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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. 

جرحى الثورة يتهمون رئيس الوزراء ووزير المالية بمحاولة اغتيال حاشد

الملتقى العام للقوى الثورية وشباب الثورة المستقل  أسبوع ثوري وحراك دؤب

 الثورة ) الحدث، المراحل، االستمرارية( 

ندوة بساحة التغيير 

أمسية شعرية بمناسبة ذكرى 11 فبراير 

المحطوري  شرف المهنة والقانون العسكري يوجب إنزال عقوبة مغلظة على المباشرين لهذا العمل اإلجرامي واآلمرين به

الحديدة: غزوة تدك قرية "منظر" 

مصحوبًة بغطاٍء جوي كثيف

هاجمت أرتال  من قوات األمن والجيش 
ــرات  ــعــدد مـــن طــائ والـــدفـــاع مــصــحــوبــة ب
الهليكوبتر صباح األثنين األطراف الشمالية 
الحديدة, بحجة  بمدينة  "منظر"  قرية  من 

وقوعها ضمن أرض تابعه لحرم المطار..
إن  "المنتصف نت"  لـ  وقال شهود عيان 
عــشــرات األطــقــم حــاصــرت مــداخــل القرية 
توغلت  الوقت  نفس  وفي  ومنعت دخولها 
العشرات من أطقم الدفاع الجوي والشرطة 
العسكرية واألمن العام والنجدة إلى داخل 
استخدمت  التي  الجرافات  لحماية  القرية 
توزع  بينما  للقرية  الشمالية  األجزاء  لهدم 
عدٌد منها على الشريط الساحلي المحاذي 
الصيادين  بحجز  أفـــرادهـــا  وقـــام  للقرية 

العائدين من البحر..
نـــداء فــي صــبــاح التاسعة  هــذا وانــطــلــق 
بوجوب  القرية  اإلثنين في  جامع  يوم  من 
شمال  سكان  لنصرة  فيها  تبقى  من  خــروج 
اشتباكات  وقــوع  إلــى  أدى  ما  وهــو  منظر 

أدت إلى إصابة العشرات من بينهم أطفال 
من  لمنعهم  بالحجارة  الجنود  رشــق  أثناء 
ألســوار  المحاذية  منازلهم  وهــدم  التوغل 
التي  العيسي  أحمد  للمستثمر  تابعة  أرض 

قامت الجرافات بإزالتها..
"المنتصف نت" وأثناء محاولته الدخول 
للشرطة  تــابــعــة  أطــقــم  أن  إال  الــقــريــة  إلـــى 
القرية  إلى  الدخول  من  منعته  العسكرية 
الحواجز  يــتــجــاوز  الــمــراســل  ماجعل  وهــو 
الرملية  الكثبان  عبر  القرية  إلى  العسكرية 
نهار الهجوم وأثناء وصوله إلى تخوم شمال 
تحوم  المروحيات  من  عدداً  شاهد  القرية 

حلقات  فــي  منخفض  ارتــفــاع  على 
الجوية  القاعدة  مــن  تبدأ  دائــريــة 
المحاذية  العروض  بساحة  وتنتهي 
لشمال "منظر" رافقها إطالق كثيف 
للرصاص الحي على الكثبان الرملية 
التي تمترس خلفها األهالي في خط 
سعد  محمد  أسماه  أول كما  دفــاع 

حاشد  سيف  احمد  النائب  تعرض 
أسبوعين  منُذ  الطعام  عــن  المضرب 
ظهر اليوم لمحاولة اغتيال أمام رئاسة 

الوزراء بالعاصمة صنعاء.

المضربين  الجرحى  من  عــدداً  وقــال 
أنه  معهم  والمتضامنين  الطعام  عــن 
اليوم  الثانية عشر ظهر  الساعة  حوالي 
حاولت  12-2-3013م  الموافق  األربعاء 
الــمــركــزي  ــن  األمـ ــوات  قـ مــن  مجموعة 
بالجرحى  التحرش  الشغب  ومكافحة 
طلب  وعندما  الطعام  عن  المضربين 
النائب حاشد ضابط المجموعة للتفاهم 
النائب  بركل  الجنود  أحــد  أقــدم  معه 
انسحبا  ثم  اســتــفــزازه،  مــحــاوالً  بقدمه 
والنائب  الجرحى  ليفاجأ  بضع خطوات 
النائب  باتجاه  بسرعة  بعودتهم  حاشد 
طويلة"  لحية  "صاحب  أحدهم  ويسدد 
النائب مما  ضربات متتالية على رأس 
أرضــاً  وطُـــرح  الــوعــي  فقدانه  إلــى  أدى 
رغم  عليه  بــاالعــتــداء  الجنود  وأستمر 

اإلغماء.

حينما  ــهــم  أن الــمــتــضــامــنــيــن  وأكــــد 
حاولوا إنقاذ النائب قامت قوات األمن 
ومكافحة الشغب بإطالق قنبلة مسيلة 
ــط الــجــرحــى الــذيــن  ــى وسـ لــلــدمــوع إلـ
وبينما حمله مجموعة  إنقاذه  يحاولون 
اإلسعاف،  سيارة  إلى  المتضامنين  من 
محاولة  بمنعهم  األمـــن  قـــوات  قــامــت 

اختطافه ولم يتمكنوا من ذلك.

إلى  حاشد  النائب  إســعــاف  تــم  وقــد 
بالعاصمة  الــجــمــهــوري  المستشفى 
يزال  ومــا  إغماء  حالة  في  وهــو  صنعاء 
نزيف  نتيجة  الــمــركــزة  بالعناية  يــرقــد 

تعرض له.

التي  ــالم  اإلعـ لــوســائــل  تصريح  ــي  وف
زارته قال النائب حاشد في المستشفى 
التي  الــضــربــة  أثــنــاء  ــه  أن  " الجمهوري 

ــهــا فــقــدت تــوازنــي  تــعــرضــت ل
وسقطت على األرض وتم ضرب 
قنبلة غازية مكان سقوطي وكان 
القصد منها أن ال يقوم احد في 

إسعافي وال أدري بعدها".

ــة  ــل اإلصــاب ــب ــاف أنـــه "ق ــ وأضـ

شهدت المدن اليمنية السيما العاصمة 
ومسيرات جماهيرية  ثورياً  حراكاً  صنعاء 
ــســاحــات  حـــاشـــده عــمــت الـــشـــوارع وال
مطالبة  بإسقاط النظام ومحاكمته. وجاء 
هذا التصعيد تزامناً ما تمر به البالد في 
هذا الظرف الخانق فطالما تأمل المواطن 
زادت  انها  اال  طوياًل  الوفاق  حكومة  في 
بــه جرحى  يمر  مــا   , ومــع  تفاقم  الــوضــع 
الثورة المضربين عن الطعام أمام مجلس 
على  شهر  نصف  يقارب  ما  منذ  الـــوزراء 
التوالي والتي رفضت حكومة  المحاصصة  
بل   ، الــخــارج  فــي  وعــالجــهــم  تسفيرهم 
باالعتداءت  ذاك  من  ابعد  الى  وذهبت 
المستمر والمتكرر عليهم وعلى الناشطين 

الى  الجرح  واضافة  معهم،   المتضامنين 
الجراح ليبقى بعد ذلك خياراً واحد لدى 
شباب الثورة هو االنتفاضة والغضب ضد 
هذه الحكومة  الفعلية التي تسلقت على 
جرحى  مقدمتهم  وفــي  الشباب  اكتاف 

الثورة.
الساحات  فــي  الثائر  الشباب  ليتخذ 
تسيير مسيرات وتظاهرات كان اولها يوم 
الجمعة الماضية التي انطلقت من ساحة 
التغيير بصنعاء وجابت عدداً من شوارع 
الوزراء  مجلس  امام  الى  وصوالً  العاصمة 
  , اعتصامهم  فــي  الــجــرحــى  يقبع  حيث 
الملتقى  ونظمها  لها  دعى  التي  المسيرة 
ــعــام لــلــقــوى الــثــوريــة وشــبــاب الــثــورة  ال

المستقل  أعادت لألذهان االيام  النطالق 
التي  المسيرة  وتالحمها،  بزخمها  الثوري 
األمل  عادت  الثورة  جرحى  امامها  وقف 
مجدداً  لجرحى الثورة وهتف المشاركون 
البرلماني  النائب  ووقف  النظام  بأسقاط 
الثورة  جرحى  وكيل  حاشد  سيف  احمد 
الشاب على  فيها  التي حيا  ليلقي كلمته 

صمودهم وتضامنهم.
يـــوم االثــنــيــن  ومـــا أن صــــادف 
المنصرم الذكرى الثانية النطالقة 
السلمية  الشعبية  الشبابية  الثورة 
للقوى  الــعــام  الملتقى  كــان  فقد 
الثورية و شباب  الثورة المستقل  
ــع مــســيــرة ثــوريــه  عــلــى مـــوعـــداً م

الثانية  الـــذكـــرى  مــع  بــالــتــزامــن 

الشعبية  الشبابية  الثورة  النطالقة 

ــام صـــبـــاح االثــنــيــن  ــ الــســلــمــيــة اقـ

الماضي  بالعاصمة صنعاء الملتقى 

انقاذ  الثورية و جبهة  للقوى  العام 

الثورة  واقــع  تناولت  ــدوة  ن الــثــورة 

فــي مــحــاور ثــالثــة : الــحــدث، 

المراحل، االستمرارية.

ــي مـــرت بها  ــت الــمــراحــل ال

ثورة  النــدالع  الثانية  الذكرى  إحياء 
المستمرة  فبراير  مــن  عشر  الــحــادي 
التغيير  بساحة  الــثــورة  شباب  أحياء 
بصنعاء مساء االثنين الماضي  أمسية 

شعرية وإنشاديه.
العام  الملتقى  نظمها  التي  األمسية 
من  العديد  تضمنت  الــثــوريــة   للقوى 
القصائد الشعرية واألناشيد التي عبرت 

بخيار  الــثــوار  تمسك  عــن  مجملها  فــي 
الثورة حتى تتحقق كافة األهداف التي 
إسقاط  مقدمتها  وفي  أجلها  من  خرجوا 

النظام الفاسد الذي لم يسقط بعد.

) الجمعة: مسيرة الوفاء لجرحى الثورة، االثنين:  11 فبراير مسيرة الذكرى الثانية  النطالق الثورة الشبابية، األربعاء: مسيرة استكار االعتداء على جرحى الثورة (

أولى نتائج زيارة الحكومة إلى تهامة..

 المكتب اإلعالمي للسيد عبد الملك...ما تعرض له النائب أحمد سيف

          حاشد وعدد من المعتصمين يؤكد ضرورة إسقاط النظام الظالم

الحقوقية  المنظمات  من  عدد  دانــت 
ــيــات  ــفــعــال ــســيــاســيــة وال واألحــــــــزاب ال
تعرض  التي  االعــتــداءات  الجماهيرية, 
لــهــا الــجــرحــى الــمــضــربــيــن عــن الــطــعــام 
منذ  ــوزراء  ال مجلس  أمــام  والمعتصمون 
الحكومة  لمطالبة  أسبوعين,  من  أكثر 
المكتب  بعالجهم.  قضائي  حكم  بتنفيذ 
الحوثي   الــمــلــك   عبد  للسيد  اإلعــالمــي 

أدان االعتداء وجاء في بيان المكتب:
ــدة الـــعـــدوان  ــشـ ــن ونــســتــنــكــر بـ ــديـ نـ

مجلس  له عضو  تعرض  الــذي  اإلجــرامــي 
من  وعدد  حاشد  سيف  أحمد   / النواب 
ونعتبر  الــثــورة،  جرحى  من  المعتصمين 
ألبسط  مصادرة  الشنيعة  الجريمة  هذه 
اليمني،  للمواطن  والــحــريــات  الحقوق 
ــا يــســمــى بــحــكــومــة الــوفــاق  ونــحــمــل مـ
الــعــدوان  هــذا  عــن  الكاملة  المسئولية 
العاجل  بالتحقيق  ونــطــالــب  ــغــاشــم،  ال

والكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة.
   إن استمرار مسلسل قمع االعتصامات 

جميع  على  يحتم  السلمية  والمظاهرات 
أبناء الشعب اليمني االستمرار في الثورة 
النظام  إسقاط  حتى  السلمية  الشعبية 

الــظــالــم وأعـــوانـــه، وعــــدم الــقــبــول 
بالتسويات التي أثبت الواقع فشلها 
كونها أعادة إنتاج النظام ال أقل وال 
أكثر، وما ثار الشعب عليه من ظلم 

ونهب للثروات ما زال حتى اليوم.
الخطير  الحادث  هــذا  أن     كما 
زال  مــا  الظالم  النظام  أن  يكشف 

إدانات واسعة لالعتداء على الجرحى في ساحة مجلس الوزراء 
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>متابعات -المنتصف  نت - مجاهد القب

جرحى الثورة الشاهد على جرائم النظام السابق الباقي يفضحون النظام الحالي السابق

في 11 فبراير شباب الثورة:  نحيي الصمود األسطوري للجرحى الذين أرادت حكومة  المبادرة 
والمحاصصة اذاللهم وكسر ارادتهم الصلبة.. مؤكدين مجددا ) الشعب يريد إسقاط النظام( 
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العقال اليماني..

 تأمل

الصرخة هل هي شعار سياسي؟!!!!

 في مسيرة  الذكرى الثانية النطالق الثورة الشبابية انطلقت عصر األثنين 
العام  الملتقى  ثورية حاشدة  بدعوة من  التغيير بصنعاء مسيرة  من ساحة 
للقوى الثورية والشباب المستقل، الملفت في هذه المسيرة العبارات التي 
كتبت على اللوافت ، مختزلة ، معبرة ،  بعضها فيه من السخرية ، وال داعي 

للشرح فتأمل  أخي الثائر 
====

الثورة ليست موسما.... الثورة ثقافة
   ==============

الثورة قالت : نحن هنا
  ===================

 الثورة وجدت لتحمي الشعب.. ال لتبحث عن الحماية
  ===================

 استهداف الساحات + اهمال جرحى الثورة = نظام المبادرة
  ================

 حاميها حراميها
                                                          مع تحيات شباب الثورة

 ========================
11 فبراير  +18 مارس - ا2 مارس = ثورة ناجحة

  ==============
) األحمر ( بكل تدرجاته 0000 يرحل

===========
 دماء الشهداء وآالم الجرحى هي لسان حال الثورة

==========
استقاللكم ضمان نجاح ثورتكم  000 للمزيد من المعلومات يرجى 

زيارة ساحات الثورة
===========

 ثوار ) مصر( و) تونس ( يناشدون ثوار ) اليمن ( : استمروا في ثورتكم 
و إال 000 فستندمون

 ============
الثورة بيضاء000 واألحمر صبغة دموية 

 ============
11 فبراير  يوم التغيير الجذري واقتالع الفساد وكافة رموزه.

  ============
مبادرة الخليج األمريكية والثورة اليمنية ضدان ال يجتمعان

===========
مجموعة العشر : من أجل  لعب نظيف في  في مرمى واحد!!

  =====
إذا ما تراجع الشعب عن ثورته فلن يكون البديل إال0000 الذل 

والخنوع واالستعباد
  ==========

الحوار لن يكون بديال  عن الثورة 
===================

التي  االتهامات  من  الكثير  ومازلنا  سمعنا 
تطال أنصار الله والتي يأتي النزر اليسير منها 
نتيجة لقراءة خاطئة عنهم بينما الغالب يكون 
اإلصــرار  سبق  مــع  سياسية  تشويهية  لــدوافــع 

والترصد...
ــرهــم فـــي قــالــب  ــك مــحــاولــة تــصــوي ــ مـــن ذل
كثيرا  تختلف  ال  متطرفة  نزعة  ذات  عدواني 
بالقاعدة )في إشارة لعقلية قتل  عن ما يسمى 
وخصوصا  المسلمين  غير  األجانب  واختطاف 
الـــغـــرب واســـتـــهـــداف مــصــالــحــهــم ومــقــارهــم 
بالصرخة  ذلــك  على  مدللين  الــدبــلــومــاســيــة( 
التي  بعباراتها  كثيرا  يرددونها  ما  دائما  التي 
لتناقض  ونتيجة  عليها؛  متربعا  الموت  يبدو 
وبشكل  للترويج  يلجئون  الــواقــع  مــع  التهمة 
ما  يعنون  الله ال  أنصار  أن  ساذج وسطحي في 
يقولونه حقيقة وجل ما في األمر هو االستهالك 
الــســيــاســي واالســتــغــالل لــمــشــاعــر وعــواطــف 

الناس...
ذلك  عن  للحديث  دفعني  ما  الحقيقة  في 
ليس االتهام في حد ذاته بقدر تلك اإلجابة من 
قبل البعض الذي يدفعهم اإلتهام نحوها وهي 
سياسي"  "شعار  عن  عبارة  هو  الشعار  هذا  أن 
 _ الشخصي  نظري  في   _ أراهــا  والتي  وفقط، 
من  كثيرا  أن  بــل  مقنعة  وغير  وقــاصــرة  جافة 
بالطبقة  يسمى  مــا  مــن  واســع  وطــابــور  العامة 
في  ــقــراءة  ال نفسها  تكلف  لــم  الــتــي  المثقفة 
خاطئ  سياق  في  يقرأونها  المسيرة  منهجية 
تماما، بالفعل قد يكون المعنى يوصل للهدف 
كذلك،  يفهمونه  ال  الــنــاس  مــن  كثيرا  ولــكــن 
التي  التخيل  شاشة  نحو  أفكارهم  تطيش  بل 
اإلعالمية  وماكينتها  العولمة  لهم  صنعتها 
المقيتة والتي جعلت المفهوم السياسي _كما 
السماء _ في  لقيم  هي في كل عصر اليحتكم 
لترتسم  شريف،  وغير  ضيق  اصطالحي  نطاق 

بذلك صورة نمطية خاطئة وهي أن الشعار إنما 
عالقة  ذات  بحته  سياسية  منطلقات  من  أتى 
مكاسب  تحقيق  في  بمصالح مشخصنة  وثيقة 
مادية جهوية بعيدا عن أي امتداد لمسؤولية 
فردية أو جماعية ذات طابع قرءاني تجاه قضايا 

األمة.....
ما أريد قوله هو أن من األجدر أن يتم تجنب 
بأنه "شعار سياسي" وفقط، وأن  الشعار  وصف 
مسيرة  في  المصطلحات  إنتقاء  أهمية  يفهم 
ثغرة  لآلخرين  تجعل  ال  والتي  القرآني  الهدي 
يمكن الولوج منها للتشويش على الناس حتى 
نرى  حيث  الصحيح  سياقها  فــي  كــانــت  وإن 
المؤمنين  نهى  وتعالى  سبحانه  الله  أن  كيف 
ــتـــروي في  عـــن مــخــاطــبــة الــنــبــي مـــن أجـــل الـ
بلفظة  واستبدالها  "راعــنــا"  بلفظة  الحديث 
"انظرنا" ألنها كانت ثغرة يلج منها اليهود لسب 
تعالى:﴿  قال  وآله وسلم  عليه  الله  النبي صلى 
يا أيها الذين آمنوا ال تقولوا راعنا وقولوا انظرنا 
واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ﴾]البقرة-104[، 
الفهم  هو  بحاجته  نحن  ما  أن  أعتقد  وبالتالي 
منها  انطلق  التي  للثقافة  والــدقــيــق  الــواضــح 
الشعار كي نستطيع أن نشخصه ونتحدث عن 

ثناياه بدقة....
فــإنــه  ــاء  ــن ــع ال لــذلــك  ــاج  ــحــت وألن األمــــر الي
في  الــمــوضــوع  إســتــقــراء  بعد  الــقــول  يمكنني 
ــمــالزم وخــصــوصــا فــي مــلــزمــة الــصــرخــة في  ال
وجه المستكبرين التي كانت فيها أول صرخة 
أطلقت؛ أن التشخيص السليم لشعار الصرخة 
هو أنه "إعالن موقف" أتى من منطلق الشعور 
وفقا  وتعالى  سبحانه  الله  أمــام  بالمسؤولية 
للسيد  منطلقا  كانت  التي  القرآنية  للثقافة 
)من  مالزمه  في  الحوثي  الدين  بــدر  حسين   /
هدي القرآن( والتي بين فيها ضوابط لمنهجية 
التحرك القرآني وكيفية التعامل مع الخصم أيا 

كان وبشكل واضح وشفاف، حيث وأن المالزم 
الشعار  يطرح  لم  فالسيد  الجميع،  متناول  في 
من منطلق سياسي بحت وإنما أيضا من منطلق 
يختزل  إحيائي مسؤلياتي  توعوي  ثقافي  قراني 
التي  الرئيسة  المفردات  من  كثير  طياته  في 
رئيسي  وبشكل  يعبر  الشعار  ترديد هذا  تجعل 
الناس  نفوس  في  أثرا  يترك  وموقف  واقع  عن 
وهو السخط تجاه اليهود وأذنابهم من النصارى 
وغيرهم، فالسيد عندما تحرك تحرك لبناء أمة 
كان  المجاالت  جميع  وفــي  الصعد  كــل  على 

الشعار ركيزة هامة في ذلك....
ملزمة  من  مقاطع  عدة  باختيار  قمت  وقد 
الصرخة في وجه المستكبرين والتي تشير نحو 

ما ذكرت بشكل جميل ومرتب وهي كالتالي:
- )الحالة الثانية: هي ما يفرضه علينا ديننا، 
أنه  من  الكريم  القرآن  كتابنا  علينا  يفرضه  ما 
الشعور  منطلق  من  موقف  لنا  يكون  أن  بد  ال 

بالمسئولية أمام الله سبحانه وتعالى(ص4.
ونذكر  نتحدث,  عندما  ــم  )ث قـــال:  أن  ــى  إل
ــذا الــعــالــم ومــا  ــي هـ ــا يــحــصــل ف ــداث ومـ ــ األحـ
أن  يجب  فعاًل  بأنه  وعي  إلى  ووصلنا  يحدث، 
مــاذا  يــقــول:  مــن  أكثر  فما  مــوقــف،  لنا  يكون 
نعمل؟. ماذا نعمل؟ وماذا بإمكاننا أن نعمل؟. 
أليس الناس يقولون هكذا؟. هذه وحدها تدل 
على أننا بحاجة إلى أن نعرف الحقائق الكثيرة 
عما يعمله اليهود وأولياء اليهود، حتى تلمس 
أمامك  مفتوح  الميدان  بأن  الساحة،  بأن  فعاًل 

ألعمال كثيرة جداً جداً جداً(.ص4
- )نعود من جديد أمام هذه األحداث لنقول: 
إذا  ثم  نعمل شيئاً؟  أن ال  هل نحن مستعدون 
هو  فما  شيئاً  نعمل  أن  مستعدون  نحن  قلنا 

الجواب على من يقول: ]ماذا نعمل؟]
أقول لكم أيها االخوة اصرخوا، ألستم تملكون 

صرخة أن تنادوا:

ــا / الــمــوت  ــك ــري [الـــلـــه أكـــبـــر/ الـــمـــوت ألم
إلسرائيل/ اللعنة على اليهود / النصر لإلسالم]

أليست هذه صرخة يمكن ألي واحد منكم أن 
يطلقها؟( ص 8

وأن  نعمل،  أن  باستطاعتنا  أن  عرفنا  )إذاً   -
األعمال، وهذه  بأيدينا وفي متناولنا كثير من 
 / ألمريكا  الموت  صرخة  أكبر/  ]الله  الصرخة 
ألنهم   - اليهود  على  اللعنة  إلسرائيل/  الموت 
في  يفسدون  من  العالم  هذا  يحركون  من  هم 
ستترك  هــي  لــإلســالم[  النصر   /  - العالم  هــذا 

أثرها، ستترك أثراً كبيراً في نفوس الناس.
الذي  السخط  السخط،  األثـــر؟.  هــذا  هو  ما 
الذي  السخط  يمكن،  ما  بكل  اليهود  يتفاداه 
أبناء  اآلخــرون من  يكون  أن  اليهود على  يعمل 
عنهم  بالعمل  يقوم  الذي  البديل  هم  اإلســالم 
يوجد  أن  يتفادون  اإلســالم،  أبناء  مواجهة  في 
الزعيم  هذا  ليتركوا  عليهم،  سخط  أنفسنا  في 
المسئول  وذلــك  الملك  وذلــك  الرئيس  وهــذا 
وتلك األحزاب - كأحزاب المعارضة في الشمال 
وتتلقى  الجفاء،  هي  تتلقى   - أفغانستان  في 
الذين  أولئك  هم  اليهود  وليبقى  السخط،  هي 
ومراكز  مـــدارس  لبناء  كبيرة  مبالغ  يدفعون 
صحية وهكذا ليمسحوا السخط. إنهم يدفعون 
في  السخط  يــتــفــادوا  أن  أجــل  مــن  المليارات 
نفوسنا، إنهم يعرفون كم سيكون هذا السخط 
مكلفاً، كم سيكون هذا السخط مخيفاً لهم, كم 
سيكون هذا السخط عاماًل مهماً في جمع كلمة 
السخط  هــذا  سيكون  كم  ضدهم,  المسلمين 
وثقافياً  اقتصادياً  األمــة  بناء  في  مهماً  عاماًل 
ماذا  يقولون  أغبياء كمثلنا  ليسوا  هم  وعلمياً، 

نعمل؟. هم يعرفون كل شيء.
تعمل  مــاذا  تعرف  أن  تستطيع  خاللهم  من 
تعمل  مــاذا  الكريم  الــقــرآن  تعرف  ال  إذا كنت 

ضدهم؟.

والقرآن الكريم هو الذي أخبرنا عنهم، وكيف 
نعمل ضدهم، فحاِول أن تعرف جيداً ما يدبره 
أين  إلى  األخير  في  لتلمس  والنصارى؛  اليهود 
يصل، ولتعرف في األخير ماذا يمكن أن تعمل(. 

ص 9-8
أول  الشعار،  بهذا  يصرخ  من  أول  )فلنكن   -
شخص،  أي  مسك  ضــد  االستنكار  يعلن  مــن 
أمريكا  تعمله  أن  تريد  عمل  أي  يستنكر  من 
ضــد حـــزب الــلــه وضـــد إيــــران، وضـــد الــعــراق، 
بلد إسالمي، وضد  أي  أفغانستان، وضد  وضد 
السعودية نفسها التي كنا نعاني منها - وما زلنا 
أكبر،  أصبحت  األمور  الكثير،  الكثير   - نعاني 
أكبر بكثير، عدو األمس قد يصبح صديق اليوم 
بالنسبة لك أمام هذه األحداث المرعبة(. ص 9
- )وأن نطلب من اآلخرين أن يصرخوا في كل 
اجتماع في كل جمعة.. الخطباء، حتى تتبخر 
ألن  محاولة  األفــواه، كل  لتكميم  محاولة  كل 
يسود الصمت ويعيدوا اللحاف من جديد على 

أعيننا(. ص11

حمزة الحوثي

ما ال تعرفونه عن "باسندوة"
هذا النبش الخفيف في تاريخ "باسندوة" لم يكن 

من داع له لوال جريمة اليوم.

منذ  يسمونه،  من  على  باسندوة؛  سالم  محمد 
سنوات، "مناضال" "وطنيا" أن يثبتوا صحة ذلك.

أما نحن فال نعتبره إال ما اعتبره هذا الكتاب/ الوثيقة، 
باليمن  تتعلق  وقائع  عن  شهير  عربي  علم  ألفه  الذي 
في ستينات وخمسينات القرن 
قصة  يحكي  وفيه  الماضي، 
رأس  على  لباسندوة  استقباله 
وكان  الجنوبي،  اليمن  من  وفد 

هذا هو باسندوة:

يقول الكتاب:

ثورة  عام  في  ديسمبر  وفي   "
إلى  قدم   1963 الجنوب 
سالم  محمد  السيد  الكويت 

باسندوة، مندوبا من السيد عبد الله االصنج، لبث 
عقد  وقد  ردفان،  في  الوليدة  الثورة  ضد  الدعاية 
مؤتمرا صحفيا في فندق )كارلتون( وزارني في مكتبي 
بوزارة اإلرشاد واألنباء، وكنت حينئذ وكيال للوزارة، 
المنزل  في  العشاء  معي  يتناول  أن  منه  فطلبت 
ولقد  بحرية،  الرأي  وتبادل  األوضاع  الستعراض 
دهشت أثناء المناقشة حين وجدت باسندوة يكرر 
أنفسهم  على  االنجليز  قطعه  الذي  الوعد  بحماسة 
بالخروج من عدن والمحميات، وأن ثورة ردفان ال 
معنى لها البتة، بعد أن وعد االنجليز بالخروج من 

الجنوب فما الفائدة من سفك الدماء ؟!

وكان ردي أن من يحملون السالح لطرد األجانب 
اهتمام  يثيرون  الذين  وحدهم  هم  بالدهم  من 
وإعجابهم،  باحترامهم  ويحظون  الجماهير 
في  االندماج  أمرين:  أحد  تختاروا  أن  وعليكم 
فعل  والقتال كما  السالح  حمل  أو  الثوار  قيادة 
عسكرية  قاعد  تعز  من  اتخذوا  الذين  إخوانكم 

القاهرة  وجعلوا  المصري  اإلشراف  تحت  لهم 
على  اعتراضكم  أما  السياسي،  لعملهم  قاعدة 
أعوانا  الشعب  نظر  في  سيظهركم  فانه  الثورة 
السلطة  منهم  تتسلموا  أن  همكم  لالنجليز 
والتبعية في آن واحد بعد الرحيل الشكلي الذي 

وعدت به الحكومة".

* المؤرخ واألديب الكويتي الراحل أحمد السقاف.

من كتابه الوثائقي "أنا عائد من جنوب الجزيرة 
العربية"- الصفحات: 100/98.

في  صدرت   – منقحة(  )طبعة  الخامسة  الطبعة 
يناير 2002.

في صنعاء عن  في عدن ثم  )كان السقاف مسئوال 
المساعدات الكويتية لليمن طوال سنوات منذ 

منتصف الخمسينات(

مع  إطالقاً  منسجم  غير  مصطلح  اليماني:  العقال 
المحاذية  البالد  فكل  والجغرافية،  والتاريخ  الواقع 
أصله  العقال  ألن  عقال،  بدوها  يرتدي  للسعودية 
بدوي، إال اليمن بدوها وقبائلها، حضرها وقراها، لم 
يرتدوا العقال مطلقا، فأهل اليمن أهل قتال وليسوا 

أهل ترحال.

وبمناسبة القتال، صار من المألوف، أن يسمع في 
سمة  الداخلي  فالعراك  وعراك،  قتل،  أخبار  اليمن 
حين  إال  اليمن  في  اإلخوة  يعرف  فال  اليمن،  أهل 
»إخوة  الشهير  الشعبي  للمثل  طبقاً  يتصارعون 
استمرار  المعيب،  من  أصبح  لكن  ويتضاربوا«، 
إهانة اليماني في بيت المهجر، فإن كان هذا دائما 
الثورة  بلد  في  نحن  اآلن،  تغير  فالوضع  يحدث، 
إلى  الثورة  حولت  السعودية  صحيح  والتغيير، 
تسوية سياسية، لكن مازال الشارع ينبض، وصحيح 
بالحوار  الشباب  وإغراء  الساحات،  إخالء  يتم 
اليمني  السياسي مع الدعم السعودي، لكن كرامة 

ال تداس إال في أرضه.

إنه الوجع اليمني، الذي ما عاد يعرف مصدر األلم، 
مع استمرار الصراع، وأمعاء البطن ال تتصارع.. إال 
في معده خاوية. فحين تداس في أرضه تكون شأن 
داخلي، وحين تداس خارج أرضه تكون تدخاًل سافراً 

وإهانة لليمن.

الطائرات  عليهم  تغير  الذين  مأرب  أهل  واسألوا 
حجة  أهل  اسألوا  يتكلم،  أحد  وال  يومياً  األمريكية 
وعمران، وحتى صعدة، اسألوا تعز، والضالع، وعدن 
حتى لو قالوا أنهم ليسوا يمنيين، فالقتل واالقتتال 

في أرضهم اكبر دليل بأنهم يمنيون، ورب الكعبة.

مّنا  فهي  القاعدة،  فإن كانت  معتادا،  أصبح  األمر 
وميليشيا  أهلنا،  فهم  الحوثيون  هم  وإن  وفينا، 
فرقة...  أبناؤنا،  مركزي...  أمن  أصحابنا،  قبلية.. 

حماتنا.

طيار!!  وبدون  وأمريكية،  سعودية  طائرات  ماذا؟... 

عالمة،  يترك  عمنا. كل كف  أوالد  فهؤالء..  باس  ال 
ولكنه أثر قابل للتفاوض، ما دام في أرضنا، لكن أن 
يدوس على كرامة اليمني خارج الحدود، فكال وألف 
بكلمة،  ولو  عنه  يدافع  ووطن  أهل  فللمغترب  كال، 
ومن يجرؤ أن يرميه بالماء، حتى لو كان من الشقيقة 

الكبرى التي ال نعرف من أطلق عليها هذا االسم.

وآبار  بالثروة  أم  والعرض،  بالطول  كبرى  هي  هل 
خطيته  والتاريخ  السنين  آالف  عمرها  من  النفط، 
بقلمها وسيفها، هي اليمن الشقيقة الكبرى، ولكن 
الكبير ال يرضى أن يهان في أرضه، قبل أن يدافع عن 

كرامته خارج وطنه.

والفاجعة  أرضنا،  في  نهان  أن  رضينا  ألننا  صغرنا 
الكبيرة أن يكون ضرب وقتل اليمنيين، في أرضهم 
اليمن ليس شأناً داخلياً، المصيبة أن يكون كل ما 
اليد  وكفوف  خارجياً،  تدخاًل  عقود،  من  يحدث 
والخارج...  الداخل  في  ضربا  تتوقف  ال  الخارجية 

ونحن فقط منزعجين من كفوف الخارج... ااااح

*رئيس تحرير صحيفة األولى محمد عايش*

اإلهداء: إلى أحمد سيف حاشد و11 

جريحا طالتهم اعتداءات 12 فبراير

منى صفوان
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جرحى الثورة

الحديدة: غزوة..

الملتقى العام للقوى

إدانات واسعة

ندوة بساحة التغيير

من ناحية المبدأ نحن مع ان يتم 
التحقيق في هذه القضية بل وفي 
كل القضايا السابقة التي تم اإلعالن 
عنها، وعددها يصل الى العشرات 
مــا بــيــن تــهــريــب اســلــحــة وخــاليــا 
تجسس ودعم اطراف لزعزعة أمن 
وحدته،  وضــرب  اليمن  واستقرار 
الــمــاء،  فــي  ذابـــت كالملح  والــتــي 
اين مصير كل تلك  دون ان نعرف 
اثارتها  وكأن  والمتهمين،  القضايا 
مــحــددة،  سياسية  ألهـــداف  كــان 
تلك  القضايا بتحقيق  تلك  وانتهت 

األهداف.
اليمن  في  الحاكم  النظام  ُيظهر 
خفة في التعامل مع ملف عالقاتنا 
الدولية، ويدير ذلك الملف بطريقة 
تثير االشمئزاز، فعندما يتهم رأس 
بالكثير  وزنــهــا  لها  ــة  دولـ الــنــظــام 
األدلــة  لديه  ان  ويدعي  التهم  من 
المادية،  أو  البشرية  والمضبوطات 
وال  فــجــأة  القضايا  تلك  تتبخر  ثــم 
أو  النيابة  الــى  أحــد  بإحالة  نسمع 
نعرف اين انتهت تلك القضايا والى 

اي نيابات أو محاكم احيلت.
القضايا  تلك  على  القفز  يتم  ثم 
قضايا  صــنــاعــة  ــم  ــت وي الــســابــقــة 

ــبــاً،  ــوع تــقــري ــبـ ــل اسـ ــدة كـ ــديـ جـ
وتهمل الحقاً وهكذا، فذلك يدعوا 
مــن كــل تصريحات  الــقــرف  الــى 
نفقد  ويجعلنا  الرسمية  الجهات 

المصداقية فيها بشكل نهائي.
والسفينة  ــوم  كـ ســبــق  مــا  كــل 
ــرة كــــوم آخـــــر، فــالــحــمــلــة  ــ ــي األخــ
ــد إيـــــــران كــانــت  االعـــالمـــيـــة ضــ
حتى  قبل  ومستعجلة  ومنظمة 
انهاء التحقيقيات األولية، فعندما 
ــرانــي  ــراء عــنــوان " الــنــظــام اإلي ــ اق
الجمهورية  صحيفة  في   " الوقح 
األولــى  الصفحة  وفــي  الــرســمــيــة، 
السياسي،  الــمــحــرر  كتبه  ــذي  الـ
ــاد الــصــفــقــة،  ــعـ فـــذلـــك يــفــضــح ابـ
ال  اليمنية  السلطات  ان  ويظهر 
تريد اظهار الحقيقة بقدر ما تريد 
التصعيد مع ايران لحساب أطراف 

أخرى.
ال  النظام  ان  ُتظهر  العناوين  تلك 
الحقيقة  ــى  ال الــوصــول  ــى  ال يسعى 
بقدر ما يسعى الى استثمار الصراع 
أن  ايضاً  ويظهر  االمريكي،  االيراني 
النظام ال يمتلك مجاالً آخر غير ذلك 
الى  هادي  وصول  فمنذ  االستثمار، 
تجاه  تصريحاته  تتوقف  لم  السلطة 

التهم،  بشتى  لها  واتهاماته  ايـــران 
في  لمنهج صالح  واضــح  تــكــرار  فــي 
التعامل مع ملف العالقات الدولية، 
يدعونا  ما  ابتذاالً،  أكثر  بشكل  لكن 
الـــى الــتــســاؤل عــن مــشــروع هــادي 
آخر  استثمار  لديه  وهــل  الوطني، 
لليمن غير حشرنا في الصراع الدولي 
ونقل المعركة من سوريا الى اليمن؟ 
النــعــاش  الــرئــيــس خــطــة  يملك  هــل 
االقــتــصــاد بــدل انــعــاش الــصــراع في 
اي  الرئيس  مــن  نسمع  لــم  اليمن؟ 
حتى  أو  خمسية  أو  اقتصادية  خطة 
سمعناه  وكلما  االنتقاليين،  للعامين 
من  مــتــنــاهــيــة  ال  سلسلة  هــو  مــنــه 
ــك هو  ــران، وكـــأن ذل ــ االتــهــامــات إلي

ملعبه ومهمته الوحيدة.

أن  يــحــاول  كــان  عسكري  هـــراوة  مسك  فــي  قمت 
الذي ضربني  نفسه  الجندي هو  بها وهذا  يضربني 
يتوعد  وكان  بنا  االحتكاك  يحاول  الصباح  من  وهو 
نحتك  ال  أن  والشباب  أنا  فحاولت  علينا  باالعتداء 
به حتى ال يكون هناك ذريعة لالعتداء على الجرحى 
ولكن أتضح انه كان مخططاً له ومقصود مع وصول 
قنابل غاز عند سقوطي على  ناقلتين جند وإطالق 
الجند  وكــان  ُمدبر  فعل  أنه كان  يؤكد  مما  األرض، 
يلبسون زي مكافحة الشغب وأحمل حكومة الوفاق 
قوي  مراكز  هناك  وربما  حدث  ما  عن كل  الوطني 
وما  قتلي  يتم  كي  الموضوع  تفتعل  أن  تريد  كــان 
أستطيع قولة اآلن أن األمر كان مدبراً ومطالبي حتى 

اآلن هي معالجة جرحى الثورة ".
ــد الــشــبــاب أن مــا حـــدث لــحــاشــد وجــرحــى  وأكـ
وابشعها  اليوم  تسجل  اإلنسانية  ضد  جرائم  الثورة 
الــمــضــربــيــن عــن الطعام  الــجــرحــى  عــلــى اعــتــصــام 
جرحى  لعالج  مطالبهم  فــي  معهم  والمتضامنين 
الثورة السلمية أمام مجلس الوزراء وتعرضوا للضرب 
المركزي  األمــن  قــوات  قبل  من  الوحشي  واالعتداء 

وقوات مكافحة الشغب.
وراء  يقف  من  أن  الثورة  جرحى  من  عدد  وأتهم 
محاولة اغتيال حاشد هو صخر الوجيه الذي تعرض 
أيام  قبل  اعتصامهم  إلى  نزوله  عند  منهم  للهيانة 

كمحاولة منه لرد كرامته .
وأضافوا أن لتصريحات رئيس مجلس الوراء ليلة 
الثورة  على جرحى  االعــتــداء  هــذا  ورأء  تقف  أمــس 

ومحاولة اغتيال وكيلهم حاشد.

حاشده جابت عدد من شوارع العاصمة وهتف 
في  والمضي  الثورة  باستمرار  فيها  المشاركون 
الــثــورة  ــداف  اهـ تتحقق  حتى  الــشــهــداء  درب 
المسيرة  فــي  المشاركون  استنكر  كما  كاملة 
الصمت المخزي من قضية الجرحى الذين الى 
الثانية للثورة لم يتم عالجهم ولم  يوم الذكرى 
يتم اعطائهم حقوقهم من قبل من تسمي نفسها 

حكومة الوفاق.
حكومة المبادرة وأجهزتها القمعية لم يرق لها   
بطريقتهم  فبراير   ب11  الثورة  شباب  احتفال 
والتخطيط  بالتدبير  التالي  في  فــبــادرت  هــم  
مقدمتهم   وفــي  الثورة  جرحى  على  واالعــتــداء 
النائب  الثوري  الرمز  الجرحى  مع  المتضامن 
محاولة   حاشد  سيف  احمد  القاضي  البرلماني 
اغتياله وتصفيته إليصال رسالها لكل ثوري : هذا 
ضربناه  قدميه  اخمص  إلى  نخاعه  من  الثوري 
وووو، وال متحدث فما ذا أنتم فاعلون، ثورتكم 
عروا   فقد  أســاوا  حيث  احسنوا  ولكن  انتهت،  
أنفسهم وأحيوا  جذوة الروح الثورية من جديد 
، شباب الملتقى العام للقوى الثورية والشباب 
المستقل لم يكلوا ولم يملوا فمسيرة بعد مسيرة  
فاجأت  فقد خرجت مسيرة جماهيرية حاشدة 

القوى التقليدية بعددها وتنظيمها وحيويتها.
االعتداء  من  الثاني  اليوم   االربعاء  يوم  ففي 
الوحشي والهمجي  على جرحى الثورة المقعدين 
امام مجلس الوزراء من قبل قوات امن مركزي 
صفوفهم  لملموا  أن  اال  الثورة  شباب  يلقي  لم 
وخرجوا في مسيرة حاشده استنكاراً لما تعرض 
له جرحى الثورة والنائب البرلماني احمد سيف 
حاشد الذي تعرض لضربة في الرأس سقط على 
اثرها مضرجاً بالدماء،  وتم نقلة الى المستشفى 
, ولم ينتهي األمر بحكومة المبادرة عند تجاهل 
معاناة وجراح جرحى الثورة إذ تجاوزت ذلك إلى 
واأليادي  الثائرة  العالية  الهامات  على  االعتداء 

البيضاء النزيهة  المتضامنة مع الجرحى.
ان  الــى  الــشــوارع  مــن  عــدد  جابت  المسيرة 
كالعادة  ــوزراء  ــ ال مجلس  امـــام  رحالها  حطت 
أن  أكــدوا  المشاركون   الحرية،،  ساحة  حيث 
الوحشية  الصورة  بتلك  الجرحى  على  االعتداء 
يوحى عن مدى العدوانية التي تكنها الحكومة 
تجاه الجرحى ،كما يفصح عن  العقلية القمعية 
بإسقاط  مطالبين  تتبناها  التي  االستبدادية 
بــالــوفــاق ومــحــاكــمــة وزيــر  حــكــومــة مــا يسمى 

الداخلية.
رئاسة  عتبة  أمــام  تلي  ــذي  ال المسيرة  بيان 
الوزراء حيث سالت دماء جرحى الثورة طالبت 
إلى  البيان  ولفت   ، الداخلية  وزيــر  بمحاكمة 
أخر  ــثــورة شــاهــد  ال االعــتــداء على جــرحــى  أن 
ويؤكد   , الــبــاقــي  الــســابــق  الــنــظــام  على جــرائــم 
الثوري  التصعيد  في  استمرارهم  الثورة  شباب 
القتلة  ومحاكمة  فاسد  اخر  رحيل  يتم  ان  الى 
والــمــتــورطــيــن فــي الــجــرائــم اال انــســانــيــه بحق 
الشعب اليمني , كما يسعى شباب الثورة ومن 
الثورية  التهيئة  الــى  السلمي  حراكهم  خــالل 
لتشكيل حكومة انقاذ وطني تكون كفيلة لقيادة 
السيما  صعاب  من  عليها  يترتب  وما  المرحلة 

التدخالت الخارجية وعلى رأسها األمريكية.
ــا  ففي  ــوري ث محافظة ذمـــار شــهــدت حــراكــا 
ذكرى الثورة خرجت مسيرة جماهيرية حاشدة 
مؤكدين  المدينة  شـــوارع  مــن  العديد  جابت 
وال  وبــدون كلل  الثوري  الخيار  في  استمرارهم 
دان  كما   ، الــثــورة  اهـــداف  تتحقق  حتى  ملل 
الملتقى العام بالمحافظة االعتداء الغاشم على 

ما تعرض له اليوم النائب أحمد سيف 
حاشد هو محاولة اغتيال تشبه ما تعرض 
له المعارض التونسي شكري بلعيدي... 
كانت  تونس  في  الفعل  ردة  أن  الــفــارق 
زال حاضرا في ساحات  ال  بحجم شعب 
تتحول  لــم  إذا  الــيــمــن  وفـــي  ــورة...  ــثـ الـ
أحمد سيف حاشد وجرحى  الثائر  دماء 
ومزلزلة  قوية  تصعيد  محطة  إلى  الثورة 
ثورة  الوليد من رحم  الطغيان  أركان  تهز 
إال  يحمل  لن  المستقبل  فــإن  الشباب، 

مزيدا من التصفيات والقمع.

باختياره  أخطأ  هادي  الرئيس  أن  أظن 
مؤتمر  لبداية  مــوعــداً   2013 ــارس  م  18
يتبعه  مـــارس   18 ألن  الــوطــنــي،  الــحــوار 
21 مـــارس، و21 مــارس هــو الــيــوم الــذي 
الــلــواء  وتنتاب  األم  بعيد  فيه  نحتفل 
الحنان  نوبات  فيه  األحمر  محسن  علي 
حسابه  في  هــادي  ماعملش  والحماية. 
إن علي محسن ممكن يقرر يعلن تأييده 
ــوار الــوطــنــي  ــحـ وانــضــمــامــه لــمــؤتــمــر الـ
السلمي وينصب نفسه قائد أنصار مؤتمر 

الحوار كما فعل بعد جمعة الكرامة؟!

هــنــاك مـــن يــســعــى لــجــعــل الــمــعــركــة 
القادمة بين ما يسمى المجتمع الدولي 
وايــــران فــي ســاحــة كــبــيــرة جـــدا اسمها 
اليمن.. ظانين انهم بذلك سوف يقدمون 
االبيض  البيت  في  اللهتهم  قربانا دسما 
كرسي  المقابل  فــي  ستمنحهم  والــتــي 
ان  يغفلون  لكنهم  اليمن..  في  السلطة 
اليمن لو وصلت لمثل تلك الحالة فسوف 
تكون ربما في خبر كان.. ولن يجدوا ما 

يحكموه

ــوأ مــا في  ــام، أن أســ ــ ســتــعــرفــكــم، األيـ
فيها  كنتم  هوجة،  قــاد  من  هو  النظام، 
تحقيركم  فــي  ممعنا  فيها  وكــان  ــوارا،  ثـ

واحدا واحدا، وقيمة.. قيمة.
النظام "السابق" ال يزال قويا، بيده كل 
تصرفات  من  منه  نشكو   كنا  ما  أوراق 
السياسي،  األمن  بيده،  "سابقا"..  النظام 
والقبيلة.  والمسجد،  والمال،  والخاص، 

سابقا والحقا..
غير  الدولة،  باسم  منه،  شكونا  ما  كل 
لنا  حارما  الثورة،  باسم  لنا  عائدا  جلده، 
حتى من حق الشكوى والبطولة والشعور 

بالتضحية.
النار  في  كلها  "ثـــورة"  وسبعون  بضع 

إال...
الثورة الناجية التي تجتر الدروس من 
غزوة أحد وتعتبر علي محسن في جبل 
ال  لكي  مكانه  يبرح  أال  وتوصيه  الــرمــاة 

يلتف العدو

بالذكرى  االحــتــفــال  فــي  أرغـــب  كنت 
انشغلت  أنــي  لــوال  لـــ"الــثــورة"،  السنوية 
جــداً:  عادية  معلومة  بمتابعة  ذلــك  عن 
هي أن وزارة الداخلية صرفت 93 مليون 
الشيخ  من  لمندوب  األربعاء  يوم  ريــال 
يناير  شهر  مرتبات  وذلك  األحمر  حميد 
لـ 3 آالف مجند جديد من جماعته في 

الوزارة.
مــا رأيــكــم: هــل أحــتــفــل اآلن بــذكــرى 
"فاتني  باقي وقت واال خالص  "الثورة"؟ 

القطار"؟؟؟!!
يضيف:  يشتي  واحـــد  ــو  ل مــلــحــوظــة: 

"هزلت"؛ فال مانع.

تتمات * تتمات * تتمات * تتمات

حميد رزق

نبيل سبيع

علي الدرواني

نبيل الصوفي

محمد عايش

من  التشفي  فــي  ــح  واضـ إمــعــان  هــنــاك 
ــثــوار ، واليــحــتــاج األمـــر لدليل  الــثــورة وال
فبمجرد أن ترى ثلة من جرحى الثورة أمام 
الوزراء يستجدون حكومة صعدت  رئاسة 
بدماء الشهداء وبجراح المكلومين تكتفي 

بالقول بأنها ثورة عمياء...
ــواردة والــمــتــداولــة أن  ــ ــار الـ ومـــن األخــب
صالح  الــلــه  عبد  علي  المخلوع  الــرئــيــس 
والمفروض أنه اليوم يستحق كلمة السابق 
التبرع  ويريد  فرصة  ينتهزها  بها  وجدير 
اســتــفــزاز  عملية  فــي  الــجــرحــى  لمعالجة 
للجرحى وللحكومة الجارحة وهذه الفرصة 
الحكومة  يحكم  الــذي  حاشد  زعيم  وفرها 
الوجيه..  )صفر(  بواسطة  المالية  ويدير 
ومـــن الــمــتــوقــع أن تــخــرج مــن رحـــم هــذه 
وقد   ، يازعيم(  آســف  ــا  )أن حملة  المعاناة 
انتكاسة  غبار  وسط  تتسلل  ألحظها  بدأت 

الثورة ونهوض الثورة المضادة..
األحمر..  لحميد  نسبة  الحمراء  الحكومة 
تضيق برجل اسمه أحمد سيف حاشد الذي 
لم يفعل أكثر من االعتصام أمام رئاسة الوزراء 
مع بضعة جرحى يريدون عالجهم ويحملون 
حكماً قضائياً ينصفهم ، ويضربون عن الطعام 
، وينتظرون الحق والعدل ، والحكومة تنتظر 
مجيء األمن المركزي ليقوم بمهمة ضربهم 
وشج رأس حاشد الرجل التعزي / اللحجي ال 
قبيلة حاشد التي ال يجرؤ عليها أحد فال نزال 
على  الشهيرة من  أحمر  مقولة حميد  نتذكر 
حاشد  قبيلة  معي   ، القطرية  الجزيرة  منبر 
معارضته  عضالت  يستعرض  كــان  عندما   ،

مافيه.. وهاهو رأس  أفسد  الذي هو  للنظام 
الحكومة  وهــاهــي   ، يــشــج  حــاشــد  الــقــاضــي 
تقاضي الفاعلين بالتعبير عن أسفها الشديد.
بالمناسبة  عــاديــاً  مواطناً  ليس  حاشد 
يتمتع  أنـــه  والـــمـــفـــروض  بــرلــمــانــي  فــهــو 
ليست  )فالصو(..  حصانة  ولكنها  بحصانة 
والتي  القتلة  بها  يتمتع  التي  كالحصانة 
وللشلة  ولمحسن  لصالح  المشترك  وهبها 

كلها من القتلة واللصوص..
العادي فعليه أال يتوقع فقط  المواطن  وأما 
صاحب  حــاشــد  كالبرلماني  رأســـه  يشج  أن 
أن  عليه  بل  والقضائية  البرلمانية  الحصانة 
برميل  أقــرب  في  به  ويرمى  يقتل  أن  يتوقع 
وما  حاشد  سيف  ألحمد  حــدث  ما  قمامة.. 
بعد كله  مــن  ومــا سيحدث  قبل  مــن  حــدث 
فتحياتي  حاشد...  قبيلة  زعيم  عيون  ألجل 
للدولة المدنية عفواً )المطنية(...!! سلموا لي 

عليها كثييييييييييييير  

ألجل عيون حاشد ُيضرب رأس حاشد!

اسكندر شاهر

 غيره؟
ً
الصراع الدولي: هل يملك النظام استثمارا

األلماني عضو المجلس المحلي, والحظ "المنتصف 
المناصرين  من  للسكان وعدداً  تواجدا كبيراً   " نت 
الحواجز  رغم  المنطقة  إلى  الوصول  استطاعوا  لهم 

العسكرية المفروضة على القرية..
عقد  إجتماعاً  أن  نــت"  "المنتصف  وعلم  هــذا 
صباح  المحافظة  ــوان  دي في  العليا  األمنية  للجنة 
حسن  العميد  المحافظة  عــام  أمين  برئاسة  األحــد 
أحمد الهيج قضى بإزالة ما سمي باإلستحداثات في 
وإبقاء  منظر  قرية  في  الجوي  الحديدة  ميناء  حرم 
القوات  به  قامت  ما  تجاه  عليه  هو  ما  على  الحال 
الميناء  مدرج  من  بالقرب  استحداث  من  الجوية 
بشأنه  الدفاع  وزارة  تنظر  إلى حين  أســواره  وداخــل 
الحكومة  اجتماع  عن  صــدرت  لتوجيهات  تنفيذاً 

الذي ُعِقد في الحديدة الثالثاء الماضي..

ويسعى  والتسلط   القمع  يــمــارس  السلطة  فــي 
ويرفض  األفــواه،  وتكميم  الدكتاتورية  إلى فرض 
كعالج  المشروعة  المطالب  ألبسط  االستجابة 
االستمرار  وأن  السلمية،  الشعبية  الثورة  جرحى 
ضــرورة  النظام  بإسقاط  والمطالبة  الــثــورة  فــي 
هو  اليمني  الشعب  ينتظر  فما  مــالــم  وطنية 
ــثــروات  الــمــزيــد مــن قــمــع الــحــريــات ونــهــب ال

ومصادرة الحقوق.
الحادثة  ادان  الثورية  للقوى  العام  الملتقى   
الجماهيرية  والــتــحــركــات  بالبيانات  الجبانة 
والدعوات في الفعل الثوري، شباب الصمود في 

بيانهم استكروا االعتداء.
العالمة  العلمي  ــدر  ب مــركــز  ومــؤســس  رئــيــس 
من  ذلــك  اعتبر  المحطوري  زيــد  بن  المرتضى 
تدخل  التي  األفعال  ومن  الشرعية،  المحرمات 
على  اعتداء  هو  إذ  للنار؛  الموجبة  الكبائر  في 
ــالم أعــراضــهــم، ودمــاءهــم ،  أنـــاس احــتــرم اإلسـ
صلى  النبي  قال  إذ  وإيالمهم؛  إفزاعهم،  وحرم 
وأموالكم  دماءكم  ))إن  وسلم:  وآلــه  عليه  الله 
حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا 

في بلدكم هذا((.
عليه  أقــدمــت  الــذي  العمل  هــذا  إن  مشيرا   
فاألمن  الشيطانية؛  األعــمــال  مــن  األمــن  قــوات 
وقانوًنا  شرًعا  اآلمنين  حماية  فيه  يفترض  الذي 
يقوم هو نفسه بضربهم! وإهانتهم! وتعويقهم ، 
وكأن البالد تعيش خارج نطاق األمم المتمدنة.

والقانون  المهنة  إن شرف  قال:  المحطوري    
على  مغلظة  عقوبة  إنـــزال  يــوجــب  العسكري 
به،  واآلمرين  اإلجرامي  العمل  لهذا  المباشرين 
والراضين عنه؛ ألنه بمثابة وصمة عار ال تغسل 
التي  الــثــورة  جرحى  على  يعتدي  من  وجــه  في 
أوصلت هؤالء القتلة إلى الكراسي! واعتداء على 
َم وهو المدافع الجسور القاضي  من يجب أن ُيَكرَّ
أحمد سيف، والذي آثر أن يعيش البرد، والجوع 

مع المعتصمين.
.

اللقاء المشترك عبرت عن استنكارها  أحزاب 
تجاه  المبرر  غير  العنف  الستخدام  الشديد 
رئاسة  بــوابــة  أمــام  المعتصمين  الــثــورة  جرحى 
دان  اليمني  االشــتــراكــي  ــحــزب  ال ــوزراء...  ــ ــ الـ
االعتداء بشدة, مؤكدا "رفضه المطلق الستخدام 

القوة ضد أي احتجاج سلمي".
العاصمة  بأمانة  المشترك  الــحــزب  منظمة 
من  به جنود  قــام  ما  العبارات"  "أشــد  بـ  دانــت 
األمن المركزي أمام رئاسة الوزراء, والتي كادت 
سيف  أحــمــد  النائب  البرلماني  بحياة  تـــودي 
الحادثة  عنها  صادر  بيان  في  ووصفت  حاشد. 

 ، حاشد  النائب  مقدمتهم  وفي  الثورة  جرحى 
مؤكدا بان اهمال الجرحى  يجعلهم اكثر اصرار 
دمت  مدينة  الثوري،  والتصعيد  االستمرار  في 
حجة،   ، إب  محافظة  ويريم  الضالع  بمحافظة 
شهدت  المحافظات   مــن  وغيرها  والــحــديــدة 

مسيرات مماثلة.

"بالجريمة اآلثمة".
واعتبر البيان أن الجناة أتوا ولديهم توجيهات 
يدع  ال  "بــمــا  مــؤكــدة  المعتصمين,  بمهاجمة 
له  أعــد  ومخطط  بنية  ــوا  أت أنهم  للشك  مــجــاالً 
سلفاً". معبراً عن أسفه من قيام حكومة الوفاق 
ومتهماً  مداواتهم,  من  بدال  الجرحى  بمهاجمة 
األمني  الــتــدهــور  وقــف  فــي  بالفشل  الحكومة 

والعجز عن ضبط المعتدين.
لحقوق  اليمني  الــمــرصــد  أعــلــن  جهته،  مــن 
المعتصمين,  الجرحى  مع  تضامنه  عن  اإلنسان 
الممارسات  معبراً عن أسفه الشديد تجاه هذه 
التي تشكل انتهاكات إضافية لالنتهاكات التي 
تعنت  بسبب  الــجــرحــى  لها  ويــتــعــرض  تــعــرض 
حقوقهم  مــن  تمكينهم  ترفض  التي  الحكومة 

المكفولة وفقاً للدستور والقانون.
وحــمــل الــمــرصــد فــي بـــالغ بــثــه عــلــى موقعه 
تجاه  الكاملة  المسؤولية  الحكومة  االلكتروني, 
له  يتعرضون  قــد  ومــا  الجرحى,  لــه  يتعرض  مــا 
التحرك  بسرعة  مطالباً  إضافية,  انتهاكات  من 
المكفولة,  حقوقهم  من  وتمكينهم  لحمايتهم 
أي  ومنع  تهديدهم,  عن  المسؤولين  ومحاسبة 

اعتداءات أخرى قد تطالهم مستقباًل.
للنائب  بالغاً  وجــه  اليمني  القانوني  المركز 
بالواقعة  تحقيق  فتح  بسرعة  فيه  طالب  العام, 
عن  والمسؤولين  الجناة  المرتكبين  ومالحقة 
بــضــرورة  مطالبته  مستدركاً  الحماية,  توفير 
من  ممثلون  التحقيقات  هــذه  فــي  يشترك  أن 
حقوق  ومفوضية  المدني  المجتمع  منظمات 
يمكن  ال  "جريمة  حــدث  مــا  معتبراً  ــســان.  اإلن
ممثلة  الحكومة  ومــحــمــاًل  عليها",  الــســكــوت 
بوزير الداخلية المسؤولية الكاملة ليس لمجرد 
المعتصمين  حماية  لعدم  وإنما  فقط,  االعتداء 
كواجب يقع عاقتها بموجب االتفاقات الدولية 

المصادق عليها.

العام  المشرف  بالتفاصيل   عليها  عــرج  الثورة 
للشباب الصمود خالد المداني بداء من بداياتها 
واالحزاب  الساسة  ،ومــذراة  شوائب  من  الخالية 
افسد  مــن  بانضمام  ــروراً  مـ التقليدية   والــقــوى 
ومايسمى  التدخل  مرحله  الــى  وصــوال  صفوفها 
بالمبادرة ، وكيف صار من  سيمون بثوار االمس 

معنيون اليوم بتقاسم ونهب الثروة
حيكت  الــتــي  ــمــؤامــرات  ال لعظيم  مشيرين   
وتحاك ضد الثورة ، مؤكدين على ضرورة استلهام 
األيــام  فــي   ونقاءه  الثوري  الفعل  من  الــدروس 
الثوري  الفعل  في  االستمرارية  أجل  من  األولــى 
والوفاء     ، الثورية  األهـــداف  كافة  تحقق  حتى 
للشهداء والجرحى الذي ضحوا من اجل الوطن، 
واسقاط كافة رموز الفساد ال من أجل استبدال 
حزب مكان حزب ، أو شخص مكان شخص اكثر 

اجراما وعمالة. 
مبينه  الحضور  من  مدخالت  شهدت  الندوة 
بثورة  تحاك  التي  المخاطر  عظيم  مجملها  في 
في  االستمرار  مسئولية  الوطن  ابناء  كل  فبراير 

الثورة حتى تتحقق كافة االهداف 

علي البخيتي
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ووضع  الرجال  معادن  كشف  على  قادرة  األزمات  وحدها 
العالمات الفارقة بين المناضلين واألدعياء.

•  وكما أن هناك المناضل األصل هناك المناضل التقليد.. 
وال  أتفكه  ال  هنا  وأنا   !! التايوان  والثوري  الحقيقي  الثوري 
حاشد..  سيف  احمد  القاضي  إلى  انظروا  وإنما  أشطح.. 

وانظروا إلى غيره.
•  هذا الرجل كان دائما في الصف المعارض.. في صدارة 
انتقلت  أن  بعد  انه  السابق..غير  النظام  برحيل  المطالبين 
أحالم  به  يبيع  مغنم  على  آخرين  مثل  يلهث  لم  السلطة 
القادم  عن  باحثين  الميادين  إلى  خرجوا  الذين  الشباب 
األوجاع  يشاركهم  الشارع..  في  بقي  وإنما  االفضل.. 

ويتماهى مع ما يعتمل في أنفسهم من اآلالم. 
قضيته..  يخن  ولم  علمه  حاشد  سيف  أحمد  يكتم  لم 
وإنما بقي مع مجاميع جرحى الثورة يطالب بعالجهم.. لم 
يستسلم.. حمل أوجاعهم إلى القضاء.. استخرج حكما يلزم 

الحكومة بسفر من يحتاج إلى العالج.
•  لم يكتف حاشد من الموقف بتصدير الكالم عبر الصحف 
والفضائيات وصفحات اإلعالم االلكتروني الحديث.. وإنما 
افترش األرض مع الجرحى أمام بوابة مجلس الوزراء بلسان 
حال : لست محرضا ولست مدعيا.. وإنما أنا واحد منكم.. 
أقاسمكم األلم والجوع وليالي اإلعياء الرافض لالنكسار أمام 

حوائط الصد تجاه ما هو حق.

جديدا..  ثوريا  زحفا  يعلن  ولم  السلمي  الطريق  اختار    •
وإنما شارك الجرحى وأسر الشهداء قسوة انتظار الفرج من 
الذين نسوا الشعارات الزاحفة وأخذتهم األطماع إلى إنكار 
أشالء  بواسطة  إليها  صعدوا  التي  المناصب  استحقاقات 
القادم  نحو  التغيير  أحالم  األنقياء ودماء شباب داهمتهم 
األجمل.. فإذا بهم يستيقضون على كابوس حكومي مزعج.. 
الذقون  على  ضحك  وإنما  الشفاء..  يكون  حيث  عالج  ال 

وتكسب حزبي يدمي العيون وينكر على من يموت موته. 
تركوا  بمناضلين  يذكر  أصيل  مناضل  حاشد  سيف  أحمد 
بصمة في تالفيف الذاكرة الوطنية أمثال يوسف الشحاري 
ومحمد الربادي وعمر الجاوي وغيرهم من الذين عاشوا من 
اجل المبدأ ولفتوا األنظار في حواري الحديدة وإب وعدن 
بتواضعهم وأخالقهم وقوة شكيمتهم مع من  وصنعاء وتعز 

أعلى منهم في مراكز الحكم والقرار والنفوذ.
الثورة  في  الشعب  هذا  رغبة  أمام  المعوقات  اكبر  إن    •
والتغيير بمعنى التطوير وليس الهنجمة بالتدوير.. هو هذه 
الرؤوس المتكلسة التي تغرق في مغانم السلطة على أكتاف 
وليست  جسرا  فعل مستمر  الثورة  أن  متناسية  الشباب.. 

انتهازيا نحو األنا وعبادة الذات.
•  ولكل هذا سيبقى المناضل والثائر هو القادر على االنتصار 
على  والقادر  يمثلهم..  من  وأوجاع  ومعايشة هموم  للمبدأ 

أحداث الفارق بين نضال الخنادق.. ونضال الفنادق.
المكاسب  من  يكتفي  وهو  سيف  أحمد  معي  حّيوا    •

بوسام االحترام.

أي  حكومة  تلك  التي تدعي  انها تمثل الثورة  فيما 
جرحى  الثورة  يبيتون في العراء  وفي الليالي الباردة  
تشهد   ماثلة   تضحياتهم   تزال  وما  السماء  يلتحفون  
هذه  تنكر  وتكشف   الوطن  سبيل  في  قدموه  ما  على 
الحكومة لتضحياتهم وتضحيات  الشهداء  لكن ما يزال  
يشاطرون   احرار وشرفاء   الثورة  وساحات   ميادين  في 
جرحى الثورة  أالماهم  ومعاناتهم  ويؤكدون  استمرارهم  في التحرك  في كل 

اتجاه يخدم  الثورة  ويعيد  االمور إلى نصابها.

بها  المتصلة  واألجهزة  الداخلية  وزارة  تتحمل 
األمنية  االختالالت  تبعات  رسمية جميع  بصفة 
التي تحدث في أي مكان من خارطة ‘‘ الدولة 
‘‘  وهذا يعني أن المساءلة القانونية لمن يتولون 
ال  أمرا  الداخلية  بوزير  بدءا  األجهزة  تلك  إدارة 
شك فيه ، وحين يحصل التغاضي عن ذلك تكون 
ومنضمات  السياسية  والتنظيمات  األحزاب 
التي  الوحيد  الشي  هي  المدني   المجتمع 
يستطيع القيام بالضغط  لتطبيق القانون حفاظا 

على استتباب  األمن  

ما يحدث في اليمن هو العكس تماما فضال على 
المناط بتحقيق األمن غالبا  ان األجهزة  األمنية 
هنا  أقصد    ، به  االختالل  في  متورطة  تكون  ما 
فيها     البسطاء  األفراد  أن   إذ   ) األجهزة  زعماء   (
  . الضحايا  سجل  إلى  ويضافون  الثمن   يدفعون 

التي  السياسية  االغتياالت  هنا عن  نتحدث  لن 
وصلت   بحسب اإلحصائيات التي رصدت  في 
الـ2012م  الى 72 شخصية سياسية وأمنية خالل 
عام واحد  بسبب أنها  قد تنفذ بطريقة دقيقة 
تفوق قدرة الحس األمني  وتعفى األجهزة األمنية 
من  االتهام  بالتقصير  ويسجل ذلك ضمن جرائم 
أحزاب  به  تقوم  التي  الدور  عن  وانما  الساسة 
 ( المنظمات  بعض  وتعاطي  معينة  سياسية 
 ) إلشخاص  بل  محددة  لجهات  منحازة  أغلبها 

السلبي مع كثير من تلك االختالالت  

المراقب  يجد  الماضية   الزمنية  الفترة  فخالل 
للوضع االمني   الذي يمر بأسوأ حاالته أن أحزاب 
االختالالت  تلك  من   %80 وراء  تقف  سياسية  
مؤشر  وهو  بالعشرات  ضحايا  فيها  يسقط  التي 
مخيف بالنسبة لمن يراهن على أن تلك االحزاب 

واالسوأ  حقيقي  مدني  سياسي  مشروع  تحمل 
من ذلك أن تتعامل بعض تلك االحزاب  مع وزارة 
الداخلية بكافة  أجهزتها كما لو كانت  وكاالت 
مملوكة و خاصة تابعة لها وهو أمر أثبتته وقائع 

ملموسة على االرض   

ففي الوقت الذي ال تتوقف  الوسائل  االعالمية  
التي  للقوى  المطالبة  االحزاب من  لتلك  التابعة 
السياسي    العمل  في  باالنخراط  معها  تختلف 

يحمل عناصرها السالح تحت مسميات عدة 

 ) الحوثيين  )تمدد  يطلقون علية  ما  تارة إليقاف 
خاللها  وحصد  وحجة   الجوف  في  حدث  كما 
في  يحدث  ما  ولعل  االبرياء   عشرات  أرواح 
ولكن  القبيل  هذا  ضمن  يدخل  حاليا  الجنوب 
أي  ليس   ) الحراك  )تمدد  إليقاف  المرة  هذه 

وتارة    ) البيض  ) فصيل  وانما ما يسمونه  حراك 

وظيفية  مناصب  في  تعيينات   لفرض  أخراى 

مدنية وأمنية وهذا االخير كان السبب االرئيس 

محافظة  شهدتها  التي  االمنية  االختالالت  وراء 

تصريحات   هائل بحسب  تعيين شوقي  بعد  تعز 

شخصيات سياسية وأعضاء في محلي تعز ونفس 

من  أخرين  عزل  أو   ، حجة   في  تكررت  الحالة 

في  تحمل  متنوعة   ومبررات  بحجج  وظائفهم 

باطنها االنتماء المخالف 

فإذا كانت االحزاب السياسية قد تناست دورها 

وحلت مكان االجهزة االمنية من يا ترى سيوقف 

االختالالت االمنية ؟!!   

االحتفاالت  تلك  مميتة  هي  كم 
التي يحييها نظام المشترك,, كذلك 
باعتماد  المطالبة  المسيرات  هي 
الحادي عشر من فبراير يوماً وطنياً 
حين تشعرنا باكتمال الثورة,, حيث 
والغناء.. الرقص  سوى  يبق  لم 
الجرحى  أجساد  على  احتفاالت 
المبادرة  ساحة  في  يقبعون  وهم 
بعد  يستوعب  لم  الذي  ونظامها 
أبسط مفردات الثورة وهي السلمية 
لذا فهو يحمل البندقية في مواجهة 

شباب الثورة.

ينسى  ال  االحتفاليات  هذه  عشية 
نظام المشترك أن يمر على مخيمات 
على  ويعتدي  الثورة  شباب 
العشرات  ليصيب  فيها  المرابطين 
من أبنائها بحجة )حوثيين( ويحشد 
ويغزو  الشمالية  المناطق  في  أذنابه 
بحجة  الدماء  وتسيل  الجنوب  بهم 

)حراكيين(.

تلك  وهناك..  هنا  الجرحى  عشرات 
وليت  البشر  أنصاف  احتفاالت  هي 
فوسائل  وحسب  كذلك  كان  األمر 
القتل  شرعنة  على  تعمل  إعالمهم 
التخوين  حمالت  عبر  والحروب 
على  الحريصين  كل  بحق  والتكفير 
مقدرات الشعب اليمني ومستقبله 

الثوري.

أبعاضه  على  النظام  هذا  نفقات 
لكنها  المليارات  بلغت  النافذة 
تأتي   ,, الثورة  جرحى  على  محرمة 
حوار  مؤتمر  قبيل  الممارسات  هذه 
الثورة  وطني تسعى من خالله قوى 
براثن  في  الغارق  وطنهم  إنقاذ  إلى 
أبقت  فقد  المستذئبة  العصابات 
والزالت  إسقاطه  الثوار  أراد  ما  كل 
بالحصانة  سواء  إبقائه  على  حريصة 
أو بإخالء الساحات الثورية بالحديد 
الدماء  على  يعتاشون  فهم  والنار 

ويقتاتون من أشالء الجرحى.

سفاحي  أحد  كان  فقد  عجب  وال 
وحامي  الثورة  قائد  الكرامة  مجزرة 
على  مكافأته  وينبغي  الحمى 
أحد  حسب  الشعب  على  أفضاله 

المستذئبين.

الثورة  يخافون  احتفاالتهم  عشية 
رؤيته  يطيقون  ال  الذي  الضوء  فهي 
الخاوية  أجسادهم  يالمس  إن  وما 
من كل القيم والمبادئ حتى تتطاير 
في الهواء وتتناثر كبقايا المخلفات.

في بادرة خطيرة أقدمت القوى الظالمية يومنا هذا باالعتداء 
بالضرب بالهراوات والعصي والغازات السامة على المعتصمين 
من جرحى الثورة والمتضامنين معهم أمام رئاسة الوزراء وعلى 
الذي  حاشد  سيف  أحمد  المناضل  البرلماني  النائب  رأسهم 

يعيش حالة حرجة هو ومجموعة من جرحى الثورة.

مع  وأنها  ثورية  أنها  تّدعي  حكومة  على  المعيب  لمن  إنه 
الثورة أن تقوم بهذه االعتداءات الوحشية بحق جرحى الثورة 
بالوسائل  حقوقهم  عن  يعبرون  الذين  معهم  والمتضامنين 
هذه  أمام  يبق  لم  إذ   ، السلمية  اُطر  عن  تخرج  ولم  السلمية 
الحكومة أي مبرر لالعتداء التي قامت به ما يسمى بحكومة 
الوفاق التي مازالت تمارس القمع للحريات وانتهاك الحقوق 
المطالبة عن حقوقهم كما كانت  في  السلمية  ينتهجون  لمن 

في السابق.

النظام  هذا  حقيقة  وعّرت  كشفت  الثورة  جرحى  قضية  إن   
القائم الذي يعمل على نهب الحقوق وثروات المواطنين تحت 
القضايا  أهم  يتجاهل  حين  في  مشبوهة  لمؤسسات  حزبية  أطر 
بحقوقهم  يطالبون  من  باشر  ذلك  وفوق  واإلنسانية  الوطنية 
نظام  بشاعة  مدى  يكشف  وحشي  بإعتداء  السلمية  بالطرق 

المقاسمه والمحاصصة مما يجرده من القيم الوطنية واإلنسانية.

ونحن في حركة شباب الصمود إذ ندين ونستنكر هذا االعتداء 
الوزراء  رئاسة  أمام  المعتصمين  الجرحى  والجبان بحق  الغادر 
والمتضامنين معهم وما تعرض له النائب أحمد سيف حاشد 
نحمل المسئولية الكاملة رئيس حكومة ما يسمى بالوفاق وزارة 
يخدم  اتجاه  في كل  التحرك  في  استمرارنا  ونؤكد   ، الداخلية 
العمل الثوري الذي من شأنه اعادة األمور الى نصابها وتحقيق 
األهداف التي من أجلها قدمت التضحيات كما هو الحال في 
باقيان كما  وروحها  الثورة  معنى  وان   ، الكرام  الجرحى  هؤالء 
معاناتهم  رغم  األحرار  لهؤالء  االعتصام  هذا  في  ذلك  تجلى 

نظيرة  عز  ثبات  في  للرعاية  وحاجاتهم 
من  الكثير  للثورة  أعادت  وبصورة 
بهائها الذي يحاول المتقاسمون طمسه 

والقضاء عليه.

للشهداء..  الخلود  للثورة..  النصر 
الشفاء للجرحى.. والذل والعار للخونة 

والمتآمرين..

يزال  وما  األيام  ومضت  األحداث  تسارعت 
الثورة  وساحات  النضال  ميادين  في  األحرار 
والجرحى     للشهداء  الوفاء  شعارات  يرفعون 
الثورة..  بعد  مصممين على تحقيق أهداف 
أروع  الماضيين  العامين  خالل  سجلوا  أن 
محاوالت  رغم  والثبات..    الصمود  صور 
الثورة وممارسة  نتائج  االلتفاف على  البعض 

االعتداءات الممنهجة على  شبابها .

النضال  ميادين  إلى  الوطن  أبناء  تداعى 
للجميع  يتسع  وطن  لبناء  الثورة  وميادين 
لكن   ، جديد  ليمن  مشرق  مستقبل  ورسم 
دور  لعب  أجادت  التي  األحزاب  بعض 
الحكم  في  النظام  مع  واألشراك  المعارضة 
ثورة  إلى  انضمت  إن  وما  الثورة  رداء  أرتدت 
الشباب الحر المستقل غال وبدأت تنخر في 
 ، الوطن  جسد  في  نخرت  كما  الثورة  جسد 
وقد كان البداية بهيمنتها على خطاب الثورة 
وزرعت لجان  التي انبثقت عنها في ساحاتها 

للمختلفة  لتبدأ بعد ذلك مشوار القمع.

ناشطين  على  اإلعتداء  مع  البداية  كانت 

الفرقة  جنود  قبل  من  مستقلين  وناشطات 
اللجنة  قدمتهم  من  أو  آنذاك  مدرع  األولى 
التنظيمية في ساحة التغيير بحماة الثورة أبو 

محماة اإلصالح – وال فرق.

االعتداء  وتم  االعتداءات..  مسلسل  واستمر 
 ) حاشد  سيف  أحمد   ( البرلماني  الثائر  على 
االعتداء  ثم  ومن  الناشطين  من  ومجموعة 
 ، التغيير  أحرار  وإتالف  الصمود  على شباب 

وغيرهم من الثوار األحرار.

الكراهية  على  عناصره  ربى  اإلصالح  وألن 
الستكمال  العناصر  تلك  دفع  فقد  لآلخر.. 
خيمة  على  اإلعتداء  وتم   ، اعتداءاته  مشوار 
مسيرة  على  اإلعتداء  تم  وقبلها   ، همدان 

الحياة.

الرياض..  مبادرة  على  ووقع  األيام  مرت 
من  عدد  خيام  إحراق  مسلسل  ليبدأ 
ناهيك   , الثورية  واالئتالفات  المكونات 
عن إخفاء وتغييب عدد من الناشطين في 
الثورة في سجون الفرقة وغياهب سجون 
آنذاك  كشفت  كما  الساحة  تنظيمية 

الناشطة ) أمل الباشا(.

اللواء  أمر  نجحت  قد  الثورة  ان  قيل  وألنه 
ومعداته  آلياته   ) االحمر  محسن  علي   (
العسكرية وأدواته  في الساحة  - وما أكثرها 
من  على  باإلعتداء  بداية   ، الساحة  بإخالء   –
 ، الساحة  خيام  بنزع  مروراً  المبادرة  رفضوا 

وصوالً إلى جرف الساحة.

ورغم ضراوة اإلعتداءات كما حدث في جولة 
ساحة  منصة  وأمام  بل  والشهداء  العشرين 
صموداً  سجلوا  األحرار  الثوار  أن  إال  التغيير 
أسطورياً ، وحتى اللحظة ال يزالون في ميادين 

الحرية يسطحون بشعاراتهم الخالدة.

وفي الذكرى الثانية إلنطالق ثورتهم المستمرة 
يعلنونها ثورة متجددة ثورة نبل ثورة أخالق ، 
مبادئ فكر ، ال تمير بين طاعة وطاغية آخر 

النه ضمن منظومتها.

غداً سيقول لها الثوار مجدداً 

الشعب يريد إسقاط النظام 

أغرقوه باألغاني

سخروا التلفاز دهرا

جندوا من أجله كل الغواني

أنفقوا في الرقص مليارا

وفي اللوحات واألنوار

والزينات ))ثاني((

وتباروا في اصطناع الفرحة

الكبرى … وتقديم التهاني

وهو في صمت يعاني

يتلظى في لهيب الشعلة

الحمراء... وزيف المهرجان

* * *

أيها الشعب اليماني

صولجان البغي ولّى

فأتى من بعده للبغي ألفا

صولجاِن

عندما تحل األحزاب محل األجهزة االمنية  

في ذكرى الثورة..

المستذئبون..عشية احتفاالتهم بيـان إدانة واستنكار

من يوقف االختالالت األمنية ؟!!

 مجددا الشعب يريد إسقاط النظام

أغرقوه باألغاني أي 

حكومة

فضل أبو طالب

حاشد.. الثبات على المبدأ..!! 

عبد السالم الوجيه

طالب الحسين

 عبداهلل الصعفاني


