
على  توافق  بالوفاق  يسمى  ما  حكومة 
ـ  والتعليم  التربية  وزيـــر  قــدمــه  طــلــٍب 
ـ  لإلصالح  اليمني  التجمع  ممثلي  أحد 
للمناقصات  العليا  للجنة  التوجيه  بشأن 
الممارسة  طريق  عن  المباشر  للتخاطب 
طباعة  ورق  لتوفير  تجارية  شركة  مــع 

التأخر  عدم  وبحجة  المدرسية  الكتب 
ـــي طــبــاعــة الــكــتــب وكـــــون الــشــركــة  ف
مطابع  مــع  مسبق  وتــعــامــل  ثــقــة  مــحــل 
مخالفة  هــذا  ويعد  المدرسي  الكتاب 

اإلنــســان  الــعــربــي لحقوق  الــمــركــز  أكــد 
يتابع  أنــه  على  )أشــا(  اإلرهــاب  ومناهضة 
وبــقــلــق مــا حـــدث فــي شــبــوة ومـــا قامت 
انتهاكاً  واعتبره  األمريكية  الطائرات  به 
خــارج  وقــتــاًل  اليمنية،  للسيادة  صــارخــاً 
قبل  من  مــراراً  تكراره  تم  القانون،  نطاق 

الطائرات األمريكية.
واستهجن المركز "الالمباالة التي تتعمد 
بعدم  بها،  القيام  الوطني  الوفاق  حكومة 
لليمنيين  قتل  من  يحدث  لما  اكتراثها 

واعتبر  األمــريــكــيــة  ــرات  ــطــائ ال بــواســطــة 
الحكومة  رئــيــس  تصريحات  أن  الــمــركــز 
ـــرة في  مــحــمــد ســالــم بـــاســـنـــدوة  األخـــي
عن  تعبر  بأنها  الفضائية  القنوات  احدى 
يلحق  بما  االكتراث  وعــدم  الالمسؤولية 
مكاسب  لتحقيق  مخاطر  من  باليمنيين 
سياسية على حساب دماء اليمنيين وهذا 

يعد منافياً لمهمته كمسؤول".
تصريحاته  بأن  باسندوة  المركز  ويذكر 
ــي محط  ف ــــام  األي مــن  ــاً  ــوم ي تجعله  قـــد" 

والدولية  المحلية  القانونية  المساءلة 
ــهــاك الــســيــادة وقــتــل  ــت كــونــه اعــتــبــر ان

اليمنيين األبرياء بأنها ال تعنيه".
ــه الـــواليـــات  ــان ــي وحـــــذر الــمــركــز فـــي ب
استمرار  مغبة  "مــن  األمريكية  المتحدة 
السيادة  داخل  لليمنيين  بارد  بدم  القتل 
تقوم  ممنهجاً  إرهاباً  يعد  فذلك  الوطنية، 
قوتها  مستغلة  األمريكية،  السلطات  به 

بالقسم  الهندسة  كلية  طــالب  ــام  ق
الموازي بجامعة صنعاء الثالثاء الماضي 
الهندسة  أقــســام كلية  أبـــواب  بــإغــالق 
رئاسة  إلى  ذلك  بعد  وتوجهوا  باألقفال 
الــوزراء.. حيث أقاموا وقفة احتجاجية 
إلى  الــمــوازي  طــالب  بــإعــادة  للمطالبة 
الدراسية  الرسوم  إلغاء  وكــذا  الدراسة 
وبنية  معامل  من  أوضاعهم  وتحسين 
تم  حــيــث  مــتــخــصــص..  وكــــادر  تحتية 

قسم  رئيس  قبل  من  الــدراســة  إيقاف 
الكهرباء وعدد من دكاترة القسم.. وقد 
 )5( عبر  الطالب  من  رسالة  إيصال  تم 
أشخاص إلى رئيس الوزراء بمطالبهم..

ــذكــر أن هـــذه الــوقــفــة  ــال ب ــر  ــجــدي ال
تصعيدية  خطوة  في  تأتي  االحتجاجية 
بــعــد يــومــيــن مــن االحــتــجــاجــات التي 
ــهــنــدســة ورئـــاســـة  تــشــهــدهــا كــلــيــة ال

الجامعة..

الثورية خرجت  للقوى  العام  الملتقى  وجهها  التي  للدعوة  استجابة 
مسيره جماهيرية حاشدة الثالثاء الماضي بمحافظة ذمار تحت شعار 

"ثوار ولن ننسى".. حيث جابت المسيرة بعض شوارع المدينة..
شباب الثورة هتفوا ببعض الشعارات المنددة والمستنكرة للتدخالت 
النظام السعودي  التي يرتكبها  البشعة  األمريكية والسعودية والجرائم 
أنظمة االستكبار في  بها  تقوم  التي  الجرائم  اليمن، وكذلك  أبناء  تجاه 

بلد االيمان والحكمة..
وصرح الشباب ببيان صادر عن طريق الملتقى العام للقوى الثورية 
واالعتصامات  المسيرات  فــي  االســتــمــرار  إن  فيه:  قــالــوا  بالمحافظة 
والتصعيد الثوري بكل الوسائل أصبح ضرورة ملحة أكثر من أي وقت 
ننسى  ولن  ثواًرا  وأننا سنظل  وإنساني..  وديني  وواجب وطني  مضى، 
أن ما يريده الشعب هو إسقاط النظام، وبناء الدولة المدنية الحديثة، 
وأن الله خلقنا أحراراً أراد لنا العيش أعزًة؛ لهذا سنظل ثائرين رافضين 

للوصايا واالرتهان ألمريكا ماحيينا.
مدرع  األولــى  الفرقة  جنود  أحــد  قــام 
بقيادة  اإلصـــالح  مليشيات  بعض  مــع 
الماضي  األربــعــاء  مساء  الجرباني  نبيل 
المستقل  الشباب  أحد  على  باالعتداء 

ساحة  فــي  وضــربــه  تعز  لشباب  الــتــابــع 
إلى  أدى  ما  صنعاء،  بالعاصمة  التغيير 
لجنة  بمحاصرة  المستقل  الشباب  قيام 

الثورية  ــروح  ال على  تأكيداً 
نظم  شباب من ساحة التغيير 
بصنعاء مع شباب من جرحى 
وقفة  الماضي  الثالثاء  الثورة  
احـــتـــجـــاجـــيـــة  أمــــــام مــنــصــة 
مستنكرين   ، التغيير  ســاحــة 

التي  القمعية  الــمــمــارســات 
ــورة،  ــث يــتــعــرض لــهــا جــرحــى ال
األمر الذي أزعج القائمين على 
المنصة مما أدى إلى االعتداء 
من  وإنزالهم  المحتجين  على 
الوقوف  من  ومنعهم  المنصة 

ـــوم الــثــالثــاء  أمــامــهــا وذلــــك ي
ببعضهم  دفـــع  مــمــا  الــمــاضــي 
وإحراق  االنتحار،  محاولة  إلى 
قام  أحدهم   أن  أنفسهم، كما 
االعــتــداء  بــعــد  وريــــده  بقطع 

عليه.  

أن جريحين  بالذكر  الجدير   
أقدما على  الثورة   من جرحى 
على  احتجاجاً  نفسيهما  حرق 
التي  االنتقائية  الممارسات 
اللجنة  قبل  من  لها  يتعرضون 
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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 -|-

المتضامنون مع جرحى الثورة يتظاهرون ضد منصة حميد األحمر

تــفــجــير الـطـائرة أم تــفــجــير الــيــمــن!!

مركز حقوقي  يحذر الواليات المتحدة من استغالل قوتها العسكرية إلبادة اليمنيين 

 غول اإلصالح يبدأ التهام التربية والتعليم بمبلغ 4 مليار ريال!

تـــنـــاقـــلـــت وكــــــــاالت األنــــبــــاء 
أنباء  األخبار  وقنوات  الخارجية 
لما  اعــتــداء  إحــبــاط مخطط  عــن 
ــاعــدة عــلــى طــائــرة  ــق ــال يــعــرف ب
المتحدة،  الواليات  إلى  متوجهة 
أن  أعلنوا  أمريكيون  مسؤولون 
ستستعمل  كانت  ناسفة  عبوة 
مـــن قــبــل انــتــحــاري عــلــى متن 

ـــد ضبطت  وق تــجــاريــة،  طـــائـــرة 
العبوة خارج اليمن، لكن السؤال 
ــك؟ متى  الــمــطــروح: أيــن كــان ذل
المتهم؟  مــن  الــحــادثــة؟  وقــعــت 
أية طائرة؟ كيف عرف أن العمل 
حد  على  اليمن  في  إرهابي  دبره 
الوصف األمريكي؟ كل هذا يبقى 
مصدر  إخفائه  على  يحرص  ســراً 
معروفة  طــريــقــة  فــي  الــتــســريــب 

من بث األراجــيــف واإلشــاعــات، 
مــن خـــالل إحــاطــتــهــا بــهــالــة من 

الغموض.
ال يستبعد مراقبون أن الهدف 
بأن  اإليحاء  هو  األخبار  هذه  من 
ــإلرهــاب  ــعــاً ل ــاتــت مــرت الــيــمــن ب
ذلــك،  مــع  يترافق  واإلرهــابــيــيــن، 
من  العديد  على  الضوء  تسليط 
إيحاءات  إلــى  المفضية  األخبار 

مطابقة، كما هو الشأن مع الشيخ 
بدعاً  ليس  فهو  الصلوي،  جميل 
الذين  السلفيين  المشائخ  مــن 
اليوم  يحرمون االنتخابات، لكن 

نراه في صدارة اإلعالم.
ـــار  األخـــب هـــــذه  تـــســـريـــب  إن 
اإلعالم  بوسائل  يحدو  الغامضة 

مسيرة حاشدة في ذمار تحت شعار "ثوار ولن ننسى" 

احتجاجات طالب كلية الهندسة أمام رئاسة الوزراء

اعتداء الفرقة واإلصالح على الثوار في ساحة التغيير

التوعية الثورية | خاص
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أكاذيب وأالعيب ’’صحيفة الشرق 
الرسمي  اإلعــالم  وتمادي  السعودية’’ 

اليمني إلثارة  الشأن  التدخل في  السعودي في 
تتوقف  لــم  الــواحــد  الــوطــن  أبــنــاء  بين  الفتنة 
أحد  على  خافية  تعد  لم  و  معينة،  حدود  عند 
الحملة  هذه  آخر  وكان  بشر،  عقل  يصدقها  وال 
الشرق  صحيفة  نشرته  ما  الهوجاء  اإلعالمية 
السعودية عن العثور على وثيقة رسمية سحرية 
- واحده فقط - فّكت طالسم السياسة اليمنية 
قاطبة وعلى مدى عقود، وفّكت غموض شفرة 
وفّسرت  المبهمة،  اإليرانية  اليمنية-  العالقات 
التقطها عابث من  التي  السحرية  الوثيقة  هذه 
ارشيف القصر الجمهوري في عدن جميع خفايا 
وتحالفها  اإليرانية  اليمنية  العالقات  وأســـرار 
الوثيقة  وطــارت  بل  السابق،  النظام  رئيس  مع 
وافترشت  الوطن  سماء  إلى  الخطير  والمستند 
والوديان  والسهول  الجبال  بين  وهامت  العراء 
اليمنية،  والبحار  والبراري  األجواء  في  وحلقت 
فال تخفى عنها خافية وال تفوتها فائتة عن خفايا 

وأسرار اليمن قاطبة.
فــيــه كــانــت حديث  مــوثــوق  الــمــصــدر  وألن 
األخبار  وتــصــدرت  المحلي  واإلعـــالم  الساعة 
ــمــواقــع، وألنــهــا تــدق على الــوتــر اإليــرانــي  وال
التقطها  السعودي،  التوجه  وتخدم  الحساس 
اإلعالم اليمني – من مصادر صحفية سعودية 
شديدة  بشراهة  و  وتمعن  دراســـة  ودون   -!!
للفتنة،  وتعطشه  لإلثارة  وشبقه  جوعه  ليسد 
والسياسة  الرسمي  اإلعـــالم  بعد  يتحرر  فلم 
والهيمنة  المزمنة  النقص  عقدة  من  اليمنية 
هو  بكلما  ـــردد  ت دون  ــقــبــول  وال الــســعــوديــة، 
ـــادم مــن وراء الــحــدود والــبــحــار،  ســعــودي ق
فتناقلتها وسائل اإلعالم والصحافة االلكترونية 
بشدة  والــضــرب  والرهبة،  الجدية  من  بكثير 
والتخويف  المنطقة،  في  اإليــرانــي  الوتر  على 
من البعبع اإليراني، وحسب المصادر مسبوقة 
خفايا  عن  كشفت  المشبوهة  والوثيقة  الدفع 
بيع النظام السابق األسلحة والعتاد والمعدات 
للحوثيين  الجيش  ألــويــة  وتسليم  العسكرية 
باتفاق مسبق وبأموال إيرانية خالصة، وكشفت 
الــوثــيــقــة الــمــزعــومــة عــن الــتــحــركــات األخــيــرة 

وإيران  السابق  الرئيس  بين  القائم  والتحالف 
لزعزعة  والحوثيين والحراك واالنفصاليين معاً 
على  والتمرد  المنطقة  في  واالستقرار  األمــن 

قرارات هادي الرئاسية.
الجامح  بخيالها  الرعناء  الوثيقة  بل وذهبت 
في  فتّعمقت  ذلك  من  أبعد  إلى  فيه  المبالغ 
الخافية  الحقائق  وكشفت  اليمني،  الــشــأن 
النظام  سياسات  عن  الزمن  من  عقود  لمدى 
النظام  مع  عقود  مدى  على  وتحالفه  السابق 
والــحــراك  شماال  الحوثيين  وتجنيد  اإليــرانــي 
وزعزعة  الحروب  إلثــارة  جنوبا  واإلنفصاليين 
دول  البتزاز  والخليج  السعودية  واستقرار  امن 
تروي  وهي  المسربة  الوثيقة  وكانت  المنطقة، 
عالقة  عن  العظيمة  التأريخية  الملحمة  هذه 
و  االطـــراف،  هــذه  من  مع كل  السابق  النظام 
مزرية  بطريقة  واألذهــــان  بالعقول  تستخف 
ومهينة، تتعمق أكثر في التحليالت السياسية 
والــخــبــراء  السياسيين  عنه  عجز  مــا  وتــفــّســر 
مره  ألول  به  موثوق  رئاسي  مصدر  عبر  كآفة، 
اليمنية،  والساحة  السياسة  فــي  عنه  نسمع 
. ق وهــو يحكي عن  الــمــدعــو ف  هــذا  فــكــان 
الكشف والسبق التأريخي الهام لهذه الوثيقة 
غربلة  الــى  ومخيالته  بخيالة  يتمادي  الــعــار 
عين  غمضة  فــي  واصــبــح  اليمنية  السياسة 
الشؤون  في  كبير  إستراتيجي  سياسي  خبير 
بدآء  مصابة  الرشيدة  صحافتنا  وألن  الدولية، 
هو  لكلما  والتقبل  المزمن  السعودية  عضال 
قادم من وراء الحدود ربما بحسن نية و جدية 
ومصداقية زائدة، تم تلقف هذه األخبار بروح 
المملكة  سموم  وبــث  عالية  و  مرنة  صحفية 
الخبيثة والمميتة في اليمن دون تردد، وتنخر 
المواطن  وتلقفها  الوطنية،  الوحدة  عظم  في 
وصــــارت صحافتنا  شــديــد،  وتــعــجــب  بــغــرابــة 
السعودي  الرسمي  اإلعالم  تلعب دور  الموقرة 
الوطن  أبناء  بين  والخالفات  الفتن  تأجيج  في 

الواحد.
وهذه الوثيقة التاريخية التي لم تر النور بعد، 
ولم تطبع في الصفحات األولى لعناوين األخبار 
الرئيسية، ولم تنشرها الصحافة إال عبر مصدرها 
المسؤول الوحيد المشكوك في صحته العقالنية 

ترجمت  واألخــالقــيــة،  اإلعــالمــيــة  ومصداقيته 
شفرات  رمــوز  وفّكت  المعاصر  اليمني  التاريخ 
بما  وأتت  جداً،  غبية  بطريقة  اليمنية  السياسة 
المفرط،  والوهم  الخيال  األوائل من  يستطعه  لم 
كأنها تاريخاً كاماًل عن الوضع السياسي اليمني، 
وتناولت أبعاد السياسة اإليرانية في المنطقة، بل 
وذهبت هذه ’’الوثيقة العار’’ إلى أبعد من ذلك 
وغربلت  وحلحلت  اليمني  المستقبل  فقرأت 
فلم  وجـــذاب،  ســاحــر  بشكل  السياسية  األمـــور 
أبداً من مختلف أطياف وتكتالت  تستثِن أحداً 
خونة  فجميعهم  الــيــمــنــي  المجتمع  ــات  ــئ وف
وجاللته،  الحاكم  النظام  قدسية  ماعدا  وعمالء 
ومصلحته  الوطن  على  قلبه  الــذي  الوحيد  فهو 
المنقذ  بأنه  هــادي  الرئيس  وصـــّورت  الــعــامــة، 
أن  بـــ’’  األوائــل  يقله  لم  ما  إليه  ونسبت  للبالد 
وتحدثت  بعد’’،  تبدأ  لم  الحوثيين  مع  الحرب 
يلعبه  زال  مــا  والعسكري  السياسي  الثقل  أن 
القاعدة  تنظيم  عن  وتحدثت  السابق،  الرئيس 
واستراتيجيتها بإسهاب شديد، ووضحت كيف 
الدولة  مــن  والــســالح  العسكري  الــدعــم  يتلقي 
ميدي  البحرية  الــمــوانــئ  طــريــق  عــن  اإليــرانــيــة 
المصدر-  حسب   - تعمدت  التي  و  والحديدة، 
على تمويل الجماعات المسلحة في اليمن، من 

أجل محاولة زعزعة أمن المنطقة بأي طريقة.
ــن يـــصـــدق.. وهـــل يــعــقــل.. أن كــل هــذه  م
والغباء  المفرطة  والــبــالدة  العقيمة  الترهات 
المستفحل تأتي به وثيقة رئاسية سرية موجزة 
في عدة سطور منمقة فاقت معلوماتها وثائق 

ويكليكس مجتمعة، ومن 
مصدر سياسي مجهول الهوية 

جارة  سعودية  صحف  ومن  واالنتماء،  والوطن 
شقيقة، يا للعار .. كيف تمرغ السعودية أنفها 
وكيف  الوطنية،  السياسة  في  شديدة  وبجرأة 
وشعب  عريقة  وحضارة  أمــة  بمصير  تتالعب 
لنظيره  اليمني  اإلعــالم  سمح  وكيف  عظيم، 
وبث  الوطن  صفحات  في  بالتوغل  السعودي 
سمومه وأخباره عبر أجندته وأياديه ومتنفذيه 
ــه، كيف ونــحــن أبــنــاء الــوطــن الــواحــد  ــالم وأق
نسمح للجوار بتمزيق اللحمة الوطنية ووحدة 
المصدر  فحسب  والتوحد،  والتكاتف  الصف 
وما جاء في هذه الوثيقة لم تبق ولم تذر ونزلت 
كوحي هابط من السماء على الشارع اليمني، 
اليمن  مثقفي  بين  كبيرة  بسرعة  وانتشرت 
بدالً  كبير،  بشكل  والصحفيين  والسياسيين 
من إسدال الستار على التدخل السعودي في 
للمغزى من  الشديد  واالنتباه  والتيقظ  اليمن، 
هكذا دعوات لبث الفرقة والفتنة واالختالف 
فلم  وجنوباً،  شماالً  الواحد  الوطن  أبناء  بين 
تلعب الصحافة واإلعالم السعودي على مدى 
وصــادق  حقيقي  دور  أي  المشؤوم  تاريخها 
تجاه اليمن منذ نشأة المملكة، ولم نر لها أي 

دور إيجابي تجاه اليمن مطلقاً.
السعودية  اإلعالمية  الحملة  هذه  وصاحب 
تحركات  وإنساناً  أرضــاً  اليمن  ضد  المسعورة 
عــســكــريــة ســعــوديــة لــلــتــوغــل فـــي األراضـــــي 
الحربية  والــخــنــادق  المتارس  وبــنــاء  اليمنية 
ونــشــاطــات حــربــيــة مــشــبــوهــة عــلــى الــحــدود 
فهل  شماالً،  وصعدة  حجة  لمحافظتي  محاذاة 
انتظار مواجهة عسكرية مسلحة مع  في  نحن 
االستفزازات  أن  أم  السعودي،  الملكي  النظام 
تجاه  حد  عند  تتوقف  ال  المتكررة  السعودية 
صعدة  محافظتي  أن  المملكة  تعلم  أال  اليمن، 
والمسلوبة جميعها  المنهوبة  والحدود  وحجة 
اليمني  الوطن  وجسد  روح  من  يتجزأ  ال  جزء 
غاشم  واعــتــداء  هجوم  أو  ضــرر  وأي  الكبير، 
لنصرتها  وينتفض  المناطق سيثور  بتلك  يلحق 
المملكة  تتعامل  فلماذا  ككل،  اليمني  الوطن 
وتسعى  ســعــوديــة،  وإمـــارة  اليمن كــواليــة  مــع 

للتفرقة وبث الخالف بين أبناء الوطن الواحد، 
اليمنية  الدولة  مع  للتعامل  جاهدة  وتسعى 
ليست  فاليمن  السعودية،  القطيف  وكأنها 
يوماً  تكون  ولــن  عزيزة  حــرة  اليمن  القطيف، 
السعودية  فعلى  أبــداً،  إيرانية  أو  سعودية  ما 
المس  عن  الخرقاء  صحافتها  ــواه  أف تلجم  أن 
وأن  أراضيه،  وسالمة  ووحدته  اليمن  بكرامة 
خاصة  اعتبارات  تضع  و  الجوار،  حق  تحترم 
اإلسالمية  واألواصــر  العربية  العالقات  لحقوق 
بين البلدين، وإن كان لها تصفية حسابات مع 
بعيداً  تصفيتها  على  فلتعمل  اإليرانية  الدولة 
فيه  ما  يكفيه  فاليمن  اليمنية،  األراضـــي  عن 
وسائل  وعلى  والمشاكل،  المحن  و  البالء  من 
من  الـــدروس  تماماً  تعي  أن  اليمنية  اإلعــالم 
دور  شديد  بإمعان  وتــدرس  القريب،  الماضي 
المملكة السلبي تجاه الجمهورية اليمنية منذ 
اليمنية  الثورات  عهد  منذ  قبلها  وما  نشأتها 
الــســعــودي  الــــدور  خــفــايــا  لمعرفة  الــمــبــاركــة، 
أن  صحافتنا  وعــلــى  الــيــمــن،  تــجــاه  الحقيقي 
تحجم عن نشر األكاذيب والدعايات اإلعالمية 
وتزيد  السعودي  النظام  تخدم  التي  المغرضة 
اليمنية،  السياسة  على  ونــفــوذه  سطوته  مــن 
وضمير  وبأمانة  عالية  وطنية  بروح  والتعامل 
الواحدة  اليمنية  األســرة  تالحم  يمس  ما  تجاه 
وقضايا الوطن، فقد بدأت الصحافة السعودية 
عبر  ـ  الــعــادة  جــرت  وكما  ـ  اآلن  دورهــا  تلعب 
وبالذات  المشبوهة  اإلعالمية  الحملة  هــذه 
اليمنية  الساحة  في  اآلن  يــتــداول  ما  ظل  في 
ووفــاق شامل،  حــوار وطني  إلى  الدعوات  عن 
هو  كما  الوطني  الحال  إلبقاء  جاهدة  وتسعى 
معلقاً ومرهوناً لألزمات والخارج، لهدف تنفيذ 
األجندة األمريكية والسعودية وبسط السيطرة 
األمريكية على اليمن، إذا لم نواجه جميعاً هذه 
إرادة  قوة  و  تالحم  و  بتوحد  الخانقة  المؤامرة 
وشباك  فــخ  فــي  سنقع  شديد  وإدراك  ووعــي 
إلى  وسننساق  الوطن  على  والتحايل  التآمر 
الحفر السعودية التآمرية والسقوط في الهاوية 
السحيقة من االنهيار والتمزق، وحينها سنكون 
للنيل من وحدة  المنال لألعداء  فريسة سهلة 

الوطن وكرامته وحضارته واستقالله وسيادته.

نسمع  مـــا    كــثــيــر 
البدء  األيام عن  هذه 
لعملية  التهيئة  فــي  
الشباب   مــع  الــحــوار 
بهدف  الساحات  في 
ـــســـاحـــات  إخـــــــالء ال
ــــــــع االعــــتــــصــــام  ورف
الجمهورية،  داخـــل 
ــد  وكـــــــــأن األمـــــــــر ق
ـــا  ـــي ـــدن انــــتــــهــــى، وال
بيد  المركزي  واألمــن  رحــل  ســالم، وصالح  في 
سيطرة  تحت  الجمهوري  والــحــرس  الشعب، 
األحــزاب  َهــمُّ  أصبح  للعجب  يا  الدفاع،  وزارة 
العمل  يبدأ في  الساحات قبل كل شيء فهذا 
والشغل ورسم خطط وبرامج وأهداف للتخلص 
من الساحات، وآخر يبدأ يخرج أوراقه  للبحث 
يفكر  وآخر  الساحات،  في  للشباب  بدائل  عن 
الشباب  بسحب  ويقوم  العقدة  سيحل  كيف 
من الساحات، واآلن أدركت لماذا الساسة من 
النخبة السياسية المتمثلة في األحزاب جعلوا 
الثورة ليست ثورة، ولم يجعلوها انتفاضة على 

اجتثاث الفساد، بل جعلوها حلم .
 وتحت ضغط هذا الحلم، حصلوا على %50 
عهد  فــي  عليها  يحصلوا  لــم  النسبة  وهـــذه 
صالح، وتناسوا أن الثورات ليست قسمة على 
التغير  هي  الــثــورات  وأن  ومناصب،  كراسي 
الكرسي  حقن  مبرر  تحت  ولكن  األفضل،  نحو 
والتفكير  التقاسم   تم   " الــدمــاء  "حقن  عفواً 
بالمصلحة قبل الوطن؛ ألنه من شعار النخبة: 
أصبح  ولهذا  مصلحتي(،  من  مصلحتك  )تأتي 

للقادة،  مهم  الوطن  دخــل  السياسي  التحرك 
المواطنين مهم لدى رغبة  وامتصاص حماس 
هذا  داخــل  السلمي  النضال  وأصبح  الجميع، 
مشاهد  من  مشهد  العارية  والــصــدور  الوطن 
درامــي  مسلسل  في  نعيش   وكأننا  حماسية، 

قربت النهاية فيه.
 فـــأي حـــوار ســـوف يــكــون، وكــيــف سيكون 
والء  تحت  شــاب  فيه  األول  والــطــرف  ناجحاً 
على  وينام  الفاصوليا"   " يأكل  الوالي  وطاعة 
من  أدري  ال  للحوار  الثاني  والطرف  تسبيحه، 
هو؟ هل هي دول الخليج التي رسمت المبادرة 
أم   األحــزاب؟  بين  اليمن  في  السلطة  بتقاسم 
إخواننا في حكومة الوفاق الذين كانوا باألمس 
أنــهــا سوف  أم  بــالــســاحــات؟  معنا  مــوجــوديــن 
كانوا  بمن  ممثلة  الــوفــاق  حكومة  إلينا  تأتي 
وناهبي  الشهداء  بقتل  متهمين  األمــس  فــي 
الركن األساسي  العام، وكانوا  المال  ومختلسي 
في الوقوف ضد الثورة، وتدمير البلد، وما زالوا 
حتى اليوم يستعرضون عضالتهم وفتوتهم على 
الشعب من مرورهم في البالد شماله وجنوبه، 
مدنه وريفه، وهم مدججين بمختلف األسلحة 
الثقيلة والخفيفة دون مراعاة لحقوق اإلنسان 

التي كفلها الدستور والقانون .
كيف  ؟  نتحاور  مــاذا  وعلى  نتحاور؟  كيف 
أتحاور مع من يقتل حمامة السالم بيننا ويوقع 

عهد الجوار بدم هذه الحمامة !  
على ماذا يتم محاورة الشباب في الساحات 
؟هل تحققت أهداف الثورة ولو جزء حتى نبدأ 
السفاح  إيــداع  تم  هل  الشباب؟  حــوار  عملية 
؟  لمحاكمتهم  القضبان  خلف  عائلته  ــراد  وأف

هل تم إيداع قتلة الشهداء في السجون لينالوا 
جزاءهم العادل، هل تم نزع السالح من أيادي 
والقبليين؟  العسكريين  القادة  من  الفاسدين 

وجعل هذا السالح سالح دولة ال قبيلة ؟ 
ـــة الــفــاســديــن ومــحــاكــمــتــهــم  ـــم إقـــال هـــل ت
ــم تسوية  ــعــادة أمــــوال الــشــعــب؟ هــل ت واســت
الذي دمر وطنهم تحت  الجنوب  أبناء  قضية 
دون  ممتلكاتهم  وانتهكت  الــوحــدة؟  مسمى 
ردع؟ وهل قضية صعدة تم النظر إليها ؟ بدون 
هناك  ليس  األسئلة  لــهــذه  والــحــلــول  اإلجــابــة 
ولن  الوطن  لهذا  استقرار  وال  حوار  ألي  نجاح 
كما  الشعب  مكونات  لكل  شامل  حــوار  يتم 
القتلة  أن  تدركوا  أن  وعليكم  عليه،  متفق  هو 
اليوم يعيشون في أفضل القصور بحماية أمنيه 
من  رواتبها  تتقاضى  الحماية  وهــذه  مشددة، 
أبين  من  نازحين  هناك  بينما  الــدولــة،  أمــوال 

يحتاجون  لكسرة خبز، أوسكن ينامون فيه .
 إن اللصوص و القتلة من أفراد عائلة صالح، 
وصالح نفسه يعيش اليوم  على أموال الشعب 
التي نهبوها دون تحريك ساكن، ودون المطالبة 
الذين  اليوم  البالطجة  إن  أرصدتهم.  بتجميد 
باألمس صوبت أسلحتهم إلى صدور الشعب، 
ردع  أي  دون  الــمــدن  شـــوارع  وســط  يمرحون 
لهم، وإن المتاجرين بثروات الشعب يتجولون 
لهم  يكن  لم  إن  تامة  حرية  في  الوطن  خــارج 

توديع رسمي في مطارات اليمن .
 على الساسة الذين يأخذون بزمام الثورة، أن 
ال يرتكبوا األخطاء مرة ثانية بعد أن عملوا على 
تقزيمها، ونقول لهم: )دعوها فإنها مأمورة( وما 

لهذا خرجنا، وما لهذا كانت مطالبنا.  

األمريكي  السفير  مع  السعودية-  تدخلت 
سافرة  تــدخــالت  اليمني  الــشــأن  فــي  طبعاً- 
كــثــيــرة، كــلــهــا تــهــدف إلـــى مـــصـــادرة حرية 
مصيره  يصنع  أن  قرر  الــذي  اليمني  الشعب 
ومستقبله بعيداً عن الظلم والفساد، ومن تلك 
فرضت  التي  المبادرة  يسمى  ما  التدخالت 
إلى  االلتفات  ــدون  ب اليمنية  الساحة  على 
اعتراض  من  وبالرغم  ومطالبه،  الشعب  رأي 
تنفيذها.  فــي  مضت  أنها  إال  عليها  الــثــوار 
الوفاق"،  وهكذا فرضت ما سميت" بحكومة 
ذلــك  وغــيــر  العبثية  االنــتــخــابــات  وفــرضــت 
السعودي  التدخل  فرضها  التي  األشياء  من 
األمريكي على اليمنيين، حتى وإن كانوا غير 

موافقين عليها.
وفي المقابل نراهم ينادون بحرية الشعب 

فالسعودية  دولته،  بناء  في  وحقه  السوري 
الشعب  لقتل  ودباباتها  قواتها  أرسلت  التي 
داخل  معارضتها  تقمع  أنها  كما  البحريني، 
الذين  باليمنيين  المملكة، وسجونها ممتلئة 
بالمقابل  الــمــوت،  حتى  فبها  تعذيبهم  يتم 
السورية"  المقاومة  يسمى"  ما  تدعم  نراها 
بتكفير  علمائها  فتاوى  وتضج  الوسائل  بكل 
بشار والمطالبة بتطبيق القصاص عليه، بينما 
جرائمه،  كــل  رغــم  لعفاش  الحصانة  أعــطــوا 
الحريات  مصادرة  على  تعمل  نراها  وهكذا 
ولكن  ســوريــا،  إلــى  وتصديرها  الشعوب  من 
تــصــادرهــا تختلف  الــتــي  الــحــريــة  أن  الــفــرق 
ال  لكنها  حقيقية  فاألولى  تصدرها  التي  عن 
تخدم مصالحهم، بينما الثانية مزيفة ولكنها 
تخدمهم وتخدم أسيادهم اليهود والنصارى.

}-|  ضرار الطيب   |-{
مصادرة الحريات وتصديرهاالحوار والتقاسم المشترك

وثيقة العار السعودية.. عن الدور اإليراني في اليمن

اشتباكات  الماضي  األربــعــاء  يــوم  اندلعت 
السعودي  الحدود  وحــرس  يمنية  قبائل  بين 
في الحدود اليمنية، جاءت هذه االشتباكات 
نتيجة االعتداءات السافرة والمتكررة لحرس 
اليمنية  األراضــــي  على  الــســعــودي  الــحــدود 
تابعة  جــرافــة  دخـــول  بينها  مــن  والــتــي كــان 
للجيش السعودي إلى منطقة جلحا بمديرية 

منبه محافظة صعدة .
شمال  فــي  الــقــبــائــل  ــنــاء  أب استنكر  وقـــد    

االنتهاكات  اليمني عن  النظام  اليمن صمت 
قبل  اليمنية من  واألراضــي  للقرى  المتواصلة 
القبائل  أبناء  حــذر  كما  السعودي،  الجيش 
أراضيهم  على  السعودي  الجيش  تعدي  من 
ــهــم ســيــقــفــون ضــد أي اعــتــداء  وقـــراهـــم وأن
تتعرض له مناطقهم وقراهم وأبنائهم مؤكدين 
انه ال يحق للجيش السعودي تجاوز الحدود 
المرسومة بين البلدين وأنه ال يوجد لديهم أي 

مصوغ لتعدي حدود األراضي اليمنية . 

اشتباكات بين الحرس الحدوي السعودي 
وإحدى القبائل في األراضي اليمنية

} - التوعية الثورية | متابعات - {

}-|  صالح السندي   |-{

}-|  محمد الحجافي   |-{



}-|   الجمعة 20 جمادى اآلخر 1433هـ املوافق 11 / 5 / 2012 م    |-{}-|   العدد ) 58 (   |-{    3

المتضامنون مع الجرحى

غول اإلصالح!

اعتداءات الفرقة!

مركز حقوقي

تفجير الطائرة..

صنعاء  بالعاصمة  التغيير  لساحة  األمنية 
لحزب  عــنــاصــرهــا  أغــلــب  ينتمي  ــي  ــت وال

اإلصالح.
على  مشتعلة  مـــادة  بصب  قــامــا  حيث 
احتجاجاً  فيها،  النار  إضرام  ثم  جسديهما 
حزب  عناصر  تمارسه  الذي  التمييز  على 
المكونات  جرحى  إقصاء  نتيجة  اإلصــالح، 
توفير  فــي  والتقصير  األخــــرى،  الــثــوريــة 
ــخــدمــات الــصــحــيــة والــطــبــيــة والــمــنــح  ال
العالجية إلى الخارج ، المحتجون  أرسلوا 
األحمر   للقائمين على منصة حميد  رسالة 
 ، الثورة  نبض  هم  هــؤالء  بأن  يتذكروا  بأن 

إلى  تسلقوا   وشركائه  اإلصــالح  حزب  وأن 
الـــــوزرات عــلــى حــســاب شــهــداء وجــرحــى 

الثورة.

وحتى ال يكون غريباً أن يدخل اليمن أفواج 
من المارينز األمريكي طبعاً بحجة مكافحة 

اإلرهاب.
األمــريــكــيــون يــنــظــرون إلـــى الــيــمــن بعين 
واحدة، فاليمن ساحة لإلرهاب عندهم، وهم 
في مكافحة اإلرهاب يحاربون كل شيء في 
هذا الوطن، األرض واإلنسان والتاريخ، هذا 
برينان كبير  جون  قاله  ما  وهذا  يحصل  ما 
أوباما:)ليس  األمريكي  الرئيس  مستشاري 
هناك في القانون الدولي ما يمنع استخدام 
وليس  الــهــدف،  لهذا  طيار  دون  طــائــرات 
ضد  قاتل  ســالح  استخدام  يمنع  ما  هناك 

أعدائنا خارج أرض المعركة(
نفسه  يسخر  يــقــال  مــا  يــصــدق كــل  فمن 

ليكون بوقاً لعدوه دون أن يعي ما يفعل.

المناقصات  تنظم  التي  للقوانين  صريحة 
باهظة  تــكــون  الــتــي  سيما  والـــمـــزايـــدات 

التكاليف ..
الجدير بالذكر أن الشركة التي يثق فيها 
يملكها  اإلصالحي  والتعليم  التربية  وزيــر 
عبدالوهاب اآلنسي األمين العام لإلصالح 
فهنيئا  مــؤخــراً،  هــادي  الرئيس  ومستشار 
الذي  الوفاق  هذا  الحكومة   هذه  لموالي 
يقود إلى استمرار الفساد واستئثار الساسة 

بمقدرات البلد.

في حين   ، اإلصالح  لحزب  التابعة  النظام 
عسكرية  بطقوم  الفرقة  مليشيات  عززت 
فرضه  الذي  الحصار  لفض  الساحة  داخل 
النظام  لجنة  عــلــى  المستقل  الــشــبــاب 
بعض  واعــتــقــال  المنطقة  بــإخــالء  وقــامــوا 
توتراً  خاللها  المنطقة  وشهدت  الشباب، 
جانب  غلى  الفرقة  لجنود  وتواجداً  أمنياً، 

اللجنة األمنية  في ساحة التغيير. 

مزيداً من العنف وربما أكبر منه".
ــمــركــز "يــجــب عــلــى الـــواليـــات  وقــــال ال
بأن  جــيــداً  تــدرك  أن  األمريكية  المتحدة 
القوة  استخدام  فــي  وهمجيتها  رعونتها 
بأي مكان في العالم سيجلب لها مزيداً من 
القتل واإلرهاب ما يعرض مصالحها وأبناءها 

للخطر  فلكل فعل ردة فعل تساويها."

إلى الحديث عن اليمن واإلرهاب من زوايا 
أن  المتابعين دون  تلقي في وعي  مختلفة، 
يشعروا بارتباط خفي بين اليمن واإلرهاب، 
حــتــى ال يــكــون غــريــبــاً أن تــضــرب الــطــائــرة 
األمريكية متى شاءت في األراضي اليمنية، 

العسكرية وهيمنتها وسطوتها لتقوم بتلك 
تجلب  التي  واإلرهابية  الوحشية  األعمال 
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عجائب من كالم شيخ الغرائب!!

المشترك .. خمسة عميان و إصالح!

على هامش مؤتمر الحوار..

ليل  ــة كــل  ــداي ب فــي  الــغــرائــب  شــيــخ  يتحفنا 
أكثر  وتضحكنا  تبكينا كثيراً،  بعجائب وطرائف 
حفظها  أن  يبدو  بعجائب  تكلم  الليلة  هذه  في 

أمراً في غاية األهمية.
• عن ثورة التغيير في اليمن يقول: إنها أنجح 

ثورة من ثورات الربيع العربي وباألرقام؟
الوحيدة  الثورة  اليمن هي  التغيير في  ثورة   •

التي أنجزت أهدافها بدون تدخل خارجي؟
• التغيير في اليمن لحد اآلن = 80 % من نسبة 

التغيير المطلوبة في أهداف الثورة.
• تغيير رئيس الجمهورية يساوي 50% القوات 

والجوية عشرة من مائة.
• تغيير ثالثة محافظين عشرة من مائة، ثالثة 
أن  يبدو  مائة  من  عشر  محافظات  أمــن  مــدراء 
العالمية  األرقــام  مدونة  ستدخل  النسب  هذه 

لنسب التغيير.
• عن الجرحى والشهداء نحن والحمد لله لسنا 
مثل المصريين والليبيين نحن نحتفل بالجرحى 
ونحتفل بالشهداء والحمد لله ويوم غد مسيرة 

تخليد لذكرى شهداء 11 مايو، والحمد لله.
• نحن في حكومة الثورة رئيس الوزراء كان في 

ساحة الحرية بتعز قبل يومين والحمدلله.

رئاسة  إلى  تتجه  مسيرات  لخروج  داعي  ال   •
الجمهورية ألنه ما عاد باقي إال عبد ربه يعني 

نسير نخرجه.
• يرشد الثوار للخروج بالمسيرات حق زمااان 
والثوار  بتخرج  كبيييرة  كانت  اللي  المسيرات 

مليان الشوارع بيصيحوا.
• وفي األخير استعدوا للحوار الوطني يا ثوار 
اآلن  أنتم  الثورة،  حكومة  في  والحمدلله  فأنتم 
 ، حركات(  عشر  )مد  جديييييييييييد  يمن  في 

جديييد )مد ست حركات( يعني يمن جديد.
مع تحيات شيخ الثورة عبدالله الصعتر.

ال بد ألي حوار كان من صياغة واضحة لألسس والمعايير 
يسعى  التي  العامة  األهــداف  ووضع  عليها,  سيجري  التي 
أطراف الحوار إلى الوصول إليها, كما يجب تحديد القضايا 
التي سيتم مناقشتها, وإزالة كل ما من شأنه إعاقة عملية 
األطـــراف  تحديد  وكــذلــك  نتائجها,  مــن  الــحــد  أو  الــحــوار 
المعنية بالحوار ومراعاة القضايا ذات الخصوصية الوطنية. 
وكما يشترط القناعة التامة لكل من يشارك في الحوار يجب 
األجواء  تهيئة  وكذلك  ومصداقية,  شفافية  بكل  يجري  أن 
سيجعله  وهــذا  إلنجاحه,  المالئمة  والمناخات  المناسبة 

لكن...هل  األهــداف،  ويحقق  التطلعات  يلبي  بناء  حــواراً 
المقومات؟ كال  القادم هذه  الوطني  الحوار  مؤتمر  يمتلك 
أطراف  ترفضها  التي  الخليجية  المبادرة  ضمن  يأتي  فهو 
وهو  بسيط  لسبب  الثورة  في  أساسية  الحوار  في  مفترضة 
أجلها  من  خــرج  التي  الثورية  المبادئ  على  تقوم  ال  أنها 
ضمنياً  اعــتــرافــاً  فيه  المشاركة  تصبح  وبالتالي  الشعب 
انتهت  ما  على  سيبني  عليها  القائم  الحوار  ألن  بالمبادرة 
إليه هذه المبادرة. فإذا كانت تلك األطراف المحسوبة على 
البلد  إخراج  الحوار  من  غرضها  للحوار  تدعو  والتي  الثورة 

من واقعه فلماذا ال تقوم بإجراء حوار شامل وشفاف خارج 
المبادرة الخليجية تشارك فيه كل قوى الثورة؟

التي سيتم بموجبها  المؤتمر نقول ما هي األسس  ولهذا 
وغيرها  تهامة  وقضية  وقضية صعدة  الجنوب  طرح قضية 
التدخالت  المؤتمر  سيناقش  وهــل  الــوطــن؟  قضايا  مــن 
بما  الثورة  قضايا  ستناقش كل  وهل  اليمن؟  في  الخارجية 
فيها محاكمة كل من منح الحصانة بموجب هذه المبادرة؟ 
إزالــة كل  فيها  بما  الثورة  شباب  مطالب  ستلبي كل  وهل 

الفاسدين الذين عينهم الرئيس هادي؟

طرفي  بين  العالقة  القضايا  هــو  الــحــوار  حوله  سيجري  مــا 
سلفاً,  أقرت  التي  نتائجها  جميع  لتمرير  الخليجية  المبادرة 
ومن ثم تخوين القوى الثورية الرافضة لها بحجة رفض الحوار.
يعني ذلك فشل الحوار و الحكم عليه بالموت قبل والدته 
الحوار  ألن  اليمن  على  كارثية  نتائج  إلى  سيؤدي  وفشله 
وحل  الــثــوري  الصف  وحــدة  على  سيعمل  كــان  الحقيقي 
من  الخروج  و  الشعب  تطلعات  يلبي  بما  القضايا  جميع 
الصراع العبثي التي تستفيد منه أطراف المبادرة وأطراف 

الحوار على حساب الشعب والثورة.

}-|  عبدالرحمن األهنومي   |-{

{}

تكتل أحزاب اللقاء المشترك كان فكرة 
عظيمة أفرغت من محتواها حين تم 

اغتيال صاحبها الشهيد جار الله عمر ..
***

المشترك استخدمه النظام - بمفهومه 
الحقيقي - كممثل شرعي للمعارضة يحول 

دون نشوء اي معارضة فعلية وطنية .. 
وجعلت منه قوى النظام المسيطرة على 

المعارضة واجهة خماسية المالمح تحركها 
في االتجاه الذي تريده ..

***
خالل الثورة كان النظام يلعب بآخر 
أوراق هذا التكتل للسيطرة على تحرك 

الثورة و ايصالها الى حيث تريده اإلرادة 
الحاكمة لطرفي النظام  الذين أسفرت 

األمور الى مصالحة بينهما و عودة مقاليد 
األمور اليهما ..

***
بعد المبادرة ظهر أن اللقاء المشترك 

لم يكن ستة أصوات كما كان 

يفترض ان ينعكس على التقاسم 
و إنما كان حزبا و خمسة عميان 

تابعين تمت مكافأتهم بعدد من الوزارات 
الهامشية أو وزراء اسما فقط للبعض .. 

و هذا ما حصل مع الطرف اآلخر و تابعيه 
تماما ..
***

اليوم و من خالل قرار الرئيس هادي 
بتشكيل لجنة تواصل الحوار و مشتشارين 
للرئيس وضحت الصورة بأن اللقاء المشترك 
لم يكن أكثر من خمسة عميان و إصالح .. 

***
إذا لم يلحق عميان اللقاء المشترك 

الخمسة أنفسهم و يتحرروا من القفص 
الذي أوصلهم اإلصالح اليه و ذهب 

ليتقاسم التركة مع المؤتمر بعد عمر من 
مصارعة المؤتمر بهم و أخيرا حشدهم 
تحت شعار اسقاطه .. فسيقضون بقية 

أيامهم داخل القفص نفسه كأسود السيرك 
يخرجون في مواسم ما و حلبة ما و 

يتحركون كما يريد المدرب .. و سيصيرون 
أضحوكة تاريخية ..

***
الواقع اليوم يقول ان المؤتمر لم يسقط 
بفعل الثورة فهو نصيف الوفاق و قسيم 

المنجز الثوري .. و إنما عميان المشترك 
الخمسة هم من سقطوا ليعود الحكم كما 

كان قسمة بين اإلصالح و المؤتمر ..

المتحدة   الواليات  أن  أحد  على  خافياً  يعد  لم 

بإنزال عناصر من الجيش األمريكي في  قامت 

عدد من القواعد العسكرية في جنوب وشرق 

والبحري  الــجــوي  القصف  قضية  أمــا  اليمن، 

من  وأصبحت  خــبــراً،  تعد  فلم   اليومي  شبه 

اإلعالم  وسائل  بعض  تنشرها  التي  المعلومات 

من  قائمة  عن  اإلعــالن  وأصبح  استحياء،  على 

وصواريخ  طائرات  تحصدهم  والجرحى  القتلى 

وحسب،  ذلــك  وليس  بديهياً،  أمــراً  )صديقة( 

المشترك،  لحكومة  التابعة  اإلعــالم  فوسائل 

والمؤتمر  للمشترك  الــحــزبــي  اإلعــــالم  وكـــذا 

الموجعة  بــالــضــربــات  اإلشــــادة  فــي  يــتــبــاريــان 

القاعدة،  عناصر  يسمى  مــا  تستهدف  الــتــي 

إخالصاً،  األكثر  أنه  ألمريكا  القول  يحاول  وكل 

وخدمة لمصالحها.

يوم  وفاتها  عن  اإلعــالن  تم  اليمنية  السيادة   

وقــعــت أطــــراف الــمــحــاصــصــة عــلــى الــمــبــادرة 

في  يـــرون  الــنــظــام  شــركــاء  وأصــبــح  الخليجية 

اليمن  شــؤون  فــي  السافر  األمــريــكــي  التدخل 

ـــاء ضـــرورة  ـــري ــمــه ضــد الــمــدنــيــيــن واألب وجــرائ

السياسية  ألحزابهم  العليا  المصلحة  تقتضيها 

صعيد  على  الجديد  السلطوية،  وطموحاتهم 

يوم  كل  أننا  هو  اليمن  في  األمريكي  التدخل 

وكل ساعة ونحن على موعد وخبر داٍم يكتبه 

األمريكان بأشالء اليمنيين تحت مبرر محاربة 

القاعدة،  وفي المقابل تسمع الضجيج والبكاء 

ووو،  الــثــورة،  وشــهــداء  أرحـــب   ضحايا  على 

االنتصاف  والتباكي على هؤالء جيد ومطلوب 

القتل  أن  هــي:  المفارقة  ولكن   قاتليهم،  من 

األمريكي أصبح مقدساً وال بواكي لضحاياه.

تهم  توزع  التي  بصنعاء  التغيير  ساحة  منصة 
الرافضين  ــثــوار  ال على  واالنــدســاس  الخيانة 
الــثــورة  أهــــداف  عــلــى  ــتــفــاف  واالل للمساومة 
تحولت الى ناطق باسم أحزاب المشترك تعمل 
لبعض  يوفر  وبما  الحزبية  التوجيهات  وفــق 
أطراف المشترك أوراق ضغط لتحصيل المزيد 
من المكاسب في سياق اقتسام السلطة والثروة 
وأخذت  نومها  من  استيقظت  الساحة  منصة 
بالتصعيد  وتهدد  الشروط  وتضع  تصرخ  فجأة 

الثوري 
للظلم  رفضا  متابعون  يرى  الدافع كما  يكن  لم 
الواقع على الجرحى والمعاقين  وما يتعرضون 
له من إساءات وتجاوزات من قبل المليشيات 
منح  أو  االقتصادية  الجرع  وليست  الحزبية 

للخارج  اليمن  وارتهان سيادة  للقتلة  الحصانة 
هي الدافع وراء دعوات التصعيد األخيرة  

  لعل تصريحات الناطق باسم أحزاب المشترك 
الرئاسي  المشككة في نزاهة ما أسماه المطبخ 
واعتراضه على تشكيلة لجنة التواصل والحوار 
تفسر  يومين  قبل  هــادي  شكلها  التي  الوطني 

دعوات التصعيد الجديدة 
للحوار  التحضيرية   اللجنة  باسم  الناطق    
قلل  األحمر  الله  المشكلة من قبل حميد عبد 
هو اآلخر من فرص نجاح لجنة التواصل المعينة 
بقرار رئاسي، ويرى مراقبون ان إعالن  رئيس ما 
على  موافقته  عدم  عن  الوفاق  حكومة  يسمى 
الضربات األمريكية في اليمن جاءت في سياق 
الضغط على هادي خاصة أن تلك التصريحات 
من  مقربة  صحف  سربتها  أخبار  مع  تزامنت 

بــيــن هــادي  تــتــحــدث عــن تنسيق  الــمــشــتــرك 
فيما   ، الجوية  الضربات  لمواصلة  وواشنطن 
أسبوعين  من  اقل  قبل  ذاتها  الصحف  كانت 
تتحدث عن رفض الرئيس لقرار البيت األبيض 
في  األمــريــكــيــة  الــضــربــات  تلك  توسيع  بــشــأن 

األراضي اليمنية    
أحزاب  أن  السياسي  للشأن  متابعون  ويخلص 
التغيير  ساحة  في  وجودها  تستغل  المشترك  
مسؤوليتها  تــحــمــل  عـــن  لــلــتــنــصــل  بــصــنــعــاء 
التاريخية في التفريط بسيادة اليمن ومن أجل 
تقاسم  معركة  في  واالبــتــزاز   الضغط  ممارسة 
السياسية  الــمــكــاســب  وتحصيل  الــمــنــاصــب 

واالقتصادية..
وال عزاء للثوار ..

ال بواكي لضحايا العدوان األمريكي!

منصة ساحة التغيير والكسب السياسي
} - قناة المسيرة | تقرير - {

}-|  علي جاحز   |-{



توعد الرئيس هادي بإخالء عناصر القاعدة من اليمن وخصوًصا 
من مناطق تمركزها في محافظة أبين، تأتي هذه الخطوة بعد 
جمهوري.  حرس  الثالث  اللواء  لقيادة  صالح(  )طــارق  تسليم 
وقبل ذلك تسليم محمد صالح األحمر لقيادة القوات الجوية، 
الحرس  هيمنة  قيود  من  يتحرر  »هــادي«  جعل  الــذي  األمــر 
العائلي على المؤسسة العسكرية ويعطي لنفسه أهلية القيادة 

بتأويل مصطلح »هيكلة الجيش«
القوات  القاعدة جعلت  لعناصر  »المشير«  فخامة  تهديدات 
غير  بصورة  أعطاهم  أن  بعد  عميق،  نــوم  في  تغط  المسلحة 
التي  الحروب  فيها من تعب  يرتاحون  إجازة مفتوحة  مباشرة 
خاضها بهم زعيم »النازفاشية« المخلوع الذي تأله على عرش 

السلطة فأمات وأحيا الشعب وهم يهتفون ما لنا إال.....!!
)مصباح  تارًكا  سقط  حتى  كاد  وإن  طوياًل  يلبث  لم  أنه  غير 
الذي كشف  هادي  الرئيس  طبًعا  أمينٍة  بأيدي  الدين(  عالء 
له  ليخرج  »القاعدة«  تعاويذ  مــردًدا  فمسحه  المصباح  سر 
مطاًعا  وآمًرا  مطيًعا  خادًما  المصباح  »مارد«  عفًوا!  »مارينز« 

يحط في )العند( رحاله ويحقق لفخامة الرئيس آماله!!

خطاب هادي يجعلك تدرك بأن دراهم معدودة 
شأن  مــن  المهولون  أولــئــك  قبضه  بخساً  وثمناً 
مشاكل  لحل  طريق  كخارطة  وتصويره  الخطاب 
نائبه  به  أتــى  سابق  صالح  عنه  عجز  ومــا  اليمن 
لليوم-   وساكت  هــادي  يا  عليك  عيب   – اليوم 
تحدث الرئيس هادي عن قضايا اعتبرت  قضية 
الثانية  الجيش وإعادة هيكلته، والقضية  توحيد 
اإلعــالمــي  التحريض  عــن  والــكــف  التهدئة  هــي 
للدخول  تمهيداً  اإلعالمية  الحمالت  وإيــقــاف 
الدخول  الثالثة:  والقضية  الوطني،  الحوار  في 
الوطني، وأخيراً قضية استعادة هيبة  الحوار  في 

الدولة . 
و  للخطاب  هــادي  إلــقــاء  طريقة  اعتبر  بعضهم 
لعقول  احتراماً  يمثل  مكتوبة  ورقــة  من  قــراءتــه 
على  احترمنا  اليمنيين حد وصف هؤالء، صالح 
يقرأ  المقياس 33 مرة؛ ألنه كل عيد وطني  هذا 
أن  متناسين  نظارات،  ويلبس  مكتوبة  ورقة  من 
شفهية  ترتيب كلمتين  عن  يعجز  هــادي  السيد 
على بعض، هو بس خارج نفسه من التلعثم عند 
كل كلمة، بس ما تقول عندما يهل القبول يسمى 
وهو  هادي  أشاهد  لم  أنا  عموماً  صقر،  العصفور 
يلقي الخطاب حال قراءته من ورقة أو استخدم 
بروجكتر، أو كان السفير الشيخ فايرستاين جنبه 

يقريه ؛ ألنه ببساطة مطفين مافيش كهرباء .
إنما عناوين الخطاب تبدو لي مضحكة بإسقاطها 

على الواقع المر الذي نعيشه وجو الكذب الذي 
نحاط به من هادي إلى باسندوه إلى صخر الوجيه 
والبركاني وكافة الزمالء في حكومة الوفاق وهي 
فهذا  صعتر  الشيخ  أمــا  خــالــص،  اسمها  عكس 
اليمنية  الــثــورة  عن  يتحدث  ــام  األي هــذه  لحاله 
كــأنــجــح ثــــورات الــربــيــع الــعــربــي وبــأنــهــا خــالص 
حققت 80%من أهدافها - خالص ما عاد جالس 
الــشــارع-  مــحــوزيــن  الــســاحــة  فــي  بالمعتصمين 
األولى  في  قوله،  حسب  خارجي  تدخل  ومافيش 
نظر يا شيخ صعتر، أما هذه البد مانراجعك .دي 
وتعهده  الجيش  عن  حديثه  محور  إلــى  وانتقل 
أسس  على  بناًء  هيكلته  وإعادة  الجيش  بتوحيد 
التدوير  العلم واألسس في  علمية ووطنية، وأين 
الوظيفي الحاصل في الجيش قايد معسكر تودوه 
سيكون  الختام  مسك  إن  أعتقد  ثاني،  معسكر 
مــدرع  األولـــى  الفرقة  قايد  علي  أحمد  بتعيين 

واللواء علي محسن قايد الحرس الجمهوري 
أما حول التهدئه اإلعالمية  فالمفروض على الكل 
الصحف  قادة  ويتوقف  بصدق  نفسه  يحترم  أن 
المدرعون  والمشيخ  المال  ألباطرة  االرتهان  عن 
التحريض  عمليات  وإيــقــاف  السعودي  بالمال 
ألهداف  خدمة  اتجاه  في كل  الطائفي  والشحن 

أعداء البلد.
لن أدخل في شأن الحوار وأريد أن أضيف شرط 
للدخول في عملية الحوار وهو كشف كل طرف 

في ظالم  تعيشنا  التي  الخبطات  من  لمخزوناته 
حرام  والله  ــام،  ألي للطاقة  كامل  وغياب  دامــس 
ثار ليتحرر  مايحصل في هذا الشعب المسكين، 
من الظلم فيقع في يد من هم أشد وأنكى، كان 
لكنهم  للمأل،  أالعيبهم  ظاهرة  غير  األمريكيون 
حتى  بــدون  ويقتلونا  سمائنا  في  يمرحون  اليوم 
على  المغيرة  الطائرات  لتتعرف  بطايقنا  مانطلع 
هوياتنا قبل أن تطلق علينا صواريخها، أما أنصار 
لن  األمريكية  الصواريخ  أن  فاطمئنكم  الشريعة 
نيران صديقة،  بــأذى،  وإذا صابت فهي  تمسهم 
الصناديق  بـــآالف  هجروهم  صـــاروخ  غلط  وإذا 
وهنا  والغذاء،  الذخيرة  من  السماء  من  القادمة 
الدولة  لهيبة  مفهومه  عن  هــادي  الرئيس  أســأل 
رئيس  ويقول  مواطنيها  حماية  عن  تعجز  التي 
تعنيه،  ال  األمريكية  الطائرات  شأن  بأن  وزرائها 
ومن يقتلون ربما ليسوا من أهله أو ممن يرعاه، 
أطقمه  وتعجز  الحكومة،  رئاسة  لكرسي  ووصله 
المسلحة عن االتيان بمتهم الخبطات الكهربائية 
الذي أعادنا إلى الظالم – ومش مشكلة المواطن 
يتحملوا  إلى متى  وباسندوه  - بس  هادي  تعود 
في  الغوص  أريــد  وال  الخاصة،  المولدات  هدير 
ملف هيبة الدولة، وإال وصل بنا األمر إلى حقائب 
بؤر  وفتح  الفتن  لزرع  تتدفق  التي  األحمر  المال 
النقود  فيما  الوطن،  واالقتتال في شمال  للصراع 
الخضراء تذبح الجنود المساكين في جنوبه وكله 
من  واإلســالم  الشريعة،  ونصرة  الدين  راية  تحت 

كل ذلك براء.
لألسف هذا هو حال من يمسكون بزمام األمر في 

وطني وكله يكذب على كله .
السالم عليكم بترول المولد قارب على النفاد.

}-|  وليد الحسام    |-{

}-|  نشوان الغولي  |-{

}-|  إبراهيم الوادعي    |-{

قراءة في خطاب هادي األول

تستقبل التوعية الثورية مشاركاتكم واقرتاحاتكم على الربيد اإللكرتوني:
abjad2011@gmail.com

المتابع للثورة اليمنية من بدايتها إلى اليوم 
ساحات  وصــورة  ودور  أداء  في  تغييراً  يلحظ 

التغيير خالل الفترة الماضية.
لرمزيتها،  تحديداً  صنعاء  ساحة  أخذنا  واذا 
المشابهة  الساحات  ينطبق على  وكنموذج قد 
لها، يمكننا تقسيم المراحل التي مرت بها إلى :
العربي(:  الربيع  المرحلة األولى )ساحات   )  1
ــــدأت بــتــأثــيــر مــبــاشــر مـــن أحـــــداث تــونــس  ب
وبعض  المستقلون  الشباب  وتزعمها  ومصر 
األحــزاب  شباب  بعض  ومعهم  الشخصيات، 
خصوصاً اليسارية، مع التأكيد على أن اإلخوان 
رفضوا النزول تحت شعار إسقاط النظام، حيث 
بالنائب  حاشد  سيف  أحمد  النائب/  اتصل 
ودعاهم  الثورة  بداية  دحابة،  فؤاد  اإلصالحي/ 
للنزول، فرد عليه: نحن مطالبنا حقوقية، ونريد 

إصالح النظام عبر تعديل بعض القوانين.
في  لكنهم  النظام،  من  شديداً  قمعاً  الشباب  واجه 
األخير تمكنوا من تأسيس ساحة التغيير أمام الجامعة، 
لقلة  والماء  الخبز  فيها  وأكلوا  الخيام  بعض  ونصبوا 
امكانات  وال  ثابتة  منصة  لهم  يكن  لــم  االمــكــانــات، 
الصغيرة،  الميكرفونات  بعض  لديهم  ما  كل  ضخمة، 
توافد الكثير إلى الساحات، وبدأت تتضخم، هنا قررت 
أحزاب المشترك الدفع بشبابهم إلى الساحات وبشكل 

رسمي، وبدأت المرحلة الثانية.

2 ( المرحلة الثانية )ساحات المعارضة اليمنية 
المعارضة  األطــــراف  جميع  فيها  تــشــاركــت   :)
للنظام، مستقلون ومشترك وحوثيون وحتى من 
الحراك الجنوبي، وظهر كل تيار بحسب امكاناته 
واضحة  سيطرة  بدت  ولذلك  والبشرية،  المادية 
ومرجعيتها  تنظيمها  بحكم  المشترك  ألحــزاب 
لدى  الهائلة  اإلمــكــانــات  إلــى  إضــافــة  ــواحــدة،  ال
لعقود  للنظام  أطرافها – بسبب شراكتهم  بعض 
لحماية  األمنية  اللجان  انشؤوا  المنصة  نصبوا   -
الساحات وبدأوا بتوزيع وجبات غذائية، جمعوا 
الثورة  باسم  ــخــارج  وال الــداخــل  مــن  التبرعات 
وصرفوها باسم المشترك، تشاركوا مع الجميع في 
خطاب المنصة وفي تأمين الساحة وإن احتفظوا 
باإلدارة، كانت هذه المرحلة أقوى مراحل الثورة 
الساحات  تلقت  النظام،  على  تأثيراً  وأشــدهــا 
من  الثقافية  النخبة  من  دعماً  الفترة  تلك  في 
كتاب وشعراء وأدباء وصحفيين ومحامين ومن 
منظمات المجتمع المدني ومن أغلب النقابات، 
كانت تلك المرحلة ملهمًة للكثيرين، كسر حاجز 
الرسوم  ظهرت  البسيط،  المواطن  لدى  الخوف 
وأزالم  صــالــح  على  المضحكة  الــكــاريــكــاتــوريــة 
كانت  للسخرية،  دسمة  مادة  وأصبحوا  نظامه، 
للزائرين  وقبلة  للجميع،  متنفساً  التغيير  ساحة 
الشباب  تزاحم  واإلبداع،  والحيوية  بالحياة  تعج 

فرض  عبر  اإلقصاء  ــوادر  ب وبــدأت  المنصة  على 
األحــزاب  وتقاسم  المنصة  على  معين  خطاب 
إلدارتها، تجنب الشباب  المواجهة معهم حفاضاً 
نهب  تم  بل  منصة  عمل  من  منعنا  الثورة،  على 
منصتنا وتم االعتداء على النائب / أحمد سيف 
لإلصالح  التابع  األمني  الجناح  قبل  من  حاشد 

وهنا تحديداً بدأ التمهيد للمرحلة الثالثة.
الــثــورة  ــثــة )ســـاحـــات  ــثــال ال ــة  ــمــرحــل ال  )  3
الكرامة،  جمعة  أحــداث  وقعت  المحاصرة(: 
انضمامه  فأعلن  األحمر  محسن  علي  استغلها 
وضعه  الــذي  السيناريو  اكتمل  وهنا  للثورة، 
إلى  به  وأســّر  م   2008 العام  في  األحمر  حميد 
أحد أركان السفارة األمريكية، ونشرت محاضر 
استغل  ليكس،  ويكي  االجتماع في موقع  ذلك 
تعزز  لتنفيذه،  الــعــربــي  الــربــيــع  مــنــاخ  حميد 
بعد دخول  أكثر  الساحات  في  اإلصــالح  موقع 
في  وحصرها  الــثــورة  حصار  بــدأ  إليها،  الفرقة 
أو  محسن  علي  انــتــقــاد  مــن  منعنا  الــســاحــة، 
حريتها،  الساحة  فقدت  شيطنتنا،  تم  الفرقة، 
غادرتها النخبة الثقافية، كتب الشاعر الكبير/ 
عبدالكريم الرازحي قصيدته المشهورة )طالبان 
عثمان  أروى  على  االعــتــداء  بعد  المشترك( 
وزميالتها من قبل الجناح األمني لإلصالح، هنا 
الساحات  تجاه  الكثير  نظرة  تغيرت  تحديداً 

والثورة بشكل عام، وبدأ االنقسام في صفوف 
النخبة المؤيدة للثورة.

مذبح  على  كقرابين  الشباب  استخدام  تم   
مواجهة  إلى  بهم  يدفع  السياسية، كان  الحلبة 
جيش صالح كلما احتاج علي محسن وحميد إلى 
موقف يعزز وضعهم التفاوضي قبل اجتماعات 
مجلس األمن ومجلس التعاون الخليجي أو قبل 
بن عمر، كان صالح  الدولي  المبعوث  زيــارات 
الشباب  عشرات  سقط  متعمداً،  الطعم  يبلع 
عليها،  والسيطرة  كنتاكي  جولة  إلــى  للوصول 
أيام دون ذكر  بعد  أعادها علي محسن لصالح 
األسباب، بعد التوقيع على المبادرة الخليجية 
وصل محسن وحميد إلى مبتغاهم وعادوا إلى 
هذه  الثورة  حصان  يركبون  منتصرين،  السلطة 

المرة، وبدأت المرحلة الرابعة. 
4 ( المرحلة الرابعة )ساحات سلطة المشترك(: 
وتشكيل  الخليجية  المبادرة  على  التوقيع  بعد 
دور  فــي  خطير  تــحــول  حــدث  الــوفــاق  حكومة 
وانتقلت   - صنعاء  ساحة  خصوصاً   – الساحات 
من كونها ساحات معارضة للنظام إلى ساحات 
الــشــراكــة  عـــودة  بــعــد  الــنــظــام  لسياسة  مــبــررة 
للنظام،  األصــلــيــة  الــمــكــونــات  بــيــن  الــقــديــمــة 
للترويج  مــنــبــراً  ومنصتها  الــســاحــة  أصــبــحــت 
للمبادرة الخليجية وللحصانة، ومع بقاء الكثير 

القديم  النظام  تــعــارض  الساحة  مكونات  مــن 
بحلته الجديدة )حكومة الوفاق(، إال أن فاعليتها 
قليلة بحكم أن الساحة تخضع لسيطرة عسكرية 
من الفرقة وأمنية من اإلصالح، ووصل األمر إلى 
النظام  إسقاط  شعار  ترديد  من  الشباب  منع 
سقف  ُرفــع  ذلــك  من  وبــدالً  المنصة،  على  من 
خطاب المنصة من الوضع المحلي إلى اإلقليمي 
سوريا  فــي  النظام  بإسقاط  تــنــادي  وأصبحت 
على اعتبار أن النظام في اليمن قد سقط، هنا 

تحديداً سقط الدور الحقيقي للساحة. 
ومـــن خـــالل تــلــك الــمــراحــل الــتــي مـــرت بها 
اليوم  ساحات  أن  نعترف  أن  يجب  الساحات 
غير ساحات األمس – خصوصاً ساحة صنعاء - 
، وأنها فقدت دعم النخبة، وأن نشاطها أصبح 

مجير لصالح السلطة.
 ومن هنا تبرز عدة تساؤالت :

الحقيقي  الـــدور  استعادة  باستطاعتنا  هــل 
لساحة صنعاء وفك حصار الفرقة واإلصالح لها 

ولخطابها ؟
هل يجب علينا أن ننسحب من الساحات ؟  
جديدة  ثورية  أنشطة  نبتكر  أن  يمكننا  هل 

غير البقاء في الساحات ؟
هل نقوم بإنشاء ساحات بديلة ؟ 

هل الثورة ساحات فقط ؟

هل انتهى دور الساحات؟

»هادي يتوعد.. وأمريكا تتمدد«

ومضاٌت من الثورة 

}-|  علي البخيتي   |-{

                           الرأي والرأي اآلخر: 

أكذوبة عصرية مفتوحة..نؤمن بها ونروج لغيابها.

دستور:  يضعنا القانون، وال يلتزم بنا النظام.

التغيير:  
قنبلة الحرية الموقوتة تستغلها الشياطين لتحمي مصالحها.

االنتخابات:  ديمقراطية تشُل حرياتنا

صعود:
أحُن إلى الخروج من منفى الحياة إلى حياة المنفى. 

هوية:  يسكننا الوطن.. ونعتز به

ســيــاســة:  األحــــزاب تــحــالــُف ضــدنــا ..مــتــفــق على 
الصراع السياسي مع ضميره الغائب. 

إعالم: 
 .. أبواقها  نحن   ،، تاريخية  لعناٌت  الفضائية  القنوات 

تجعل منا وسائل لبث سمومها. 

تنظيم القاعدة: صناعة وطنية.. ومنتٌج أمريكي.. تصدير إسرائيل.


