
حكومة تواصل الكذب

ــض تــقــاســم  ــ ــ ــار )رف ــعـ تـــحـــت شـ
عشرات  خرج  الجيش(  واستغالل 
بعد  ــثـــورة  الـ ــاب  شــب مـــن  اآلالف 
عصر  الجمعة الماضية  في مسيرة 
لتقاسم  رفــضــهــم  عــن  عــبــرت  حــاشــدة 
واســتــغــالل الــجــيــش  فــي مشهد ثــوري 
منذ  مثيل  له  يسبق  لم  النظير  منقطع 
توقيع المبادرة الخليجية، المسيرة التي 
انطلقت من جولة شهداء الكرامة بساحة 
التغيير بصنعاء/ جابت عددا من شوارع 
فيها  المشاركون  ردد  حيث  العاصمة/ 
والفاسدين  الفساد  ضد  ثورية  شعارات 
ــزال فــي أوج  ــ ــأن الـــثـــورة مــا ت ــت بـ أوحــ
قامت  ثورتهم  بــأن  مؤكدين  اندالعها.. 
متكاملة،  الفاسد كمنظومة  النظام  ضد 
أو  آخــريــن  لصالح  أشــخــاص  ضــد  وليس 

حزب لصالح أحزاب أخرى.

المشاركين  عن  صــادر  بيان  وبحسب 
كل  يرفضون  فإنهم  المسيرة  هــذه  فــي 
الفرصة  أتاحت  التي  والمبررات  الذرائع 
لمن ادعوا حماية الثورة لكي يكثروا من 
حيث  لصالحهم،  والعسكرة  التجنيد 
يدينون  ممن  عــدد  أكبر  بــإدخــال  قاموا 
) وتحت مسمى  الجيش  بالوالء في  لهم 
وعليه  الشبابية(  للثورة  المنظم  الجيش 
هؤالء  من  واأللوية  الكتائب  تأسيس  تم 
نهب  ذلك  بعد  وليتم  الجدد  المجندين 
تخصيص  ــعــة  ــذري ب الـــوطـــن  ــدرات  ــقـ مـ
الميزانيات الوهمية الطائلة لهذه األلوية 
اعتبار  بأن   البيان  أشار  والكتائب، كما 
أكبر  لهو  والمكسب  للغنم  الثورة فرصة 
الذين  وللشباب  الشهداء  لدماء  خيانة 

فجروا الثورة، وهو 
ــراف  ــحـ ــم انـ ــظـ أعـ

ربط إغالق منفذ علب بتوجه اقليمي إلجهاض اليمن زراعيا

الثوار األحرار:  الساحات سترسم آفاق المستقبل وإن طالت محاصرة النظام لها بسياساته المختلفة

تعز.. مسيرة احتجاجية تنديدا لعدم منح اليمنيين تراخيص الحج والعمرة

الدكتور العالمة المتوكل يدعو اإلصالح للخروج من قمقم األنانية وأخذ العبرة 

صالح وحميد يقتسمان عقود إعمار أبين!
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تصدرها حركة شباب الصمود في ساحة التغيير بصنعاء

عرضت قناة المسيرة  أول امس صورا لإلنزال االمريكي على شاطئ 
بالصوت  تكشف  القناة  بها  انفردت  التي  الصور  الحديدة،   مدينة 
بمحافظة  الصليف  ميناء  إلى  أمريكيين  والصورة عن وصول جنود  
العسكري في األراضي  الحديدة  وهم يتجولون بسالحهم وعتادهم 

اليمنية  على ساحل البحر األحمر بمحافظة الحديدة.
الفيديو أظهر عناصر المارينز األمريكي يتجولون بحرية ويتحدثون 
مع بعضهم أثناء نقل عتادهم العسكري، ويشربون المياه المعدنية 

"حده" المصنعة محليا. 
ويأتي عرض القناة للصور في الوقت الذي يواصل فيه المسئولون 
اليمنيون  نفيهم أي تواجد للجيش األمريكي على األراضي اليمنية، 
غير أن الصور الخاصة تظهر ما خفي من دهاليز السياسة التي رهنت 
البالد والعباد للوصاية األمريكية، وتكشف مدى الكذب والتدليس 

الذي يمارس على اليمنيين من قبل حكوماتهم.

ــرج  الــمــئــات مــن طــالب  خـ
ــاء  ــ ــع ــ جـــامـــعـــة صـــنـــعـــاء االرب
الــمــاضــي فــي مــظــاهــرة جابت 
ختام  وفــي  الجامعي،  الحرم 
المسيرة صدر بيان عن ملتقى 
الطالب الجامعي طالب بإلغاء 
نظام الموازي واخراج العسكر 
الي  اصافة  الجامعة  حرم  من 
الحزبية  عــن  الجامعة  ابــعــاد 
التي  والمناطقية   والطائفية 
عن  الجامعي  الطالب  تحرف 

ــســامــي  ــهــــدف ال ــ ال

الذي جاء ألجله.

ــبــيــان بــأن  ــوه ال ــ ون

ــتـــي يــواجــهــهــا  الــمــشــاكــل الـ

فــي جــامــعــة صنعاء  الــطــالــب 

تــحــولــت الـــي عــبــئ ال يــطــاق، 

ايالء  الجامعة  قيادة  مناشدا 

ومشاكلهم  الــطــالب  مطالب 

اهــتــمــامــهــا االكـــبـــر لــمــا فيه 

مصلحة البلد.

الدكتور  العالمة  استنكر 
طـــــه الـــمـــتـــوكـــل اغـــــالق 
السلطات السعودية لمنفذ 
ــرا تــوقــيــت  ــب ــلـــب، مــعــت عـ
اغــــــالق الــمــنــفــذ يــرتــبــط 
تنفذ  أمــيــركــيــة  بــســيــاســة 
جهاض  ال  عربية  ايــاد  عبر 
اسالمية  دولــة  أي  نهوض 

ــال :في  فــي أي مــجــال، وق
التجارة وفي موسم  موسم 
اغلقوا  الــبــيــع  و  الــحــصــاد 
تماما،  اغلقوه  علب  منفذ 
وليس مصادفة، انه توقيت 
يستفيد  ال  حــتــى  مــبــرمــج 
الــيــمــنــيــون مــن أراضــيــهــم 
ــيـــخـــســـرون كـــــل  شـــيء  فـ

ذاته  الوقت  في  مستهجنا 
في  النفاق  حكومة  تواطؤ 
االنسانية  الجريمة  هــذه 
االقتصادي  الحصار  وهــذا 
وافــقــار الــنــاس، واكـــد ان 
على  ظل  اليمني  الشعب 
الــــدوام فـــوق الــمــؤامــرات 

الثوري  والحسم  التصعيد  شباب  نظم 
في محافظة تعز الخميس الماضي مسيرة 
السعودية  السفارة  برفض  تنديدا  حاشدة 

إعطاء اليمنيين تراخيص للحج والعمرة
مساء،  الثامنة  عند  انطلقت  المسيرة 
وارتدى متظاهرون ثياب اإلحرام مرددين 
الــتــلــبــيــة احــتــجــاجــا عــلــى مــنــع الــنــظــام 

السعودي إعطاء المواطنين تراخيص ألداء 
مناسك الحج والعمرة على خلفية اختطاف 
نائب القنصل السعودي، يذكر أن برنامجا 
المرحلة  فــي  تنفيذه  يعتزم  تصعيديا  
إلى مدينة حرض  القادمة يتضمن مسيرة 

الحدودية.

صحفية  مــصــادر  كشفت 
نــقــال عـــن جـــهـــات رفــضــت 
داخل  هويتها  عن  اإلفصاح 
الــوفــاق  بحكومة  يسمى  مــا 
صالح  الــســابــق  الــرئــيــس  أن 
والقيادي في حزب اإلصالح 
تقاسموا  األحـــمـــر"  "حــمــيــد 

إعادة أعمار  أبين  
أشــار  الــغــد((  ))عـــدن  موقع 
الى أن الطرفين السابقين وقعا 
لجنة  بتشكيل  قضى  اتــفــاقــا 
عملية  تنظيم  تتولى  مشتركة 

ــاقــصــات الــتــي  ــمــن ــاســم ال ــق ت
بحكومة  يسمى  مــا  ستقرها 
الوفاق بشأن إعادة إعمار أبين  
ونــقــل الــمــوقــع عــن مصدر 
أطـــرافـــا  إن  الــحــكــومــة  فـــي 
ــســابــق  ــيــس ال ــرئ ــل مـــوالـــيـــة ل
ــر تـــمـــارس  ــ ــم وحـــمـــيـــد األحــ
ضغوطا على أعضاء الحكومة 
اكبر قدر ممكن  بهدف أخذ 
تنوي  التي  المناقصات  من 
ــادة   الــحــكــومــة إقـــراراهـــا إلعـ

إعمار بعض مناطق أبين

-| تتمات | ص3 |-{

-| تتمات | ص3 |-{

-| تتمات | ص3 |-{

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

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

 -|- من أحب الحياة عاش ذليال -|-  هيهات منا الذلة  -|- 

بالصور إنزال أميركي في ميناء الصليف

عشرات اآلالف يجوبون  العاصمة صنعاء في مسيرة رفض تقاسم واستغالل  الجيش 

www.youtube.com/watch?v=o0l84RX9F48 لمشاهدة الفيديو :

ملتقى الطالب الجامعي ينظم مسيرة إللغاء الموازي ورفع العسكر ارتدى المتظاهرون ثياب االحرام ورددوا التلبية
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من كان يظن أن ساحة التغيير أصبحت ساحة لكل 
االنتهاكات األخالق والمبادئ الثورية التي خرج من 
أجلها هؤالء المرابطين فيها؟ من كان يظن أنها صارت 
النظام الذي لم يسقط بعد بعدما قدمت  تدافع عن 
الشهداء في سبيل إسقاطه ؟ من كان يظن أن ساحة 
التغيير ومنبر الحرية أصبح أكثر األماكن ضيقاً وحقداً 

المنظمة  والميليشيات  األحــزاب  تابعي  من  وحصاراً 
لصوت  إال  تتسع  تعد  لم  أنها  يظن  من كان  ؟  للثورة 

الحزب الواحد الحاكم المعارض في آن واحد؟
ساحة التغيير أصبحت ساحة لتمرير كل المؤامرات 
على الثورة وهي من تنازلت عن دماء الشهداء وألقت 
بالجرحى  وألقت  الرياض،  شوارع  في  العراء  في  بهم 

اإلهمال  جــراء  فيها  بعضهم  ومــات  المنصة  فــوق  من 
عليها  القائمين  التنظيمية  اللجنة  قبل  من  المتعمد 

ألنهم ال ينتمون للنظام الحاكم بموجب المبادرة.
والمعتقالت  السجون  أقــامــت  التغيير  ساحة 
عمن  ودافــعــت  ــورة،  ــث ال شــبــاب  مــن  للمخالفين 
ارتكب الجرائم في الشمال والجنوب بل مجدت 
من يسب الناشطات اليمنيات في ساحات الثورة 

ويتهمهن في أعراضهن وشرفهن.
كل  فيها  تجري  مستباحة  الساحة  أصبحت  لقد 
إيجاد  أجــل  من  لتغييرها  خرجت  التي  المخالفات 
القيم الثورية السامية التي تنسجم وحجم التضحيات 

التي قدمها الشباب طوال شهور الثورة.

الجمهورية لمنصور  في صحيفة  قرأت حواراً 
الحنق حمل من التناقضات أكثر من ما تحمله 
مــن كالمه  وظــهــر  الــظــواهــري،  أيــمــن  خطابات 
وكأنه أحد قادة طالبان وليس عضواً في مجلس 

النواب عن حزب سياسي معروف .
اعــتــرف الــحــنــق فــي حــديــثــه انــهــم مــن فجر 
الــجــمــهــوري، حيث قال  الــحــرس  الــحــرب مــع 
معداتها  مع  بالخروج  األلــويــة  تلك  )حــاولــت   :
متجهة  والثقيلة  الخفيفة  واالسلحة  العسكرية 
ان  أرحب  قبيلة  ابناء  أدرك  الى صنعاء، حينها 
من  فقالوا  التغيير  ساحة  على  مــؤامــرة  هناك 
واجبنا ان نمنع دخول تلك القوة لضرب إخواننا 
على  وأوقفوها  اآللــيــات  تلك  طريق  فاعترضوا 
تلك  أن  لتتنبأ  عرافاً  أصبحت  هل   ) األسفلت 
؟  مباشرة  التغيير  ساحة  الــى  متجهة  الــقــوات 
ثم من أعطاكم الحق في منع وحدات الجيش 
ألم  ؟  سلميه  ثورة  أنها  تقولوا  الم  التحرك،  من 

تدعوا أن الحرس هو من هاجمكم ؟ ماذا كنتم 
تنتظرون منهم بعد حصاركم لهم ؟ قبائل تحاصر 
أن  الجيش  من  وينتظر  المسلحة  بالقوة  جيشاً 
يواجههم بطريقة سلمية ! عجيب أمركم يا هذا، 
وما هذا التناقض في كالمك فمن ناحية تطالب 
الناحية  ومــن  مناطقكم  مــن  الــحــرس  بــإخــراج 
األخرى تمنعونهم من الخروج، حمايتكم لساحة 
التغيير عذر أقبح من ذنب، فكما نعلم أن في 
الجمهوري  الحرس  من  الجنود  االف  صنعاء 
والذين  والداخلية  والنجدة  المركزي  واالمــن 
ــرة الــرئــيــس الــســابــق ولـــم يكن  كــانــوا تــحــت امـ
ولو  أرحــب،  في  التي  الحرس  الوية  الى  بحاجة 
أراد اقتحام الساحة القتحمها خالل دقائق وما 
التي  العالية  البشرية  الكلفة  منعه من ذلك هو 
بعد  خصوصاً  االقتحام،  هــذا  بها  يتسبب  قد 
والدولية  واإلقليمية  المحلية  الموازين  انقالب 

بعد جمعة الكرامة.

الحقيقة التي غابت عن أبناء أرحب البسطاء 
علي  بتوجيهات  يأتمر  كــان  الحنق  منصور  أن 
الفرقة  بين  الــقــوة  لــفــارق  وحــســابــاتــه  محسن 
الى فتح جبهات قتال للحرس  والحرس، فعمد 
في أكثر من مكان ليأمن على فرقته في صنعاء، 
العليين  ــرام  إجــ ضحية  ارحـــب  ســكــان  وكـــان 
وحربهم، وما منصور الحنق اال أحد األدوات في 
تلك الحرب القذرة التي قتل وجرح فيها المئات 
بهم،  المغرر  الجنود  و  األبرياء  أرحب  ابناء  من 
ورائه  ومن  الحنق  قــوة،  وال  لهم  حول  ال  الذين 
محسن جعلوا المعركة دفاعاً عن ساحة التغيير 
التي تبعد عشرات الكيلومترات، وصالح جعلها 
فال  لسنوات،  زورهــا  التي  الشرعية  عن  دفاعاً 

محسن مع الثورة وال صالح مع الشرعية.
ليبيا  فــي  الزنتان  فــي  وكــأنــه  الحنق  تحدث 
مأرب  خط  على  الموجود  )الطريق  قــال  حيث 
بسيطرة  مــعــتــرفــاً   ) الـــثـــوار  عــلــيــه  والــمــســيــطــر 
ــواراً،  ث ويسميهم  مــأرب  طريق  على  ميلشياته 
يقود  اإلصـــالح  عــن حــزب  نــواب  عضو مجلس 
مليشيات ليقطع بها الطريق ويرفض توجيهات 
وحدات  انسحاب  مشترطاً  العسكرية  اللجنة 
للجيش الرسمي من بعض المناطق، وفي نفس 
الحوار  ويرفض  الحوثيين  على  يتهجم  المقابلة 
معهم متذرعاً بحملهم للسالح وكأنه ومليشياته 

للحرس  قتالهم  فــي  واألزهــــار  ــورد  الـ يحملون 
وقطعهم للطريق، فعاًل شر البلية ما يضحك.

حاول الحنق اقناع القارئ أن أرحب وبسبب 
تعرضت  التغيير  ساحة  الى  شبابها  بعض  نزول 
أن  متناسياً  الجمهوري،  الحرس  من  للهجوم 
المديريات األخرى كانوا في  الكثير من شباب 
الساحة ولم تتعرض مناطقهم لهجوم من ألوية 
تلك  بين  الفارق  فما  فيها،  المتمركزة  الحرس 
المناطق وأرحب يا ترى ؟ الفرق أن تلك المناطق 
ال يوجد بها مثل منصور الحنق من يجر منطقته 
الى حرب ال ناقة لهم فيها وال جمل، حرب على 
السلطة والمال، وليست دفاعاً عن الشرعية أو 

الثورة.
أما   (  : قال  طالبانيته  الحنق عن  من  وتعبيراً 
المنطقة،  فــي  وتــمــددهــم  للحوثيين  بالنسبة 
فنعتبرهم خطراً وإنهم جماعة لن تخدم اليمن، 
لن  أرحـــب  واالشـــكـــاالت،  الفتن  تثير  جماعة 
الحوثيين  وكأن   ) للحوثيين  خصبة  أرضــاً  تكون 
حزبه  عــام  أمين  ن  متناسياً  آخــر،  كوكب  من 
داعياً  صعده  الــى  ذهــب  اآلنسي  عبدالوهاب 
تبادل  ذلــك  تــرى  يــا  فهل  لــلــحــوار،  الحوثيين 
الحوثيين  يدعوا  طرف  ؟  اإلصــالح  داخل  أدوار 
للحوار وآخر يعلن الحرب عليهم، أم أن الحنق 
يتبع جناحاً آخر ؟ كان يفترض أن يقول الحنق 

قناعاتهم  نشروا  طالما  الحوثيين  نحترم  نحن 
وحرب  السالم  على  ليشجع  السلمية،  بالطرق 
أعطاه  من  ثم  واإلقصاء،  المنع  ال حرب  األفكار 
الحق ليتكلم باسم أرحب ويحجر على عقولهم 
فيها  أرحــب  شيئاً،  يفقهون  ال  أطــفــاالً  وكأنهم 
يؤمن  ان  فيها  مــواطــن  أي  حــق  ومــن  حوثيين 
بأفكارهم، ثم ما هذا الخواء الفكري الذي وصل 
اليه اإلصالح بحيث لم يعد قادراً على مواجهة 
يثبت  الحنق  والحرب، كالم  بالمنع  اال  األفكار 
ندافع  نحن   ( الشهيرة  الحوثيين  عبارة  صحة 
عن انفسنا ( فالحرب في كتاف وعاهم وغيرها 
هي نتاج لمثل أفكار الحنق، فكلما اقتنع بعض 
أبناء تلك المناطق بأفكار الحوثيين اعتبروا ذلك 

تمدداً مبررين مهاجمتهم.
لجنة  يشكلوا  أن  ــب  أرحـ ــنــاء  أب مــن  أتــمــنــى 
حيادهم  المعروف  أرحــب  ومشايخ  اعيان  من 
ونزاهتهم وبعدهم عن أطراف الصراع ليحاولوا 
الحنق  فبقاء منصور  أرحب،  لقضية  ايجاد حل 
المشكلة  سيعقد  المشهد  صـــدارة  فــي  وغــيــره 
تعرضوا  التي  المآسي  أرحب  أبناء  يكفي  أكثر، 
لها بسبب جرهم الى معارك الكبار على السلطة 

والمال.

}-| فضل أبو طالب  |-{

الحالم  الثوري  الشبابي  المشروع   بين  الصراع  دخل 
بالدولة المدنية، والمشروع السلطوي العسكري مرحلة 
الساحات  من  بانسحابها  شرعت  فــاألحــزاب  الــصــدام، 
الشباب  بينما  كانت،  كما  النظام  من  جــزءاً  وعــادت 
ثورة  الثورة.  في ساحات  وباقون  ثورتهم  في  مستمرون 
داخل  ومضايقتهم   الشباب  إيــذاء  إلى  تعمد  األحــزاب 
الساحة بشتى الوسائل  بالضرب  والشتم تارة والتهديد 
ويــرد  مــؤخــراً،  بالقوة  المخيمات  وبــنــزع  أخـــرى،   ــارة  ت
الشباب بتصعيد الفعل الثوري وتثيبت اوتاد الخيام.                   
النياشين  وأعــطــوا  الــحــصــانــة،  رفـــض  جمعة  ــوا  ــال ق  
الساحات،  في  باقون  جمعة  رفعوا  للقتلة،  واألوســمــة 
وفي الشارع المقابل جرافاتهم تسوي خيام المعتصمين 
باألرض، هتفوا كثيراً بأن الساحات بيت لهم وهاهم اآلن 

يتركونها.
هنا  الساحات ووضع حاجز  تقسيم  اليوم    جديدهم 

وفتح مكان هناك
وكأن لسان حال الثوار ما عبر عنه البردوني بقوله:

معاً بدأنا ورددنا الشعار معاً
يموت من خان أو وااله أو جارى

كنا كعقٍد ولكن لم يجد عنقاً
صرنا جناحين لكن أينا طار

ثرتم وثرنا فلما نلتُم وطراً
هدأتُم وسهرنا نحن ثوارا

أردتُم أن تناموا مرتوين كما
شئنا نبيت عطاشى نرضع النارا

لما   وفهماً  وإدراكــاً  وعياً  أكثر  اليوم  اليمنى   الشعب 
الــيــوم الشعب اليمني عــرف مــن هــو مع  ــدور حــولــه،  ي
القريب  باألمس  كانت  التي  األطــراف  الفاسد؟  النظام 
جزءاً من النظام هي من اتضح للجميع يوم التوقيع على 
المبادرة أنها هي التي كانت تتقارب مع النظام، وتجلت 
أكثر يوم تقاسم الوزارات، اليوم الثورة أفرزت مكونات 
الفعال،  الميداني  حضورها  لها  وفاعلة  حقيقية  ثورية  
الثورة؛  مشوار  مواصلة  سوى  للشعب  خيار  ال  أن  كما 
واستحكام  والهوان  الذل  إال  يكون  لن  البديل عنها  ألن 
الماضي،  فــي  كــان  مما  بــأســوأ  واالستعباد  االستعمار 
وبتكاتف وتنسيق القوى الحرة  وبثبات وصبر وصمود 
التآمرية على  الشباب األحرار ستفشل كل المخططات 
الثورة، وهم الرهان الحقيقي على تحقيق أهداف الثورة 
واجهوا  الذين  والشباب  الــوراء،  إلى  يعود  لن  فالتاريخ 
الغدر  وقــوى  البطش  جبروت  أمــام  وصمدوا  الرصاص 
يسقط  حتى  التصعيد  ومواصلة  الصمود  على  قــادرون 
أو نموت شهداء،  عرش الطغيان، فإما أن نعيش أحراراً 
إال  الظالمين  مع  والحياة  ســعــادة،  إال  الموت  نــرى  وال 
الحرية ألكثر  المرابطين في ميادين  إن األحرار  شقاوة، 
وعزائماً  الحديد،  من  أقــوى  أعصاباً  يمتلكون  عــام   من 
أمضى من القدر، واألولى للنظام المتهالك أن يدرك أن 
تسونامي  إلى  يتحول  قد  الهادئ  البشري  الطوفان  هذا 
إلى  تتسابق  كانت  التي  الشبابية  والــمــوجــات  آســيــا، 
ــزاالً  زل ستكون  والمجنزرات  الــرصــاص  وتــهــزم  الــمــوت 
فــإرادة الشعوب ال بد أن  مدمراً من حيث ال يشعرون. 

تنتصر، والحق سيزهق الباطل حتًما.

والتقيت،  إلى صعده،  بزيارتي  تعالى   الله  وفقني  أن  بعد 
بنفسي  وسمعت  ورأيت  صعده،  وبنات  نساء  على  وتعرفت 
ما قدمت المرأة في صعده في ثورتهم الجهادية ضد الظلم 
واالستبداد المتجلية في حروب صعده الست ثورة حقيقية 
شارك فيها الصغير والكبير من نساء  ورجال،و كانت األساس 
في  رائعاً  نموذجاً  قدمت  فقد  المرأة  أما  المسلوبة.   لثورتنا 
ثورة  في  األساسي  النموذج  كانت  بل  الجهادية  المرأة  دور 
الخروج على الظالم المستبد فقد كانت   تدفع بذويها من 
تعلم   واالستبداد،وهي  الظلم  ضد  للجهاد  زوج  و  وابــن  أب 
أنه قد ال يعود إليها مرة أخرى لما ترى وتسمع من هجمات 
حتى   بل  والطفل   العجوز  ترحم   ال  المستبد  يشنها  شرسة 
الشجر والحجر  وليس هذا فحسب  بل  تسهر الليالي لتعد 
الكعك والخبز على  ضوء القمر والفرن لكي تقي نفسها   شر 
ما تشنه  الطائرات  التي ال تخلو من   سماء صعدة، وكانت 
متعددة   مناطق  إلى  والخبز  الكعك  من  أعــدت  بما  تذهب 
رغم المعاناة الشديدة التي تواجهها.  أما البعض اآلخر منهن 
لهم  الكافية  العناية  ويقدمن   الجرحى  باستقبال  يقمن  فقد 
على الرغم انهن لم يتعلمن الطب في جامعات  بل من خالل 
ما  لكثرة   الــحــروب    في  اكتسبناها  وخبرة  بسيطة  دورات 
ُينقل إليهن من الجرحى معظمهم من النساء واألطفال..  تنام 
نامت وتصحو على مناظر مؤلمة جبال  إن  القليل  الليل  من 
ملتهبة  بالنيران وأرض محترقة.  يأتيها  خبر استشهاد ولدها 
وزوجها وكأن شيء لم يحدث بل هي تتمنى الشهادة  فقد 

تحدثت مع أم لثالثة شهدا فسألتها عن موقفها عندما تلقت 
كانت  بينهم  الزمنية  الفترة  أن  خاصة  استشهادهم   خبر 
حتى  أسبوع  مر  ثم  األول   باستشهاد  أخبروها  فقد  قريبة 
وصلت جثته وفي نفس اليوم جاءها خبر استشهاد الثاني  أما 
الثالث فكان بعدهم بشهرين  قالت: لم يحدث لي شيء بل 
حمدُت الله وشكرته ولو عندي غيرهم لقدمتهم  فه\ا واجبنا 
جميعاً أن نقف ضد اعداء الله والمستبدين حتى نخذلهم و 
ال يتحقق هذا إال بتضحيات سواء  بالمال أو الولد أو النفس  
ألننا هكذا تعلمنا من هدي القرآن الذي نعتبره أكبر وأقوى 

سالح في وجه العدو أكبر من  السالح  الذي قتل أوالدي. 
الموجود  الدمار  يرى  أو  القتل  جرائم  منهم  يسمع  فالذي 
أمام عينيه يتساءل ما الذي جعلهم جميعاً أن يتحملوا هذا 
اإلجرام  بل وينتصروا عليه  لوجد أن قوة اإليمان بالله، و قوة 
انتصارهم.  في  األساس  بالله  القوية،والثقة  العقيدة،واإلرادة 
أم  في  رأيــت  ما  فيهن  ــُت  رأي فقد   وبنات صعده  نساء  أمــا 
نساء  و  الكبرى  وزينب  الزهراء  وفاطمة  خديجة  المؤمنين 
بالله  وقد  كربالء لما يحملن من الصبر والشجاعة  والثقة  
الوقوف ضد  التضحيات  في   أثبتن ذلــك   فيما قدمن من 
قد  أنهن  الرغم  فعلى  النصر.   والمستبدين  حتى  الظالمين 
فما  الثوري  يتوقفن عن نشاطهن  لم  أنهن  إال  الكثير،  قدمن 
زلن يشاركَن في الثورة السلمية لما يقدمن من المهرجانات 
الثورية قائالت أنها  دعماً إلخوانهن الثائرين  في المحافظات 
األخرى  وتحقيقا ألهداف   الثورة  قائالت  ال النتهاك السيادة 
اليمنية.ال لتضييع حقوق الشهداء والجرحى  .  يحملن ثقافة 
عالية  ثقافة نعجز عن تقديمها فمدارسهن  تزدحم  بطالبة 
فلو قدمنا  أبناء وطنهن   تجاه  يقدمن من مجهود  لما  العلم 
جميعنا مثلما يقدمن  لعبرنا  باليمن إلى بر األمان.                                                                            

نـــــســـــاء صـــــــعـــــــدة.. وصـــــمـــــودهـــــا فــــــي الــــــحــــــروب!

ــســاحــة الــمــســتــبــاحــة ال

 أهداف الثورة لم تحقق بعد!!!!

صراع الثورة 

}-| علي البخيتي  |-{

أرحب ضحية علي محسن والحنق!

أمــور  انكشفت  الــثــورة  عمر   مــن  عــام  مــن  أكثر  بعد 
تتضح  أو  تنكشف  أن  لها  يكن  لــم  مــالمــح  واتــضــحــت 
من  ولعل  الساحة،،  هذه  بها  مرت  التي  األحــداث  لوال 
التي  األقنعة  تلك  وانكشفت  سقطت  التي  األقنعة  أبرز 
تلبست الثورة ونادت باسمها وأدعت حمايتها وإلى أن 
على  تضغط  بــدأت  مرادها  ونالت  مبتغاها  إلى  وصلت 
االعتصامات  وفض  الساحات  إلخالء  الحقيقيين  الثوار 
تلك  رأس  وعلى  أهــدافــهــا..  حققت  الــثــورة  أن  بحجة 
األهداف إسقاط علي عبدالله صالح وثم تقاسم كراسي 
السلطة الجديدة.. غير أن تلك الضغوطات والممارسات 
لم تلق صدى عند هؤالء الثوار الذين يؤكدون أن أهداف 
الثورة اليمنية لم تتحقق بعد فنظام علي صالح ما زال 
سبق  مما  أكثر  شرعية  اكتسب  قد  يكن  لم  إن  باقياً. 

ويتساءل هؤالء الثوار هل تحققت الدولة المدنية التي 
المحاكم  إلغاء  تم  ؟  منها  جــزءاً  األقل  على  أو  بها  تحلم 

االستثنائية والسجون الخاصة ؟
الثوار  وإصابة  قتل  في  المتسببين  تمت مالحقة  هل 
في جمعة الكرامة وفي غيرها ؟ أو أنهم بدل ذلك منحوا 

حصانة قد تصل إلى أحفادهم.
أو حتى  والــجــنــوب  تــم حــل قضيتي صــعــدة  ثــم هــل 
الشروع في حلها أم أنه تم اشعال حروب أخرى طائفية 

ومناطقية في مناطق مختلفة من البالد؟
هل تمت إعادة حقوق المواطنين واألراضي المنهوبة 

في الجنوب؟
كذلك هل تمت إعادة المؤسسات العسكرية واألمنية إلى 
الشعب أم تم توزيعها من جديد من منظور طائفية حزبي.

بل  المخجل  مــن  تجعل  الــثــوار  يطرحها  كثيرة  أسئلة 

لمغادرة  عليها  الضغط  عن  فضاًل  مطالبتهم  المعيب  من 

الساحة.

من  يتم  مطية  لتكون  توجد  لــم  والــســاحــات  الــثــورة 

خاللها الوصول إلى غايات وأهداف محددة مسبقاً، كما 

جديدة  ليسبت  الثوار  بحق  تمارس  التي  األساليب  أن 

عليهم،، فقد سبق أن مورس بحقهم ما يجعلهم يفكرون 

ألف مرة في المكوث في الساحات.. إال أن المرارة هنا 

الثورة جاء من  به خاصرة  الذي طعنت  الخنجر  أن  هي 

األيادي التي كانت في يوم من األيام تردد بصوت عالٍ" 

الشعب يريد إسقاط النظام"

}-| هناء العلوي  |-{
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الدكتور طه المتوكل

عشرات اآلالف

بالثورة عن مسارها وأهدافها، فما كانت 
فساد  هناك  وهل  الفساد،  إال ضد  الثورة 
وتجنيد  الجيش  تقاسم  فساد  من  أعظم 
اآلالف باسم الثورة لصالح جهة أو جماعة 
أو  بعينه دون مراعاة ألي شرط  أو حزب 
اعتبار في هذا التجنيد إال الوالء الحزبي 

أو العائلي ؟
 كما حذر البيان من خطورة التقاسم : 

   ونحن من منطلق الشعور بالمسئولية 
منا  وإدراكا  الوطن  يمليه علينا حب  وما 
وصــرف  للجيش  التقاسم  هــذا  لخطورة 
ــب والــتــرقــيــات عــلــى أســـاس الـــوالء  ــرت ال
نحذر  فإننا  والمناطقي  والعائلي  الحزبي 
الذي  األكبر  الخطر  النهج كونه  من هذا 
واستقراره،  وأمنه  اليمن  وحــدة  يتهدد 
فعندما يكون التجنيد على هذا األساس 
بالجيش  فيها  يــزج  التي  الحروب  تكون 
اليمني على نفس األساس حروبا طائفية 
على   94 حـــرب  وإن  مناطقية.  حــزبــيــة 
الوحدة  على  والتي قضت  الجنوب  أبناء 
على  الست  الــحــروب  وكــذلــك  الطوعية 
أنها  قادتها  اعــتــرف  والــتــي  صعدة  أبــنــاء 
كانت ظالمة وعبثية لهي أكبر دليل على 
التجنيد والتقاسم على أساس غير  خطر 
وطني.                                                                                        

ــوار  فـــي مــســيــرة رفــــض  تــقــاســم   ــ ــث ــ  ال
واستغالل الجيش يرسلون رسالة مفادها: 
ما  حكومة  بزعامة  األحــزاب  كانت  إذا 
يسمى بالوفاق قد أعلنت وأكدت بالفعل 
في  ومضت  أنتهى  قد  الساحات  دور  أن 
األحرار  الثوار  هم  فها  عمليا  الخيار  هذا 
سترسم  من  هي  الساحات  بــأن  يؤكدون 

وسيزرع مهما فعلوا.
الدكتور  تطرق  السياسي  الشأن  وفــي 
الموافق  الجمعة  خطبة  فــي  المتوكل 
الساحة  على  يعتمل  ما  الــي  22ـ6ـ2012 
في مصر واليمن في ضوء وصول جماعة 
واالخطاء  الحكم  الي  المسلمين  االخوان 
المست  ان  بمجرد  فيها  وقــعــت  الــتــي 
الي  مشيرا  السلطة،،  اعــتــاب  اقــدامــهــا 
ما  بمجرد  اليمن  في  االصــالح  حــزب  أن 
تلك  نسوا  السلطة  الى  قليال  وصلوا  إن  
الناس  أجل  من  رفعوها  التي  الشعارات 
المواطن  أجــل  ومــن  الشعب  أجــل  ومــن 
فــي اســتــنــســاخ جــلــي ال خــطــاء الــنــظــام 
وافعاله في تقديم الوالءات الحزبية على 

أصحاب الكفاءات واالستحقاق.
واضـــــاف : مــعــنــا بـــاألســـمـــاء فـــي كل 
الوزارات الذين عينتموهم مدراء عموم 
وفـــي أعــلــى الــدرجــات،بــيــنــمــا أصــحــاب  
في  وهــم  يــجــدون وظيفة  ال  الــكــفــاءات 
وانتم  العيش  لقمة  ينتظرون  الساحات 

تفعلون فعل النظام السابق.
نــاصــحــا : اخــرجــوا مــن قمقم  ــوجــه  وت
وانتقلوا  الضيقة  وحزبيتكم  إنتانيتكم 
الي هموم األمة وال تعيشوا حياة الضيق 
صنعوا  قد  الناس  فــان  انفسكم،   داخــل 
بــدايــة  ــي  ف ــم  ــت وان صــنــعــوا  ــا  م بالظلمة 
واحــســبــوا  نفسكم  ال  عــــودوا  الــتــجــربــة، 

للشعب اكمله كل حساب.

    تتمات * تتمات * تتمات

كل الشواهد التي تحيط بالواقع المعاش في 
اليمن تدل على أن األيام الزالت حبلى بالكثير 
من األحداث و المآسي التي يندى لها جبين كل 

شريف في اليمن.
الخليجية  المبادرة  بأن  األيام  لنا  أكدت  لقد 
حاكم  بين  أزمــة  إلنهاء  مشروع  مجرد  تكن  لم 
كانت  ولكنها  ومظلوم  ظالم  بين  وال  ومحكوم 
طريق  خــارطــة  لتكون  لحظة  أول  منذ  مــعــدة 
تصل من خاللها العجلة األمريكية لتهيمن على 
هي  كما  اليمن،تمامآ  أرض  في  الــقــرار  مصانع 
فقاسمها  وفلسطين  العراق  خارطة  مع  الحال 
المشترك هو البدء بإنتاج حكومة مركزية تخضع 
آمالهم  كــل  لهم  وتحقق  إلمــالءآتــهــم  بالكامل 
على  بلد  وضع كل  مع  تتناسب  صفقة  حسب 
اليمن كان أفضل بكثير  الوضع في  أن  إال  حدة 
حصلوا  فقد  لألمريكيين  بالنسبة  غيره  مــن 
على مبتغاهم في عرض خاص وبنصف الثمن 
المهمة  بــأداء هذه  اإلصــالح  قبل حزب  حيث 
الدينية  األخــالق  و  القيم  عن كل  سلخته  التي 
القصور  نصف  هو  بخس  ثمن  مقابل  والوطنية 
أولها  للغاية  صعبة  وبشروط  الكراسي  ونصف 
قبل  ما  إلــى  وإعــادتــه  اليمن  في  الوضع  تهدئة 
على  الــبــاب  فتح  إلــى  باإلضافة  الــثــورة  مرحلة 
مصراعيه أمام التدخالت األمريكية التي بلغت 

منهم حد الوصاية.
يــراه  اليمني  الشعب  ــات  ب مــا  بعينه  وهـــذا 
ــادة حـــزب اإلصـــالح  ــ ــدي ق ــ ويــتــذوقــه عــلــى أي
اللقاء  أحــزاب  بقية  من  به  المحيطة  والرتوش 
الشعب  إقناع  في  فشلوا  أن  فبعد  المشترك، 
أهدافها  كــل  وحققت  إنتهت  قــد  الــثــورة  ــأن  ب
وما تلى ذلك من أعمال مبتذلة فرضتها عليهم 
اإلمداد  إيقاف  ومنها  الخليجية  المبادرة  بنود 
في  البقاء  على  المصرين  الــثــوار  عن  الغذائي 
ورفع  إخالئها  في  الفعلي  البدء  ثم  الساحات 
سنة  من  ألكثر  الثوار  إستضافت  التي  الخيام 
وبضعة أشهر،وأمام الوعي الثوري الذي ظهرت 

ــوار فــقــد دخلت  ــث بــه الــشــريــحــة األكــبــر مــن ال
أنتجتها  هستيرية  حالة  في  المبادرة  حكومة 
الضغوط  عن  بدورها  الناتجة  النفسية  الضغوط 
الوفاء  لسرعة  اإلصــالح  حكومة  على  األمريكية 
المظاهر  كل  على  الفوري  والقضاء  بإلتزاماتها 
ضمن  قد  الدولي  المجتمع  أن  وخاصة  الثورية 
سيرتكبونها  جريمة  ألي  الكاملة  الشرعية  لهم 
في سبيل ذلك العمل وقد تمثل ذلك في القرار 
األممي الذي أدخل اليمن في مادتين عقابيتين 
المبادرة  تنفيذ  بمعرقلي  يصفونهم  مــن  ضــد 
الخليجية هي المادة 41 و 42 وقد تمثل تنفيذها 
في محاظة صعدة على ضرب إقتصادها بإغالق 
في  التصدير  عجلة  أمــام  والبقع  علب  منفذي 
اإلصالح  حكومة  كشرت  التصدير،بينما  موسم 
عن أنيابها في مدينة المنصورة بمحافظة عدن 
بتقرير  المطالب  الجنوبي  الحراك  شباب  أمام 
وارتكبت  دمــه  سفك  يبيح  ال  الـــذي  المصير 
صور  وأبــشــع  الــجــرائــم  أبشع  ترتكب  ومــازالــت 
ما  بكل  الــحــريــات  ومــصــادرة  والتسلط  القمع 
أنواع األسلحة بشكل  أوتوا من قوة واستخدموا 
مباشر موجه إلى رؤوس الشباب وصدورهم إما 
فوق  انتشروا  الذين  بالقناصة  وإمــا  بالمواجهة 
اإلعتصام  بساحة  المحيطة  البنايات  أســطــح 
الــجــمــيــع صـــور جثامين  تــابــع  األســـى  بــبــالــغ  و 
شهداء  عشرة  إلى  عددهم  بلغ  الذين  الشهداء 
تقريبآ في أسبوع واحد في جريمة التي ال تقل 
و  الكرامة  جمعة  جريمة  عن  بشاعة  وال  شناعة 
الرئيس  عهد  في  تمت  التي  تعز  محرقة شباب 
المخلوع بل هي أشد وأقبح وأقذر ألنها ترتكب 
يعتبرون  باألمس  وبأيدي من كانوا  الثورة  بإسم 
أنفسهم من الثوار ويأكلون مع الضحايا من وعاء 

واحد وفي ساحة ثورية واحدة.
المنصورة  مدينة  أبناء  مع  نتضامن  كنا  وإن 
الحكومة  هذه  أمــام  بقوة  الوقوف  إلى  وندعوا 
وتشهر  للحوار  بالدعوة  يــدآ  تمد  التي  الزائفة 
األمــر  أن  أخــشــى  فــإنــي  األخـــرى  باليد  الــســالح 
المنصورة  أبــنــاء  قمع  مسألة  عند  يتوقف  لــن 
وعدن بحجة عرقلة المبادرة فقط بل أعتقد أن 

السفارة  بين  بالتوافق  تحاك  أكبر  مؤامرة  هناك 
أبناء  حركة  لقمع  اإلصــالح  وحكومة  األمريكية 
الجنوب أوآل وللمحافظة على مغانم اإلصالحيين 
أوسع  أمريكي  تدخل  ولتشريع  ثانيآ  عــدن  في 
أنه  التوجس  يثير  فالذي  سابقآ،  عليه  مما كان 
بتنظيم  يسمى  ما  على  اإلنتصار  زعمهم  وبعد 
أيــام  ثالثة  وبعد  زنجبار  و  جعار  فــي  القاعدة 
فقط من إنسحاب مقاتلي القاعدة أعلن الجيش 
أبين  مــن  عسكرية  مــواقــع  ثالثة  إنسحاب  عــن 
الملتهبة وتوجهت إلى محافظة عدن بينما في 
محافظة صعدة الزالت بعض المواقع العسكرية 
من  الــرغــم  على  اآلن  إلــى  أماكنها  فــي  مرابطة 
أيام  ثالثة  وليس  سنوات  ثالث  من  أكثر  مــرور 
أعلنت  ذلك  السادسة،وبعد  الحرب  نهاية  على 
بعض وسائل اإلعالم عن رصد أشخاص يقومون 
المنصورة  مدينة  في  القاعدة  لتنظيم  بالترويج 
وأحياء عدنية أخرى،والذي يبدو وال نرجوه هو 
أن حكومة النفاق ومن ورائها السفارة األمريكية 
من  جديد  فصل  لتدشين  الساحة  اآلن  يهيئون 
عدن  في  ولكن  القاعدة  على  الحرب  مسرحية 
ألحد  ينبغي  ال  كبير  خطر  ــذا  وهـ الــمــرة  هــذه 
وسيطرة  كأبين  ليست  عــدن  ألن  عنه  التغافل 
الجنوب،واألغرب  إحتالل  تعني  عليها  أمريكا 
المنحازة  أن بعض وسائل اإلعالم  من ذلك كله 
بالتزامن مع  العميلة تروج اآلن  الوفاق  لحكومة 
ما يحاك ألبناء الجنوب من مكائد وما يتعرضون 
له من أخطار لحمالت منظمة ضد حمل وحيازة 
الــســالح فــي محافظة عــدن فــي الــوقــت الــذي 
وال  المختلفة  األسلحة  بأنواع  يذبحون  يرونهم 
إستخدامهم  القتلة  على  ينكر  من  منهم  نسمع 

لذلك السالح ضد المواطنين العزل.
على  تحتم  فــهــي  والــمــســؤلــيــة  الــواجــب  أمـــا 
في  يساعد  أن  ووطــنــه  بدينه  يعتز  يمني  كــل 
إفساد  في  التمادي  عن  اإلصــالح  حكومة  منع 
نعلي  منبرآ  لنا  بالنسبة  المنصورة  اليمن،ولتكن 

به صوت الحق وراية النصر.

السخافة والسقوط هي جرائمكم في العالم االسالمي ودعمكم  إلسرائيل  وانتهاك سيادة اليمن 

المنصورة..مكائد تحاك وحقوق تمتهن

ردا على تصريحات السفير األمريكي،،   الناطق  الرسمي للمكتب اإلعالمي للسيد عبد الملك:

حــصــلــت قــنــاة الــمــســيــرة عــلــى صـــور خاصة 
جنود   وصــول  عــن  والــصــورة  بالصوت  تكشف 
بمحافظة  الــصــلــيــف  مــيــنــاء  ــى  إلـ أمــريــكــيــيــن 
الـــحـــديـــدة  يــتــجــولــون بــســالحــهــم وعــتــادهــم 
ساحل  على  اليمنية   األراضـــي  فــي  العسكري 

البحر األحمر بمحافظة الحديدة.
األمريكي  المارينز  عناصر  أظــهــرت  الــصــور 
أثناء  بعضهم  مع  ويتحدثون  بحرية  يتجولون 
المسيرة  قناة  وكانت  العسكري،  عتادهم  نقل 
الناطق  مــع   ماعرضته  خلفيات  على  وقفت 
الملك  عبد  للسيد  اإلعالمي  للمكتب  الرسمي 
الثورية  التوعية  السالم  عبد  محمد  الحوثي 

تعيد نشر الحوار ألهميته.
مبطن  تهديد  في  األمريكي  السفير  القناة: 
التي   الــشــعــارات  بــأن  فــي صنعاء  الــيــوم  يقول 
صالحكم،  في  ليست  وآخـــرون  أنتم  ترفعونها 
هذا  على  تعليقكم  ما  الــوطــن..  صالح  في  وال 

الموقف؟  
  الناطق الرسمي/  حقيقة هذا أمر مؤسف 

أن يقوم سفير أجنبي في بلدنا  ليطلق مثل هذه 
بسبب   اليمني  للشعب  المبطنة  التهديدات 
يؤكد  السافرة، هذا  ته  لتدخال  الرافضة  مواقفه 
من  الغضب   وأهمية  الشعار   فاعلية  حقيقة 
التدخل العدواني االمريكي، ويؤكد أن الحروب 
الست التي شنت علينا كانت أمريكية بامتياز 
بدر  الــســيــد/ حسين  ذلــك  عــن  تــحــدث   كما 
ونحن  ــى،    االولـ الحرب  أثناء  الحوثي   الدين 
من هنا  نؤكد ونذكر ما يسمي بحكومة الوفاق 
عن دورها، ماذا اصبح لها من دور؟  فالسفير 
العلني    النشاط  الى  السري   نشاطه  من  خرج 
حيث زار زنجبار  وأطلع عن كثب على وضعها، 
ويدعو  يــحــذر  صحفيا   مؤتمر  يعقد  ــيــوم  وال
ويوجه ويهدد،  فماذا بقي  لكم من دور لتلعبوه  
لحماية  الشعب اليمني؟  اما السفير االمريكي 
وبعض  الحكومة  لكم   رضخت  وإن  له  فنقول 
اليمني   السياسية األخرى فالشعب   األطــراف  
لن يرضخ  او يقبل،   وهو اليوم يثور  ويوقع على 
حملة مليونية وسيوقع  وسيستمر في النضال 

ولن  التدخالت   هذه  أمام  وسيضج  السلمي،  
يقبل باستعماركم  وتدخالتكم مهما عملتم، وال 
الوعيد أن    يجدي في سلب  أو  الوعد  يمكن 

الشعب اليمي حريته وكرامته واستقالله 
الشعارات  السفير االمريكي  وصف  القناة:  
ما هو  بأنها  مضحكة وسخيفة   ترفعونها  التي 

موقفكم تجاه هذه التصريحات ؟ 
فهو  تناقض   هــذا  اوال  الــرســمــي/    الناطق 
واضــحــا   في مؤتمره   يهدد  كما كــان  عندما  
ليس من مصلحة  هذه  إنه   ويقول:  الصحفي 
الــمــنــاطــق أن تــتــحــرك لــمــنــاهــضــة  الــمــشــروع 
يقول  هنا  وهــو  الشعار،   هــذا  رفــع  و  االمريكي 
الشعار   أن  نؤكد  هنا  سخيفة،،ونحن   أنــهــا   
الحرية  ادعاء  وأن  جدا،   مؤثرا  بات  المعروف 
أســاس  ال  سخيف  ادعـــاء  بــات  والديمقراطية 
االمريكية   المتحدة  والواليات  الصحة،  من  له 
للحرية  ــيـــة  راعـ نــفــســهــا   تــقــدم  أن  تـــحـــاول 
والديمقراطية في العالم،  واال فلماذا ينزعجون 
ونعتبر  بحتة،  سلمية  بطريقة  يقدم  شعار  من 

العالم  أن السخافة والسقوط هي جرائمهم في 
سيادة   وانتهاك  ودعمهم  إلسرائيل   االسالمي 
العربية،،  السخافة  البلدان  اليمن والكثير من 
هو  هذا  بتوليهم  القبول  بحكمهم   القبول  هو 
السفير  يتخذ  ان  الطبيعي  ومــن  السخيف،  
االمريكي من  الشعار هذا الموقف، و هو أيضا 

متناقض فيه
عن  أعــرب  اليوم  االمريكي  السفير  القناة: 
قلقه من التدخالت اإليرانية في اليمن   كيف 

تقرؤون ذلك ؟ 
 الناطق الرسمي/   اواًل ال ننسي  أن السفير 
هذا  في  له  تصريح  اول  ليس  وهــذا  االمريكي  
نعتبرها  محلية  أطــراف  وهناك  بل  الموضوع  
مــتــورطــة أو  مــتــســاهــلــة فـــي تــمــريــر الــنــشــاط 
األمريكي،  وهم دائما يحاولون ان يقدموا أمام 
هــذا النشاط الــذي بــات يحرج هــؤالء االطــراف  
أين  الــشــعــب،   أمــام  يحرجهم  بــات  السياسية 
هناك  ان  يقدموا  ان  يــحــاولــون   فهم  موقفهم 
تدخال إيرانيا  مزعوما،  نحن من حيث المبدئ 

نرفض  جملة وتفصيال أن يأتي السفير االمريكي 
اجنبي   تدخل  أي  من  اليمني  الشعب  ليحذر  
ــال  اول مــن يــتــدخــل فــي الــشــؤون  ألنـــه هــو أصـ
مما  ايــران  اين  نتسأل  ان  لنا  ثم  ومن  اليمنية،  
طائراتها  هل  اليمن؟   في  اليوم  امريكا  تعمله 
تقتل  إيــران  طائرات   ؟هل  أجوائنا  فوق  تحلق  
ابنائنا ؟  هل سفير ايران في صنعاء يزور جبهات  
يعقد  هــو  وهــل  وينهي؟  ويــأمــر  ويــوجــه  القتال 

مؤتمرات صحفية ليحذر الشعب اليمني؟! 
بل   ــرز  االب هو  اليمن   في  االمريكي  التدخل 
على مستوى سفراء دول اخرى  ولذلك الحديث 
على ايران هو شماعة هو  تضليل هو ذر الرماد 
في العيون لكي ال يتنبأ الشعب اليمني لتدخل 
الدماء   إثره  من  تسقط  بات   وملموس  حقيقي 
وتنتهك الحرمات  والظاهر اليوم ان السفير هو 
هناك  ان  اعتقد  وال  اليمن  في  الفعلي  الحاكم 
سفير  قد تحرك كما تحرك السفير االمريكي في 

اليمن في هذه المرحلة. 

محاصرة  طالت  وإن  المستقبل  آفاق 
من  المختلفة  بــســيــاســاتــه  لــهــا  الــنــظــام 
للمنافذ  وإغالق  وتهديد  وتخوين  إقصاء 
الحدودية في وجه أبناء هذا الشعب فقط

}-| أبوعلي العزي  |-{



أردتم ثورة بمقاسكم أنتم وأردناها ثورة بمقاس 
بأشخاص  شخص  استبدال  أردتم  اليمن كامال، 
رموز  تغيير  أردتــم  بكامله  نظام  إسقاط  وأردن 
األمن القومي والسياسي برموز بمخلفات حزبية 

وأردنا الغاء هذين الجهازين المعنيين.
عليهم  لالتكاء  وجرحى  شهداء  سقوط  أردتم 
ثــورة  ــاهــا  وأردن السياسية..  مواقفكم  لتقوية 

الثوار  هــؤالء  دمــاء  من  وألقها  روحها  تستمد 
أردتــم  والمظلومين..  الجرحى  أولئك  وأنــات 
ومناوشاتكم  العبثية  بحروبكم  األوراق  خلط 
وصعدة  وأبــيــن  وعـــدن  صنعاء  فــي  العسكرية 

وحجة وغيرها.
وأردناها ثورة.

العابثين  أيــدي  تحت  من  البساط  تسحب 

لبس  ــم  أردت الوطن  هــذا  بدماء  والمتاجرين 
عباءة الثورة وادعاء حمايتها.

مستقبلية  سياسية  أدوار  للعب  تمهيداً 
الخالق عز  ثــورة محمية من  وأردنــاهــا  قــذرة 
على  وعزمهم  الــثــوار  بـــإرادة  ومحصنة  وجــل 
أردتموها  والــفــســاد..  الــبــؤس  شجرة  اقــتــالع 
دولة مدنية من منظوركم دولة تكونون أنتم 

محورها وأساسها وأردناها دولة مدنية تقوم 
على أساس العدالة والمساواة والمواطنة.

أردنا  وما  أردتــم  ما  شاسع  بدن  انتهاك  إن 
ــي الــســاحــات  ــم يـــرق لــكــم بــقــاؤنــا ف ــهــذا ل ول
وتعالى  سبحانه  الله  يقول  ثورتنا..  واستمرار 
ال  بــرزخ  يلتقيان..بينهما  البحرين  مــرج   "

يبقيان"

قــراري أنــِت  المليــون  حملــة  يــا 
لخنوعنــا ال  ال..مليــون  ألــف  ال.. 
حياتنــا شــؤون  مــن  أمــٍر  أي  فــي 
ِك خاســًئا ــذي قــد راَم َصــدَّ خــاَب ال
والويــُل فــي الدنيا وفي األخــرى لَِمْن
َنــا لَِعُدوِّ بوالئهــم  وتمســكوا 
أيقظــي ــا  هيَّ المليــون  ياحملــة 
قــادٌم حتًمــا  لإلســالِم  فالعــزُّ 

األحــراِر  مــع  صوتــي  فلترفعــي 
الكفــاِر  لتدخــِل  »ال«  مليــار 
جــاري  وقــت  كل  فــي  وبالدنــا 
لألنصــاِر  اللــه  عنــد  فالنصــُر 
خانــوا الشــعوب ولــم يخافــوا البــاري 
والمختــاِر اللــِه  شــرِع  وعــدوِّ 
األمصــاِر  صرخــِة  حملــِة  مليــوَن 
الغــداِر  الخائــِن  أنــِف  رغــم  عــن 

على خلفية توسع انتشار شعار )الله اكبر الموت 
ـ  اليهود  على  اللعنة  إلســرائــيــل  الــمــوت  ألمريكا 
النصر لإلسالم( في أوساط اليمنيين على مستويي 
المليونية  الحملة  خــالل  من  والجغرافيا  الوعي 
لرفض التدخالت األمريكية في اليمن وقع السفير 
مبتدئو  فيه  يقع  ال  تناقض  في  اليوم  االمريكي 
وحــاول  الشعار  مــن  سخر  فبينما  الدبلوماسية، 
مباشرة  تــحــذيــراٍت  ــه  وّج فقد  أثـــره،  مــن  التقليل 
قائال  فيها،  ُيرفع  التي  والمناطق  الشعار  ألصحاب 

إن ترديد الشعار لن يكون في مصلحتهم !!!..
السيد حسين  لكم كالَم  أقدم  المناسبة  وبهذه 
تأثير  عن  عليه  الله  رضــوان  الحوثي  الدين  بــدر 
الشعار على السفير األمريكي في اليمن عام قبيل 

نهاية العام 2002م:
الــمــوت  اكــبــر  ــلــه  )ال إن شــعــار  الــقــول  يمكن  ال 
ـ  اليهود  على  اللعنة  إلســرائــيــل  الــمــوت  ألمريكا 
النصر لإلسالم( عمل ال يؤثر، فقد أثبت لك السفير 
األمريكي، الذي يمثل أمريكا أنه مؤثر، ما هو أثبت 
أنه مؤثر؟ إذا ما أنت فاهم ما هو تأثيره، فيكفيك 
أقل شيء أنه أبرز أن هذا الشخص الذي يعتبر من 
ونراها  تسمع،  وأهدافها  ولها خطط  معادية،  دولة 
انزعجوا  أنهم  يكفي  التلفزيون،  شاشة  على  تعمل 
ألن  صالح؛  عمل  فهو  إذاً  له،  وأنهم كارهين  منه، 
الله يقول: }َوالَ َيَنالُوَن ِمْن َعُدوٍّ نَّْياًل ِإالَّ ُكِتَب لَُهم ِبِه 
َعَمٌل َصالٌِح{)التوبة: 120( ينالون منه أي نيل، أي 

تأثير على العدو، هذا ما يتعلق بالشعار.
* * *

حتى الشهر الماضي حين جاء السفير األمريكي 

حركة  معه  قد  المحافظ  وإذا  بعدها  صعدة،  إلى 
ــزلــت بــمــجــمــوعــة أشــخــاص  ــيــة، تــوجــيــهــات ن ــان ث
بعض  وأرســـل  الشعار،  كتبوا  ألنهم  يسجنوهم؛ 
ما  أماكنه،  في  ويخدشوه  الشعار  يقلعوا  الجنود 
هذا يعتبر عمل سيئ؟ عمل سيئ، يعني عمل غير 
اليمن يحاول  إنسان عربي مسلم في  إنه  طبيعي، 
األمريكيين،  مشاعر  تجرح  كلمة  أي  يحارب  أن 
يحارب الكالم فقط، الكالم ضد أعداء الله، كيف 

لو قد انطلق الناس عملياً!.
* * *

والسفير  ــكــي،  األمــري السفير  يــخــرج  فعندما 
الخارجية  وزارة  من  اٌختير  نفسه  هــذا  األمريكي 
األمريكية اختيار خاص لليمن، هو شخص من كانوا 
يقولون أنه متخصص في موضوع مكافحة إرهاب، 
وفي هذا الموضوع الذي نراهم اآلن يتحركوا فيه، 
السفير هذا اختير لليمن، نوعية خاصة. خرج إلى 
هنا انزعج، خالهم يَمّسحوا، خالهم يقّلعوا األوراق، 
أن  خالهم يسجنوا أشخاص.  ما هذا شاهد على 
هذا الشعار مؤثر على األمريكيين؟ وال ما من عملوا 
شيء، ليس مثلما يقول البعض: ما منه شيء، هي 

كلمات ما منها فائدة!
انتهى االقتباس..

* * *
صدقت يا سيد حسين فها هو أثر الشعار يكبر 
السفير األميركي في حيص  يوما بعد يوم، ويوقع 
في  اليمن  في  فالعمالء  وحــده  هو  وليس  بيص.. 

حرٍج شديد بفعل الشعار..
وأنت القائل بهذا الخصوص:

تراه  أثبت عندما مسحوه، عندما  فالشعار هذا 
ممسوح هو يشهد - وهو ممسوح - بماذا؟ أنه مؤثر 
على األمريكيين، عندما تراهم يخدشوه يشهد بأنه 
الوهابيين،  مؤثر على  أيضاً  مؤثر على األمريكيين، 

مؤثر على الوهابيين أيضاً بشكل كبير،
النشاط  هــذا  محاربة  على  بجد  يعملون  اآلن 
هذا  ما  يضاربوا،  وأحياناً  هــذا،  الشعار  ومحاربة 
لهم  محرج  هو  حقيقة،  يفضحهم  هو  فضحهم؟ 
وعلى  مكانتهم  على  جــداً  مؤثر  مــحــرج،  الشعار 
أمامك  الــذي  المطوع  ألن  الــبــالد؛  في  شعبيتهم 
من  وكأنه  لإلسالم،  داعية  وكأنه  يظهر  قليل  قبل 
وكأنه  أمامك  ويظهر  الله،  سبيل  في  المجاهدين 
يطّلع كلمة من  يريد  وإذا هو ال  الله  عدو ألعــداء 

هذا، وإذا هو يعارض بشدة.
لكن هذا الشعار ما بإمكانهم أن يرفعوه، ومحرج 
جداً أن ينتشر، يؤثر على مكانتهم؛ ألنهم أصبحوا 
البالد، يؤثر على مكانتهم،  هم قاعدة عريضة في 
بدعة  يقولوا:  يحاولوا  إال  خيار  معهم  ما  وبالتالي 
من  أيضاً  فهذا  إذاً  نرفعه؟  لماذا  يضجوا  أحياناً، 
نفعنا،  أنه  الشعار  الشعار هذا، من بركات  بركات 
ضج  األمريكي  السفير  هذا  هو  األمريكيين،  أمام 

منه، أمام الوهابيين هم ذوال ضجوا منه.
وألنه أيضاً في نفس الموضوع هذا كشف عدة 
أشياء، ويكفينا من الشعار هذا أنه كشف لنا عدة 
الجندي  اليمني،  الجندي  تجد  ما  فعند  أشياء، 
يــحــاول  أمــريــكــيــة  رغــبــه  لتنفيذ  تــجــده  اليمني 
الله  عن خدش كلمة  يتحاشى  وال  شعار،  يخدش 
أكبر، يخدش الله أكبر، والنصر لإلسالم من أجل 
األمريكيين، هل تتصور بأن هذا ممكن في األخير 

يدافع عنك واالّ يدافع عن دينك، أبداً.
انتهى االقتباس..

* * *
عليك..  الــلــه  رضـــوان  حسين  ســيــدي  صــدقــت 
وكذبت  وعمالئهم،  األمريكان  على  يؤثر  فالشعار 
يا جيرالد فايرستاين فالشعار يقلقك ويخيفك، وإن 

حاولت اظهار العكس..

الثورة  تركوا  قد  نحاورهم..وهم  -كيف 
اليمنية وانشغلوا بسوريا..؟!!  يرجعوا من 

سوريا أوالً..
-كــيــف الـــحـــوار...ونـــحـــن قـــد أصــبــنــا 
الشخصية  وانفصام  النفسي  باالكتئاب 
ــواصــل لــلــكــهــربــاء  ــمــت جــــراء اإلنـــقـــطـــاع ال
ــم هــل يجدي  ــظــالم...ث والــمــكــوث فــي ال

الحوار في الظالم؟!!
مضربين  نحاورهم..والجرحى  -كيف 
عــن الــطــعــام احــتــجــاجــا عــلــى إهــمــالــهــم..
وفــا  ومــؤســســة  "تـــوكـــل"  الــشــيــخــة  بينما 

"يتعامسوا"..؟!!
يدعو  "حــوار"..واإلصــالح  يقولون  -كيف 
لحرب سابعة على صعدة..والحكومة تغلق 
كحرب  السعودية  الحدود  على  منفذين 

إقتصادية على أبناء صعدة؟!!!
-كــيــف الـــحـــوار.. وطــيــلــة اشــهــر وهــم  
يحاربون مايسمى "القاعدة" ثم في االخير 
ناويين  شكلهم  لـــلـــحـــوار..؟!!  يــدعــونــهــم 

يفجروا بالمتحاورين.!!
ومليشياتهم   لــلــحــوار..  يــدعــون  -كيف 
مسيرة..هل  كل  بعد  الثوار  على  تعتدي 

هذه لغة حوار ام لغة )........(؟!!!
إلــى  اذهـــب  ــا كلما  ــ ــوار..وان حــ -كــيــف 
عريض  طويل  بجيش  "اتصابح"  الجامعة 
أني  "...حــتــى  الناجية  "الفرقة  جنود  من 

أشك انني ربما أخطأت الطريق ؟!!
ــعــوا(  ــب ــا )ن ــعــد مـ ــاور.. ب ــحـ ــتـ -كـــيـــف نـ
ــمــنــاصــب  ــى الـــحـــكـــم و اقـــتـــســـمـــوا ال ــ إلـ

والكراسي...؟؟
الشباب.. مع  للحوار  يدعون  -كيف  
مندسين،  يسمونهم  مــن  هــم  والــشــبــاب 

أنــهــم سيصنعون  ــالء؟...أم  ــمـ وعـ وكــفــار، 
ويحاورونهم؟...أنا  عندهم  من  "شبابا" 

شخصيا ال أستبعد ذلك..!!
-كــيــف الـــحـــوار..والـــقـــاتـــل قـــد أعــطــي 

الحصانة..؟!!
-كيف الحوار..وعلى محسن يبسط على 
أراضي الناس وبيوت الله  وال أحد يتكلم 

؟!!
-كــيــف الــحــوار...وابــنــاء الــمــنــصــورة..
ــرر،،وال احــد  ــبـ ــال مـ يــقــمــعــون   كــل يـــوم ب

يتكلم..؟؟
أنفها  تحشر  الــحــوار..وامــريــكــا  -كيف 
شؤوننا..وهم  من  وكبيرة  صغيرة  كل  في 

يطيعون سفيرها وال يعصون له أمرا؟!!
-كيف يريدوننا أن نحاورهم  -وهم اآلن 
صالح  حوار  يرفضون  كانوا  بينما  النظام- 
من  هــذا  أليس  ؟!!  معارضة  كانوا  عندما 
قبيل الكيل بمكيالين ؟!! أم أن الحوار هذه 
المرة فرض عين،و "الحوار من اإليمان" ؟!!

باالحذية..والدموع..ماذا  يدشن  -حوار 
سيثمر؟!!

مذبحة  قبل  الــحــوار  فكرة  كانت  -أيــن 
القاع.. ومجزرة  تعز..  الكرامة..ومحرقة 

وغيرها..؟!!
أبــنــاء أبين قبل أن  يــحــاوروا  لــم  -لــمــاذا 

يدمروا منازلهم..ويسوونها بالتراب ؟!!
-اذا كانوا يريدونا ان نتحاور على اهداف 
)نتبايع( مش  يعني  ومبادئنا..فهذا  ثورتنا 

نتحاور..وهذا مرفوض..
نكمل  بــاخــتــصــار..دعــونــا  ....يـــعـــنـــي 
والتي  اهدافها  نحقق  حتى  بسالم  ثورتنا 
فلول  ــا  ي اســقــاطــكــم  ضمنها  مــن  ســيــكــون 
اخــوانــنــا  راي  وأعـــوانـــه...وعـــلـــى  الــنــظــام 

السوريين.."بال حوار بالبطيخ"

}-| محمد أحمد شرف الدين  |-{

}-  كتب| عبد السالم محمد المأخذي  |-{

}-| هاشم شرف الدين  |-{

}-| ضرار الطيب  |-{

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

"بال حوار بال بطيخ"

• قالوا: طيب قولوا لنا هل قد قتلتم يهوديًّا واحًدا، 
ا كان أو إسرائيلًيا في مسيرتكم الحافلة..؟!!  أمريكيًّ
الموت  ألمريكا..  "الموت  بشعار  تقتلوا  لم  فأنتم 

إلسرائيل" سوى اليمنيين وحسب..!!
ا،  ا واحًدا أو إسرائيليًّ وقلنا: بالفعل.. لم نقتل أمريكيًّ

والسبب بسيط، وأنتم تعرفونه. 
• قالوا:  وما هو هذا السبب البسيط يا عارفين..؟!!
وقلنا:  ألنكم تقاتلون "أنصار الله" نيابًة عن أولئك.
• قالوا: ُهَراء.. ودعواكم باطلة وتفتقُر إلى البرهان.
وقلنا: ال تتعّجلوا فلدينا براهيٌن وليس برهاٌن واحد.
• قالوا: ماذا تنتظرون إًذا..؟!! هاتوا ما عندكم إن 

كنتم فعاًل صادقين.
ــم فــي األصـــل ال تــثــقــون في  ــت ــنــا:  طــالــمــا وأن وقــل
مــصــداقــيــتــنــا، فــســُنــحــاجــجــكــم بــمــن تــثــقــون في 
إحــدى  ولنأخذ  األمــريــكــيــون،  وهــم  مصداقيتهم، 
التي سّرَبها موقع "ويكيلكس" ونشرها بعد  الوثائق 
اليمني  الرئيس  رسالة  وهي  اليمنية،  الثورة  قيام 
السابق إلى الرئيس األمريكي السابق "جورج بوش" 
طلَب  حيث  العزيز؛  بالصديق  فيها  وصفُه  والــذي 
فيها دعم اليمن بأسلحة متنوعة تضمنتها رسالته 
وإال فبمبلغ مالي ذكَر قيمتُه؛ سواء أكان هذا الدعم 
المنطقة،  في  حلفائها  عبر  أم  مباشرًة،  أمريكا  من 
السعودية  الرئيس-  تعبير  –حسب  بالذكر  وأُخــصُّ 

واإلمارات؛ وذلك لمواجهة الحوثيين.
أن  على  فيها  دليل  وال  عــادّيــة..  الرسالة  قالوا:   •

الدولة قد خاضت الحروب ضدكم نيابًة عن 
أمريكا كما تزعمون..!!

وقلنا:  ترّيثوا.. فنحن لم ُنكمل بعد.. فقد 
ال  بأنه  المذكورة،  رسالته  في  "صالح"  قاَل 
مصلحة للدولة في قتال الحوثيين، وبأنهم 
ال ُيشّكلون خطًرا على الدولة، وأن قتالهم 

"الموت  شعار  يرفعون  أنهم  بسبب  وحسب 
تخوُض  الدولة  وبأن  إلسرائيل"،  الموت  ألمريكا.. 
التي  "أمــريــكــا"  عــن  نيابًة  الحوثيين  مــع  الــحــرَب 
تربط اليمن بها -على حّد وصفه- عالقات التعاون 
قد  واالنــتــرنــت  المشتركة...  والمصالح  واإلخـــاء 
أعينكم  تكحيل  وبإمكانكم  للجميع،  متاًحا  أصبَح 

بمشاهدة وقراءة هذه الوثيقة تفصياًل.
• قالوا: طيب.. لكنكم تحدثتم عن براهين، وليس 

عن برهاٍن واحد..!!
الموقع  أخرى نشرها  وثيقٌة  وقلنا:  حسًنا.. هناك 
"ويكيلكس" في العام 2010م، للقاٍء جمع المستشار 
األمريكي الخاص هولبروك بمساعد وزير الداخلية 
َشَكا  حيث  نــائــف؛  بــن  محمد  األمــيــر  الــســعــودي 
األخير لألول، بأن المساعدات السعودية لليمن ال 
تمنح على شكل مدفوعات نقدية منذ أن تبين أن 
المساعدات النقدية ينتهي بها المطاف في بنوك 
سويسرا، وكانت الوثيقة المذكورة قد تضّمنت أن 
المساعدات النقدية كانت لمواجهة خطر الحوثيين 
الشيعة، باإلضافة إلى خطر القاعدة؛ حيث قال "بن 

يف"  نا
ــلــمــســتــشــار  ل

الحوثية  القبائل  أن  األمريكي: 
تكفيرية وشيعة "مثلها مثل حزب الله في جنوب 
السعودية،  على  تهديًدا  يشكل  هــذا  وأن  لبنان" 
ويستلزم تحرًّكا في الوقت الحاضر، وردَّ المستشار 
األمريكي –بحسب الوثيقة- بأن الواليات المتحدة 
تتفهم المخاوف السعودية بخصوص اليمن، وأنها 
لمعالجة  السعودية  العربية  المملكة  مع  ستعمل 

المشكلة هنالك..!!
• قالوا: جالسين تتباكوا لنا على الحروب الِسّت، 
ظُلمتم  أنكم  كلهم  الناس  وقالوا  قلنا  قد  خــالص 
وأنكم  فادًحا،  خطأً  وأنها كانت  الحروب،  تلك  في 
كنتم تدافعون عن أنفسكم.. لكن ماذا عن حروبكم 
الحالّية في دماج، وكتاف، وكشر وعاهم حجة..؟!!

وقلنا:  "َدْيَمة وَخَلْفَنا بابها".
• قالوا: كيف يعني..؟!!

في  عمالئها  عبر  حاربتنا  الــتــي  أمريكا  وقــلــنــا:  
ــيــوم عبر  ــســّت، هــي مــن تــحــاربــنــا ال ــحــروب ال ال

عمالئها في المناطق التي ذكرتموها.
• قالوا: سيظّل كالمكم بال معنى إن لم يستند إال 

الدليل.
وقلنا:  أجوبتنا عن أسئلتكم الماضية فيها الكفاية 
بوثيقة  قلياًل  ذاكرتكم  سُننعش  لكن  عقلتم،  لــو 
مسرحية  عــن  النقاب  كشفت  التي  الــحــجــوري، 
بالشيخ  ُيدعى:  ما  أرسلها  والتي  دمــاج"  "أغيثوا 
يحيى بن علي الحجوري إلى كلٍّ من: الشيخ علي 
صالح،  الله  عبد  محمد  وطــارق  ويحيى  مقصع، 
له قد عادوا من  أن إخوًة  إلى  والتي طمأنهم فيها 
السعودية ببشرى تضّمنت أن هناك مخططًا حكيًما 
من المشائخ ومن المسئولين هناك لضرب الشيعة 
مشائخ  بأن  ُمضيًفا  الحوثيين،  بالروافض  الزيدية 
الحرمين ووالة األمر هناك مستعدون أن يتحملوا 
أهل  بأن  تكاليف وغيرها، وأضــاف  األمــور من  كل 
وبأنهم  علم،  بطالب  وليسوا  وعاّمة  جهلة  دمــاج 
كانوا قد عقدوا صلًحا مع الرافضة الحوثيين، وبأنه 
باالتصال  وهددهم  وبّكتهم  ــاج"  "دّم بأهل  اجتمع 
وبأنهم  الرسالة،  إليهم  أُرسلت  الذين  باألشخاص 
لذلك  نقًضا  أخــرى؛  ورقــًة  وّقعوا  ذلــك،  رأوا  عندما 
والوثيقة  تــعــبــيــره-...  -حــســب  المشئوم  الصلح 
أن  كما  االنترنت،  على  كذلك  ومنشورة  موجودة 
هناك سبًبا آخَر الشتعال األمور في دماج وفي ذلك 

التوقيت تحديًدا.
• قالوا: ومـا هـو..؟!!

وقــلــنــا:  مــوقــف "أنــصــار الــلــه" الــرافــض للمبادرة 
لألمريكية في حّلتها الخليجية، كان أحد األسباب 
في  الله"  "أنــصــار  بــإدخــال  التعجيل  في  الرئيسية 
إقالق  إلــى  يهدفون  فهم  وهــنــاك،  هنا  مواجهاٍت 
وإلهاِء وإضعاِف جبهة "أنصار الله" من جهة، ومن 
جهٍة أخرى إلى النّيل إعالمًيا من ُسمعة "أنصار الله" 
لدى جمهور الثورة، حّتى ال ُيسمع صوتهم الرافض 

بكّل  تمريرها  وبالتالي  الخليجوأمريكية،  للمبادرة 
سهولة.. ولكي يكون الكالُم ُمدّعًما بالدليل دوًما، 
فسنلفُت انتباهكم إلى أّن "أنصار الله" قد ُووجهوا 
بحملة إعالمية شرسٍة من قبل الصحف الخليجية 
-وذلك  اليمن  في  "اإلخـــوان"  صحف  مع  بالتوازي 
قبل شهٍر تقريًبا من توقيع المبادرة األمريكية- بعد 
أن فشل الجميع بما فيهم أحزاب اللقاء المشترك 
في إقناع "أنصار الله" بالقبول بالمبادرة، وللتدليل 
 23 في  بالرياض  المبادرة  توقيع  كان  فقد  أكثر: 
نوفمبر 2011م واشتعال جبهة "دماج" كان في 26 

نوفمبر 2011م فتأّملوا.
• قالوا: وماذا عن كشر وعاهم حجة..؟!!

ذلك  ومع  تعقلون،  لو  وبّين  واحد  الجواب  وقلنا: 
الحرب  بعد  الــدولــة  مــع  فاتفاقنا  لــكــم:  سنشرح 
غير  مــن  الحوثيين  بــعــودة  يقضي  كــان  السادسة 
صعدة إلى مناطقهم، فلّما عادوا إلى تلك المناطق 
أمريكية؛  وبتوجيهات  السعودية  بــدأت  وغيرها، 
االعتداء  نحو  المناطق  تلك  في  عمالئها  بتحريك 
على "أنصار الله" والدخول في اشتباكاٍت مسّلحٍة 
وقد  التي ذكرناها مسبًقا-  األسباب  -لذات  معهم 
لجنة  اجتماع  إلى  الماضية  الفترة  في  األمر  وصل 
بكالن  جزيرة  في  اليمن  في  عمالئهم  مع  سعودية 
عمالئهم،  مــع  الــحــرب  أوضـــاع  لترتيب  حجة؛  م/ 
وقد سبقتها زياراٍت للجاٍن سعودية، تسرح وتمرُح 
وننصحكم  ألبيها،  ملٌك  اليمن  وكـــأّن  اليمن،  فــي 
السعودية،  الخاصة  اللجنة  كشوفات  بمراجعة 
والمرتبات التي تصرفها لعمالئها في اليمن، سّيما 
وزارة  تمنحه  الذي  سعودي  ماليين  العشرة  مبلغ 
الدفاع لقائد الفرقة في اليمن، تحت بند "مكافحة 
الروافض" عّلكم تفقهون أن السعودية التي حاربتنا 
الماضية؛  الــســّت  الــحــروب  فــي  النظام  ودعــمــت 
اليوم  مستمرٌة  ذاتها  هي  أمريكا،  لسيدتها  امتثاالً 
في القيام بواجبها تجاه األمريكيين في محاربتنا، 

في دّماج أو في كتاف، أو في كشر وعاهم حجة.

}-| عبدالحميد يحيى  |-{

َصَدَق السيد حسين، وَكَذَب فايرستاين..

أردتم وأردنا

َقالُـوا.. َوُقلَنا  {}
}-| "حوار حول الشعار" – "الحلقـة الثالثة" |-{


