
ليس هناك انتخابات.. وإجرائها تزييف لوعي الناس واإلصرار على إجرائها خطأ
مكتب السيد: من حق الحراك منع االنتخابات ونرفض تهديدات السفارة األمريكية واإلصالح بخصوص االنتخابات

السيد عبد الملك الحوثي يؤكد على موقف أنصار اهلل الرافض لالنتخابات الشكلية، واالنحياز للخيار السلمي للثورة

د.عبدالرحمن الجفري في حوار مع صحيفة األولى:

يلتقي بسفراء اإلتحاد األوروبي

 استمرار التظاهر والتحرك واالعتصامات السلمية والحرص على أن يتم ذلك في إطار شعبي بعيًدا 
عن الحزبية والطائفية والمذهبية حتى إسقاط النظام. 

 النظام الذي نطالب بإسقاطه هو الرئيس وأقاربه دون استثناء ورموز نظامه الفاسدين والذين 
ثبت تورطهم في قمع وقتل وتجويع هذا الشعب. 

النظام بواسطة  التحاور مع  أو  الثائر  الشباب  إدانة كل شكل من أشكال االلتفاف على مطالب   
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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الماضي  الثالثاء  صباح  الثورية  للقوى  العام  الملتقى  عقد 
مسودة  لمناقشة  صنعاء  بالعاصمة  األول  التأسيسي  مؤتمره 

المشروع السياسي للقوى الثورية باليمن. 
الدولية  لبناء  الملتقى  رؤي���ة  ال��م��ش��روع  م��س��ودة  وتتضمن 
المدنية، وتحقيق أسس العدالة والمساواة االجتماعية كمشروع 
الشعبية  ال��ث��ورة  وأه���داف  الثورية  المطالب  كل  يحقق  وطني 
السلمية كما تضمنت المسودة موقف الملتقى من المستجدات 

على المشهد اليمني والوضع الراهن. 
 15  -14( متتالين  ليومين  استمر  ال��ذي  الملتقى  ف��ي  وش���ارك 
فبراير( ما يقارب 400 مندوب، ممثلين عن مختلف المحافظات، 

وبحضور مختلف وسائل اإلعالم المحلية والعربية واألجنبية. 
للجنة  العام  المنسق  القاهري  محمد  الدكتور  واستعرض 
التحضيرية، مراحل تكون الملتقى، والنزول الميداني للمحافظات، 
مشيراً إلى أن الملتقى يضم كاًل من )التكتالت الشبابية المستقلة 
الديمقراطية  الحركة  وحزب  الله(،  أنصار   ( الحوثيين  المستقل، 
للتغيير والبناء، واتحاد القوى الشعبية والمستقلين من األحزاب( 
وتجمع مستقبل العدالة، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلين 
حزبية  وتنظيمات  االشتراكي،  العربي  البعث  ح��زب  شباب  عن 
وشبابية أخرى، وممثلين عن شباب الحراك السلمي في الجنوب 
عدة  من  الملتقى  إلى  لالنضمام  طلبات  عدة  هناك  أن  موضحاً 
الديمقراطي،  الحزب  »الحق«،  حزب  أبرزها  وأحزاب،  منظمات 
الخارج.،  في  الثورية  المكونات  عن  المعبرة  »خ��الص«  وحركة 
وطني  اصطفاف  الملتقى  بأن  أكد  كما  مفتوحاً،  الباب  زال  وال 

عريض قادر على تحقيق أهداف الثوار الحقيقين وفي مقدمتهم 
إلى أن فكرة الملتقى استمدت من إقبال الناس  الشباب، مشيراً 

من المحافظات المختلفة.
من جانبها ألقت وميض شاكر كلمة عن قطاع المرأة، تحدثت 
فيها عن دور المرأة اليمنية في الثورات، كما تحدثت عن مكانة 
ومنها  البلدان،  مختلف  في  الثوري  العمل  مكونات  بين  المرأة 
اليمن، مشيرة إلى أن المرأة كانت وما زالت ثائرة، وقد سقط منهن 

الشهيدات والجريحات. 
اليمنية،  ال��ث��ورة  دع��م  ف��ي  ال��م��رأة  دور  على  ش��اك��ر  وأك���دت 
واستمرارها في الساحات حتى تحقيق أهدافها.،واشارت بأن نظام 
صالح وحلفائه التقليديين قد جردوا النساء من حقوق المواطنة، 
نحن  وقالت  اليمنية،  الهوية  وضربوا  المساواة،  مادة  واسقطوا 
صالح  مع  يوما  يكونوا  لم  الذين  الملتقى  شركاء  نجد  كيمنيات 

الحليف الواحد لتحقيق حلم اليمنيات. 
أما أكرم الشوافي، المتحدث باسم الشباب، المستقل فتطرق 
في كلمته إلى النتائج التي أدت إلى تحويل الثورة إلى أزمة سياسية، 
الثورة،  مسار  انحراف  في  وأث��ره  األجنبي  التدخل  إلى  تطرق  كما 
متمنياً من الشباب االصطفاف في إفشال جهود الخارج، وإجهاض 
األدوار الخارجية. الشوافي قبل أن يبدأ كلمته دعا المؤتمرين إلى 
ترديد شعار الثوار: الشعب يريد اسقاط النظام الذي حوصر في 

الساحات، واتهم كل من حاول ترديده بالعمالة والخيانة.
الحركة  عن  ش��وارب كلمة  أبو  ص��ادق  الشيخ  ألقى  جهته،  من 

األمريكية  السفارة  تهديدات  الله  أنصار  رف��ض 
المشاركة  يرفضون  من  تتوعد  التي  اإلصالح  وحزب 
المكتب  ع��ن  ص��ادر  ب��الغ  ف��ي  وج��اء  االنتخابات  ف��ي 
ل��ه��م أن م��وق��ف��ه��م ك����ان واض���ح���ا من  اإلع����الم����ي 
فبراير   /21 في  إجرائها  المزمع  الشكلية  االنتخابات 
ولن  االنتخابات  في  يشاركوا  لن  أنهم  وه��و  الجاري 
يمنعوا إجرائها في مناطقهم معتبرين ذلك ال يؤثر في 
البالغ  وأضاف  سلفا.  المحسومة  االنتخابات  نتائج 
االنتخابات  إجراء  الجنوبي منع  الحراك  أن من حق 

أجل  القوة من  استخدام  في مناطقهم محذرين من 
فرض االنتخابات باعتبار ذلك عمال عدوانيا ال مبرر 
له، خصوصا والنتيجة محسومة سلفا بسبب انفراد 

بعض القوى بالقرار السياسي.
 ُيذكر أن الحراك يمنع لجان الصناديق من الدخول 
للمراكز تعبيرا عن رفضهم إلجراء االنتخابات، وكان 
فتاوى ضد  أص��دروا  اإلص��الح قد  في ح��زب  مشائخ 
خارجين  المقاطعين  معتبرين  االنتخابات  مقاطعة 
للمقاطعين.  مباشرا  تهديدا  يمثل  م��ا  الملة!  ع��ن 
يسمى  لما  المقاطعة  األمريكي  السفير  اعتبر  كما 

باالنتخابات تؤثر على استقرار اليمن وأمنها. 

مكتب  استنكر  الميداني  الجانب  يخص  وفيما   
السيد عبد الملك بدرالدين في بيان له ما صدر عن 
عاهم(،  )منطقة  أحداث  بخصوص  اإلصالح  داخلية 
االتفاق؛  إفشال  مسؤولية  عاهم  في  المرتزقة  وحمل 
فبعد أن تم التوصل إلى إتفاق لوقف إطالق النار مع 
المرتزقة وميليشيات حزب اإلصالح والذي تبين من 
الحرب  في  اإلصالح طرف  عناصر  أن  التوقيع  خالل 
العناصر، وانكشف بوضوح  البارز لهذه  الدور  ولها 
وما  وك��ت��اف(  )عاهم  أح��داث  في  ومشاركته  تورطه 

والسفير  األورب���ي  اإلت��ح��اد  بعثة  رئ��ي��س  ن��اق��ش 
باألعمال  القائم  األلماني  السفير  ونائب  الفرنسي 
بصعدة  الحوثي  الملك  عبد  السيد  م��ع  باليمن 
األربعاء الماضي العديد من القضايا الساخنة على 
الصعيد السياسي في الوقت الحالي بدءاً من الثورة 
الراهن  الوقت  في  إليه األوضاع  الشعبية وما آلت 

القادمة  االنتخابات  ومصير  الخليجية  والمبادرة 
ال��دول��ي��ه  المنظمات  ون��ش��اط  م��ن��ه��ا.  وم��وق��ف��ه��م 
مندوب  ت��ح��دث  اللقاء  وف��ي  ص��ع��ده.  بمحافظة 
عن  األوروب���ي���ة  ال���دول  وس��ف��راء  المتحدة  األم���م 
شعورهم باالرتياح للنشاط السياسي السلمي ألبناء 
الشعبية،  الثورة  خالل  الشمال  شمال  محافظات 
وبعدها  ال��ث��ورة.  نشاط  ف��ي  الفاعلة  ومشاركتهم 
تحدث السيد عن معاناة أبناء الشعب اليمني وما 

تعرضت له محافظات صعدة وعمران وحجه، وما 
وحروب  وقتل  قمع  من  الظالم  النظام  من  نالهم 
كانت  الشعبية  ال��ث��ورة  وأن  وتهميش،  وإق��ص��اء 
شعبي  بإجماع  حظيت  وحتمياً،  ض��روري��اً  خ��ي��اراً 
وممارساته  النظام  من  ت��أذى  الجميع  ع��ارم كون 
للعمل  واإلساءة  البالد  لخيرات  وإهداره  وفساده 
الديمقراطي كونه كان يتشدق فقط بالديمقراطية 

أك���د الدكتور عبدالرحم���ن الجفري رئيس ح���زب الرابطة 
رأي بش���أن األنتخاب���ات بأن���ه لي���س   هناك انتخاب���ات وأنها 
تزييف لوعي الناس، وأن إجرائها محاط بمخاوف من إجرائها 

ألن هناك أطراف كثيرة ستحاول إفشالها.
وأوضح الجفري أن االنتخابات تخالف الدستور وأن 
كل ما يجري هو خطأ وأن هناك إصرار على االس���تمرار 
في ه���ذا الخط���أ، وأن األح���رى أن يتم إعالن دس���توري 

إللغاء هذا الدس���تور.
وأب���دى الجفري أس���فه من عملي���ات التحريض الواس���عة 
ف���ي الجن���وب ض���د أبناء الش���مال خاص���ة العم���ال وأصحاب 
المح���الت التجاري���ة، معلن���اً رفضه للتحريض بش���كل كامل 

وأنه ضد اإلساءة ألي إنسان في أي مكان شمال أو جنوب.
مش���يراً إلى أن عملية التحريض وصلت إلى اش���تباكات بين 

اإلص���الح والح���راك، وأن اإلش���كالية هي قيام ح���زب اإلصالح 
بتدريب مليشيات في معس���كرات في المحافظات الجنوبية 
معس���كر محمد علي محس���ن ف���ي حضرموت، وف���ي جبل يقع 
خلف جبل شمس���ان في ع���دن، واصفاً ه���ذه األعمال بمنتهى 

الخطأ السياسي.
وع���ن خيار اس���تمرارية الوح���دة أفاد أنه لم يس���مع موقفاً 
حقيقي���اً للمش���ترك تج���اه القضي���ة الجنوبي���ة وأن مواقفه���م 
اقتصرت على حصر القضية في علي عبدالله صالح وإذا ذهب 
انته���ى كل ش���يء، وأن���ه كان المفترض من األح���زاب أن توجه 
نقده���ا ورفضه���ا للنظ���ام ككل كإدارة وولة وعلى رأس���ها علي 

عبدالله صالح.
كما أش���ار إلى أن المش���ترك عال���ج القضي���ة الجنوبية على 
اس���تحياء، وأن م���ا جرى في الجنوب 94 وحت���ى اليوم ال يقبله 
ال عق���ل وال دي���ن وال وطن وما يج���ري اليوم ف���ي الجنوب هو 

استفزاز يزيد من االحتقان.

ف���ي إش���ارة واضحة لتقارب س���ياسي لق���وى المظلومية في 
ش���مال وجنوب الوطن تثمن قوى الحراك الس���لمي لتحرير 
الجنوب م حضرموت وتقدر المواقف السياس���ية الوطنية 
الملتزم���ة بقي���م االنس���انية والعدال���ة الداعي���ة إل���ى رف���ض 
المبادرة الخليجية جملة وتفصيال كونها ال تمثل حال وطنياً 
للقضايا الوطنية األساسية، وما سمي باالنتخابات الرئاسية 
المبك���رة، ألنها تحصيل حاصل، وف���ي بيان للمجلس األربعاء 
الماض���ي دع���ا الجميع التعام���ل بقدر عال من المس���ؤولية 
م���ع ما يجري، ونب���ذ التفكي���ر اإلقصائي، فال احد يس���تطيع 
اس���تبعاد احد من المش���اركة في رس���م صورة المس���تقبل... 
مس���تقبل الجمي���ع. وف���ي الوقت ال���ذي نق���در كل الجهود 
اإلقليمية والدولية التي بذلت لمساعدة اليمن على الخروج 

م���ن هذ النفق المظلم، كما أكد البي���ان على أن المعالجات 
المطروحة مالم تس���تجب لتطلعات الش���عب ف���ي الجنوب 
والش���عب في الش���مال لن يكت���ب لها النجاح، وأش���ار إلى أن 
المب���ادرة الخليجية أخفق���ت في مقاربة القضي���ة الجنوبية 
مقارب���ة موضوعي���ة عادله تتناس���ب مع أهميته���ا وموقفها 
من مركز المس���الة اليمنية، وي���درك الجميع انه بدون حل 
القضي���ة الجنوبية حال عادال يرضى عنه الجنوبيون لن ينعم 
اليمن باالستقرار، كما دعوا الى مقاطعة االنتخابات وبطرق 
سلمية. )وهي في كل األحوال انتخابات تحصيل حاصل(، كما 
ثمن البيان جهود أخوتهم في الش���مال وجاء فيه : وال يفوتنا 
)هنا( ان نسجل تقديرنا لعدد من القوى الوطنية في الشمال 
التي س���جلت مواقف متقدمة تج���اه القضية الجنوبية منذ 

 القاهري : الملتقى اصطفاف وطني  عريض قادر  على  تحقيق أهداف الثوار
الملتقى العام للقوى الثورية يطرح في مؤتمره األول رؤيته لبناء الدولة المدنية

أزم����ت����ك����م ان����ت����ه����ت، وث����ورت����ن����ا م���س���ت���م���رة.. س���ن���ظ���ل ص����ام����دي����ن ول������ن ن��وه��ن
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}-|  تتمات | ص3 |-{ اعتقال ثالثة من شباب الثورة الرافضين لالنتخابات
مدير أمن محافظة المحويت يمارس اإلرهاب  والتعسف بحق الثوار

 مجلس الحراك السلمي بحضرموت :يدعو إلى المقاطعة السلمية 
لالنتخابات، ويثمن مواقف القوى الوطنية الحية في الشمال

في عمل همجي وبربري أقدم مدير أمن مديرية 
ش���بام كوكب���ان عبدالوهاب الذيفان���ي على اعتقال 

ثالثة من ش���باب الثورة )محم���د األخفش، محمد 
الذارح���ي، عبدالرحمن ش���مس الدي���ن( بحجة أنهم 
يعلنون رفضهم لالنتخابات بعد أن كانوا قد كتبوا 
ف���ي بعض الج���دران) نع���م لمقاطع���ة االنتخابات(، 

والجدي���ر بالذكر بأن الطقم العس���كري تحرك بناًء 
على بالغ من قبل أعضاء حزب اإلصالح.
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مجاميع مسلحة تمارس العدوان في صعدة وحجة

الجنوب في مرمى النيران "المشتركة"
م   94 صيف  ح��رب  خاضت  التي  ذاتها  األط���راف  هي 
من  الجنوبية  المحافظات  أبناء  ضد  العدوان  تمارس 
الخليجية  والمبادرة  الثورة  بمشروعية  ولكن  جديد،  
و2012   94 بين  الزمني  الفارق  إلى  ويضاف  المرة،  هذه 
أن الحزب االشتراكي الذي كان ضحية في  التسعينيات 
أصبح  في ظل الثورة مكباًل بمعطيات التحالف العقيم 
على  االلتفاف  على  تعمل   التي  التقليدية،  القوى  مع 
عام  أمين  علينا  ليخرج   .. النظام  إنتاج  وإع��ادة  الثورة 

الحزب االشتراكي بنظرية 
" ليس في اإلمكان أفضل مما كان" بعد أن كبلت القوى 
الجامعة  ساحة  في  وحاصرتها  الثورة  حركة  التقليدية 

بصنعاء..
منهم  نطلب  وال  االشتراكيين  نضاالت  في  نشكك  ال   
تأييد مطالب الحراكيين في الدعوة إلى فك االرتباط التي 
نراها نتيجة مؤسفة لسياسات الفيد والقهر التي سربت 

اليأس واإلحباط إلى نفوس إخوتنا في الجنوب  ..
الحرب  أيضاً  تخوض  الجديد  القديم  النظام  أط��راف 
ال��س��اب��ع��ة ف��ي ص��ع��دة وح��ج��ة  فيما ح��ك��وم��ة ال��م��ب��ادرة 
الخليجية  تصرف دعوات الحوار، عن أي حوار تتحدث 
األطراف المسيطرة على الحكومة وهي نفسها التي تشن 
الثورة وتقمع  الناشطين وشباب  التكفيرية على  الحملة 

المسيرات السلمية في الجنوب. 
بالبطنين،  يؤمنون   ، اثناعشرية  الحوثيين  إن  قلتم:   
أكثر  الجنوبيين  لكن  شيعية،  دول��ة  إق��ام��ة  وي��ري��دون 
ذلك  وم��ع  السلمي  بالسلوك  والتصاقاً  مدنية  ال��ن��اس 
وتصفوهم  بالرصاص،  السلمية  لفعالياتهم  تتصدون 
ال  الذين  ولحج وحضرموت  عدن  أبناء  وهم  بالبالطجة 

يحتاجون إلى شهادة حسن سيرة وسلوك من أحد.
ولكن  اإلم��ام��ة  دول��ة  إع��ادة  ي��ري��دون  الحوثيين  قلتم 
تتهموهم  في 90م  ومع ذلك  الجنوبيين  سلموا دولتهم 

باالنفصال.
إن ال��ط��ري��ق إل���ى ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى ال���وح���دة ل��ي��س قمع 

المسيرات السلمية في محافظة عدن وإجبار الجنوبيين 
إرادة  ت��زوي��ر  ه��دف��ه��ا  عبثية  ان��ت��خ��اب��ات  خ���وض  ع��ل��ى 
اليمنيين  لصالح منظومة النظام الذي يعيد إنتاج نفسه 
ضمانة  هو  الثورة كاملة  أه��داف  تحقيق  جديد..  من 
اليمنيين جميعاً في التماسك والظفر بغد أفضل، وبدون 
مهددة  وحدها  والجنوب  الشمال  وح��دة  ليست  ذلك 
وسيكون المجتمع اليمني في كل قرية وبلدة ومحافظة 

مهدد بالفتن والتمزق والشتات..  
االشتراكي  ال��ح��زب  هزيمة  م��ن  سنة   18 ح��وال��ي  بعد 
إرادة  تنهزم  لم   7/7 نظام  قبل  من  الجنوب  واستباحة 
الحرية  إل��ى  ال��ت��وق  ف��ي  الجنوبية  المحافظات  أب��ن��اء 

والعدالة .  
السلوك  لنفس  تعود   النظام  أط��راف  هاهي  ومع ذلك 
المشترك من مناطق مختلفة   تفويج عناصر  يتم  وفيما 
في  الديني  الخطاب  تسخير  يتم  مدينة   ف��ي   للتظاهر 
يشارك  لم  من  وبالمحصلة  وشيطنتهم   الخصوم  تكفير 
في االنتخابات "المحسومة سلفاً" فإنه عاٍص لله وخارج 

عن إجماع األمة!!
 يتناسى النظام الذي يحاول العودة من نافذة المبادرة 
ال��والءات  وش��راء  تقهر  ال  الشعوب  إرادة  أن  الخليجية 
العادلة  المطالب  هزيمة  في  ينجح  لن  التكفير   وسالح 

مهما كان البطش والوعد والوعيد..  
عمر  م��ن  الدقيقة  المرحلة  ه��ذه  ف��ي  ذل��ك  م��ن  األه��م 
الثورة اليمنية المباركة هو دعوة إخواننا في المحافظات 
أن  وليعلموا  ال���رؤى،   ومقاربة  التوحد  إل��ى  الجنوبية 
الوفاق  حكومة  يسمى  م��ا  تحت  المشؤوم  التحالف 
الصراعات  وتغذية  خالفاتهم   استثمار  على  سيعمل 
فيما بينهم من أجل استمرار مصادرة قرارهم واغتصاب 
ستتخذ  نظرنا  بوجهة  االرتباط  فك  ومطالب  حقوقهم، 
تكاتف  األفضل  ومن   ، لعزلهم  وسيلة  سابقاً  كما كانت 
ال��ج��ه��ود وت��وح��ي��د ال��ط��اق��ات م��ع ب��اق��ي س��اح��ات ال��ث��ورة 
المحافظات  مختلف  في  الخليجية  للمبادرة  الرافضة 

الكامل  الخالص  طريق  على  ال��ث��ورة  مشوار  ومواصلة 
والشامل..

إسقاط  في  للمضي  واألق��ل كلفة  األقصر  الطريق  وهو   
نظام الفتاوى والعسكر  وبعدها من حق اليمنيين  شماالً 
وجنوباً تحديد مصيرهم  الذي يريدونه بأنفسهم..  إن 
ال��ذي  المشترك  النظام  م��ن  اليمنيين   تخلص  فرصة 
مؤكدة  ب��ل  وال��ح��رم��ان كبيرة  القهر  أص��ن��اف  أذاق��ه��م 
الحكم  جناحي  التحام  أعاد  الذي  وبالقدر   ، ومحسومة 
بالعودة من جديد  العيون"  "لحمران  األمل  ببعضهما   
محمولين على بساط المبادرة النفطية ، غير أنه االنحياز 
عنها  ويفك  الحرية  ساحات  من كاهل  سيخفف  الذي 
قيود الفاسدين الذين ركبوا موجة الثورة من أجل احتواء 
الساحات، وتحولوا في غمضة عين إلى مالئكة وقديسين 

بعد أن كانوا قتلة وشياطين  !!
21من  اقتراب  مع  وتيرتها  تتزايد  التي  القمع  عمليات 
ف��ي ع��دن ولحج وال��ض��ال��ع وش��ب��وة وحضرموت  ف��ب��راي��ر  
تتزامن مع الدماء التي تنزف  في صعدة وحجة وعمران 
وساحة التغيير بصنعاء ،  يأتي هذا وسط دعوات صادقة 
الجنوبية   المحافظات  في  إخواننا  مع  مطلق  وتضامن 
توجه به السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي إلى إخوتنا 
في الجنوب خالل خطابه بمناسبة المولد النبوي داعياً  
الجنوب  أبناء  يرضي  بما  الجنوبية  القضية  إلى معالجة 
أنفسهم..   أن الموقف الواحد في مقاطعة االنتخابات 
ال��ه��دف  وح���دة  يجسد  الخليجية  ال��م��ب��ادرة  ورف���ض 
وتظافر  المواقف  تنسيق  في  االستمرار  وبقي  والمعاناة 
الساحات لتواصل العمل الثوري حتى إسقاط النظام...

الملك  عبد  للسيد  االعالمي  المكتب  بيان  يأت  ولم 
عدن  في  المشترك  القمع  ضحايا  مع  المتضامن  الحوثي 
وبقية مناطق الجنوب لتسجيل موقف أو لكسب نقاط 
الحق  يمليه  ال��ذي  الموقف  ولكنه  أح��د،  ود  خطب  أو 

والعدل من منظور وطني وشرعي .

)أََفُتْؤِمُنوَن ِبَبْعِض الِْكَتاِب َوَتْكُفُروَن ِبَبْعٍض َفَما َجَزاُء َمْن 
الِْقَياَمِة  َوَيْوَم  ْنَيا  الدُّ الَْحَياِة  ِفي  ِخْزٌي  ِإالاَّ  ِمْنُكْم  َذلَِك  َيْفَعُل 
ا َتْعَمُلوَن( صدق  وَن ِإلَى أََشدِّ الَْعَذاِب َوَما اللاَُّه ِبَغاِفٍل َعماَّ ُيَردُّ

الله العظيم.
بهذا  المريضة  البشرية  النفوس  تعالى  الله  أن خاطب  منذ 
ما  فيوظف  الحقيقة،  هذه  عن  يتعامى  من  وهناك  الخطاب 
على  قائماً  السياسي  للدنيا، ويجعل مشروعه  الدين  من  يشاء 
والخدمية  اإلصالحية  التقدمية  البرامج  على  ال  ال��ف��ت��اوى، 
التقوى  م��ن  أن  ي��زع��م  م��ن  ال��ي��وم  ج��اء  ن��ع��م..  الجماهيرية. 
تصويتك لعبد ربه منصور هادي بنعم، ومن الضالل المقحم 

في نار الجحيم رفضك لالنتخابات! بأي كتاب؟ أم بأية سنة؟
اللحى  تلك  عند  الناس  ومن  الله  من  الحياء  انعدم  لقد 
من  وتجعل  دائ��م��اً،  السياسة  ف��ي  الله  تقحم  التي  الحمراء 
للشماليين  رباً  اليوم، كما كان  للمشترك  رباً  العالمين  رب 
الحزبية  بأن  أفتت  التي  فاللحية  غداً،  لإلصالح  ورباً  أمس، 
حرام يوم أن شاركت في صياغة دستور الجمهورية العربية 
اليمنية في 1970هي ذاتها التي كانت من أبرز مؤسسي حزب 
تغير  أو  الحزبية  في  الله  رأي  تغير  فهل  1990م،  في  اإلصالح 

رأي الشيخ؟ وتابعونا مع لحية أخرى، كانت تتمتع بعضوية 
مجلس النواب من 1993م حتى 1997م، ولكنها ترشحت بعد 
االنتخابات، فماذا جرى.. لقد صرحت  في  ذلك، وانتكست 
تلك اللحية الحمراء بأن االنتخابات حرام! نعم.. حرام! ولم 
تخبرنا عن الكفارة التي قدمتها إثر مشاركتها في االنتخابات 

كمرشح فائز ثم كمرشح فاشل في العاصمة صنعاء!
حين  ذلك  من  أسوأ  هو  ما  الحمراء  اللحى  ارتكبت  لقد 
أباحت دماء خصوم علي صالح في صيف 1994م دون خجل، 
وكررت فعلتها مجدداً في حرب السلطة على أبناء صعدة، 
وفي هذه الثورة الشبابية حاولت السلطة البائدة أن تحارب 
في  االعتصامات  على  حكمت  التي  اللحى،  بذات  خصومها 
الشوارع بأنها محرمة، في ضربة لفصيل آخر منه كان واقفاً 
اللحى  تتحد  واليوم  المصالح،  اختلفت  حين  عفاش،  ضد 
لتقول  التغيير  ساحة  منصة  حتى  دماج  من  المتخاصمة، 
بصوت واحد: معارضة االنتخابات حرام.. وكأنهم يرحلون 

باألمة إلى حقبة الكهنوت في العصور الوسطى.
ِن  أيتها اللحى الحمراء أين قول ربنا سبحانه: )َفَمْن أَظَْلُم ِمماَّ
َيْهِدي  اَل  اللاََّه  ِإناَّ  ِعْلٍم  ِبَغْيِر  اَس  الناَّ لُِيِضلاَّ  اللاَِّه َكِذًبا  َعَلى  اْفتََرى 
الَْقْوَم الظاَّالِِميَن(، إننا قبل أن نقاطع االنتخابات على رغم أنوفكم 
المقاطعة  أرباب دنياكم موقف  نقاطعكم، ونقف منكم ومن 

أيضاً، كما قال تعالى: )َوَما ُكْنُت ُمتاَِّخَذ الُْمِضلِّيَن َعُضًدا(.

بل  النظام،   من  ج��زء  إنكم  نقول:  حينما 
أنتم النظام، فال تشدوا غضباً فأنتم السبب 
يختلف  م��ن  م��ع  التعامل  ف��ي  ،فأساليبكم 
معكم في الرأي موحدة، واألدلة كثيرة، آخرها 
حمالت التكفير ضد الثوار، والتحريض ضد 
أبناء الحراك، ولنا في تعاملكم مع الحوثيين 
النظام  قال  ماذا  فتأملوا معي،  أكبر شاهد، 
عن الحوثيين وقلتم؟ ولم يثبت النظام ذلك، 

وأتحداكم أن تثبتوا كذلك.
ال  مسلحة،  جماعة  الحوثيين  وقلتم:  قال 
كيف  عرفنا  وق��د   - السلمي  بالخيار  تؤمن 
وكيف  الثورة  أي��ام  السلمي  الخيار  التزموا 
على  العنف  مربع  إل��ى  صالح  علي  جرجركم 

حساب القيم العظيمة للثورة السلمية.
محملة  إيرانية  سفينة  ضبط  وقلتم:  قال 
بالسالح متجهه إلى بحر صعدة - الذي جف 
وحجة،  صعدة  زار  من  شهادة كل  بحسب 
من  شئتم  ما  السالح  من  تستقبلون  وأنتم 

مواني ميناء المكال.
قال وقلتم: الحوثيين عمالء إليران - وأنتم 

في  سعودية  ب��أم��وال  الحوثيين  يحارب  من 
ح��ج��ة وال��ج��وف وك��ت��اف ودم����اج، وح���دود 
وتزويدكم  لجرحاكم،  مفتوحة  السعودية 
ب��ال��م��ؤن، وال��ي��م��ن أص��ب��ح ت��ح��ت ال��وص��اي��ة 
في  طوابير  وأن��ت��م  معلنة،  الغير  الخارجية 

أبواب السفارة األمريكية.
ق���ال وق��ل��ت��م: ال��ح��وث��ي��ون أع�����وان ال��ن��ظ��ام 
وعبدالملك الحوثي كان يوقف الحرب باتصال 
حروبكم  في  إخوانه  من  أربعًة  فقد  أنه  رغم   -
الظالمة التي كانت أذرعكم القبلية والعسكرية 
علي  ق��وات  مع  جنب  إل��ى  جنباً  إخواننا  تقتل 
صالح، ومع أنكم حاربتموهم ستة حروب، علي 
تكفلوا  وعلماؤكم  محسن،  علي  بجانبه  صالح 
محمد  وطارق  محسن  علي  ومؤخراً  بالفتوى، 
الحوثيين  ضد  الحرب  يدعمان  صالح كالهما 
يعلم كيف  وكلنا  ودم���اج،  وك��ت��اف،  حجة،  في 
اتفقتم مع النظام في استخدام ورقة السلفيين 
وبتوجههم  بهم  معرفتكم  رغم  الحوثيين  ضد 

ضد القوى المدنية.
 – طائفية  ح��رك��ة  الحوثيين  وقلتم:  ق��ال 
قال  م���اذا  يتابع  أن  شخص  أي  ويستطيع 
ع��ل��م��اؤك��م، وإع���الم���ك���م: س��ه��ي��ل، األه���ال���ي، 

ومفسبكينكم  ب����رس،  م����أرب  ال��م��ص��در، 
من  ي���درك  وس���وف  الخليجية،  وال��ص��ح��ف 
طائفية  ح��روب  إل��ى  اليمن  يجر  أن  ي��ح��اول 
ألجل مكاسب سياسية رخيصة، وفي المقابل 
أتحداكم أن تسموا لي عالماً، أو صحيفة، أو 
موقعاً للحوثيين استخدم ضدكم مصطلحات 

طائفية، مثل نواصب أو غير ذلك.
بالتقية  يؤمنون  الحوثيين  وقلتم:  ق��ال 
وعالقتكم  بها،  يؤمن  من  أنتم  لكم  قلنا   –
على  وتوقيعكم  دل��ي��ل،  أك��ب��ر  ب��األم��ري��ك��ان 
في  شبابكم  بقاء  ومع  والضمانات،  المبادرة 

الساحات هي البرهان.
ق���ال وق��ل��ت��م: ال��ح��وث��ي��ي��ن م��ت��م��ردي��ن على 

النظام، وأنتم تقولون بشرعية االنتخابات.
قال وقلتم: الحوثيين فرس مجوس – قلنا 

لكم أنتم يمنيون والوطن يتسع للجميع
يعود  أن  ي��ري��دون  الحوثيين  وقلتم:  ق��ال 
من  وأنتم   – لإلمامة  يدعون  وه��م  اإلم���ام، 
يصنع،  من  وأنتم  بزعمكم،  لخالفة  تدعون 
اإلمام عبد ربه هادي عبر انتخابات أحادية 
بانتخابات  يطالبون  والحوثيون  الجانب، 

حرة ونزيهة .
أخيراً نقول لكم تدبروا يا عقالءهم بما آل 

إليه علي صالح.
تجعلنا  وال  عبرة  لنا  الناس  اجعل  اللهم 

للناس عبرة.
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}-|  حميد رزق  -|{

}-|  علي العماد  -|{

صوتك ُيَحمِّي الوطن

قال النظام وقلتم أنتملحية حمراء دامية

}-|  محمد الشميري  -|{

)صوتك َيْحِمي اليمن( هذه الجملة حديثة والدة، طالعتنا منذ أمس، إال 
أن الملفت في األمر � أنها رغم حداثة عمرها � أوسع انتشاراً، نشاهدها في 
الالفتات والملصقات، وعرض السيارات الملطخة بالترويج لالنتخابات، 
لكنها استوقفتني الجملة طوياًل ليس في التفكير في مدلولها ومغزاها وما 
بدئ  وألن��ه  صوتك:  فيها  ف��أول كلمة  قراءتها،  في  بل  رسائل،  من  تحمل 
إلى ضمير  المضاف  )صوت(  منها:  األول  الجزء  مبتدأ،  فتكون  بصوتك، 
المخاطب غير المعروف، فمن المخاطب؟ وما الغرض البالغي من حذفه 
المقصود  ليس  وهنا  دوره؟  ما  ثم  أوصافه؟  هي  ما  به؟  التصريح  وعدم 
الصوت الحقيقي الخارج من الفم المشتمل على عبارات التوجع والتأوه 
واأللم، ألنك أخرس، وفاك مكمم منذ زمن، وإنما المقصود: التعبير عن 
ذلك  فيكون  ترشيحه،  منك  المطلوب  المرشح  على  الموافقة  في  إرادتك 

مجازاً، ال حقيقة فيه.
حروفه  هجاء  في  وارتبكت  نطقه  في  وتلعثمت  أكثر  استوقفني  والذي 
الفعل المضارع المعتل اآلخر )يحمي( المتبوع بضمير مستتر، المكون 
لجملة فعلية في موقع خبر، حيث أحدث لدي ارتباكاً في النطق، وقرأته 
ي( بضم الياء وفتح الحاء وتشديد الميم المكسورة  في بداية األمر )ُيَحمِّ
هل  فيه،  مرتبكاً  زل��ت  ما  اآلن  وحتى  م���راراً،  ال��ق��راءة  وأع��دت  حركتها، 
في  المجموعة  الزيادة  أحرف  من  آخر  بحرف  بالتضعيف،  مزيد  الفعل 
قولك:)ُشلة،أو عصابة(، أم أنه ليس مزيداً، بل مجرداً. ولنفترض األمرين، 
والفتح أضعف  الياء _  بفتح  )َيْحِمي(  أنه  افترضنا  لو  لكّنا  والكل جائٌز، 
تشديد  ب��دون  والكسر  الميم،  وكسر  الحاء  وسكون   � الضم  من  حركة 
الحامي؟ ولمن الحماية؟ وما  أضعف، فيكون مشتقاً من الحماية، فمن 
المباعة؟  الجغرافية  الرقعة  الوطن:  هل  بالوطن؟  المقصود  وما  نوعها؟ 
تلك  الوطن:   أم  دُمهم؟  المهراُق  المهدورُة كرامتهم،  وشبابه  رجاله  أم 

المباني المهدمة، النازح عنها أهلها؟ المسكونة باألشباح؟
ومن هذا حاله فماذا يراد منه، أو يراد له؟ هل المطلوب منه المشاركة 
كاتب  فيرستمان،  بها:  نزل  أمريكي،  بتنزيل  المشروعة  االنتخابات  في 

وحيها: ابن عمر، في دار الندوة السعودية!
وهل مشاركتك أيها المغفل المسكين فعاًل ستشكل حماية فعلية في صورة 

مسرحية هزلية بطلها مجهول، في وطن تفتقد فيه ألدني معاني المواطنة؟ 
يستطيع  ال��ذي  الصدوق  ذاك  هو  من  سابقة  انتخابات  جربنا  وكلنا 
أن يجزم بأن صوته كان له فاعليًة وأثراً في إحداث خيراً ورخاًء ورفاهيًة 
للوطن، أم أن األمور تزداد وطأة وعسرة وتأزماً بعد كل انتخابات مرت. 
في  ُيستغفل  ولم  فيما مضى  يخدع  لم  أنه  يقول  أن  يستطيع  الذي  ومن 
جديتها  تظهر  وممارسة.  أث��راً  منها  أسوأ  اآلتية  ربما  سابقة،  انتخابات 
� ما  في مشروعيتها  المنافس فيها والشبهة  إلى غياب  � إضافة  ونزاهتها 
لالنتخابات صرحت  العامة  اللجنة  أن  اإللكترونية  المواقع  بعض  نقلته 
بأن أي ورقة تدخل الصندوق فإنها محسوبة لصالح المرشح الجدير، ولو 

لم يتم التصويت فيها له. 
ي( بتشديد الكسر على وتحت  أما إذا احتملنا أن الفعل المضارع )ُيَحمِّ
للمعطيات  وفقاً  يفهم  ما  وه��ذا  الذهن  إلى  األق��رب  أنه  فأعتقد  الميم، 
السابقة، إضافًة إلى القرائن المصاحبة للتسخين والغليان والتحمية من 
اضطراب وتقلب المادة الواقع عليها عملية التسخين، وأيضاً من تصاعد 
صك  المعتمدة  عنها؛  يمتنع  من  دماء  بإباحة  المصرحة  الفتاوى  بخار 
الغفران والتقوى للمشارك فيها؛ ليترتب على ذلك فعاًل تسخين ثم غليان 

وأخشى أن يعقبه حريق.
وما يثير المخاوف بشكل كبير هو توحد خطاب فيرستمان مع فتوى 
بعض الوجاهات المسحوبة على الدين؛ لينذر بخطر محدق؛ وليكشف 
يقاطع  م��ن  تجاه  ات��خ��اذه  يتم  م��ا  ترتيب  هناك  ولعل  ُس��ت��ر،  مما  ن��وع��اً 

االنتخابات وينبئ الواقع أنهم ُكثُر، هذا توقع وليس فتوى.
التشديد  ك��ون  وم��ش��دداً؛  مضعفاً  الفعل  يكون  أن  فاحتمال  ولذلك 
عبارة عن حرفين: أحدهما ساكن واآلخر متحرك، ومشتقاً من الُحمى أو 

الصداع أو التصدع هو أقرب منطقاً وواقعاً وداللًة وممارسة.

ه��ن��اك م��ن ي��رع��د وي���ب���رق، وي���م���ارس ك��ل أس��ال��ي��ب 
اإلرهاب، ويخون ويتهم كل من لم يشارك في انتخاباتهم 
ال��ش��ك��ل��ي��ة، وي��ت��وع��د وي��ت��ه��دد ب��االن��ت��ق��ام ب��ع��د م��رور 
انتخاباتهم المزعومة، هؤالء أنفسهم ]قادة عسكريين، 
وكتاب األجرة، وخطباء، ومشائخ[ من صنعوا صنم علي 
صالح، ومن هرولوا لترشيحه في انتخابات سابقة، وكانوا 
لنا يومها: »أطع األمير وإن جلد ظهرك وأخذ  يقولون 

مالك« فما أشبه الليلة بالبارحة.
برزت  الثروة  نهب  على  صالح  مع  اختلفوا  وعندما 
ولعبوا  وش��م��ااًل،  يميًنا  فمالوا  العلن،  إل��ى  اختالفاتهم 
صرح  وقد  المأل،  على  وأعلنوها  خبرونا  ب��األوراق كما 
شيخهم بأنهم حاولوا أن يدخلوا المعسكرات والتربية 
ووو..، ولم يفلحوا، لكنهم أفلحوا مؤخراً بالحصول على 
بعض الحقائب الوزارية،وعندما خرج الشباب األحرار 

-وهم قالئل ومعروفون أيًضا- إلى الساحات والميادين 
األمور  أن  تيقنوا  بعيد، وعندما  يترقب من  الكل  كان 
ستخرج عن سيطرتهم، هّب قادات األحزاب والعسكر 
إلعالن التأييد، واستقبلهم نقاء وصفاء الشباب الحالم 
البعض  أن  ظانين  مدنية  بدولة  الحالم  مشرق،  بغد 
األكيدة  المعرفة  رغ��م  ولعّل،  عسى  ضميره،  أّنبه  قد 
كما  المفسدين،  عمل  يصلح  ال  الله  ب��أن  والمسبقة 
ِقياًل{، وركبوا  اللاَِّه  ِمَن  أَْص��َدُق  }َوَم��ْن  تعالى:  الله  أخبرنا 
هاهم  صالح،  مع  سابًقا  ب��األوراق  لعبوا  وكما  الموجة، 
الثورة؛ وألن  في مسيرة  لعبتهم  في  استمرارهم  يؤكدون 
حاول  التي  ال��وزارات  لهم  أع��ادت  الخليجية  المؤامرة 
� وإن كان قد مكنهم من بعض  بها  أن يستفرد  صالح 
وقوفهم  مقابل  األعمال  بعض  لهم  وسهل  المناصب 
صنم  صنع  على  القدرة  وأعطتهم   � له  ودعمهم  بصفه 

له،  ومستحمرين  الشعب،  بشعور  مستهترين  جديد، 
وصدقوا نفوسهم أنهم يدعون النتخابات الفرد الواحد، 
ويقولون انتخابات، وينعقون بأن التغيير تحقق، وهم 
من كانوا يقولوا لنا باألمس: ال يمكن مشاركة الفاسدين 
نتقاسم  تعالوا  صالح  شريكهم  لهم  يقول  كان  عندما 
ولم  الديمة،  زال��ت  ما  فالديمة  أخ��رى،  مرة  ال���وزارات 
الباب، بل رممت وتم طالؤها بطالء  يخلف فيها حتى 

أمريكي سعودي ممزوج بعضه ببعض.
اليوم يتوعدون ويبرقون ظانين أن امتالكهم  وهاهم 
األموال الضخمة المنهوبة من ثروات الشعب وفرقتهم 
وأباطيلهم  وإشاعاتهم  المضلل،  وإعالمهم  العسكرية، 
لهم  األمريكيين  ودع���م  ب��ال��دي��ن،  والمغلفة  ال��ك��اذب��ة 
زمن  أن  يدركون  ال  وكأنهم  الشعب،  إرادة  سيكسرون 
اإلقصاء والتهميش قد ولى، وزمن التقديس والتمجيد 

وصنع الجبابرة والطغاة قد رحل..
 متناسين أن دماء الشهداء الطاهرة لن تذهب هدًرا..
الشعب  الجرحى، ومعاناة  أنات  بأن معاناة  متناسين 
ستظل بركاًنا في وجه كل المشاريع الضيقة، ستقف في 

وجه كل االستبداديين االستغالليين.

االنتخابات الرئاسية وحدة التوجه واختالف المرشح

جرائمهم يف  ومشاركة  القتلة،  حلصانة  دع��م  الشكلية  االنتخابات  يف  التصويت 
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الملتقى العام

مكتب السيد

السيد عبدالملك

الديمقراطية للتغيير والبناء، شّخص فيها المشاكل التي 
في  ودوره  الملتقى،  أهمية  إلى  متطرقاً  اليمن،  بها  تمر 

معالجة الكثير من القضايا في المستقبل. 
المشترك  خضوع  سماه  مما  شوارب  أبو  واستغرب 
إفراغ  إلى  أدت  التي  والخليجية،  الخارجية  لإلمالئات 
بعد  سيما  محتواها،  م��ن  السلمية  الشعبية  ال��ث��ورة 
التوقيع على المبادرة الخليجية، ومضيه في إقرار قانون 
أهداف  االلتفاف حول  إلى  األحرار  داعياً كل  الحصانة 
شعبياً  وطنياً  اصطفافاً  نعلن  هنا  نحن  ق��ائ��اًل:  ال��ث��ورة 
بمختلف  اليمن  أبناء  لكل  اجتماعياً  سياسياً  شبابياً 
وأفكارهم  ومناطقهم  وقبائلهم  ومذاهبهم  أحزابهم 
الحق ضد  على  واحداً  واحدة وقلباً  يداً  ليكونوا جميعاً 

الباطل وأهله أينما كان أصله أو سنده أو رصيده. 
أبناء  ولمطالب  الجنوبية  للقضية  نعم  لنقول 
وتهامة  ص��ع��دة  وقضية  الجنوبية  المحافظات 
لنقول نعم لكل قضية عادلة نعم للحق واإلنصاف 

حتى ولو من أنفسنا.
صمتها  من  للخروج  الصامتة  الفئة  ندعو  هنا  إننا 
الثورية  والتكوينات  األح��زاب  وبقية  الشباب  وندعو 
وك��ل يمني ح��ر إل��ى االص��ط��ف��اف ح��ول أه���داف ال��ث��ورة 
بأيدي  ال  بأيدينا  نصنعه  نحو مستقبل  لنمضي جميعاً 
عن  نعفو  غيرنا،  بعقول  ال  بعقولنا  فيه  ونفكر  غيرنا، 
بعض ونسامح عن بعض فصدورنا وقلوبنا مفتوحة لكل 

من يحب العزة والكرامة. 
وتناول ممثل »أنصار الله« )حركة الحوثيين( الشيخ 
الحالي،  للوضع  ال��رؤي��ة  كلمته،  ف��ي  ال��وج��م��ان،  ص��ال��ح 
على  ويعمل  الخارج،  إلى  رهينة  النظام  أصبح  وكيف 
السيء إلدارة  استخدامه  غرار سياسة صالح من خالل 

الساحات سابقاً. 
العمل  رف��ض ووق��ف  على ض���رورة  ف��ي كلمته  وأك��د 
ورف��ض  ع��ن��ه��ا،  ن��ت��ج  م��ا  وك���ل  الخليجية  ب��ال��م��ب��ادرة 
التدخل األمريكي، وضرورة  التدخالت األجنبية، سيما 
السلمية،  ال��وس��ائ��ل  بكافة  ال��ث��وري  الفعل  اس��ت��م��رار 
إلى  محذرا من محاولة حرف المسار الثوري وتحويله 
أزمة سياسية تحت اسم الحاكم والمعارضة، متسائال 
ثروات  ننفق  المستوى حتى  إلى هذا  البذخ  أصبح  هل 
نفسه  ال��وق��ت  ف��ي  داع��ي��ا  هزلية،  مسرحية  ف��ي  الشعب 
حضن  إلى  والعودة  حساباتهم،  مراجعة  الثورة  شركاء 
ومواصلة  ال��ش��ب��اب،  مطالب  عند  وال��وق��وف  ال��وط��ن 

التصعيد الثوري السلمي،
وأكد المشاركون رفضهم أية مبادرات تمنح الحصانة 
لصالح وأركان نظامه، مطالبين بمحاكمة كل من تورط 
في قتل الشباب في الساحات، كما جدد الملتقى رفضه 
شرعية،  غير  أنها  معتبراً  القادمة،  لالنتخابات  القاطع 

وأن حكومة الوفاق تحاول فرضها على الشعب. 
القرارات  إل��ى  اعماله  ختام  في  الملتقى  توصل  وق��د 

والتوصيات التالية : 
تحقق  حتى  الشعبية  الشبابية  ال��ث��ورة  استمرار   -1
الثورة اليمنية اهدافها في بناء الدولة المدنية العادلة 
والضغوط  اإلم��الئ��ات  عن  وبعيداً  السلمية  بالوسائل 

الداخلية والهيمنة الخارجية.
بالوسائل  ال��ث��وري  التصعيد  اس��ت��م��رار  ض���رورة   -2
أهداف  تحقيق  شأنه  ما من  على كل  والعمل  السلمية 
الحياة  بمسيرة  بدأت  الثانية  الثورة  أن  باعتبار  الثورة 

وإعالن إشهار هذا الملتقى. 
ندعوا كل  فإننا  والحوار  بالشراكة  إيماننا  إطار  وفي   -3

القوى السياسية واالجتماعية المؤمنة بالثورة لالنضمام 
الى الملتقى لضمان نجاح الثورة وبلوغ غاياتها.

4- شدد الملتقى على رفضه للمبادرة الخليجية 
زمن  فهذا  االنتخابات  ورف��ض  الحصانة  وقانون 

الرفض ال زمن الخضوع.
5- رفض الوصاية والتدخالت الخارجية في شئوننا 
السفارات  تمارسها  التي  ثورتنا  وش��ئ��ون  الداخلية 

االجنبية وفي مقدمتها سفارتي امريكا والسعودية .
6- حيا المشاركون شباب الثورة في كل الساحات 
والصمود  وال��ص��ب��ر  ال��ث��ب��ات  على  ال��ح��ري��ة  وم��ي��ادي��ن 
األسطوري الذي جسد الفعل الثوري السلمي وقدم 
وندين  كامل،  عام  امتداد  على  الغالية  التضحيات 
اع��ت��داءات  م��ن  الساحات  ل��ه  تعرضت  كلما  بشدة 

ومضايقات وانتهاكات ونطالب برفع الوصاية عنها.
المعتقلين  المشاركون على اطالق جميع  7- شدد 
والثورة  صعدة  وح��رب  الجنوبية  القضية  ذمة  على 
ذات  الجهات  مطالبا  السلمية  الشعبية  الشبابية 

االختصاص سرعة تنفيذ ذلك.
وحضورها  اليمنية  المرأة  دور  المشاركون  حيا   -8
الفاعل في ساحات الفعل الثوري وتقديمها للشهيدات 
وح��ض��ارة  وع��ي  تعكس  مشرفة  ب��ص��ورة  وال��ج��ري��ح��ات 
الشعب اليمني وتعزز المساواة في الحقوق والواجبات.
حاًل  الجنوب  قضية  حل  على  المشاركون  أكد   -9
وإع��ادة  الوطنية  الشراكة  إل��ى  االعتبار  يعيد  ع��ادالً 

الحقوق وإنصاف المظلومين.
المدمرة  االث��ار  معالجة  على  المشاركون  أكد   -10
صعدة  محافظة  على  شنت  ال��ت��ي  الستة  للحروب 
وال��م��ح��اف��ظ��ات ال��م��ج��اورة ل��ه��ا وم��ح��اس��ب��ة اآلم��ري��ن 
ال��ح��رب وتعويض  ع��ل��ى  وال��م��ح��رض��ي��ن  وال��م��ن��ف��ذي��ن 
الحرب  تلك  دم��رت��ه  م��ا  إع��م��ار  وإع���ادة  المتضررين 
ال��ظ��ال��م��ة. وأك���د ال��م��ش��ارك��ون ع��ل��ى ض����رورة تسوية 
ومعالجة آثار الصراعات السابقة وتعويض ضحاياها 

ضمن حل وطني شامل.
التحريض  دع���وات  ال��م��ش��ارك��ون ك��اف��ة  ي��دي��ن   -11
المقاتلين  واستقدام  والتجييش  والطائفي  المذهبي 
ويعدون  اليمن  ابناء  دماء  في  يوغلوا  لكي  والمرتزقة 
وغيرها  وعمران  وحجة  صعدة  أبناء  ضد  للحروب 
في  الوطنية  بالقضية  وتتاجر  اليمني  ال��دم  تستبيح 

اسواق النخاسة اإلقليمية والدولية.
12- يدعو الملتقى ابناء المجتمع اليمني الى االهتمام 
الثورة وجرحاها والمعوقين واستكمال  بقضية شهداء 
عالجهم في الداخل والخارج واالهتمام بأسرهم ويدعوا 
الجمعيات والمنظمات الخيرية الى الترفع عن التعامل 

مع قضية الشهداء من منظورٍ حزبي. 
في  العربية  ال��ث��ورات  ش��ب��اب  الملتقى  حيا   -13
العربية في  مختلف االقطار واكد على حق الشعوب 
الديمقراطية  انظمتها  وبناء  واستقالها  حريتها  نيل 
اسقاط  الى  ودعا  االجنبية  والوصاية  التدخل  ورفض 

بقية الزعامات في دول المنطقة العميلة والفاسدة. 
ال��ح��ق��وق  اح���ت���رام  ال����ى  ال��م��ل��ت��ق��ى  ي��دع��و   -14
ويدين  ال���رأي  ع��ن  التعبير  وح��ري��ة  وال��ح��ري��ات 
التي  االنسان  حقوق  وانتهاك  العنف  اشكال  كل 
الى  ويدعو  والصحفيون  الناشطون  لها  يتعرض 
مقدمتهم  وف��ي  المعتقلين  ع��ن  ال��ف��وري  االف���راج 
الصحفي عبداالله حيدر شائع والناشط السياسي 
والشاعر عبد الله يحيى الديلمي وبقية المعتقلين 

من قبل ما يسمى حكومة الوفاق.
تقف  ان  واألم���ن  المسلحة  ال��ق��وات  ن��دع��و   -15

تخضع  ال  وأن  الوطن  واستقاللية  الشعب  جانب  الى 
لألمالءات الخارجية لقمع الشعب.

صادر بتاريخ 2012/2/15م

المسيء  الحصانة،القانون  لقانون  تمرير  وفيه 
ومستقبله،أن  اليمني  ال��ش��ع��ب  ع��ل��ى  وال��خ��ط��ي��ر 
هذه  مثل  ترفض  البالد  في  األط��راف  من  العديد 
ناقصة حتماً  وبهذا ستكون شرعيتها  االنتخابات 
الحوثي  ورح���ب  ح��اص��ل.  تحصيل  وأن��ه��ا  خ��اص��ة 
صعدة  محافظة  محافظ  ح��ض��ره  ال���ذي  باللقاء 
فارس مناع،بالنشاط اإلنساني الذي يراعي مصلحة 
الناس بشكل عام وال يتحرك من خلفية سياسية 
التي  المنظمات  بعض  في  مناطقية كما حدث  أو 
كانت قد حولت نشاطها اإلنساني إلى نشاط يراعي 
بعض  بسبب  منحازة  مصالح سياسية ومناطقية 
على  واض��ح  بشكل  أث��رت  التي  المحلية  العناصر 
العديد  ذلك  على  طارحاً  المنظمات،  هذه  عمل 
مديرية   - م���ران  )منطقة  ف��ي  األم��ث��ل��ة ك��م��ا  م��ن 
حيدان - محافظة صعدة( المنطقة األكثر تضرراً 
والتي بدأ العدوان عليها في الحرب األولى وفي كل 
في  التمييز  من  تعاني  وأنها  السادسة،  حتى  حرب 
المعونات اإلنسانية فيما تذهب معونات لمناطق 
السياسي  الدافع  ولكن  أصاًل  متضررة  غير  بعضها 
والمذهبي لدى البعض كان هو وراء استبعاد مثل 

هذه المناطق.
مؤكدا أن العمل اإلنساني المباشر الذي ينطلق 
المواقف  عن  النظر  بغض  إنسانية  حيثيات  من 
به  م��رح��ب  ع��م��ل  ه��و  المذهبية  أو  السياسية 
وسنقدم من جانبنا المساعدة على تسهيل مهامه.

من  عناصره  وأن  المشكلة،  من  جزء  وأن��ه  سبقها 
تقاتل هناك وتثير الفتنة.

 ولم ُيرض ذلك االتفاق القوى اإلقليمية وتجار 
الحروب التي تؤجج هذه الصراعات وسارعت إثر 
االتفاق،  ه��ذا  خ��رق  إل��ى  العناصر  تلك  لدفع  ذل��ك 
وتلقت تلك العناصر المرتزقة عقب ذلك االتفاق 
صفقات من األسلحة والدعم السعودي لمواصلة 
السيارات  من  العديد  وص��ول  وشوهد  العدوان، 

السعودية ضمن ذلك الدعم.
 وفي خطوة تثير االستغراب أقدمت ما يسمى 
بوزارة الداخلية -ولنا أن نسميها داخلية اإلصالح- 
ع��ل��ى إص����دار ب��ي��ان ب��خ��ص��وص أح����داث )ع��اه��م( 
قبائل  أسمتهم  م��ن  تصدي  ذل��ك  خ��الل  وذك���رت 

حجور لهجوم من جانبنا.
المعتدين  عن  بالوكالة  التصريح  ذل��ك  وتبنى   
يصدر  أن  ذلك  واألغ��رب من  باسمهم،  والتحدث 
انحيازه  الداخلية رغم  باسم وزارة  التصريح  ذلك 
وتبنيه  دليل،  وال  برهان  بال  إلى جهة! ومهاجمته 
يقطع  أن  يستطيع  ال  وبشكل  المعتدين  مواقف 

بصحة ما ورد فيه عاقل.
التصريح  ذل��ك  في  ورد  ما  صحة  ع��دم  ونؤكد   
ويعتبر من البدايات المشؤومة لداخلية اإلصالح 
ويدل هذا على أن من يتبنى هذه المواقف ال يهمه 
الثورة  نجاح  يهمه  وال  استقراره،  وال  البلد  أم��ن 

الشعبية وال تحقيق أهدافها.
 وكان األحرى بالداخلية أن تستنكر ما يقوم به 

السفير األمريكي من تدخل سافر في وضع البالد.

واحترام الحريات والتي لم تكن موجودة أصاًل في 
أي مكان من البالد. كما أكد السيد بأن ما عاناه 
على  العدوان  رافق  وما  الحرب  في  الجنوب  أبناء 
للحقوق  كامل  وإل��غ��اء  إقصاء  من  المناطق  تلك 
له  كان  والممتلكات  األراض��ي  ونهب  والحريات 
ضرر بالغ على النسيج الوطني واالجتماعي، منوها 
في األساس  الله سلمي وثقافي  أنصار  إلى أن نشاط 
قائال :)إننا حملنا السالح لندافع عن أنفسنا كخيار 
اضطراري لمواجهة حروب ظالمة استمرت ألكثر 
في  الحل  أن  إلى  السيد  من ست سنوات(. وأشار 
أو  ترقيعية  حلول  عبر  يكون  أن  يمكن  ال  اليمن 
توافقات ثنائية يراعى فيها مصالح خاصة وضيقة 
ال  وأننا  بشكل كامل،  الشعب  تضيع حقوق  فيما 
نمانع من الحلول عندما تنطلق من تقييم صحيح 
إلى  بالدخول  إطار وطني شامل يسمح  للواقع وفي 
مرحلة انتقالية تناقش من خاللها كل قضايا الوطن 
انعقادها  المزمع  االنتخابات  وعن  استثناء.  وبال 
موقف  على  التأكيد  السيد  اع��اد  فبراير   21 ف��ي 
هذه  مثل  نقاطع  )أننا  منها  الواضح  الله  أنصار 
مسار  رسم  منها  يراد  والتي  الشكلية  االنتخابات 
سياسي وفرضه على الشعب بالقوة كما هو حاصل 
اآلن في بعض التحركات العدوانية، وأننا لن نفرض 
موقفنا هذا على أحد(. مضيفا أن مثل هذا الشكل 
الديمقراطي  للعمل  إس��اءة  فيها  االنتخابات  من 

أسرجت قافية الغضْب.

وشحنت أسلحة الجهاِد

من البراكين التي

مألت جوانحنا بأطنان 

اللهْب.

وكوى فؤادي صرخٌة

وصلت إلينا

من رحاب المسجد األقصى

تنادي

أين أنتم يا عرْب؟!

أين الماليين التي

نامت على ذل السكوِت

وأصبحت في كف أمريكا 

لَُعْب؟!

بل قد تقيأها ضجيج 

الصمِت

إذ صارت قلوًبا من خشْب.

هذا صراخ المسجد األقصى

ينادي المسلمين

وفي استغاثته دٌم حرٌّ

على مسرى الرسول قد 

انسكْب.

هل من مغيٍث

ناصٍر

أم سوف يبقى صوتنا

في القدس

مصلوًبا على مأساة أمتنا

يساومنا

بتجديد الطلْب؟!

***

حمالة الحطِب ارتقى 

أسلوبها

إذ لم تعد تؤذي رسول الله

باستخدام أحمال الحطْب.

ر من برامجها فالنفط طواَّ

وتجار الذهْب.

ا ا وجوًّ برًّ

بل وبحًرا

تحمل الفتوى

على متن األساطيل التي

صاغت مخططها الكريم 

لذبحنا

وأتت لتنفيذ المخطط عن 

كثْب.

تستخدم اإلسالم معراًجا

لتحقيق األرْب.

وتصّدر الحرمين

درًعا واق�ًيا

يحمي حماها

في المنامة أو حلْب.

أما مساحيق الجمال فإنها

من صنع أمريكا وإسرائيل

والعنوان فيها شائٌع:

)ظلم األمير لشعبه

قدٌر على الشعب انكتْب(.

***

يا من إلى اإلسالم والقدس 

انتسْب.

اغضب لربك مرًة

جرب مواويل الشغْب.

أتعيش في ذلًّ

وفي صمٍت

وقدسك مغتَصْب؟!

أتحب أمريكا

وتنكر أنك السيف الذي

في كفها؟!

وعلى سكوتك مررت 

مشروعها

بل فرجت

عن قلب إسرائيل آالف 

الُكَرْب.

فصديق أمريكا

عدو المسجد األقصى

أتفهم منطق القرآِن

أم هام الفؤاد

على ترانيم العنْب؟!

أم غرك المدح اليهودي

الذي يشدو بجرمك

ضد إخوتك الكرام

وكلما

أجرمت قال مهن�ًئا:

سلمت يداك أبا لهْب.

أشالء عزتنا األبية

لم تحرك ساكًنا

في قلبك الغافي الذي

قصر استجابته على

قيثارة الشهوات

في ليل الطرْب.

ولكل عدوان ينال 

المسلمين

بأرضنا

أنت السبْب.

أنت الهزيمة

أنت جاسوس العمالة

أنت مسلوب اإلرادة

والكرامة واألدْب.

فمتى ستفهم

أنك المقتول

بالنار التي أشعلتها؟!

ومتى ستفهم

أن عزة ديننا

خنقت بكفك

عامًدا

أو ساهًيا؟!

لتقول قبل وفاتها:

تبت يداك أبا لهْب.

تبت يداك أبا لهْب. 

ومتى ستعتزل المغامرة 

الخبيثة

في متاهات المناصب 

والرتْب؟!

يوم الحساب قد اقترْب.

والمسجد األقصى يواجه 

وحده

في قسوة التخريب

والصلف اليهودي الذي

يحظى بتأييد السالطين 

العرْب.

القديمة  الملفات  ك��ل  استعيدت  إن���ذار  سابق  ب��دون 
ويكليكس،  ب��وث��ائ��ق  المفضوحة  حتى  النتنة؛  الطائفية 
بها  ورم��ي  النظام  كالها  التي  والتهم  الدعايات  وأعيدت 
الحوثيين، وأشعلت األرض في وجوههم ناراً ووعيداً، فأينما 
تحريضاً  وج��دت  ن��دوة  أو  مسجد  شطر  وجهك  يممت 
قوى  ِقبل  م��ن  ب��ل   فحسب،  ال��ن��ظ��ام   م��ن  ليس  ممنهجاً 

محسوبة على الثورة وهنا المفارقة ؟!.
وقف الحوثيون بجرأة ضد المبادرة الخليجية وصمدوا 
الساحة،  ف��ي  معتصميهم  خ��ي��ام  فهوجمت  موقفهم  ف��ي 
بصنعاء،  التغيير  س��اح��ة  ف��ي  ال��ح��ي  ب��ال��رص��اص  وه��وج��م��وا 
وأشعلت األرض في وجوههم حرباً ضارية في صعدة بوجه 
تشن  وناعمة  قاسية  الحرب  ألوان  المرة، كل  هذه  طائفي 
بهم،  ضاقت  قد  القلوب  أنها  أو  األرض  حتى كأن  عليهم، 

وبالحق الذي يصدعون به.
الخليجية  بالمبادرة  يقبلوا  أن  الحوثيين  بإمكان  ك��ان 
الناس، ويكونوا  قليلة من  فئة  التي ستوزع على  وغنائمها 
منهم، لكن صمودهم في وجه المطامع الدنيئة التي يسعى 
النظام، لم  البعض ممن أعلنوا للشعب تطهرهم من  إليها 
يطيقوا صبراً حال الطهارة المؤقتة التي عاشوها ألشهر قبل 
في  المسفوكة  اليمنيين  بدماء  مجدداً  أيديهم  تتمرغ  أن 

شوارع صنعاء وفي جوالت القتال الماضية.
لماذا كل هذا التكالب على أنصار الله، ومحاولة استعادة 
سؤال  اليمني،  للشعب  أعداء  أنهم  على  مجدداً  تصويرهم 
أول من  الحوثيون هم  أوليس  يقود الستفسارات عديدة، 

بادر إلى تأييد الثورة اليمنية؟ ودعم مطالبها؟  أليسوا هم 
ِمن أكثر َمن عانى من ظلم النظام بشهادة الجميع؟ واعتراف 
صالح الذي اعترف بعبثية الحرب في صعدة، وعفواً ليست 
حرباً بل ستة حروب كل منها أنكى من سابقتها، ثم أليس 
للتعايش  أنموذجاً  قدم  من  أول  هم  صعدة  في  الحوثيون 
تحريك  على  يعمل  وال��ي��وم  المدنية؟  وال��دول��ة  السلمي 
السلفيين لتقويض هذا النموذج بمساندة إعالمية واضحة 
ممن يدعون سعيهم للدولة المدنية، وحرصهم على وحدة 

المكون الثوري.
الطعنات  وج��ه  من  يد  في  يدهم  بوضع  الحوثيون  قبل 
إلى صدورهم طوياًل من أجل مصلحة البلد، وفي ذلك قمة 
اإليثار أن تضع يدك في يد قاتل أبيك، وأخيك، وولدك من 
أجل مصلحة أمة، وانخرطوا بشكل سلمي وحضاري في ثورة 
الشباب، لكن هناك من يراهم اليوم خطراً على المصالحة 
التي يرومها تحت أي عباءة كانت، سواء عباءة الثورة أم  

عباءة النظام، ال فرق فالغاية تبررها الوسيلة .
وتعاظم محبة الناس لهم وللنموذج الذي يطرحون حيث 
جسراً  الثورة  لجعل  اليوم  تسعى  فئة  على  خطراً  أكبر  بدا 

النتقال الديكتاتوريات والوصول إلى الثروة.
على  ال��ق��وى  بعض  تشنه  ال���ذي  القتال  طبيعة  لنفهم 
نوعية  ونفهم  تمددهم،  ذريعة  تحت  حجة  في  الحوثيين 
تنتهي  أن  قبل  الجوف  في  دارت  التي  المستعرة  الحرب 
ضدهم  ُشنت  التي  الحروب  من  وغيرها  سياسي،  باتفاق 

بحجج واهية.

مواجهة  رغم  اليوم  أفضل  هو  للحوثيين  اآلخرين  قبول 
مالياً  وخ��ارج��ي��اً  داخلياً  الممولة  الشعواء  الحملة  ه��ذه 
التي  الستة  الحروب  إبان  حالهم  عليه  مما كان  وإعالمياً 
جهد فيها النظام إللصاق كل كريهة بهم، فمحبة اليمنيين 
الله(  )أنصار  ينتهجها  التي  والعدالة  التسامح  لقيم  اليوم 
منهم  الناس  اقترب  أن  بعد  الناس  قلوب  إلى  األقرب  هي 
عريقاً  ج��زًءا  وج��دوه��م  حيث  ق��رب؛  عن  عليهم  وتعرفوا 
الخير  على  يحرص  اليمني،  الشعب  في  وحضارياً  تاريخياً 
استعادة  محاولة  أن  الناس  ويعي  الناس،   لكل  والعدل 
ألن  تسعى  التي  وفرقعتها  تنوعها  على  المتهالكة  الملفات 
تجعل الناس ينفرون منهم لن تجدي نفعاً اليوم، فالشعب 
أصبح أكثر تحرراً ووعياً عما كان عليه الحال وقت ما كان 

النظام متماسكاً يقول فيصدق .
فهو  اليمنية  ال��ث��ورة  عمر  ل��ط��ول  حسنة  م��ن  ك��ان  إذا 
نجاحها في فرز أصحاب المصالح، وكشفهم وإظهارهم على 
حقيقتهم وإن تدثروا بمعطفها أو احتكروا منابرها، ولفت 
صبراً  يطيقوا  لم  الذين  أولئك  إلى  الحقيقيين  الثوار  أنظار 
بالصادحين بالحق والباقين على أهداف الثورة، المؤتمنين 
على دماء الشهداء الذين ضحوا من أجل دولة مدنية ينعم 

بها اليمنيون، ال حفنة مصالح يراد تقاسمها اليوم.
صامدين  ن��راه��م  أن��ا  إال  عليهم  الممنهج  التكالب  ورغ��م 
وباقين في الساحات إلى جانب كل المخلصين من أبناء الثورة، 
وإن أحرقت خيامهم أو سكب األسيت على ناشطيهم، فلقد 

صبروا على ما هو أشد وأنك من ذلك وتجاوزوه.
لتحجب  األف��ق  في  تمددت  التي  السوداء  الغيمة  ورغ��م 
الناس عن الرؤية الواضحة ألنصار الله، ورغم المكر الذي 

يحاك ضدهم، أراهم في موقع المخاطب باآلية الكريمة:
��اَس َق��ْد َج��َم��ُع��وا لَُكْم  ��اُس ِإناَّ ال��ناَّ ﴿الاَّ��ِذي��َن َق���اَل لَ��ُه��ُم ال��ناَّ

َفاْخَشْوُهْم َفَزاَدُهْم ِإيَماًنا َوَقالُوا َحْسُبَنا اللاَُّه َوِنْعَم الْوَِكيُل﴾.

ما وراء التكالب على أنصار اهلل قافية الغضب
ضيف الله الدريب

بمناسبة جرأة اليهود على هدم المسجد األقصى 
والعرب غارقون في عيد الحب..

}-|  إبراهيم الوادعي  -|{

مدير أمن

مجلس الحراك

ملغي���اً بعمله هذا الحقوق التي كفلها الدس���تور 
لهؤالء الش���باب من حق التعبير بالطرق الس���لمية 

أو المهرجانات أو االنتخابات..
وأوضح مدي���ر األمن أنه ينف���ذ توجيهات مدير 
أمن المحافظة، مستخدماً كل ألفاظ التخوين لمن 
يقف ضد االنتخابات، واصفاً إياه بأنه ليس وطني.
الجدي���ر ذك���ره أن الذيفان���ي طلب من الش���باب 
التعه���د وااللت���زام الخط���ي بع���دم اب���داء رأيهم في 

االنتخابات مقابل اإلفراج عنهم.
وم���ن جه���ة أخ���رى أصدرت ح���ركات  ش���بابية 
ثورية بياناً حصلت التوعية على نس���خة منه دعو 
في���ه الث���وار األحرار إل���ى التضامن م���ع المعتقلين، 
وإدان���ة ه���ذه األعمال التي ال ت���دل إال على محاولة 
بع���ض الق���وى التقليدي���ة الت���ي ل���م تعت���رف حتى 
اللحظة بالثورة الشبابية فرض إرادتها بقوة الدولة 
وممارس���ة االنته���اكات الت���ي كان يمارس���ها نظ���ام 
صالح، كما دعوا كل المنظمات والشرفاء واألحرار 

إلى استنكار هذه الجريمة ومحاسبة الفاعلين.

وق���ت مبك���ر )الحوثيي���ن، بعض الش���باب وبعض 
الش���خصيات الوطني���ة، وندعو )في نف���س الوقت( 
األط���راف األخرى )باس���م قي���م الثورة( إل���ى اعالن 
اعترافه���م الصريح بحق ش���عب الجنوب في تقرير 

مصيره بعد كل الذي عاناه.
وق���د ح���ذروا م���ن مح���اوالت بع���ض األط���راف 
ج���ر الح���راك الجنوبي الس���لمي إلى مرب���ع العنف 
فحراكنا سلمي بامتياز وقد اكتسب احترام العالم 
بسلميته، رغم كل القمع الوحشي الذي تعرض له.
 ويكفيه فخرنا أنه كان البذرة األولى التي أثمرت 

الربيع العربي.

االن���ت���خ���اب���ات ال��ش��ك��ل��ي��ة امل���ف���روض���ة م���ن اخل������ارج ال���ت���ف���اف ع��ل��ى ال���ث���ورة



بالمحاكمة  طالب  وم��ن  قتل  م��ن  بين  ف��رق  ال 
أصحاب  بين  ف��رق  ال  أخ��ي��را،  تصافحا  عندما 
في  شركائه  وبين  بالمباشرة  القاتل  عفاش  علي 
ال  والتبرير،  بالتواطؤ  القتلة  ال��وف��اق  حكومة 
بين فرعون وبين  من سجد عند قدميه،  فرق 
أليس سواء، من باع دماء الناس قبل المبادرة 

أو بعدها.
دعونا نتأمل.. ذلك البلطجي الذي سدد رمية 
الثورة  شباب  احد  رأس  نحو   "RBG" بقذيفة 
ذلك  وب��ي��ن  2011م   /  / ي��وم  ال��ق��اع  مذبحة  ف��ي 
الذي تنازل عن دم ذلك الشاب المهدور دمه 
اليوم، عندما اختار تغميس إصبعه في دم ذلك 
الشهيد يوم االنتخابات الهزلية المقبلة، أليس 
كالهما يسعى إلى مصلحة للوطن، ذلك يرى إن 

بجهل  والوطن  الوحدة  أمان  علي عفاش صمام 
م��ن��ه، وي��داف��ع ع��ن ال��وط��ن م��ن ه��ذا المنطلق، 
واآلخ���ر ي��رى أن ف��ي ال��ت��ن��ازل ع��ن ال��ث��ورة حقن 
للدماء، وفسح للناس حتى يعيشوا حياة رغدة، 
انتخاب  فإن  "صعتر"  فتوى  حسب  على  إذن.. 
هادي تقربا الى الله، وإن البالطجة األوفياء لعلي 
االنتخابات  في  المشترك  من  وشركاؤهم  عفاش 
الهزلية القادمة ستقربون إلى الله.. هكذا صار 
لكن  لله..  أولياء  "الصعتري"  الميزان  في  القتلة 

على شاكلة أولياء الله الصعاترة.
ثيابنا  ن��ق��اء  ع��ل��ى  جانبنا  م��ن  ن��ح��ن  سنحافظ 
درب  على  سيرنا  ون��واص��ل  بالعار،  التلطخ  من 
الشرعية الثورية، التي ألغت كل شرعية سواها، 

حتى نصل إلى مرامنا.

ف��ي ال��ع��دد ال��ث��ال��ث م��ن ال��ت��وع��ي��ة ال��ث��وري��ة 
استطلعت    ، ال��ج��م��ع��ة2011/4/8م  بتاريخ 
المطالب  أه���م   ورص����دت  ال��ش��ب��اب  أراء 
الشبابية، وهنا  للتذكير فقط لمن يطبلون 
للمبادرة الخليجية ، ويهللون  النتخاباتهم 
المزعومة، هل تحقق شيء واحد من هذه 
مبادرتهم  نصت  األق��ل  على  أو  المطالب 

على ذلك، أترككم مع نص العدد الثالث:

بعض مطالب شباب الثورة
قامت التوعية الثورية باستقراء آراء طائفة 
حول  الساحة،  في  المعتصمين  الشباب  من 
أه��م  فتمثلت  ال���ث���ورة،  ه���ذه  ف��ي  مطالبهم 
مطالبهم في مجموعة من النقاط، و رتبناها 

على هذا النحو:
1- إسقاط النظام الفردي األسري. 

ب��ن��اء دول���ة م��دن��ي��ة دي��م��ق��راط��ي��ة تكفل   -2
الحقوق والحريات العامة، وتقوم على مبدأ 
السلمي  وال��ت��داول  السلطات  بين  الفصل 

للسلطة والالمركزية الفاعلة.
كريمة  حياة  يكفل  وطني  اقتصاد  بناء   -3

للمواطنين.
بكل  ش��ام��ل��ة  تعليمية  نهضة  تحقيق   -4
أش��ك��ال��ه��ا وص���وره���ا، وع���دم م��ص��ادرت��ه��ا أو 

التقييد عليها..
العسكرية  المؤسستين  ب��ن��اء  إع����ادة   -5
أسس  وفق  حياديتهما  يكفل  بما  واألمنية، 
وط��ن��ي��ة ح��دي��ث��ة، وع��ل��ى أس����اس أن األم��ن 

والجيش في خدمة الشعب.

6-اس��ت��ع��ادة ك��ل م��ا نهب م��ن ال��م��ال العام 
ال��داخ��ل وال���خ���ارج، وتجميد  ف��ي  وال��خ��اص 
أموال وأرصدة علي عبد الله صالح وأقربائه، 
ورموز نظامه في الداخل والخارج وإعادتها 

للخزينة العامة للشعب.
7- إل��غ��اء ج��ه��از األم����ن ال��س��ي��اس��ي واألم���ن 
إطار  في  األمنية  المهام  كل  وض��م  القومي 
المعتقلين  كافة  وإط��الق  الداخلية،  وزارة 

السياسيين.
8- إلغاء وزارة اإلعالم وتشكيل مجلس أعلى 
إلدارة الوسائل اإلعالمية، وإطالق الحريات 
ال��ع��ام��ة ل��ك��اف��ة وس��ائ��ل اإلع�����الم، وب��م��ا ال 
يتعارض مع قواعد ديننا الحنيف والثوابت 

والقيم اإلسالمية والوطنية.
ق��ض��ي��ت��ي ص���ع���دة وال��م��ح��اف��ظ��ات  9- ح���ل 
والتعويض عن األضرار  الجنوبية حاًل عادالً 

التي لحقت بهما.
على  ح��رض  أو  تسبب  من  مالحقة كل   -10
قتل أو إصابة المشاركين في الثورة السلمية، 
واح��ت��ج��اج��ات ال��م��ح��اف��ظ��ات ال��ج��ن��وب��ي��ة، 
للمحاكمة  وتقديمهم  ص��ع��دة،  وح����روب 
العادلة أمام قضاء حر ونزيه، وتعويض أسر 

الشهداء والجرحى وتكريمهم تكريماً الئقاً.
والسجون  االستثنائية  المحاكم  إلغاء   -11

الخاصة.
على  االس��ت��ي��الء  ح����االت  ح��ص��ر ك��اف��ة   -12
المجلس  إل��ى  ورفعها  واألرض���ي  ال��ع��ق��ارات 
الوطني والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة 

والنائب العام وإعادتها إلى أصحابها.

لعبدربه منصور هادي عالقة مصادفة مريبة 
بدأ  فقد  اليمني،  ال��دم  ون��زي��ف  ال��ح��روب  م��ع 
ضد  1994م  حرب  في  بمشاركته  نجمه  لمعان 
أبناء المحافظات التي ينتمي إليها، وعلى الفور 
في  مباشرة  للدفاع  وزيراً  بتعيينه  صالح  كافأه 

مايو 1994م.
تعيين  ف��ي  كصالح  دم���وٌي  شخٌص  فكر  وحين 
نائٍب له لم يجد أفضَل من "هادي" فعينه نائباً 

لرئيس الجمهورية في اكتوبر من العام نفسه.
وألنه النائب الهادي المطيع، وبقدر الخدمات 
التي كان يقدمها لصالح، فلم يجد األخير خيراً 
الشعبي  المؤتمر  ق��ي��ادة  ضمن  ليعينه  منه 
العام الحاكم أمينا عاما للحزب، و نائباً له في 

رئاسته.
طوال مرافقة "هادي" لصالح، كان الرجل شريكا 
أساسيا في كل الجرائم التي طالت الشعب على 
الدم  نزيف  في  شريك  هو  األصعدة،  مختلف 
في صعدة طوال ستة حروب، شريك في جرائم 
جزء  ع��ن  بالتنازل  ال��دول��ة  بسيادة  التفريط 
في  شريك  الشمال،  في  اليمنية  األرض  من  هام 
الغاز  بيع  صفقة  اشهرها  ومن  الفساد  جرائم 
في  شريك  عالميا،  المنطقي  سعره  ع��ن  دون��ا 
فاسد،  أي  مالحقة  وع���دم  الفاسدين  تعيين 
عمليات  خالل  من  للوحدة  اإلس��اءة  في  شريك 
قبل  الجنوبية من  المحافظات  النهب ألراضي 
هناك،  األخ���وة  ح��ق��وق  وم��ص��ادرة  المتنفذين 
قصف  مثل  من  األميركية  الجرائم  في  شريك 
اليمنيين بالطائرات في أكثر من منطقة يمنية، 
الثائر  الشباب  بحق  صالح  ج��رائ��م  ف��ي  شريك 
إذ  السلمية،  الثورة  الحر طوال سنة  والشعب 
القتل  بجرائم  للتنديد  شفة  ببنت  ينبس  لم 
اخواننا  أو ضد  العارية  الصدور  اصحاب  ضد 
في أرحب ونهم، شريك في محرقة ساحة الحرية 
يمثل  إنه  هناك،  الدموية  الجرائم  وكل  بتعز 
يتماهى  لصالح  تماما  نموذجا مشابها  باختصار 

معه في كل شيئ.
انتخاب  في  الشعب  حق  م��ص��ادرُة  ي��راُد  اليوم 
مصممة  الجارة  الدولة  ألن  لماذا؟  له،  رئيٍس 
على الهيمنة على االنفراد بقرار تسمية الرئيس 
اليمني منذ أن جاءت  بصالح إلى الحكم، فقد 
الخليجية  مبادرتها  خ��الل  م��ن  ه��ي  اخ��ت��ارت 

رئيس اليمن الذي سيخلف صالح ولم تجد هي 
أفضل من "هادي" أيضاً.

وألن صالح ونظامه قد ارتهن إلى أميركا فإنه كان 
لزاماً أن يذهب "هادي" قبل التوقيع على اآللية 
التنفيذية للمبادرة الخليجية إلى أميركا �� أليام 
والعمالة  والطاعة  الوالء  قرابين  هناك  ليقدم   ��

كما فعل سلفه صالح في العقدين األخيرين.
بالديمقراطية  المتشدقة  الدولة  أميركا  حتى 
ه��ا ه��ي ت��ق��ب��ل أن ي��ت��م ان��ت��ه��اك ال��م��م��ارس��ات 
سيمفونيات  عزفت  لطالما  التي  الديمقراطية 
مهزلة  تسمي  أن  تستحي  وال  أوت���اره���ا،  على 
ال���ح���ادي وال��ع��ش��ري��ن م���ن ف��ب��راي��ر ال���ج���اري 
تلك  أن  يدرك  العالم كله  أن  مع  باالنتخابات، 

المهزلة ليست من االنتخابات في شيئ.
لطالما  والمشترك،  المؤتمر  بوجهيه  النظام 
نفسه  الشعب  حكم  عن  بأحاديثهم  خدعونا 
ديمقراطيتهم،  ك��ذب  ظهر  ق��د  وه��ا  بنفسه، 
ي��ص��ادرون  ال��ي��وم  فهاهم  للشعب،  وخداعهم 
يتجاوزون  يريد،  من  اختيار  في  الشعب  حق 
ال���دس���ت���ور ال������ذي ي���ن���ص ع���ل���ى ع�����دم ج����واز 
بين   منافسة  بوجود  إال  الرئاسية  االنتخابات 
اكثر من مرشح، ويفرطون بحقنا نحن الشعب 

ويجعلونه ألميركا وللجارة الشقيقة.
وحقاً إذا لم تستِح فاصنع ما شئت، فمن اعترف 
باألمس  الرئاسة  انتخابات  في تزوير  بمشاركته 
في  المشاركة  إلى  القريب ال يخجل من دعوتنا 
هذه المهزلة التي تعيد الهواَء إلى رئته ليمارس 

هوايته في التسلط على الشعب من جديد ..
اليوم نسمع من يدعي بأن "هادي" سيخرج عن 
نقول  لكننا  البالد،  صالح  مغادرة  بعد  هدوءه 

لهم: ما الفرق؟ فقد أثبت "هادي" 
أنه مطواع ليس لصالح  فقط وإنما 
مغادرة  فخالل  أيضا،  صالح  لنجل 
كان  أش��ه��ر  لثالثة  للعالج  ص��ال��ح 
الحاكم  أن  ع��ن  يتحدث  الجميع 
الفعلي لليمن هو أحمد علي، وليس 
"هادي" برغم تصريح نجل الرئيس 
يتلقاها  ك��ل��ه��ا  ال��ت��وج��ي��ه��ات  أن 
ال���ح���رس ال��ج��م��ه��وري م���ن ن��ائ��ب 
دليل  هو  التصريح  وهذا  الرئيس، 
إدانة "لهادي" قبل ان يكون تبريرا 

له أو أحد عناصر الدعاية له..

اليمن كما  إلى  صالح  عاد  س��واًء  نتسائل:  وهنا 
أداء  ف��ي  سيتغير  ال��ذي  فما  يعد،  ل��م  أو  زع��م 

"هادي" ؟
يبقى صالح  اإلجابة سهلة وواضحة، سوف  إن 
رئيسا لليمن وسيسمى هادي بعبد ربه ديكور 
اق��رار  بعد   � مؤخرا  ال��ذي كافأه صالح  ه��ادي، 
واحد  بيوم  الحصانة  لقانون  النواب  مجلس 
صالح  وك��أن  المشير،  رتبة  ال��ى  بترقيته   � فقط 
مفادها  اليمني  للشعب  رس��ال��ة  إرس���ال  أراد 
لكم  أبقيت  العسكر،   ُحكم  من  تتخلصوا  لن 
"ه���ادي" و"أح��م��د" و"م��ح��س��ن" ول��ه��ذا فلتنسوا 

حلمكم بدولة مدنية..
كلمة أخيرة ال بد منها:

الشهداء،  يا من خنتم  الثورية،  ادعيتم  يا من 
الثكالى،  وأن��ي��ن  الجرحى  ب��دم��اء  تاجرتم  م��ن  ي��ا 
ال  ع��ذراً  الشهداء:  أبناء  من  اليتامى  ونحيب 
مشاركتكم  يمكننا  ال  "ه��ادي"،  ترشيح  يمكننا 
الشعب  حقوق  في  والتفريط  ألميركا  العمالة 
والتنازل عنها للجيران، لقد تعريتم أكثر وأكثر 
لهادي،  التصويت  في  للمشاركة  تدعوننا  وأنتم 
والمشاركة في انتخابات مزيفة غير ديمقراطية، 
شعَبنا  هذا  بتعريكم  خدمتم  قد  إنكم  ووالله 
الُحَر األبي، إذ بات على قناعة تامة بأنكم أنتم 
والمخادعون،  الكذابون  بأنكم  الوطن،  أع��داء 
ثابتة  مواقف  هذه  قناعته  على  سيبني  وحتماً 
ومكركم،  شروركم  من  الوطن  وتحمي  تحميه 
وأول هذه المواقف هي الرفض الشعبي العارم 

لما تسمونه زيفا انتخابات..

في ظل  االنتخابات  في  المشاركة  إلى  يدعون  كيف 
شرعية  بأن  لنا  يقولوا  ألم  شرعيته؟  فقد  دستور 
ثائرا؟  الشعب  خرج  أن  منذ  سقطت  صالح  على 
ألم يقولوا لنا بأن الشرعية الثورية تجب ما قبلها؟ 
أنهم كانوا  اكتشفوا  هل  الثورة؟  عن  تراجعوا  هل 
لعبة  لديهم  الناس  دم��اء  هل   .. إذن  مخطئين؟ 
يكتشفون  ثم  الثورة  ن��ار  في  بهم  يقذفون  تافهة؟ 
للنظام،  أن ثورتهم لم تسقط الشرعية الدستورية 
لماذا رجعوا إلحياء النظام الذي مات وباد في أول 
أيام الثورة؟ هل شعروا أن الفرصة سانحة أمامهم 
على  انقلبوا  هل  المتهالك؟  النظام  هذا  يرثوا  حتى 
الثورة بقميص االنتخابات ألن الثورة ال تحقق لهم 

ما يريدون؟
الدولة المدنية ال تتحقق بالدستور الذي ال يشترط 

يشترط  ال  الكتابة، وكذلك  القراءة  حتى  الرئيس  في 
فيمن يشرعون القوانين من أعضاء مجلس النواب 
يحققها  ال  المدنية  الدلوة  والكتابة،  القراءة  حتى 
دستور يمنح رئيس الجمهورية حق تعيين القضاة 
ظل  في  االنتخابات  ستثمره  ال��ذي  ولكن  وعزلهم، 
الراحل،  النظام  من  أس��وأ  نظام  هو  الدستور  هذا 
وباسم  ال��ث��ورة،  ب��اس��م  مستبدا  نظاما  فسيكون 
الشهداء، الثورة التي تخلى عنها، والشهداء الذين 
استغلهم في حياتهم، ثم باع دماءهم مقابل عرض 

من السلطة.
هي  السياسية  القوانين  ومنظومة  الدستور  أليس 
نظام الحكم في الدولة.. إذن فإن إجراء انتخابات 
انتخابات  وق��ان��ون  ج��دي��د  دس��ت��ور  صياغة  قبل 
وقانون  المحلية  السلطة  وقانون  أح��زاب  وقانون 

فيه خرق لألهداف  إجراء  القضائية.. هو  السلطة 
ت��م قبل سقوط  ال��ث��وري��ة ألن��ه إج���راء  وال��ش��رع��ي��ة 

النظام.
إجهاض  إال  هي  ما  جديد  دستور  بال  االنتخابات 
للثورة، ولذا نحن مع الوطن، مع طموحات الشعب 
بدولة مدنية حديثة، نحن مع المواطنة المتساوية، 
نحن ضد االنتخابات، نحن ضد االعتراف بشرعية 
الدستور، وشرعية "المؤامرة الخليجية"، نحن ضد 
سياسيين  كيانين  حجر  في  تصب  سياسية  عملية 
يتشاطران ظلم الشعب، وإقصاء اآلخرين، والعمالة 
الوطن  لبيع  مستعدان  سياسيين  للخارج، كيانين 
صالح  علي  نرى  نحن  السلطة،  أجل  من  للشيطان 
قد سقط منذ أن انطلقت الثورة، وليس حين يسلم 

السلطة لنائبه باالنتخابات كما كان يقول.

﴿َأَفَنْجَعُل اْلُمْسِلِميَن َكاْلُمْجِرِميَن﴾ ؟
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من ذاكرة الثورة

هنا الثورة..

أنا أرفض االنتخابات.. من أجل الوطن

ضمير  هنا  الكريم،  القارئ  أيها  مرحبا 
النابض،  وقلبها  الصادق،  صوتها  الثورة، 
تتسرب  وال  ال���غ���ش،  ي��دخ��ل  ال  ح��ي��ث 
ال��م��ص��ال��ح ال��م��م��ه��ورة ب���األم���وال، حيث 
ال���ص���م���ود، وح��ي��ث ال��م��س��ي��رة ال��ح��ق��ة، 
والمظلومية الحرى، هنا صخب التظاهر 
هنا  السلمية،  واالعتصامات  والتحرك 
الحزبية  عن  بعيداً  الشعبي..  ال��ح��راك 
إسقاط  حتى  وال��م��ذه��ب��ي��ة..  والطائفية 

النظام.
الرئيس  إس��ق��اط   .. النظام  إس��ق��اط  نعم 

نظامه  ورم��وز  استثناء،  دون  وأقاربه.. 
ثبت  ال��ذي��ن  وك��ل  جميعا..  ال��ف��اس��دي��ن 
ت��ورط��ه��م ف��ي ق��م��ع وق��ت��ل وت��ج��وي��ع ه��ذا 

الشعب.
ه��ن��ا اإلدان����ة ال��ش��ج��اع��ة ال��واض��ح��ة لكل 
مطالب  على  االلتفاف  أشكال  من  شكل 
النظام  مع  التحاور  أو  الثائر،  الشباب 

بواسطة السفارات األجنبية.
تجدون  الطاهرة  الثورة  ساحات  في  هنا 
رحيل  إل��ى  تفضي  ال  وس��اط��ة  أي  رف��ض 
وتلبي كل  فساده،  ورم��وز  للنظام  فوري 

مطالب الشعب اليمني.
هنا أنفاس تتجدد بالتصعيد الدائم، بما يضمن 
على  الضغط  لفرض  االحتجاجات،  من  المزيد 

النظام وبطريقة سلمية وحضارية.

هنا من يرفض التدخل األمريكي واألجنبي 
إطالة  على  والمساعد  للنظام،  المساند 
تعيين  إل��ى  وال��س��اع��ي  ال��ح��ك��م،  ف��ي  بقائه 
يمرر من خاللهم مشاريعه  بدالء جدد، 
وتأمين  الصهيونية،  خدمة  إلى  الرامية 

النفط.
اذه����ب����وا ب��ع��ي��دا ب��م��س��رح��ي��ات زم���ان 
الصناديق  انتخابات  صالح،  المخذول 
تغرينا،  ال  مسبقا  ب��األص��وات  المثخنة 
اذهبوا بعيدا فالتمسوا شرعية وجودكم 
ال  نحن  غيرنا،  من  الزائلة  مناصبكم  في 
تنازل عنها،  الثورية من  الشرعية  نمنح 
نصّم  وال  ال��ش��ه��داء،  دم����اء  ن��خ��ون  وال 
آذاننا عن أنين الجرحى، ومعاناة األرامل، 

وهينمات األيتام!..

نحن هنا حيث تخلد التضحية، وتموت 
األنانية.

اذه���ب���وا ب��ع��ي��دا أو س���ي���روا ف���ي ط��ري��ق 
تعالوا  ال��م��س��اواة،  إل��ى  تعالوا  ال��خ��الص، 
االعتراف  تعالوا  السلمي،  التعايش  إلى 
مائدة  على  الوطن  شركاء  من  باآلخرين 

المواطنة المتساوية.
هو  أمريكا  من  التقرب  نقول:  هنا  نحن 

تقرب من إسرائيل، وابتعاد عن الله.
نحن هنا نقول: ربنا واحد، وديننا واحد، 
األمريكي  الخطر  وجه  في  لنتوحد  تعالوا 

الذي استباح أجواء البالد.
نحن هنا نمد أيدي الشراكة لمن يبحث 

عن مصلحة الوطن، معا جنبا لجنب.
نحن هنا مع خيار الشعب.


