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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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ت����������ش����������ن 
ص��ح��ف ت��اب��ع��ة 

ع���ل���ي م���ح���س���ن ق��ائ��د ل��ل��واء 
ينتمي  وص��ح��ف��ي��ي��ن  ال���ف���رق���ة، 
حملة  اإلص���اح،  لحزب  بعضهم 
عبد  محمد  الدكتور  ضد  شرسة 
الملك المتوكل، أمين عام اتحاد 
ال���ق���وى ال��ش��ع��ب��ي��ة، ول���وح���ظ أن 
الحملة جاءت بعد حوار صحفي 
تعرض  ما  إن  المتوكل:  فيه  قال 
له من حادث صدم دراجة نارية 
له، قبل حوالي ستة أشهر لم يكن 

بريئاً، وأنه جاء بعد خافات في 
وجهات النظر، بينه وبين أطراف 

بالمشترك.
وفهم البعض من كام المتوكل 
اتهام ضمني لإلساميين، والفرقة 
األولى مدرع، إال أن اتحاد القوى 
الشعبية أصدر بياناً، قال فيه: إن 
المتوكل لم يحدد، وإنه لم يتهم، 
مصادر  وأف���ادت  أح��دا،  يبرئ  أو 
على طلب  بناًء  جاء  التصريح  أن 
استمر  ذل��ك  وم��ع  المشترك،  من 
ال��ه��ج��وم ع��ل��ى ال��م��ت��وك��ل، ال��ذي 

ل��م ي��وق��ع على 
المبادرة، وكان 
غ���ائ���ب���اً أث���ن���اء 
االن��ت��خ��اب��ات، 
وإق�����������������������رار 
في  المشاركة 

الحكومة.
وك���ش���ف���ت ال���ح���م���ل���ة ال���ت���ي 
تستهدف الدكتور المتوكل، أنها 

ما حصل من قبيل رد فعل 

القضاء  استقالية  شعار  تحت 
عليه  العسكرية  الهيمنة  وإن��ه��اء 
التغيير  خرجت مسيرة من ساحة 
ال��ع��دل   وزارة  ب��ات��ج��اه  ب��ص��ن��ع��اء 
االثنين الماضي ، مظاهرة حاشدة 
من  انطاقا  صنعاء،  العاصمة  في 

وزارة  إلى  ووص��وال  التغيير  ساحة 
"استعادة  العدل، وذلك بشعارات 
"استقال  مطالب  ودعم  الثورة"، 

القضاء".
"جبهة  نظمتها  التي  المظاهرة 
إن���ق���اذ ال���ث���ورة" ب��ق��ي��ادة ال��ن��ائ��ب 

سيف  أحمد  البرلماني 
ح����اش����د،  ال��م��ش��ارك��ي��ن 

بدولة  تطالب  الف��ت��ات   حملوا 
م��دن��ي��ة وب���اس���ت���ق���ال ال��ق��ض��اء، 

الطائفية  ال��دع��وات  كثيراً  تتكرر 
وإث���ارة  والمذهبية  والتحريضية 
ال���ن���ع���رات وت���وزي���ع ال��م��ن��ش��ورات 
التحريضية والقيام بالخطب وعقد 
ال��م��ح��اض��رات وال��ن��دوات م��ن قبل 

عناصر تابعة لإلصاح، في المدارس 
وال��م��س��اج��د وال��م��ع��س��ك��رات، وف��ي 
قبل  األسبوع  وفي  اإلع��ام،  وسائل 
الماضي برز صعتر وهو يكيل التهم، 
ويوزع  ويحرض،  االشاعات،  ويبث 

صكوك الغفران با حساب، كل ذلك 
ومن  سياسية،  مكاسب  أج��ل  م��ن 
ومرافق  وزارات  على  السيطرة  أجل 
الممنهجة  الحملة  ووصلت  أكثر، 

ضد أنصار 

للحراك  األع��ل��ى  المجلس  دع��ا 
السلمي إلى إحياء ذكرى الحرب 
على الجنوب عام أربعة وتسعين 

بمسيرات في مدينة عدن.
الجنوبي شدد  السلمي  الحراك 
م���ش���ارك���ة جميع  ض������رورة  ع��ل��ى 
أن��ص��اره ف��ي ال��زح��ف إل��ى مدينة 
ف��ي مسيراٍت  وال��م��ش��ارك��ِة  ع��دن 

حاشدٍة يوَم السابِع والعشرين من 
الذي  اليوم  وه��و  الحالي  الشهر 
أعلن فيه نظاُم علي صالح الحرَب 

على الجنوب.
ب��ي��ان ال��ح��راك دع��ا إل��ى م��د يد 
العون ألبناء محافظة أبين والقيام 
ب��م��س��ي��رات ت��ض��ام��ن��ي��ة وج��م��ع 
التبرعات.  من جهة أخرى حذر 

الرئيس  نائب  البيض  سالم  علي 
مخطط   م���ن  ال���س���اب���ق  ال��ي��م��ن��ي 
المحافظات  تقسيم  إل��ى  يهدف 

الجنوبية   
قال في مقابلة صحفية  البيض 
مع جريدة النهار اللبنانية نشرت 

األح�������د 
الماضي 

 ت��ض��ام��ن ال��ع��دي��د م��ن األط��ب��اء 
وال���ن���اش���ط���ي���ن وال��م��ح��ب��ي��ن م��ع 
الشامي)طبيب  تميم  ال��دك��ت��ور 
ال��ع��س��ك��ري(  بالمستشفى  ق��ل��ب 
وزم��ي��ل��ه ال��دك��ت��ور أس���ام���ة عبد 
القادر ،فقد نظموا أمس الخميس 

وقفة احتجاجية أمام المستشفى 
رفضهم   ع��ن  معبرين  العسكري 
أساليب  التهميش واالقصاء غير 
إلى  بإعادته  طالبوا   المبرر،كما 

عمله وصرف كافة مستحقاته
 ال�����ج�����دي�����ر ب�����ال�����ذك�����ر  ب����أن  

العسكرية   كانت  االستخبارات 
الشامي   ال��دك��ت��ور   اعتقلت  ق��د  
الشامي في األسبوع الماضي على 
وحقوق  بحقوقه  المطالبة  خلفية 

زم����ائ����ه 

اليوم  تعز صباح  شهدت مدينة 
تنديداً  ح��اش��دة  مسيرة  األرب��ع��اء 
في  والناشط  الثائر  له  تعرض  بما 
المركز  في  المصور  الحرية  ساحة 
اإلعامي لساحة الحرية بتعز وائل 

العبسي..
ان��ط��ل��ق��ت م��ن ساحة  ال��م��س��ي��رة 
الحرية، وجابت عدداً من الشوارع 
إدارة  أم��ام  إل��ى  وص���والً  الرئيسية 
أمن تعز، ثم مبنى المحافظة. ردد 
المنددة  الهتافات  المتظاهرون 
ب��االع��ت��داء ال��ج��ب��ان ال���ذي تعرض 
إلقاء  بسرعة  وطالبوا  العبسي،  له 

القبض على المعتدين .

قد  ك��ان  العبسي  وائ��ل  المصور 
الماضي  ال��ث��اث��اء   م��س��اء  ت��ع��رض 
يدعى  شخص  قبل  م��ن  لاعتداء 
أحد  ويرافقه  عبدالولي  عبدالله 
ال��م��ح��س��وب��ي��ن على  ال��م��س��ل��ح��ي��ن 
لحزب   ال��ت��اب��ع��ة  األم��ن��ي��ة  اللجنة 
ال��ت��ج��م��ع ال��ي��م��ن��ي ل���إلص���اح، ما 
بليغة  بجروح  إصابته  في  تسبب 
في الوجه وإصابة إحدى عينيه... 
التغيير  لموقع)  عيان  وذكر شهود 
نت(  “أن مسلح يتبع أمن المنصة 
المعتدي  ج��ان��ب  إل��ى  يقف  ك��ان 
األخير  ه��ذا  إن  وق��ال��وا:  ويسانده 
ل��ه س��واب��ق ف��ي االع��ت��داء على كل 

من يخالفه الرأي .  الجدير بالذكر  
أبرز مصوري  العبسي من  أن وائل 
موقع  ف��ي   مصوراً  ويعمل   الثورة 

“االشتراكي نت” بتعز.
نت”    االشتراكي   ” تحرير  هيئة 
أص����درت ب��ي��ان��اً دان����ت االع��ت��داء 
الذي طال وائل العبسي، وطالبت 
بمهامها  بالقيام  الصحفيين  نقابة 
ت���ج���اه ع��م��ل��ي��ة االع�����ت�����داء، وك��ل 
يتعرض  التي  االع��ت��داءات  أعمال 
ل��ه��ا ال��ص��ح��ف��ي��ون وال��ن��اش��ط��ون، 
واع��ت��ب��رت  ال��ب��ي��ان ب��م��ث��اب��ة ب��اغ 
للنقابة ولكل المنظمات والجهات 

وقفة تضامنية مع الدكتور الشامي

  دعوات إلثارة الفتنة الطائفية وبث اإلشاعات واألكاذيب لجني مكاسب سياسية
حمله إعالميه شرسة تستهدف الدكتور المتوكل

الحراك الجنوبي يحيي ذكرى حرب 94

رئيس حكومة السبت يقر اعتمادات صالح، ويتبرع  بـ10 ماليين لجمعيات  سلفية، ويصف منتقدي سياسته بالحاقدين 

ال��ت��ك��ف��ي��ر وال���ت���خ���وي���ن  وال���ت���ره���ي���ب وال���ت���ش���وي���ه وال���ت���ح���ري���ض ل���ن ي��ث��ن��ي��ن��ا ع���ن خ���ي���ارن���ا ال���ث���وري

تعز: مسيرات منددة باالعتداء على المصور العبسي،  وتظاهر يرفض اعتماد 13 مليار للمشايخ وانقطاع للكهرباء ، واعتداءات على عمال النظافة

سالم  محمد  السبت  حكومة   رئيس  أعلن 
الذي  المبلغ  بأن  الماضي   األربعاء  باسندوة 
تم  الماضي  األسبوع  اإليمان  لجامعة  صرف 
السابق  الرئيس  قبل  من  توجيهات  على  بناًء 

يريد  ال  إنه  قال  وال��ذي  صالح.  عبدالله  علي 
جامعة  زار  صالح  وأن  مخلوع،  إنه  يقول  أن 
اإليمان في انتخابات 2006م وأمر ببناء جامع 

فيها.

ب����10 مايين  تبرعه  ع��ن  أي��ض��اً   أع��ل��ن   كما 
جمعية  تنظمها  "إغاثة"  حملة  لمصلحة  ريال 
"إحياء  جمعية  من  بدعم  اليمانية  الحكمة 
التراث اإلسامي" الكويتية، ومؤسسة الشيخ 

عيد آل ثاني الخيرية بدولة قطر، وذلك خال 
حفل تدشين ما سمي ب�"المرحلة الرابعة" من 
في  األحداث"  من  للمتضررين  اإلغاثة  "حملة 

عدد من المحافظات.

المؤسسة  تدشين  حفل  ف��ي  كلمته  وف��ي 
عن  عبر  للتنمية   التركية  اليمنية  األهلية 

"ش���ك���ره وت��ق��دي��ره 
الحكمة  -|  تتمات | ص3 |-{لجمعية 

-|  تتمات | ص3 |-{

-|  تتمات | ص3 |-{

-|  تتمات | ص3 |-{

-|  تتمات | ص3 |-{

-|  تتمات | ص3 |-{

-|  تتمات | ص3 |-{ مسيرة شبابية تطالب باستقالل القضاء وباستعادة الثورة من األحزاب

تصدرها حركة شباب الصمود  في ساحة التغيير بصنعاء

 -|- من أحب الحياة عاش ذليال -|-

أسبوعية -|- توعوية -|-

تق��رأون في هذا العدد:مقابلة مع االس��تاذ محمد عبدالس��ام الناطق 

الرس��مي للمكتب اإلعامي للس��يد/ عبدالملك ب��در الدين الحوثي

تن��اول فيه��ا ملف��ات الح��وار الوطن��ي وهيكل��ة الجيش ومس��تقبل 

الساحات واس��تمرار الخيار الثوري، ونظرة أنصار الله إلى تلك الملفات
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على  المحسوبة  السياسية  األحزاب  دور  أصبح  لألسف 
الثورة قتل واجهاض أي رؤية سياسية لخدمة الوطن عبر 
اإلعان عن والدتها قبل أن تكتمل مقومات نجاحها كما 
حدث في المجلس الوطني سابقاً الذي تحول إلى ظاهرة 
صوتية وجلسة شلة ومحسوبية، واليوم نراهم عبر اللجنة 

التنظيمية يرفضون الدخول في حوار وطني إال بعد هيكلة 
داخ��ل  للفاسدين  الوظيفي  التدوير  ب��األص��ح  أو  الجيش 
هذه المؤسسة، وإن المتابع لما حدث في الدفاع الجوي 
بتابع  ليؤتي  يتبع علي صالح  فاسد  استبعاد  تم  أنه  ليرى 
الثورة  على  بالمحسوبين  األح��رى  يكن  ألم  محسن،  لعلي 

أن يبدؤوا بالحوار الوطني الشامل مع كل القوى، وتكون 
تعيد  األطراف  برؤية جمعية من كل  الخروج  أحد مهامه 
هيكلة الجيش ليصبح جيشاً وطنياً ال يتبع مذهباً أو حزباً 
أو طائفًة أو فرداً كما كان يعرف آالف الضباط والجند بفرد 

فيقال حرس أحمد علي وفرقة علي محسن .

عبر  الجيش  هيكلة  أن  مكراً  وليس  جهًا  يؤمن  من  يا 
تستفد  ألم  هذا  يا  وطني،  إلى جيش  ما ستفضي  شخص 
النظام،  الماضي لتدرك أن عبدربه منصور عاش مع  من 
ممتلكات  على  السيطرة  أن  أهمها  ومن  بأفكاره،  وتشبع 

الكبير  الوطن  ح��زب  على  السيطرة  عبر  تأتي  الشعوب 
تعيين  عبر  إال  يكون  لن  وه��ذا  العسكرية،  المؤسسة   –
المكلفة  هي  أمريكا  أن  وأذك��رك  والمقربين،  المخلصين 
باإلشراف على الهيكلة بحسب مبادرتهم، فهل تتوقع منها 
رأسها  وعلى  مصالحها؟  التعيينات ستخدم  أن  أم  خيراً؟ 
إال  يكون  لن  وه��ذا  وبحراً،  وب��راً  ج��واً  البلد  سيادة  انتهاك 
األح��رار فيه، وأن  الوطن عبر قمع  يعتقد أن حب  بجيش 
األكبر –  الشيطان  العربية واإلسامية –  الشعوب  عدوة 
هي الحمل الوديع والناصح األمين وال حول وال قوة إال بالله

وقد  وطنياً،  القادمة حواراً  األيام  اليمن ستشهد خال 
لإلشراف  لجنة  تشكيل  عزمه  عن  هادي  الرئيس  أعلن 
على الحوار هل عرض عليكم المشاركة في هذه اللجنة؟
علينا  يعرض  لم  اآلن  حتى  الرحيم  الرحمن  الله  بسم 
فــي الــحــوار وفــق آلــيــة واضحة  بشكل رســمــي الــمــشــاركــة 

ومحددة.

ما رؤيتكم للكيفية التي ينبغي أن يسير الحوار الوطني 
والمضمون؟وف���ق���ه���ا م�����ن ح���ي���ث ال��ش��ك��ل 

رؤيتنا أن الحوار الوطني يجب 
مستديرة  طاولة  ضمن  يكون  أن 
لمناقشة  الــجــمــيــع  فــيــهــا  يــقــف 
وأن  الوطنية  القضايا  مختلف 
يكون الحوار جاداً ومسئوالً دون 
فرض أي قرار أو موقف من قبل 
ومضمون   ،، خــارجــيــة  جــهــة  أي 
يكون  أن  يجب  الوطني  الــحــوار 
ما  وفــق  ــه  ألن شكلياً؛  ال  واضــحــاً 
أمــريــكــي  ــجــري اآلن مـــن ســعــي  ي

لهيكلة الجيش واألمن، وتحرك فرنسي لصياغة الدستور، 
السياسي  القرار  على  اإلقليمية  الــدول  من  وهيمنة كثير 
يجعل الحوار المفترض غير مجدي، فهل سيكون هناك 
أنهم  مـــراراً  أعلن  قــد  األمريكي  والسفير  حقيقي،  حــوار 
وعقيدته  اليمني  الجيش  هوية  تغيير  إلــى  حتى  يسعون 
القتالية ولما يخدم توجهات وأطماع الواليات المتحدة 

األمريكية في اليمن والمنطقة.

مؤخراً زارت محافظة صعدة لجنة وزارية بغرض االطاع 
وهل  عليهم،  عرضتموه  الذي  ما  صعدة،  مشاكل  على 

تلمسون إجراءات عملية لتنفيذ مطالب أهل صعدة؟
ــى صــعــدة وعــرضــنــا عليهم  إل الــوزاريــة وصــلــت  اللجنة 

هموم ومطالب أبناء المحافظة 
حيث  الــمــجــاالت  مختلف  فــي 
تعاني المحافظة من نقص حاد 
مادة  من  حصتها  تقليص  بعد 
زراعية  محافظة  وهــي  الــديــزل 
تعتمد على مادة الديزل بشكل 
الغياب  إلـــى  ــة  إضــاف  ، أســاســي 
التام للتنمية والرعاية الصحية 
المشاريع  وتعثر  والتعليمية 
الرعاية  أنـــواع  وفــقــدان كافة   ،

المحافظات  بــأبــنــاء  واالهــتــمــام 
الــحــروب  مــن  جـــوالت  ســت  جـــراء  المنكوبة  الشمالية 
والمدارس  البيوت  في  دمار  من  هائاًل  خلفت كماً  والتي 
والمزارع واألسواق والمساجد والطرقات التي استهدفها 
لم  والــتــي  األمريكيين  وبمساعدة  الــســعــودي  الــطــيــران 

تستثن في عدوانها أي مصلحة عامة أو خاصة.
وغادرت اللجنة الوزارية وحتى اآلن ال جديد لتنفيذ أي 
شيء سوى وعود تعود عليها أبناء هذه المحافظات في كل 

زيارة حكومية .

هل تشعرون بأن األجواء مهيئة لحل قضية صعدة حَا 
جذرياً؟ وهل لديكم تعليق على عدم ورود قضية صعدة 

ضمن المبادرة الخليجية ؟
الشعب  قضية  هي  الشمالية  والمناطق  صعدة  قضية 
اليمني بكله، فالضرر من الحرب الظالمة على أبناء هذه 
أي  نرى  ال  الراهن  الوقت  وفي  بالجميع،   لحق  المناطق 
أجواء مهيئة لحل قضايا الوطن بكلها ال في الشمال وال في 

الجنوب .
في  أما عدم ورود قضية صعدة 
المبادرة الخليجية فنحن نعتقد 
تكن  لــم  الخليجية  الــمــبــادرة  أن 
حاًل للشعب اليمني، ومنها قضية 
ــمــنــاطــق الــمــتــضــررة  صــعــدة وال
حلوالً  تضمنت  فهي  الحرب  من 
لــطــرفــيــن فــقــط عــلــى ضــوئــهــا تم 
وإعـــادة  والـــثـــروة  السلطة  تــقــاســم 
إنتاج النظام من جديد والشعب خارج هذه المبادرة 

جملة وتفصياًل .
الـــنـــظـــام  أن  نــعــتــقــد  كـــمـــا 
الـــســـعـــودي الــــــذي هــــو جـــزء 
أبناء  مــعــانــاة  خلق  فــي  مباشر 
الشمالية  الــمــحــافــظــات  هـــذه 
إلى أي حل، فموقفه  لن يسعى 
اليوم،  حتى  وجلي  واضــح  منها 

واعتداءاته  عدوانه  يوقف  لم  فهو 
الشأن  فــي  الــســعــودي  الــنــظــام  وتــدخــالت  اللحظة،  حتى 
اليمني بارزة وجلية، وهم وراء الكثير من معاناته وآالمه 
ودعم الحروب بين أبنائه وتمزيق أواصر األخوة وشحن 
العنصرية كما كانت  القبلية  والمذهبية وحتى  الطائفية 
تفعل وما زالت في حروب القبائل التي 
حدثت بين دهم ووايلة في الجهة 

الشرقية الشمالية للبالد .
وبهذا نحن ال نؤمل من طرف 
يتآمر حقيقة على الشعب اليمني 
في  إال  للحل  صانعاً  هو  يصبح  أن 
من  السعودي  النظام  غير  حــال 
العدوانية  وتــوجــهــاتــه  سياسته 

تجاه الشعب اليمني .

هذا  سيتحقق  الثوري، كيف  خياركم  استمرار  أعلنتم 
في ظل اتجاه حكومة ما يسمى بالوفاق إلخاء الساحات 

عبر تشكيل لجان إلقناع الشباب بترك الساحات؟
الخيار الثوري ما زال خيار الشعب اليمني وهو الخيار 
اليمني  الشعب  أهـــداف  لتحقيق  والحقيقي  الــضــامــن 
التقاسم  خــيــار  فضلت  الــتــي  األطــــراف  تلك  أن  ونعتقد 
تحقق  لم  أنها  جيداً  تدرك  زالت  ما  النظام  مع  للسلطة 
الساحات  على  سيطرتها  بقاء  إلــى  تسعى  ولــذلــك  شيئاً، 

وجعلها تحت تصرفها بحيث إن 
التنازالت  من  مزيداً  احتاجت 
مــن الــطــرف اآلخـــر دفــعــت عبر 
الــثــوري،  الضغط  إلــى  عناصرها 
الـــظـــروف  لـــهـــا  تـــهـــيـــأت  وإن 
تــوجــهــت مـــجـــدداً إلــــى إخــمــاد 
الثورة، وتقديم خطاب الحفاظ 

على الشعب ومن هذا القبيل .
حاضرة  ستبقى  الثورة  ولذلك 
وقوية وننصح تلك األطراف أن تتعامل مع الشعب بجدية 
ألن الكر والفر في المواقف السياسية المتقلبة ونقلها إلى 

هم  سيجعلهم  الـــثـــورة  ســاحــات 
القريب  المستوى  في  خاسر  أول 
ــعــيــد وســتــظــهــر صــورتــهــم  ــب وال
الخيار  فضلوا  وفيما  الحقيقية، 
الــدبــلــومــاســي حــســب تــصــورهــم 
فليتركوا الحالة الثورية الشعبية 
دون تآمر عليها وإن كانوا جادين 
ــون مـــن أجـــل خــدمــة  ــقــول كــمــا ي
الشعب اليمني، فالشعب اليمني 
بال شك يعرف أيضاً مصلحته أين 

تكون .
يسمى  مــا  لحكومة  الهزيل  السياسي  الــوضــع  أن  كما 
وتباكيها  مكان  من  أكثر  في  للسيطرة  وفقدانها  بالوفاق 
أنها  يؤكد  بالفشل  أحسوا  السفارات كلما  لدى  المستمر 
حكومة التوافق الخارجي وليس التوافق الشعبي والوطني 
يقف  ومــن  وضماناتها  خياراتها 
ورائها هو الخارج في كل تفاصيلها 

وليس الشعب أو الداخل .

ه���ن���اك أس���ال���ي���ب م���ورس���ت وم��ا 
زال����ت ت��م��ارس إلق��ص��اء ال��ش��ب��اب 
ع��ن ال��س��اح��ات ..ت��ه��دي��د- سجن-
اع���ت���داءات..  تكفير-  اخ��ت��ط��اف- 
يتعاطى  أن  ي��م��ك��ن  ك��ي��ف  ب��رأي��ك��م 

شباب الساحات مع هذه الممارسات؟
تلك  لــدى  الحقيقية  األزمــة  تكشف  الممارسات  هــذه 
األطــــراف الــتــي تــورطــت ووقــعــت مــا يسمى بــالــمــبــادرة 

نفسها  رأت  كــونــهــا  الــخــلــيــجــيــة 
الشعب  مواجهة  في  تقف  وللّتو 
ــوار وهـــي بهذا  ــث وفـــي مــواجــهــة ال
األزمة  تلك  من  التخلص  تحاول 
الــتــي تــعــيــشــهــا بــفــرض خــيــارهــا 
ــى كـــل مـــن رفــض  ــســيــاســي عــل ال
وعارض هذه المبادرة ، فالتكفير 
والـــتـــآمـــر واالعـــــتـــــداء عــلــى كل 
خيارهم  الثوار  والشرفاء  األحرار 
على  يــريــدون  مــا  لفرض  الوحيد 

والترهيب  بالترغيب  ولــو  والتشويه الشعب 
والتحريض .

فيما يتعلق بهيكلة الجيش هل ما يحدث حتى اآلن يعد 
تغييراً حقيقيا أم مجرد انتقاالت شكلية ال أكثر؟

بهذه  واألمــــن  الــجــيــش  هيكلة  عــن  ينتج  أن  يمكن  ال 
الطريقة القائمة أي استقرار سياسي أو أمني ، ألن البدء 
في قضايا أساسية وهامة يجب أن تكون من ملفات الحوار 

بسيادة  تمس  قضايا  ملفاته كونها  أبــرز  ومن  بل  الوطني 
البالد وتؤثر على مستوى القرار السياسي وتقاسم الجيش 
الشعب  يخدم  ال  القسمة  خيار  ضمن  تــدويــره  وإعـــادة 
مستبدة  جديدة  وتوجهات  أنظمة  يصنع  وإنما  اليمني 
معايير  وفــق  وليست  الهيكلة  في  حقيقي  تغيير  ال  ألنــه 

وطنيه نتجت عن حوار وطني.

توجيهات  ص��درت  م��ؤخ��راً  الجيش  هيكلة  ذك��ر  على 
رئاسية بتعيين عشرين ألفاً في الفرقة والداخلية كيف 

تنظرون إلى هذه الخطوة؟
وتثبيت  المصالح  فرز  نتاج  شابهها  وما  الخطوة  هذه 
لمن  مدوية  فضيحة  وهــي  وأحـــزاب  ألفــراد  القوة  دعائم 
تسير  الشعبية  الـــثـــورة  أن  يــدعــي 
نــحــو تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا، فهل 
هـــذه الــتــعــيــيــنــات نــاتــجــه عن 
حاجة الشعب اليمني أم حاجة 
أطـــــراف ســيــاســيــة تــســعــى إلــى 

مزيد من الهيمنة والسيطر .

النشاط  ي��ت��زاي��د  ب��رأي��ك��م  ل��م��اذا 
اآلونة  خال  اليمن  في  األمريكي 
األخ���ي���رة وب��ش��ك��ل ي��ث��ي��ر ق��ل��ق ال��ش��ارع 

اليمني؟
البالد  فــي  فوضى  خلق  إلــى  يسعون  الــيــوم  األمريكيون 
النزيهة  ومكوناتها  الثورة  ضرب  خاللها  من  لهم  يتسنى 
السياسيين  والــفــرقــاء  السياسي  الــقــرار  على  والهيمنة 

والتدخل المباشر في كافة القضايا الوطنية  .

يترجم  ال  ل��م��اذا  ح��ول  البعض  ل��دى  ت��س��اؤالت  ت���دور 
ب��م��واج��ه��ة  ال���واق���ع  ال��ح��وث��ي��ون ش��ع��اره��م ع��ل��ى أرض 
األمريكيين على أرض اليمن التي باتوا يتواجدون فيها؟
الست  الحروب  خالل  اعتداءات  من  واجهناه  ما  كل 
الظالمة تثبت صحة وأهمية هذا التوجه وأثره في الواقع 
المتحدة  الــواليــات  عن  بالوكالة  كلها  كانت  فالحروب 

األمريكية وعمالئها في المنطقة .
ونعتقد أن الصرخة في وجه المستكبرين تحمل رساالت 
هامة ذات دالالت قوية وهي كفيلة بإفشال المخططات 
األمريكيين  يقلق  الــعــام  الشعبي  فالسخط  األمريكية 
ويسعون لتفادي أي سخط عليهم بل ويدفعون ماليين 
والــشــعــار  القبيحة  صــورتــهــا  لتحسين  ـــــدوالرات  ال
هـــو يــعــبــر عـــن الـــمـــوقـــف تــجــاه 
التدخالت األمريكية في اليمن 
وفـــي أي بــلــد إســالمــي كــمــا أنــه 
الجميع  وبإمكان  سهل  ســالح 
أقــل موقف  بــه وهــو  أن يهتف 
يستطيع كل إنسان أن يقوم به .
وفـــــوق هــــذا نــحــن ســنــدافــع 
بسبب  تحملنا  وقــد  بلدنا  عــن 
ــســيــاســة  ــل مـــوقـــفـــنـــا الــــــرافــــــض ل
في  نملك  ما  كل  لتقديم  ومستعدون  الكثير  األمريكية 
المستضعفين  تخليص  أجــل  ومــن  رضــاه  وفــي  الله  سبيل 
اليوم  األمريكيين  أن  ونعتقد  المستكبرين،  ويالت  من 
اليمنيين  ويستهدف كل  مباشراً  احتالالً  البالد  يحتلون 
الغزاة  لمواجهة  نتحرك  أن  جميعا  وعلينا  وإنساناً  أرضاً 
يــأبــهــون باالحتالل  الــســاكــتــون والــذيــن ال  يــكــون  وربــمــا 
الذي ال يفرق بين  األمريكي أكثر عرضة للخطر األمريكي 

الساكت والمتحرك في العدوان .

}-|  الناطق الرسمي للمكتب اإلعالمي للسيد/ عبدالملك بدرالدين الحوثي     |-{

هيكلة الجيش ستصنع فرعونا!!
}-|  علي العماد    |-{

المبادرة الخليجية لم تكن حاًل 
للشعب اليمني، ومنها قضية 
صعدة والمناطق المتضررة 
من الحرب فهي تضمنت 
حلوالً لطرفين فقط 

الخيار الثوري ما زال خيار 
الشعب اليمني وهو الخيار 
الضامن والحقيقي لتحقيق 

أهداف الشعب اليمني

تــقــاســم الــجــيــش وإعــــادة تــدويــره 
ضــمــن خـــيـــار الــقــســمــة ال يــخــدم 
الشعب اليمني وإنما يصنع أنظمة 

وتوجهات جديدة مستبدة 

وحتى  الـــوزاريـــة  اللجنة  غــــادرت 
شــيء  أي  لتنفيذ  ــد  جــدي ال  اآلن 
أبناء هذه  عليها  تعود  سوى وعود 

المحافظات في كل زيارة حكومية

الثورة ستبقى حاضرة وقوية 
ــك األطـــــــراف أن  ــل ــنــصــح ت ون
تتعامل مع الشعب بجدية 

النظام السعودي وراء الكثير من 
معانات الشعب اليمني وآالمه ودعم 

الحروب بين أبنائه وتمزيق أواصر 
األخوة وشحن الطائفية والمذهبية 

، وهيمنة الدول اإلقليمية على القرار يجعل الحوار المفترض غير مجدي
ً
 ال شكليا

ً
محمد عبدالسام: مضمون الحوار الوطني يجب أن يكون واضحا

}-|  تشهد الثورة اليمنية هذه األيام تآمٌر كبير، وتعترضها مخاطر عظيمة 
تهدد مستقبل اليمن ككل، التوعية الثورية تلتقي بالناطق الرسمي ألنصار 
واألحداث  القضايا  من  على كثير  األضواء  لتسليط  السالم  عبد  محمد  الله 

المتعلقة بما يمر به الشعب اليمني     |-{

التوعية الثورية | خاص
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رئيس حكومة السبت

تعز مسيرات منددة

حملة إعالمية

دعوات إلثارة الفتنة

الحراك الجنوبي

مسيرة شبابية

وقفة احتجاجية

ال��ت��راث  إح��ي��اء  وجمعية  ال��خ��ي��ري��ة،  اليمانية 
ومؤسسة  الشقيقة،  الكويت  بدولة  اإلسامي 
ال��ش��ي��خ ع��ي��د آل ث��ان��ي ال��خ��ي��ري��ة ب��دول��ة قطر 
المباركة،  اإلنسانية  مبادرتهم  على  الشقيقة، 
عدد  في  المتضررة  األس��ر  إغاثة  في  وتعاونهم 
المستهدفة،  اليمنية  المحافظات  مناطق  من 
ومد يد العون النتشالها من أوضاعها اإلنسانية 

البائسة
التراث  "إحياء  جمعية  بأن   بالذكر  الجدير   
حولها،  دولياً  ج��دالً  تثير  الكويتية  اإلسامي" 
ك��ون��ه��ا إح����دى ال��ج��م��ع��ي��ات ال��م��ص��ن��ف��ة ل��دى 
قائمة  ضمن  األم��ري��ك��ي��ة  المتحدة  ال��والي��ات 
موازنة  اعتمد  وقبلها  "اإلره����اب".  يسمى  م��ا 
قوله،   حسب  يفعل  صالح  ك��ان  كما  المشائخ 
ضارباً الشعارات الثورية وكل خطابات التغيير 
تحد  يعتبر  ذات��ه  بحد  وه��ذا  ال��ح��ائ��ط،  ع��رض 
للشعب ولثورة الشباب وأهدافهم التي خرجوا 

من أجلها. 
رئيس حكومة السبت وصف كل  من ينتقد 
سياسته وأخطاءه ب�)أبواق حاقدة على حكومة 

الوفاق( وهوما كان يفعله ويكرره صالح . 

المعنية التي طالبها أيضاً بالقيام بمهامها. كما 
طالب الموقع ” الجهات المختصة سرعة ضبط 
للعدالة. كما أصدرت جبهة  الجناة وإحالتهم 
محمًا  االعتداء  أدان  بياناً  بتعز  الثورة  إنقاذ 

حكومة  السبت  المسؤولية الكاملة. 
على صعيد آخر  نظم طاب مدرسة العرفان 
للمطالبة  احتجاجية  المسراخ مسيرة  بمديرية 
للمرة  إغاقها  تم  التي  "العرفان"  مدرسة  بفتح 
من  وبمباركة  بدعم  مديرها  قبل  من  الثالثة 

مدير أمن المديرية، بحسب الطاب.
الشاقب  أهالي حي  من  العشرات  نفذ   كما 
في منطقة كابه  األربعاء  وقفة احتجاج على 
في  المحلية  السلطات  بتقاعس  وص��ف��وه  م��ا 

إعادة التيار الكهربائي للحي واألحياء المجاورة 
ما  بسبب  وذل��ك  أي��ام،   10 منذ  والمنقطع  ل��ه، 
إنها اعتداءات من قبل مسلحين أطلقوا  قالوا 
في  الرئيسي  الكهرباء  محول  على  ال��رص��اص 
األمن  معسكر  مقر  عن  تبعد  ال  التي  المنطقة 
يقول  واحد كما  متر  من كيلوا  أكثر  المركزي 
ومحاسبتهم  الجناة  تعقب  من  وبدالً  األهالي، 

اكتفوا بمصادرة محول الكهرباء.
م��ص��ادر عمالية من  ق��ال��ت  آخ��ر  م��ن ج��ان��ب 
طقماً   15  -10 ب��ي��ن  م��ا  إن  ت��ع��ز  ن��ظ��اف��ة  ع��م��ال 
ع��س��ك��ري��اً اع��ت��دت ع��ل��ى ال��ع��ش��رات م��ن عمال 
النظافة الذين اعتصموا  األربعاء الماضي  أمام 
بصرف  للمطالبة  والتحسين  النظافة  صندوق 
وحتى   2010 م��ن  اإلض��اف��ي،  م��ن  مستحقاتهم 
اليوم، وصرف مكافآت 3 أشهر، وتثبيت العمال 
ولم  بتثبيتهم  المحلية  السلطة  وعدتهم  الذين 

يثبتوا حتى اليوم بحسب تلك المصادر .
تعز  محافظة  أبناء  تظاهر  الماضي  االثنين 
للمشايخ  الموازنة  خصصتها  العتمادات  رفضاً 
المسؤولية  الحكومة  محملين  وال��وج��اه��ات 

الكاملة عن هذا الهدر غير المبرر 
ال��م��س��ي��رة ج��اب��ت ش�����وارع ال��م��دي��ن��ة حتى 
بحكومة   ونددت  المحافظة  مبنى  إلى  وصلت 
ريال  مليار  عشر  ثاثة  خصصت  التي  السبت 
في  وال��وج��اه��ات  للمحسوبيات  الموازنة  من 
حين يعاني البلد من أزمات اقتصادية حادة . 
وحّمل المتظاهرون حكومة  ما يسمى بالوفاق 
مسؤولية  الشباب  أكتاف  على  تسلقت  التي 
يقدم  التي  الوقت  في  العامة   األم��وال  إه��دار 
فيه أركانها التنازالت السياسية للدول القريبة 

والبعيدة بهدف الحصول على  المساعدات.

المحويت،  كوكبان  شبام  مدينة  إل��ى  الله 
وك���ان آخ��ره��ا م��ا ي��ق��وم ب��ه أح��د األش��خ��اص 
من  اإلص��اح  حزب  دع��اة  على  المحسوبين 
بعد خطب  تحريض طائفي عنصري مقيت 
لعدة  ذلك  واستمر  أسابيع  ومنذ  الجمعة، 
ي��زال،  وال  بشبام،  الكبير  الجامع  في  جمع 
استنكار  أو  فعل  ردة  أي  نر  لم  أنا  الغريب 
وفي  مقيت،  عمل  من  ه��ؤالء  به  يقوم  لما 
بسوق  الغيل  مسجد  أصبح  األخيرة  الفترة 
يقام  حيث  للفتنة؛  وك��ر  ع��ن  ع��ب��ارة  شبام 
فيه ندوات ومحاضرات كلها مخصصة ضد 
دعوا  حيث  للفتنة،  وتحريضاً  الله،  أنصار 

بكل صراحة ووضوح لحمل الساح لقتال 

أنصار الله )الحوثيين( بتهمة أنهم روافض، 
وأن��ه��م ي��س��ب��ون ال��ص��ح��اب��ة، وأن��ه��م أع���داء 
لهب،  أبي  أوالد  إال  ليسوا  وأنهم  }للقبائل{، 
إال  يأتي  ال  )الموت  التحريض  عبارات  ومن 
منهم،  الباد  نطهر  أن  يجب  واح���دة،  م��رة 
نقاتلهم(  معنا  تتعاون  الجديدة  والحكومة 
وكل ذلك ليس إال خدمًة للمشروع األمريكي 
في  الباد  إلدخ��ال  يسعى  ال��ذي  الصهيوني 
دم��اء  فيها  تسيل  عنصرية  طائفية  ح��رب 
أنها  للغرابة  يدعو  وما  المسلمين  اليمنيين 
ومدرسة  الغيل،  مسجد  في  يحدث  ما  كل 
أعمال  عن  عبارة  هو  ل��ه،  التابعة  التحفيظ 
للعنصرية  ودع����وة  وتضليلية،  تحريضية 
وبعلم  المسلمين  بين  ولاقتتال  وللتفرقة 
والمجلس  األم��ن،  وإدارة  المدينة،  مشائخ 
ساكناً،  ي��ح��رك��ون  ال  ول��ك��ن  فيها،  المحلي 
يسعون  الله  أن��ص��ار  فيه  ال��ذي  ال��وق��ت  ف��ي 
دائ��م��اً ل��دع��وة اآلخ��ري��ن إل��ى ال��وح��دة، ولم 
واألكاذيب،  الترهات،  عن  والترفع  الشمل، 
العدو  الواحدة ضد  الروح اإلسامية  وحمل 
الحقيقي )أمريكا وإسرائيل( وهذا ما يعكس 

أثراً جيداً في المجتمع.
والثاثاء الماضي تهجم بعض األشخاص 
خلف  الحصبة  ف��ي  ل��إلص��اح  المنتمين 
مسيرة  شباب  أح��د  على  الدائمة  اللجنة 
أنصار الله)محمد المطهر( موجهاً له كاماً 
الشيعة  وأن  ل��ع��رض��ه،  خ��دش  فيه  ب��ذي��ئ��اً 
كذا وكذا، بعد ها حدثت مشادة كامية 
في  الحاضرون  تدخل  باأليدي،  واشتباك 
انهاء المشكلة. الخطير  فكه، وعملوا على 
الحادثة  من  ساعة  نص  بعد  أنه  األم��ر  في 
بمرافقة  الشباب  م��ن  مجموعة  ت  ج��اء 
منزل  إلى  الفرقة  مليشيات  من  مجاميع 
وإط��اق  عليه  بالتهجم  وب���دأوا  المطهر، 
يساق  أن  وح���اول���وا  ال��ب��ذي��ئ��ة،  ال��ك��ل��م��ات 
وب��دأوا  المعتقل،  إل��ى  معه  وم��ن  المطهر 

بإطاق النار أمام المنزل.
 وعليه فإننا ندعوا كل األحرار والشرفاء 

السياسية  األح��زاب  من  الثورة  وباستعادة 
ال��ت��ي "اس��ت��ح��وذت ع��ل��ي��ه��ا" و"ص��ادرت��ه��ا 
وبدأت تمارس باسم الثورة القمع وتصادر 
الحريات كما   كان يمارسه النظام السابق".
كلمة  ألقى  حاشد  سيف  أحمد  النائب 
أكد  ال��وزارة،  مبنى  أم��ام  المتظاهرين  في 
القضاء  مجلس  "ح��ل  ض���رورة  على  فيها 
"االستقالية  تحقيق  إلى  وص��وال  األعلى"، 
إلى  الثورة  شباب  داعيا  للقضاء"،  الكاملة 
في  ترغب  التي  المحاوالت  كافة  "إفشال 

االستحواذ على القضاء وعسكرته".
مدنية  دول��ة  إقامة  أن  إل��ى  حاشد  ون��وه 
الهدف الرئيس للثورة الشبابية. وقد قوبل 
متحمسة  شبابية  بهتافات  حاشد  خطاب 

ومؤيدة.

 ،)48( بزمائهم في مستشفى  ومساواتهم 
منه  وأخ��ذوا   ، الشهري  راتبه  ايقاف  وت��م 
المستشفى  إل���ى  ال���رج���وع  ب��ع��دم  ت��ع��ه��د 

العسكري.

لما قال، وفي تصريحه عن الحادث الذي 
بقائه  إل��ى  وأدى  بحياته،  ي��ودي  أن  ك��اد 
باألردن،  للعاج  وأسعف  بغيبوبة،  أسابيع 
استبق  ش��ه��ر،  نحو  قبل  منها  ع��اد  ال��ت��ي 
األحداث عن ما سيتم كشفه عن الحادثة، 

بينما فسر مراقبون سياسيون الحملة ضد 
سياسي  غباء  عن  تكشف  بأنها  المتوكل، 
يقول  أن  المسيء  )ي��ك��اد  ن��وع  م��ن  وأن��ه��ا 
خ��ذل��ون��ي( خ��اص��ة وأن ح��زب اإلص���اح لم 
القوى  اتحاد  تمس  أخبار  نشر  في  يتردد 
الصحوة  خ��دم��ة  ف��ي  ووزع���ت  الشعبية، 
أح��زاب  ك��ون  االستغراب  أث��ار  ما  موبايل، 
المشترك يمنع انتقاد أي حزب بالمشترك 

بصحفها.
أما خطاب الحملة ومفرداته با يختلف 
عن الهجوم الذي كان يشن ضد المتوكل 
في السنوات السابقة من النظام، ما يؤكد 
وبنفس  لما ك��ان،  ام��ت��داد  يحدث  م��ا  أن 

األدوات والعقلية.
هناك  وليس  واح���د،  ط��رف  م��ن  الحملة 
القوى  اتحاد  من  أو  المتوكل  من  فعل  رد 
يواصل  المتوكل  الدكتور  فيما  الشعبية، 
ط���رح آرائ����ه وك��ت��اب��ات��ه ح���ول م��ا يحدث 
كصاحب رأي، والتي يختلف في بعض ما 

يطرح، مع طرح وممارسات المشترك.
الحملة كما يبدو لن تتوقف عند حدود 
إرهاب المتوكل، أو التشويش على كامه، 
يدور  مما  القادمة ستكشف كثير  واألي��ام 

في الكواليس السياسية.

للرئيس  التابعة  العسكرية  الوحدات  إن   :

السابق والتابعة لقائد الفرقة األولى مدرع 

علي محسن األحمر تزود عناصر ما يسمى 

"القاعدة" بالساح من اجل إعاقة الحراك 

"محاولٍة   من  محذراً  الجنوبي،  السلمي  

عبر  وغ��رب  ش��رق  بين  الجنوب  لتقسيم 

وجود ما يسمى القاعدة في أبين.

الفتنة،  دع��اة  على  الفرصة  تفويت  إل��ى 
واألكاذيب،  اإلشاعات  تصديق  عن  بعيداً 
وأد  في  المسؤولية  قدر  على  يكونوا  وأن 

الفتنة.

        تتمات * تتمات * تتمات * تتمات * تتمات

لألمة  يضيء  منهجاً  الكريم  كتابه  تعالى  الله  جعل  لقد 

ومستقبلها,  ح��اض��ره��ا  ف��ي  وي��رش��ده��ا  حياتها  اإلس��ام��ي��ة 

النبيلة,  ومبادئه  السامية  لتعاليمه  وفقاً  خاله  من  تتحرك 

يجعلها  متكامًا  قرآنياً  بناء  ويبنيها  يحصنها  دستور  فهو 

وعظمتها,  وسموها  حضارتها  في  األخ��رى  األمم  ص��دارة  في 

المأساوي وتحقق  تستطيع من خاله أن تنهض من واقعها 

رسالة السماء التي كلفها الله بها.

وهذا ما جعل اليهود والحكومات التي تخضع لسيطرتهم 

وعلى  عليه,  للقضاء  يسعون  األمريكية  المتحدة  كالواليات 

أيلول التي قامت  إليه, فكانت مسرحية 11  كل المنتسبين 

بها المخابرات األمريكية واإلسرائيلية وعمائها ممن يسمون 

الحروب  بهذه  للقيام  العلني  بالتحرك  إي��ذان��اً  )بالقاعدة( 

اليهودية بغرض السيطرة المباشرة على البلدان اإلسامية, 

وخيراتها,  ثرواتها  ونهب  األمة,  مقدرات  على  واالستحواذ 

ومسخ هويتها وثقافتها,

سريعاً  الحوثي  الدين  بدر  حسين  السيد  تحرك  وقد كان 

وثقافتها,  األمة  أبناء  على  الخطيرة  المؤامرة  هذه  لمواجهة 

السر في  يعلم  م��ن  أن��زل��ه  ال��ذي  الكريم  ال��ق��رآن  م��ن  ج��اع��ًا 

الله  وضعه  ومنيراً  به,  يستضيء  سراجاً  واألرض  السموات 

ليخرج الناس من الظلمات إلى النور.

حسين  السيد  قدمه  ال��ذي  المواجهة  مشروع  ك��ان  وق��د 

ب��در ال��دي��ن ال��ح��وث��ي ع��ام��اً وش��ام��ًا يكفي إلن��ق��اذ األم���ة و 

اليمن  فكانت  بها,  والمتربصين  أعدائها  شر  من  تخليصها 

من الدول اإلسامية التي أخذت جانباً كبيراً من أطروحات 

منها  عديدة  العتبارات  الحوثي  حسين  السيد  واهتمامات 

بعد  عليها  الدور  سيأتي  التي  المستهدفة  الدول  أحد  أنها 

االنتهاء من أفغانستان والعراق وغيرها.

فحذر من خطر األمريكيين اليمن 

نحن  سيقولون  يقول-:  كما   - ألنهم 

يصنعون  وقد  اإلرهابيين,  ضد  لنساعدكم  أتينا 

أحداثاً إرهابية في اليمن, قريبة من مصالحهم أو منشئات 

تابعة لهم, أو يعملون أعماالً ُترهب الدولة نفسها, و يقولون: 

أنت  أخرى، فتسمع  هاتوا كتائب  إلينا،  بحاجة  أنكم  أرأيتم 

أنه قد وصل مائتا جندي, وصل أربعمائة جندي, ثم ستمائة 

جندي, وهكذا، و يظل الرئيس متشكراً لهم و لدعمهم، و نحن 

نشكرهم أيضاً ألنهم يساعدوننا على مكافحة اإلرهابيين.

التدخات  لمواجهة  العملية  الخطوات  ليضع  يأتي  ثم 

التعامل  يجب  أنه  هو  للناس  قدمه  شيء  ف��أول  األمريكية, 

مع األمريكيين واليهود من ورائهم بوصفهم أعداء, وليسوا 

أصدقاء أبداً, فقد حكى الله عنهم بأنهم يسعون في األرض 

فساداً, وأنهم ال يريدون للمؤمنين أي خير, وأنهم يودون أن 

الذين كفروا من  يود  فقال عنهم:)ما  أجمعين  الناس  يضلوا 

أهل الكتاب وال المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم(

أن  مبرر  لها  فليس  األول��ى  المسئولية  الدولة  يحمل  وهو 

اليمني ال يسمح  الدستور  األمريكيين، حتى  بدخول  تسمح 

بدخول األمريكيين إلى اليمن ، وإذا ما كان هناك اعتداء من 

شخص � اعتداء بمعنى الكلمة � ضد أمريكيين أو ضد مصالح 

أمريكية مشروعة فالقضاء اليمني هو صاحب الكلمة في هذا 

و ال حاجة لدخول األمريكيين إطاقاً. 

على  ال��واج��ب  ف��إن  اليمن  دخ��ول  أمريكا  ق��ررت  م��ا  وإذا 

ذلك,  دون  للحيلولة  شيء،  يعملوا كل  أن  جميعاً  اليمنيين 

والمواطنون كلهم  يتحركوا،  أن  أنفسهم يجب  العلماء  حتى 

بالصرخة  أصواتهم  جميعاً  يرفعوا  وأن  يتحركوا،  أن  يجب 

ضد أمريكا و ضد إسرائيل، و أن يعلنوا عن سخطهم لتواجد 

األمريكيين في اليمن، وال يجوز السكوت على ذلك فالسكوت 

هو الذي سيهيئ لهم الساحة لكي يعملوا ما يريدون.

و كل التبريرات لوجودهم مرفوضة سواء أتت من عالم، أو 

من رئيس، أو من قائد، أو من كبير، أو من صغير، ألن الله 

تعالى علمنا في القرآن الكريم كل شيء،

فالقرآن الكريم يعلمنا أنه من يضيع العمل في وقته، ومن 

ال يِعَي في الوقت الذي ينفع فيه الوعي، وال يفهم في الوقت 

الذي ي�ُجِدي فيه الفهم سيصل به الحال إلى أن يرى نفسه 

ال  فيه شيء  ينفع  ال  ال��ذي  الوقت  في  يفهم  و  يؤمن  و  َيِعَي 

اإليمان وال الفهم وال الوعي. 

ألمريكا  بصداقتهم  أطمأنوا  قد  أنهم  يظنون  الذين  حتى 

فالله ذكر  أبداً،  أوفياء  ليسوا  أولئك  يحذروا، ألن  أن  عليهم 

عنهم في القرآن الكريم أنهم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، 

ومن نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واشتروا بآيات الله ثمناً 

قليًا سينبذون كل عهد و كل اتفاقية، فالله حكى عنهم هذه 

ْنُهم َبْل أَْكَثُرُهْم الَ  الصفة )أََوُكلََّما َعاَهُدواْ َعْهداً نََّبَذُه َفِريٌق مِّ

ُيْؤِمُنوَن(.

كانوا  الذين  الفلسطينيين  تجربة  من  نحذر  أن  وعلينا 

يعيشون أوضاعاً ال تختلف عما نحن عليه في واقعنا اليوم, 

الحكومات  ب��ه  تتعامل  م��ا  بمثل  ال��وض��ع  م��ع  تعاملوا  حين 

وارتهان  وتخاذل  تهاون  من  اليوم  معهم  العربية  والشعوب 

وهناك،  هنا  من  السام  يستجدون  وأصبحوا  ومفاوضات, 

فهم يتأسفون ألن العرب لم يعملوا لهم شيئاً، وأمريكا تنكرت 

لهم، ووجدوا العالم كله تنكر لهم.

هو  مما  يسمع  ما  ضوء  على  نفسه  يرب  لم  إذا  فاإلنسان 

من  أيضاً  يستفد  لم  إذا  و  تعالى،  و  سبحانه  الله  هدي  من 

من  فهو  نفسه  ف��ي  التربية  تلك  رس��وخ  يعزز  م��ا  المواقف 

ستربكه األحداث ويرجع خائباً. 

له تجد كل شيء  أنك عندما تتحرك  ومن عظمة اإلسام 

و منطق  الحق،  لماذا ؟ ألن موقف  أع��داؤك,  يخدمك حتى 

اآلخر  والطرف  و كرامته,  اإلنسان  فطرة  مع  ينسجم  الحق، 

من  يأتي  ما  وكل   ، مبطل  بالطبع عدو  هو  هو عدوك  الذي 

جانبه باطل, و من كل ذلك تستطيع أن تغذي حركتك،

يكون  العمل  ميدان  في  وهو  اإلنسان  آخ��ر،  جانب  من  و 

مطلوباً منه أن يزداد ثقة بالله و التجاًء إليه، و توكًا عليه، 

و  أولياءه  الله  به  يوصي  ما  هو  هذا  أليس  عليه،  واعتماداً 

الّلِه  َوَع��َل��ى  ؟)  الكريم  ال��ق��رآن  ف��ي  سبيله  ف��ي  المجاهدين 

ِل الُْمْؤِمُنوَن( َفْلَيَتَوكَّ

تهيئ  من  أيضاً  فإنك  أمام األحداث  ارتبكت  ما  إذا  فأنت 

نفسك ألن تبتعد عن الله فيبتعد الله عنك، فأنت حينئٍذ من 

تساعد عدوك على نفسك. 

بإعداد  أنفسكم،  بإصاح  جداً  اهتموا  للناس  يقول  فالله 

بالله  ثقتكم  لتكن  و  إع��داده،  يمكنكم  ما  بتهيئة  أنفسكم، 

كبيرة، و هو من سيكون معكم، و هو من سيتولى أن يزرع 

إلى  الكثير  لكم  يعمل  من  وهو  أعدائكم،  قلوب  في  الرعب 

درجة أن يكشف لكم واقع عدوكم.

ألم  ؟  العناء  من  الكثير  الكثير  أوليائه  على  الله  يوفر  ألم 

يصنع الكثير الكثير مما يطمئنهم ؟ ألم يعمل الكثير الكثير 

لكننا نحن متى ما   ، بلى  ؟  أزره��م  يؤيدهم و يشد من  مما 

انفردنا بأنفسنا, و ابتعدنا عن الله سنجد كل شيء مخيفاً،

اآلخرون  يعي  الذي  بالشكل  يكونوا  أن  ألوليائه  أراد  فالله 

والمرجفون والمنافقون أن أي شيء في هذه الدنيا ال يمكن 

أن يرهبهم أو يصدهم، هكذا يريد الله أن يكون أولياؤه،

وإذا وج����دت أم��ري��ك��ا م���ن ي��ق��ف ف���ي وج���ه م��ؤام��رات��ه��ا 

ممن  اإلسامية  البلدان  من  وغيرها  اليمن  في  ومشاريعها 

يحملون هذه الثقافة القرآنية فإنها ستغير منطقها وموقفها 

الله  ألن  ذليلة؛  وصاغرة  خائبة  أدراجها  وستعود  تجاهها, 

قدمها بالصورة الحقيقية وهي صورة الضعف والذل والهوان 

فهم أولياء الشيطان, وقد وصف الله كيده بالضعف, وهم 

أهل باطل, و الباطل ال يقوى على مواجهة الحق أبداً.

خطر دخول أمريكا اليمن



لم أكن متفائًا بتبعية األستاذ "محمد 
مما  حميد،  للشيخ  ب��اس��ن��دوة"  س��ال��م 
ولم  الوطني،  الحوار  بتحضيرية  ُسمي 
أخفه ذلك، بل طالبته باالستقالة كتابة ووجهاً لوجه، 
وسارت األحداث لتؤكد أن الرجل غير مستقل تماماً، ومجرد 

أداة يتم تسييرها، وواجهة يميزها حرفا )با( ال أكثر.
الحكومة  على  وت��واف��ق��وا  ف���"ب��ص��م"،  ال��م��ب��ادرة  على  توافقوا 
ف�"زحف" ومرر قانون الحصانة بدموعه، التي صارت المنجز 
األبرز ألدائه، وتوافقوا على إخاء الساحات فأرسل بنصيحة 
لثورة  الحنجى(  )األم  مشهور  حورية  ال��وزي��رة  حميد،  من 
الشباب بلهجة أهل صنعاء، أي )األم الحنون الغالية(، لتقنع 
وذهبت  قحطان،  ص��رح  حسبما  الساحات  بمغادرة  الثوار 
الوزيرة الحقوقية لتقنعهم باسم الحوار، فلم تقنع أحداً في 
يعيه  التفاف مكشوف،  به  تقوم  أن ما  تِع  لم  الساحة؛ ألنها 
سوى  ليست  وأنها  مهمتها،  يعرفون  أنهم  ت��درك  أو  الثوار، 

عنوان لمن أرسلها بنظر الثوار.
أما قرارات باسندوة فقد كان أول قرار هو رفع الحظر الذي اتُّخذ 

ضد شركة "سبأفون" التي يملكها الشيخ حميد، وبصورة عاجلة!
القرار ضد الشركة كانت حيثياته ضعيفة ومخالفة للقانون.. 
صحيح، وجاءت على ذمة المماحكات بين الشابين "حميد"، 

و"أحمد علي". لكن أن يكون ذلك أول قرار للحكومة، فقد كان 
شيئاً ملفتاً للنظر والرأي العام الذي ربما توقع قرارات ثورية 

ترقى لمستوى تطلعات الشعب اليمني والثورة!
الحكومة صرفت 4 مايين ريال لكل وزير باالنتخابات، ناهيك 
عن السيارات، ومخصصات مالية لألحزاب! كانت أكثر مما 
يحلمون به، فسببت خافات، وأنتجت فساداً معارضاً، لدى 
عمال  مستحقات  إلى  الموقرة  الحكومة  تنظر  ولم  البعض، 
النظافة، بينما استمرت العاصمة صنعاء والمحافظات تغرق 

ببحر من القمامة.
أسر  يمنح  لم  و"ب��اس��ن��دوة"  ال��ث��ورة،  جرحى  الثورة  تعالج  لم 
الشهداء غير دموعه، بعد أن قام بالتبرع بنصف مليون ريال 
إلحدى الجمعيات التي يحيط بتأسيسها 20 عامة استفهام، 
تبرعات  ع��ن  يومها  أعلن  حين  للشفقة،  مثير  مشهد  ف��ي 
في  بمطرقة  يضرب  من  طريقة  على  وكأنه  للشهداء،  مالية 
مزاد علني! وكأن الشهداء ليسوا مسؤولية الدولة، بل أيتام 

يحتاجون جمعية خيرية.
ملفاً  حامًا  ألخ��رى،  خليجية  دول��ة  من  باسندوة  يتنقل  وفيما 
الحكومة  أق��رت  للمراجعة،  أو  للشريعة،  ذاه��ب  وكأنه  بيده، 
جرعة باعتماد الزيادة في سعر النفط 1000 ريال، بدالً من إعادته 
لسعره قبل أن يضاعفه علي صالح كنوع من العقاب الجماعي، 

المبادرة. رفعت الحكومة سعر  الموقعون على  كما كان يصفه 
الديزل، كجرعة ثورية، ولو برر البعض هذا بأنه من أجل اليمن، 
أن  أم  الفرق؟  وما  أيضاً،  اليمن  باسم  يشحت  فعلي صالح كان 

طريقة باسندوة يمكن تبريرها بأنها شحت ثوري؟
اعتمدت حكومة الوفاق 13 مليار ريال "موازنة للمشائخ"، أي 
والله إنها موازنة للمشائخ، مكافأة لهم ولدورهم الوطني! فيما 
مدارس،  با  عدن  وتاميذ  م��أوى،  با  مشردون  أبين  نازحو 
البعض  يقول  قد  مدنية.  بدولة  ويهتفون  يطالبون  والثوار 
فقط،  مليار  نصف  سوى  باسندوة  يزد  ولم  موجودة،  كانت 
لكن هؤالء يتناسون أن الثورة جاءت من أجل التغيير، وليس 

لتثبيت مكاسب المشائخ وزيادتها.
وما كان للحكومة أن تتخذ مثل هذه القرارات لوال أنها تدين 
كان  ما  له.  رئيسها  وتبعية  وشركائه،  حميد،  للشيخ  بالوالء 

للحكومة أن تفعل ذلك لو كانت تحترم إرادة الثوار.
لمن  ولكن  والمكافأة،  بالتعويض  بدأت  باسندوة  حكومة 
تعرض  مسكين  مواطن  بيت  إصاح  من  فبدالً  يستحق،  ال 
قامت  بالعاصمة،  أو  ع��دن  أو  بتعز  أكثرها  وم��ا  للقصف، 
الحكومة بصرف 200 مليون ريال لجامعة اإليمان وشيخها 
الزنداني، وإذا لم يكن كل هذا فساداً، وبزمن قياسي، فماذا 

يكون؟
ما يقوم به باسندوة وحكومته فساد، بل فساد مغلظ، الثورة 
الوفاق،  بريئة منه، ومما يفعل، وال يجوز تمريره تحت وهم 
بسيادة  والتفريط  الفساد  غير  المزعوم  الوفاق  من  نَر  فلم 
اليمن، سواء بإنشاء قاعدة أمريكية عائمة في باب المندب، 
أو بالتبعية المعلنة للجارة الكبرى. وال يمكن المفاضلة بين 
فساد وفساد، وباسندوة دخل بإرادته حظيرة الفساد، وقطيع 

المفسدين، وما قامت به الحكومة يستحق ثورة لوحده.
والظلم،  ال��ف��س��اد  بسبب  ص��ال��ح  على  ال��ث��ورة  خ��رج��ت  لقد 

والمحسوبية، وغياب العدل والقانون، والجشع الذي مارسه 
نظام  إلسقاط  متقداً  الثورة  جمر  زال  وما  وأوالده،  وأقاربه 

العائلة، وشركائه، وكل من يحمل عقليته بالحكم واإلدارة.
ب�"باسندوة"، الذي كنت يوما أحترمه،  لم يخب ظني كثيراً 
وأقدر مشاعره الجياشة، وإجادته "للشكى والبكى"، وظننت 
أنه لعله يريد أن يحسن الله خاتمته كرجل على مشارف نهاية 
حسن  القرارات  هذه  تمنحه  أن  هيهات  لكن  السبعينيات، 
الخاتمة، أو االحترام، ولن تجدي دموعه نفعاً مع شعب يرزح 
تحت الظلم، وال يشعر أحد بآالمه وجروحه وشهدائه، وأشفق 
أنه ال يستطيع مراجعة نفسه من أجل نفسه،  على باسندوة 
فترة  وخ��ال  الجميع،  إرض��اء  عليه  يصعب  واالستقالة، كما 
االحترام.  وفاقداً  وحيداً،  دموعه  مع  نفسه  سيجد  قصيرة، 
وهو  ق��رار،  صاحب  أنه  نفسه  باسندوة  يصدق  أن  والعجيب 
بالتراتب: حميد،   4 وتحديداً  غيره،  يديرها  األمور  أن  يدرك 
ياسين،  الدكتور  وأخيراً  اآلنسي،  عبدالوهاب  محسن،  علي 
الذي يبدو راضياً بدور الملحق هو وحزبه العتيد، حد عدم 

ماحظته حجم الخسارة، أو مخالفة تنظيراته.
رحم الله الرائع بن شمان الذي ظل صامداً على موقفه رغم 
خذالن المشترك له بعد انتخابات 2006، عندما قبلوا بشرعية 
عن  مختلف  عظيم،  نموذج  إن��ه  ال��واق��ع.  األم��ر  بمبرر  صالح 
باسندوة، الذي يذكرني وحكومته وما يحدث ب�"يا ذيل ذيل 
الذيل" لشاعرنا العظيم البردوني رحمه الله، وأعتقد لو كان 
موجوداً لما تردد بتسمية حكومة باسندوة حكومة "باسبلة" 
أو "باذيل". لست قاسياً على الوالد باسندوة، بل متألم عليه، 
وصادق معه أكثر ممن يستخدمونه معبراً لمصالحهم، وعليه 
أن يعرف أنه ليس أذكى ممن سبقوه، وال أكبر من االحتجاج 

عليه والثورة ضده.

اليمني،  بالشعب  واالس��ت��ه��ت��ار  السخرية  قمة  ف��ي 
في  فيرستاين  جيرالد  اليمن  في  األمريكي  السفير 
يتكلم  الماضي  األربعاء  بثته   العربية  قناة  مع  لقاء 
 ... الجميع  على  نريد،  ) سنعمل،  األنا  بلغة  ويصرح 
ق��رارات  )ع��ن  ع��دة:  لمجاالت  ت��ط��رق   السفير  ال��خ( 
هادي – وحرب ما يسمى بالقاعدة – والحوار الوطني 
االقتصادي –  والوضع   – الساحات  وعن  المزعوم – 
وانقسامات الجيش ( ليؤكد للشعب بأن األمر  والنهي 

بيده، واألغرب من هذا أن يشعر بالقلق من التدخل  
اليمني  الشعب  بأبناء  االستهتار  فهل وصل  اإليراني، 
المنصب،  ال��دوالر، وعشق  الله  قاتل  الحد؟  إلى هذا 
الحكومة  م��ن  قلق  الصهيوني   األم��ري��ك��ي  السفير 
على  غضبه  جام  يصب  األمريكي  السفير  اإليرانية!! 
الجنوبي؛  الحراك  في  متشددة  وعناصر  الحوثيين، 
ألنهم يرفضون الوصاية الخارجية، ويرفضون المبادرة 

األمريكية التي أعادت إنتاج النظام.

"حكومة  ي��ص��رح:  فايرستاين 
لبعض  ال���م���ال  ت���دف���ع  إي������ران 

العناصر التي تسعى إلى التدخل في 
قرارات الرئيس هادي".

السفير األمريكي يعلن محاربته للقاعدة لكّنه يصرح 
أي  دون  تدعمها  أط��راًف��ا  يتهم  أن  يستطيع  ال  بأنه 
دليل".. يا للعجب! يحارب وال يعرف من يدعم هذه 

العناصر! وكيف غابت عليه هذه؟!

الحزب المستقل!!

فايرستاين: إيران تتدخل في قرارات هادي!!

}-|  ضرار الطيب    |-{

}-|  عبدالحميد يحيى    |-{

في اليمن فقط..!!

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

}-|  عبد الكريم الخيواني    |-{

}-|  نور الدين إسماعيل    |-{

العسكري،  ]الجناح  التقليدية  القوى  استطاعت 
واألحزاب، ومشائخ المال[ � بمساندة القوى الدولية 
الثورة  إدخ��ال   � أمريكا  مقدمتها  وفي  واإلقليمية: 
أهدافهم  عن  الشعب  وإلهاء  ضيقة،  مشاريع  في 
داعية  لتحقيق ذلك؛ ألنها  أمريكا  النبيلة، فسعت 
ال��ف��س��اد واإلره�����اب وت��ع��ل��م ع��ل��م ال��ي��ق��ي��ن، وت��ع��رف 
زوال  الفاسدة  القوى  هذه  زوال  بأن  المعرفة  تمام 
تحكم  ال��ذي  واالس��ت��ك��ب��اري  اإلج��رام��ي  لمشروعها 
وعبث  األج��واء،  واستباح  الثروات،  ونهب  بالقرار، 
أمريكا؛ وألنهم  الفساد حلت  بالبحار، فحينما حل 
كما أخبر المولى عز وجل )يلبسون الحق بالباطل( 
النفطية،  المشتقات  ف��أخ��ف��وا  األزم����ات،  صنعوا 
والدبة   )10000( إل��ى  البترول  الدبة  سعر  وأوص��ل��وا 
الغاز إلى )3500( وأنعشوا السوق السوداء، وقطعوا 
الكهرباء، وبهذه السياسة االنتقامية أجبروا الناس 
على أن يرضخوا لحلهم األعوج "المبادرة الخليجية" 
التي رفضها الشباب األحرار وما زالوا يرفضون كل 
ما نتج عنها من تسويات سياسية وتقاسم للسلطة، 

وأدخلونا في متاهات عدة:
1- ملهاة جاء الزياني، رجع الزياني، وقع المشترك، 
وافق صالح رفض صالح وصرح محسن، وشل شل يا 

ا. تصريحات ومقاالت ومسيرات وهلم جرًّ
والكبرى،  الصغرى  والمفسدة  الحصانة  ملهاة   -2
يريد  و“الشعب  محاكمة”  “محاكمة،  وشعارات 
إعدام السفاح”، وهذه الملهاة أرسلوا برقية مفادها 
ما  الجحيم  إلى  الشهداء  ودم��اء  الشعب  ليذهب 
أع���داء األم��س  ال�����وزارات، وع���اد  إل��ى  دام سنصل 
القريب إلى الشراكة والتقاسم الوزارات والمناصب 

والثروة.
3- ملهاة تقاسم الوزارات.

4- ملهاة االنتخابات الشكلية، وقالوا لنا: ال يمكن 
ببراءة  لنا  وخرجوا  الفاسدين،  بمشاركة  نقبل  أن 

اختراع يمني: انتخابات بمرشح واحد!
5- وبعد وصولهم إلى الوزارات ال يمكن أن يزايدوا 

والشعب  انتهى،  قد  فوقتها  الثورية  بالشعارات 
الوزارات  إلى  قد عرفهم، وهم ما صدقوا أن يصلوا 
بعد  ما  ماهي  ج��دي��دة،  ماهي  إيجاد  من  بد  وال 

االنتخابات الشكلية.
جديدة،  مسرحية  م��ن  ب��د  ال  الجيش:  هيكلة   -6
هيكلة  وقالوا:  جدد،  ومخرجين  جديدة،  وبفصول 
الجيش، ورفع المتارس، وقدم، وأخر، ورقى.. أهم 
شيء حتى الوالء للفرقة، وال بد أن نعتمد مليشيات 
يعتمدوا  أن  بد  ال  الجامعة  للفرقة، وحرس  إضافية 
المسرحية  ف��ص��ول ه��ذه  ال��ج��ي��ش.  ف��ي ك��ش��وف��ات 
قصيرة دام قد تم اعتماد مليشيات إضافية للفرقة 

وداخلية اإلصاح.
ح��وار وسائل  ال��ح��وار؟!  ما  أدراك  وم��ا  ال��ح��وار،   -6
وسائلهم  ف��ي  إال  ال  ب��ه  نسمع  ل��م  ال���ذي  إعامهم 
للتآمر  "طبًعا  المغلقة  ال��غ��رف  ح���وار  اإلع��ام��ي��ة، 
ماذا  على  ي��ح��اور؟  من  ي��ح��اور؟  ثم  الشعب"،  على 
يحاور؟ هل على األهداف الحوار والقبول بالجرعة 
ال��ج��دي��دة، أم ع��ل��ى اع��ت��م��اد 13م��ل��ي��ار ال��م��وازن��ة 
للمجرمين  الحصانة  إعطاء  على  الحوار  للمشائخ؟ 
لعلي  مليشيات  باعتماد  القبول  على  أم  والقتلة، 
ال��وزارات، أم  القبول بتقاسم  محسن؟ الحوار على 
على إعطاء النياشين الثورية ألركان النظام السابق 

الجديد؟؟ على ماذا نتحاور؟!!
نتحاور  الفساد؟  المحافظة على رموز  نتحاور على 
من  وتمكينهم  األم��ري��ك��ي  بالتدخل  القبول  على 
نتحاور  قبل؟  ذي  من  أكثر  ال��ق��رار  على  السيطرة 
على تمجيد وتقديس كل من شارك وساهم في قتل 
القمع  أجهزة  إبقاء  على  نتحاور  الشعب؟  وتجويع 
أم  القومي”.  واألمن  السياسي،  “األمن  بالتعذيب 
العام  والمال  ال��ث��روات  ناهبي  إعفاء  على  نتحاور 

الخاص؟!!
ماذا تريدون؟؟ نتحاور على استحمارنا واستغفالنا 
م��ن ج��دي��د؟ ن��ت��ح��اور ع��ل��ى ال��ق��ب��ول أو ال��رض��ا ب��أن 
الشهداء كانوا مجرد كروت للكسب السياسي؟ وأن 
تلك الدماء أريقت من أجل رفض المبادرة “شهداء 

كنتاكي، وشهداء تعز” كانت مزحة ثقيلة!!

رسالتنا:
مسرحيات  الهزلية،  بمسرحياتكم  بعيًدا  اذه��ب��وا 
صالح؟ وال ُتسمعوا أذاننا حوارات تقاسم الوزارات 
ث��روات  م��ن  م��ا تبقى  وال��م��راف��ق، وح����وارات نهب 
وجودكم  شرعية  فالتمسوا  بعيًدا  اذهبوا  الوطن، 
الثورية  فشرعيتنا  غيرنا،  من  الزائلة  مناصبكم  في 
نخون  أن  يمكن  وال  عنها،  ت��ن��ازل  م��ن  نمنحها  ال 
يمكن  الشعب، وال  أبناء  الشهداء وتضحيات  دماء 
األرامل  ومعاناة  الجرحى،  أنين  عن  آذاننا  نصم  أن 

واأليتام، ومعاناة الشعب من جرعكم القاتلة؟
صحيح إنكم بمشاريعكم الضيقة استطعتم أن تجنوا 
مشروعة..  غير  وزاري��ة  ومناصب  عالية،  مكاسب 
استطاعت  ال��ث��وري..  الحسم  ت��أخ��روا  أن  استطعتم 
الكثير  وت��ض��ع  النظام  عمر  تطيل  أن  ال��ق��وى  ه��ذه 
م��ن ال��ع��راق��ي��ل، ول��ك��ن الشعب ال��ي��وم أك��ث��ر إدراًك���ا 
اليوم  الثورية،  القوى  للحقائق، ومخططات  ومعرفة 
حضورها  لها  حقيقية  ثورية  مكونات  أفرزت  الثورة 
الشباب  وصمود  وصبر  وبثبات  الفاعل،  الميداني 
األحرار ستفشل كل المخططات التآمرية على الثورة 
مشاريع  تقديم  في  التقليدية  القوى  هملت  مهما 
مشوهة وضيقة، مهما حاوت حكومة السبت تزييف 

الحقائق عبر اإلعام الذي هو ملك للشعب.
همسة ثورية:

المنصب  نعشق  أنانيين  لسنا  إقصائيين..  لسنا 
القيم  ولتذهب  الجحيم  إل��ى  الشعب  وليذهب 
والمبادئ إلى السعير، بل نقول: تعالوا إلى التعايش 
شركاء  من  باآلخرين  االعتراف  إلى  تعالوا  السلمي، 
تعالوا  المتساوية،  المواطنة  مساندة  على  الوطن 
تجار  كل  نرفض  والفاسدين،  الطغاة  كل  لنرفض 
الحروب وناهبي الثروات من أي جهة كانوا وفي أي 
حزب حّلوا، تعالوا لنتمرس خلف الوطن بعيًدا عن 
االنتماء الحزبي والمذهب، تعالوا لنحرر قرارنا من 
األمريكيين، وندين كل من يتقرب منهم، فالتقرب 
لنتوحد  تعالوا  إسرائيل،  من  تقرب  األمريكيين  من 
ا  برًّ الباد  استباح  الذي  األمريكي  الخطر  وجه  في 

ا وسيطر على القرار الداخلي. وبحًرا وجوًّ

الذين  أول��ئ��ك  ه��م  المستقلين  أن  نعرف  كنا 
بحيث  حزبية  مظلة  أي  تحت  ي��ن��درج��ون  ال 
ي��س��ت��ط��ي��ع��ون اس��ت��ي��ع��اب ك��اف��ة ال��ت��وج��ه��ات 

والتعامل معها دون االنقياد لها.
في  األح���رار  المستقلين  ثبات  بسبب  ولكن  
الثورة اليمنية ..األمر الذي أغضب المنتسبين 

كذباً إلى الثورة ..أطلق على هؤالء المستقلين " 

مندسين " ..." حوثيين ".."باطجة"  وبالمقابل 

"المستقلين  هم  وأتباعهم  اإلصاحيون  أصبح 

"...حتى وإن كانوا في حزب اإلصاح ..

م��ت��ح��زب��ون  ..ل��دي��ن��ا اآلن  ح��زب��ي��ون  وه���ك���ذا 

)األح���زاب(  أنهم  مستقلون...وبما  وحزبيون 

مستقلون فأي أحد سيتكلم سيكون شاذاً.

تقوم  فقط:  اليمن  في   #
أغ���راُض  ُت��ب��اع  ث���ورٌة لكي 
الشهداء "الخاّصة" بالمزاد العلني.. 

وُيمنح المشائُخ 13 مليار ريال.

على  تحصل  ت��ث��ور ك��ي  ف��ق��ط:  اليمن  ف��ي   #
ق��ف��اَك  ع��ل��ى  فيصفعونك  ك��ري��م��ة..  ع��ي��ش��ٍة 

بجرعٍة اعتباطية.

# في اليمن فقط: تقوم ثورة من أجل تكريم 
القتلة وتحصينهم.

بأول عيٍد  الثورة  اليمن فقط: تحتفل  # في 
لميادها.. ويحتفل في ذات األسبوع "رأس 

النظام الذي ثارت عليه" بعيد مياده.

# في اليمن فقط: تقوم ثورة على طاغية ك� 

"عفاش" فيستبدلون به أطغى وأحّط وأرذل ك� 
"جيرالد فايرستاين" وجاوزته من المارينز.

# ف��ي ال��ي��م��ن ف��ق��ط: ت��ق��وم ث���ورة م��ن أج��ل 
استعادة الكرامة.. فنسقط في وحل المهانة 
واالستعمار من ِقبِل الغزاة األمريكيين، تحت 

عناوين جّذابة ك� "محاربة القاعدة".

تحت  تحكم  أح����زاٌب  ف��ق��ط:  اليمن  ف��ي   #  
تنظيمية  ولجنة  "ال��وف��اق"..  حكومة  مسّمى 
ت��اب��ع��ة ل�����ذات األح�������زاب ت��ت��ح��دث ب��اس��م 

"الشباب".

يصفك  ن��ظ��اٍم  ض��د  تثور  فقط:  اليمن  ف��ي   #
المتسلقين  أن  لتجَد  والخيانة...  بالعمالة 
زي��ادٍة  مع  األوص��اف  ب��ذات  ينعتونك  للثورة 

مجانّية "منّدس.. وأمن قومي".

حكومة "باسبلة"!

حوار وسائلهم اإلعالمية.. ملهاة جديدة


