
بعد مصر وليبيا

في جلسة منعت وسائل اإلعالم من تغطيتها

قوامها 4 آالف جندي وأسراب من الطائرات المتنوعة

الــســفــارة  غــاضــبــون مبنى  مــتــظــاهــرون  اقــتــحــم 
احتجاجا  الخميس  أمس  ظهر  بصنعاء  األميركية 
على الفيلم األمريكي المسيء للرسول األكرم صلى 

الله عليه وآله وسلم. 
صباح  من  العاشرة  في  انطلقت  مسيرة  وكانت 
الثورية  التنظيمات  من  عــدد  إليها  دعــت  أمــس 
ــام  ــاء عــبــر وســائــل اإلعـ ــعـ الــحــزبــيــة مــســاء األربـ

وصفحات مواقع التواصل االجتماعي. 
المتظاهرون وصلوا إلى أسوار السفارة األميركية 
للسفارة  الحماية  ــوات  قـ لهم  سمحت  أن  بعد 
غاضبون  محتجون  قــام  حيث  أســوارهــا،   ببلوغ 
بــإنــزال  وقــامــوا  األميركية  الــســفــارة  ســور  باعتاء 

العلم األميركي وعمدوا إلى فتح أبوابها الخارجية 
بتدمير  قاموا  الذين  الغاضبين،   جموع  لتتدفق 
الخارجي  السفارة  حوش  في  المتوقفة  السيارات 
وتدمير نوافذ المكاتب الخارجية،  قبل أن تشرع 
إلجبار  عشوائيا  النار  اطــاق  في  األمنية  القوات 
ومنعهم  السفارة  حوش  مغادرة  على  المتظاهرين 
وقد  الرئيسي،   السفارة  مبنى  إلــى  الــوصــول  من 
أصيب الطفل عمار زيد رزق البالغ من العمر عشر 
العنق،  فيما أصيب عدد  سنوات بطلق ناري في 

آخر بجروح جراء األعيرة النارية. 
اشــتــبــاكــات  دارت  الــظــهــيــرة  ســـاعـــات  ــذ  ــن وم

ــــوات  مــتــقــطــعــة بـــيـــن ق

 لرسول  الله  وتحت شعار " الغضب الشعبي  ضد الجرائم األمريكية "الملتقى العام للقوى الثورية وشباب 
ً
نصرة

الثورة المستقل يدعو كل األحرار والشرفاء لإلحتشاد والخروج عصر اليوم الجمعة في مسيرة جماهيرية حاشدة
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المكتب اإلعالمي للسيد "ال للقبول بأي إساءة للنبي األكرم وندعو الجميع للتحرك ضد هذه األعمال اإلجرامية" 

متظاهرون في اليمن يقتحمون السفارة األمريكية

الملك  عبد  للسيد  اإلعامي  المكتب  أدان 
المتحدة  الــواليــات  عليه  أقدمت  ما  الحوثي 
إنتاج فيلم مسيء للرسول صلى  األمريكية من 
الصادر  البيان  واعتبر  وسلم،  والــه  عليه  الله 

عن المكتب اإلعامي أن إنتاج الفلم المسيء 
ــي ســيــاق االســتــهــداف  لــلــرســول )ص( يــأتــي "ف
ــمــقــدســات اإلســامــيــة  ــرمــوز وال ــل الــخــطــيــر ل

واستمراراً في نهج اإلساءة ألنبياء الله". 

الخطوة  هــذه  "تــكــرار  أن  إلــى  البيان  ولفت 
ــرة يــثــبــت لــلــعــالــم أجــمــع مــدى  ألكــثــر مــن مـ
االنحطاط والسقوط في معيار القيم األخاقية 
الــتــي وصــلــت إلــيــه الــســيــاســة األمــريــكــيــة في 

من  ورمــوزهــا  السماوية  للشرائع  عدوانيتها 
الخاتم  النبي  رأسهم  وعلى  ورسله  الله  أنبياء 

)محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وآله( " 
وشرعيته  التحرك  "ضرورة  على  البيان  وأكد 

ضد األمريكيين الذين ال يراعون أي قيم إنسانية 
المسلمين  "كافة  البيان  ودعــا  أخاقية"..  وال 

العالم  في  واألحرار 
ــوف ضد  ــوق إلـــى ال

التوعية الثورية  /  متابعات

قوة أميركية جديده تحط رحالها في قاعدة العند

تصدرها حركة شباب الصمود في ساحة التغيير بصنعاء
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 استمرار التظاهر والتحرك واالعتصامات السلمية والحرص على أن يتم ذلك في إطار شعبي بعيًدا 

عن الحزبية والطائفية والمذهبية حتى إسقاط النظام. 
الفاسدين والذين  الرئيس وأقاربه دون استثناء ورموز نظامه  بإسقاطه هو  الذي نطالب  النظام   

ثبت تورطهم في قمع وقتل وتجويع هذا الشعب. 
بواسطة  النظام  التحاور مع  أو  الثائر  الشباب  االلتفاف على مطالب  إدانة كل شكل من أشكال   

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. 

الثوريــة ثوابتنــا 

أصبح لدى وزارة الدفاع األمريكية قاعدة جوية 
ومطار عسكري في  منطقة العند بمحافظة لحج 
في  مهامه  أداء  من  األمريكي  الجو  ساح  يمكن 
المواطنين  وقتل  اليمنية  المحافظات  قصف 

األبرياء بيسر وسهولة ونفقات غير مكلفة بفضل 
بــعــدان  كانت  بــالــوفــاق  يسمى  مــا  مــن حكومة 
الطائرات األمريكية في وقت سابق تتجشم عناء 
كبيرا قبل ضرب المواطنين اليمنيين للمسافات 
الطويلة التي تقطعها  قادمة  من قواعد عسكرية 
صحيفة  الــعــربــي،  الخليج  ودول  جيبوتي  فــي 
األمناء الصادرة بمحافظة عدن نقلت في عددها 

ــاء الــمــاضــي عــن عسكريين  ــع ــوم االرب الــصــادر ي
الطلعات  "أن  قولهم  الجوية   العند  قاعدة  في 
األمريكية تنطلق من قاعدة العند بشكل مكثف 
الماضية  القليلة  الفترة  خــال  متواصل  وشبه 
"وأكد  العسكريون لـ"األمناء" وصول طائرات من 

أمريكية  طيار  دون 
القواعد  مــن  قــادمــة 

نظم العشرات من الناشطين وقفة تضامنية صباح 
الثاثاء الماضي أمام مبنى محافظة عدن للمطالبة 

باإلفراج عن السجين العدني عبدالكريم اللجي. 
أمين  حضرها  التي  الوقفة  في  المشاركون  ورفــع 
الناشطين  من  وعدد  بصيرة  المحلي  المجلس  عام 
يتقدمهم المفكر سامي عطا واالديبة هدى العطاس 
نعمان  قــاســم  ومــحــمــد  الــعــاقــل  حسين  والــدكــتــور 

رفعوا  وآخــرون،  الحكيم  ونعمان  قاسم  وعبدالكريم 
عبدالكريم  إعــدام  على  بالمصادقة  تندد  الفتات 
اللجي.. مذكرين بأحكام العفو التي طالت متهمين 
المناطقي  التمييز  من  ومحذرين  قضيته  نفس  في 

في التعامل مع قضية اللجي. 
ــد الـــمـــشـــاركـــون  ــاشــ ــ ون
رئيس الجمهورية المشير 

مختلف  يمثلون  حجة  محافظة  شــبــاب  مــن  عــدد  التئم 
التيارات والتوجهات السياسية والفكرية واالجتماعية بمدينة 
حجة لمناقشة قضايا وهموم المحافظة وفي مقدمتها ظاهرة 
انتشار الساح وتواجد المجاميع المسلحة في شوارع وأزقة 
المدينة جراء الخاف واالنقسامات الدائرة بالمحافظة بشأن 
علي  بن  علي  اللواء  بين  ما  عليه  المتنازع  المحافظ  منصب 

دهشوش  مفتاح  فهد  والشيخ  رئاسي  بقرار  المعين  القيسي 
الناخبة  الهيئات  قبل  من  المنصب  نفس  لتولي  المنتخب 

بالسلطات المحلية. 
االثنين  يوم  الذي عقد  اجتماعهم  وتناول شباب حجة في 

عاصمة  حــجــة  بمدينة  الــمــاضــي 
المحافظة والذي يعد أول لقاء لهم 

عقدت محكمة غرب األمانة بالعاصمة صنعاء، األحد 
"جمعة  بمجزرة  المتهمين  لمحاكمة  جلسة  الماضي، 
الكرامة" التي راح ضحيتها أكثر من 50 شهيداً، ومئات 

المصابين من شباب الثورة، في 2011/3/18. 
ورئس الجلسة القاضي عبدالولي الشعباني، وبحضور 
 78 أسماء  القاضي  وسرد  االتهام.  قفص  في  متهماً   12
الحضور  ضمن  كانوا  المتهمين  وبعض  باالسم،  متهماً 
وجه  من  هارب  إما  القاعة  خارج  واألغلب  القاعة،  في 

العدالة أو خرج بضمانة، 
وقرر القاضي في نهاية الجلسة إحضار بقية المهتمين، 
لمحامي  والسماح  للمتهمين،  الضمانات  من  والتأكد 
أولياء الدم بتصوير ملف القضية، وتأجيل الجلسة إلى 
المتهمين  حضور  لوحظ  وقد  الحالي،  الشهر  من  الـــ29 
األزرق،  السجن  بلباس   3 عدا  العادي،  بالزي  بالقفص 

وكان بعضهم مكبلين باأليدي 
مع زمائهم. 

وقفات احتجاجية استنكاًرا لحكم إعدام المعتقل اللجي

شباب محافظة حجة يعقدون ملتقاهم األول 

محكمة غرب األمانة تؤجل محاكمة المتهمين بمجزرة جمعة الكرامة
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صورة لبارجة أمريكية في البحر العربي
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أيها اإلخوة الكرام لقد علم أعداء األمتين العربية واإلسامية 
وعلى رأسهم أمريكا والعدو الصهيوني البغيض بأن الوعي لدى 
وجوه  في  سيفه  وسل  وانتفض  ثار  قد  المستضعفة  الشعوب 
واالستكانة  الــذل  صفحات  تمزيق  على  عازما  المستكبرين 
والركوع للظلمة والطغاة الذين دجنوا شعوبهم وفتحوا بادهم 
والصهيونية  الغربية  والسياسات  للمشاريع  مسرحا  لتصبح 
بكل  العربية  الثورات  ليفشلوا  األعداء  أولئك  فسعى  الخطيرة 
الوسائل وبكل المخططات والمشاريع فلم يجدوا أفضل وأقوى 
وأنجع من إثارة الصراعات الطائفية في أوساط الشعوب الثائرة 

لتصبح مشروعا بديا إلزهاق الثورة وإعاقة عجلة التغيير. 
من  الشديد  ولألسف  اإلسامية  األمــة  أعــداء  تمكن  قد  و 
ليحولوهم  وتنظيمات  أفــرادا  النفوس  ضعاف  بعض  استغال 
والطائفية  المذهبية  والصراعات  الفتن  يشعلون  مواقد  إلى 
الصهاينة  إال  يخدمون  ال  أنهم  يــدركــون  ال  وهــم  خالهم  من 
مسلم  وطني  لكل  تؤكد  واقعية  أمثلة  وهــذه  واألمريكيين 
المعادية بشكل مباشر في إشعال  شريف تورط االستخبارات 
في  االنــخــراط  خطورة  من  المواطنين  وتنبه  الصراعات  تلك 
األساتذة  أحــد  ذكــره  األمثلة  تلك  أحــد  ــم،  اآلث المشروع  ذلــك 
اإلعاميين من أصحاب الشهرة في إحدى القنوات اإلخبارية 
إحدى  في  الفقهاء  الدين  مشائخ  أحد  لزيارة  دعوة  تلقى  بأنه 
زوجة  وبين  بينه  كانت  أكاديمية  لزمالة  الخليجية  ــدول  ال

اليوم  استقبل في  قد  بأن زوجها  أخبرته  والتي  الفقيه  الشيخ 
مبلغ  عليه  وعرض  أمريكياً  قال  أو  غربياً  دبلوماسياً  الماضي 
طائفة  فتوى شرعية ضد  يصدر  أن  مقابل  ثاثة مايين دوالر 
إسامية أخرى، أما المثال الثاني فكان مصدره في دولة تركيا 
حيث قام وزير حكومي بزيارة رسمية إلى أحد المناطق وأدى 
صاة جمعة في جامع يتبع لطائفة إسامية غير التي يتبع لها 
الوزير ليتفاجأ بأن خطيب الجمعة قد جعل موضوع الخطبة 
اإلسامية  المذاهب  بين  شائكة  خافية  قضية  حــول  ــدور  ي
فخرج الوزير غاضباً قبل أداء الصاة وعندما فتح تحقيقاً في 
القضية علموا بأن الخطيب لم يكن يعلم بزيارة الوزير إال أنه 
لتخصيص  المنطقة  أبناء  أحد  من  شديد  بإلحاح  طلباً  تلقى 
إلى  الموضوع  الموضوع وهو بدوره نسب  الخطبة حول ذلك 
شخص آخر ليكتشفوا في نهاية التحقيق بأن السفير البريطاني 

الذي علم بتلك الزيارة هو الذي خطط لتلك المؤامرة القذرة. 
والطائفية  المذهبية  الصراعات  أســرار  تتكشف  هنا  ومــن 
وأنها ليس إال مشاريع خارجية يؤججها أعداء األمة اإلسامية 
مستنقعاتها  في  ضحايا  النفوس  وضعاف  المغفلون  ويتساقط 
إما بجهل منهم وإما ألطماع ومصالح ذاتية ويتحولوا إال قنابل 
بها  ويــدمــرون  إخوانهم  بها  يقتلون  أعدائهم  بأيدي  موقوته 
تلك  خلف  االنجرار  من  الحذر  فالحذر  التحررية،  مشاريعهم 

المخططات وليتذكر الجميع بأن اليمن يتسع للجميع.. 

الجهاد في أفغانستان منذ السبعينات كان هدفا ً أمريكياً ضد 
التوسع الكبير )للدب الروسي(، وقد سعت أمريكيا وحلفاؤها في 
بعض دول الخليج وخاصة السعودية الستقطاب الشباب للجهاد 
في أفغانستان وروجت لذلك بإشاعة الكثير من القصص الخيالية 
العقل عن  يقبلها  التي ال  )الفانتازيا(  الجامح  بالخيال  الممزوجة 

المجاهدين وانتصاراتهم. 
المادي  الدعم  الباردة  الحرب  سنوات  خال  أمريكا  قدمت 
تحقيق  في  أمًا  للمجاهدين  العسكري  والتدريب  واللوجستي 
انتصار على عدو أمريكا األول في تلك الفترة )االتحاد السوفيتي(. 
هذه السياسة األمريكية التي صنعت القاعدة ووجهتها حسب 

مصالحا وأهوائها وأهدافها. 
فإذا كانت لدى أمريكا أهدافاً وأطماعاً في دولة معينة روجت 
من خال وسائلها اإلعامية )الهوليودية( قصة القاعدة وأصبحت 
القاعدة المبرر للدخول إلى ذلك البلد. ولكي نستطيع أن نفهم 
أفغانستان  فــي  الــقــاعــدة  بضرب  تقوم  فهي  األمريكية  اللعبة 
للجهاد  الــدوالرات  مايين  لهم  تقدم  أن كانت  بعد  وباكستان 

هناك، وكذلك الحال في العراق وأخيراً اليمن. 
لضرب  الــراهــن  الوقت  في  أمريكياً   ً تحركا  نجد  ال  بالمقابل 
المحيط  في  والقراصنة  األفريقي  والقرن  الصومال  في  القاعدة 
الهندي وخليج عدن وباب المندب على الرغم أن هناك عشرات 
السفن تتعرض للقرصنة في تلك المياه الدولية والسبب أن وجود 
القراصنة في عرض البحر أوجد لدى أمريكا المبرر للتواجد في 

الدولية  بالمياه  والتحكم  السفن  لحماية  اإلقليمية  المياه  تلك 
وفرض الهيمنة األمريكية على الممرات الدولية!! 

في  اليهودية  األمريكية  للسياسة  العجيبة  المفارقات  ومــن 
المنطقة أن أمريكا ومن يدور في فلكها من دول الخليج وتركيا 
بالمال  المسلحة  والجماعات  القاعدة  عناصر  بدعم  يقومون 
في  للقتال  ودفعهم  الجميع  على  خافيا  ذلك  يعد  ولم  والساح 
ترحيل  تم  حيث  أبين  في  القاعدة  لعناصر  حــدث  كما  سوريا 
األمريكية  الطائرات  أن  الرغم  على  هناك  للقتال  منهم  الكثير 

تحلق فوق رؤوسهم صباحا ً ومساًء!! 
اإلعام  الهوليودية ومعها  األمريكية  اإلعامية  األبواق  وسعت 
الصهيوني باإلضافة إلى اإلعام لبعض الدول العربية المتواطئة 
مقدس  بأنه  سوريا  في  القتال  تصوير  إلى  وإسرائيل  أمريكا  مع 
وضرورة دينية كما عملت مع أفغانستان سابقاً وبنفس الطريقة 
الوسيلة واألداة  التكفيرية( هم  بالدوالر وبالثقافة  )فالمجاهدون 

لتنفيذ المصالح األمريكية اليهودية في المنطقة. 
سوف  المائمة  والــظــروف  المناسبة  األرضية  تتوفر  وعندما 
البلد  ذلــك  وتدخل  سوريا  في  القاعدة  لضرب  أمريكا  تتدخل 
المقاوم خدمة لمصالحها ومصالح إسرائيل والدول الحليفة لهما. 
الجهادي  التكفيري  الفكر  ومــن  القاعدة  من  وجــدت  أمريكا 
القاعدة في  تقوم بضرب  لتنفيذ مخططاتها فهي  أرضية خصبة 

بلد وتقدم الدعم لها في بلد آخر وهكذا حسب المصلحة. 

اليمن  في  األمريكية  التدخات  حجم  اتسع  كلما 

ارتفعت وتيرة االغتياالت السياسية التي تركز بحسب 

الوطنية  الشخصيات  السياسيين على  المحللين  بعض 

للوطن  والمنحازة  السلطوي  الصراع  لطرفي  المناوئة 

للوطن  الوطنية  الشخصيات  هــذه  انحياز  ولشعب، 

جعلها عرضة لاستهداف من قبل عدد من القوى في 

مصالحها  على  الحريصة  الخارجية  القوى  مقدمتها 

الشخصيات  تأثير  اتــســاع  ظــل  فــي  للخطر  المعرضة 

التي  القوى  تأثير  وانحسار  الحكم  مركز  في  الوطنية 

سيطرت على مقاليد الحكم مذ ردح من الزمن لتجد 

نفسها  الخارجية  والقوى  الداخلية  السلطوية  القوى 

على  الحريصة  الوطنية  الشخصيات  مع  مواجهة  في 

استقال القرار السياسي لتدفع القوى األجنبية بالقوى 

يهددون  من  تصفية  ضــرورة  نحو  الحاكمة  السلطوية 

وتوجد  االضطرابات  تثير  وهكذا  المشتركة  المصالح 
ومقدرات  قــرارات  على  سيطرتها  لمواصلة  المبررات 
البلد بالشراكة مع قوى العمالة واالرتزاق، ولفت نظري 
اليمن  للكاتب نبيل سبيع حول االغتياالت في  تحليل 
ومحاولة  االغتياالت  وراء  يقف  من  أن  إلى  فيه  خلص 
االغتيال للرموز الوطنية في الماضي هي " ميليشيات 
تابعة لعلي صالح وشركائه التاريخيين في الحكم، الذين 
شكلوا ما يمكن وصفه بمركز الحكم التاريخي الشمالي، 
حكمت  التي  والمشيخية  العسكرية  النخبة  دائــرة  أو 
رئيسي  بشكل  مغلقة  وظلت  صالح،  عهد  طيلة  اليمن 
على الدائرة العائلية لبيت األحمر بفرعيها في منطقتي 
محاولة  من  سبيع  الصحفي  ويجعل  وحاشد،  سنحان 
ياسين  الدكتور  االشتراكي  الحزب  عام  أمين  اغتيال 
األولى  للفرقة  تابعين  جنود  أيــدي  على  نعمان،  سعيد 
ألنها  االغتياالت  مرحلة  في  أساسية  محطة  مــدرع، 
)الجنوبية(  الهوية  تأكيدا مهما على  يبدو تشكل  فيما 
االغتياالت  بهذه  المستهدف  للطرف   " "الوطنية  أو 
هل  السؤال:  لكن  بدايتها،  في  تزال  ما  أنها  يبدو  التي 
الذي  التاريخي  الشمالي  الحكم  مركز  شقا  سيتشارك 

انقسم بعد ثورة الشباب السلمية، تصفية مركز القوى 

على  موقعه  مــن  وكــل  بـــأول،  أوال  المتنامي  الجنوبي 

إجابة  تقديم  الصعب  من  يــزال  ما  االنقسام؟  جبهتي 

على  أجاب  سبيع  سؤال كهذا،  على  ومحددة  واضحة 

تساؤله بقوله " لكن الواقع ال يمتلئ باألحداث والوقائع 

وأغــلــب  بــالــمــؤشــرات،  الــمــقــابــل  فــي  يمتلئ  أن  دون 

الشراكة،  هذه  مثل  استبعاد  بعدم  تنصح  المؤشرات 

ثالث، جنوبيا  تنامي قوة أي طرف  أن  إلى  بالنظر  أقله 

كان أو شماليا، كمركز الرئيس هادي، لن يحدث دون 

في  المتمثلين  الشماليين  القوة  مركزي  من  يخصم  أن 

عائلة  في  المتمثل  شقه  التاريخي،  صالح  نظام  شقي 

المتمثل  المقابل  وشقه  المؤتمرية،  وواجهته  صالح 

اإلصاحية  وواجهتهم  األحمر  وبيت  محسن  علي  في 

التقاء هذين  األهم على  المؤشر  لعل  "ويضيف سبيع" 

وحدة  في  األرجــح  على  يتمثل  افتراقهما،  أو  الطرفين 

موقف واستراتيجية ما يسمى بـ "تنظيم القاعدة " الذي 

تحديدا  الطرفان  هذان  عليه  والسلطة  النفوذ  يتقاسم 

ومن ورائهما أمريكا. 

في زمن الذل العربي واالنكسارات تفنن العرب في إنتاج 
كما  وحسراتهم،  آالمهم  عن  التعبيرية  االنماط  من  العديد 
تفنن "السواد المنبطح" بإنتاج العديد من االنماط التعبيرية 
في  التعبيرات  تلك  وتمرحلت  لــَجــاَّده،  وطاعته  والئــه  عن 
سلم االنبطاح من الهبة الى فرض الكفاية الى واجب الى أن 

أصبحت فرَض عين وحق للحاكم على المحكوم.. 
التابعين  من  مايين  سمعنا  الزمن  من  عقود  مر  وعلى 
لكل ناعق يهتفون بألسنة النفاق "بالروح بالدم.. نفديك يا 

صنم".. 
وبيع  والرخص  والخنوع  الخضوع  من  الخضم  ذالك  وفي 
القيم على مزاد االنتفاع العفن وفي ذروة االنصهار البشري 

الُغثائي أمام الزعامات المصنوعة امريكياً وإقليمياً ظهر قائد 
ينتمي الى زمن العزة والكرامة استوقفته مأساوية المشهد، 
اإلسامية  الهوية  لطمس  الغاشم  العدو  هجمات  وأحزنته 
وتحويل المسلمين إلى مسخ مشوه.. فأطلق صرخته المدوية 

والتي المست لصدقهاعنان السماء وأحيت مشاعر اإلباء.. 
المحيط  من  اإلسامية  األمة  معاناة  تختزل  صرخة  إنهاء 

إلى الخليج. 
اإليمانية  النخوة  وأيقضت  الشرفاء  مشاعر  هزت  صرخة 
الضروري  من  أجــد  وأنــا  المشاعر،  لغربلة  سمة  وأصبحت 
اإلشارة إلى عنوان مقالي هل الصرخة -التي استلهمها السيد 
حسين بن بدرالدين الحوثي- هل هي صوت ينطلق لمامسة 

أمريكا  ضــد  الجماعي  الــهــتــاف  بنشوة  والــتــلــذذ  األســمــاع 
وإسرائيل فقط أم ثقافة تعيد بناء الشخصية اإلسامية على 
أساس االعتقاد الصحيح المؤدي للتفريق بني الحق والباطل 
يرفض  لمجتمع  يؤسس  الــذي  المستنير  الناصع  والفكر 
المادية  الهيمنة  أغال  من  نفسه  لتحرير  ويسعى  اإلذعــان 

والمعنوية..؟!! 
سيظل السؤال مطروًحا وستظل اإلجابة المنتظرة من أنصار 
الله هي أفعاالً تترجم مضامين ومدلوالت الشعار أو الصرخة 
الوطن  لمستقبل  استراتيجًيا  عمًقا  طياتها  في  تحمل  التي 

اليمني بأكمله... 
والله المستعان،،

كــشــف مــا جـــرى خـــال هـــذا األســبــوع 
صلى  للنبي  األمريكية  اإلســاءة   خبر  من 
المتعمدة  واإلســاءة  وآله وسلم  عليه  الله 
لإلسام كشف حقيقة من يزعمون الغيرة 
على الصحابة ويتوهمون السب لهم نقول 
أمريكا  ها هي ذي  اليوم  أنتم  أين  لهؤالء 
تتهكم  هي  ها  بالمودة  إليها  تلقون  التي 
وسلم  وآلــه  عليه  الله  صلى  النبي  على 
أنكم  أم  أنتم  فأين  ولكم  لإلسام  وتسيء 
ال تثور ثائرتكم إال إذا كان ذلك في خدمة 
التحريض  األمة  وتفريق  وإسرائيل  أمريكا 
الطائفي المذهبي المقيت أم أنكم أشداء 
على المسلمين رحماء باألمريكيين فكيف 

بالتحريض على إخوانكم  بحت حناجركم 
المسلمين بوهم ليس له وجود وهو سب 

الصحابة.
بينما أمريكا تسيء لإلسام وللنبي ÷ 
وتنشر فيلم قبيح متهكم يصدح باإلساءة 
الــهــدى والرحمة  لــرســول  والــســب ولــمــن 
األولين  سيد  العظيم  الخلق  صاحب   ÷
وال  حقيقياً  صوتاً  لكم  نجد  وال  واألخرين 
مشغولة  قياداتكم  نجد  بل  جــاداً  موقفاً 
وشكرها  أمــريــكــا  مــع  الــعــاقــة  بتحسين 
والتمرغ لها هذا نضعه بين يدي كل ذي 
ويعرف  الطيب  من  الخبيث  ليميز  عقل 

الصادق من الكاذب.

القاعدة صناعة أمريكية بامتياز

الصرخة هل هي صوت ينطلق أم ثقافة تتجذر

"الفتنة الطائفية مشروع أمريكا البديل"
عبد الوهاب الدار

عبدالله الغرسي

أبو علي العزي

ويسألونك عن االغتياالت من يقف وراءها؟؟؟ نبي الرحمة يفضح زاعمي الغيرة على الصحابة!

لماذا االستهداف الممنهج للنبي ÷ والقرآن؟

عبدالحميد الغرباني

اإلساءة التي وجهتها الواليات المتحدة األمريكية 
مؤخرا إلى النبي صلوات الله عليه وعلى آله صفعة 

]باقرام  الكريم في قاعدة  القرآن  إلى  أن أساءت  بعد  األمة  إلى هذه  أخرى توجه 
في  المتمثل  األمة  رموز هذه  ممنهج ألعظم  استهداف  على  يدل  وهو   ] الجوية 
النبي والقرآن والعمل الجاد على ترويض المسلمين لتقبل مثل هذه اإلساءات إلى 
أقدس المقدسات لدى األمة كمسلمات ال يجوز استنكارها في المستقبل بحجة 
المسلمون لمثل هذه اإلساءات والرد  يتنبه  الحرية وإذا لم  أنها تدخل في إطار 
عليها بما تستحقه ويليق بها فإنهم سيوصلون األمة إلى هذه الحالة فتكون أمة 
بدون هوية وال مقدسات. مثل هذه الجرائم هي أيضا محك يبين مدى عاقة األمة 
بنبيها وما يمثله من قيمة لديهم من خال ردود الفعل التي ستحصل وإيجابية 
مثل هذه األعمال وكل بحسب موقعه وإمكانياته ويبين أيضا مدى سخافة العرب 
في  وخصوصا  وراءهــا  ويلهثون  أمريكا  على  مراهنين  زالــوا  ما  الذين  والمسلمون 

اليمن الذي صار مستباحا لألمريكيين ولمؤامراتهم 

يحيى أبو عواضة
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المكتب اإلعالمي للسيد

قوات  أمريكية

متظاهرون في اليمن

محكمة غرب األمانة

شباب محافظة حجة

وقفات احتجاجية
هذه اإلساءات التي تستهدف أنبياء الله"، وشدد 
المتين  الله  البيان على "ضرورة االعتصام بحبل 
لإلسام  اللدود  العدو  مواجهة  في  واالصطفاف 
"الــخــروج  إلــى  البيان  دعــا  كما  والمسلمين"... 
بمسيرات تظاهرية غاضبة في كل مكان لتنمية 
السخط والعداء لدى أبناء األمة، واتخاذ خطوات 
إيجابية كمقاطعة البضائع األمريكية واإلسرائيلية 
تمزق  طائفية  مــشــاريــع  فــي  الــتــحــرك  مــن  ــدالً  بـ

المسلمين وتضرب وحدتهم اإلسامية" 
للرموز  اإلســـاءة  تــكــرار  "أن  إلــى  البيان  وأشـــار 
اإلسامية وللكتب السماوية الهدف منه ترويض 
للقبول  اإلجــرامــي  العمل  هــذا  على  المسلمين 
اإلسامية،  الهوية  ومسخ  طبيعية،  كحالة  بــه 
الله عليه وعلى  للنبي صلوات  باإلساءة  والقبول 
آله وكذلك اإلساءة للمسلمين جميعاً في كل بقاع 

العالم" 
الملك  عبد  للسيد  اإلعــامــي  المكتب  وكــان 
ــذي هز  ال اإلجــرامــي  الــحــادث  أدان  قــد  الحوثي 
الشارع المقابل لرئاسة الوزراء الثاثاء المنصرم 
واسفر عن سقوط عدد من المواطنين بين قتيل 
نجا  الــذي  الدفاع  وزيــر  مرافقي  من  و6  وجريح 
اإلعامي  المكتب  بيان  واعتبر  الــحــادث،  مــن 
اليمن  يشهده  ما  سياق  في  يأتي  الــحــادث  "أن 
تفجيرات واغتياالت وفوضى أمنيه عارمة تهدد 
سوى  تخدم  ال  والتي  المواطنين  واستقرار  أمن 
من يسعى إلى تثبيت احتاله في اليمن"، ولفت 
البيان إلى خطورة "تبرير القصف األمريكي على 
الشعب تحت عناوين ومسرحيات هزلية لما بات 
يــروح ضحيته  والــذي  اإلرهــاب  بمكافحة  يسمى 
الــمــئــات مــن أبــنــاء الــيــمــن"، ودعـــا بــيــان اإلدانـــة 
الوسائل  بكل  الوقوف  إلــى  الوطن  أبناء  "جميع 
تجاه التدخات األمريكية التي تسعى إلى تبرير 
وهيمنتها  سيطرتها  وإحكام  وعدوانها  تواجدها 
التي  اإلجرامية  األعمال  هذه  بمثل  الباد  على 
وأمنه  ــه  دم مــن  اليمني  الشعب  ثمنها  يــدفــع 

واستقراره وسيادته".
وأشار بيان اإلدانة إلى "أن الشعب اليمني لم 
والتي  اإلجرامية  األعمال  هذه  مثل  يعرف  يكن 
ما جاءت إال بعد التدخل العسكري المباشر في 

اليمن".
ــــت الــعــديــد مــن الــحــركــات الــثــوريــة  كــمــا أدان
للمسلسل  "استمرارا  الحادث  معتبرة  الحادث 
لمسلسل  ــبــاد  ال لــجــر  يسعى  ــذي  الـ اإلجـــرامـــي 
األمنية  الفوضى  من  حالة  في  وإغراقها  العنف، 
من  النابع  السلمي  الثوري  توجهها  عن  تبعدها 
وعلى  الوطن  على  حريصة  طموحة  وطنية  رؤية 
أبنائه"، وأكدت بيانات  أمنه واستقراره وسعادة 

ــورة "عــلــى أن  ــث اإلدانــــة الـــصـــادرة عــن شــبــاب ال
التغيير  هو  األوضــاع  هــذه  من  الوحيد  المخرج 
الشباب وهو ما  ثورة  إليه  الذي دعت  الحقيقي 
الرافض  الثوري  المد  استمرار  إلى  الحاجة  يؤكد 
ــتــي تــكــرس حالة  لــلــتــســويــات والــمــعــالــجــات ال
أحضان  في  االرتــمــاء  ظل  في  المتنامية  التردي 
المصالح  تشعبات  في  بعيدا  والذهاب  الخارج 
وال  الوطن  تخدم  ال  التي  الضيقة  والحسابات 
وثباته  تعزز من صموده  أبنائه وال  تراعي مصالح 
نموه  دون  تحول  التي  التحديات  مواجهة  في 

وتطوره في شتى المجاالت.

من يقف وراء التفجيرات في اليمن؟
بالتزامن مع االحتفال بذكرى الحادي عشر من سبتمبر 
القذرة  للمسرحية  والترسيخ  األمريكية  اإلدارة  قبل  من 
الشعب األمريكي.. ال سيما  أوساط  المزمع في  واإلرهاب 
وان أمريكا متجهه إلى احتال اليمن بهذه الذريعة وأمام 
السخط الشعبي اليمني ضد أمريكا وما تعمله بحق الشعب 
اليمني من قتل وإجرام وانتهاك للسيادة اليمنية وتحويل 

اليمن إلى باكستان الجديدة.. 
األبيض  البيت  فــي  الــســاســة  خبث  المقابل  فــي  نــرى 
بريمونت  ويحركوه  صنعوه  ــذي  ال المفهوم  تعميق  فــي 
كنترول لكي يبرروا تدخاتهم في اليمن.. ومن ثم أطلقوا 
بعملية  يقوموا  بان  اليمن  في  الستخباراتهم  توجيهاتهم 
اليوم الذي يحتفلون  العاصمة صنعاء في هذا  تفجير في 
اليمن  في  األمريكي  اإلرهــاب  محاربة  فيه  ويــؤكــدون  به 
لها  أمريكا  أن  وللعالم  األمريكي  للشعب  أيضا  ويؤكدون 
الحق في محاربة هذا التنظيم المؤدلج أمريكا في أي بلد 

وفي أي مكان.. 
فاالختاالت األمنية هي نتاج لتلك المبادرات المشئومة 
األعمال  هــذه  مثل  إال  ولليمنيين  لليمن  تجلب  لم  التي 
والفتن  والمشاكل  الــويــات  كــل  لليمن  جلبت  وكــذلــك 
المستعمر  أمـــام  بمصراعيه  الــبــاب  وفتحت  الطائفية 
األمريكي.. فعندما تجد أمريكا أي موطئ قدم في أي بلد 
والغير  الشيطانية  األعمال  هذه  مثل  نرى  إسامي  عربي 

عن  بمنئ  يعمل  األمريكي  المستعمر  تجعل  التي  إنسانية 
فالتفجيرات  االستعماري  لمشروعه  والمجابهة  المقاومة 
تلعب  أمريكية  ورق  هي  الطائفية  والفتن  واالغــتــيــاالت 
يسمى  ما  مسرحية  وكذلك  بلد  أي  في  تدخل  عندما  بها 

بالقاعدة التي باتت معروفه االتجاه واألهداف.. 
حصل  الــذي  التفجير  خلف  يقف  من  أن  جميعا  نــدرك 
اليمن  فــي  سبقته  التي  والتفجيرات  صنعاء  فــي  الــيــوم 
اليمنيين  استهدف  تفجير  أي  أو  السبعين  تفجير  ســواء 
الحتال  واستخباراتها  أمريكا  ــا  وراءهـ الــبــاد  أرجـــاء  فــي 
اليمن.. فالتواجد األمريكي في اليمن الذي يزداد يوما بعد 
اليوم ال سيما تحركات السفير األمريكي النشطة ولقاءاته 
السياسيين  ســواء  اليمني  المجتمع  أطياف  بكل  العلنية 
والعسكريين ومشائخ القبائل حتى يلتقي بخطباء المساجد 
نشاط  وكذلك  للبلد..  الفعلي  الحاكم  وكأنه  وباإلعاميين 
االستخبارات األمريكية الذي لم يعد خفيا على احد حيث 
اليمنية  المدن  في  رسمية  ومكاتب  مقرات  لها  فتحت 
األمريكية  للطائرات  مستمر  تحليق  النشاط  هــذا  يرافق 
االستطاعية فوق المحافظات الشمالية على مدى شهرين 
عالي ووقت طويل  بمستوى  تحلق  وبشكل مستمر حيث 

يستمر لساعات ومن ثم تعود إلى أدراجها.. 
كذلك قصف طائرات با طيار وقتلها لليمنيين وارتكابها 
صمت  ظل  في  اليمني  الشعب  أبناء  بحق  الجرائم  أبشع 

الوقت  نفس  وفــي  ــمــبــادرة..  ال حكومة  قبل  مــن  رهــيــب 
وتغيير  واألمــن  الجيش  هيكلة  إلعــادة  أمريكية  دعــوات 
إلى  اليمنية  العسكرية  القواعد  تحويل  وكذلك  عقيدته 
الوقت  ــي  وف العند  كــقــاعــدة  أمريكية  عسكرية  قــواعــد 
المبادرة موقف حازم ضد  الذي كان يتطلب من حكومة 
واشنطن  قيادة  يدعون  اليوم  نراهم  األمريكي  االستعمار 
بتمديد فترة سفيرها في اليمن بعد أن قاربت على االنتهاء 
يوم..  أمريكا كل  تسفكه  الذي  اليمني  للدم  مراعاة  دون 
االستكبار  دول  تفرضها  التي  والــمــســارات  فالفرضيات 
شأنه  من  الشعبية  وثورته  اليمني  الشعب  على  العالمي 
الحفاظ على النظام القائم وإعادة ترتيبه من جديد لفرض 
السياسي  والمشهد  العسكرية  المؤسسات  على  الهيمنة 
دخلوا  ألنهم  اليمن  في  تواجدهم  على  المحافظة  وأيضا 
الباب بمصراعيه حتى  النظام وهو من فتح لهم  عبر هذا 

أصبحت اليمن محمية أمريكية.. 
وفي الوقت نفسه نرى أحزاب سياسية كحزب اإلصاح 
يصل  أهم شيء  األمريكان  أحضان  في  االرتماء  في  يسارع 
إلى السلطة حتى لو ضحى بالشعب اليمني ومقدراته فيما 
الطرق  بكل  يسارعوا  أن  اليمنيين  كل  من  الموقف  كان 
بادنا  من  وطــرده  األمريكي  المحتل  لمجابهة  والوسائل 
الغيرة والحمية والدفاع عن اإلسام ونبيه  ابتعدت  حتى 
كل  في  يسب  حيث  إساميون..  أنفسهم  يقدمون  ممن 

المنابر اإلعامية األمريكية واألفام التي منتجها هوليود 

يتخلل  األمريكية  والقنوات  السينما  في  تعرض  ثم  ومن 

رجل  وتقديمه  الرسول  شخصية  إلى  أســاءه  هذه  األفــام 

وال  يحتجون  ال  والمسلمون  اإلرهابيين  يربي  وانه  إرهابي 

يقفون مع نبيهم.. 

هنا أعجبني موقف المسلمين في مصر حيث أعلنوا عن 

خروج مظاهرة مليونية وطالبوا فيها بطرد السفير األمريكي 

اإلســام  لنبي  اإلســـاءة  من  أمريكا  تعتذر  حتى  مصر  من 

محمد عليه أفضل الصاة والتسليم.. 

في األخير على الشعب اليمني ال بد له من موقف قوي 

اليمنية  شؤننا  في  السافرة  التدخات  هــذه  ضد  وحــازم 

الثورة حتى يسقط كل الطغاة  وانه البد من االستمرار في 

ويقف  المستعمر  ضد  اليمني  الشعب  ويتحرك  والعماء 

في وجهه قبل فوات األوان وقبل وقوع الفأس في الرأس.. 

المبادرة  حكومة  على  اليمني  الشعب  يعول  ال  وكذلك 

الشعب  إال على  نعول  بامتياز فا  أمريكية  ألنها أصبحت 

الزمن  هذا  أن  واعتقد  شيء  فوق كل  الشعوب  قدرة  الن 

اإلسامية  الشعوب وصحوتها  ثورة  وان  الشعوب  هو زمن 

ستسقط أمريكا ودول االستكبار العالمي.. 

علي القحوم 
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جيبوتي  فــي  لواشنطن  التابعة  العسكرية 
نحو  ومنطلقا  مــقــرا  الــعــنــد   قــاعــدة  لتتخذ 

مناطق شتى في جنوب وشماله.
 كما كشفت الصحيفة عن وصول مسؤول 
زيــارة  في  بالكبير  وصفته  امريكي  عسكري 
األسابيع  خــال  العند  قــاعــدة  الــى  خاطفة 
الماضية حيث مكث حوالي نصف ساعة قبل 

ان يغادرها على وجه السرعة  
عدن  مطار  أن  أيضا   الصحيفة  وكشفت   
طائرة  أسبوعية  شبه  بصورة  يستقبل  الدولي 
ومعدات  أجهزة  بنقل  تقوم  خاصة  أمريكية 
الجوية، حيث  العند  الى قاعدة  إيصالها  يتم 
تابعة  كــبــرى  عمليات  غــرفــة  هــنــاك  تــتــوفــر 
للعمليات العسكرية األمريكية لرصد وتنفيذ 

الضربات الجوية.

جولة  جسر  عند  تجمعوا  ومتظاهرين  األمن 
إخــاء  بعد  يمنية  أمــن  وقـــوات  الشيراتون 
وأكد شهود  المقتحمين  السفارة من  مبنى 
عيان سقوط قتيل برصاص قناصة أميركيون 
)هل  الشيراتون،  فندق  سطح  على  تمركزوا 
تكون  وإال  لديكم؟  مسجل  العيان  شاهد 
برصاص  يكون  قد  مثا:  احتمالية،  الصيغة 
التي  األمــن  قــوات  برصاص  وآخــر  المارينز( 

تمركزت على الجسر وجرح آخرون..
هذا واليزال التوتر قائما في محيط السفارة 
التي  بصنعاء  ســعــوان  بمنطقة  األمــيــركــيــة 

تنتشر فيها قوات كثيفة من األمن. 
وتواجه السفارات األميركية في عدة دول 
هجوما  والمغرب  وليبيا  مصر  منها  عربية، 
على  المحتجين  المتظاهرين  قبل  من  حادا 
اقتحام  أدى  وقد  للرسول,  المسيء  الفيلم 
الليبية  العاصمة  في  األميركية  القنصلية 
كريستوفر  االميركي  السفير  لمقتل  الثانية 

ستيفينز و3 دبلوماسيين أميركيين آخرين.

أولياء  من  الفتاً  حضوراً  القاعة  وشهدت 
اإلعــام،  ووسائل  المتهمين  وأقــارب  الــدم 

وتشديداً أمنياً داخل القاعة وخارجها. 
عضو  العروسي،  محمد  المحامي  وكــان 
فريق محامي أولياء الدم، علق على الجلسة 
على  تــدل  المقدمات  إن   " بقوله  ــى  األولـ
النتائج؛ فالمحكمة لم تضبط الجناة والقتلة 
رغم ارتكابهم جريمة تعد جنائية جسيمة، 
أكمل  على  بدورها  تقم  لم  النيابة  أن  كما 
وجه، حيث قدمت بعض المتهمين كفارين 
من وجه العدالة، وأصدرت في حق البعض 
ألسباب  ضدهم  الموجهة  للدعوى  وجه  ال 
الرباعية،  األسماء  توفر  عدم  مثل  واهية، 
مما  المتهمين،  بقية  تستدِع  لــم  وكــذلــك 
والمحاكمة  التحقيق  إجـــراءات  أن  يعني 
أكدت  فيما  المطلوب".  بالشكل  تسير  ال 
غرب  محكمة  أن  رسمية  حكومية  مصادر 
األمانة برئاسة القاضي عبدالولي الشعباني، 
بارتكاب  متهماً   79 محاكمة  تأجيل  أقرت 
مجزرة 18 مارس 2011 "جمعة الكرامة"، إلى 

29 سبتمبر الحالي. 
نشرت  تصريحات  في  المصدر  وأضــاف 
في موقع الجيش على اإلنترنت، أن "النيابة 
حتى  األول  مــن  المتهمين  عامة  اتهمت 
 2011 مــارس   18 بتاريخ  قاموا  بأنهم  ـــ52،  ال
بمهاجمة  وقاموا  مسلحة،  عصابة  بتشكيل 
المعتصمين المتواجدين في الشارع العام 
الغربي  الدائري  الخط  صنعاء  جامعة  جوار 

أمانة العاصمة". 
"أعــدوا  المتهمين  أن  المصدر  وأوضـــح 
نارية  أسلحة  مــن  عدتهم  الــغــرض  لــذلــك 
ــواد قابلة  ــارات ســيــارات ومـ ــ وذخــائــر وإط
ــمــداخــل الــفــرعــيــة  ــدوا ال ــ لــاشــتــعــال، وسـ
وتــوزعــوا  جنوباً،  المتجه  الــعــام  والــشــارع 

األدوار في ما بينهم لتنفيذ ذلك الهدف". 
استكملوا  إن  "ومــا  الــمــصــدر:  واســتــطــرد 
خــطــتــهــم قـــامـــوا بــارتــكــاب الــقــتــل عــمــداً 
وعدواناً، أنفساً معصومة الدم وعددها 43 
نفساً، بأن أطلقوا عدة أعيرة من أسلحتهم 
باإلصابات  قتلهم  بذلك  قاصدين  النارية، 
التقارير  بحسب  بحياتهم  أودت  الــتــي 
قرار  عن  المصدر  ونقل  الشرعية".  الطبية 
 137 أصــابــوا  المتهمين  "أن  النيابة  اتهام 
حين  خطيرة  معظمها  بــإصــابــات  شخصاً 
قتلهم،  نارية قاصدين  أعيرة  أطلقوا عليهم 
إال أنه غاب أثر الجريمة بسبب ال إرادة لهم 

فيه، وهو تداركهم في المداواة والعاج". 

إلــى   74 مــن  المتهمين  الــنــيــابــة  وتــتــهــم 
مــســاعــدة  للمتهمين  قـــدمـــوا  بــأنــهــم   78
مسرح  على  المطلة  منازلهم  فتحوا  بــأن 
وإطاق  إليها  المتهمين  لدخول  الجريمة 
المتهمين  بقية  وتتهم  أسطحها،  من  النار 
بالتمالؤ وتقديم المساعدة لتجهيز إطارات 
الشوارع،  مداخل  في  وإحراقها  السيارات 
المحكمة  أن  إلــى  يشار  المصدر  بحسب 
مــن تغطية  ــة  ــل اإلعــامــي ــوســائ ال مــنــعــت 
المصورين وعدم  بإخراج  الجلسة ووجهت 

السماح لهم من تصوير المتهمين.

يندرج ضمن فعاليات مكون أنشئ مؤخراً باسم 
تناولوا  حجة  بمحافظة  األول  الشبابي  الملتقى 
والمحافظة  المدينة  تعيشها  التي  المستجدات 
منصب  عــلــى  ــخــاف  ال حــالــة  اســتــمــرار  بفعل 
في  أسهمت  تداعيات  من  لحقها  وما  المحافظ 
بث الخوف والرعب في نفوس األطفال والنساء 
المسلحين  تواجد  نتيجة  المدينة  في  السيما 
للسلطات  رسمي  دور  أي  وجــود  وعــدم  فيها 

المحلية واألجهزة األمنية للحد من انتشارهم. 
ــرورة تــحــمــل الــجــهــات  ــ ــى ضــ مــجــمــعــيــن عــل
المحلية  والسلطة  الدولة  قيادات  في  المعنية 
السياسية  الــحــلــول  إيــجــاد  فــي  لمسئولياتهم 
المناسبة لحالة االنقسام والخاف على منصب 
بمستوى  ــاء  ــقـ االرتـ نــحــو  ــام  ــهـ واإلسـ الــمــحــافــظ 
وتنفيذ  الــتــنــمــويــة  الــجــوانــب  ــي  ف الــمــحــافــظــة 
المشاريع المتعثرة وتفعيل دور األجهزة األمنية 

في سيادة األمن واالستقرار. 
وجدد الحاضرون حرصهم على السام والوئام 
بين كافة فئات المجتمع ودعوتهم لكل األطراف 
بالتحلي بضبط النفس ووقوفهم بحزم تجاه أي 
إلى  يهدف  طــرف  أو  تكتل  أو  حــزب  أو  جماعة 
بإشعال  ســواء  االستقرار  وعــدم  الفوضى  إشاعة 
التفرقة  إلــى  بالدعوة  أو  والــصــراع  الفتنة  فتيل 

وبث ثقافة الكراهية والتعصب ضد اآلخرين. 
ونـــوه الــمــشــاركــون إلـــى أهــمــيــة إيـــاء رئيس 
االهتمام  الوطني  الوفاق  وحكومة  الجمهورية 
الحرمان  من  عانت كثيراً  التي  حجة  بمحافظة 
والخروج بحلول مناسبة لألوضاع الراهنة حسب 

البيان الصادر عن االجتماع. 
مؤكدين إمكانية لجوؤهم إلى تصعيد موقفهم 
واالعتصامات  والمظاهرات  المسيرات  بتنظيم 
واالستقرار  األمــن  بحفظ  هدفهم  يتحقق  حتى 
المشاريع  من  عــدد  بتنفيذ  مطالبهم  وتنفيذ 

التنموية بالمحافظة. 

عبدربه منصور هادي بالتدخل إليقاف حكم 
اإلعدام بحق عبدالكريم اللجي وزميله هاني 

أحمد دين واطاق سراحهما. 
وأنتدب الحاضرون مجموعة من الناشطين 
قاسم  ومحمد  أدم  محمد  الدكتور  يتقدمهم 
نعمان وشير روش علي لمقابلة وكيل محافظة 

عدن سلطان الشعيبي. 
وأتفق الحاضرون على تصعيد وقفات االحتجاج 

والوقوف كل أربعاء أمام مبنى المحافظة. 
ــاشــطــون ســيــاســيــون وحــقــوقــيــون،  ــان ن ــ وك
وإعاميون، نفذوا صباح األحد الماضي أمام 
منزل الرئيس هادي بصنعاء وقفة احتجاجية، 
الكريم  عبد  الجنوبي  السجين  مــع  تضامناً 
بتهم كيدية  اعتقال  تم  اللجي ورفاقه والذي 
ــدام  اإلعـ لحكم  ورفــضــاً  2008م،  ــعــام  ال فــي 

الصادر في حقة في عام 2009م.
منظمة  لها  دعــت  التي  الوقفة  هــذه  تأتي 
الــفــيــصــل لــلــدفــاع عــن الــحــقــوق والــحــريــات 
ــشــرت بعض  ن أن  بــعــد  ــتــأســيــس(  ال ــحــت  )ت
المواقع االخبارية مناشدة أم السجين اللجي 
والمنظمات  الــدولــي  المجتمع  فيها  تناشد 
الحقوقية وتدعوهم للتضامن مع قضية الذي 
لكل  مخالف  بحكم  علية  وحكم  ظلًم  سجن 
القوانين الدولية والتشريعات السماوية، تلك 
التي ناشدة بها أم السجين اللجي  المناشدة 
قبل  مــن  واســـع  بشكل  تــجــاوب  لقيت  الــتــي 
الناشطين والحقوقيين واإلعامين حيث قام 
قضية  منها  وجعلوا  القضية  بإثارة  الناشطون 
شبكة  على  تضامنية  بحملة  وقاموا  عام  راي 

التواصل االجتماعي الفيس بوك.
ــفــوا أمـــام مــنــزل الــرئــيــس هــادي  حــيــث وق
عن  الــمــعــبــرة  الــهــتــافــات  ورددوا  لــســاعــات 
اصدرتها  الــتــي  االحــكــام  تلك  مــن  استيائهم 
ــه الـــذي  ــاقـ ــجــي ورفـ الــمــحــكــمــة فـــي حـــق الل
رئيس  ونـــاشـــدوا  بتهم كــيــديــة  اتــهــامــهــم  تــم 
بعين  اللجي  قضية  إلــى  بالنظر  الجمهورية 
فتات  ال  ــغ  رف الــوقــت  نفس  ــي  وف اإلنسانية 
رئيس  تحذر  تحذيريه  شعارات  عليها  كتب 
الجمهورية من المواقفة على األحكام الصادرة 
بحق اللجي ورفاقه، واألفراج عنهم فوراً، وقام 
المشاركون برفع صور للسجين اللجي ورفاقه. 
وأثناء الوقفة قامت مجموعة من جنود الفرقة 
الرئيس  منزل  بحراسة  المكلفة  مــدرع  األولــى 
هادي باالعتداء على طاقم قناة المسيرة وحاولوا 

مصادرة الكاميرا. 



الى  لتعيد  اليمنية صنعاء  العاصمة  اليوم وسط  تنفجر  أخرى  سيارة مفخخة 

األذهان مشاهد األشاء الممزقة التي سقطت في ميدان السبعين عشية ذكرى 

من  عشر  الحادي  في  الشرطة  طاب كلية  استهداف  وبعدها  اليمنية  الوحدة 

شهر يوليو الماضي..

الطائرات األمريكية خال  التي ارتكبتها  الى األذهان صور المجازر  كما يعيد 

األيام القليلة الماضية في حضرموت والبيضاء وقبلها العمليات التي استهدفت 

مجلس عزاء في محافظة أبين ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات... 

هكذا تبدو اليمن في الحادي عش من شهر سبتمبر للعام ألفين واثني عشر.. 

لألمريكيين  سيادتها  أبــاح  بنظام  ابتليت  أن  بعد  المدمى..  وجهها  هو  وهــذا 

بذريعة ما يسمى مكافحة اإلرهاب... 

قبل شهور قليلة التحمت صفوف اليمنيين في ساحات الثورة إيذانا بالتخلص 

النظام  إسقاط  على  الثورة  وأوشكت  واالستبداد  والفساد  الديكتاتورية  من 

وتخليص اليمن من أسوأ نخبة حكمته على مر العصور.. 

وانتقلت  األحــزاب  بعض  خديعة  من  تمكن  انشطر...  الــذي  النظام  أن  غير 

فكانت  الخليجية  والمبادرة  المقايضة  دهاليز  الى  الثورة  ساحات  من  الباد 

االلتفاف  النظام من  يتمكن  أنها ستتوقف حتى  يبدوا  التي ال  النتيجة...  هذه 

الكامل على نتائج الثورة الشعبية.. مستغا الشراكة غير الواضحة بين األحزاب 

السياسية وبين الجزء األهم واألخطر من نظام صالح والذي أصبح في غمضة عين 

حاميا للثورة ومحتكرا لقيادتها وتوجيهها.. 

سنتجاوز مسألة البحث عن مرتكب جريمة استهداف وزير الدفاع ألن الفاعل 

قراءة  األهم  ليصبح  القاعدة..  ما يسمى  إلى  أن ينسب جرائمه  الحقيقي عودنا 

الحدث في سياقه السياسي وظرفه الزمني. 

فباإلضافة الى تزامنه مع استمرار أمريكا في حشد جنودها وطائراتها إلى اليمن 

بما يعطيها مبررا إضافيا الستمرار حشد المزيد من القوات بمبرر انعدام األمن 

عملية  فإن  العامة..  الوظيفة  على  بالصراع  المشغولة  المناصفة  حكومة  وشلل 

اليوم ستؤثر بقوة على سير عملية التحضير واالستعداد لمؤتمر الحوار الوطني 

الذي يحظى بمعارضة شديدة من قبل بعض القوى السياسية المعروفة... ويرى 

إلى  واضحة  رسالة  بمثابة  اليوم..  الدفاع  وزير  استهداف  حادثة  أن  مراقبون 

رموز المشهد الثوري والسياسي على غرار ما جرى ألمين عام الحزب االشتراكي 

في  التحقيق  قضية  أن  اليوم  حادثة  بعد  الذي سيكتشف  نعمان  ياسين سعيد 

محاولة االغتيال التي تعرض لها أصبحت جزءاً من الماضي.. 

وعمليات  العنف  أعمال  في  منظم  وتسارع  واضحة  ــادة  زي أمــام  نحن  إذن 

في  المنقسم  صنعاء  نظام  ساحة  عن  البعيدة  المناطق  تطال  معظمها  االغتيال 

استعادة  من  الثورة  ستتمكن  هل  الملح  السؤال  ليغدو  والسبعين..  الستين 

اليمن؟؟ 

على  الرهان  بعبثية  حقيقية  قناعة  إلى  الحرة  السياسية  القوى  وصلت  وهل 

من  الساحات  بشباب  لالتحام  تعود  يجعلها  بما  ذاته  على  الثورة  في  النظام 

جديد. سؤال ال تحتمل إجابته التأجيل... 

وجه اليمن الدامي

سقوط األقنعة!!! 

محمد عبده العبسي

اليوم سقط القناع عن الوهابية السعودية وحزبها 
اإلصاح في اليمن والسلفيين... 

الذين صموا آذاننا وازكموا أنوفنا وهم ينفخون في 
بُحجه كاذبه  المسلمين  بين  المقيتة  الطائفية  كير 
في  الزيدية  والحوثيين  الشيعة  المسلمين  أن  وهي 
رضوان  المؤمنين  وأمهات  الصحابة  يسبون  اليمن 
الكاذبة كلها  االتهامات  وهذه  أجمعين  عليهم  الله 
بدون أي دليل مادي أو ملموس اال فقط افتراءات 
الصهاينة  لــخــدمــة  إال  تــهــدف  ال  وحــقــيــرة  ــة  كــاذب

واألمريكان... 
ويسمعون  أعينهم  بــأم  يشاهدون  اليوم  وهاهم 
رسول  عن  واألمريكان  الصهاينة  قاله  ماذا  بأذانهم 
الــلــه صــلــوات الــلــه عليه وعــلــى آلـــه وعـــن أمــهــات 

عليهم  الصحابة  وعــن  الــســام  عليهن  المؤمنين 
أنهم يخونون من  السام ولم نسمع لهم صوت بل 
خرجوا في المظاهرات الغاضبة المدافعة عن رسول 
الله صلوات الله عليه وعلى آله وعن عرض وشرف 
ويتهمون  آله  وعلى  عليه  الله  صلوات  الله  رســول 
الذين خرجوا بأنهم مخربين ويسعون إلى استعداء 
المسلمين  على  وإســرائــيــل  أمريكا  الحنونة  أمهم 

حسب قولهم... 
هم  وإسرائيل  أمريكا  أن  الحمقى  هــؤالء  يعلم  أال 
نتملق  لــم  أم  لهم  تملقنا  ســواء  المسلمين  أعـــداء 
وبدعم  أخضر  بضوء  صدرت  اإلســاءات كلها  وهذه 
مالي ومعنوي من الحكومة األمريكية ومن الصهاينة 

وحكومتهم الصهيونية... 

بين  مخيرين  وأنــتــم  واســتــســامــا  كــذبــا  كفاكم 
خيارين هما: 

امر  يهمكم  ال  أنــه  صراحة  تعلونها  أن  أمــا  األول 
تحددوا  وبــذا  وزوجاته  وصحابته  )ص(  الله  رســول 

موقفكم بوضوح ولكم دينكم ولنا ديننا. 
والثاني أن تتراجعوا عما تروجوه حاليا من موجة 
الكذب الجديدة وتخوين المسلمين الغيورين على 
وآله  عليه  وسامة  الله  صلوات  الحبيب  رسولهم 
تكونوا  وبذا  السام  عليهم  وصحابته  نسائه  وعلى 
قد أرضيتم الله ورسوله وأظهرتم العداء ألعداء الله 

ورسوله صلوات الله عليه وآله. 
وفي األخير إذا لم تستح فاصنع ما شئت،،

اللهم صل وسلم على محمد وعلى ال محمد..

في  شيء  تمثيل كل  احتكرت  أسرة  أن  اليمنيين  شقوة 

االرتــزاق  والــخــارج.  والداخل  والمعارضة  السلطة  اليمن: 

وإعمار  فلسطين  عن  والدفاع  لليبيا  والعمالة  للسعودية 

وقرحتها  القبيلة  هي  حماس.  رئيس  ضيافة  وحسن  لبنان 

وهي في الوقت نفسه كل ما يمت بصلة إلى النفوذ والقوة 

في الحياة المدنية من البرلمان إلى الشورى، إلى األحزاب، 

البورش  الزجاجية، فدجاج كنتاكي وسيارات  المباني  إلى 

ورابطات عنق. 

طلعها:  رؤوس  ثاثة  من  األسرة  تتكون  الشائع  وبخاف 

وعلي  حسين  بــن  عبدالله  والشيخ  صالح  عبدالله  علي 

محسن األحمر. )يدعي ثوار المنصة أن صالح حكم اليمن 

وحده بينما كل خطبهم ومسرحياتهم على المنصة تصوره 

كناكر للجميل وصل إلى الرئاسة وليس لديه مؤهل سوى 

من  بــه  جــاء  محسن  وعــلــي  "طــلــعــه"  عبدالله  الشيخ  أن 

الماز  حميد/  )أركاديا  النفطية  الشركات  هم  "الــفــرزة"(!.. 

يحيى/ ذكوان محسن علي محسن/ الحثيلي/ الحاشدي... 

الشركات  هــذه  حماية  على  الساهرون  أيضاً  وهــم  إلــخ(.. 

النفطية. صمام أمان الجيش، المنشق والموالي، وهم أيضاً 

"العاملون عليه" من شركات توريد العتاد العسكري حتى 

سنوات  قبل  األعمال  رجــال  لدليل  قال  األحمر  حميد  أن 

ومعدات  بدالت  توريد  92م كانت  عام  صفقاته  أولى  إن 

قدوس.  سبوح  االقتصادية.  المؤسسة  لحساب  عسكرية 

بدبابة!(.  وحميد  ومليم  بشوْنجم  حياته  بدأ  سعيد  هايل 

مساكن  بناة  وهم  الكريم،  القرآن  حفظ  خريجي  رعــاة  هم 

الطلبة الخيرية ورؤساء األندية الرياضية. وهم أيضاً، حتى 

صعدة  حرب  في  البشمركة  جندوا  من  مآثرهم،  ننسى  ال 

وتقاسموا قبلها الجنوب واستباحوه. 

القبائل  لرجال  الكلوك  إهداء مسدسات  يتنافسون على 

سبأ،  العلمي:  البحث  مــراكــز  على  أيــضــاً  يتنافسون  كما 

القبائل  أسماء  حتى  األحمر!!  منتدى  التقدمي  منارات، 

واآللهة اليمنية القديمة هم السباقون إليها. 

اليمنيون في حساباتهم كروت وعلينا أن نكون ممنونين 

لكوننا شقاة لهم وأداة تنافس بينهم! مرة أعلن حميد عزمه 

حكومية.  سبأ  قناة  وانشأ  صالح  فسبقه  سبأ  قناة  تدشين 

العائلة  مــن  الثاني  الجيل  فــرد  سهيل  قناة  حميد  دشــن 

أن 4  للراحة. حتى  اليوم. ال وقت  واليمن  العقيق  بقناتي 

خدمة  بسبب  الوقت  نفس  في  أطلقت  إخبارية  خدمات 

ناس موبايل. 

إن  الــرئــاســة:  فــي  ــال  وق الله  عبد  الشيخ  لسان  زل  مــرة 

صالح  عند  الدولة  حب  فاستيقظ  زلــط،  مطبعة  سبأفون 

مأرب  ومحطة  الحكومية.  موبايل"  "يمن  شركة  وأنشأت 

قصة أخرى للتنافس. 

كل شيء في البلد يصب في صالح األسرة ومسخر لها: 

هادي  الرئيس  تعيينات  وحتى  واليمنيون  والبنون  المال 

وترضيات جمال بن عمر. مثًا: إقالة محمد القوسي، وهو 

صهر آل صالح، من قيادة النجدة وتعيين صهر بيت األحمر 

فضل القوسي قائداً لألمن المركزي! يا ثورة الباب الخلفي 

أين صهر محمد القيرعي؟ 

أن  ســراً  يعد  ولم  به سبب.  يربطهم  البلد  في  كل شيء 

حرب أبين بدأت بسبب حق امتياز منح لشركة نفطية بعد 

تنافس رجلي أعمال أحدهما تبع أحمد واآلخر تبع محسن. 

ولي  أرسل  المنصور  أبا جعفر  أن  فيكفي  أما حرب صعدة 

لقتال  المهدي(  ابنه  تسمية  قبل  عيسى  عمه  )ابن  عهده 

أبالي  ال  لخاصته:  يقول  وهو  الزكية  النفس  محمد  اإلمــام 

أيهما يقتل صاحبه فإن ُقتل أحدهما فرغت لآلخر. 

تهتف  السبعين  منصة  الحقيقة:  على  تغير  شــيء  ال 

علي  الثورة  لحامي  تهتف  الستين  ومنصة  صالح  للزعيم 

مؤتمر  فبدا  أنصاره  حشد  ذاك  صــادق.  وشيخها  محسن 

المؤتمر أقرب إلى حفل ختان ومناسبة شخصية لـ"الزعيم" 

رداً  واليوم  عريق.  حزب  تأسيس  مناسبة  كونه  من  أكثر 

ثاثة  الممتد  األســري  التنافس  وضمن  صالح  ظهور  على 

عقود خرجت مسيرة حملة المباخر الحزبية حسب تعبير 

نبيل سبيع. 

بل مسيرة الشقاة!

حميد رزق

مشاركاتكم  الثورية  التوعية  تستقبل 

واقرتاحاتكم على الربيد اإللكرتوني:

abjad2011@gmail.com 

الحاج أبو محمد

األسرة الفرعونية أو ثورة الباب الخلفي! 

د / عيدروس النقيب

  القتل األمريكي لألبرياء في اليمن... إلى متى؟؟؟ 

 تتواصل عمليات القصف العشوائي للقرى اليمنية 
من قبل الطائرات بدون طيار، التي صار من المعروف 
إنها أمريكية رغم المفترض أنه لم يعد في اليمن من 
وسنقول  "اقصفوا  بــأن  لألمريكان  اإليعاز  على  يجرؤ 
القصف  وتتواصل عمليات  العمل"  بهذا  قام  أننا من 
ما  وهو  اإلرهابية،  العناصر  ماحقة  بذريعة  لألبرياء 
ال  ممن  األبــريــاء  الضحايا  عشرات  ذهــاب  عن  يسفر 
عاقة لهم بالعملية وال بالهدف المطلوب، والنتيجة 
والثكالى...،  واألرامـــل  األيــتــام  مــن  متاحقة  مآسي 
دوالرات  كــل  عنها  تعوض  وال  تمحوها  ال  ومـــرارات 

الدنيا. 
لو جرى ما تقوم به الطائرات األمريكية في بادنا، 
لو  أمــا  تقعد،  ولــن  الــدنــيــا  لقامت  أخـــرى  دولـــة  فــي 
األمريكي  الرئيس  فسيذهب  نفسها  أمريكا  في  جرى 
وحكومته إلى محكمة حقوق اإلنسان، لكنهم يفعلون 
ما يفعلون في اليمن بطمأنينة عالية ألنهم واثقون بأن 
اليمني  ال أحد يسألهم عما يفعلون، فا نظام الحكم 
وأمنه  جيشه  وال  الوطنية،  سيادته  لحماية  مؤهل 
قادران على القيام بوظيفة مكافحة اإلرهاب، الذريعة 

التي بسببها يقتل األبرياء في أرياف اليمن. 
غير  لشراكة  نتيجة  يأتي  األبــريــاء  المدنيين  قتل 
نزيهة وغير مثمرة وغير بناءة بين السلطات اليمنية 
لم  الشراكة  هذه  لكن  األمريكية،  المتحدة  والواليات 
تثمر إال كوارث مدمرة لعشرات األسر من اليمنيين، 
متوفر  األول  شيئين  إال  األمريكيون  فيها  يخسر  ولم 
الذكية  والمتفجرات  القنابل  وهــو  بكثرة،  عندهم 
الكرة  لتدمير  يكفي  ما  منها  لديهم  التي  الغبية،  ـ 
التي ال  األرضية ست عشرة مرة، والثاني هو السمعة 
قيمة لها عندهم طالما بقيت مصالحهم غير معرضة 

للخطر. 
تاريخ  العام 2009 جرت أشهر جريمة في  في نهاية 
القصف العشوائي في اليمن عبر الطائرات بدون طيار 
أبناء  من  نسمة  الخمسين  يقارب  ما  قتل  تم  عندما 

منطقة المعجلة في مديرية المحفد بمحافظة أبين في 
ضربة لطائرة بدون طيار )أمريكية بطبيعة الحال( يومها 
مجموعة  كانوا  القتلى  أن  اليمنية  السلطات  أعلنت 
من اإلرهابيين، لكن عندما تكشفت الحقائق تبين أن 
القتلى هم عدد من العجزة والنساء واألطفال، الرعاة 
المسألة  وعولجت  واحــدا،  مطلوبا  بينهم  ليس  وإن 
باعتذار من رشاد العليمي أمام مجلس النواب، وكفى 
أمريكا وأصدقائها شر القتال،... تكررت المسألة بعد 
عدة  ثم  شبوة،  بمحافظة  رفض  منطقة  في  فقط  أيام 
مرات في شبوة ومأرب وحضرموت، والبيضاء وأبين، 
المرات لم يصدر اعتذار من أحد عن  وفي كثير من 
رشاد  ألن  سالت  التي  والدماء  أزهقت  التي  األرواح 
أو  باعتذار  نفسها  ستظل  النتيجة  أن  وجد  العليمي 
المفردات  بانتقاء  نفسه  إلرهــاق  الداعي  فما  بدونه، 
طالما  والحزين  النادم  دور  وتمثيل  الحسرة  وتصنع 

مرت العملية بدون تبعات؟ 
شهدته  مــا  هــو  طيار  ــدون  ب الطائرة  منجزات  آخــر 
محافظة البيضاء من إعدام ألكثر من عشرة مواطنين 
يمنيين أبرياء حينما كان المستهدف أحد المطلوبين، 
األطفال  قتل  بينما  بخدش،  يصب  ولــم  نجى  الــذي 
والنساء والرجال، في حين عادت الطائرة إلى قاعدتها 
اليمنيين  مآسي  فــوق  إضافية  مأساة  لتترك  بسام، 

التي لديهم منها من الفائض ما يكفي عدة شعوب. 
المضحك المبكي بعد ذهاب رشاد العليمي، أن يأتي 
من يقول أن الحادثة التي شهدتها منطقة رداع، سيتم 
معالجتها بالعرف القبلي، يعني ثورين أو ثاثة أثوار، 
أقول  وكفى،  ريــال  مليون  عشرين  أو  عشرة  حتى  أو 
المضحك ألن الدولة التي هي ممثلة الشعب والحامي 
ألرواح أبنائه وكرامتهم وحقوقهم ودمائهم تتخلى عن 
ألن  والمبكي  القبيلة،  عرف  إلى  لتعود  وظائفها  كل 
قد  التي  بالرياالت،  تقدر  الناس صارت  وأرواح  دماء 
تقتل  أن  أمريكا  حق  وصارمن  دوالرات،  إلى  تتحول 
من تشاء وتدفع بعض الدوالرات، ويصبح لحم األغنام 

واألبقار أقدس من لحم اليمنيين، واالسم التعاون في 
مكافحة اإلرهاب لكنه مكافحة للمواطنين األبرياء، أما 
الكثير  وتقدير  بمحبة  يحظون  يزالون  فما  اإلرهابيون 
من المسئولين اليمنيين واألمريكيين لما يسدونه لهم 

من خدمات ال تقدر بثمن 
وقبل  يتوقف،  أن  يجب  ــاء  ــري األب المدنيين  قتل 
وترك  طيار،  بدون  الطائرات  تدخل  وقف  يجب  هذا 
ال  وإذا كان  بطريقتهم،  اإلرهــاب  ليواجهوا  اليمنيين 
بد من التعاون مع األمريكان فليكن من خال التعاون 
قتل  خــال  مــن  وليس  واللوجستي  والتقني  الفني 
بما  وال جمل  لهم  ناقة  ال  الذين  اليمنيين  المواطنين 

تبحث عنه أمريكا في اليمن. 
ال بد من وقفة جادة من الرئيس والحكومة، واألجهزة 
المعنية والمنظمات الحقوقية، للوقف النهائي لهذه 
ودمــاء  بــأرواح  االستهتار  من  أمريكا  ومنع  الجرائم، 
بها  فرط  التي  اليمنية  السيادة  من  دعك  اليمنيين، 
آخر  وبمعنى  عقود،  منذ  البلد  أمــور  على  القائمون 
ضد  جرائم  يرتكبون  أنهم  األمريكان  يعرف  أن  يجب 
وإذا  واليمنيين،  باليمن  يعملونه  ما  في  اإلنسانية 
خارج  آخر  فليبحثوا عن شريك  ذلك  على  يوافقوا  لم 
اليمن وليدعوا اليمنيين يعالجوا مشاكلهم ألنفسهم، 
فعلته  مما  فداحة  أكثر  الخسائر  تكون  لن  وبالتأكيد 

بنا أمريكا. 
لن يجبرنا األمريكان على القبول بقتل أبنائنا ونسائنا 
وأطفالنا ألنهم يريدون مكافحة اإلرهاب الذي صنعوه 
بأيديهم، وإذا ما أصروا على ذلك فمن حق اليمن فض 
مليون  وخمسين  المائة  ولتذهب  البائسة  الشراكة 
إلى  لليمن  سنويا  األمريكيون  يقدمها  التي  دوالر 
أنفسهم  وعلى  الله  على  اليمنيون  وليتكل  الجحيم، 
النساء  بقتل  إال  يــأتــي  ال  األمــريــكــي  الــدعــم  إذا كــان 
التفريط  األبرياء من مواطنينا، ألن  واألطفال والعجزة 
بأرواح ودماء أبنائنا مقابل 150 مليون دوالر هو جريمة 

وخيانة على الجميع التصدي لها،،،،،، 


