
رصدت  الماضي   األثنين  صباح 
ط���ائ���رة م���ن ن��وع��ي��ة ال��زن��ان��ة وه��ي 
فوق  قريبة  ارت��ف��اع��ات  ف��ي  تحلق 
وكذلك  وضواحيها،  صعدة  مدينة 
الطائرة  وعمران،  حجة  مناطق  في 
االستطالعية تم رصدها  وتصويرها 
محافظة  م��ج��ال  دخ��ول��ه��ا  أث���ن���اء 
ال���ج���وف م���ن ال��ج��ه��ة ال��ج��ن��وب��ي��ة 

الغربية،  الشمالية  ال��ى  الشرقية 
واألربعين  والتاسعة  السابعة  عند 
دقيقة صباحا،على ارتفاع بلغ ثالثة 
ووصلت  م��ت��ر،  وخمسمائة  آالف 
أج��واء صعدة من جهة جنوب  إلى 
الثامنة  ال��س��اع��ة  ال��م��دي��ن��ة  ش���رق 
ب��ارت��ف��اع خمسة  دق���ائ���ق،  وع��ش��ر 
وط��اف��ت  م��ت��ر،  وخمسمائة  آالف 

ع��ل��ى م��ن��اط��ق ن��ش��ور إل����ى ح���دود 
مطرة شماال، وعنم بني معاذ غرباً، 

والعبدين صعدة جنوبا.
دورات،  خمس  الطائرة  وحلقت 
م��ن ج��ه��ة جنوب  ت��خ��رج  أن  ق��ب��ل 
شرق صعدة عند الثامنة والنصف 

ص��ب��اح��ا، 
ف�����ي�����م�����ا 

الماضي  األرب��ع��اء   صباح  أقدمت 
اإلص���الح  ل��ح��زب  ت��اب��ع��ة  مليشيات 
خليج  ساحة  ف��ي  إب  محافظة  ف��ي 
وإشهار  والشتم  باالعتداء  الحرية 
شباب  مشرف  على  الناري  السالح 
)ف��اي��ز  إب   محافظة  ف��ي  ال��ص��م��ود 
الغيثي(، وذلك على خلفية  مسيرة 

الصمود  نظمها شباب  التي  الثالثاء 
مع بقية الشباب في الساحة، والتي 
مستمرون  أنهم  فيها  الشباب  أكد 
في الثورة حتى تحقيق أهدافها وفي 
مقدمتها رفض التدخالت األمريكية 
والوصول  اليمنية  السيادة  وانتهاك 
يتعايش  حديثة  مدنية  دول���ة  إل��ى 
عسكرة  ع��ن  ب��ع��ي��داً  الجميع  فيها 
ال���ث���ورة، راف��ع��ي��ن شعار  وم��ش��ي��خ��ة 

»الشعب يريد إسقاط النظام« الذي 
أزعج مليشيات الحكام الجدد.

ال��ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن ش��ب��اب ح��زب 
اإلصالح قد رفعوا خيامهم من الساحة، 
كما يشار بأن االعتداء ليس األول من 
الثوار  إرادة  لكسر  محاولة  في  نوعه 
وفرض بنود المبادرة الخليجية، وعليه 
الكامل مع شباب  تضامننا  نعلن  فإننا 

إب،  س���اح���ة 

الزعيم الروحي  للمبادرة الخليجية  الرئيس األمريكي 
يقضي  تنفيذاً  أم��راً  الماضي   األرب��ع��اء  أوب��ام��ا( أص��در   (
أموال  تجميد  صالحية  األمريكية  الخزانة  وزارة  بمنح 
في  السياسي   االنتقال  عملية  تطبيق  يعيق  من  كل 

اليمن الذي يتم برعاية اإلدارة األمريكية حسب قوله.
في  الحق  المتحدة  ال��والي��ات  يعطي  ال��ق��رار  أن  كما 
التحول  لعملية  م��ع��رق��اًل  تعتبره  م��ن  أم���وال  تجميد 

السياسي المدعومة من واشنطن.
ويستهدف هذا األمر الذي أصدره أوباما أعضاًء في 
الحكومة اليمنية وآخرين طبقاً لوثيقة صدرت من قبل 
التي  الهيئات  أو  األس��م��اء  تتضمن  لم  األبيض  البيت 
اليمن طبقاً  التحول في  أو تحاول إعاقة عجلة  عرقلت 

لتقرير أوردته وكالة رويترز باللغة االنجليزية.
بالقول:  القرار  هذا  على  علقت  شبابية  ثورية  قوى   

بأنه  عندما  يغالط نفسه ولم يدرك  الرئيس األمريكي  
والثورة  والتضحية  البذل  ساحات  إلى  اليمنيون  خرج 
الفاسد  النظام  وراء  يقف  من  أن  على جهل  يكونوا  لم 
اإلدارة  هي  وبعدها  الخليجية  المبادرة  قبل  العميل 
الليل  في  يعمل  ال��ذي  صنعاء  في  وسفيرها  األمريكية 
وفي النهار على ضرب وحدة الشعب اليمني وتجهيله 
المبادرة  جاءت  وهل  األمريكيين،  عمالء  عبر  وإفقاره 

وعليه  إنتاجه،  وإعادة  النظام  إلنقاذ  إال  السعوأمريكية 
فإن الثورة على هذا النظام تعني قبل كل شيء الثورة 
مصادرة  على  تعمل  التي  األمريكية  التدخالت  على 
إرادة اليمنيين وإيصال عمالئها إلى سدة الحكم ومراكز 

القرار.
وعندما يتحدث السفير األمريكي  ورئيسه  أوباما عن 

في قيامه بهيكلة الجيش 

 خرج شباب الثورة  بمدينة ذمار الثالثاء الماضي  
استمرارهم  مؤكدين  في مسيرة جماهيرية حاشدة 
حلول،   بأنصاف  يقبلوا  ول��ن  ال��ث��وري،  الخيار  ف��ي 
أهداف  تحقيق  حتى  ثورتهم  في  مستمرون  وأنهم 
الثورة التي خرجوا من أجلها وفي مقدمتها تحقيق 
والحريات  الحقوق  تكفل  التي  المدنية  ال��دول��ة  
لجميع أبناء الشعب بعيدا عن االقصاء والتهميش 

ورفض اآلخ��ر،   المسيرة التي حملت عنوان )ثورة 
بال حدود( جابت العديد من شوارع المدينة، كما 
أشار الثوار بأن ثورتهم لن تنسيهم القضايا األساسية 
الكامل  تضامنهم  أعلنوا  كما  اإلسالمية،  ألمتهم 
الطعام  عن  المضربين  الفلسطينيين  األس��رى  مع 

واستنكروا صمت الدول اإلسالمية وزعمائها . 

طالب كلية  نصب  وجريئة  عالية  ثورية   ٍ بروح   
ثالث  الماضي  الثالثاء  الموازي(  )نظام  الهندسة 
الجامعة  رئاسة  أمام  الجامعي  الحرم  خيام داخل 
يتم  حتى  التصعيد  في  استمرارهم  على  تأكيداً 
االستجابة لمطالبهم، بعد أن ضاقت بهم الساحات 
يثقل  الذي  الموازي  النظام  بإلغاء رسوم  مطالبين 

بأن  الثورة  شباب  وأكد  الجامعي،  الطالب  كاهل 
شرعية  ال  وأن  ال��ث��ورة،  م��ن  مستمدة  شرعيتهم 
غيرها، وأنهم مستمرون بعزيمة ال تلين في فعلهم 
العسكر، والمضي قدًما  الثوري حتى إسقاط حكم 
حاولت  وإن  الشبابية  الثورة  أه��داف  تحقيق  في 

التقليدية  ال��ق��وى  ب��ع��ض 

ف���ي خ���ط���وة ت��ص��ع��ي��دي��ة اع��ت��ص��م  
األيتام   الماضي  طالب دار  الثالثاء 
وقطعوا طريق شارع تعز  في محاولة 
الجهات  إلى  صوتهم  إليصال  منهم 
ناشدوها،  ما  كثيراً  التي  المختصة 
شاكين ظروفهم المعيشية المتردية 
ال���دار، وع���دم ص��رف حقوقهم  ف��ي 
ال��م��س��ل��وب��ة م����ن م���الب���س وب��ع��ض 

وعسكرة  المعيشية  المستلزمات 
السن  تحت  طالب   1000 م��ن  أكثر 

القانوني من زمالئهم.
ما يسمى  الطالب رئيس  ناشد  وقد 
ب��إخ��راج  ي��ق��وم  ب��أن  ال��وف��اق  بحكومة 
زم��الئ��ه��م ال��ت��ي ت��ح��ت��ج��زه��م ال��ف��رق��ة 
إدارة  الكاملة  المسئولية  محملين 
يتبعونها  التي  العاصمة  وأمانة  ال��دار 

يتبعون  ك��ان��وا  عندما  أنهم  منوهين 
من  أفضل  حالهم  ك��ان  التربية  وزارة 
ه��ذا ال��ح��ال، وق��د ط��ال��ب ط��الب دار 
الداخلية  البيئة  تهيئة  بإعادة  األيتام 
لدار األيتام وتنشيط البرامج واألنشطة 
والصناعي  التقني  المعهد  واستعادة 

وتطوير  لأليتام 
الخطط  وتقييم 

-|  تتمات | ص3 |-{-|  تتمات | ص3 |-{

-|  تتمات | ص3 |-{

-|  تتمات | ص3 |-{

-|  تتمات | ص3 |-{

-|  تتمات | ص3 |-{
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عن  بعيًدا  شعبي  إطار  في  ذلك  يتم  أن  على  والحرص  السلمية  واالعتصامات  والتحرك  التظاهر  استمرار   
الحزبية والطائفية والمذهبية حتى إسقاط النظام. 

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

بواسطة  النظام  مع  التحاور  أو  الثائر  الشباب  مطالب  على  االلتفاف  أشكال  من  شكل  إدانة كل   
السفارات األجنبية. 

 رفض أي وساطة ال تفضي إلى رحيل فوري للنظام ورموز فساده وتلبي كل مطالب الشعب اليمني. 
 ضرورة التصعيد بما يضمن المزيد من االحتجاجات لفرض الضغط على النظام وبطريقة 

سلمية وحضارية. 
 رفض التدخل األمريكي واألجنبي المساند للنظام والمساعد على إطالة بقائه في الحكم. 
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تصدرها حركة شباب الصمود  في ساحة التغيير بصنعاء

 -|- من أحب الحياة عاش ذليال -|-

أسبوعية -|- توعوية -|-

طائرة استطالعية أمريكية تحلق في أجواء محافظة 
صعدة، وأنصار الله يرصدون تحركاتها

صعدة : مسيرة جماهيرية حاشدة ترفض  انتهاك أجواء صعدة بتحليق طائرة الزنانة األمريكية فيها

ذم������������������������������������ار:  ث��������������������������ورة ب����������������ال ح����������������دود 

طالب قسم الهندسة )نظام الموازي(ينصبون الخيام 
داخل الجامعة مطالبين بإلغاء الرسوم

طالب دار األيتام يقطعون خط شارع تعز احتجاجاً على وضعهم المأساوي 

 الخطاب التحريضي والشحن الطائفي واالعتداء على الساحات والمسيرات وبث اإلشاعات لن يثنينا عن الخيار الثوري  

محافظة إب: بعد اخالئهم الساحة مليشيات اإلصالح تعتدي على مشرف شباب الصمود

التوعية الثورية | خاص

 في محاولة مفضوحة ومكشوفة:

 الزعيم الروحي للمبادرة الخليجية يهدد ويصدر أوامره بتجميد  أموال من  يعيق العملية السياسية األمريكية في اليمن 

الثورة جاءت من أجل إسقاط الوصاية ومن أجل التحرر من االستعمار السياسي والعسكري

المتواصلة  لالنتهاكات  رف��ض��اً     
لألجواء  األمريكي  الطيران  قبل  من 
تظاهرية  مسيرة  خ��رج��ت  اليمنية 
ح���اش���دة ص��ب��اح ال��ث��الث��اء ال��م��اض��ي 
وذل���ك ب��ع��د ي���وم واح���د م��ن تحليق 
ط���ائ���رة ال���زم���ان���ة األم���ري���ك���ي���ة  في 
والتي  الحاشدة،   المسيرة  أجوائها،  
ج��اب��ت ال��ع��دي��د  ش�����وارع )م��دي��ن��ة 
ص��ع��دة(  أع���ادت  ل��ألذه��ان  الزخم 
ال��ث��وري ل��ألي��ام األول���ى م��ن ال��ث��ورة، 
وال���ت���ي ت���ق���اط���رت ال��ج��م��اه��ي��ر من 
م��خ��ت��ل��ف م���دي���ري���ات ال��م��ح��اف��ظ��ة، 
رافعة الصرخات المدوية، وقدم في 

وإنشادية  شعرية  ف��ق��رات  المسيرة 
الثورة  أن  أك��دت  خطابية  وكلمات 
سواها  وم��ا  الشعب،  خيار  زال��ت  ما 
ال يمكن أن يحقق أي نتيجة وأن ما 
السيادة  في  التفريط  هو  الثورة  عدا 
المتواصلة  باالنتهاكات  وال��ق��ب��ول 

التي تصل إلى حد قتل اليمنيين.
ال��ذي  المسيرة  بيان  ذل��ك  وت��ال     
وبتضحيات  الشعبية  بالثورة  أش��اد 
اليمني  الشعب  أبناء  ودع��ا  أبنائها، 
إل���ى االص��ط��ف��اف ض���د ال��ت��دخ��الت 
األم��ن  تهدد  باتت  التي  األمريكية 
واالستقرار وتقوض السيادة الوطنية، 

و جاء فيه:
أيها اإلخوة األعزاء :

ف���ي ن��ه��ج ال���ث���ورة     اس���ت���م���راراً 
الشعبية الصامدة وغضباً واستنكاراً 
وب��ح��راً  ب���راً  األمريكية  لالنتهاكات 
األوفياء  أيها  خرجتم  وإنساناً  وج��واً 
أي��ه��ا األح�����رار ف��ي ه���ذه ال��م��ظ��اه��رة 
ال���ح���اش���دة ال��م��ع��ب��رة ع���ن رف��ض��ك��م 
وس��خ��ط��ك��م ال��ك��ب��ي��ر ل��ل��ت��دخ��الت 
من  أمريكا  تمارسه  وم��ا  األمريكية 
أي  دون  لليمنيين  وق��ت��ل  هيمنة 

م��ب��رر س��وى 
ادع���������اءات 
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هل بدأ احتالل اليمن؟
ارتهان  نتيجة  اليمن  في  األجنبية  التدخالت  تزايدت   
للخارج،  السلطة  مقاليد  على  المسيطرة  السياسية  القوى 
األمريكي  السفير  تصريحات  عند  التدخالت  تتوقف  ولم 
"جيرلد فاير ستاين" حول قضايا تهم الشارع اليمني وحده، 
أو عندما نصت عليه المبادرة الخليجية � التي سرقت ثورة 
اليمن � فيما أوكلت أمور البلد إلى الغرب إذ أرجعت هيكلة 
أسندت  فيما  األمريكية  المتحدة  ال��والي��ات  إل��ى  الجيش 
مهمة إعادة صياغة الدستور إلى جمهورية فرنسا وأوعزت 
األمر  تعدى  بل  األورب��ي،  االتحاد  إلى دول  الحوار  بمتابعة 
من  استعداداً  أكثر  أن��ه  أثبت  ه��ادي  الرئيس  أن  إذ  ذل��ك؛ 
سلفه صالح "سيء الذكر" للموافقة على التواجد األمريكي 
والغارات والهجمات األمريكية طبقاً لتصريحات مسئولين 
أمريكيين لصحيفة "لوس انجولس تايمز" األمريكية وطبقاً 
للواقع وبمباركة حكومة المحاصصة والتقاسم حيث صعدت 
إذ  اليمن؛  في  العسكرية  هجماتها  من  المتحدة  الواليات 
العام  مطلع  منذ  جوية  غ��ارة  عشر  خمسة  من  أكثر  شنت 
في  التحقيق  صحافة  دائ��رة  أجرته  بحث  وبحسب  2012م، 
جامعة سيتي بمدينة لندن فإن االرتفاع في عدد الهجمات 
األمريكية على مدن يمنية يتمركز فيها ما يسمى ب� "تنظيم 
للبالد حيث دعا  القاعدة "ارتبطت بتنصيب هادي رئيساً 
في خطابه الذي ألقاه في حفل تنصيبه إلى )االستمرار في 
الحرب على ما يسمى بالقاعدة كواجب ديني ووطني( في 
تلك  مسؤولية  عن  الواقع  األمر  حكومة  رئيس  تنصل  حين 
الغارات  إن  قال في حوار مع صحيفة عكاظ  إذ  الضربات؛ 
والطلعات األمريكية تتم دون موافقته وإذنه قبل أن يناقض 
وينفى حتى مجرد  االنجليزية  الجزيرة  مع  لقاء  في  كالمه 
علمه بتنفيذ الواليات المتحدة )ألية عمليات في األراضي 

اليمنية أو أية غارات جوية بدون طيار وأن األمر ال يعنيه 
كمدني؛ إذ يأتي ضمن سلطات الرئيس والقادة العسكريين 
وليس تحت سيطرته( وفي سياق قريب يؤكد – وال يعفي 
بالتدخالت  السماح  أن  يؤكد  مسؤوليتها-  عن  الحكومة 
األمريكية بيد الرئيس والعسكريين قول اللواء علي محسن 
"أن  12-م���اي���و-2012م  اإلم��ارات��ي��ة  البيان  لصحيفة  األح��م��ر 
عملية إعادة هيكلة الجيش سيتم االستعانة فيها بالواليات 
المتحدة األمريكية والتي لن يتم االستغناء عنها بالمشورة 
الملك  عبد  الباحث    " والمادي  الفني  والدعم  والتدريب 
العجري يرى )أن الجنرال علي محسن � المقرب من اإلصالح 
والسلفيين � عقيب انشقاقه على صالح وركوبه موجة الثورة 
حرص في مقابالته مع الغربيين على بعث رسائل لألمريكان 
أنه رجل أمريكا الصادق متهماً لصالح في صدقه وإخالصه 
لألمريكان ونعته بالمراوغ وغير الصادق( وفي حين استقبل 
الرئيس  مساعد  م   2012 مايو   13 األحد  يوم  هادي  الرئيس 
وطبقا  بريتان"  "ج��ون  اإلره��اب  مكافحة  لشئون  األمريكي 
)الدور  إلى  أشار  فإن هادي   الحكومية سبأ   األنباء  لوكالة 
البارز للواليات المتحدة األمريكية في دعم تنفيذ المبادرة 
سبل  بحثا  وبريتان  ه��ادي  أن  الوكالة  وأف��ادت  الخليجية( 
المحافظات  ف��ي  خاصة  "اإلره����اب"  ب���  يسمى  م��ا  مكافحة 
وزارة  إع��الن  مع  ب�"بريتان"  ه��ادي  لقاء  وتزامن  الجنوبية، 
اليمن  إلى  قوات  إرسال  عن  البنتاغون"  األمريكية"  الدفاع 
قال  "إذ  "القاعدة  ب�  يسمى  ما  على  الحرب  في  للمشاركة 
رئيس مجلس إدارة كبار رؤساء اإلدارات المشتركة الجنرال 
األلمانية"  الصحيفة  عنه  نقلت  كما  ديمبسي"  "م��ارت��ن 
كريستيان ساينس مونيتور" قوله: )الفكرة هي في محاولة 
بناء قدراتهم وليست في استخدام قدراتنا وسيشمل ذلك- 

إرسال القوات– توسيع القدرات االستخبار تية على األرض( 
وزير الدفاع األمريكي" ليون بانيتا" نفى أن يكون ذلك إعالن 
عن تواجد أكبر لقوات برية أمريكية في اليمن فيما تقول 
القوا ت األمريكية متواجدة على األرضي  أن   " "آنا مورين 
في  المهمة  علق  "أوب��ام��ا"  أن  غير  الماضي  العام  اليمنية 
التي شهدتها  "الثورة"  أقصد:  السياسي  أعقاب االضطراب 
البالد، إال أنها أشارت إلى أن انتخابات هادي رئيساً للبلد 
نقل  فيما  اليمن  ف��ي  األمريكية  ال��ق��وات  ع��ودة  م��ن  سهل 
موقع "براقش نت" مساء األحد 13مايو2012م عن صيادين 
اقتربت  أمريكية  بحرية  قطع  ثالث  إن  قولهم:"  البحر  في 
أمس إلى قرب سواحل مدينة زنجبار، وقال الصيادون: )إن 
القطع البحرية التي تمركزت قبالة ملعب الوحدة الرياضي 
المدينة هي قطع بحرية عسكرية يتم مشاهدتها ألول  في 
يوم  األولى"  "صحيفة  نقلت  "فيما  اليمنية(  المياه  في  مرة 
الثالثاء15مايو عن مصدر عسكري قوله: "إن بارجة أمريكية 
شاركت "االثنين" في قصف مدينة زنجبار بصواريخ كروز7 
واستهدفت  ال�4عصراً،  وحتى  الضهر  ال��2بعد  الساعة  من 
زنجبار  في ضواحي   " الشريعة  "أنصار  ب�  يسمى  لما  مواقع 
في  ص��رح  القربي  بكر  أب��و  اليمني  الخارجية  وزي��ر  "وك��ان 
وقت سابق عن تواجد قوات المارنز األمريكي في العاصمة 
اليمنية "صنعاء" وفي المقابل صرح وزير الدفاع األمريكي 
"بانيتا" حول حرص أمريكا على بناء قاعدة لقواتها في اليمن 
أنهم  حقيقة  من  يقلل  أح��د  )ال  بقوله:  ذل��ك   سبب  معلاًل 
جميعاً –عله يقصد الشعب اليمني بأجمعه- يمثلون مصدر 
قلق للواليات المتحدة فيما يتعلق بأمننا القومي( يبدو أن 
األمن القومي ألمريكا ليس له حدود حتى يصل إلى اليمن، 
أمريكا؟!!!!  اليمن صارت مستعمرة من مستعمرات  أن  أم 

أم أن أمنها القومي يكمن في التواجد في اليمن وفي إبادة 
توكل  والصحفية  الحقوقية  الناشطة  وكانت  اليمنيين! 
مقابلة  في  نفت  للسالم  نوبل  جائزة  على  الحائزة  كرمان 
األمريكية  بالتدخالت  علمها  اإلنجليزية  الجزيرة  مع  لها 
بنيامين"  "ميديا  األمريكية  الناشطة  قاطعت  المقابل  في 
ب��  يسمى  ما  مكافحة  لشئون  األمريكي  الرئيس  مستشار 
اإلرهاب "جون برينان " أثنا إلقاءه خطاباً في معهد ويلسن 
المتحدة  الواليات  استراتيجية  )فاعلية وأخالقيات  بعنوان 
لمكافحة اإلرهاب( بقولها "يجب عليه أوالً أن يعتذر لضحايا 
هجمات الطائرات األمريكية بدون طيار في كل من اليمن 
إلخراجها  األم��ن  تدخل  استدعى  ما  والصومال"  وباكستان 
بالقوة من القاعة وهي تردد " أنا أتحدث نيابة عن الدستور، 
وأحب  القانون  سيادة  أحب  أنا  القانون،  سيادة  عن  نيابة 
ألناس  قتلك  خالل  من  للخطر  حياتنا  تعرض  أنت  ب��الدي، 
"ميديا"  األمريكية  الناشطة  "وك��ان��ت  العالم  ح��ول  أب��ري��اء 
نظمت ندوًة عن حرب واشنطن السرية في اليمن، وهكذا 
ترحيب  بين  ال��ص��ارخ  األمريكي  التدخل  مشهد  يتلخص 
غاراتها  بتنفيذ  ألمريكا  العسكريين  والقادة  هادي  وسماح 
ق��وات  ت��واج��د  وك��ذا  اليمني،  الشعب  أب��ن��اء  على  الجوية 
المارينز في صنعاء وسقطرى وباب المندب والعند وتواجد 
البوارج األمريكية في سواحل زنجبار، وإنكار ونفي باسندوه 
وتصريح  عمليات  ألي  بتنفيذها  أو  أمريكا  بتواجد  علمه 
بصنعاء  األمريكي  المارينز  بتواجد  باسندوه  خارجية  وزير 
وتغابي توكل كرمان لما تحدثه أمريكا في بالدها، واعتراض 
الناشطة األمريكية " ميديا " على الضربات األمريكية التي 
أمريكا  نتساءل هل شرعت  اليمن  أبناء  تشنها دولتها ضد 

في احتالل اليمن؟

في ظل استعداد وترحيب هادي بالضربات األمريكية وتواطؤ حكومة باسندوه وتنصل رئيسها وتغابي توكل كرمان واعتراض الناشطة األمريكية ميديا
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اعتقادي  صحة  تثبت  والشهور  واألسابيع  األي��ام  هاهي 
فيما يتعلق بالحوثيين ونظرتي لهم باعتبارهم جماعة دينية 
امتداد  نقية، كونها  طاهرة  أصيلة  اجتماعية  وقوة  متميزة 
منذ  وإنساناً  أرض��اً  لليمن  المشرف  التاريخي  اإلرث  لذلك 
أن وطأت قدماً اإلمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين 
الله  بعد قرنين من هجرة رسول  السالم أرض صعدة  عليه 

صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مكة إلى المدينة.
قبل  من  المغرضة  اإلعالمية  الحمالت  من  الرغم  وعلى 
الكذب  على  دأب��ت  معينة  وطائفية  سياسية  جماعات 
الناصعة  ال��ص��ورة  لتشويه  وال��ت��زوي��ر  وال��غ��ش  والتضليل 
للحوثيين وتنفير عامة الناس منهم وخلق انطباع عام سيء 
دون  للحيلولة  الحوثيين  عن  الجماهير  اوس��اط  في  وقاتم 
حصول التفاف شعبي جماهيري واسع حول الحوثيين الذين 
باتوا قوة اجتماعية مؤثرة وتياراً وطنياً متميزاً شاء من شاء 

وأبى من أبى.
فرائص  أرع��د  الحوثية  الجماعة  ق��وة  وتعاظم  تنامي  إن 
السعودي  وال��ري��ال  األمريكي  ال���دوالر  عبيد  المتخاذلين 
الذين جلبوا لبالدنا العار والشنار بسبب مواقفهم المخزية 

لألجنبي  واإلنسان  األرض  اليمن  لبيع  الدائم  واستعداهم 
بدراهم معدودة؛ ألن كل ما يهمهم هي مصالحهم الشخصية 
األنانية فقط، وليس لهم عالقة بمصالح الشعب والوطن من 
أوصلت  التي  االنتهازية  العقلية  هي  تلك  بعيد،  أو  قريب 
في  اليمني  اإلنسان  سمعة  وجعلت  الحضيض،  إلى  اليمن 
في  اليمني  اإلنسان  سمعة  أن كانت  بعد  السالفين  أسفل 
عنان السماء، تلك األنفس الشريرة الجشعة هي التي باعت 
األنفس  بتلك  األم��ر  ووص��ل  بخس،  بثمن  اليمنية  األرض 
تلك  بالبشر،  والمتاجرة  اليمنيين  األطفال  بيع  إلى  مؤخراً 
األنفس غير السوية هي من تنفث سمومها على الحوثيين 
وتوجهاتهم الوطنية وقيمهم اإليمانية ومبادئهم المحمدية 

الطاهرة النقية.
من  ال��س��وي��ة  غير  األن��ف��س  تلك  ت��ن��ال  ان  هيهات  ول��ك��ن 
تعمل  األنفس  تلك  ك��ون  القوية،  والحجة  الحق  أصحاب 

بالدوالر، وال تستند على أرضية إيمانية أو قيم وطنية؛ لذلك 
سرعان ما تنهار تلك األنفس أمام صوت الحق وقوته األزلية 
التي حطمت األصنام: مناة، وهبل، يوم فتح مكة، وأسست 
السوية،  البشرية  والنفس  اإلنسان  لسعادة  مشرقاً  عهداً 
وأطماعها  شرورها  من  السوية  غير  األنفس  تلك  وخلصت 

الدنيوية.
يستطيع المرء بكل بساطة معرفة حقيقة الجماعة الحوثية 
سلوك  خ��الل  م��ن  وال��دي��ن��ي��ة  الوطنية  توجهاتها  وس��الم��ة 
التي  المواثيق  خالل  ومن  اآلخرين،  مع  وتعاملها  الجماعة 
السياسية  الوثيقة  ومنها  للمأل  وتعلنها  الجماعة،  تصدرها 
الحوثية  ال��رؤي��ة  وك��ذل��ك  ال��ح��وث��ي��ة،  للجماعة  وال��ف��ك��ري��ة 
عميق  وعي  عن  تنمي  التي  الوطني  الحوار  في  للمشاركة 
المظلومين  إنصاف  من  انطالقاً  الوطنية  القضايا  لمعالجة 
من  وانطالقاً  الظالمين،  يد  من  المغتصب  الحق  وان��ت��زاع 

قوى  من  اليمني  الشعب  على  الوصاية  ف��رض  ع��دم  مبدأ 
خارجية تريد توجيه مسار الحوار حسب إرادتها ومصالحها 
الشعب  مصالح  حساب  على  تكون  ما  غالباً  التي  الخاصة 
اليمني وقواه الثورية، كما وتدعو الرؤية إلى وقف الخطاب 
الناس  من  البسطاء  وتجنيد  الطائفي  والشحن  التحريضي 
في  وزجهم  وصعدة  حجة  إلى  وإرسالهم  طائفية  بمبررات 
المحتسبة،  الصابرة  الحوثية  الجماعة  ضد  عدوانية  حرب 
وأكدت الرؤية على علنية الحوار في طاولة مستديرة تشمل 
جميع األطراف دون إقصاء أو تهميش ألي طرف، وأن يقوم 
مؤتمر الحوار على أسس عادلة وتتخذ قراراته بالتوافق مع 
التأكيد على عزل رموز النظام المتورطين في قتل الشعب 
اليمني والموغلين في الفساد عن المشهد السياسي وإحالة 
أمرهم إلى قانون العدالة النتقالية تلك هي رؤية الحوثيين، 
صاحب  يكون  أن  األفكار  هذه  مثل  يملك  لمن  يمكن  فهل 
ضاللة ؟ كما تدعي تلك األبواق، وهل يمكن لجماعة بمثل 
هذا الوضوح والشفافية أن تكون من أهل الباطل؟ كال وألف 
كال، وتباً لتلك األبواق الغبية، وتحيًة وألف تحية للجماعة 

الحوثية الطاهرة النقية.

أصبحت  البيضاء( كلها   � الجوف   � شبوة   � م��أرب   � )أبين 
هدفاً للطائرات األمريكية المعتدية، مجازر يندى لها الجبين 
والدائرة  يوم  اليمنيين، وكل  أمريكا وترتكبها بحق  تمارسها 
االستطالعي  تحركه  من  يوسع  األمريكي  والطيران  تتسع، 

حتى عّم أجواء المحافظات اليمنية كلها .
يدري  ال  وكانه  ويسمعن  ي��رى  والشعب  يجري  ه��ذا  كل 
الخطر  أنه أصبح تحت  يعي شعبنا  المستهدف، فمتى  من 
يضربون  غ��زة  أب��ن��اء  وضعنا ك��وض��ع  أص��ب��ح  لقد  وال��م��وت؟ 
المساكن  ويضربون  الطريق،  ف��ي  تسير  وه��ي  ال��س��ي��ارات، 
أبيض وأسود، وسني وشيعي،  بين  والمجتمعات ال يفرقون 
غير  أصبحنا  الطائرات،  لهذه  ه��دف  وكلنا  يمنيون،  كلنا 
آمنين، ال في أسواقنا وال في بيوتنا، وال حتى في الطرقات، 

وح��ك��وم��ة ب���اس���ن���دوه ال���ذي 
ي��������ذك��������رن��������ا ب����م����ح����م����ود 

ال�����ذي يشبه  رب����ه  ع���ب���اس، وع���ب���د 
أحمد شلبي الذي دخل على ظهر دبابه أمريكية بعد سقوط 
اإلعالم  وفي  المجازر،  هذه  في  ويشاركون  يباركون  بغداد 
يتظاهرون بأنهم ال يعلمون بهذا، أو ينكرون هذه االنتهاكات 
السيادة  سيحمي  أنه  نظن  كنا  ال��ذي  والجيش  األمريكية، 
أصبحت  بل  األمريكية،  الهيكلة  تحت  السفير  بيد  أصبح 
قواتنا المسلحة تتحرك لقتل اليمنيين في عمليات مشتركه 
األمريكية،  الطائرات  تغطية  وتحت  األمريكي،  المارينز  مع 
إلى متى هذا  الشعب  أيها  اليمني ساكت؟  الشعب  فلماذا 
كان  الذي  والجيش  والحكومة  يداهمك،  والخطر  التهاون 

يفترض أن يحميك ويحمي سيادتك الوطنية أصبح اداًة بيد 
التحتية،  بنيتك  وتدمير  لقتلك  يتحرك  األمريكي،  المحتل 
بنا نتحرك في  الحر؟ هيا  اليمني  أيها الشعب  فماذا تنتظر 
مواجهة العدو األمريكي المحتل؟ قبل أن تستحكم قبضته 
علينا، ويصبح اليمن كالعراق وأفغانستان أم أننا ننتظر حتى 
ويقتادون  منازلنا،  أبواب  ليركلوا  األمريكيون  الجنود  يأتي 
بناتنا وشبابنا إلى سجن يشبه سجن أبي غريب في العراق، 
أو إلى قاعدة العند التي ستكون على غرار قاعدة غوانتانامو، 
والخيار لنا والعراق وأفغانستان، وقبل ذلك فلسطين نماذج 

واضحة جلية، أم أنها ال تكفي .
المشروع  ه��ذا  ون��واج��ه  نتحرك  إم��ا  خيارين:  أم��ام  نحن 
وكرامتنا  وسيادتنا  أمننا  أجل  من  ونضحي  والخطير  القذر 
والعزة  الثورة  ساحات  في  شهداء، كرماء  ٌقتلنا  ٌقتلنا،  وإن 
والشرف، وإما أن نقعد ونجبن ونتهاون وُنذبح كالخراف في 

األسواق والبيوت والطرقات.
 أيها الشعب إن التفريط عامل هدم رهيب يجر الويالت 
على الشعوب واألمم، علينا أن نثور ونهب هبة واحدة في 

وجوه المحتلين، ونقطع أيديهم التي تعبث باليمن، ونطهر 

وأذن��اب��ه��م،  األم��ري��ك��ان  رج��س  م��ن  وب��رن��ا  وشواطئنا  سماءنا 

والشعب  لله  الخائن  والرئيس  الخيانة،  حكومة  ونسقط 

والوطن والدين، ونحاكم كل المتورطين في مشروع االحتالل 

األمريكي لليمن ونعدمهم شنقاً ليكونوا عبرة للعمالء قبل أن 

يشنقوا ويحرقوا البالد والعباد..

زح����فاً إلى حوض المنايا نٌ��ورُد

                    فالموت في ساح المنايا أح����مُد

نسقي العدى أو نستقيه بع��زٍة

                    إن المنايا شمرت فاستش�����هدوا

ثوروا فأنتم ص�����فوة الدنيا التي

                    تستمرئ الظلم البغيض وتس�جُد

هيا اصعدوا قمم الجبال وقارعوا

                    فالع����ز ق�����لب صامد ومهن��������ٌد

أو فاخنعوا حتى الممات وطأطئوا

                 فال���ذل إن ركب الفتى يس�����تعبٌد

الخطر يداهمنا {}
}-|  أبو مالك الفيشي  |-{

الحوثيون والرؤية الجلية
} - د. عبده البحش | باحث بمركز الدراسات والبحوث اليمني - {
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الزعيم الروحي للمبادرة

طائرة استطالعية أمريكية
بعد إخالئهم الساحة

طالب دار األيتامصعدة: مسيرة جماهيرية

طالب قسم الهندسة

في  ش��ك  أدن���ى  ش��ري��ف  يمني  أي  يخالج  فهل  ب��الدن��ا 
وديننا  بلدنا  على  ض��داً  إال  تكون  لن  الهيكلة  هذه  أن 
العدالة  تسوده  أفضل  بغد  وحلمنا  المحقة،  وقضايانا 

والحرية. 
 واألغ����رب م��ن ه���ذا أن ي��ه��رول ع��م��الء األم��ري��ك��ان 
بالتغريد والتطبيل  لمثل هكذا قرارات، بل يستدعون 
األمريكي األجنبي  لضرب قوى يمنية، وهذا ما صرح 
به منير الماوري، معلقاً على القرار بقوله: "القرار مهم 
األميركية،  الجنسية  حاملي  أيضاً  يشمل  ألن��ه  ج��داً؛ 
وبالتالي فإن مناصري الحراك الجنوبي أو الحوثي أو أي 
جهة معارضة للرئيس اليمني عبد ربه هادي يمكن أن 
ينطبق عليهم ما ينطبق على أعوان الرئيس السابق علي 
استقرار  زعزعة  بتهمة  أموالهم  تجميد  ويمكن  صالح، 

اليمن". بحسب ما نقلت عنه وكالة )يو بي آي(. 

كونها  الفلسطينية،  المقاومة  على  هجماته 
تستطيع أن تحدد هدفها بدقة وبسرعة فائقة.

ضمن  تأتي  الخطوة  هذه  أن  مراقبون  وي��رى 
المتحدة  ل��ل��والي��ات  االس��ت��خ��ب��ارات��ي  ال��ن��ش��اط 
البر  في  اليمنية  للسيادة  السافر  وانتهاكها 

والبحر والجو.
هذه  أن  المعلومات  أك��دت  آخر  جانب  من 
التي  االستطالعية  بالطائرة  شبيهة  ال��ط��ائ��رة 
اختطاف  بعد  ص��ع��دة  محافظة  على  حلقت 
وفي  السادسة،  الحرب  قبل  األل��م��ان  األط��ب��اء 
أمريكا  أن  ال��م��راق��ب��ون  يعتبر  ال��وق��ت  ن��ف��س 
عدوانية  ن��واي��ا  يبيتون  ال��س��ع��ودي  وال��ن��ظ��ام 
على  األحمر  محسن  علي  اللواء  مع  بالتنسيق 
أي مبرر  ترى  فيا  الشمالية،  المحافظات  أبناء 
شمال  في  جديدة  حرب  لشن  ذريعة  سيكون 

    إن ما يحصل لبلدنا هو مما ال يمكن 
فتقبل  األم��م  من  أمة  أي  عنه  تسكت  أن 
أن تستباح سيادتها وتحتل أرضها وتسفك 
دماء أبنائها وتنهب ثرواتها وتقوم السلطة 
إن  المحتل  مع  بالتواطؤ  للبلد  الحاكمة 
وشعوبنا  مناطقنا  ف��ي  إال  ي��وج��د  ال  ه��ذا 

ومنها بلدنا اليمن.
   كما هو معروف قد دخل األمريكيون 
بلدنا وباتوا يسرحون ويمرحون فيه ابتداًء 
والجو،  البحر  على  المطلقة  من سيطرتهم 
القرارات  كافة  على  السياسية  وهيمنتهم 
السياسية حتى اتجهوا إلى مناهج المدارس 
الحكومية ليغيروها، وإلى العقيدة القتالية 
شبابنا  وإل��ى  ليرسموها،  اليمني  للجيش 
إلى  لجرهم  والبطالة  الفقر  حالة  ليستغلوا 
الفساد  عبر  والسقوط  الرذيلة  مستنقع 
والحشيش  المخدرات  وتجارة  األخالقي 

بشكل غير مسبوق.
   إن��ن��ا  ن��رف��ض ه���ذا ال��ت��دخ��ل ال��س��اف��ر 
الوطنية  ل��ل��س��ي��ادة  ال���ص���ارخ  واالن��ت��ه��اك 
هذه  به  قوبلت  ال��ذي  الصمت  ونستنكر 
بحكومة  يسمى  م��ا  قبل  م��ن  ال��ت��دخ��الت 
الوفاق منذ بداية التدخل األمريكي حتى 
سهلت له أن يصل إلى هذا الحال فيقصف 
المواطنين  ويقتل  اليمن  في  منطقة  أي 
وينتهك كرامتهم ويتجسس على كل شبر 

في األرض اليمنية.
   من هذه المسيرة الغاضبة ندعوا أبناء 
الحقيقي  الخطر  دفع  إلى  اليمني  شعبنا 

ب��ال��ب��الد وال��ع��ب��اد وه��و التسلط  ال��م��ح��دق 
لشعبنا  ون��ق��ول  األم��ري��ك��ي��ة،  وال��ه��ي��م��ن��ة 
ال��ش��واه��د كثيرة  وألم��ت��ن��ا اإلس��الم��ي��ة  إن 
وأطماعهم  بطغيانهم  األمريكيين  أن  على 
باحتالل  يكتفوا  ول��ن  ح��د  عند  يقفوا  ل��ن 
محافظات أو أماكن محدده، إن أهدافهم 
الشيطانية والعدوانية بعيدة المدى وهم 
واألبواب  كثيرة  والمبررات  يتحركون  من 

أمامهم مشرعة ومفتوحة.
   إن من استهدف الثورة الشعبية التي 
كانت وما زالت كفيلة بإسقاط النظام وكل 
يريدون  الذين  أولئك  هم  العمالء  رم��وزه 
في  واألم��ن��ي  السياسي  ال��وض��ع  يبقى  أن 
وتحت  وتحركاتهم  تصرفاتهم  رهن  اليمن 
جاءت  الثورة  أن  ي��رون  والذين  سيطرتهم 
من أجل إسقاط الوصاية ومن أجل التحرير 
م���ن االس��ت��ع��م��ار ال��س��ي��اس��ي وال��ع��س��ك��ري 

المطبق على بلدنا .
مستمرة  ال��ث��ورة  أن  للجميع  ون��ؤك��د     
في  متجذرة  باقية  الله  شاء  إن  وستبقى 
النظام  إس��ق��اط  ح��ت��ى  اليمنيين  ن��ف��وس 
وإس���ق���اط ال��وص��اي��ة وال��ت��ب��ع��ي��ة ل��ل��خ��ارج 

والهيمنة األمريكية على البالد.

ودستور الجمهورية اليمنية واستصدار قرار 
من رئاسة الوزراء بأن تكون دار رعاية وتأهيل 
وتتبع  وإداري���اً  مالياً  مستقلة  هيئة  األيتام 
التشغيلية  ميزانيتها  ولها  ال���وزراء،  رئاسة 
الخاص  والصناعي  التقني  المعهد  وإع��ادة 
ما نهب  يوليو وكل  وإعادة مبنى 7  باأليتام 
م��ن ) ث��الث��ة ب��اص��ات وواي���ت م��اء وم��ع��دات 
ورشة النجارة ومحتويات المخازن ( وإعطاء 
كل طالب حق في الضمان االجتماعي وإعادة 
وتثقيف،  توعية  إدارة  إنشاء  و  الدار  ترميم 
إثبات  ب��إص��دار  المدنية  األح���وال  وتوجيه 
وبصورة  األي��ت��ام  رع��اي��ة  دار  لطالب  الهوية 
والحقوق  المطالب  من  والعديد  مستمرة 

التي يقرها القانون والمجتمع .
في حين أكد الطالب أن حكومة السبت 
ل���م ت��ح��رك س��اك��ن��اً ت��ج��اه ه���ذه ال��ح��ق��وق 
يلمسوا  ول��م  األي��ت��ام،  بحق  واالنتهاكات 
م���ن ه���ذه ال��ح��ك��وم��ة إل���ى م��س��ح ال���رأس 
العديد  رغ��م  تعبيرهم  حسب  واالع��ت��ذار 
نظمها  التي  واالعتصامات  المسيرات  من 

الطالب أمام رئاسة الوزراء .

محاصرتهم ومضايقتهم في الساحات، وفي 
السياق ذاته اعتصم طالب السكن الجامعي  
مطالبين  الجامعة  رئيس  نائب  بوابة  أم��ام 
بإخراج قوات الفرقة أولى مدرع من الحرم 
الجامعي، وتهيئة األجواء للمذاكرة وخصوصاً 

بأنهم مقبلون على االمتحانات.

الوطنية المعنية لأليتام وتفعيل مشاركاتهم 
الروحية  القيم  وغرس  القيادية  المراكز  في 
العقيدة اإلسالمية  المستمدة من  والوطنية 

هذه  مثل  ع��واق��ب  السبت  حكومة  ونحمل 
االعتداءات.. كما نؤكد استمرارنا في الخيار 

الثوري مهما كلف الثمن..
منقلب  أي  ظ��ل��م��وا  ال����ذي  }وس��ي��ع��ل��م 

ينقلبون{.

باطلة يسعون من خاللها إلى خلق مبررات 
وذرائع وهمية كما يسمونه بالحرب على 
باتت  التي  الهزلية  المسرحية  اإلره��اب 

معروفة لدى كل العقالء في هذا العالم.

من  صباحا  التاسعة  الساعة  الجوف  غ��ادرت 
الجهة الجنوبية الشرقية فوق منطقة مجز.

االن��ت��ه��اك��ات  م���ي���دان  ت���دخ���ل  م����رة  ألول 
رصد  طائرة  بطيار،  طائرة  وه��ي  الزنانة  طائرة 
استطالعية حديثة ال تمتلكها إال دول محدودة 
من  طائرة  فهي  الصهيوني،  العدو  و  كأمريكا 
السماء  في  تحلق  أن  تستطيع  حديثة  تقنية 
لعدة ساعات وفيها كاميرات متطورة، ويعتمد 

عليها األمريكيون في الرصد واالستطالع.
وبطائرة الزنانة ينفذ العدو الصهيوني معظم 
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ما بال قطتي تلتهمها الفئران؟!

ك����ال����ع����ادة، ت��ت��ق��اف��ز 
المعنية  المصطلحات 
ب��إق��ص��اء اآلخ����ر، ف��ي كل 
الحوار،  فيها  يحضر  مرة 
الذي  نفسه  المكان  من 
كان مالصقاً ألوراق حوار 
نظام صالح مع اآلخرين، 
طوال الفترة التي رقص فيها على 
رؤوس الثعابين كما يقال، حتى أصبح الحوار معه 

كما لو أنه ممسوس بشيطان التفرد. 
المدخل الوحيد الذي كان يحرص على تهيئته 
هو أن يتجرد المحاور من كل اآلالت التي يمكن أن 
تحميه من االنصهار معه إلى الدرجة التي يصعب 
معها التفريق بين الطرفين، وهو ما يجعل الحوار 
يمتلك خاصية التحول إلى سالح يمتلكه الجالد، 
وبما أن األخوة في التجمع اليمني لإلصالح كانوا 
أكثر القوى خبرة بالحوار مع الحاكم 

إلى حد االنصهار والذوبان فيه، باتوا أكثر القوى 
إتقاناً للعملية ذاتها التي نفذها نظام صالح معهم 
أكثر من مرة طوال الفترات الماضية، ولهذا باتوا 
يلوحون باستخدامها مع مختلف القوى الوطنية 
التي تنظر إلى الحوار المدعوة إليه كإمالء يفرضه 
من  األس���وأ  إل��ى  االن��ج��رار  تحاشي  على  ال��ح��رص 
النتائج التي قد يحرزها الحوار، ال كتنفيذ نضري 

لما تمليه المبادرة الخليجية. 
الذي كان يعبده صالح كطريق  الرصيف نفسه 
اإلصالح  نشطاء  يعيد  معه،  الحوار  إلى  للوصول 
الوطنية  ال��ق��وى  لكل  إج��ب��اري  ك��ات��ج��اه  تعبيده 

المدعوة للحوار. 
التهم  ال��ع��م��ال أن ك��ي��ل  ف��ه��ل س��ي��درك ه���ؤالء 
ودعاة  للسالم  اآلخرين كأعداء  بها  يرشقون  التي 
في  ال��دخ��ول  على  يجبرهم  أن  يمكن  ال  ح���روب، 
الثورة بدًءا  حوار ليس سقفه تحقيق كل أهداف 

بإسقاط التقاسم ؟

الحوار الممسوس بشيطان التفرد {}

وتعجبني  بمشيتها،  تأسرني   .. أروع��ه��ا  م��ا 
إذ يخدش  يعيبها شاربها  الواسعتين..  عينيها 
أنوثتها… أما ذيلها.. فهو عالمة سعادتها حينما 
يرقص فرحاً.. رأيت الهرة تكبر وتكبر أمام عيني 
على مدار الشهور واألعوام.. فقد اقتنيتها فور 
فطامها. وفي ذات يوم إذا بي أسمع صوتاً غريباً 
وفي يوم آخر هز مسامعي  لم أعره اهتماماً   ..
سقوط آنية في المطبخ..انتفضت خائفاً، أبحث 
عن الفاعل.. لمحته كعادته يفر هارباً. أسرعت 
خلفي..  ال��ب��اب  مغلقاً  المطبخ  م��ن  بالخروج 
توجهت نحوها مبتسماً. همست في أذنها أن 
حان دورك يا فتاتي. لقني الفأر درساً عن حرمة 
أغلقت  بسرعة..  أدخلتها  البيوت..  اختراق 
وإذا  انتظرت.  ثم  وانتظرت.  الباب.  عليهما 
بالفأر يخرج منتشياً من تحت الباب حاماًل في 

فمه خصلة من شعر ذيل قطتي.
تعجبت… لماذا إذن ترصع يدها باألظفار؟؟!! 
في  ب��دوره��ا  تقم  لم  إن  المخالب  ج��دوى  وم��ا 
التنديد  قيمة  ما  اللحظات؟؟!!…  ه��ذه  مثل 
»القط  أليس  الحقائق؟؟!!…  وإق��رار  والشجب 
يأكل الفأر« شعاراً َتباَهت به القطط على مدار 
قرون؟؟!!… لم قعدت عن ممارسة ذلك عملياً 

اآلن؟؟!!… ما معنى الحياة حينما تحفل بفئران 
بقصيدة  أحالمنا  تصفع  وقطط  طغيانها،  يزداد 

مكسورة الوزن عن القوة والعزة والحق؟؟!
تأكل  ال  قططنا  ب��ال  ما  وأس��أل  أفتش  ب��دأت 
ُتباع  التي  القطط  تلك  أن  فعلمت  الفئران؟؟!! 
وتشترى، تلك التي فقدت حريتها واقُتلعت من 
على  أمها  تدربها  فلم  استئناسها،  تم  البراري، 
اصطياد الفئران ثم قتلها وأكلها. فالقط الصغير 
في البراري إن لم يعض الفأر صغيراً، فلن يعضه 

عندما يكبر.
عندما  للفئران  مرتعاً  تصبح  والمجتمعات 
تنتزع منها روح المقاومة، عندما يلقن الشيخ 
ابنه وهم إمكانية استسالم الفأر له دون نضال، 
عندما تلون القطط مخالبها بأدوات التجميل، 
عندها…  الفئران.  بدماء  تزينها  أن  من  ب��دالً 
وفي كل مرة… سنرى الفأر يسير متعجرفاً وفي 

فمه خصلة شعر من ذيل القطة المستأنسة.
لم يعد كبير الفئران يخشى على مملكته من 
القطط، فهناك من يصطاد القطط »الضالة« من 

مستأنسة،  جعلها  في  ينجح  أن  وإما  الشوارع، 
للتنقيب عن  أو يقتلها. بل لم يعد هناك مبرر 
القطط الضالة في الشوارع، فهذا يزيد الكراهية 
القطط  أن  الفئران  رأى كبير  لقد  الفئران،  ضد 
وج��ه،  خير  على  بالمهمة  ستقوم  »ال��راش��دة« 
القطط،  مجتمع  في  داخلية  أجهزة  وستتشكل 
الجنس  ت��ه��دد  أو  للتمرد،  م��ح��اول��ة  أي��ة  تقمع 
مصدر  تشكل  اليوم  القطط  تعد  لم  »الفأري«. 
السكون،  ت��وارث  منها  فالكثير  للفئران،  إزع��اج 
تقليم  القطط. صار  أوساط  في  له  ج  وَروَّ وألفه، 
األظ��اف��ر م��وض��ة، وخ��ف��ض ص��وت ال��م��واء أدب���اً، 
وتم  ال��ه��رة،  جمال  في  طعناً  والخفة  والرشاقة 
ذكر  أن  على  المتحمسين  القطط  صغار  تربية 
تحت  القطط  اجتماعات  ف��ي  ب��س��وء  »ال��ف��أر« 
على  ال��وي��الت  سيجر  المقاهي  ف��ي  ال��ك��راس��ي 
أو »ِبس« فهو  أما اسم »قطة«  القطط،  مجتمع 
»ريري»،  فلنسمها  العصر،  روح  مع  ينسجم  ال 
أما الجرس المعلق على صدرها، فهو هدية كبير 
هي  وها  القطط.  لعاب  لها  سال  التي  الفئران، 

تتوجه  البيت..  ح��ارس��ة  «ري���ري« 
بحماس إلى المطبخ على أنغام قرع األجراس… 
ال��ب��ي��ت«. فال  ن��م��وت وي��ح��ي��ا  تهتف »ن��م��وت 
حاجباه-  -يتراقص  الفأر  سمعت  إن  تتعجب 

منشداً: »هات لنا ريري.. هات لنا ريري«..
فالفأر  التعايش،  بفكرة  قطتي  تذرعت  ربما 
يمكن أن يتعايش مع القطة، لِمَ ال تريح جسدها 
تفكر  لم  لكنها  ال��ف��أر؟؟!!  وراء  الجري  من  ب��دالً 
الممكن  إن كان من  المنزل ككل،  في مصلحة 
المستفيد؟؟  فمن  الفأر  مع  القط  يتعايش  أن 
تاركاً  البيت،  في  الفساد  القط  سُيَكرِّس  حتماً 
راته. حينها يعجزني تفهم  الفأر يعبث بكل ُمَقدَّ
أيهما أشد عداوة لي… القط المتواطئ أم الفأر 

المفسد؟!
كبيرة  بدرجة  مرهون  المجتمعات  تطور  إن 
واتهام  نفسه،  القطط  مجتمع  داخ��ل  بالتغيير 
به  يقل  لم  وال��دن��اءة  والسرعة  باللؤم  الفئران 
مؤهلين  ألن��ه��م ك��ان��وا  القطط،  م��ن  األق��دم��ون 
يبدأ  لذلك  الفئران،  أسلحة  ترسانة  لمجابهة 

التغيير بإعادة نظر القطط لرسالتها في الحياة، 
خرافة  ونسف  الفئران،  من  الحقيقي  وموقفها 
الثوري،  النفس  وإحياء  لفأر،  القط  يرضخ  أن 
وت��ع��ل��ي��م ال��ق��ط��ط ال��ص��غ��ي��رة ال��ك��ف ع��ن ال��ه��زل 
أنيابها  رعاية  على  وحثها  الفئران،  مع  واللعب 
التي  التاريخية  بمهامها  لتضطلع  ومخالبها، 

برع فيها أجدادها.
فعالة  ومخالب  أنياباً  تملك  ال  إن مجتمعات 
ل��ل��ف��ئ��ران، وه���ذا ال يعني  ت��ك��ون إال م��رت��ع��اً  ل��ن 
تأسيس مجتمعات الفوضى والكراهية، فالقطط 
بالدماء؛  مخالبها  أو  أنيابها  تلوث  ال  المحترفة 
معركة  ف��ي  ال��ف��ئ��ران  م��ع  ل��ل��دخ��ول  تسعى  وال 
مباشرة؛ بل تبرع في ردعها عن التفكير ابتداء 
طول  فتستعرض  ال��ب��ي��ت،  م��ن  االق��ت��راب  ف��ي 
تتجنب  إنها  أنيابها،  لمعان  وتبرز  مخالبها، 
لكنها في نفس  بمعارك دموية،  البيت  تشويه 
الوقت تعلن أنها ليست خادماً الستقرار مملكة 
للترفيه  وسيلة  أنها  نفسها  عن  نافية  الفئران؛ 
ستستعيد  األم��ر  ل��زم  إن  أنها  وم��ؤك��دة  عنها، 
بالتهام  بإيمانها  َحة  ُمَصرِّ التاريخي..  دوره��ا 
اللحم الحي، وكفرها بأكل الُمَعلَّبات التي تقدم 

إلى القطط المستأنسة.

}-|  محمد عبدالباسط الشرقي   |-{

}-|  طالب الحسني   |-{

زعمتم  باألصح  أو   - للثورة  انضممتم  عندما 

ذلك- كّنا نخرج وإياكم في المسيرات ونهتف 

أننا  ع��ل��ى  متفقين  وك��ن��ا  ال��ش��ع��ارات،  بنفس 

استلب  واستبدادي  قمعي،  نظام  على  خرجنا 

من  وأن  الزمن،  من  قرن  لثلث  الشعب  حرية 

بكل حرية  رأي��ه  ع��ن  يعبر  أن  م��واط��ن  أي  ح��ق 

حتى  يمني،  مواطن  النهاية  في  ألنه  ووض��وح؛ 

أنكم كنتم تقولون أن الحوثيين- وهم من كنتم 

االعتقاد  حرية  في  الحق  أيضاً  لهم  تكفرونهم- 

أنكم  رغ��م  نرفضكم  ل��م  أي��ض��اً  ون��ح��ن  وال����رأي، 

وذل��ك  الحكام،  على  ال��خ��روج  تحرمون  كنتم 

حتى  للجميع،  بالحرية  نطالب  خرجنا  ألننا 
وتحولت  فانقلبتم  المشؤومة،  المبادرة  جاءت 
تكفير وتفسيق  فتاوى  إلى  المعسولة  عباراتكم 
تدركوا  ل��م  وألن��ك��م  ال���رأي،  يعارضكم  م��ن  لكل 
معنى التغيير الذي أراده الشعب، ولم تفهموا 
الفكرية  القيود  تخلص من كل  قد  الشعب  أن 
والنفسية، وألنكم لم تعلموا أننا قد تخلصنا من 
أعوام،  لنا طيلة  التي صنعتموها  كل األصنام  
الفصحى  ألفاظكم  وأن  سنصدقكم  أننا  ظننتم 
وفتاويكم المرعبة ستجعلنا نتراجع  ونسكت .

مواقفكم  بين  قارننا  نحن  ل��ألس��ف،  ولكن 
وانسحابكم،  انقالبكم،  والحظنا  المتضادة، 
أن��ك��م م��خ��ادع��ون، وأن��ك��م تتخذون  ف��أدرك��ن��ا 

أهوائكم  إل��ى  للوصول  وسيلة  ال��دي��ن 

ومصالحكم.

اع��ذرون��ا على  اإلص��الح��ي��ون-  أيها   - ول��ه��ذا 

رفضنا  على  اع��ذرون��ا  ث��ورت��ن��ا،  ف��ي  استمرارنا 

ودولتكم،  وحكومتكم  وانتخابكم  لمبادرتكم 

منا  شيء  أي  صدر  إذا  تهاجمونا  وال  اعذرونا 

يعارضكم؛ ألنكم سبق واعترفتم لنا بحقنا في 

التعبير عن آرائنا بكل حرية )على الله تكونوا 

فاكرين( وبما أنكم قد قلتم: إن نظام االستبداد 

أهدافها  الثورة  قد سقط وحققت  واالضطهاد 

وأصبحت البالد تنعم بالحرية، فاعذرونا على 

مواقفنا، فإنما هي الحرية!!

}-|  ضرار الطيب   |-{

إلى اإلصالحيين

اع��������������ذرون��������������ا...ح��������������رّي��������������ة!!!



م اإلص����الح ن��ف��س��ه ك��أف��ض��ِل م��ت��ع��اوٍن  ق����دَّ
والدولية  اإلقليمية  األط��راف  مع  مستقبلي 
انتهازيٍة  في  اليمن،  في  بالوضع  المتحكمة 

ُعرَف بها هذا الحزب في أكثر من موقف.
غازل أميركا عدوة الشعوب وقال: مكنينا 
من الحكم ونحن سنثبت لِك أننا أفضل من 
ف��ي كل  ال��ت��ع��اون  حيث  م��ن  صالح  الرئيس 

المجاالت بما فيها محاربة اإلرهاب.
الثورة  على  القضاء  في  السعودية  ط��اوع 
واإلب���ق���اء ع��ل��ى ن��ظ��ام ص���ال���ح، س��ع��ي��اً وراء 
اكتمال  دون  فحال  السلطة،  في  المشاركة 

مشوار الثورة بتدليسه وتضليله.
"علي  وتحديداً  العسكريين  القادة  نافق 
محسن" شريك إجرام النظام السابق، وحولهم 
ن��ص��راء  ث��وري��ي��ن  أب��ط��ال  إل���ى  م��ن مجرمين 

من  للمستضعفين 
الشعب.

عنه  رض����ي  وح���ي���ن 
المتحكمون باللعبة في اليمن كان قد قطع 
تبرزه  كلها  ع��دي��دة  ال��ت��زام��ات  نفسه  على 
إليها، وإن  الوصول  تبرر وسائل  غاياته  حزباً 
كانت تتنافى مع شرع الله، فتنازل عن حدِّ 
القصاص ومنَح قتلَة الشعب قانون الحصانة، 
استرضاًء  السبت  إج���ازة  إق���رار  إل��ى  وب���ادر 
لليهود الذي هو يوم عيدهم، وخذل الشعب 
المشتقات  أسعار  رفع  جرعة  بطعنة  الثائر 
ألميركا  وسمح  وال��دي��زل،  البنزين  النفطية 
الجنوبية  المحافظات  في  اليمنيين  بقتل 
ألميركا  وسمح  شفة،  ببنت  ينبس  أن  دون 
كل  اليمنية  األج���واء  بانتهاك  والسعودية 

يطبق  فأخذ  بهما  الوطني  القرار  يوم، ورهن 
على  وك��ذب  الخليجية،  المبادرة  ام��الءات 
إلسقاط  ثرنا  نحن  فقال:  وال��ث��وار  الشعب 
النظام، واعتدى على شباب  صالح وليس 
مسيرة الحياة القادمة من تعز متناغماً مع 
أطلق  األميركي بشأنها،  السفير  تصريحات 
ميليشياته لالعتداء على شباب الثورة في 

ساحات التغيير.
وح���ي���ن ك����ان ش���ب���اب ال���ص���م���ود ُي��س��ي��رون 
التغيير  ساحة  إل��ى  وتعود  تنطلق  مظاهراٍت 
للقرآن  أميركيين  جنود  بحرق  منددًة  بصنعاء 
بطرد  للمطالبة  أو  أف��غ��ان��س��ت��ان،  ف��ي  ال��ك��ري��م 
السفير األميركي كان اإلصالحيون يصرخون في 

المتظاهرين هاتفين )وعلى عينك يا حوثي(.
���َر ه���ذا ال���ح���زُب ال��ن��اش��ط��ي��ن ال��ث��وري��ي��ن  ك���فَّ
الرافضين للمبادرة، ولسطو اإلصالح على الثورة.
إلى  الشباَب  دعا  من  الحزب  هذا  أليس 
غزو غرف نوم الرئيس؟ لكنه كان يغزو خيم 

الثوار في ساحة التغيير.
� وب��ع��د أن م����ارس اإلص����الح ك��َل  ال��ي��وم 
لم   � الثوار  مواجهة  في  الرخيصة  األساليب 
بيِد  أداًة  نفَسه  يقدم  أن  من  حتى  يخجل 

مشاريع الفتنة الدينية الطائفية والمذهبية، 
تناحر  إلى  يقود  قد  أميركي  يهودي  كسالٍح 

المسلمين فيما بينهم.
وهو  قدمه ألميركا  الذي  الوعد  أجل  فمن 
نداًء  الليلَة  اإلصالُح  وجه  الساحات(  )إخالء 
في  الحوثيين  لجهاد  اليمني  الشعب  إل��ى 
مختلٍق  رخيٍص  مبرٍر  تحت  التغيير  ساحة 
كما هي عادته في الخصومة )فجور وفجور( 
ذات  الفضائية  الفتنة  قنوات  طريقة  على 

التمويل اليهودي السعودي.
فلماذا هذا كله؟

بثمٍن  والديَن  الوطَن  يبيع اإلصالح  ولماذا 
بخس؟ ألم يتعظ من تجربة شريكه المؤتمر 

في االرتهان ألميركا؟
من  وط��ن��ي  على  بالخطِر  أش��ع��ر  م��ا  ب��ق��در 
انزالق حزب اإلصالح إلى هذا المستنقع إال 
على  األم��ور ستجري  أن  لدي  ثقة كبيرًة  أن 
)وال  تعالى  الله  لقول  مصداقاً  مغاير  نحو 
أن كَل  أشعر  بأهله(  إال  السيُئ  المكُر  يحيق 
هذا  ردِّ  في  بواجبه  ليقوم  سينتفض  مؤمٍن 
والتهافت  الدنيا  حب  دافعه  الذي  الجنون 

عليها. والله حسبنا ونعم الوكيل.

}-|  هاشم شرف الدين   |-{

قرأت تصريحاً مهماً  للشيخ/ محمد ناجي الشايف لجريدة السياسة 
الكويتية في موقع براقش نت ومن ضمن ما جاء فيه:

أية مبالغ تصرف لمشايخ قبليين أو ضباط أو  قاطعاً  )أنا أرفض رفضاً 
مسئولين، فالبد أن يأخذ األجير أجره فقط، فإذا كان الشيخ يعتمد على 
الدولة فليس شيخاً ما دامت الدولة تمشيخه بفلوسها فالمفروض أن 
أي شيخ يجب أن يكتفي بما هو حقه وملكه سواًء كان قلياًل أو كثيراً 
ورجاحة  معرفتهم  ثروتهم  لكن  يملكون شيئاً  ال  قبائل  فهناك مشايخ 
عقولهم ووجاهتهم وقبولهم لدى الناس وخدمة قضاياهم، ومن يدعي 
بأنه شيخ وقد سرق الدولة وأموال الشعب وشركات الشعب ثم يدعي 

أنه شيخ بعد ذلك فليس بشيخ".
يتقاضى  شيخ  "هناك  وق��ال:  القبائل  ش��ؤون  مصلحة  إلغاء  إلى  ودع��ا 
من هذه المصلحة خمسة ماليين ريال، وآخر يتقاضى خمسين رياالً 
والب��د من  اليمني،  الشعب  أم��وال  قلت هي من  أم  زادت  وكل هذه 
كما   ،" للمحتاجين  لصرفها  االجتماعي  الضمان  هيئة  إلى  تحويلها 
طالب بإلغاء المبالغ التي تصرف من خزينة الدولة كمرتبات شهرية 
لمرافقي المشايخ والوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشورى وجميع 
المسئولين وقادة الجيش واألمن، كاشفاً عن أن ما ال يقل عن 70 مليار 
عما  عوضاً  الشخصي،  الحرس  وهم  المرافقين  ألولئك  تصرف  ري��ال 

يصرف من اعتمادات غير ضرورية ووهمية(
قد يقول البعض: إن الشايف غير جدي في طرحه أو أنه يزايد، لكن ما 

طرحه مهم ويجب أن يشكر على هكذا طرح .
على  الوفاق  حكومة  تتجرأ  هل  وه��و:  مهم  س��ؤال  يبرز  وهنا 

تطبيق ما فيه؟ 
علينا تشجيع المشايخ على هكذا تصاريح، لنحرج الباقين ونقول لهم: 

هل تحتاجون إلى معونة من الدولة مثلكم مثل العاجزين؟
هل أنتم مشايخ أم معاقين ذهنياً أو حركياً؟

هل تقبل أن تكون شيخاً أبو ألف وخمس مئة ريال، أو أبو عشرين ألف 
ريال، وغيرك أبو خمسة ماليين؟

على  والعاطلين  وال��م��رم��الت  ال��ع��ج��زة  تنافسوا  أن  لكم  ي��ج��وز  ه��ل 
المساعدات التي تصرف من الدولة؟

ثقافة  بتغيير  نبدأ  أن  يجب  مجال  أي  في  تغيير  إح��داث  أردن��ا  إذا 
المستهدفين بموضوع التغيير أوالً تمهيداً ألي خطوات، يجب علينا 
السياسات  تلك  تفضح  مكثفة  إعالمية  حمالت  عبر  األرضية  تهيئة 

وتحرج المستفيدين منها وتكون رأي عاماً ينظر لها بازدراء.
الشايف وتبني عليه خطوات عملية  الحكومة تصريح  تأخذ  لماذا ال 
مثل عقد مؤتمر للمشايخ الذين يؤيدون وجهة نظره وتسلط األضواء 
عليهم باعتبارهم نموذجاً للمشايخ الواعين الذين يرفضون أن يكونوا 

مرتزقة لدى أي قوة سياسية عبر المعونات الحكومية.
التصريح  هذا  على  األض��واء  الرسمية  اإلع��الم  وسائل  تسلط  ال  لماذا 

وتعمل منه حدثاً تجعل المشايخ يتسابقون إلى مثل تلك المواقف؟
لتلقي  ومعارض  مؤيد  بين  وتقسيمهم  المشايخ  بفرز  نقوم  ال  لماذا 

المعونات الحكومية؟
لماذا نستعديهم جميعاً عبر تصريحات الهدف منها تسجيل المواقف 

السياسية على حساب مصلحة اليمن؟
مثل  الخاطئة  السلوكيات  بعض  تمجيد  في  صالح  نظام  ساهم  لقد 
والتقطع،  والنهب  والبلطجة  القبائل  شؤون  معونات  على  التسابق 
التصرفات  تلك  المكافئات، حتى أصبحت  لفاعليها  بل وكان يصرف 

مقبولة لدى المجتمع بل ويتفاخر البعض بها.
المشايخ(  )شلل  ضد  بحملة  تقوم  أن  الرسمية  اإلع��الم  أجهزة  على 
أي  مع  تترافق  األطفال(  )شلل  لحملة  مشابهة  العمل  عن  العاطلين 

خطوات من الحكومة تجاه ذلك الداء.
ذلك  ض��د  جرعة  المشايخ  بشلل  مصاب  شيخ  ك��ل  يعطى  أن  يجب 
المرض العضال، ليبحث له عن عمل، يجب أن نغير ثقافتهم وثقافة 
المجتمع لينفروا من تلك المعونات التي تسلم لهم، ليحسوا بالعار من 
استالمها؛ ألن من يستحقها هم بعض العاجزين والمعاقين وأصحاب 
أن  ويرفضون  يعملون  فإنهم  بعض هؤالء  الخاصة وحتى  االحتياجات 
يكونوا عالة على الدولة، وفي نفس الوقت يجب أن نقدر ونحترم كل 

من أعلن منهم خلوه من تلك العاهة.

شلل األطفال أم شلل المشائخ؟!!

أيهما أولى بالتحصين..

الله  ألنصار  السياسي  المكتب  أص��در 
األس���ب���وع ال��م��اض��ي  رؤي����ة  ع��ن ال��ح��وار 

الوطني، مشترطاً 
أن يتناول الحوار كافة القضايا الوطنية 
انتقالية  مرحلة  وإرس����اء  اس��ت��ث��ن��اء،   ب��ال 
على  ق��ائ��م  لمستقبل  ت��ؤس��س  حقيقية 
القضايا،  من  العديد  تناول  كما  العدالة، 

وجاء في الرؤية ما يلي: 
رؤيتنا عن الح��وار الوطني

الشعبية  ال��ث��ورة  ثوابت  من  انطالقاً     
الدماء  لتلك  ووف��اًء  الوطنية،  والمصلحة 
ال��ت��ي سقطت م��ن أج���ل إس��ق��اط  ال��زك��ي��ة 
المدنية  ال��دول��ة  وب��ن��اء  ال��ظ��ال��م  ال��ن��ظ��ام 
العادلة نقدم هذه الرؤية والتي نرى أنها 
تحقيق  يضمُن  لحوار صحيح  أسساً  تمثل 
الشعب  معاناة  وتخفيف  الثورة  أه��داف 

اليمني الذي عانى الكثير والكثير.
  وبما أننا ال نرفض لغة الحوار بل نعتبره 

وسيلة صحيحة إن تم استخدامه وفق 
أسس وضوابط سليمة بعيدة عن فرض 
مسارات من الداخل أو الخارج تخالف 
م��ب��دأ ال��ح��وار وال��ش��راك��ة وت��ف��ق��ده من 

مضامينه وتصادر قناعات اآلخرين.
تمت  التي  المداوالت  على  وبناًء     
بين مختلف القوى السياسية وممثلي 
المكونات الثورية في اللقاء التشاوري 
الذي انعقد في )محافظة صعدة( خالل 
نقدم   2012/5/5 إل��ى   5/3 من  الفترة 

الرؤية التالية :
1� ضرورة استمرار الثورة وأن ال يعني 
ضرورة  استمرارها  وأن  نهايتها،  الحوار 
ظل  ف��ي  أه��داف��ه��ا  لتحقيق  وض��م��ان��ة 
القوى  بعض  من  المستمرة  المساعي 
لفرض  ال��داخ��ل  ف��ي  وعمالئها  األجنبية 
مسارات وأجندة سياسية تأخذ فقط بعين 
االعتبار مصالح األجانب وتصادر أهداف 

الثورة ومطالب الشعب ومصالحه.
ل��ل��ح��وار  ال��م��الئ��م  ال��م��ن��اخ  ت��ه��ي��ئ��ة   �2
من  بدئه  قبل  إنجاحه  على  والمساعد 

خالل ما يلي :
المتورطة  القوى  االعتراف من  أ -       
والمحافظات  ال��ج��ن��وب  ع��ل��ى  ب��ال��ح��رب 
ال���ش���م���ال���ي���ة ب��خ��ط��أ ال����ح����رب وع���دال���ة 
وما  وتهامة  تعز  ومظلومية  قضيتيهما، 

يترتب على ذلك من الحقوق.
ال��ت��ح��ري��ض��ي  ال���خ���ط���اب  وق����ف  ب -  
وال��ش��ح��ن ال��ط��ائ��ف��ي وإي���ق���اف ال��ح��روب 
ووق����ف االع����ت����داءات ع��ل��ى ال��س��اح��ات 
واألنشطة  والمظاهرات  المسيرات  وعلى 

والفعاليات السلمية.
ج -    حيادية اإلعالم الرسمي ووطنيته 

ي��ك��ون ع��ل��ى م��س��اف��ة واح����دة من  بحيث 
الحقيقة  تقديم  ف��ي  وم��ت��ج��رداً  الجميع 
اآلخرين  ض��د  ط��رف  لصالح  موجه  وغير 
ورفع الحجر اإلعالمي عن القوى الثورية 

الحرة.
د- اإلفراج الفوري عن جميع المعتقلين 
ع��ل��ى خلفية  وال��م��ع��ت��ق��ل��ي��ن  ال���ث���وار  م���ن 
الجرحى  ومعالجة  صحفية  أو  سصياسية 
االنتهاكات  ووقف  الشهداء  أسر  ورعاية 

بحق الصحفيين.
ه�- تخفيض أسعار المشتقات النفطية 
للشعب  يكفل  ب��م��ا  ال��ض��روري��ة  وال��س��ل��ع 

العيش الكريم واآلمن.
مرجعية  وأهدافها  الثورة  تكون  أن   �3
ألهدافها  محققاً  ي��ك��ون  بحيث  ل��ل��ح��وار 

ومستنداً إلى شرعيتها.
وص��اي��ة  أي  ال��ح��وار  ع��ل��ى  ي��ك��ون  أال   �4
من  ب��رع��اي��ة  ب��أس  وال  محلية  أو  أجنبية 
األمم المتحدة تساعد على إنجاحه دون 

التدخل في فرض مساراته أو مقرراته.
القضايا  ك��اف��ة  ال��ح��وار  ي��ت��ن��اول  أن   �5
الوطنية بال استثناء، ومنها إرساء مرحلة 
قائم  لمستقبل  تؤسس  حقيقية  انتقالية 
والحقوق  الفرص  وتساوي  العدالة  على 
وال��م��واط��ن��ة وه��ي��ك��ل��ة ال��ج��ي��ش واألم����ن 
والنظام االنتخابي وغير ذلك من القضايا 

المهمة.
الحوار  وأطر  وآليات  أسس  تكون  أن   �6
لصالح  مجيرة  وغير  متوازنة  وترتيباته 
الحوار  يكون  ال  األط��راف حتى  طرف من 
م��ط��ي��ة ل��ل��ق��وى االن��ت��ه��ازي��ة ال��م��س��ت��ب��دة 
واإلقصائية التي ال يهمها إال الوصول إلى 
التي  للقوى  يكون  وأن  ثمن،  بأي  السلطة 

وضع  ف��ي  المشاركة  ح��ق  فيه  س��ت��ش��ارك 
آلياته وأطره وأسسه.

ويكون  بالتوافق  القرارات  تتخذ  أن   �7
مستديرة  ط��اول��ة  وع��ل��ى  علنياً  ال��ح��وار 
أسس  على  ال��ح��وار  مؤتمر  ق��وام  وي��ك��ون 
عن  بعيداً  األط��راف  جميع  تشمل  عادلة 
اإلقصاء والتهميش، وفي حال رفضت أي 
الحوار  في  الدخول  الشعبية  القوى  من 
يتم معالجة هذه القضية وسماع مطالبها 

وأسباب مقاطعتها للحوار.
8� حيادية المؤسسة العسكرية واألمنية 
وال��ت��زام��ه��ا ع���دم ال��ت��دخ��ل ف��ي ال��ش��ؤون 
باعتبارها  ال���ح���وار،  وم��ن��ه��ا  ال��س��ي��اس��ي��ة 
على  تقف  أن  يجب  وطنية  مؤسسات 

مسافة واحدة من الجميع.
في  المتورطين  النظام  رموز  اعتزال   �9
للمشهد  الفساد  ف��ي  والموغلين  القتل 
ال��س��ي��اس��ي وإح���ال���ة أم���ره���م إل���ى ق��ان��ون 
يكون  أن  يجب  ال��ذي  االنتقالية  العدالة 
من مقررات الحوار الوطني ووفق األسس 

المتقدمة.
للحوار  الداعية  األط��راف  تحدد  أن   �10
موقفها مما تقوم به أمريكا وبعض الدول 
لسيادة  متواصلة  انتهاكات  من  األخ��رى 
للشعب  قتل  ومن  وج��واً  وبحراً  براً  اليمن 
من  أك��ث��ر  األمريكيين  ال��ج��ن��ود  ودخ���ول 
منطقة ومحافظة يمنية باعتبار ذلك يمثل 

انتهاكاً لكرامة اليمنيين .
صادر عن المجلس السياسي
19/6/1433ه�
الموافق 10 / 5 / 2012م

شأنه  السلمية  الثورة  في  اليمني  الشعب  تحرك 
التغيير  ص��وب  سعى  إسالمي  عربي  بلد  أي  ش��أن 
واالنتفاضة ضد األنظمة والطغاة والعمالء، فانتهج 
إلى  وخ��رج  السلمية  الثورة  خيار  اليمني  الشعب 
بصوت  يهتف  االعتصام  ساحات  وإل��ى  ال��ش��وارع 
حكم  وعميل،  ظالم  نظام  م��ن  وال��خ��الص  الحرية 
والتجبر  الظلم  وم���ارس  وال��ن��ار،  بالحديد  ال��ب��الد 
والقمع على أبناء الشعب دون أن يراعي فيهم إالً 
والجنوب  الشمال  في  الحروب  أشعل  بل  وال ذمة 
وأضرم الفتن بين أوساط المجتمع اليمني ودأب 
على السرق والنهب لثروات الشعب وجعل البالد 

في مهب الريح.
س��ارع  وم��ص��ر  ت��ون��س  ث��ورت��ي  نجحت  أن  فعبد 
الشعبية  الثورة  إل��ى  الولوج  إل��ى  اليمني  الشعب 
كلمة  على  اليمني  الشعب  أبناء  وتوحد  السلمية 
إسقاط  يريد  "الشعب  الحرية  بشعار  وهتفوا  سواء 
النظام " هنا تحرك النظام اليمني الظالم في قمع 
الذي  والتغطرس  والتجبر  القوة  واستخدام  الثورة 

مارسه طيلة ثالثة وثالثين عاماً. 

فهو لم يتعظ بما جرى في تونس ومصر ولم يدرك 
أن إرادة الشعوب هي األقوى وأنه مهما حاول فإنه 
لن يحول دون نجاح الثورة الشعبية، ولن يستطيع 
الشعب  المباركة؛ ألن  الثورة  يكبح جماح هذه  أن 
ويتحرك  به  يقوم  ما  وي��درك  واعياً  أصبح  اليمني 
على  قادر  أنه  اليمني  الشعب  أثبت  ففعاًل  ألجله، 
تضحيات  يقدم  ب��أن  األم��ر  كلفه  لو  حتى  التغيير 
جسيمة وهذا ما حصل، فمجزرة الكرامة وما جرى 
في ساحة تعز كانت كفيلة بأن تسقط النظام منذ 

أو وهلة للثورة الشعبية.
 فقدم الشعب اليمني تضحيات جسيمة وكبيرة 
ث��ورة  وأعلنوها  األب��ط��ال  ال��رج��ال  صمود  وص��م��دوا 
سلمية لن يثنينا عن مواصلة الثورة أي شيء حتى 
تتحقق كل مطالب الثورة وترحل العصابة المجرمة 
المحكمة؛  إلى  القتلة  ويقدم  الفاسدة  والمنظومة 
لكي ينالوا جزاءهم وما اقترفته أياديهم اإلجرامية، 
دولتهم  بناء  إل��ى  اليمني  الشعب  ينتقل  وبذلك 
المدنية التي تسع الجميع دون وصاية خارجية أو 

انغماس في مستنقع العمالة واإلجرام.

السعودي  والنظام  أمريكا  تحركت  المقابل  في 
أقضت  التي  الشعبية  الثورة  نجاح  دون  للحيلولة 
مضاجعهم وأقلقتهم، وهم بهذا التحرك يريدون أن 
حقيقي  تغيير  يأتي  ال  وأن  عمالئهم  على  يحافظوا 
إلى  فأوحوا  والعميل،  الفاسد  اليمني  النظام  في 
أن  والقبلية والسياسية  العسكرية  القيادات  بعض 
إلى  النظام  ينشق  وبذلك  الشعبية،  ال��ث��ورة  تؤيد 
الثورة،  على  المؤامرات  يبدؤون  ثم  ومن  نصفين 
في  حصل  كما  مسلح  ص��راع  في  يقحمونها  فتارة 
يقطعون  أخرى  وت��ارة  ونهم  وأرح��ب  وتعز  الحصبة 
الكهرباء والغاز وترتفع المواد الغذائية لكي يعاقبوا 

الشعب ويثنوه مما خرج له وطالب به.
النظام  شقي  بين  والجزر  المد  ذلك  بعد  فرأينا 
فحولوا الثورة الشعبية إلى أزمة وفي نفس الوقت 
فكال  الموقف،  وسيد  بارزاً  الخارجي  التدخل  كان 
أمريكا،  سفير  يستأذنا  حتى  يتحركان  ال  الطرفين 
الفعلي  الحاكم  السفير  هذا  وكأن  األص��ل،  يهودي 
في  األمريكية  االستخبارات  نشاط  وكذلك  للبالد 
اليمن بشكل كبير وملفت للنظر وانتهاك للسيادة 
اليمنية، حيث نرى طائرات بال طيار تجوب سماء 
المدن اليمنية وتقتل اليمنيين بذريعة مطاردة ما 

يسمى القاعدة المؤدلج أمريكا.
استهدفت  ال��ت��ي  ال��م��ؤام��رات  ه��ذه  وف��ي خضم 
رأينا  المباركة  الشعبية  وث��ورت��ه  اليمني  الشعب 
التحرك األمريكي الحثيث؛ ألنها جذوة هذه الثورة 

بأي شكل من األشكال فتوصلوا إلى مبادرة صيغت 
للمحافظة على النظام ليس إال.

وتم  ال��ري��اض،  إل��ى  النظام  شقي  توجه  ث��م  وم��ن 
حكومة  تشكيل  ذلك  بعد  وأعلنوا  عليها،  التوقيع 
وفاق وطني، التي هي في األصل حكومة وفاق شقي 
االنتفاضة  في  اليمني  الشعب  خرج  الذي  النظام 
المنظومة  ك��ل  ورح��ي��ل  برحيله  والمطالبة  عليه، 
إلى  والقتلة  المجرمين  وتقديم  والعميلة  الفاسدة 
مصيرهم،  الشعب  يقرر  ثم  ومن  الشعب،  محكمة 
ينالوا  لكي  وإج��رام��ه��م  ف��س��اده��م  ملفات  وت��ق��دم 
جزاء ما اقترفوه طيلة 33عاماً من الفساد واإلجرام 

والقتل ألبناء الشعب في الشمال والجنوب.
وهنا نتسأل هل أتت المبادرة في ظل تصعيد 
النظام  على  للمحافظة  أت��ت  أم  شعبي،  ث��وري 

الظالم والعميل؟! 
وهل لبت هذه المبادرة مطالب الشعب اليمني 

وطموحاته التي خرج من أجلها ؟
فعندما يتحدث النظام الذي هو - هو لم يتغير 
الوطني  الحوار  إلى  بأن يسرعوا  الشعب  ويخاطب 
ظالم  نظام  على  قائمة  ثورة  فكيف  له  دعاء  الذي 
الحوار  ه��ذا  وه��ل  للحوار،  يدعوهم  وه��و  وعميل 
ال��ف��اس��دة  للمنظومة  ج���ذري  تغيير  إل���ى  يفضي 
والعميلة التي ثار الشعب عليها وطالب برحيلها ؟؟
ممن  ويتزعمه،  عليه  يشرف  الحوار  هذا  أن  أم 
من  عقود  طيلة  وظلموه  اليمني  الشعب  قتلوه 

الزمن أمثال اللواء علي محسن األحمر وغيرهم من 
الفاسدين والمجرمين والقتلة ؟

بذلك  ف��ه��م  ب��ه  ي��ق��وم��ون  م��م��ا  ه���ؤالء  يستحي  أال 
ويأمرون  به  ويستهزئون  اليمني  الشعب  يتجاهلون 
عليه، لكن هنا نريد أن نذكركم بأن الشعب اليمني 
أصبح يعي ما تقومون به ويعرف تآمركم عليه، وعلى 
ثورته فقد جربكم 33عاما ولن يجدي ما تعملوه حتى 
لو معكم أمريكا والنظام السعودي، فالشعب اليمني 
متوكل على الله وسيستمر في ثورته حتى يأذن الله 
بنصره؛ ألن الله يقف مع المظلومين فيكفينا كشعب 

مسلم أن يكون الله معنا فهو القوي العزيز .
اليمني  شعبنا  أبناء  من  الثوار  كل  نذكر  أخيراً 
والعوائق  المؤامرات  من كل  الحذر  من  بد  ال  أنه 
االستكبار  ودول  أمريكا  تزرعها  التي  واألش���واك 
للحيلولة دون نجاح  الشعبية  الثورة  أمام  العالمي 
هذه الثورة، وأن نستمر في الثورة حتى يرحل كل 

الظالمين والطغاة والمجرمين والقتلة.
يدركوا  أن  والمجرمين  العمالء  على  وك��ذل��ك   
معهم  وق��ف��ت  ول��و  حتى  محالة  ال  راح��ل��ون  أن��ه��م 
الله  أم��ر  ف��إن  عليهم،  للمحافظة  وسعت  أمريكا، 
زمن  ول��ى  فقد  العالم،  في  ق��وة  أي  أمامه  يقف  ال 
زمن  هو  الزمن  هذا  وأن  والضعف،  والهوان  الذلة 
يرثون  بأنهم  الله  وع��ده��م  ال��ذي��ن  المستضعفين 
في  والعدل  القسط  ويقيمون  عليها،  ومن  األرض 

هذه األرض وهذه سنة إلهية.

المكتب السياسي : اعتزال رموز النظام المتورطين في القتل والموغلين 
في الفساد للمشهد يجب أن يكون من مقررات الحوار الوطني 

اإلصالح في اختبار صعب

لماذا الحوار والثورة قائمة !
}-|  علي السيد   |-{

}-|  علي البخيتي   |-{


