
ثوار محافظة ذمار في مسيرة جماهيرية حاشدة

 مسيره طالبية حاشدة للمطالبة برحيل )األولى مدرع(

بالتعاون مع عناصر حزبية بجامعة صنعاء 

األحرار: المعلوم لدى الجميع أن "التغيير هو الثابت الوحيد في هذه الحياة"

الله"  نصره  فقد  تنصروه  "إال  بعنوان  ــدوة  ن تُحبط  مــدرع  األولـــى  الفرقة 

تــحــاول بعض الــقــوى الــنــافــذة اعـــادة انــتــاج االســطــوانــة 
 " الحوثيين   " بـ  تسميهم  ما  او  الله  أنصار  تجاه  المشروخة 
مسيرة  وتشويه  الشبابية  الثورة  بمواجهة  تتعلق  ألهــداف 
وتقف  السياسة  المساومة  منطق  رفضت  التي  الله  أنصار 

بصالبة أمام التدخالت الخارجية في الشأن اليمني. 
الله  وأنصار  اليمنية  الثورة  على  التآمرية  المطابخ  جديد 
استنفار جبهة عريضة من الوعاظ والعسكريين والسياسيين 
ومشايخ قبليين واعالميين ومنظمات مجتمع مدني اخرها 
منظمة " وثاق " حديثة المولد من الرحم اإلصالحي إن لم 

يكن األمريكي.
إنتاجه بعض دوائر  تعيد  ما  ان  ويرى محللون سياسيون 
الله والــثــوار  أنــصــار  حــزب اإلصـــالح مــن مــحــاوالت تشويه 
بعض  أثبت  فقد  بالجديد  ليس  الشمالية  المحافظات  في 
كانوا  أنهم  العملي  بسلوكهم  اإلصــالح  تجمع  في  النافذين 

طرفا في حروب صعدة الظالمة.
في  النفخ  الــى  اإلصـــالح  فــي  الديني  الجناح  ذهــب  اذ   
فيما  الدينية،  الــفــتــاوى  عبر  صعدة  على  الــحــروب  رمــاد 
القتل  في  للمشاركة  القبائل  لتجنيد  القبلي  الجناح  ذهب 

الجناح العسكري لحزب اإلصالح  أما  والتخريب والنهب.. 
قائد  كــان  فقد  األحــمــر  محسن  علي  الفرقة  بقائد  ممثال 
والــمــدن  الــقــرى  دمـــار  على  والــمــشــرف  الــحــروب مسعرها 

وخراب البيوت على رؤوس ساكنيها.
الثورة  بعد  التضليل  سحب  انقشاع  ان  مراقبون  ويــرى 
اليمني حقائق وأهداف  الشعب  الشعبية ومعرفة  الشبابية 
أبناء  أمريكا ضد  بالوكالة عن  النظام  التي خاضها  الحروب 

الــذيــن  صــعــدة  محافظة 
ــهــم الــحــرة  رفــعــوا أصــوات

ــت قـــــوات الـــفـــرقـــة االولــــــى مـــدرع   ــشــل أف
ومليشيات تابعة لحزب االصالح يوم الثالثاء  
كلية  فــي  اقامتها  مــقــررا  كــان  ثقافية  نـــدوة 
النصرة  عنوان  تحت  صنعاء  بجامعة  التربية 
لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم  كان من 
زيد  بن  المرتضى  الدكتور  يحييها   أن  المقرر 
المحطوري المحاضر بكلية الشريعة والقانون 
بكلية  المحاضر  الــوزيــر  اسماعيل  والدكتور 

الشريعة والقانون.
عناصر  وكــانــت 
حـــــزب االصـــــالح 

فـــي صنعاء  ــطــن  واشــن ســفــيــر  كــشــف 
تلفزيونية  مقابلة  في  فايرستاين  جيرالد 
في  بــالده  تدخل  حــول  حقائق كثيرة  عن 
أكد  وإذ  سيادتها  وانتهاك  اليمن  شــؤون 
حرص بالده على نجاح التسوية السياسية 
إيرانيا  خطرا  يعتقده  مما  اليمنيين  حذر 
دور  عــن  مفصحا  والــعــالــم  الــيــمــن  عــلــى 
اليمني  سعادته في إعادة هيكلة الجيش 
السفير  وقــال  القتالية،  عقيدته  وتغيير 
اكثر  الى وقت  تحتاج  الجيش  ان هيكلة 

نتيجة لما يكتنفها من تعقيد الفتا الى ان 
التخطيط المتأني لها هو ما يضمن انجاز 
السفير  ســأل  وحــيــن  االيــجــابــيــة  النتائج 
والحرس  الفرقة  قائدي  عزل  امكانية  عن 
نرفع  ان  نحاول  بالقول  اجاب  الجمهوري 
من مستوى افراد القوات المسلحة مهنيا 
قيادة  لدينا  يكون  ان  يجب  النهاية  وفي 
انجازه  نحاول  فما  موحد  موحدة وجيش 
قوية  عسكرية  مــؤســســات  نبني  ان  هــو 
جدا تتمكن من الوفاء باحتياجات البالد 

قناة  مذيع  استفسار  على  وردا  االمنية 
اليمن اليوم التي بثت المقابلة في برنامج 
بتغيير  يعني  مــاذا  بشأن  الثالثاء،  ملف 
عقيدة الجيش قال السفير " يعني معرفة 
الجيش ما التهديدات التي تواجه اليمن 
وكيف تواجه هذه التحديات وحين سئل 
كيف يقيم كمراقب خارجي اداء حكومة 
الوفاق رد السفير بحدة " انا لست مراقبا 

أنــــــــــــــــــا 
ــكــا. شــري

القعدة/1433هـ  الثالثاء30/ذي  ذمار  محافظة  شهدت 
شعار  تحت  جماهيرية  ثورية  الموافق2012/10/16مسيرة 
الملتقى  إنقاذ لليمن " نظمها  الله و  ثائرون والء لرسول   "

من  المتظاهرون  اكــد  بالمحافظة  الثورية  للقوى  العام 
خالل المسيرة على تواصل الغضب تجاه المسيئين لرسول 
ذريعة  أي  تحت  االمريكي  للتواجد  القاطع  ورفضهم  الله 

الفــتــات عبرت  المسيرة  فــي  الــمــشــاركــون  رفــع  و  كــانــت 
األمريكية  الطائرات  ترتكبه  ما  إزاء  الشديد  سخطهم  عن 
لــلــســيــادة ونــدد  انــتــهــاك  اليمنية مــن  الــمــحــافــظــات  فــي 

المتظاهرون في هتافاتهم بما اسموها " المواقف المخزية 
للنظام " مؤكدين انها ال تعبر عن الشعب ، البيان الصادر 

عن المتظاهرين ذهب إلى ان " 

ــن مـــحـــافـــظـــات  ــ ــدت عــــــدد مـ ــ ــه شــ
مسيرات  الماضية  الجمعة  الجمهورية 
الملتقى  إليها  دعا  حاشدة  جماهيرية 
ثورية  ومكونات  الثورية  للقوى  العام 
الغاضبة  للتحركات  استمراراً  مستقلة 
تجاه االســاءة إلى رســول االمــة? ورفضا 
االميركية  الوصاية  تحت  البلد  لوضع 
البالد  إلــى  المارينز  تدفق  واســتــمــرار 
وصونها  الثورة  استمرار  على  وللتأكيد 
والخارجية  الداخلية  المؤامرات  بوجه 

التي تحاك ضدها. 
صنعاء  الــعــاصــمــة  مــســيــرة  وكـــانـــت 
وجابت  الــشــهــداء  جــولــة  مــن  انطلقت 
ــيــســيــة في  ــرئ ــن الــــشــــوارع ال عــــدد مـ
الــعــاصــمــة صــنــعــاء ورفـــع الــمــشــاركــون 
ــات اكـــدت عــلــى الــرفــض  ــت خــاللــهــا الف
إدخال  من  أمريكا  به  تقوم  لما  القاطع 
اليمن  إلى  العسكرية  وآلياتها  جنودها 
ذلك  المسيرة  في  المشاركون  واعتبر 
احتالال مباشرا ومرفوضا من كافة شرائح 
في  المشاركون  ودعا  اليمني?  الشعب 
تحمل  ــى  إل اليمني  الجيش  المسيرة 

مسئولياته الوطنية واألخالقية وأن يعي 
المؤامرة  خفايا  المواطنين  جموع  مع 
االمــيــركــيــة الـــتـــي تــســتــهــدف الــيــمــن 
أشـــاروا في  وإنــســانــاً، كما  أرضــا وشعبا 
ثورة  تزامنت مع ذكرى  التي  مسيرتهم 
الرابع عشر من اكتوبر إلى أن االحتفال 
عمالء  ال  الثوار  يخص  المناسبة  بهذه 

االستعمار الجديد. 
ختامها  في  تلي  الــذي  المسيرة  بيان 
الله صلى  لرسول  الغضب  ان  على  اكد 
حتى  سيستمر  وسلم  وآلــه  عليه  الله 
ــدعــوا? واكــد  ــرت يــعــتــذر الــمــســيــؤون وي
يعد  الشعبية  الثورة  في  االستمرار  أن 
الهيمنة  ــرفــض  ل ــدة  ــوحــي ال الــضــمــانــة 
الذي  العسكري  واالحــتــالل  السياسية 
من  اليمن  على  السيطرة  يحاول  بــات 

قبل الواليات المتحدة األمريكية.
ــدة، تــعــز،  ــ ــع ــت مــحــافــظــة "صــ ــانـ وكـ
االخرى  ذمــار، إب، حجة" شهدت هي 
مسيرات حاشدة تحت شعار »استمرار 
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ــا الثورية   من أحب الحياة عاش ذليال - | - هيهات منا الذلة -|-  ثوابتن

 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. 

مسيرات جماهيرية حاشدة تحت شعار "استمرار الغضب لرسول الله ورفض اي ذريعة للتواجد األمريكي"

ا في تحقيق أهدافنا الثورية
ً
شباب الثورة: التحريض واإلقصاء والتهميش واإلشاعات المفبركة لن تثنينا على المضي قدم

استنكارات واسعة لتصريحات "السفير األمريكي" المستفزة للشعب اليمني

تصدرها حركة شباب الصمود في ساحة التغيير بصنعاء

-| تتمات | ص3 |-{

-| تتمات | ص3 |-{

-| تتمات | ص3 |-{ -| تتمات | ص3 |-{

-| تتمات | ص3 |-{

 لليمن الذي قدم خيرة أبنائه لينعم بوطن عزيز كريم حر 
ً
ثائرون إنقاذا

 السفير األمريكي في حوار شديد الوصاية
تحدث كمندوب سامٍ ألمريكا في محمية اليمن..

حزب اإلصالح يستنفر جبهة عريضة من الوعاظ واإلعالميين والحقوقيين لتشويه أنصار الله  في سياق المحاوالت البائسة للنيل من القوى  المتمسكة باستمرار الثورة
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لماذا خرجنا على صالح?
لآلخرين  واقــصــائــه  نظامه  فــســاد  بسبب  ذلــك  يكن  ــم  أل
مروراً  م   94 حرب  من  ابتداء  فيها  أدخلنا  التي  والحروب 

بحروب صعده?
ما الذي تغير حتى اآلن?

ما  والجنوبيين  الجنوب  على  الحملة  أن  تالحظون  هل 
تزال مستمرة?

هل تسمعون التهديدات التي تطلق بين الفينة واألخرى ضدهم?
وعلي  االصـــالح  ومــواقــع  وصحف  سهيل  قناة  تشاهدون  هــل 

محسن كيف انها ال تزال تتعامل مع الجنوبيين والحوثيين بعقلية ما قبل الثورة األخيرة?
هل اسقطنا النظام فعاًل?

أم أن النظام هو من أسقطنا?
قبل أيام ظهر لنا محمد اليدومي من على شاشة الجزيرة قائاًل أن صالح كان كرتاً بيدهم? 

وبعده خرج علينا علي محسن بتصريح قائاًل فيه انه كان الرجل األول في النظام! 
وحتى يكتمل فلم الرعب خرج علينا صادق االحمر متوعداً الجنوبيين والحوثيين 

بالحرب? فعاد منطق واعالم ومصطلحات ما قبل الثورة للظهور مجدداً. 
والديمقراطية  المدنية  عن  الثورة  بداية  في  التصريحات  من  الكثير  اطلقوا 
وعن مظلومية الجنوب وصعده? وكيف ان صالح اساء الى الوحدة بحرب 94 م 
واقصاءه للجنوبيين? واعترف علي محسن االحمر ان صالح هو من فجر حروب 
صعده الست واعلن استعداده لالعتذار من الحوثيين? كما اعترف صادق االحمر 
ان صالح ورطهم في حرب الحوثيين ليتخلص من حاشد ومن الحوثيين في نفس 
الوقت مبدياً اسفه على ذلك? كذلك قال حميد االحمر ان صعده هي اول محافظة 

تتحرر من نظام صالح. 
أين ذهبت كل تصريحاتهم تلك?

منطقه  نفس  ليكرروا  هم  عــادوا  السلطة  عن  كشخص  صالح  خــروج  بمجرد 
وسياساته التي طالما انتقدوها. 

هل كان صالح كرتاً بيدهم فعاًل كما قال اليدومي?
هل كان صالح الرجل الثاني في النظام كما قال علي محسن?

هل من الواجب علينا جميعاً إعادة تعريفنا للنظام الذي نريد إسقاطه بعد تلك التصريحات?
" حيا بهم حيا بهم " كررها الكثيرون فرحاً بانضمام هؤالء الى صفوف الثورة? 
مع أنهم لم يشاركوا في الثورة كشركاء أو ندماً منهم على ماضيهم? انما ليخرجوا 
من سفينة صالح الغارقة الى سفينة جديدة يحاولون بناءها حالياً بنفس المنهج 

الذي بنوا به سفينة صالح. 
" حيا بهم حيا بهم " كررها الكثيرون دون تفكير الى أن وصلنا الى ما نحن فيه? 
الى أن تجرئ علينا هؤالء واعلنوا انهم هم النظام وانهم استخدموا صالح ككرت 

وتخلصوا منه. 
هل يعقل ان نطالب بإسقاط الكرت وال نطالب بإسقاط من استخدمه?

طالت األسابيع على ثورتنا? وكثرت التسميات والعناوين? وتغيرت المضامين!! أال يدعونا هذا 
إلى الوقوف قلياًل للنظر و التقييم?

خارجي  أو  الثوار?  يعانيه  داخلي  خلل  خلل?  هناك  أن  دليل  جمعة?  ثمانين  إلى  الثورة  استمراُر 
تعرضت له الثورة والمسار الثوري? كالتدخالت والثورة المضادة وصفقات التسوية وووو الخ. 

الحقيقة أن ثورة الشباب السلمية في اليمن تعاني من مزيج من االختالالت السابقة أدى 
الثورة  النظر عن  الحقيقي? بغض  الثوري  الفعل  في  إلى جمود  الثورية و  العملية  إلى توقف 
اإلعالمية التي تتبناها بعض التيارات وتقوم بتمثيل أدوارها في عدد من الساحات كل ثالثاء 
دينيا  أمــور?  إلى عدة  يتطرق  طائفي حزبي  لثائر  رنانة  بخطبة  لُتختم كل جمعة  أربعاء?  أو 
مناطقيا.  و  طبقيا  القادمة  و  الحالية  و  السابقة  الخصومات  ويذكر  مذهبيا?  و  وسياسيا 
في ندائه لمن  تُذكر سوى  التي ال  الثورة  إال  )الثائر جداً(عن كل شيء  الخطيب  يتحدث هذه 

يصطفون أمامه? واصفاُ إياهم بالثوار و الثائرات!!!! 
هذا هو حال ثورتنا التي وئدت في مهدها? وقبل أن تجف الدماء في جولة الشهداء. ثورتنا تنقلت 
التدخالت  إلى  الجيش?  السلطة و  بها  بين شركاء )مخضرمين(تقاسموا  من تسوية سياسية بحتة 
في  "المتمثل  اإلرهــاب   " بإسم  وهمية  حرب  إلى  آخرين?  حساب  على  لطرف  المساندة  الخارجية 
في  المذهبية  الداخلية  باذكاء الحروب  التابعة لالستخبارات األمريكية? مروراً  القاعدة(  )وحدة 

إطار خارطة صهيونية عالمية!!! 
وآخر المستجدات الحاصلة? إحتالل عسكري!! إحتالل و إنزاالت للجند برية و بحرية? 
اآلليات تستقبلها  المعدات و  نهاراً? وشحنات من  لياًل و  للطيران تخرق أجوائنا  وطلعات 
موانئنا الجوية و البحرية? وكلها تقول قياداتنا الثورية أنها فقط لحماية أكثر المباني تحصيناً 

في جنوب الجزيرة العربية????
أسوة  عاماً?  الثمانين  ستبلغ  بل  جمعة?  الثمانين  تبلغ  ألن  هذا  بكل  تمر  ثــورة  عليكم?  بالله 
بأخواتها الثورات التي طالت أعمارها إلى نصف القرن? نصف قرن من ثورة لم نعش معها سوى 
حكماً دكتاتورياً ظالما? يحكمنا بجيش ذي والء فردي قبلي ومذهبي!! نصف قرن والزال مجتمعنا 
يعيش أسوأ ظروفه االقتصادية و السياسية و الصحية و التعليمية? في ظل تبعية عمياء للخارج!!!! 
المنجز الوحيد الذي عاشه شعبنا كان في وحدة ولدت قبل أوانها و بعاهات و تشوهات ال حصر 

لها? و ترقد اليوم في غرفة اإلنعاش بفرص نجاة شبه معدومة!!. 
الثورة بذاتها? بل يكمن  في  من كل هذا نخرج بنتيجة? وهي أن هناك خلل? وهذا الخلل ليس 
هذا الخلل في من يمسك بعنان الثورة و يتحكم بزمام أمورها? الخلل في من يَتسّمون بالقيادات 

الثورية? ذات القيادات التي حكمت بعد ثورتي سبتمبر و أكتوبر وبعد مايو 1990م!! 
في 2011!  إلى الخروج  تُرجى لما إضطررتم  القيادات فائدة  الثوار األحــرار: لو أن لهذه  أيها 
لماذا نُّسلم? أو نرضى بتسليم مقادير أمور ثورتنا إلى من أساءوا إلى الثورات السابقة و إلى 

الوحدة و إلى تاريخ اليمن عامة?
وداعمة  ثورية  قيادات  بها  فــإذا  القيادات?  هذه  ضد  ثــورة  في  أصــاُل  خرجنا  الشباب  نحن 
للثورة!!!! وهذا درس يجب أن نتعلمه? مالم? فان ثورتنا ستتحول? كما هو الحال? من ثورة 
معينة!! كل  فئة  ولصالح  مدرسة!  مدير  بتغيير  للمطالبة  ثورة  إلى  النظام  بتغيير  للمطالبة 
هذا بفعل صفقات تسوية ستطيل عمر ثورتنا إلى ثمانين جمعة أخرى وثمانين عاماً قادمة? 

وستستمر إلى أن نعي الدرس جيداً. 

أسقطنا الكرت  وتحالفنا مع من رماه !!

ها؟ قد أحوجت 
َ
غت

ّ
ل
ُ
إن الثمانين؟ وب

سمعي إلى ترجمان
............ بمناسبة الجمعة الثمانين للثورة!! ............

بأن  الشباب األحرار يقولون  1-  في األيام األولى كان 
ال  وطهر  ونقاء  الثورة  وأن  الثورة،  في  للفاسدين  بقاء  ال 
قد  وتعالي  سبحانه  فالله  والمفسدين،  للفاسدين  مكان 
قيادات  فكان  المفسدين،  عمل  يصلح  ال  بأنه  أخبرنا 
صحيح  ويقولون:  بالحكمة  ينصحونا  اإلصــالح  وخطباء 
علي محسن فاسد وناهب أراضي وركن في النظام وكذا 
القيادات العسكرية التي انظمت معه وبقية الفاسدين، 
ولكن هذه الفترة نبدأ بأول ونجي للثاني، وهكذا يراغون 
ــام وإذا هم  ــ ــذج، ومــشــت األي ظــانــيــن بـــان الــشــبــاب سـ
يدافعون عن محسن وامثاله أكثر من دفاع بالطجة على 

صالح، وال فرق بين بالطجة صالح، ومرتزقة محسن، فإذ 
كان بالطجة صالح يعترفون بفساد صالح ولكنهم كانوا 
يخافون على مصالحهم، فإن مرتزقة محسن أكثر جرما 
باسم  الكذب  يجوزون  محسن  مرتزقة  ألن  منهم  ولؤما 
الثورة،  الدين وباسم  باسم  الطغاة  المصلحة، ويقدسون 

﴿ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين﴾. 
2- محاولة إبقاء »الديمة« كما هي عبر المبادرات 
توزيع  كما  تطول،  لن  ــوزارات  والـ المناصب  وتقسيم 
الثورة؛  طوفان  أمام  تفيد  لن  الرافضين  لألحرار  التهم 
مواطن  كل  يعرف  ونضًجا  وعيا  أكثر  اليوم  فالشعب 

أو  الغافلون  حــاول  مهما  والدسائس  والمكر  الخداع 
المتغافلون إيهام أبناء هذا الشعب الحر األبي، فإعطاء 
أي  حق  من  ليس  الــحــروب  وتجار  للقتلة  الضمانات 
والعابثين  الفاسدين  جعل  فما  وفــئــات،  أفـــرادا  أحــد 
وال  يردعهم،  رادع  بال  ويجولون  يصولون  والطامعين 
قانون يزجرهم، وال عقاب يتوعدهم، إال معرفتهم بأنهم 
ا لعقاب والحساب الشعبي، والمشكلة  في مأمن من 
للمؤامرة  والــمــزغــرديــن  المطبلين  هــؤالء  أن  الكبرى 
في  يــرون  صنعا:  يحسنون  أنهم  يحسبون  الخليجية 
بالدتهم ذكاًء، وفي كذبهم صدًقا، وفي غدرهم وفاًء، 
والحالل  حــالاًل،  الحرام  ــرون  وي أمانة،  خيانتهم  وفــي 
َوَمــْن  حاقًدا،  ظلمهم  ِمــْن  َيِئنُّ  َمــْن  ويعتبرون  حراًما، 
متآمرا،  ينصحهم  َوَمــْن  ا،  ُمْنَشقًّ عنصريتهم  من  يشكو 

فقبح الله الظالم فرًدا كان أو جماعة. 

علي البخيتي

albkyty@gmail.com

ينتابني  يتحقق  ال  وحلم  ينتهي  ال  عشق  اليمن 
أحياناً رغم عشقي للسفر الذي سيظل في مقدمة 
الذي  وطني  في  البقاء  برغبة  الشعور  أحــالمــي، 
يحتضر ويعاني سكراته يوماً بعد يوم، فأنا واحدة 
مــن أولــئــك الــذيــن يــصــرون على الــخــروج ولكنهم 
أن  قبل  فيعودون  اليمن  حب  يناديهم  ما  سرعان 
ُتصرُّ على  قيادة حزب اإلصالح  لكن  يرحلوا عنها، 
استئصال معظم شعب لتبقى هي منفردًة بالحكم 
السياسية  التعددية  ظل  وفي  العيش،  في  وحتى 
الموجودة  األحزاب  في  أبنائه  وانخراط  اليمن  في 
نجد وبعد كل تلك الدماء التي سقطت هنا وهناك 
الـــوراء فحسب بل دعاة  إلــى  الــعــودة ليس  دعــاة 
العودة إلى ما قبل الوراء دعاة التحول إلى األسفل 
يتربع  اليمن  في  اإلخــوان  فحزب  أبينا  أم  وشئنا 
الواضحة  األشكال  بكل  الحكم  عــرش  على  اليوم 
والمستترة، وال يهم ذلك فكلنا أبناء يمن واحد إذا 
بالتحول  ما صدق هؤالء ولكنهم سرعان ما بدءوا 
وإسقاط شعاراتهم التي ال تشبههم أبداً وقتلونا بها 
الشباب  على  بها  واحتالوا  ونصف  عام  من  أكثر 
ليس  انقالباً  لتكون  فسرقوها  ثــورة  فجرها  الــذي 
على النظام بل على الشعب المخدوع ليأتي أحد 
ليدعي بأنه ثائر فيقول بكل بجاحة: لم نقم بالثورة 
رداً  القادمة  األجيال  أجــل  من  بل  وألجلك  ألجلي 
على قولي له: ثورتكم قتلت األمن واألمان وزرعت 
له:  أقــول  لكنني  ــوراء  ال إلى  واعادتنا  االغتياالت 
ليست ثورة من أجل األجيال القادمة بل هي ثورة 
لحكم  معارض  وفــرد  حزب  اجتثاث كل  اجل  من 
اإلخوان لتكون يمناً لإلخوان فقط، وها نحن نلمح 
بوادر الخالفة اإلخوانية تشرق كشمس سوداء على 
العهد  في  وإن كان  دوماً  المخدوع  اليمن  جبين 
نصفي  اليمن  على  اإلصــالح  شمس  شروق  القديم 
األســد  نصيب  على  اإلخـــوان  حــزب  استحوذ  بــل 
الحكم وفي خيرات  األحزاب األخرى في  بين  من 
النظام  إسقاط  يريدون  الشباب  وإن خرج  اليمن، 
النظام كان من حزب اإلخــوان، لكن تظل  فنصف 
األحالم بمستقبل أفضل حلم حلمناه نحن الشباب 
وانتهكوه وبإرادتنا أولئك، وكان تحالف المشترك 

طبيعية  نتيجة  للطرق  مفترق  أول  عند  وسقوطه 
لحزب ال يقبل إال نفسه واالن وبعد أن تمكنوا من 
الهجوم  يعاود  القديم  داؤهم  بدأ  والحكم  الدولة 
على  واالستحواذ  والتهميش  اإلقصاء  نهج  وبقوة 
مع  الــتــحــالــف  ذلـــك  إن كلفهم  حــتــى  شـــيء  كــل 
حزب  لــدخــول  القطعي  رفــضــي  ورغـــم  الشيطان 
إليماني  المشترك  اللقاء  أحــزاب  ضمن  اإلصــالح 
بأن حزب اإلصالح ال نهج وال برنامج سياسي لديه 
غير غاية الحكم بأية طريقة بل هوس السلطة هو 
الطاغي لديه على عكس األحزاب األخرى، فلديها 
من الفكر والبرامج السياسية واالستيعاب لآلخر، 
عادت  بينهم،  الحاصل  االنشقاق  كالمي  ودليل 
للعيان،  واضحة  واالشتراكي  اإلخــوان  بين  الفجوة 
في  البقاء  أجل  يصارع من  الحوثي  التيار  هو  وها 
أبناء  من  غيره  بها  يتمتع  بحقوق  محتفظاً  بــالده 
من  تجريدهم  على  يصرون  لكنهم  الشعب،  هذا 
كل حقوق لهم، فهذا حوثي شيعي وهذا اشتراكي 
وذاك  حراكي  وهــذا  قومي  ناصري  وذاك  شيوعي 
جنوبي ولم يعد فقط المؤتمري بقايا نظام فاسد ؛ 
بل أصبحت اليوم جميع االنتماءات واألحزاب من 
غير اإلخوان في نظرهم ال حقوق لديها وفي أحسن 
األحوال تمتلك مواطنة ناقصة، لهذا كله أجزم أن 
الشعب  فهذا  محالة،  ال  قادمة  حقيقية  ثورة  ثمة 
الذي يضرب بطيبته وشهامته المثل بين الشعوب 
معها  وتأقلم  الصعبة  والظروف  الجوع  احتمل  إن 
فلن يحتمل أن يظل تحت وصاية اإلخوان الظلمة، 
شعب  اليمني  الشعب  أن  اإلصــالح  يعلم  أن  البد 
واحد وأنهم لن يستطيعوا الغاء طائفة من طوائفه 
الحوثي  للتيار  وإذا كان  أو شريحة منه،  أو حزب 
دينية  معتقدات  أي  لإلخوان  المزعج  الكابوس 
فهي لهم وحدهم بينهم وبين خالقهم لنا تعاملهم 
مع  المتساوية  المواطنة  حقوق  ولهم  وحسب 
وعلى  ســواء،  على حد  اليمني  الشعب  أبناء  بقيه 
األقل فيهم من الوضوح ما يجعلنا نحترمهم ونثق 
التي  والشعارات  الدين  باسم  المغالطات  أما  بهم 
نقبلها  فال  والزمان  المكان  ظروف  حسب  تتبدل 
فالدين اإلسالمي براء من كل تعصب ومن  مطلقاً 

كل ممارسات إرهابية واغتياالت ترتكب كل يوم 
غير  يحقق  لــن  فهذا  الــديــن،  وبــاســم  وهــنــاك  هنا 
نائماً  انفجار لبركان الصبر الذي باألساس لم يعد 
ولن يحتمل أكثر رغم إيماني بأن ثمة لعبة يلعبها 
الكبار ويصدقها الصغار إال أني هنا وفي هذا المقام 
أسلط الضوء على شعب بكل أطيافه وانتماءاته ألن 
من حقه أن يعيش بكرامة وبدون وصاية، فيا حزب 
اإلخوان هذه مرحلتكم وهذه الكرة بمرماكم ولكم 
التأييد األمريكي والقطري ما شئتم ؛ فإما أن  من 
تحسنوا التصرف وتجيدوا االستفادة من مرحلتكم 
تتعاملوا  أن  مصرين  دمتم  ومــا  ذلــك،  اعتقد  وال 
يقفوا  لن  األمريكان  أن  تعلموا  أن  فالبد  كمحتل 
هيمنتكم  دون  يعيش  أن  يقرر  شعب  إرادة  أمــام 
ووصايتهم ودون أكاذيب شعاراتكم التي سقطت 
لألمر  كان  وإذا  الحوار  ميادين  أول  عند  صرعى 
الذي  الحقيقيون في وطننا  الرجال  من بد وضاع 
يكابد من أجل أن يتنفس بكرامة فمرحباً بالسفير 
وساطتكم  ودون  لليمن  فعلياً  حاكماً  األمريكي 
اليمن محمية أمريكية تحظى  على األقل ستكون 

بحقوق ال تنتهكها هيمنتكم االخوانية. 
شظايا روح )ربما لم نكبر بعد ومازلنا نود شرب 
وحتى  ــران  وإيـ وقطر  أمريكا  أثـــداء  مــن  الحليب 
الشيطان فاألهم هو كيف يحكم حزب شعب ولو 
كلفه أن يصبح ذلك الشعب جثثاً متعفنة وأشالء 
ممزقة فهي حسب تصنيفهم ما بين جثث فاسد 
هذا  ليبقى  سكير  قومي  علماني  مرتد  مشرك  أو 
الحزب الذي يدعي الشرف والنزاهة رائداً ومشرفاً 
ومنفذاً على طمس معالم الحياة المتبقية لشعبي 
يعيش  يتنفس كي  سنين  منذ  ظل  الــذي  الكادح 
يكبروا  لم  الرضع  قادته  لشعب  حياة  فال  مختنقاً 
هيمنة  بين  اليمن  سقطت  فقد  ولألسف  بعد!! 

اإلخوان ووصاية األمريكان. 
السادس  ثورتي  شهداء  ننسى  لن  األخير  وفــي 
أكتوبر  من  عشر  والرابع  سبتمبر  من  والعشرين 
المجيدتين وأجدها فرصه لتهنئة الشعب اليمني 
العظيم بالعيد التاسع واألربعين لثورة الرابع عشر 

من أكتوبر المجيدة. 

د. حنان حسين

كمال أبو طالب
نتابع هذه األيام ما 
تعمله قيادة اإلصالح 
مـــن كـــذب وعــمــالــة 
وارتـــــــهـــــــان بــشــكــل 
واضـــــــح ومـــفـــضـــوح 
وكـــيـــف تـــجـــر هـــذه 
الـــقـــيـــادة قــاعــدتــهــم 
الشعبية إلى منحنى 
ــمــا  ــر.. الســي ــ ــي ــطــ خــ
المستعمر  إلى أحضان  بأنفسهم  وأنهم يدفعون 
األمريكي حيث وصل بهم الحال إلى أن يستعدوا 
الشعب اليمني في الشمال والجنوب ويهاجموه 
التحريضية ودق طبول  الحمالت  ويشنوا عليه 
والــجــنــوب..  الشمال  على  جديد  مــن  الــحــرب 
وكأنهم يريدون أن يعيدوا الحروب في الشمال 
والجنوب ولم يكتفوا بما حصل في صيف 94م 
وبالتالي  الست في صعدة  الحروب  وكذلك في 
لدى  العمالة  وصلت  قد  أيــن  إلــى  ننظر  عندما 
قيادة حزب اإلصالح حيث الشعب اليمني يغلي 
ويسخط على األمريكيين.. وينظم حمالت ضد 
جرائم  ويسجل  مظاهرات  في  ويخرج  المحتل 
أمريكا في اليمن فيما قيادة اإلصالح تسعى في 

التغطية على جرائم المحتل.. وتنشئ منظمات 
تعمل ضد أبناء الشعب إللصاق جرائم اإلصالح 
وقياداتها خالل الحروب في الجنوب والشمال 
تلك  في  عملوه  بما  أبرياء  وأنهم  الشعب  بأبناء 

الحروب الظالمة والغير مبررة... 
الشمس  ينكر  أن  احـــد  يستطيع  هــل  لــكــن 
الشارقة حتى لو ساقوا األكاذيب وسجلوا األرقام 
واعتبروها انتهاكات فما قدمته منظمة اإلصالح 
وثاق من أرقام وقصص تريد أن تشوه بها أنصار 
الله وتغطي في نفس الوقت عن جرائم اإلصالح 
أن  يستطيعون  ال  فهم  الست،  الحروب  خــالل 

يغطوا على الحقيقة الواضحة.. 
فلو نتمعن في الحقيقة وننظر إليها من زاوية 
صحيحة دون تأدلج لوجدنا أن أبناء المحافظات 
الشمالية ظلموا خالل ست سنوات من الحروب 
الطاحنة والذي كان الدور األبرز لقيادة الحرب 
ضد أنصار الله هم اإلصالح حيث عملت القيادة 
القبلية المتمثلة بأوالد األحمر.. وكذلك القيادة 
محسن  علي  بالمجرم  المتمثلة  العسكرية 
األحمر وعلى الصعيد التحريضي والفتاوى التي 
لحزب  والروحي  التوعوي  الجانب  يطلقها  كان 
فدمروا  صعدة  في  الحروب  لشرعنه  اإلصــالح 

ممتلكات  ونهبوا  البيوت  من  اآلالف  عشرات 
وقتلوا  والمزارع  السيارات  واحرقوا  المواطنين 
اآلالف من المواطنين وحولوا المناطق الشمالية 
إلى أطالل واليوم نراهم يتحدثون عن جرائم هم 

من ارتكبوها خالل الحروب الست.. 
والطائرات  والمدافع  بالدبابات  جاء  من  فهم 
الشعبي  ــجــيــش  وال والــبــشــمــرقــة  والــجــيــوش 
والــمــجــنــديــن والــمــتــطــوعــيــن مـــن الــوهــابــيــيــن 
والسلفيين لخوض ست جوالت من الحروب في 
أحب  وإذا  الحقيقة  هي  وهذا  صعدة  محافظة 
اإلصــالح  حــزب  جــرائــم  على  يطلع  أن  أحــد  أي 
النزول  والنظام في الحروب الست ما عليه إال 
إلى صعدة ليرى بأم عينه حجم الدمار والنهب 
والسلب والمآسي فهي الزالت إلى حد اليوم.. 

حــزب  يــقــدم  ــمــاذا  ول التظليل  هـــذه  فــلــمــاذا 
اإلصالح الضحية بأنه جالد?

أعتقد أن اإلجابة بسيطة جدا السيما وأننا 
قــد ســردنــا مــا حصل خــالل الــحــروب الست 

بشكل موجز.. 

ــرة! ــي ــط اإلصـــــــالح يـــمـــر  بــمــرحــلــة خ

علي القحوم

alialsied@gmail.com

يحسبون أنهم يحسنون صنعاً

اليمن .. بين هيمنة اإلخوان ووصاية األمريكان!!! 
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مسيرات جماهيرية

الفرقة األولى

حزب اإلصالح يستنفر

ذمار.. ثائرون

السفير األمريكي

للتواجد  ذريعة  اي  ورفض  الله  لرسول  الغضب 
وما  هتافاتهم  خالل  من  الثوار  اكد  األمريكي« 
الــثــورة  انــهــم مــاضــون فــي  رفــعــوا مــن الفتاتهم 
طالما  للمقدسات  واالنتصار  الظلم  ومجالدة 
عليه  ثــار  الــذي  المربع  ظل  في  الشعب  مــازال 
الفتين إلى ان المعلوم لدى الجميع ان " التغيير 
هو الثابت الوحيد في هذه الحياة " واشار الثوار 
ان  إلــى  مسيراتهم  عــن  الــصــادرة  البيانات  فــي 
الثورة هدفت إلى قرار سياسي مستقل غير تابع 
لهيمنة غربية وال متضمن لمصالح أمريكية فيما 
إلى  األمريكي  المارينز  تدفق  يزداد  الواقع  على 
األمريكي  االستخباراتي  النشاط  ويــزداد  اليمن 
ويزداد تحليق الطيران األمريكي، ما يحتم على 

االحرار عدم االستكانة والرضوخ لألمر الواقع.
تحمل  إلــى  اليمني  الجيش  الــثــوار  دعــا  كما 
ان  إلــى  الفتا  واألخــالقــيــة  الوطنية  مسئولياته 
إدخال قوات أجنبيه إلى البالد سيعزز من حالة 
البلد  وضع  عن  ناهيك  اليمني  للجيش  اإلقصاء 
في  المشاركون  ونــدد  االحتالل  رهانات  تحت 
طالما  التي  السياسية  القوى  بموقف  المسيرة 

تحدثت عن الوطنية والسيادة.

بأي  يقوموا  ولم  اعتذارا  يقدموا  لم  وهم  طالما 
خطوة عملية تمنع تكرار مثل هذه اإلساءات إلى 

الرموز االسالمية "
كما دعا البيان إلى " العمل على تعزيز وحدة 
)الطائفية?   الفتنة  مــشــاريــع  كــل  ونــبــذ  ــة  األمـ
تكرس  التي  الــخ(    ??  ?? القبلية?  المذهبية?  

حالة االنقسام"
اتخاذ   " إلــى  الحاشدة  المسيرة  بيان  وحــث   
بوصلة  لتصويب  دافعاً  الله  رسول  إلى  اإلســاءة 
يستهدف  ــذي  ال الحقيقي  الــعــدو  نحو  الــعــداء 

جميع المسلمين "
فيها  والــمــشــاركــون  المسيرة  منظمو  ــل  وذيـ

بيانهم بالعبارات االتية: 
التقاسم  مــن  لليمن((  إنــقــاذاً  ))ثـــائـــرون??? 

والمحاصصة ونهب الثروات. 
ــاذاً لــلــيــمــن(( مــن الــقــوى  ــقـ ))ثــــائــــرون??? إنـ
التي لن ترضى أن ترى الشعب ينعم  التقليدية 
والتطور  الــحــريــة  أبــنــائــه  تمنح  مدنية  بــدولــة 

والعدالة. 
التي  الحروب  لليمن(( من  إنقاذاً  ))ثائرون??? 
تجار  قبل  من  وجنوباً  شماالً  لها  الجواء  تهيء 

الحروب. 
أبنائه  خيرة  قدم  الــذي  لليمن  إنقاذاً  ثائرون 
لتنعم األجيال بوطن عزيز كريم حر ذي سيادة 
ألحد  يرتهن  وال  أحــد  يستجدي  ال  واســتــقــالل 
الحكمة  ليمن  وإنقاذاً  الله  لرسول  والًء  "ثائرون 

واإليمان.

اي األمريكيين " نبني القدرات اليمنية للحرب على هؤالء 
ان  الى  اجابته  المتطرفين بحسب وصفه مشيرا في سياق 
خطير  وهــذا  المتطرفين  مواجهة  وعلى  تقدر  ال  الحكومة 
استخدموا  لذلك  الدولي  والمجتمع  وجيرانها  اليمن  على 
وعن   " اليمنية  الحكومة  مع  بتنسيق  الخاصة  امكانيتنا 
الضربات الخاطئة التي تفتك بالمدنيين ومدى استفزازها 
للشعب قال السفير نحن نتفهم تبعات عدم اتخاذ الحذر 
الهدف  على  احترازية  اجــراءات  ونؤخذ  للضربات  الكامل 
سر  عن  سئل  وحين  المتحدة  واالمــم  اليمن  على  الخطير 
الواليات  التزامات  اظهار  هو  الهدف  ان  قال  ألبين  زيارته 
المتحدة مع اليمنيين في اعادة االعمار كاشفا عن عقد قال 
عادة  ال  دوالر  ب22مليون  اليمنية  الحكومة  مع  وقعه  انه 
وحين  بــالده  طيران  ضربات  من  المتضررة  المواقع  اعمار 
هذا  قــال  لليمن  الفعلي  الحاكم  بأنك  توصف  لماذا  سئل 
لطف من اليمنيين نظرا لما اقوم به من دور في خدمتهم.

واثار حديث السفير سخط االحرار في الشعب اليمني 
الفج  السفير  ان حديث  الى  الكتب  العديد من  وذهب 
نتاجا للتسوية السياسية الت قامت على محورين االول 
العنوان  كانت  التي  القوى  بين  السلطة  تقاسم  منهما 
والثاني  عن  عقود  ثالثة  من  اكثر  خــالل  لليمن  االوحــد 
ان  ويبدو  اليمن  األمريكية في  المصالح  استمرار  ضمان 
جيرالد فايرستاين ال يفعل أكثر مما هو مطلوب ومتوقع 
منه؛ اذ انه لو لم يتصرف كـ"وصي" و"حاكم" غير متوج، 
فيه،  اليمنية  "القيادات"  تطلعات  خــذل  قد  فسيكون 
وخان ثقتها المطلقة كل ذلك لم يبحث عنه فايرستاين، 
يتردد  لــم  "خـــام"  بلد  على  الــصــدفــة،  بمحض  عثر،  إذ 
هــم حقا  وهــل  الــصــالحــيــات  فــي منحه  لحظة  زعــمــاؤه 
أمريكا  ان  ام  وحكمها  البالد  إلدارة  صالحيات  يملكون 
هي من تمنحهم يبدو من حوار فايرستاين ان االحتمال 

الثاني هو االرجح.
وهكذا يتبين ان حاكم اليمن الفعلي ومندوب أمريكا 
وعن  شيء  في كل  تحدث  البعض  يسميه  السامي كما 
الناخبين  ســجــالت  مــن  اليمني  الــشــأن  فــي  شــيء  كــل 
فــزواج  المرآة  وحقوق  السياسية  العملية  تفاصيل  الــى 
عقيدته  وتغيير  الجيش  هيكلة  الــى  وصــوال  الصغيرات 
القتالية وفقا للمخاطر التي تهدد اليمن وفي هذا السياق 
التي  المخاطر  ماهي  له  تقرير  في  يمني  كاتب  تساءل 

وعرض   " األمريكي  المنظر  من   ? اليمني  الشعب  تهدد 
األمريكية  بالسياسة  تقريره  في  محمد  حميد  الكاتب 

مسترجعا ما قامت به أمريكا.
أمريكا  حضرت  والصومال  وافغانستان  العراق  "في   
ودمرت  فقتلت  الرخاء  وتنشر  الديموقراطية  لتزرع 
وشردت االالف ووزعت الموت على كل منزل وبعد ان 
قضت واشنطن وطرها في تلك البلدان يممت سياستها 
محاربة  في  الحكومة  مساعدة  بدعوى  اليمن  شطر 
في  أمريكا  مخابرات  زرعتها  التي  القاعدة  يسمى  ما 

مختلف بلدان العالم.
األمريكي  الخطاب  تناقض  الى  محمد  حميد  ولفت 
فيما   " قائال  الواقع  ارض  على  قبلهم  من  يعتمل  ما  مع 
االكبر  الشيطان  وسفراء  االبيض  البيت  ساسة  يحرص 
على الحديث عن مساعدة الشعوب وارساء قيم الخير 
والحرية والعدالة فأن الواقع يشهد بعكس ذلك فما دخل 
وجعلوا  مواطنيه  واستضعفوا  دمــروه  اال  بلدا  األمريكان 

اهله شيعا واحزاب متصارعة 
ونوه الى " ان اليمنيين لم يعرفوا السيارات المفخخة 
العراق  في  االالف  التي حصدت  االنتحارية  والعمليات 
الى  أمريكا  دخلت  ان  بعد  اال  وباكستان  وافغانستان 
ارواحــهــم  وتختطف  بــأبــنــائــه  تفتك  ــذي  الـ الــبــلــد  هـــذا 
عن  أخــرى  ــارة  وت طيار  بــدون  الطائرات  طريق  تــارة عن 
التي  القاعدة  تنظيم  المسماة  االخرى  مخابراتها  طريق 
تخطأ  فيما  الوطن  أبناء  من  والشرفاء  االبرياء  تستهدف 

دائما في قتل عمالء أمريكا وأدواتها.

مــدرع حــاصــرت مبنى  األولـــى  الفرقة  وجــنــود 
المرخصة,  الــنــدوة  اقــامــة  مقر  التربية  كلية 
الملصقات  تمزيق  إلى  وعمدت  الصباح  منذ 
والطالبات  الطالب  ومنعت  للندوة  االعالنية 

من الوصول الى القاعة.
الحادثة  على  التربية  طالب كلية  احد  وعلق 
بالقول "جرم الندوة  انها حملت النصرة لرسول 
في  لله   لرسول  الغضب  فممنوع   , عنوانا  الله 

زمن الصداقة األمريكية المخلصة!".

والسلمية في وجه الطغاة والمتغطرسين لم يرق لقوى 
تضحيات  وسرقت  الثورة  موجة  ركبت  التي  الظالم 
الساحات  اليمانيون في مختلف  يلتقي  أن  الشباب 
التعاطف  مــن  الــقــوى  تلك  وفــزعــت  والمحافظات 
الشعبي الكبير مع أبناء محافظة صعدة التي شهدت 
القضاء  في  الماضية  السنوات  خالل  الحرب  جرائم 
السيد  أســســه  الـــذي  والنهضة  الــصــحــوة  فكر  على 

حسين بدر الدين الحوثي.. 
من  حاليا  يتم  ما  ان  قالت  اعالمية  وسائل  وكانت 
ابناء صعدة  الحرب على  الدفع بمأجورين وشركاء في 
سلسلة  في  أخــرى  حلقة  إال  ليس  كضحايا  لتقديمهم 
الحرب  شــرارة  ــدالع  ان منذ  تتوقف  لم  التي  الــحــروب 

األولى في صيف العام ألفين وأربعة.
التوعية الثورية حصلت على وثائق من مخطط جهزته 
بعض دوائر حزب اإلصالح بالتعاون مع منظمات أجنبية 
هدفه تشويه مسيرة أنصار الله ومواجهة المد الثوري 
المحافظات  مختلف  فــي  زخمه  يستعيد  بــدأ  الــذي 
اليمنية.. وفي المخطط المذكور تقوم مؤسسة أنشئت 
خصيصا لهذا الغرض بنشر بيانات وتبني أعمال مرئية 
ووقائع  مفبركة  شهادات  الى  باإلضافة  مزورة  ومقروءة 

ملفقة إلدانة من يسميهم المخطط الحوثيين.
وعلمت التوعية الثورية من مصادر موثوقة ومطلعة 
السابق  والتزوير  الــدس  لمطبخ  مقر  استئجار  تم  انــه 
خاصة  بميزانية  ويحظى  صنعاء  اليمنية  العاصمة  في 
باإلضافة  حقوقيين  وناشطين  صحفيين  الستقطاب 
الفضائية ومراسلي  القنوات  أسماء عدد من  إلى ورود 
وسائل األعالم العاملة في اليمن بعضهم تابعين لحزب 
اللقاء  أحـــزاب  بعض  ــى  ال ينتمون  وآخــريــن  اإلصـــالح 
قبل  مــن  ــوال  وأمـ بمناصب  وعــود  بموجب  المشترك 
قيادات عسكرية ومشيخية شاركت في حروب صعدة 

المخطط  وراء  مــن  الحقيقية  األهـــداف  أن  ويــبــدو 
البائسة  المحاوالت  سياق  في  تأتي  القديم  الجديد 
للنيل من مواقف أنصار الله المتمسكة بأهداف الثورة 
اليمني  الشعب  أبناء  بقية  مع  والرافضين  الشعبية 

للتدخل األمريكي في اليمن. 

الثورة حركة البد أن ينتج عنها تغيير في الواقع 
الثائرون  ــار  ث ألجلها  الــتــي  للمطالب  وتحقيق 
وبذلوا التضحيات "الفتا إلى ان خروج الثوار" لم 
يكن حالًة حماسية انقضت بانقضاء الحماس بل 
كان خروج وعي صنعته المعاناة والظلم " واكد 
بيان المسيرة "على االستمرار في العمل الثوري 
تصنعه  ــذي  ال الحقيقي  التغيير  تحقيق  حتى 
الثورات الحقيقية " واشار بيان المسيرة إلى ان 
" الوالء لرسول الله يحتم االستمرار في الغضب 
المسيئين  لمواجهة  مجال  كــل  فــي  والــتــحــرك 
التي  والعالية  الكريمة  والمبادئ  للقيم  انتصارا 
جاء بها رسول االسالم " ودعا البيان الشعب إلى 
الرسول  إلى  أســاءوا  تجاه من  الغضب  " تصعيد 

الــمــبــادرة  تنفيذ  فــي  وخــصــوصــا  مــمــتــاز  ــهــم  ادائ واردف 
تنفيذ  فــي  سيرها  الحكومة  مــواصــلــة  مــؤمــال  الخليجية 
المبادرة، وفي اجابته عن سؤال ماذا عن قتل ن اليمنيين 
هناك  بصنعاء  واشنطن  سفير  قــال  طائراتهم  طريق  عــن 
اسماهم  ما  لقتل  وبينهم  اليمنية  الحكومة  بين  تنسيق 
بالمتطرفين العنيفين في اليمن واضاف وطبيعة التنسيق 
 " اننا  هو  االساسي  والجزء  وكبيرة  عديدة  شكليات  تؤخذ 

محمد المقالح

الشهر  االولـــى وحتى  االيـــام واالســابــيــع  فــي 
قد  اليمني  الشعب  ــثــورة كــان  ال مــن  الــثــانــي 
الثوري  الفعل  في ساحات  السلطة  امتلك كل 
بكثافة  السياسة  يمارس  الشعب  كان  وبينما 
ــداث والــتــطــورات ألول  ــ ــحــدد حــركــة االحـ وي
القوة  مــراكــز  كانت  تقريبا،  تاريخه  فــي  مــرة 
التقليدية الداخلية واالقليمية والدولية تساير 
حركة الثورة وتضبط ايقاعات قراراتها ومواقفها 
الناس في  للثورة ولما تحدده حركة  كرد فعل 
تعنيه  ما  بالضبط  وهــذا  والساحات  الميادين 
ما  في  رئيسي  وسبب  انتصارها  وســر  الــثــورة 
فيها  بما  اليمن  في  تطورات الحقة  حدث من 

خروج صالح من رأس السلطة
ولــزمــام  للسلطة  الشعب  امــتــالك  أن  غير 
نهاية  حتى  يستمر  لــم  السياسية  الــمــبــادرة 
واقــرار  الثورة  انتصار  وحتى  الثوري  المشهد 
النظام برموزه السياسية ومنظوماته العسكرية 
وبــأهــداف  بالهزيمة  واالجتماعية  واألمــنــيــة 
الــثــورة وعلى خــالف ذلــك وألســبــاب وعوامل 
القوى  مــراكــز  استطاعت  مــا  ســرعــان  كثيرة 
من  السلطة  تستعيد  أن  والعسكرية  القبلية 
الــثــورة  بــاســم  ولــكــن  تدريجيا  الشعب  أيـــدي 

نفسها وليس من خارجها... 
... وتحديدا حين سلم الثوار في ساحة التغيير 
قوة  الى  بحاجة  بتعزأانهم  ما  حد  والى  بصنعاء 
لحمايتهم....  وقبلية"  "عسكرية  منهم  اكبر 

فعند هذه النقطة بالذات " من مفصل اغتصاب 
الــوعــي "انــطــفــأت" جــذوة الــثــورة فــي صدورهم 
"حماة  ومصيرها  قرارها  يستلم  ان  بد  ال  وكــان 

الثورة " من "العسكر والحرمية". 
اذا كانت  مــا  يعرف  أن  الــمــرء  اراد  مــا  وإذا 
الثورة قد سرقت ام ال كما أزعم هنا ? فما عليه 
سوى أن يتعرف على القوى واألطراف التي يتم 
سلبا  أو  ايجابا  فعلها  ردود  وحساب  مراعاتها 

حين يتخذ القرار السياسي في اليمن. 
الرئيس هادي أو  ... يعني مثال عندما يقرر 
السفير االمريكي اصدار قرارا سياسيا او يتخذ 
بالشأن  يتعلق  ما  توجها  او  سياسة  أو  موقفا 
على  يحرص  التي  االطــراف  هي  فمن  اليمني 
إرضائها او ترضيتها بهذا القرار او ذاك ? وهل 
يراعي ارضاء جماهير الشعب أو شباب الثورة 
في الساحات الميادين وبما يرضي طموحاتهم 
ويحقق اهداف ثورتهم التي خرجوا من اجلها 
يستهدف  انه  أام   ? قبل  من  الوضع  كما كان 
فــقــط تــرضــيــة او ضــمــان قــبــول مــراكــز الــقــوى 
وقبلية وحزبية سواء كانت  الفعلية "عسكرية 
حزبية  قيادات  كانت  أو  ومذبح  الحصبة  في 

في االصالح والمشترك ?
تؤثر على  التي  إلى األطراف  انظر  اخر  بمعنى 
القرار السياسي لتعرف من بيدها السلطة وزمام 
واضحة  االجــابــة  فــإن  المعنى  وبهذا  المبادرة، 
واصولية  وقبلية  "عسكرية  النافذة  القوى  وهي 

" واأمر كذلك منذ اقرار الجميع ضمنا او صراحة 
بوجود أطراف متصارعة على الثورة ومن حولها 
ومنذ أن فجرت الساحات بالعنف والقتال ومنذ 
هذه  تخص  والــمــبــادرة  التسوية  أصبحت  ان 

األطراف وتحل الخالف فيما بينها... 
الكلي  المشهد  وفــي  العموم  في  هــذا  طبعا 
التفصيل  في  امــا  الكبيرة  ونتائجه  لألحداث 
وهناك  هنا  ثورية  وانجازات  ايجابيات  فثمة 
"الثوار"  وعي  في  تظل  لكنها  انكارها  يمكن  ال 
مخرجات  مــن  جـــزاء  معا  السلطة  وعــي  وفــي 
االتفاق السياسي بين المتصارعين ال جزءا من 
مخرجات الثورة والنضال السلمي وهنا الفرق 

الكبير بين االمرين. 
يكون  ان  قبل  الــوعــي  فــي  هــو  اذا  الموضوع 
الوعي  اغتصاب  في  هي  والمشكلة  الواقع  في 
الثورة  داخــل  النافذة  القوى  قبل  من  الثوري 
نفسها وليس خارجها واذا كان هنالك من مخرج 

فهو في استعادة الوعي وتحريرة اوال واخيرا
وامام هذا النتيجة الحاسمة نسال هل يمكن 

استعادة الثورة ?
بسرقة  أوال  بــاالعــتــراف  ولكن  نعم  الــجــواب 
وفي  خارجها  مــن  ولــيــس  داخلها  مــن  الــثــورة 
الــذات  على  التضليل  ممارسة  عــن  التوقف 
يعد  لــم  اعـــداء  عــن  بالحديث  الشعب  وعلى 
تأثير كبير على االحداث مقابل  او  لهم وجود 
الحقيقيين  اللصوص  التغاضي عن  او  التغطية 

من  تجريدهم  على  العمل  مــن  بــدال  لــلــثــورة 
اللباس األخالقي الذي البسوا اياها ظلما ولكن 
الثورة  من  كجزء  تقديمهم  يعيد  وبما  بوعي 
المطلوب  النظام  من  ال كجزء  لها  بل كقيادة 

إسقاطه كما هي حقيقتهم. 
ان الحديث عن استمرار الثورة مهما كانت 
يمكن  ال  وانه  ديماغوجية  بطريقة  التضحيات 
استعراضية  بمظاهرات  والــخــروج  تسرق  ان 
تحقيقها  يمكن  محددة  أو  واضحة  أهــداف  ال 
التضليل  عملية  استمرار  سوى  شيئا  يعمل  ال 
واالرباك التي مارسها خصوم الثورة ولصوصها ، 
وبقدر ما تؤدي هذه المظاهرات االستعراضية 
الى انهاك الشباب وايصالهم الى مراحل العجز 
والياس تماما بقدر ما تكرس هزيمة الثوار امام 
هزيمة  من  هزيمتهم  وتحويل  النافذة  القوى 
وبالتالي  روحية  هزيمة  الى  سياسية  و  مادية 
اخراج مئات الشباب المناضلين اما الى خانة 
االنتهازيين  خانة  الــى  وامــا  نفسيا  المعاقين 

والمفسدين ولكن بالفتات والبقايا. 
جامعة  طــالب  به  يقوم  ما  فــان  المقابل  في 
صنعاء من احتجاجات متواصله هدفها تطهير 
العسكرية  البيادات  دنس  من  الجامعة  حرم 
هي في نظري الخطوة العملية االولى الستعادة 

الوعي الثوري بل واستعادة الثورة نفسها
قبل كل من  به من  االقــتــداء  ما يجب  وهــو 
يريد االنتصار للشهداء ولكل من يريد االنتصار 

للثورة واهدافها. 
اليمني  والــتــجــمــع  مـــدرع  ــى  ــ االول الــفــرقــة  ان 
لإلصالح يعون جيدا خطورة استمرار ثورة الطالب 
في وجه العسكر داخل جامعة صنعاء وما يمكن ان 

يحققه انتصارهم الجزئي 
ــيـــات كــبــيــرة  ــن تـــداعـ مـ
فــي الــوعــي الــعــام ولــدى 
ــوى الـــنـــافـــذة ايــضــا  ــقـ الـ
ولذلك سارعوا للتشويش 
االحتجاجات  تلك  على 
وافــشــالــهــا عــبــر اخــتــالق 
من  اخرى  طالبية  قضية 
ناحية وعبر االتفاق غير 

"المشترك"  التدريس  هيئة  نقابة  مع  االخالقي 
ادارة  او  رئاسة  بمقعد  عناصرها  من  عدد  واغــراء 
الجامعة وبما يسهم في اخراج النقابة من معركتها 
الــحــرم  تطهير   " االولــــى  ــة  ــي واالخــالق المهنية 
اعضاء  يخرج  وبما  بــل  العساكر"  مــن  الجامعي 
هيئة التدريس الى خانة الخيانة للمعرفة والعلم 

اوال وللمهنة والنقابة ثانيا. 
نختم بالقول بان الثورة هي التضحية مقابل 
تدريجيا  يتم  ــورة  ــث ال اســتــعــادة  بــان  و  الــثــأر 
بدور  الثقة  تعزز  التي  العملية  وبالخطوات 
االنسان الفرد اوال واالنسان الشعب ثانيا على 
واالرادة  الــوعــي  وعــبــر  بنفسه  مصيره  تقرير 

والتضحية وليس اي شيء اخر. 

تغريدة
----

اذا سارع الثوار "الى ازالة االورام التي 
علقت بالثورة " كما قال نعمان يوما تكون 

الثورة نفسها قد تحررت في الوعي
...... ويكون الشعب قد استعاد سلطته 

المغتصبة ايضا.

• الثورة التي تقوم لتمكين دكتاتور بدل دكتاتور أو حزب بدل حزب أو 

مجموعة بدل مجموعة ال تستحق أن تحمل اسم ثورة، وإنما الثورة هي التي 

تقوم لرعاية مصالح الشعوب. 

• الفرق بين االنقالب والثورة أن األخيرة تهدف إلى تحرير الناس، 

فيتبعه  الشعب  يقودها  الثورة  حكمهم،  إلى  فيهدف  االنقالب  أما 

تغيير  الثورة  الشعب،  فيتبعهم  العسكر  يقوده  واالنقالب  الجيش، 

لقواعد بناء السلطة لتكون الكلمة األخيرة فيها للشعب، أما االنقالب 

فهو تغيير أشخاص الحكام مع بقاء القوة معيارا للحكم.. 

• لقد عانت الشعوب العربية طويال.. وصبرت طويال.. وتحملت طويال.. 

واليوم حان الوقت كي تكسر حاجز الخوف والجبن والذل والهوان وتخرج 

الستعادة الحرية والكرامة والعدالة. 

التي  هي  وكرامة،  وشــرف  بحرية  العيش  وفي  الحياة  في  الشعوب  إرادة   •

ستسود في النهاية، وال يمكن أن تقهر مهما بلغ الحكام الطغاة والمستبدين 

من قوة وظلم وبطش وجبروت. 

وانقالباً  ــزاالً  زل أحــدث  الشعبية  الجماهيرية  واالحتجاجات  الثورات   •

لفترة طويلة من  التي كانت سائدة  واألفكار  والــرؤى  المفاهيم  على  جذرياً 

الزمن، وخاصة تلك التي كانت تقوم على فكرة اإللغاء واإلقصاء والتهميش 

والقمع واالستبداد والفساد واحتكار السلطة ونهب الثروات…

والحالمون  لمستقبل مشرق  المتطلعون  األطهار  األحرار  الشباب  أيها   •

والفقر  والجهل  والفوضى  والفساد  الحزن  عن كاهله  ينفض  سعيد  بيمن 

الزخم  تجديد  من  بد  وال  والمفاوضات،  المبادرات  ارفضوا  واالستبداد. 

الثوري، واعادة الحياة لشجرة الثورة التي ستظل باسقة عالية، تقتلع جذور 

من  على كل  الطريق  واقطعوا  وقفوا،  صف  أي  وفي  أينما كانوا،  الفاسدين 

يحاول وحاول سرقة الثورة قبل والدتها.



باسم  شبابها،  يعتقل  الــثــورة  باسم  اليوم 
فالمبادرة  قلق  وال  الحريات  تصادر  الثورة 
الضمانات  وأعطتهم  حصنتهم،  الخليجية 
الثورة  باسم  الثورية،  واألوسمة  والنياشين، 
باسم  األســاســيــة،  مهامه  عــن  الجيش  عطل 

الثورة  باسم  األحـــرار،  ويخون  يكفر  الــثــورة 
تملك الوزرات، وتوزع الوظائف على عائالت 
وعشائر حكومة السبت، باسم الثورة تسخر 
القديم  النظام  لصالح   الــدولــة  امكانيات 

الجديد،، وليذهب الشعب إلى الجحيم!!!
لفتة

رئيٍس  عن  األمــر  فتمخض  مدنية..  دولــة  أجل  من  ثُرنا 
"عسكري" ونظام "قبلي".

دستورنا  أمــر  فأوكلوا  الــقــانــون..  احــتــرام  أجــل  من  ثُرنا 
للمشرع الفرنسي.

ــرنــا مــن أجــل الــكــرامــة.. فــأوقــعــونــا فــي وحــل المهانة  ثُ
واالستعمار من قبل الغزاة األمريكان.

ثُرنا من أجل الحرية.. وما زال ثوارنا في السجون.
َقَتَل  من  المتسلقون  فحّصن  الــعــدالــة..  أجــل  من  ثُرنا 

إخواننا في الساحات.
للقرارات  مرتهنين  فصرنا  الوصاية..  رفض  أجل  من  ثُرنا 

األمريكية السعودية.
والشمال..  الجنوب  إنصاف  أجل  من  ثُرنا 
بــحــرٍب  المتسلقون  الــمــشــائــخ  فــتــوعــدهــم 

جديد.
الواحد..  الحزب  إنهاء حكم  أجل  ثُرنا من 

فأطلَّ علينا برأسِه حزٌب آخر.
ُتهم  فصارت  الُفرقة..  نبذ  أجــل  من  ثُرنا 

العمالة واالندساس توزع بيننا مجاًنا.
عــيــٍش كــريــم.. فصفعونا  أجـــل  مــن  ــا  ــرن ثُ

بجرعاٍت اقتصادية.
ــرنــا مــن أجــل إنــهــاء الــفــســاد.. فأضحت  ثُ

حكومة الوفاق من نماذج الفساد.
فصار  اآلراء..  حــريــة  أجــل  مــن  ــرنــا  ثُ
ينفذ  عمياًل  يعجبنا  ال  الـــذي  الـــرأي 

أجندات خارجية. 
فبالله عليكم ما الذي تحقق من أهداف الثورة..?!!

ــثــورة أصـــاًل على "ثــــورٍة" لم  وهــل يــصــّح إســبــاُغ لفظ ال
أشعلوا  الذين  شهدائها  قاتلي  من  االقتصاص  على  تقوى 
دماء  ببيع  الكبااار"  "ثوارها  قيام  عن  فضاًل  شرارتها..?!! 
المارينز  وإدخــال  الكراسي..  نصف  مقابل  األطهار  أولئك 

األمريكان مقابل النصف الباقي..!!!
ال خــيــار..

فالثورة مستمرة حتى إسقاط منظومة النظام الذي حكم 
قبل الثورة.. وال زال يحكم بعدها. 

وإال فلُيِعيدوا لنا شهداءنا.. ولنا حينها في األمر نظر.

 تحدث عن الرئيس المعين وحكومة 
المبادرة والمؤسسات والجيش واألمن 
واألحزاب والقبيلة والشعب واالقتصاد 
والحوار والدستور والقانون ونوع نظام 
والثورة  والوحدة  واالنتخابات  الحكم 
والماضي  االحتجاجية  والــمــســيــرات 
والمستقبل، تحدث عن كل شيء وبال 
مقابلة  الصغيرات  زواج  حتى  حــدود 
فيها ماال عين رأت وال أذن سمعت وال 

خطر على قلب بشر. 
سفيه  اليوم(طالعنا  قناة)اليمن  على 
أمريكا في اليمن بوجهه الساخر ولهجته 
الحاقدة،  الملعونة  الساخرة  وابتسامته 
وكما هي عادته بمجموعة من السفاهات 
سفيه  يضيفها  الغثيان  إلى  تؤدي  التي 
مباشرة  الهواء  وعلى  اليمن  في  العدو 
والمتكررة  الماضية  إلى سجل سخافاته 
مسيرة  ضد  بتصريحه  افتتحها  والتي 
إال  تنتهي  ــن  ل أنــهــا  واعــتــقــد  ــحــيــاة،  ال
بغضبة وانفجار بركاني شعبي في وجهه 
الشعب  على  الوحشية  حميره  ووجــوه 
وغطاءاً  مطيعة  مطية  منها  يجعل  التي 
السرطاني  االستكباري  مشروعه  لتمرير 
عــلــى حــيــن غــفــلــة مــن الــشــعــب الــذي 
يخادعونه منذ ثالثة عقود، لكن الجديد 
في هذه السفاهات هو أنه اعتبر وصف 
عند  الفعلي  الحاكم  بانه  له  اليمنيين 
انه اصبح  يقولون  اليمنيين  ان  ما سأله 
الحاكم الفعلي لليمن اجاب قائاًل: هذا 
لطف من اليمنيين، وايضاً قال رداً على 
المسؤولون  لــه وهــو هــل  قــدمــه  ســـؤال 
منقادون  انهم  ام  يستفزونه  اليمنيون 
استفزاز  أي  منهم  يحصل  ال  فقال   ? له 
مليئة  مقابلة  إنها  له،  منقادون  هم  بل 
بالشعب  واالســتــخــفــاف  بــالــســخــريــة 
العظيم وما تطرقنا له هنا ليس  اليمني 

مطرة  مــن  وقــطــرة  بسيطة  أمثلة  ســوى 
متابعة  اليمنيين  من  واتمنى  قاله،  مما 
والمهينة  المستخفة  المقابلة  تــلــك 
هو  اقوله  ان  احــب  ومــا  اليمنيين  لكل 
يفعلون  السفيه  وسفيرها  امــريــكــا  ان 
بكل  لهم  يحلو  مــا  ويــقــولــون  بلدنا  فــي 
شجعهم  ومــا  مفرطة  وبسفاهة  وضــوح 
التي  والقيادات  األحــزاب  هو  على هذا 
ومنطقها  االمريكان  من  نفسها  باعت 
لما  حرفياً  تــكــريــراً  يعتبر  وتصريحاتها 
ــوم غد  ي مــن  واســمــعــوهــا  السفير  قــالــه 
السفير  قاله  ما  تــردد  سنسمعها  كيف 
اظلم  ان  الــلــه  واستغفر  كاالببغاوات 
الببغاوات بل كالصدى ومن يقارن بين 
األمريكي  السفير  واقـــوال  تصريحات 
ــالح  ــزب االصـ واقـــــوال وتــصــريــحــات حـ
وعبده  االحمر  صــادق  األبله  والجنرال 
هادي الذي اطلق عليه الجنوبيون منذ 
يملك  ال  مرحبا  عبده  اسم  صغيراً  كان 
في  الكامل  التشابه  بــه  يصف  تعبيراً 
اال  والمعاني  والمفردات  المصطلحات 
قد  قلوبهم  )تشابهت  تعالى  الله  قــول 
بينا اآليات لقوم يعقلون( ومن العوامل 
والصمت  السكوت  أيضاً  تشجعه  التي 

المريب. 
يــشــرف  ال  ــصــمــت  وال ــســكــوت  ال إن 
في  العمالء  بقاء  وان  اليوم  بعد  احــداً 
ســواء  الشعب  على  عــار  الحكم  ســدة 
أو كيفما كانوا  او اشخاصا  احزاباً  كانوا 
فــبــقــاءهــم هـــو شــرعــنــة وتــغــطــيــة على 
احتالل  ــى  إل يــهــدف  امريكي  مــشــروع 
البلد، وعندما يستحكم مشروع امريكا 
فعل  كما  الحائط  عــرض  بهم  ستضرب 
الصهاينة بعرفات والسلطة الفلسطينية 
كالم  سمع  ومن  عنها  استغنوا  عندما 
يعرف  الجيش  عــن  االمريكي  السفيه 

منه  تجعل  ان  تريد  امريكا  ان  بوضوح 
لصالح  يتحرك ضد شعبه  مطيعاُ  جيشاً 
االحتالل االمريكي الذي بدأت خطواته 
العمالء  من  بتغطية  الوقع  ارض  على 
الذين يحاولون التغطية عليه من خالل 
إلى مشروع  الشعب ولفت نظره  ايهام 
حكايات  يشبه  الــذي  االيراني  السراب 

الجدات الخرافية.
الفاضحة  المقابلة  هــذه  وبــعــد  اذاً 
وجهاً  اليمن  ابناء  فيها  يتحدى  التي 
لوجه ويرمي بالكرة إلى ملعب الشعب 
فهل  هــذا،  كــل  مــن  الوحيد  المتضرر 
نحن كشعب يراد لنا أن نكون الضحية 
واهواء  ومطامعهم  االمريكان  لنزعات 
عباد الدوالر الذين يطوفون على مدار 
سنتفرج  االبيض  البيت  حول  الساعة 
ــقــع الـــكـــارثـــة فــوق  ــصــمــت حــتــى ت ون
رؤوسنا!!! وبعدها إن كنا ال نزال أحياء 
ــم نــدفــن تــحــت األنـــقـــاض سنعض  ولـ
ثورة  أننا سنتحرك في  أم  ندماً  اناملنا 
شعبية حقيقية لطرد السفير االمريكي 
وعمالئه المنقادين كما قال واخراجهم 
األجــانــب  رجـــس  مــن  الــيــمــن  وتطهير 
ورجس الالجئين للثورة العمالء قبل أن 
يخرجوننا لنصبح الجئين في مخيمات 

كالفلسطينيين. 

األمــريــكــي  السفير  يــتــحــدث  ان  الــغــريــب  مــن  لــيــس 
فقد  المتكلمين،  بضمير  اليمني  الشأن  عن  بصنعاء، 
بـ  تسميتها  على  اصطلح  ما  أو  الرياض  تسوية  صيرته 
الحزبي  التغيير  ليمن  حاكما  الخليجية"  "الــمــبــادرة 
انتجته  كزعيم  فايرستاين  يظهر  اذا  التعبير،  صح  اذا 
رئاسة  موقع  إلــى  به  وصعدت  العتيقة  االحــزاب  ثــورة 

الجمهورية أو الوالية األمريكية الثالثة والخمسين.
ــــ  االصدقاء  الحد  والتعبير  ـــ   " "بوقاحه  السفير  يتحدث 
وال يخلو حديث السفير من مراعاة مشاعر المواطن اليمني 
فحسب بل يظهر عدم حرصه على ماء وجه القوى الحاكمة، 
والسفير لم ولن يكترث لذلك اطالقا والسبب يعود ببساطة 
الى ان تلك القوى لم تتقاسم السلطة اال بعد تسليمها الشأن 
والدول  ألمريكا،  باألصح  أو  الخارجية  للقوى  اليمني كامال 
الخليجية كما " تحدث بذلك السفير  للمبادرة  الـ10الراعية 
ومما   " اليوم  اليمن  قناة  مع  االخيرة  مقابلته  في  األمريكي 
الشك فيه ان بيد واشنطن أن تنيم محمد قحطان وعبد الله 
القليصي  وشــرف  البركاني  وسلطان  األحمر  وحميد  صعتر 
وأحمد علي صالح في غرفة النوم التي هدد محمد قحطان 

بالزحف اليه يوما ما لوال تدخل العناية األمريكية.
وهكذا بكبسة زر يستطيع السفير أن يخرج وعاظ " أو كما 
واعالميين  وحقوقيين  وسياسيين   " علماء  أنفسهم  يسمون 
وعسكريين ومشائخ و و و و" من ذي الدفع المسبق " كلهم 
االيرانية  التدخالت  وعــن  الــحــوثــي!!!  خطر  عــن  يحدثونك 

المزعومة!!! 
الواقع  لكن  برمتها  الخارجية  الــتــدخــالت  نرفض  نحن 
تأتي من واشنطن وليس  التدخالت  إن  الملموس  المشاهد 

من طهران! 
واشنطن تقتل بطائراتها في اكثر من محافظة يمنية

واشنطن تتواجد على االراضي اليمنية 
واشنطن يتحدث سفيرها عن سعيه لوضع دستور جديد 

للبالد.
واشنطن يتحدث سفيرها ان على عاتقه مهمة إعادة بناء 

وتأسيس الجيش.
واشنطن يتحدث سفيرها عن سعيه وبالده لتغيير عقيدة 
جيش  عقيدة  من  سيغيرون  ماذا  اعرف  ان  اريد   " الجيش 
خاض كل حروبه ضد ابناء الشعب " يعني لم يقتنعوا بهذه 

العقيدة التي حاربت بالوكالة عنهم ست حروب " 
أمريكا يصرح سفيرها انه شريك لحكومة الوفاق رافضا ان 
يكون مراقبا ألعمالها مع انه ال يحق له ان يكون كذلك اي 

" مراقبا ".
"السجالت  إعـــداد  مهمة  عــن  سفيرها  يتحدث  أمريكا 

االنتخابية".
زواج  يمنع  ــون  ــان ق ســن  عــن  سفيرها  يــتــحــدث  أمــريــكــا 

الصغيرات. 
حق  من  وقــال  الحياة  مسيرة  عن  سفيرها  تحدث  أمريكا 

الدولة منعها من الوصول الى صنعاء 
انه اذا ما تحدث فرد عن التدخالت األمريكية  العجيب 
هذا  يقول  ال  قائال  عليك  يرد  ان  يستحي  وال  البعض  عبس 

الكالم اال الحوثيون وهم اخطر من اسرائيل " يا لطيف".

المسار  ايقاف  )الحوثيون(  الله  أنصار  رفض  منذ 
شنَّ  الخليجية،  بالمبادرة  عرفت  ما  عبر  الــثــوري 
المستفيُد األول منها وأعني حزب )اإلصالح( حملَة 

اشاعات كاذبة مغرضة عليهم
في  السلِف  أهــَل  يقتلون  "الحوثيين  بـــ  بــدأت   
"الحوثيين  بـ  ومــرَّت  بالحصار"،  وُيجوعونهم  دماج 
يدوسون القرآن الكريم"، و "الحوثيين يرفضون صالة 
" تسرب خطة عن  و  التراويح في مساجد صعده"، 
"الحوثيين  و  صنعاء"،  احتالل  على  الحوثيين  عزم 
يغتصبون بنات صنعاء القديمة"، و "اكتشاف خاليا 
"المخلوع  و  حوثيون"،  عناصرها  ــران  إلي تجسسية 
صالح يزود الحوثيين بالسالح"، وصوالً إلى "القبض 
على حوثيين في سوريا يقاتلون مع الرئيس األسد"، 
وستطول  اآلن  وحتى  البداية  بين  تطول  والقائمة 

أيضا في المستقبل.. 
إن اسوأ ما في أسلوب اإلصالح في تلك الشائعات 
الطائفي  الــتــحــريــض  عــن  ــورع  ــت ي ال  أنـــه  وأخـــطـــره 
شائعات  ابتكار  على  فيركز  طائفية،  فتنة  وإحداث 
إلى  تهدُف  التي  التدميريِة  اإلشاعات  لنوِع  تنتمي 
تدميِر الصورِة الذهنيِة لشخٍص حقيقٍي أو معنوي، 
آخرين،  مصلحِة  أجِل  من  بالغٍة  بقسوٍة  ما  أو كياٍن 

عبر استثماره دوافَع العدواِن الموجودَة لدى الناِس 
بدرجاٍت متفاوتٍة وقَت األزماِت ُعموماً والخالفاِت 

على وجِه الُخصوص. 
ال يعبأ حزب اإلصالح ـ من أجل ذلك ـ بأي شيء، 
أخــالق، ال يكترث بكون خطابه  أو  بقيم  أو  ال بدين 
المجتمع  المضلل يسبب تصدعات في  التحريضي 
رسالته  تلتزم  وال  أبرياء،  دماء  إلى سفك  تؤدي  قد 
بالتوحد  للمسلمين  تعالى  الــلــه  بــأمــر  األعــالمــيــة 
والتفرقة،  الــكــراهــيــة  بــث  على  فيعمل  والــتــآخــي، 
)دق  الجماعات  أو  باألشخاِص  العالقاِت  ويفسد 
الضيقة  مصلحته  أجــل  مــن  وبإمكانه  اإلســفــيــن(، 
اليمن  نساء  ُسمعة  ُيشوه  وأن  أبرياء  إلى  يسيئ  أن 

بشائعاته تلك.. 
ليس هذا هو نهج اإلصالح مع خصومه فقط، فهو 
لم أجد وقاحة شريك مع  اعتاده حتى مع شركائه، 
ياسين  برسالة  اإلصــالح  إعــالم  كابتهاج  له  شريٍك 
نعمان للدكتور المتوكل وإقصائه من مركزه الحزبي، 
وكقول أكبر قيادي إصالحي " اليدومي" إن ما تعرض 
له ياسين سعيد نعمان لم يكن محاولة اغتيال، برغم 

كون الحقيقة واضحة كالشمس في رابعة النهار. 
اليوم ـ ونحن نتابع اإلعالم اإلصالحي التحريضي 

المضللـ  ندرك أنه نابٌع من المصدر نفسه الذي كان 
الحروب  خالل  للدولة  االعالمية  بالرسالة  متحكما 
الست التي ُشنت على صعدة، إعالم عسكر زعيل 

وحميد األحمر. 
باألمس أشاعوا أن أنصاَر الله يقولون إن الحسين 
بــن بــدر الــديــن نبٌي ُمــرســٌل مــن الــلــه، ثــم قــالــوا إن 
حزِب  من  ُمدربين  وإن  بالسالح،  تدعُمهم  ــران  اي
أشاعوا  ثم  الحوثيين،  مع  صعدَة  في  يقاتلوَن  اللِه 
إن  قالوا  ثم  اإلمامة،  استعادَة  يريدوَن  الحوثيين  أن 
ثَُبَت زيُف كل تلك  الحسين ساحٌر ومشعوذ، ولكن 
االشاعات وأنها مجرُد أكاذيَب وتلفيقاٍت ال أكثر.. 

تشويه  على  يعمل  ــالح  اإلصـ يـــزال  مــا  هــذا  ومــع 
الحوثيون في ساحاِت  ها  التي قدمَّ الصورِة الحسنِة 
الثورِة اليمنيِة وأهمها قبولهم باآلخر، ودعوتهم الى 
لمسها  التي  الجميلُة  وأخالقهم  والتآخي،  التسامِح 

المجتمع، ورفضهم العمالة ألميركا أو أي أجنبي.. 
الله  أنصاُر  رفــض  أنــه كلما  هو  األمــر  في  الالفُت 
المكنُة  أغــرقــت  اليمن  فــي  األميركية  الــتــدخــالت 
بسيٍل  اليمني  المجتمَع  اإلصــالح  لحزب  اإلعالمية 
من الشائعات التحريضية الموجهة ضد أنصار الله. 
وكلما تزايد اقبال اليمنيين على االنضمام للحملة 

تلك  تزايدت  األميركية  التدخالت  لرفض  المليونية 
األخــبــار  شــريــط  وأمــســى  الفـــت،  بشكل  الشائعات 
ــشــات لــقــنــاتــي )ســهــيــل ويــمــن شــبــاب(  ــط ال وشــري
والتحريض  األكـــاذيـــب،  تلك  لــتــرويــج  ُمخصَصين 

الطائفي المقيت. 
أنصار  وطنية  صدقية  اليمنيون  أدرك  وكلما 
وفــي  لألميركيين،  مــعــاداتــهــم  خـــالل  مــن  الــلــه 
إليها حزب  التي سقط  العمالة  المقابل مستوى 
إال  لــه  تعويضا  الــحــزب  لــم يجد هــذا  اإلصـــالح، 
بينها  ومــن  السبل  بشتى  الــلــه  أنــصــار  بتشويه 
تنظيم حملة مضادة أُسميت "الحملة المليونية 
لمحاكمة الحوثي"، وال يخجل إعالم اإلصالح من 
اليمنيين،  نمطية سلبية عن  يكرس صورة  كونه 
األميركية،  بالتدخالت  قابلين  كعمالء  تقدمهم 
الله  رسول  إلى  األميركية  لإلساءة  مكترثين  غير 

محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 
المجتمع  فــي  ثقافيا  الــلــه  أنــصــار  تــوســع  وكلما 
في  الــفــاعــلــة  ومــشــاركــتــهــم  الــمــتــعــددة  بأنشطتهم 
اإلصــالح  كــان  الــوطــنــي،  الــحــوار  لمؤتمر  التحضير 
يغفل  أن  دون  السلطة  ــل  داخـ بتوسعه  منشغاًل 
اطالق  مهمة  عن  واحــدة  لحظة  اإلعالمي  مطبُخه 
الشائعات ضد أنصار الله والترويج لها، ما يؤكد أنه 

يتقرب إلى أميركا بمواجهة أعدائها.. 
حاليا يتجه اإلصالح لشن حملٍة إعالمية مخصصة 
الكاذبة مرًة  الشائعات  تعتمد  الله  أنصار  للنيل من 

ــك،  ــذل ــة ل ــل أخـــــرى وســي
متوهما أن أبناء الشعِب 
بعد  يــدركــوا  لــم  اليمني 
التي  الشائعاِت  كــَل  أن 
ُروجـــْت ضــَد أنــصــاِر الله 
ــٍف  إنــمــا هــي مــحــُض زي
ــراء، وغــيــر مـــدرك  ــ ــت ــ واف
ساحاِت  في  الشعَب  أن 

مقتنعاً  بـــاَت  المحافظاِت  مختلِف  وفــي  ــورِة  ــث ال
بعدالِة قضيِة صعدة، وأن الشعَب لم ُيسجل سوابَق 
َكذٍب على أنصاِر الله ،فهم يتحلون بالمصداقيِة كما 
أثبتْت كُل أقوالِهم وأفعالِهم، وأن الثورَة قد عزَّزِت 
الوعَي لدى الشعِب الثائر، وبالتالي لن تنطلَي عليه 
محاوالُت َصرِفِه عن مواصلِة ثورِته المباركِة ورفض 
جانبيٍة  بقضايا  باالنشغاِل  األميركية  التدخالت 
ُمزيفة، وأن أنصاَر اللِه قادروَن على إيصاِل رسالِتهم 
واألقاويل  األكاذيِب  بدحِض كِل  الكفيلِة  اإلعالميِة 

والشائعات.. 
معلومة: 

في الوقت الذي كان أنصار الله يعلنون انتاجهم 
ــيــادات حزب  )الــقــمــح الــزراعــي الــبــلــدي( كــانــت ق
السفير  ــي  ذراعــ بــيــن  القهقهات  تطلق  ــالح  اإلصــ

األميركي جيرالد فايرستاين.. 
)حقيقة( ال )شائعة(.. 

الثورية مشاركاتكم واقرتاحاتكم على  التوعية  تستقبل 

الربيد اإللكرتوني:

abjad2011@gmail.com 
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اليمن بين سفاهات األصفر واألحمر!

أمريكا وسياسة "دمروا اإلسالم، أبيدوا أهله"!

هاشم شرف الدين

عبدالحميد يحيى

أبو مالك)يوسف الفيشي( 

عبد الحميد الغرباني


