
دوى االنفجار على بعد امتار من ندوة تناقش االرهاب

السعودية تحول بين اليمنيين وبيت الله

شباب الصمود استنكر العمل اإلرهابي

جرى اعتقال عدد منهم

قبالة  وقع  الــذي  االرهابي  االنفجار  خلف 
صنعاء  العاصمة  بوسط  الشرطة  كلية  بوابة 
ــرات الـــجـــرحـــى    بين  ــشـ عــشــرة قــتــلــى وعـ
لقضاء  يستعدون  الذين كانوا  الكلية  طالب 
الكلية،  لوائح  بحسب  االسبوعية  اجازاتهم 
الذي  التفجير  فان  العيان  شهود  وبحسب 

وقع ظهر اليوم تم بعبوة ناسفة  لحظة خروج 
اثناء خروج الطالب من بوابة الكلية.

وتضاربت االنباء بشأن هوية منفذ العملية  
وسائل  تداولت  من  ان  الداخلية  اعلنت  اذ 
ــعــدوا مــواطــنــا عــاديــا  االعــــالم اســمــه قــد الي
وسائل  وكانت  االنفجار   مكان  في  تواجد 

ــاء الــقــبــض على  ــق ــالم تــحــدثــت عــن ال ــ االع
االنتحاري  و يدعي محمد ناشر العري وصل 
وبرفقته  سيارة  مستقال  الحادثة   مكان  الي 
يده كيسا  في  يحمل  وكــان  االشخاص   احد 

من  المعتقلين  زمالء  من  العشرات  اعتصم 
أبناء تهامة االربعاء الماضي امام  قسم شرطة 
باحتجاج  قيامهم  خلفية  على  26سبتمبر 
محافظة  على  الكهربائي  التيار  انقطاع  على 
الحديدة ال سيما في  فترة الصيف التي تخنق 

المواطنين  في المحافظة.

نظموا  ممن  تهامة  أبــنــاء  مــن  عــدد  وكـــان 
مــســيــرة إلـــى الــعــاصــمــة صــنــعــاء تــالهــا وقفة 
احتجاجية امام منزل رئيس الجمهورية جرى  
وزير  إهانة  بعد  السجن  وإيداعهم  اعتقالهم 
مشكلة  بحل  مطالبتهم   عند  لهم  الكهرباء 

انقطاع التيار الكهربائي لهم. 

الــثــالثــاء  الــحــديــدة  محافظة  ــنــاء  أب ونــظــم 
رئيس  منزل  امــام  احتجاجية  وقفة  الماضي 
الجمهورية للمطالبة بإدراج القضية التهامية 
الحديدة  أبناء  الوطني،  الحوار  طاولة  على 

فــي مسيرة  وصــلــوا 
صنعاء  إلــى  سيارة 

ــال رئــيــس حــكــومــة مـــا يسمى  ــ ق
 : باسندوه(  سالم  )محمد  بالوفاق  
إنه على استعداد للتضحية بيمنيين 
مقابل االفراج عن القنصل السعودي 
ذاتــه  الــوقــت  فــي  مقرا  المختطف، 
والالمعقول  المنطقي  غير  من  بانه 
الحج  ابـــواب  الــســعــوديــة  تبقي  ان 
والعمرة موصدة في وجوه اليمنيين 
لو  ــال:  وق القنصل  اختطاف  بحجة 
باإلمكان حتى نضحي بناس من اجل 

انقاذ الدبلوماسي السعودي.
التي لحقت  باإلهانة  وفيما يتصل 
المساعدة   يافطة  تحت  باليمنيين 
أمــام  بــاســنــدوه فــي كلمته  اعــتــرف 
قـــادة الــعــمــل الــســيــاحــي فــي ختام 
مــؤتــمــرهــم الـــتـــشـــاوري الــســنــوي 
المساعدات  حملة  ــأن  ب الــســادس 
االخيرة التي أطلقتها اإلمارات تحت 

تقفل  السعودية  المملكة  ــزال  الت
ــه الـــحـــرام  أمـــام  ــل ــواب بــيــت ال ــ أبـ
اليمنيين في  انتهاك لحرمات الله 
بيته  عــن  والحجيج  الــزائــريــن  بصد 
المعظم، وفي هذا السياق تواصلت 
ــظــاهــرات االحــتــجــاجــيــة  أمـــام  ــت ال
المغلقة  السعودية  السفارة  مبنى 
استنكارا  االســبــوع  خــالل  بصنعاء 
اليمنيين  منح  إليقاف  واستهجانا 

وعبرت  والــعــمــرة،  الحج  تــأشــيــرات 
سخط  عن  االحتجاجية  الفعاليات 
بيت  عــن  صــدوهــم  ممن  اليمنيين 
الــحــرام  وســكــوت حكومتهم  الــلــه 
ــا الــمــشــيــن عـــن امــتــهــان  ورضــوخــه
شــعــبــهــا  وحــرمــانــهــم  مـــن حقهم 
المكفول سماويا في زيارة قبلة  كل 

الثاني  التشاوري  اللقاء  أدان 
اليمنية  والشخصيات  للمشائخ 
الــمــنــعــقــد بــمــحــافــظــة صــعــدة 
تعرض  الـــذي  البشع  الــحــادث 
كلية  منتسبي  من  أبناؤهم  له 
الماضي  األربعاء  ظهر  الشرطة 

فيه عشرة شهداء  والذي سقط 
وعـــدد مــن الــجــرحــى، وأكـــدوا 
على أن االستخبارات األمريكية 
هي التي تقف وراء هذا العمل 
اإلجـــرامـــي مـــن أجـــل إضــعــاف 
مكوناته.  بين  واإليــقــاع  اليمن 

وفي نهاية البيان حذروا كل من 
تسول له نفسه من التمادي في 
ثم ترحموا  اليمن  بأمن  اإلضــرار 
بأن  الله  ودعــوا  الشهداء  على 
يجنب اليمن كل سوء ومكروه.

الوطن  بثروات  العبث  )رفــض  شعار  تحت 
الجمعة  عــصــر    خرجت  وامتهان كــرامــتــه(  
الماضية  مسيرة جماهيرية  شبابية  حاشدة  
بالعاصمة صنعاء، نظمها الملتقى العام للقوى 
للتسول  رفضا  المستقل  والشباب  الثورية 
ما  متى  بثرواته  الغني  اليمني  الشعب  باسم 

غلت يد العابثين.

المشاركون في المسيرة  أكدوا بان الشباب 
الكرامة  تلك  لنيل كرامته،  خرج  ا  الثائر  الحر 
التي لها ومن اجلها كانت جمعة الكرامة،ومن 
ظاللها،  مؤكدين استمرارهم في  الخيار الثوري 
موقعه  اليمن  استعادة  حتى  السلمي  والنضال 

ــتــه  ــد وحــري ــ ــرائ ــ ال
ــه وبـــنـــاء   ــتـ ــرامـ وكـ

الثوار األحرار:  الساحات سترسم آفاق المستقبل وإن طالت محاصرة النظام لها بسياساته المختلفة مبادرة "إعادة انتاج النظام" تكرر سيناريو ما قبل الثورة، والرهان على شباب الثورة والقوى الحية  

أدانوا تقصير الجهات المعنية بعالجهم وأعلنوا عن إنشاءهم جمعية خاصة بهم
صنعاء تتعرض لتفجيرين إرهابيين في أقل من شهر ونصف

إحراق عدد من خيام ساحة التغيير بصنعاء 

فعاليات احتجاجية أمام السفارة السعودية المغلقة بصنعاء

والرامية   المحمومة  المحاوالت  تجددت 
شباب  وإرغــام  بصنعاء  التغيير  ساحة  إلخالء 
الثورة على مغادرة ساحات الحرية والكرامة، 
االحرار  الثوار  فوجئ  الماضي  السبت  فصباح 

بإحراق عدد من خيام ساحة التغيير بصنعاء 
صيحات  وسط  الحريق  إلطفاء  هبوا  الثوار 

تــتــوعــد الــيــد الــخــفــيــة  بــمــزيــد مــن الصمود 
والثبات والوفاء ألرواح الشهداء مهما أحرقوا 

من خيام أو اقتلعوا من أوتاد.
بصنعاء  التغيير  ساحة  في  الخيام  إحــراق 

أحـــــد األســـالـــيـــب 
ــي تــمــارســهــا  ــ ــت ــ ال
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تصدرها حركة شباب الصمود في ساحة التغيير بصنعاء

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  -|- 

ساحة التغيير تعيش )عض االصابع(

صنعاء، صعدة، ذمار : مسيرات ترفض 
العبث بثروات الوطن وامتهان كرامته

أبناء تهامة يحتجون على تهميش قضيتهم وإهمال مناطقهم في صنعاء

باسندوه يبدي استعداده التضحية بيمنيين مقابل اإلفراج عن القنصل السعودي !

لقاء المشائخ والشخصيات اليمنية بصعدة يدين جريمة كلية الشرطة 



2 }-|   الجمعة 23 شعبان 1433هـ املوافق 13 / 7 / 2012 م    |-{}-|   العدد ) 67 (   |-{    

ــصــرخ فـــي وجـــه األمــريــكــيــيــن  »دع الــشــعــب ي
وقف  ولــو  لكم،  تتلطف  ســوف  أمريكا  وســتــرون 
اليمن يصرخ في أسبوع واحد لحولت أمريكا كل 

منطقها ولعدلت كل منطقها...« 
الحوثي  الدين  بدر  بن  السيد حسين  قال  هكذا 
تلك  الكلمات النورانية المنبثقة من ثقافة قرآنية، 

وجاءت من شخص هو قرين القرآن.
المستضعفين  وسيلة  هــو  ــذي  ال الشعار  ذلكم 
ورمز للمظلومين في األرض وفيه إعالن البراءة من 
اليهود والنصارى والذين أشركوا  وكما هو معلوم 

عند الفرق اإلسالمية مبدأ الوالء والبراء.
يــقــوم به  أقـــل مــا يمكن أن  الــشــعــار هــو  ــذا  وهـ
اإلنسان لكي يبرئ ذمته أمام اللهـ  سبحانه وتعالى 

ـ يوم القيامة.
تلك هي المسيرة القرآنية والثقافة النورانية التي 
الحوثي   الدين  بدر  بن  حسين  السيد  إليها  نادى 
وبصرته  الحياة  في  قيمته  لإلنسان  أعادت  والتي 
يجب  الــتــي  المسؤوليات  وأوضــحــت  حــولــه  بما 
على اإلنسان أن يؤديها في حياته وكيف يستطيع 
المجتمع  لبنة  في  صالح  إنسان  إلــى  يتحول  أن 

اإلسالمي وأن يكون عمله خالصا ً لله.
كلمات  مجرد  الصرخة  بأن  الناس  بعض  يفهم 
قيمة  لها  وليس   ) الشعار  أصحاب   ( بها  يتمتم 

كبقية الشعارات التي ترفع من حين آلخر !
استجابة  جــاءت  الصرخة   : لهؤالء  نقول  ولكن   
الله عليه وآله وسلم  الله وكالم نبيه صلى  لكالم 
والتحرك  واليهود  المشركين  من  البراءة  بإعالن 

اإلســالم   دعــائــم  تقويض  فــي  محاوالتهم  إلحــبــاط 
وتشويه الدين. 

حياتكم  في  تعاليمه  وطبقتم  القرآن  فهمتم  وإذا 
سوف يقودكم فهمكم  وعقولكم ومنطقكم الصائب 
إلى الصرخة في وجه اليهود والظالمين والمستبدين 

والمستكبرين والسير في ركاب القرآن.
أعداؤنا الحقيقيون معرفون : أمريكا وإسرائيل وهم 
من يسعون إلى دمار المسلمين بكل ما أوتوا من قوة.

االستكبارية  الهيمنة  تلك  تالحظون  ألستم  ـ  
العالم   دول  أغلب  في  وإسرائيل  أمريكا  قبل  من 

والتحكم بالقرارات الدولية؟
أكثر  منذ  فلسطين  في  يحدث  ما  تالحظون  أال 
الصهاينة  قبل  مــن  اآلن  وإلــى  عــامــاً  تسعين  مــن 

وبدعم أمريكي منقطع النظير؟ 
معظم  في  األمريكية  التدخالت  تالحظون  أال  ـ 

بلدان العالم وخاصة العالم العربي واإلسالمي؟
ـ كم سعت أمريكا إلى تعديل المناهج الدراسية 
مع  يــتــوافــق  بما  واإلســالمــي  الــعــربــي  عالمنا  فــي 

الثقافة األمريكية الصهيونية ؟
ـ أال تالحظون بأن أمريكا ومن خلفها اليهود قد 
وحركت  أنيابها  عن  وكشرت  النمر  جلد  لبست 
أساطيلها وجيوشها لتحتل وتضرب وتحتل البالد 

اإلسالمية والعربية؟
ـ ألم تسع أمريكا إلى إنشاء القواعد العسكرية في 
المنطقة العربية إلخضاع العالم العربي واإلسالمي 
هي  القواعد  تلك  وتعتبر  اليهود  مصالح  وتحقيق 
قطر  في  ومــوجــودة  العالم  في  واألوســـع  األضخم 
الحجاز  وفي  األحمر  والبحر  والكويت  والبحرين 

وغيرها من القواعد الثابتة والعائمة في البحار؟

الحشد  هــذا  لــم  كــل  أنفسنا؟  نسأل  ال  لــمــاذا  ـ 
والتدخالت والقتل والدمار في أفغانستان والعراق 

وباكستان واليمن ؟ !!
أمريكا  بها  تــقــوم  الــتــي  األعــمــال  تلك  ينكر  ال 
والمسلمين  العرب  بالد  في  الخبيثة  ومخططاتها 
إال إنسان طبع الله على قلبه وباع نفسه للشيطان 

واتبع هواه رغبة في تحقيق مصالحه الدنيوية.
أغلب اآليات القرآنية جاءت محذرة من اليهود 
والذين أشركوا وأال نلق إليهم بالمودة.فكيف من 

يضع يديه في أيديهم ويأتمر بأمرهم؟!!
ــه أمــريــكــا مــن تــقــديــم مــســاعــدات  ومـــا تــقــوم ب
لم تأت  للشعوب واألفــراد  وقروض ومنح دراسية 
حباً في تلك الشعوب ورغبة في تنميتها وتطويرها، 
بل لتحقيق مصالح أمريكا وإسرائيل، ونهب ثروات 
ومقدرات تلك الشعوب وجعلها تابعة لها اقتصاديا 

وسياسيا وعسكرياً.
الظالمين  تأتي قيمة الصرخة في وجه  ومن هنا 
من  األمـــة  خــالص  هــي  والــيــهــود،  والمستكبرين 
نير  تحت  ظلت  والتي  والمتردي  األليم  واقعها 

الظلم واالستغالل واالحتالل.
تلك هي المسيرة القرآنية  التي يجب أن تكون 
الله  منهاج  ألنه  القرآن  رؤية  وفق  وواقعنا  حياتنا 

في األرض وهو نبراس هداية للبشر. 
والــمــســيــرة الــقــرآنــيــة هــي مــنــهــاج شــامــل لكل 
والدينية  والسياسية  االقتصادية  الحياة  مجاالت 
والفكرية  وغيرها من مجاالت الحياة ألن من رسم 
تلك المسيرة القرآنية هو خالق الكون وهو الخبير 

بعباده، الله جل وعال.

وخــروج  الشبابية  ــثــورة  ال انـــدالع  بعد 
التي  التيه  حالة  من  الشباب  من  الكثير 
تلك  تحكمه  جديد  واقــع  إلى  فيها،  كانوا 
البادئ السامية والقيم واألخالقيات التي 
ّتحّتم عليهم العمل الجاد من أجل بلدهم.
تبرُز  الواجب  بهذا  الشباب  يقين  ومع 
الــكــثــيــرة، سنرى  ــهــم  ــال طــمــوحــاتــهــم وآم
الشباب يحلم بدولٍة يتساوى فيها الناس 

ويسود العدُل والرخاَء
اإلبليسي  السياسي  وبلدَه.ونرى  أرضــة 
البلد  تحويل  في  يطمُح  سابقاً  المذكور 
بكل أطيافه ومكوناته إلى توابع ينفذون ما 
يريد من آليات واستراتيجيات وإن كانت 

تتنافى مع القيم والمبادئ.
أن  يعتقد  لــوطــنــه  الــمــحــب  فــالــشــبــاب 
الغاية ال تبرر الوسيلة،أما السياسي يعتقد 

العكس تماماً.
 " حديثة  مدنيًة  دولــًة  الشباب  "يــريــُد 
السياسي  والمكر  الدهاء  أصحاب  ويريُد 

فيها  يــأمــرون  مقاطعة  الــى  البلد  تحويل 
وينهون.

التي تقتلها  الكثيرة  وغيرها من االحالم 
هو  واألّمـــر  االدهــى  لكن  الساسة.  أطماع 
أن ال يــجــد كــل شـــاب شــريــف وطــنــاً ذو 
لوطنهم  البائعون  السياسيون  ألن  سيادة، 
)أمريكا  الــغــرب  ــدي  أي فــي  الــوطــن  جعلوا 
والقيم  المبادئ  كل  وحلفائها(.واضعين 
وأغراض  طموحات  الظهور،محققين  وراء 

صغيرة ودنيئة.
السياسيون،فكل  كل  بهذا  أعني  وال 
بلدة،  وسيادة  لكرامته  ينتصُر  سياسُي 
بطاًل  فيه،ُيعد  والحرية  العدل  وتحقيق 
يصول في الميادين وتضل بصمتُه شاهًد 
البائعين،،،  بعكس  الدهر،  مــدى  علية 

فالعنة تطاردهم على مر التاريخ.
العمالِء  من  وطهرها  اليمن  الله  "حفظ 

والمتآمرين"

أزعجونا و)نفخوا( قلوبنا بحربهم على ما يسمى "القاعدة"..وكل يوم نسمع 
وسائل إعالمهم تولول.."تم تطهير منطقة كذا ".."تم تصفية منطقة كذا".. و 

في األخير أتوا يقولون : )انسحبت القاعدة وفّر اإلرهابيون(.. 
ياسالاام..هكذا.. بعد حرب طاحنة أكلت األخضر واليابس، يأتون  وبدون 
خجل ليخبرونا أن القاعدة انسحبت،.وفرحانيـــــــــــن!!..طيب فهمونا مماذا  

طّهرتم ابين إذا؟!!
أن  يمكن  ال  بأبين..فإننا  حل  الــذي  الــّدمــار  صــور  لنا  تحكي  ما  بحسب 
والنساء  األطفال  كمان..من  و)كّنسوها(  وصّفوها  طّهروها  أنهم  إال  نفهم 
لينجوا  فروا  الذين  األمريكية..او  الصواريخ  طحنتهم  الذين  والمواطنين 

بأنفسهم منها..
)هلس(..وكلها  كلها  القاعدة  على  وضرباتهم  هجماتهم  طلعت  يعني 

جاءت على رؤووس المواطنين..
ولكن السؤال المحير هو.. الى أين انسحبت القاعدة؟!!..فمن المستحيل 
ان تنسحب من أبين إلى أبين خاصة بعد أن قال جيشنا األمريكي البطل أنه 

طهرها وكنسها..
أمريكا وحدها هي  أخرى..وطبعا  اآلن في محافظة  القاعدة  بال شك  إذا 
التي تعلم ماهي هذه المحافظة أو باألصح )ستقرر ماهي هذه المحافظة(..

فهي وحدها التي علمت سابقا بوجود القاعدة في  ابين..!!
وهنا ُتطرح األسئلة نفسها وبإلحاح..هل سينتظر اليمنيون إلى أن تعلن 
األمريكي  للمارينز  التصفيق  سيتم  وهل  التالية؟  المحافظة  ماهي  أمريكا 
عندما يمر لـ)تطهير( تلك المحافظة..كما تم التصفيق له عندما أتى لتدمير 
عليه  هم  ما  "..و"المسطولون"..على  "المدّوخون  سيبقى  أبــيــن؟!..وهــل 
الخدع  )اإلرهاب(..وتصديق  ما يسمى  للحرب على  والتطبيل  الترويج  من 

األمريكية..؟؟
وفهمناه جيدا.. أبين،  في  الدرس..مما حصل  اخذنا  قد  نكون  ان  أرجو 

لكي ال يتكرر مرة اخرى.

كل يوم يسافر الحوثيون في خرائط الهم والعزم.يشمخون 
يمارسون  شهرتهم...  ينشرون  حقيقتهم..  بقاماتهم.يلدون 
حريتهم.. يبرهنون استقالليتهم.. يوجوهرون إرادتهم .. يعاودون 
شحن ذاتهم و يقهرون نقاط ضعفهم..ويراكمون عناصر قوتهم و 

يجددون عوامل اصالتهم..
المدنية  الدولة  في  الوطنية  األحالم  الحوثيون  يعانق  يوم  كل 
الحديثة..  يباشرون الفعل الثوري في مرحلة الواقعية والتسويات 

السياسية المتمثله بمبادرة اجهاض الثوره؟
ان  يبرهنون  الــغــائــب،  الضمير  على  الــحــاضــر  صــالة  يـــؤدون 

االستشهاد عادة والجهاد عبادة 
كل يوم يفرض الحوثيون جديدهم ووجودهم في بعض االحيان 
يــروون  الــنــســاء..  ــام  وارحـ الــرجــال  قبضات  فــي  الغضب  يعبون 
من  تفلت  االنساني  والتسامح  الشاعرية  بالغة  بلغة  ملحمتهم 

كمائن االعداء ومكائد االشقاء 

الثوري  وخطهم  الثايتة  ومبادئهم  النبيلة  بمواقفهم  الحوثيون 
يــحــاصــرون رمـــوز االذعــــان واالســتــســالم بــالــف عــالمــة تعجب 
االوطان  على  المساومة  أن  الحوثيون  يعلن  يوم  وأستفهام.. كل 
قد تليق بالقيادات العميلة لكنها ممنوعة عند الشعوب االصيلة 
ال  ولكن  لالستبداد..  النقيض  هو  السلمي  النظال  ان  يثبتون 
الله  انصار  ضد  الشعواء  االعالمية  الحملة  الجميع  على  يخفى 
سنرد عليهم بالقول ألن الثورة تكليف نظالي مدني وصناعة ثورية 
بشرية وسط ضروف ماأساوية وليست مالئكية فالبد ان تقارف 
السلبيات وهي تراكم االيجابيات والبد ان تمنى باإلخفاقات  وهي 
تبدع االنجازات  والبد ان تتقهقر او تتعثر وهذا محاالً وهي تصعد 
دربها الطويل وتستخرج الممكن من كوابيس المستحيل، ولعل 
هو  االنسانية  وطبيعتها  الحوثية  الحركة  حيوية  مؤشرعلى  ابــرز 
في  والتموج  التدرج  ذلك  النفس.  وطول  الديمومة  على  قدرتها 
اادئها الثوري وعطائها المرحلي فهي كضاهرة حياتية وفعل ارادي 
شعبي تختلف تمام االختالف عن رتابة الميكانيكا واالديولوجية 
هو  الحوثية  للحركة  العبقرية  الجوانب  اوضح  ان  الضيقة.. كما 

والتثوير  التفجير  طاقات  وانبعاث  االخيرة  بالحلقات  االبتداء 
السجون  قضبان  فوق  التمرد  رايات  ورفع  والقبور   السجون  من 
الجهاد  ومشعل  امثولة  زالوا  ما  القبور فشهداء صعدة  وشواهد 
ومركز  الثورة  صاعق  معتقالتهم  في  زالوا  ما  والسجناء  االلهام.. 
التخطيط والتدبير لم تمنعهم القيود واالغالل من مواصلة النظال
االستثنائية،  وفاعليتهم  الخاص  قانونهم  الحوثيون  ابدع  لقد 
رسالة  ايصال  في  نزالئها  منع  تستطيع  لم  الضالمين  فسجون 
الفكر  وتحرير  انتشارها  منع  من  يتمكنوا  لم  والقتلة  المسيرة 
والعقل والذاكرة، ولو ان الجماهير الثائرة تجاوزت حالة الوقوف 
االجباري على قارعة المبارات وتجاوبت بالفعل الثوري مع باقات 
الدم النازف لكانت قد توفرت لشعبناء افضل قدرة على تصحيح 
زمام  وامتالك  سريها  وخط  دورهــا  وتصحيح  البائسة   اوضاعها 
المبادرة والصدارة، وإذا كانت الثورة لم تستطيع حتى االن تحرير 
االنتصار  وتحقيق  الخارجي   ارتهانها  وانها  الظالمين   من  اليمن 
جملة  ودقــت  النظال.  طريق  على  شوطا  قطعت  فقد  النهائي 
في  واسهمت  التكفير،  وقوى  العميل  النظام  نعش  في  مسامير 
تحرير االنسان من كيميا الخوف وهستيريا الهلع والعجز وانتضار 
هطول الخالص من الخارج... كما نجح الحوثيون في تثوير ارادة 
الى  الخارقة  الثورية  طاقاتهم  وتفجير  والنساء  والشيوخ  االطفال 
السجناء  واستبسل  الشباب  قبل  االطفال  فية  تقدم  الذي  الحد 
النجاب  ليال   رحمها  توضيف  في  المرأة  ــادرت  وب الطلقاء  قبل 

المجاهدين واستخدمت سكاكين مطبخها نهارا لجندلة عساكر 
العمالء 

لقد نجح الحوثيون في تجميع الشعب اليمني حولة مشروعهم  
فرض  في  ايظا  افلحت  النظالي كما  موقعة  بناء  واعــادة  الوطني 
فئاتة  بكل  المجتمع   خــرائــط  على  تضاريسها  وحــفــر  وجــودهــا 
من  يعاني  شعب  وسط  والفكرية  والقبيلة  الحزبية  االجتماعية 
واغلبية  االعتدال  تحترف  اقلية  بين  والفرز  االستقطاب  شظف 
تتوغل في التكفير والتخريض الطائفي والمذهبي  واالغتراب بين 

الزمان والمكان 
القرأنية  الفكرية  للمسيرة  امكن  العالمي فقد  الصعيد  اما على 
القدوة  وتجد  النموذج  وتقم  المثل  ان تضرب  الحوثيين   لألخوة 
بات  والتي  بالضلم  والمعذبة  بالقهر  المخضبة   الشعوب  لكل 
بمقدورها بالكثير من االيمان والقليل من السالح ان تنتصر لقضايا 

الوطن وتحقق احالمة وتقهر جالية ومغتصبية.. 
األستجداء  طقوس  يمارسون  ال  أوفــيــاء  رجــال  الله«  »أنــصــار   

بأنتضار الخالص ولكن يصنعون الخالص بتضحياتهم المستمرة 
ومضة 

نقول للعمالء الذين يرجون أن األخوة الحوثيون يتوسعون بالقوة 
»إن الحوثيون ليسوا في صعدة فحسب ففي كل خلية من خاليا 
والقهر  الظلم  ضد  ثائرون  حسينيون  حوثيون  ثمة  الوطن  جسد 

واالستكبار«

إلى أين انسحبت القاعدة؟!

الحوثيون مشاعل اإللهام 

بين أحالم الطامحين وأطماع الساسة

صرخة المظلومين في وجه المستكبرين
عبد الوهاب أحمد الدار

ضرار الطيب

سليمان ناجي آغا

عبد العزيز القدمي 

مسيرة7/7 تطالب باعتذار ممن شنوا الحرب الظالمة على الجنوب
ــول  ــرى اجــتــيــاح الــجــنــوب ودخـ تــزامــنــا مــع ذكــ
نظام صالح في حرب ظالمة  قبل  مدينة عدن من 
ابناء  الحالي ضد  السابق  النظام  وغير مبررة شنها 
تحت  الجنوب  ثــروات  ونهب  إلقصائهم  الجنوب 
قوى  نظمت  باطل،  بها  أريــد  التي  الوحدة  يافطة 
مسيرة جماهيرية  الجنوب  أبناء  وتحالف  الحداثة 
أبناء  من  العسكريين  من  عدد  فيها  شارك  حاشده 
في  مناصبهم  عن  إقصاؤهم  جــرى  ممن  الجنوب 

أعقاب حرب صيف94م.
ساحة  في  القادسية  جولة  من  أنطلقت  المسيرة 
التغيير بصنعاء وجابت العديد من شوارع العاصمة 
بالحرب  نــددت  هتافات  المشاركون  خاللها  وردد 
الجنوبيين  دمــاء  أباحت  التي  وبالفتاوى  الظالمة 

وكفرتهم وما زالت حتى اليوم. 
ــدت عــلــى ضــــرورة تــقــديــم اعــتــذار  الــمــســيــرة أكــ
أعقبها  وما  الظالمة  الحرب  تلك  عن  الجنوب  ألبناء 
واللحمة  الوطنية  بالوحدة  أضــرت  ممارسات  مــن 
فحكومة  وإال  الواحد،  الوطن  أبناء  بين  االجتماعية 
ساحة  اقتحام  جريمة  عــن  صمتت  التي  باسندوة 
المنصورة ال تختلف عن حكومات صالح إن لم تكن 

امتدادا لها.

من  السابع  تأريخ  أن  اعتبروا  المشاركون 
هذا  ففي  العربية  النكسة  يوم  يشابه  يوليو 
الوحدة تحت جنازير  انتكس مشروع  اليوم 

اليوم  هــذا  وفــي  العسكر  وآلــيــات  الدبابات 
المدنية  الدولة  حلم  أيضا  الظالميون  اغتال 

تحت ستار من الشرعية نسجوه ألنفسهم.
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دوى االنفجار

إحراق الخيام

باسندوة

السفارة السعودية

صنعاء، صعدة، ذمار..

لقاء المشائخ

أبناء تهامة

قام  المتفجرة  الشحنة  بــداخــلــه  بالستيكيا 
برميها على الطالب فيما يبدوا انه كان يسعى  
الصور  واظهرت  اصيب،  لكنه  بنفسه  للنجاة 
المفترض  االرهابي  محمول  بهاتف  الملتقطة 

وقد تعرضت اطرافه الشمالية للبتر.
ــاء   أعلن تنظيم  مــا يسمى  ــع ومــســاًء  األرب
العملية  عــن  مــســؤولــيــتــه  ــقــاعــدة  ال بتنظيم 
من  ان   " سي  بي  بي  الــ"  االنتحارية،ونقلت 
يطلقون على أنفسهم "أنصار الشريعة " أعلنوا 

مسؤوليتهم عن الحادثة.
المالصق  الشرطة  ضباط  نادي  ان  الي  يشار 
صنعاء  العاصمة  وســط  الشرطة  كلية  لمبنى 
واالرهــاب  التطرف  تناقش  ندوة  يحتضن  كان 
هذا  يعد  االنفجار  فيه  وقع  الــذي  الوقت  في 
الجهاز  يستهدف  الــذي  الثاني  هو  الــحــادث 
ــصــف بــداخــل  االمـــنـــي فـــي اقـــل مـــن شــهــر ون
القلق  العاصمة صنعاء وهو ما يثير الكثير من 

لدى مواطنيها.

وسائر  المحافظة  أبناء  من  العشرات  ضمت 
الدولة  رئيس  نظر  للفت  التهامية   المناطق 
ومحافظة  التهامية  المناطق  أبناء  معاناة  إلى 

الحديدة نتيجة االهمال واالقصاء المنظمين.
راس  على  ان  الوقفة  في  المشاركون  واكــد 
تلك المطالب انقاذ تهامة من النافذين وناهبي 
االراضي الذين عاثوا في ارضها عبثا واستعبدوا 

ناسها الطيبين.
ــقــتــصــر فقط  ــة الت ــام ــه مــظــلــومــيــة أبـــنـــاء ت
والتهميش  ألراضــيــهــا  المنظم  الــنــهــب  عــلــى 
لــقــضــيــتــهــا،فــمــنــاطــقــهــا تــعــيــش فــقــرا مــدقــعــا 
في  مقصودا  وحــرمــانــا  التحتية-  البنية  فــي 

الخدمات االساسية.
وأشار محتجون إلى ان انقطاع الكهرباء يمثل 
وخاصة  تهامة  أبناء  على  األكبر  اللعب  اليوم 

في فصل الصيف.
منزل  امام  تهامة  ألبناء  االحتجاجية  الوقفة 
رئيس الجمهورية لم تقتصر فقط عليهم وانما 
يرون  الذين  المتضامنين  من  اليها عدد  انضم 
في قضية تهامة ومظلوميتها جرحا وطنيا يجب 

النظر اليه باهتمام والعمل على حله وعالجه.
متابعون رأوا في مسيرة التهاميين إلى صنعاء 
الجمهورية مؤشرا  امام منزل رئيس  والوقوف 
فتجشموا  تهامة   بأبناء  طفح  الكيل  ان  على 
وهم  عليهم  ذلــك  صعوبة  رغــم  السفر  مشقة 
حق  فمن  ،وبحسبهم  العيش  كفاف  يعيشون 
هؤالء الذين يستقبلونك في مناطقهم بابتسامة 

ان  يعتريهم  ــذي  ال ــم  االل رغــم  محياهم  تعلوا 
الظلم  مــن  لعقود  معهم  نــقــول  وان  ينصفوا 

والتهميش كفى. 

قوى المبادرة إلجبار الثوار على الرضوخ لقوى 
العديد  التغيير  ساحة  وشهدت  الواقع   األمر 
من عمليات أحراق خيام المعتصمين وخاصة 
أولئك المنتمين للتنظيمات الثورية المستقلة 

والرافضة للمبادرة  الخليجية.
بصنعاء  التغيير  ساحة  أن  مراقبون  ــرى  وي
فيد  األصــابــع  عــض  مرحلة  فــي  الــيــوم  دخلت 
خفية تحت جنح الظالم تمتد وتحرق الخيام  
ظاهرة  يــد  الظهيرة  عــز  وفــي  مـــره،  مــن  أكــثــر 
من  المعتصمين  خيام  بها  لتقتلع  جرافة  تقود 
صامدون  الثوار  يرد  اليدين  ولهاتين  أوتادها، 

صامدون.

وتحت  الشعار نفسه  خرجت مسيرات حاشدة 
المضي  على  للتأكيد  وذمــار  صعدة  من  في كل 
مقدمتها  وفي  الثورة   اهداف  تحقيق  في  قدما 
ببناء الدولة المدنية الحديثة التي تكفل الحقوق 

والحريات لكافة أطياف الشعب اليمني.
هذا وقد أصدر الثوار في صنعاء وصعدة وذمار  

بيانا مشترًكا جاء فيه: 
على  أروحــهــم  حاملين  ــثــوار  ال خــرج  عندما 
أكفهم كان ومازال حلمهم األكبر الذي يدفعهم 
ــه  هــو بــنــاء وطــنــهــم وتــعــزيــز اســتــقــاللــه وقــدرات
مكانته في محيطه  واستعادة  وشموخه وعزته، 
الــعــالــم كافة.  وبــيــن دول  الــعــربــي واإلســالمــي 
الثورة  على  عــام  من  أكثر  مضي  وبعد  واليوم 
المباركة تتجلى  المبادرة المشؤومة عن نموذج 
مشوه لوطن مسخ يريق ماء وجهه في كل وجهة 
العيش  باستجداء فتات  ومحفل عربي ودولي، 
تظهره  اآلخرين،كما  من  والــدواء  الكساء  وبقايا 
 ! والخارجية  والعربية  المحلية  اإلعالم  وسائل 
عرض  خالل  من  الفضائية  شاشاتها  تبرزه  وكما 
بطانيات  من  فيها  بما  الكريمة  األعطيات  تلك 

وفرش ومالبس خارجية وداخلية وغيرها!
هذه  إليها  قــادتــنــا  وكــرامــة  عــزة  أيــة  تــرى  فيا 
تتحقق في ظل هذه  وأية دولة كريمة  المبادرة؟ 
هذه  والعابثة؟  والضعيفة  المشلولة  الحكومة 
األمر  يتعلق  إال حين  قوتها  نرى  التي ال  الحكومة 
بمصالح أعضائها ومكاسبهم الشخصية والحزبية.

المعلن  االستجداء  عبر  كرامتنا  امتهان  إن     
ودونما حياء إنما يأتي في ظل عبث ونهب منظم 
ظل  وفــي  وغيرها  والسمكية  النفطية  لــلــثــروات 
بصورة  العامة  والوظيفة  والــثــروة  للسلطة  تقاسم 
صمتهم  عن  يخرجون  الحكم  في  الشركاء  جعلت 
ويعبرون عن رفضهم لهذه الممارسات والتعيينات 
سياسة  تجسد  وال  انتقائية   " بأنها  التي وصفت   

واضحة يعتد بها في بناء الحكم الرشيد ".
 لذلك كله فإننا نخرج اليوم لنقول : كفى عبثا 
وتبديداَ  لكرامته  امتهاناَ  وكفى  الشعب  بهذا 
لمقدراته.  واستغالالَ  بخيراته  واستئثاراَ  لثرواته 
كما نعلن بخروجنا هذا استعدادنا لالستمرار في 
نضالنا السلمي وثورتنا األبية حتى يستعيد وطننا 
دولته  ويبني  وكرامته  وحريته  الــرائــد  موقعه 
القوية التي تستطيع محاسبة جميع المجرمين 

والفاسدين والعابثين في أي موقع كانوا.

مؤكدة  مــصــادر  كشفت 
الــحــمــلــة  أن  ــة(   ــويـ ــهـ ــلـ )لـ
سيرتها  ــتــي  ال الــعــســكــريــة 
ــيــع  األســاب الـــدفـــاع  وزارة 
الــــمــــاضــــيــــة لــــمــــطــــاردة 
ــبــوب  الــمــعــتــديــن عــلــى أن
ــط فـــــي مـــحـــافـــظـــة  ــ ــف ــ ــن ــ ال
لتلك  حـــد  ووضــــع  مــــأرب 
األنبوب  على  االعــتــداءات 
بــيــد مــن حديد  والـــضـــرب 
ضد كل من تسول له نفسه 
على  االعــــتــــداء  مـــحـــاولـــة 

هذا  أبــرمــت  قــد  والخاصة  العامة  المصالح 
االسبوع اتفاقا مع مشايخ قبائل المعتدين على أنبوب النفط.

موضحة أن االتفاق المبرم بين قيادة الحملة ومندوبي المعتدين على األنبوب قد نص 
على أن تلتزم الدولة بدفع مبلغ مليار ريال للمشار إليهم خالل فترة شهر من تاريخ إبرام 

االتفاق على أن يلتزم المعتدون بعدم تكرار اعتداءاتهم على األنبوب.
العديد  أشار  حيث  ذلك  حول  المحللين  أوساط  بين  األفعال  ردود  تباينت  وقد  هذا 
من المحللين والمتابعين للوضع المتعلق بجوانب االعتداءات على المصالح العامة أن 
االتفاق المذكور يماثل تلك االتفاقات التي كان يبرمها النظام السابق مع قطاع الطرق 

والخاطفين في عدد من مناطق البالد.
مضيفين أن االتفاق سوف يفتح أبواب االعتداءات على المصالح العامة على مصراعيها 
وهي األبواب التي سيرت من أجل إغالقها حملة وزارة الدفاع العسكرية وناضل من أجل 

القضاء عليها الشعب اليمني.
على  دأب  التي  األساليب  هذه  وراء  االنجرار  مغبة  من  اليمنية  الحكومة  محذرين 
السلبية  والظواهر  السلوك  من  بالكثير  دفع  الــذي  األمــر  السابق،  النظام  استخدامها 
الغريبة على المجتمع اليمني إلى البروز والتوسع واالستمرار. فهل تحولت أيادي الحملة 

العسكرية من حديد إلى طين؟ وهل عادت حليمة لعادتها القديمة؟ نحن ال نأمل ذلك.

مسمى سندهم قد أساءت لليمنيين واشعرتهم 
مجريات  مــن  صدمته  عــن  معبرا  بالمهانة، 

الحملة  والطريقة التي أديرت بها.

المسلمين  ومهوى افئدتهم.
المشاركون في التظاهرات استهجنوا الكذب 
الجهات  قبل  من  المواطنين  على  الممنهج 
السعودية ونظيرتها اليمنية حول فتح السفارة 

فيما الواقع يقول بخالف ذلك.
المثقفة   النخب  إلى  انتقل  الشعبي  السخط 
من  الشريفين  الحرمين  بإخراج  طالبت  التي 
المسلمين  بيت  فالكعبة  بعينها،  دولة  هيمنة 
بهم  حاق  واال  عنها  يصد  وال  وقبلتهم  جميعا 

غضب الله.

الصمود  شباب  ائتالف  استنكر  جانبهم  من 
وعده  الشرطة  طالب كلية  على  اآلثم  االعتداء 
التأمري  المخطط  تحت  يندرج  إجرامياً  عماُل 
ــذي يــهــدف إلـــى اشــاعــة الــفــوضــى والــخــوف  الـ
االمريكي  التدخل  يبرر  الذي  األمني  واالنفالت 
في الجانب االمني ويمهد لتدخل أوسع وأكبر.

ــحــارة  ــازي ال ــع ــت ويـــقـــدم شــبــاب الــصــمــود ال
والصادقة ألسر الشهداء سائال الله أن يتغمدهم 

بالرحمة ويلهم آهاليهم الصبر والسلوان.

المجرمين  جميع  ستحاسب  التي  القوية  دولته 
والفاسدين ومن يمتهنون كرامة هذا الشعب

للقوى  العام  الملتقى  نظمها  التي  المسيرًة 
من  انطلقت  المستقل  الثورة  وشباب  الثورية 
جولة الشهداء بساحة التغيير وجابت العديد من 
شوارع العاصمة صنعاء مرددًة  هتافات  ترفض  
انتهاك كرامة الوطن والعابثين بثرواته والتسول 

باسمه هنا وهناك..
وامتهان  الوطن  بــثــروات  العبث   رفــض  مسيرًة    
كرامته  وضحت وبكل جالء أن كرامة اليمنيين غاليًة 
تحت  المال  من  بحفنة  امتهانها  ُيقبل  وال  جدا جداً 
اسم مساعدٍة يتبعها مُن وأذى ،كما أن هذه الحشود 
الغفيرة تحمُل رسالة قويًة اخرى وهي :ارفعوا ايديكم 
عن هذا الشعب ليصلح ما افسدتم ويبني ما دمرتم.. 
من  سلمت  ما  متى  بثرواته  غني  أنه  وسترون  دعوه 

أياديكم العابثة والناهبة المستعمرة.
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اليمن   المتابعون للتحركات االمريكية في 
يؤكدون أن الواليات المتحدة بصدد الدخول 
مع  والتعامل  العالقات  من  جديد  نمط  في 
موضوع اليمن، فلم يعد االمر  يقتصر ـ كما 
مسألة  على  االمريكيون  المسئولون  ــردد  ي
التعاون الوثيق ـ في مجال الحرب المزعومة 
اليوم  يجري  فما  اإلرهـــاب،  يسمى  ما  على 
وما نسمعه من تصريحات السفير االمريكي 
خالل  بــدأت  قد  امريكا  ان  يؤكد  اليهودي 
الفترة األخيرة بعملية فرز كبيرة لكل القوى 

والتيارات السياسية المحلية،،
االمريكية   المعايير  بحسب  فالصالحون 
هم اولئك الذين نراهم اليوم قد حولوا مبنى 
سفارة امريكا في العاصمة صنعاء إلى 'مزارا' 
السفير  لهم  ُييّسر  أن  بغية  يقصدونه  يومي 

االمريكي اليهودي  أمورهم، 
اولئك   'هم  والمتمردون  'المارقون  بينما  
السياسية  التسوية  بــقــوة  يرفضون  الــذيــن 

المؤامرة  مــبــادرة  وانتجتها  فرضتها  الــتــي 
التدخالت  وجــه  فــي  ووقــفــوا   أمريكية   اال 

واالنتهاكات االمريكية
االمريكي   السفير  مازال  واخر  حين  وبين   
ــيــهــودي  يعملون  ــدور فــي فــلــكــه  ال ومـــن يـ
الثورية  الــقــوى  تلك  لكل  التهم  كيل  على 
عمالتهم  عن  والحديث  الحرة  والسياسية 
السفير  دأب  ــام  ــ االي هـــذه  وخـــالل  ــران  ــ الي
المحلية  افقية  التو  ومنظومته  االمريكي 
ودعم  تدخالت   الحديث  على  واالقليمية 
والشمالية  الجنوبية  الــقــوى  لتلك  ايــرانــي 
الحرة  بينما  تدخالت امريكا وسفيرها  في 
اليمن  يقدم عبر منابر ووسائل اعالم  تلك 
في  يأتي  وكأنه  افقية   التو  التأمرية  القوى 

صلب الوطنية الخالصة 
مزاعم  ان  اكـــدوا  المتابعين   مــن  الكثير 
التدخالت االيرانية ومزاعم الدعم االمريكي 

ياتي في اطار تهيئة امريكية  

لصناعة مبررات وذرائع جديدة الستهداف 
والسياسي  والــثــوري  السلمي  الحراك  قــوى 
الجنوبي والشمالي ولكن في اطار التحضير 
لما  والتهويل   الترويج  من   جديدة  لموجة 
السيطرة  مــرحــلــة   فبعد  الــقــاعــدة  يسمى 
البري  الموقع  على  العسكرية  االمريكية 
يتم   ابين   لمحافظة  االستراتيجي  والبحري 
لتلك  وانتشار  توزيع  اعــادة  االيــام  خال هذه 
لتنفيذ  امريكا  بها  تذرعت  التي   المجاميع 
عملياتها العسكرية البرية والبحرية والجوية 

لتدمير محافظة ابين وابادة وتشريد
ــه تــحــت مــظــلــة تلك  مــتــابــعــون اكــــدوا انـ
المبررات الذرائع وداخل تلك الفوضى التي 
تفاقمها  اعلى  االمريكية  المخابرات  تعمل 
ومنطقة  محافظة  من  اكثر  الــى  ايصالها  و 
ــخــصــوص سيجعل  ال وجـــه  عــلــى  جــنــوبــيــة 
منها  الثورية  الحراكية  الحرة  القوى  رمــوز 
تــحــت دائـــرة  الــعــســكــريــة  او  الــســيــاســيــة  او 

الضربات  بواسطة  اما  االمريكي  االستهداف 
الجوية أو عن طريق تنفيذ عمليات اغتيال 
لتلك الرموز الجنوبية الحرة على غرار عملية 

اغتيال اللواء سالم القطن
ومن خال ل هذا االستعراض لما يدور على 
الساحة اليمنية  في ضل الهيمنة االمريكية 
على الفرار السياسي واالمني والعسكري في 
امريكية  عسكرية  سيطرة  ضل  وفــي  اليمن 
ــجــد  ان  ــة   ن ــبــحــري ــدود الــيــمــن ال عــلــى حــ
من جديد  لنا  تكشف  وتطوراتها   االحــداث 
بالقاعدة   كان   يسمى  ما  وتمدد  بقاء  بــان 
ومازال مطلبا أمريكيا  مخابراتيا  و انه كلما 
في  المباشر  العسكري  امــريــكــا   توغل  زاد 
االراضي اليمنية يصبح  وجود تلك العناصر 
وتمددها او الترويج لها  مطلبا امريكيا ملحا 

تسعى امريكا  إلى الحفاظ عليه اكثر  
تهويل  او  تــرويــج   اي  يعد  الــذي  االمــر  و 
ومــزاعــم  الــعــنــاصــر  تــلــك  لمسمى  اعــالمــي 

العناصر  تلك  ربطه  او  وتوسعها  تواجدها 
االحـــدث  مجرد  بــأي حــدث من  االمريكية 
عن امريكا ومخابراتها  ن  صغر ذلك الحدث 
توسعها  فــي  امــريــكــا   يــخــدم  فانما  كبر  او 
انتهاكاتها   في  وتماديها  تدخالتها  واستمرار 
بل  اليمنية   والــدمــاء  للكرامة  واستباحتها 
واطــمــاع  اهـــداف   بتحقيق  ايــضــا    ويرتبط 
على  مباشرة  اسرائيلية  امريكية  استعمارية 

مستوى المنطقة والعالم االسالمي
المتابعين   كل  باجماع  االمريكان  ان  اال 
السخط   صرخات  ان  اليفين  علم  يعلمون  
وعمالئها  امــريــكــا  ضــد  الــواســع   الشعبي 
الحراك  ساحات  في  وانتهاكاتها  وذرائعها 
تلك  على كــل   الــطــريــق  سيقطع  والــثــورة 
الــمــخــطــطــات واالنـــتـــهـــاكـــات  والــفــوضــى 
ارض  على  وعمالئها  امريكا  تصنعها  التي 

الجنوب الحر االبي 

محمد فايعأمريكا ومرحلة ما بعد احتالل موقع ابين االستراتيجي 

الحملة العسكرية بمأرب تلتزم بدفع مليار 
ريال لمفجري أنبوب النفط خالل شهر؟



قرآنيٍّ  تأصيٍل  من  سابٍق  لقاٍء  في  ُسقتموُه  ما  رغَم  قالوا:   •
للشعار، إال أننا لم نجد في اآليات الكريمة التي استشهدتم 
بها رابطًا ُيمكُن التعويُل عليه في اختياركم وتصميمكم على 

هذا الشعار..؟!!
وقلنا: حسًنا.. سنمنحكم هذه المرة جواًبا ُمرّكًزا؛ باالستدالل 
بآيٍة قرآنيٍة سبق وأن ذكرناها في لقاٍء َجَمَعَنا ُمسبًقا، إال أننا 

سنبّين من خاللها الرابط الذي تبحثون عنه. 
• قالوا: جميل.. وما هي اآلية..؟!!

وأعدائهم  المؤمنين  حال  عن  يحكي  وهو  تعالى  الله  يقول  وقلنا: 
ِبالِْكَتاِب  َوُتْؤِمُنوَن  وَنُكْم  ُيِحبُّ َوالَ  وَنُهْم  ُتِحبُّ أُْوالء  ﴿َهاأَنُتْم  اليهود: 
ِمَن  األََناِمَل  َعَلْيُكُم  واْ  َعضُّ َخَلْواْ  َوإَِذا  ا  آَمنَّ َقالُواْ  لَُقوُكْم  َوإَِذا  ُكلِِّه 
وّجههم  لذا  والمؤمنين،   ÷ النبي  ُيخادعون  بذلك  فهم  الَْغْيِظ﴾، 
الله سبحانه توجيًها حكيًما وسهاًل بأن يقولوا لليهود: الموت لكم.. 
يخافها  التي  الكلمة  فهذه  ِبَغْيِظُكْم﴾  "ُموُتواْ"  ﴿ُقْل  بغيظكم  موتوا 
يفهم  كان   ÷ النبي  أن  يفهمون  وستجعلهم  ستهزمهم،  اليهود 
الذي  التوجيه  نفس  هو  القرآني  التوجيه  فهذا  ُيخادعون..  أنهم 
فاألعداء  الشعار،  الدين، كلمات  بدر  حسين  السيد/  منه  استمّد 
أمريكا وإسرائيل يتشدقون بأنهم يريدون لنا الحرية والديمقراطية، 

ويخدعونا بخدماتهم ومساعداتهم، بينما هم يقتلون وينتهكون. 

• قالوا: ال زال الرابُط ُمبهًما رغَم ما ذكرتموه..!!
اليوم  ويــهــوِد  األمــس  يهوِد  خــداع  في  يكمُن  الــرابــُط  وقلنا: 
 ÷ النبي  لقوا  إذا  األمس كانوا  فيهود  وإسرائيل"..  "أمريكا 
والمؤمنين قالوا لهم آمنا، وإذا خلوا عّضوا عليهم األنامل من 
يهود  المقابل..  وفي  ومكًرا،  خداًعا  منهم  هذا  وكان  الغيظ، 
اليوم "أمريكا وإسرائيل" يقولون لنا بأنهم يريدون لنا الخير 
والحرية والديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان، وبأن اإلسالم 
يريدون  وبأنهم  والــســالم،  المحبة  ديــن  وبأنه  عظيم،  ديــٌن 
مساعدتنا، في الوقِت الذي إذا خلوا عّضوا علينا األنامل من 
الغيظ، وكادوا لإلسالم والمسلمين المكائد والمؤامرات تحت 
شعار "مكافحة اإلرهاب"؛ مستبيحين دماءنا وأرضنا وعرضنا، 
فهم يحاولون إماتة األمة في كل شيء؛ فاقتضت الحكمة أن 
الله سبحانه  وّجَهَنا  الذي  "الموت"  في وجوههم شعار  نرفَع 
إلى رفعه؛ لنقوَل لهم بأنَّنا نفهمهم، وبأّن خداعهم ال ينطلي 

علينا، ولِيستيقَظ المخدوعين بهم كذلك من المسلمين.
• قالوا: طيب.. هذا فيما يتعّلق بـ "الموت ألمريكا.. الموت 

إلسرائيل" فماذا عن باقي كلمات الشعار..؟!!
"الموت  بـ  يتعّلق  فيما  حديثنا  بعد  ُنكمل  لم  نحُن  وقلنا: 

ألمريكا.. الموت إلسرائيل".

• قالوا: حسًنا.. أكملوا.
ــواْ"  ــوُت "ُم ﴿ُقـــْل  إلسرائيل  والــمــوت  ألمريكا  الــمــوت  وقلنا: 
ِبَغْيِظُكْم﴾ ينزعجون منها كونها تفضحهم؛ ألن الله سبحانه 
واْ  َعضُّ َخَلْواْ  ﴿َوإَِذا  ُتجاهنا  بموقفهم  بإخبارنا  فضحهم؛  قد 
"الــمــوت ألمريكا  أّن  ــِظ﴾، كما  ــْي ــَغ الْ ِمــَن  األََنـــاِمـــَل  َعــَلــْيــُكــُم 
وإلسرائيل" تعني بأننا ُمدرُِكوَن أّن ما ُيقدمونُه من خدماٍت 
وشعاراٍت زائفٍة هي عبارٌة عن طُعٍم وخداع، فموقفنا منهم 
هو الموقف القرآني.. كما أن َرْفَع الشعار: يعني حرب نفسية 
األمريكيون  يريد  التي  النفسية  الحرب  مواجهة  في  لهم 
الناس؛ وبذلك فأنت تقول  واإلسرائيليون خلقها في نفوس 
ا، ولن يمرَّ عملكم وتضليلكم، وهذا  لهم: أنا لن أُهزم نفسيًّ
األمس؛ حين  يهوِد  وتضليُل  َحِبَط عمُل  ُيحبط عملهم، كما 
َرَفَع النبيُّ ÷ والمؤمنون شعار "الموت" الذي أمرهم الله 
تعالى برفعِه في وجوه أولئك.. كما أّن الشعار الذي أطلقه 
معه  يترافق  سنواٍت،  عشر  من  أكثر  قبل  حسين،  السيد/ 
وفي كل مجاالت  اقتصادي،  دينّي سياسي  ثقافّي  مشروٌع 
الحياة؛ لبناء أّمٍة قرآنيٍة تتحرُك على أساس هدًى؛ لمواجهة 

الطغيان واالستكبار العالمي.
عن  ماذا  جديد..  من  السابق  السؤال  لطرح  نعود  قالوا:   •

بقية كلمات الشعار..؟!!
بها شعارنا، فذلك  لـ "الله أكبر" والتي نبدأُ  وقلنا: بالنسبة 
يعني: الله أكبر منكم في بطشه وجبروته ونعيمه ورحمته 
وخيره في كل شيء.. إذا نسَي الناس "الله أكبر" فلن يروا 
إلخضاع  يتجهون  اآلن  الزعماء  نــرى  كما  أمريكا،  إال  أكبَر 
الناس لألكبر "العصا الغليظة".. "الله أكبر" في الصالة هي 
عبارة دينية، أال تعني موقًفا منهم..؟!! أال تعني عبارًة في 
وجوههم..؟!! "الله أكبر" يعني أّن األمريكي صغير، ونحن 
الرفض  بالتالي  هذا  ويعني  له،  نخضَع  أن  مستعدين  غير 
هي  الجهاد  وساحُة  القتال،  ساحة  في  أكبر"  "الله  لهم.. 

الساحة العالمية.
• قالوا: وماذا عن "اللعنة على اليهود"..؟!!

وقلنا: سبَق وأن ذكرنا األدلة القرآنية على "اللعنة على اليهود" 
في لقاٍء سابٍق َجَمَعَنا بكم، كقوله تعالى: ﴿لُِعَن الَِّذيَن َكَفُرواْ ِمن 
َبِني ِإْسَراِئيَل َعَلى لَِساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَم َذلَِك ِبَما َعَصو 
﴿ الالَِّعُنوَن﴾،  َوَيْلَعُنُهُم  الّلُه  َيلَعُنُهُم  ﴿أُولَِئَك  َيْعَتُدوَن﴾،  وََّكاُنواْ 
أّن  أَْجَمِعيَن﴾، كما  اِس  َوالنَّ َوالَْماَلِئَكِة  اللَِّه  لَْعَنُة  َعَلْيِهْم  أُولَِئَك 
أينما  أعداٌء وخطيرون  اليهود  أن  تعني  اليهود"  "اللعنة على 
كانوا، سواء في داخل الكيان اإلسرائيلي أو خارجه في جميع 
أنحاء العالم، فهم من يديرون العالم، كما أنهم يريدون إعادة 
على  دربوهم  أن  بعد  البلدان  من  وغيره  اليمن  إلى  اليهود 
نشر الفساد، ويحاولون أن ُيظهروا أنفسهم عظماء، في الوقت 
تعني  اليهود"  "اللعنة على  أّن  فيه ملعونون.. كما  الذي هم 
ا على  بأننا سنعاملهم كفئٍة ملعونٍة.. "اللعنة على اليهود": ردًّ
كل شيٍء يريدون أن يعملوه، فهي تعني "ال" فأنتم ملعونون.. 

مطرودون من رحمة الله.. مطرودون من بلداننا.
• قالوا: حسًنا.. وماذا كذلك عن "النصر لإلسالم"..؟!!

وقلنا: باختصار.. النصر لإلسالم: ُيقابُل أهداًفا لديهم إلماتة 
اإلسالم.

• قالوا: لكن لماذا ترفعون "الشعار" في المساجد..؟!!
هي  "الشعار"  مع  الوحيدة  مشكلتكم  وكأّن  تسألوَن  وقلنا: 
ألنه ُيرفُع في المساجد، رغم أّن الحرَب على نشرِه وتوزيعِه 
وعلى  المساجد..!!  إطار  خارج  حتى  مكاٍن  في كّل  وَرْفَعِه 

العموم فما الّضيُر في َرْفِع الشعار في المساجد..؟!!!!
• قالوا: سمعنا البعض ُيفتي بأنَّ هذا "بدعة"..!!

وقلنا: َرْفُع الشعاِر في المسجد عمٌل دينيٌّ في سبيل الله.. 
كما أنَّ الُصحف بأيديهم، واإلذاعات والقنوات وكل شيٍء 
بأيدي النظام العميل ألمريكا.. بقَي بيُت الله، ونحُن عباُد 
أن  فيجُب  الله..  أعداُء  واليهود  الله،  والقرآُن كتاُب  الله، 
نرفع "الشعار" الذي هو من كتاِب الله.. في بيِت الله.. بين 

عباِد الله.. ضدَّ أعداِء الله.

لجنومحسنية " والسطو حتى على القضية الجنوبية

كشفت مصادر مطلعة  )  لصحيفة الهوية ( في مطار صنعاء الدولي 
عن وصول نحو 30 جندياُ من القوات الخاصة الفرنسية إلى صنعاء في 

مهمة وصفتها بالسرية.
حيث رجحت المصادر أن هذه الطالئع من جنود القوات الفرنسية 
انتشار قوات  إلى صنعاء أن تكون قد جاءت في سياق  التي وصلت 
قد  اتفاقيات  هناك  أن  تعكس  صــورة  في  اليمن  في  األطلسي  حلف 
أبرمت بين األطراف الغربية لتقاسم الوصاية على مناطق اليمن تحت 
ذريعة تدريب ومساعدة الجيش اليمني في جانب محاربة اإلرهاب.
خاصة بعد أن كشفت المعلومات المنشورة خالل األسابيع الماضية 
عن إنزال عشرات من جنود المار ينز األمريكي في منطقة صافر في 

محافظة مأرب.
تصل  التي  الغربية  القوت  من  األفــواج  هذه  أن  المصادر  وأضافت 
أضحت  أن  بعد  مفضوحة  شبه  أهــدافــهــا  تــبــدوا  اليمن  ــى  إل تباعاً 
السفارات الغربية في اليمن بمثابة قواعد عسكرية غربية تنطلق منها 

صوب أهدافها على األرض اليمنية متى تريد.
عن  والمحللين  الخبراء  من  الكثير  عبر  السياق  هــذا  وفــي 

انزعاجهم الشديد مما وصفوه بتوسع التدخالت الخارجية 

في الشؤون اليمنية تحت ذريعة مساعدة اليمن في مكافحة 
اإلرهاب.

واألهداف  التدخالت  تلك  حقيقة  أن  موضحين 
ورائها  من  تحقيقها  إلى  أطرافها  ترمي  التي 

اليمن  وجعل  الوصاية  فرض  في  تكمن 
من  تضمن  لها  قواعد  عن  عبارة 

مخططاتها  تنفيذ  خاللها 
والــــــــــوصــــــــــول إلـــــى 

مصالحها في أي 
وقت..  

 مرت ذكرى النكبة في الجنوب وكنا نأمل 
المشاركون في صناعتها يوم 7  أن يستغلها 
مبادرات  ويعلنوا  ليعتذروا  م   1994  /  7  /
الحقوق  اعادة  بموجبها  يتم  وعملية  جدية 
اليها  أفضت  التي  النتائج  عن كل  والتراجع 

غزوة الجنوب.
عقلية الفيد نفس العقلية، قبل وبعد الثورة 
االخيرة، لم تتغير، بل ازدادت جشعاً، فبعد 
حــوار  الــى  الجنوبيين  لجر  مــحــاوالت  عــدة 
دون التمهيد له بخطوات تجعل المشاركين 
فيه على قدم المساواة، لجأت عقلية الفيد 
الى طريق أسهل وأقل كلفة وهو السطو على 
القضية الجنوبية نفسها، والتحدث باسمها 
القضية   " جديد  عنوان  تحت  عنها  ونيابة 
المثل  يتجاوز  بمعنى   " قضيتنا  الجنوبية 
 " جنازته  في  ويمشي  القتيل  يقتل   " القائل 
فلم يعد األمر يقتصر على المشي في الجنازة 
حتى  ليضمنوا  بأنفسهم  رفعها  يريدون  بل 

طريقة دفنها.
الى  ومشابهة  جديدة  اختراع  بــراءة  هــذه 
الملف  وحل  اإليــدز  عالج  الختراعي  ما  حد 
أقطاب  أحــد  بهما  بشر  ــذي  وال االقتصادي 

تحالف عام 1994 م.
الساحات  شباب  استخدام  يتم  لألسف 
لــيــرفــعــوا شـــعـــارات ال يــعــرفــون مــدلــوالتــهــا، 
وهم   " العائلي  النظام  اسقاط   " شعار  رفعوا 
المقصود منه هو اخراج علي  أن  ال يدركون 
رفعوا  بالرحيل،  المطالبة  من  وغيره  محسن 
" دون أن  الجنوبية قضيتنا  القضية   " شعار 

على  السطو  في  يساهموا  بذلك  أنهم  يعرفوا 
القضية الجنوبية.

أن  ــعــد  وب تــحــالــف 94 م  أقــطــاب  بــعــض 
واليابس  واألخــضــر  والــحــجــر  الشجر  نهبوا 
القضية،  نهب  اآلن  يحاولون  الجنوب  في 
المطالب  لها  وليرسموا  باسمها،  ليشحتوا 
اصيبوا  الجنوب،  في  منهوباتهم  ويشرعنوا 
اما  الحراك فحاربوه من داخله  بالرعب من 
عبر الدفع بالبعض الى التطرف في المطالب 
التي وصلت أحياناً الى العنصرية أو عبر جر 

الحراك الى العنف.
ــي عـــام 94 م اقــصــاء  اســتــطــاع الــنــظــام ف
الجنوبيين من السلطة ليس بقواته فقط إنما 
استغل االنقسام الذي كان قائماً منذ أحداث 
الجنوبيين  فجعل  المأساوية،  م   86 يناير 
في  أصابهم  ما  هو  وهــذا  بعضهم،  يقاتلون 
اليوم  السلطة،  من  اخراجهم  وسهل  مقتل 
الجنوبي  الحراك  مع  المشهد  نفس  يتكرر 
ورائــه  ومــن  األحمر  محسن  علي  َتمكن  عبر 
اإلصالح من استقطاب بعض قيادات الحراك 
لمهاجمة  واجهة  وجعلهم  الناخبي،  امثال 
في  البيض،  ســالــم  علي   / السابق  الرئيس 
ــة لــتــشــويــه صـــورتـــه بــســبــب رفــضــه  مــحــاول
للمبادرة والحوار، يريدون منه أن يحاورهم 
ومنزله ما زال منهوباً، يريدونه أن يعود الى 
عدن ويرى بأم عينيه منزله يدخله ويخرج 

منه قبائل الفيد والغنائم.
قبل  أن يدخلوا حواراً  للجنوبيين  ال يمكن 
تحقق شرطين أو أحدهما على األقل، الشرط 
" من  تكنو قراط   " األول هو تشكيل حكومة 
بالكفاءة  لها  مشهود  مستقلة  شخصيات 

المشاركة  األطراف  تعرقل  ال  والنزاهة، حتى 
نجاح  ألن  ــحــوار،  ال الحالية  الحكومة  فــي 
جديد  انتخابات  قانون  اقــرار  معناه  الحوار 
وعمل انتخابات في نهاية الفترة االنتقالية، 
بالكثير من  ــى اإلطــاحــة  ال يـــؤدي  وهـــذا قــد 
هو  الثاني  الشرط  التقليدية،  القوى  مراكز 
عزل القادة األربعة الكبار وهم علي محسن 
القمش  وغالب  اآلنسي  وعلي  علي  وأحمد 
طــاولــة  عــن  ــن  ــ واألم الــجــيــش  تحييد  ليتم 
أحدهما  أو  الشرطين  هذين  وبغير  الحوار، 
خطأ  الحوار  الجنوبيين  فدخول  األقــل  على 
دون  بتعجل  الوحدة  دخولهم  كخطأ  كبير 

تفهم دوافع وأجندات الطرف اآلخر.
ــادات  ــي ــق ال ــســام  ــق ان كــمــا أن اســـتـــمـــرار 
ــهــم أمـــام  ــف ــيــن ســيــضــعــف مــوق ــي ــوب ــجــن ال
ــدول  ــام الـ ــ الــمــواطــنــيــن فـــي الــجــنــوب وأمـ
وسيعطي  األخـــرى،  العالم  ودول  اإلقليمية 
دولية  وبشرعية  بدونهم  الحوار  لبدء  مبرراً 
 " الشخصيات  بعض  مــن  جنوبية  وتغطية 
الجنومحسنية " - أمثال الناخبي -نسبة الى 

علي محسن.
على الجنوبيين أن يعوا المرحلة جيداً وأن 
ال  وأن  اليمن  في  الخارج  متطلبات  يفهموا 
يتبناها،  من  لها  تجد  ال  بشعارات  يــزايــدوا 
عليهم ان يتوصلوا الي صيغة مشتركة تمثل 
ولو تحت سقف  المطالب  األدنى من  الحد 
أمام  الشمال  في  األطــراف  ليضعوا  الوحدة، 

اختبار حقيقي.

من  الشعب  مــواجــهــة  فــي  أنفسكم  تضعوا  أن 
أجل التغطية على التدخل األمريكي السافر الذي 
اإلنسان،،،  اليمن،،،  في  شيء  يستهدف كل  بات 
والبحرية  البريه  والمنافذ  والجيش،،،  واألرض،،، 
للغاية  محزن  أمر  السياسي،،،  والقرار  والجويه،،، 

يرفضه كل مواطن يمني.
ومن المعيب أن تعتبروا مواقف الشعب اليمني 
ضد التدخالت األمريكية كالحملة المليونية التي 
شرائحه  بمختلف  اليمني  الشعب  عليها  أقبل 
انتهاكات  وفئاته ليعبر برأيه وبطريقة سلمية عن 
إليكم  موجهه  ـ  تعتبروها  أن  ـ  شــيء  كــل  طالت 
أو  األمريكيين  أمر غير صحيح ودفاعكم عن  هذا 
تستركم عليهم ال يضعكم وحسب في دائرة اإلتهام 
!؟ بل يشير أن صفقات تجري على حساب الشعب 
اليمني وأمنه وسيادته وكرامته مقابل مواجهة أي 

نشاط شعبي ضد النشاط األمريكي في اليمن.
التدخالت  ضد  المليونية  الحملة  تواجهوا  أن 
دعمها  منكم  المؤمل  كــان  حين  فــي  األمريكية 
اسميتموها  ما  ضد  أخرى  بحملة  معها  والوقوف 
محاكمته  إلـــى  والـــدعـــوة  ــي  ــحــوث ال ــتــهــاكــات  ان
فبينما  ــد،  واحــ آن  فــي  ومــضــحــك  غــبــي  لــمــوقــف 
الشعب  أعــداء  ضد  المليونية  الحملة  تلك  تتجه 
الشعب  كــل  الشعب  عــن  لتدافع  األمــة  وأعـــداء 
مضاده  بحملة  غباء  وبكل  تتجهون  أنتم  فيه  بما 
األخير  في  موقفكم  ليصبح  الشعب  بها  تواجهون 
الجرائم  لتغطية  أدوات  أنكم  ومكشوفا  واضحا 
واإلنــتــهــاكــات األمــريــكــيــة فــي الــيــمــن مــن حيث 
تشعرون أو ال تشعرون ووضعتم أنفسكم في مكان 

المحامي والمدافع عن جرائمه وإنتهاكاته.
هم  الــذيــن  الشعب  محاكمة  ــى  إل الــدعــوة  أمــا 
ضحايا النظام الذي كنتم وما زلتم أعوانه وحلفائه 
األمــر  فحقيقة  جرائمه  فــي كــل  األيــمــن  وســاعــده 
الحصانة  قانون  أقر  فمن   !! نظر  إعادة  إلى  يحتاج 
للمجرمين والقتلة والسفاحين والفاسدين وشارك 
والشمال  الجنوب  في  حروبه  في كل  النظام  مع 
فيما  الجنوب  شعب  ضد  الدينية  بفتاواه  ومثل 
والشيوعية  والــكــفــر  الـــردة  بــحــرب ضــد  أســمــوهــا 
واإلشتراكية والتي مثلت صك الغفران للحاكم كي 
بفتاوى مشابهه وشارك  أفتى  يشاء ومن  ما  يفعل 
في  الشمالية  المحافظات  أبناء  على  الحرب  في 
بالمحاكمة  أولــى  هو  الــحــروب  من  سنوات  ست 

والمسائلة ولو بعد حين.
ومن يقف مع األمريكيين ليتستر على تدخالتهم 
دفتي  إدارة  فــي  المكشوف  ونشاطهم  الــســافــرة 

البالد والعباد سيحاكم بال شك والتاريخ ال يرحم.
وهم كثير  اإلصالح  حزب  في  للعقالء  نصيحتنا 
وال ريب أنهم مدركون للمخاطر التي يمر بها البلد 
لما  تنبهوا  أن  الواسعة  األمريكية  التدخالت  جراء 
يجري اآلن وباستطاعتكم دون الحاجة لألمريكيين 

أن تحققوا أشياء كثيرة.
الــتــدخــل  ــة  ــ ــيــا إلدانـ ــر مــوات ــ يــكــن األم لـــم  وإذا 
األمريكي بالنسبة لكم أو ترونه مضر بعالقتكم مع 
أبناء الشعب ليقولون ما  األمريكيين فاتركوا بقية 

يشاءون وال تعتبروا ذلك موجها إليكم أبدا.
ــتــدخــالت  ال مــواجــهــة  أن  ــرون  ــ تـ كــنــتــم  وإذا 
األمريكية في هذه المرحلة أمر غير مجدي فاتركوا 
شك  بال  وهــم  أنفسهم  عن  يدافعون  األمريكيين 

يستطيعون ذلك دون الحاجة ألحد.

نصيحة إلخوتنا العقالء في حزب اإلصالح

وصول30 جندي من القوات الخاصة الفرنسية إلى صنعاء في مهمة سرية!! فريق أمريكي في صنعاء يدرس ملف عملية إعادة هيكلة  الجيش! 
ومقترح بترشح علي محسن لرئاسة التجمع اليمني لإلصالح! 

محمد عبدالسالمعلي ناصر البخيتي

عبدالحميد يحيى

َقالُـوا.. َوُقلَنا 
 "حوار حول الشعار" – "الحلقـة الرابعة"

لألجهزة  األمــريــكــيــة  الــخــارجــيــة  وزيـــرة  نــائــب  بيرنز  ولــيــم  أكــد 
البناء  )إعــادة  في  تشارك  بــالده  أن  اليمنية   واألمنية  العسكرية 
اليمنية عبر جهات  العسكرية واألمنية  والهيكلة لألخرة  والتنظيم 

متخصصة ومطلعة بظروف البلد(.
وقال بيرنز، رداً على سؤال  صحيفة الشارع الصادرة األربعاء الماضي  
الشارع في المؤتمر  الصحفي الذي عقده صباح الثالثاء في منزل سفير 
الواليات المتحدة األمريكية بصنعاء: )إن بالده  ستستمر في تقديم الدعم 
بوسعها  ما  وكل  اليمنية،  والعسكرية  األمنية  القيادات  تحتاجه   الــذي 

تقديمة في عملية إعادة هيكلة قوات األمن والجيش(.
وأضاف  بيرنز )يجب ان تعتمدوا على شراكتنا  في المستقبل فالبعض 
يعتقد أن مساعدتنا  محصورة فقط في الجانب األمني ومكافحة اإلرهاب، 
لنا  اليمن وشعبها،  ولهذا   لنا مصالح مع  قيادات   وهذا اعتقاد خاطئ 

مطلب التغلب على اإلرهاب  والقاعدة التي تهددنا  جميعاٌ(.
وتابع ) نحن سعداء لجهودكم في ضرب هذا القوات المتطرفة العنيفة  ) 
القاعدة ( وسنستمر بكل وسعنا في تقديم الدعم في هذا المجال، والدعم 
األمريكي القوي  لالنتقال السياسي ،ودعم  التنمية  االقتصادية  لليمن، 

وقد  اإلرهــاب(  على  )للحرب  االستراتيجية   األهمية  بــذات  عناصر   هي 
العام 175 مليون دوالر، وتعد  لليمن هذا  األمريكية  المساعدات   بلغت 

أعلى مستوى من المساعدات على اإلطالق (. 
من  فنيا  فريقا  أن  الــشــارع   للصحيفة  دبلوماسية   مــصــادر  وأكـــدت 
والشرق  اليمن  بمشاكل  مطلعين  أمريكيين  وسياسيين  عسكريين  خبراء 
عملية  ملف  بصنعاء،ويدرسون  األمريكية   السفارة  في  األوسط،يتواجد 

إعادة هيكلة قوات األمن والجيش اليمني.
من  خيارات  يدرسوا عدة  األمريكيين   الخبراء  أن  المصادر  وأوضحت 
إبعاد  الخيارات  تلك  بين  الجيش،ومن   هيكلة  إعــادة  في  المضي  أجــل 
عن  الجمهوري،  الحرس  قائد  صالح،  الله  عبد  على  أحمد  الركن  العميد 

الجيش عبر دفعة إلى العمل السياسي  في المؤتمر الشعبي العام. 
على  الــلــواء  إبــعــاد   الخيارات  ضمن  من  أن  المصادر   وذكــرت 
محسن األحمر. قائد الفرقة األولى مدرع،من الجيش عبر إشراكه 
وأفادت  لإلصالح.  اليمني  للتجمع  السياسي  كرئيس  العمل  في 
إلى   محسن  على  دفـــع   ــى  إل يسعون  األمريكيين  ــأن  ب الــمــصــادر 

المشاركة في العملية السياسية. 


