
تشهده  ج��دي��د  م��ول��د  على  ت��أك��ي��داً 
هذه  تتعرض  التي  الشبابية  ال��ث��ورة 
وأد  ت��ح��اول  ل��م��ؤام��رات كبيرة  األي���ام 
شعار  فتحت  الثوار،  وإحباط  الثورة 
الثورة( خرجت عصرا  مسار  )تصحيح 
جماهيرية  مسيرة  الماضية  الجمعة 
حاشدة بالعاصمة صنعاء، انطلقت من 
جولة الشهداء بساحة التغيير وجابت 
صنعاء  العاصمة  ش��وارع  من  العديد 
األذه��ان  إل��ى  يعيد  ث��وري  في مشهد 
السلمية،  الشباب  ثورة  اندالع  ذكرى 
بقائهم  المسيرة  في  المشاركون  أكد 
الفعل  في  واستمرارهم  الساحة  في 
الثوري، وأن الثوابت الثورية ال تتغير 
من  انطلقت  ال��م��س��ي��رة  ت��ت��ب��دل.  وال 
المكان الذي سقط فيه شهداء الكرامة 

المشاركين  الشباب  م��ن  إش���ارة  ف��ي 
إلى قدسية وأهمية المكان، مؤكدين 
قدما  والمضي  لدمائهم  ال��وف��اء  على 
عن  بعيدا  ألجله  سقطوا  ما  لتحقيق 

المساومات والمتاجرة بدمائهم..
ال��ث��وري  ال��م��س��ار  تصحيح  م��س��ي��رة 
االعتداءات  تفلح  لن  رسالة:  قدمت 
ساحات  ف��ي  القمعية  وال��م��م��ارس��ات 
الحرية على كتمانها أ و ثني الثوار عن 
اسقاط  حتى  الثوري  فعلهم  مواصلة 

كافة رموز الفساد.
بأن  المسيرة  أك��دت  لها  بيان  ف��ي 
أه�����داف ال���ث���ورة ه���ي وح���ده���ا ال��ت��ي 
يحملها الشباب ويرابط في الساحات 

وأن��ه  ألجلها، 
أن  ي��م��ك��ن  ال 

المشروع  الشبابي،  الثوري  المشروع  بين  الصراع 
الحزبي السلطوي بدأ بارزا للعيان في األيام األخيرة، 
ورف��ع  عناصرها  بسحب  األح����زاب  ب���دأت  أن  بعد 
مخيماتها، واستمرار لخطة االنسحاب الذي كشفها 

موقع يمني برس، بان األحزاب قطعت عهدا للسفير 
حينها  واتخذت  قصير،  وق��ت  في  المخيمات  رف��ع 

البدء برفع أطراف الساحة..
ووفقا لموقع يمني برس فقد تم االتفاق بين قيادات 

المشترك على خطة لالنسحاب وإفراغ ساحة التغيير 
بصنعاء من المعتصمين، كما حدث في المكال وذمار 
واب وبعض المحافظات، وجرى االتفاق على تنفيذ 
وهي  األول��ى  المرحلة  مراحل،  عدة  على  االنسحاب 

إزالة الخيام من شارع العدل كاماًل إلى بوابة جامعة 
صنعاء الجديدة وإزالة الخيام من شارع الحرية ومن 
الشوارع  هذه  في  يتواجد  والذي  إيجل  فندق  أمام 

التابعة  الخيام  من  العديد 

فشل حفل نظمته الوزارية للحوار

شباب الثورة في مسيرة تصحيح الثورة :

نؤكد على ضرورة استمرار الثورة الشعبية، ونراها ضرورة؛ ألن الواقع السياسي 

ا للشعب اليمني من آماله وطموحه ومطالبه
ً
القائم اآلن ال يحقق شيئ

من أسموا  الجمعة  الماضية )باقون في الساحات(  يستمرون في إخالء الساحات ورفع بعض الخيام بالقوة 

لجنة االتصال الرئاسية للحوار تلغي لقاءا مع الشباب ثالث مرات

لن تفلح االعتداءات والممارسات القمعية في ساحات الحرية وسنستمر في مواصلة الفعل الثوري حتى اسقاط كافة رموز الفساد

سميع يخالف توجيهاته بمنع التوظيف

ية
ور

لث
نا ا

بت
ثوا

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

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

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

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

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

 -|- من أحب الحياة عاش ذليال -|-

أسبوعية -|- توعوية -|-

ألغت لجنة االتصال الرئاسية لقاء مع 
الشباب، كان مقررا ان يحتضنه فندق 
موفمبيك بصنعاء، وذلك للمرة الثالثة 
على التوالي، قرار االلغاء جاء في وقت 
الشباب  من  المحتجين  عشرات  كان 
يتظاهرون امام بوابة الفندق على اداء 

اللجان المعنية بالتنسيق للحوار.

موفمبيك  ف��ن��دق  أم���ام  المحتجون 
الذي  باإلقصاء  منددة  شعارات  رفعوا 
الحقيقيين  الثورة  شباب  ضد  يمارس 
وت��ه��م��ي��ش ال��م��ك��ون��ات ال��ف��اع��ل��ة في 

الساحات.
من  يومين  بعد  اإلل��غ��اء،  ه��ذا  ي��أت��ي 
في  الشباب  مع  الحوار  تدشين  فشل 

وال��ذي  بصنعاء  الثقافي  المركز  قاعة 
الي  الثقافي  المركز  قاعة  فيه  تحولت 
ساحة عراك، وسادت الفوضى والهرج 
كل فقرات الحفل الذي نظمته اللجنة 
ال���وزاري���ة ل��الت��ص��ال م��ع ال��ش��ب��اب في 

ال���وق���ت ال���ذي 
ك���ان���ت ت��ج��ري 

الكهرباء  وزارة  في  مطلعة  مصادر  ذكرت 
في  م��ؤخ��راً  وج��ه  ال��وزي��ر ص��ال��ح سميع  أن 
مذكرات رسمية تحمل توقيعه بتوظيف 17 
شخصا في وظائف مختلفة، احدهم أمي ال 

يعرف القراءة وال الكتابة.
وتأتي توجيهات التوظيف الفردية الصادرة 
من سميع في الوقت الذي يعاني فيه آالف 
باألجر  والمحطات  المناطق  في  الموظفين 
أجور  أي��ة  على  حصولهم  ع��دم  من  اليومي 
رغم  روات��ب��ه��م،  إط��الق  يتم  ول��م  أشهر  منذ 

رقم  يحمل  بمرتباتهم  مالي  تعزيز  ص��دور 
)1048( في بداية العام الجاري 2012م.

سميع كان  الوزير  أن  إل��ى  اإلش��ارة  تجدر 
قد وجه مذكرة داخلية برقم )2212( بتاريخ 
المؤسسة  ع��ام  مدير  إل��ى  2012م  فبراير   6
العامة للكهرباء خالد راشد، شدد فيها على 
المنع البات للتوظيف سواء باألجر اليومي 
ل��ق��رارات  وف��ق��ا  ال��رس��م��ي،  أو  الموسمي  أو 
ال��ح��ك��وم��ة، ل��ك��ن س��م��ي��ع ن��ف��س��ه ك���ان أول 

المخالفين لتوجيهاته هو شخصيا.

-| تتمات | ص3 |-{

-| تتمات | ص3 |-{

-| تتمات | ص3 |-{

-| تتمات | ص3 |-{

السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي:

ع�������م�������ال م�����ص�����ن�����ع ال��������غ��������زل وال����ن����س����ي����ج

العسكرية الشرطة  يتعرضون العتداءات من   

}-| تفاصيل | ص2 |-{

قوات مكافحة الشغب تطوق محيط المركز الثقافي

الملك  عبد  السيد  ألقاها  كلمة  في   
عددا  استقباله  أثناء  الحوثي  بدرالدين 
وصنعاء  م��أرب  محافظات  مشائخ  من 
وال���ج���وف، دع���ا ال��س��ي��د إل���ى ض���رورة 
بأن  مشيرا  ال��ث��وري،  الفعل  اس��ت��م��رار 
تستفيد    اآلن،  القائم  السياسي  المسار 
هي  ولهذا  فقط،  األجنبية  القوى  منه 

تضغط في تثبيت هذا المسار السياسي 
على الشعب اليمني.

 وكان أهم ما قاله السيد:
يجتمع،  يتابع،  من  األمريكي..  السفير   �
حتى  ال����وزراء..  ال����وزراء.. كل  بكل  تقريًبا 
ب��وزي��ر  يجتمع  ال��ع��دل،  ب��وزي��ر  يسمى  م��ا 
الداخلية.. لقاءات كثيرة جًدا.. يتدخل في 

يملي  البلد،  شؤون  من  وكبيرة  صغيرة  كل 
عليهم ما يريد وهم ينفذون.. يعني أصبح 
لدى األمريكيين داخل بلدنا حكومة.. من 
غير أن يحتاجوا إلى التعب الذي احتاجوا 
وينشؤوا  نظام  ليسقطوا  ال��ع��راق  في  إليه 

نظام.
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ما الذي تغير؟؟؟

لم����اذا  التطاول على "ح����زب اإلص����الح"؟!!    

واالخ��الص  القوية  المحبة  داف��ع  من  انطالقا 
لوطٍن حبيب تدعوني قيم الوالء للوطن، والوفاء 
ألهله الكرماء أن أضع بكل احترام سؤاُل الى كل 

ثائُر حر،،،،،)ما الذي تغير في حال شعبنا؟(
سيجيبون علّى بعضهم اليزال الوضع ُمربكاً وال 

تستطيع الحكومة تحقيق ما نريد اليوم! 
الذي يدور في نفسي بكل  السؤال األهم  لكن 
في  نحن  نكن  "أل��م  اليوم  وأق��ول��ه  و  وأل��م  حيرٍة 
الى  سيادتنا  إع���ادة  ب��ض��رورة  نهتُف  الساحات 

أيدينا؟وضرورة التخلص من العمالة؟
لنا أن نوجة هذا السؤال لمن يلومنا من داخل 
الحكومة  أداء  ننتقد  عندما  نفسها  الساحات 

ونقول لها:
هل خرجنا ليصدر السفير االمريكي أوامره عبر 
مؤتمرات  في  وغيرها  الرسمية  االع��الم  وسائل 

صحفية بدالً من الهمس في األذن والضغط من 
وراء الكواليس سابقاً؟؟

وهل خرجنا لنضع البلُد في أيدي الخليجيين 
واالمريكيين بصورة مباشرة؟

س��ي��ج��ي��ب ع��ل��ّى ال��ب��ع��ض ه����ؤالء ه���م ح��ل��ف��اء 
النظام السابق وال يمكننا في يوم وليلة تحقيق 
له"  سأقول  العمالة.  من  والتخلص  المستحيل 
بالتأكيد ال يمكننا التخلص من العمالة في يوم 
وتعميقها  العمالة  تطوير  هو  يؤلمني  ما  ولكن 
سابقاً  الحكومة  يلومون  ك��ان��وا  م��ن  أج��د  "وأن 
بعمالتها هم اآلن من يرتهنون بأنفسهم وأحزابهم 

بائعين وطنهم وشعبهم ألمريكا وحلفائها.
لكٍل منا أن يتأمل فيما قلت ويعيد النظر في 

ترتيب اولوياته وآرائه ""
في  التفكير  ح���ال  ان��ت��م��اءات��ن��ا  م��ن  ول��ن��ت��ج��رد 

مستقبل بلدنا.....
ولنسأل أنفسنا اليوم ما الذي تغير؟؟؟؟؟؟؟

السبت  خ��رج��ت  المطبق  ال��ح��ص��ار  م��ن  أي���ام  ث��الث  بعد 
الماضي قضية عمال مصنع الغزل والنسيج إلى العلن، فعمال 
قبل  من  العتداء  تعرضوا  العمال  بسكن  المقيمون  المصنع 
قوات الشرطة العسكرية إلجبارهم على ترك سكنهم بأرضية 

المصنع المتوقف منذ 7 سنوات.
مصنع  عمال  مآس  إلى  المرة  هذه  تضاف  جديدة  مأساة 
المرة  االقتصادية  االوض��اع  طحنتهم  الذين  والنسيج  الغزل 
والتي تفاقمت خالل 2011م وهم المطحونون اصال بمؤامرة 
ايقاف مصنع الغزل والنسيج عن العمل بحجة صيانته التي 

مر عليها اكثر من 7 سنوات.
 عمال المصنع لم يجدوا سوى ما تبقى من مساحة فارغة 
عليها  عامل  كل  ليبني  الصينيين  العمال  سكن  ارض  من 
غرفة يستر بها اطفاله، بعد ان عجزوا طوال اكثر من 30 عاما 
ابراهيم  الرئيس  الشهيد  لهم  بها  وجه  ارضية  استرداد  في 
الحمدي قبل ان تصبح اليوم فندقا فخما يؤوي من يمتلكون 

بدل المنزل الواحد عشرات القصور.
البسطاء من ارض شاسعة تطل  العمال  تضائل حلم هؤالء 
على العاصمة وبنايات من طابقين، إلى غرف ال ترد شمساً 
وال مطراً،،مأساة عمال مصنع الغزل والنسيج جزء من مأساة 
بها  يسترون  غ��رف  إل��ى  بسيط  ببيت  حلمه  تضائل  شعب 

اعراضهم واطفالهم.

والجيش  القاعدة  بين  العالقة  أن  يبدو 
اليمني والطائرات األمريكية هي عالقة) توم 

وجيري( 
ف��ك��اله��م��ا ي��ح��ب��ان ب��ع��ض��ه��م��ا إل����ى درج���ة 
الخصام والمطاردة ولكن تظل العالقة بينهما 

حميمية جداً.
في  األخ��ي��رة  الفترة  ف��ي  ال��ق��اع��دة  نشطت 
بالدنا بشكل كبير وأعداد خيالية كما عبرت 
تقارير ذوي الشأن في بالدنا وكانوا قبل ذلك 
وجود  ال  الثورة  موجة  ركبوا  من  لنا  يقولون 
صنيعة)  من  هي  وإنما  بالدنا  في  للقاعدة 
أفراد  عن  عبارة  يقول:  صالح  ونظام  صالح( 
عائدين من أفغانستان وقد تم الحوار معهم 
إلى جادة  وبفضله تمت هدايتهم وإعادتهم 

الصواب!!
وب��ع��د ذل���ك نسمع ع��ن ه���روب ع��ش��رات 

بحفر  وذل��ك  القاعدة  تنظيم  من  المساجين 
التي تصل  السجون  أدوار  خنادق من تحت 

إلى ثالثة أدوار تحت سطح األرض!!
زالت  فما  تنته فصولها  لم  إلى هنا  القصة 
تشويق  فيه  فصل  وكل  فنية  بطريقة  تنسج 

جميل للقارئ والمتابع. 
قبل عدة أشهر استطاعت القاعدة دخول 
بالجيش  مليئة  كبيرة  مدينة  رداع)  مدينة 
قبلية  المنطقة  أن  إل���ى  ب��اإلض��اف��ة  واألم����ن 
لعدة  فيها  والمكوث  مسلحون(  وأف��راده��ا 
في  واألم���ن  للجيش  كامل  وغ��ي��اب  أسابيع 

المدينة!!
وبعد ذلك تم إخراجها من المدينة مقابل 
مع  في صفقة  القاعدة  من  مساجين  إخ��راج 

الحكومة!
ال��ي��وم ت���دور رح��ى ال��ح��رب ال��ض��روس في 
المناطق  من  وغيرها  وشقرة  وزنجبار  ل��ودر 
بعد سيطرة القاعدة لتلك المدن لعدة أشهر 

اإلسالمية  لإلمارة  عاصمة  زنجبار(  وإع��الن) 
للقاعدة!

تفاصيل  في  األمريكية  التدخالت  زادت 
الشباب  ث��ورة  بداية  منذ  السياسية  الحياة 
بشكل  متاحة  اليمنية  األج���واء  وأصبحت 
كبير للطائرات األمريكية على مرأى ومسمع 

من الجميع.
إم��ارات��ه��م  م��ن  ال��ق��اع��دة  تنسحب  ال��ي��وم 
ولياليهم  أيامهم  طابت  أن  بعد  المزعومة 
فيها وحكموا وأعدموا وشردوا من أرادوا من 
وسط  من  المجاميع  تلك  وتخرج  مخالفيهم 
القاعدة)  أفراد  أو كما سماها  زنجبار  مدينة 
وسياراتهم  ومدافعهم  بدبابتهم  ق��ار(  إم��ارة 
إليه  يحتاجون  مما  شيئا  وك��ل  ورشاشاتهم 
من  بأكثر  محاصرة  المدينة  أن  الرغم  على 
سبعة ألوية عسكرية بعدتها وعتادها الكبير 

والضخم

}-| صدام القدمي  |-{

}-| صدام القدمي  |-{
}-| التوعية الثورية / متابعات  |-{

}-| عبدالوهاب الدار  |-{

}-| عبدالحميد الغرباني  |-{

عن  فلقد سمعت كثيرا  رأى  من سمع كمن  ليس  حقا 
حجم الدمار الذي خلفته حروب صعدة بجوالتها الست، 
الكبيرة ألهلها اال ان ما رأيته عند زيارتي  المعاناة  و عن 

كان أكثر بكثير من ما قيل ومن ما تصورت!!
عظيمة  فاجعة  وال��خ��راب  ال��دم��ار  مشاهد  كانت  لقد 
ال��ى جبال  ح��رف سفيان وص��وال   " ب���  ب��داي��ة  ل��ي  بالنسبة 
مران دما ر شامل بكل ما تحمله الكلمة من معنى و في 
البيوت  شيء  كل  الدمار  طال  حيث  والعزل  القرى  كل 
والمزارع واآلبار والمستشفيات والمدارس و حتى بيوت 
الكبير  استهدف  القتل  أن  ه��ذا  ويعني  تسلم،  لم  الله 
والصغير، المسن والمرأة والطفل؛ إذ ال ترى أسرة مكتملة 
فأغلب األسر ليس لديها من يعولها والباقية فقدت أكثر 
من فرد من أبنائها، بل تجد أسر لم يبق سوى فرد أو اثنين 

المقابر أكثر من المنازل والموتى أكثر من األحياء..
تأكل  شرسة  حروب  االف��الم  في  وشاهدنا  سمعنا  ولقد 
بأم  شاهدته  ال��ذي  الدمار  حجم  لكن  واليابس،  األخضر 
وبديهي هذا  تصوره،  الخيال عن  يعجز  عيني في صعدة 
مادام قد استخدم في االعتداء عليهم كل أنواع األسلحة 
الخفيفة والثقيلة من طائرات ومدافع ودبابات والصواريخ 
مدعمة  والشرائح،  االنفجار  وكبيرة  الذكية  أنواعها  بكل 
والبشمركة  المنضمين  ال��ج��ن��ود  م��ن  اآلالف  ب��ع��ش��رات 
بأن  انتباهي  وش��د  نظري  لفت  ما  لكن   ،" "العقائديين 
ص��ع��دة ل��م ت��ع��ان م��ن ال��ح��روب ال��س��ت فحسب، ب��ل هي 
هي  وإنما  باألسلحة  حرباً  ليس  عقود،  "منذ  من  محاربة 
معاناتهم  ونفسية ودليل ذلك  وتجهيلية  اقتصادية  حرب 

وم��دارس  جامعات  من  المؤسسات  نقص  في  الشديدة 
من  الخدمات  أبسط  من  وحرمانهم  بل  ومستشفيات، 
مشاريع الماء و الكهرباء والطرقات. اقصاء وتهميش، فقر 
ومجاعة، ليس لديهم إال بيوت صغيره معمورة من اللبن. 
هكذا اراد لهم المستبد فلقد أراد ان يغيبهم عن العالم 
الظالم  ضد  الجهاد  وراي��ة  الحق  صرخة  أن  يعلم  وكأنه 
والله  ا  أراد  هو  الناس  أبسط  أف��واه  من  ستأتي  المستبد 
أراد، وهكذا مهما تكبر الحاكم وظلم وأباح دماء األبرياء 
البد له من نهاية ومن هنا "من صعدة " بدأت نهايته وبدأ 
بدر  حسين  السيد   " أنه  األع��الم  من  علم  بفكر  حاضرها 
القرآن،  وهدي  بثقافة  والمثقف  "المعلم،  الحوثي  الدين 
وصوت  الحق  راية  رافع  اإلس��الم،  أعدا  وجه  في  الصارخ 
وحاماًل هم  الله  وفي سبيل  الله  إلى  أمره  الجهاد مسلماً 
األمة التي تمزقت بسبب الصراعات الطائفية والمذهبية 
أرض  على  وتطبيقه  الكريم  للقرآن  ال��رج��وع  إل��ى  داع��ي��اً 
والعدل  االتحاد،  المجتمع  في  ليسود  قوالً، وعماًل  الواقع 
واإلمامة  السلطة  يريد  أن��ه  روج  كما  وليس  والمساواة، 
إباحة  أج��ل  م��ن  ادع���اءات ك��اذب��ة  إال  م��ا كانت  فلعمري 
حرب  جرائم  عن  للمجتمع  وتمويه  فاكثر  أكثر  ال��دم��اء 
اليوم  يحدث  وم��ا  صعدة،  في  مورست  جماعية  واب��ادة 
من تحريض طائفي، واعتداءات مستمرة ضد انصار الله 
الظالم،  الحروب  لتلك  امتداد  إال  هو  ما  دماءهم  واباحة 
الشعبية على  الثورة  في  الله سلميتهم  انصار  اثبت  فقد 
الحقد  يحملون  ال  فهم  مظلومية  من  بهم  حل  ما  الرغم 
إلى  يسعى  من  هم  بل  واالنتقام  التفرقة  وبث  والكراهية 

االتحاد والتعايش مع كل فئات المجتمع.

في مصر شارك اإلخوان في الثورة �مع التحفظ على بعض 
بعد  ثورة مضادة  اإلص��الح  اليمن شكل حزب  في  أخطائهم- 
دم  من  الذئب  منهم كبراءة  البريئة  الثورة  بثياب  تدثرهم 

يوسف "ع".
م��روراً   " ب��� "شبابها  ب��داي��ة  األح���رار  ال��ث��وار  ف��ي مصر سمى 
وغضوا  مراراتهم  "فوق  "اللبراليين  ب�  "وانتهاء  ب�"اليساريين 
انتهازية اإلخوان ورشحوا د/ مرسي ضد شفيق  الطرف عن 

مرشح النظام السابق.
العمالة  ط��اب��ور  نظام  إف���راز  يعيدون  اإلص���الح  اليمن  ف��ي 

واالرتزاق نظام "صالح � الجنرال � عيال الشيخ األحمر ".
في مصر فاز مرسي بأصوات الثورة وليس بأصوات اإلخوان 
فيما  األول��ى  الجولة  "في  ب�"شفيق  ساوته  اإلخ��وان  فأصوات 
للدماء  انتصارا  الدنيا"  "ام  رئاسة  أسلمته  الثورة  أص��وات 

الشهداء ورفضا إلعادة النظام السابق.
في اليمن حزب اإلصالح باعوا الثورة ودماء الشهداء بثمن 

بخس على مذبح جاللة خادم واشنطن.
لترشح  المعارضين  الثورة  شباب  على  أُعتدي  مصر  في 

شفيق من قبل أنصار شفيق

 في اليمن أُعتدي على شباب الثورة المعارضين لفرض "هادي" 
مرشح مبادرة الرياض وواشنطن من قبل شباب  اإلصالح.

للنظام  حقيقيون  ومعارضون  مناضلون  اإلخ��وان  مصر  في 
مبارك.

"سيئ  صالح  علي  نظام  أرك��ان  أعتى  اإلص��الح  اليمن  ف��ي 
الذكر".

في مصر تجد في سير قيادات االخوان "ُسجن،ُضرب،أُعتقل، 
اع���دم،اغ���ت���ي���ل،ن ف���ي اخ��ف��ي " ط��ب��ع��ا م���ن ق��ب��ل االج��ه��زة 

االستخباراتية المصرية.
في اليمن تجد قيادات اإلصالح كانوا ممن شارك في قمع 
المعارضين الوطنيين وفي حبسهم وتعذيبهم " راجعوا سجل 
واسألوا  ااإلص��الح"  العلياء في حزب  الهيئة  رئيس  اليدومي 
شباب  بحق  االخ��وان  انتهاكات  عن  الباشا  ام��ل  الحقوقية 

الثورة الذين عارضوا سياسة تنظيمية ساحة التغيير.
ال��ذي ص��در ضد  المؤبد  رف��ض��وا حكم  اإلخ���وان  ف��ي مصر 

مبارك.
عتاولتهم  )لتحصين  ص��ال��ح  حصنوا  اإلص���الح  اليمن  ف��ي 

ومجرميهم وفاسديهم(.
ق��ي��ادات االخ���وان م��ن نهب أرض  ل��ن تجد م��ن  ف��ي مصر 
العامة  الوظيفة  سخر  أو  العام  المال  اختلس  او  لمواطن 

لمصالحه وحزبه
ف��ي مصر ق��ي��ادات اإلص��الح ك��رادل��ة النهب واالخ��ت��الس "و 
حكاية  عن  االنسي  الوهاب  عبد  اإلخ��وان  ع��ام  أمين  اسألوا 
عيال  واس��أل��وا   " باعها  وكيف  نهبها  كيف  البرتقالة  أرضية 
الشيخ األحمرعن منزل علي سالم البيض " رجل الوحدة االول". 
وهنا يبرز الفرق بين اإلخوان واإلصالح، فإصالح اليمن:

- وقف ضد الوحدة قبل تحقيقها..

- قتل ودمر الوحدة بعد تحقيقها..
- دفع وشارك بقوة في حروب االرض المحروقة..

- أراد إسقاط النظام فأعاد إفراز النظام..
والمجرمين  للقتلة  خدمة  والفاسدين  القتلة  ش��ارك   -

واللصوص في منظومته..
والمجرمين  السفاح  فحصن  ال��س��ف��اح،  محاكمة  أراد   -
قائد  يكون  ان  يمانع  ال  النوم  غرف  بغزو  والفاسدين،هدد 

الحرس الجمهوري قائدا للواء في صعدة او حضرموت.
- يريد اقامة نصبا تذكاريا لجنرال حرب صيف 94وصعدة،
المالية صرف 200مليون الستكمال بناء  - حتم على وزير 

جامع جامعة الشيخ.. 
- أمر باسندوة بالتبرع ب�20مليون لمؤسسة االيتام التابعة له

- أمرباسندوة بالتبرع ب�50مليون لمؤسسة الشهداء التابعة له

- أمرباسندوة بالتبرع ب�10مليون لجمعية الحكمة اليمانية 
المقربة منه.

- جدد عقد االنتهازي والفاسد توفيق عبد الرحيم.
- استحوذ على منزل رجل الوحدة االول

- نهب ارض البرتقالة في حضرموت
- كرم اسر الشهداء ب� الشهائد الورقية

- اتهم الجرحى ب� "الحوثية " وكرمهم بالركالت التأديبية
- يتاجر امينه العام ب� المنح الطبية التركية

يتهم الثوارب� "العمالة "
- يصرخ قائال:مستعدون للتوقيع مع امريكا أو فرنسا ونفتح 

اليمن ليدقوا القاعدة وان لم يقدروا سنعطيهم سنتين 
- يحب باراك اوباما ويكره أحمدي نجاد

 وأخيرا 
- قال: شيخه أن ناشطات حولن ساحة الثورة الى مرقص 

"ديسكو"
- نصح باسندوة ب� البكاء!!

فلماذا التطاول يا شباب الثورة على اإلصالح

مذهل  وصمود  معاناة  يقابلها  بشعة  وحشية  ع���������م���������ال م������ص������ن������ع ال�����������غ�����������زل وال������ن������س������ي������ج 

المحير!! القاعدة  لغز 

من وحي زيارة صعدة...
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السيد عبدالملك الحوثي

شباب الثورة

لجنة االتصال الرئاسيةمن أسموا الجمعة..
� نحن نقول استحضروا دائًما.. ما فعلته 
أمريكا  فعلت  م��اذا  ال��ع��راق..  ف��ي  أمريكا 
العراقيين.  من  اآلالف  مئات  العراق؟  في 
األمن  العراقيين  أعدمت  أمريكا..  قتلتهم 
واآلمن من يوم دخولها وإلى اآلن.. تابعوا 
وسائل اإلعالم لتعرفوا الواقع األمني داخل 
دائ��م..  خطر  المظلوم..  العراقي  الشعب 
قتل دائم يومًيا.. مشاكل مستمرة أحرقت 
ال��ع��راق��ي م��ن داخ��ل��ه أذك���ت فيه  الشعب 
ال  دائًما  جعلته  الطائفية..  الفتنة  نيران 

ينعم باألمن أساًسا.
الشخص  ذل���ك  ف��ق��ط  يمتهنون  ال  ه��م   �
أو  ام����رأًة، كبيًرا  أو  ق��ت��ل��وه.. رج��اًل  ال��ذي��ن 
صغيًرا، هم يمتهنون كل أمٍة، هم يدركون 
إل��ى مستوى  ال��واق��ع اإلس��الم��ي وص��ل  أن 
وهو  هناك  مسلًما  سيقتل  مفتوح؛  مسرح 
مطمئن أن بقية المسلمين لن يغضبوا لن 

يثورا لن ينفعوا لن يتكلموا.
بالوفاق  يسمى  ما  حكومة  عملت  م��اذا   �
لهذا الشعب الذي يعاني؟ ال على المستوى 
االقتصادي حققوا أي شيء!! مستمرين على 
نهجهم الذي لن ينفكوا عنه أساًسا، الجرع، 

المشتقات  أس��ع��ار  رف���ع  األس���ع���ار:  ورف����ع 
إل���ى ذل����ك، ع��ل��ى مستوى  ال��ن��ف��ط��ي��ة وم���ا 
تقول  أن  على  تجرأ  هي  هل  البلد  استقالل 
شيًئا أو تعمل شيًئا من أجل استقالل بلدها، 
على مستوى مشاكل البلد الداخلية عاجزة 

أن تعمل شيًئا ألنها ليست حرة.
الظلم..  من  يعاني  اليمني  الشعب  أليس   �
مظلوم  اليمني  شعبنا  ش��يء:  في كل  الظلم 
اقتصادًي ألن ثروته منهوبة وهو يعاني، شعبنا 
اليمني يعاني ألنه يفقد األمن، يفقد السلم، 
سيطر  ألن��ه  سياسًيا  يعاني  اليمني  شعبنا 
اليمن  شعبنا  السياسي،  ق��راره  على  أع��داؤه 
مظلوم ثقافًيا بفعل ما هناك من مكائد كبيرة 
لتضليله،  هائلة  وإم��ك��ان��ي��ات  وج��ه��ود  ج���ًدا 

شعبنا اليمني مظلوم على كل المستويات.
استمرار  ض��رورة  على  نؤكد  دائًما  ولهذا   �
الواقع  ألن  ض��رورة؛  نراها  الشعبية،  الثورة 
السياسي القائم اآلن ال يحقق شيًئا للشعب 
اليمني من آماله وطموحه من مطالبه التي 
ثار من أجلها وسعى إلى تحقيقها.. المسار 
السياسي القائم اآلن الواقع السياسي القائم 
وفقط..  وفقط..  فقط..  منه  يستفيد  اآلن، 
القوى األجنبية، ولهذا هي تضغط في تثبيت 
هذا المسار السياسي على الشعب اليمني.

التي  البراقة  بالشعارات  أح��د  يخدعهم 
وأه��داف��ه��ا،  ال��ث��ورة  م��ب��ادئ  م��ع  تتنافى 
بأن  وي���رددون  يصرخون  سيظلون  وأنهم 
فالثورة  وتشترى  تباع  سلعة  ليس  ثورتنا 
األس��واق  ف��ي  تطرح  أن  م��ن  وأث��م��ن  أغلى 
نتنازل  حتى  الدولية  والمحافل  المحلية 
بأن  مؤكدين  أكثر،  ثمناً  يدفع  لمن  عنها 
اهداف الثورة ال تقبل التجزئة وستتحقق 
بما  كامل  على  بأنهم  مؤكدين  بكاملها. 
في هذا  الثورة  به  تمر  وما  يدور حولهم، 
التي  المفصلية  والمرحلة  الحرج  الظرف 

تمر بها ثورتنا..

واع��ًي��ا  اليمني  شعبنا  ي��ك��ون  أن  يجب   �
للمخاطر الكبرى، واعًيا لمسؤوليته والتحرك 
أم  شئنا  نحن  قلنا..  ما  مثل  لمواجهتها، 
أبينا نعاني من واقع واضح مخاطر كبيرة، ال 
يمكن دفع هذه المخاطر إال عندما نتحمل 
ونتحرك  بمسؤولية،  ونتحرك  مسؤوليتنا، 
الظلم  لمواجهة  الحق  إلقامة  العدل  إلقامة 
لمواجهة الفساد، هذه القيم والمبادئ التي 

يقوم عليها إسالمنا.

لهم، وإزالة الخيام من شارع الرباط وجولة 
ساحة  تقسيم  ب��غ��رض  وذل���ك  ال��ق��ادس��ي��ة 
التغيير إلى أكثر من ساحة وإخالء الخيام 
القديمة  صنعاء  جامعة  إلى   20 جولة  من 
المنطقة في سيطرة حزب  ولتي تقع هذه 
اإلصالح، وتأتي هذه الخطة بحسب الموقع 
بعد العديد من المحاوالت التي تقوم بها 
مدرع  أول��ى  والفرقة  اإلص��الح  مليشيات 
والتهديد  ال��ش��ب��اب  م��ن  ال��س��اح��ة  إلف���راغ 
بالتصفية الجسدية لكل من يرفض مغادرة 
االحزاب  ثورة  الماضي  األسبوع  الساحة.، 
الرفع  على  البعض  وتجبر  خيامها،  ترفع 
الماضية  الجمعة  اسموا  أن  بعد  بالقوة، 
)باقون في الساحات(، فقد رفعوا خيامهم 
من جولة الشهداء األربعاء الماضي، حينها 
بحسب  تبقى  م��ن  محاصرة  لهم  يتسنى 
إلى  تعمد  األحزاب  ثورة  مصادرهم،  بعض 
الساحة  داخل  ومضايقتهم  الشباب  ايذاء 
وبالضرب  ت���ارة،  باللين  ال��وس��ائ��ل،  بشتى 
العملي  وبالتطبيق  اخ��رى،  نارة  والتهديد 

ونزع المخيمات بالقوة في مرحلة تالية.

فيه بالتزامن مع حفل الداخل مواجهات 
اخرى على باب المركز.

لجنة  ان  ون��اش��ط��ون  ش��ب��اب  واع��ت��ب��ر 
ال��ي تهميش  ال��وزاري��ة عمدت  االت��ص��ال 
ال��م��ك��ون��ات ال��ث��وري��ة ال��ف��اع��ل��ة واخ��ت��ي��ار 
رغ��ب��ات  ح��س��ب  ال��ش��ب��اب  ع��ن  ممثلين 
االح�������زاب ال��م��وق��ع��ة ع��ل��ى ال���م���ب���ادرة 

الخليجية، 
 ال��ش��ب��اب ال��م��ح��ت��ج��ون ي���ؤك���دون ب��أن 
ال���ق���وى ال��ع��س��ك��ري��ة وال��ت��ق��ل��ي��دي��ة )م��ن 
زالت  ال  التي  هي  والمؤتمر(  المشترك 
تمسك بزمام األمور، ولم تعترف إلى االن 
فرض  حقنا  م��ن  وليس  الشباب،  ب��ث��ورة 
نمنعهم  ان  حقنا  من  لكن  عليهم،  شيء 
وما  ثورتنا  وباسم  باسمنا  يعبروا  أن  من 
إلى  تسلقوا  أن  يكفي  أجله،  من  خرجنا 
الشهداء  دم��اء  حساب  على  المناصب 

والجرحى، 
هو  ه��ذا  ك��ان  إذا  مراقبون:  ويتساءل 
الحال، والزال الحوار في مرحلة االتصال 
فكيف ستجري االمور غدا على الطاولة.
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الساخنة  باألحداث  حافال  أسبوًعا  الماضي  األسبوع  كان 
التي شهدتها الساحة اليمنية على جميع األصعدة و في كل 
المجاالت، انطالقا من مسرحية تطهير شقرة وجعار و هروب 
غامضة  ظ��روف  في  نهائي  بشكل  أبين  محافظة  من  القاعدة 
والذي  اليمني  بالملف  الخاص  األممي  بالقرار  م��رورا  للغاية 
بحصار  الخليجية  للمبادرة  الرافضين  الثوار  و  اليمن  يهدد 
ينتهي  وربما  البنكية  للحسابات  شامل  وتجميد  اقتصادي 
وصوال  اليمن،  في  مباشر  أجنبي  عسكري  تدخل  إل��ى  األم��ر 
النظام  و  الوفاق  حكومة  بين  بالتآمر  اتخذ  ال��ذي  القرار  إلى 
السعودي على إقفال منفذي البقع و علب الحدوديين الذين 
محافظة  عبر  الشقيقتين  الدولتين  بين  يربطان 

صعدة من أجل خنقها وضرب اقتصادها والتضيق على أهلها 
في بداية موسمهم الزراعي.

إال أن هناك قضية كانت أبشع بكثير من ذلك كله ولألسف 
الشديد لم تأخذ هذه القضية حقها من التغطية اإلعالمية أال 
وهي سقوط أسرة يمنية بأكملها شهداء في غارة جوية نفذتها 
أبين  بمحافظة  منطقة شقرة  فوق  طيار  بدون  أمريكية  طائرة 

في األسبوع الماضي.
إنها فعاًل مأساة كبيرة عندما نرى األمريكيين يقتلون نساءنا 
و أطفالنا في اليمن بكل دم بارد وبعذر أقبح من ذنب عندما 
أو  االستراتيجي  بالخطأ  يبررونها  ثم  الجريمة  تلك  يرتكبون 
الفردي في ظل صمت شعبي مطبق و تهرب فاضح عن القيام 
وخطوطنا  مقدساتنا  تجاه  اإلنسانية  و  الدينية  بالمسؤوليات 
للتجارب كما  إلى حقل  اليمن  إنهم يريدون تحويل  الحمراء، 

رأي  قضية  إلى  الجريمة  هذه  تحول  من  وبدال  بالعراق  فعلوا 
عام واالستفادة منها في استنهاض الشعب من جديد ليقف 
نفسه  يعتبر  من  رأينا  األمريكية،  الهيمنة  أمام  وعزيمة  بقوة 
رئيسا شرعيا لليمن عبدربه منصور هادي وهو يشيد بالسفير 
األمريكي و يثني على جهود السفارة األمريكية في الحفاظ على 
استقرار اليمن وذلك بعد حدوث الجريمة بساعات قليلة أثناء 
مسؤوال  يستشعر كونه  لم  و  أمريكي  برلماني  لوفد  استقباله 
عرف  مما  بكثير  أسوأ  بصورة  ليظهر  الشهداء  أولئك  دم  عن 
أمريكا  ترتكبها  بعد كل جريمة  يظهر  الذي  عن حامد كرزاي 
بحق المدنيين في أفغانستان متظاهرا بالغضب ومهددا بالثأر 
السكوت  الوفاق  التزمت حكومة  بينما  الجريمة،  إذا تكررت 
باسندوة كما  محمد  عين  من  تهطل  واح��دة  دمعة  نرى  ولم 
إنقاذ المجرمين والشفاعة  كانت تنهمر في السابق من أجل 
أمام  السلطة  علماء  من  التكفيرية  الفتاوى  وتالشت  لهم، 
الجبروت األمريكي وضاعت من قلوبهم كل آيات الجهاد التي 
وأبناء  إخوانهم  أمريكا ضد  بها  إذا ذكرتهم  إال  ال يستلهمونها 

السفير  طرد  إلى  تدعو  حزبية  صرخات  نسمع  لم  و  جلدتهم 
الذي مألوا  السوري  بالسفير  األمريكي و مساواته على األقل 
الدنيا ضجيجا للمطالبة برحيله من اليمن، أما وسائل اإلعالم 
اليمنية فقد تالشت جهودهم القتناص فرص السبق الصحفي 
واالعتقال بجريمة لبس الجنز والمعوز أمام ردة فعل أمريكية 

قد تكون غاضبة.
لهذه  نتيجة  اليمنية  الساحة  غمر  ال��ذي  األس��ى  بقدر  و 
وكشف  األقنعة  بإسقاط  ال��زم��ن  يتكفل  م��ا  ب��ق��در  الجريمة 
بالسير  نفسها  ألزمت  التي  القبيحة  الوجوه  وتعرية  الحقائق 
المنطقة  في  بسياساتها  االلتزام  خالل  من  أمريكا  ركب  في 
تريد  حيث  إال  يبكون  فال  البكاء،  ح��دود  منهم  وص��ل  حتى 
أمريكا و تقسو قلوبهم أمام كل المصالح األمريكية، ومع ذلك 
فإن الشعب اليمني ال يزال قويًّا ومتماسًكا ولن يتنازل عن أي 
قطرة دم سفكتها أمريكا مهما تنازل البعض عنها وموعد الثأر 

لن يكون بعد اآلن بعيدا..

الخاسرون من الحوار الوطني
)1( الشعب اليمني شماله وجنوبه

)2( القضية الجنوبية
)3( قضية صعدة

 
المستفيدون من الحوار الوطني

 
)1( الفساد المشترك بشقيه ؛ النظام السابق 
التجمع  رأسهم حزب  وعلى  المشترك  واللقاء 

لإلصالح.
الشريعة  أنصار  )2( اإلرهاب ومن يمثله من 
وال��ق��اع��دة، س���واٌء ش��ارك��وا ف��ي ال��ح��وار بشكل 
على  يمثلهم  من  فثمة  يشاركوا  لم  أم  مباشر 

الدوام في كل المحافل اليمنية والخارجية.
)3( رعاة المبادرة الخليجية.

 
له  ومستفيد  خاسر  بين  أع��اله  التصنيف 
سنحاول  وال��م��وض��وع��ي��ة،  المنطقية  أس��ب��اب��ه 

مناقشته في هذه العجالة باألتي:
أساسي  كبند  الوطني  الحوار  فكرة  ج��اءت 
ولم  الخليجية  ال��م��ب��ادرة  بنود  م��ن  وختامي 
حتى  أو  مكانه  أو  شكله  أو  طبيعته  ت��ح��دد 
ه��ذا كان  التحديد  ع��دم  أن  ورغ���م  أط��راف��ه. 
أن  والبديهي  الطبيعي  م��ن  أن��ه  إال  مقصوداً 
يكون لهذا الحوار قضايا وأهداف محددة حتى 
يكون  أن  ينبغي  المبادرة، كما  تتضمنه  لم  لو 
الحوار  أطراف  منها  ينطلق  واضحة  أرضية  له 

وإيجاد  حولها  الحوار  يتم  محددة  مشاكل  أو 
حوار  عن  عبارة  فسيكون  مالم  لها..  الحلول 
وب��دون هدف. البد ألي  بدون معنى  طرشان 
حوار � أياً كان وفي أي زمان � من وجود هدف 
الحوار  منها  ينطلق  مشتركة  وأرضية  واض��ح 
أن  المتحاورين  على  يتعين  مشترك  وسقف 
وبدون  المرجوة،  غاياته  لتحقيق  إليه  يصلوا 
فثمة  ذلك  ومع  الحوار.  من  ج��دوى  فال  ذلك 
عليها  يبنى  قواعد  أي  وج��ود  ترفض  أط��راف 
يعنيها  ال  أساسي  بشكل  الحوار  ألن  ال��ح��وار؛ 
وهذه  شكلية..  أهداف  لتنفيذ  تطلبه  ولكنها 

األطراف هي:
 

عبدالوهاب  يمثله  الذي  اإلصالح  )1( حزب 
األن��س��ي، ال���ذي رف��ض أك��ث��ر م��ن م��رة تحديد 
بنود الحوار بذريعة أنه ال يجب وضع شروط 

للحوار.
)2( حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يمثله 
مقولة  دائما  يكرر  الذي  اإلرياني،  عبدالكريم 

)حوار سقفه السماء(.
)3( ياسين سعيد نعمان، الذي ال ندري من 
يمثل وهو كالممسك للعصا من النصف، يقول 
بوحدة الجيش قبل الحوار � وهو محق في ذلك 

� إال أن هذا ال يشكل موقف واضح.
)4( رعاة المبادرة: دول الخليج وعلى رأسها 
السعودية ومن يقوم بدعم أجندتها من دول 

الغرب وعلى رأسها الواليات المتحدة.

 
هذه األطراف هي من يمثل الفساد المشترك 
ومن يقف وراءها، وليس لها عالقة ال بالثورة او 
التغيير وكل همها هو البقاء أطول مدة ممكنه 
الستنزاف اليمن.. لذا فهي ترفض وجود إطار 
فقط  يلبي  ح���واراً  تريده  ألنها  للحوار  شامل 
يخرج  وال  الخليجية،  المبادرة  استحقاقات 
القائم  ال��ص��راع  طبيعة  ألن  ملموسة.  بنتائج 
المشترك  للنظام  يقدم  اليمنية  الساحة  على 
أنه  م��ن حيث  ب��ه��ا،  يحلمان  ال  ف��رص��ة  أف��ض��ل 
على  كبيرة  مكاسب  تحقيق  لكليهما  يسهل 
األرض بالمزيد من اغتصاب السلطة والثروة، 
أي  ع��ن  تتمخض  إيجابية  نتائج  أي  بينما 
الطويل  العسل  شهر  عليهما  ستنهي  ح��وار 
الذي يتمتعان به حالياً، والذي يدفع فاتورته 
الشعب اليمني. كما أن رعاة المبادرة يقفون 
القائم  الصراع  مع  المتماهي  المبدأ  نفس  مع 
وشعبه  باليمن  والعبث  السلطة  على  والدائم 

إلى ماال نهاية.
 

الجنوبية  القضية  خ��س��ارة  حيث  م��ن  أم��ا 
األط��راف  قبل  م��ن  ب��ال��ح��وار  القبول  فبمجرد 
بتمثيل  بعضهم  ت��ورط  او  للجنوب  الممثلة 
التي  الفارغة  المطروحة  بالصيغة  الجنوب، 
على  فرضها  المشترك  النظام  ط��رف��ا  ي��ح��اول 
الجميع ستعرض القضية الجنوبية للسقوط.. 
وهذا هو الهدف الرئيسي من الحوار أصاًل، من 

 ،924 الدولية  القرارات  تجاوز  محاولة  خالل 
طرفين  بين  الحوار  على  ينصان  اللذين   931
أساسيين )جنوبي وشمالي( لتصويب اتفاقات 
هذين  إن  االرت��ب��اط.  لفك  أو  ال��وح��دة  إع���ادة 
أنه  طالما  مفعوالً  سرايانهما  يزال  ما  القرارين 
لم يتم التعامل معهما حتى اآلن، وال يتعارضان 
مع القرارين الدوليين 2014 و 2051 اللذين ما 
يزاال يؤكدان على ضرورة الحوار بصرف النظر 
أن جوهر  القانونية طالما  الصيغ  اختالف  عن 

القضية لم يتغير.
 

بالنسبة لقضية صعدة فدخول ممثليها  أما 
التزامهم  سيعني  الوطني"  الطرشان  "ب��ح��وار 
تفصيلها  سيتم  التي  ال��ح��وار  نتائج  بتنفيذ 
الذي  المشترك،  الفساد  نظام  مقاسات  على 
جوارها  وما  صعدة  محافظة  تسليم  سيفرض 
عملياً  وضمها  السعودي  التمصالح  لحزب 
شرط.  أو  قيد  دون  السعودية  الخلفية  للغابة 
على  التمرد  سيعني  ذلك  بعد  النتائج  ورفض 
ال��ق��رارات ال��دول��ي��ة، وال��ت��م��رد على ال��ق��رارات 
المحلي  ل��ل��ت��دخ��ل  ال��ح��ق  سيعطي  ال��دول��ي��ة 

واإلقليمي والدولي سلماً أم حرباً.
ش��م��االً  اليمنيين  ع��ل��ى  ينبغي  والحقيقة 
القضية  وج��ود  على  الله  يحمدوا  أن  وجنوباً 
جميعاً  يعملوا  وأن  صعدة،  وقضية  الجنوبية 
نظام  نفس  ظ��ل  طالما  جذوتهما  ات��ق��اد  على 
وشعبه،  اليمن  على  جاثماً  المشترك  الفساد 

الله أمراً كان مفعوال.. وبدونهما  حتى يقضي 

لكان الذئب الذي ألتهم أضالع اليمن قد أتى 

القول  نافلة  ومن  وجنوباً.  شماالً  بقيته  على 

بدون  حوار  إلى  اآلن  بحاجة  ليس  اليمن  فإن 

ال��ح��وارات  م��ن  ال��ن��وع  لهذا  سيما  ال  قضية، 

عن  ع��ب��ارة  تكون  أن  لها  ي��راد  التي  ال��خ��اوي��ة 

خارجية  استحقاقات  لتلبية  حاصل  تحصيل 

وأساسية  ج��وه��ري��ة  وطنية  قضايا  ول��ت��ج��اوز 

وليس  ص��ع��دة،  وقضية  الجنوبية  كالقضية 

أيضاً بحاجة إلى مساعدات أياً كان نوعها، بل 

بحاجة إلى القبض على الذين ارتكبوا الجرائم 

باعوا  الذين  والمرتزقة  أبنائه  ضد  السياسية 

دون  الميزانيات  ويتقاضون  اليمنيين  دم��اء 

أي مصوغ شرعي او قانوني، وإيداعهم السجن 

مكانهم الطبيعي.

}وليعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون{

}-| أبو علي العزي  |-{

الحوار الوطني .. الخاسر والمستفيد

الدم اليمني ليس رخيصا !

}-| عبدالباسط الحبيشي  |-{



 ال غرابة وال عجب إن واصلوا رفع خيامهم بعد 
) باقون في الساحات( فلقد  جمعة أسموها جمعة 
حصنوا علي صالح ورموز نظامه بعد جمعة أسموها 
المبادرة  وقعوا  وقبل  حصانة(  ال   ( أسموها  جمعة 
وخونوا كل من رفضها بعد جمعة ) رفض المبادرة(. 
العفنة(  األح��زاب  قيود  من  الحر  أردنا)الشباب 
أن نبعث من الساحات برسائل إلى اآلخرين وننتج 
عمومياً  ف��ض��اء  لتصبح  معهم  ال��ت��واص��ل��ي  الفعل 
وتنادي  االجتماعي  والتالحم  واالن��دم��اج  للتبادل 
على الصامتين بالتحرك والتكلم وفك الحصار عن 
أقنية  وردم  القيود  من  الحشود  وتحرير  ال��ذات 
ال��خ��وف وإغ����الق ك��ه��وف ال��ظ��الم وال��ت��ف��اع��ل مع 
والذهاب  الرضوخ  حالة  عن  والخروج  المهمشين 
بالركب  واإلل��ت��ح��اق  الساحات  إل��ى  ال��ش��وارع  إل��ى 

الثوري وافتكاك زمام المبادرة واإلمساك بمفاصل 
التاريخ، وأرد المشترك عكس ما سبق تماماً لذلك 
لن نستغرب أن يدعو الزاحف إلى غرف النوم إلى 

إخالء الساحات وفض االعتصامات.
أردناها ) الساحات( أن تلغي الصمت الذي خيم 
على األلسن وحاصر األفاق وسد األذان، أردناها أن 
لتحول  مستقباًل  الثابت  وتجعل  السواكن  تحرك 
االنتباه  وتلفت  الهوامش،  إلى  المركز  من  األنظار 
موقع  إلى  به  ليصعد  ومتروكاً  منسياً  كان  ما  إلى 
الصدارة، فأبيتم اال ان تتصدرها وجوه قبيحة أقبح 
من القبح!! لذلك ال غرابة لقرارات فض الساحات.

وإظهار  للمناصرة  فرصة  الثوري  الخطاب  أردن��ا 
للمستقبل  واإلنباء  االحتجاجية  الحركة  إلى  الوالء 
والضمير الثوري، ومناسبة للتضامن مع المتضررين 

واالعتزاز بالشهداء والصراخ في وجه القتلة، فأبيتم 
مثقلة  لقوى  وتلميعاً  ومدحاً  إش��ادة  يكون  أن  إال 

بإرث من القتل والفساد والسطو وو إلخ؟؟
البيروقراطية  أرب��اب  يدعوا  أن  غرابة  ال  لذلك 
أن  والشقاء  بالُبوس  المحملين   – والمحسوبية 
يعودوا أدراجهم فقد انتهت المهمة التي ابتغوها 

من وراءهم؟!!
لكن أيها االنتهازيون تيقنوا أن بقاء الشعب على 
مقياس  من  األدن��ى  الحد  وفقدان  الفقر  من  حاله 
العدالة االجتماعية وخنق الحريات وامتهان كرامة 
الناس ومصادرة الحقوق السياسية وإعدام الحياة 
والعشوائي  المنظم  النهب  واستمرار  السياسية 

للمال العام هي ما أخرج الشعب ليثور

* كان السودان الشقيق هو أول بلد عربي يتبادل الناس فيه السلطة إما عن طريق 
االنقالبات العسكرية التي كانت تحدث بين فترة وأخرى وكلما وصلت السياسية 
الديمقراطية  االنتخابات  طريق  عن  أو  األح��زاب  أي��دي  على  مسدود  طريق  إل��ى 
التعددية والحزبية بعد أن يكون العسكر قد أوصلوا األوضاع في السودان إلى طريق 

مسدود ومظلم كمان.
.... وبالفعل حكمت األحزاب السودان ديمقراطيا ألكثر من دورة انتخابية وعبر 

صناديق االقتراع المباشر.
ولكن بعد صعود اإلسالميين إلى سدة الحكم بزعامة الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ 
عبر انقالب عسكري استقرت السلطة في يد جبهة االنقاذ قرابة الثالثة العقود... 

يعني حتى اآلن!
السودان عن شماله  الطويل والمرير... فصل جنوب  العهد اإلسالموي  في هذا 
وقامت مجازر دارفور مرة بعد اخرى وتمزق السودان شرقا وغربا وذهب شذر مذر 
السودان  أرض  من  مكان  في كل  والظلم  الفساد  وعم  السوداني،  الشعب  وجوع 

الشقيق ومع هذا، بقيت جبهة اإلنقاذ ورئيسها البشير في سدة الحكم... كيف؟
.... لقد غيروا آلية انتقال السلطة ديمقراطيا وعسكريا وبما يبقيهم في الرئاسة 

إلى يوم الدينونة..
ال  الخرطوم  جامعة  من  أو  درم��ان  أم  جامعة  من  طالبية  مظاهرات  خرجت  اذا 
استبدادي  عربي  نظام  في كل  يحدث  لمواجهتها كما  الجيش  أو  الشرطة  تخرج 
لمواجهة  الجامعة  خ��ارج  وم��ن  الجامعة  من  االن��ق��اذ  ط��الب  يخرج  ولكن  قمعي 

المظاهرة االحتجاجية ولقمعها بدال عن الشرطة..
العمال خرج أطباء اإلخوان وخرج عمال  نقابة  أو  نقابة األطباء  إذا أضربت   ....
العمل  المهني والوطني وهكذا تم تدمير  تأثيره  اإلخوان لكسر اإلضراب وإضعاف 
المدني والسياسي والنقابي مرة واحدة وإلى األبد وكان أن جعلوا الصراع بدال من 
القمعية جعلوه صراع اجتماعي شعبي  المجتمع والسلطة وأجهزتها  أن يكون بين 
وأهلي وانقسامي ما وبحيث يستحيل تغيير النظام كما هو الوضع اليوم في اليمن 
ضد  صراع  الى  وأدواتها  السلطة  مع  الشعبي  الصراع  وجهة  تغيير  يحاولون  حين 

الحوثيين وليس ضد النظام كل النظام
هذه باختصار هي أدوات إبقاء السلطة االستبدادية وتأبيدها وهي أداة إجهاض 
الثورات الشعبية وضرب وإضعاف أي حركة لإلصالح والتغيير في أي مجتمع كان. 
والخالصة ان تقسيم المجتمع عموديا وصراعيا يمنع أو يحول دون وحدة الشعب 
لمواجهة السلطة أو إصالحها وهذا ما قامت به جبهة اإلنقاذ في السودان ويمكن أن 
تقوم به الجماعة في أي ساحة عربية تصل فيها إلى السلطة أو باألصح تستفرد بها.

من قواعد االشتباك 
سياسة "فرض األمر الواقع " بالقوة أو بالحيلة هي المعتمدة لدى الجماعة ومنذ 

وقت مبرك من وجودهم..
إعلن أو قرر بغض النظر عن موقف االخرين أو موقف القانون أو العرف العام تجاه 

ما تعلنه أو تقرره..
اآلخرون سيخضعون في نهاية األمر للقوي ولما يفرضه من واقع على األرض..

....عليك فقط أن تكون أو تظهر "قويا" في اللحظة المناسبة....
استخدم الحيلة "وال تضارب حيث تضرب" وإذا وجدت طرفا أقوى منك تراجع 
له  ضامنا  يبدو  اتفاق  إلى  معه  الوصول  وإمكانية  صداقتك  له  واظهر  فورا  أمامه 

ولمصلحته...
لله ومن  لله... وأن كل ما تعمله  أنك ومالك وأهلك  وليطمئن قلبك تذكر دائما 

أجل نصرة دينه القويم.

}-| محمد محمد المقالح  |-{

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

ولن  أف��ع��االً،  ُت��ري��ُد  وإس��رائ��ي��ل  أمريكا  لكنَّ  ق��ال��وا:   •
يهِزَمَها أو ُيضِعَفَها ُمجرُد كالٍم باألفواه.. ك� "الموت 

ألمريكا.. الموت إلسرائيل".
وقلنا: كالٌم صحيٌح أن األمر بحاجٍة إلى أفعال، لكن 
منه  يصدر  ال  وم��ن  ال��ك��الم،  من  البداية  في  ب��ّد  ال 
الكالم ضد أعداء الله، فال تنتظروا منه أفعاالً، ولكي 
يتضح لكم المعنى، فتأملوا في قول الله تعالى حين 
قال: ﴿ُيِريُدوَن لُِيطِْفُئوا ُنوَر اللَِّه ِبأَْفَواِهِهْم﴾ ولم يقل 
أكبر  وسيلٌة  هناك  فلو كانت  وبأسلحتهم،  بأيديهم 
سعيهم  في  ُتستخدَم  أن  ُيمكن  األف��واه  من  وأخطر 
لََذَكَرَها القرآن، وعلى ذلك فاألفواه  الله؛  إلطفاء نور 
ا، وذات فعاليٍة  وما يصدر عنها من ألفاٍظ خطيرٌة جدًّ
شديدٍة إذا ما تم استخدامها على ضوء القرآن ضد 

أعداء األمة.
• قالوا: طيب.. طالما وقد صدَر منكم الكالم ضد 
ت��رددون  أنكم  اعتبار  -على  عباقرة  يا  الله  أع��داء 
الشعار لمدة عشر سنوات تقريًبا- فقولوا لنا ما هي 

األفعال والمنجزات التي قد فعلتموها..؟!! 
الشعار،  تفهموا معاني  أن  البداية يجب  وقلنا: في 
الموت إلسرائيل"  "الموت ألمريكا..  ل�  ترديدنا  وأن 
ال ي��ع��ن��ي أن��ن��ا ب��ص��دد إم���ات���ة ال��ش��ع��ب األم��ري��ك��ي 

واإلسرائيلي..!!
"أمريكا  تحبون  أنكم  ص��ّح  فقد  ه��ذا  على  قالوا:   •
ذرٌّ  "ال��م��وت"  ب��  ضدهم  هتافكم  وأن  وإس��رائ��ي��ل" 

للرماد في العيون.

ثّمة  أن  نقصد  فنحن  الحكم،  قبل  ترّيثوا  وقلنا: 
المعنوية،  واإلم���ات���ة  ال��م��ادي��ة،  اإلم��ات��ة  ب��ي��ن  ف���رق 
أمريكا  لشعَبي  المادية  اإلماتة  بصدد  لسنا  ونحن 
وإسرائيل  فأمريكا  أك��ث��ر...  وللتوضيح  وإسرائيل، 
الناحية  ففي  إماتة،  بحرب  المسلمين ككل  تواجه 
تسعى  "أمريكا"  المثال-  سبيل  –على  االقتصادية 
أنواع  كافة  لزراعة  محاربتها  عبر  اقتصادنا؛  إلماتة 
الحبوب والقمح في بلداننا؛ كي نبقى متسّولين على 
بابها، وداعمين في ذات الوقت القتصادها، َفَرْفُعَنا 
القرآنية  لألسباب  -إضافًة  ألمريكا"  "الموت  لشعار 
"اإلماتة  هنا  يعني  السابق-  لقائنا  في  ذكرناها  التي 
"المقاطعة  بتفعيل  إال  يتحقق  القتصادهم" وهذا ال 
من  واإلسرائيلية"  األمريكية  للبضائع  االقتصادية 
حتى  الزراعة  جانب  تفعيل  أخرى  جهٍة  ومن  جهة، 
ا  يحصَل لنا االكتفاء الذاتي، وهذا هو الحاصل حاليًّ
فيها  يتواجد  التي  المناطق  بعض  وفي  صعدة،  في 
"أنصار الله"، وإذا ما ُزرتم "صعدة" فستكتشفون أن 
هناك أراٍض زراعيٍة كبيرة، يقوُم عليها "أنصار الله" 
ويتعّهدون زراعتها، ونظرة واحدة إلى أسواق صعدة 
كافية لتشاهدون حجم المحصول من الحبوب من 
القمح والُبّر والذرة وغيرها، التي ُتباع هناك، والتي 
الزراعي،  للجانب  الله"  "أنصار  تفعيل  َنَتاٌج من  هي 
لذلك فمن يرفع الشعار وال ُيقاطع -في ذات الوقت- 
البضائع األمريكية واإلسرائيلية، فهو غير صادٍق في 
رفعه للشعار، أو َفْلَنُقْل جاهٌل بمعاني الشعار؛ إذ أّن 
جميِع  دم��اِء  في  ُمشارٌك  فهو  بضائعهم  يشتري  من 
من سقطوا من الشهداء على أيدي أمريكا وإسرائيل 

وعمالئها.

لكن  جميل..  أم��ٌر  ال��زراع��ة  جانب  تفعيل  ق��ال��وا:   •
واإلسرائيلية،  األمريكية  البضائع  لمقاطعة  بالنسبة 
الدول في  إذ أن مصالح  العقل،  فهذا مما ال يدخل 
وقتنا الحاضر تقتضي التبادل التجاري فيما بينها، 

ولم يأمرنا الله تعالى بأن نقاطع بضائع اليهود.
بأن نقاطع  أمرنا  تعالى قد  الله  بأن  أال تعلموَن  وقلنا: 
أن  رغ��م  اليهود،  يستخدمها  ك��ان  واح���دة،  "كلمًة" 
تلك الكلمة عربية وليست ِعبرية، إال أن اليهود كان 
يقصدون بها ُسّبًة للنبي ÷ فأَمَرَنا الله تعالى أن نكفَّ 
عن استخدامها ُمطلًقا في قوله: ﴿َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنواْ الَ 
َتُقولُواْ "َراِعَنا" َوُقولُواْ انظُْرَنا َواْسَمُعوا َولِلَكاِفِريَن َعَذاٌب 

أَلِيٌم﴾ فتأملوا.
• قالوا: لكّن النبي ÷ لم يكن يمنع المسلمين في 

عهده، من شراء بضائع اليهود.
عصره  ف��ي   ÷ فالنبي  يختلف،  األم���ر  هنا  وقلنا: 
كان في مركز قّوة، بعكسنا، فاليهود عندما يكونون 
اٍم  ُخ��دَّ إلى  يتحّولون  فهم  المسلمين،  هيمنة  تحت 
يكون  وعندما  ُض��ع��ف��اء،  حينها  ألنهم  للمسلمين؛ 
والواقع  المسلمين،  فإنهم يستعبدون  أقوياء  اليهود 
ننظر  أن  عّلَمنا  وتعالى  سبحانه  فالله  بذلك،  يشهد 
ال��ظ��روف  وب���أن  موضوعية،  زاوي���ة  م��ن  اليهود  إل��ى 
وإلى  القرآن  رح��اب  إلى  تعالوا  ذلك  َولَِفْهِم  تتغير، 
قوله تعالى: ﴿َوِمْن أَْهِل الِْكَتاِب َمْن ِإْن َتأَْمْنُه ِبِقنطَاٍر 
ِإلَْيَك  ِه  ُيَؤدِّ ِبِديَناٍر ال  َتأَْمْنُه  ِإْن  َوِمْنُهْم َمْن  ِإلَْيَك  ِه  ُيَؤدِّ
هو  الكتاب كما  فأهل  َق��اِئ��ًم��ا﴾،  َعَلْيِه  ُدْم��َت  َم��ا  ِإالَّ 
الزمخشري  ق��ال  وق��د  وال��ن��ص��ارى"،  "اليهود  معلوم 
الكثير "النصارى"  المأمونين على  في الكشاف: "أن 
لغلبة األمانة عليهم، والخائنون في القليل "اليهود" 

إال  َقاِئًما﴾  َعَلْيِه  ُدْمَت  َما  ﴿ِإالَّ  عليهم  الخيانة  لغلبة 
مّدة دوامك عليه يا صاحب الحق، قائماً على رأسه، 
إلى  بالرفع  أو  والتعنيف،  بالمطالبة  عليه  متوكاًل 
الحاكم وإقامة البينة عليه -فإذا ما كان المسلمون 
أضعف من اليهود فيستحيل أن يكون المسلُم قائًما 
على اليهودي- ثم يشرُح الله تعالى لنا سبب مكرهم 
يَن  يِّ وخيانتهم- ﴿َذلَِك ِبأَنَُّهْم َقالُوا لَْيَس َعَلْيَنا ِفي األُمِّ
شأن  في  وذم  عتاب  علينا  يتطّرق  ال  أي  َسِبيٌل﴾، 
وما  الكتاب،  أهل  من  ليسوا  الذين  يعنون  األميين، 
ألنهم  بهم،  واإلض��رار  أموالهم  حبس  من  بهم  فعلنا 
ليسوا على ديننا، وكانوا يستحلون ظلم من خالفهم 
وهذه  حرمة"..  كتابنا  في  لهم  ُيجعل  لم  ويقولون: 
ما  ف��إذا  وخيانتهم،  غدرهم  إلى  سبحانه  منه  لفتٌة 
نأمنهم كذلك  المسلمين، فال  اليهوُد أقوى من  كان 
الخنزير  ول��ح��م  ُده���ن  منتجاتهم  ف��ي  ُيطعمونا  أن 
يؤثر  ما  دّس  وك��ذا  يفعلونه-  أنهم  ثبَت  ما  -وه��ذا 
تلك  من  انطالًقا  وتناسلهم،  المسلمين  صحة  على 
القاعدة التي لديهم بأنه ال يتطّرق عليهم عتاٌب وال 
ذٌم في شأننا.. فما أسلفناه أضيفوه إلى أننا ندعمهم 
كذلك اقتصادًيا؛ بشرائنا لمنتجاتهم؛ حتى تغدَو لكم 

أسباُب المقاطعة واضحًة جلّية.
من  األخ��رى  الجوانب  عن  وم��اذا  حسًنا..  ق��ال��وا:   •

معاني "اإلماتة" كما تزعمون..؟!!
المثال  الحربي على سبيل  الجانب  لنأخذ  وقلنا: 
أي��ًض��ا، ففي ه��ذا ال��ج��ان��ب "أم��ري��ك��ا وإس��رائ��ي��ل" 
فهي  الجانب،  هذا  في  إلماتتنا  حربها  في  تسعى 
أنواعها،  بمختلف  األسلحة  وُتصّنع  العّدة،  ُتِعدُّ 
ومّما  حاجتها،  عن  زاَد  ما  العرب  لعمالئها  وتبيع 

ال ُيشّكُل خطورًة عليها، 
يتغنون  ال��ع��رب��ان  وأص��ح��اب��ن��ا 

ليستا  وإسرائيل  أمريكا  وبأن  بالسالم،  نهاٍر  ليل 
سوى صديقتين، وألّن هذا من حرب المصطلحات 
فأمريكا  ال��ف��ّخ،  ف��ي  وقعنا  فقد  ه���ذا،  زمننا  ف��ي 
أنهما  اعتبار  على  قتالنا  في  مستمرٌة  وإسرائيل 
مصداُق  وه��ذا  لهما،  أع���داًء  المؤمنين  تعتبران 
لِلَِّذيَن  َع��َداَوًة  اِس  النَّ أََش��دَّ  ﴿لََتِجَدنَّ  تعالى:  قوله 
أَْشرَُكوا﴾ واستمرارية قتالهم  َوالَِّذيَن  الَْيُهوَد  آَمُنوا 
َي��َزالُ��وَن  ﴿َوال  ق��ول��ه:  ف��ي  تعالى  الله  أوضحها  لنا 
وُكْم َعْن ِديِنُكْم ِإِن اْسَتطَاُعوا﴾،  ُيَقاِتُلوَنُكْم َحتَّى َيُردُّ
لألمة  ال��ق��رآن  تنبيه  م��ن  ال��رغ��م  على  وأصحابنا 
يعتبرون  أنهم  إال  لنا،  أولئك  قتال  باستمرارية 
هذا  انعكس  وق��د  صديقتين،  وإسرائيل  أمريكا 
إليه  تعالى  الله  وجّهنا  ال��ذي  اإلع��داد  على  سلًبا 
ٍة  ُق��وَّ ��ن  مِّ اْسَتطَْعُتم  ��ا  مَّ لَُهم  واْ  ﴿َوأَِع����دُّ قوله:  في 
َوَعُدوَُّكْم  الّلِه  َعْدوَّ  ِبِه  ُتْرِهُبوَن  الَْخْيِل  َباِط  رِّ َوِمن 
َوَما  َيْعَلُمُهْم  الّلُه  َتْعَلُموَنُهُم  الَ  ُدوِنِهْم  ِمن  َوآَخِريَن 
ُتنِفُقواْ ِمن َشْيٍء ِفي َسِبيِل الّلِه ُيَوفَّ ِإلَْيُكْم َوأَنُتْم 
ُتظَْلُموَن﴾، فالعربان يستعدون لمواجهة أمريكا  الَ 
وإسرائيل بباقات الورود وحمائم السالم، في حين 
ُلوَن أمر الله  أن "أنصار الله" في هذا الجانب، ُيَفعِّ
تعالى في اإلعداد، وهم حاضرون ألي مواجهٍة قد 
تفرضها عليهم أمريكا، سواٌء أَفَعَلْت ذلك بنفسها 
مباشرًة، أو عبر عمالئها وأذنابها، وهنا يأتي تفعيل 

"اإلماتة المادية" ال "المعنوية".

}-| عبدالحميد يحيى  |-{

َقالُ�وا.. َوُقلَنا  }-| "حوار حول الشعار" – "الحلق�ة الثانية" |-{{}

ليس من الغريب أن يقوم النظام الجديد القديم بإخالء الساحات !

في مطلع العام الماضي أسرجت أنوار المحبة، 
يتسابقون  اليمن  فتية  وانطلق  التفاؤل،  وشموع 
ليضع كل منهم بصمًه تضل شاهداً عليه في رسم 

مستقبل اليمن المشرق واآلمن.
ورودهم  حاملين  الساحات  إلى  الشباب  خرج 
ف��ي أي��دي��ه��م، ه��ات��ف��ي��ن ب��م��ج��د ال��ي��م��ن وس��ق��وط 
يجمعهم  والفاسدين،  والمتسلطين  الزعامات 
الحياة  منغصات  من  خ��اٍل  يمٍن  إلى  ت��واق  ش��وٌق 
حجرة  وتقف  للبلد،  التنمية  مسيرة  تعيق  التي 

عثرة أمام تقدمه ورخائه.
الجميلة  األنشودة  لحن  يعزفون  الثورة  خرج شباب 
عما  ويعبروا  الصمت،  حاجز  ليكسروا  خرجوا  للوطن، 
بداخلهم )نريد دولة مدنية حديثة(،)نريد وطناً نعيش 

فيه متساوين في الحقوق والواجبات (.
السعادة،  تغُمرنا  ثورتنا،  بداية  في  حالنا  هذا 
سياسياً  ع��ق��اًل  لنا  ظهر  منا  غفلٍه  حين  وع��ل��ى 

إبليسياً، دخل ليجهض أحالم الطامحين.
البعض  منَّى  المبادرة.  وج��اءت  الحال  استمر 
نفسه بأنه يسير في االتجاه الصحيح، وأنها خطوة 

نحو المجد وهّلم جر من األقاويل،،،،،

أوراق  وف��ي  المفسبكين  صفحات  على  ه��ذا  ك��ل 
أن كاًل  فنجد  ال��م��ع��اش  ال��واق��ع  على  أم��ا  ال��ص��ح��ف، 
األلم،  من  أربعة كيلو  إلى  ثالثة  يومه  في  يستلم  منا 
سابقاً،  عليها  خرجنا  التي  اإلقصاء  سياسة  ج��ّراء  أل��ُم 
السياسات  من  وغيرها  ازدادت  اليوم  أنها  ووجدنا 
منها،  أشد  بل  نفسها  هي  تزال  ال  التي  والممارسات 
السياسي  العقل  ُي��دي��رن��ا  تنظيمية،  بطريقة  وُت��م��رر 
يسعى  وهو  تمتغط(،  واحدة  )واحدة  بمبدأ  اإلبليسي 
بوطنه وشعبه  تنفيذ استراتيجياته وآلياته ضارباً  في 
عرض الحائط. المهم أننا نعيش ونتفاءل بفكر الشباب 
أن  الله  ونصُبو،داعين  نريُد  ما  إل��ى  ونصُل  ووعيهم 
الساسة، وال يزال فينا بصيُص  يجنبنا دهاليز وأنفاق 
أمٍل في الحوار الوطني، أتمنى أن ال نفقده واألهم هو 

أن ال تزيد اآلالم علينا ألننا بشُر ال نتحمل...
ح��ف��ظ ال���ل���ه ال��ي��م��ن وط���ه���ره���ا م���ن ال��ع��م��الء 

والمتآمرين.

كان الدكتور / محمد مرسي مسجوناً 
في بداية الثورة المصرية، اليوم مبارك 
أو  قوسين  ق��اب  وم��رس��ي  السجن  ف��ي 

أدنى من الرئاسة..
مصر  ف��ي  المسلمين  اإلخ����وان  ت��أري��خ 
لم   ) األخ��ي��رة  العقود  خ��الل  األق��ل  )على 
كما  والفساد  واإلج��رام  بالسلطة  يتلوث 
إخ���وان مصر  اليمن،  ف��ي  اإلخ���وان  ق��ادة 
سجانين،  وإخواننا كانوا  مساجين  كانوا 

سجون  في  بهم  ينكل  مصر كان  إخ��وان 
اليمن  وإخ���وان  المصرية،  ال��م��خ��اب��رات 
كانوا ينكلون بغيرهم في األمن السياسي،
رئ��ي��س ح��زب ال��ح��ري��ة وال��ع��دال��ة د/ 
م��ح��م��د م��رس��ي )إخ������وان م��ص��ر( ك��ان 

سجيناً سياسياً.. 
ورئ���ي���س ح����زب اإلص�����الح ) إخ����وان 
اليمن( محمد اليدومي ضابط كبير في 

األمن السياسي!!!!!!!

}-| عبدالعزيز أحمد القدمي  |-{

}-| علي البخيتي  |-{

تغيير آليات التغيير!آمال تقتلها اآلالم 

ولله في خلقه شؤون 

ُيتبع الحلقة الثالثة 

نظًرا لحدوث أخطاء في نشر الحلقة الثانية في بعض الفقرات، وذلك في العدد الماضي؛ وللفائدة نعيد نشرها للسادة القراء..


