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أسبوعية - توعوية - تصدرها حركة شباب 

الصمود يف ساحة التغيري بصنعاء

ــة ــا الثوري ثوابتن
التظاهر والتحرك واالعتصامات السلمية والحرص على أن يتم ذلك في إطار شعبي   استمرار 

بعيًدا عن الحزبية والطائفية والمذهبية حتى إسقاط النظام. 

الفاسدين  نظامه  ورموز  استثناء  دون  وأقاربه  الرئيس  هو  بإسقاطه  نطالب  الذي  النظام   

والذين  ثبت تورطهم في قمع وقتل وتجويع هذا الشعب. 

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

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. 

إشهار اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار 
العام للشباب بمحافظة عمران 

ممثلو أنصار الله في الحوار يزورون جرحى الثورة 

في مشهد ثوري  مهيب، وتضامن 
ــرجـــت  عــصــر الــجــمــعــة  ــوي خـ ــ أخـ
مسيرة  فــي  غــفــيــرة  جماهير  الــمــاضــيــة 
القتلة  تسليم  مطلبنا   ( مسيرة  حاشدة، 
ومناصرة قضايا المغتربين ( انطلقت من 
العديد  وجابت  بصنعاء   التغيير  ساحة 
ــوارع االــعــاصــمــة صــنــعــاء، وكــان  مــن شــ
وشباب  الثورية  للقوى  العام  الملتقى 
المسيرة،  إلى  دعا  قد  المستقل  الثورة 
تــعــامــل  حكومة  الــمــســيــرة اســتــنــكــرت 
ابناء  تجاه  السعودية  العربية  المملكة 

الشعب اليمني .

الــمــســيــرة الــتــي جــابــت الــعــديــد من 
مبنى  امام  الى  وصوال  العاصمة  شوارع 
الصمت  استنكرت   ، الخارجية  وزارة 

يمارسه  لما  المشترك،  للنظام  المخزي 
الشعب  أبــنــاء  بحق  الــســعــودي  النظام 

اليمني األبي وجاء في البيان :

إنــنــا مــن ســاحــات الـــثـــورة والــحــريــة 
مدوية:  صريحة  أفواهنا  بملء  نقولها 
إنه ال يجوز لنا وال ألي حر غيور الصمت 
سعود  آل  يمارسه  مــا  على  والــســكــوت 
اليمنية  أمتنا  جماهير  وتشهده  اليوم، 
واذالل  وقهر  ظلم  من  العالم  ويشهده 
جلدتنا  وأبناء  إخواننا  حق  في  وامتهان 
المغتربين اليمنين الذين أفنوا أعمارهم 

السعودية  مــدن  وتشييد  عــمــارة  فــي 
لقمة  توفير  في  أمــا  وأريافها، 
وألسرهم،  لهم  الكريمة  العيش 

بــهــم  ــطــعــت  ــق ت أن  ــد  ــعـ بـ

عقد ممثلو الشباب في كافة القوى 
مؤتمراً  عمران  بمحافظة  والتكتات 
صباح  بصنعاء  التغيير  بساحة  صحفياً 
الثاثاء الماضي  أعلنوا فيه إعادة تشكيل 
العام   الحوار  لمؤتمر  التحضيرية  اللجنة 

للشباب بالمحافظة.

مشاركه  لعدم  استغرابه  عن  معبرين 
ما  اللجنة على خاف  حزب اإلصــاح في 
يبديه قادته في وسائل اإلعام من إيمان 

بالشراكة والتعاون عن كل القوى .

السباقة  عــمــران  مــحــافــظــة 
اللجنة  تشكيل  ــادة  إعــ فــي 

الــتــحــضــيــريــة لــلــشــبــاب 

الوثيقة  للعاقة  تجسيدا 
صباح   قام  الثوار  بين كل 
من  مجموعة  الماضي  االثنين 
الحوار  في  الله  انصار  ممثلي 
الثورة  لجرحى  بزيارة  الوطني 
رئاسة  مبنى  امام  المعتصمين 

تواليا  الثالث  للشهر  الـــوزراء  

حاملين لهم تحايا قيادة انصار 

الرمزية  الــهــدايــا  وبــعــض  الــلــه 

قدموه  الــذي  لوفائهم  مبادلة 

للوطن بالوفاء.

جــرحــى الـــثـــورة عــبــروا عن 
الكريمة  للفتة  امتنانهم  عظيم 

النظام  جرحهم  اخـــوان  مــن 
ــكــل عـــدتـــة وعـــتـــادة  ب

الظالمة  حــروبــة  فــي 
للشعب  باعثين 

3
تتمات 

3
تتمات 

المحامين  نقابة  نفذت 
الــيــمــنــيــيــن صـــبـــاح  ال 
ــاضــــي وقــفــة  ــمــ ــ ــــن ال ــي ــ ــن ــ االث
احـــتـــجـــاجـــيـــة امـــــــام مــبــنــى 
طالبوا  حــيــث  ــعــدل  ال وزارة 
بوقف  االعلى  القضاء  مجلس 
من  تطالهم  التي  االعتداءات 
جلسات  داخــل  القضاة  قبل 
جزء  انهم  مؤكدين  المحاكم 

وسيدافعون  القضاء  هذا  من 
عن حقوقهم بالقانون.

المحامون أكدوا بأنه  
بوابة هذه  ليس جديدا على  
ــوزارة.. ان تشهد مثل هذه  ال
ما  بعد  االحتجاجية  الوقفة 
عم الفساد واإلقصاء وممارسة 
الــمــحــســوبــيــة كــل مــن بهذه 

نقابة  نــفــذت  حيث  الــــوزارة 
صباح  اليمنين..  المحامين 
امام  احتجاجية  وقفة  اليوم 
وزارة العدل  إزاء ما يتعرضون 
له من اعتداءات متكررة من 
جلسات  داخــل  القضاة  قبل 

ــم وضـــــــرورة  ــاكـ ــحـ ــمـ الـ
ــبـــت فـــي شــكــاوى  الـ

3الـــمـــحـــامـــيـــيـــن 
تتمات 

3
تتمات 

القضاة  والمحامون وقفات احتجاجية  لكثرة االعتداءات عليهم ، والقوى المتسلقة على الثورة تتجاهل 

الملتقى العام للقوى الثورية والشباب المستقل يتضامنون 
مع المغتربين ويحملون النظام المشترك  الصمت المخزي   

تكالب المتآمرين وتنوع أساليبهم لن يثنينا عن تحقيق أهداف الثورة
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في  يتطاولون  من  اإلبل  رعاة  أحياناً  يتجاهل 
أعرق  من  هي  اليمنية  الحضارة  أن  البنيان 
الحضارات على مر التاريخ، وأن اليمن هي بلد 
اإليمان والحكمة، وأن الشعب اليمني هو شعب 
العالم  كل  عرفه  شعب  وإنسان،  حضارة  يملك 
اليمنية على مر  الحضارة  إن  الزمان،  من قديم 
التاريخ وصلت الى فوج تقدمها وعراقتها حيث 
كانت اليمن هي محط رحال للكثير من العلماء 
أفئدة  محط  وكانت  قديماً،  والمستكشفين 

الكثير من العرب ومهوى أرواحهم .

أسهم المواطن اليمني في الكثير ما من شأنه أن 
يسموا بالجارة السيئة، فقد عمل اليمنيين قديماً 
على العمل هناك في الكثير من المجاالت التي 
جعلت من المملكة دولة ذات مردود إقتصادي 
مرتفع، ال سيما أصحاب رؤوس األموال الكبيرة 
التي  الكبيرة  االستثمارات  على  عملوا  الذين 
كون  من  وتحضرها  للملكة  نوعية  نقلة  عملت 
الصحاري  في  يتيهون  أغنام  رعاة  سابقاً  أهلها 
ويتنقلون بحثاً عن ما يسدون به رمق جوعهم، 
لذلك تجد أن أغلب أبناء المملكة اليوم هم من 
أصول يمانية السيما أبناء نجران وعسير، نتفاجأ 
اليوم بإن هؤالء ناكرين الجميل يقومون بترحيل 

العمالة اليمنية من السعودية.

من الجانب اآلخر وتزامناً مع ترحيل المغتربين 
اليمنيين تقدم قوات الحرس الحدود السعودي 
اليمنية  الحدود  ترسيم  عامات  إزالة  على 
الطائف  اتفاقية  عليها  نصت  التي  السعودية 
المتوكلية  المملكة  بين  التي جرت  عام 1934م 
اليمنية من طرف والمملكة السعودية من طرف 
الخاصة  الرابعة  مادتها  في  قضت  والتي  آخر، 

بترسيم الحدود ما بين البلدين كاآلتي :

بين  يفصل  الذي  الحدود  خط  الرابعة:  المادة 
المتعاقدين  الساميين  الفريقين  من  كل  باد 
موضح بالتفصيل الكافي فيما يلي، ويعتبر هذا 
الخط حًدا فاصا ً قطعًيا بين الباد التي تخضع 
المملكتين  بين  الحدود  خط  يبدأ  منهما.  لكل 
)ميدي(  بين  الفاصلة  النقطة  من  اعتباًرا 
إلى جبال  األحمر  البحر  و)الموسم( على ساحل 
إلى   ً الشرقية، ثم يرجع شماال  الجهة  تهامة في 
التي  الشمالية  الغربية  الحدود  إلى  ينتهي  أن 
بين )بني جماعة( ومن يقابلهم من جهة الغرب 
أن  إلى  الشرق  جهة  إلى  ينحرف  ثم  والشمال 
ينتهي إلى ما بين حدود )نقعه( و)عار( التابعتين 
إلى  ينحرف  ثم  يام  حدود  وبين  )وائلة(  لقبيلة 
ثم  رفادة(،  و)عقبة  )مروان(  مضيق  يبلغ  أن 
من جهة  ينتهي  الشرق حتى  إلى جهة  ينحرف 
الشرق إلى أطراف الحدود بين من عدا )يام( من 
فكل  )يام(  وبين  وغيره  وائلي(  زيد  بن  )همدان 
ما عن يمين الخط المذكور الصاعد من النقطة 
منتهى  إلى  البحر  ساحل  على  التي  المذكورة 
الحدود في جميع جهات الجبال المذكورة فهو 
من المملكة العربية السعودية، فما هو من جهة 
اليمن المذكورة هو / ميدي / و/ حرض/ وبعض 
قبيلة / الحراث / و/ المير / وجبال / الظاهر / 
و/ شذا / و/ الضيعة / وبعض / العبادل / وجميع 
باد وجبال / رازح / و/ منبه / مع / عرو آل مشيخ 
/ وجميع باد وجبال / بني جماعة / و/ سحار 
الشام يباد / وما يليها ومحل / مريصعه وعموم 
/ سحار / و/ نقعة / و/ دعار / وعموم / وائلة / 
وكذا الفرغ مع / عقبة نهوقة / وعموم من عدا 
/ يام / و/ وادعة ظهران / من / همدان بن زيد / 
المعلومة،  هؤالء المذكورون وبادهم بحدودها 
وكل ما هو بين الجهات المذكورة وما يليها مما 
لم يذكر اسمه، مما كان مرتبطًا ارتباطًا فعلًيا أو 
تحت ثبوت يد المملكة اليمانية قبل سنة 1352 
هـ، كل ذلك هو في جهة اليمين فهو من المملكة 
اليمانية، وما هو في جهة اليسار المذكورة وهو / 
الموسم / و/ وعان / وأكثر / الحرشا / و/ الخوبة 
/ و/ الجابري / وأثر / العبادل / وجميع / خيفا 
/ و/ بني مالك / و/ بني حريص / / وآل تليد / 
و/ قحطان / و/ ظهران وادعة / وجميع / وادعة 
ظهران / مع مضيق / مروان / و/ عقبة رفادة / 
وما خلفهما من جهة الشرق والشمال من / يام 
/ و/ نجران / و/ وائلة / وكل ما هو تحت / عقبة 
نهوقة / إلى أطراف نجران ويام من جهة الشرق، 

المعلومة،  هؤالء المذكورون وبادهم بحدودها 
وكل ما هو بين الجهات المذكورة وما يليها مما 
لم يذكر اسمه مما كان مرتبطًا ارتباطًا فعلًيا أو 
تحت ثبوت يد المملكة العربية السعودية قبل 
سنة 1352 هـ، كل ذلك هو في جهة يسار الخط 
المذكور فهو من المملكة العربية السعودية، وما 
ذكر من يام ونجران و/ الحضن / و/ زور وادعة / 
وسائر من هو في نجران من وائلة، فهو بناء على 
كل ما كان من تحكيم اإلمام يحيى للملك عبد 
العزيز في / يام / والحكم من الملك عبد العزيز 
السعودية،  العربية  المملكة  تتبع  جميعها  بأن 
وحيث إن / الحضن / و/ زور وادعة / ومن هو 
يكن  ولم  وائلة،  من  هم  نجران  في  وائلة  من 
لما  إال  السعودية  العربية  المملكة  في  دخولهم 
وائلة  إخوانهم  يمنع  وال  يمنعهم  ال  فذلك  ذكر، 
والتعاون  والمواصات  بالصاة  التمتع  من 

المعتاد والمتعارف به.

ثم يمتد هذا الخط من نهاية الحدود المذكورة 
العربية  المملكة  قبائل  أطراف  بين  آنًفا 
السعودية وأطراف من عدا / يام / من / همدان 
بن زيد / وسائر قبائل اليمن، فللمملكة اليمانية 
كل األطراف والباد اليمانية إلى منتهى حدود 
العربية  وللمملكة  الجهات  جميع  من  اليمن 
منتهى  إلى  والباد  األطراف  كل  السعودية 
في  ذكر  ما  وكل  الجهات،  جميع  من  حدودها 
وشرق  وجنوب  شمال  نقط  من  المادة  هذه 
وغرب فهو باعتبار كثرة اتجاه ميل خط الحدود 
تميل  ما  وكثيًرا  المذكورة،  الجهات  اتجاه  في 

لتداخل ما إلى كل من المملكتين.

أما تعيين وتثبيت الخط المذكور وتمييز القبائل 
فيكون  الوجوه  أكمل  على  ديارها  وتحديد 
متساٍو  عدد  من  مؤلفة  هيئة  بواسطة  إجراؤه 
حيف  بدون  أخوية  ودية  بصورة  الفريقين  من 

بحسب العرف والعادة الثابتة عند القبائل.

كل ما ذكر سابقاً كان ما نص عليه البند الرابع 
من معاهدة الطائف، لكننا نرى اليوم أن المملكة 
وباتت  المعاهدة  هذه  تجاهلت  قد  السعودية 
الشعب  االنتهاكات ضد  من  الكثير  على  تقدم 
اليمنية  الحدود  السيما  عام  بشكل  اليمني 
التي نصت عليها المعاهدة، فنرى اليوم حرس 
العامات  بإزالة  يقومون  السعودي  الحدود 
حيث  حجه  محافظة  في  الحدود  على  اليمنية 
رملي  بإزالة حاجز  المنصرم  األسبوع  في  قاموا 
منطقة  متجاوزة  السعودي  القوات  استحدثته 
الرعي المشتركة وعامة الترسيم الحدودية رقم 
2 في منطقة “رأس المعوج ” بالموسم بمديرية 

ميدي .

الجوف  محافظة  في  اليمنية  الحدود  أما 
مع  حرب  في  السيئة  الجارة  هذه  دخلت  فقد 
القبائل اليمنية هناك قبيل 3أسابيع في محاولة 
اليمنية  النفطية  الحقول  على  لإلستياء  منها 
من  بالقرب  اليمنية  األراضي  في  المتواجدة 
النفط  مجال  في  خبيراً  تحدث  حيث  الحدود، 
ينتج 5 مايين  الجوف  إن “حقل  باليمن، قوله 
إلى  أفقية  بطريقة  سحبه  ويتم  يوميا،  برميل 
بتغيير  السعودية  وتقوم  السعودية،  األراضي 
الرقم إعاميا إلى أرقام متدنية، 450 ألفا و600 
وهو  بالحقل،  له  عاقة  ال  مكانا  وتضع  ألف، 
باألراضي  هو  بينما  للحقل،  كواجهة  الوديعة، 
 5 تنتج  “السعودية  أن  إلى  وأشار  اليمنية”. 
محافظ  حدود  من  يوميا  نفط  برميل  مايين 
فيما  األفقي”،  الحفر  بطريقة  اليمنية  الجوف 
اليمنية  الجوف  “محافظة  أن  الخبير  هذا  أكد 
تعد من أغنى المناطق العربية بحقولها النفطية 

والغازية”

المملكة  بها  تقوم  التي  االنتهاكات  هذه  كل 
يرافقها صمت ُمطبق من قبل الحكومة اليمنية، 
عليها،  القائمين  يعتري  الذي  الٌجبن  يكشف 
بالجوف  األحداث  مجريات  عن  طرفهم  بغض 
وعن الحرب القائمة هناك، َبيد أن أبناء القبائل 

اليمنية وقفت لهم بالمرصاد..

األمر،  عليها  التبس  قد  السيئة  الجارة  أن  يبدو 
اليمن  وليس  السعيد..  اليمن  أنه  فلتخبروهم 

عود.. السَّ

إذالل  جــرائــم  مـــرة:  ألول  تنشر  وثــائــق 
ونصب المغترب اليمني في السعودية

تتجاهالن  اليمنية  والحكومة  السعودية  وأكاديميون:  قانونيون 
معاهدة الطائف بمنح امتيازات خاصة لليمنيين في السعودية

خبروهم أنه اليمن السعيد.. 
ُ

فلت

عود وليس اليمن السَّ

المكلفة  اللجنة  أعمال  )بنتائج  تقرير  - طالب 
المتعلقة  ــة  واإلداريـ المالية  الجوانب  بمراجعة 
السعودية(  العربية  بالمملكة  المغتربين  بمعاملة 
ــتــدخــل لـــدى الــحــكــومــة  الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة ال
السعودية لرفع اإلجراءات التعسفية على العمالة 
القنصلية  الرسوم  قيمة  ارتفاع  "إن  قائًا  اليمنية 
اليمنية  السفارة  فرضتها  التي  اإلضافية  والرسوم 
لرسوم  واستحداثهما  بجدة  وقنصلية  بالرياض 
المغترب  كاهل  أثقا  قانوني  مبرر  دون  جديدة 

اليمني"!
الــرســمــيــة وغير  الــرســوم اإلضــافــيــة غــيــر     -
القانوينة التي تأخذها سفارتنا بالرياض وقنصلية 
الــرســوم  مــن  أكــثــر  اليمني  المغترب  مــن  جــدة 
المغترب  على  ينبغي  التي  القانوينة  الرسمية 
اليمني دفعها". ومنها رسوم عقد الزواج الرسمية 
اليمنية  السفارة  تأخذ  بدالً عن 80 ريال سعودي 
بالرياض من المغترب 130 ريال سعودي وبدالً عن 
 90 السفارة  تأخذ  ريال سعودي رسوم طاق    40
ريال سعودي وبدالً عن 37 ريال سعودي رسوم 
تصريح مرور للُمرحلين تأخذ السفارة –إلى جانب 
في جميع  وهكذا  ريــال.   312 ريال سعودي-   37

الرسوم البالغ عددها 19رسماً.
ومستندات  وســجــات  دفــاتــر  تــم حجب     -
هذا  ان  بحجة  الحكومية  اللجنة  عن  التحصيل 

ليس من مهام اللجنة".
سعودي  ريـــال  ــف  ال و695.850  مليون     -
بجدة  اليمنية  القنصلية  حصلتها  مثال  كمجرد 
وســفــارتــنــا بــالــريــاض فــي عـــام بــفــرض 50 ريــال 
وإنما  للدولة  تورد  لم  مغترب  على كل  سعودي 
الهولندي  السعودي  البنك  في  بنكي  لحساب 

برقم )3705205950(.
"السفارة  للرقابة:  المركزي  الجهاز  تقرير     -
هما  بجدة  العامة  والقنصلية  بالرياض  اليمنية 
وزارة  قبل  مــن  استثنائهما  تــم  اللتان  البعثتان 
للبعثات  المحاسبي  النظام  الخارجية من تطبيق 

التي تطبقه كافة السفارات اليمنية بالخارج".
في  األمّرين  يعاني  اليمني  المغترب  أن  يبدو 
وابتزاز  السعودية  السلطات  إذالل  واحــد:  وقت 
اليمنية  السفارة  ولصوصية  جهة،  مــن  الكفيل 
جهة  مــن  بــجــدة  اليمنية  والقنصلية  بــالــريــاض 
والخارج  الداخل  يتساوى  الظلم  وفي هذا  ثانية. 
دولــة  بسلوك  السعودية  فــا  والبعيد  والقريب 
بلد  بأخاق  وسلطاتها  اليمن  وال  وشقيقة  جارية 
تصون  ال  دامــت  مــا  جــوازهــا  بحمل  الــمــرء  يفخر 

كرامتها زال تتورع عن سرقته نهاراً جهارا.
ــى  األول للمرة  تنشر  رسمية  وثــائــق  وبحسب 
لــدراســة  حكومية  لجنة  الحكومة  شكلت  فقد 
أوضاع المغتربين اليمنيين فني للمراجعة المالية 
والقنصلية  الرياض  في  اليمن  لسفارة  واالداريــة 

العامة في جدة وكانت من التالي أسماؤهم:
المركزي  الجهاز  رئيس  د/عبدالسنفي      -1

للرقابة والمحاسبة.
2-    د/عبيد شريم نائب رئيس الجهاز.

ــرة  ــدائ ــكــاف رئــيــس ال 3-    الــســفــيــر عــلــي ال
القنصلية والمغتربين بالخارجية

ــن: محمد  ــى عــضــويــة كــل مـ الـ 4-   إضــافــة 
الفضيلي/ عبدالقادر همام/ احمد محمد راجح/ 
شرف  احمد  عــلــوان/  علي  احمد  عثمان/  شــرف 

جحاف/ أحمد علي أنعم/ يحي النقيب.. تجدون 
وظائفهم مقابل كل اسم في الوثيقة المرفقة أدناه(
اللجنة وجود  الوثائق فقد اكتشفت  وبحسب 
ــارة عن  الــمــغــتــرب( وهـــو عــب )بــطــاقــة  مــا يسمى 
يستقطع  الجالية  لدعم  مزعوم  خيري  صندوق 
50 ريال سعودي من كل مغترب يمني، 20 ريال 
السفارة  لحساب  تذهب  الخمسين  من  سعودي 
لقيد أسماء  والقنصلية على هيئة رسوم قنصلية 
مواطني الجمهورية اليمنية في السعودية غير إن 
السفارة  حسابات  مراجعة  عند  اكتشفت  اللجنة 
توريد  "عـــدم  ســنــوات  ثــاثــة  خــال  والقنصلية 
إيرادات رسوم التسجيل إلى خزينة الدولة، وكذا 
عدم تجنيب ما يتعلق بالصندوق الخيري واعتبار 
المبلغ )قرابة مليون ريال سعودي في العام( دخل 
إلى  المبالغ  "تـــورد  التقرير:  ويكشف  إضــافــي". 
حساب بنكي في البنك السعودي الهولندي برقم 
التحصيل  "سندات  أن  واألسوأ   .)3705205950(
لوزارة  تابعة  اوراق  )وليس  السفارة  في  مطبوعة 
)حتى  متسلسلة  غير  قسائم  وهــي  الــخــارجــيــة( 
يسهل االختاس( وتوجد كميات كبيرة منها في 

مخازن السفارة".
جدول يبين الرسوم االضافية التي تستقطعها 
بشكل  اليمني  المغترب  من  والقنصلية  السفارة 

غير قانوني
لــلــرقــابــة  الـــمـــركـــزي  الــجــهــاز  ــر  ــقــري ت وزاد 
والمحاسبة: "ان قيد اسماء المواطنين اليمنيين 
"من  انه  إلى  مشيراً  واضــح"  غير  السعودية  في 
السفارة  حصلت   2004 ابــريــل  الــى   2003 يناير 
و695.850(  مليون  المغترب  بطاقة  رســوم  من 
الف ريال سعودي وقد وزعت وصرفت حسب 

الجدول أمامكم في الوثيقة. 
بالرياض  اليمنية  "السفارة  التقرير:  ويقول 
تم  اللتان  البعثتان  هما  بجدة  العامة  والقنصلية 
تطبيق  من  الخارجية  وزارة  قبل  من  استثنائهما 
كافة  تطبقه  التي  للبعثات  المحاسبي  النظام 
السفارات اليمنية بالخارج". ويضيف: "أن دخل 
من  أكثر  بالجوازات  الخاص  جدة  في  القنصلية 

السفارة اليمنية في الرياض".
الجهاز:  تقرير  يــقــول  اإلضــافــي  الــدخــل  وعــن 
"الدخل االضافي مبالغ يتم إضافتها فوق الرسوم 
القنصلية وتقوم السفارة والقنصلية بالصرف منها 
لخزينة  تورد  وال  وإجرائية(  اداريــة  ضوابط  )دون 
ومستندات  وسجات  دفاتر  حجب  وتم  الدولة 
وزارة  مــذكــرة  ان  بحجة  اللجنة  عــن  التحصيل 
الخارجية حددت مهام اللجنة المحاسبية وتبيان 
اللجنة"  الدخل اإلضافي ليس من مهام  سجات 
الــوزراء رقم 25  لقرار مجلس  اجراء مخالف  وهو 

لعام 2004م كما ورد التقرير.
الدخل  تبيان  تجدون  امامكم  الكشف  وفــي 
السفارة  تضيفه  الذي  اإلضافي  والدخل  الرسمي 
غير  بشكل  اليمني  المغترب  على  والقنصلية 
وبالمخالفة  الدولة  خزينة  الــى  تــورد  وال  قانوني 
إنشاء  أن  تقضي  التي  الدستور  مــن   13 للمادة 
"ضرائب عامة وتعديلها أو إلغائها ال يتم إال بقانون 
يتعلق  فيما  يتم  لم  ما  وهــذا  البرلمان  في  يشرع 
من  اليمنية  المغترب  على  المفروضة  بالرسوم 

السلطات التي تمثله بلده في الرياض وجدة.

عقد  رسوم  فان  المثال  سبيل  على  ذلك  ومن 
ان  فــي حين  ســعــودي  ــال  ري  80 الرسمية  الـــزواج 
تأخذها  التي  القانونية  غير  االضــافــيــة  الــرســوم 
 130 هي  المغترب  من  بالرياض  اليمنية  السفارة 
القانون.  نص  ريال كما   80 وليس  سعودي  ريال 
الطاق  رســوم  السفارة  تأخذ  أن  ينبغي  وبينما 
تأخذ  قانوني  بشكل  فحسب  ســعــودي  ــال  ري  40
السفارة فعليا 90 ريال سعودي عن كل حالة طاق 
رسوم  قانونية  غير  ريــال  و50  قانونية  ريــال   40(
غضافية(, وبينما نص القانون على رسوم 37 ريال 
السفارة  فــان  للمرحلين  مــرور  كتصريح  سعودي 
اليمنية تأخذ من المغترب اليمني ليس 37 ريال 
سعودي فحسب وإنما الى جانبها 312 ريال بشكل 
غير قانوني وال تورد للدولة وال ينبغي فرضها على 
المغترب. وهكذا في جميع الرسوم البالغ عددها 
19 رسماً )األسعار الواردة من المؤكد أنها ارتفعت 
على اعتبار ان التقرير يعود لعام 2004م وحسبما 

أكد لي بعض المغتربون اليمنيون(.
"إن  التالية:  الصادمة  الحقيقة  التقرير  ويكشف 
الرسوم اإلضافية غير الرسمية وغير القانوينة بسفارتنا 
على  ينبغي  التي  الرسمية  الرسوم  من  أكثر  بالرياض 

المغترب اليمني دفعها" حسب التقرير.
وخلص تقرير الجهاز المركزي الى استناجات 
هامة وجادة كان من الممكن لو أن لدى اليمنيين 
أن  بها  عملت  الشعب  تمثل  محترمة  حكومة 
السعودية.  في  اليمنية  العمالة  أوضــاع  تحسن 

وهي كالتالي:
1- تردي األوضاع المالية ألبناء الجالية بسبب 

تدني األجور ومنافسة العمالة اآلسيوية.
2- فقدان أعداد كبيرة من المغتربين ألعمالهم 

بسبب اإلجراءات التعسفية في المملكة.
لتجديد  تدفع  التي  المالية  األعباء  ازدياد   -3
ــة ونــقــلــهــا مـــن كــفــيــل إلـــى آخـــر وكــذلــك  ــامـ اإلقـ
الى  باإلضافة  والمعيشية  السكن  نفقات  ارتفاع 

االلتزامات المالية ألسرهم في الوطن.
4- ارتـــفـــاع األعـــبـــاء الــمــالــيــة قــيــمــة الــرســوم 
القنصلية والدخل اإلضافي الذي تحصله السفارة 
ورسوم بطاقة المغترب والغرامات األخرى وأدى 
بين  المغتربين  معامات  في  ازدواجية  الى  هذا 

جدة والرياض.
الرياض  للجالية في  االدارية  الهيئة  5- تشكو 
عدم قدرتها ممارسة مهامها بسبب اقفال مكتبها 
التدخل  اليمنية  الحكومة  وتطالب  السفارة  في 
للحكومة  التعسفية  ــراءات  االجــ مــن  للتخفيف 

السعودية.
ــرســوم  وال القنصلية  الــرســوم  قيمة  ارتــفــاع   -6
اإلضافية واستحداث رسوم جديدة دون مبرر قانوني.
قيمتها  وتحصيل  المغترب  بطاقة  فــرض   -7

والصرف منها يعتبر مخالفة قانونية.
8-   عدم قانونية الدخل اإلضافي الذي تحصله 
الرسمي  الدخل  مع  متزامنا  والقنصلية  السفارة 

وكذا عدم قانونية الصرف منه.
تجدونها  تــويــات  سبع  الــى  اللجنة  وخلصت 

أمامكم في الوثيقة المرفقة.

الوثائق  وبقية  الــجــداول  على  لــإطــاع 
يمكنكم زيارة المدونة على الرابط التالي:

وقانونيون  أكاديميون  ناشطون  استنكر 
اليمنية  والحكومة  السعودي  النظام  تجاهل 
عام  في  وقعت  التي  الطائف  معاهدة  لبنود 
تمنح  والتي  والسعودية  اليمن  بين  1934م 
امتيازات  السعودية  في  المقيمين  اليمنيين 
خاصة ،حيث أعطت السعودية مهلة 3 شهور 
ضمن  القانونية  اوضاعهم  لتسوية  للمقيمين 
القرار الملكي الذي يقضي بترحيل العمالة في 

السعودية.
ــدأت ســفــارات كا  ــذي بـ ــوقــت الـ وفـــي ال

بالرياض  أخــرى  ودول  وباكستان  الهند  من 
في  مواطنيها  ــاع  أوضـ لتسوية  الــتــحــرك  فــي 
المحددة  المهلة  خــال  السعودية  األراضـــي 
الحكومة  تجاهل  الناشطون  ،أدان  شهور  بـ3 
اليمنية للعمالة اليمنية سواء بمطالبة النظام 
السعودي بااللتزام بمعاهدة جدة أو بالتحرك 
لتسوية أوضاع اليمنيين اسوة بالدول األخرى 

التي شرعت في مساعدة مواطنيها .
الطائف  معاهدة  فإن  الناشطين  وبحسب 
الماضي  الــقــرن  ثاثينيات  فــي  وقعت  التي 

اليمنيين  تــمــنــح  ــة  ــســعــودي وال الــيــمــن  بــيــن 
خاصة  امــتــيــازات  السعودية  فــي  المقيمين 
الحالي  الملكي  القرار  تستثنيهم من  وبالتالي 
العمالة  وبينها  االجنبية  العمالة  بترحيل 
اليمنية،إضافة إلى أن اتفاقية جدة 2000م بين 
االمتيازات  هذه  تلغي  لم  والسعودية  اليمن 

على حد قولهم.
الــعــمــالــة االجــنــبــيــة في  ــذكــر أن حــجــم  ي
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العدد ) 100 (  3التوعية الثورية
رًدا على »جمعة الثورة تحقق أهدافها« تعليقات بعض الكتاب والصحفيين 

لقد شبعنا كذًبا ودجا ومغالطة لآلخرين، حول القرارت الرئاسية األخيرة 
الذين  المظلومين  والضعفاء  والمساكين 
من  المباركة  الشبابية  الثورة  قامت 
أجلهم، ولقد شبعنا مغالطة ألنفسنا وهي 
اليمن  تأريخ  في  بها  نقوم  مغالطة  أكبر 
الحديث، ولكن أكبر مشكلة عندما تكون 
الُجَمع  وباسم  الدين  باسم  المغالطة  هذه 

وباسم الشهداء والجرحى وأسرهم.

وتتفنن اللجنة التنظيمية للثورة في ساحة 
مسميات  إطاق  في  والحرية  التغيير 
ُجمع  وعلى  للحقيقة  ومضللة  خادعة 
أصبحت كمسجد ضرار الذي كان الهدف 
منه التفريق بين المؤمنين واإلرصاد لمن 
حارب الله ورسوله، أي صاح من يحارب 
الله ورسوله باسم الدين وديكور الجوامع 
أهدافها  تحقق  لم  الثورة  وألن  والُجَمع؛ 

المتمثلة بأهم أهدافها: 

إقامة   -2 النظام.  إسقاط  يريد  الشعب   -1
فا  العادلة،  الحديثة  المدنية  الدولة 
المدنية،  الدولة  قامت  وال  سقط  النظام 
على  بالتوقيع  قام  من  يغالطونا  ولكي 
وعلى  )المؤامرة(  الخليجية  المبادرة 
الشامل لستمائة شخصية  قانون الحصانة 
أراضي  وناهبو  الحروب  كل  مجرمو  هم 
هم  من  تساءلنا  فهل  الوطن..  وثروات 
أسمائهم  نشر  أرجو  "ستمائة"  الـ  هؤالء 
لتعرفوا لتعرفوا أن هؤالء هم غرماء الشعب 
فا  الثورة ضدهم  قامت  والذين  والوطن، 
فكلهم  غامق  وأحمر  فاتح  أحمر  بين  فرق 
حمر مستنفرة فرت من قسورة، يريد هؤالء 

واستخفوا  عقولنا  ويستغفلوا  يغالطونا  أن 
)أقفال  أو  )الكوفة(  غوغاء  كأننا  بها 
)المبادرة  بمسرحية  قاموا  وألنهم  الشام( 
الخليجية( وكانوا كالكمبارس والببغاوات 
واألبواق والشقاة وقاموا بتحسين أنفسهم 

القانونية  المسؤولية  من 
أنفسهم  هم  والجنائية 
اليوم يريدون أن يغالطونا 
لكنه  وذكي  خادع  بلفظ 
ولم  الشيطان  ذكاء 
إن  يقولوا  أن  يستطيعوا 
أهدافها(؛  )حققت  الثورة 
ستقوم  ثورة  هناك  ألن 
عليهم قريًبا وغير قادرين 
لم  الثورة  إن  يقولوا  أن 
ألنهم  أهدافها،؛  تحقق 

بذكاء  وأجهضوها  الثورة  قتلوا  الذين  هم 
وقانون  المبادرة  على  بالتوقيع  الشيطان 
الحصانة المرفوض من أول يوم من شباب 
)جمعة  وقالوا  خادع  بلفظ  فأتوا  الثورة، 
الثورة تحقق أهدافها( هكذا )تحقق( وأنت 
ليخدرونا  واصبري  تصبري  مسعدة  يا 
والُجَمع  والجمعة  الدين  وباسم  تدريجيا 
مؤتمر  أعضاء  من  و%75  )تحقق(،  وهل 
ضدهم  الثورة  قامت  ممن  هم  الحوار 
وممن شملهم قانون الحصانة غير القانوني 
والجاد  القاتل  يجعلون  ثم  والشرعي، 
والمبادرة  )تحقق(  وهل  الضحية!،  يحاور 
انتهاك  في  لها  الحق  جعلت  الخليجية 
سيادة اليمن من أمريكا والسعودية وطرد 
ألراض  السعودية  واحتال  المغتربين 

يمنية جديدة بحجة اإلشراف على تنفيذ 
المبادرة، واختال أمريكا لجزيرة سقطرى 
الجوية  العند  وقاعدة  المندب  وباب 
األمريكي  المارينز  من  الجنود  ومئات 
الفساد  ضد  قامت  الثورة  ألن  صنعاء  في 
والتدخل األجنبي وعمالة 
النظام للخارج سواء كان 
ا أو دوليا..  الخارج إقليميًّ
)تحقق(  الثورة  وهل 
أهدافها و75% من أعضاء 
المختارين  الحوار  مؤتمر 
بعناية سعودية وأمريكية 
مدنية  دولة  يريدون  ال 
وهم  عادلة،  حديثة 
الدولة  غرماء  أنفسهم 
العادلة  الحديثة  المدنية 
من مراكز الجهل والتخلف والعمالة حتى 
باسم  ومخادع  كاذب  كله  هذا  بعد  يأتي 
الدين يسمي )جمعة الثورة تحقق أهدافها( 
العصابة  تسمى)جمعة  أن  األولى  وكان 
تحقق أهدافها( حًقا إنه ال فرق بين عميل 
دخل الثورة ليسرقها وعميل وقف خارجها 
)صنعاء(  في  المصلحة  فرقتهما  ليزهقها 

وستجمعهم العمالة في )الرياض(.

أم  الثورة  هل  أهدافه؟  تحقق  الذي  ما 
تكذب  العصابة  هذه  وقد كانت  العصابة، 
باسم القبيلة أما اليوم باسم الدين وكانت 
العليا  )المصلحة  باسم  الثورة  قبل  تكذب 
للوطن( وهي المصلحة العليا لألحمر الفاتح 
شيء  كل  الوطن  هذا  ومسكين  والغامق، 

باسمه واآلن باسم الثورة والشباب والذين 
أقصوا من )مؤتمر عماء السعودية وأمريكا( 
المسمى بـ )مؤتمر الحوار الوطني( إال قليا 
عيون  على  الرماد  لذر  أدخلوهم  منهم 
تحقق  الذي  من  اآلن  عرفتم  فهل  الثوار 
أهدافه؟ ولألسف حتى اإلعام المحسوب 
يوًما على الثورة سار يجاري هذه العصابة 
ليكمل  والفعالية  التسمية  هذه  ويبث 
يتخدر  لم  البيوت من  ليتخدر في  الباقي 
دعوا  لهم  أقول  ولكن  الساحات؛  في 
فهو  أنفسكم  باسم  واكذبوا  جانًبا  الدين 
ألننا  الدين  باسم  والتكذبوا  عليكم  معتاد 
شعب نحب الدين حًقا لله وليس ألغراض 

شخصية وجهوية كما تفعلون.

ثورتكم  في  استمروا  الشباب  أيها  فيا 
السلمية والفعل الثوري وال تصدقوا هؤالء 
الدين  باسم  أو  القبيلة  باسم  تكلموا  سواء 
القادمة  الجمعة  واجعلوا  عليه،  المفترى 
أو  أهدافها(  تحقق  لم  )الثورة  مسماها 
ا على استغفال  جمعة )استمرار الثورة( ردًّ
اللجنة  واطردوا  بنا  هؤالء  واستخفاف 
التنظيمية للثورة هذه الكاذبة والخادعة، 
وشكلوا لجنة تنظيمية أخرى فليس معها 
صك غفران. فالثورة أكبر منا جميًعا وإذا 
منافقين  ستجعلنا  الستين  ساحة  كانت 
أو خرفاًنا فا داعي لها وابحثوا عن ساحة 
ادعى  من  وليس  الله  سيحمينا  أخرى، 
حمايتها ثم أفرغها من محتواها كما أفرغوا 
قدمنا  وإن  ننتصر  وسوف  سبتمبر،  ثورة 

شهداء جدًدا فنحن عشاق الشهادة.

نجيب محفوظ المنصوري *

 * رئيس المجلس األعلى للملتقى العام للقوى الثورية 

 محمد محمد المقالح: حديقة شهداء جمعة الكرامة أو....
ال يصح تسمية حديقة الفرقة بتاريخ مولد صالح أو بتاريخ انشقاق محسن ...

أن  ويجب  مستحق  اسم  الكرامة  جمعة  شهداء  أو  فبراير   11 ثورة  حديقة  اسم 
نتمسك به ألننا بذلك نعلي بذلك من شأن تضحيات الشباب والنضال السلمي بدال 

من تمجيد آل االحمر واستبدادهم وتمجيد العنف وعسكرة الثورة الشعبية.

وقال المقالح في منشور آخر: ان تأتي متأخرا أفضل من أن ال تأتي أبدا،، 
جيد أن ٌيقال علي محسن األحمر وأحمد علي عبد الله صالح وبذلك تنتهي 
حالة االنقسام في قيادة الجيش وهو ما كنا نطالب به من وقت مبكر. ال 
أستطيع أن أعلق على التعيينات العسكرية طالما وأنا ال أعرف بعد معايير 
وبدوافع  أنها سياسية  أم  احترافية  معايير عسكرية  وماذا كانت  تعيينهم 

وأهداف سياسية.

والمهم أنا مع قرار إنهاء االنقسام في قيادة الجيش وسيكون له نتائج 
إذا ما  التنفيذ وال أظن أحدا سيعترض  الله ويبقى  بإذن  ايجابية وسريعة 

كان الرئيس حازما.

أن  أعتبر  غالب  سامي  والصحفي  الكاتب  الحوار:  لنجاح  مدخل 
تحويل مقر الفرقة األولى مدرع إلى حديقة عامة، يعد أهم قرارات الرئيس 

عبدربه منصور هادي في عامه الرئاسي الثاني.

الجيش هي مدخل  اليوم بشأن  الصادرة مساء  القرارات  أن  إلى  ولفت 
سليم إلنجاح مؤتمر الحوار الوطني.

أول قرار حضري: الكاتب نبيل سبيع قال: القرار الرئاسي الذي 
تاريخي  قرار  عامة  حديقة  إلى  مدرع  األولى  الفرقة  مقر  تحويل  أقر 

وإنساني وحضري.
وأعتبر القرار إنه هدية ثمينة لمدينة صنعاء المخنوقة بالمعسكرات 
)من  َحَضري  قرار  أول  وهو  والشعب.  للناس  جديد  وأفق  والثكنات، 

"التخطيط الحضري"( يتخذه هادي في عهده.

هو  مدرع  األولى  الفرقة  مقر  تحويل  قرار  يكون  أال  سبيع  وتمنى 
األخير، كونه يشكل أول هدية للشعب اليمني والمستقبل اليمني.

وقال: أقول إنه هدية للشعب اليمني والمستقبل اليمني ألن حديقة 
األلعاب والماهي العامة هي بالفعل هدية إلبني "وهب" الذي يركض 
في السنة الرابعة من عمره ويحب الحدائق والمتنزهات العامة، وهي 

بالتالي هدية لكل أبناء جيله.

بين الفلول واخواننا في الله: القاضي عبد الوهاب قطران 
ومثلهم  حمادة  على  أمراض  الفلول  الليلة  ساخرا:  صفحته  في  قال 
اخوننا في الله أمراض على محسنهم وعزائهم أنهم قد فككوا الحرس 

الجمهوري وأخونوا الجيش ودغزوا قيادات كثيرة من بتوع الجماعة.
وخاطب الرئيس هادي في منشور آخر: باقي قرار يا فخامة الرئيس 
إلى جانب ما سبق وإن ذكرناه وهو تنفيذ النقاط العشرين وإقالة القمش.

والفساد  الفشل  حكومة  إقالة  هو   2 رقم  التاريخي  والقرار  وتابع: 
الاوطني حكومة المحاصصة والتقاسم والعبث بحياة اليمنيين وأموالهم 

وأرواحهم، واصًفا الحكومة بأنها أفشل حكومة في تاريخ اليمن.

وقال: نطالبكم باعتباركم ممثل الشعب ورئيس الدولة بإقالة حكومة 
باسندوة وتشكيل حكومة كفاءات ونزاهات.. حكومة تكنوقراط.

السياسي علي جاحز  والمحلل  الكاتب  القبعات لهادي:  نرفع 
قال: القرارات لحظة تاريخية .. تلك التي جعلتني عاجز عن التعبير

مع أن هذه القرارات الجادة والتاريخية هي استحقاق ثوري وشعبي 
وليست فضا من أحد..

وتابع: إال أنني أرفع قبعتي وأقول: شكرا يا فخامة الرئيس عبد ربه 
منصور هادي.. فقد انتظرنا هذه اللحظة التاريخية طويا ومن حقنا أن 

نحتفي بها وبك ألنك فعلتها..

علي العماد: أغلب قرارات المرحلة األولى من الهيكلة اليوم حقيقية 
وفاعلة ويجب أن تلقى الدعم والتأييد من قبل كل مريدي التغيير ألنها 
أقصت الكثير من منتهكي حقوق اإلنسان وتجار الحروب وعطلة قدراتهم 
أتذكر  وأنا  قانونيا  ومحاسبتهم  نهائيا  لعزلهم  وعقبى  منهم  الكثير  ورحلة 
عند لقاءي الرئيس هادي قبل حوالي 3 أشهر قال إنه سيعمل على إصدار 
اإلجراء  هذا  سينالها  التي  الشخصيات  بعض  وذكر  القرارات  هذه  مثل 
مثل هذه  وبعد صدور  ولكن  يناور سياسيا  أنه  توقعت  في حينها  ولكني 

القرارات أقف له احتراما ويجب أن نسانده جميعا إلى حين تحققها.

تتمات   تتمات   تتمات   تتمات  تتمات

الملتقى العام

إشهار اللجنة التحضيرية

القضاء والمحامون

ممثلو أنصار الله

حكوماتهم  خذلتهم  أن  وبعد  السبل 
العميلة المتعاقبة ولم توفر لهم أدنى 
مقومات الحياة الكريمة، إنما يمارسه 
جبين  لها  يندى  جرائم  من  سعود  آل 
لهي  المغتربين  حــق  فــي  اإلنــســانــيــة 
بحق وصمة عار في جبين هادي وما 
األحزاب  وكل  الوفاق  بحكومة  يسمى 
سعود  آلل  المرتهنة  الرجعية  والقوى 

وأسيادهم األمريكيين والصهاينة.

ــؤالء عــلــى جــرائــم آل  إن صــمــت هـ
سعود بحق رعاياهم يدل داللة قاطعة 
على تواطئهم وشراكتهم في الجريمة 
القوي  إن  مقدما،  األجــر  واستامهم 
الــداخــل  فــي  والــمــأجــوريــن  الظامية 
أبناء  على  وجــرأوهــم  سعود  آل  أغــروا 
آل  أســـرة  تكتف  فلم  وأمــتــنــا،  شعبنا 
إخواننا  وإذالل  بقهر  وأذنابهم  سعود 
المشؤومة  بمبادرتهم  وال  المغتربين، 
نهر  ليل  يحيكونها  التي  ومؤامراتهم 
داخـــل الــفــرقــة إلجــهــاض ثــورتــنــا، ولم 
ــنــا واســتــقــطــاع  ــروات يــكــتــفــوا بــســرقــة ث
أرضنا،،  من  يوميا  الكيلومترات  آالف 
بقتل  وال   ، الحمدي  إبراهيم  والبقتل 
وغيرها،  بتنومة  حجاجنا  من  اآلالف 
الشمالية  المحافظات  ــإحــراق  ب وال 
هذه  تجاوزت  بل  ونسائها،  بأطفالها 
األسرة المجرمة كل الخطوط الحمراء 
الــيــوم تعمل في  والــصــفــراء وهــا هــي 
وضح النهار على مرأ ومسمع من دولة 
هادي وحكومة ) ال أدري (على تمريغ 
أنف الشعب اليمني في الوحل وذلك 
واستقدام  المملكة  من  الرجال  بطرد 
فحصهن  بــعــد  ـ  الــيــمــنــيــات  الــنــســاء 
ـ  والــتــأكــد مــن خلوهن مــن األمــــراض 
يريد  مــاذا  فياترى  واألطــفــال كــذلــك، 
وأطفال  نساء  من  سعود  آل  مفسدوا 
السياحي  بالزواج  يكتفوا  ألم  اليمن؟ 
يمارسونه  الــذي  األخاقي  والفساد  ؟ 
لكرامة  انتهاك  هذا  اليس  يمننا؟  في 
بعرضة  ومـــســـاس  الــيــمــنــي  الــشــعــب 
ومحسن  األحــمــر  حميد  قــامــوس  فــي 

وباسندوة وأحمد علي وغيرهم.

لقد طفح الكيل وبلغ السيل الزبى، 
أسرة  من  العقاء  نحذر  كثوار  ونحن 

من  ـ  عقاء  فيهم  إن كــان  ـ  آل سعود 
عوقب ظلمهم وطغيانهم، ونقول لهم 
ال تراهنوا على المرتزقة وتجار األوطان 
بكم  قد ضاق  الشعب  إن  واألعـــراض، 
ــا، ومـــن الــصــعــب عـــودة الــمــارد  ــ ذرع
تستخفوا  فا  انطلق،  إن  قمقمه  إلــى 

بالشعب.

الوفاق  بحكومة  يسمى  ما  ونحمل 
مسؤولية ما يعانيه إخواننا المغتربون 
وهمجيتهم،  ســعــود  آل  تعسف  مــن 
من  سعود  آل  يقتطعه  ما  ومسؤولية 
الــذيــن  وسيعلم  اليمنية.  األراضــــي 

ظلموا أي منقلب ينقلبون.

اللجنة  تشكيل  إعادة  تلت  خطوه  في 
العام  الوطني  للمؤتمر  التحضيرية 

للشباب.

شباب  ممثل   ( ــلــه  دوب الــلــه  عبد 
واســعــا  ــيــاحــا  ارت أبـــدى  المهمشين( 
الوقت  في  داعيا  الفئة،  هذه  لثمثيل 
مشاركتهم  إلى  اإلصاح  شباب  نفسه 
واالبتعاد عن  عقلية الماضي ومحاولة 

التفرد وقصاء االخرين.

فيها  بما  الُمشاركة  القوى  ممثلو 
المهمشين عبرت عن استيائها لعدم 
مــشــاركــة شـــبـــاب اإلصـــــاح مــبــديــن 
استعدادهم لقبول مشاركتهم كغيرهم 

من التكتات والقوى.

ــاب مــحــافــظــة عـــمـــران الــذيــن  شــب
اتـــخـــذوا مــن ســاحــة الــتــغــيــيــر مــكــانــاً 
قرعوا  التحضيرية  لجنتهم  إلشــهــار 
ال  التي  القوى  لبعض  التنبيه  جــرس 
زالت تؤمن بعقليه األمس مؤكدين بأن 
وصفت  قد  المستمره  الشباب  ثــورة 
واضحاً  عنواناً  اإلستقواء  ال  الشراكة 

وضوح الشمس في كبد السماء.

في  المشاركة  الشبابية  المكونات 
الوطني  للمؤتمر  التحضيرية  اللجنة 
الـــعـــام لــلــشــبــاب بــمــحــافــظــة عــمــران 
الــثــورة.  شباب   : التالي  النحو  على 
ــبـــاب الــصــمــود  ــبـــاب أرحــــب -شـ -شـ
-شـــبـــاب اتـــحـــاد الـــقـــوى الــشــعــبــيــة. 

-تــكــتــل شــبــاب الــثــورة )االشــتــراكــي( 
والبناء)العدالة  العدالة  -تكتل شباب 
-شباب  الثورة   انقاذ  -جبهة  والبناء  
البعث(  )حــزب  الثورية  القوى  احياء 
-شباب اتحاد القوى الشعبية -شباب 
ــمــؤتــمــر الــشــعــبــي الـــعـــام. -حــركــة  ال
-شباب  الحق(  الشبابية)حزب  توافق 
التحالف  الــوطــنــي)احــزاب  التحالف 
الـــوطـــنـــي(  -شـــبـــاب الــمــهــمــشــيــن. 

-الحراك التهامي. -المستقلين.

أنه قد تم اإلعــان عن إعادة  يذكر 
لمؤتمر  التحضيرية  اللجنة  تشكيل 
الحوار الوطني العام للشباب بصنعاء 
في إبريل 2013م في مقر حزب البعث 
بالعاصمة صنعاء وقد تم االتفاق على 
تخصيص )12( مقعد للحراك الجنوبي 
وبما يمثل نسبة50% من إجمالي قوام 
تقوم  أن  وعــلــى  التحضيرية  اللجنة 
العملي  بالشروع  التحضيرية  اللجنة 
عن  لــإلعــان  والتحضير  ــداد  اإلعـ فــي 
التحضيرية  الــلــجــان  أعــضــاء  أســمــاء 

بالمحافظات خال هذا األسبوع ..

يأتي قرار عن إعادة تشكيل اللجنة 
الوطني  الــحــوار  لمؤتمر  التحضيرية 
من  أكثر  قــام  أن  بعد  للشباب  العام 
السابقة  اللجنة  مــكــونــات  مــن   %75
لنفسها  الــلــجــنــة  حـــل  ــرار  ــ ق ــخــاذ  ــات ب
ــمــر صــحــفــي تـــم عــقــده في  فـــي مــؤت
الوزراء  رئيس  وإباغ  2013م،  2مارس 
حصر  لجنة  يكلفوا  بــأن  والمختصين 
ممتلكات  بتوريد  لتقوم  ومحاسبة 
العامة،  الخزينة  إلى  اللجنة  وأرصــدة 
للعمل  الشبابية  المكونات  ودعوا كل 
ُتسَتوعب  جــديــدة  لجنة  إنــشــاء  على 
أو  اقــصــاء  دون  المكونات  كــل  فيها 
برؤية شبابية  الخروج  بغرض  تهميش 
المطروحة  القضايا  كل  تعالج  موحدة 
على الساحة اليمنية، وُترفع إلى مؤتمر 
الصادر  البيان  حسب  الوطني  الحوار 

عن اللجنة.

االيـــام  هــاهــي   : مضامينها  رســالــة 
تميط اللثام فالحكومة التي رفضت 
االعتذار لصعدة هي من يمنعنا من 

المقدمة الى التفتيش القضائي.. 

احتجاجا..  يقفوا  لم  المحامون 
لتنفيذ مطالبهم فقط .. بل تضامنوا 
الــذيــن  ــعــدل  ال وزارة  مــوظــفــي  مــع 

يعانون ايضا.

القضاة  عــشــرات  نفذ  ذلــك  إلــى 
في  احتجاجية  وقفة  اليوم  صباح 
امــانــة  اســتــئــنــاف  محكمة  ســاحــة 
الــعــاصــمــة احــتــجــاجــا عــلــى عــدم 
مع  األعلى  القضاء  مجلس  تجاوب 
 . بالعادلة  وصفوها  التي  مطالبهم 
مؤكدين استمرارهم في اعتصامهم 
ــعــاد األمـــن القومي  اب يــتــم   حــتــى 
التحكم  مـــن  ــمــشــائــخ  ال وســلــطــة 

بمصير القضاء.

ــة  ــان ــأم الـــمـــنـــتـــدى الـــقـــضـــائـــي ب
تعليق كافه  أعلن   بــدوره  العاصمة 
األمــانــة  ونــيــابــات  محاكم  جلسات 
المنظورة  القضايا  فــي  الــعــاصــمــة  
أعضاء  االعتداء على  امامها بسبب 

في النيابة.

المنتدى  باسم  الرسمي  الناطق 
الــخــطــوة ردا عــلــى اعــتــداء  اعــتــبــر 
على  والثورة  معين  مديرتي  مديري 
صنعاء  العاصمة  غــرب  نيابة  عضو 
إلـــى االعـــتـــداءات التي  ــاإلضــافــة  ب

نفذها بعض النافذين.

في  الــعــمــل  تــعــلــيــق  أن  وأكـــــد 
إال  يستثني  ال  والنيابات  المحاكم 
المحكمة الجزائية المتخصصة نظراً 
والقضايا  بالجرائم  المختصة  ألنها 
السلطة  أعـــضـــاء  عــلــى  تــقــع  الــتــي 

القضائية.

حقنا في الحصول على العاج ومن 
التظليل  الخارج لغرض  الى  سفرهم 

والكذب على الرأي العام.

ممثل  الــقــبــلــي  محمد  الــشــيــخ   
انصار الله في الحوار أكد تضامنهم 
والوقوف  مظلوميتهم   مع  الكامل  

بجانب الجرحى .



شمعة
100

كيف يجعلونك تكره الثورة؟!

 هذا العدد من )التوعية  الثورية( 
هذه  وفي   ،)100( رقم  سيسجل 
الثوري  والمنبر  الثورية  الصفحة 
تعملنا الكثير، اكتشفنا الكثير من 

المواهب..

أنفسنا،  في  نثق  كيف  تعلمنا 
وفتحت لنا الكثير من اآلفاق..

تعلمنا االستمرارية في المشروع، 
تعلمنا كيف نتغلب على الصعاب 

والمعوقات مهما كانت..

الصفحة  هذه  في  تألق  ولقد 
أنها  جدا  ويسعدنا  الكثير.. 
االستمرارية  على  حافظت 
فالعدد  جمعة،  كل  وصدورها 

)100( سيكون حافزا لنا للمضي إلى 
األمام، وبدون تراجع.

للقائمين  التحية  كل  فتحية 
والقراء  الثوار  من  ونطلب  عليها، 
الكرام التفاعل الجاد والعملي مع 

هذا المشروع الثوري.

 رسالة الجريح رفقي القدسي من الهند، وإهمال
          متعمد بسبب فضحهم للزيف 

الثورة  جرحى  من  سبعة  يزال  وال  هذا 
احد  في  بل  المستشفى  في  ليس  عالقين 
يحتاجون  الهندية،  بونا  مدينة  في  الفنادق 
لعمليات أعصاب وهناك واحد منهم يحتاج 
يريدون  كانوا  حين  في  المعدة  في  لعملية 

ترحيلهم بالقوة يوم الخميس.

 كما أفاد عدد من جرحى الثورة ممن تم تسفيرهم 
إلى  اعادتهم  سيتم  بأنه  العاج  لتلقى  الهند  إلى 

اليمن دون استكمال العاج بسبب فشل العمليات 
السفارة  ورفض  لبعضهم  أجريت  التي  الجراحية 

اليمنية دفع تكاليف عاج البعض اآلخر 

مصادر إعامية ذكرت ان العمليتان اللتان 
واحمد  العصواني  محمد  للجريحين  اجريت 
اجراء  األطباء  واقر  ناجحتين.  غير  فاضل 
السفارة  فرفضت  للعصواني  اخرى  عملية 
للجرحى  المرافقة  اللجنة  اقرت  فيما  الرد 

عودته إلى اليمن مع جريح آخر بحجة ارتفاع 
تكاليف العاج.  

خالد  هيثم  الجريحان  أن  المصادر  وأكدت 
المستشفى  القدسي طردا من  مهيوب وطربوش 
طرد  تم  كما  طبية  فحوصات  أي  إجراء  دون 
فيه  يقيم  الذي  الفندق  من  مهيوب  الجريح 
اجراء  قبل  اليمن  الى  العودة  رفضه  بسبب 

الفحوصات الطبية الازمة.

القنصل اليمني في بومباي والوزيرة جوهرة حمود رفضوا التوقيع على اتفاقية عاج الجرحى في 
الهند بسبب عدم وجود ضمانات من الحكومة بسداد تكاليف العاج وال يوجد في الهند مستشار 
طبي يتابع عاج الجرحى ومكان السفارة في دلهي وتبعد مسافة يومين بالقطار عن مدينة بونا. ال 
حياة لمن تنادي، نحن في الشارع بدون مصاريف أو وثائق ثبوتية، الجوازات بحوزة الفندق حتى 

سداد الفاتورة، جرحى الثورة بين ارصفة صنعاء وارصفة الهند.

               بسبب عدم سداد الحكومة تكاليف استكمال العاج نحن 7 من جرحى الثورة رافضين العودة لليمن اال                
                   وقد أكملنا العاج للعلم بقية الجرحى وعددهم15 تم ترحيلهم ونحن السبعة مشمولين بحكم 

                                   المحكمة االدارية بعاجنا.

                                           نحن صامدين في أرصفة الهند حتى استكمال عاجنا..

أخوكم الجريح رفقي القدسي وزماؤه

بونا الهند

والخلود  الحكم  على  االستحواذ  الثورة  لصوص  يحاول 
فيه من خال عدة أساليب وممارسات ليس أولها السيطرة 
على الوظيفة العامة واستغالها للصالح الحزبي وللبقاء على 

الكراسي، و ليس آخرها تشويه الثوار الحقيقين.

إال أن اللصوص أولئك يدركون أن اخطر ما يمكن ان 
يطيح بآمالهم في البقاء بالحكم والتفرد به، هو تجدد 
لدى  الثوري  التوهج  وتواصل  باستمرار  "الثورة"  فكر 
إلى  اليمن  في  الثورة  لصوص  عمد  أن  فكان  الشعب، 

ابتكار أساليب وممارسات

غرس  على  تعمل  بالقذرة،  وصفها  يمكن 
الشعب،  لدى  الثوري  والفعل  الثورة  كراهية 

واتخذوا لذلك عدة اجراءات..

تسمى  ما  في  لهادي  للتصويت  يدعونك 
االنتخابات الرئاسية، مؤكدين أن التصويت لهادي 
يعني تحقيق أهم هدف وهو اسقاط الرئيس صالح، 
متحكما  يزال  ال  صالح  إن  لك  يقولون  ذلك  وبعد 
صالح  ظهر  حين  خطابهم  ُيصعدون  وال  البلد،  في 
لتسليم  األولى  الذكرى  في  بالسبعين  مهرجان  في 

السلطة إلى الرئيس عبدربه منصور هادي.

اسقاط  يريد  "الشعب  ثوري  هدف  أهم  يحرفون 
النظام" ويجعلونه الشعب يريد اسقاط النظام العائلي، 

فتشعر أنت بأن النظام العائلي ال زال المسيطر.

محسن  وعلي  صالح  علي  النظام  رأسي  يجعلون 
يمارسان السلطة والمعارضة في آن واحد، فتشعر أنت 

أن الثورة مكنت الرجلين من سرقة المعارضة أيضا.

التي  النظام  رموز  برؤية  كثائر  أنت  حلمت 
كنتيجة  القصبان  خلف  الشعب  بحق  أجرمت 
طبيعية عادلة، لكن لصوص الثورة يقومون بتوزيع 

"الدروع" تكريما لرموز النظام، لتكفر بالثورة.

ويعتدون  التغيير  ساحة  في  الثورة  شباب  يقتلون 
باستمرار عليهم، ويهينون جرحى الثورة وال يداوونهم، 

ليقولوا لك: هذا مصيرك لو ثُرت في قادم األيام.

الثورة  ُتوصل  ان  كثائر  أنت  تنتظر  كنت  وبينما 
شخصيات قوية ونزيهة وكفوءة إلى الحكم، يستميتون 
اآلخرين،  وإقصاء  العامة  الوظيفة  على  السيطرة  في 
ويرقون شخصيات النظام الفاسدة ذاتها إلى مناصب 
فتشعر  وظائفهم،  إلى  بعضهم  ويعيدون  أهمية،  أكثر 
الكفاءات  وأصحاب  الشرفاء  توصل  لم  الثورة  أن  انت 

إلى الحكم وإنما أعادت الوجوه الفاسدة ذاتها.

من  الباد  تطهير  يتم  أن  الثوار  تأمل كأحد  وحين كنت 
الفساد، ُيصرحون هم أنفسهم عبر وسائل اإلعام أن الفساد 

لم ينته بل زاد، إمعاناً في جعلك تندم على قيام الثورة.

إلى  أن من وصلوا  إقناعك  الثورة في  يبالغ لصوص   
باكين  فيظهرون  الشخصيات،  أضعف  من  هم  الحكم 
حكومة  تسمى  ما  رئيس  ويعترف  للدموع،  ذارفين 
الوفاق بأنه ال يعلم شيئا، وال يدري شيئا، ويطل عليك 
بين فترة وأخرى ليقول لك: إنه رئيس وزراء با صاحية 
أنت  لتشعر  بتوجيهاته،  الوزراء  من  أحٌد  يلتزم  وال 
باليأس والمرارة من فعلك الثوري الذي أوصل مثل هذا 

الشخص ليكون حاكما عليك.

وليتهم يكتفون بل يؤكدون لك أن األساليب السائدة 
حاليا هي ذاتها الموجودة قبل الثورة، فيقول باسندوة 
بجرائم  الخاصة  المواضيع  "إن  أدري:  ال  مقابلة  في 
من  حتى  عادًة  بالرئيس  متعلقة  األميركية  الطائرات 
أيام النظام السابق" فتشعر انت  بأنه ال شيئ تغير، ولن 

يتغير شيئ.

كنت  وبينما 
تتوق أن تعيد الثورة 
إلى  البلد  سيادة 
أبنائه، يفرط لصوص 
الثورة فيها أكثر من 
فيجعلون  السابق، 
األميركي  المارينز 
صنعاء،  في  يعسكر 
بإنشاء  ويسمحون 
عسكرية  قواعد 

العتاد  بوصول  ويسمحون  وغيرها،  العند  في  أميركية 
لألميركان  ويشكرون  الوطن،  إلى  األميركي  الحربي 
تكره  فيجعلونك  اليمنيين،  إلخوانك  المتزايد  قتلهم 

الثورة التي أدت إلى ذلك.

فيعمدون  الثورة،  من  واألمان  األمن  نشدت  أنت 
بإغراق  الشعب،  أوساط  في  الرعب  وبث  إرهابك،  إلى 
الصوت، وممارسة  التركية كاتمة  بالمسدسات  الوطن 

االغتياالت بدم بارد في العاصمة وفي كل مكان.

المعيشة  مستوى  تحسين  الثورة  من  نشدت  أنت 
ويرهقون  معاناتك  فيزيدون  المواطن،  دخل  وزيادة 
سعر  كان  إذ  النفطية،  المشتقات  سعر  برفع  الشعب 
دبة البنزين = 1500 ريال، وارتفع إلى 2500 ريال، وكان 

سعر دبة الديزل = 1000 ريال وارتفع إلى 2000 ريال.

أنت حلمت بكهرباء مستمرة تعويضا عن أيام الظام، 
فيكررون إطفاءات الكهرباء، وال يجدون لها حًا، فتزداد 

معاناة الشعب، ولتقتنع أنت أن ال شيئ تغير.

وبعد كل هذا يمعنون في إيذائك حين يشعروك أنك 
فقط،  الحكم  إلى  لوصولهم  مطية  مجرد  كنت  كثائر 
الثورة قد حققت أهدافها،  أن  إيهامك   حين يحاولون 

ويقومون برفع الخيام من الساحات.

ثم يهربون من الثورة إلى الحوار، ويقدمونه لك على 
أنه الحل األمثل لكافة مشاكل الوطن، وحين يبدأ الحوار 
أراده  الذي  ذاته  هو  الحوار  هذا  قائلين:  منه  يهربون 
العشرين،  النقاط  بتنفيذ  يقبلون  وال  المخلوع،  الرئيس 

فيغرسون داخلك أن صالح ما زال متحكما بالوطن.

يختارون يوم ذكرى جمعة الكرامة يوما لبدء مؤتمر 
بأن  ولتسلم  الجريمة،  تنسى  كي  الوطني،  الحوار 

تضحيات الشهداء ذهبت هدرا.

قد تستغرب أن تصدر هذه الممارسات واألساليب 
الثورة،  بدايات  في  بامتياز  ثوريا  ممن كان خطابهم 

وقد تتسائل: ما الداعي ليقوموا بذلك؟

يكونوا  لم  بأنهم  اإلقرار  من  مناصاً  تجد  لن  لكنك 
الثورة،  لصوٌص  حقا  وبأنهم  ثوريتهم،  في  صادقين 
فقط  أرادوا  وبأنهم  وتطلعاته،  الشعب  أحام   لصوُص 
العودة إلى سرقة خيرات هذا الوطن عبر تقاسم الُحكم 

من جديد مع طرٍف كان قد استأثر به دونهم.

وحينها ستكون على قناعة بأن النظام لم يتغير، ولم 
يسقط، وأن الثورة لم تكتمل بعد، وال مجال لتوقفها إال 

بعد أن ُتسقط النظام حقا.

األساليب  هذه  الثورة  لصوص  يمارس  حين  ختاما: 
وخباثة،  درايٍة  عن  إنما  اعتباطاً،  يمارسونها  ال  فإنهم 
لهذا فأنا لم اكن متجنيا حين وصفت هذه األساليب 

بالقذرة..  وشكرا ألنكم توافقون..

حكاية  ان  قلت  اذا  ابالغ  ال   
السعودية  في  اليمنيين  المغتربين 
الحقيقية  القصص  اكثر  من 
نظرا  الراهن  عصرنا  في  مأساوية 
في  اليمني  المغترب  ياقيه  لما 
وتعسف  ظلم  من  الشقيقة  جارته 
ناهيك  االنسانية  للكرامة  وامتهان 
االمنية  والحمات  المطاردات  عن 
التي تشنها اجهزة النظام السعودي 
على المغتربين اليمنيين العتقالهم 
وترحيلهم الى اليمن وحرمانهم من 
مفتوحة  حرب  في  اعمالهم  مزاولة 
أي  اعطائهم  ودون  ارزاقهم  لقطع 
ارباب  من  حقوقهم  لتقاضي  فرصة 
امتعتهم  اصطحاب  حتى  او  العمل 
سكناهم  محات  من  الشخصية 
االسامية  االخوة  لمبادئ  خافا 
بين  الحسنة  الجيرة  ومقتضيات 

االشقاء.

المغتربين  معاناة  قضية  ان 
الشقيقة  الجارة  في  اليمنيين 
اشبه  وحكاية  قصة  لها  السعودية 
الحزينة  والدراما  الرعب  بأفام 
التي تكون نهايتها مأساوية ومؤلمة، 
في  اليمنيين  المغتربين  ان  حيث 
بوضع  يتمتعون  كانوا  السعودية 
البلدين  كون  وطبيعي  خاص 
جارين وتربطهما الكثير من الروابط 
والدينية  والجغرافية  التاريخية 
ان  إال  والقيم،  والتقاليد  والعادات 
تنكروا  الشديد  ولألسف  سعود  ال 

تحقيق  بعد  الروابط  تلك  لكل 
بموقف  متذرعين  اليمنية  الوحدة 
للكويت،  العراقي  الغزو  من  اليمن 
ملكيا  مرسوما  سعود  ال  فأصدر 
حرمهم  اليمنيين  المغتربين  ضد 
كمغتربين  الخاص  الوضع  من 
العمل  في  الحرية  لهم مطلق  احرار 
والتنقل داخل المملكة والسفر منها 
والعودة اليها متى شاءوا ومن دون 
هو  كما  سعودي  بكفيل  االرتباط 
االجنبية االخرى  العمالة  عليه حال 

في المملكة.

المرسوم  ذلك  اثر  وعلى 
الى  اليمنيين  عاد  المشئوم 
رافضين  القليلة  القلة  إال  بادهم 
الحكومة  لكن  والمهانة،  الذلة 
اليمنية ولألسف الشديد لم تفكر 
يوما واحدا بكرامة االنسان اليمني 
وتعمل من اجل بناء اقتصاد وطني 
العدالة  على  قائمة  ودولة  متين 
حيث  المواطنين،  بين  والمساواة 
بسياسة  الحكومة  استمرت 
والفساد  والمحسوبية  العنصرية 
تركزت  حتى  العام  للمال  والنهب 
اشخاص  يد  في  الوطنية  الثروة 
السواد  وبقي  االصابع  يعدون على 
االعظم من الشعب في فقر مدقع 
اليمنيين  من  الكثير  اضطر  مما 
السعودية  في  لاغتراب  العودة 
اشبه  هو  الذي  الكفالة  بنظام 
ومرفوض  والعبودية  الرق  بنظام 

السماوية  الشرائع  كافة  من 
والقوانين الدولية الخاصة بحقوق 

االنسان.

من  جديدا  فصا  يبدأ  هنا  ومن 
السعودية،  في  المغتربين  معاناة 
مهانة  فيه  الكفيل  نظام  حيث 
االنسانية،  للكرامة  وامتهان  ومذلة 
على  الحصول  صعوبة  عن  فضا 
ترهق  طائلة  بمبالغ  إال  العمل  فيزا 
في الغالب المواطن اليمني وتضعه 
وقهر  اليمن  في  الدين  غلبة  تحت 
حيث  السعودية،  في  الكفيل 
ونكد  بكد  العمل  عليه  يتوجب 
لقمة  وتامين  الدين  قضاء  اجل  من 
العيش ألسرته في اليمن، ومع ذلك 
فان ال سعود على ما يبدو يتلذذون 
بمعاناة المغتربين اليمنيين، حيث 
تخذوا قرارات جديدة تجعل تجديد 
االقامة بشكل سنوي وبرسوم تصل 
ريال  الف  ثمانية  او  سبعة  الى 
البعض  اصبح  وبهذا  سعودي 
يعمل على مدار العام لتامين مبلغ 
كتبه  الذي  قدره  وكأن  التجديد 
لحساب  يعمل  ان  سعود  ال  عليه 

االسرة الحاكمة هناك.

بتلك  سعود  ال  يكتف  ولم 
القرارات التعسفية ضد المغتربين 
جديد  قرارا  فاتخذوا  اليمنيين، 
يمنع اليمنيين من العمل إال عند 
كافليهم وبموجب ذلك تم ترحيل 

تمزيق  بعد  المقيمين  من  الكثير 
قبل  من  بالمقصات  اقاماتهم 
يكشف  وبما  السعودية  الشرطة 
الذي  الدفين  الحقد  حقيقة 
لليمنيين جميعا  يضمره ال سعود 
عداء عمائهم المرتزقة من مشايخ 
نافذين  ومسئولين  دين  ورجال 
عن  فضا  وعسكريين،  مدنيين 
يمارسها  التي  الوحشية  االعمال 
ضد  السعودي  الحدود  حرس 
القاصدين  اليمنيين  المغتربين 
الوصول الى مدن السعودية حيث 
الرزق  وطلب  واألسباب  العمل 
يواجهون  ما  غالبا  حيث  الحال، 
فيسقطون  المباشر  النار  بإطاق 
بين قتيل وجريح وكأنهم ليس  ما 
فهل  دماء  ليست  ودمائهم  بشرا 
النفاق  حكومة  يوما  فيهم  فكرت 
ام انها ال يهمها إال رضاء اسيادها 

ال سعود واألمريكان. 

معاناة المغتربين اليمنيين في السعودية

هاشم شرف الدين

د. عبده البحش

قرارات الترتيب ) األر جوزات (
القرارات الرئاسية األخيرة حل )هيكلة الجيش( والبحث في 
التفاصيل الخفية وهل كانت ملبية آلمال وتطلعات الناس من 

عدمها؟ أظن ستكون حديث الشارع لأليام القادمة.
مراكز  أن  هو  إليه  واإلشارة  الوقوف  ينبغي  ما 
مازالت  الوطن  بمقدرات  عبثت  التي  القوى 
تغيرت  وإن  الحياتي  المشهد  تتصدر  نفسها  هي 
المواقع والتسميات، واألصل أن تختفي نهائياً أو 

تستريح وتريح اآلخرين.
موقع  من  وأن  حاضرًة  تكون  ان  إال  تأبى  لكنها 
لترتيب  للوصول  عدة  لشهور  تناور  وظلت  )سفير(، 

)توافقي( في إعادة تموضعها الوظيفي من جديد.
 السؤال األهم هو...هل ستتقلص بالفعل نفوذها أم أنها 

تستطيع إدارة اللعبة )بالوكالة( من أي موقع أو مكان؟
تجنيد   تم  بأنه  الداخلية  وزير  اعترف  أيام  قبل 
تحدث  ومثله  عنه  )غصباً(  وزارته  داخل  اآلالف 
المشايخ(،  )معاشات  قضية  في  المالية  وزير 
يقر  باسندوه  الحكومة  رئيس  حتى  أنه  واألغرب 

صراحة بأنه ال يملك من األمر شيئاً.

هناك  إذاً 
خفية  أيادي 
بسياسة  تلعب 
وساستها  البلد 
لنفسها  ترضى  ال 
والتخلي  الخروج 
البلد  إدارة  عن 

حتى وإن أحدثت بعض اشكال التغيير.
أنه سيرحل بعد  يقل علي محسن األحمر مثًا  ألم 
وبقية  وابنه  صالح  علي  رحل  صالح؟!  علي  رحيل 
العائلة الى الخارج اليوم، واقترب هو أكثر من رأس 
أن  يحلم  لعله  يدري  من  )مستشاراً(!  ليصبح  الرئيس 

يجلس يوماً بديًا عنه.
فهناك  ذلك،  له  يمكن  وال  للثوار  بوعوده  يف  لم 
ايادي داخلية وخارجية تريد ترتيب المشهد حسب 
على  ينبغي  ما  وهو  األر جوزات..  هؤالء  عبر  مزاجها 
الثوار الحقيقيون والشرفاء من أبناء الشعب الكشف 

عنه حتى ال نبقى مرتهنين لغيرنا!

نجيب القرن

abjad2011@gmail.com


