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ــش( ــيـ ــجـ ــب الـ ــ ــزي ــ ــح ــ ــة وت ــنـ ــتـ ــفـ ـــــا لــــــقــــــرارات الـ
ً

ــول الــــلــــه ÷ ورفـــــض ــ ــرسـ ــ ــي لـ ــبـ ــعـ ــشـ ــرار الـــغـــضـــب الـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــي مـــســـيـــرة )اسـ ــ فـ

الثورة تجدد ألقها من حيث بزغت

ـــات أمريـــكا الجويـــة، وتبريـــرات مـــن حكومـــة الســـبت،  قـــوات أمريكيـــة إضافيـــة تصـــل اليمـــن، وهـــادي يقـــّر ضرب

وشـــباب الثـــورة ماضـــون فـــي تحقيـــق أهدافهـــم وفـــي مقدمتهـــا رفـــض التدخـــل األمريكـــي واألجنبـــي فـــي شـــؤون اليمـــن 

جامعة صنعاء حراك طالبي حقوقي وصراع سياسي 

صنعاء: زخم جماهيري ودعوات لالستمرار في الخيار الثوري

القوى التقليدية تفرخ أحزابا وكيانات وهمية لتسجيل مواقف ومحاولة لعرقلة الحوار الوطني
تسعى  ومفضوحة  مكشوفة  محاولة  فــي 
حــزب  مقدمتها  وفـــي  التقليدية  ــقــوى  ال
اإلصالح إلى تقديم كيانات وأحزاب وهمية 
لتسجل مواقف للضغط بها لتحقيق مكاسب 
اليمني كما  الشارع  وإلربــاك  أكثر  سياسية 

كان يفعل صالح. 
من  مجموعة  عــقــدت  الــمــاضــي  ــاء  ــع األرب
في  أعضاء  من  "مفرخة  الوهمية  الكيانات 
سمت  صحفياً  مــؤتــمــراً   " ــالح  اإلصــ حـــزب 
المبادرة  على  موقعة  غير  أحـــزاب  نفسها 

دعت بتمثيلها وأشراكها ضمن مؤتمر لجنة 
لم  فاعلة ما  لتحقيق شراكة  الوطني  الحوار 
تهميشها  حــال  في  مواقفها  ستصعد  فإنها 
ــغــريــب أن حـــزب الــرشــاد  ــهــا،  وال وإقــصــائ
السلفي من بين تلك األحزاب والتي أضاف 
أن  المفارقة  مـــؤخـــراً...  لها  ممثاًل  هـــادي 
والصحفيين كان  اإلعالمية  القنوات  حضور 

أكثر من ممثلي األحزاب في المؤتمر. 
ــدت  ــ ــق ــ ــا ع ــ ــمـ ــ كـ
ــاء الــمــاضــي  ــعـ األربـ

وزارة الخارجية تنتفض ضد سياسية القربي

مراقبون: تحليق الطيران االمريكي  يتزامن مع جهود القوى التقليدية 
لجّر الرئيس هادي إلى حروب جديدة في الشمال والجنوب   

ــن مـــحـــافـــظـــات  ــ شــــهــــدت عــــــدد مـ
مسيرات  الماضية  الجمعة  الجمهورية 
الشعبي  للغضب  اســتــمــرارا  حــاشــدة 
ــه )ص( ورفــضــا  ــل ال لـــرســـول  والـــثـــوري 
لقرارات الفتنة وتحزيب الجيش،  ونظم 
مسيرة  الثورية   للقوى  العام  الملتقى 
صنعاء  العاصمة  في  حاشدة  جماهيرية 
من  فيها  المشاركة  الحشود  انطلقت 
في  األطــفــال  يتقدمها  الــشــهــداء  جــولــة 
المجتمعي  الــوعــي  مــدى  يظهر  تعبير 
ــعـــب بـــحـــســـب عـــــدد مــن  ــشـ لـــــدى الـ
على  وتأكيدا  المسيرة  في  المشاركين 
مخاوفهم من صورة المستقبل المظلمة 
وعـــدم شــعــورهــم بــاألمــن فــي ظــل هذه 

األوضاع والممارسات التي تدفع بالوطن 
نحو مصير مجهول،  داعين كل الشرفاء 
إلى استشعار الخطر وتحمل المسئولية 
اإلنساني  واجبهم  عليهم  يمليها  التي 

والوطني واألخالقي. 
الفتات  رفعوا  فيها  المشاركون  وكان 
األمريكية  ــاءة  اإلســ أدانـــت  وشــعــارات 
ونددت بمواقف من يتصدرون المشهد 

السياسي اليوم في الرئاسة والحكومة
والرئيس  الحكومة  أداء  ان  مؤكدين 
يعكس  وال  الشعب  مشاعر  يجسد  ال   "
نبض الشارع أو يلبي طموحاته بقدر ما 
يكرس حالة الضعف ويؤكدها من خالل 
لألجنبي  تقدم  التي  الــتــنــازالت  حجم 

ذلك  يظهر  كما  إلمــالءاتــه  واالستجابة 
جليا في قرارات الفتنة التي تدفع نحو 
بدا  وكما  والتنازع  التشظي  من  مزيد 
واضحا في العمل على تحزيب الجيش 
يكونا  أن  بهما  يفترض  اللذين  واألمـــن 

صمام أمان لهذا الوطن وألمن أبنائه "
ــذي تــلــي امــام  وفـــي خــتــام الــبــيــان الـ
الحشود  أكــدت  هــادي  الرئيس  منزل 
المحاصصة  على  اإلصرار  رفضها  الثائرة 
ــل  ــعــامــة وداخـ والــتــقــاســم لــلــوظــيــفــة ال
ذلك  واســتــغــالل  العسكرية  المؤسسة 
ــات جــديــدة في  ــوازن وغــيــره فــي خلق ت

مــخــتــلــف 
ــع  ــ ــواق ــمــ ــ ال

االثنين  صباح  صنعاء  جامعة  طــالب  نظم 
عبد  الرئيس  منزل  أمام  إلى  مسيرة  الماضي  
الغضب  يــوم  شعار  تحت  هــادي  منصور  ربــه 
بإخراج  مطالبين  الحقوق  واستعادة  الجامعي 

القوات العسكرية من الجامعة.
الرئيس  لهم  بيان  في  ناشدوا  المتظاهرون 

الــصــراع حــول  بــالــتــدخــل لــحــل قضية  ــادي  هـ
ــراب  ــع اإلضــ ــ ــيــس الــجــامــعــة  ورف مــنــصــب رئ
العسكرية  النقاط  ورفــع  الــدراســة  واستئناف 
واستبدالها  مـــدرع   األولـــى  الفرقة  وثكنات 

كما  مدني   بحرس 
طـــالـــبـــوا الــرئــيــس 

أمريكية  تجسسية  استطالع  طائرة  حلقت 
فوق سماء محافظة صعدة مساء األربعاء في 
الطلعات  من  جديدة  جولة  بــدء  على  مؤشر 
ــي شــهــدت انــقــطــاعــا خــالل  ــت ــكــيــة ال األمــري

االسابيع القليلة الماضية    

محافظة  فــوق  األمــريــكــي  الــطــيــران  تحليق 
صعدة هو الثاني خالل االسبوع الحالي ويأتي 
بالتزامن مع زيارة الرئيس هادي  الى الواليات 
موافقته  فيها  أكد  التي  األمريكية  المتحدة 
أمريكا  طائرات  تنفذها  التي  الضربات  على 

في اليمن.  
  مــراقــبــون يــربــطــون بــيــن نــشــاط الــطــيــران 
األمريكي وبين  جهود بعض القوى السياسية 

الـــــتـــــي تــــحــــاول 
ــظــام الــى  ــن جـــر ال

تصدرها حركة شباب الصمود في ساحة التغيير بصنعاء
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 استمرار التظاهر والتحرك واالعتصامات السلمية والحرص على أن يتم ذلك في إطار شعبي 
بعيًدا عن الحزبية والطائفية والمذهبية حتى إسقاط النظام. 

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

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

 رفض أي وساطة ال تفضي إلى رحيل فوري للنظام ورموز فساده وتلبي كل مطالب الشعب 
اليمني. 

وبطريقة  النظام  على  الضغط  لفرض  االحتجاجات  من  المزيد  يضمن  بما  التصعيد  ضرورة   
سلمية وحضارية. 

 رفض التدخل األمريكي واألجنبي المساند للنظام والمساعد على إطالة بقائه في الحكم. 

عـــــــــــلـــــــــــى خـــــــــــطـــــــــــى صــــــــــــــالــــــــــــــح..

بمقترح من اللجنة الحكومية المكلفة بـ "إعادة أنبوب النفط وحل المشاكل" حوالي  

مليار ريال، لقبائل في مأرب مقابل إيقاف عمليات تفجير أنابيب النفط

كمن يعالج الزكام بقطع األنف

وثيقة  يــومــيــة  محلية  صحيفة  نــشــرت 
لجنة  قبل  مــن  كاقتراح  مقدمة  حكومية 
النفط وحل  أنبوب  بإعادة  مكلفة  حكومية 

المشاكل في محافظة مأرب. 

 " نشرتها صحيفة  التي  الوثيقة  في  وجاء 
األولى " اقتراح اللجنة بدفع مبلغا يزيد عن 
اليمنية  الحكومة  تدفعه  ريال  مليون   900
كتعويضات لبعض القبائل في مأرب لوضع 

عمليات  ــقــاف  وإي هــنــاك  للمشاكل  حــدا 
تفجير أنابيب النفط. 

وبــــحــــســــب " 
ــى  األولـ صحيفة 

احتجاجات  الــخــارجــيــة  وزارة  تشهد 
يومية حيث واصل موظفو ومتعاقدو وزارة 
خلفية  على  العمل  عن  إضراباً  الخارجية 

مطالباتهم بالحد من الفساد داخل الوزارة 
ــوزارة  ــ ــاع ال واحــتــجــاجــا عــلــى تـــردي أوضــ
الوزارة  لعمل  المنظمة  القوانين  وانتهاك 

من قبل الوزير القربي الذي ما أنفك يتفاخر 
التي  بالضربات 
تنفذها الطائرات 
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مسمى  على  اســم  األحــمــر  صــادق  الشيخ  أعتبر  شخصيا  أنــا 
ودائما يتحدث عن ما يختلج بداخله تماما، وهذا ما ظهر جليا 
أؤمن  ولكنني  الــثــورة،  أيــام  في  خصوصا  األخــيــرة  مقابالته  في 
في الوقت نفسه بأنه يتأثر كثيرا أو يؤثر فيه بعض إخوته ومن 
حوله وبالذات الذين لم تعجبهم تصريحاته عن الحوثيين بداية 

الثورة... 
مع  اليوم  مقابلته  في  صادق  الشيخ  يقول  السياق  هذا  وفي 
والمعدالت  والصواريخ  المدافع  يمتلكون  أنهم  السعيدة  قناة 
زد  عاد  وما  و...  الطائرات  ومضادات  و...(   14-7( والرشاشات 
حفظت الباقي وأنها قد تستخدم لردع الحوثيين وغيرهم، هذا 

في الوقت الذي قال بأنه يتشرف بانتمائه لحزب اإلصالح... 
جماعة  الله  أنصار  بــأن  البعض  يتشدق  أســأل كيف  هنا  أنــا 
أن  ويحاولون  و...  تسلم سالحها  أن  الضروري  من  أنه  مسلحة 
يجعلوا منها قضية رأي عام وهم هؤالء يعترفون بل ويتفاخرون 

ويتحدون ومن وسط العاصمة وبكل صراحة... 
التي  وتبعيتها  ووالئها  الفرقة  ترسانة  عن  بعيدا  هــذا  طبعا 
للحزب كل  وليس  اليمن  لليمن كل  تكون  أن  يجب  الواقع  في 

الحزب!!! 
مهبط الوحي األمريكي.... وراء األكمة ما وراءها؟! 

وتفحص  الواقع  لمستجدات  المستمرة  متابعتي  خالل  من 
مالبساته أجد أن شيئا ما يتم تحضيره هذه األيام في كواليس 
سواء  تحديدا  العاصمة  في  الله،  أنصار  تجاه  المظلمة  الغرف 
يسمى  ما  لبعض  تبرر  التي  األحــداث  بعض  لصناعة  بالتحضير 
إدخــال  أو  مسبقا  الــمــرســوم  عملها  تنفذ  أن  أمنية  بــوحــدات 
مجهول  وكأنه  يبدو  طرفيها  أحــد  عنف  دوامــة  في  المجتمع 
أراهــا  الــتــي  النقاط  بعض  خــالل  مــن  ــك  ذل عــن  أتكلم  الــهــويــة، 

معطيات على الواقع منها التالي: 
ــ  االستخباراتية   التقارير  من  عــدد  صــدور  من  بداية  أوال: 
الشهور  خالل  ــ  محلية  أو  دولية  أو  إقليمية  لجهات  منسوبة 
العاصمة ضمن خطة  الماضية تحذر من مخطط حوثي إلسقاط 
إيرانية في تعز وعدن أيضا وطبعا معظمها كانت تنشر نقال عن 
هنا  من  تقارير  عن كونه  األمر  تعدى  أن  إلى  سعودية،  صحف 
أو هناك ليصبح تحذيرا صريحا من قبل مهبط الوحي األمريكي 

»CIA« للسلطات اليمنية عن محاولة الحوثيين السيطرة على 
االستخباراتية  المعلومات  أن  حيث  صنعاء،  اليمنية  العاصمة 
األمريكية تتوقع نشوب حرب بين أطراف عدة وقد تتحول إلى 
حرب شبه طائفية.. الفتا إلى أن الحوثيين قد بدأوا التجييش 

في عدة مناطق في صنعاء وامتدت إلى ذمار. 

ثانيا: تنامي القاعدة الشعبية ألنصار الله بالذات في العاصمة 
الحاشدة عصر كل  الثورية  المسيرات  أثبتته  والذي   _ صنعاء 
مما  الداخل  في  القوى  وبعض  األمريكان  أرعــب   _ جمعة  يوم 
دفعهم للتفكير الجاد في تحرك سريع يكفل منع أو على األقل 
إضعاف أي تواجد حوثي مؤثر وفعال في وسط العاصمة، قبل أن 

يفوت أوان أي تحرك. 
ثالثا: تزايد وتيرة التحريض الطائفي والسياسي من كثير من 
ووقته  نفسه  لتجنيد  بالبعض  وصل  والــذي  والكتاب  النخب 
لذلك _ خصوصا الفترة األخيرة بالذات بعد التطاول على النبي 
إقدام  ثماره في  يؤتي  بدأ  والذي  وآله وسلم _  الله عليه  صلى 

البعض على قتل ودهس حتى األطفال لمجرد لصق شعار. 
البعض  قبل  من  الله  أنصار  ضد  إلتهامات  الترويج  رابــعــا: 
وسياسية  دينية  لشخصيات  كــان  ســواء  والــوعــيــد  بالتهديد 
بالتصفية كالشيخ الديلمي، والتفجير كقناة سهيل _التي عزت 
رسائل خدمة أخبار على الموبايل إلحدى المؤسسات اإلعالمية 
على  بــاالعــتــداء  أو  للحوثيين_  اإلعــالمــيــة  لتناوالتها  السبب 
تجمعات شعبية مناوئة كمهرجان اإلصالح في الجراف، والذي 

يعطي كله مبررا ألي عمل يمكن أن يقدم عليه البعض. 

داخــل  شــريــحــة سلبية  عــن  ــه  ــل ال تــحــدث 
من  عالية  درجــة  على  هي  المسلم  المجتمع 
ــُدوُّ  ــَع الْ ــُم  )ُهـ عنهم  الله  قــال  حتى  الــخــطــورة 
وهي  ــْؤَفــُكــوَن(  ُي ــى  أَنَّ الــلَّــُه  َقاَتَلُهُم  ــاْحــَذْرُهــْم  َف
من  بأنهم  عنهم  قيل  التي  المنافقين  شريحة 
يبطنون الكفر ويظهرون اإليمان , غير أن هذا 
واحــدة  لنوعية  هــو  الحقيقة  فــي  التوصيف 
على  الخطيرة  المتنوعة  الشريحة  تلك  مــن 
حالة  في  إال  غالباً  توجد  ال  حيث  المسلمين 
تغلب المؤمنين وسيطرتهم في واقع الحياة و 
الله بن  حصر تلك الشريحة على نوعية "عبد 
أبي" وأمثاله كان بفعل الثقافة المغلوطة ونظراً 
تم  النوعية  هــذه  في  المفهوم  ذلــك  الختزال 
الكبيرة  الشريحة  هذه  وجود  إمكانية  تغييب 
قدمها  كما  المسلم  المجتمع  في  والمنتشرة 
على  التغطية  تمت  وبالتالي  الكريم  الــقــرآن 
الكريم  الــقــرآن  أن  مع  المجتمع  في  خطرهم 
بالله  يؤمنون  بأنهم  المنافقين  عــن  تحدث 
)َيْحَذُر  الله  وبرسوله وبالقرآن الكريم كما قال 
ِبَما  ُئُهْم  ُتَنبِّ ُسوَرٌة  َعَلْيِهْم  َل  ُتَنزَّ أَْن  الُْمَناِفُقوَن 
َما  ُمْخِرٌج  اللََّه  ِإنَّ  اْسَتْهزُِئوا  ُقــِل  ُقُلوِبِهْم  ِفي 
المسلم  المجتمع  مــن  جــزء  فهم  ــَذُروَن(  ــْحـ َتـ
المسلمين  وبــيــن  بينهم  التفريق  يمكن  وال 

تحدث  حسبما  بسلوكياتهم  إال  الصادقين 
فئة  فقد كشف  الكريم  القرآن  في  عنهم  الله 
تعاملهم  وطريقة  سلوكياتهم  وبّين  المنافقين 
مع القضايا التي تمس اإلسالم وحتى أسلوب 
مثبط  خطاب  فهو  خطابهم  ونوعية  كالمهم 
أن  بحجة  الــديــن  لنصرة  مــواقــف  اتــخــاذ  عــن 
تصيبهم دائرة كما يقول الله ) َفَتَرى الَِّذيَن ِفي 
َنْخَشى  َيُقولُوَن  ِفيِهْم  ُيَسارُِعوَن  َمَرٌض  ُقُلوِبِهْم 
ِبالَْفْتِح  َيأِْتَي  أَْن  اللَُّه  َفَعَسى  ــَرٌة  َداِئ ُتِصيَبَنا  أَْن 
ِفي  وا  أََسرُّ َما  َعَلى  َفُيْصِبُحوا  ِعْنِدِه  ِمْن  أَْمٍر  أَْو 
نفسياتهم  عن  تحدث  كما  َناِدِميَن(  أَْنُفِسِهْم 
لَُهْم  ِبأَنَّ  الُْمَناِفِقيَن  ِر  )َبشِّ الله  الموالية ألعداء 
أَْولَِياَء  الَْكاِفِريَن  َيتَِّخُذوَن  الَِّذيَن  أَلِيًما  َعَذاًبا 
ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمِنيَن أََيْبَتُغوَن ِعْنَدُهُم الِْعزََّة َفِإنَّ 
لِلَِّه َجِميًعا( وتحدث عن نشرهم الرعب  الِْعزََّة 
المسلمين من  المجتمع وتخويف  في أوساط 
أعداء الله )لَِئْن لَْم َيْنَتِه الُْمَناِفُقوَن َوالَِّذيَن ِفي 
ُقُلوِبِهْم َمَرٌض َوالُْمْرِجُفوَن ِفي الَْمِديَنِة لَُنْغِرَينََّك 

ِبِهْم ثُمَّ اَل ُيَجاِوُروَنَك ِفيَها ِإالَّ َقِلياًل(
منظور  من  الشريحة  هــذه  عن  والحديث 
بما يدور حولك من  قرآني يجعلك على وعي 
إلعــالن  المؤمنون  يسعى  فعندما  ــداث  أحـ
هذه  تجد  والــنــصــارى  اليهود  مــن  ــعــداوة  ال

بل  وصــدهــم  لمواجهتهم  تــقــف  الــشــريــحــة 
تقف في صف األعــداء وتدافع عنهم بحجة 
َتَر  )أَلَـــْم  عنهم  الله  يقول  كما  أصدقاء  أنهم 
الَِّذيَن  إِلِْخــَواِنــِهــُم  َيُقولُوَن  َناَفُقوا  الَِّذيَن  ِإلَــى 
َكَفُروا ِمْن أَْهِل الِْكَتاِب لَِئْن أُْخرِْجُتْم لََنْخُرَجنَّ 
ُقوِتْلُتْم  َوِإْن  أََبًدا  أََحًدا  ِفيُكْم  ُنِطيُع  َواَل  َمَعُكْم 
وهذا  لََكاِذُبوَن(  ِإنَُّهْم  َيْشَهُد  َواللَُّه  لََنْنُصَرنَُّكْم 
الرغم  فعلى  الــيــوم  واقعنا  فــي  نشاهده  مــا 
فلسطين  فــي  وإســرائــيــل  أمريكا  فعلته  مما 
وأفغانستان وباكستان ولبنان وغيرها فهم ال 
لمنع  )معاهدين(  الشريحة  تلك  عند  يزالون 
و  مواجهتهم  سبيل  في  للمؤمنين  تحرك  أي 
في اليمن أيضاً فكل ما يفعله األمريكيون من 
الوطنية  لسيادتهم  وانتهاك  لليمنيين  قتل 
والتواجد  وبــل  اليمنية  للسواحل  واحــتــالل 
المسلح على األرضي اليمنية  فهم مهما فعلوا 
يظلون إخواناً لهم ألنه يأتي في إطار التعاون 
بين الدول الشقيقة بينما العدو الذي تحذر 
منه هذه الشريحة ليس اليهود والنصارى بل 
هو المواطن المسلم اليمني الذي يدافع عن 

األرض والعرض والمقدسات اإلسالمية.
لذا فهي تسعى لمحاربة المؤمنين بأساليب 
رخيصة أسوة برفاقهم في الخيانة والعمالة في 

تلك  ودمرتها  احتلتها  التي  اإلسالمية  ــدول  ال
وبنفس  وراءهـــم  تقف  التي  اليهودية  الـــدول 
الشعارات المذهبية لضرب النسيج االجتماعي 
وتدمير وطن اإليمان والحكمة والتعايش حتى 
لكل  يسيئون  )األصدقاء(  هؤالء  أن  األمر  وصل 
تلك  تقف  ــك  ذل ومــع  اإلســالمــيــة  المقدسات 
الشريحة بألوانها المختلفة السياسية والدينية 
والقبلية تبرر لهم وتعتذر لهم بل و يستهدفون 
اإلســاءة  بهذه  تندد  التي  السلمية  المسيرات 
اَل  آََمُنوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  )َيا  الله  لقول  المستجيبة 
ِمَن  َولَِعًبا  ُهــُزًوا  ِديَنُكْم  اتََّخُذوا  الَِّذيَن  َتتَِّخُذوا 
أَْولَِياَء  اَر  َوالُْكفَّ َقْبِلُكْم  ِمْن  الِْكَتاَب  أُوُتوا  الَِّذيَن 

َواتَُّقوا اللََّه ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن(
العزة  عندهم  يبتغون  ــك  ذل كــل  فــي  وهــم 
الحكم  من  بتمكينهم  أمريكا  وعدتهم  فقد 
على  اليمن  فــي  السلطة  مقاليد  وتسليمهم 
سعى  ــذي  ال الجديد  القديم  النظام  أنــقــاض 
طوال حكمه إلرضائهم وطلب العزة منهم كل 
المسلم  اليمني  الشعب  حساب  على  ذلــك 
َرَجْعَنا  لَِئْن  )َيُقولُوَن  يقول  الله  لكن  الصادق 
َولِلَِّه  اأْلََذلَّ  ِمْنَها  اأْلََعــزُّ  لَُيْخرَِجنَّ  الَْمِديَنِة  ِإلَى 
اَل  الُْمَناِفِقيَن  َولَِكنَّ  َولِْلُمْؤِمِنيَن  َولَِرُسولِِه  الِْعزَُّة 

َيْعَلُموَن(.

بــذريــعــة الــحــرب عــلــى الــقــاعــدة 
تــمــكــنــت واشـــنـــطـــن مـــن تــحــويــل 
وجعلت  مطيع،  شريك  إلــى  اليمن 
مـــن ســمــائــه فـــضـــاًء لــطــائــرات بال 
طـــيـــار، وأرضـــــه مــحــطــة لــضــربــات 
جوية  قاتلة بعضها أصابت الهدف 
وبعضها أودت بحياة العشرات من 

المدنيين األبرياء!
بشأن  الــجــدل  يــتــوقــف  لــم  وإذ 
أراضــيــه،  استباحة  و  اليمن  لسيادة  األمــريــكــي  االنــتــهــاك 
أشعل  قد  صنعاء  إلى  أمريكيين  جنود  و  قوات  وصول  فإن 
يسابق  التوافقي  اليمني  البرلمان  جعل  ما  مجدداً،  الجدل 
إلى المطالبة برحيل قوات المارينز التي أعلن عن وصولها 
أجنبي  تــواجــد  أي  يقبل  ال  المجلس  أن  ويــؤكــد   ، مــؤخــراً 
أو كبيرا  اليمنية سواء كان صغيراً  الجمهورية  أراضي  على 
تحت أية ذريعة , ومطالباً في الوقت ذاته حكومة التوافق 
السفراء  حياة  وتأمين  السفارات  حماية  في  بواجبها  القيام 

والدبلوماسيين من األشقاء واألصدقاء والضيوف.
لم يصدر بيان مماثل عن األحزاب السياسية الشريكة في 
سبأ  لوكالة  تصريح  عبر  و  الحكومة  أن  التوافق، كما  سلطة 
تواجد وحدة    " أن  بالقول  األمر،  التهوين من  إلى  عمدت 
األمريكية  السفارة  داخــل  األمريكيين  الجنود  من  صغيرة 
في  محصورة  ومهمتها  مؤقتة  استثنائية  حالة  هو  بصنعاء 
الحالة  انضباط  وبمجرد  السفارة  داخــل  الموظفين  حماية 
األمنية في البالد ستغادر تلك الوحدة فورا ". وبالطبع ال أحد 

يعرف متى تنضبط الحالة األمنية في اليمن!
بدد  فقد  أحزابهم،  و  الساسة  حليف  كان  االرتباك  وألن 
المارينز،  قوات  بشأن  أوهام  أية  بصنعاء  األمريكي  السفير 

في  الوطني  الحوار  لجنة  اجتماع  بحضوره  وقحاً  وكما كان 
الفيلم  و  األمريكية  السياسات  تجاه  الشعبي  الغليان  ظل 
األمريكي المسيء للنبي عليه الصالة والسالم، إال أنه استمرأ 
اإلمعان في اإلساءة لليمن و شعبها، ببيان أكد فيه وجود " 
وبشكل  اإلضافية  األمريكية  األمنية  القوات  من  قليل  عدد 
وإعــادة  األمــن  جهود  في  المساعدة  على   " تعمل   " مؤقت 

الترتيب في سفارة الواليات المتحدة بصنعاء " .
وإذ حيا فايرستاين مواقف حلفاء البيت األبيض في اليمن 
نظير " دعمهم السخي ورفضهم الواسع للعنف الذي ُوّجه 
حاول  فإنه  الماضي"،  الخميس  يوم  األمريكية  السفارة  ضد 
قد  الخطوة  هــذه  أن  والــزعــم  اليمني،  الشعب  استغفال 
المتحدة  الواليات  بين  إجراء مشاورات وثيقة  بعد   " جرت 
التضليل  و  التهوين  في  إمعاناً  و   ،  " اليمنية  والسلطات 
وفقاً  تعمل   - اإلضافية  الــقــوات  أي   – أنها  ليقول:  أردف 
للقانون الدولي!، و المعروف وبحسب مختصين في القانون 
الدولي أن الدول المضيفة هي من يقع عليها حماية و تأمين 
جزء  السفارة  مبنى  بأن  الزعم  أما  الديبلوماسية،  البعثات 
له،  فالسفارات هي لتقديم  من اإلقليم األمريكي فال عبرة 
الخدمات و تعزيز العالقات بين الدول، وال يصح أن يكون 
السفارات،  لحماية  أجنبية  قوات  الستقدام  مبرراً  العنف 
وهذا هو المدخل الذي استندت إليه مصر و السودان في 
للسفارة  حماية  قوات  إرسال  بشأن  األمريكي  الطلب  رفض 
األمريكية، بينما بررت صنعاء خطوتها االنهزامية بحجة أن 
عقب  مطروحة  صعبة( كانت  خيارات   ( واجهت  الحكومة 
حادثة اقتحام السفارة ، من ضمنها إغالق السفارة األمريكية 
أبوابها،  إغالق  إلى  أخرى  سفارات  سيدفع  قد  ما  بصنعاء، 
األمر الذي كان سيشكل أضرارا بالغة على المصالح الوطنية، 
الحكومي،  المسئول  حسب  عزلة،  في  يعيش  اليمن  وجعل 

قبول دخول هذه  األقل ضررا كان  الخيار   " أن  أكد   الذي 
الوحدة الصغيرة من قوات المارينز بشكل مؤقت"!

على أن االنبطاح اليمني للبيت األبيض ليس جديداً و ال 
انتهاك سيادة  الغريب فقط أن واشنطن تمعن في  مفاجئاً، 
من  المزيد  إلى  تدفع  األخيرة  خطوتها  أن  علمها  مع  اليمن 
المتحدة  الواليات  سياسات  إزاء  اليمني  الشعبي  السخط 
األمريكية، و أن تواجد المارينز بصنعاء يمنح تنظيم القاعدة 
الهجمات  من  بمزيد  العاصمة  الستهداف  مضافاً  مــبــرراً 
اإلرهابية التي تزعم واشنطن أنها تعمل مع صنعاء لتطويقها 

و الحد من فاعليتها.
تنظيم  أن  يعتقد  ــزال  ي ال  ومــن  أمريكا،  يصدق  من  لكن 
القاعدة وهجماته اإلرهابية بعيد عن المخابرات األمريكية 
التي تدير الحرب على اإلرهاب وفقاً لمصالحها الكبرى في 
المنطقة و منها تأمين منابع النفط في الخليج و رفع كلفته 
استخدام  إلــى  إضافة  لها،  االقتصاديين  المنافسين  على 

العنف كمبرر للتواجد العسكري األمريكي في المنطقة.
صحيح أن واشنطن تخشى من انهيار اليمن الذي سيرتد 
عليها و على حلفائها، لكنها في المقابل تجد في حالة التردي 
األمني وضعاً مثالياً لتمرير مخططاتها و إحكام سيطرتها على 
الموقع االستراتيجي الذي تتمتع به اليمن. وهكذا يبدو أن 
اليمن ستبقى في عهدة الحماية األمريكية حتى إشعار آخر!
المؤلم أن هذا الوضع يأتي في خضم ثورة شعبية انتفضت 
على االستبداد الداخلي، ثم سرعان ما وقعت في فخ التبعية 
على  واألحــزاب  الحكومة  سكوت  بله  الطين  وزاد  للخارج، 
انتهاك السيادة الوطنية، والقبول أخيراً  بالمارينز األمريكي 

في صنعاء!

بروتوكوالت حكماء اإلصالح سالح خارج التغطية!

واشنطن إذ تمعن في انتهاك سيادة بلد مستباح!

عن المنافقين في المجتمع اإلسالمي

علي البخيتي

فضل أبو طالب

محمد زيد

عبدالله الصبري

الثورة األخيرة في اليمن اعادت حزب التجمع اليمني 
لإلصالح للمشاركة في السلطة بعد ان ُحرم منها لعقد 
عناصره  من  الكثير  بقي  وان  كحزب  تقريباً  الزمن  من 
أو  الشعبي  المؤتمر  في  كانوا  الذين  ســواء  السلطة  في 
القبلي  الجناح  او كانوا في  الذين خضعوا حينها لصالح 
والعسكري واألمني لإلصالح والذين استعصى على صالح 

اخراجهم من السلطة حتى في أوج صراعه مع حزبهم. 
اال أنه من المالحظ أن حزب اإلصالح بدأ يتقلص في 
األطراف وبشكل واضح ليس فقط في المناطق الجنوبية 
بسبب مواقفه من القضية الجنوبية والتي ظهر مؤخراً 
أنه صاحب القرار الفعلي لغزوة 94م وما الرئيس السابق 
صالح في كل تلك المرحلة اال كرت تم استخدامه كما 
حواره  في  اإلصــالح  حزب  رئيس  اليدومي  محمد  قال 
التمسك بشرعية  إلى  الجزيرة، إضافة  قناة  األخير على 
الحرب وبالفتاوى التي صدرت عن بعض علمائه وقتها 
في  منهم  صدر  ما  عن كل  التراجع  أو  االعتذار  وعدم 

تلك الغزوة. 
كذلك فقد انتهي وجوده تقريباً في صعده وخف كثيراً 
وذمار  والمحويت  وحجة  وعمران  ومــارب  الجوف  في 
الله  ألنصار  الفكري  التمدد  بفعل  في صنعاء  وحتى  بل 

" الحوثيين ". 
كما أن وضعه في تعز واب ال يحسد عليه بسبب ظهور 
جيل جديد وتيارات شبابية يسارية أفرزتها أحداث ثورة 
فبراير 2011 م مما دفع االصالح الى محاولة خلط األوراق 
في تعز مثاًل عبر جرها الى العنف بواسطة بعض ما يسمى 
المخالفي،  وحمود  سرحان  صادق  أمثال  الثورة  بحماة 
فعمل  المناطق  تلك  في  وفكرياً  سياسياً  اإلصــالح  أفلس 

على عسكرتها عله يحفظ جزء من وجدوده فيها. 
اليمن  في  اإلصــالح  حــزب  يجد  تاريخه  في  مــرة  ألول 
نفس  وعلى  له  منافس  الشمالية  المناطق  في  خصوصاً 
تقريباً  الساحة  خلت  فقد  الخطاب،  وبنفس  الملعب 
خالل العقود الماضية من أي منافس يحمل خطاباً دينياً 
مستغاًل  الكثيرين  على  التأثير  من  االصــالح  مكن  مما 
العاطفة الدينية، تلك العاطفة جعلت منافسة التيارات 
اليسارية له صعبة جداً خصوصاً في مجتمع تغلب عليه 

األمية ويعيش أغلب سكانه في األرياف. 
وفي  المساجد  في  له  منافس  االصالح  يجد  مرة  ألول 
المقايل وفي المناطق القبيلة، ألول مرة يجد أمامه فكراً 

دينياً قوياً وخطاباً ثورياً سياسياً ال يستطيع مجاراته. 
آخر  الله فقد ظهر لإلصالح منافس  أنصار  الى  اضافة 
الرشاد  حــزب  وهــم  وأفكارهم  ملعبهم  من  قرباً  وأكثر 
يحسد  ال  موقف  في  اإلصــالح  سيجعل  وهــذا  السلفي، 

عليه في أي انتخابات قادمة. 
مركزه  وضعف  موقفه  حساسية  مدى  اإلصــالح  عرف 
الفكري  التمدد  بــدل  السلطة  فــي  بالتمدد  فاستعان 
السياسي  وحتى  الديني  الفكري  خطابه  أصبح  ان  بعد 
بعد خروج صالح كشخص من  المحتوى خصوصاً  فارغ 
المعادلة والتعاون الالمحدود بين اإلصالح واألمريكيين 
األصعدة  وعلى كل  اليمن  في  تدخالتهم  لكل  وتبريرهم 

السياسية واألمنية بل وحتى العسكرية. 
نشر  يبرر  دينياً  أو  سياسياً  خطاباً  االصــالح  يجد  لم 
أفكاره أو المحافظة على وضعه كحد أدنى بعد األحداث 
األخيرة فأصبح هاجسه اليوم السيطرة على كل مفاصل 
أجهزة الدولة من الوزير وحتى الغفير وعبر خطط سيتم 

تنفيذها عبر عدة مراحل: 
مع  وأحياناً  صالح  مع  المحاصصة  األولـــى:  المرحلة 
المشترك  غطاء  عبر  المناصب  واقتسام  هادي  الرئيس 
هذه  من  عليه  والمحسوبين  لإلصالح  يعطى  ما  أن  مع 
 %70 يمثل  تحديداً  المشترك  نصيب  ومن  المحاصصة 
في  و%85  كــالــوزارات  السياسية  العليا  المناصب  في 
العام  المدير  فوق  وما  الوزير  دون  ما  التي  المناصب 

وتصل النسبة الى 95% في ما دون المدير العام. 
أو  استمالة  أو  احتواء  على  العمل  الثانية:  المرحلة 
الذي  النفسي  االنهيار  على  اعتمادا  صالح  أتباع  اقصاء 
أصاب بعضهم، مما جعل الكثير منهم يغير والئه بحجة 
الثورة، ويظهر اإلصالح تفهماً مرحلياً لمواقف هؤالء على 
مرحلة  في  إلبعادهم  تمهيداً  وذلك  صدقهم  أنه  اعتبار 

الحقة. 
اإلصالح  فيها  وسيعمد  األخيرة  وهي  الثالثة:  المرحلة 
الى التخلص من الموالين لهم داخل تيار صالح وكذلك 
جميعاً  واستبدالهم  قلتهم  على  المشترك  في  شركائهم 
كما  شريك  ميحبش  الفريك  زي  فاإلصالح  بعناصرهم، 

يقول المثل المصري المعروف. 
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البد  حيث كــان  وقتها  فــي  حتمية  ضـــرورة  الــثــورة   كانت 
وتغيرات  وأحــداث  مواقف  فإن  وإال  اللعبة  قواعد  تتغير  أن 
أن  ذلك  فيها  والتحكم  عليها  السيطرة  الصعب  من  سيكون 
ظل  فــي  استمرارهم  الطبيعي  مــن  يكن  لــم  وأدواتـــه  النظام 
الوضع الذي وصلت إليه البلد وفي ظل األوضاع والتطورات 
ربما  التي  خلفياتها  عن  النظر  بغض  المنطقة  شهدتها  التي 
التقت فيها الصدفة بالترتيب والتخطيط واستغالل األحداث 
وتوظيفها أو توجيهها وجهة معينة،  إلى غير ذلك مما اختلف 

واتفق الناس حوله من األسباب والمالبسات والتداعيات. 
للقوى من  تغيير وكان البد   في كل األحــوال كان البد من 
ترتيب  من  والبــد  الجديد  الوضع  في  لها  مواقع  عن  البحث 
األمور واقتناص الفرصة، وهكذا كان لبعد النظر والقدرة على 
التخطيط والترتيب أهمية كبرى في هذا الظرف وهذه الفترة؛ 
ألن ذلك يعني التحكم في المستقبل. ولم يكن أكثر األحزاب 
تنظيما ليغفل هذا األمر وهذا ما ظهر جليا في أدائه من ساعة 
الساعة، حيث راح يحشد طاقاته  بالثورة وإلى هذه  التحاقه 
فيها  اعتمد  األخــيــرة  -وهــذه  والمادية  والعسكرية  القبلية 
ليمسك  الثورة – وغيرها  باسم  والمساعدات  التبرعات  على 

ومــرورا  بالمنصة  ابــتــداء  التعبير،  صــح  إن  الــثــورة  بمفاصل 
وليس  وو..  واإلعــالم  واألمنية  التنظيمية  واللجان  بالساحة 

انتهاء بالحكومة والجيش واألمن والوظيفة العامة. 
دعم  ليضمن  الخارج  نحو  ببصره  اتجه  ذلــك  سبيل  وفــي   
الداخل فاتجه بتحالفاته  مشروعه ونجاحه، وكذاك صنع مع 
ــب فــي هــذه  نــحــو الــقــريــب مــنــه والــبــعــيــد عــنــه، حــتــى ذهـ
التحالفات إلى من حكم ذات يوم بكفره وشارك في مقاتلته، 
كما تناسى خالفاته السطحية والعميقة بعض الوقت، فناصر 
في  ومعتقدا  دينا  لديه  تشكل  كانت  أخــرى  وأغــفــل  قضايا 
يلهث  واستمر  وقت الحق!  في  وعادت كذلك  معينة  مرحلة 
في كل االتجاهات، واستمر غزله للخارج قويا ناعما حميميا 
بلدنا  بشواطئ  ينعم  أسطول  أو  تحلق  طائرة  صفوه  تكدر  ال 
في كل  أنفه  يحشر  الظل  ثقيل  فضولي  أو  الــودودة!  الدافئة 
صغيرة وكبيرة ويحرج كبار قومنا بثرثرته وتصريحاته التي ال 
تنتهي، وال تفسده سماء تخترق وأرض تحرق ونفوس تزهق، 
وال ينال منه انتهاك السيادة أو المساس بالمقدسات واإلساءة 
أو مدرعات  تنقل  الــوداد جنود  يقلق هذا  وال  الرموز،  ألغلى 
تحمل. إنه كما يبدو عشق أصيل تتصل جذوره بماض سحيق 
يقبل  ضوئها  فــي  جامعة  ورؤيـــة  موحد  توجه  فيه  يجمعهم 
العيش في دعة وإن كان في ظل القهر واإلذالل وتمرر الجرائم 
وتبرر ما دامت موجهة إلى الغير، فخصمهم منذ ذلك الحين 
اليوم  إلى  باقون  الخصم  مشترك وسيبقى كذلك وفروع هذا 
االستكبار  وجــه  في  جبهة  ويشكلون  الثوابت  عن  يدافعون 

والعالمي وأذنابه. 
 ال شيء من ذلك يعكر األجواء، ألن مصدر القلق هو الخصم 
المذلة  التسويات  يرفض  وهو  ومؤثرا  قويا  بدا  الذي  العنيد 
وطنية  رؤيــة  عن  يعبر  وهــو  وعظيما  المخزية،  والمسكنات 
مرتبطة بتضحيات األحرار ومتصلة بجذورها وعمقها الوطني 

هذا الخصم الذي صمد وما زال يقف بصالبة أمام االلتفاف 
للنظام  ينبغي  مــا  هــذا  وكــان  الــعــادلــة.  ومطالبه  ثــورتــه  على 
الجديد أن يتنبه له ويجند كل قوته ووسائله وإمكاناته التي 
حشدها على مدى سنين طويلة ليتمكن من النيل منه ويعمل 
على إعاقة مشروعه الوطني، ألنه من غير الممكن أن يلتقي 
شكلها  التي  المصالح  وشبكة  العالقات  منظومة  ضمن  معه 
الخارج اإلقليمي والدولي والداخل المتهافت بل والمهووس 

بفتنة النهي واألمر. 
 إذن هذا التخطيط المحكم لم يغفل سوى جانب واحد هو 
عامل  يشكل  أن  يستطيع  الــذي  الحقيقي  الوطني  المشروع 
إقناع للناس ويوضع بوصفه البديل األمثل للمشاريع األخرى 
الذي يمكنه أن يبني دولة العدالة المنشودة التي يحلم بها 
يد  الجدد. وهكذا أسقط في  المتنعمون  بها  ويزايد  البسطاء 
هذا النظام الجديد حين لم يجد ما يقدمه للناس وأحس أن 
صورته قد تشوهت في نظر الثوار والشرفاء، فراح يرمم بناءه 
الذي بدأ يتهاوى ويفقد تماسكه بشكل متسارع، مستخدما 
الذي يوشك أن يصدق عليه وصف  النظام  أدوات ورثها من 
المتأصلة  اإلقصاء  رؤية  بحسب  وطورها  عليه  وزاد  "السابق" 
لديه. فسعى لتمتين صالته بالخارج الذي ال يجد حرجا في 
وتبرير  بجبروته  واالستقواء  به  والمفاخرة  بمكارمه  التغني 
جرائمه. ومن خالل العمل الجاد على البحث عن إدانات أو 
المجهرية  التجسس  الوطن كشبكات  لشركاء  اختالقها  حتى 
التي حاول حشر الخصم فيها وربطه بالخارج ليصمه بالعمالة 
تجري  انتهاكات  إلى دعاوى  أذنيه،  إلى  فيها  غارق  هو  التي 
وحققت  للتعايش  نموذجا  أصبحت  التي  المناطق  في  دائما 
القضايا  من  كثير  ومعالجة  األمني  الجانب  في  كبيرا  تقدما 
االجتماعية وحتى االقتصادية بخطوات جادة ومدروسة وهو 
جاءت  التي  الرائدة  التجربة  هذ  نحو  الجميع  أنظار  شد  ما 

في ظل تردي األوضاع في معظم مناطق البالد. وهكذا سخر 
الخارج  إلقناع  الهائلة  اإلعالمية  وآلته  طاقاته  كل  ويسخر 
تمهيدا لضربها مباشرة  اإلرهاب  قوائم  بإدراج خصومه ضمن 
أو بتوريط مرشح التوافق في محارق بدأت تلوح بوادرها في 
إلى خبرة ودراية  العفن يحتاج  البحث عن مكامن  األفق. إن 
تتوفر لدى هؤالء بقوة نتيجة شراكتهم القديمة الجديدة مع 
طويال  باعا  يمتلكون  بمن  لعالقاتهم  طبيعي  وكإفراز  النظام 

وسجال حافال باإلفساد في األرض بواسطة المال المدنس. 
لكن  القادمة  المرحلة  استراتيجية  هي  األخر  فإزاحة  إذن   
ليس بواسطة أدوات الديمقراطية ووسائل التنافس المشروعة 
ألن هذا ال يقدر عليه إال من يمتلك مشروعا حقيقيا منافسا، 
بل بواسطة وسائل غير شريفة يوظف فيها الدين باسم نصرة 
أزواج النبي )ص( وصحابته ال نصرة النبي الذي تداعى مسلمو 
الجيش  يستثمر  كما  لنصرته!  هــؤالء  عــدا  ما  العالم  وشرفاء 
والعديد  الفكري  اإلرهــاب  وممارسة  الحريات  لقمع  واألمــن 
النعرات  وتثار  القبيلة  وتوظف  والتجاوزات  االنتهاكات  من 
وتهييج  العصبيات  فــي  النفح  ويتم  والمذهبية  الطائفية 
تنخر في  آثارها  بالسذج في مواجهات ستظل  للزج  المشاعر 

هذا المجتمع وتزلزل أركانه وتهد كيانه أعواما طويلة. 
فشلت  التي  واإلقصاء  والتهميش  اإللغاء  استراتيجية  إن   
القذرة  أدواتها ووسائلها  اليوم من خالل  تثبت  التاريخ،  عبر 
وتطرفه  الالإخواني  اليمني  المشروع  تناقض  األخالقية  وغير 
الحلول وعجزه عن طمأنة  وتقديم  البدائل  إيجاد  في  وفشله 
الشارع الذي بات يعيش هواجس سيطرة هذا المد الذي بدا 
مستعجال في قطف الثمار فانطلق يلتهم ما أمكنه بنهم شديد 
وينتشر كالسرطان في مختلف المؤسسات ليقتل كل الخاليا 

السليمة التي تقف في طريقه دون رحمة أو هوادة. 

النظام الجديد والبحث عن إدانات

حسن الصعدي

نصـر الرويشان

جملة أؤمن بصدقها ألن من كان معول هدم 
في الماضي سعى في خراب اليمن سعى لبث 
الفتن عبر أبواقه ومنابره من أباح سفك الدماء 
في الجنوب من أعتبر الحرب الغاشمه في 94 
بهم  تربطنا  لنا  أخوانا  ضد  من  ضد  جهاد  أنها 

أباح دماء إخواننا في صعده  عرى األيمان من 
وأباح ستة حروب وأباح بسفك دمائهم وخراب 
بيوتهم ومساجدهم ومزارعهم اليمكن أن يكون 

يدا للبناء أبدا. 
إن من أباح دماء اليمنيين ودعا للجهاد في 

دماج وكتاف وعاهم وأفتى بقتل الروافض كما 
يزعم إنما كان رمزا" لمعول الهدم في ما مضى 
فهل يمكن أن يكون يدا" للبناء في المستقبل. 
خاصرتها  فــي  وطعنها  ــثــورة  ال خــان  مــن  أن 
وأنتهك  والمجرمين  للقتلة  حصانه  وأعــطــى 

في  للبناء  يــدا  يكون  أن  يمكن  ال  الله  حــدود 
المستقبل. 

هناك  والجهاد  سوريا  لخراب  يدعوا  من  أن 
إنما هو معول  للجهاد في فلسطين  ولم يدعوا 
أن  وتــخــرب  تهدم  التي  لليد  يمكن  وال  هــدم 

ابناء  يا  تنتظروا  فال  كله  ولهذا  وتصلح  تبني 
محسومه  فالنتيجة  هــؤالء  مــن  خــيــرا"  اليمن 
سلفا" فمن كان عامل هدم وخراب في الماضي 
ال يمكن أن يكون عامل بناء وتشييد في ربوع 

هذا الوطن الغالي على قلوبنا.

من كانت أياديهم معاول هدم في الماضي ال يمكن أن تكون للبناء في المستقبل
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زخم جماهيري

وزارة الخارجية

القوى التقليدية بمقترح من اللجنة ...

مراقبون: تحليق الطيران..

جامعة صنعاء

وتحقيق  معينة  مــســارات  فــرض  مــن  للتمكن 
إلى  ذلــك  أدى  ولــو  غيرها  أو  سياسية  مكاسب 
وتمزيقه  الوطن  سيادة  في  التفريط  من  المزيد 
والعبث بمقدراته،  وشهدت محافظات )صعدة،  
حجة، ذمار، إب، وتعز( مسيرات مماثلة تعبيرا 
للنبي  لــإلســاءة  الــرافــض  الشعبي  السخط  عــن 
ــه وســلــم  ورفــضــا  ــرم صــلــى الــلــه عليه وآلـ األكــ

لقرارات الفتنة وتحزيب الجيش. 

هـــادي  باالستماع ال صــواتــهــم   وإيــجــاد رؤيــة 
بما يجنبها   ، للجامعة  إدارية وتعليمية واضحة 
الصراعات السياسية التي أثقلت كاهل الطالب 
الخلف  إلى  عقودا  التعليمة  العملية  وأعــادت 
اغلقت  الجامعي  الغضب  يوم  مسيرة   وكانت 
 " صنعاء  بجامعة  اليمن  طــالب  اتحاد  مكتب 
يتم  حتى   " االصالحية  السيطرة  تحت  القابع 
بحسب  الطالب  تمثل  طالبية  نقابة  انتخاب 
عدد من المحتجين  يشار الى ان جامعة صنعاء  
دخلت منعطفا جديدا مع اخذ الصراع فيها بعدا 
جامعة  في  الثوري  الشباب    ، وحزبيا   سياسيا 
الصرح  تجنيب  الحزبية  األطراف  صنعاء  دعوا 
الفساد  قــوى  مخاطبين    صراعاتهم  العلمي 
خرجت  مكشوفة، كما   أصبحت  أالعيبهم  بأن 
توجهت  حاشدة  مسيرة  الماضي  الثالثاء  صباح 
مايسمى  الرئاسة حيث كانت حكومة   دار  الي 
للتعبير  االســبــوعــي  اجتماعها  تعقد  بــالــوفــاق 
من  الجامعي  الحرم  قدسية  انتهاك  رفض  عن 
لمحاوالت  واستنكارا  مدرع  االولى  الفرقة  قبل 
يحاول بسط سيطرته على  الذي  االصالح  حزب 
الجامعة عبر رئاستها ومن بوابة باسندوة الذي 
استغل غياب الرئيس هادي ليصدر تكليفين في 
حد  على  للجامعة  جديد  برئيس  يومين  ظــرف 
تعبير عدد من الطالب المحتجين  وكان البيان 

الصادر عن المسيرة اكد على ضرورة وقف كافة 
اماكن  وتنزيه  للدستور  المخالفة  االجــــراءات 
الجامعة  رئيس  وكــان  الحزبي  النهم  عن  العلم 
المقال من قبل حكومة ما يسمى بالوفاق احمد 
باسرده تصدر مسيرة الثالثاء مؤكدا انه ما يزال 

الرئيس الشرعي لجامعة صنعاء.
وكان عدد من الطالب والطالبات الجامعيين 
فعالية  الــمــاضــي   االثنين  اقــامــوا  تعز  بمدينة 
الغضب  يــوم  اســم  عليها  اطــلــقــوا  احتجاجية 
التي  السلبية  المظاهر  على  احتجاجا  الجامعي 
تدور في الحرم الجامعي وتنديدا بالفساد الذي 
طال الصرح التعليمي واالكاديمي على المستوى 
القيادي والمالي واالداري الثورة تجدد ألقها من 

حيث ابتدأت. والفرقة تعتقل طالب.

حروب جديدة في الشمال والجنوب.
اليمني  االشتراكي  للحزب  العام  االمين  وكان 
ياسين سعيد نعمان تحدث في مقابلة تلفزيونية  
النظام في  عن مؤشرات على نوايا بعض اطراف 

صنعاء إلعادة حروب نظام صالح من جديد 
من جهة اخرى  واصلت  الواليات المتحدة  من  
تكثيف تواجده  في اليمن  حيث وصلت دفعة 
الى  المدرعة  األمريكية  السيارات  من  جديدة 
العاصمة اليمنية صنعاء بذريعة حماية السفارة  

وذكرت صحيفة المنتصف الصادرة في صنعاء 
مــدرعــة  أمــريــكــيــة  ســيــارة  وعــشــريــن  أن خمسة 
وصلت الثالثاء الماضي  الى منطقة سعوان حيث 
عشرات  إلى  لتضاف  األمريكية   السفارة  مجمع 
الــســيــارات الــمــدرعــة الــتــي وصــلــت مــؤخــرا عبر 
الى أن ما يسمى بحكومة  الحديدة  يشار  ميناء 
في  األمريكي  المارينز  تواجد  ان  ذكرت  الوفاق 
السفارة بشكل مؤقت فيما  صنعاء هدفه حماية 
ان  واشنطن  زيـــارة  خــالل  هــادي  الرئيس  صــرح 
طيار  بدون  طائرات  بواسطة  األمريكية  الغارات 

تتم بموافقته  

الدفاع،   وزير  إلى  اللجنة مذكرة  فقد رفعت   "
الركن  ــواء  ــل ال اللجنة  رئــيــس  بتوقيع  مذيلة 
رئيس  نــائــب  الــمــقــدشــي  أحــمــد  عــلــي  محمد 
وبموجب  إنه  فيها  قال  العامة،   األركــان  هيئة 
القائد  الجمهورية  رئيس  "فخامة  توجيهات 
مأرب  إلى  بالنزول  المسلحة  للقوات  األعلى 
لترؤس لجنة إعادة األنبوب وحل المشاكل؛ تم 
بتاريخ 2012/7/5،   مأرب  إلى محافظة  النزول 
قائد  وعضوية  برئاستي  باللجنة  االجتماع  وتم 
المنطقة العسكرية الوسطى ووكيل المحافظة 
وبعض  صــرواح  مديرية  في  المحلية  والسلطة 
الشخصيات االجتماعية،  وتم مناقشة القضايا 
تم  فقد  األوليات  إلى  وبالرجوع  المستحقة.. 
محافظة  لمشاكل  األولــيــة  الــتــقــديــرات  عمل 

مأرب". 
ــردت الــوثــيــقــة تــفــاصــيــل الــتــعــويــضــات  ــ وسـ
 .916 إجماليها  بلغ  والتي  للقبائل،   المطلوبة 
250. 000 )تسعمائة وستة عشر مليونا ومائتين 

وخمسين ألف ريال(. 
وختمت الوثيقة بالقول: "وعليه نرجو التكرم 
بالتوجيه بتوريد المبلغ إلى حساب المحافظة 
ــحــضــور رئــيــس  ــر الــلــجــنــة وب ــأوامـ وتـــصـــرف بـ
ذوي  مــع  نهائية  مخالصة  وعــمــل  المحكمة 
ال  حتى  براهينهم  بمقتضى  الواضحة  الحقوق 

تتكرر األخطاء السابقة في االدعاء واالبتزاز". 
وكانت تفاصيل التعويضات جاءت كالتالي: 
مليوناً   133 بمبلغ  ــدم  الـ قــضــايــا  تــعــويــضــات 
السيارات  تدمير  وقضايا  ــال،   ريـ ألــف  و300 
ريال،   ألف  و200  مليوناً   60 بمبلغ  ومصادرتها 
ماليين   105 مبلغ  والــمــزارع  البيوت  وقضايا 
و300 ألف ريال،  وقيمة السالح المصادر 53 

مليوناً و150 ألف ريال. 
وفـــي بــنــد تــعــويــضــات والـــتـــزامـــات أخـــرى: 
مليوناً   21 فجيح  آل  وســيــارة  دم  تعويضات 
ناجد  آل  دم  وتعويضات  ــال،   ريـ ألــف  و800 

مبخوت وأخيه سالم الجدعان 3 ماليين ريال،  
األسر  إحدى  حوض  وسيارة  حفار  وتعويضات 
واألمن  الجيش  رماية  نتيجة  ريال  ماليين  بـ9 
والسيارة  الحفار  واتــخــاذ  الوديعة  مفرق  في 
ساترا من قبل الجنود،  مما عرضهما في تبادل 

النيران مع المهربين للتلف. 
ــد األهـــالـــي من  ــــت أحـ وهــنــاك تــعــويــض واي
التزم  ومــا  ريـــال،   ماليين  بـــ4  شبوة  محافظة 
به المحافظ مبلغ 90 مليون ريــال،  وما قدمه 
الوثيقة  أحد األهالي 105 ماليين ريال،  قالت 
أن  سبق  الجمهورية  رئيس  من  توجيهات  إن 
بين  ومــن  اآلن.  ولــم تصرف حتى  بها  صــدرت 
التعويضات،  طبقا للمذكرة،  ما التزم به نائب 
بين  ورد  ريــال. كما  مليون   30 األركــان  رئيس 
التعويضات تعويض آلل شبوان "مقابل العيب 
ريــال،   مليون  بمبلغ 275  وذلــك  ــجــروح"،   وال
ــال،   ري مليون   25 أخـــرى  لقبيلة  دم  ومقابل 
خالل  المواطنين  أحــد  منزل  تهدم  ومقابل 
تنظيم  عناصر  مطاردة  أثناء  للقصف  تعرضه 

القاعدة مليون و500 ألف ريال. 
للتعامل  وكان رئيس الجمهورية شكل لجنة 
مع مشاكل القبائل في محافظة مأرب،  والتي 
النفط  أنابيب  تفجير  تكررت عمليات  بسببها 
خالل األشهر القليلة الماضية،  مسببة أضرارا 

اقتصادية كبيرة للبالد. 
طريق  قاطع  مع  االتفاق  أن  مراقبون  ويــرى 
على عدم قطعها مرة اخرى مقابل رشوة يعرض 
العامة  والخزينة  اخــرى  مــرات  للقطع  الطريق 

للنزيف.

من  يتأذون  وزارتــه  موظفو  فيما  األمريكية، 
على  سلبي  بشكل  انعكست  التي  قــراراتــه 

االداء الدبلوماسي للوزارة 
 يشار الى ان احتجاجات وزارة الخارجية 
ماتزال  التي  الشعب  ــورة  ث اطــار  فــي  تأتي 

جذوتها مشتعلة 

نــقــابــة الــخــطــبــاء »ال يــتــجــاوزون  ــضــاً  أي
مطالبين  صحفياً  مــؤتــمــراً  الــعــشــريــن« 
ــإشــراكــهــم فـــي لــجــنــة الـــحـــوار،  أيــضــا ب
من  خطيباً"  "العشرين  رؤيــة  وتوضيح 
حــول  رؤيــتــهــم  صعتر  عــبــدالــلــه  بينهم 
ما  تمثيلهم  إلى  ودعــوا  الوطني  الحوار 
شكروا  كما  أيضاً  سيصعدون  فإنهم  لم 
اليمن  ومشائخ  علماء  مؤتمر  بــدورهــم 
»اإلصالحيين« وكما هو ديدن الكثير من 
لتضخيم  اإلعالمية  والصحف  القنوات 
فقد خلقت  سلًفا،   المطبوخة  األحداث 
اتضحت  بلبًة  اإلعالمية  الوسائل  بعض 
في المانشتات والعناوين.. مثل )خطباء 
وما  الموقعة(  غير  ــزاب  و)األحــ اليمن( 

شابه. 
ــذه الــخــطــوات  ــرون أن هـ ــ ــبــون ي مــراق
حثيث  ســعــي  إال  هـــي  مـــا  والـــمـــواقـــف 
القوى  قبل  من  الوطني  الحوار  إلفشال 
اإلصالح  مقدمتها حزب  وفي  التقليدية 

بجناحيه العسكري والقبلي. 
القوى  هــذه  فرضت  سابق  وقــت  ففي 
تــيــار وطيف  مــن  جــدد  أعــضــاء  خمسة 
ــد، وفـــي الــمــقــابــل تضغط  ســيــاســي واحــ
بلبلة  إلـــى خــلــق  بــنــقــابــاتــهــا وكــيــانــاتــهــا 
ضــرورة  على  للضغط  إعــالمــي  وضجيج 
تمثيلها في لجنة الحوار، وكما هو معلوم 
الحوار كيانات  في  يمثل  من  بأن  قطعاً 
سياسية وأصحاب القضايا الوطنية وفي 
صالح  نظام  حــروب  مظلومية  مقدمتها 

وشركائه. 
مطالبة  ــأن  ــ ب الــمــراقــبــون  ــد  أكــ كــمــا 
محاولة  الحوار  في  بتمثليها  النقابات 
الحوار  من حزب اإلصالح إلفشال لجنة 
بعد تقديمها  المشّكلة سلفاً.. وخصوصاً 

للرئيس هادي النقاط العشرين.



ليس أفدح من الدماء التي تسيل على الطرقات 
واألرصفة في محافظات ابين وشبوة وحضرموت 
ورداع وكل مكان طالتها همجية قصف الطائرات 
رفع  هــادي  محاولة  اال  األمريكية  طيار  بــدون 
وليس  أمام شعبها  األميركية  اإلدارة  عن  العتب 

أمام شعبه. 
تحدث هادي عن الطائرات األميركية بوصفها 
الصحافة  حــتــى  تتفق  ال  وصـــف  وهـــو  أعــجــوبــة 
وليس  مستهينا  مــعــه،  ومصنعوها  األمــيــركــيــة 
الدقيقة  ــطــائــرات  ال تــلــك  صنعته  مــا  متناسيا 
المعجلة  قرية  فاجعة  مــن  بــدءا  وصفه  حسب 
بحياة  أودي  الــذي  رداع  بحادث  وانتهاء  بأبين 
واصل  فيما  وأطفال  نساء  بينهم  بريئا  مدنيا   29

عنصر القاعدة المستهدف طريقه بسالم. 
بأن: واشنطن  األمريكية مؤخًرا  التايمز  ونقلت 
مرتاحة من هادي وخطابه في "ويلسون"، هادي 

كشف على هامش زيارته لواشنطن، عن تأييده 
المطلق الستخدام الطائرات دون طيار األمريكية 
مرتبته كشريك  من  عزز،  الذي  األمر  بــالده،  في 
اإلرهاب  مكافحة  في  المتحدة  للواليات  مفضل 
هــادي  أن  األمريكيون  المسؤولون  ــدا  أب حيث 
شريك يتمتع بمصداقية خالفا لسلفة المتقلب، 
وأظهر الرئيس أوباما تقدير أمريكا لجهود السيد 
برينان،  جون  ّضم  اجتماع  على  بالدخول  هادي 
أن  صحيح  ألوبــامــا.  اإلرهــاب  مكافحة  مستشار 
في  الزعماء  من  عدد  مع  الحديث  تبادل  أوباما 
حفل استقبال الجمعية العامة، لكن السيد هادي 

كان الوحيد الذي حظي باجتماع خاص.
قناة  في  علق  بــدوره  مــارك كاتز  البروفيسور   
الرئيس  كلمة  عقب  التلفزيونية،  ــتــاريــخ"  "ال
"ال شك  بالقول:  ويلسون،  ودرو  مركز  في  هادي 
أن حكومة الواليات المتحدة قد أبدت ارتياحها 

الحقيقة  في  هــادي.  الرئيس  طرحه  ما  كل  من 
في  هــادي  الرئيس  خطاب  أن  ويــبــدو  ــواقــع،  وال
اإلدارة  إلرضاء  أُعد خصيصاً  ويلسون  مركز ودرو 
التي  والمشاكل  بالتحديات  ومقارنة  األمريكية. 
تعاني منها مصر وليبيا والبحرين وسوريا، يبدو 
أن المرحلة االنتقالية السياسية في اليمن تسير 
في  وذلــك  الصحيح".  مجراها  في  اللحظة  حتى 
إشارة من كاتز إلى المحاضرة التي ألقاها هادي 
في مركز ويلسون، والتي هاجم فيها إيران، وقال 

إنها تتدخل في اليمن بهدف نشر الفوضى. 
 كالم هادي أثار ردود فعل مستنكرة ومستغربة 
ليجعل  هادي  دفع  ما  حول  اليمني  الشارع  في 
األميركية،  ــإلدارة  ــ ل الــخــالص  عتبة  نفسه  مــن 
الذي  الشعب  قبل  من  االستهجان  هنا  والقــت 
اعتقد في هادي طوق نجاة فاذا هو القشة التي 

تقصم ظهر الوطن. 

هادي يقر بموافقته على الضربات األمريكية بطائرات بدون طيار

ــشــط  ــن ــن ي ــ ــي ــ ــي ح ــ ــ ف
ــي  ــكـ ــريـ الـــتـــدخـــل األمـ
ــبــالد  ــي ال الـــمـــعـــادي فـ
أمريكية  قوات  وتدخل 
ــمــن بــعــتــادهــا  ــي ــى ال ــ إل
وســــالحــــهــــا وبـــشـــكـــل 
مــعــروف تــأتــي بــعــض الــقــوى الــمــهــووســة بــحــب السلطة 
إلى  يتسللون  )الحوثيون  لتقول  األمريكيين  من  والتقرب 
أبدا  نسمع  ولم  العاصمة!!(  يغزون  الحوثيون  العاصمة،  
دخلت  التي  األمريكية  العسكرية  القوات  عن  الحديث 
التدخل  التبرير لهذا  الغالب هو  البالد،  وإنما نسمع في 

بأنه قليل ومهمته محدودة ومن أجل حماية السفارة ومن 
هذا القبيل. 

الجدير بالذكر أن بعض القوى قطعت على نفسها عهدا 
بهذا  أكثر من غيرهم وهم  األمريكيين  تكون وفيه مع  أن 
والسياسي وحتى  اإلعالمي  نشاطهم  لألمريكيين  يبرهنون 
العسكري لمواجهة أي نشاط سلمي يعري ويفضح التدخل 

األمريكي في البالد. 
ـ  ـ تم توزيعنا  القول ليس جديدا لقد  وللتذكير... فهذا 
في عدة محافظات يمنية ودول عربية وبحسب األحداث 
في  الحوثيون  وجيزة،   فترة  فقبل  السياسية  ومتطلبات 
في  أما  لبنان،   في  وقبلها  البحرين،   في  وقبلها  سوريا،  

الفور  فعلى  حجة  في  حربا  األمــر  يتطلب  فعندما  اليمن 
حجة(  محافظة  يغزون  )الحوثيون  األخبار  هــذه  تطالعك 
كذلك الحال في الجوف وغيرها،  واليوم الحوثيون يغزون 
صنعاء.. وهذا ما يكشف وبجالء أن هناك مؤامرة تستهدف 
الشعب تحت هذه العناوين الرخيصة ال نستبعد أن تكون 
حربا ال سيما وأن تلك األدوات التي كانت تشعل الحرب 

وتقف معها قد بشرت بذلك.... 
المظاهرات  إلى  ينزل  أن  الجميع  بإمكان  هــذا....  ومع 
التي تخرج تنديدا باإلساءة للنبي محمد صلوات الله عليه 
وعلى آله أو التي تستنكر التدخل األمريكي في صنعاء وتعز 

أين  من  وانظروا  المحافظات  من  وغيرها  والحديدة  وإب 
هم؟ وهل هم من أبناء مناطقهم أم من خارج محافظاتهم.  
نغزوا دول  قليله سرعان ما  أننا شرذمة  تقولون  وفي حين 
شرذمة  من  الخوف  فلماذا  بأكملها  وعواصم  ومحافظات 

قليلة.!!! 
وفي المقابل... ال يعني هذا أن لهم الحق في منعنا من 
التحرك إلى أي مكان شئنا، ،  وإنما نود أن نكشف الهدف 
الحرب والعدوان  والتبرير لشن  التهيئة  من وراء ذلك هو 
وإسكات أي صوت مناهض للتدخل األمريكي كي يثبتوا 

بجدارة إخالصهم لألمريكيين ومن يدور في فلكهم. 

محمد عبدالسالم*

مؤسسة جهاد البناء تسوق لقمح »جهاد« المنتج محليا

من الذي يتسلل إلى العاصمة صنعاء اليمنيين أم المارينز؟

* الناطق الرسمي للمكتب اإلعالمي للسيد /عبدالملك بدر الدين الحوثي

هاشم شرف الدين لهذه األسباب لم نصوت لهادي، ورفضنا المهزلة..

لعبدربه منصور هادي عالقة مصادفة مريبة مع الحروب ونزيف 
اليمني، فقد بدأ لمعان نجمه بمشاركته في حرب 1994م  الدم 
ضد أبناء المحافظات التي ينتمي إليها، وعلى الفور كافأه صالح 

بتعيينه وزيراً للدفاع مباشرة في مايو 1994م.
وحين فكر شخٌص دموٌي كصالح في تعيين نائٍب له لم يجد أفضَل 

العام  اكتوبر من  في  الجمهورية  لرئيس  نائباً  فعينه  "هادي"  من 
نفسه.

وألنه النائب الهادي المطيع، وبقدر الخدمات التي كان يقدمها 
المؤتمر  قيادة  ضمن  ليعينه  منه  خيراً  األخير  يجد  فلم  لصالح، 

الشعبي العام الحاكم أمينا عاما للحزب، و نائباً له في رئاسته.
الرجل  لصالح، كان  "هــادي"  مرافقة  طوال 
شريكا أساسيا في كل الجرائم التي طالت 
الشعب على مختلف األصعدة، هو شريك 
ــوال ستة  ــدم فــي صــعــدة طـ فــي نــزيــف الـ
التفريط بسيادة  حروب، شريك في جرائم 
األرض  من  هام  جزء  عن  بالتنازل  الدولة 
جرائم  فــي  شــريــك  الــشــمــال،  فــي  اليمنية 
الــفــســاد ومـــن اشــهــرهــا صفقة بــيــع الــغــاز 
شريك  عالميا،  المنطقي  سعره  عن  ــا  دون
أي  مالحقة  وعــدم  الفاسدين  تعيين  في 
فــاســد، شــريــك فــي اإلســــاءة لــلــوحــدة من 
خالل عمليات النهب ألراضي المحافظات 
ومصادرة  المتنفذين  قبل  من  الجنوبية 
الجرائم  في  شريك  هناك،  األخــوة  حقوق 

األميركية من مثل قصف اليمنيين بالطائرات في أكثر من منطقة 
يمنية، شريك في جرائم صالح بحق الشباب الثائر والشعب الحر 
للتنديد  شفة  ببنت  ينبس  لم  إذ  السلمية،  الثورة  سنة  طــوال 
في  اخواننا  ضد  أو  العارية  الصدور  اصحاب  ضد  القتل  بجرائم 
أرحب ونهم، شريك في محرقة ساحة الحرية بتعز وكل الجرائم 
لصالح  تماما  نموذجا مشابها  باختصار  يمثل  إنه  الدموية هناك، 

يتماهى معه في كل شيئ.
وألن صالح ونظامه قد ارتهن إلى أميركا فإنه كان لزاماً أن يذهب 
"هادي" قبل التوقيع على اآللية التنفيذية للمبادرة الخليجية إلى 
ــ ليقدم هناك قرابين الوالء والطاعة والعمالة كما  ــ أليام  أميركا 

فعل سلفه صالح في العقدين األخيرين.
حتى أميركا الدولة المتشدقة بالديمقراطية ها هي تقبل أن يتم 
انتهاك الممارسات الديمقراطية التي لطالما عزفت سيمفونيات 
والعشرين  الحادي  مهزلة  تسمي  أن  تستحي  وال  أوتــارهــا،  على 
من فبراير الجاري باالنتخابات، مع أن العالم كله يدرك أن تلك 

المهزلة ليست من االنتخابات في شيئ.
النظام بوجهيه المؤتمر والمشترك، لطالما خدعونا بأحاديثهم عن 
ديمقراطيتهم،  ظهر كذب  قد  وها  بنفسه،  نفسه  الشعب  حكم 
في  الشعب  حــق  يــصــادرون  الــيــوم  فهاهم  للشعب،  وخداعهم 
اختيار من يريد، يتجاوزون الدستور الذي ينص على عدم جواز 
مرشح،  من  اكثر  بين   منافسة  بوجود  إال  الرئاسية  االنتخابات 
ويفرطون بحقنا نحن الشعب ويجعلونه ألميركا وللجارة الشقيقة.
اعترف بمشاركته في  لم تستِح فاصنع ما شئت، فمن  إذا  وحقاً 
تزوير انتخابات الرئاسة باألمس القريب ال يخجل من دعوتنا إلى 

ليمارس  رئته  إلى  الهواَء  تعيد  التي  المهزلة  هذه  في  المشاركة 
هوايته في التسلط على الشعب من جديد ..

وهنا نتسائل: سواًء عاد صالح إلى اليمن كما زعم أو لم يعد، فما 
الذي سيتغير في أداء "هادي" ؟

لليمن  رئيسا  صالح  يبقى  ســوف  وواضــحــة،  سهلة  اإلجــابــة  إن 
وسيسمى هادي بعبد ربه ديكور هادي، الذي كافأه صالح ـ بعد 
بترقيته  ـ  فقط  واحد  بيوم  الحصانة  لقانون  النواب  إقرار مجلس 
إلى رتبة المشير، وكأن صالح أراد إرسال رسالة للشعب اليمني 
"هــادي"  لكم  أبقيت  العسكر،  ُحكم  مــن  تتخلصوا  لــن  مفادها 

و"أحمد" و"محسن" ولهذا فلتنسوا حلمكم بدولة مدنية..

كلمة أخيرة ال بد منها:
يا من ادعيتم الثورية، يا من خنتم الشهداء، يا من تاجرتم بدماء 
الشهداء:  أبناء  من  اليتامى  ونحيب  الثكالى،  وأنين  الجرحى 
العمالة  مشاركتكم  يمكننا  ال  "هـــادي"،  ترشيح  يمكننا  ال  عــذراً 
ألميركا والتفريط في حقوق الشعب والتنازل عنها للجيران، لقد 
تعريتم أكثر وأكثر وأنتم تدعوننا للمشاركة في التصويت لهادي، 
والمشاركة في انتخابات مزيفة غير ديمقراطية، ووالله إنكم قد 
خدمتم بتعريكم هذا شعَبنا الُحَر األبي، إذ بات على قناعة تامة 
وحتماً  والمخادعون،  الكذابون  بأنكم  الوطن،  أعداء  أنتم  بأنكم 
سيبني على قناعته هذه مواقف ثابتة تحميه وتحمي الوطن من 
شروركم ومكركم، وأول هذه المواقف هي الرفض الشعبي العارم 

لما تسمونه زيفا انتخابات..

كانت التوعية الثورية نشرت مقااًل للكاتب واإلعالمي هاشم شرف الدين بالعدد )46( بتأريخ 17-2-2012م مقااًل 

بعنوان: )لهذه األسباب لن نصوت لهادي، وسنرفض المهزلة..( سرد فيه أسباب رفض شباب الثورة لما سموه زيًفا 

باالنتخابات.. وللتأكيد بأن هادي يسير على منوال صالح في فلك األمريكيين ، نعيد نشر المقال ألهميته..

بــمــشــاركــة عـــدد مــن الــمــؤســســات 
والــجــمــعــيــات والــشــركــات الــزراعــيــة 
وكـــبـــار الــمــزارعــيــن أقــيــم الــثــالثــاء 
فعاليات  صعدة  بمحافظة  الماضي 

مهرجان الرمان الثالث.
ــمــهــرجــان الــــذي يــســتــمــر ثــالثــة  ال
والتسويق  الترويج  إلــى  يهدف  أيــام 
لــمــنــتــجــات الــمــحــافــظــة الــزراعــيــة 
ــمــار فـــي الــقــطــاع  ــث وتــشــجــيــع االســت

الزراعي.

ــادة الــســلــطــة  ــ ــي ــ ــد أشـــــــادت ق ــ وقـ
ــالــمــحــافــظــة بــمــســتــوى  الــمــحــلــيــة ب
التنظيم واإلعداد مؤكدة على أهمية 

المهرجان في إكساب المزارعين 
ــي مــهــرجــان الـــرمـــان الــثــالــث  ــأت وي
محافظة  على  الحصار  مع  بالتزامن 
المنافذ  ــالق  إغــ ــالل  خـ مــن  صــعــدة 
ــة، مــنــذ أشــهــر فـــي وجــه  ــدوديـ ــحـ الـ
فعاليات  .وفــي  الزراعية  الــصــادرات 
لمؤسسة  جــنــاح  خصص  الــمــهــرجــان 

فيه  المؤسسة  بدأت  والبناء  الجهاد 
محصول  من  األولــى  الدفعة  بتسويق 
القمح جهاد المنتج محليا في مزارع 
الخطوة  بهذه  مترجمين  المحافظة 
في  وعــمــال،    قــوال  القرآنية  الثقافة 
خطوة أولية للوصول لالكتفاء الذاتي  
من  والتخلص  ــغــذاء،  ال مــصــادر  فــي 
األمــة،  ــداء  ألعـ والتبعية  االستكانة 

وكما يقال: أول الغيث قطرة.

أول الغيث قطرة.. في مهرجان الرمان الثالث


