
الملتقى األول ألدباء تهامة الشباب

الحقيقي  التغيير  يريد  "الشعب  شعار  تحت 
الماضي  الجمعة  يوم  حاشدة  مسيرات  "خرجت 
ثورياً  صموداً  جسدت  المحافظات  من  عدد  في 

وإصراراً على تحقيق التغيير المنشود. 
العام  الملتقى  نظمها  التي  المسيرة  وكــانــت 
في  المستقل  ــورة  ــث ال وشــبــاب  الــثــوريــة  لــلــقــوى 
التغيير  ســاحــة  مــن  انطلقت  صــنــعــاء   العاصمة 

تصل  أن  قبل  العاصمة  شــوارع  وجابت عددا من 
إلى أمام منزل الرئيس هادي.

لفتت  الفتات  المسيرة  في  المشاركون  ورفــع 
إلى  ألجلها  خــرجــوا  التي  الــثــوار  مطالب  أن  إلــى 
ميادين الحرية والتغيير هي األمن والعدل والسلم 
الرافضة  بالشعارات  الــثــوار  وهتف  االجتماعي، 
الستمرار الشعب فريسة لمجموعة القوى النافذة 
الفاسدة والعميلة بارتهانها للخارج التي سعت إلى 

االنسان  هوية  تدمير 
اليمني وشخصيته من 

عقب  بصنعاء  التغيير  ســاحــة  التوتر  مــن  حــالــة  ســـادت 
ألصحاب  تابعة  إنــهــا  قــالــت   مجموعات  بين  اشتباكات 
التابعين  الثورة  محالت مجاورة  للساحة وعدد من شباب 
شهدت  التي  االشتباكات  الثورية،  المكونات  من  لعدد 
إطالق نار من المهاجمين أسفرت عن إصابة عدد من شباب 

الثورة وهدم ست خيام ونهب محتوياتها.
وظهر  الماضي  االثنين  مساء  مسلحة   عناصر  وهاجمت 
الثالثاء  خيام ملتقى قوى الحداثة في شارع الرباط بساحة 

عيان  شــاهــد  بــصــنــعــاء  التغيير 
شاهد   "إنه  الثورية  للتوعية  قال 

الناشطون  من  عدد  أحيا 
واألدب  ــة  ــافـ ــقـ ــثـ الـ فـــــي  
زبيد  بــمــديــريــة  ــفــنــون  وال
ــاء   ــ ــعـ ــ ــاء أمــــــس األربـ ــســ ــ م
للملتقى  األولـــى  األمــســيــة 
األول ألدباء تهامة الشباب 
العامة  زبيد  مكتبة  بقاعة 

الثوار في صنعاء وذمار وصعدة : 

طلب حكومة النفاق تمديد فترة السفير األمريكي دليل على مشاركتها في الجرائم األمريكية باليمن
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وإدانات واسعة وبيانات استنكار لمحاولة اغتيال الدكتور ياسين سعيد نعمان

يتهم الحكومة بممارسة اإلرهاب الفكري والقمع الثقافي الممنهج

المكتب اإلعالمي للسيد/ عبدالملك بدر الدين الحوثي: يدين الممارسات اإلجرامية للطائرات األمريكية

»حكومة « تتسلم المال و»شعب« يقتل!  

عناصر مجهولة تعتدي على  مخيمات تابعة لملتقى الحداثة  

تتسلم  بالوفاق  يسمى   ما  حكومة  فيما 
ثمنا  6مــلــيــار دوالر  الــمــانــحــة  ــــدول  ال مــن 
لحياة اليمنيين أوغلت الطائرات األمريكية 

محافظة  من  أكثر  في  المواطنين  قتل  في 
فبعد أقل من ثالثة أيام على المجزرة التي 
اثني  بحق  األمريكية  الطائرات  ارتكبتها 
ربيع  ولــد  منطقة  في  يمنيا  مواطنا  عشر 
برداع في محافظة البيضاء وبعد أن تمكنت 
صنعاء  طــريــق  فــتــح  مــن  قبلية  وســاطــات 

الغاضبون  المواطنون  التي قطعها  البيضاء 
إصــدار  وبعد  األمريكية،  الــغــارات  بسبب 
الرئيس عبدربه منصور هادي لجنة تحقيق 
الطائرات  -كانت  العيون  في  الرماد  لــذر 

ــة  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ األمـ
صاحبة الصوت 

بدر  الملك  عبد  السيد  مكتب  أدان 
االجرامية  الممارسات  الحوثي  الــديــن 
شعبنا  أبناء  بحق  المتكرر  واالستهداف 
االمريكية  بالطائرات  المسلم  اليمني 

عنه  صـــادر  بــيــان  فــي  المكتب  واعــتــبــر 
أنــواع  أســوأ  مــن  االمريكية   "الــضــربــات 
التي  األمريكية  والتدخالت  االنتهاكات 
ــا بــعــد آخـــر ومـــن محافظة  ــوًم تــتــوالــى ي

"جماهير  البيان  وطالب   أخــرى"..   إلى 
الشعب بالتحرك الجاد والمسؤول تجاه 

الجرائم االمريكية  البشعة "   
الحملة  فــي  لإلستمرار  البيان   ودعــا 
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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 

الشعب يريد التغيير الحقيقي 

األمناء: قاعدة جوية في منطقة العند تمكن سالح الجو األمريكي من قصف المحافظات اليمنية

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

غير مكلفة بفضل من حكومة ما يسمى بالوفاق بعدان  
تتجشم  سابق  وقــت  فــي  األمريكية  الــطــائــرات  كانت 
عناء كبيرا قبل ضرب المواطنين اليمنيين للمسافات 
قواعد عسكرية في  قادمة  من  تقطعها   التي  الطويلة 
جيبوتي ودول الخليج العربي، صحيفة األمناء الصادرة 
االربعاء  يوم  الصادر  في عددها  نقلت  بمحافظة عدن 
الماضي عن عسكريين في قاعدة العند الجوية  قولهم 

"أن الطلعات األمريكية تنطلق من قاعدة العند بشكل 
الماضية  القليلة  الفترة  خالل  متواصل  وشبه  مكثف 
"وأكد  العسكريون لـ"األمناء" وصول طائرات من دون 
التابعة  العسكرية  القواعد  من  قادمة  أمريكية  طيار 
مقرا  الــعــنــد   قــاعــدة  لتتخذ  جيبوتي  فــي  لواشنطن 

شتى  مناطق  نحو  ومنطلقا 
في جنوب وشماله

التوعية الثورية/  أبوزيد التهامي
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إلى أين انسحبت القاعدة؟!

-1-
التقاسم السياسي هو األسوأ في  مربع 
البلدان  بها  تمر  التي  التسويات  تاريخ 
التي تشهد حاالت من العنف السياسي 
وهي  والــثــروة،  السلطة  على  االقتتال  أو 
الثورات  ثمار  من  تكون  أن  عن  بعيدة 
في  جذرياً  تغييراً  تحدث  التي  الشعبية 
ويمكن  واالجتماعية،  السياسية  البنى 
الصراع  نطاق  عن  تخرج  ال  إنها  القول: 
الكراسي  لعبة  طريقة  على  السياسي 
األدوار  تبادل  فيها  يتم  التي  الموسيقية 
التي  السياسية  النخب  بين  والمواقع 
في  السياسي  الــصــراع  هــرم  قمة  تشكل 

البلد.
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أو المحاصصة أشبه  التقاسم   وعملية 
منها  القفز  يستحيل  بحفرة  تــكــون  مــا 
عمقاً  تزيد  إنها  حيث  الزمن؛  مــرور  مع 
أداة  من  التحول  على  القدرة  وتكتسب 
إلى حق  أزمة مؤقتة  للخروج من  مؤقتة 
مكتسب غير قابل للتفاوض أو االنتقاص 
التي  التسوية  أطــراف  أي من  من حصة 

المتمثل  البدائي  الحاضن  تستدعي  قد 
بالطائفة أو العرق أو الفئة أو المناطقية 
والقاتلة،  الضيقة  الهويات  من  وغيرها 
تلتهم أي شكل حديث من أشكال  التي 

الدولة الوطنية الجامعة.
التراجع  تعني  إنــهــا  الــقــول:  ويمكن   
للوراء خطوات كبيرة وتعود بالبلد لعصر 
ما قبل الدولة، وتصبح العملية السياسية 
الطوائف  زعماء  بيد  مرتهنة  البلد  في 
التي  التقليدية  القوى  وممثلي  والقبائل 
على  تمثلها  التي  القوى  مصلحة  تغلب 
المصلحة العامة للبلد، ويصبح الحديث 
عن وجود دولة مدنية أو نظام ديمقراطي 
محاولة  أو  الماضي،  عن  حديث  بمثابة 

الستدعاء حلم مات.. آن مجيئه.
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السياسية  اإلدارة  فــي  األســلــوب  هــذا 
للتحول  حقيقية  عملية  أيـــة  اليــخــدم 
تحقيق  ــي  ف يــســهــم  وال  الــديــمــقــراطــي، 
عدالة اجتماعية، وال يستجيب لمطالب 
ويتسبب  والحرية،  والعدالة  المساواة 
في عاهات مستديمة للشعوب، ويدفنها 
الهويات  سقف  تحت  الــشــعــوب(  )أي 

الضيقة والقاتلة.
اليمن كانت  في  السياسية  المنظومة 

ــاج تــســويــات قــائــمــة على  ــت والزالـــــت ن
التقاسم والمحاصصة التي تتخذ أشكاالً 
ضمني  اتفاق  على  بناء  وتقوم  متعددة، 
المشكلة  مــعــلــن، وذلـــك جـــزء مــن  غــيــر 
وبالتالي  الــبــالد،  بها  تمر  التي  الكبرى 
ــة الــســيــاســيــة  ــتــســوي كــانــت أطـــــراف ال
تسبب  ــذي  ال المربع  باتجاه  مــشــدودة 
الوطنية،  والــهــويــة  البنية  تــدمــيــر  فــي 
إنتاج  إعـــادة  باتجاه  مهرولة  وانطلقت 
السياسي،  والعمل  التفكير  نمط  نفس 
بل إنها أسهمت في خلق هويات أضيق 
واإلعــالمــي  الــســيــاســي  خطابها  بسبب 
المتحيز والمتشنج وغير المطمئن تجاه 
األطراف التي لم تكن جزءاً من التسوية، 
المتصارعة  القوى  لرغبات  واستجابت 
السالح،  تمتلك  التي  التقليدية  والقوى 
البالد،  وتسيطر على جزء كبير من ثروة 
وها  البدائي،  االقتصاد  بمقاليد  وتمسك 
نحن اليوم أمام شكل معقد من التسوية 
تقليدية  تحالفات  بناء  إعــادة  شأنه  من 
حساب  عــلــى  وذلـــك  لــلــمــاضــي،  تنتمي 
عصر  مــن  والــخــروج  التغيير،  مطالب 
الهويات الضيقة لفسحة الدولة الوطنية 
ــمــســاواة  ــة وال ــعــدال ــة ال ــ الــجــامــعــة، دول

والمواطنة الحقيقية.

اداة  انها  االعــالم  وسائل  عبر  اهلها  من  شاهد  شهد  اخيراً 
من  سعودي  وتمويل  امريكية  بتوجيهات  تتحرك  امريكية 
كابول الى ابين ومن ابين الى تركيا ومن تركيا الى سوريا هذا 
ما قاله طارق الفضلي كاشفاً للحجب التضليلية ومؤكداً لعمالة 
عناصر القاعدة االستخباراتية ورغم معرفة الناس جميعاً بهذا 
ويقينهم ان جنراالت امريكا المنتشرين تحت عباءة الخالفة 
االسالمية  االمة  لضرب  يتحركون  الوهابية  واللحى  االسالمية 
والنهب  والفتك  القتل  ادوات  امام  المجال  وفتح  واحتاللها 
والهيمنة االمريكية رغم هذا كله ال زالت الطائرات االمريكية 
يوم  هكذا كل  غطاء  وبــدون  يومي  بشكل  وتدمر  وتقتل  تقتل 
الجمهورية  محافظات  مختلف  فــي  مــجــزرة  نشاهد  ونــحــن 
طيار  بــدون  وطــائــرات  تتزايد  المجازر  هــذه  وتيرة  ومــازالــت 
وصول  عن  نسمع  ونحن  يوم  وكل  الساعة  مــدار  على  تتحرك 
العند  قاعدة  الى  طيار  بدون  االمريكية  الطائرات  من  مزيداً 
بتسهيل من حكومة الخلطة اليمنية التي اثبتت لنا خالل هذه 

المرحلة انها بال ضمير وبال كرامة وبال حياء .
مــــــــــــــــــن يــــــــهـــــــــن يســـــــــهل الــــــــــــــهوان علـــــــــــــيه

               مـــــــــــــــــا لـــــــــــــــجرح بمـــــــــــــــــيت إيـــــــــــــــــــالُم
اربابها  رجــولــة  فــي  ومطعون  وملعونة  عــاهــرة  حكومة  إنها 
استقالتهم  عــن  ألعــلــنــوا  ــاالً  رجـ كــانــوا  لــو  الــذيــن  وسماسرتها 
بدون  ترتكبها طائرات  التي  المجازر  على  احتجاجاً  الجماعية 

طيار فنقول لهم:

 إذا كـــــــنــــــــــت ال تـــــــــدري فــــــتـــــــلـــــــــك مصــــــيــــــــــــبة
             وإن كـــــنت تـــــــدري فالمــــــــصـــــــــيــــــــــبة اعظــــــــــــــــــم
 ونقول لكل ابناء الشعب  يجب ان يكون لنا موقف حازم 
جلدتنا  ابناء  دمــاء  في  ومشاركة  وعمالة  ذنب  فالسكوت 
وشعبنا ووطننا فمتى سنثبت للغزاة اننا شعب عصي على 
االذالل واالستعباد والهيمنة ألوا قوة وألوا بأٍس شديد قبل 
عليها  ان سكتنا  التي  الملعونة  للطائرات  نصبح ضحايا  ان 
فستستفحل وتمعن في القتل والمجازر التي اصبحت اكثر 
من مجازر العدو االسرائيلي في غزة واكثر من مجازر امريكا 
في االفغان وباكستان واللعنة على كل من يبرر ويغطي على 
هذه الحرب  االمريكية اليومية التي تقتل يمنيين ويسميها 
ونقول  مجزرة  يوم  يرى كل  وهو  السراب  لعناصر  مالحقة 
له ماذا تسمي المجازر اليومية ؟ وماذا تريد ان نسميها ؟ 
إن كل الناس يعرفون انها الحرب المفتوحة ايها اليمنيون 
كفانا مكايدة وجحود فاألطفال والنساء والشيوخ واالبرياء 
لنضع  بنا  وهيا  شرفاء  فكونوا  ينزف  اليمني  والدم  يقتلون 
ايدينا بأيدي بعض ونقف صفاً واحداً في ثورة عارمة غاضبة 
سلمية ضد امريكا وسفارتها وكل ماله عالقة بها فالطائرات 
على  بثورة حقيقية  وتقتل سنوقفها  الجو  في  تتحرك  التي 
امريكا  سماسرة  وعلى  ارضــنــا  فــي  االمريكي  الــوجــود  كــل 
والتعاون  العمالة  بتهمة  للمحاكمة  تقدمهم  حتى  وذيولها 
في القتل والشراكة في المجازر التي ترتكبها امريكا كل يوم 
ونطهر ارضنا من كل االمريكان وذيولهم سواًء كانوا صغاراً او 
كباراً احزاباً او تيارات او كيفما كانوا وبتحرير االرض تتحرر 
سماء الوطن الحبيب وينتهي الشر ويعم السالم واالمن في 

ربوع اليمن .

محو األمية.
محو الجهل.

محو التخلف.
محو الفقر.

محو الفوارق بين الطبقات.
محو الحدود المصطنعة بين 

الدول العربية.
محو القطرية والقبلية والعشائرية والطائفية.

محو مخلفات العهد البائد.
محو مخلفات االستعمار .

محو إسرائيل صنيعة أمريكا.
أيامها كان ُيخّيل إلي أن كل قائد ثورة عربي يمسك بيده 

قطعة إسفنج كتلك التي يستخدمها معلمنا في محو ما كتبه 
على السبورة، لكنها أكبر، وبها يمحو كل األشياء الغلط.

واليوم بعد أن عدت إلى معجم الثورات العربية أبحث 

عن كلمة: محو، لم أجدها كما هي، ولم يعد لها ذلك الوقع 

الساحر وتلك الموسيقى العذبة.

 لقد عّرتها عوامل التعرية الثورية من ميمها فتغيرت شكال 

ومضموناً، مبنى ومعنى وموسيقى وانقلبت إلى »نحو«!:

نحو األمية!

نحو الجهل!

نحو التخلف!

نحو الفقر!

نحو المزيد من الفوارق بين الطبقات!

نحو القطرية ونحو الطائفية والقبلية والعشائرية!

نحو  إسرائيل!

نحو أمريكا!

في معجم الثورات العربية وفي القاموس الثوري العربي هناك كلمات لها وقع خاص وإيقاع ساحر.

ومن هذه الكلمات كلمة: محو التي كنت- في مرحلة المراهقة – أنتشي بمجرد سماعها :-

من يتابع الحالة المزرية التي وصل إليها اليمن 
مؤخراً يشعر بالحزن العميق لما آلت إليه األمور 
بلد  البلد  هــذا   . المتأخرة   الفترة  فــي  وخــاصــة 
اإليمان والحكمة  والنخوة واإلباء الذي كان مقبرة 

لكل طامع فيه وعبر مراحل التاريخ المتعاقبة .
مخالب  بــيــن  وضــحــاهــا  بــيــن عشية  أضــحــى  
حالة  إلى  ووصــل  الخليجية   األمريكية  الوصاية 
مزرية من االرتهان  للخارج بعد ان سلمت إليهم 

اليمن على طبق من ذهب .
حالياً  اليمن  يحكمون  من  هم  الغرباء  واصبح  
واألمريكيون  دستوراً  لنا  يصوغون  فالفرنسيون 
الداخل  من  اليمني  البيت  يرتبون  والخليجيون 
ودمــج  وتشكيل  العسكريين   ــقــادة  ال كتعيين 
وتبديل  ــوزراء  ــ ال وتعيين  العسكرية  ــوحــدات  ال
بالوفاق  يسمى  ما  حكومة  أعضاء  بين  المناصب 
العسكريين  ــقــادة  ال بعض  ووالء  ذمــم  ــراء  وشـ  ،
على  بخاف  ليس  السعودية   قبل  من  والمشايخ 

الجميع من ذو سنوات طويلة .
ــهــان   ــة جـــداً مــن االرت وصــلــنــا إلـــى حــالــة مــزري
والوصاية وتشويه صورة اإلنسان اليمني صاحب 
الحضارة العريقة عبر التاريخ إلى إنسان متسول 
من  الحلول  عن  ويبحث  المساعدات  يستجدي 
خارج البلد من هنا وهناك  وأصبح العالم ينظر 
مقابل  وطنه  ويبيع  يركع  متسول  كشعب  لنا 
إشباع بطنه على الرغم أن بلدنا  والحمد لله بها 

الخيرات الكثيرة التي ال تخفى على الجميع .

ــورة  ــث وكـــل ذلـــك بــبــركــة مـــن ركـــبـــوا مــوجــة ال
الدنيوية  أغراضهم  إلى  السلمية وصوالً  الشبابية 

ومصالحهم الشخصية . .
في  يتدخل  الفعلي  الحاكم  األمريكي  السفير 
حكم  وأصبح  البلد  هــذا  في  وكبيرة  صغيرة  كل 
الفصل بين أعضاء حكومة التقاسم  والمحاصصة  
عند االختالف على قضية معينة أو تعيين وزير 
في  تقطع  ،أو  هناك  أو  هنا  من  مسؤول  إقالة  أو 
طريق عام ، وكذلك االستعانة بجمال بن عمر في 
بعض القضايا المبادرة األمريكية الخليجية التي 
سعى إليها الفاسدون  والراغبون في السلطة هربا 
وإنقاذاً ألنفسهم من المد الثوري الهادر ا لم توفر 
لهم ما كانوا يضحكون به على البسطاء و العامة 
واالقتصادي   واألمني  السياسي  االستقرار   : مثل 
بالوفاق  يسمى  ما  فحكومة   . ســوءاً  ازدادت  بل 
أمانة  مستوى  على  األمــن  توفر  أن  تستطيع  لم 
العاصمة فما بالكم على مستوى الوطن بأكمله !!

ــتــردى مــن ســيــئ إلــى  ــوضــع االقــتــصــادي ي  وال

السوداء  والسوق  األسعار،   في  فاالرتفاع  أســوأ،  
، والبضائع المزورة والتالفة تعج بها األسواق في 
 ، النفطية  المشتقات  أسعار  وارتفاع   ، كل مكان 
 ، والسكر   واألرز  القمح  مثل  الضرورية  والسلع 
والتي كانوا يدغدغون مشاعر البسطاء بتخفيض 

أسعارها إلى قبل عشرين سنة  مضت !!!
بل  يوجد  فال  السياسي  للقرار  االستقالل  أمــا 
إقليمية  وأطــراف  بأيدي  مرتهنة  البالد  أصبحت 
على  الحصول  مقابل  تــنــازالت  لهم  يقدم  وكــل 
 . الخاصة  النفعية  والمكاسب  الــمــادي   الدعم 
وتحولت حكومة ما يسمى ) بالوفاق ( إلى حكومة 
) نفاق ومصالح ( كل يبحث عن مصلحته  حتى 
والوطن  واألخــالق   الدين  على حساب  لو كانت 

واألعراف .
:نفاق  شكلية  الحكومة  هذه  أصبحت  وهكذا 
ما  بــل  بيدها  الحكم  ليس  ومنافع   ، ومصالح   ،
يملى عليها من الدول الراعية للمبادرة األمريكية 

الخليجية.

حفرة التقاسم..!!

الوصاية األجنبية على اليمن

الحرب المفتوحة

نحو إسرائيل .. نحو أمريكا!  

أحمد الزرقة

عبدالكريم الرازحي

أبو مالك

عبد الوهاب الدار

تستقبل التوعية الثورية مشاركاتكم واقرتاحاتكم على

abjad2011@gmail.com :الربيد اإللكرتوني 

أكذوبة التصعيد الثوري!!
الثالثاء المنصرم  استيقظت اللجنة 
منصة   على  المسيطرة   ــ  التنظيمية  
نومها،  من  بصنعاءــ   التغيير  ساحة 
وتهدد  وتتوعد  تزعق  فجأة  وأخــذت 
الساحات  شباب  داعية  بالتصعيد، 
الحصانة  برفع  للمطالبة  تظاهرة  إلى 
الطلب   هذا  يأتي  والعائلة  صالح  عن 
كرد فعل على ظهور صالح سيئ الذكر 
يكن هذا موقف  لم  اتباعه، طبعاً  مع 
اللقاء  احـــزاب  منحت  حين  اللجنة 
ــوز  ورم لصالح  الحصانة  الــمــشــتــرك  
ما  عند  موقفها  هذا  يكن  ولم  حكمه 
المبكرة  الرئاسية  باالنتخابات  سمي 
اللجنة  على  المسيطرون  رفــع  فلقد 
رموز  )احــد  هــادي  صــور  التنظيمية  
مبالغ  بشكل  الساحة  في  صالح  نظام 
قــادوا  )اذا  التقديس  حــد  وصــل  فيه 
مظاهرات في الساحة إلغاظة الشباب 
خيانة  هادي  انتخاب  اعتبروا  الذين  

لدماء الشهداء وللثورة(. 
ومن المعروف ان  اللجنة التنظيمية 
ــة ولــيــســت  ــادقـ ــيــســت  نــزيــهــة وصـ ل
الثورة   مع  وال  بل  الشهداء  دمــاء  مع 

الغالب،  فــي  موجهاً  كــان  أداؤهـــا  و  
ومبتذالً وألدلة  على ذلك  كثيرة. 

وعن تصعيد تنظيمية ساحة التغيير 
معّلًقا:  عامر  عبدالله  الصحفي  كتب 
وشباب  الساحات  تتحول  أن  أرفــض 
للضغط  أدوات  مــجــرد  إلـــى  الـــثـــورة 
السياسي، فبعد ظهور الرئيس السابق 
هاهو  أتباعه  من  أمام حشٍد  متبجحاً 
من  الــحــيــاة  بعث  يــحــاول  المشترك 
إيعازه  الساحات من خالل  جديد في 
إلى أداته "اللجنة التنظيمية" بتسيير 

مظاهرة واإلعالن عن أكاذيب التصعيد 
تؤكد  التاريخية  والحقيقة  الثوري.. 
أن الــشــبــاب خـــارج مــعــادلــة الــصــراع 
التوافق،  أطــراف  بين  القائم  الحالي 
ولن تنجح الثورة إال بالبقاء خارج تلك 
الثورة«  ارتباط  »فك  وإعالن  األطراف 
نظل  متى  فإلى  تقليدية؛  قــوى  بــأي 
الثورة  إدارة  فسوء  الغير،  بيد  أدوات 
أن  إلــى  بنا  أدت  المشترك  قبل  مــن 
نرى صالح وعصابته الفاسدة يعاودون 

لملمة صفوفهم من جديد.
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أدباء تهامة الشبابالشعب يريد التغيير

عناصر مجهولة

حكومة تستلم المال..

المكتب اإلعالمي للسيد

األمناء: قاعدة جوية

خالل إلغائه، والوقوف ضد ثورته. كما أكد الثوار 
المسيرة  بيان  الــثــوري   الخيار  في  استمرارهم 
الذي تلي حال وصولها إلى منزل الرئيس هادي 
الشعب  ثــورة  لضرب  بالخارج  االستقواء  أدان 
على  فضاًل  الوطنية  سيادته  وانتهاك  اليمني 
إشعال الحروب الداخلية والفتن الطائفية. كما 
أدان البيان وبشده تضييق الخناق على المواطن 
باألعباء  إثقال كاهله  وإنهاكه من خالل  اليمني 
واعتبر   عيشه  بلقمة  والــتــالعــب  االقــتــصــاديــة 
حائاًل  أضحت  الخليجية  "المبادرة  أن  البيان 
وعائقاً حقيقياً أمام تطلعات الشعب اليمني ما 
والتي  لها  الداعمة  القوى  تلك  فضح  يستدعي 
جعلت من الحروب والتصفيات مسلكاً للتعامل 

مع خصومها". 
اآلالف  عــشــرات  خــرج  صعدة  محافظة  وفــي 
على  أكدت  الفتات  رفعت  حاشدة  مسيرة  في 
أن الشعب اليمني يريد التغيير الحقيقي الذي 
األحــرار من  وأكد  الشعبية،  ثورته  به في  طالب 
أبناء صعدة رفضهم   لكل التدخالت األمريكية 
المسيرة  خالل  وقدم  يوم  بعد  يوما  تزداد  التي 
فقرات متنوعة وكلمات خطابية وقصائد شعرية 
في  اليمني  الشعب  أبــنــاء  تكاتف  عــن   عبرت 
أمريكا  فرضت  أن  بعد  السيما  الشعبية  الثورة 
النظام  على  المحافظة  شأنها  مــن  مــســارات 
بيان  الشعبية...  الثورة  نجاح  دون  والحيلولة 
المسيرة  أكد على االستمرار في الثورة والنضال  
الذين  األحــرار  الشهداء  أهــداف   تحقيق  حتى 

سقطوا في مختلف ميادين الحرية والتغيير.
ــوار في  ــث  كــمــا خـــرج عــشــرات اآلالف مــن ال
المتظاهرون  فيها  أكــد  بذمار  حاشدة  مسيرة 
الحقيقي  التغيير  يريد  اليمني  الشعب  أن  على 
محافظة  أبــنــاء  مــن  ــرار  األحــ حناجر  وصــدحــت 

»الشعب  واألخــيــر  األول  الــثــورة  بالشعار  ذمــار 
الشعب  أن  مــؤكــديــن  الــنــظــام«  إســقــاط  يــريــد 
واالستبداد  الفساد  منظومة  إسقاط  ألجل  خرج 
العام وسيستمر حتى تحقيق  واالختالس للمال 
الخارج  إلى ما يقدمه  آبه   ما خرج ألجله  غير 
من مبادرات تحول بين التغيير الحقيقي الذي 

أراده الشعب في ثورته السلمية.

األقوى والحضور المدوي، قد شنت غارة جديدة 
فجر األربعاء الماضي  دمرت منزال على ساكنيه 
وذكر  بداخله   من كانوا  أرواح  حصدت  أن  بعد 
شهود عيان أن ما ال يقل عن أربعة أشخاص قتلوا 
تحت أنقاض المنزل الذي يتكون من طابقين... 
والــدور  الــزيــوت..   األرضــي منهما معمل لعصر 
الثاني هو المنزل الذي يأوي إليه صاحب المعمل 
المواطن الحضرمي مراد بن يسلم الذي كان أحد 
فان  مراقبين  وبحسب  الصاروخي  الهجوم  قتلى 
وادي العين ليس الوحيد الذي تحوم فوق سمائه 
لما  الصديقة   - األمريكية  الموت  طائرات  يوميا 
قليلة  أيام  قبل  قتل  إذ  الوفاق–  بحكومة  يسمى 
بمحافظة  خشامر   منطقة  في  أشخاص  خمسة 
حــضــرمــوت الــتــي أصــبــحــت  هــي األخـــرى حقل 

تجارب ألسلحة امريكا الفتاكة.
وعشرين  تسعة  الموافق  األربــعــاء  مساء  وفــي 
هجوما  األمريكية  المقاتالت  شنت  اغسطس 
صاروخيا أستهدف عدد من أبناء المنطقة بينهم 
جابر  علي  بن  سالم  المتضررين  جامع  خطيب 
وشقيقه الذي يعمل جنديا في شرطة المرور وليد 
على جابر وماتزال المنطقة )حتى كتابة التقرير( 
في ظل تحليق شبه متواصل لطائرات التجسس 
األمريكية في سماء المحافظات الجنوبية بغطاء 
القربي  بكر  أبو  الخارجية  وزيــر  عنه  عبر  رسمي 
من  الــنــوع  بــهــذا  حكومته  استعانة  أكــد  الـــذي 

السالح لمالحقة المواطنين وقتلهم بأكثر الطرق 
بشاعة ووحشية.

من  العديد  قطن  وادي  منطقة  شهدت  كما   
األبــريــاء  استهدفت  الــتــي  األمــريــكــيــة  الــغــارات 
بذريعة مالحقة ما يسمى القاعدة لتؤكد واشنطن 
بذلك تعاونها المطلق ودعمها الالمحدود لليمن 
والديمقراطية  الــحــريــة  وتــرســيــخ  تحقيق  حتى 
العملية  أمريكا  تسميه  ما  أو  واالستقرار  واألمــن 
يسمى  مــا  لمالحقة  الثنائية  الــعــالقــات  تعزيز 

القاعدة. 

وتنوعت  والفن  باألدب  الشعر  فيها  امتزج 
اإلبداعات في مختلف المجاالت الثقافية 
األستاذ  المكتبة  مدير  وألــقــى  والفكرية، 
فيها صنوف  أستعرض  ورو« كلمًة  »هشام 
يمارسه  الــذي  الفكري  واإلرهـــاب  اإلقــصــاء 
التهاميون  المبدعون  ضد  صنعاء«  »نظام 
بمحاولة  وفسرها  كثيرة  بوقائع  واستشهد 
الــومــضــات  كــل  مــن  األرض  ــذه  هـ تطهير 
ألن  تخبوا  لن  إنها  قــال:  والتي  التهامية، 
أرض تهامة والدة وستظل تنجب المبدعين 
وهم قادمين عبر هذا الملتقى ألدباء تهامة 
فــي ظل  الملتقى  إعــالن  ويــأتــي  الــشــبــاب، 
الصعد  مختلف  في  تهامة  تشهده  حــراك 
األمسية   فعاليات  مختلف  على  أثره  وظهر 
ــيــانــه الــخــتــامــي  ــالـــب الــمــلــتــقــى فـــي ب وطـ
المديريات  كــل  فــي  المحلية  المجالس 
الــخــاص  االســتــثــمــاري  الــبــرنــامــج  بتفعيل 
حقيقية  بصورة  المبدعين  ودعــم  بتنمية 
ومحلية كما طالب وزارتي الثقافة واإلعالم 
الثقافية  التنمية  في  مسؤوليتها  بتحمل 

وإبراز وتشجيع مبدعي وأدباء تهامة.
 كما طالبوا بحقهم في مساواة المؤسسات 
المؤسسات  من  بغيرها  تهامة  في  الثقافية 
ــبــوا بــإســقــاط  ــرى، وطــال ــ الــمــحــافــظــات األخـ
الشروط والتي أسموها باإلقصائية لالنتساب 
إلتحاد األدباء والكتاب التي منها "اإلصدار" 
وهو ما يعجز عنه الكثير من المبدعون، وهو 
رسالة  وجهوا  االتحاد كما  خارج  أبقاهم  ما 
لما  الفضائية  اليمن  قناة  إلــى  احتجاجية 
سوء  من  تهامة  من شعراء  المشاركون  لقيه 
أي  وجــود  عدم  من  ابتداًء  وتمييز  معاملة 
التحكيم  لجنة  في  الكبار  تهامة  شعراء  من 

وانتهاًء باالشتراط على أن المشاركة يجب 
الخوض  دون  بعينهم  شعراء  على  حصرها 
في معايير اختيار الشعراء وهو ما أدى الى 
انسحاب كافة شعراء تهامة من المسابقة 
كما قدموا رسالة احتجاج إلتحاد الشعراء 
تجاه  بمسؤوليته  قيامه  لعدم  الشعبيين 
تهامة  فــي  الشعبي  الشعر  فــي  النابغون 
بقية  فــي  قرنائهم  مــع  مساواتهم  وعـــدم 

المحافظات
شهدت  األمــســيــة  أن  بــالــذكــر  الــجــديــر 
مـــن مختلف  لــلــشــبــاب  ــوراً كــبــيــرا  ــضـ حـ
المديريات وهو ما فسره البعض أن جذوة 
كل  فــي  تستعر  بـــدأت  الثقافي  ــحــراك  ال
األستاذ  قــال  جهته  ومــن  تهامة،  مناطق 
خالد عايش: مكانة زبيد منذ األزل، وأنها 
سعود  آل  قــوات  قالعها-  -أمــام  تحطمت 
وذكــر  الــمــنــصــرم،  الــقــرن  عشرينات  فــي 
فــي هذه  فــي تهامة  يــجــري  مــا  عــايــش أن 

المرحلة بالتحديد بالتطهير العرقي.

دخلت   والعصي  بالهراوات  مسلحة  مجموعة 
بعد عشاء يوم االثنين ساحة التغيير على حين 
غرة من الشباب-على حد تعبيره-"،  وأضاف: 
الخيام واحدة  "ثم  باشرت االعتداء وتحطيم 

تلو االخرى".
أن   اعتبروا  التغيير  بساحة  الــثــورة  شباب 
كانت  الــربــاط  بشارع  وقعت  التي  األحـــداث 
بدفع من بعض القوى السياسية التي حزمت 
التسوية  إلــى  ــورة  ــث ال عــن  ورحــلــت  حقائبها 
السياسية كون الهجوم على خيام المعتصمين 
كان منظما، وتم في توقيتات محددة وأطلقت 
سياسية  قوى  اليوم  ترفعها  شعارات  ضدهم 

بعينها.

الهمجية  لــلــمــمــارســات  الــرافــضــة  المليونية 
المطبق  "الصمت  البيان  واستنكر  ألمريكا، 
أشالء  تــرى  وهــي  الــوفــاق  بحكومة  يسمى  لما 
يوم  كــل  تسفك  ودمــاءهــم  مقطعة  اليمنيين 
وهي المسؤول األول عن حماية البلد والدفاع 
عن سيادته" ، وأكد البيان "على استمرار حالة 
الذي  النظام  والدعوة إلسقاط  الثوري  الغليان 
زايد بدماء الشعب وسمح للمعتدين بارتكاب 

أسوأ المجازر بحقه".

مــســؤول  وصـــول  عــن  الصحيفة  كشفت  كــمــا   
عسكري امريكي وصفته بالكبير في زيارة خاطفة 
حيث  الماضية  األسابيع  خالل  العند  قاعدة  الى 
على  يغادرها  ان  قبل  ساعة  نصف  حوالي  مكث 

وجه السرعة  
 وكشفت الصحيفة أيضا  أن مطار عدن الدولي 
يستقبل بصورة شبه أسبوعية طائرة أمريكية خاصة 
تقوم بنقل أجهزة ومعدات يتم إيصالها الى قاعدة 
عمليات  غرفة  هناك  تتوفر  حيث  الجوية،  العند 
لرصد  األمريكية  العسكرية  للعمليات  تابعة  كبرى 

وتنفيذ الضربات الجوية.

وسط رفض شعبي واسع لتواجد ونشاط السفير األمريكي في اليمن

قصف الطيران األمريكي في اليمن يثير التساؤالت....!

السلطات اليمنية تطلب من البنتاقون تمديد فترة عمله في اليمن والسلطات األمريكية تعتزم على التمديد!

لقصف  طــيــار   ــدون  ب طائراتها  عبر  أمريكا  تقوم  لــمــاذا 
اليمن؟، وهل هؤالء الضحايا فعاًل من تنظيم  المدنيين في 
القاعدة؟، وهل صواريخ طيرانها تقصف األهداف بدقة أم 
لها  يحق  وهل  األهــداف؟،  تخطيء  للمدنيين  بقصفها  أنها 

مطاردة أحد في اليمن؟...
القتلى ال عالقة  البعض قد يستغرب خاصة وهو يشاهد 
بهذه  تقوم  أمريكا  إذاً  فلماذا  بالسياسة  وال  بالقاعدة  لهم 
في  عليها  الشعبي  السخط  من  تزايد  سوف  التي  األعمال 
اليمن وما مصلحتها ولماذا تتزايد الهجمات على اليمنيين 

في هذه المرحلة يوماً بعد يوم.
والحقيقة أننا عندما ننظر في القرآن الكريم وهو يخبرنا 

قال  أنهم كما  نعرف جيداً  والنصارى  اليهود  نفسيات  عن 
ان  دينكم  عن  يــردوكــم  حتى  يقاتلوكم  يــزالــون  ﴿وال  الله: 
استطاعوا﴾ وأنهم يهلكون الحرث والنسل، وألن أمريكا اآلن 
بعد أن أحست بالخطر الحقيقي وهي تشاهد أجندتها في 
تتجلى  تنامي صحوة شعبية كبيرة  تتساقط في ظل  اليمن 
لتحقيق  الثورة  استمرار  على  اإلصــرار  في  مدلوالتها  بعض 
أهدافها كاملة دون استثناء والنتائج التي تحققها الحملة 
إرباكاً  لها  سبب  ما  األمريكية  التدخالت  لرفض  المليونية 
خاصة وهذا التيار في تزايد مستمر وانتشار سريع وكبير، 
فهي تقوم بالقصف لترهب الشعب من جهة ولتركيعه من 
جهة أخرى، وهي تعلم علم يقين بأنهم لم يكونوا ضحاياها 

من القاعدة التي هي صناعتها ولكن األخطر هنا أنها تريد 
اليــزال  من  تجعل  أن  األبــريــاء  للمدنيين  قصفها  خــالل  من 
لديهم نخوة ووطنية وكرامة وغيرة وروح جهادية ينطلقون 
صناعتها  من  هي  التي  بالقاعدة  االلتحاق  إلى  وعي  بدون 
لكي يتم تصفيتهم من الداخل بعد انضمامهم الى القاعدة 
وهي تستغفلهم لقتلهم، ومن هنا يجب على أبناء الشعب 
أن  يحذروا  أن  الجنونية  وتصرفاتها  أمريكا  الساخطين على 
الوطنيين  بالثوار  االلتحاق  وعليهم  القاعدة  إلــى  ينجروا 

المستقلين الشرفاء.
ما  فــي  ومصلحتها  المدنيين  لقصف  متعمدة  هــي  إذاً 
تقوم به أيضاً أنها تمهد للدخول البري الى اليمن وإرهاب 

الشعب وتخويفه حتى ال يجرؤ أحد على مقاومتها فيتقبلون 
في  بــدأت  قد  به  تقوم  بما  اآلن  أنها  ننسى  ال  دخولها كما 

احتالل اليمن.
فهل عرف الشعب بأن أمريكا اآلن تحتل اليمن وأنها قد 
المارينز كل  جنود  اليه  تحشد  وهي  العند  على  استولت 
يوم بعد استيالئها على البحر فيعيد ترتيب نفسه ويقومون 
بالتنسيق مع بعض ورص الصفوف وتوثيق اإلخوة لمواجهة 

االحتالل األمريكي.
أم أنهم سيبقون متفرقين ليضربوا واحداً تلوا اآلخر فيهلك 

الجميع.
وقد دق ناقوس الخطر يا أبناء اليمن.....!

فرستاين  جيرالد  اليمن  في  األمريكي  السفير 
ينجح بالمهام الموكلة إليه من البنتاقون األمريكي 
الذي  الكبير  نشاطه  خالل  من  وذلــك  اليمن،  في 
التي ترجع  العليا  اليد  بأن يكون  اليمن  حققه في 
إليها األمور الهامه لتسيير الوضع اليمني كما تريد 
السلطات األمريكية، ومن خالل ما حققه فرستاين 
في  األمريكي  العسكري  »للتواجد  باهر  نجاح  من 
الغارات  ضمن  يندرج  والتي  اليمنية«  األراضــي 
على  األمريكية  الــطــائــرات  تشنها  الــتــي  الجوية 
القاعدة،  محاربة  بذريعة  اليمني  الشعب  أبناء 
بالوفاق  يسمى  ما  حكومة  من  وطلب  وبتخويل 
وكذلك  القربي،  الخارجية  وزيــر  بذلك  صرح  كما 
األمريكي  المارينز  من  لقوات  الملموس  التواجد 
العند وكذلك  اليمنية منها قاعدة  القواعد  داخل 
تنتهك  بشكل  صنعاء  العاصمة  قلب  في  التواجد 
الكبير  نشاطه  وكــذلــك  اليمنية،  الــســيــادة  فيه 
اليمنيين  المسؤولين  أغــلــب  مــع  وإجــتــمــاعــاتــه 

وصناع القرار في البالد من مشائخ وأعيان وغيرهم 
وظهوره وكأنه شيخ مشائخ اليمن!

لهذا وكما نقلت صحيفة الوسط اليمنية اليوم 
عن مصادر موثوقة إن السلطات األمريكية تسعى 
بصنعاء  األمــريــكــي  السفير  عمل  فــتــرة  لتمديد 
»جيرالد إم. فايرستاين« الذي قاربت فترة عملة 
أواخر  عملة  فترة  انتهاء  والمتوقع  االنتهاء  على 

سبتمبر الجاري.
حرص  أسمته  ما  إلــى  السبب  المصادر  وعــزت 
السلطات األمريكية على أن يستكمل سفيرها فاير 
ستان متابعة تنفيذ ما تسمى بالمبادرة الخليجية 
توقيعها  فــي  الرئيسين  الالعبين  أحــد  باعتباره 
اليمني  الملف  للتعامل مع  الكافية  الخبرة  ولديه 

الساخن!
وبالرغم من أن هناك رفض شعبي كبير لنشاط 
السفير االمريكي في اليمن من قبل شرائح كثيره 

من المجتمع اليمني

التمديد  إن مسألة  "للوسط"  المصادر  تؤكد 
على  بــنــاًء  جــاءت  بصنعاء  األمريكي  للسفير 

طلب يمني! 
ُيذكر بأن السفير األمريكي جيرالد إم. فايرستاين 
قدم أوراق اعتماده للرئيس اليمني السابق بتأريخ 
وزير  نائب  تسلم  أن  بعد  2010م  25 سبتمبر عام 
نسخة من  مثنى حسن  علي  الدكتور   - الخارجية 
كسفير  فايرستاين،  جيرالد  السيد  اعتماد  أوراق 
ومفوض فوق العادة للواليات المتحدة األمريكية 

لدى اليمن. 
اليمين  فــايــرســتــايــن  إم.  ــد  جــيــرال أدى  كــمــا 
األمريكية  المتحدة  للواليات  كسفيرا  الدستوري 
اليمن بتاريخ 17 سبتمبر 2010، وقبل تعينه  لدى 
سفيراً لدى اليمن، شغل فايرستاين منصب نائب 

السفير في إسالم أباد في باكستان.
التحق  فرستاين:  فيها  عمل  التي  الــمــجــاالت 
السفير فايرستاين، والمتخصص في شؤون الشرق 

األدنى وجنوب آسيا، بالسلك الدبلوماسي في شهر 
يونيو عام 1975؛ كما خدم في ثمان سفارات في 
عدة دول هي: إسالم أباد ) 1976- 1978( وتونس 
) 1983- 1985( والرياض ) 1985- 1987( وبيشاور 
)1989- 1992( ومسقط ) 1995- 1998( وأورشليم ) 
1998- 2001( وبيروت ) 2003- 2004( وإسالم أباد 

 .)2010 -2008(
منصب  واشنطن  فــي  فايرستاين  شغل  كما 
الرئيسي  ــنــائــب  وال الــمــنــســق  مــســاعــد  نــائــب 
ــؤون مكافحة  شــ لــبــرامــج  الــمــنــســق  لــمــســاعــد 
وقبل   .2008 إلــى   2006 مــن  وذلـــك  ــاب  ــ اإلره
النيبال  بشؤون  مختص  كمسؤول  خدم  ذلك، 
نائب  منصب  شغل  كما  ومــصــر.  وبــاكــســتــان 
المدير في مكتب شؤون شبه الجزيرة العربية؛ 
وأفغانستان  باكستان  شــؤون  لمكتب  ومــديــراً 
وبــنــجــالديــش. وخـــدم أيــضــاً كــمــديــراً لمكتب 

الشؤون اإلقليمية في مكتب الشرق األدنى.

ناصر جبران
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ما أكثر األكاذيب واالفتراءات التي تكال ضدنا والتي يثبت بطالنها 
نطلب  وتارة  بالقوة!!  الناس  على  ثقافتنا  نفرض  فتارة  القريب  العاجل 
تعهدات من المصلين بعدم الضم والتأمين!! وتارة نقتل على األغاني!! 
وتارة  الكريم!!  القرآن  نــدوس  وتــارة  البنطلون!!  لبس  على  نقتل  وتــارة 
نختطف األطفال بالقوة للمشاركة في المراكز الصيفية!! وأخيرا ـ وربما 
خلفية  على  تعز  محافظة  أبناء  من  مواطن  بقتل  اتهامنا  ـ  بآخرا  ليس 

التجسس ألمريكا وإسرائيل!! 
ولتوضيح مالبسات ما ذكر فقد قتل المذكور في منطقة )آل ابو قنه( 
ويعتدون  يقاتلوننا  ومنها  اإلصالح  ميليشيات حزب  تتبع  مناطق  وهي 
يربط  الذي  الطريق  في  ألصحابنا  لنصب كمائن  منها  وينطلقون  علينا 

األهنوم بمنطقة عذر . 

إن الجميع يعرف أخالقنا وقيمنا في السلم والحرب سواء مع أسرى 
كانوا يقاتلوننا وليس يتجسسون فحسب أو مع غيرهم من األعداء الذين 

يواجهونا. 
الهدف من وراء هذه األكاذيب هو تشويهنا وتشويه مصداقيتنا  إن 
وأخالقنا التي مثلت دافعا قويا لدى الكثيرين من أبناء الوطن والذين 
وعلماء  وأكاديميين  مشائخ  مــن  بالمئات  صعده  محافظة  يـــزورون 
وأباطيل  أكاذيب  من  يسمعون  ما  خالف  ويــرون  وسياسين  ومثقفين 
 / الشيخ  رأسهم  على  مــأرب  قبيلة  أبناء  من  المشائخي  الوفد  آخرهم 

المشن والشاعر القدير أحمد المنيعي . 
إننا نطالب اليوم بتحقيق صادق وشفاف في كل اإلدعاءات الكاذبة 
وال نطالب بعد كشف الحقيقة كما يحصل في أحداث سابقة السكوت 

والصمت بل نطالب بفضح الكاذبين والمفترين . 
ونؤكد أن الفشل السياسي واألمني والعسكري الذريع لن تغطية هذه 
واالجتماعي  الشعبي  حضورنا  وأن  بلغت  مهما  واالفتراءات  األكاذيب 
تعيشه  وما  ومبادئنا  وقيمنا  بأخالقنا  الكاملة  المعرفة  تعمده  حضور 

مناطقنا من أمن واستقرار ال يوجد في مناطق آخرى . 
وقد اتضح يومنا هذا أحد أهداف هذا اإلفتراء الكاذب ما يجري حاليا 
في محافظة تعز من عدوان ال مبرر له على شباب الثورة والمعتصمين 
بحتة  أهداف سياسية  التضليل  وراء هذا  أن  يؤكد  ما  وهو  الساحة  في 
السياسية  الساحة  من  والشريفة  النظيفة  القوى  إقصاء كل  إلى  تسعى 

اليمنية .

يقابله طلب تمديد للسفير وتحويل قاعدة العند لمهبط طائراتها!

* الناطق الرسمي للمكتب اإلعالمي للسيد/ عبدالملك بدرالدين الحوثي

ما أكثر األكاذيب 

 واالفتراءت!

عالم  في  الوحيدة  هي  األمريكية  المتحدة  الواليات 
بمنتجاتها  العربية  البلدان  تغطي  والصناعات  االبــداع 
ينتهي  أن  فما  للشعوب؛  والمهلكة  المبيدة  وصناعاتها 
كـ:  السابقة   فالمنتجات  جديد  انتاج  وجــاء  إال  انتاج 
وغيرها،  والتفجيرات  والقرصنة  والــقــاعــدة  ــاب  اإلرهـ
يبدو أن تاريخ انتاجها قد انتهى أو أن هذه المنتجات 

أصبحت غير مرغوبة لدى األمريكيين وعمالئهم. 
ففي اليمن ومع التدخل االمريكي المباشر في شؤون 
األمريكية  الطائرات  ترتكبها  التي  المجازر  ومع  البلد 
والتفجيرات التي تعملها المخابرات األمريكية  تتحفنا 
الذي  الجديد  البعبع  بهذا  اليمن  في  وعمالئها  أمريكا 
اليمن،  في  أمريكا  مرتزقة  وينفذه  واشنطن  في  صنع 

وقد استهدف هذا المنتج الجديد عدد من القيادات 
كما  مجهولة  مسلحة  عــصــابــات  بــواســطــة  العسكرية 

يدعون وإال فاألمر واضح كوضوح الشمس..
محاولة  من  الماضي  االسبوع  في  حدث  ما  وأخيرا   
الغتيال الدكتور ياسين سعيد نعمان يقف خلفها أمريكا 

ومن لف لّفها سواء حكومة الوفاق أو أي كان. 
أمريكا  من  ألنفسهم  ينتبهوا  أن  أمريكا  عمالء  على 
عمالئها  أن  ترى  أو  عمالئها  من  تستغني  عندما  ألنها 
منهم  تتخلص  أن  تحاول  فإنها  شيء  بأيديهم  يعد  لم 
الشعب  أن  يدركوا جيدا  أن  أيضا  وعليهم  بأي طريقة، 
أصبح  الشعب  سابقا   عرفوه  الــذي  الشعب  ذلك  ليس 
اآلن واعيا وفاهما من أين يأتي الخطر ومنتبها ومتيقظًا.      

يا للعجب انظروا إلى أين أصبحت األوضاع 
من  والتغاضي  السكوت  سيما  ال  اليمن  في 
طائرات  به  تقوم  عما  المبادرة  حكومة  قبل 
لدمائهم  وسفك  لليمنيين  قتل  من  أمريكا 
السكوت والتغاضي نرى حكومة  وأمام هذه 
أمريكا  من  تطالب  األيــام  هذه  في  المبادرة 
فايرستاين  فترة عمل سفيرها جيرالد  تمديد 

يهودي...
األصل بعد أن انتهت فتره عمله.. وكذلك 
قاعدة  إلــى  العسكرية  العند  قاعدة  تحويل 
لم  التي  الحربية  لطائراتها  ومهبط  أمريكية 
تحلق  وهــي  السنة  يــقــارب  مــا  منذ  تتوقف 
فوق األجواء اليمنية وتقتل اليمنيين بذريعة 
وفي  بالقاعدة  يسمى  ما  تنظيمها  مــطــاردة 
أبين  إلــى  الــيــهــودي  السفير  زيـــارة  المقابل 
القاعدة  تنظيمهم  قيادات  باللقاء  اقتصرت 
ينقلوهم  لكي  أمتعتهم  يشدوا  بان  وإبالغهم 

إلى سوريا .. 
المجرم  ــواء  ــل ال زيـــارة  وكــذلــك 
صفقة  لعقد  للقطر  محسن  علي 
التكفيريين  تجنيد  وهــي  معهم 
ــفــيــيــن في  والـــوهـــابـــيـــيـــن والــســل
مدرع  ــى  األول الفرقة  معسكرات 
ــا  ــــى ســوري ــن ثـــم إرســـالـــهـــم إل ومــ
بــالــتــنــســيــق مـــع ســفــيــر أمــريــكــا 

والنظام السعودي .. 
رسمية  مكاتب  فتح  عــن  تغاضوا  وكــذلــك 
لــالســتــخــبــارات األمـــريـــكـــيـــة فـــي عــواصــم 
طبيعي  أمر  كله  وهــذا  اليمنية  المحافظات 
أهم شيء التدخل اإليراني الذي ال وجود له 
أما أمريكا تعمل ما تريد تقتل وتنتهك وتسفك 

الدماء وتحتل البالد هذا شيء طبيعي .. 
من  هي  اإليرانية  الطائرات  أن  لو  فكيف 
اليمنيين كما  وتقتل  اليمنية  األجواء  تنتهك 

تعمل طائرات أمريكا؟
ولشفنا  مغاير  الــمــوقــف  لــرأيــنــا 
اإلصــالح  وحـــزب  الــنــفــاق  حكومة 
العمالء يسارعون في  وغيرهم من 
إيران  ضد  موقف  وابدأ  االستنكار 
لم  تعمله  ــا  وم أمــريــكــا  أمـــام  لكن 
يسارعون  بل  موقف  أي  لهم  نرى 
واألحـــرار من  الــثــوار  فــي مهاجمه 
ضدها  ويتحركون  أمريكا  إجــرام  يستنكرون 

وينعتوهم بعمالء إيران..
التي  الشعبية  الــثــورة  ظــل  فــي  وهــذا كله 
ــنــظــام الــظــالــم  خــرجــت تــطــالــب بــإســقــاط ال
والعميل وتسقط الهيمنة األمريكية السعودية 

على اليمن .. 
فهل سيرضى اليمنيون بالحلول والمسارات 

التي فرضتها أمريكا والسعودية ؟ 
مهب  فــي  اليمن  يصبح  ان  نتاجها  وهــذا 

الريح وأمام هيمنه واستعمار أمريكي وينزلق 
األمريكية  والــمــؤامــرات  الفتن  مستنقع  في 
فرضتها  التي  والفرضيات  المسارات  فكل 
أمريكا على الثورة لم تجلب لليمن ولليمنيين 
إال كل الويالت والمشاكل .. فالثورة الشعبية 
والــعــمــالء  الــظــلــمــة  بــإســقــاط  كــانــت كفيله 

والمشاريع االستعمارية على البلد .. 
وأمام هذا كله على الشعب اليمني التيقظ 
المسؤول  والتحرك  والــحــذر  الحيطة  واخــذ 
ليكن  الكريم  الــقــران  منهجية  على  والــجــاد 
السند والمنهج لبداية االنطالقة والتحرك في 
الثورة الشعبية بكل قوة وعزيمة حتى إسقاط 
العدو  نسجها  الذي  المؤامرات  وكل  النظام 
حاول  الــذي  الشعبية  الثورة  على  األمريكي 
من خاللها المحافظة على النظام الذي بناه 
طيلة 33 عاما الن سقوط النظام معناه سقوط 

مشاريع أمريكا التآمرية على اليمن ..

U.S.A االغتياالت إنتاج جديد صنع في

عن الديكتاتور العجوز .. 

ناصر وابل

محمد عبدالسالم*

يمألني  أيضاً،  واألســى   ، بالسالم  غامر  شعور 
متبادلة  ثنائية  ــث  احــادي بــتــأثــر  ارقـــب  ــي  وانـ
امين  اآلنسي  عبدالوهاب  االستاذ  بين  هامسة 
القانون  وأستاذ  لإلصالح  اليمني  التجمع  عام 
الحوثيين  ممثل  الدين،  شرف  احمد  الدكتور 
ــحــوار خـــالل هـــذا الــشــهــر والــيــوم  فــي لجنة ال
شرف  من  االنسي  ويستفسر  نتناقش  بالذات. 
وجهه  بقسمات  رأسه  ويهز  له  ويستمع  الدين 
شــرف  ــرى  وتـ  ، مــوافــقــاً  التقاطيع  المتسامح 
بلطف وهو يوضح  األنسي  بذراع  الدين يمسك 
وترى شرف  ما،  مفهوم  قانوني حول  تفسير  له 
يطرحها  ما  لمداخلة  مــؤيــداً  رأســه  يهز  الدين 

األنسي.
هذا  يتركه  واالســى  واإلحترام  باألبوية  شعور 
المشهد بين أخوين يمنيين مسلمين يختلفان 
من  بالقرب  يجلسان  ذلك  ورغــم  المذهب  في 
اآلخــريــن  مــع  ليرسمان  وتــفــاهــم  بــهــدوء  بعض 

مالمح اليمن الجديد.
هكذا  معاً  يجلسان  ال  لــمــاذا  لنفسي،  قلت 
دماء  ليحقنا  أخــوي  ثنائي  حــوار  في  يتناقشان 
من  الميدان  في  المتقاتلين  وإخواننا  ابنائنا 

الطرفين.
للدكتور  قلت  اجتماعنا،  إنتهاء  بعد  اليوم 
تلك  برؤيتهما على  تأثرت  أن  بعد  الدين  شرف 

الشاكلة وعلى نحو بالغ: ليش ما تجربوا تقيلوا 
وتتناقشوا وتتفقوا مع بعض كيمنيين ، كما كان 
يفعل األولون رغم اختالف مذاهبهم، وبالتأكيد 

سيحل السالم االجتماعي في بلدنا كما كان.
وإبتسامته  الــديــن  شــرف  الــدكــتــور  علي  رد 
وبصوته  كعادته  وجهه  على  مرسومة  الهادئة 

الخفيض: )ما يرضوش(.
مجرد  لكنها  مني  ســاذجــة  فــكــرة  تــكــون  قــد 
بــدعــوة، األنــســي  يــتــطــوع  خــاطــرة، مــن منكم 
بوقف  تسهمون  فربما  للمقايل  الدين،  وشرف 

بناء المقابر،
وجزاكم الله الف خير،،، محبتي .

أمل الباشا ولتكن مقايل ال مقابر!

التي  العقيمة  خطاباته  سماع  احب  يوماً  اكن  لم 
تدل على أزمة الذهنية السياسية اليمنية في أغرب 
الزمالء قررت  اليوم وبدافع من احد  أطوارها، لكن 
بعد  العجوز  الديكتاتور  لما سيقوله هذا  استمع  أن 
والهالة  والتصفيق  والتاريخ  المجد  عنه  انحسر  ان 
الماضي  ركــام  من  شــيء  اصبح  ان  بعد  العجائبية، 
سنقرأه في كتب الصف ال بناءنا الصغار، لنقول .. 

هذا الديكتاتور العجيب قتلنا . 
السياسي  فصامه  ــازال  ومـ يهمد،  ال  الــرجــل  لكن 
يستعمر عقولنا الصغيرة، فالمضحك أنه مازال حتى 
اللحظة يعاني من فقدان ذاكرة جزئي، فهو يقفز على 
أحداث ثورة الـ 11 فبراير، يقفز على هتاف الشباب 
الجنوب  إلى  الشمال  أقصى  من  واألرامــل  والجياع 
عهد  على  الستار  وبإسدال  بالرحيل،  إياه  مطالبين 
عهد  اليمن،  في  مــرت  التي  العهود  ابشع  من  هو 
واإلخفاء  والتصفيات  والفتن،  الداخلي،  االحتراب 
القسري، عهد الالدولة  والالقانون والالعدالة، لكن 
متقوقعاً  الماضي  في  يعيش  مازال  يتغير  لم  الرجل 
على نفسه، وعلى بطانته التي لألسف مازالت تخلق 
العيش  عهد  والنبوغ،  والتفرد  العظمة  وهم  لديه 

على رؤوس الثعابين.
و  االثنين  يــوم  تجلت  الغريب  الفصام  من  حالة 
في أكثر من مناسبة، اليد التي تحب التلويح، اليد 
التي تريد أن تقول ما زلت هنا، اليد السوداء التي 
قتلت وأخفت ، لكن يبدوا أن هذه اليد التي بسطت 
لوال  أنه  تدرك  لم  طويلة  لعهود  رقابنا  على  جنونها 
المبادرة  فرضت  التي  والدولية  االقليمية  االطــراف 
احدى  في  اآلن  مقيدة  اليد  تلك  لكانت  الخليجية 
سجون حجة لكنها مفارقة الثورة اليمنية، وصراعات 
ما وصلنا  إلى  اوصلتنا  التي  التقليدية  القوى  مراكز 

إليه والتي سندفع حياتنا ثمنا لمفارقاتها .
يمن  بأن  اآلن  حتى  يقتنع  لم  العجوز  الديكتاتور 
األحــد  الــواحــد  الــفــرد  يمن  بغير رجــعــة،  ولــى  صالح 
األوحـــد  ــحــزب  ال يــمــن  شـــيء،  عــلــى كــل  المسيطر 
المواطنة  يمن   ، الحياة  وفي  الوظائف  في  المتفرد 
دماء  من  تشكل  صالح  بال  يمن  وأن  الالمتساوية، 
عليه  وأن  الطيبة،  األرض  امــتــداد  على  الــشــهــداء 
حوله  احتشد  مهما  وحيد  رجل  بأنه  اآلن  يقتنع  أن 
له  تعزف  مازالت  التي  الصغيرة  واألبــواق  المطبلون 
تركتها  التي  الثقيلة  التركة  وأن  الماضي  وتــر  على 

ستزول ما بقي انسان على هذه األرض.

بشرى المقطري

علي القحوم

سكوت وتغاضي رسمي وحزبي لما تقوم به أمريكا في اليمن .. 

ا ضد الجرائم األمريكية«
ً
شاركونا في الحملة المليونية... »مع


