وخصص  الليل(،  المساء، 
الفعالية،  إلحياء  النساء  من  العديد  توافد  فقد 
والقصائد  الكلمات  م��ن  العديد  قدمت  وق��د 
وقد  ه��ذا  المناسبة،  ع��ن  المعبرة  واألن��اش��ي��د 
أق��ي��م��ت ال��ع��دي��د م��ن ال����زي����ارات  إل���ى مقابر 
وتم  الشهداء  أسر  من  العديد  وزيارة  الشهداء، 
مساء  وف��ي  لهم،  والتبريكات  التهاني  تقديم 
في  الشهيد   أسبوع  فعاليات  ختمت  األربعاء 
خوالن الطيال  في وسط جماهيري الفت، حيث 
توافد إلى خوالن  المواطنين من صنعاء وهمدان 

وبني حشيش وخوالن احتفاء بهذه المناسبة. 

تتحول  أن  ق��ط  أذه��ان��ن��ا  إل���ى  ي��ت��ب��ادر  ول���م 
فيه  تنتشر  ع��س��ك��ري  م��وق��ٍع  إل���ى  ال��ج��ام��ع��ة 
ضجيج  فيها  وي��رت��ف��ع  وال��ث��ك��ن��ات،  ال��م��ت��ارس 
إلى  رشاشاتها  والموجهة  العسكرية  اآلليات 
الجنود على مساكن  الدراسة وسيطرة  قاعات 
لذلك  وال هدف  عنابر،  إلى  وتحويلها  الطالب 
ك��ل��ه س���وى م��ص��ادرة ال����رأي وال��ف��ك��ر، ول��دع��م 
الميليشيات الحزبية التابعة لهم، والمفروضة 
على الجامعة تحت مسميات زائفة وذلك لنشر 
واستهداف  الجامعي  الحرم  داخ��ل  الفوضى 
ألغ��راض  تلبية  والطالب  الموظفين  األس��ات��ذة 
ومصالح حزبية، وهذا ما ال يمكن القبول به وال 

السكوت عنه.
أضف إلى تلك المشاكل التي تواجه الطالب 
يحمله  وما  الموازي  النظام  مشكلة  الجامعي 
من انتهاك للقوانين سواء في رسومه الباهظة 
أو في انعدام المساواة في التعامل مع الطالب.
يمكن  ال  التي  المشاكل  من  وغيره  ذلك  كل 
ملتقى  ف���إن  ل��ذل��ك  يسعها؛  أن  ال��ب��ي��ان  ل��ه��ذا 
الطالب الجامعي يرفع بهذه المطالب العاجلة 
تلبيتها  أمل  على  المختصة  الجهات  كل  إلى 

بشكل عاجل، وهذه المطالب كاآلتي:
الطالبي  والسكن  صنعاء  جامعة  إخ��الء   -1
حزبية  مليشيات  أو  عسكري،  تواجد  أي  من 
تحت أي مسمى أو مبر، وذلك لنعيد للجامعة 
 -2 وال��ح��ري��ة.  للعلم  ه��ام��ٌة  ولتبقى  حرمتها 
إيجاد حلول عاجلة وعادلة لما يسمى بالنظام 
الموازي بما يكفل المساواة بين جميع الطالب 
إخ���راج   -3 للجميع.  التعليم  ش��ع��ار  وت��ح��ت 
يتم  وأن  الحزبية  الهيمنة  من  الطالبي  السكن 
يكفل  بما  موضوعية  معايير  وف��ق  التسكين 
تحسين   -4 ال��ط��الب.  لجميع  ال��ف��رص  تكافؤ 

اوضاع السكن الطالبي، واالهتمام باحتياجات 
ومشاكل الطالب.

على  المطالب حرصاً  تلبية هذه  نأمل سرعة 
مصلحة الطالب وحرمة الجامعة وحتى ال يلجأ 
الطالب إلى االستمرار والتصعيد في المطالبة 

بأبسط حقوقهم.

ليست  إنها  أميركية  إخبارية  مصادر  وقالت 
الخليج،  في  طائرات  حاملتا  تتجمع  أن  صدفة 
وذل���ك ألن ذل���ك ح���دث خ���الل ال��ع��ش��ر س��ن��وات 
الماضية ثالث مرات فقط: في سنة 2003 خالل 
الرئيس  زاد  عندما   2007 سنة  وفي  العراق،  غزو 
في  األميركية  القوات  ع��دد  االب��ن  ب��وش  السابق 
باراك  الرئيس  العراق، وفي سنة 2010 عندما زاد 

أوباما عدد القوات األميركية في أفغانستان.
وحسب توضيح آمي ديريك فروست المتحدثة 
البحرين،  في  الموجود  الخامس  األسطول  باسم 
فإن حاملتي الطائرات ستقدمان الدعم للعمليات 
العسكرية األميركية في أفغانستان وتساهمان في 
الجهود المبذولة لمكافحة القرصنة قبالة سواحل 
الصومال وفي خليج عدن، حسب ما نقلت وكالة 

»أسوشييتد برس«.
وتقوم السفن الحربية بدوريات كذلك في طرق 
نقل النفط في الخليج التي هددت إيران بإغالقها 

رداً على فرض عقوبات اقتصادية عليها.
في  ط��ائ��رات  حاملتا  األميركية  للقوات  وك��ان 
المنطقة في يونيو )حزيران( عام 2010. وقبل ذلك 
مارس  في  الطائرات  حاملتي  نشر  تم  التاريخ، 
)آذار( عام 2003 خالل الغزو األميركي للعراق وفي 
فبراير )شباط( عام 2007 دعما للحرب األميركية 

في العراق وأفغانستان.
إلى  »إنتربرايز«  نزلت  عندما   ،1960 سنة  في 
بطاقة  تعمل  ط��ائ��رات  حاملة  أول  كانت  ال��م��اء، 
طائرات  حاملة  أط��ول  هي  اليوم،  وحتى  نووية. 
»نيميتز«  الطائرات  حاملة  أن  رغم  العالم،  في 
هي األثقل. ويعمل في »إنتربرايز« خمسة آالف 
وجنود  قتاليون  ج��ن��ود  منهم  ت��ق��ري��ب��اً،  ج��ن��دي 

مساعدون.
اشتركت  )أي���ل���ول(،  سبتمبر   11 ه��ج��وم  وب��ع��د 
»إنتربرايز« في غزو أفغانستان، ثم في سنة 2003 
ب��أرب��ع سنوات  بعد ذل��ك  ث��م  ال��ع��راق،  غ��زو  عند 
بزيادة  االب��ن  ب��وش  السابق  الرئيس  أم��ر  عندما 

القوات األميركية في العراق.
إن��ه كان  البنتاغون  ق��ال  س��ن��وات،  ث��الث  وقبل 
يزمع إعادة تعمير »إنتربرايز«، لكن تكاليف ذلك 
ارتفعت إلى أكثر من ستمائة مليون دوالر، ولهذا، 
قرر البنتاغون إنهاء خدمات »إنتربرايز«. وستكون 
تنهي  النووية  بالطاقة  تعمل  طائرات  حاملة  أول 
خدماتها. ويتوقع، بعد عودتها من مهمة الخليج، 
مصادر  أن  غير  ب��ح��ري.  متحف  إل��ى  ت��ح��ول  أن 

إخبارية أخرى قالت إنها سترسل إلى سياتل )والية 
واشنطن( لتفكيكها وبيعها كقطع خردة.

خالل  وهتفوا  والبترول،  الديزل  أسعار  ارتفاع 
يتخفض   ** مسؤول  يا  اسمع  )اسمع  الوقفة: 
 ** يقول  اليمني  الشعب  )كل  البترول(  سعر 
مش  ال��دي��زل  )سعر  ال��ب��ت��رول(  تخفيض  نشتي 
)المواطن ما  البترول(  أسعار  معقول ** وأيضاً 

يتحمل ** السعر الغالي للديزل(.

عمدوا إلى تكسير زجاجات سيارته، 
اللجنة  بحضور  حصل  الغاشم  االع��ت��داء  ه��ذا 
العسكرية ووزير دفاع حكومة السبت  الذين لم 
يستطيعوا أن يتفوهوا بكلمة بل دسوا رؤوسهم 
وف��ي هذه  لم يحدث،  وك��أّن شيئاً  ال��ت��راب،  في 
سفاهة  م��دى  شعبنا  ألبناء  يكشف  ما  األعمال 
ترى  أصبحت  حيث  الفرقة،  وغطرسة  وتسلط 
نفسها فوق الكل، فوق الشعب والثورة والقانون 
والنظام، وفوق اللجنة العسكرية ووزير الدفاع، 
تضرب وتعتقل وتعذب وتقتل وتعيث في األرض 
ضمير،  أو  مبدأ  أو  دين  من  وازع  دون  الفساد 
هذا وقد صدر  بيان  السبت الماضي عن شباب 
وأعلنوا  استنكارهم،  ع��ن  فيه  ع��ب��روا  الصمود 
)وال  فيه:  ج��اء  المقالح،  الناشط  مع  تضامنهم 

تحسبن الله غافاًل عما يعمل الظالمون(
 االع��ت��داء ال��ج��ب��ان ال���ذي ت��ع��رض ل��ه الثائر 
الشامخة/  الوطنية  والهامة  الجسور  المناضل 
همجي   اع��ت��داء  م��ن  المقالح   محمد  محمد 
ظهر يومنا السبت من قبل الفرقة أولى مدرع   
موجهاً  يكن  ل��م  س��ي��ارت��ه   زج��اج��ات  وتكسير 
في  الثوار  لكل  موجهاً  كان  بل  فقط،  للمقالح 
كما  المباركة،  اليمنية  الثورة  ساحات  جميع 
يكشف عن بقاء النظام  بدكتاتوريته  وتسلطه 
ب��اآلراء  والعسكرية  التقليدية  ال��ق��وى  وضيق 
في  واالق��ص��اء،  القمع  خط  على  وسيره  الحرة، 
المنادي  الثورة  صوت  إلسكات  منه  محاولة 
النظام  على  القائمة  المدنية  ال��دول��ة  ببناء 
وعليه  الحريات،  الحقوق  واح��ت��رام  والقانون 
بإخالء  ونطالب  الجبان  االع��ت��داء  ندين  فإننا 
عن  تكف  لم  التي  المليشيات  من  الساحات 
ايذائها وابتزازها للثورة والثوار  بتصرفاتها غير 
الناشط  مع  الكامل  تضامنا  ونعلن  المسؤولة، 
القوى  كل  وندعو  المقالح،  الجسور  الوطني 
الوطنية والحرة في جميع ساحات الثورة  إلى 
الوقوف صفاً واحداً في وجه مليشيات القوى 
قضية  القضية  هذه  جعل  أجل  من  التقليدية 
أن  إل��ى  ال��ث��وري،  ال��م��س��ار  وتثبيت  لترسيخ  

تتحقق جميع أهداف ثورتنا السلمية.
﴿َوَسَيْعَلُم الَِّذيَن ظََلُموا أَيَّ ُمْنَقَلٍب َيْنَقِلُبوَن﴾ 

إش��راك  يرفض  وعندما  بالقرارات،  بعينه  ح��زب  يستفرد  عندما 
أحزاب المعارضة في الحكومة فإنه ال يجوز له ما يجوز لهم لو كانوا 
التاريخ  أرادت الحكومة رفع  مشاركين له في الحكومة ففي ذلك 
أسعار الوقود؛ ألسباب عديدة ولكن أهمها أن يتوقف تهريبها إلى 

دول إفريقية..
طبعاً ألن المعارضة وعلى رأسها حزب اإلصالح لم يكونوا مشاركين 
النظام وذلك  الدنيا على  الكعكة رفضوا بشدة وأقاموا  للمؤتمر في 
ألن القرار سينهك المواطن ويدمر الزراعة ويزيد من مساحة الفقر 

والفقراء وستكون العواقب كارثية 
رفع  قررت  السلطة  على  المعارضة  استولت  وبعدما  اليوم  ولكن 
فرفع  التهريب  من  عليها  حفاظاً  وذل��ك  النفطية  المشتقات  سعر 
في  الديزل  سعر  ارتفاع  وسيسهم  غنًى  المواطن  ستزيد  أسعارها 

دعم الزراعة ونموها فرفع سعرها سيدعم المزارع دعماً كبيراً ينقله 
نقلة كبيرة؛ ألنه عندما ترتفع أسعار المشتقات النفطية سيحد من 

تهريبها إلى دول إفريقية ال محالة!
أسعار  رفع  أن  تعرف  تكن  لم  السابق  في  المعارضة  أن  العجيب 
على  وتعود  والبطالة  الفقر  مشاكل  ستحل  النفطية  المشتقات 

المزارع بالفوائد الخيالية!
وعلى المواطن اليوم أن يعرف أنه يجوز لحكومة الوفاق ما ال يجوز 
لغيرها، فهي تعرف ما يفيد المواطن، ويسهم في القضاء على الفقر 

والبطالة ويشجع الزراعة 
يا أبناء شعبنا اليمني العظيم ال تقلقوا من ارتفاع أسعار المشتقات 

النفطية، وغداً سترون معجزات حكومة الوفاق واقعاً 
وسيصبح المقال والحلم حقيقة، وغداً لناظره قريب! 

تدبر  في  قدوتنا  تكون  قد  ربما  حينها:  الشباب  وقال 
المجرب،  البصير  بعين  الدنيا  إلى  النظر  وفي  العواقب، 
الدنيا ومرت بك فترات كافية ألن  وال سيما وقد عرفَت 
في  قد كنَت  الجميع  يعلم  فكما  عميقة،  بتجربة  تخرَج 
بداية حياتك من أشد الناس فقًرا ثم صرت اآلن من أغنياء 
العالم، وربما ال يقدر صف وضباط جنود الفرقة على حمل 

مفاتيح خزائنك.
عندما  غًدا  أو  اليوم  ورائك  ستخلفها  أنك  تعلم  أنت 
يستدعيك الملك القوي القاهر ويأخذ روحك رغًما عنك، 
تنازلك  الوسائل اإلعالمية عن  لو أعلنت في  يا حبذا  و 
عن ثروتك التي كسبتها منذ 34 سنة، وال مانع أن يبقى 
لك منزلك الفخم في بيت األحمر لترتاح فيه، فربما عفى 
عام  مرفق  إلى  الفرقة  معسكر  يتحول  حين  عنك  الله 
يستريح فيه سكان العاصمة أو طالب الجامعة، وتشرع  
أنفاسها  بعض  تلتقط  ج��اوره��ا    وم��ا  محافظة  صعدة  
تلك  أبناء  م��ازال  ال��ذي  حكمك  أثناء  بها  حل  ما  ج��راء 
الثورة  ونحن  شباب  اآلن،  إلى  يتجرعونها  المحافظات 
بصراحة يا فندم علي ما استطعنا أن نفهم وال نتفهم أنك 
الثورة فهذا معقول،  ثائًرا على  إذا كنت  إال  اللهم  ثائر، 
فنتمنى عليك وقد أصبحت محصًنا -وبالتأكيد سوف 
ًنا  لن تتنازل عن أي شيء من ثروتك- أن تذهب ُمحصَّ
الذبح،  بعد  العروق  في  بقي  ما  للشعب  وتترك  معاًفا 
لقد نزلنا إلى عدن حين أعلنت أنك ال 

تملك أي أرض فيها إال منزلك الشخصي ووجدنا أن أكثر 
أراضي الجنوب المنهوبة لك، وقد بلغنا أنك تريد إنشاء 
سور من المكال إلى عدن لممتلكاتك، فهل إلى هذا الحد 

تلعب بعقولنا! وأنت الثائر والحامي الحنون!
وهل نسيت بأنك قد قلت لنا بأنك ال ترغب بالسلطة، 
وأتعبك-  فرضها  م��ن  الله  -س��ام��ح  عليك  ُف��رَض��ْت  وإن��م��ا 
تنسى  وال  مذكراتك  كتابة  في  تتفرغ  أن  عليك  ونتمنى 
الديزل  وتهريب  األس��م��اك  تجارة  أرب��اح  فيها  تكتب  أن 
واستثمارات الشركات النفطية كما ال تنسى شرح الطرق 
واألساليب التي يتم تحرير البصائر من المالك األصليين 
إلى ملككم ومملكتكم الشاسعة، كما نتمنى نحن الشباب 
الموقر  الذي ما زال قلمكم  األراضي  أن نحصر تحويالت 
يصرفها يميًنا وشمااًل لمشائخ حاشد والمشرق والمغرب، 
وأرام���ل، كما  ويتامى  وق��ت��ال  قتل  م��ن  عليها  ترتب  وم��ا 
وهل  بالفرقة،  اإلي��م��ان  جامعة  عالقة  توظيف  تنسوا  ال 
طالب  يتدرب  وهل  العكس؟!  أم  للجامعة  تابعة  الفرقة 
جنود  أن  أم  اإلره��اب  مكافحة  أجل  من  لديكم  الجامعة 
الفرقة يتعلمون لديهم مبادئ الدين؟ كما ال تنسوا أرشفة 
تعينون  كنتم  حين  المبارك  بخطكم  الشريفة  أوام��رك��م 

خطباء المساجد..
في  ال��ش��ب��اب  معشر  لنا  مفيدة  ال��ت��ج��ارب  ه��ذه  فكل 
الساحات، وال يمانع الشباب في الساحات من مساعدتكم 

في جمع محصول مزارعكم من المانجو والموز والتمر..

)أحزاب المعارضة في البرلمان اليمني ترفض زيادة أسعار الوقود في الميزانية الجديدة(

}-| الصحوة نت 2012/4/5م |-{)تقرير: إصالحات الحكومة في أسعار النفط ستحد من الفساد والتهريب( 

}-| هذا ما تناقلته الصحف اليمنية وذلك في شهر يناير/2005م |-{

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

الجرعة السعرية في المشتقات النفطية بين األمس واليوم

يتسابقون على نيل جائزة الفساد والعمالة

۰۰

اللواء الركن المهيب علي محسن صالح األحمر...

استبشرنا بك خيًرا حين أعلنت بأنك ستحمي الثورة وستكون سماءها الظليلة وأرضها الذليلة، 

ثائر على الثورة..
}-|  أبو علي محمد   |-{

الذي  النظام  إسقاط  الشوارع  في  يصرخ  وهو  اليمني  الشعب  خرج 
الظلم والفساد والعمالة هو يخاطبكم مانريد  كان ثمرته ثالثين عام 
واحزاب  اسماء  تغيير  نريد  ما  العبارة  لكم  اشرح  هكذا  يكون  نظام 
تعددت االسباب والموت واحد ما الذي تغير خرجنا ضد النظام ألنه 
عميل ألمريكا فسارعتم إليها فاصبح اسم السفير يعدو صولكم بحفظه 

فسارعتم  ع��ام  ثالثين  الفاسد  النظام  ضد  خرجنا  والكبير  الصغير 
تدرسون  وكأنكم  ال��دي��زل  سعر  رف��ع  وقرتم  أخ��وه  وال��س��رق  التقاسم 
االنتقامية  االساليب  وتستخدمون  الشعب  من  االنتقامية  االساليب 
القمعية هراوات لالعتداء على  االساليب  الشعب وتستخدمون  من 

الساحات تجهلون ثورات الشعوب وتنسون بأنها براكين.



من  يصاحبها  وما  التعيين  لقرارات  الوحيد  التفسير  هو  هذا 
صخب وتوتر يتالشى تدريجياً بعد أن يحقق أهدافه.

المناصب  لتقاسم  اتفاقاً  هناك  أن  ال��س��ادة  أيها  يحدث  ما 
عسكرية ومدنية ليس آخرها القرارات الجمهورية األخيرة بين 
التقاسم يتم بطريقة ذكية جداً  طرفين تعرفونهما جيداً، هذا 
يتبعه  االنفجار  على وشك  لموقف  إنقاذ  وكأنه  يصبح  بحيث 
تصعيد وتوتير للوضع من قبل الطرف اآلخر بما يوحي بأن ما 
بقية  أمنيات  أكبر  يجعل  وبما  الثورة،  لقوى  انتصار  حدث 

األطراف خارج اتفاق التقاسم أن يمر ما حدث بسالم!.
ق����رارات  بتعيينها  ص����درت  ال��ت��ي  ال��ع��س��ك��ري��ة  ال���ق���ي���ادات 
كل  الجدد،  الحكومية  المؤسسات  وق��ي��ادات  والمحافظين 
هذه  وستمضي  لهما،  ثالث  ال  حزبين  على  محسوبين  ه��ؤالء 
المسرحية الهزلية قدماً لتصل إلى مدراء المدارس فما دونها.
هل  إجابة:  عن  يبحث  الذي  والسؤال 
اقتنعت بقية أحزاب حكومة الوفاق 
ه��ذا  ع��ل��ى  ل��ت��ت��ف��رج  وزراء  ببضعة 

التقاسم المغلف بالحيل دون اعتراض؟
وما قيمة بقاء هذه األحزاب المقصاة من هذه المحاصصة في 

حكومة يتحملون مساوئها وال يشتركون في صناعة قراراتها؟
ال بد لهذه األحزاب من إعالن موقف صريح من هذا التحايل 
نصت  التي  الشراكة  مقتضيات  على  المفضوح  وااللتفاف 

عليها التسوية السياسية في الرياض.
ورغم مالنا من تحفظات على الكثير من جوانب هذه التسوية 
المؤسسة  ف��ي  وخ��اص��ة  المحاصصة  مبدأ  وعلى  السياسية 
العسكرية كقناعة شخصية إال أن غياب المعايير الوطنية فيما 
وإقصاء  وتحايل  استغفال  عملية  هناك  بأن  والشعور  يجري، 
أمر  لهو  السلطة  في  أنها شريكة  يفترض  أحزاب  ممنهج ضد 
قيادات هذه األحزاب  السكوت عليه، وإذا سكتت  ينبغي  ال 
خلق  باتجاه  تضغط  أن  الوسطية  وقياداتها  قواعدها  فعلى 
رأي عام يساعد القيادات العليا على طرح الموضوع لنقاش 
معايير  توضع  أن  فإما  الحكومة.  طاولة  على  وصريح  ج��دي 
يتفق  مدنية  أو  كانت  عسكرية  للتعيينات  محددة  وطنية 
ال��وزراء  ورئيس  الجمهورية  رئيس  بها  ويلتزم  الجميع  عليها 
انسحابها من  األح��زاب  تعلن هذه  أو  ال��ق��رارات،  إص��دار  عند 
الحكومة؛ ألن الخيار الثالث هو االستحمار واالستغفال وهو ال 

يليق بهذه األحزاب وتاريخها النضالي.

توازن الرعب ما زال مستمراً وأملنا كان كبيراً في 
الرئيس  يهيكل  أن  من  فبدالً  ولألسف  لكن  الهيكلة، 
هادي  هيكلة  وت��م  العكس  حصل  واألم��ن  الجيش  ال���وزراء  ورئيس 

وباسندوة !
النظام  قادة  وباقي  علي  وأحمد  محسن  علي  عزل  تأخر  نتفهم  قد 
)ه��ادي  الرئيسين  موافقة  نتفهم  أن  الصعب  من  لكن  المناطقي 
أولى  للفرقة  وسلفي  إخواني  أل��ف  عشرة  تجنيد  على  وباسندوة( 
تثبيت  في  والنجدة،  المركزي  لألمن  ألف  وبالمقابل عشرة  مدرع 
وبدور  بشرعيتها  واعتراف  لليمن  الحاكمة  النفوذ  لمراكز  واض��ح 

الرئيسين الهامشي إن لم يكن الديكوري.
ليس المهم عزل علي محسن وأحمد علي أو غيرهم فاألهم هو بمن 
تجميل  مجرد  هي  حصلت  التي  التغييرات  إن  استبدالهم،  سيتم 
بأخري محسوبة  ابعاد وجوه محروقة واستبدالها  تم  للنظام حيث 
في والئها على أحد العليين، وفي نفس الوقت ترقية المبعدين من 

أعمالهم أو إعطائهم ألوية أخرى.
المطالب  الشعبي  الضغط  تخفيف  التنقالت  تلك  من  الهدف  إن 

بهيكلة الجيش واألمن.
لمعايير  وفقاً  وغيرهما  واألم��ن  الجيش  في  التعيينات  تتم  لم  إذا 
)العليين(  التقليدية  القوى  واالستقالل عن مراكز  والنزاهة  الكفاءة 
فلن يكتب لها النجاح، ولن يصبح الهدف منها محاربة الفساد إنما 

اقتسامه.
إن تثبيت معادلة المناصفة بين صالح وأتباعه من ناحية، ومحسن 
واألم��ن، وما سبقها من  الجيش  األخ��رى في  الناحية  واإلخ��وان من 
المحافظات  ف��ي  محاصصة  م��ن  سيلحقها  وم��ا  ل��ل��وزارات  تقاسم 
جريمة في حق هذا الوطن و إقصاء لبقية مكونات الشعب ومراكز 
واإلخ��وان  صالح  بين  القديم  للتحالف  وع��ودة  المختلفة،  القوى 
بصيغة جديدة، وجريمة بشكل خاص في حق المؤسستين األمنية 
بعض  وتأسيس  السياسي  ال��ص��راع  ف��ي  حشرهما  عبر  والعسكرية 

الوحدات على أسس عقائدية ووالءات شخصية ومناطقية.

أنا ال أبالغ عندما أقول أن الفرقة أولى مدرع تحديداً فرقة عقائدية 
وعلى من يخالفني الرأي أن يعطيني اسم قائد سرية أو كتيبة أو لواء 
في الفرقة من ذوي الميول اليسارية أو الزيدية، بل قد ال نجد أسماء 
السنوات  الثمان  تم تجنيدهم في  الذين  من  حتى لجنود خصوصاً 

األخيرة.
عند  الرئيسان  يواجهها  التي  الصعاب  ك��م  نستوعب  أن  يمكننا 
أن  يمكن  ال  لكننا  التقليدية  ال��ق��وى  م��راك��ز  تحجيم  محاولتهما 
نستوعب قيامهما بتكريس هيمنة تلك المراكز عبر موافقتهما على 

تلك الخطوة.
يمكننا أن نغفر للرئيسين عدم استطاعتهما التغيير لكننا لن نغفر 

لهما مساهمتهما في التغرير.
إن كانا يدركان أضرار موافقتهما على تلك الخطوة فتلك مصيبة، وإن 

كانا ال يدركان فالمصيبة أعظم.
هل يعرف الرئيسان خطورة تلك الخطوة، ليس فقط األعباء المالية 
األخطر  إنما  الجيش،  على  عقائدي  بعد  وإض��ف��اء  عليها  المترتبة 
القبائل  بين  الطرفان  ال��ذي سيكسبه  ال��والء  هو حجم  ذلك  من كل 

والمشايخ ومراكز النفوذ المتوسطة والصغيرة.
ال يوجد أي مبرر لتلك الخطوة فال ينقص الجيش واألمن األعداد، ما 

ينقصهم هو التدريب وااللتزام.
يقوم علي محسن وصالح بتجنيد اآلالف من المحسوبين على بعض 
المشايخ وغالباً ال يحضر هؤالء وتجنيدهم هو لكسب والء المشايخ 

وغيرهم ووسيلة لشرعنة المبالغ التي تعطى لهم.
النظريات  في  ليست  وصالح  محسن  علي  قوة  إن  للرئيسين  أق��ول 
االقتصادية التي اخترعاها إنما في مقدار والء القبائل لهما الناتج عن 
المرتبات التي تصرف ألتباعهم وأقربائهم ما يجعلهم رهينة للعليين، 

فكيف تريدون تحجيم قوتهما وأنتم تساهمون في توسيعها.
هل تعلمون أن العشرين ألف ورائهم مائة ألف من أسرهم وخمس 
والذين سيكونون ممتنين  تقدير،  أقل  أقربائهم على  ألف من  مائة 

للعليين على تلك الخطوة.
إن استطعتما اإلصالح فبها ونعمت، وإن لم تستطيعا فال تشاركا في 

الجريمة أو تكونا واجهة للنظام.
فخامة الرئيس ومعالي رئيس الوزراء التاريخ لن يرحمكما

بعد إعالن علي محسن ما سماه 
تأييده للثورة، تدافع كثير من المسئولين 

لتقديم استقاالتهم، وكانوا على نوعين:
باعتبارهم  محسن  لعلي  والؤه���م  ك��ان  األول: 

مرشحين من ِقبله.
الثاني: مسئولون والؤهم لغيره أدركوا أن النظام 
فقالوا  وت��ون��س،  مصر  في  ح��دث  زوال كما  إل��ى 

يلحقوا أنفسهم بخط رجعة.
قليلون حالفهم الحظ، وأعيدوا لمراكزهم وغالباً 
ال��ث��ان��ي وهم  ال��ن��وع  ال��ن��وع األول، أم��ا  ه��م م��ن 
يتحسرون  وباتوا  مواقعهم  خسروا  فقد  الغالبية 

عليها.
وال���ي���وم وب��ع��د أن وص���ل أش���خ���اٌص ُج����دد من 
َفهَم  ع��دي��دة،  مناصب  إل��ى  محسن  علي  أتباع 
)ب��ات��ع(  محسن  س��رَّ  أن  للمناصب  المتطلعون 

فبدأوا منافقته وبدوا على أنواع ثالثة :
الثورية  مواقفهم  ع��ن  ل��ه  ال��م��ع��ت��ذرون  األول: 
الوطنية. فطالبوا بتمجيد محسن وتشييد تمثال 
له، يمثلهم في هذا )شوقي القاضي( النائب في 
بدايات  جيدة  مواقفه  كانت  وال��ذي  البرلمان، 
ع��ن ض��رورة  ال��خ��ط��اب��ات  ���ج  دبَّ ولطالما  ال��ث��ورة، 
اليمنين  المجتمع  مكونات  كافة  بين  التعايش 
المدنية  الدولة  وض��رورة  الحوثيين،  فيها  بمن 

ورحيل جميع رموز النظام.
الثاني: الساعون لكسب رضاه: وهم الصحفيون 
أو  حقوقيين  أنفسهم  يسمون  وم��ن  وال��ك��ت��اب 
لمهاجمة  ان���ب���روا  ح��ي��ث  دي���ن،  وع��ل��م��اء  دع���اة 
خ��ص��وم م��ح��س��ن أي ال���ق���وى ال��ث��وري��ة ال��ح��رة، 

وثوار  الحوثيين  إلى  لإلساءة  أقالمهم  فشحذوا 
بتقارير  ال��دن��ي��ا  وم���لء  وتكفيرهم  األح����رار  تعز 
دماج  في  اإلنسان  لحقوق  انتهاكات  عن  كاذبة 
الكاتب منير  النوع  وعاهم وغيرها، ويمثل هذا 
اليوسفي، وقناة يمن  الماوري، والصحفي سمير 

شباب، والداعية الحزمي، ومنظمة هود.
الفرقة:  في  الجدد  المجندون  الشباب  الثالث: 
ع��ل��ى والئ��ه��م  ت��أك��ي��دات عملية  ق��دم��وا  ح��ي��ث 
الثوار  على  المتكررة  اعتداءاتهم  عبر  لمحسن 
كشباب  بصنعاء  التغيير  س��اح��ة  ف��ي  األح����رار 
الصمود والنائب أحمد سيف حاشد وغيره أكثر 
من مرة، هذا النوع األخير وألن طموحاته بسيطة 
ال تتعدى أن يصبح عسكري براتب حقير كوفي 
وباسندوة  ه��ادي  م��ن  مشترك  ب��ق��رار  منتسبوه 
أن  برغم  الداخلية  وف��ي  الفرقة  ف��ي  بتثبيتهم 

عددهم )عشرون ألفاً(.
وفي كل األحوال، فإن كل موالي محسن خاسرون 
مؤقتة،  ول��ف��ت��رة  ح��ال��ي��اً  العكس  لهم  ب��دى  وإن 
الصادقة  ثورتهم  ف��ي  األح���رار  ال��ث��وار  فاستمرار 
ك��ف��ي��ل ب��م��زي��د م��ن ت��ع��ري��ة ن��ف��اق��ه��م وخ��داع��ه��م 
للشعب وفضح تلونهم، ألنه كلما استمرت الثورة 
اُضطر هؤالء لبذل المزيد من الجهود للدفاع عن 
للجميع،  فرجة  سيكونون  أعدكم  لكن  موالهم، 
اآلن ك��ط��الٍب  أنفسهم  ق��دم��وا  ق��د  ف���إذا ك��ان��وا 
شخصية  لمصالح  لآلخرة، كطالٍب  وليس  للدنيا 
يخسروا  حين  حالهم  سيكون  فكيف  وطنية،  ال 
من  الناس  فأخسُر  وع��اراً،  خزياً  ال شك  الجميع، 

يبيع آخرته بدنيا غيره.

للجمهور  ال��م��ع��ارض��ة  كشفت  حينها،  ف��ف��ي 
ينفذها،  أن  يوشك  النظام  التي كان  المؤامرة 
ب��ي��اٍن )ع���ن ك��ت��ل المعارضة  ت���ّم إص����دار  ف��ق��د 
حزب  مقدمتها  وف��ي  البرلمان  ف��ي  الُممثلة 
إدخال  تعمدت  الحكومة  أّن  يوّضح   ) اإلصالح 
جرعة الزيادة السعرية في هذه الموازنة بهدف 
من  ُرف��ض��ت  أن  بعد  البرلمان،  عبر  تمريرها 

مجلس النُّّواب والشورى في اجتماٍع سابٍق.
كما أشار البيان إلى أّن الحكومة تتذّرُع بتهريب 

المجاورة  ال���دول  بعض  إل��ى  النفط  ُمشتقات 
رفع  أج��ل  م��ن  األفريقي  ال��ق��رن  دول  وب��خ��اّص��ٍة 
أّن ذلك حّجًة واهيًة،  البيان  ثّم اعتبر  األسعار. 
بالشعب  ُتضّحي  األسلوب  بهذا  الحكومة  وأّن 
توالت  ث��ّم  المهربين.  من  قليلٍة  فئٍة  أج��ل  من 
وترفض  وتوّعي،  تحّرُض،  المساجد  في  الخطب 
الشعب. من  والمعدمين  واإلنسان،  الله  باسم 

ومع اندالع الثورة2011 وارتفاع 
النفطية،  المشتقات  اس��ع��ار 

الخطاب  ُتشعل   – الجماعات  ذات   - أخ��ذت 
الحماسي والتوعوي في منّصة ساحة االعتصام، 
عليه  يترتب  النفط  أس��ع��ار  رف��ع  أن  موضحة 
عشرات  لبناء  استغاللها  يمكن  هائلة  ف��وارق 
المسحوقين  الجنود  روات��ب  ورف��ع  ال��م��دارس، 
من أبناء الشعب، و..، و...وهكذا ظّل المواطن 
حيناً،  السياسي  الخطاب  هذا  يلوك  المسحوق 
أع���واٍم،  سبعة  ق��راب��ة  أح��ي��ان كثيرة  وال��دي��ن��ي 
وحّتى  ال��م��ذك��ور2005،  البيان  ص��دور  منذ  أي 
وأخيراً  الجمعة،  لخطب  كراريس  إلى  تحويله 
ُخطب ساحة التغيير 2011م. قرابة سبعة أعوام 
بلحاهم  الشعب  ُيدّفئون  األصوليون  وال��وّع��اظ 
المعارض  البرتقالية والصفراء، ويتبنون موقف 

الذائد عن قوت الناس، وعن أحالمهم!

سابقاً(  )المعارضة  ال��وف��اق  حكومة  تتبّنى  ال��ي��وم 
ذات ال��ت��وّج��ه ال���ذي ك��ان ال��ن��ظ��ام ق��د ت��ب��ّن��اه! مع 
على  القاتلة  ال��زي��ادة  تقديم  ف��ي  تكتيكي  تعديٍل 
المّرة  ه��ذه  الخطاب  إلباس  ت��ّم  فقد  ه��م،  أيديهم 
لباس الموضوعية والمنطقية. يفاجئنا اليوم موقع 
)الصحوة نت( وهو ينشُر تقريراً بعنوان )إصالحات 
الفساد  م��ن  ستحّد  النفط  أس��ع��ار  ف��ي  الحكومة 
وال��ت��ه��ري��ب( وُي��س��م��ي تلك ال��زي��ادة )إص��الح��ات(! 
ويعوُد بنا إلى دائرة الفساد والتهريب! ُمتناقضاً في 
مواقفه أّيما تناقض! متالعباً بعقول الناس ُمستخّفاً 
الوفاق  حكومة  ثياب  ف��ي  المعارضة  بهم!وتعوُد 
ليجّرعوا الشعب ثمن تهريب النفط إلى دول القرن 
التي  البرية،  الناقالت  من  قوافل  عبر  األفريقي، 
ُتغّذي بالطّاقة المشاريع االقتصادية الكبرى ألمريكا 

والتي  األفريقية،  القارة  في 
)وبسفيرها( ب��دوره��ا  ترعى 
اإلص��الح��ات  ه���ذه  تطبيق 

االستراتيجية  بمصالحها  يمسُّ  ال  بما  بالدنا!  في 
أوض��اع  ُتغّذيها  وال��ت��ي  ُمعلنة،  وال��غ��ي��ر  ال��ك��ب��رى، 
محلية  قوى  من  المنطقة  في  وعماالتها  الفساد، 
الشبابية،  الثورة  موجة  ركبت  عسكرية  ذة  متنّفّ

وحملت مصالحها على ظهر تلك الموجة.
ف��وارق  عن  يتحدث  التقرير  يعّد  لم  وهكذا 
روات��ب  ورف��ع  ال��م��دارس،  لبناء  هائلة  مالية 
هذا  مسؤولية  نحن  ُيحّملنا  ب��ل  ال��ج��ن��ود. 
ُيصبح  أن  له  ُي���راُد  ال��ذي  الفساد  من  ال��واق��ع 
حتماً، يتغذى وينمو وُيحمى من خالل برامج 

)االصالحات( االقتصادية لحكومة الوفاق. 

هكذا الثورة وإال بالش*االستحمار..كخيار ثالث*

أسعار المشتقات النفطية بين )المعارضة(سابقاً، و)حكومة السبت( الحقاً

}-|  عبدالجبار الشريف    |-{

}-|  علي ناصر البخيتي    |-{ }-|  هاشم شرف الدين    |-{

الثورة اليمنية من هيكلة الجيش واألمن إلى هيكلة هادي وباسندوة ! الخاسرون القدامى والجدد..

عضو اللجنة المركزية للحزب اإلشتراكي اليمني

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

»طرفان يتقاسمان السلطة ويتظاهران باالقتتال كي ال يقترب منهما أحد فيطالبهما بالشراكة«

في العام 2005م، حين كان النظام يعتزم تنفيذ زيادة في األسعار – وعلى 
رأسها أسعار النفط ومشتقاته – وتمريرها ضمن الموازنة العامة للعام المالي 
المستديرة)أحزاب  الطاولة  فرسان  يتبّناها  والتي  اآلخر  الجانب  في  المواقف  الجديد. كانت 
استرجاعها. اليوم  المناسب  من  ولعّل  ُمدهشة!  مواقف   ) البرلمان  في  وُممّثلوها  المعارضة، 

لفتة ال��ث��ورة  ب��اس��م  شبابها،  يعتقل  ال��ث��ورة  ب��اس��م  ال��ي��وم 
الخليجية  ف��ال��م��ب��ادرة  ق��ل��ق  وال  ال��ح��ري��ات  ت��ص��ادر 
ح��ص��ن��ت��ه��م، وأع��ط��ت��ه��م ال��ض��م��ان��ات وال��ن��ي��اش��ي��ن، 

عن  الجيش  عطل  الثورة  باسم  الثورية،  واألوسمة 
مهامه األساسية، باسم الثورة يكفر ويخون األحرار، 
على  الوظائف  وتوزع  ال��وزرات،  تملك  الثورة  باسم 

عائالت وعشائر حكومة السبت، باسم الثورة تسخر 
الجديد،،  القديم  النظام  لصالح  الدولة  امكانيات 

وليذهب الشعب إلى الجحيم.

قامت الثورة إلسقاط نظام قمعي أهلك الحرث والنسل فواجهها 
الثوار  من  اآلالف  قتل  والتنكيل..  والتشريد  بالقمع  النظام 

فتوعد الثوار بالقصاص من زعيم النظام وأعوانه..
الثوار  وليس  اإلص���الح  ح��زب  ث��وار  )طبعاً  للثوار  رد  أول  وف��ي   
باالنتقام منه  قاموا  الرئيس  إقالة  بعد  الشرفاء( وذلك  الوطنيين 
ال  وألن��ه  عقوبة؛  بأشد  وعاقبوه  حكم  بأقسى  عليه  حكموا  فقد 
يستحق سوى اإلعدام شنقاً فقط , وهذه عقوبة غير مجدية فقد 
قاموا بتوجيه عقوبة أشد من هذه حيث قاموا بإهدائه حصانة 
سياسية تعصمه من أي مالحقة قضائية، أو أي محاكمة جراء ما 

ارتكب من جرائم بحق الشعب. 
وهذا المنجز العظيم ليس إال واحداً من منجزات كبيرة، وعظيمة 
أنجزتها المعارضة، فهي اليوم تقوم بهيكلة الجيش حيث أُوكلت 
المهمة لشريك المعارضة في الثورة الثائر الحر سفير أمريكا في 
اليمن/ جيرالد فايرستاين ، وهو يسعى اليوم ويعمل جاهداً على 

قدٍم وساق في إعادة هيكلة الجيش 
فقد وجه بأوامره إلى القائد األعلى للقوات المسلحة/ عبد ربه 
منصور هادي بالقيام بعزل عدد من قادة الجيش من المغضوب 
الضباط  م��ن  مجموعة  بتعيين  فقام  آخ��ري��ن،  وتعيين  عليهم، 
الموالين لعلي محسن األحمر لقيادة بعض الوحدات العسكرية 
كما تم تعيين مجموعة أخرى من الموالين للرئيس السابق وابنه 
غير  وأخيه  محسن  لعلي  عقاباً  وذل��ك  أخ��رى،  وح��دات  لقيادة 
الشقيق على عبد الله صالح، وابنه قائد الحرس الجمهوري جراء 
إال  به  يستهين  ال  انجاز  وه��ذا  اليمني،  الشعب  بحق  جرائمهم 

متمرد خارج عن الجماعة أو انفصالي، وممن خرجوا عن النظام 
والقانون من شباب الثورة األحرار ويجب ضربهم بيد من حديد 
فلوال فضل المعارضة والسفير األمريكي لما تم إبقاء هؤالء القتلة 
في قيادة الجيش بعد هيكلتهم وذا مؤشر كبير يدلل على نجاح 
الثورة؛ ألن إقالتهم من الجيش ستمكنهم مرة أخرى من قتل أبناء 
الشعب، ونهب ثروات البالد من جديد، وحينها لم تكن الثورة 

قد حققت أهدافها ولم تقدم أي انجاز
وه���ذه األح��ك��ام ال��ت��ي أص��دروه��ا ف��ي ح��ق ه���ؤالء مصدرها قول 

المنتقم الجبار) ولكم في القصاص حياة يا أولي األلباب....(
وهذا إلى جانب قيامهم بانتخاب / عبد ربه منصور هادي في 
انتخابات حرة ونزيهة شارك فيها ثوار اليمن الشرفاء المتمثلين 
بإسقاط  منادين  خرجوا  من  اإلص��الح  وحزب  المؤتمر  حزب  في 
النظام من أول يوم قامت الثورة وتقاسمهم للسلطة وااللتفاف 
ال��ث��وار  وإق��ص��اء  ومحاصرتها  ال��ث��ورة  ووأد  الشباب  ث���ورة  على 
بالحرف  وتطبيقها  وأمريكا  السعودية  أوام��ر  وتنفيذ  الوطنيين 
الواحد؛ ألن تدخل أمريكا والسعودية السافر في اليمن جاء في 
إطار الحفاظ والدفاع عن السيادة من أي تدخل خارجي إيراني 

محتمل في اليمن
المجرمين  القتلة  ه��ؤالء  على  ستصدر  التي  اآلت��ي��ة  واألح��ك��ام 

ستكون أشد وأقسى.

﴿َوَما النَّْصُر ِإالَّ ِمْن ِعْنِد اللَِّه﴾

}-|  ناصر صالح جبران    |-{


