
جرحى الثورة الشبابية في مؤتمر صحفي

دعوا الجميع  لليقظة والتعاطي بمسئولية مع ما يجري على تراب الوطن

تــــــــكــــــــررت الـــــوقـــــفـــــات 
ــمــوظــفــي  االحـــتـــجـــاجـــيـــة ل
والتحسين  النظافة  صندوق 
من  قطاعاته ألكثر  بمختلف 
الوقفتين  آخــرهــا  ــان  ك مـــرة، 
نظمتا  التين  االحتجاجيتين 
ــام  ــ ــن الـــمـــاضـــي  أم ــيـ ــنـ االثـ
والــثــاثــاء  الـــنـــواب،  مجلس 
أمام رئاسة الوزراء  للمطالبة 

تعطلت الحركة التجارية يوم االحد السابق  
الواقع شمال  فيما يسمى سوق علي محسن 
أمــام  الــســوق  إغــاق  جــراء  صنعاء  العاصمة 
على  تتوارد  التي  المختلفة  البضائع  حركة 
سبب  مما  المحافظات  مختلف  من  السوق 

والــمــواد  الــخــضــروات  لتجار  كبيرة  خــســارة 
الغذائية بمايين الرياالت وقال شهود عيان 
حدث  السوق  إغــاق  إن  الثورية(  )للتوعية 

اثــر خــاف نشب  على 
بين قائد الفرقة األولى 

الشبابية  الــثــورة  جرحى  عقد 
مؤتمرا صحفيا في ساحة التغيير 
المنصرم،  السبت  يوم  بصنعاء 
أوضحوا فيه معاناتهم وتنكرمن 
والمال  والــثــروة  الثورة  صــادروا 
البيان   وبــحــســب  لتضحياتهم 

فإن  الــثــورة  الــصــادر عن جرحى 
تــقــم بعمل  لـــم  ــجــهــات  تــلــك ال
ــيء فــي صــالــحــهــم ســوى  أي شـ
بدمائهم  والــمــتــاجــرة  الــتــســول 
وأدان البيان الصادر عن جرحى 

الشبابية  الــثــورة  جــرحــى  عقد 
مؤتمرا صحفيا في ساحة التغيير 

 ، المنصرم  السبت  يوم  بصنعاء 
وتنكرمن  معاناتهم  فيه  أوضحوا 

الــثــورة والــثــروة والمال  ــادروا  صـ
تهم  لتضحيا

الثورية  للقوى  العام  الملتقى  أقــر   
الجمعة  تسمية  الثورة  انقاذ  وجبهة 
والتي  للجنوب(  االعــتــذار  ب)جمعة 
اعان   يــوم  األيــام 7/7  هــذه  تتزامن  
ــرب  الــغــاشــمــة  ــحـ ســلــطــة  صــنــعــاء الـ

في  دعيا  الــجــنــوب، كما  أبــنــاء  على  
عن  الــفــوري  التوقف  إلــى  لهما  بيان 
من  العنف  واعــمــال  القوة  استخدام 
المظاهر  وازالــة كافة  السلطات،  قبل 
في  بها  الُمبالغ  واالمنية  العسكرية 

منطقة المنصورة. 
كما أكد البيان بأن لجوء السلطات 
ــى الــقــمــع  ــ ــدن إل ــ ــي ع ــحــكــومــيــة فـ ال
المبرر  وغــيــر  الــواســع  ــخــدام  واالســت
ونشطاء  السكان  مواجهة  في  للعنف 

على كون  تأكيد  هو  الجنوبي  الحراك 
بــذات  ُيـــدار  ــازال  مـ السياسي  الــقــرار 
للنظام  القديمة  واالدوات  العقلية 

الــســابــق، حيث 
يتم التعامل مع 

الثوار األحرار:  الساحات سترسم آفاق المستقبل وإن طالت محاصرة النظام لها بسياساته المختلفة االستمرار في الثورة وتصعيد االحتجاجات الخيار  الوحيد إلسقاط محاوالت إعادة إنتاج النظام 

عمال النظافة مطالب مشروعة وحكومة انتهازية

أدانوا تقصير الجهات المعنية بعالجهم وأعلنوا عن إنشاءهم جمعية خاصة بهم

استياء شعبي حيال حملة سندهم اإلمارتية
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تصدرها حركة شباب الصمود في ساحة التغيير بصنعاء

خــوالن  قبائل  ملتقى  استنكر       
أعمال التقطع واالختطاف التي يقوم 
القبيلة  زج  ومــحــاوالت  البعض  بها 
لتحقيق  السياسية   الصراعات  في 
أنه ليس  ، وأكدوا  مكاسب شخصية 
من  غيرها  أو  خــوالن  قبائل  شيم  من 

اليمنية  الــقــبــل 
ومـــــبـــــادئـــــهـــــم 

شعبي   باستياء  االمــارتــيــة  )ســنــدهــم(  حملة  قوبلت 
واسع  ، حيث  اعتبرها المواطنون تشهيرا بأبناء اليمن 
واهانة لهم  محملين  حكومة ما يسمى بالوفاق مصادرة 
، والتنصل  اليمن بعد مصادرة ثورة الشعب  الثروة في 
في  األشقاء  وكــان   ، المواطنين  تجاه  مسؤولياتها  عن 

الجمعة  يــوم  عصر  المتحدة  العربية  ــارات  اإلمـ ــة  دول
الماضية  أطلقوا حملة تبرعات إلغاثة أهل اليمن بطلب 
ومن   ،) )سَنَدُهم  شعار  وتحت   ، اليمنية  الحكومة  من 
إلى  قد  دعت  األحــزاب   ثورة  أن  العجيبة  المفارقات 

فتح باب التبرعات وجمعها للمعارضة السورية .
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-| تتمات | ص3 |-{
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ما يتعرض له أبناء الجنوب من تشويه وحمالت إعالمية من قبل السلطة الجديدة القديمة يؤكد بأن  القوى التي ركبت موجة الثورة ال عالقة لها بالمطالب الثورية 

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  -|- 

الملتقى العام وجبهة اإلنقاذ يدعوان إلى  التوقف الفوري عن استخدام القوة في المنصورة

استمرار  تعطل الحركة التجارية في سوق محسن.. 
والخسارة تقدر بالماليين ، وتجاهل رسمي وحزبي 

       ملتقى قبائل خوالن يستنكر أعمال التقطع، واالختطافات  وال مبرر لها اطالقا 

إحراق العلم األمريكي في مسيرة رفض انتهاك السيادة 
واللعب بالورقة األمنية

خوالن
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في  األمريكية  للتدخات  المتابع  لعل 
عيون  سواد  في  )حباً  ليست  يجدها  اليمن 
اليمنيين( كما يقال في المثل، وإنما جاءت 
في  اليهودية  األمريكية  المصالح  لتحقيق 
بموقع  يتمتع  والــيــمــن  برمتها،  المنطقة 
على  تشرف  حيث  ومتميز،  مهم  جغرافي 
مــضــيــق بـــاب الــمــنــدب والــخــلــيــج الــعــربــي 
وتمتلك سواحل كبيرة جداً،  ومجموعة من 
طريق  على  الحساسة  المواقع  ذات  الجزر 
والبحر  األحمر  البحر  في  العالمية  التجارة 
هذه  أبــرز  ولعل  الهندي،  والمحيط  العربي 
موقع  إلــى  باإلضافة  سقطرة،  جزيرة  الجزر 
العربية  الجزيرة  شبه  في  الجغرافي  اليمن 
وموارده الكبيرة، والتي مازال بعضها مغموراً 

ويحتاج إلى تنقيب .
ــك األســـبـــاب وغــيــرهــا يــســعــى إلــيــهــا  ــل ت
المطايا  إليها  ويشدون  حثيثاً،  األمريكيون 
الوسائل  كــل  مستخدمين  مــكــان،  كــل  مــن 
السياسية  والثقافية واإلعامية والعسكرية 

التي تحقق لهم الهدف المنشود .
أمريكية  تدخات  من  اليوم  نشاهده  ما 
كل  في  والتدخل  اليمن  شــؤون  في  سافرة 
األمريكي  السفير  وأصبح   ، وكبيرة  صغيرة 
بالحاكم  يذكرنا  ولعله  الفعلي،  الحاكم  هو 
ــعــراق  ــذي حــكــم ال ــ ــكــي )بــرايــمــر( ال األمــري
السفير األمريكي  !! وظهور  لسنوات طويلة 
بين  وتنقله  اليمنية  السياسية  الحياة  في 
وااللتقاء  المعسكرات  وزيــارة  المحافظات 
الحكومة  بأعضاء  واالجتماع  الجيش،  بقادة 
الوزراء، وتسكع بعض قادة األحزاب  وبعض 
السياسية الموقعين على المبادرة األمريكية 
األمريكية،  السفارة  أبــواب  على  السعودية 
على شاشات  األمريكي  علناً  وظهورالسفير 
اإلعام اليمني العام والخاص وهم يقومون 
ألف  يــطــرح  واتــصــاالتــه،  تحركاته  بتغطية 

سؤال وسؤال !!
استفادت  التي  السياسية  األطراف  بعض 
التي  السعودية،   األمريكية  المبادرة  من 
على  إليها  الحكم  الــمــبــادرة  تلك  قــدمــت 
الكالح   طبق من ذهب، تكشف عن وجهها 
من  على  عنيفاً  هــجــومــاً  وتــشــن  والــهــزيــل، 

يتحدث عن أمريكا أو التدخات األمريكية 
السعودية، ويكون نصيبهم من هذا الهجوم 
بالقتل  ــداء  ــ ــت ــ واالع ــتــخــويــن  وال الــتــكــفــيــر 
جرحى  حتى  والضرب  واالغتيال   والخطف 

الثورة الشبابية لم يسلموا من أذاهم !
ركبوا  ومن  المأزومون  هؤالء  سعى  ولهذا 
على  الباد  فتح  إلى  الشبابية  الثورة  موجة 
شؤون  في  األمريكية  للتدخات  مصراعيها 
المادي  الــدعــم  منهم  يستجدون  الــوطــن، 
الصفقات  ويعقدون معهم  والمعنوي أخيراً 
سيادة  حساب  على  المشبوهة  التجارية 
الباد الوطنية، ومن هنا يأتي  اختيار اإلدارة 

األمريكية  لحلفائها الجدد .
في  وتمرح  تسرح  األمريكية  والطائرات 
رتبتها  أهــداف  وهناك  هنا  وتضرب  بادنا 
تنته  لم  هزلية  وبمسرحية  أمريكية  أيــادي 
ومــروراً  أفغانستان  من  ــدءاً  ب بعد،  فصولها 
الهدف  وأخيراً  العراق   واحتال  بباكستان 
وتقوم  اللحظة،  هذه  في  اليمن  هو  األخير 
بمحاربة ما يسمى بتنظيم القاعدة الذي هو 
السبعينات  منذ  بامتياز   أمريكية  صناعة 
وبــتــمــويــل ســـعـــودي، وأصــبــحــت الــقــاعــدة 
بها  التي يتعلل  الذريعة  )مسمار جحا( أي: 
شــؤون  فــي  للتدخل  األمــريــكــي  المستعمر 

الباد األخرى .
جديد  أوســط  بشرق  أمريكا  تــروج  وطبعاً 
والثقافة   والديمقراطية  الــعــدالــة  تــســوده 
اإلسامي  عالمنا  فــي  ونحن  المتسامحة، 
عرفنا محتوى الشعارات األمريكية بتطبيق 
عملي على أرض الواقع، كالمجازر البشرية 
العراق  واحتال  وباكستان  أفغانستان  في 
وحرب لبنان واسرائيل والحصار االقتصادي 
وحصارها  الجنوب  وانفصال  السودان  على 
لسوريا وإيران  وسجون جونتامو وسجن أبو 
غريب ورسم مامح الشرق األوسط الجديد 

بريشة الفنان األمريكي. 
التدخات  مــن  العجب  يـــزول  هنا  ومــن 
أسلفنا  السبب معروف كما  األمريكية؛ ألن 
سابقاً، وأصبح اليمن شغل اإلدارة األمريكية 
تسعى  الذي  الثمين  الهدف  وهو  الشاغل، 

إليه مؤخراً. 

سهيل  قــنــاة  شــريــط  فــي  خبر  انتباهي  لفت 
مع  المتحدة  الواليات  تعامل  إن طريقة  مفاده: 
علي صالح دليٌل على أن أمريكا تعمل من أجل 
اليمن ومستقبله, والحقيقة أن ما نشرته القناة 
الدور  تمجيد  فيها  يتم  التي  األولى  المرة  ليس 

األمريكي في اليمن.
لحزب  التابعة  اإلعــام  وسائل  تحرص  حيث 
اإلصاح على تقديم األمريكيين بوصفهم أصدقاء 
لليمن، وما يقومون به من تدخات وانتهاكات 
حتى  السياق،  ذات  في  يأتي  الوطنية  للسيادة 
في  اليمنيين  تضرب  التي  األمريكية  الطائرات 
الجوية  الطلعات  وكــذا  وشماله،  اليمن  جنوب 
االستطاعية التي تجوب سماء الوطن والبوارج 
اليمنية  الــســواحــل  فــي  تــرابــط  التي  العسكرية 
كلها تأتي من أجل مستقبل اليمن، وكذا جنود 
المارينز األمريكي الذين يتوافدون يومياً بكامل 
بلحج،  العند  معسكر  إلــى  العسكري  عتادهم 
وميناء  صــنــعــاء،  بالعاصمة  شــيــراتــون  وفــنــدق 
الصليف بالحديدة، كلهم أتوا حرصاً منهم على 

مستقبل اليمنيين. 

قناة  على  لألمريكيين  الترويج  هذا  يقتصر  ال 
اإلصاح  لحزب  التابعة  الصحف  سهيل فجميع 
والتابعة للفرقة األولى، وكذا المواقع اإلخبارية، 
تغطية  على  تعمل  اإللكترونية  التواصل  ومواقع 
والثناء  اليمن،  في  األمريكي  السفير  تحركات 
على جهوده المباركة في سبيل إنقاذ اليمن من 

واقعه المأساوي، وخروجه من أزمته العتيقة.
وهذه التغطية المتواصلة تتزامن مع تحركات 
المباشرة على  السيطرة  لبسط  األمريكية  اإلدارة 
اليمن، حيث تلقى تلك الجهود ترحيباً حاراً من 
قبل حزب اإلصاح، وأركانه القبلية، والعسكرية، 
على  منها  والثورية  الشعبية،  القواعد  وحتى 
المتحدة  الواليات  وجه الخصوص حيث تسعى 
ثوري  بغطاء  اليمن  على  السيطرة  إحكام  إلــى 
ومباركة جماعية من شركاء المبادرة الخليجية، 

وخصوصاً علي صالح وحزب اإلصاح.
التحذير  على  ــاح  اإلصـ إعـــام  يــحــرص  فيما 
فقط  وليس  اليمن  في  اإليرانية  التدخات  من 
األمريكي  السفير  بل  منها  يحذر  من  اإلصــاح 

نفسه. 

في  األمريكية  اإلدارة  توجهات  يتابع  ومــن 
ــتــابــع لحزب  ــخــطــاب اإلعـــامـــي ال الــيــمــن، وال
اإلصاح يدرك مدى انسجام ذلك الخطاب مع 
مستوى  على  ســواء  األمريكية،  التوجهات  تلك 
إدارة األزمة في اليمن عموماً، أو في التعامل مع 
الملفات األمنية في الشمال والجنوب، أو حتى 
على مستوى السياسة الخارجية، ومعايير الوالء 
وفق  يأتي  التماهي  وهذا  الحزب،  لدى  والبراء 
صفقات مباشرة بين الحزب واإلدارة األمريكية، 
تحركات  مــن  الكثير  تفسير  نستطيع  ثــم  ومــن 
الحزب االنتهازية في التعامل مع الثورة، وسعيه 
والتعامل  مكتسباتها،  على  لاستحواذ  الحثيث 
بفتح جبهات  الــثــورة  شــركــاء  مــع  الــســاح  بقوة 
التي  االتفاقيات  تلك  خالها  من  تمرر  طائفية 
الثوار  مــن  األمريكية  اإلدارة  بتخليص  تقضي 
للمشروع  مناهضاً  مــشــروعــاً  يحملون  الــذيــن 
األمريكي،  التأييد  مقابل  البلد،  في  األمريكي 
الحكم،  إلى سدة  للوصول  والدعم،  والمساندة، 
وقمع المعارضين لهذه االتفاقيات؛ لضمان خلو 

الساحة من أي منافس على حكم اليمن.

الى  جديدة  امريكية  عسكرية  قوة  وصول  بعد 
قاعدة العند وصل يوم امس الى صنعاء  مسئولون 
امريكيون وفرنسيون والتقوا  بهادي  ياتي وصول 
وسائل  تــنــاول  بعد  ايــضــا    االمــريــكــي  المسئول 
االعام في وقت سابق الخبار عن هروب مجاميع 
القاعدة من  داخل سجون  من ما يسمى عناصر 
وبالتزامن  والمنصورة  والحديدة  المكا  من  كا 
ــدوره    ب تــحــدث  ــــذي   الــقــربــي وال مــع تصريحات 
من   هربت  القاعدة  يسمى  ما  من  مجاميع  عن 
الــذي يكشف  االمــر  الى مناطق جبلية  ابين   من 
وعسكرية  وامنية  اعامية  وتهيئة  تربيات  عن 
مخابراتية  امــريــكــيــة  جــولــة  لتنفيذ  وســيــاســيــة 
وتشريد    وقتل  دمار  عمليات  لتنفيذ  وعسكرية  
البناء الشعب اليمني في محافظة من المحافظات 
اليمنية  الجنوبية  على غرار ما صنعوه بمحافظة 
االمريكية  لمخططات  متابعون  ويــؤكــد  ابــيــن   
ان  المتوقع   مــن  انــه  اليمن  فــي  االستخباراتية 
سمع بعد ايام  بعودة جديدة  لما يسمى القاعدة  
بيانات وتهديدات وماهي اال  تعلن وتوزع   وهي 

فترة حتى تبدا بعد ذلك جولة جديدة من القتل 
بسقوط عاصمة  نسمع  ثم  لليمن وشعبه  والدمار 
االمريكية  العناصر  تلك  بيد  مدينة  او  محافظة 
دمــار  مــن  واهلها  بأبين  صنعوه  مــا  غـــرار  وعــلــى 
وقتل وتشريد  سيصنعوه بتلك المحافظة او تلك    
الطائرات  وتحليقات  بضربات  سنسمع  وحينها 
االمريكية بدون طيار  في اكثر من مكان في اليمن 
وبين فعل تلك المجاميع االمريكية االجرامية على 
االرض وردة فعل الضربات الجوية  تسقط عشرات 
ويشرد  اليمني  الشعب  ابنا  من  الضحايا  ومئات 
المئات االلف من مدنهم  من قراهم  ويبدا فصل 
اليمني   وفي  المعاناة  البناء الشعب  جديد من 
القتل  عمليات   وتتسع  ستتواصل  الوقت  نفس 
القوات  البناء  والفردية  الجماعية  واالغتياالت  
في  مكان  من  اكثر  في  اليمنية  واالمــن  المسلحة 
الحياة  ياتوا على اكل مقومات  اليمن  ثم بعدان 
لتلك المحافظة وتصبح مدنها وقراها خاوية على 
عروشها   سنشاهد السفير االمريكي اليهودي من 
جديد وهو يحتفل مع جنوده وعمائه فوق دمار 

تلك المحافظة وفوق  جثث ودماء ابنائها   اال ان 
يهدد  وما  اليهودي  وسفيرهم  االمريكان  يقلق  ما 
سعي  سيوقف  ومــا  بالفشل  امريكي   مخططات 
سيادة  انتهاك  فــي   وتماديها  واجرامها   امريكا 
االمريكان  يد  على  اليمني  الــدم  نزيف  وبوقف 
السخط  وتوسع  تصاعد  هو  نزفتها  ومر  وعمائها 
الشعب  ابناء  ندعوا  هنا  ومن  الشعبي  والتحرك 
اليمني كما نخص بالدعوة ندعوا ساحات الثورة 
اباء  من  بقية  فيه  مسلم  غيور  يمني  وندعوا كل 
بقية من ايمان بقية من كرامة ان يسهم بتفعيل 
والشعبي  الــثــوري  الــســخــط  صــرخــات  وتــوســيــع 
مخططاتها  وكــشــف  ــكــا  امــري ضـــد  واالعـــامـــي 
يسمى  مــا  عناصر  ان  على  والتاكيد  االجــرامــيــة 
امريكية  استخباراتية  اداة  سوا  ليست  القاعدة 
اجرامية بذلك  سيوقف الشعب االجرام االمريكي 
ويعمل على تاشي وانحسار تواجدهم وتوسعهم 
وسيؤدي  بل  اليمن   في  والمخابراتي   العسكري 
انشاء الى قطع اليد االمريكية اليهودية من اليمن 

انشاء الله  فهل من مجيب قبل فوات االوان.

األمريكي  السفير  بها  أدلــى  التي  األخــيــرة  التصريحات 
الناحية  من  تدل  صنعاء  العاصمة  في  الصحفي  مؤتمره  في 
السياسية والنفسية على مدى الغيظ الشديد الذي يغلي في 
إليها أنصار  التي أوصله  النفسية  قلبه، وتبرز مدى الهزيمة 
الله الحوثيين؛ لذا لم تكن سخريته من شعار الموت ألمريكا 
إال دليًا على ضعفه وعجزه وشعوره بالغيظ واإلحباط, فبقدر 
أثر  أن ذلك يكشف  إال  الشعار  أهمية  التقليل من  ما حاول 
الشعار وأهميته في مواجهة المشروع األمريكي اإلسرائيلي 
المتأمل  والمتابع  خصوصاً,  واليمن  عموماً،  المنطقة  في 
األمريكيين من  تقليل  يعني  ماذا  يعرف  األمريكية  للسياسة 
أعــداء  ترميز  مقابل  الحقيقيين  خصومهم  تحرك  خطورة 
األمريكية  المتحدة  الــواليــات  صنعتهم  وهميين  وخصوم 
حول  وااللتفاف  التجمهر  من  خوفاً  إليهم  األمة  أنظار  لشد 
والتحرك  الخطر  مواجهة  في  والفاعلة  المؤثرة  الحركات 
منها  جــزء  فــي  تصريحاته  حملت  لــمــاذا  وإال  األمــريــكــي, 
تهديدات مبطنة للقرى والمناطق اليمنية التي تتحرك على 
هدد  لماذا  األمريكي؟  المشروع  مواجهة  في  الشعار  أساس 
ال  الشعار  أســاس  على  تحركه  بــأن  اليمني  الشعب  السفير 
يصب في مصلحته وال مصلحة الحوثيين الذين سخر منهم 

ومن شعارهم المعروف؟
وتحركهم،  سياستهم،  وعــّرى  األمريكيين،  فضح  الشعار 
الرأي, وإال لماذا  التعبير عن  وتبنيهم للديمقراطية، وحرية 
ال يندرج الشعار تحت حرية التعبير عن الرأي؟ مع أنه أقل 
واالنتهاكات  األمريكية  البربرية  مواجهة  في  سلمي  موقف 

العدوانية المتكررة.

مسؤولية  إيران  يحمل  أن  بخبٍث  حاول  األمريكي  السفير 
محاولة  في  األمريكيون  به  يقوم  وما  اليمن،  في  يحدث  ما 
لتكرار سيناريو حرب الخليج األولى، وتحويل حنق وغضب 
اإليرانية  اإلسامية  الثورة  على  واإلسامي  العربي  الشارع 
يسعى  واليوم  عليه،  الله  رضــوان  الراحل  الخميني  واإلمــام 
إيران  إلى  اليمني  الشارع  لحرف مسار بوصلة عداء  جاهداً 
قد  يكون  وبهذا  األمريكيين،  إلى  موجهة  تكون  أن  من  بدالً 
ضرب عصفورين بحجر واحد, مع أّنا ال نرى أي ضرٍر إيراني 
اليمنية، وال نرى عيباً في أي عاقة تقوم مع  على الساحة 
الجمهورية اإلسامية اإليرانية الداعم األساسي لألمة العربية 
واإلسامية في مواجهة المخاطر األمريكية واإلسرائيلية, ولن 
تقبل الشعوب العربية واإلسامية أن تكون إيران هي العدو 
ويكون األمريكيون والصهاينة هم األصدقاء, بل العيب والعار 
األمريكيين  مع  عاقة  أي  بناء  في  هي  والخيانة  والعمالة 
واإلسرائيليين سواء أمنية وعسكرية أو اقتصادية وسياسية، 
أو بأي شكل من األشكال وهذا ما سيقاومه الشعب اليمني، 

ويحول دون قيامه وبقائه.
االستطاع،  بطائرات  اليمنية  السيادة  تنتهك  لم  ــران  إي
اليمنيين  تضرب  لم  إيــران  والجغرافي.  الميداني  والمسح 
وأبين,  وشــبــوة،  والــجــوف،  مـــأرب،  فــي  وتقتلهم  بطائراتها 
وجــزره،  اليمن،  شواطئ  تحتل  لم  إيــران  وعــدن.  والبيضاء، 
وسواحله، وموانيه, إيران لم تغُز اليمن بقواعدها العسكرية، 
وجنود المارينز وقوات البحرية, والسفير اإليراني ال يتدخل 
الحرب،  وجبهات  المناطق  ــزور  ي وال  اليمني،  الــشــأن  فــي 
ولم  ويــهــدد,  وينهى  ويأمر  الصحفية،  المؤتمرات  ويعقد 

ينصب نفسه حاكماً على اليمن واليمنيين. إيران لم تضرب 
ثورة الشعب اليمني، ولم تلتف عليها لترسخ حكم العماء 
والظالمين. إيران لم تقّسم اليمن واليمنيين قبلياً، وسياسياً، 
وتغير  اليمني،  الجيش  تهيكل  لم  ــران  إي وثقافياً.  ودينياً، 
المناهج التربوية، والتعليمية, ونحن ال نرى أي وجود سلبي 
إليران، وسفيرها في اليمن. نحن ال نرى إال السفير األمريكي 

والتدخات واالنتهاكات األمريكية المتكررة. فلماذا إيران؟
هل يتوقع هذا األحمق )فايرستاين( أن اليمنيين سيقبلون 
هو  يتمتع  حين  في  ومنازلهم  وطنهم  في  خائفين  يبقوا  أن 
باألمن حتى في جبهات حربه ضد المجتمعات اليمنية؟ أم 
هل يتوقع أن نقبل أن يكون حديثنا عن وطننا وحرصنا على 
وحفظ  واستقراره،  أمنه  تحقيق  على  وعملنا  وشعبنا،  أهلنا 
الطفيلي  بلسان هذا  للخارج  سيادته، واستقاله، هو عمالة 
األحمق؟ في حين يكون فضوله، وخبثه، وإرجافه، وتدخاته، 

عمًا أخاقياً، ووطنياً، وطبيعياً ومقبوالً.
لقد بات هذا الدعي المتطفل مفصوالً عن الواقع، ومنهمكاً 
المرتزقة,  العماء  بها حفنة من  أحاطه  التي  الهالة  تلك  في 
تعظيم وتسليم وطاعة مطلقة ومسارعة فيه وعبادة له, حتى 
بات يرى الواقع اليمني من خالهم هم, لكن عليه أن ال يغتر 
نفسيات  ال  نفسياتهم،  ويحملون  منا،  ال  منهم  ألنهم  بهم؛ 

اليمنيين األباة األعزاء.
وأقــول له: أنت تعيش في بحر من الخيال واألوهــام, وال 
زالت هناك على األرض قوة عظمى بقوة الله، ستجعل منك 
عبرة للمجتمع الدولي برمته، َبَنْت نفسها منذ يومها األول 
تخليص  أساس  على  والحركية  الدفاعية،  استراتيجيتها  في 

العالم، وإنقاذه منكم، وتطهيره من شركم وفسادكم, ونحن 
نتطلع إلى اليوم الذي تدخلون فيه معنا في مواجهة مباشرة، 
المعين,  الله  على  والباقي  المستطاعة،  الــعــدة  لــه  ونعد 
يكفي  ما  وإيماننا،  وقوة عزيمتنا،  بأسنا،  وسترون من شدة 
لجعلكم أثراً بعد عين، وما ذلك على الله بعزيز, وسنستمر 
ونستمر في عملنا، وشعارنا الجهادي المقدس حتى تحقيق 
ِبَغْيِظُكْم ِإنَّ الّلَه  وعد الله المنشود، ونقول لكم: ﴿ُقْل ُموُتواْ 

ُدوِر﴾. َعِليٌم ِبَذاِت الصُّ

الهدف األمريكي الثمين
أمريكا في إعالم  اإلصالح

صرخة عداء وسخط 

﴿ُقْل ُموتُواْ ِبَغْيِظُكْم﴾

عبد الوهاب أحمد الدار

محمد فايع

فضل أبو طالب

فاضل الشرقي
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جرحى الثورة

عمال النظافة

استمرار تعطل..

الملتقى العام وجبهة..
ملتقى قبائل خوالن

إحراق العلم األمريكي

من  الــثــورة  جرحى  يعانيه  مــا  الــثــورة 
قبل  مــن  الــعــاج  فــي  وتمييز  إهــمــال 
مستنكرا  »الــثــورة«   على  القائمين 
تجاهل حكومة الوفاق لتكاليف عاج 
مؤسسات  هناك  أن  رغــم  الجرحى، 
محملين  باسمهم،  ــوال  ــ األم تستلم 
حكومة باسندوة  مسؤولية ما يعانيه 
نتيجة  مــضــاعــفــات  ــن  مـ الــجــرحــى 
اإلهمال الذي أودى بحياة عدد منهم، 
والمنظمات  اإلعام  وسائل  مطالبين 
وقال  أجلهم،  من  بالتحرك  الحقوقية 
المخزي  الصمت  "أن  الثورة  جرحى 
مـــن قــبــل وســـائـــل االعـــــام  متعمد 
مؤتمرهم  للثوار"وفي  عقاب  وكأنه 
أعلن  الوطني  بالنشيد  افتتح  الــذي 
إنشاءهم جمعية خاصة  الجرحى عن 
الجهات  بمتابعة  هي  ستتكفل  بهم 
على  الموقعين  سيما  ال  المسؤولة 
معالجتهم  فــي  الخليجية  الــمــبــادرة 
المظالم  بتقصي جميع  كما ستتكفل 
عن  والناجمة  طالتهم  التي  واألضــرار 
تغيبهم من قوائم األسماء التي حظى  
أصحابها بالسطوة والعاج والمال في 

آن واحد

في  المتمثلة  لمطالبهم  االستجابة 
تثبيتهم بموجب قرار مجلس الوزراء 

رقم )46( للعام 2012م. 

جرحى  يعانيه  مــا  ــثــورة  ال جــرحــى  عــن 
الثورة من إهمال وتمييز في العاج من 
»الثورة«  مستنكرا  القائمين على  قبل 
عاج  لتكاليف  الوفاق  حكومة  تجاهل 
مؤسسات  هــنــاك  أن  رغـــم  الــجــرحــى، 
محملين  بــاســمــهــم،  األمـــــوال  تستلم 
يعانيه  ما  مسؤولية  باسندوة   حكومة 
الجرحى من مضاعفات نتيجة اإلهمال 
الذي أودى بحياة عدد منهم، مطالبين 
الحقوقية  والمنظمات  اإلعــام  وسائل 
ــال جرحى  ــ بــالــتــحــرك مــن أجــلــهــم، وق
قبل  من  المخزي  الصمت  "أن  الثورة 
عقاب  وكأنه  متعمد  االعـــام   وسائل 
افتتح  الـــذي  مــؤتــمــرهــم  ــثــوار"وفــي  ــل ل
عن  الجرحى  أعــلــن  الوطني  بالنشيد 
ستتكفل  بهم  خاصة  جمعية  إنشاءهم 
هي بمتابعة الجهات المسؤولة ال سيما 
الخليجية  الــمــبــادرة  على  الموقعين 
بتقصي  ستتكفل  كما  معالجتهم  فــي 
طالتهم  التي  واألضــرار  المظالم  جميع 
والناجمة عن تغيبهم من قوائم األسماء 
بالسطوة والعاج  التي حظى  أصحابها 

والمال في آن واحد

الــصــادر عــن جرحى  الــبــيــان   وبحسب 
بعمل  تقم  لم  الجهات  تلك  فإن  الثورة 
التسول  ســوى  صالحهم  فــي  شــيء  أي 
والمتاجرة بدمائهم وأدان البيان الصادر 

ــرف  ــهــم وصـ ــي أعــمــال بــتــثــبــيــتــهــم فـ
أوضــحــوا  ،المحتجون  مستحقاتهم 
سابقة  احتجاجية  وقــفــة  فــي  أنــهــم 
وتحديداً  ــوزراء،  ــ ال رئــاســة  ــام  أم لهم 
بمهلٍة  عــادوا  2012/4/3م،  تاريخ  في 
أشهر  ثاثة  لمدة  الـــوزراء  رئاسة  من 
العمال  لحصر  الــلــجــان  تــنــزل  حــتــى 
وتم  تثبيتهم،  ثم  ومــن  والموظفين، 
إن  إال  ــمــوظــفــيــن  وال ــعــمــل  ال حــصــر 

مستقبل الجنوب واليمن باكملها.
الدامي  النزيف  أن  إلى:  البيان  واشار   
بالغ  بشكل  متوافقاً  يأتي  المنصورة  في 
التي  المشئومة   7/7 ذكرى  مع  الرمزية 
شعباً  الجنوب  على  االعتداء  عنها  نجم 
ووطناً وإنساناً ، وهو ما يستدعي التوقف 
مطوالً أمام داللته ، حيث يبدو االعتداء 
اآلن  المنصورة  ، وما يحدث في  مستمراً 
بأكمله  للجنوب  بما حدث  تماماً  متصل 
ــدة في  ــجــدي ــأن الــســلــطــة ال ســابــقــاً ، وكــ
النهج  ذات  استمرار  على  تؤكد  صنعاء 
العدوانية  والممارسة  القديمة  واألدوات 
تجاه الجنوب ، وبهذا الصدد فقد قررت 
والملتقى  السلمية  الــثــورة  إنــقــاذ  جبهة 
العام للقوى الثورية إطاق أسم الجمعة 
للنضال  )جمعة االعتذار للجنوب( تقريراً 
يقوده  الــذي  المشرف  الوطني  الجنوبي 

الحراك ..
والجبهة  الملتقى  مــن  كــًا  يدعو  كما 
واضــح  ــذار  اعــت لتقديم  ــراف  األطــ كــافــة 
وخصوصاً  الجنوب  في  للشعب  وعلني 
من قبل السلطة في صنعاء وكافة القوى 
فــي حــرب صيف 94م على  الــمــشــاركــة  

الجنوب.

الرجال تحت أي عناون وعلى  اختطاف 
أطاقا  مبر  ال  وأن   ، قضية  أي  خلفية 
القبائل في تجمعهم  لاختطاف،  وأشار 
الحاشد  في مركز مديرية جحانة الثاثاء  
ــدر عن  ــــذي صـ الــمــاضــي فــي الــبــيــان ال
الملتقى  ل ،  وان  هذه االعمال اإلجرامية 
تهدف إلى تشويه صورة القبيلة وقيمها 
وأخاقها ، مؤكدين في الوقت نفسه أن 
عميل  اال  ماهو  االعمال  بهذه  يقوم  من 
ودمــار  الوضع  تفجير  إلــى  يسعى  خائن 
الباد ، وأضاف البيان أنه إذا كان هناك 
بحقوق  والمطالبة  التغيير  يــريــد  مــن 
رافضين   ، الحرية  ساحات  ذلك  فمكان 
والمذهبية  الطائفية  النعرات  إستغال 
العدو  تخدم  سياسية  إلغراض  والقبلية 
والمتربصين شراً بأمن الباد واستقرارها 

.

الوسائل  الحاده عبر  الوطنية  المشكات 
لخلق  القوة  اكــراه  إلى  والركون  االمنية، 
وقائع على االرض ال تساهم ابداً في الحل 
بقدر ما ُتساهم في تعقيده وصب المزيد 

من الزيت على النار المشتعلة.
والملتقى  الــثــورة  انــقــاذ  جبهة  وتــؤكــد 
التوتر  استمرار  أن  الثورية،  للقوى  العام 
السلطات  اســتــجــابــة  وعـــدم  عـــدن،  فــي 
عن  واالبتعاد  التهدئة،  لــدعــوات  هناك 
الــمــعــالــجــات الــســيــاســيــة الــســلــمــيــة في 
إلى  ســيــؤدي  المشكات،   مــع  التعامل 
ــاءه إلـــى جــهــود جبر  ــ الــمــزيــد مــن االسـ
الضرر الحائق بالوحدة الوطنية، والمزيد 
وال  األهــلــي،  السلم  وتهديد  التمزق  مــن 
العنف  على  التحريض  في  سوى  يساهم 
المضاد في مواجهة العنف الرسمي وهو 
على  للغاية  خطيرة  تداعياته  ستكون  ما 

المهيوبي  والتاجر  محسن  علي  مدرع 
الذين لم يكترثا بحجم الخسائر الفادحة 
بحسب  الــســوق  إغـــاق  عــن  الناجمة 
طالبوا  المتضررون  التجار   ، متابعين 
لسلطة  تخضع  مركزية  أســواق  بإيجاد 
الدولة ال يتحكم بها جنرال أو شيخ أو 
قطعوا  السوق  في   المواطنون   . قبيلة 
خط الستين في األسبوع الماضي عدة 
ــارت  فــي الخط   مـــرات، وأحــرقــوا اإلطــ
ــعــام ، ولــكــن حــكــومــة  بــاســنــدوة ال   ال
األسباب    أحد  تكن هي  لم  أن  تسمع،  
في  وبالخصوص  المواطن  معاناة  في 

هذا السوق.  
بخسارة  والتسبب  الــســوق  إيــقــاف   
تــقــدر بــمــايــيــن  الـــريـــاالت فــضــًا عن 
المنطقة  هذه  في  السير  حركة  إيقاف 
للمتضررين  تشفع  ــم  ل عــوامــل  كلها 
يزال  لهم عند من كان وما  ولن تشفع 
ودمائهم  المواطنين  بــأراضــي  يتاجر 
بأحامهم  حتى  المتاجرة  إلــى  وصــوالً 
والمطالبة بأسواق مركزية تابعة للدولة 
ليس مطلباً بعيد المنال ، كما أنه يحد 
العباد  ــأرزاق  بـ والتحكم  التسلط  مــن 
وإرغامهم على اتخاذ خيارات قد يكون 

قطع الرزق أهونها.
 الجدير بالذكر بأن   العاملين في هذا 
السوق  ال بواكي لهم سواء في حكومة 
ــي اإلعــــام الــرســمــي  بـــاســـنـــدوة،  أو ف

للنظام، اوفي اعام األحزاب. 

تثبيتهم الذي يطالبون به منذ عشر 
سنوات لم يتم حتى اآلن فيما وافقت 
على   " "الــوفــاق  بـــ  مايسمى  حكومة 
النصف منهم  20الف جندي  تجنيد 
والنصف  محسن  علي  اللواء  يتبعون 
وتزيد  الداخلية  وزارة  يتبعون  االخر 
حكومة  لهم  تصرفها  التي  مرتباتهم 
المليارات،  عــشــرات  على  باسندوة 
ال  واالســكــان  البلديات  عــمــال  فيما 
على  مر  عامل  ألــف   "5" يتجاوزون  
يثبتوا  ولـــم  اكــثــرهــم عــشــر ســنــوات 
حكومة  مــن  الوعودالعرقوبية  رغــم 
الــى ذلــك ان االجــور  باسندوة اضــف 
التي تعطى لهم ال تغطي الحد االدنى 
من احتياجاتهم الضرورية ناهيك عن 
غــيــرهــا    وبحسب بــيــان صـــادر عن 
فإنهم  المسيرة  هذه  في  المشاركين 
يرفضون كل الذرائع والمبررات التي 
حماية  ــوا  ادعـ لمن  الفرصة  أتــاحــت 
التجنيد  مــن  يــكــثــروا  لــكــي  الـــثـــورة 
قاموا  حيث  لصالحهم،  والــعــســكــرة 
لهم  يدينون  أكبر عدد ممن  بإدخال 
مسمى  وتحت   ( الجيش  في  بالوالء 
الشبابية(  لــلــثــورة  المنظم  الجيش 
واأللوية  الكتائب  تأسيس  تم  وعليه 
من هؤالء المجندين الجدد وليتم بعد 
بذريعة  الوطن  مقدرات  نهب  ذلــك 
تخصيص الميزانيات الوهمية الطائلة 
أشــار  كما  والكتائب،  األلــويــة  لهذه 
البيان بأن  اعتبار الثورة فرصة للغنم 
لدماء  خيانة  أكــبــر  لهو  والمكسب 
ــن فــجــروا  ــذي الــشــهــداء ولــلــشــبــاب ال

الثورة، وهو أعظم انحراف.
ــعـــد وقــفــتــهــم  ــار إلـــــى أنـــــه بـ ــشــ ــ ي
ــاء أمـــام  ــ ــع ــ ــوم األرب ــ االحــتــجــاجــيــة ي
موظفو  بــدأ  الــــوزراء  مجلس  رئــاســة 
والتحسين  النظافة  صندوق  وعمال 
بالجمهورية بتنفيذ اإلضراب الشامل 
لعدم  نــظــراً  القطاعات  مختلف  فــي 
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تغيير  حــصــل  ــد  قـ ــان  ــ ك 1990م  ــام  ــ ع ــي  فـ
المعسكر  فانهيار  كله،  العالم  في  دراماتيكي 
بظاله  ألــقــى  السوفيتي(  )االتــحــاد  الــشــرقــي 
ــان لها  ــ ــة الــجــنــوب الـــتـــي ك ــى جــمــهــوري عــل
وحصلت  الشرقي،  بالمعسكر  وثقى  عاقات 
تغير  إلــى  أدى  هــذا  الخليج، كل  ــوادر حــرب  ب
والصراع  فالتنازع  للعالم  السياسية  الخارطة 
العالم،  قيادة  في  قطبيين  أو  معسكرين  بين 
أصبح قطباً واحداً ممثًا بأمريكا وحلفائها في 
المعسكر اإلقليمي خاصًة السعودية وامتدادها 
في الشطر الشمالي من اليمن، وفي هذه األثناء 
كان البد لاعبين اإلقليميين من استغال هذه 
الجنوب،  ــة  دول انــهــاك  على  والعمل  الفرصة 
أفضل  مثالية  فكرة  من  هناك  يكن  لم  ثم  ومن 
أن  رغــم  الجنوب،  البــتــاع  الــوحــدة  فكرة  مــن 
يكن  لم  سابق  وقٍت  في  اإلقليمية  القوى  هذه 
إلفشال  هي  فسعت  اليمن  توحد  صالحها  من 
الوحدة أيام سالم ربيع علي واإلرياني، ثم أيام 
سالم ربيع علي والحمدي، الذي آل األمر فيه 
الفتاح  عبد  أيــام  وكــذا  الحمدي،  اغتيال  إلى 
الظرف  هذا  في  لكنه  صالح،  وعلي  إسماعيل 
الجنوب  في  القيادة  وألن  كبيراً؛  مغنماً  يعد 
وحـــدويـــة، وعــمــلــت عــلــى تــوحــيــد الــجــنــوب، 
واستجابة لضغط الوجدان الشعبي التواق إلى 
الوحدة، سرعان ما استجاب أهل الجنوب لها 
عمل  أو  تمهٍل  دون  الوطنية  العاطفة  بدافع 
فتم  العسل،  في  المدسوس  للسم  حساب  أي 
تفعيل االتفاقيات التي كانت مجمدة، وأعلنت 
وعمت  1990م،  22مــايــو  فــي  الــوحــدة  دولـــة 
الفرحة كل بيت وارتفعت أعام 

المدن  في  المنازل  أسطح  على  الموحد  اليمن 
غمرة  وفي  اآلمــال،  عليها كل  وعلقوا  والقرى، 
كيفية  إلــى  أحــد  يلتفت  لــم  الشعبية  الفرحة 
إعانها، ولم يكونوا يدركون أن األشواك ستزرع 
النظام  في طريقهم، وُيسرق تاريخهم، فسارع 
الشمالي آنذاك بدعم قوى إقليمية إلى اختزال 
المؤسسات  بــضــرب  فــقــام  والــنــفــوذ،  الــقــيــادة 
السيما  الدولة  بمؤسسات  المتمثلة  الوحدوية 
الديمقراطية  ذريعة  واتخذ  الجيش،  مؤسسة 
لضرب شريكه في الوحدة تحت مسمى حزبي 
في  ليدخل  اإلصــاح؛  عام 1993م حزب  فأنشأ 
لعبة االنتخابات، ويلعب معه في الخفاء، وبه 
ينقل  أن  فقط  ســنــوات  ثــاث  خــال  استطاع 
القسمة على  السلطة من مستوى  الشراكة في 
ليكن  ثاثة؛  على  القسمة  مستوى  إلى  اثنين 
واإلصـــاح،  المؤتمر  نصيبين  على  الحائز  هــو 
وتحولت الديمقراطية من إجراء جوهره العدالة 
وتكافؤ الفرص إلى لعبة يتم من خالها التحايل 
االنــتــخــابــات  نتيجة  فــكــانــت  اآلخـــريـــن،  عــلــى 
وسائل  الستخدام  متسق  غير  برلمان  تشكيل 
المشيخي  والنفوذ  كالمال  ديمقراطية  غير 
بذلك  وتــم  السكاني،  التعداد  وفــارق  والقبلي 
االشــتــراكــي  بــالــحــزب  الــجــنــوب ممثًا  إزاحـــة 
البرلمان  في  مقاعده  وأصبحت  البرلمان،  من 
محدودة، وأصبح اإلصاح يحتل المركز الثاني 

بعد المؤتمر الشعبي العام.
وبعد االنتخابات وقع الرئيس علي عبد الله 
صالح ونائبه علي سالم البيض على وثيقة نصت 
تغيير  تتضمن  دستورية  تعديات  إجــراء  على 
شكل رئاسة الدولة من مجلس رئاسي إلى رئيس 

ونائب ينتخبان من الشعب في قائمة واحدة، 
وانتخاب مجلس شورى تمثل فيه المحافظات 
النواب جمعيًة  بالتساوي، ويشكل مع مجلس 
وطنيًة يرأسها نائب الرئيس، باإلضافة إلى إجراء 
المحافظات وما دونها  انتخابات محلية تمنح 
التوقيع  وبعد  الصاحيات،  واسع  محلياً  حكماً 
المتحدة،  الــواليــات  إلــى  الرئيس  نائب  سافر 
الــرئــيــس صــالــح بمسودة  وأثــنــاء غــيــابــه دفـــع 
تتضمن  لم  البرلمان  إلــى  دستورية  تعديات 
شيئاً من بنود االتفاق الموقع عليه بينه وبين 
نائبه، فعلم النائب بهذا وهو في واشنطن وبدا 
له أن علي صالح قد خدعه وانقلب عليه، فلم 
يعد البيض من واشنطن إلى صنعاء، بل عاد إلى 
عدن، ومن هناك أعلن عن وجود أزمة سياسية 

أنكرها صالح في البداية ثم اعترف بها مؤخراً.
ــرة حــمــلــًة من  ــت ــف وقــــاد صــالــح فـــي هـــذه ال
االشتراكي،  الحزب  قــادات  لكبار  االغتياالت 
وحتى  الحريبي،  حسن  منهم  شهيد  أول  كان 
قتله  ــوا  حــاول نعمان  سعيد  ياسين  الــدكــتــور 
بصاروخ تم تصويبه ليًا على بيته لوال أنه كان 
في  الــصــاروخ  وقــوع  حــال  السفلي  الطابق  في 

الطابق العلوي من البيت.
دولــيــاً  مــســاراً  تــأخــذ  القضية  بـــدأت  حينها 
مــن كل  اليمنيون  وتــداعــى  ــعــرب،  ال وتــدخــل 
ــاف، واجــتــمــعــوا عــلــى طــاولــة الــحــوار،  ــيـ األطـ
إلى  األردن  عمان  فــي  1993م   عــام  وتــوصــلــوا 
صياغة وثيقة العهد واالتفاق، وثيقة بناء دولة 
الوطنية، تم االتفاق فيها على توحيد  الشراكة 
لم  الــذي  الــوحــدوي  المسار  وتصحيح  الصف 
وكانت  الوقت،  ذلك  حتى  فعلياً  ل  ُفعِّ قد  يكن 

هذه المناورة األخيرة لصالح ليكسب بها بعض  
خصومه  على  لإلجهاز  عــدتــه  إلعـــداد  الــوقــت 
على  واختلفوا  الوثيقة  على  وقــعــوا  عسكرياً، 
لألزمة  منهياً  اعتبره  فصالح  التوقيع،  مغزى 
أجل  مــن  صنعاء  ــى  إل البيض  عـــودة  واشــتــرط 
صالح  توقيع  اعتبر  والبيض  الوثيقة،  تنفيذ 
ينكرها،  التي كان  باألزمة  اعترافاً  الوثيقة  على 
ومن  البيض،  رأس  في  إال  لها  الوجــود  ويقول: 
أجل العودة إلى صنعاء طلب البيض من صالح 
المتهمين  ويــقــدم  الــنــوايــا،  حسن  يثبت  أن 
بحوادث االغتياالت السياسية إلى المحاكمة، 
وجه  من  الفارين  بقية  على  القبض  يلقي  وأن 
))أنا  الشهيرة:  صيحته  صالح  فصاح  العدالة، 
ولن  البيض،  سالم  علي  يا  معك  شرطياً  لست 
كان  وإن  وحتى  متهم،  أي  على  القبض  ألقي 
إلى  أوالً  تعود  أن  يجب  الــرئــاســة،  دار  بــجــوار 

صنعاء، إلى بيت الطاعة ولكل مقاٍم مقال((.
الحكومة  بــعــثــت  1994م  يــولــيــيــو   7 ــوم  ــ وي
اليمنية برسالة إلى األمين العام لألمم المتحدة 
واالتفاق،  العهد  وثيقة  بتطبيق  فيها  التزمت 
في  الديمقراطي  النهج  على  ستحافظ  وأنــهــا 
ــان، وأنــهــا  ــسـ الـــبـــاد، وســتــحــتــرم حــقــوق اإلنـ
الحوار  عبر  الوطني  التوافق  أجل  من  ستسعى 
لم  وكعادته  الباد،  في  السياسية  القوى  مع 
وثيقة  إن  قــال:  بــل  بــه،  وعــد  مما  شيئاً  ينفذ 
وتصاعدت  الخيانة،  وثيقة  واالتــفــاق،  العهد 
وتيرة األزمة، وعمل صالح على إغراق الجنوب 
له،  واليته  على  ظل  الــذي  الشمالي  بالجيش 
أماكن  إلى  توزيعه  تم  الجنوبي  الجيش  بينما 
باصهيب  معسكر  في  فوزعه  ونائية،  مقصية 

أن  صالح  فقرر  سفيان،  حرف  ومعسكر  بذمار، 
يعسكر السياسة، وأن يلعب في مربع الحرب، 
بالتحرش  قبلية  قامت قوى  الصفر  وفي ساعة 
بمعسكر حرف سفيان ومحاصرته، ثم محاصرة 
الوضع  وانفجر  ذمـــار،  فــي  باصهيب  معسكر 
أدراج  العقاء  وذهبت كل مناشدات  عسكرياً 
الرياح في وجوب وقف اآللة العسكرية، فكان 
ذلك إيذاناً بحرب لم يعلن عنها رسمياً، ولكنها 
قد انفجرت فعلياً، وعبثاً حاولت األمم المتحدة 
وجامعة الدول العربية ممثلة بمندوبيهم وقف 
ذلــك الــنــزيــف الـــذي كــانــت بــا ريــب تغذيه 
آلتها  إال  ليس  صنعاء  نظام  إقليمية،  أطــراف 
في التنفيذ استكماالً لسياسة الضم واإللحاق، 
محاصرًة  نفسها  الجنوبية  القيادة  فــوجــدت 
ومضطرًة إلعان فك االرتباط، فرفع النظام راية 
الشرعية الدستورية، وشعار الوحدة أوالموت، 
الفتاوى  واستخدام  األصوليين  مع  بالتحالف 
جانب  إلــى  وجيشت  والتكفيرية،  الدينية 
الجهادية  المجاميع  واألمــن  الجيش  وحــدات 
ووصــف  أفغانستان،   مــن  الــعــائــدة  المتطرفة 
والخونة،  واالنفصاليين  بالمتمردين  الجنوبين 
تهمة  وأصبحت  واالنــفــصــال،  الـــردة  وقـــادات 
الحرب  واستمرت  لانتقام،  ذريعة  االنفصال 
الجنوب  واجتياح  اقتحام  إلى  أفضت  يوماً   70
ليتم بذلك السيطرة الكاملة عليه أرضاً وإنساناً 
الملك العضوض، وتحولت حرب 94م  ومن ثم 
ولنهب  الدولة،  مؤسسات  لتدمير  وسيلة  إلى 
أراضي الجنوب وتسريح ضباط وأفراد الجيش 
عملية  في  مختلفة  مؤسسات  في  والموظفين 

تطهير بغيض.

محمد الشميريالوحدة وسيلة الجتياح الجنوب



بالنظام  دفعتم  فلماذا  سخيفاً،  الحوثي  شعار  كان  إذا 
السجون،  من  سلسلة  بعد  إلسكاته؟  حروب  ستة  لخوض 

والماحقات، وتكميم األفواه.
السعودية  بمحميتكم  دفعتم  فلماذا  سخيفاً،  إذا كان   
للدخول في حرب معنا؟ والعدوان علينا لمحوه وإسكاته ؟ 
السخيف  سعادة  يا  يزعجكم  فلماذا  سخيفاً  كــان  إذا 

اليهودي؟ 
لتصرح ضد  العلن؛  إلى  فلماذا خرجت  إذا كان سخيفاً 
هذا الشعار، وضد من يرفعونه، وتعبر عن قلقك بسخافة 

وحماقه؟
منك،  الجهد  هــذا  إلــى كل  احتاج  ما  سخيفاً  لو كــان   
طائراتها  تــرســل  الــتــي  االستكبارية  امبراطوريتك  ومــن 
وعمران،  والجوف،  صعدة،  أجــواء  لتجوب  االستطاعية 
والديموقراطية  الحرية  أين  ثم  والنهار،  الليل  في  وحجة، 
تقتلون  من  يا  اإلنسان  حقوق  وأين  بها؟  تتشدقون  التي 

اإلنسان اليمني كل يوم بطائراتكم؟
إن السخافة الحقيقية هي تدخلكم في شؤوننا، وتعاملكم 
مع بلدنا وكأنه مزرعة من قطيع البقر، يا رعاة البقر، بل 
شماله  في  الشعب  طفح كيل  لقد  األحــمــق،  أيها  وأســوأ 
الغزاة من جنودك  وجنوبه فلملم أغراضك واجمع طليعة 
وطائراتها  بارجاتها،  لسحب  األمريكية  بــإدارتــك  واتصل 
من  ولرفاقك  لــك،  ترسل  أن  منها  واطلب  االستطاعية، 
أرسلتها  التي  كالطائرات  عماقة  طائرات  اآلفــاق  شــذاذ 
من  وارحلوا  الماضي  العام  في  العراق  من  جنودها  لنقل 
بلدنا، فا دستورنا يسمح بوجودكم، وال يحق للحكومة أن 
تسمح لكم بالتواجد في بلدنا إال إذا كنتم تحتاجون إلى  
حذاء كحذاء منتظر الزيدي، فلدينا عشرين مليون حذاء، 

ونحن مستعدون .
بتصريحاتك  اقــنــاعــنــا  ــحــاول  ت مــن  ــا  ي السخيف  أيــهــا 
لنا، لن تنطلي علينا  السخيفة وخداعنا بأنك لست عدواً 

سخافتك وتصريحاتك السافرة؛ ألن الله قال لنا في كتابه 
بأنك عدو تاريخي ألمتنا، والماضي والحاضر يثبت ما قاله 
أَيَُّها  َيا   ( قال سبحانه:   الــذي  الله  من  أصــدق  ومن  الله، 
َخَبااًل  َيأْلُوَنُكْم  ُدوِنُكْم الَ  ِمْن  ِبطَاَنًة  َتتَِّخُذوا  آَمُنوا الَ  الَِّذيَن 
ُتْخِفي  َوَما  أَْفَواِهِهْم  ِمن  الَْبْغَضاُء  َبَدْت  َقْد  ْم  َعِنتُّ َما  وا  َودُّ

ُصُدوُرُهْم أَْكَبُر( صدق الله العظيم .
التي  المجازر  نسمي  أن  منا  تريد  هل  السخيف  أيها 
الجمهورية  محافظات  معظم  فــي  طــائــراتــكــم  ترتكبها 
تحاول  ثم  ثروتنا؟   وتنهب  تقتلنا  لماذا  وحباً؟   صداقًة، 
هل  الــصــداقــة؟  هــذه  معنى  مــا  صــديــق،  بأنك  تقنعنا  أن 
العراق  في  األمريكية   الصداقة  خطى  على  صداقة  هي 
واألفغان؟ ربما يريد هذا السخيف أن يحقق المثل الذي 
قتل(  ما  الحب  )إن من  البلدان  وُيردد في معظم  ُيضَرْب 
أيها المتناقض واألحمق لقد قلت في نهاية تصريحك: إن 
لقد  أنشطة عدائية،  بأنها  وقلت  يقلقك،  الحوثي  التحرك 
ذَكرتنا بعلي صالح الذي كان يتناقض في كل خطاباته ضد 
في كل  لصالح  خلفاً  نفسك  من  فهل جعلت  أبناء شعبه، 
شيء؟ أم أن هذا يدلل أنك كنت المعلم، والموجه لصالح، 
وعندما انتهت ورقة صالح استفدتم من احراقها، وصنعتم 
من بقايا نظامه لكم عماء با حدود. أيها السخيف إنني 
ال ألومك بل ألوم السخفاء والمتلونين والطراز الجديد من 
عماء با حدود موديل 2012م، وأخاطبهم في آخر هذه 
األسطر بهذه األحرف الحرة للشاعر أحمد مطر لعلها تكون 
أنفسهم، ويكشف واقعهم لكل من  بالغ األثر في  له  قوالً 

الزالوا ينخدعون بهم وبسيدهم السخيف .
* * * 

يا دافنين رؤوسكم مثل النعام تنّعموا وتنّقلوا بين المبادئ كاللقالق
ودعوا البطولَة لي أنا حيث البطولة باطٌل والحُق زاهق

هذا أنا أُجري مع الموِت السباَق وإنني أدري بأّن الموَت سابق
لكّنما سيظل رأسَي عالياً أبداً وحسبي أنني في الَخفِض شاِهْق

فإذا انتهى الشوُط األخيُر وصّفق الجمُع المنافق
سيظل نعليَ عالياً فوق الرؤوِس إذا عال رأسي على حبل المشانق

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

سعادة السخيف اليهودي

المذيع  مــع  الميادين  قناة  على  األحــمــر  حميد  لقاء  تحول 
استطاع  فقد  المحاكمة,  يشبه  ما  إلى  سامي كليب  المخضرم 

المذيع أن يجر األحمر الصغير إلى الكثير من الهفوات .
ظهر حميد في المقابلة مزهواً بنفسه, يلبس الجنبية تأكيداً 
على دور القبيلة في النظام الجديد , مبتسماً ِبتكُلف )البسمة 
رأسه،  رافعاً  متوارثة,  وكأنها  اإلخوان،  لبعض  المازمة  الصفراء( 
الفخامة في عسيبه  ومسكنه مذكراً  معوضاً قصر قامته, تظهر 
بعد  الماء  يلوك  األسئلة,  حر  لِيبرد  يشرب كثيراً  ماله,  بسطوة 

الشرب، وكأنه يتوضأ، فأربك المصور.
لم تظهر العروبة في كامه، وال الوطنية, بل لم يستطع تمثيل 
اإلصاح, ظهر  في  القبلي  الجناح  المسلمين، وال حتى  اإلخوان 
بأنه  البقية  نفسه عن  بل لشخصه داخلها, مميزاً  ممثًا ألسرٍة، 
ال يستلم راتباً من السعودية، بعكس إخوانه ووالده, ولو طالت 

المقابلة قليًا لميز رأسه عن جسده. 
طغى األنا على حديثه, مرتفعاً إلى أعلى درجاته عند تفاخره 
بأن ثروته تناقصت بسبب دعمه للثورة, ثروته التي جمعها من 
غربته في الحبشة أو في السعودية, فكان رفيقاً لهائل سعيد في 
عندما  التي  ثروته  تجارته,  تاريخ  في  للكبوس  منافساً  كفاحه, 
يقول:  بل  )بل جيتس(  مثل  أرقاماً  يعطي  ال  مقدارها  يسأل عن 

)ثروة طيبة(, فعًا بلدة طيبة، وقانون غفور.
أظهر حقده على صالح وأبنائه, ليس غيرًة على الوطن ومكتسباته 

التي فرطوا فيها, إنما حقد الشيخ على الرعوي )المشعب(.
وبالعودة إلى مضمون المقابلة يمكن تسجيل الماحظات التالية: 
1 ( حاول دق إسفين بين الرئيس هادي وبين أبناء صالح عبر 
القومي  األمن  في  فيه خلية  اتهم  لهادي  لحديث خاص  كشفه 
بأنها وراء االعتداءات على أبراج الكهرباء, متحدياً مصادر دار 

الرئاسة أن تكذب الخبر .
يطلب  أن  اشتراطه  عبر  الجنوبيين  كبرياء  كسر  حــاول   )  2
الرئيس/علي سالم البيض شخصياً منه إعادة منزله الذي )بسط( 
 1994 عام  الجنوب  غزوة  في  عدن  فتح  بعد  وإخوانه  هو  عليه 
متناسياً  )ببصائر(,  صالح  نظام  من  تملكوه  بأنهم  متذرعاً  م, 
)بصائر(  بشرعية  متمسك  لكنه  ونظامه،  صالح  شرعية  أنكر  أنه 
صالح في بيع الجنوب, يريد حميد بشرطه ذلك إذا ُنفذ أن يقول 

للجنوبيين بعدها اذهبوا فأنتم الطلقاء.
3 ( أظهر تحامًا واضحاً على لجنة االتصال مقلًا من إنجازاتها 
بسبب عدم وجوده فيها, ولتعديها على حقوق شركته الخاصة 
)لجنة الحوار الوطني( التي استثمر فيها كثيراً، ولم يجِن األرباح 

المتوقعة كما تعود.
عبر  النهدين  حــادث  في  المتهم  موضع  في  نفسه  وضع   )  4
عن  أيضاً  صالح  محاسبة  تم  إذا  إال  القضاء  أمام  للمثول  رفضه 
إياها  منحوه  التي  بالحصانة  يتمتع  صالح  أن  متناسياً  جرائمه, 
طمعاً واستعجاالً في عودتهم إلى السلطة, ومع أنهم يعتبرون أن 

الحصانة ال تشملهم، لكنهم يلجؤون إليها بطريقة غير مباشرة, 
فهم أحوج إلى الحصانة من غيرهم .

5 ( برر اختطاف العوبلي على أساس أنه أجرم في حق أبناء 
تعز, ومع اننا متفقين معه في مسؤولية العوبلي عن دماء الكثير 
مطالب  أن  ثم   , واالختطاف  االنتقام  سياسة  نرفض  أننا  اال   ,
تمت  وال  ومالية  شخصية  العوبلي  اختطفوا  الذين  اإلصاحيين 
إال  التصرف  لذلك  حميد  تبرير  ومــا  بصلة,  تعز  فــي  لجرائمه 

اعتراف بقربه من الخاطفين، وعدم احترامه لسلطة القانون . 
6 ( ظهرت مراوغته واضحة في قضية اتهامه للناشطات مدعياً 
وجود تسجيل يبرئه, وعندما طلب منه المذيع ذلك التسجيل 
ارتبك وقال القضية أمام القضاء، ثم استدرك وقال: إنه سيرفع 
قضية, ولو كان صادقاً في كامه بوجود التسجيل ما احتاج إلى 
وأراح  نفسه،  وأراح  التسجيل،  أظهر  ولكان  المراوغة،  تلك  كل 
الكذب عنده سنة مؤكدة,  لكن  المحاكم،  الناشطات من عناء 
باسم  الناطق  ادعــى  الــذي  بالتسجيل  ذلــك  موقفه  ذكرنا  وقــد 
الفرقة /عسكر زعيل أن الفرقة التقطته للرئيس السابق وهو يأمر 
أن  العربية  مذيع  زعيل  ووعد  واألطفال,  النساء  تقتل  أن  قواته 
يبث التسجيل خال أيام, مضى أكثر من ثمانية أشهر ولم يظهر 

التسجيل, فمتى سيظهر تسجيل حميد ؟ 
جاعًا  الــســعــوديــة  مــن  مــســاعــدة  والـــده  بتلقي  اعــتــرف   )  7
الموضوع أمراً عادياً كشربه للماء, مع أن تلك فضيحة لم تحصل 
في تاريخ أي دولة من قبل, فتلقى رئيس السلطة التشريعية في 
دولة ما مبالغ مالية من دولة أخرى ليس أمراً هيناً يا حميد, وقد 
يسقط ذلك، وبشكل خاص قانونية وشرعية اتفاقية الحدود التي 
وتابع  موظف  المجلس  رئيس  طالما  النواب  مجلس  في  أقرت 

للدولة المفترض اختافنا معها على الحدود .
األمريكي  بالتدخل  التنديد  فــي  وتلعثم  كــثــيــراً  تـــردد   )  8
العسكري المباشر والمعترف به رسمياً في اليمن ثم قفز مئات 
في  اللوجستي  اإليراني  التدخل  ضد  حزماً  وأظهر  الكيلومترات 

سوريا. 
وأبنائه,  صالح  مــع  بالتقارب  والحوثيين  الــحــراك  اتهم   )  9
يريدهم أن يحقدوا مثله حقداً شخصياً, متناسياً أن لديهم قضية 
وليس خاف مصالح, ثم إن حميد آخر من يتكلم عن التحالف 
التحالف,  نبت من هذا  لحمه وشحمه وعظمه  مع صالح؛ ألن 

وثروته نشأت وتضخمت تحت حماية ذلك التحالف .
10 ( أظهر حقداً غير عادي على الحوثيين معلقاً على شعارهم 
وحملهم للساح في صعدة متناسياً ميليشياته في الحصبة في 
قلب العاصمة, ومناقضاً كامه عن الحوثيين في اجتماع لجنة 
الحوار الوطني في 2011 م حيث قال: )إن صعدة هي أول محافظة 
تتحرر من نظام صالح( معلقاً على دخول الحوثيين صعدة أثناء 
الثورة الشبابية, ومعترفاً بأن حربهم حرب تحرر من نظام ظالم .

التجمع  لحزب  التابع  اإلعــام  يشن  أن  مستغرباً  يكن  لم 
الشرفاء،  صعدة  أبناء  ضد  مسعورة  حرباً  لإلصاح  اليمني 
لكن المضحك هذه المرة أن حملتهم تركزت على ما يسمى 
كل  تأجيل  تم  أجلها  من  والتي  اإلنــســان"!  حقوق  بـ"قضايا 
االستغال  أجل  الصغرى، فقط من  و  الكبرى  اليمن  مشاكل 
الرافضين  الله  أنصار  ضد  للتحريض  الرخيص،  السياسي 
التي  واألدوات  األســلــوب  وبنفس  السعودية،  لمبادرتهم 
انتهجها حليفهم السابق في حروب صعدة نظام علي صالح، 
وأي متابع إلعامهم إبان حروب صعدة أو اليوم لن يرى أي 
فارق، وعلى قاعدة )رمتني بدائها و انسلت(. نعم. . ؛ألنهم 
آخر من يحق لهم أن يتكلم عن قضايا حقوق اإلنسان، وذلك 
لخبراتهم الطويلة على مدى أربعة عقود في مجال انتهاك 
يدافعون  الذي  السياسي  األمن  دهاليز  في  اإلنسان  حقوق 
في  نظام علي صالح  مع  السياسية  لشراكتهم  و  حالياً،  عنه 
كل حروبه و خياراته السياسية ضد أبناء الوطن كافة، جنوبه 
و شماله، ومن خانته ذاكرته ما عليه إال النزول إلى ساحات 
ذلك  ومع  الشرفاء.  الثوار  من  ضحاياهم  ليرى كم  التغيير؛ 
إعامهم  في  التي وردت  األكاذيب  تفنيد  ارتأيت  قد  فإني 
بصورة مهنية عبر النزول إلى محافظة صعدة شخصياً، وبعد 
أن انتظرت كثيراً المنظمات اإلنسانية واألحزاب السياسية، 
ورغم خوفي أن أكون من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في 

الذين آمنوا كما هو حاصل من إعام اإلصاح.
• القصة األولى:

الذي  تعز(،   أبناء  )من   ) ظ  وم   ( المحتجز  الشاب  قصة   
قال: إعام اإلصاح، ومنها الصحوة الموقع الرسمي للحزب، 
أن الحوثيين قاموا باختطافه كأحد شباب الثورة، واتصل بي 
كثير من الشباب في الساحة، و قصة هذا الشاب، وبعد أن 
تكلمت معه شخصياً هي: أنه هرب مع إحدى الفتيات أليام 
بدون صورة شرعية )خارج نطاق الزواج(! و أقر هذا الشاب 
بجريمته، وهو اآلن نادم على ما اقترفه ويعيش في محافظة 
صعدة، إال أنه طلب )عدم تداول اسمه في وسائل اإلعام( 
الله(  )أنصار  في  إخواننا  بوسع  يكن  ولم  )الستر(  يريد  ؛ألنه 
سوى تلبية رغبته على الرغم من الضغوط الكبيرة، والحرب 
السياسية  األحــزاب  بعض  من  عليهم  تشن  التي  اإلعامية 

االنتهازية، أو من بعض المنظمات الحقوقية المشبوهة !

 • القصة الثانية:
قصة )م ح( التي أثيرت مؤخراً و التي تكتم حولها اإلخوة 
الهجمة  رغم  كلمة  بأي  ينطقوا  ولم  لفترة،  الله  أنصار  في 
اإلعامية المسعورة التي شنت على صفحات الفيسبوك من 
قبل شباب اإلصاح، ونشر صور له تطالب الثوار بالتضامن 
ان  عــن  الرسمية  اإلعامية  وسائلهم  مختلف  وفــي  معه، 

الحوثيين اختطفوا الثائر )م ح ( إلى مكاٍن مجهول.
نيابة محافظة صعدة بتهمة    والقضية أصبحت اآلن في 
الله؛  وأعاذكم  أعاذنا  الجنسي  للشذوذ  المذكور  ممارسة 
حيث ضبط متلبساً بالجرم المشهود، كما أسلفت، فالقضية 
المختصة، وهناك محاضر  الرسمية  الجهات  بين يدي  اآلن 
هو   " "المتهم  حظ  لسوء  و  اإلصــاح  حــزب  أن  إال  رسمية، 
يكلفوا  ولم  المأل!  القضية وفضحها ونشرها على  من كشف 
أنفسهم إلى اآلن رغم مطالبتنا لمن توسط له أن يقوم بإرسال 
التابعة  الرسمية  الجهات  أمــام  عنه  للدفاع  إليه  محامي 

لحكومتهم )حكومة الوفاق(.
• القصة الثالثة :

والتي  اإلصاح  حزب  إعام  شنها  التي  اإلعامية  الحملة 
من  رنــانــة  بيانات  فيها  وساندهم  ضجيجاً،  الدنيا  مــألت 
اتهموا  حينما  المحافظات  في   ! المشترك  اللقاء  أحــزاب 
)أنصار الله( باقتحام منزل "رئيس فرع حزب التجمع اليمني 
وتهديد   ،" زيــد  جابر  يحيى  صعدة  محافظة  في  لإلصاح 
أطفاله ونسائه بالقتل، وفور سماعي بالخبر قمت بزيارة بيت 
المذكور بمعية من اتهموهم باالقتحام مستفسراً عن حقيقة 
للمحافظة  التنفيذي  المجلس  في  موظفون  وهم  جرى،  ما 
حيث تفاجأت مبدئياً بأن رئيس التجمع وعائلته ال يعيشون 
في صعدة، وإنما أخوه، وقد شرح لي الحادثة هو شخصياً، 
إخبارية  وصلت  أنــه  في  تتلخص  والتي  المفتشون،  ومعه 
في  األخير  التفجير  بعد  للمحافظة  التنفيذي  المجلس  إلى 
مسيرة الجمعة، وتفجير الجوف الذي صار ضحيته أكثر من 
عشرة أشخاص - اإلخبارية أشارت عن إمكانية وجود أسلحة 
الحوثيين،  من  بعضهم  المنازل،  من  عدد  في  ومتفجرات 
وحالما  المكان  إلى  الشباب  فتوجه  المذكور،  منزل  ومنها 

بعد  التجمع  رئيس  شقيق  لهم  ففتح  الباب،  قرعوا  وصلوا 
ابنه  بحسب كام  الباب  على  ساعتين  حوالي  انتظروه  أن 
ألنه  كثيراً؛  انتظروه  أنهم  هو  وأكد  وأمامي،  أمامه  الصغير 
كان نائماً،  فأدخلهم إلى ديوان المنزل للضيافة، و احتسوا 
معه )قهوة القشر( فسألهم عن سبب زيارتهم، فأجابوه أنهم 
التأكد  منه  وطلبوا  متفجرات،  بوجود  إخبارية  على  حصلوا 
فتشوا  لهم  أذن  أن  وبعد  فوافق  ذكر،  مما  المنزل  خلو  من 
ثاث غرف، والبدروم، بحسب كام شقيق رئيس التجمع، 
وهي الغرف التي أذن لهم بتفتيشها فقط من إجمالي حوالي 
نساء(  لوجود  )نتيجة  أخــرى  غرفاً  يفتشوا  ولــم  عشرغرف، 
صاحبها  الن  شقة كاملة؛  بتفتيش  يقوموا  أن  رفض  وكذلك 
مسافر، ولم يعترضوا ابداً بحسب كامه، وخرجوا من المنزل 
لتفتيشه،  اعتذروا بشدة عن اضطرارهم  أن  بعد  الفور  على 
يخفى  ال  حيث  لذلك،  ألجأتهم  التي  األسباب  له  شارحين 
على أحد ما تشهده صعدة من مؤامرة قذرة، وما التفجيرات 
أكبر دليل  إال  المواطنين هناك  التي استهدفت  االنتحارية 
على ضرورة الحذر و اليقظة األمنية، وقد أشاد بهم وبدورهم 
واإلشــادة من  نظام علي صالح،  أيام  بعكس  االمن  في حفظ 

قبل الشقيق كانت بحضوري. 
الــرســمــي لإلصاح  الــمــوقــع  للصحوة  الــرابــط     وهـــذا هــو 

ويمكنكم االطاع على حجم التلفيق في الخبر:
 http://www.alsahwa-yemen.net/arabic/

subjects/19593/14/6/2012/1.htm

  وعليه فإنني هنا سألخص، وأؤكد على بعض النقاط في 
هذه القضية: 

1- إن رئيس فرع حزب اإلصاح في صعدة لم يكن متواجداً 
في صعدة، بل إنه منذ )فترة( متواجد في العاصمة صنعاء، 

ومن يسكن المنزل هناك هو شقيقه.
في  استأذنوا  بل  البيت  يقتحموا  لم  المفتشين  إن   -  2  
ال  لديه  ومعروفة  األمــن،  حفظ  عن  مسئولة  تفتيشه كجهة 
كما حاول اإلعام الفتنوي المضلل لحزب اإلصاح أن يوهم 
اآلخرين، ومن ال يصدق فليذهب ليسأل شقيق رئيس فرع 

اإلصاح!
اللقاء  قــيــادة  فــي  ــاإلخــوة  ب اتــصــاالتــي  أجــريــت  لقد   -  3  
بيانات  بإصدار  استعجالهم  سبب  عن  سألتهم  و  المشترك 
التنديد و االستنكار حول التهمة "الملفقة" ضد إخواننا قبل 
أن يتأكدوا، فأجابوني بأنه ال علم لهم وال عاقة لهم بأي بيان 
صدر يندد بإخواننا في أنصار الله، مما يضع عامة استفهام 
كبيرة حول الجهة التي زعمت بأن بيان التنديد الذي صدر 
كان باسم المشترك! وذكرتني هذه البيانات بتعليق الكاتب 

الكبير نبيل سبيع )المشترك هو اسم الدلع لإلصاح(. 

 • لقد دأبت اآللة اإلعامية المسعورة التابعة للتجمع اليمني 
مع  الصراع  إظهار  على  الله(  )أنصار  استهدفت  التي  لإلصاح 
لمائة  خطورته  رغم  أخاقي  ال  طائفي  بشكل  الشديد  األســف 
ال  لكني  أتفهمه،  بامتياز  سياسي  صراع  أنه  مع  مستقبًا  سنة 
أن  والعجيب هنا  الحزب،  التي يستعملها هذا  األدوات  أتفهم 
من  أنهم  أظهروا  الذين  لإلصاح  اليمني  التجمع  حــزب  نــرى 
ينقلبون  اليوم  بهم  إذا  مناصريها  من  أنهم  و  الثورةن  مؤيدي 
على أعقابهم و يوجهون حرابهم إلى صدور الثوار، بينما يضعون 
أيديهم بأيدي القتلة، ويشاركونهم الحكم فيما يسمى بحكومة 
)الوفاق(،ويتهمون غيرهم أنهم مع بقايا العائلة بحسب وصفهم، 
ورغم كل هذا ومن دون أي خجل، فهم الزالوا ينصبون أنفسهم 
على جميع  و يساراً  يميناً  التهم  يوزعون  الثورة،  كأوصياء على 
و  األلفاظ  نفس  مستخدمين  تخالفهم،  التي  الوطنية  القوى 
المصطلحات التي كان علي صالح يستخدمها ضد أنصار الله، 
أخبار  شريط  على  أراهــا  التي  و  الحوثيين"  "المتمردون  مثًا:  
قناة سهيل، و التي ذكرتني بما كنا نشاهده جميعاً على قنوات 
سبأ، وقناة اليمن الرسمية أثناء الحروب العدوانية الست التي 
اإلصــاح  حــزب  أن  كما  للتذكير  هــذا  فيها،  معه  شركاء  كانوا 
أبناء  يتواَن في تكفير مخالفيه، كما فعل من قبل ضد  لن ولم 
في  واألخــوة  الــثــوار.  وبعض  94م،  عــدوان صيف  في  الجنوب 
الرياض،  في  الخليجية  المبادرة  بتوقيع  قاموا  اإلصــاح   حزب 
بمحاكمة  الشهداء  وألســر  الشعب،  لمطالب  االكــتــراث  دون 
السفاح و أعوانه، بينما أجد السيد عبدالملك الحوثي يقولها و 
بالفم المآلن، ثاثاً: )هذه المبادرة ال شرعية لها، الشرعية لها، 
ال شرعية لها(، وبذلك يكون قد تكلم بلسان كل يمني ويمنية، 
مدافعاً عن مطالب الشعب  وال يتزحزح عن مبادئه قيد أنملة، 
وليس كغيره من الناس الذين يستغلون الدين والثورة لمصلحة 
لتوقيع  الذين ذهبوا  اآلخرين  ليسوا مثل  والحوثيون  السياسة، 
المبادرة في الرياض، ثم يأتون وبكل وقاحة ليتباكوا في ساحة 
اليمنيين:  لكل  األخيرة  رسالتي  الشهداء!  دماء  على  الجامعة 
الفتنة  إعام  يبثه  ما  وإن كل  المرجفون،  يكتبه  ما  تصدقوا  ال 
الحاقد ليس سوى لعبة قذرة، تدار في مطابخ ، مدعومة بالمال 
السعودي، و ينفذها عماء الداخل في اليمن إلدخال اليمن في 

أتون الصرعات الطائفية. 
 وأعتذر من بعض الشباب الشرفاء من اإلصاحيين الذين 
المجد واإلباء على حدة طرحي، ولكن  عرفتهم في ساحات 
عليهم  وأعتب  للذمة،  بــراءًة  أقولها،  أن  البد  هي غصة كان 
سكوتهم ومجاراتهم إلعامهم وأناشد كل الشرفاء بأن يضربوا 
بالنزول  ويقوموا  الحائط،  عرض  اإلصاحيين  وكام  كامي 
فتنة  في  عملوا  الحقيقة، كما  لكشف  صعدة  محافظة  إلى 

دماج كشفوا حقيقة وأخمدوا فتنة.

حميد األحمر على )قناة الميادين ( الشكل والمضمون 

اإلصالُح وخطاب البغاء اإلعالمي

علي ناصر البخيتي

علي العماد

أبو مالك )يوسف الفيشي(

نقال عن صحيفة األولى


