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أسبوعية - توعوية - تصدرها حركة شباب الصمود يف ساحة التغيري بصنعاء )4( صفحات

ــة ــا الثوري 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. 
 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. 

مسيرات  ثورية حاشدة تحت شعار " مـطلـبنا حكـومـة إنقـاذ وطنـي "

نظام المبادرة  يحاصر جرحى الثورة وسط تهديدات بفض اعتصامهم بالقوة 

باسندوة يوجه  بصرف 12 مليون ريال تكاليف عالج وزير اإلدارة المحلية

القيادي في الثورة الشبابية خالد المداني: من يريد اخالء الساحات بالقوة  سيسقط

مبالغ سنوية مقابل الكفالة، وسجون تمتهن  الكرامة، ويقبع فيها أكثر من 30 ألف معتقل! 

ــدت الـــعـــاصـــمـــة صــنــعــاء  ــ ــه شــ
ومــحــافــظــة صــعــدة وحــجــة  وذمـــار 
مسيرات   والــضــالــع  وعــمــران  واب  
المنصرم   االسبوع  حاشدة   ثورية 
انقاذ  حكومة  بتشكيل  للمطالبة 
والنزاهة  الكفاءات  تعتمد  وطني 
تحقيق  نحو  وتسعى  اعضائها  فــي 
دهاليز  عــن  بعيدا  الــثــورة  اهـــداف 
وجابت  الضيقة  الحزبية  المصالح 
المحافظة  فــي  الــثــوريــة  الــجــمــوع 
من  عدد  رافعة  الشوارع  من  عدد 
اكدت  التي  والشعارات  الهتافات 
ــوار وســمــو  ــثـ عــلــى نــبــل مــطــلــب الـ
خروجهم  إن  الــثــوار:  وقــال  غايتهم 
عن  البحث  في  استمرارهم  يؤكد 
والتقاسم  الفساد  استباحه  وطــن 

والمحاصصة.
الثورية   الــمــســيــرات  عــن  وصـــدر 
للرئيس  منه  نسخة  سلمت  بــيــان  
صنعاء    مسيرة  طــريــق   عــن  هـــادي 

في مسارهم  الثوار  استمرار  ان  نوه 
األمور  تخرج  ال  "حتى  جاء  الثوري 
ــار مـــا تبقى  ــه ــن الــســيــطــرة وي عـــن 
مــن شكل الــنــظــام وصـــورة الــدولــة 
الشعور  مــن  وانــطــاقــا  المتهالكة، 
بالمسؤولية تجاه هذا الوطن العزيز 
ان خروج  البيان  وأضاف   " والغالي 
"على  للتأكيد  يأتي كذلك  الحشود 
الــمــضــي فــي الــثــورة والــعــمــل على 
السير قدما في العمل الثوري حتى 
وتتحقق  محنته  مــن  البلد  يخرج 

أهداف الثورة المباركة".
ــان الــمــســيــرة على  ــي كــمــا أكـــد ب
ــاذ وطني  ــق إن بــحــكــومــة  الــمــطــالــبــة 

ــا مــع  ــحــركــه ــــي ت ــــاءم ف ــت ــ ت
بديل  التي ال  الثورة  أهداف 
ــا إلـــى أنـــه "ال  ــت عــنــهــا " الف
يشهد  أن  البلد  لهذه  يمكن 
ــنــاءه  االســتــقــرار ويــنــعــم أب
والخير  والطمأنينة  باألمن 

في  المعتصمين  الجرحى  وكيل  قــال 
أحمد  الــنــائــب  ــوزراء  ــ الـ مجلس  ســاحــة 
سيف حاشد، إن ضابطاً قيادياً في اللواء 
بفض  عليا  توجيهات  هــنــاك  أن  أبلغه 

االعتصام بالقوة.
ــه مـــن هــذا  ــغــراب وأبـــــدى حــاشــد اســت
ــــى تــعــرض بعض  الــتــصــعــيــد، وأشـــــار إل

الجرحى  مع  المتضامنين  من  الشباب 
الذين  العسكر  قبل  من  اعــتــداءات  إلــى 
وجـــهـــوا الـــســـاح أيـــضـــاً عــلــى الــدكــتــور 

عبدالمعين األصبحي.
وأضـــاف هــددنــا أحــد الــضــبــاط قــائــًا: 
ــى الـــصـــبـــاح لفض  "لـــديـــكـــم مــهــلــة حــت
هنا  مــن  فسنخرجكم  لــم  مــا  االعــتــصــام 

ــكــم".  مــســحــوبــيــن عــلــى أيــديــكــم وأرجــل
ــود طـــوق أمــنــي  مــشــيــراً إلـــى وجــ
أمنية  وتعزيزات  االعتصام  حــول 
ــراد الــلــواء  ــ لــلــمــكــان، مــع قــيــام أف
بمنع الدخول إلى ساحة االعتصام 
مــتــوقــعــاً أن يــتــم فــض االعــتــصــام 
الــلــيــلــة )لــيــلــة الـــبـــارحـــة(، مــؤكــدا 

طرق  الــســعــوديــة  السلطات  تتبع 
ــنــة ضد  ــب كــثــيــرة ومــشــي ــيـ ــالـ وأسـ
اعتقالهم،  أثناء  اليمنيين  المغتربين 
السعودية  السلطات  تــزج  أن  فقبل 
زنازينها  في  اليمنيين  بالمغتربين 

فيها  يعملون  التي  المحات  تداهم 
وتعبث  ومنازلهم  سكنهم  وأمــاكــن 
بعد  تتركها  ان   قــبــل  بمحتوياتها 
اعتقالهم مفتوحة معرضة محتوياتها 
تقارير  بحسب   و  والنهب  للسرقة 

السعودية   السلطات  فــان  اخــبــاريــة 
ان   ــك دون  إلـــى  ذل مــا تعمد  دائــمــا 
أي مجال  اليمنيين  للمغتربين  تترك 
عند اعتقالهم لتأمين ممتلكاتهم كما 
عن  بالدفاع  حتى  لهم  تسمح  ال  انها 

ــال الـــقـــيـــادي فـــي الـــثـــورة  ــ ق
إن  الــمــدانــي:  خالد  الشبابية 
إخــاء  على  ستقدم  جهة  أي 
كما  ستسقط  التغيير  ســاحــة  
تكن  لم   إن  صالح،  علي  سقط 
مشرف  وأشــار  أكبر.  عاقبتها 
ائتاف  شباب الصمود إلى ان 
وعي الناس ازداد وان إصرارهم 
الــثــورة  ــداف  أهــ تحقيق  عــلــى 

أكبر وأضاف أن من يريد إخاء 
سينتهي  ــقــوة،  ــال ب الــســاحــات 

بنفسه إلى ماال يتوقع.
قرار  إن  إلى  المداني  ولفت 
ــاء ســـاحـــة الــتــغــيــيــر كــان  ــ اخـ
ــمــبــادرة  ال أن  مــتــوقــعــاً، رغـــم 
الساحات  إن  تقول  الخليجية 
لها وضعها الخاص، وإذا أرادوا 
خــال  مــن  فسيكون  إخــاءهــا 

بالقوة،  إخــاؤهــا  أمــا  ــحــوار،  ال
نشأة  عند  ذلــك  جــربــوا  فإنهم 
األولـــى،  أيامها  فــي  الــســاحــات 

ولم يتمكنوا، 
وعن الجدوى من بقاء 
هذه  ظل  في  الساحات 
المداني  قــال  الــظــروف، 
الساحات  “لشباب  أن 
إسقاط  هو  واحــداً  هدفاً 

ــا يسمى  وجـــه رئــيــس حــكــومــة م
بــاســنــدوة،  بــالــوفــاق  محمد ســالــم 
وزير المالية ، بصرف مبلغ )40000( 
)يعادل 12 مليون ريال يمني(  يورو 
كنفقات  المحلية  اإلدارة  لــوزيــر 
ــاً لــوثــيــقــة رســمــيــة  ــقـ ــة، وفـ عــاجــي
تدوالتها صحف ومواقع  يمنية  و 
لجانب  الوثيقة   جانب كشف  إلى 
تأتي  فإنها   ، العام  المال  إهدار  من 
في حين يعتصم جرحى  الثورة أمام 
رئاسة الوزراء منذ أسبوع احتجاجاً 
طيلة  لهم  الحكومة  إهــمــال  على 

مخصصات  صــرف  وعــدم  العامين 
عاجهم.

والمؤسسة  الحكومة  وتجاهلت 
التابعة لإلصاح، أكثر من 11 جريحاً 
أمر  بليغة حيث  بإصابات  مصابين 
بصرف  الوجيه  صخر  المالية  وزيــر 
ما يزيد عن ملياري ريال من خزينة 
"وفـــاء"  مؤسسة  لمصلحة  الــدولــة 
الــخــيــريــة الــمــحــســوبــة عــلــى حــزب 
ــدورهــا  ــدأت ب ــ اإلصـــــاح، والـــتـــي ب
الخميس الفائت صرف مبالغ مالية 
الشهداء  ألسر  العامة  الخزينة  من 

والمعاقين، قائلة إن ما بدأت صرفه 
 248 و  مليارين  مبلغ  من  جــزء  هو 
من  تسلمتها  ــاالً  ريـ  380 و  مليونا 

وزارة المالية.
من  مبلغ  تسليم  ان   ــى  إل يــشــار 
ــام لــجــمــعــيــة حــزبــيــة،  ــعـ ــال الـ ــمـ الـ
مخالف للقانون ول قرارات مجلس 
ــذي كــان قــد أنشأ لجنة  ال الـــوزراء 
لها  وخــول  الــثــورة،  بجرحى  خاصة 
للجرحى  المخصصة  المبالغ  صرف 
في موازنة الدولة والتي تفوق ثاثة 

مليارات ريال.

حذرت من الوضع الراهن وأكدت على االستمرار في المسار الثوري

فيما تتجاهل  حكومته معاناة جرحى الثورة

فيما حكومة المبادرة تقر إخالء ساحات التغيير 

مغتربو اليمن في  السعودية  
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بين تهميش حكومة "النفاق" لجرحى الثورة، ومحاولتها إخالء الساحة..

شباب الصمود: من يريد إخالء الساحات بالقوة، سينتهي بنفسه إلى ماال يتوقع
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لعبة )ضد ومع ( الثورة !

جرحى الثورة.. من معاناتكم يولد الثائرون

ثورة  الوجيه كنائب برلماني قبل  لفارق بين مواقف وأداء صخر 
الشباب السلمية، وبين مواقفه وأدائه كوزير للمالية بعد الثورة، ال 
يبدو فارقا يخصه، وكذلك التغير الذي حدث في أدائه بين مرحلتين 
وموقعين، ال يبدو تغيراً يخصه. إنه فارق بين مواقف وأجندة رجل 
وموقعين،  مرحلتين  بين  تغير  الــذي  األحمر  حميد  هو  ســواه  آخــر 
ليتغير األول في ظله وطبقا لتغيره، ويصبح ما هو عليه اليوم. فصخر 
يبدو نموذجا لما يمكن وصفه بالرجل الصفر في الحكومة اليمنية، 
في  يقف  نفوذ(  مركز  )أو  آخر  لرجل  منصبه كواجهة  يشغل  الــذي 

الظل، ويمثل الشاغل الفعلي للمنصب.
صعد صخر الوجيه إلى البرلمان، حيث قدم العديد من العروض 
ضد  وصراخه  المعارضة  فمواقفه  الكثيرين،  إعجاب  حــازت  التي 
ألنه  اإلعــجــاب،  يثير  كــان  البرلمان،  قبة  تحت  صالح  نظام  فساد 
للفقراء  االنتصار  اتــجــاه  فــي  يصب  كــان  لكثيرين  حينها  بــدا  كما 
ينحدر  الذي  النائب،  هذا  أن  غير  البلد.  هذا  أبناء  من  والبسطاء 
اليمنيين  نحن  ليسمعنا  يعارض ويصرخ  يكن  لم  بسيطة،  أسرة  من 
يعارض  بل كان  أجلنا،  من  يفعل  وال كان  وصوته،  مواقفه  البسطاء 
التي ينضوي في إطارها،  التحالف  ويصرخ ليسمعه األحمر وجبهة 
لكي يعرف األخير أن هذا من أجله، وهذا 
قضية  مع  لتعامله  بالنظر  يتعزز  احتمال 

جرحى الثورة.
دخـــل الــجــرحــى األســـبـــوع الــثــانــي من 
إضرابهم عن الطعام للضغط عليه للتراجع 
تكاليف  الـــرافـــض العــتــمــاد  مــوقــفــه  عــن 
للدهشة  مــثــيــر  مــوقــف  ــو  وهـ عــاجــهــم، 
واالستغراب. فلدى الجرحى حكم قضائي 
الحكومة  تتكفل  أن  بــضــرورة  قضى  بــات 

بعاجهم في الخارج، لكن الوجيه يضع نفسه فوق القضاء والقانون، 
ويرفض تنفيذ الحكم. وقد توفي أحد الجرحى في تعز منذ يومين 
جراء التأخر في عاجه، وهناك آخرون تتدهور حالتهم الصحية يوما 
بعد يوم، وقد يتبعونه. إال أن هذا لم يغير من موقف الرجل الذي 

يصر على إغاق أذنيه أمام أصوات الجرحى وهم يحتضرون.
ما  إذا  متأكداً  لست  جبان"،  قلب  من  أقسى  قلب  هناك  "ليس 
كانت هذه المقولة للكاتب األمريكي أرثر ميللر، لكني متأكد أنها 
تنطبق كليا على صخر الوجيه. فهذا الرجل الذي كان يرتدي قناع 
دفاعه  دعوى  تحت  صالح  لنظام  معارضته  في  الشجاع  البرلماني 
عن "حقوق اليمنيين"، يمتنع اليوم بشدة عن دفع حقوق مجموعة 
بسيطة من جرحى الثورة تتألف من 11 جريحا، ضاربا عرض الحائط 
القلب  قاسي  إنسان  من  ما  بالدفع.  له  الملزمة  القضاء  بأحكام 
القضية  هــذه  أمــام  يتخذ  أن  يمكن  واحــدة  إحساس  وقية  يمتلك 
من  وما  جبان،  ميتا كقلب  قلبا  يمتلك  يكن  لم  ما  الوجيه،  موقف 
الضعفاء  الناس  مطالب  ضد  متعنتا  موقفا  يتخذ  أن  يمكنه  جبان 
أية  لم يكن ظهره مستندا لجدار يظنه سيحميه من  وحقوقهم، ما 
أيديهم كقفاز  يعمل في  الذين  األقوياء  مساءلة وعقاب، جدار من 

سميك لسرقة حقوق الضعفاء.
حزب  من  يتألف  الوزير،  هذا  إليه  يستند  الــذي  األقوياء  جــدار 
مؤيدو  األكــاذيــب.  من  مجموعة  إلى  باإلضافة  وحلفائه،  اإلصــاح 
يرون فيه رجل دولة محترماً، وفي موقفه  الوجيه من اإلصاحيين 
العامة  الميزانية  في  بند  هناك  ليس  أنه  باعتبار  بالقانون،  التزاما 
للدولة يسمح له بصرف تكاليف عاج الجرحى منه. كذب. فهناك 
بند في الميزانية مخصص لعاج الجرحى، وقيمته 3 مليارات ريال، 
هذا  توفر  على  استندت  الوجيه  رفضها  التي  القضائية  واألحكام 

البند، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى، يكذب كل من يبرر موقفه بمبرر كهذا. فالوجيه 
صرف ويصرف مئات المايين والمليارات لمراكز قوى ومؤسسات 
والقبلي  والديني  السياسي  للجدار  تنتمي  غير رسمية وشخصيات 
للشيخ  صرفه  الــذي  ريــال  المليار  مبلغ  هــل  إلــيــه.  يستند  الــذي 
جامعة  في  مسجد  لبناء  ــوزارة،  ال توليه  فور  الزنداني  عبدالمجيد 

اإليمان، كان ضمن بنود الميزانية؟ سيجادلك أحد المدافعين عنه، 
عبدالله  علي  قبل  من  معتمدا  ألنه كان  المبلغ  صرف  هو  ويقول: 
صالح! أليس هذا مدعاة لعدم صرفه، السيما وأنهم يعتبرون كل ما 

يأتي من "المخلوع عفاش" غير مشروع؟
لنضع هذا جانبا! هناك فضيحة حدثت للتو في ظل إضراب جرحى 
الثورة، كان "رجل الدولة" هذا بالذات بطلها. في حين رفض تنفيذ 
أحكام القضاء التي قضت بصرف حوالى 330 ألف دوالر و940 ألف 
قام  تقاضي،  ومصاريف  المضربين  للجرحى  عاج  ريال، كتكاليف 
بصرف أكثر من ملياري ريال من المليارات ال3 المخصصة للجرحى 
فعاليات  الخميس  دشنت  التي  ــاء"  "وفـ لجمعية  الميزانية،  فــي 
"مواساة أسر الشهداء والمعاقين"، متجاهلة الجرحى الذين كان قد 
الوزراء.  أمام رئاسة  الطعام  أيام وهم مضربون عن  مضى عليهم 5 
وقد تمت عملية الصرف بدون معرفة الحكومة، وبمخالفات صارخة 

للقانون، وأثارت أزمة ال تزال قائمة.
"وفاء" هي جمعية إصاحية خاصة حديثة التأسيس، ويقال إنها ال 
تزال بدون ترخيص، وقد صرف هذا المبلغ الضخم لها لكي تتولى 
لجنة  هناك  أن  حين  في  والجرحى،  الشهداء  على  بنظرها  توزيعه 
حكومية مشكلة لتولي المهمة! صرف أي مبالغ من أي بند من بنود 
الميزانية ألية مؤسسة خاصة، يمثل مخالفة صارخة يحاسب عليها 
القانون، إنها سرقة واضحة ألموال الجرحى والمال العام، إنه فساد 
باالستقالة،  لوح  الــذي  الصحة  وزيــر  اعتراض  هذا  أثــار  لقد  سافر. 
وواجه وزير المالية اآلمر بصرف 100 مليون ريال للجنة الحكومية، 
تقريرها  في  "األولــى"  أوردت  ما  بحسب  لها،  الترضية  من  نوع  في 

السبت!
الوجيه ال يمت لرجل الدولة المحترم والملتزم بالقوانين وبنود 
الميزانية بصلة. وهذا النائب الذي عرف بصراخه ضد فساد وزارة 
أن  بعد  رادع  با حياء وال  الفساد  يمارس  بات  الثورة،  قبل  المالية 

تولى الوزارة.
عاج  تكاليف  بصرف  الخاصة  القضاء  أحكام  تنفيذ  رفضه  بين 
الثورة غير اإلصاحيين، وقيامه بصرف  11 جريحا من جرحى  قرابة 
اإلصــاح،  وجرحى  بشهداء  المهتمة  "وفــاء"  لجمعية  ريــال  ملياري 

سوى  يشكل  ال  وهذا  صورهما،  أوضح  في  والفساد  الوقاحة  تتجلى 
الخبر السيئ فقط. أما الخبر األسوأ فهو أن الوجيه يتصرف بأريحية 
في  مؤيدوه  يفعل  وكذلك  حق،  على  وكأنه  الحالتين،  في  عجيبة 

الدفاع عنه! كيف يمكن فهم هذا؟
عن  يكف  يكن  لــم  لرجل  التحول  هــذا  مــن  الكثيرون  يستغرب 
الصراخ في وجه الفساد، أن يتوقف. يتحدثون عن رجل بوجهين كما 
العبسي عن "وجهين لرجل واحد".  الزميل محمد عبده  كتب مرة 

لكن مشكلة هذا الرجل ومشكلتنا معه تبدو لي أكبر بكثير.
وجه  في  ويصرخ  صالح  نظام  يعارض  الوجيه  صخر  يكن  لم 
للفساد  ومناهضا  للنظام  معارضا  موقفا  يتبنى  فساده ألنه كان 
يتبنيان  كانا  عموما  واإلصـــاح  األحمر  حميد  ألن  بل  بالفعل، 
أيديهم أن تطيش في  هذا الموقف مرحليا حين لم يكن بوسع 
الصحفة وتعيث بالخزينة العامة فسادا. فقد ركز الوجيه جهوده 
أحد  الملف كان  هذا  ألن  والنفط،  الغاز  في  الفساد  ملف  على 
محاور الخاف بين الرئيس السابق علي عبدالله صالح وحميد 
األحمر، وأحد أسباب ارتفاع نبرة معارضة األخير لألول، اعتبارا 
من العام 2005. ومنذ 2009، أصبح الوجيه نائب رئيس اللجنة 

التحضيرية للحوار الوطني، التي أسسها األحمر.
لهذا، ال غرابة أن نشاهد هذا الرجل، الذي قدم نفسه لسنوات في 
البرلمان بوصفه األعلى صوتا في وجه فساد وزارة المالية، يتحول إلى 
الوزارة، ويعمل  توليه سدة هذه  األكثر فسادا بمجرد  الوزير  صورة 
كقفاز سميك في يد حميد األحمر وحلفائه في نهب الخزينة العامة. 

لكن، هل يشعر الرجل بالتحول الجذري الذي حدث في صورته؟
موقعه  من  الفساد  يمارس  سابقا  للفساد  المناهض  النائب 
أو حياء، وبصوت عاٍل. على األرجح  تردد  اليوم بدون  الــوزاري 
أنه ال يشعر بالتحول الذي حدث في مواقفه وصورته، ألن هذا 
التحول لم يكن تحوله هو، وألن تلك المواقف لم تكن مواقفه هو، 
للفساد في  الوجيه لم يكن نفسه كنائب برلماني مناهض  وألن 
األمس، وهو ليس نفسه اليوم كوزير مالية فاسد. صخر الوجيه 
غير موجود في الواقع، صخر الوجيه ليس شخصا، بل أمر آخر. 

إنه صفر )مع احترامنا للصفر طبعا(.

بين مجموعة  نحن عالقون 
ــات الــتــي تــديــر  ــن ــكــائ مـــن ال
ضد  ــق  ــري ..ف انــتــقــام  معركة 
ــورة وفـــريـــق مـــع الــثــورة  ــثـ الـ
اليمن  ضد  الفريقين  ..وكــا 
الشخصية  مصالحهما  ومــع 
أفعالة  كــل  يلقى  ..وكــاهــمــا 
بمستقبلنا  المضره  المشينة 
ــيــن عــلــى شــمــاعــة  كــمــواطــن
متوافقان   ) الثور  ومــع  )ضــد 
وصدق  نبل  استهداف  على 
ــاب ( الــعــفــوي الــذي  ــشــب )ال

ناصر الثورة الجل اليمن .
ــعــيــش  ــد ال ــ ــري ــ ــا ي ــمـ ــاهـ كـ
كمنتصر ..او مهزوم يريد ان 
ستسبب  هزيمته  أن  يثبت 

ضياع اليمن !!...
بعض  :أن  مــثــا  ســتــاحــظ 
الشعبي  للمؤتمر  المنتمين  
..يعيشون  وحــلــفــاؤه  ــعــام  ال
و)تستاهلوا   ) )المحانكه  على 

يــا ثـــوار ( !!!..وكـــذلـــك بعض 
المنتمين  للمشترك وشركائه 
ــة  ــق ــطــري يــــــــردون بــنــفــس ال
ــا بــاطــجــه !!(  ..)انــتــهــيــتــوا ي
)تستاهلوا أحنا اليوم الدوله(.
أخطاء  ..بتصيد  المشترك 
وزراء المؤتمر ويقوم بالتبرير 
المشترك  ــوزراء  ــ ل والتلميع 
ــورة (..والــمــؤتــمــر   ــث )بــإســم ال
يــقــوم بــنــفــس الـــــدور ولــكــن 
ــة ..فـــهـــو  بـــطـــريـــقـــة عــكــســي
ــوزراء  ال بأخطاء  ورزائـــه  يلمع 
ــى الـــثـــورة  الــمــحــســوبــيــن عــل
....وكـــل هــذا ليس من أجل 
الــوطــن والــمــواطــن ..بـــل من 
وحسابات   ) )المحانكه  اجل 

النصر والهزيمة فقط ..
ــذا اإلســتــغــال  ــم كــل هـ ــ ورغ
انهم  إال  الطرفين  مــن  لــلــثــورة 
ــراح  مــتــفــقــيــن عـــلـــى تـــــرك جــ
الــبــســطــاء كــمــاهــي ..جـــــراح 

..جـــراح  عــام  الــمــواطــن بشكل 
الــفــســاد .... الــثــورة ..جــــراح 

والجراح كثيره ...
الوطن  هذا  كرامة  ضد  توافق 

وضد مصالحه ومستقبله !
هــم  الـــمـــشـــتـــرك  وزراء  لـــكـــن 
الثوار  جــراح  عن  اكثر  المعنيين 
ــدون ثـــيـــاب الـــثـــورة  ــ ــرت ــ النـــهـــم ي
متناسين ان جراح البسطاء كانت 

سبب النعيم الذي هم فيه.
.).جراح البسطاء طبعا قبل 

الثورة وبعدها (....
التي  وارواحـــهـــم  جــراحــهــم 
ــيــاب  ــى ث ــ حـــولـــهـــا هــــــؤالء إلـ
يــلــبــســونــهــا لــســتــر فــســادهــم 
شرعية  انحرافاتهم  ..لتكون 
ــورة وتــضــحــيــات  ــ ــث ــ بـــإســـم ال
...ليصبحوا  البسطاء  شبابها 
خرج  الذي  الوجع  في  شركاء 
شباب اليمن بسببه في ثورة 
الثورة  ..)كما كانوا أيضا قبل 

شركاء مع نظام صالح في كل 
ما قام به (.

متى يكبر الهم ؟؟ متى يصبح 
لـــهـــؤالء هــــدف كــبــيــر ..مــتــى 
هذا  بناء  في  دور  لهم  يصبح 
بأمور  يهتمون  ؟...متى  البلد 
أحزبهم التي تعاني الكثير من 
في  لحظه  في كل  المشكات 

ظل التغيرات الكبيره ..
اليوم  الهم  يصبح  ال  لماذا 
ــاد رؤيــــــة وطــنــيــة  ــجــ ــ ــو إي ــ ه
مــشــتــركــه تـــواجـــه تــحــديــات 

المستقبل ؟
أصل لنتيجة وهي: ال عاقة 
ــمــبــاديء الـــثـــورة واهــدافــهــا  ل
ومستقبله  ــن  ــوطـ الـ وعـــشـــق 
ــروب الــطــرفــيــن  ــحـ ــل بـ ــضـ االفـ
التي تدار من اجل مصالحهما 
الضيقه من أول يوم بدأت فيه 
من  بسطاء  مواطنين  جــهــود 

اجل تغيير الواقع المرير ..

تلك  قــداســة  أستغلوا  لقد 
المباديء لتبرير أفعالهم ....
لتستمر فوضى 33سنه بنفس 
..وانــقــســام  القديم  الــتــوافــق 
لــصــوص األمـــس بــيــن الــثــورة 
وضدها لم يكن سوى ليستمر 

بؤس هذا الوطن .
كمواطنين  أمــامــنــا  ولــيــس 
شباب وشيوخ نساء وأطفال، 
سوى أن نتكتل ضد كل هذا 
لليمن  ننتصر  وان  الــعــبــث 

حتى يتغير الغد.

• عــنــدمــا وقـــف الــشــاعــر مــنــيــف الــزبــيــري 
يشعل  بشجاعة  الثورة  جرحى  مع  المتضامن 
الــنــار فــي جــســده فــي ســاحــة االعــتــصــام أمــام 
مــجــلــس الـــــــوزراء احــتــجــاجــا عــلــى تــصــرفــات 
الشبابية  الــثــورة  جــرحــى  مــع  الــوفــاق  حكومة 
وعدد  وزرائــهــا  ونصف  رئيسها  أوصلت  التي 
كراسي  إلــى  موجتها  والراكبين  مؤيديها  من 
الحكم وخزائن الدولة والحكومة يرفلون بنعيم 
السلطة وصولجانها كان يدرك تماماَ كما يدرك 
الكثيرون معه أن الحكمة اليمانية غابت منذ 
تيبست  اليمن  ارض  على  يعيشون  ومن  زمن 
ضمائرهم وتحجرت قلوبهم منذ ان استسلمت 
لحاجاتها  األبــي  الشعب  هــذا  ونخب  قيادات 
البيولوجية في العيش والتمتع بفتات السلطان 
ومسخت أدميتها ومرغت في الوحل بتكريمها 
ومزمرين  مطبلين  جوقة  إلى  فتحولت  اإللهي 
ومداحين وصناع طغاة مهمتهم في الحياة ملء 
كروشهم وجيوبهم وأرصدتهم بالمال المنهوب 
الحكم  الشعب وتمتعهم بصولجان  ثروات  من 
والجاه برضاهم باالقتراب من مجالس السلطان 

الوثيرة والعامرة بالمال والمتع.
• عندما أشعل الشاعر منيف الزبيري النار 
جرحى  يعانيه  ما  على  احتجاجا  جسده  في 
وقياداتها  الدولة  يعري  كان  الشبابية  الثورة 
والحكومة ووزرائها وأعوانهم واليمن وأحزابها 
ومثقفيها ومنظماتها المدنية وعسكرها وينزع 
من الجميع ما تدثروا به من الزيف والبهتان 
ساسة  أن  حولنا  من  وللعالم  للجميع  ليقول 
اليمن وحكامها ومثقفيها وأحزابها بهيلمانهم 
وصولجانهم فاقدي اإلحساس يعيشون بقلوب 
الثورة  جرحى  تركوا  متبلدة  وضمائر  متحجرة 
بل  جراحهم  من  الــمــرارات  يعانون  الشبابية 
بها  ليتاجر  الجرحى  معاناة  استغل  بعضهم 
أرباحه والبعض األخر حول معاناة  ويزيد من 
جــرحــى الـــثـــورة إلـــى مــكــايــدات ومــنــاكــفــات 
من  السلطة  إلــى كراسي  وصــل  فمن  سياسية 
لجرحى  تنكر  من  أول  وساحاتها  الثورة  خال 
لعابهم  وأسال  المغريات  فقد خدرتهم  الثورة 
مسحة  محياهم  على  وبـــدت  الحكم  نعيم 
النكران  التعالي وبرزت في تصرفاتهم صفات 

والجحود لمن كانوا سبباً في تحقيق أحامهم 
والجرحى  الشهداء   " السلطة  إلــى  بالوصول 

والمعتقلين من الشباب".
• إلــى ســراق الــثــورات والــثــروات وأعوانهم 
مراحل  مختلف  فــي  الفتات  وراء  الاهثون 
النضال والثورات اليمنية وإن تغيرت األسماء 
تصرفاتهم  تفضحهم  جميعا  فهم  ــقــاب  واألل
يستفيد  الــم  العيون  تخطئهم  وال  واعمالهم 
من خزي  بمن سبقكم  مما حل  منكم  الجدد 
وعار وهوان فلم تنفعهم اموالهم وال ما زوروه 
وانتفاضات  ثورات  فقامت ضدهم  تاريخ  من 
مشردين  أو  معذبين  فعاشوا  جزائهم  نالوا  أو 
جمعوه  ما  برغم  منسيين  ماتوا  أو  منبوذين 
من ثروات مسروقة فلم تستطيع إن تصنع لهم 
مجداً حتى أولئك الذين انتفعوا بهم نبذوهم 
ماتوا  أو  معزلين  اذالء  فعاشوا  عنهم  وتخلوا 
ميتة منسيين أو قتلوا انتقاما وعدال عن جرائم 

قتل ارتكبوها.
والمعتقلين  وجرحاها  الثورة  شباب  إلى   •
الويات  وتجرعتم  عانيتم  مهما  والمعذبين: 

والصعاب ومات من مات منكم فأنتم األعلون 
وأفئدته  وعــقــول  قلوب  فــي  الــخــالــدون  أنتم 
إلى  ووصل  ظهوركم  على  تسلق  ومن  شعبكم 
كراسي السلطة وصولجان الحكم يرفل بنعيمها 
فلن يكون مصيرهم أقل مما القاه من سبقهم 
اليوم فاقت  وبأسرع مما يتوقعون فالشعوب 
أساليب  معها كل  تنفع  تعد  ولم  غفوتها  من 
ومناصب  بمال  والرشوة  والترغيب  التخدير 
أول  سيكونون  الذين  النفوس  ضعفاء  مع  إال 
جديدة  شبابية  ثــورة  أقــرب  في  المتساقطين 
وأحـــزاب  سياسية  لنخب  سحقاً  فسحقاً.. 

وقــادة  مدني  مجتمع  ومنظمات  ومثقفون 
ــاة جــرحــى  ــر فــيــهــم مــعــان ــؤث عــســكــريــون لـــم ت
البعض  ويستخدمها  استخدمها  بــل  الــثــورة 
تحية  ألــف  وألــف  والمناكفات  للمماحكات 
للمتضامنين مع جرحى الثورة وفي مقدمتهم 
النائب الثائر أحمد سيف حاشد والناشطات 
جرحى  معاناة  فمن  المناضات.  النساء  من 
الثورة الشبابية وأنين المعتقلين وبكاء أمهات 
وآباء وأخوان وأخوات وأهل وأصدقاء الشهداء 
جديدة  ثــورة  اليمن  وشابات  شباب  سيصنع 

وثورات. والله غالب على أمره.

عارف الدوش

ِصفر الوجيه

نبيل سبيع 

كمال شرف
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مسيرات ثورية

مغتربو اليمن
القيادي في الثورة

نظام المبادرة

وأن  بالتغيير،  يقوم  أن  المحافظ  "على   
يدرك أن النظام السابق انتهى، وأنه ال مكان 
فيلسوف  الثورة"..  للخرافة عدى  البلد  في 
الفقيه  األول  ومهندسها  والـــثـــورة،  األمـــة 

العامة المهندس: عبدالله صعتر.
ــوم،  ــي مــنــذ الــجــمــعــة الــمــاضــيــة حــتــى ال
سكانها  فكل  أبيها،  بكرة  عن  تتصعتر  وتعز 
"الباحط"  الــحــاد:  العطاس  بنزلة  مصابون 
أي  )ب(،  الفئة  من  والشرغة  )أ(  الفئة  من 
البلدي  الصعتر،  استنشاقهم  جــراء  ثــوري، 
في  الصعتر"  "باحط  إن  ويقال  الُمسبس، 
ــة بــتــعــز، وصـــل إلـــى ســكــان  ــحــري ســاحــة ال
ونقيل  "اإلبـــل"  بنقيل  مــر  فقد  العاصمة، 
ديار  إلــى  وصــل  حتى  و"يسلح"،  "ُســمــارة"، 
بقية  اجتياحه  لــيــعــاود  واســتــقــر  الستين، 
البرنامج  وبحسب  األخرى،  اليمنية  المدن 
الحجر"،  في  الصغر كالنقش  في  "الصعترة 
وقد  إال  القادمة  الجمعة  تأتي  لــن  بحيث 
الصعترية"،  "الجنة  أفواجاً:  اليمنيون  دخل 
ويعتقد أنها مكتظة بحور العين، ولكن عبر 
المزاد الثوري "الزحف" وميزان "كلما زدنا 

شهيداَ".
عطوس  جمعة  على  الحالمة  سكان  أفاق 
حارقة، فظهر كل مواطن يحمل أنفاً محمرة 
ــا  ــدوراً مــســعــولــة، ورؤوســ ــ ومــتــورمــة، وصــ
"رجــشــة"  ـــ  ب مصحوبة  دوخـــة  و  مــرجــوجــة 
ــفــقــري والــقــفــص  بــالــمــفــاصــل والــعــمــود ال
الصدري إثر هبوب الباحط العطوسي الذي 

لم يكتشف له عاج حتى اآلن.
ما الذي حل بك ياتعز؟ ما إن تخرجي من 
داء الصعتر السابق حتى يدخلوك في صعترة 
أبدية، حتى ال يستقيم لك حال سوي.. هل 

اليمن  أصابت  التي  الصعترية  القدرية  هي 
بتعز، بداء الحمى والعطاس المزمن؟

يقال عن هذا النوع من الصعتر "المؤسلم 
فوائده  يــؤدي  ال  الــثــورة"،  بتولقة  والمشقر 
كمسكن  البشرية  تعرفها  التي  الطبيعية 
البلغم،  ــراج  ــ وإخـ والـــصـــدر،  الــحــلــق  آلالم 
اليمن  ففي  العاجية،  فوائد  من  والعديد 
بمفعول  ويــأتــي  خــاص،  نــوع  مــن  صعترتنا 
اإلنــســان  ويكبد  البلغم،  فيزيد  عكسي: 
عن  ناهيكم  والتوازن،  التنفس  يفقد  حتى 
الوقشة والسعال الديكي، ورياح الفالج، بل 
وبدأت تظهر أعراض الحصبة مع زغللة في 
العيون، إنه العطاس الثوري الحاد الذي لم 
تنتصر  :"اآلبــاء  يتوقف منذ صبيحة جمعة 

للشهداء".
الصعتر؟  أيها  واهلها  بتعز  فعلت  ــاذا  م
ومن  ُجمعة؟  غمضة  فــي  صعترتهم  كيف 
الصغار  للصعاترة  الجارف  السيل  سيوقف 
اليمن  وبكل  بتعز  يعبثون  الذين  والكبار 
خرابا ودمارا؟ من سيوقف هجمات اغتيال 
السينما  ودار  والتحف  والــتــمــدن،  العقل 
من سيوقف  والرقصة؟  واألغنية  والمسرح، 

نحر المشاقر على مشانق "الهبة الثورية"؟
يكون  ال  وحــتــى  بحياتنا،  يعبثون  إنــهــم 
بالحشود  يلتحق  ال  حــر  وفـــرد  إنــســان  منا 
باسم  يصعتروننا  فتارة  الصعتري،  والقطيع 
وأخريات  الجرحى،  باسم  وأخرى  الشهداء، 
الثوري..  والتصعيد  مستمرة،  الثورة  باسم 
الشباب  ــورة  ثـ أصــبــتــم  كــيــف  يكفيكم  أال 
بالسكتة الصعترية.. وكيف حولتهم الربيع 
أول  نــازف، موحش،  حــارق  بري  إلى صعتر 
منهم  تبقى  ومن  الشباب،  أولئك  ضحاياه 

يتضورون جوعاً ومهانة عند رئاسة الوزراء.. 
جراء  وأطرافهم  أعضائهم  تيبست  شباب 
سيعالجون  الثوري؟  الناري  الصعتر  اندالق 
أعضائهم، وسيحاكمون كل صعتر  وستزهر 
لــعــب عــلــى أحــامــهــم واقــتــطــفــهــا، وأودى 

بحياتهم نحو الهاك..
هاهي تعز وعدن والحديدة وصنعاء وكل 
المنظم،  القصف  تحت  تتهندس  اليمن 
هندسة صعترية تريد أن تستبدل المشاقر 
مــضــادة  مــشــاقــر  كــونــهــا  "الـــفـــح"،  بالصعتر 
هائل،  شوقي  محافظها  هو  مثلما  للثورة، 
تصلي  ال  التي  الصلفة/الكافرة  المشاقر  إنها 
إنها  والتغيير،  الحرية  ساحات  في  الجمعة 

مشاقر المخلوع العفاشي!
الجمعة،  يــوم  ومنذ  تعز،  سكان  إن  قيل 
طالعين أفواجا إلى قلعة القاهرة، لوقف آثار 
العدوان الصعتري المبرمج "الباحط" ويقال 
ينشد  بهم  التحق  الشبزي  سالم  إن شاعرنا 
األشعار، ويتلو أذكار التوراة، وتآزرت معهم 
ــآذن األشــرفــيــة، وعبد الــهــادي الــســودي،  م
ــوان...  وصــاحــب الــخــطــوة، وأحــمــد بــن عــل
الكل خرج يناجي الله رفقاً بالمدن وانسانها 

وتمدنها..
اليمن  لنجاة  مدد،  علوان  ابن  يا  مدد  فـ: 
من العطاس المدمي.. مدد لوقف الرجشة 

والرجة الثورية..
السلمية  الــمــقــاومــة  مــن  بــالــمــزيــد  مـــدد 
إليقاف باحط الصعتر البري الحار والناشف.

ما قبل األخير
صعتر  بأي  مدنا  عن  الصعاترة  أيها  كفوا 
وقوته  وحجمة،  وشكلة  لــونــه،  كــان  مهما 

الثورية، وإساميته من عدمه.. تعز واليمن 
مركب  صعتري  إســام  إلــى  بحاجة  ليستا 
بأضاف الخيل والبيداء لصحراء محمد بن 
عبد الوهاب.. فرسولنا محمد بن عبدالله، 

وكافة رسل العالمين..
صعتر،  من  أكثر  تحتمل  ال  اليوم  يمننا 
واألمية،  بالتخلف  خلقة"  "مصعترة  فهي 
والفقر، واالنفات األمني، والقوى الظامية 
لون  ســيــادة  بــاســم  تقاتل  الــتــي  المتنفذة 

صعتري واحد يختزل لكل التنوع فيها.
صعترك  تنفش  أن  المهندس  أيها  فبطل 
تعز،  محافظ  فليس  عيوننا،  فــي  وتنفخه 
التحفيظ،  مــدارس  عويلة  من  سكانها  وال 
الغليظ  األستاذ  حضرة  في  علينا  يجب  إذ 
نتنفس كما  أيدينا، وال  و"الزؤيب" أن نضم 
الصف  فــي  الرياضيات  أســتــاذ  يفعل  كــان 

األول..

ومختتم
يقول  أن  نسي  علوان،  بن  أحمد  إن  قيل 
لكم، حذار من القحط الثوري، وانتبهوا على 
مشاقر تعز.. رياح الصعترة ستهلك الرنجي 
والــشــذاب..  واألثـــان  واألزاب  والــريــحــان 
إذا لم تنتبهوا  المدن  سيصعترون تعز وكل 
تــرحــل،  بـــأن  للمشاقر  وسيهتفون  لــذلــك، 
وسيصنعون جمع "النصر للزربة" ، "محناب 
الشهيد"، وجمعة الزحف بـ "يا دموع عيني 

شني".
نكتة زفة العطس الثوري:

"ال مكان في البلد للخرافة بعد الثورة"
هاتشششششششششششي..

كيف تشوفووووووووووووووا؟

ويتمتع بالسيادة الكاملة واالستقرار في اتخاذ 
واألزمات  العقبات  تجاوز  على  والقدرة  القرار 
ما لم يستمد قوته من قوة هذه الثورة والثوار 
الشرفاء الذين اختاروا التضحية ألجل وطنهم، 
غير  أعينهم  نصب  األهـــداف  هــذه  ووضــعــوا 
مقاصدهم  سبيل  فــي  يواجهونه  بما  عابئين 

النبيلة والشريفة ".
 ونوه البيان إلى "إن البدء في هذا الخيار هو 
بداية الحل لما يعانيه البلد من أزمات وهموم 
وخدمته  الوطن  إنقاذ  في  الرغبة  تصبح  حتى 
هي الهم والهدف وليس التحاصص والتقاسم 
والجيش  والوظيفة  الــعــام  الــمــال  واســتــغــال 
تلك  أو  الجهة  هــذه  لصالح  الباد  ومــقــدرات 
الراهن  الوضع  هو  وكما  اليوم  الحال  هو  كما 
الجميع  يقف  لم  ما  بكارثة كبيرة  ينذر  الذي 
أمام مسؤولياتهم الوطنية والتاريخية وينظروا 
النابعة من  المحقة  الثوار  بحكمة في مطالب 
لهذه  وحبهم  ووطنهم  أمتهم  على  حرصهم 

األمة وهذا الوطن".

لنكره   .. ــثــورة  ال جــرحــى  يعالجون  ال 
سنعاقب كل  لنا:  يقولوا  الثورة.. كانهم 

من سيثور.

ــزال في  ــ عــلــى كـــل شـــاب وشـــابـــة ال ي
أن  والغضب  الثورة  من  شيء  صدره/ها 
يخرج لنصرة المشرفين على الموت من 
الطعام  والمضربين عن  الجرحى  رفاقهم 

امام مجلس الوزراء.
جميعا  يــجــعــلــنــا  ــا  ــن ــرجــت وف صــمــتــنــا 
في  ترتكب  التي  الجريمة  في  مشاركين 

حقهم كل لحظة وكل مطلع نهار.

جرحى الثورة رحلة الموت البطيئ

الرحلة  بهذه  الموت  لهم  يريدون  هل 
كما  البعض  يقول  كما  تفاصيلها  التي 

يلي :
المستشفى  إلى  التنظيمية  اللجنة  من 
الميداني إلى مستشفى جامعة العلوم إلى 
فرع االصاح بالجامعة إلى مؤسسة وفا إلى 
وزارة الصحة إلى المستشفى الحكومي إلى 
المستشفى االخواني إلى رئاسة الوزراء إلى 
اللجنة الوزارية فردا فردا وزارة التربية ثم 
وزارة الصحة إلى ....... إلى .....الى ..... 

الموت والقدر الله
بصراحة هذه رحلة طويلة من المتابعة 
والــمــراجــعــة مــن مــرفــق إلـــى مــرفــق من 
بعد  وتــقــريــر  مستشفى  ــى  إل مستشفى 
تقرير وغالبا ما تنتهي بالموت البالعاج 
لها  سلمت  الــتــي  المؤسسة  ان  ــن  واظـ
وفــاه)مــوت(  مؤسسة  اسمها  المليارات 

ال وفاء
وشــفــاكــم الــلــه ايــهــا الــجــرحــى االحـــرار 

والثوار المظلومين

استمرار االستفزازات بحق المعتصمين، وقال: 
أية  نعطي  ال  أعصابنا كي  ضبط  نحاول  "نحن 
الرابع  للواء  التابعين  للعسكر  مبرر  أو  فرصة 

مدرع وضباطهم لاعتداء علينا".
وأبدى حاشد قلقه من وجود هواجس انتحار 
لدى بعض الجرحى في حال تم فض اعتصامهم 

بالقوة.
مسيرة  الــثــاثــاء  صباح  انطلقت  ذلــك،  إلــى 
إلى  بالحديدة  الشعب  حديقة  من  احتجاجية 
الوزراء بالمحافظة، وذلك  مقر اجتماع مجلس 
الطعام  عــن  المضربين  الجرحى  مــع  تضامناً 
مبنى  ــام  أمـ معهم  المتضامنين  والــنــشــطــاء 
المشاركون في  بالعاصمة، وعبر  الوزراء  رئاسة 
لموقف  وإدانــتــهــم  احتجاجهم  عــن  المسيرة 

الحكومة من قضية عاج جرحى الثورة.
ــمــشــاركــون فــي رســالــة نــصــيــة إلــى  ــال ال ــ وق
المفترض  من  إنه كان  ــوزراء،  ال مجلس  رئيس 
مهام  أولى  تكون  أن  وأخاقي  وطني  كواجب 
حكومة الوفاق هي رعاية الجرحى ومعالجتهم، 
الرعاية  في  بحقهم  استخفافكم  "بلغ  وأضافوا: 

والوطنية  الثورية  القيم  تقرها  التي  والعاج 
ــى حــد اضــطــرهــم لــرفــع دعــوى  واإلنــســانــيــة، إل
قضائية عليكم، وكان الحكم لصالحهم، وملزما 
متهمين  الــخــارج".  في  عاجهم  بضرورة  لكم 
قرار  تنفيذ  وعدم  والتلكؤ  باالحتيال  الحكومة 
لعاج  المالي  المخصص  وإخضاع  المحكمة، 
مؤكدين  واالبتزاز،  الحزبية  للمتاجرة  الجرحى 
المشروعة  وقضيتهم  الجرحى  مع  تضامنهم 
"حــتــى يــنــالــوا كــافــة حــقــوقــهــم"، حــســب نص 

الرسالة.

أنفسهم جراء التهم التي تنسب بصور كيدية 
إلى الكثير منهم وفق التقارير ما يجعل الكثير 
الكثير من  يفقدون  اليمنيين  المغتربين  من 
ممتلكاتهم ومدخراتهم المالية التي عادة ما 
يكونوها أو يجمعونها منذ سنوات فيما تضيع 

في  ساعة مداهمة.
ان   السعودية  عــادوا  من  مواطنون   وقــال 
أساليب التعامل معهم تتعدد بعد الزج بهم 
في المعتقات  والسجون السعودية  حيث 
يتعرضون للتقييد والصعق بالكهرباء والمياه 
المئات  وحشر  المستمر  والصفع  ــبــاردة  ال
تتوالد  أماكن وغرف ضيقة منتنة  منهم في 
فيها األمراض في ظل نقص التهوية وانعدام 
األمــر  لهم  تقدمه  الــذي  والــشــراب  الطعام 
الذي ينتهي بالعديد منهم إلى أن يفقد عقله 
ويتحول إلى مختل عقلي يتم معه نقلهم في 
لترميهم  الحدودية  المنافذ  إلــى  حافات 
اآلخر  البعض  فيما  ترحيلهم  بهدف  هناك 
السجون  غياهب  في  يظلون  المعتقلين  من 
تهم  دون  ولــســنــوات  السعودية  والــزنــازيــن 

ودون إحاالتهم إلى  النيابة.
الدفاع  منظمة  السياق كشفت  نفس  وفي 
صدر  تقرير  فــي  اليمنيين  المغتربين  عــن 
على  يفرضون  السعوديين  الكفاء  أن  عنها 
مقابل  سنوية  مبالغ  اليمنيين  المغتربين 
يبحثون  اليمنيين  العمال  ويتركون  الكفالة 
عن أعمال في أي مكان، حتى يتم اعتقالهم، 
باعتقال  السعودية  السلطات  تقوم  أن  دون 
اليمنيين  العمال  يستدرجون  الذين  الكفاء 
أن  باهظة، دون  مالية  بمبالغ  السعودية  إلى 
يوفروا لهم أي عمل رغم أن القانون السعودي 
يقضي بتغريم المؤسسات التي تضبط ولديها 

عمال أجانب على غير كفالتها.

وأشار التقرير أن الكفاء يقومون  بابتزاز 
السماح  اليمنيين لدفع مبالغ مالية مقابل 
بالعمل  لهم  السماح  ومقابل  بالتنقل  لهم 
أبـــدى أي عــامــل تــذمــره مــن االبــتــزاز   وإذا 
تصل  وربما  عنه  باإلباغ  يقوم  الكفيل  فإن 
لليمنيين  تلفيقها  يتم  الــتــي  االتــهــامــات 
اتهامهم   إلى  الكفاء  المبلغ عنهم من قبل 
يزج  الـــذي  األمـــر  بــالــمــخــدرات  بالمتاجرة 
فيها  ويقبعون  السجون  في  منهم  بالكثير 
يــجــدوا من  لــســنــوات دون أي ذنــب ولــم 
يتابع قضاياهم من قبل الدولة وال من قبل 

السفارة والقنصلية.
لمنظمة  إحصائية  ان   إلى  التقرير  ولفت 
اكــدت  اليمنيين  المغتربين  عــن  ــاع  ــدف ال
السجون  في  اليمنيين  المعتقلين  عــدد  أن 
بعضهم  معتقل،  ألف   30 يتجاوز  السعودية 
معتقلون منذ عقود وغالبيتهم معتقلون دون 
محاكمة  فيما صدرت أحكام تقضي باإلفراج 

عن بعضهم  ومع هذا ال زالوا معتقلين .
يعتقلون  اليمنيين  إن  إلى   التقرير  وأشــار 
حشر  يتم  حيث  إنسانية  غير  ظـــروف  فــي 
ضيقة،  غــرف  فــي  السجناء  مــن  الــعــشــرات 
ويحرمون من الطعام والماء، ومن أي معاملة 

إنسانية أو أي حقوق قانونية.
الحاالت  توثيق عدد من  تم  أنه   إلى  الفتا 
الحمامات  التي تم فيها اعتقال يمنيين في 
ففي واحدة من تلك الحاالت تم اعتقال أكثر 
من 20 شخصا في حمام واحد وعندما كانوا 
أحد  على  السجن  حارس  رد  بالماء  يطالبون 

بقوله: سأسقيكم بوالً!!
ونوه التقرير إلى أن وزارة المغتربين كانت 
للمحاماة  مركز  مع  سابق  وقــت  في  اتفقت 
اليمنيين في  للنظر في قضايا  السعودية  في 
لم  المركز  هــذا  أن  غير  السعودية  السجون 
يلتفت إلى أي قضية  مشيرا إلى أن السفارة 
اليمنية في الرياض لم تتفاعل مع الموضوع  
المغتربين  عــن  الــدفــاع  منظمة  إن  وقـــال 
اليمنيين قدمت طلبا إلى السفارة السعودية 
في  اليمنيين  المعتقلين  ــارة  ــزي ل بصنعاء 
السجون السعودية لكن الخارجية السعودية 
رفضت الطلب بحجة  إنها ال تتعامل إال مع 

الجهات الرسمية.
مؤكداً أن السلطات السعودية تمارس على 
اليمنيين )سياسة التطفيش( ولذا فإنها تقوم 
بطاقة  فــرســوم  عليهم  كبيرة  رســوم  بفرض 
إلى  ريــال  ألفي  من  ارتفعت  “فــيــزا«  العمل 

ألــف ريال  إلــى 15  ريــال بل وصلت  9 آالف 
سعودي  كما ارتفعت رسوم اإلقامة ورسوم 

الضمان الصحي.
السعودية  السلطات  أن  التقرير  أكد  كما 
حريصة على أن يستفيد االقتصاد السعودي 
يستفيد  أن  دون  الــيــمــنــيــة  الــعــمــالــة  مـــن 
من  اليمني  االقتصاد  أو  اليمني  المغترب 

المغتربين بأي حال من األحوال..

أهــداف  وتحقيق  الفاسد  المشترك  النظام 
سنخلي  تحقيقهما  وعند   " وأضــاف  الــثــورة، 

الساحات بأنفسنا« .
هذا ويرفض  عدد من شباب الثورة  بساحة 
التغيير بالعاصمة بصنعاء قرار اخاء الساحة  
ان   إلــى  الفتين  الــمــبــادرة  حكومة  قبل  مــن 
تتحقق  لم  الشعبية  الشبابية  الثورة  أهداف 
الحراك  في   االستمرار  ضــرورة  مايحتم  بعد، 

الثوري 
أسر  مجلس  رئيس  أكــد  قريب   سياق  في 
اليمن  في  والشعبية  الشبابية  الثورة  شهداء 
ضحايا  عــدد  أن  دوام  ناجي  محمد  الشيخ 
إلى أن مدينة  الثورة يزيد على،1335 مشيراً 
ــمــدن الــتــي قدمت  ــصــدرت قــائــمــة ال تــعــز ت

شهداء تليها صنعاء ثم عمران .
مع  الحكومة  تعاطي  طريقة  دوام  وانتقد 
مطالب أسر الشهداء، مشيراً إلى أن الحكومة 
ألسرهم،  ريال كمواساة  مليون  مبلغ  قدمت 
امتيازات  األسر  هذه  منح  بوعودها  تف  ولم 
وتقديم  التوظيف  فــي  األولــويــة  قبيل  مــن 
ــدد تأكيد  خــدمــات الــرعــايــة الــصــحــيــة، وجـ
تصميم أسر ضحايا الثورة الشبابية والشعبية 
المتعلقة  المطالب  تصعيد  في  قدماً  المضي 
نظامه  اركــان  و  صالح  عن  الحصانة  بإسقاط 
للمحاكمة،  نظامه  وأركــان  وتقديمه  الفاسد 
معتبراً أن ذلك يحتاج إلى دعم دولي وموقف 
 . الــقــضــاء  أمـــام  تقديمه  فــي  يسهم  مساند 
وأشار إلى أن أسر ضحايا الثورة تعاني أوضاعاً 
القيام  الحكومة  يلزم  مــا  صعبة،  معيشية 
بواجبها في إعالة هذه األسر وتقديم الرعاية 
المجلس  أعــداد  عن  وكشف  لها،  اإلنسانية 
رؤية خاصة ستقدم للحكومة تتعلق بتحسين 
األوضاع المعيشية ألسر الشهداء عبر منحها 

امتيازات محددة .

تتمات

هاشم شرف الدين

محمد محمد المقالح

القاضي ساري العجيلي

متى نصحوا؟
نعاني منها كعرب وكمسلمين  التي  المشاكل  من أخطر 
أهل  مــن  الحقيقيون  ــا  أعــداؤن هــم  مــن  نفهم  لــم  عندما 
الكتاب، وعلى رأسهم اليوم أمريكا وإسرائيل، عندما غاب 
القرآن  خال  من  عليهم  نتعرف  ولم  هم،  من  أذهاننا  من 

الكريم.
ما  أنهم  حــاســدون،  أنهم  أعــداء،  أنهم  هــذه:  نسينا  لما 
أنهم  بالحقد علينا،  مليئة  قلوبهم  أن  أي خير،  لنا  يودون 
حريصون على إذاللنا، أنهم يريدون أن نضل السبيل وغيرها 
مما نبهنا الله عليها في القرآن الكريم بالنسبة لهم نسيناها 
كلها فما الذي جر علينا من وباٍل نسياُننا لهذا؟ تجمع لنا 
الشقاء والضال على أيدي هؤالء؛ ضربونا اقتصاديا وثقافيا 
وحطمونا وزرعوا الفتن والمشاكل بين أوساطنا وحولونا إلى 
سوق كبيرة لمنتجاتهم وأخيرا دخلوا بلداننا كمستعمرين 
والكثير مرحبون بهم؛ ألننا نسينا من هم، والعجيب أيضاً 
تتجلى األحداث إلى درجة عالية جداً من الوضوح من خال 
ما تقوم به أمريكا من أعمال عدوانية على شعوبنا وثرواتنا 

وما  وأعراضنا  ومقدساتنا 
زال البعض يلهثون وراءهم 
ويعتزون  عنهم  ويدافعون 
بهم ويتسابقون إلى توليهم 
ويـــعـــتـــبـــرونـــهـــم أصـــدقـــاء 
ويــــدخــــلــــون مـــعـــهـــم فــي 
تستهدف  كثيرة  مــواثــيــق 
ضـــرب شــعــوبــهــم!!.فــمــتــى 

نصحوا؟؟.

متى نصحوا؟!

يحيى قاسم أبو عواضة

أروى عثمانصعترت تعز
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وزراء  مجلس  أمام  واعتصامهم  الطعام  عن  اضرابهم  اليمنية  الثورة  جرحى  يواصل 
الجمعة لحاالت إغماء وسط  الوفاق منذ نحو أسبوع. وتعرض خمسة منهم  حكومة 
تضامن ناشطين حقوقيين مع قضيتهم، التي سبق وأن صدر بشأنها حكماً قضائياً  في 
نوفمبر الماضي يلزم الحكومة بسرعة توفير الرعاية الصحية للجرحى ومعالجتهم في 
الخارج بحسب طبيعة اإلصابة لكل منهم حسب التقارير الطبية، إال إن شيئاً من ذلك 
الذي  الوقت  في  الحكم،  منطوق  صدور  منذ  الشهرين  يقارب  ما  مرور  رغم  يتم  لم 

أعلنت مصادر صحفية عن وفاة أحد الجرحى في تعز قبل يومين.
و إذ يواصل الجرحى اعتصامهم وإضرابهم، إإل إن استجابة الحكومة تبقى محدودة، 

رغم ثورية رئيسها ونصف حكومته على األقل!
المضربين  الجرحى  بعض  على  مضى  بحوزتهم،  التي  الطبية  التقارير  بحسب   "
إال  لم يحصل بعضهم  الفترة،  قرابة عامين منذ تعرضهم لإلصابات. وطوال هذه 
لبعض  جراحية  عمليات  أجريت  بينما  أولية  جراحية  وتدخات  إسعافات  على 
في  النجاح  لها  يكتب  لم  انه  إال  وتبرعات-  نفقات شخصية  على  معظمها  آخر- 
أحايين أو لم يتمكنوا من استكمال المراحل العاجية في أحايين أخرى، ما نتج 
العظام  بجراحة  الحاالت  غالبية  وتتعلق  منهم.  للعديد  متعددة  عنه مضاعفات 
في  المحلية  المستشفيات  أهلية  لضعف  نظراً  الخارج  إلى  السفر  وتستدعي 

استقبال هذه الحاالت".
باستكمال  تعهدت  التي  الحكومة  أن  موضحاً  منشور،  صحفي  تقرير  يقول  هكذا 
الوزارية  اللجنة  أن  إال  وألمانيا،  كوبا  إلى  وقت  أقرب  في  الجرحى  سفر  إجراءات 

المختصة بمتابعة األمر لم تنجز المطلوب منها حتى اليوم.
الجرحى وعشرات المتضامنين معهم أدوا صاة الجمعة أمام مقر الحكومة، ويتداعى 
ناشطون لمسيرة تضامن معهم اليوم األحد، فيما الحكومة واألحزاب المشاركة فيها 

مشغولة بمناكفات سياسية ال تمت لروح الثورة الشعبية بصلة.
و يشتكي الجرحى من التمييز في معاملتهم من قبل الحكومة ومؤسسة وفاء المعنية برعاية 
الجرحى وأسر الشهداء، ما اضطر الكثير منهم إلى السفر للعاج على نفقته الشخصية أو 
بتعاون جهات ليست الحكومة من بينها، األمر الذي دفع البعض للمطالبة بالتحقيق مع 

من أطلق عليها " وكاالت المتاجرة بالجرحى "، في إشارة إلى مؤسسة وفاء وغيرها.
تجاهل  وسط  يوماً،  عشرين  نحو  منذ  مماثًا  اعتصاماً  تشهد  األخرى  هي  تعز  مدينة 
السلطة المحلية والمحافظ المنتمي إلى حزب الرئيس السابق، ما جعل بعض الثوار 

يجدد المطالبة بإلغاء قانون الحصانة ، الذي ال يراعي حقوق الشهداء والجرحى.
على أن قضية الجرحى كانت حاضرة من قبل على رأس أجندة حكومة الوفاق وأحزاب 
وتركيا  وقطر  السعودية  بتطوع  تفيد  أخباراً كثيرة  وسمعنا  وقرأنا  تحديداً،  المشترك 
وغدا  مكانها،  تراوح  ظلت  القضية  أن  إال  اليمنية،  الثورة  جرحى  لمعالجة  وإيران، 
التعامل مع قضية كهذه بنوع من اإلهمال والامباالة  هو السائد، وربما وصل األمر 

إلى التشكيك في هذه الحالة أو تلك.
قد  اآلن  إلى  فإنها  وتعللت،  ماطلت  أو  الجرحى  لمطالب  الحكومة  استجابت  وسواء 
وإن  بسهولة،  تندمل  لن  جديدة  جراحاً  بالجراح،  المثخن  الثورة  جسد  إلى  أضافت 

توافرت لها أفضل اإلمكانيات في الداخل أو الخارج.
لقد خرج الشباب الثائر بحثا عن الكرامة التي افتقدوها في ظل النظام السابق، ولم 

بأرواحهم ودمائهم في سبيل االنتصار لوطن  يبخلوا 
ما كانوا يظنون أن حكامه الذين وصلوا إلى السلطة 
بهذا  يكونوا  أن  يمكن  الشبابية،  الثورة  بفضل  اليوم 

المستوى من االنحطاط.
وبحسبة بسيطة لو أن وزراء الحكومة تعففوا قليًا 
من عمليات الفساد التي نشر القليل منها – وما 
مئات  معالجة  باإلمكان  لكان   – أعظم  خفي كان 
الجرحى دون حاجة ألي دعم خارجي، ولكن يبدو 
التي  نفسها  الحكومة  هي  للعاج  يحتاج  من  أن 
الثوري  المتغير  للتعامل مع  أنها غير مهيأة  ثبت 
ابتلعه  وإن  حتى  الحلول،  بأنصاف  يقبل  ال  الذي 

البعض على مضض.

الوية  الجيش عموما ومن  إذا ظلت وحدات من 
التي  الجهة  هي  خصوصا  مدرع  األولى  الفرقة 
العاصمة  شوارع  في  السلمية  المسيرات  تواجه 
ضد  حقيقية  مجزرة  ترتكب  أن  اخشى  فإنني 
المدنيين في أي وقت وفي أي مسيرة سلمية قد 
الوحدات  هذه  وسيطرة  انتشار  نطاق  في  تخرج 
العاصمة صنعاء وفي غيرها  في حواري وشوارع 
من المدن اليمنية المحتلة بالجيش والمسلحين. 
في  الماضي(   األحد   ( أمس  عصر  شاهدته  ما 
والمضربين  الثورة  جرحى  مع  التضامن  مسيرة 
عن الطعام أمام رئاسة الوزراء كان مؤشرا واضحا 
الجيش  من  جنود  تصدي  خطورة  على  وعمليا 
األمن  الشغب وعناصر  قوات مكافحة  -بدال من 
والشرطة- لمتظاهرين سلميين فضا عن خطورة 
بالمدنيين  المزدحمة  المناطق  هذه  في  بقائهم 
والكرامة  االمن  في  وحقوقهم  الناس  حياة  على 
صنعاء  العاصمة  واستقرار  امن  وعلى  االنسانية 

عموما وبقية اليمن .
رصاص  واطاق  العنف  لممارسة  عالية  جاهزية 
كثيف في كل اتجاه وبدون أي سبب أو احتكاك 
قبل  وحتى  المكان  من  المتظاهرين  منع  سوى 

اقترابهم اصا منه
مع  التعامل  على  قدرة  عدم  وبعده  هذا  وقبل 
وبين  بينهم  يحدث  قد  احتكاك  او  شجار  أي 
البيوت  سكان  وبين  بينهم  أو  المحتجين 
المجاورة  والشوارع  الحارات  من  والمارين 
اخرى من  ومناطق  ومذبح  االذاعة  في  لثكناتهم 

العاصمة
التفاهم  حاول  من  كل 
مع المشهرين أسلحتهم 
على  الجنود  من 
حتى  أو  المتظاهرين 
او  القائد  يسال عن  من 
المسئول عنهم للتفاهم 
مباشرة  يتعرض  معه 

للتهديد والتحذير من االقتراب أو الحديث هذا 
إذا لم يشهر في وجهه الساح ويطلق فوق رأسه 
الرصاص بكثافة او يضرب بأعقاب البنادق ودون 
الجنود وال من  رفاقه  يوقفه ال من  احد  ان يجد 

المتظاهرين...ويادفاع الله والهنجمه!
هذا بالطبع ما حدث لألسف عصر امس ) األحد(  

امام عيني على مدخل ساحة رئاسة الوزراء.
وزير  ويا  الوزراء  ويارئيس  الجمهورية  يارئيس 
الثكنات  تبقى  لماذا  هو  ويا  عالم  ويا  الدفاع 
في  والمسلحين  والضباط  والجنود  العسكرية 
وشوارعها  اسواقها  يجوبون  العاصمة  شوارع 
يوم  كل  ويحتكون  وحارتها  جامعتها  ويحتلون 
ويواجهون  والمارة  والمتسوقين  الطاب  مع 
والمصفحات  بالرصاص  السلميين  المتظاهرين 
وال  لها  اجابة  ال  اسئلة  ؟  الدوشكا  ورشاشات 

تفسير لعدم االجابة عليها.
السلميين  المتظاهرين  واجهوا  االقل  على 
بدال  الشغب  مكافحة  وقوات  الشرطة  بعناصر 
اللواء  قوات  قبل  مواجهتها كما حدث  من  من 
العديد  وفي  االذاعة  امام  المرابط  مدرع  الرابع 

من الحارات والشوارع المجاورة لها
مواجهة  على  مدربين  المسلحة  القوات  ابناء 
العدو من خارج الحدود وسبيلهم إلى ذلك هي 
على  مباشرة  الرصاص  واطاق  للقتال  الجاهزية 
اي غاز او معتد وهذا ما يطبقونه على المدنيين 
المتظاهرين  وعلى  يوم  كل  صنعاء  شوارع  في 
منهم سلميا ضد حكومة الوفاق او للتضامن مع 

جرحى الثورة تحديدا .

*فعله.......!
بالله عليكم ايش عاقة الجيش او الفرقة االولى 
اعمال  حتى  او  السلميين  المتظاهرين  بمواجهة 
..مش  !؟  صنعاء  العاصمة  شوارع  في  الشغب 

قالوا فيه شرطة! .
الثوار  يقمع  صالح  نظام  كان  الثورة  واثناء  قبل 

وقوات  المركزي  االمن  بقوات  والمحتجين 
مكافحة الشغب اما بعد الثورة فان نظام )محسن 
الجيش  بقوات  المحتجين  (يقمع  هادي   -
ووحدات اللواء الرابع مدرع وبمسلحين "قبائل" 

ومليشيات من انصار الثورة.
اليوم جرحى ومعوقي الثورة اليمنية والمضربين 
يتمنون  الوزراء  رئيس  امام  الطعام  عن  معهم 
من  عناصر  لهم  تنزل  ان  الثورية  حكومتهم  من 
لمواجهتهم  الشغب  مكافحة  وقوات  الشرطة 
...مش احسن يا حكومة "فضيحة" جرحى الثورة؟

*الرئيس والمشترك ......!
استدعاء احمد علي صالح وعلي محسن االحمر 
الواجهة من جديد واعادة تعيين اي منهما  إلى 
...في  كبير  او  صغير  موقع  او  منصب  اي  في 
تكريس  يعني  فيما  يعني  الدولة  في  او  الجيش 
من  والمجتمع  الجيش  داخل  والصراع  االنقسام 

ناحية وضرب العملية السياسية الهشة تماما
بالغة  اهانة  يمثل  وبعده  ذلك  وقبل  ايضا  وهو 
وللجيش  اوال  هادي  وللرئيس  الهيكلة  لقرارات 
ابنائه  وتضحيات  اليمني  وللشعب  ثانيا  اليمني 

في الثورة الشعبية السلمية ثالثا وعاشرا.
واضح  المشترك  من  بيان  صدور  عدم  ان  كما 
ويسرب كل  يشاع  ما  خطورة  من  يحذر  وصريح 
يوم وامكانية مثل هذه القرارات االجرامية على 
امن واستقرار الباد وعلى وحدة الجيش والدولة 
بان  للشك  مجاال  يدع  وبماال  يعني  والمجتمع 
الرئيس هادي  التي يعاني منها  الضغوط الجدية 
وحكومة الوفاق هي من المشترك وليس من أي 

طرف آخر.

  *تغريدة
الصحافة امانة ولكن حين يتعمد الصحفي تزوير 
كامك او ابعاده عن سياقه او تقويلك ما لم تقله 

تكون الصحافة خيانة.

ضبط  عن  األربعاء،  يوم  الداخلية  وزارة  أعلنت 
كمّية من األسلحة التركية على حاجز عسكري عند 

مدخل مدينة عدن. 
وقالت الداخلية اليمنية في بيان نشر على موقعها 
ضبطوا  العسكري  الحاجز  أفراد  إن  اإللكتروني، 
التركية الصنع، كانت على  كمية من المسّدسات 

متن سيارة قادمة من صنعاء.
وأوضح أن المسّدسات كانت مخبأة داخل "كرتون" 
من  تمّكنوا  األمن  أفراد  وأن  الصقة،  بمادة  مغّلف 
السيارات  تفتيش  بعملية  قيامهم  أثناء  اكتشافها 

المارة من أمام الحاجز العسكري.

وسبق للسلطات أن أعلنت عن ضبط شحنات من 
األسلحة التركية كانت في طريقها إلى داخل الباد 
على  ضبطها  تم  وأخرى  والمكا،  عدن  موانئ  عبر 

حاجز عسكري بمحافظتي الحديدة وعدن.
الجهات  عن  اليمنية  الحكومة  تكشف  ولم 
إلى  األسلحة  إدخال  محاوالت  عن  المسؤولية 
الباد، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية للكشف 
العسكريين  من  لقي عدد  الذي  الوقت  في  عنها 
الصوت  كاتمة  مسدسات  طريق  عن  مصرعهما 
السلطة  على  المتصارعين  النظام  ويتبادل طرفي 
االتهامات بشأن منفذي عمليات االغتياالت التي 

شهدتها عدد من المحافظات.
يشار إلى ان نافذين عسكريين وقبليين يمارسون 
دون  للحيلولة  الداخلية  وزارة  على  ضغوطات 
كشف من يقف خلف صفقات االسلحة التركية 
عن  كذلك  الحديث  إلى  ويجرونها  المريبة 
لتظليل  االيرانية  األسلحة  من  لكمية  ضبطها 
الرأي العام بحسب مراقبين كي يتسنى للجهات 
الحميمة  بالعاقة  المعروفة  والقبيلة  العسكرية 
مع السفارات الخارجية بما فيها التركية تمرير 
هذه الصفقات دون رّدات فعل تذكر من الشارع 

اليمني.

مخطط قديم أكل عليه الدهر وشرب ال ينطلي سوى على 
المتخلفين عقلياً أو المعقدين نفسياً ، قام الغرب بإنتاجه 
الشيطان  أن حقق  وبعد  سابقاً  السوفييت  مع  الصراع  في 
هذه  خال  من  السوفييت  مواجهة  في  أهدافه  األكبر 
قوالب  في  وتقديمها  وهيكلتها  بتطويرها  قام  المليشيات 
جديده مثل طالبان وتنظيم القاعدة وأنصار الشريعة وهم 
من نفس البؤرة السلفية التي تنتشر في العالم كله تحت 
مسميات مختلفة وأجنحة متنوعة:  جناح فكري وجناح 
ومدربة  وممولة  مسلحة  وكلها  سياسي  وجناح  دعوي 
باإلسام  والتشدق  التملق   ظاهرها  وسعودياً  أمريكياً 
الحشيش  وزراعة  والشذوذ   ) أيه  آي  السي   ( وباطنها 
أفغانستان  في  بالكيلوهات  تمتد  التي  والمخدرات 

ويتاجرون فيها لتمويل الدعوة.

هذه  له  التحضير  يتم  ما  لنطرح  منها  بد  ال  مقدمة  هذه 
المدرعة  والفرقة  األمريكية  السفارة  مطابخ  في  األيام 
المنحلة وحزب التجمع األمني لإلصاح ، إنه مخطط قذر 
ال  اقتتال  دوامة  في  اليمنية  الجمهورية  إدخال  منه  يراد 
الباد والعباد واالقتصاد  له وحروب عبثية وقودها  نهاية 
الذي  األمريكي  للمشروع  خدمة  هذا  كل  أصًا  المدمر، 
يريد تمزيق ما تبقى من النسيج اليمني ليتمكن االحتال 
ممانعة  أو  صعوبات  ودون  اليمن  على  نفوذه  بسط  من 
منطلق  ومن  الخطير  األمريكي  المشروع  لهذا  ومقاومة 
التدميرية  المخططات  كشف  في  االسهام  على  حرصي 
ما  أقدم  الجميع،   على  ضررها  سيعم  التي  الشيطانية 
حزب  أن  مفادها  مؤكدة  معلومات  من  عليه  حصلت 
السفير  إشراف  تحت  مدرع  األولى  والفرقة  اإلصاح 

يقومون بترتيب مجاميع مسلحة من األغبياء والمعقدين 
مقيت  مذهبي  عنوان  تحت  واالنتحاريين  والمتخلفين 
مختلفة  مناطق  في  بتوزيعهم  وسيقومون  إخواني  سلفي 
وفي  والقطعة  والجوف  وحجة  ومأرب  ودماج  معبر  منها 
بعض المحافظات الجنوبية لفتح جبهات قتال في مواجهة 
أنصار الله والحراك الجنوبي، وهناك سيناريوهات إعامية 
الحروب  وتغذية  الحرب  طبول  لقرع  راقي  إعداد  معدة 
المذهبية الشيطانية كما كانت أثناء الحروب السابقة في 
العام الماضي وتقديم أنصار الله والحراك على أنهم كفار 
التي  الماضية  النغمة  نفس  وإيرانيين،  ومجوس  وعماء 

تبعث على الغثيان والطرش.

الزالوا  اليمنيين  أن  تظن  الشيطانية  القوى  هذه  هل 
يعيشون بعقليات صيف أربعة وتسعين وأنهم سينطلقون 
إلى  كالقطعان  ويتحركون  الحمراء  الفتاوى  تأثير  تحت 
المسالخ المذهبية فيذبحون على الطريقة األمريكية، لقد 
انتهى زمن الفتاوى والمنابر والحناجر المنتفخة والضجيج 
وسقطت  وبهتاناً  زوراً  والسلف  الصحابة  على  والبكاء 

أنهم صحابة  يعرف  الشعب  وأصبح  وجوههم  االقنعة عن 
عليه  الله  صلى  الله  رسول  صحابة  وأن  األمريكي  السفير 
وآله وسلم أشرف وأنبل من أن تكون هذه القوى المذهبية 
امتداد لهم فلو كان الصحابة رضوان الله عليهم موجودين 
في هذا العصر ما ارتموا في أحضان السفارة األمريكية وسلو 

سيوفهم في وجوه المسلمين خدمة للمشروع األمريكي.

إن أبناء وشباب اليمن لن يخدعوا من جديد ويكونوا وقوداً 
والسعودية،  أمريكا  سوى  تخدم  ال  التي  الحروب  لهذه 

فالشعب اليمني لن يضحي 
بأمنه واستقراره واقتصاده 
فقد  االجتماعي   ونسيجه 
وأصبح  طوقه  عن  شب 
باتجاه  وسيتجه  ناضجاً 
والتعاون  والتفاهم  الحوار 
اإليجابي  والتعايش  والبناء 
ستثبته  ما  وهذا  المثمر، 

األيام القادمة إنشاء الله.

تصدي الجيش للمتظاهرين خطر ماحق !

ضبط شحنات من مسدسات كاتم الصوت التركية وسط كراتين مغلفة بمواد الصقة

في مطابخ السفارة األمريكية !!!

باسم  يتبرع  باسندوة   :2012 مارس 
لمصلحة  ريال  مليون  بـ50  الحكومة 

مؤسسة "وفاء" )إصاح(.

باسم  يتبرع  باسندوة   :2012 أبريل 
لمصحلة  ريال  10مايين  بـ  الحكومة 

جمعية الحكمة اليمانية )سلفية(.

يحول  الوجيه  صخر   :2012 أبريل 
ريال  و600  ألفا  و18  مليون   199 مبلغ 

لمصلحة جامعة اإليمان.

باسم  يتبرع  باسندوة   :2012 مايو 
لمؤسسة  ريال  مايين  بـ5  الحكومة 

"فجر األمل الخيرية" في تعز )إصاح(

باسم  يتبرع  باسندوة   :2012 يوليو 
لـ"الكلية  ريال  مليون  بـ20  الحكومة 
العليا للقرآن الكريم" )إصاح وسلفيون(

يناير 2013: صخر الوجيه يحول مبلغ 
مليارين و248 مليون ريال إلى حساب 

مؤسسة "وفاء" )إصاح(

ــــــــــــــــــــــ

وال  "اإلصاح"  نحسد  ال  وتعليقي: 
"السلفيين"، ولكن لنا الحق في سؤال: 
فيما  غائب  السخاء  هذا  كل  لماذا 
يتعلق بالجرحى المضربين عن الطعام؟ 
األرقام  هذه  تسموا  ال  أرجوكم  ثم 
"فسادا"، إنها شيء آخر: "نهب منظم" 
طريق"  "قطع  النهار"  وضح  في  "سرقة 

"سطو مسلح"..مثا، والله أعلم محمد عايش*

محمد المقالح

عبدالله صبري*

رئيس تحرير صوت الشورى أون الين 

*رئيس تحرير صحيفة األولى 

أبو مالك يوسف الفيشي

ثورة تجرح جرحاها !


