
على  الصهيوني   ــعــدوان   ال يستمر  
أحمد  اغــتــيــال  بــعــد  فلسطين  أبــنــاء 
الجعبري القيادي البارز في كتائب عز 
لحركة  المسلح  الجناح  القسام  الدين 
من  الخامسة  دون  وطفلتين  حماس 
العمر في غارات جوية على قطاع غزة، 
وتــوعــدت  مــســبــوق،  غير  تصعيد  فــي 
كــتــائــب عــز الــديــن الــقــســام إســرائــيــل 

بـ"فتح أبواب جهنم". 
ردت  الفلسطينية  المقاومة  فصائل 
ــدة مــن سلسلة  ــجــدي ال الــجــولــة  عــلــى 
صواريخها  وطالت  غزة،  على  العدوان 
منطقة  منها  غــزة  مــن  بعيدة  ــا  أهــداًف
من  كيلومتر   50 تبعد  الــتــي  ديــمــونــا 
كذلك  القسام  كتائب  وأعلنت  غــزة، 
الجوية  حستريم  قــاعــدة  قصف  عــن 

وبئر  غــراد،  بصاروخي  اإلسرائيلية 
السبع المحتلة بعشرات الصواريخ، 
كما أُعِلَن عن سقوط ستة صواريخ 
في أشكول، وأفادت أنباء عن نجاة 
الصهيوني  الداخلية  الجبهة  وزير 
لمدينة  المقاومة  استهداف  بعد 

أسدود.
وكانت 

-الناطق  السالم  عبد  محمد  استنكر 
للسيد  اإلعـــالمـــي  للمكتب  ــرســمــي   ال
عبدالملك بدر الدين  الحوثي- العدوان 
اإلسرائيلي الظالم على قطاع غرة معتبرا 
اإلسالمية  المقاومة  قيادات  استهداف 
في  يــأتــي  إجــرامــيــا  عــمــال  فلسطين  فــي 
سياق العدوان الصهيوني المستمر على 

الشعب الفلسطيني وليس جديدا. 
ــار الــنــاطــق الــرســمــي فــي اتــصــال  وأشــ
إلى  الفضائية  المسيرة  قناة  مع  هاتفي 
االجــرامــي يكشف حالة  العمل  هــذا   أن 
العداء الذي يكّنه العدو  الصهيوني على 
اإلجرامية   وحالته  الفلسطيني،  الشعب 
ــه  عــلــى الــشــعــب  ــ ــدوانـ ــ ــتــه وعـ وحــشــي
هذا  مــواجــهــة   "إن  وقـــال:  الفلسطيني 

العدوان  يكون  في العودة الحقيقة إلى 
القرآن الكريم وثقافته". وأضاف: "ليعرف 
واستجداء  الخنوع  سياسة  أن  الجميع 
األمريكية  المتحدة  الواليات  من  األمن 
الشعوب  على  وأن  مقبوال،  حال  يعد  لم 
خيار  مع  تقف  أن  واإلسالمية   العربية 
أن  يمكن  آخــر  خيار  ال  ألنــه   المقاومة 
يحافظ  أو  الفلسطينيين  دمـــاء  يحقن 
على سالمتهم وأمنهم وحقوقهم ويعيد 

المهجرين وأراض االستيطان".
أن  المؤسف  "مــن  السالم  عبد  وقــال 
يأتي هذا العدوان في ضل إغراق واضح 
أخــرى  سياسات  فــي  العربية  لألنظمة 
في هذه  ليأتي  الصهيوني،  العدو  تخدم 
ويقتحم  فلسطين  أبناء  ليقتل  المرحلة 

قطاع غزة ويهدد بحرب معلنة وواضحة 
في ضل صمت مطبق وموقف محرج... 
على الجميع أن يعيدوا النظر حتى على 
مستوى تعامل الحكومات واألنظمة مع 
العدو الصهيوني، على مستوى تاريخه".

أن  "أعتقد  الرسمي  الناطق  وأضــاف 
العالم  فــي  وربــمــا  وطــنــنــا  فــي  الجميع 

ــون  ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ يـ
ــوال  ــ أنـــــــــه لـ

الشعبي  الغضب  استمرار   " شعار  تحت 
الله ومطالبة الجيش بالحفاظ  نصرة لرسول 

صنعاء  العاصمة  شــهــدت  الــســيــادة،  على 
صــبــاح األربــعــاء  الــمــاضــي  مــســيــرة  ثورية 

حــــاشــــدة، دعـــا 
الـــمـــتـــظـــاهـــرون 
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ــا الثورية   من أحب الحياة عاش ذليال - | - هيهات منا الذلة -|-  ثوابتن

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

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

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

 رفض أي وساطة ال تفضي إلى رحيل فوري للنظام ورموز فساده وتلبي كل مطالب الشعب 
اليمني. 

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

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

من ثورة الهجرة النبوية نستلهم األهداف والثبات على المبادئ، ونستمد العون من الله

صنعاء: مسيرة جماهيرية تطالب الجيش بالحفاظ على السيادة الوطنية

السيد عبد الملك الحوثي: جهود في مقدمتها أمريكية إلفشال الثورات العربية واحتوائها 
قطعـــان الصهاينـــة يكثفون غاراتهم على غزة، والمقاومة تســـتهدف تل أبيب وديمونا

تصدرها حركة شباب الصمود في ساحة التغيير بصنعاء

-| تتمات | ص3 |-{

-| تتمات | ص3 |-{

-| تتمات | ص3 |-{

-| تتمات | ص3 |-{

-| تتمات | ص3 |-{-| تتمات | ص3 |-{

استهداف قيادات المقاومة في فلسطين عمل إجرامي

 لليمنيين
ً
السفير األميركي ليس صديقا

نقابـــة الصحفييـــن تتضامـــن مـــع شـــائع المعتقـــل بأوامـــر أمريكيـــة  

المحكمة اإلدارية تلزم الحكومة بتوفير الرعاية 

الصحية لجرحى الثورة ومعالجتهم في الخارج

صواريخ المقاومة تطال منطقة ديمونا التي تبعد 50 كيلومتر من غزة

الناطق الرسمي للمكتب اإلعالمي للسيد عبدالملك بدر الدين الحوثي:

ممثل  أنصارالله في لجنة الحوار:

 
ً
 واحدا

ً
لوال الواليات المتحدة األمريكية لما تجرأت إسرائيل أن تقتل فلسطينيا

ولما تجرأت أن تتكلم بأي كلمة فيها قسوة على الوطن العربي واإلسالمي

 ثوار صنعاء للجيش اليمني: ال يمكن تحقيق حلم الدولة المدنية العادلة إال في ظل جيش 

وطني والءه للوطن وليس لألشخاص والفئات 

المحكمة  أصدرته  الذي  الحكم  منطوق  قضى 
االدارية االبتدائية بأمانة العاصمة قبول الدعوى 
وإلزام ما يسمى بـ " حكومة الوفاق " بتنفيذ قرار 
الرئيس هادي رقم "8" للعام 2012م، الفقرة "ج"، 
بشأن ضحايا االحتجاجات السلمية، وذلك بتوفير 
في  ومعالجتهم  للمصابين،  الصحية  الــرعــايــة 
الخارج، بحسب طبيعة اإلصابة والتقرير الطبي 

على  متخصصة  مــراكــز  فــي  حــالــة،  لكل  المرفق 
نفقة الدولة، كما جاء في الحيثيات كما ألزمت 
مبلغ  بدفع  بالوفاق  يسمى  ما  المحكمة حكومة 
وقدره "440" ألف ريال لصالح المدعين، أتعاب 
الثورة  جرحى  من  عدد  أن  إلى  يشار  التقاضي، 

ــرة طــويــلــة  ــتـ ــوا فـ ــلـ ظـ
عــالــقــيــن بــجــنــبــات 

أقامت نقابة الصحفيين اليمنيين صباح االثنين 
االله  عبد  الصحفي  مع  تضامنية  فعالية  الماضي 
اإلدارة  من  مباشرة  بأوامر  المعتقل  شائع  حيدر 

األمريكية. 
إثر  خرج  شائع  الصحفي  بأن  بالذكر  الجدير   
حادثة المعجلة بمحافظة أبين ليقول للعالم ان 
أكثر  التي حصدت  الجوية  الغارة  لتلك  المنفذ 
من أربعين يمنياً هو الطيران األمريكي ولم يكن 

سالح الجو اليمني كما ادعى النظام آنذاك. 

وقــدمــه  شــائــع  الصحفي  بــاعــتــقــال  الــنــظــام  رد 
للمحاكمة أمام محكمة أمن الدولة التي اصدرت 
التخطيط  بذريعة  أعــوام  خمسه  بسجنه  حكماً 
بتنظيم  يسمى  مــا  ومــســاعــدة  إرهــابــيــة  ألعــمــال 

القاعدة إعالمياً. 
الناشطين  من  عــدداً  الصحفيين  نقابة  شــارك 
منظمات  مــن  وعـــدداً  والمحامين  والحقوقيين 

المجتمع المدني. 
الـــمـــتـــضـــامـــنـــون 

في مقابلة مع " يو بي آي " الثالثاء 
في  الله  أنصار  ممثل  قال  الماضي  
البخيتي:   مــحــمــد   الـــحـــوار  لجنة 
األميركي  السفير  نعتبر  ال  "نــحــن 
صديقاً للشعب اليمني، و إنما عدو، 
المئات  قتل  أن  يعتبر  كــان  إذا  إال 
في  والتسّبب  األبرياء  اليمنيين  من 
في  المسلمين  اآلالف  مئات  قتل 
عمل  وفلسطين  والعراق  أفغانستان 

إنساني".

فاير  تصريحات  على  تعليقه  وفي 
ستاين التي قال فيها إن "الحوثيين 
يكونوا  أال  ونفّضل  أصدقاءنا،  ليسوا 
الــبــخــيــتــي: "نحن  ــال  قـ ــا"،  ــ ــداءن أعــ
للشعب  أعــــداء  أنــفــســنــا  نعتبر  ال 
أعداء  تأكيد  بكل  ولكننا  األميركي، 
للسياسة األميركية الال أخالقية التي 
تجيز تدمير شعوب بكاملها إلشباع 
صناع  لـــدى  التسلطية  ــرغــبــات  ال

القرار األميركي".

ــي فــي  ــركـ ــيـ ــر األمـ ــي ــســف ــان ال ــ ــ وك
يوم  صحفي  مؤتمر  في  قال  صنعاء 
رفــع  عــلــى  رداً  ــمــاضــي،  ال الــســبــت 
)الموت ألمريكا  الله"  شعار  "أنصار 
"الحوثيين  إن  إلسرائيل(..  الموت 
يكونوا  أال  ونفّضل  أصدقاءنا،  ليسوا 
األهم  "القضية  أن  مضيفاً  أعداءنا"، 
هي أنه يجب ضّمهم إلى المنظومة 

السياسية 
اليمنية".
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هل  االمبريالية..  السيطرة  )نزعات  بعنوان:  له  مقال  في 
تنتج حركات تحرر وطنية مجدداً؟ الوطني العربي واليمن 
أنموذجاً..( نشرته صحيفة الوسط قال السياسي المخضرم 
حقبة  بالفعل  دخلت  اليمن  بأن  الحكيمي  سالم  الله  عبد 
أدارته  لتامر خطير  تعرضت  الثورة  وأن  الجديد  االستعمار 

قوى االستعمار ، وألهمية المقال نقلنا الجزء األهم منه. 
ثورة شعبية سلمية  اليمنيون  2011م فجر  العام  في مطلع 
فئات  مختلف  مــن  ــدة  عــدي مــاليــيــن  فيها  شـــارك  عــارمــة 
الشعبية  الماليين  ثورة  وظلت  اليمني،  المجتمع  ومكونات 
هذه ألكثر من عام مستمرة ومتواصلة دون انقطاع أو تراخ 
أو فتور للمطالبة بإسقاط أسوأ سلطة حكم فاسدة في تاريخه 
الحديث تقوم على عصبية عائلية عشائرية ضيقة ومتخلفة 
ظلت قابضة على مقاليد الحكم في البالد بقبضة عسكرية 
وأوصلت  متواصلة،  عاماً   33 من  ألكثر  حديدية  بوليسية 
بإقامة  وللمطالبة  الفعلي،  االنهيار  وحافة  الفشل  إلى  البالد 
الديمقراطية  المؤسسات  دولة  نظيفة،  حديثة  مدنية  دولة 
والمواطنة المتساوية وسيادة القانون والعدالة، وهو مطلب 
الشعبية  الثورة  هذه  المعايير..  بكل  ووجيه  ومشروع  حق 
أدارتــه  خطير  لتآمر  تعرضت  واألصيلة  العظيمة  السلمية 
واحتوائها  الثورة  محاصرة  بهدف  الجديد  االستعمار  قوى 
وااللتفاف عليها.. تآمر سار في خطين متوازيين ومتكاملين. 
الخط األول: حرص بكل جهد على إحاطة السلطة العائلية 
الفاسدة الحاكمة بالرعاية والحماية الكاملة سياسيا وقانونيا 
بعرقلة ومنع صدور أية إدانات أو اتهامات أو ضغوط ضدها 
غطاء  ونشر  المختلفة  وهيئاتها  الدولية  المنظمة  قبل  من 
واق حولها من أي ضغوط أو مطالبات بتنحيها عن السلطة 
استجابة لمطلب الشعب على النقيض تماما مما حدث إزاء 

ثورات تونس ومصر! 
الخط الثاني: الدفع بمراكز قوى عسكرية رئيسية ونافذة 
السلطة  تلك  أركان  من  ومحوريا  أساسيا  ركنا  تشكل  ظلت 
عاماً   33 من  ألكثر  الممتد  حكمها  فترة  طــوال  الحاكمة 
إلعالن انشقاقها عن السلطة الحاكمة واالنضمام للثورة أو 
إلى  إضافة  السلمية!..  الشعب  ثورة  عن  للدفاع  قيل  كما 

بعض القوى القبلية التي كانت هي االخرى لصيقة بالسلطة 
لــألحــزاب  سياسية  قــيــادات  على  والتأثير  لــهــا،  وداعــمــة 
السياسية المعارضة واستمالتها -سياسيا- وجر الجميع إلى 
قضت  الحاكمة،  السلطة  مع  هزيلة  سياسية  تسوية  صفقة 
بسيل  إغراقه  بعد  الرئاسة  عن كرسي  السلطة  رأس  بإزاحة 
مالحقات  أية  من  والضمانات  والحصانات  الحمايات  من 
إبقاء  مع   ، بالمطلق!  معه  عمل  من  ولكل  له  محاكمات  أو 
كافة مكونات وهيئات ورجال ورموز السلطة كما هي دون 
إنتاجها  وإعادة  وأمنية(  وعسكرية  وحزبية  )مدنية  مساس 
في سلطات الحكم التي قيل إنها جديدة مع إشراك ممثلين 

ألحزاب المعارضة السياسية. 
السياسية  التسوية  تلك  تنفيذ  على  ترتب  مــا  وبموجب 
ســوءا  أكــثــر  وأحــوالــهــا  الــبــالد  ــاع  أوضـ أصبحت  أن  البائسة 
ونسب  الفقر  ومستويات  االقتصادية  النواحي  من  وتدهورا 
داخليا  المالية  بالتزاماتها  الوفاء  عن  الدولة  وعجز  البطالة 
والقتل  والجرائم  الفوضى  وانتشار  الواسع  األمني  واالنفالت 
ــســاع نــطــاق الــفــســاد، والــجــيــش واألمـــن  ــان وات ــ وغــيــاب األم
منقسم ومتواجه، ألن أطراف ومكونات ومراكز قوى التسوية 
لبناء  موحدا  مشروعا  يملكون  ال  تعددهم  على  السياسية 
اليمن الجديد، ونظر كل واحد منهم إلى سلطة حكم التسوية 
سانحة  فرصة  أنها  على  الدولة-  أخرى  بعبارة  أو  السياسية- 
وغنيمة  الخاصة  والمكاسب  المصالح  من  المزيد  لتحقيق 
مباحة لألقدر واألقوى، ومجاال مفتوحا لتوسيع دائرة النفوذ 

وتقوية وتعزيز المواقع والتحصينات الخاصة بكل منهم. 
على أن ما هو أخطر وأدهى من ذلك أن أحكام ومضامين 
التسوية السياسية قضت وكرست وضع اليمن بالكامل تحت 
المتحدة كما  الدولية" ليس عبر ومن خالل األمم  "الوصاية 
ومن خالل  عبر  ولكن  األولــى،  للوهلة  الذهن  إلى  يتبادر  قد 
لها  الحليفة  الدولية  والقوى  األمريكية  المتحدة  الواليات 
التعاون  تركيا ودول مجلس  ما  وإلى حد  األوروبي  كاالتحاد 
أمريكا أساس  وإدارة  الخليجي، وبعبارة أخرى تحت وصاية 
إذا ما دعيت، وأصبحت سلطة  لها  تلك األطراف  ومساعدة 
العسكري  بشقيه  األمريكي  السفير  يد  في  الوطني  الــقــرار 
األمــنــي والــســيــاســي الــمــدنــي، ولــيــس بــيــد وتــحــت تصرف 
شكلية  كواجهة  تنصيبها  جــرى  التي  الوطنية  السلطات 

ناحية،  من  الوطني  الــقــرار  استالب  حقيقة  على  للتغطية 
ولترمي عليها تبعات ومسئوليات اإلخفاق والفشل لقرارات 
وسياسات ليست هي من قررها واتخذها! ولو كانت اليمن 
قد وضعت، رسميا، وبالكامل تحت الوصاية الدولية ممثلة 
باألمم المتحدة كما هو منصوص ومتعارف عليه في القانون 
الوصية  الجهة  تلزم  التي  النافذة  الدولية  والمعاهدات 
تتطلبها  التي  وااللتزامات  والتبعات  المسئوليات  بكامل 
مختلف  في  شئونها  وتسيير  والــدولــة  البالد  إدارة  عملية 
البالد  توضع  أن  أما  ومقبوال،  معقوال  األمــر  لكان  المجاالت 
الدولي،  والنفوذ  الهيمنة  دول  وصاية  تحت  وواقعيا  عمليا 
ويقال لنا إن البالد تدار وتسير عبر سلطات وطنية حاكمة 
تمتلك كامل مقومات السيادة وحرية اتخاذ القرار الوطني، 
العبث  بعينه  هو  فذلك  األمــر،  واقع  في  ليست كذلك  وهي 
المصالح  واألوطان على حساب  الشعوب  بمصائر  والتالعب 
الوطنية العليا.. ولعل أبرز وأوضح مظاهر الوضع الشاذ وغير 
السوي في بالدنا، أن أمريكا منعت وال تزال تمنع إزاحة كبار 
قادة الوحدات العسكرية واألمنية من عائلة وأقارب الرئيس 
والئهم  على  اآلن  حتى  ظلوا  الذين  أولئك  ســواء  المخلوع 
أي  للثورة،  انضمامهم  أعلنوا  الذين  أولئك  أو  به،  وارتباطهم 
من كال فريقي أو قوتي انشقاق الجيش واألمن اليمني الذي 
ال يزال قائما حتى اليوم، كخطوة ضرورية لنجاح إعادة هيكلة 
ومهنية  وطنية  ومعايير  أســس  على  واألمــن  الجيش  وبناء 
تدفق  وتابعنا  شاهدنا  آخــر  جانب  ومــن  وقانونية،  حديثة 
وصول وتمركز آالف الجنود األمريكيين إلى اليمن بطائراتهم 
القواعد  فــي  الحربية  وسفنهم  وصواريخهم  ومدرعاتهم 
العسكرية وداخل المدن وفي السواحل بل وحتى داخل بعض 
معسكرات الجيش واألمن، وتدير عدة مراكز مراقبة وتصنت 
على كافة وسائل االتصاالت داخل اليمن والبلدان اإلقليمية 
المحيطة، وتتابع وترصد كل حركات الدخول والخروج عبر 
كافة المنافذ الجوية والبحرية والبرية أوال بأول وقبل إحاطة 
العمل  فإن  بها!! وإذا صح ما يشاع  المحلية علما  السلطات 
جار على قدم وساق إلنشاء وتكوين قوة خاصة أمريكية في 
والكفاءة  التجهيز  وعالية  التدريب  رفيعة  األولــى  المراحل 
الخاصة  األمنية  الحماية  توفير  مهمة  بها  لتناط  والتسليح 

برئيس الجمهورية. 

كل هذا وغيره، دون أن نشهد أو نلمس على الجانب المقابل 
تدهور  لمعالجة  وفعالة  جــادة  مساهمات  أو  خــطــوات  أي 
واالجتماعية  والخدماتية  والمعيشية  االقتصادية  األوضــاع 
في  الجاد  والشروع  والفوضى  الفساد  محاربة  أو  األمنية  أو 
الديمقراطية  المؤسسات  دولة  الحديثة  اليمنية  الدولة  بناء 
وسيادة القانون والعدالة والحرية، وغير ذلك من المهام التي 

تالمس هموم المواطنين ومعاناتهم وآالمهم العميقة. 
واضحا  يبدو  االستعراض كله،  هــذا  إطــار  وفــي  ضــوء  وعلى 
بالفعل،  دخلت،  اليمن  بالدنا  بأن  جميعا،  أعيننا  أمام  وجليا 
هذه  وتنفذه  تقوده  الجديد  االستعماري  االحتالل  من  حقبة 
المرحلة الواليات المتحدة األمريكية مباشرة، وتتبدى مظاهره 
وتجلياته بوجود وتموضع قوات عسكرية وأمنية ضاربة وكبيرة 
ناحية،  مــن  والمتطورة  الثقيلة  األسلحة  بمختلف  ومــعــززة 
وبالسيطرة والتحكم بالقرار السياسي الوطني عسكريا ومدنيا 
ومن ثم الهيمنة على عملية إعادة بناء بنية وهيكلية السلطة 
تعارضها  توافقها وعدم  ويحقق  يخدم  بما  وتكييفها  المحلية 
المحتلة،  بالقوة  الخاصة  واألهـــداف  والمصلحة  الــرؤيــة  مع 
والمعاهدات  االتفاقيات  من  بسلسلة  ومحاصرتها  وإحاطتها 
المقيدة والمكبلة والمعطلة ألية نزعات تحررية أو وطنية أو 
استقاللية قد تسيطر، في يوم من األيام، على تلك السلطات 
بالرحيل،  االحتالل  وقوات  سلطة  وتطالب  المحلية،  الوطنية 
في  الحاكمة  السلطات  مع  بالفعل  مؤشراته  بدأت  نهج  وهو 

أفغانستان والعراق وليبيا وبالتأكيد غيرها الحقا. 
الــذي  والخطير،  الجديد  السياسي  الــواقــع  هــذا  وإزاء 
مواجهته  وفــي  اليمن  على  ــراه  واإلكــ بالقوة  نفسه  فــرض 
ويفرض على شعبنا  نفسه  التاريخ  يعيد  له، هل  والتصدي 
الحر وطالئعه الثورية وقواه الحية، إعادة النظر في مجمل 
رؤاها وبرامجها وأفكارها وإعادة صياغتها وتوجيهها صوب 
أو حركة  مقاومة  )حركة  وتشكيل  الجديد  الوضع  تشخيص 
تحرر وطني( تستوعب وتحشد وتعبئ كافة القوى والطاقات 
الوطنية الواسعة لخوض النضال السياسي المتعدد األوجه 
وإجبار  الوطني  واالستقالل  السيادة  الستعادة  والمجاالت 
قوى االحتالل واالستعمار الجديد على الرحيل كما رحلت 
لمثل  ومهيأة  ناضجة  الموضوعية  الظروف  وهل  باألمس؟، 

هذا العمل الوطني التاريخي؟

عبدالله سالم الحكيمي

أصبحت سلطة القرار الوطني في يد السفير األمريكي بشقيه العسكري األمني والسياسي المدني

يبدو أن الحاكم الفعلي والعسكري لنظام صنعاء 

اللواء علي محسن االحمر قد نجح مؤخرا في فرض 

تعز وليكون حاكمها  الجيش في  الوية  قائدا عسكريا ألهم  مدير مكتبة االسبق 

االداري الفعلي غير المعلن واذا ما تم

له ذلك - وقد تم - فعلى االخ المحافظ "شوقي هائل" ان يستقيل فورا فذلك 

ابنائها  افضل له واشرف ألن قرار المحافظة سيكون حينها قد صودر تماما من 

وارتهن كليا للعسكر والمليشيات.

في المقابل على مسلحي كل من سرحان والمخالفي في مدينة تعز وشوارعها 

ذلك  الناس  على  وبلطجتهم  نفد صبرهم  ان  بعد  فرحا  يبتهجوا  ان  اآلمنة جدا 

قرارا  ايضا  يتضمن  للواء 33مدرع  قائدا  الميدمة  علوي  العميد  تعيين  قرار  ان 

اخرا يقضي بضم المسلحين في شوارع وحارات تعز الى قوام الجيش "النظامي" 

الجديد لمحمية تعز العسكرية ولكن بعد تثبيت القائد الجديد اوال ...

عبر  ال  الماضية  االشهر  خالل  ينجحوا  لم  جدا  خطيرين  جماعة  يا  الجماعة 

يلووا  لكي  الــثــورة  ساحة  في  الشباب  تضليل  عبر  وال  المحافظ  على  الضغط 

لقانون  ومؤسساتها  وظائفها  اباحة كل  طريق  على  المحلية  وسلطتها  تعز  ذراع 

ان يسيطروا على  المحافظات فقرروا  بقية  الجاري في  المحاصصة واالستحواذ 

الطرفين "السلطة المحلية - وشباب الساحات "عبر قيادة الجيش غير المعلنة 

في صنعاء وعبر قرار عسكري غير معلن وغير موقع عليه من قبل القائد االعلى 

للقوات المسلحة المشير عبد ربه منصور هادي مكتفيين بقرار غير معلن اتخذه 

كل من وزير الدفاع وقائد األركان معتبرين ذلك جزاء من التهدئة هههههههه 

وكشرط لرفع مسلحي محسن واالصالح من شوارع مدينة تعز ..

---

*القرار الذي يجري تنفيذه االن بعيدا عن اعين وسائل االعالم يقضي بتعيين 

العميد علوي الميدمة قائدا للواء 33مدرع بدال من العميد ركن عبدالله ضبعان

*يشار الى أن العميد الميدمة الذي عمل مديرا لمكتب محسن لسنوات يعتبر 

من اهم رجال محسن واكثر الضباط والء له ورغم انه لم يمض على تعيينه قائدا 

للواء 35مدرع سوى تسعة اشهر اال ان حاجة محسن اليه في تعز السرعان ما 

كلفه بقيادة أهم األلوية المرابطة فيها.

محمد المقالح

ــد رع النــدوة !  ــدوة عســكرية يمنيــة تكــرم الســفير األمريكــي ب ن

بعــد عودتــه مــن الحج.. حميــد األحمــر يســتقبل الســفير األمريكي ويثمــن جهوده

العسكرية  الندوة  الماضي   الثالثاء  اختتمت 
المسلحة  القوات  وهيكلة  تنظيم  إلعــادة  األولــى 
تحت عنوان ))نحو رؤية وطنية علمية (( بحضور 
القوات  وبــنــاء  هيكلة  إلعـــادة  االمريكي  السفير 
وحسب  االمريكية  وليست  اليمنية  المسلحة 
السفير  أكــد  فقد  اليمنية  الــدفــاع  وزارة  موقع 
واألمــن  المسلحة  الــقــوات  هيكلة  أن  األمــريــكــي 

ستسهم فيما أسماه القضاء على اإلرهاب.
في  ستساعد  الــمــتــحــدة  الـــواليـــات  إلـــى  الفــتــا 
تغيير وجهات النظر في حال وجدت عراقيل من 
القوات  هيكلة  إعــادة  أمــام  الجهات  بعض  قبل 

المسلحة.
معبرا عن سعادته بالتكريم الذي حصل عليه من 

قبل وزارة الدفاع بدرع الندوة العسكرية.
الــجــديــر بــالــذكــر بــأنــه فــي الــوقــت الــتــي كانت 
حربية  أمريكية  طائرة  هبطت  فيه  الندوة  تعقد 
متخصصة في التموين العسكرية في مطار صنعاء 

للمرة الرابعة خالل شهر ونصف. 
ففي الوقت الذي كانت تفرغ الطائرة األمريكية 
المصطلحات  كانت  صنعاء  مطار  في  حمولتها 
الرنانة حول الوطنية والمهنية والدستور والقانون 
حيث  العسكرية  باألكاديمية  قاعة  من  تتعالى 
الحرص  مــدى  تعكس  صــورة  في  الــنــدوة  أقيمت 

واإلمعان  اليمني  العقل  استحمار  على  األمريكي 
في تضليله.

كما  تطرق وزير الدفاع الى عنصر التزمين في 
زمنية  سنوات كفترة  عشر  عن  فتحدث  الهيكلة 
لتنفيذ خطة استراتيجية لهيكلة الجيش في إشارة 
التي  الــقــرارات  خيار  استبعاد  إلــى  يبدو  ما  على 
المؤسسة  في  الفساد  برموز  اإلطاحة  شأنها  من 
هي  الــنــدوة  هــذه  فــي  الــالفــت  أن  إال  العسكرية 
الورقة التي تقدم بها أحد الضباط وتحدث حول 

طبيعة التهديدات الداخلية والخارجية المحتملة 
في  متناسيا  العمليات.....  مسرح  على  وتأثيرها 
ورقته التي قدمها كيف يحمي سيادة اليمن من 
في  اليمنيين  يهدد  الــذي  األمريكي  الجو  ســالح 

أكثر من مسرح.
أبناء  فإلى متي سيستمر مسلسل الضحك على 
المؤسسة العسكرية واستغالل طاقة افرادها تحت 
مسميات االستفادة من خبرات األمريكيين الذي 

عاثوا في األرض الفساد.

الماضي  األربعاء  األحمر  حميد  استقبل 
ــد  ــعــاء جــيــرال ــصــن ــي ب ــكـ ــريـ ــر األمـ ــي ــســف ال
أهم  بحث  اللقاء  فــي  وجــرى  فايرستاين، 
وسبل  المحلية  الساحة  على  الــتــطــورات 

إنجاح التسوية السياسية في اليمن.
ــي الــلــقــاء أعـــرب األحــمــر عــن تقديره  وف
وشكره لجهود الواليات المتحدة األمريكية 
ــة الــحــل  ــايـ والــمــجــتــمــع الـــدولـــي فـــي رعـ
بالمبادرة  المتمثل  اليمن  في  السياسي 
التنفيذية وكذا دعمهم  الخليجية واليتها 
هــادي  منصور  عــبــدربــه  الــرئــيــس  لجهود 

وحكومة الوفاق الوطني، معربا عن تهانيه 
االنتخابات  بنجاح  المتحدة  لــلــواليــات 
أوباما  الرئيس  انتخاب  وإعــادة  الرئاسية 

لفترة رئاسية جديدة.
من جهته أكد السفير األمريكي استمرار 
جهود  ومساندة  اليمن  دعــم  فــي  أمريكا 
المبادرة  بنود  لتنفيذ  والحكومة  الرئيس 
مع  الجميع  تــعــاون  أهمية  على  مــشــددا 
للمواطن  وتحقق  بمهامها  لتقوم  الحكومة 
مزيد من الخدمات والمشاريع التي تلبي 

احتياجاته.

الحكيمي: مضامين التسوية السياسية قضت وكرست وضع اليمن بالكامل تحت "الوصاية الدولية" 

 
ً
حاكم صنعاء يعين حاكما

ا لتعز!
ً

عسكريا جديد
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النبويـــة الهجـــرة  مـــن وحـــي 
)الهجرة النبوية(

)هي رحلة في أعماق الذات الطينية كخطوة أولى 
نحو الملكوت األعلى من رحلة اإلنسان إلى الله(..

على بعد أربعة عشر قرناً وثالثة وثالثين عاماً وقف 
النبي الكريم مودعاً وطنه ومسقط رأسه )مكة( حيث 
نشأ وترعرع؟؟ ترك أهله ورفقاء طفولته وشبابه وكل 
ووديانها وشعابها  في سفوحها  البالد  تحمله هذه  ما 

من ذكريات عزيزة ومعان جميلة. 
به  آمنوا  الذين  من  نفر  ومعه  مكة  الله  رسول  ترك 
الذين  المستضعفين  من  قلة  حينذاك  وهم  واتبعوه 

عانوا كبرياء قريش وذاقوا مرارة جاهليتها. 
دعاهم محمد إلى عبادة الله وحده وأن ال يشركوا 
به شيئاً وال يتخذ بعضهم بعضاً أرباباً من دون الله وأن 
ويصلحوا  الخير  ويفعلوا  الزكاة  ويؤتوا  الصالة  يقيموا 
وأعــراضــهــم  دمـــاءهـــم  عليهم  ــرم  وحــ بينهم  ذات 
وأموالهم وغيرها من تشريعات إلهية وقوانين ربانية 
لم  ذلــك  أن  إال  شأنهم  من  وترفع  الناس  حياة  تنظم 
العربية  القبائل  أشــرف  وهــي  قريش  عند  قبوالً  يلق 
وتعالى  سبحانه  الله  إرادة  لكنها  شاناً  وأرفعهم  ذكــراً 
الناس  إلــى  رسوله  األمين  الــصــادق  محمد  يكون  أن 
وبني  عشيرته  في  الله  إلــى  يدعو  هو  فها  أجمعين؟ 
فإذا  األمور سوءاً  وتزداد  والنفور  الصد  فيلقى  جلدته 
به وأصحابه يتلقون أنواع العذاب وألوان التنكيل ولم 
يكن له من حيلة إال الفرار بدينه ويهاجر بعد أن أذن 
الله له بذلك فترك أحب البقاع إلى قلبه ليسكنه الله 
الضيف  المنورة؟ ويستقبل األنصار هذا  المدينة  في 
الكريم فرحين ومستبشرين بقدومه إليهم فهذا النبي 
العظيم سيشرف أرضهم ويحل بينهم بعد أن أخرجه 

غالظ األكباد من قريش وكادوا يقتلونه. 
ووقفت  المؤمنين  وأتباعه  الله  رسول  آذت  قريش 
لتعترض  وضاللها  بجبروتها  اإلسالمية  الدعوة  أمــام 
إلى  تصل  أن  الله  هداية  وتمنع  وإرادتـــه  الله  حكمة 
الحد  سبيل  في  قريش  فعلته  هذا  الناس كل  قلوب 
يحقق  )ص(  النبي  قتل  ولو كان  اإلســالم  انتشار  من 
أهدافهم ويشفي أحقادهم فلن يترددوا خطوة واحدة 
والمستكبرين  الطغاة  شأن  ذلك  في  شأنهم  فعلها  في 
في األرض من األمم الماضية واألقوام السالفة فكذبوا 

وعصوا وأراد الله أن يظهر دينه ولو كره المشركون. 
الله هدايته ورسالته على يد هذا الفتى  فقد جعل 
الرحيم وجعل أتباعه في مكة من عامة الناس ليحقق 
لله  العزة  ولتكون  الدين  هذا  نصرة  أيديهم  على  الله 
آمنوا  الذين  الله  ﴿وعد  قال  وللمؤمنين كما  ولرسوله 
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في األرض كما 
استخلف الذين من قبلهم وليمنكنّن لهم دينهم الذي 
المجاهدين  ألوليائه  وعــده  الله  فحقق  لهم﴾  ارتضى 

الصابرين. 
هذه  رحلته  لتكون  المدينة  إلى  الله  رســول  هاجر 
إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من حياة الدعوة اإلسالمية 
ففي المدينة سيبني رسول الله أول مجتمع إسالمي 
المهاجرين  بين  فآخى  والفضيلة  الخير  على  قائم 
السمحة  وتعاليمه  اإلســـالم  قيم  وعلمهم  واألنــصــار 
النواة أن تقوم  العظيمة؟ لقد كتب لهذه  وتشريعاته 
بنشر اإلسالم فكانت هجرته مرحلة فاصلة غيرت وجه 
العالم إلى أن تقوم الساعة فلم تمر سنوات قليلة على 
فاتحاً  مكة  إلى  الله  رسول  عاد  حتى  النبوية  الهجرة 
يجتمع  وهاهو  وكفاحه؟  بصبره  وأعزه  الله  نصره  فقد 
له في حجة الوداع ما يقارب مائة ألف مسلم ويدخل 
الناس في دين الله أفواجاً وينزل الله ﴿اليوم أكملت 

لكم  ورضــيــت  نعمتي  عليكم  وأتممت  دينكم  لكم 
تكريم  على  تقوم  اإلسالم  تعاليم  هذه  ديناً﴾  اإلسالم 
فهي  السماء  شريعة  من  له  بد  فال  وتعظيمه  اإلنسان 
وحدها تخرج الناس من عبادة األصنام إلى عبادة الله 
الحضارية  القيم  من  شاملة  منظومة  واإلسالم  وحده 
المستمرة تتخطى المكان فال يحويها بلد أو يحتكرها 
الزمان فال تشيخ بمرور األيام وتوالي  شعب وتتجاوز 
األعوام إنه دين يصلح اإلنسان ليكون صالحاً وإيجابياً 
على  بخيره  ليعود  المجتمع  ويبني  مجتمعه  فــي 
من  السامية  الغاية  يحقق  دين  فهو  جمعاء  البشرية 

استخالفه في األرض والهدف من هذه الحياة. 
إن رسول الله إذ بنى المجتمع المسلم بناه بأجناسه 
الله  المختلفة ليكون أكرمهم عند  المتعددة وألوانه 
أتقاهم فاإلسالم رسخ مبادئ الحق والنبي )ص( أقام 
والمساواة  والعدالة  الخير  قيم  على  إسالمية  دولــة 
الحياة  شئون  جميع  يغطي  دستور  الكريم  والــقــرآن 
وجوانبها المادية والسياسية واالجتماعية فهو يشتمل 
على المعاني الروحية التي تنظم عالقة اإلنسان بربه 
باآلخرين  وعالقته  حوله  من  والعالم  بالكون  وعالقته 
وتحترم  تحترمه  وإنــمــا  اآلخــر  تلغي  ال  عالقة  وهــي 
إنما  معه  والحوار  وطقوسه  وشعائره  وسلوكه  تفكيره 
اإلسالم  هو  هذا  الحسنة  والموعظة  بالحكمة  يكون 
أجله  به محمد وهاجر من  الذي بشر  الواسع  الكوني 

ليكون رحمة للعالمين. 
من  يــعــانــي  وهـــو  الــمــعــاصــر  اإلســالمــي  والمجتمع 
اإلسالم  لمحو  سعيهم  في  وأعوانهم  االستكبار  قوى 
وتشويهه فله في رسول الله أسوة حسنة فرسول الله 
أخلص لربه ومضى في مسيرته القرآنية حين تكالبت 
ما  لهم  الله  الله وسيحقق  األمم حتى جاء نصر  عليه 

وعد به أولياءه من عزة ونصر. 

فضل أبو طالب

في ذاكرة الرعب التي عاشته تعز على 
مدى أشهر طويلة يبرز هذا اليوم األسود 
زمنيين  بين  فاصاًل  ذاكرتي حداً  قاع  من 
وكأني عشت ألف عام من الوجع ، ألف 

عام من الحزن،،
»11-11-2011م« يوم ال ينسى. يوم اليمر أبداً 
نمى  أن  يــوم  بالملح.  جراحنا  تنكئ  أن  دون 

جرح المدينة كصبار. 
المنطلق  القصف  صوت  أذكــر  مازلت 
المعهد  ومن  الثورة  مستشفى  ثكنة  من 
لتصبح  ــة  ــحــري ال عــلــى ســاحــة  الــصــحــي 
ال  قصف  رعـــب..  ســاحــة  كلها  المدينة 
يهدأ. جنون آخر لنظام جرب كل أدوات 

القتل ليخمد روح هذه المدينة. 
واالمام  تقصف  الحرية  كانت منصة ساحة 
ان تجلس في مكانها  يخطب. وتفاحة أصرت 
المخصص هي ورفيقاتها. قبل أن تأتي سقطت 
أن  أخبرتها  الــمــجــيــدي.  فــنــدق  على  قذيفة 
المكان  وأن  قليل  وقت  قبل  سقطت  القذيفة 
خطر كما يقول الشباب.. قالت لي لن يحدث 
دقائق  مكانها  إلــى  وذهــبــت  تركتني  شـــيء.. 

وسقطت القذيفة وأصيبت هي واألخريات.. 
ــفــت كــجــدار  لــيــتــنــي مــنــعــتــهــا. لــيــتــنــي وق

ومنعتها من الذهاب.. 
قريباً  يحلق..  كــان  الموت  لكن 
هو  من  أدرك  لم  لكني  أراه.  كنت 

الضحية. 
من هو الشهيد أو الشهيدة؟

وكأني  المصلى  إلى  ركضي  أذكــر 
اتقدم  وال  العالم  نهاية  إلى  اركــض 
خــطــوة، أذكــر طعم الــدمــع وصــراخ 
البارود  ورائــحــة  والشباب  النساء 

والقنابل والوجع. 
أذكر صراخ االمام ثم فجأة سكت 
صوته امام وابل الرصاص المستمر. 
يــاســمــيــن..  الــشــهــيــدة  أخ  كـــان 
ــت أخــتــي وكــان  يــســألــنــي. هــل رأيـ

يبحث عنها كالمجنون. 

ــنــت الــمــنــصــة اســمــاء  ــم فـــجـــأة اعــل ثـ
الشهيدات. 

وكان يجأر. يالذلك الصوت الحزين.؟
يا لذلك الوجع الذي ال يموت؟

اتــجــهــنــا إلــــى مــســتــشــفــى الـــروضـــة. 
ــقــذائــف والـــرصـــاص على  واســتــمــرت ال

رؤسنا نحن المختبئين في البدروم. 
استمر الجنون والهلع والبكاء.. 

شهدائنا  عــلــى  لنبكي  حــتــى  يــتــروكــنــا  ــم  ل
نلتقط  فرصة  لنا  يتكروا  لم  جرحانا..  ونواسي 

انفاسنا ونفكر بما يحدث حولنا.. 
لم يتركوا لنا فرصة لنصرخ. لنطلق استغاثتا 

إلى السماء. 
والــرصــاص  القذائف  خلفته  مــا  لنرى 

والكراهية. 

حقاً.. كان العالم صامتاً ونحن نموت.

بشرى المقطري

في ذكرى مجزرة مصلى 

ساحة الحرية 

الـمـخـاض 
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صنعاء مسيرة جماهيرية

المحكمة اإلدارية

نقابة الصحفيين

قطعان الصهاينة

الناطق الرسمي

البخيتي

الوطنية  مسئوليته  تحمل  إلى  الجيش  خاللهما 
كما  الوطن  لسيادة  المتكررة  االنتهاكات  تجاه 
الوطن  لنداء  باالستجابة   " الجيش  الثوار   ناشد 
في  السافرة  التدخالت  وجه  في  بقوة  والوقوف 
قبل  من  سيادته  وانتهاك  بأمنه  والعبث  شؤونه 
قوى الشر وعلى رأسها أمريكا وسفيرها وطائراتها 
ــدره ويــنــهــض مــن كبوته  ــ ــعــود لــلــوطــن ق كــي ي
ويتحرر من هيمنة الخارج  " كما جاء في بيان 
للقوى  العام  الملتقى  لهما  نظم   التي  المسيرة 
على   " البيان  وأكد  المستقل  والشباب  الثورية 
اليمني  الشعب  ابناء  داعيا  الثورة  في  المضي 
الثورة  اهــداف  لتحقيق  والتالحم  التكاتف  الى 
الجهود  المفتعلة  أالزمــات  من  الوطن   إلخــراج 
ستخرج  التي  المباركة  الثورة  أهــداف  لتحقيق 
غايتهم  إلى  بالجميع  وتصل  أزماتها  من  البالد 
المنشودة المتمثلة في بناء الدولة العادلة  التي 
وطني  ــرار  ق ظــل  فــي  والــحــريــات  الحقوق  ترعى 
الى  " منوها  حر ومستقل وسيادة وطنية كاملة 
أرواحهم  قدموا  الذين  الثورة  لشهداء  الوفاء  ان 
ربقة  من  وانعتاقاً  للشعب  وفــداء  للحرية  حباً 
واالرتــهــان  االفــقــار  نهج  من  وخالصا  االستبداد 
"ولفت  بــالــثــورة  قــدمــا  بالمضي  يــكــون  للخارج 
البيان الى "إن من المعلوم أن الدول ال يمكن أن 
تستمر ويتحقق ألهلها االستقرار واألمن دون أن 
تكون لها قوة تحمي حماها وتحافظ على سيادتها 
شؤنها  وإدارة  قــرارهــا  فــي  االستقالل  لها  ويتم 
وجميع أمرها  لينعم أبناءها بالرخاء في ظل حكم 
وراسخه،  قوية  وأسس  ثوابت  على  مرتكز  عادل 
واضاف البيان " وانه  لن تتمكن من تحديد صور 
الــدول واألمــم األخــرى بما يتفق مع  العالقة مع 
واستقرارها  بسيادتها  أو  بها  يضر  وال  مصالحها 
وال ينال من كرامتها وعزتها أو ينقص من حقوق 
أبنائها وحرياتهم أو يمس بقيمهم ومقدساتهم إال 
الوطني وقواتها  القوية بجيشها  الدولة  في  ظل 
الوطن  الوطن كل  لخدمة  تسخر  التي  المسلحة 
بكل فئاته وطوائفه والتي تحمي حدوده وجهاته 
وال تتجه بوالئها لجهة أو جماعه أو فئة أو تكون 

مرتهنة لفريق دون أخر وال تخضع في تحركاتها 
 " دولـــي"  أو  إقليمي  خــارجــي   لــقــرار  وتوجهاتها 
ونوه البيان الى ان " الدخول في التسويات قد 
تعم  عظيمة  وفتنة  طويل  صراع  إلى  البالد  تجر 
الجميع وال يسلم منها أحد"وأكد شباب  الثورة 
المساس  رفــض  فــي  االســتــمــرار  وجـــوب  على   "
)ص(  األعظم  النبي  رأسها  وعلى  بالمقدسات  
للنيل  الرامية  المحاوالت  بتكرار  السماح  وعدم 

منه مهما كان مصدرها "

ــاتــت تــقــدم شعبها  ــال الــعــمــالــة وب فــي أوحــ
للواليات  خدمة  اليمن  في  هنا  يحصل  كما 
عن  تــدافــع  أن  لها  أنَّــا  االمريكية  المتحدة 
قضية فلسطين أو أن تدعو الشعب أن تقف 

موقفا مشرفا؟!

وأبدى فاير ستاين قلقه مما قال إنها "أنشطة 
إليـــران  وســيــلــة  تجعلهم  الــحــوثــيــون  بــهــا  يــقــوم 
السياسية  العملية  في  السلبية  تدخالتها  لتنفذ 

والمرحلة اإلنتقالية في اليمن".
األميركي  الموقف  البخيتي  وصف  ذلك،  الى 
من اليمن وباقي دول العالم، قائاًل إن "السياسية 
فئات  مصالح  تحقيق  على  قائمة  األمــيــركــيــة 
لوبي  مثل  األمــيــركــي  المجتمع  داخــل  صغيرة 

صناعة األسلحة، والنفط، واللوبي الصهيوني".
االستراتيجية  الــســيــاســيــة  "ُصـــّنـــاع  ووصـــف 
األميركية" بأنهم "ال يكترثون لحياة اآلخرين، وال 
الال  قراراتهم  يتخذون  ألنهم  لمواطنيهم  حتى 

أخالقية في أماكن آمنة ومكّيفة".
وحول شعار )الموت ألميركا والموت إلسرائيل( 
هذا  إن  البخيتي  قال  الله،  أنصار  يرفعه  الــذي 
"الشعار ليس دعوة لقتل الموطنين األميركيين، 
إنما هو تعبير عن رفضنا للسياسة األميركية،  و 
يدعوا   - ألمريكا  الموت   - فشعارنا  وبالعكس 
الشيطانية  للسياسة  الموت  يعني  ألنه  للحياة 
التي قتلت ماليين البشر، وتسعى لقتل المزيد".
الــتــي تسعى  الــحــرب  "كــم ستكلف  وتــســاءل 
أميركا لشنها على إيران بمساعدة بعض حلفائها 
الضحايا  عـــدد  أن  ــك  "الشـ وأجــــاب  الـــعـــرب؟"، 
سيصل إلى الماليين وستغرق المنطقة في فتنة 

يصعب التحّكم بها".
وقال "لكي نحافظ على حيات الماليين يجب 
بالموت لتلك السياسية  علينا أن نصرخ جميعاً 
ضحية  الوقوع  من  أنفسنا  لنحّصن  الشيطانية 
أنه "لو كان لدى الشعب األفغاني  لها"، معتبراً 
لما وقعوا ضحية  الثقافة  تلك  العراقي  والشعب 
بالمواطن  دفــعــت  الــتــي  األميركية  للسياسية 
عشرات  معه  عــاش  الــذي  جــارة  لقتل  العراقي 

السنين، لمجّرد أنه يخالفه في المذهب".

المستشفى الميداني بعد أن حالت المحسوبية 
وتوكل  اإلصــالح  تنظيمية  قبل  من  والوساطات 
بعالج  تكفلت  التي  الدول  إلى  كرمان وسفرهم 
تحدثت  صحفية  مصادر  وكانت  الثورة  جرحى 

عن فساد كبير ينهش جرحى الثورة.

إزاء  السياسية  القوى  بعض  صمت  استغربوا 
نقيب  أن  كما  شــائــع،  الصحفي  يتعرض  مــا 
الفتاً  ايضاً  ذلــك  عــاب  اليمنيين  الصحفيين 
الدفاع عن الصحفي شائع دفاع عن  غلى ان 

حق المواطن اليمني. 

حالة  درجة  أعلنت  اإلسرائيلية  الخارجية  وزارة 
الـــطـــوارئ الــقــصــوى عــلــى مـــدار الــســاعــة عقب 
أحمد  القسام  لكتائب  العسكري  القائد  اغتيال 
أحرونوت"  "يديعوت  صحيفة  ونقلت  الجعبري، 
عن مسؤولين بالوزارة أنهم سيعقدون اجتماعاٍت 
ــادة الــجــيــش لــبــحــث الــتــعــاون  ــ ــع ق مــتــواصــلــة م
االحتالل  جيش  وأعلن  الطرفين،  بين  والتنسيق 
أنه قرر نقل ألوية عسكرية إلى الحدود مع قطاع 
في  بــري  بتوغل  القيام  الحتمال  استعداًدا  غــزة 

القطاع استمراراً لعملية اغتيال الجعبري.
لتنفيذ  استعداده  االسرائيلي  الجيش  وأعلن 

عملية برية في قطاع غزة "اذا اقتضى االمر".

ــم يــكــن هناك  الـــواليـــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة  ل
إسرائيل، لوال الواليات المتحدة لما كانت إسرائيل 

تحتل االرض العربية وتغتصب وتمارس القتل"
إسرائيل  يدعم  من    " قائال  عبدالسالم  وتسائل 
أنـــواع  بــأفــضــل  بــالــســالح؟  يدعمها  مــن  بــالــمــال؟ 
الــذي  مــن  سياسياً؟  يدعمها  ــذي  ال مــن  الــســالح؟ 
ذليلة  خانعة   تقف  أن  األنظمة  هذه  على  يفرض 
منطقتها؟  قلب  فــي  اإلســرائــيــلــي  بــالــعــدو  وتقبل 
ليجيب بقوله: "إنها الواليات المتحدة األمريكية".

أنه  للقناة  في حديثه  السالم  عبد  وأكد محمد 
تجرأت  لما  االمريكية  المتحدة  الــواليــات  "لــوال 
تجرأت  ولما  واحــدا  فلسطينياً  تقتل  أن  إسرائيل 
أن تتكلم بأي كلمة فيها قسوة على الوطن العربي 
واإلسالمي"، وقال: "اليوم الدماء تسفك في قطاع 
وهذه  الفلسطيني،  الشعب  أعــراض  وتنتهك  غزة 
ليست المرة األولى إنما لعقود من الزمن والشعب 
يومياً  ويقتل  االحــتــالل  تحت  يئن  الفلسطيني 
وتسفك دمائه ويهجر ويستوطن على أرضه وتهان 
مقدساته والجميع ينظر". ذاهبا إلى أن أمريكا هي 

من تحمى الكيان الصهيوني.
ــاف الــنــاطــق الــرســمــي النــصــار الــلــه "نحن  وأضــ
عندما ننطلق من هنا ونقول ونرفع شعار الله أكبر 
االمريكية  المتحدة  الواليات  ألن  ألمريكا؛  الموت 
ويجب  أمتنا  شعوب  تميت  مــن  هــي  بسياستها 
أن يكون لنا موقف، ونقول الموت إلسرائيل ألنها 
ربيبة أمريكا وهي من تمارس مباشرة العدوان على 
الشعب الفلسطيني، وقال محمد عبد السالم: "إن 
للشعب  استهداف  ليس  غزة  قطاع  على  العدوان 
مسلم،  لكل  اســتــهــداف  إنــه  لــوحــده  الفلسطيني 

استهداف لكل حر ولكل إنسان في هذه األرض" 
ــواجــــب أن  ــ وقـــــال عـــبـــدالـــســـالم" مـــن ال
الخروج  موقف  األمـــة،  أبــنــاء  لجميع  يكون 
السخط  وتنمية  والمسيرات  بالمظاهرات 
الدائم على العدو االمريكي وإلسرائيلي، وأن 
وأن  المواجهة،  بمستوى  األمــة  هذه  تكون  
"لكن  وأضــاف  ومــوقــف".  دور  للناس  يكون 
التي غرقت  أن يضلوا ينتظروا هذه األنظمة 

أزف الرحيْل.
عاٌم يودُعنا شهيًدا 

في وصيته يقوْل: 
ثوروا بعزٍم

حرروا األقصى 
وحيفا والخليْل.

ال تقبلوا سلـًما
من الرجس

 اليهوديِّ الذليْل.

عاٌم تراتيُل الوداِع 
تضّرجْت بدمائِه

والجرُح يعزُف لحَنه 
في مهجِة المستضعفيَن 

من اليتامى والثكالى والكهوْل.
يهفو لحفنِة عزٍة

في عالِم الظـلْـِم الوبيْل. 

عاٌم يودعنا 
وفي عينيه دمٌع
فاض مدراًرا 

على الخد األسيْل.
شوًقا إلى نصٍر كبيٍر

يستضُئ بنورِه مسرى الرسوْل.

كان الرحيُل معطًرا 
بأريِج ميالٍد جميْل.

يا أمتي ال تجزعي 
وتحملي ألـَم المخاِض
وشدَة الوضِع الثقيْل.

هزي إليك بسورة األنفاِل
تّساقْط عليِك ثماُر عزٍّ باسٍم

فيها الحديُد
وهديها القوُل السديُد

وصرخُة األحراِر 
أحلى سلسبيْل.

فتزودي يا أمتي 
وتـفـّهـمي لغَة النخيْل.

لغُة النخيِل 
بعصرنا هذا 

شعاٌر قاهٌر للمستحيْل. 
يا أمتي 

هزي إليك به
تفوزي بالكرامة واإلبا
والعز والخير الجزيْل.

فهو السبيُل 
هو الخالُص
هو الدليْل.

الله أكبُر
صرخُة الشعِب األصيْل.

وتموُت أمريكا وإسرائيُل
مهما فّتـشْت

فالموُت ليس له بديْل.
وعلى اليهوِد بكلِّ ُجـْرٍم لعنٌة

والنصُر لإلسالِم
رُب العالميَن بِه كفيْل.

ضيف الله الدريب
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استشهد أحمد الجعبري "أبو محمد" نائب محمد الضيف القائد 
العام لكتائب القسام، األربعاء، وأحد مرافقيه، في استهداف طائرة 
اللون،  سكني  "جيب"  نوع  من  مدنية  سيارة  إسرائيلية،  استطالع 

قرب مفترق "السامر" بغزة.
ويشغل الجعبري، منصب نائب القائد العام لكتائب القسام محمد 
أركان  "رئيس  اسم  المخابراتية  االحتالل  أجهزة  الضيف، وتطلق عليه 
حركة حماس" في داللة منها إلى مكانته التي يحظى بها في الحركة، 
وهو على رأس قائمة المطلوبين لدى المؤسسة اإلسرائيلة، التي تتهمه 

بـ"أنه المسؤول والمخطط لعدد كبير من العمليات ضدها".
الشجاعية شرق  والجعبري من مواليد عام 1960، ومن سكان حي 
من  تاريخ  تخصص  البكالوريوس  شهادة  على  حاصل  غــزة،  مدينة 
للجناح  الدرامي  التغيير  في  "بصماته  وله  بغزة،  اإلسالمية  الجامعة 
العسكري لحركة حماس"، حسب وصف تقرير إسرائيلي له، وقد ظل 
متمسكاً بملف الجندي شاليط منذ أسره في 25 يونيو/ حزيران 2006.
ومن أبرز تصريحاته قوله:" ما دام الصهاينة يحتلون أرضنا فليس 

لهم سوى الموت أو الرحيل عن األراضي الفلسطينية المحتلة".
وكان قد صرح في رسالة نشرتها مجلة "درب العزة" التي تصدر 
عن المكتب اإلعالمي لكتائب القسام في ذكرى الحرب اإلسرائيلية 
أي  من حساباتها  تسقط  ولن  لم  القسام  غزة:" كتائب  على  الثانية 
العدو  وقهر  األسرى  وتحرير  المقاومة  تفعيل  أجل  من  ممكن  خيار 
القدس  صوب  دومــاً  ستبقى  عيوننا  مضيفاً:"  المجرم"،  الغاصب 
المقاوم  مشروعنا  وإن  غــزة،  حــدود  داخــل  تنحصر  ولــن  واألقــصــى 

سيمتد كما كان دوماً إلى كل أرضنا المغتصبة إن عاجاًل أو آجاًل".
واستهّل الجعبري حياته النضالية في صفوف حركة "فتح"، وقد 
اعتقل مع بداية عقد الثمانينيات على يد قوات االحتالل وأمضى 
13 عاماً، بتهمة انخراطه في مجموعات عسكرية تابعة لفتح خططت 

لعملية فدائية ضد االحتالل عام 1982.
وخالل وجوده في السجن، أنهى الجعبري عالقته بحركة "فتح"، 

وانتمى لـ"حماس" وعمل بمكتب القيادة السياسية لها، وتأثر بعدد 
العزيز  عبد  الشهيد  أبــرزهــم:  كــان  األوائــل  ومؤسسيها  قادتها  من 
الريان،  نــزار  والشهيد  شنب،  أبــو  إسماعيل  والشهيد  الرنتيسي، 
للحركة  عسكري  ذراع  أول  ومؤسس  المقادمة،  إبراهيم  والشهيد 

الشيخ الشهيد صالح شحادة.
وتركز نشاط الجعبري عقب اإلفراج عنه من سجون االحتالل عام 
1995 على إدارة مؤسسة تابعة لحركة حماس تهتم بشؤون األسرى 
اإلسالمي  الخالص  حزب  في   1997 العام  في  عمل  ثم  والمحررين، 
األمنية  المالحقة  لمواجهة  الفترة  تلك  في  الحركة  أسسته  الــذي 

المحمومة لها من جانب السلطة آنذاك.
في تلك الفترة توثقت عالقة الجعبري بالقائد العام لكتائب القسام 
العرابيد،  وسعد  الغول  عدنان  البارزين  والقائدين  الضيف،  محمد 
وساهم معهم إلى جانب الشيخ صالح شحادة في بناء كتائب القسام، 
ما دفع جهاز األمن الوقائي التابع للسلطة في العام 1998 إلى اعتقاله 
لمدة عامين بتهمة عالقته بكتائب القسام، وتم اإلفراج عنه مع بداية 

االنتفاضة إثر قصف االحتالل لمقرات األجهزة األمنية في القطاع.
وقد ظل الجعبري ثالث ثالثة في المجلس العسكري لكتائب القسام، 
إلى حين اغتالت إسرائيل الشيخ شحادة عام 2002، وفشلت في محاولة 
اغتيال الضيف عام 2003 والتي أصيب خاللها بـ"جروح بالغة وإعاقات 
غير محددة"، ليتحول معها الجعبري إلى القائد الفعلي لكتائب القسام 

إلى جانب "الضيف" القائد العام للكتائب في فلسطين.
إسرائيلية عدة،  اغتيال  لمحاوالت  األحرار"  وتعرض رجل "صفقة 
عام  خفيفة  بجروح  إصابته  بعد  منها  نجا  التي  تلك  أبــرزهــا  كــان 
2004، بينما استشهد ابنه البكر محمد، وشقيقه وثالثة من أقاربه، 

باستهداف طائرات االحتالل الحربية منزله في حي الشجاعية.
ويتميز الجعبري بقدرات كبيرة جداً تؤهله لقيادة الكتائب، وبالرغم 
من حالة التهديد واالستهداف التي يتعرض لها من قبل )إسرائيل( إال 

أنه ما زال يواصل نشاطه بكثافة تحت إجراءات أمنية معقدة.

بشكل مفاجئ قررت إدارة الهالل األحمر القطري إنهاء 
عمل الدكتور أيمن داود، أردني الجنسية، كممثل للهالل 
األحمر القطري في اليمن قبل انتهاء مدة عقده، على إثر 
مدير  القباطي  محمد  الدكتور  وبين  بينه  جوهري  خالف 
اإلصالح  قياديي جمعية  واثنين من  الميداني  المستشفى 
اإلفصاح  عــدم  طلب  معني،  طبي  مصدر  وقــال  الخيرية 
األحمر  الهالل  إن  لـ"األولى"  عن هويته، في حديث خاص 
أغسطس  أواخــر  وّقــع،  اليمن  في  بمندوبه  ممثاًل  القطري 
ضمن  الخيرية  اإلصــالح  جمعية  مع  تعاون  اتفاقية   ،2011
والمعنوي  المادي  ودعمها  الخارجية  قطر  دولــة  سياسة 
يقوم  أن  التعاون  اتفاقية  وتقضي  العربي  الربيع  لثورات 
الهالل األحمر بتقديم مساعدات مالية نقدية إلنفاقها في 
أغراض الرعاية والمستلزمات الطبية للجرحى، إلى جانب 
و400  مليون  بين  قيمتها  تتراوح  أخرى،  طبية  مساعدات 
المصدر:  وأضــاف  شهرياً.  دوالر  مليوني  إلــى  دوالر  ألــف 
"إلى جانب تدريب أطباء يمنيين، قام فريق الهالل األحمر 
في  الجرحى  من  للعديد  عمليات جراحية  بإجراء  القطري 
مستشفيات يمنية، فضاًل عن "توفير جراحين واستشاريين 

لحاالت بعينها تستوجب استقدام أطباء من الخارج"
الخالف،  محور  وهــو  االتفاقية،  من  الــرابــع  البند  ونــص 
مستشفيات   4 فــي  األحـــداث  جرحى  عــالج  "يتم  أن  على 
ولديها  األحــــداث،  أثــنــاء  الطبية  خدماتها  قدمت  خاصة 
إمكانيات بشرية وتقنية عالية على المستوى الطبي، وهي: 
المستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا والمستشفى اليمني 
آزال  ومستشفى  الحديث  األلماني  والمستشفى  األلماني 
األحمر  الهالل  أن ضغوطاً شديدة مورست على ممثل  غير 
عن  إثنائه  أجــل  من  شهور،  طــوال  داود،  أيمن  د/  القطري 
تنفيذ هذا البند وعالج جميع الجرحى في مستشفى واحد، 
ما  وهذا  حصراً.  والتكنولوجيا  العلوم  جامعة  مستشفى  هو 
حدث بالفعل قبل أن يتم اإلطاحة بـ/أيمن داود لدى إدارة 
قطري، من  مع طبيب مشرف  بالتنسيق  قطر  في  الجمعية 

أصول يمنية، اسمه الدكتور صالح اليزيدي" حسب قوله.
اإلصــالح  جمعية  تكون  أن  الطبي  المصدر  يستبعد  ولــم 
دائــرة  وأن  خاصة  القطري  الــهــالل  ممثل  إزاحـــة  ــرار  ق وراء 
ففيما  بالتدريج.  ضاقت  المساعدات  مــن  المستفيدين 
عالج  جــرى  ــداث  األحـ جرحى  عــالج  على  االتفاقية  نصت 
جرحى ساحات التغيير فقط. وبينما قضت االتفاقية بعالج 
الجرحى في أكثر من مستشفى تم احتكارهم في مستشفى 
واحد هو العلوم والتكنولوجيا كما لو أنها مؤسسة استثمارية 
لحزب اإلصالح. وفي كل األحوال األمر شبيه بصفقة تجارية 
اإلصــالح  وحــزب  العلوم  مستشفى  طــرفــان:  منها  يستفيد 
الجرحى  عــدد  زاد  فكلما  ــداً.  واحـ شيئاً  يكونا  لم  حــال  في 
العلوم والتكنولوجيا  كلما ارتفعت فاتورة مستشفى جامعة 

محققة إيرادات أكبر من المساعدات القطرية"
مستشفى  فــاتــورة  تــجــاوزت  قريب  وقــت  حتى   " وزاد: 
عالج  كتكاليف  ــال  ري مليون   900 والتكنولوجيا  العلوم 
جرحى الثورة والتي تدفع من حساب خاص بالمساعدات 
القطرية تصرف بشيكات شهرية من فرع بنك قطر الوطني 
في شارع الزبيري حتى أن آخر شيك صرف الشهر الماضي 
بقيمة مليون و800 ألف دوالر. وحاولت الصحيفة التواصل 
مع إدارة المستشفى ألخذ تعليقها على هذه المعلومات، 

ومواجهتها بها، دون جدوى!
"حكمة  لبرنامج  قــال  القباطي  محمد  الــدكــتــور  وكــان 
الميداني  المستشفى  مديونية  "ان  سهيل  بقناة  يمانية" 

أكثر من مليار ريال لمستشفى العلوم والتكنولوجيا
ــة مــنــه لــخــفــض ســقــف مــطــالــب دالل  فـــي مــحــاول
الجرحى،  عن  حاضرة كمحام  والتي كانت  البعداني، 
واستعطافها بالرقم الكبير والذي أراد من ذكره إيهامها 
البرنامج  مشاهدي  وكافة  المحترف  المذيع  وإيهام 
فيما  دين،  عليهم  المبلغ مسجل  أن  قناة سهيل  على 
يريد تبرير اختالس االموال التي قدمت كمساعدات 

لجرحى الثورة من عدة جهات داخلية وخارجية

ولجأ القباطي أثناء حديثه إلى سالح فعال كان وزراء 
يستخدمونه  وإعــالمــه  صالح  الله  عبد  علي  ومسؤولو 
ــام والــحــديــث عن  ــ إللــهــاء الشعب الــطــيــب: "نــثــر األرق
 500 القباطي،  بحسب  الصعبة،  فالحاالت  المنجزات". 
حالة صعبة. والذين عولجوا في مركز األطراف 370 حالة 
فيما وصل إلى اليمن من الوفود الطبية الخارجية "وفدان 
مصرية  وفود  و3  العالم  حول  أطباء  منظمة  من  تركيان 
ووفد قطري وآخر مجري. ومن الجرحى المبتعثين إلى 
الخارج: "تم تسفير 17 جريحاً إلى قطر و34 جريحاً إلى 
العربية  المملكة  من  مالية  مكرمة  على  وحصلنا  مصر. 

السعودية وطائرة خاصة أقلت 45 جريحا".
القباطي  محمد  الدكتور  من  العبسي  الصحفي  وطالب 
نشر كشف  وجراحهم  الشباب  دمــاء  على  أميناً  كــان  إن 
بالمساعدات الطبية والنفقات بشكل شفاف وعلني" الفتا 
لدى  لو كان  إال  الثورة  لشباب  "هــذا حق مشروع  ان  الى 

القباطي ما يريد إخفاءه "
الدكتور  اعتراف  الــى  العبسي  الصحفي  تحقيق  ونــوه 
الحظ  حالفهم  الذين  الجرحى  عن  حديثه  أثناء  القباطي 
التي مورست  بالمحسوبية والوساطات  إلى تركيا  بالسفر 
بقوله " اي القباطي " "نحن رّشحنا لألخت توكل كرمان 
أصعب 50 حالة مرضية مستعصية من أجل سفرها للعالج 
بناء على طلبها، لكنها قبلت 30 حالة فقط وتم االعتذار 
عن 20 حالة جرى استبدالهم بآخرين من قبل اإلخوة في 
منظمة صحفيات بال قيود". كان من الواضح أن في كالمه 
اتهاماً مبطناً. غير أن مقدم برنامج "حكمة يمانية "أنهى 
كالمه، وفاجأه بقوله: "لدينا على الهاتف األستاذة أفراح 
األكحلي مديرة صحفيات بال قيود للرد على كالم الدكتور 
التي  المرضية  الـ50 حالة  القباطي والتي قالت إن "بعض 
جرحى  مــن  ليسوا  ألشــخــاص  بعضها  كــان  ترشحيها  تــم 
المستبعدة. وهنا  الـ20 حالة  إلى  الثورة"! في إشارة منها 
يسعنا القول إن احدهما يكذب بالضرورة. فإن كان مدير 

بال  صحفيات  مديرة  اتهمته  كما  الميداني  المستشفى 
أصل  من  شخصاً   20 رشح  أنه  مباشرة،  الهواء  على  قيود، 
50 ينبغي سفرهم إلى تركيا، من غير جرحى، فهل يؤتمن 
وإن  وتضحياتهم؟  الثورة  شباب  دماء  على  مثله  شخص 
كانت منظمة صحفيات بال قيود هي من قامت بترشيح 
الترويج  وحمالت  العامة  العالقات  على  بناء  جريحاً   20
والود بين سيدة نوبل وبين مريديها، فتلك مصيبة أعظم! 
الملفات  جميع  "إن  بقولها:  ذلــك  األكحلي  بــررت  طبعاً 
مركز  على  ُعرضت  الميداني  المستشفى  من  المرفوعة 
واضــح  تشكيك  -فــي  منها  يتحقق  حتى  تخصصي  طبي 
أولــى  أيــهــم  ويــقــّدر هــو  الــمــيــدانــي-  المستشفى  بــنــزاهــة 
أفراح  العبسي  وطالب  األسماء".  حددوا  من  وهم  بالسفر 
األكحلي مديرة صحفيات بال قيود بنشر الرسالة الرسمية 
التي وصلت إلى منظمة من المركز التركي، الثبات صحة 
كالمها ومن أجل اسم سيدة نوبل العالمي." اشارة منه الى 
" توكل كرمان التي مارست المحسوبية في ملف الجرحى 
من  بالعديد  اوردت  من  كانت  انها  متناسية  ودمائهم 
الشباب الى المهالك ونيران النظام ، وتعتبر المسيرة التي 
الــوزراء وسقط خاللها 12شهيدا  رئاسة  الى محيط  قادتها 

امام بنك الدم مثال جيد على ماسبق "
على  تجيب  ان  االكحلي  افـــراح  مــن  العبسي  وطــالــب 
السؤال الذي وجهته إليها الناشطة دالل البعداني الناطقة 
باسم جرحى الثورة: كيف سافر الجريح "صهيب العريقي" 
منصة  عند  مرمياً  بقي  بينما  فقط  الــورق  على  تركيا  إلى 
اكتشفت  أخطر،  إنما  آخر،  صعيد  على  بصنعاء؟  الساحة 
صحيفة "األولى" أثناء تحقيقها االستقصائي لملف جرحى 
الثورة أن الخدمات الطبية المقدمة لجرحى األحداث من 
المستشفيات الثالثة األخرى المسماة في االتفاقية )آزال/ 
األلماني الحديث/اليمني األلماني( يتم دفع تكاليفها على 
حساب الدولة في حين يتم دفع فواتير مستشفى العلوم 
المساعدات  حساب  من  استثنائي  بشكل  والتكنولوجيا 

)مــع عدم  وجــرحــاهــا  ــثــورة  ال بــاســم  المقدمة  الــخــارجــيــة 
استبعاد احتمال صرفها مرة أخرى من حساب الدولة(.

وحصلت الصحيفة األولى على وثيقة رسمية موجهة من 
وزير الصحة الدكتور أحمد العنسي إلى وزير المالية صخر 
ماليين   6 مبلغ  صرف  بطلب   2012/4/25 بتأريخ  الوجيه 
و47 ألف و890 رياالً لحساب المستشفى اليمني األلماني 
الخدمات  عــن   )12-880-147-16( ــم  رق رسالته  حسب 
ساحة  من  مصاباً  لـــ25  المستشفى  من  المقدمة  الطبية 
التغيير، طالباً "صرف المبلغ بعد مراجعته من لديكم أسوة 

ببقية المستشفيات وبحسب النظام المتبع".
أن  الــمــدويــة،  والفضيحة  الــكــبــرى،  المفاجأة  أن  غير 
إلى  بــاإلضــافــة  والتكنولوجيا  الــعــلــوم  جامعة  مستشفى 
)والسعودي  القطري  األحمر  الهالل  قبل  من  تكاليفه  دفع 
احتمال  إلى  وباإلضافة  بتفاصيلها(  علمنا  دون  واإلماراتي 
من  ثانية  ــرة  م الطبية  الــخــدمــات  تكاليف  صــرف  تــكــرر 
تكاليف  دفعت  التي  الصحة  بـــوزارة  ممثلة  الــدولــة  قبل 
على  زهيدة  مبالغ  وهي  األخــرى،  الخاصة  المستشفيات 
العلوم  جامعة  مستشفى  قام  ثالثة  جهة  هناك  حــال،  أية 
والتكنولوجيا باستالم تكاليف العالج منها، للمرة الثالثة: 

إنها أسر الجرحى!
وقبل ان ينهي العبسي وهو كاتب وصحفي تحقيقه قال 
ياللعار ليس علي من مالمة بعد اآلن إن جهرت بالسوء!ومن 

الخطأ االعتقاد أن مستشفى العلوم يقدم إبرة بالمجان
واضاف قائال إلى جانب ما سبق، بوسعي اآلن توجيه 
جامعة  مستشفى  إلــى  وعلني،  وصريح  واضــح  اتــهــام، 
باختالس  الميداني  والمستشفى  والتكنولوجيا  العلوم 
جزء من األموال المقدمة من عدة جهات مانحة لعالج 
استناداً  أسرهم،  ببعض  والتغرير  كما  الثورة،  جرحى 
"األولــى"  صحيفة  نشرتها  صحفية  تقارير  سلسلة  إلــى 
وأعدها الزميل الرائع "أمين دبوان"، عن جرحى الثورة 

-استندت هنا إلى بعضها.

كشفت صحيفة األولى اليومية عن فساد من اسمتهم بـ " اللصوص الجدد " الذين اتجروا 
المستشفى  جنبات  في  الثورة  جرحى  من  عــدد  رمــوا  أن  بعد  الثورة  شباب  وجــراح  بدماء 
الميداني بساحة التغيير بصنعاء عالقين في لحظات إصاباتهم يقتسمون األلم واألسى وتضمن 

الملف االسود لتجار "الثورة" بحسب األولى..
الحديث عن استالم جمعية اإلصالح مليوني دوالر شهرياً منذ اغسطس 2011 من دولة 
مدير  القباطي  محمد  الدكتور  ان  الى  الصحيفة  واشــارت  الثورة  جرحى  عالج  مقابل  قطر 

المستشفى الميداني يّدعي ان مديونية المستشفى الميداني لمستشفى العلوم مليار ريال 
إلى ان عائالت جرحى الثورة مديونة بمالئين لمستشفى " العلوم " ثمن عالج  كما أشارت 
جرحاها، وقالت صحيفة األولى ان جمعية اإلصالح وقعت في أغسطس 2011 عقداً مع الهالل 
األحمر القطري قضى بتقديم الهالل مساعدات نقدية، إلى جانب الطبية، بحوالي 2 مليون 
دوالر شهرياً وعلى أن يعالج جميع "جرحى األحداث" – كما جاء في العقد- وليس جرحى الثورة 
فحسب ونوهت الصحيفة الى ان نص البند الرابع من االتفاقية نص على أن يتم عالج الجرحى 

العلوم  في  الجرحى  عالج  جعل  الميداني  المستشفى  مدير  أن  غير  خاصة  مستشفيات   4 في 

والتكنولوجيا حصرياً األمر الذي أدى إلى تكدس الجثث والجرحى في المستشفى ما أضطر 

إدارة المستشفى إلى إخراج بعضهم من العناية المركزة والمسارعة بدفن جثث كي تستوعب 

المزيد من الجرحى وتستحوذ على المنحة فيما يلي تعيد التوعية الثورية " بتصرف " نشر 

التحقيق الصحفي الذي أعده الصحفي محمد العبسي..

نبارك لألمة اإلسالمية بمناسبة السنة الهجرية الجديدة، التي تطل علينا وقد ترنحت عروش الظالمين، وتضعضع بنيان 

العمالء الخاسئين، ونحن إذ نبارك لشباب الثورة في كافة الساحات بهذه المناسبة لنقف معهم في موقف وفاء مع صاحب 

الذكرى عليه وآله الصالة والسالم، مستلهمين من مسيرته الثورية ضد مظاهر الظغيان.

ــة ــوي ــب ــن ــرة ال ــجـ ــهـ ــورة والـ ــ ــث ــ ال
تمثل الهجرة النبوية نموذجاً ثورياً لرفض الواقع المظلم الذي 
الظلمات  من  خــروج  فهي  مراحلها  شتى  في  الشعوب  تعيشه 
إلى النوار ومن الشر إلى الخير ومن الفساد إلى الخير والعدل 
لتلك  الذي يحلم به جميع الناس والثورة اليمنية تعد امتداداً 
وفي  بل  والتضحيات  األهـــداف  في  الكريمة  النبوية  الهجرة 
نفس المراحل التي مرت بها تلك الهجرة النبوية من محاوالت 
مستميتة إلجهاضها وما القاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
من صعوبات فيها وهي ذاتها المعوقات التي تتعرض لها الثورة 
اليمنية من محاوالت إلفراغها من مضمونها وتحريف ألهدافها 
وتزييف لنبل مقاصدها لجعلها ثورة يستفيد منها بعض أطراف 
النظام التي قرر الشعب أن يهاجر من سلطته وهيمنته وبطشه 

إلى نور اإليمان الذي ينعم به الجميع.

بأي قوة استكبارية في ذلك  لم تستعن  التي  النبوية  الهجرة 

العون والتوفيق  الله مستمدة منه  الحين بل مضت على بركة 

والسداد حتى حقق الله جميع أهدافها التي خرجت من أجلها 

وضحت وعانت من أجلها إال أن بعض المحسوبين على الثورة 

اليمنية يستمد العون من دول االستكبار في هذا الوقت وهي 

ذاتها التي دعمت النظام الذي خرج الشعب إلسقاطه وإذا أراد 

المهاجرون اليمنيون أن تنجح ثورتهم فليس لهم إال االستمرار 

على خط الثورة إلى تحقيق الواقع الذي حلموا به وبذلوا األموال 

واألنفس في سبيل الوصول إليه.

عمليات اختالس منظمة لألموال المتبرع بها لمعالجة الجرحى أبطالها المستشفى الميداني وجمعية اإلصالح ومستشفى العلوم والتكنولوجيا

من هو أحمد الجعبري؟

تحقيق يكشف االتجار بدماء وجراح شباب الثورة

صور لجرحى الثورة


