
أنور  من  الثالثاء كل  مساء  أقدم 
غالب  أحمد  الله  وعبد  العزعزي 
ال��ب��ي��ض��ان��ي، ج��ري��ح��ان م��ن جرحى 
الثورة على حرق نفسيهما احتجاجاً 
التي  اإلنتقائية  الممارسات  على 
اللجنة  ق��ب��ل  م��ن  ل��ه��ا  ي��ت��ع��رض��ون 
بالعاصمة  التغيير  لساحة  األمنية 
ص���ن���ع���اء وال����ت����ي ي��ن��ت��م��ي أغ��ل��ب 

عناصرها لحزب اإلصالح. 

مشتعلة  م��ادة  بصب  قاما  حيث 
ال��ن��ار  إض����رام  ث��م  جسديهما  ع��ل��ى 
الذي  التمييز  على  احتجاجاً  فيها، 
ت��م��ارس��ه ع��ن��اص��ر ح���زب اإلص���الح، 
بإقصاء  العناصر  هذه  تقوم  حيث 
األخرى،  الثورية  المكونات  جرحى 
الصحية  الخدمات  توفير  وتقصر 
وال��ط��ب��ي��ة وال��م��ن��ح ال��ع��الج��ي��ة إل��ى 
ال��خ��ارج وع����دداً م��ن االم��ت��ي��ازات 

التابعين  ال��ج��رح��ى  ع��ل��ى  األخ����رى 
لإلخوان المسلمين.

ج���اء ه���ذا ال���ح���ادث ب��ع��د وقفة 
اح��ت��ج��اج��ي��ة ل��ج��رح��ى ال���ث���ورة في 
منصة ساحة التغيير بعد السيطرة 
ع��ل��ي��ه��ا ل��ل��ف��ت االن��ت��ب��اه ح���ول ما 
وتهميش  إقصاء  من  له  يتعرضون 

من قبل عناصر حزب اإلصالح.

ن��ف��ذ  ال��ع��ش��رات م��ن شباب  
أم��ام  احتجاجية  وق��ف��ة  ال��ث��ورة 
ال��س��ف��ارة ال��س��ع��ودي��ة ت��ن��دي��داً 
والعنف  الهمجية  بالممارسات 
المفرط ضد اليمنيين المعتقلين 
في السجون السعودية المنافية 

ل��ل��دي��ن اإلس����الم����ي واألخ�����الق 
قبائل  ب��ي��ن  عليها  ال��م��ت��ع��ارف 
العرب، والمخالفة لكل القوانين 
لإلنسان  ضمنت  التي  الدولية 
ح���ي���اة ك��ري��م��ة وم����ن ذل����ك ما 
العزي راجح  المواطن  له  تعرض 

جسدي   تعذيب  م��ن  ال��ذم��اري 
إلى  أدى  السعودية  سجون  في 

وفاته.
 بعدها واصل الشباب مسيرتهم 
بجولة  مروراً  التغيير  ساحة  إلى 

ح��������دة 

خ����رج ش���ب���اب ال����ث����ورة االث��ن��ي��ن 
ال��م��اض��ي ف��ي م��س��ي��رة ح��اش��دة من 
س��اح��ة ال��ت��غ��ي��ي��ر)ج��ول��ة ال��ش��ه��داء( 
باتجاه وزارة العدل بالعاصمة صنعاء 
ورفض  القضاء  باستقالل  للمطالبة 
النافذة  الجهات  قبل  من  تسييسه 

في البالد. 
بانتخاب  ال��م��ت��ظ��اه��رون  وط��ال��ب 
أعضاء مجلس القضاء لضمان نزاهته 

واستقالليته في مكافحة الفساد.
سيف  أحمد  للنائب  تصريح  وفي 
أن  على  أك��د  ال��ع��ال��م  لقناة  ح��اش��د 
ال��م��ط��ل��ب ال��ح��ق��ي��ق��ي ه���و: إس��ق��اط 
وإج���راء  ال��ح��ال��ي،  ال��ق��ض��اء  مجلس 
عسكرة  ورف����ض  ح����رة،  ان��ت��خ��اب��ات 
قضاء  وإق��ام��ة  وتسييسه،  ال��ق��ض��اء، 

مستقل وعادل ونزيه. 
طالبت  خ��رج��ت  ال��ت��ي  ال��ح��ش��ود 

القضاء  مجلس  أع��ض��اء  ب��ان��ت��خ��اب 
ضماناً لنزاهته واستقالليته، معتبرة 
على  القضاء  في  أساسية  لبنًة  ذلك 
الفساد المستشري في كافة مفاصل 

الدولة ومؤسساتها. 
السلمية"  ال��ث��ورة  إن��ق��اذ  "ج��ب��ه��ة 
ال��م��ن��ظ��م��ة ل��ل��م��س��ي��رة أش�����ارت في 

شهدت  الثورية  للقوى  ال��ع��ام   الملتقى  م��ن  ب��دع��وة 
جماهيرية  مسيرة  الجمعة   يوم  عصر  صنعاء  العاصمة 
ذك���رى  حرب  ف��ي  الجنوب  أب��ن��اء  م��ع  تضامناً  ح��اش��ده 
في  الشهداء  جولة  من  انطلقت  المسيرة  ص��ي��ف94م، 
بشوارع  مروراً  القديمة  الجامعة  باتجاه  التغيير   ساحة 

عدة، ثم عادت من شارع الزراعة إلى جولة 
األحرار  الثورة  فيها شباب  الشهداء، هتف 

بشعارات  تؤكد  على وحشية  ما تعرض له أبناء 
ن��ه��ب وق��ت��ل ال����ج����ن����وب م��ن 
قبل  صالح وتشريد من  ن��ظ��ام 
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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. 
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تصدرها حركة شباب الصمود  في ساحة التغيير بصنعاء

 -|- من أحب الحياة عاش ذليال -|-

أسبوعية -|- توعوية -|-

وقفة احتجاجية  أمام السفارة  السعودية تستنكر  
العمل اإلجرامي الذي راح ضحيته العزي الذماري 

دموع باسندوة لم تطفئ حريق جرحى الثورة

مسيرة شبابية في صنعاء تطالب باستقالل القضاء  وموظفو وزارة العدل ينتقدون سياسة  االقصاء والتهميش 

مسيرات جماهيرية تضامناً مع أبناء الجنوب في ذكرى حرب صيف 94 الظالمة

 أقدمت  المجاميع المسلحة  التابعة لحزب اإلصالح 
الشيخ  على  الكثيف  ال��ن��ار  ب��إط��الق  الماضي  االثنين 
ف��ارع(  علي  بن  علي  والشيخ  الجبلي،  عبده  )محمد 
بني  مديرية  بين  الفاصل  الحد  في  ال��غ��راس   نقطة  في 
الحارث ونهم، وذلك  بعد مرورهم من النقطة بعدة 
وإصابة  البجلي،  الشيخ  مقتل   إل��ى  أدى  مما  أم��ت��ار 
ورجال  مشائخ  تداعي  خطيرة،  بإصابات  فارع  الشيخ 
يوم  حاشد  لقاء  في  واجتمعوا  صياد(  نهم)عيال  من 

لقائهم  وف��ي  الحتارش،  منطقة  في  الماضي   األرب��ع��اء  
إمهال  ق���رروا  نهم  قبائل  ل��ه  ت��داع��ت  ال��ذي  الموسع 
ح��ك��وم��ة م��ا ي��س��م��ى ب��ال��وف��اق وف���ي م��ق��دم��ت��ه��ا وزارة 
الداخلية مدة ثالثة أيام  لتسليم  القتلة، ما لم فسوف  
يتخذون  الحلول الرادعة والمناسبة لهم، كما طالبوا  
برفع نقاط  حزب اإلصالح من خط صنعاء مأرب  في 

حدود نهم.
 الجدير بالذكر  أن حادثة االعتداء جاءت على خلفية 
رفض الشيخ الجبلي ورفيقه، االنجرار  في الصراع الذي  

حدث في األيام األولى للثورة بين أركان النظام. 

مليشيات اإلصالح في نهم تغتال الشيخ الجبلي، ومشائخ 

يعطون حكومة السبت مهلة ثالثة أيام لتسليم الجناة 

التوعية الثورية | خاص

ذمار صنعاء

الملتقى العام: الحوار بين أقطاب النظام يراد به منح سلطة التقاسم والمحاصصة شرعية األمر الواقع
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األح����������������������������زاب 
وال������ح������رك������ات م��ن 
ف��ي  ال���ف���ع���ال���ة  األدوات 
المجتمع، حيث تحشد الطاقات وتوجهها 
المجتمع  نهضة  ف��ي  تسهم  م��س��ارات  ف��ي 
هناك  األخ���رى  الناحية  على  لكن  وت��ط��وره، 
فقط،  ال��ط��اق��ات  تحشد  وح��رك��ات  أح����زاب 
تحشدها وتحشدها وتحشدها... ثم ال شيء.
ب���ع���ض األح���������زاب وال����ح����رك����ات ت��ع��م��ل 
وضعه  أي  الشعب،  تكييس  باستراتيجية 
سيمأل  من  بينها،  فيما  وتتنافس  في كيس، 
ُيفترض  بينما  أكبر!!!  الكيس أسرع وبكمية 
أن تقوم مثل هذه الكيانات بتحرير طاقات 
المجتمع المعطلة، ودفعها في الحياة بشكل 

فعال. لذلك عليك االنتباه عند االختيار.
إذا ُدعيت لالنضمام إلى أي حركة أو حزب 
فاحذر الشعارات، واهتم بمضمون األهداف 
بإمكانك  هل  انظر..  ثم  والوسائل.  والبرامج 
تحقيق تلك األهداف من خالل أدوات أخرى 

أم ال؟
فإن اقتنعت باألهداف والوسائل وأن ذلك 
الكيان هو السبيل األفضل لتحقيق أهدافك؛ 
وتطويراألفكار  تصويب  آل��ي��ات  ع��ن  ف��اس��أل 
ل��ه،  ستنتمي  ال����ذي  ال��ك��ي��ان  ذل���ك  داخ����ل 
حزب  في  االش��ت��راك  تريد  ال  أن��ت  بالتأكيد 
تجد  لم  إن  ت��م��ام".  "كله  حركة  أو  "ح��اض��ر" 
آليات واضحة للنقد وتطوير األفكار وقبلت 
االنضمام فاعلم أنك تساهم في صناعة صنم 

جديد.
بتجنيد  تطالبك  التي  الكيانات  واح���ذر 

بعد  بهم  ماذا ستفعل  تخبرك  أن  أفراد دون 
ذلك، ال تشارك في جريمة تجميد الطاقات. 
وتذكر دائماً أن مهمتك هي تحرير الطاقات.

س��وراً  تبني  التي  الكيانات  تجنب  كذلك 
العالم  على  االطالع  من  عليك  تخشى  عالياً، 
الخارجي واالحتكاك بالناس "العاديين" خارج 
ال��ك��ي��س. ال ت��ص��دق أن ه��واءه��م وح���ده هو 
مساكين  الكيس  خ��ارج  هم  من  وأن  النقي، 

يتنفسون هواء ملوثاً.
وي��ق��درك  يحترمك  ال���ذي  للكيان  ان��ض��م 
ويعلم أنه بدونك ال شيء، واحذر من الكيان 
ع��ن��ده...  تسخيرك  ي��ري��د  ال���ذي  المتعالي 

شعاره إن تركته "هتندم يا جميل".
تتنافس  واألح����زاب  ال��ح��رك��ات  أن  واع��ل��م 
إلى  يسعى  كل  البشرية،  الكتلة  نفس  على 
تكييس أكبر قدر ممكن من الناس، لكن في 
وأحزاباً  حركات  المستقبل  سيفرز  المقابل 
تتميز بأنها تحرر طاقات أكبر قدر ممكن من 
الناس، وتطلقها لتفيد المجتمع في ظل رؤية 

واضحة.
أنصحك في حالة رغبتك في االنضمام إلى 
أي حزب أو حركة أن تحمل معك دبوساً، هذا 
الدبوس هو لسانك المعارض الذي ال يسكت 
أن��ك في حزب  اكتشفت  ف��إذا  األخ��ط��اء،  عن 
ووج��دت  الفخ،  في  وقعت  وأن��ك  "الكيس"، 
ويملؤه  ال��ك��ي��س  ف��ي  ينفخ  ال��ح��زب  رئ��ي��س 
فاغتنم  األت��ب��اع؛  بضخامة  ليحس  ب��ال��ه��واء 
ساعة الصفر، واثقب بالدبوس ذلك الكيس، 
الحزب  بانهيار  مؤذناً  انفجار،  دوي  لتسمع 

وتحرير من فيه.

ف����ي ظ����ل اس���ت���م���رار م��س��ل��س��ل ال���م���ؤام���رة 
معاشاً  واق��ع��اً  جعله  وم��ح��اول��ة  الخليجيكية 
حلقات  من  حلقة  لنا  تظهر  بحذافيره  مطبقاً 
واقعاً  يكون  أن  لها  ي��راد  ال��ذي  المسلسل،  هذا 
لهذا  والمخرج  المنتج  يريد  تماماً كما،  عملياً 
الشباب  الحلقة حوار  وعنوان هذه  المسلسل، 

وصوالً إلى آخر المسلسل.
وأرى هذه الحلقة المتمثلة بإخالء الساحات 
من الشباب الذين خرجوا ضد الظلم واالستبداد 
والجور وألوان العذاب، ويأتي تنفيذ أدوار هذه 
الحلقة في محاولة الغتيال ما بقي من اإلصرار 
آم��ال  ونسف  الباطل،  ومقارعة  النضال  على 
من  بقي  ما  على  واالج��ه��از  الشباب،  ومطالب 
نفس الحرية واإلباء والتضحية من أجل هدف 
وف��ي سبيل  ال��ش��ه��داء،  أرواح  ب��ه  ت��ن��ادي  نبيل 
ذلك )إنجاح المسلسل( شكل من مجموعة من 
الممثلين ما سمي بلجان حوار الشباب ليؤدوا 
نهايتها  إلى  الحلقة كما هي وصوالً  أدوار هذه 

لتبدأ بعدها حلقة جديدة وهكذا....
سيكون  وكيف  يكون،  كيف  أدري  ال  ولكن 
ه��ن��اك ح���وار ب��ي��ن ال��خ��ائ��ن واألم��ي��ن وال��س��ارق 
الضحية،  ال��ج��الد  م��ال��ه،  المسروق  والشريف 
القاتل ومحصن القاتل، من العقاب في مواجهه 
الضحية ؟؟؟ كما أن للحوار أساسياته ومنهجه 
حيث  من  وأبجدياته  ومبادئه  وآدابه  وقواعده 
وقاعدة  للحوار  صلبة  مشتركة  قاعدة  وج��ود 
بشعور  واإلحساس  والتجرد  التفهم  من  خصبة 
أح��د  ي��س��ل��م  أن  ب��اإلم��ك��ان  ي��ك��ون  وأن  اآلخ����ر، 
على  ما كان  متى  اآلخ��ر  بمطالب  المتحاورين 
وهذا  الصواب،  جادة  على  ما كان  ومتى  حق، 
ي��ك��ون، حيث إن م��ا يسمى  ن��ج��ده، ول��ن  م��ا ال 
يوماً  ك��ان��وا  م��ن  صنعها  مشكلة  ال��ح��وار  بلعنة 
خذلوا  لكنهم  الساحات،  على  محسوبين  ما 
الشباب، وخانوا تطلعاتهم، وآمالهم، وأهدافهم، 
الكعكة،  فتات  م��ن  عليه  حصلوا  بما  فرحين 
منطوين تحت نضرية: )بين إخوتك مخطي وال 

وحدك مصيب( وكذلك ساهم في خلقها من ال 
وخروجهم  الشباب  نزول  بفكرة  أساساً  يؤمنون 
وثورتهم، ممن تلطخت أيديهم بدماء الكرامة, 
وغ��ي��ره��ا م��ن االع���ت���داءات ال��ت��ي ن��ال��ت شباب 
يثور تساؤل عن كيفية  الثورة، ووسط كل هذا 
المسرحية  م��ن  الحلقة  ه��ذه  مشاهد  إج���راء 
ولم  أدواره��ا،  تنجح  لم  فإذا  الساذجة،  الهزلية 
يا  هل  )الساحات(  العرض  دور  في  رواج��اً  تلق 
ترى يعاد بثها من جديد مع بعض التعديالت، 
لدى  واألدوار؟ وهل  الممثلين  تغيير  أو سيتم  
واأله��م  ال��ب��دي��ل؟  المسلسل  ه��ذا  على  القائم 
م��ن ه��ذا ه��ل سيكون ال���دور ال��ق��ادم ف��ي غاية 
واألكشن؟  العنف  سيمفونية  على  التراجيدية 
بعض  الن��ج��رار  رومنسياً  م��ش��ه��داً  سيكون  أم 

الشباب على وقع دموع باسندوه ؟ 

وعدهذا ما سنعرفه وتكشفه جلياً لنا الحلقات 
القادمة فكونوا على الم

محمد  المشترك  اللقاء  في  القيادي  قال 
سيفكر  ح���زب  أي  ب���أن  ال���رداع���ي  مسعد 
القادمة  المرحلة  ف��ي  بالسلطة  ب��االن��ف��راد 
فسيكون غبياً، وسيكون مصيره إلى الزوال.
المساعد  العام  األمين  الرداعي  وأوض��ح 
في  الناصري  الشعبي  الوحدوي  للتنظيم 
 :  " تايمز  اسالم   " موقع  مع  مقابلة خاصة 
بالسيطرة على مقاليد  يفكر  "أن أي حزب 
الحكم واالنفراد به يعد غبياً، وأنه ال يريد 
ما  وإذا  واستقراره،  ووحدته  اليمن  سالمة 
وحقيقة  التفكير  بهذا  اإلص��الح  حزب  فكر 
هذا موجود في الساحة ، فإنه هذا سيواجه 

برفض شعبي".
هي  بأنها  السعودية  "ال���رداع���ي"  وات��ه��م 
س��ب��ب ك���ل ال��م��ش��اك��ل ال��ت��ي ف���ي ال��ي��م��ن، 
المدنية  الدولة  بناء  إليقاف  تسعى  فهي 
اليمني  الرئيس  باغتيال  وقامت  الحديثة، 
السابق إبراهيم الحمدي في شمال اليمن.

السلفيين  بين  ال��دائ��ر  ال��ص��راع  وب��ش��أن 
إن  ال��رداع��ي:  ق��ال  صعدة،  في  والحوثيين 
التهييج  ب��س��ب��ب  ال���ص���راع ك���ان  م��ن  ج���زء 
اإلعالمي وبداية الصراع بين الجانبين كان 
جماعة  يتبع  الذي  المكان  وهو  دماج  من 
اللجنة  ضمن  م��ن  كنت  وأن���ا  السلفيين، 

تقصي  على  وعملت  ص��ع��دة،  زارت  التي 

بالوثائق  لدينا  وثبت  دم��اج  في  الحقائق 

الحجوري  تواصل  تثبت  رسائل  هناك  بأن 

زعيم السلفيين هناك مع عمار محمد عبد 

صالح  الله  عبد  محمد  ويحيي  صالح  الله 

ونسب الرئيس السابق علي مقصع، وهناك 

السلفيين  تحرك  لماذا  نفسه  يضع  س��ؤال 

أصبحت  أن  بعد  حرباً  وأشعلوا  دماج،  في 

صعدة بأكملها تابعة للحوثي، لماذا بدأت 

ه��ذا س��ؤال  ل��م��اذا؟  ال��ث��ورة  م��ع  تحركاتهم 

وجيه..؟ وهذا بفعل فاعل وهذا تم باتفاق

وكأنهم في ساحة وغى يتربص بعضهم 
ب��ال��ب��ع��ض ون��س��وا ب��أن��ه��م ب��ع��ُض م��ن كل 
أهداف  تحقيق  يعد  لم  اليمني،  الجسد 
رغباتهم  وذروة  أمانيهم  جل  هي  الثورة 
متسلحين  أصبحوا  بل  أمرهم  سنام  وال 
"أنا  ال�  وتأخذهم  البالية  العتيقة  بارآئهم 
السبل  بهم  وتشتت  باإلثم   " منه  أحسن 
للسقوط  وسائغة  سهلة  لقمة  ف�أصبحوا 

الثوري الذريع..
األرض  مفترشين  بيوتنا  من  نخرج  لم 
الحياة  السماء وتاركين وراءنا  وملتحفين 
إال من أجل هدف واحد ضاع في زحمة 
األطماع التي غشيت عين الصواب لدى 

البعض منا، ولكنه اليزال منا..
أتذكر تلك األيام المباركة والتي تفجرت 
براكين  وال��ك��رام��ة  ال��ع��زة  م��ش��اع��ر  فيها 
لُتطالب  ال��ش��وارع  إل��ى  بحممها  دفقت 
وكل  النظام  إس��ق��اط  وحتمية  بالتغيير 
نعاني  ومازلنا  عانينا  ال��ذي  الظلم  ص��ور 
الذي  بالفخر  شعوري  وأتذكر  أثارها،  من 
بكوني  وأفتخر  عاليا  راس��ي  أرف��ع  جعلني 
يمنية أنتمي ألولئك الفتية الذين ءامنوا 
وت��أي��ي��داً  وإي��م��ان��اً  ه��دى  ف��زاده��م  بربهم 
التي  األخ��ب��ار  أسعدتني  وك��م  ل��دن��ه،  م��ن 
والتي  التغيير  ساحة  عن  إلينا  ت��واردت 
المواطن  تخليق  إلع��ادة  بوتقة  اعتبرتها 
اآلوصاف  أجمل  ومن  اليمني من جديد، 
في  الساحة  وصفعن  ه��و  وصلتني  التي 
مربع  كيلومتر  أول  ع��ن  ال��ث��ورة  ب��داي��ة 
قماشية  لوحة  على  طُ��رزت  عبارة  حرية 

ومع  به  للساحة مرحبة  زائر  أي  تستقبل 
هبات نسيم الحرية ينبعث صوت أيوب 
السخاء  بتراتيل  مترنما  شجياً  ص��دوح��اً 
غالي  دٌم  وهبناها  أن��ا  ل��درج��ة  وال��ك��رم 
عن  وحديٌث  دم؟!!..  عليها  يغلى  وه��ل 
المتكامل  المحب  البرئي  المجتمع  ذلك 
المؤمن بالرسالة السامية التي خرجوا من 
الذي تخلق من  النسيج  أجلها وعن ذلك 
ذوبان الكل في البعض والبعض في الكل 
لنرتقي إلى دولة ُتحكم بالقوانين الفاضلة 
كم  يآلله  ال��س��م��اء...  رب  شرعها  ال��ت��ي 
كانت فرحتي وغبطتي بما أسمع لدرجة 

اإلجهاش بالبكاء فرحاً..
الصحيح  ال��درب  على  فقط كنا  حينها 

ولكن مالذي استجد يا قومي ؟؟
إكتماله،  بعد  غزلكم  تنقضون  ول��م��اذا 
أص����دق ال��ق��ول ب���أن م��اب��ع��د ال��ك��م��ال إال 

النقصان؟؟؟
لماذا نسمع اليوم هذه الدعاوى والتي 
وتشتت  شملنا  وت��ف��رق  وح��دت��ن��ا  ت��م��زق 
جهودنا، ألم يتنبأ لكم صالح بذلك.. أنبي 
دأب  ال��ذي  في مخططه  أفلح  أنه  أم  هو 
على تنفيذه ليال ونهارا فكان له ماآراد؟!!

)من  زمني  لسقف  إال  صالح  يحتاج  ل��م 
خالل المبادرة وفصولها الهزلية( لينجح في 
تفريقنا وتحقيق نبؤته ليعود منتشياً بنصٍر 
على صهوة ضعفنا وتشتتنا..ورغم ذلك لم 
يكن له ذلك، ولم نستطيع نحن أن نتجاوزه 
ييأس  فلم  أه��داف��ن��ا،  تحقيق  ف��ي  لنمضي 
تستمر  أن  وال  اليمن  حكم  من  بعد  صالح 

في  وع��م��ودي��ا  أف��ق��ي��ا  ال��ت��م��دد  ف��ي  عائلته 
مفاصل الدولة ولن يتأتى له هذا إال بالعودة 
ليتزحزح  الرفقاء  وتأليب  القديمة  لدفاتره 
فأصبحوا  ومضموما  ال���راء  متقدماً  ال��ف��اء 
فرقاء وتتحول ساحة الصراع وتتأرجح كفة 
هذا  في  الكثير  سقط  ولألسف  الميزان.. 
الفخ )) بداؤها بأغنية ال حزبية وال أحزاب 
وس���رق���وا ال���ث���ورة م���دري خ��ط��ف��وه��ا وحتى 
وإال  ووق��ع  جميعاً  فليرحلوا  وإل��ى  إنقاذها 
المزيكا  الفرقة تدق  ما وقع ...(( ومازالت 
والوصلة مستمرة إلى أن نوقفها نحن فهل 

نحن قادرون على ذلك؟؟
م��ش��اري��ع  أم�����ام  ن��ق��ف  أن  ن��س��ت��ط��ي��ع 
حلفه  إلى  أنضم  ومن  صالح  ومخططات 
ب��ت��وح��ي��د ص��ف��وف��ن��ا وت��ح��دي��د أه��داف��ن��ا 
الشخصية  أطماعنا  ورم���ي  وت��وح��ي��ده��ا 
والحزبية والطائفية وراء ظهورنا، فالوطن 
يحتوينا  حنان  وحضن  أم��ل  م��ن  فسحة 
نحن  قمنا  إذا  بيننا  ي��ف��رق  وال  جميعاً 
ومغامراتنا  الطائشة  نزواتنا  من  بحمايته 
المجنونة، آال نستطيع أن نختلف بمحبة 
في  إك��راه  ال  أنه  فكما  بوئام  نتعايش  وأن 
الطائفية  أو  الحزبية  في  إكراه  فال  الدين 

أوالمناطقية...
من  يكفيه  أال  ال��وط��ن  بهذا  فرحماكم 
التمزق والطعنات الغادرة واألالم ما أدمى 

قلبه وشرد أبناءه وقطع أوصاله...؟؟
من  ورثناها  التي  تركتنا  بأنه  وت��ذك��روا 
فانظروا  ألبنائنا  سنورثه  ما  وبأنه  أبائنا 

ماآنتم فاعلون به!!!!!

تتزايد في األيام األخيرة أعمال االختطاف في مناطق 
األم��ن  غياب  ظ��ل  ف��ي  صنعاء،  العاصمة  م��ن  مختلفة 
وعدم استقرار األوضاع؛ حيث طالت هذه االختطافات 
أعضاء من السلك القضائي ومنهم القاضي عبدالسالم 
األعمال؛ حيث  عائلته هذه  إلى  امتدت  الذي  الوزير، 
الوزير،  لؤي زيد  بإختطاف/  أيام  قامت مجموعه قبل 
الخميس  ص��ب��اح  الجماعة  نفس  وق��ام��ت  خ���والن  ف��ي 
الوزير،  عبدالسالم  محمد  الطفل/  باختطاف  الماضي 
الذي لم يتجاوز ال� 8 من عمره وهم من عائلة القاضي 

عبدالسالم.
تتكون  التي  العصابة  أن  المختطفين  هذا وأفاد أهل 
من  وأحدهم  الجوف  من  -وهم  تقريًبا  اشخاص   5 من 
إب- يتبعون عضًوا في مجلس النواب، ويدعى: أحمد 
بفدية  ومطالب  متهم  األخ��ي��ر  وه��ذا  القرشي،  عيضة 

قدرها 15 مليون ريال.
سبب  أن  الُمختطفين  أس���رة  م��ن  م��ص��ادر  وق��ال��ت 
اإلختطاف هو أن والد الطفل/ محمد، قاضي بمحكمة 
زبيد، وهو مشهوٌر باتزانه؛ حيث تم تحكيمه وتفويضه 
للفصل في قضية نزاع قبلية ُيعتقد أن للخاطفين عالقة 
ابتزاز  بغرض  باالختطاف  وقاموا  أطرافها،  بأحد  قوية 
خصوصاً  قناعته،  على  والتأثير  عليه  والضغط  القاضي 
نهائي،  بحكم  فيها  للفصل  قضيتهم  حجز  قرر  أن  بعد 
بيوٍم  ذلك  وقبل  بالحكم  الُنطق  موعد  اقتراب  وعند 
مدرسته  أم��ام  م��ن  محمد  الطفل  اختطاف  ت��م  واح��د 

بعصر الساعة 8 صباًحا من يوم االربعاء 2012/4/26.
كما أفاد مصدر مقرب من القاضي “أن العصابة التي 
نّفذت االختطاف، تابعة لعضو مجلس النواب اليمني: 
أحمد عيضة القرشي، من الجوف، وكل هذا مقابل أن 
القضائي  الحكم  في  الوزير  عبدالسالم  القاضي:  يغير 
المصدر  وأض��اف  المختِطف،  أو  المدعي  علي  الصادر 
بنزاهته، وقد  الوزير، معروف  القاضي عبدالسالم  بأن 
والحديدة  حضرموت  في  االع��م��ال  من  العديد  تقلد 
جزاء  هذا  واآلن  التجارية،  والمحكمة  وصنعاء  وزبيد 
ال�  يتجاوز  لم  ال��ذي  ابنه  ُيختطف  أن  العادل  القاضي 
يفعل  للناس وماذا  الحقائق  نرجو توضيح  8 من عمره، 

اعضاء مجلس النوب بالحصانات التي لديهم”.
من جهة أخرى أصدر المنتدى القضائي بياًنا طالَب 
الوزير؛  عبدالسالم  القاضي  ابن  مختطفي  بضبط  فيه 
العصابة  القضائي ما قامت به  المنتدى  حيث استنكر 
للطفل محمد عبدالسالم علي  المذكورة من اختطاٍف 
الوزير، من أمام مدرسته بأمانة العاصمة يوم األربعاء 
التي  االختطاف  جرائم  أحدث  من  واحدة  في  الماضي 

طالت القضاة أو أفراد أسرهم.
الهيئة  ع��ض��و  العميسي  رض����وان  ال��ق��اض��ي  وط��ال��ب 
المسئولة  الجهات  ال��ي��وم  األم��ان��ة  بمنتدى  اإلداري���ة 
وضبطهم  المختطفين  لمالحقة  ال��ع��اج��ل؛  بالتحرك 
التحقيق مع  وال��دي��ه، وك��ذا  إل��ى حضن  الطفل  وإع��ادة 
المجرمين ومحاكمتهم وإنزال العقوبة الرادعة بحقهم 
وبحق كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم 
الخطيرة التي تمس أمن واستقرار المجتمع بشكل عام

}-|  ا الرداعي القيادي في الحزب الناصري:    |-{

}-|  وائل عادل      |-{

}-|  خير الله الصيفاني      |-{

}-|  عين اليمن.. متابعات    |-{

}-|  مريم عبدالله    |-{

حزب "الكيس" أكشن الحوار ورومانسيه الدموع 

 إذا فكر اإلصالح أن يعود إلى عقلية السيطرة وأن يكون 
بدياًل وحيداً فهو يرتكب خيانًة في حق الوطن 

عضو في مجلس النواب يختطف ابن قاٍض في 
صنعاء؛ ُبغية ابتزازه وإصدار حكٍم لصالحه

"ُرحماكم به"
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الحوثي بوصفه عمياًل إليران!

دموع باسندوة

وقفة إحتجاجية

مسيرة شبابية

* المبادرة الخليجية لم يتم التشاور فيها مع بقية الشركاء في الوطن ال في الشمال مسيرات جماهيرية
السلطة  ال��ن��زاع  طرفي  على  واقتصرت  الساحات  شباب  م��ع  وال  الجنوب  ف��ي  وال 
والمعارضة وبها تم تقاسم السلطة والثروة والجيش واإلعالم وتم بموجبها فرض 

مسارات سياسية على الجميع دون تشاور أو إبداء رأي من أي طرف.

* المبادرة الخليجية لم تتضمن في نقاطها أبرز القضايا التي خرج الشعب من 
في  الجميع  شراكة   � الفاسدين  محاسبة   � القتلة  محاكمة   � النظام  إسقاط  أجلها 
� وقدمت حلول ترقيعية ليست جذرية معني بها أطراف سياسية  حكم البالد 

محددة لها مصلحة من وراء هذه المبادرة.

قانون خطير على مستقبل  الحصانة وهو  قانون  الخليجية تضمنت  المبادرة   *
وفيه  الظالم  النظام  وضحايا  بدماء  جدا  استهانة كبيرة  وفيه  اليمني  اإلنسان 
والجرائم  المجازر  يرتكب  أن  وق��ت  اي  في  مجرم  انتهازي  لكل  فرصة  اعطاء 
مستوحيا مثل هذا القانون سيء الذكر هذا القانون المخالف لشرع الله وحتى 

للقوانين الوضعية.

شعبي  نتاج  ضمن  وليست  خ��ارج��ي  ضغط  ضمن  الخليجية كانت  ال��م��ب��ادرة   *
االحداث  من  في كثير  هذا  ويتضح  واطماعه  مصالحه  على  بناء  الخارج  فرضها 
التي رافقتها والتدخالت الخارجية التي افرزتها وفي مقدمتها النشاط المتزايد 
يعني  اليمني فيما  الشعب  في كافة شئون  الصارخ  للسفارة االمريكية والتدخل 
من  نمانع  ال  إننا  سيادته.  في  خطير  وتفريط  والعبار  البالد  استقاللية  تهديد 
مساعدة الخارج لجميع الفرقاء اليمنيين كي يصلوا الى حل مرضي للجميع ال ان 

تفرض مسارات خارجية وهو ما حدث في مضامين المبادرة الخليجية.

في  والفاسدين  المجرمين  وأبقت  النظام  إنتاج  أع��ادت  الخليجية  المبادرة   *
مناصبهم وهو ما يختلف مع مطالب الشعب الذي خرج ليقول )الشعب يريد 

إسقاط النظام(.

* المبادرة الخليجية مثلت فرصة للنظام وأعوانه لاللتفاف على الثورة والشعب 
واإلفالت من محاسبة المجرمين والفاسدين.

*  المبادرة ضمنت للرموز الفساد الذين ثار الشعب ضدهم  وفي مقدمتهم القوى 
العسكرية   االحتفاظ بكثير من عوامل القوة في أجهزة الدولة المدنية والعسكرية.

للثورة لم تتعاطى مع أسباب  التي قدمت نفسها كممثل  *  األح��زاب والنخب 
رفض الثوار للمبادرة ووضع هذه األسباب كشروط سياسية تمثل الطرف الذي 
وفاق  حكومة  في  والمشاركة  النظام  مع  التفاوض  فقبلت  باسمه؛  يتفاوضون 
مناصفة مع الحزب الحاكم ومرشح رئاسي لفترة انتقالية، ولم تشترط أن يخضع 
المتهمين  السياسي عن كل  الغطاء  رفع  لم  ، كما  لمعايير وطنية  الشريك  هذا 
بالفساد وقتل الثوار، باعتبار ذلك مسئولية وطنية تخضع لها كل أطراف العمل 

السياسي.

ختاما نتمنى من القوى الوطنية الحرة الوقوف صفا واحدا في وجه المؤامرات  
على  أهداف الثورة الشبابية الشعبية و التطلع إلى تحقيق 

الدولة المدنية الحديثة التي تكفل الحقوق والحريات ، وتحقق العدالة لجميع 
القبلية  وتصنيفاتهم  انتمائهم   عن  ،بعيدا  الشعب  ومكونات  وأف��راد   فئات  
والمناطقية التي كثيرا ما جعلها نظام صالح المتهالك أوراقا  يلعب بها ويحركها 

متى ما شاء، والقضاء على تسلط وأنانية واستبداد الفرد والجماعات.

ال��ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ه��ن��اك ج��رح��ى تم 
نقلهم إلى دول عربية وخارجية الستكمال 
عالجهم كونهم من عناصر حزب اإلصالح، 
فيما يوجد العديد من جرحى الثورة داخل 
كبيرة  إصابات  من  يعانون  التغيير  ساحة 
منهم،  أي  إل��ى  االل��ت��ف��ات  دون  وخ��ط��ي��رة 
ودموع باسندوة لم يعد لها أثر في إطفاء 

ُحرقهم وحريقهم.

يستنكرون  شعارات  مرددين  الرويشان.. 
فيها هذا العمل اإلجرامي ويطالبون برحيل 

السفير السعودي
مسيرتهم  في  الشباب  مع  تفاعل  وق��د 
المواطنين،  من  وع��دد  المعتقلين  أهالي 
ال��ث��ورة  م��ع  وتضامنهم  تأييدهم  وأك���دوا 
وشبابها الذين خرجوا لمناصرة كل القضايا 
اإلنسانية في ظل  انشغال حكومة السبت 
بتقاسم المصالح والمناصب وتقديم أوراق 

االعتماد لدى آل سعود.

لها  لجأت  التي  المعالجات  أن  إلى  بيانها 
قراراتها  عبر  بالوفاق  يسمى  م��ا  حكومة 
األخيرة برفع المشتقات النفطية سبق وأن 
ثبت فشلها في ظل عدم وجود سياسات 
االقتصادي  ل��إلص��الح  متكاملة  حكومية 
الذين  البسطاء  المواطنين  باالعتبار  تأخذ 

يدفعون باستمرار ثمن فشل الحكومة 
)قضاة  ال��ع��دل  وزارة  موظفو  نظم  كما 
وق��ف��ة  ال���ع���دل  وزارة  أم����ام  وإداري��������ون( 
المشروعة،  بحقوقهم  مطالبين  احتجاجية 
ومؤكدين بأنهم سيستمرون في اعتصامهم 
ح��ت��ى ي��ت��م ت��ل��ب��ي��ة م��ط��ال��ب��ه��م ال��ش��رع��ي��ة 
المتعاقدين،  جميع  تثبيت  في  والمتمثلة 
فوارقها،  م��ع  السنوية  ال��ع��الوات  وص��رف 
طبيعة  فارق  المحاكم، وصرف  بدل  ورفع 
العمل وتنفيذ قانون التسويات الوظيفية، 
كما أكد أكثر من واحد من المشاركين بأن 
يمارس  السبت  حكومة  في  العدل  وزي��ر 
االقصاء والتهميش وأنه غير قادر على فعل 

أي شيء إيجابي.

والدينية،   والعسكرية  القبيلة  ومكوناته 
مستنكرين ما يتعرض له أبناء الجنوب من 
كمحاولة  ممنهج،  إعالمي  تشويه  حمالت 
ال��ف��وض��ى   ل��خ��ل��ق  ع��ل��ي��ه��م  األوراق  ل��خ��ل��ط 
قبل  من  الجنوب  أرض  الستباحة  كذريعة 
بشعار  ال��ش��ب��اب  هتف  كما  األم��ري��ك��ي��ي��ن، 
))الشعب يريد إسقاط النظام(( ذلك الشعار 
)النظام  التقليدية  ال��ق��وى  غيبته  ال���ذي 
ال��م��ش��ارك��ون رفضهم   ال��ح��ال��ي( وق���د أك���د 
القاطع لحوار أطراف النظام، الذي يراد  به 
شرعية  والمحاصصة  التقاسم   سلطة  منح  
)كم  المسيرة  شعارات  وم��ن  ال��واق��ع،  األم��ر 
ظلموا باسم الوحدة00من المهرة الى صعدة، 
م��ا ق��ام��ت ح���رب ال���ج���ن���وب00إال م��ن أج��ل 
وتسعين00جمعت  أربعة  ح��رب  الجيوب، 
األراضي00ارحلوا  نهاب  يا  المنتفعين،  كل 
مش  أبين  األمريكان  سفير  يا  ب��الدي،  من 
بيان  المسيرة  عن  ص��در  وق��د  أفغانستان( 
أبناء  على  ال��ح��رب  ذك��رى  تأتي  فيه:  ج��اء 
المحافظات الجنوبية هذا العام بعد اندالع 
السلمية كنتيجة  الشعبية  الشبابية  الثورة 
مكوناته  وط��غ��ي��ان  ال��ن��ظ��ام  لظلم  حتمية 
القبلية والعسكرية والدينية التي استباحت 

األرض واإلنسان 
وسيلة  إل���ى   94 ال��ع��ام  ح���رب  وت��ح��ول��ت 
الدولة  مؤسسات  وتدمير  والفيد  للنهب 
ال��ت��ي دخ��ل��ت ال��وح��دة ط��وع��اً ث��م ك���ان من 
استخدمت  ال��ت��ي  الظالمة  ال��ح��رب  نتائج 
فيها الفتاوى والجماعات الدينية المتطرفة 
نهب أراضي الجنوب وتسريح ضباط وأفراد 
في مؤسسات مختلفة  والموظفين  الجيش 
في عملية تطهير مناطقي بغيض أعادت إلى 
وتحول  الوسطى  العصور  ممارسات  اليمن 
أف���راد حرب  إل��ى  النظام وج��ن��راالت��ه  أرك���ان 
يعيثون فساداً في المحافظات الجنوبية من 
وأصبحت  ألبنائها،  وامتهان  نهب ألراضيها 
وتصفية  لالنتقام  ذري��ع��ة  االنفصال  تهمة 

الحساب.
ال��ش��ع��ب  ان��ت��ف��ض  أن  وب���ع���د  وال����ي����وم   
النظام  ض��د  السلمية  ث��ورت��ه  ف��ي  اليمني 
العنان  إطالق  تم  العشائري  القبلي  الفردي 
لالنتقام  محاولة  في  المسلحة  للجماعات 
ال��ذي��ن  الجنوبية  ال��م��ح��اف��ظ��ات  أب��ن��اء  م��ن 
من  أكثر  منذ  السلمي  الحراك  في  انطلقوا 

سبع سنوات 

تشويه  من  الجنوب  أبناء  له  يتعرض  وما 
الجديدة  السلطة  قبل  من  إعالمية  وحملة 
ف��ي ال��م��ش��ت��رك وش��رك��ائ��ه إن��م��ا ي���دل على 
القوى  ه��ذه  وأن  النظام  إنتاج  محاوالتهم 
ال��ت��ي رك��ب��ت م��وج��ة ال��ث��ورة ال ع��الق��ة لها 

بالمطالب. 
وها نحن  اليوم نسمع بأن لجان المشترك  
باسم  والمجرمين  القتلة  ت��ك��رم  أن  ت��ري��د 
في  اليمني  الشعب  ج��راح��ات  رغ��م  ال��ث��ورة 
رم���وزاً  منهم  وتصنع  وال��ج��ن��وب،  الشمال 
الوقت  في  الساحات  إلى  انضمامهم  بزعم 
الثورة  إلى  هربوا  أنهم  الجميع  يعلم  الذي 
حدث  ما  رأوا  أن  بعد  الشعب  غضب  من 
علي،    ب��ن  العابدين  وزي��ن  م��ب��ارك  لحسني 
إلى   لتصل  نفسها   تحاور  الجديدة  السلطة 
الحروب  وزعماء  والمجرمين  القتلة  تتويج 
ال��ع��ام 94  ف��ي  الجنوب  أب��ن��اء  ال��ق��ذرة على 
أبناء محافظة  الستة على  الحروب  وزعماء 

صعدة خالل السنوات الماضية 
الثورية   للقوى  ال��ع��ام  الملتقى  ف��ي  إننا 
الجنوب  على  الظالمة  الحرب  ذك��رى  في 
ح����رب ال��ف��ي��د وال���ض���م واإلل����ح����اق ن��ج��دد 
تضامننا الكامل مع إخواننا في المحافظات 
القضية  أن  مؤكدين  والشمالية  الجنوبية 
ال��ج��ن��وب��ي��ة وك����ذا ق��ض��ي��ة ص��ع��دة م��ن أه��م 
عادلة  بطريقة  تحل  أن  يجب  التي  القضايا 
المناطق  تلك  ألبناء  فيها  األول  الرأي  يكون 
بالشكل المنصف،  كما نؤكد أن االستمرار 
في الثورة وتصعيد االحتجاجات في الفترة 
المقبلة الطريقة الوحيدة إلسقاط محاوالت 
إعادة إنتاج النظام برعاية سعودية أمريكية.
ون����ؤك����د رف���ض���ن���ا ال���ق���اط���ع ل���م���ا ي��س��م��ى 
التقاسم  سلطة  منح  به  ي��راد  ال��ذي  الحوار 
والمحاصصة شرعية األمر  الواقع، وليس ما 
يروج له عن الحوار سوى حلقة من حلقات 
على  النظام  أط��راف  قبل  من  القذر  التآمر 
الثورة، يتزامن معه محاولة إخالء الساحات 
التي  ال��ح��روب  مربع  إل��ى  م��ج��دداً  للعودة 
اليمني  الشعب  أبناء  ضد  النظام  يخوضها 
بالوكالة عن أمريكا والسعودية، وما حمالت 
وسائل  بها  تنضح  التي  والتكفير  التحريض 
الجديدة  والسلطة  اإلص���الح  ح��زب  إع��الم 
التي  الخبيثة  ال��ن��واي��ا  ع��ل��ى  م��ؤش��ر  س���وى 
يبيتها هذا النظام ضد أبناء الشعب اليمني 
الثورة  ساحات  إلى  الخروج  على  لمعاقبته 
وإعادة منظومة الفساد والتمييز المناطقي 

والطائفي من جديد. 

المجد للشهداء النصر للثورة.
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اتهام  على  ص��ال��ح  علي  المخلوع  ن��ظ��ام  دأب 
الحوثي بالعمالة إليران في إطار حروبه الظالمة 
طوال  أن��ه  غير  الشمالية،  المناطق  أبناء  على 
يثبت  ملموساً  دلياًل  يقدم  لم  الحرب  سنوات 
ذل���ك، على ال��رغ��م م��ن اإلم��ك��ان��ي��ات وال��وس��ائ��ل 
المتاحة له التي قد تساعده على إثبات ما يقول 
فيما لو كان صحيحاً، غير أن الثورة التي قامت 
إلسقاطه أتت بثقافة جديدة قائمة على التساوي 
في المواطنة، وحرية الرأي والفكر، واالنتماء في 
فيها  يشكل  الشرعية،  والدساتير  القوانين  ظل 
نسيجاً  الحوثي  فيهم  بمن  الشعب  أبناء  جميع 
متكاماًل وأصياًل لهذا الوطن في الهوية واالنتماء 
ذات  وعليهم  ال��ح��ق��وق  نفس  لهم  وال��دي��ان��ة، 
واالف��ت��راءات  األك��اذي��ب  ولمواجهة  الواجبات، 
ال��ث��ورة  تتعامل  المخلوع  ن��ظ��ام  رسخها  ال��ت��ي 
تقول:)المتهم  ال��ذي  والقانون  الشرع  بقواعد 
بريء حتى تثبت إدانته(، وحتى ذلك الحين يتم 
في كل  ومسئولية  ووطنية  بموضوعية  التعامل 

ما يتعلق بمكونات الشعب وأطيافه.
تهمة  وع��ن  الحوثي  ع��ن  الحديث  ي��أت��ي  وه��ن��ا 
خلفها  التي  التركات  إحدى  باعتبارها  اإليرانية 
الثورة  على  المحسوبة  األط��راف  لبعض  صالح 
فهي تسعى للترويج لها، وهي تتجاهل تماماً أن 
ساحات  إلى  السابقين  طليعة  في  الحوثي كان 
حيث  ال��ك��رام��ة  وم��ي��ادي��ن  التغيير 

كان- وال يزال- من المكونات الرئيسية والفعالة 
في  الكبيرة  إسهاماته  وله  اليمنية،  الثورة  في 
نموذجاً  الحوثي  قدم  فقد  وأحداثها،  مجرياتها 
وتعايشه  وديمقراطيته  بسلميته  للثورة  راقياً 
فئات  الثورية وغيرها من  التكتالت  مع جميع 
ال��ش��ع��ب ف��ي ج��م��ي��ع ال��س��اح��ات، وف���ي أغلب 
المحافظات اليمنية الثورية، ومنها صعدة مقر 
الحوثي الذي سقط النظام فيها، وأصبحت أول 
محافظة ثورية تسقط بيد الثوار، لتمضي الثورة 
هنالك في تطبيق القانون، وتفعيل دور السلطة 
األم��ن  وب��س��ط  المحافظة،  إدارة  ف��ي  المحلية 
الخاصة  الممتلكات  وحفظ  فيها،  واالستقرار 

والعامة فيها على حد سواء. 
صاغتها  التي  الثورية  باألهداف  الحوثي  يلتزم 
ساحة  في  الشبابية  الثورية  المكونات  جميع 
التغيير بصنعاء في بداية الثورة، ويرى الخروج 
عنها خيانة، وإهداراً لدماء الشهداء وتضحياتهم، 
الثورية  المكونات  أبرز  ولهذا السبب يعد أحد 
التي رفضت المبادرة الخليجية كونها لم تسقط 
أنها  كما  ال��ث��وار،  مطالب  تحقق  ول��م  النظام، 
أعطت الحصانة للقتلة والفاسدين على حساب 
من  بدمائهم  ضحوا  الذين  والجرحى  الشهداء 
أجل إسقاطهم، مع العلم أن تلك االتهامات لم 
التوقيع على  إال بعد  تلك األطراف  نسمعها من 
المبادرة الخليجية؛ لذا فقد كان رفض الحوثي 
للمبادرة بداية لحمالت التشويه، ومن ثم شن 
حرب عدوانية عليه هنا وهناك كل ذلك إلدخال 

البلد في أتون حرب أهلية طائفية تغذيها الدول 
أو  التشيع  بذريعة  الخليجية،  للمبادرة  الراعية 
أبناء  من  ليس  الحوثي  وك��أن  الحوثي،  التوسع 
تلك المحافظات التي يدعون أنه يسعى لبسط 

نفوذه عليها.
وم��س��ان��داً  داع��م��اً  م��وق��ف��اً  ال��ح��وث��ي  يتبنى  كما 
للقضية الجنوبية ولشعب الجنوب ومظلوميته 
أنها  مع  القضية،  األط��راف  تلك  تتجاهل  بينما 
وليس  بامتياز،  وثورية  وسياسية  وطنية  قضية 
ذلك فحسب بل تسعى إلى إلصاق التهم بقادتها 
أخرى  بأوراق  وتشويه قضيتها وخلطها  وشعبها 
هم صنعوها ومولوها منذ النشأة وهي)القاعدة( 
المواقف  وإرب����اك  القضية،  تمييع  يتم  لكي 
للقوات  م��رت��ع��اً  تصبح  األخ��ي��ر  وف���ي  ت��ج��اه��ه��ا، 
األمريكية وللقاعدة التي تنطلق باسمها للسيطرة 
من  استخدمتها  اليمن، كما  أج��زاء  جميع  على 

قبل الحتالل كثير من البلدان اإلسالمية.
رخيصة  عمالة  ف��ي  عيباً  ت��رى  ال  األط���راف  تلك 
أمور  لتسيير  النفطيين  وحلفائهم  لألمريكيين 
البلد كما يحلو لهم وبما يتفق ومصالح تلك الدول 
سيادتنا  انتهاك  في  بأساً  تجد  ال  بل  الخارجية، 
السعودية  العسكرية  الطائرات  قبل  من  الوطنية 
بل  الشمالية،  المحافظات  على  واألم��ري��ك��ي��ة 
واجتياح جنودها وآلياتها لبعض المناطق والقرى 
اليمنيين  المواطنين  وتهجير  اليمنية  الحدودية 
العسكرية  واألط��ق��م  ال��دب��اب��ات  وح��ش��د  م��ن��ه��ا، 
على  المتاريس  وبناء  الخنادق  حفر  واستمرار 

ال���ح���دودي لليمن ك��ل ه���ذا في  ال��ش��ري��ط  ط���ول 
السماح  في  ت��رى ضيراً  ال  أنها  ال��ث��ورة، كما  زم��ن 
المواطنين  وتشريد  وتهجير  بقتل  لألمريكيين 
من  وأبعد  الجنوبية،  المحافظات  في  اليمنيين 

ذلك إلى شمال الشمال في الجوف ومأرب.
وف��ي س��ي��اق ال��ت��دخ��الت ال��دول��ي��ة وال��ت��ي تأتي 
تسعى  لها،  سافراً  تتويجاً  الخليجية  المبادرة 
عموماً  العربية  الثورات  من  لالستفادة  أمريكا 
في  لتصب  نتائجها  لتحويل  خصوصاً  واليمن 
الثورات  إلف��راغ  تسعى  فهي  إسرائيل،  مصلحة 
العربية من محتواها وإحداث تغييرات شكلية 
في أنظمة الحكم، وإيهام الشعوب بأن أهدافهم 
بينما حقيقة كل  أثمرت،  تحققت وتضحياتهم 
م��ا يجري ه��و خ��الف ذل��ك، ب��ل ربما أس��وأ من 
تسخير  المؤامرات  تلك  ومن  ما عهدناه،  سابق 
وسائل اإلعالم العربية المحسوبة على الثورات 
إيران - العدو  الثوار إلى  العربية لتحويل أنظار 
األول  العدو  وجعلها   - وإسرائيل  ألمريكا  األب��رز 
هدفاً  إي��ران  إسقاط  وجعل  العربية،  للشعوب 
ثورياً يجب على الثوار تحقيقه، فيما يتم تقديم 
إستراتيجية  وحليفة  صديقة  بوصفها  أمريكا 
في  إسرائيل  بالتالي  وتظل  العربية،  للشعوب 
حماية أمريكا وحلفائها من الثوار العرب وتكون 
الثورات العربية هي الكفيلة بتخليص إسرائيل 

من عدوها الخطير في المنطقة )إيران(.
وإسرائيل  أمريكا  لتقديم  تسعى  بدورها  إي��ران 
وال  والمسلمين  للعرب  األكبر  العدو  بوصفها 

بد للدول العربية خصوصاً بعد الثورات العربية 
عليها  االستكبار  ق��وى  هيمنة  من  تتخلص  أن 

وتسلطها على مقدراتها وثرواتها.
ذلك  مع  يتماهى  وخطاباً  موقفاً  الحوثي  يتبنى 
سرطانية  غ��دة  إسرائيل  يعتبر  ال��ذي  الخطاب 
وهي  وراءه��ا  يقف  ومن  هي  استئصالها،  يجب 
أمريكا التي يسميها الشيطان األكبر كونه خطاباً 
والفطرة  الكريم  القرآن  توجيهات  مع  ينسجم 
العربية السليمة الرافضة لالحتالل واالستعباد، 
الثورات  جعل  على  ق���ادراً  ث��وري��اً  مطلباً  وكونه 
اإلس��الم��ي��ة  ال��ب��ل��دان  لتحرير  وس��ي��ل��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
التدخالت  يرفض  فهو  وإنساناً،  أرض��اً  والعربية 
ويحذر  رفضها،  إل��ى  الثوار  ويدعو  األمريكية، 
هذه  نتيجة  ستنتهي  اليمنية  ال��ث��ورة  أن  م��ن 
التدخالت، والمبررين لها من المحسوبين على 

الثورة إلى احتالل أمريكي لليمن.
وهذا ما جعل أبواق الدعاية األمريكية في اليمن 
يستميتون في محاربة الحوثي، وتضخيم الدور 
تسنده  أو  تثبته  ال  ال��ذي  اليمن  ف��ي  اإلي��ران��ي 
وتزويرها  الحقائق  لتحريف  ال��واق��ع؛  معطيات 
اليمن من  واقع  العيون عما يجري في  وتغطية 
تدخالت أمريكية وسعودية وصلت حد التحكم 
الحكومة  وسياسات  الثورة  ب��ق��رارات  المباشر 
فيما  اليمنية،  األراضي  إلى  العسكري  والدخول 
إيران في صعدة وحجة  إلى إسقاط  هم يسعون 
والجوف ومأرب وعمران وفي مخيمات شباب 

الثورة في صنعاء وذمار وتعز وغيرها.

}-|  فضل أبو طالب   |-{



الحرة؛  الكلمة واألقالم  أرباب  لها  الحر غايٌة يطمح  اإلعالم 
السلطوي،  األنا  هيمنة  تحت  يرزح  العربي  اإلع��الم  إذ كان 
فيه  ينفخ  كالبوق  ورؤوس��ه��ا  األنظمة  ظل  تحت  وينطوي 
النظام ما شاء من لحون سياسته الموجهة، فظل ردًحا من 
الزمن مادًحا ألصحاب الجاللة والسمو والفخامة، ومستمياًل 
سلطانهم  وجنة  طاعتهم،  بستان  إل��ى  المحكومين  قلوب 

يأكلون فيها الزقوم ويشربون منها الحميم.
عيون  في  األم��ل  ب��وارق  الح��ت  الثالثة  األلفية  بداية  وف��ي 
والتطور  االنفتاح  عهد  بانبالج  اإلع��الم  لحرية  الطامحين 
التي  الفضائيات  وخ��اص��ة  المختلفة،  بوسائله  اإلع��الم��ي 
اليمني  واإلعالم  األخيرة،  اآلونة  في  انتشاًرا كبيًرا  انتشرت 
كان له حظ وافر من هذا التطور واالنتشار غير أن هذا األمل 
لم يلبث إال قلياًل حتى خبت بوارقه حين تبدى الوجه اآلخر 
ليجد  الحاكم  سلطة  من  اإلع��الم  تحرر  فقد  التطور،  لهذا 

ًدا بسلطة الحزب والطائفة واإلباحية المطلقة. نفسه مقيَّ

مروق  الدين  من  فتمرق  بعًضا  بعضها  تلعن  دينية  قنوات   
بما  ح��زب  “ك��ل  تمثل  حزبية  وقنوات  الرمية،  من  السهم 
حرج،  وال  فحدث  اإلباحية  القنوات  أم��ا  ف��رح��ون”  لديهم 

والغاية )كن جمياًل ترى الوجوه جمياًل(.
تعمل  وزارة  عن  مستقلة  مؤسسة  اإلع��الم  يكون  أن  يجب 
مسوغ  يكون  عليك(،  ُيملى  ما  و)اكتب  أول،  المعلم  بنظام 
تلتزم  أن  شريطة  ا  سياسيًّ ال  ا  مهنيًّ لديها  والعقاب  الثواب 
بكل الثوابت الوطنية والقيم والمبادئ الدينية واألخالقية، 
والمساواة  العدالة  مبدأ  لتطبيق  الفضيلة  نشر  في  وتساهم 
ألقالمهم  غرًضا  اإلع��الم  بالطجة  جعلهم  الذين  الناس  بين 
وأعداءه  الحاكم،  شخص  في  الوطن  يجسدون  وألسنتهم، 
الحاجة  دعت  س��واء  األكاذيب  ويلفقون  المحكومين،  في 
عدسة  أمام  المشرق  الحضور  هو  المهم  تدع.  لم  أم  لذلك 
الكاميرا الممزوج بابتسامة عريضة تزرع البؤس والشقاء في 

حياة المشاهدين.

ل��م ي��ك��ن ي��ع��رف أغ��ل��ب ال��م��واط��ن��ي��ن 
في  األمريكي  السفير  اسم  اليمنيين 
الحالي  العهد  ف��ي  لكن  ص��ال��ح،  عهد 
يتردد  السفير  اس��م  أص��ب��ح  ال��وف��اق  حكومة  عهد 
والنساء  للرجال  الخاصة  الجلسات  في  حتى  لسان  على كل 
على السواء، لم نشاهد أي توافق بين حكومة الوفاق إال على 
شيء واحد وهو تنفيذ تعليمات، بل وتمنيات السفير حرفياً، 
النفس  الحكومة خبراء في علم  في  لكل طرف  أصبح  بحيث 
قبل  لتلبيتها  فيسارعون  السفير  وأحالم  لهم رغبات  يحللون 
من  أهم  في صنعاء  مارثون  هناك  اآلخر،  الطرف  يسبقهم  أن 
المارثون الذي أقيم في البحرين، أبطاله السياسيون اليمنيون، 

خط النهاية فيه أمنيات السفير.
الشكلية  اإلط��اح��ة  بعد  م��ا  يمن  لتأسيس  المناقصة  أعلنت 
ال��م��زاد  رس��ا  ب��ع��ط��اءات��ه��ا،  ال���دول  مختلف  تقدمت  ب��ص��ال��ح، 
وعلى  واألم��ن،  الجيش  هيكلة  يخص  فيما  األمريكيين  على 
فيما  الفرنسيين  الحوار، وعلى  إدارة  فيما يخص  البريطانيين 

يخص صياغة الدستور.
لبدء  الخبراء  من  وفد  بإرسال  سارعوا  عمليون،  األمريكيون 
الهيكلة، وأرسلوا مدير مكتب التحقيقات الفدرالية )روبرت 
مولر( والذي اتفق مع هادي على دمج جهازي األمن القومي 
إدارة  األمريكيين  على  ليسهل  واح��د  جهاز  في  والسياسي 
تقارير  ت��ض��ارب  م��ن  السابق  ف��ي  ع��ان��وا  فقد  الوليد،  الجهاز 
حملنا  فقد  وبصراحة  الصالحيات،  على  وصراعهما  الجهازين 

حكم  ط���وال  طاقتهم  ف���وق  األم��ري��ك��ي��ي��ن 
صالح؛ لذلك يجب أن يجدوا اإلنصاف في 

عهد حكومة الوفاق.
للكثير  األمريكية  الطائرات  ضرب  استمر 

األبرياء وألننا في حكومة  الكثير من  قتل  اليمنية  المدن  من 
وفاق لم يحصل اعتراض.

سميت  الضربات  من  جديداً  نوعاً  األمريكية  اإلدارة  أق��رت 
مشبوهة  تجمعات  ضرب  لهم  تتيح  التي  الوشاية(  )ضربات 
أسماء  من  التأكد  دون   - عمالئهم  أح��د  وشاية  على  بناء   –

المستهدفين، وألننا في حكومة الوفاق لم يحصل اعتراض.
ت��ج��رب��ة م��ا سمي  ن��ق��ل  ال��ي��م��ن ع��ب��ر  ب���دأ السفير ف��ي ع��رق��ن��ة 
وأعلن  الشعبية  اللجان  مسمى  تحت  أبين  إلى  )الصحوات( 
حكومية،  واسطة  ودون  مباشرة،  اللجان  لتلك  دعمه  السفير 

وألننا في حكومة الوفاق لم يحصل اعتراض.
الشؤون  في  اإلي��ران��ي  التدخل  من  استيائه  عن  السفير  عبر 
األص��ول  ذوي  للحوثيين  دعمهم  وم��ن  لمملكته،  الداخلية 

الفارسية، كما هدد بسحب جنسياتهم وإعادتهم إلى فارس.
الدولية  العفو  ومنظمة  ووتش  رايتس  هيومن  منظمة  طالبت 
سحب  ب��ع��دم  فايرستاين  جيرالد  اليمني/  الرئيس  فخامة 
الدولي، لكنه أصر  للقانون  الحوثيين لمخالفة ذلك  جنسيات 
إسرائيل  على  الدولي  القانون  يطبق  أن  وطالب  موقفه،  على 

أوالً، مندداً بازدواجية المعايير في تلك المنظمات.
ال  واضح،  حازم،  حاسم،  رئيس،  بهكذا  ولثورتنا  لثوارنا  هنيئاً 

يستحي.
عفواً من فخامته، أقصد ال يستحي في الحق لومة الئم.

في بالدي: هم يكفروك ألنك كفرت بالمبادرة وآمنت بالثورة !
في بالدي: هم يؤمنون بدولة الحقوق والحريات ولكن ليس 

لجنوبي أو حوثي أو مستقل أو ... !
في بالدي: اليمن المنشود بنظرهم أنهم السلطة والمعارضة 

وهم الوزير والغفير!
في بالدي: المرأة هي الثورة لكن من خلف أسوار مرتفعة !

في بالدي: نؤمن بالمشترك ولكن بدون صور الحمدي وعنتر 
وجار الله !

بشعار  األمريكي  للقاتل  الموت  شعار  يستبدل  ب��الدي:  في 
الموت للحوثيين اليمنيين.

بأن  ضير  ال  لكن  ال��وط��ن  بسيادة  يؤمنون  ه��م  ب���الدي:  ف��ي 
يتواجد األمريكي في البحر والجو والبر!

في بالدي: ساحة الحرية ال حرية فيها!
الشباب  يكون  أن  بشرط  بالحوار  يؤمنون  هم  ب��الدي:  في 
وأبناء  منهم،  الجنوب  وأبناء  منهم،  والمستقلون  منهم، 

صعدة منهم!

ف��ي ب���الدي: أن��ت م��ع النظام ألن��ك لم 
توقع المبادرة مع النظام!

المبادرة  قبل  زي��دي  أن��ت  ب��الدي:  في 
ومجوسي بعدها.

بإحراق صعدة؛ ألن  الوطن  يناشدون جيش  ب��الدي: هم  في 
جناية  خلفية  على  معلم  أوقفت  هناك  المحلية  السلطة 
أخالقية، وهم يمجدون آل سعود؛ ألن في سجونهم حوالي 

6000 سجين منهم 800 مضرب عن الطعام!
في بالدي: أنت قاتل أجنبي في حجة؛ ألنك حوثي وفي دماج 

وكتاف أنت حر ثائر روسياً كنت أو أمريكياً أو صومالياً!
في بالدي: هم يطالبون بمحاكمة البالطجة الذين قتلوا الشباب 
السلميين ويقرون لهم في مجلس النواب رواتب بقيمة 13 مليار!
هم يمنحون علي صالح حصانة، ويكرمون علي  في بالدي: 

محسن لقيادته حروب الجنوب وصعدة !
هم لم يعتبروا بما حدث لنظام علي صالح مع  في بالدي: 

أنهم فهموه ؟!

 متابعات "صحيفة األمناء -عدن":
األمريكي  الرئيس  ب��أن  ل�"األمناء"  خاصة  مصادر  أف��ادت 
ب���اراك أوب��ام��ا ودائ����رة األم���ن ال��ق��وم��ي األم��ري��ك��ي أعطوا 
موافقتهم لتوسعة ضربات الطائرات من دون طيار على 
وبالذات  خاصة،  والجنوب  عامة  اليمن  في  واسع  نطاق 

في أماكن تمركز عناصر ما يسمى بأنصار الشريعة.
مشتركة  ق��وات  تشكيل  تم  بأنه  نفسها  المصادر  وتفيد 
على  وإنزالها  أي��ه(   آي  والسي  )المارينز  خاصة  أمريكية 

األراضي في الجنوب ولم تكشف عن مناطق إنزالها وأن 
وقوامها  الخاصة   SAS ال�  قوات  من  بريطانية  أمنية  قوة 
في  القاعدة  يسمى  ما  لمحاربة   مؤخرا  قذفت  رجال   22

المناطق الجبلية.
يستقلها  المارينز  لقوات  تابعة  مصفحة  سيارة  أن  يذكر 
لنيران  قبل نحو شهرين  تعرضت  أمريكيون كانت  جنود 
مسلحين في مديرية البريقة بعدن ولم تسفر العملية عن 

أية إصابات.

من  الكثير  فلدينا  أمامنا،  دموعكم  تنهمر  أن  داع��ي  ال 
أوالدهن  على  حرقة  بكل  يبكين  اللواتي  الشهداء  أمهات 

الذين استشهدوا، وأُعطي قتلتهم الحصانة بكل سرور.
ال داعي أن تنزلوا إلى الشارع لتنظفوا القمامة بأيديكم، فهناك 

من الشعب من ال يزال يأكل من هذه القمامة لشدة الفقر.
ألن  الشهداء؛  ألس��ر  حقيرة  روات��ب��اً  تخصصوا  أن  داع��ي  ال 
هذا،  ألجل  استشهدوا  وال  أرواحهم  يبيعوكم  لم  الشهداء 
إلى  لتصعدوا  جثثهم  على  دس��ت��م  أن��ك��م  تنسوا  ال  كما 

السلطة.
ثم  الخليج  س��الط��ي��ن  أب����واب  ف��ي  ت��ت��س��ول��وا  أن  داع���ي  ال 
تخصصوا ميزانيات للمشايخ، وفي النهاية أنتم )تتحصنوا( 

والشعب يسدد.
الشباب؛  لحوار  لجنًة  تشكلوا  أن  داع��ي  ال 

ألن��ك��م غ��درت��م ب��ه��م ي���وم ارت��م��ي��ت��م ف��ي أح��ض��ان السفير 
األمريكي، ولبستم العباءة الخليجية النتنة.

ال داعي للتفكير في إخالء الساحات؛ ألنها أسستها دماء 
غالية، حينها كنتم أنتم بعيدين عن هذا األمر.

ال داعي أن تقولوا إن "البالطجة" هم من يقطعون الكهرباء  
فالشعب عندما يسمع هذا الوصف يلتفت إليكم!!

ال داعي  لقوات "حماية أمن العاصمة" فالمارينز األمريكي 
تحمون  فممن  ص��ن��ع��اء،  ج��ام��ع��ة  ف��ي  وال��ف��رق��ة  م��وج��ود، 

العاصمة؟!!
فلم  بوعود كاذبة,  وإيهامهم  الشعب  الستحمار  داعي  ال 
 - علي  اإلم��ام  ق��ال  وكما  السابقة,  بالحكومة  العهد  يطل 
سالم الله عليه - "أغبى األغبياء من تعثر بحجر مرتين " 

فالحجر ال يزال كما هو, ولكن الشعب ليس غبياً.
ال داعي لألالعيب والخدع, فإنكم إن كنتم تريدون خداع 
كنتم  وإن  كلها،  أكاذيبكم  فضح  قد  فالشعب  الشعب، 

تريدون خداع الله ف�)هيهات، ال يخدع الله عن جنته(.

- ُيعتقل مواطن مصري في السعودية، فتقوم الدنيا وال تقعد 
في ِمصر.

- ُيعتقل مواطن مصري في السعودية، فتواجه السعودية حملة 
شعواَء من شباب مصر، وضغط من الحكومة المصرية.

- ُيعتقل مواطن مصري في السعودية، فيرفع الشباب المصري 
أحذيتهم أمام السفارة السعودية.

- ُيعتقل مواطن مصري في السعودية.. فتنشأ ألجله لجنة من 
المحامين؛ للدفاع عنه.

السعودية  فتضطر  السعودية،  في  مصري  مواطن  ُيعتقل   -
مصر  في  وقنصليتها  سفارتها  إلغ��الق  عليها؛  الضغط  نتيجة 

وسحب سفيرها للتشاور.
- ُيعتقل مواطن يمني في السعودية، يلعن أبو اللي خّلفوه، ايش 

َدَخل بأّمه السعودية.

- يندعس مواطن يمني في السعودية، ومرتزقة آل سعود في 
حدود  هذي  واقعيين،  نكون  خلونا  جماعة  يا  يقولوا:  اليمن 

دولة والزم تحمي حدودها.
أكيد  ه��ذا  يستاهل،  السعودية،  ف��ي  يمني  م��واط��ن  يهتان   -
محشش واّل معاه مخدرات؛ ألن الجنود السعوديين ما فيش 

أطيب منهم.
- ُيضَرب سجين يمني حتى الموت في السعودية، وحكومتنا 

الموقرة نائمة على بطنها.
سامحني يّلي انضرب حتى الموت في سجنه، والله نزلت دمعة من 
العوض،  ومنه  أعمله،  اللي قدرت  وهذا  عليك ومسحتها،  عيوني 
وعليه العوض، وعلى الثورة السالم؛ ألنها جابت لنا حكومة أنذال 
ومبطوحين أمام أبو عقال، ثُرنا على "عفاش" ألجل الكرامة، فباعونا 

وباعوا ثورتنا عشان عيون أبو متعب، ومبادرة األذالل.

»حرية اإلعالم«

ال داعي يا حكومة

"َما َبيَن ِمْصَر والَيَمن"
}-|  عبدالحميد يحيى    |-{

}-|  علي العماد    |-{

}-|  علي ناصر البخيتي    |-{

في بالدي!

قوات خاصة أمريكية وبريطانية إضافية تنزل في  الجنوب  

فخامة الرئيس جيرالد فايرستاين !

}-|  نشوان الغولي  |-{

}-|  ضرار الطيب  |-{

تستقبل التوعية الثورية مشاركاتكم واقرتاحاتكم 
على الربيد اإللكرتوني:

abjad2011@gmail.com

سجين يمنيالسفارة السعودية -مصر


