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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. 

حزب اإلصالح يرفع آخر ما تبقى له في ساحة الثورة
اإلصالح يزيل قناع الثورة عن وجهه ويظهر على حقيقته

هـــزت اشــتــبــاكــات عــنــيــقــه شــمــال 
الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء عـــصـــر الـــثـــاثـــاء 
ــاح األربـــعـــاء  ــبـ ــت حــتــى صـ ــلـ ــواصـ وتـ
المتوسطة  األسلحة  أنـــواع  بمختلف 
وقبائل  صــرف  قبائل  بين  والخفيفة 
اختلف  بعد  عجيب  للشيخ  موالية 

الطرفين على أراضي في المنطقة. 

أهالي  عــن  نقل  ــرس  ب يمني  مــوقــع 
مــنــطــقــة حـــي كــلــيــة الــمــجــتــمــع انــهــم 
التي  الــداخــلــيــة  بـــــوزارة  اســتــنــجــدوا 
تــجــاهــلــت الــمــوضــوع وقـــالـــت لــهــم: 
اآلن  ونحن  بعض  مع  يتقاتلوا  دعوهم 
نعمل  ان  نستطيع  ال  حــوار  مرحلة  في 

لكم شيء.!

الــقــبــائــل  أن  الـــمـــواطـــنـــون  وذكـــــر 

اعتلت  قــد  الطرفين  مــن  المتنازعة 

العديد من المنازل التابعة للمواطنين. 

وســـط تــجــاهــل حــكــومــي وأمـــنـــي لما 

باتوا  الذين  السكان  ومعاناة  يحدث 

ليلتهم محاصرين في منازلهم. 

نفذ عدد من أهالي المعتقلين 
األمريكية  السجون  في  اليمنيين 
ــاغــرام"  "ب ومعتقل  "غــوانــتــنــامــو" 

ــمــاضــي وقــفــة  ــن ال ــي ــن صــبــاح االث
احتجاجية أمام السفارة األمريكية 
اإلفراج  بسرعة  خالها  من  طالبوا 

المعتقلين  ذويهم  عن 
وإطاق سراحهم.
الــمــحــتــجــون 

قيادات  من  العشرات  أمس  يوم  قام 
لإلصاح  اليمني  التجمع  حــزب  وأفـــراد 

ساحة  داخــل  لهم  التابعة  الخيام  بنزع 
الــتــغــيــيــر، وبــرفــع مــنــصــة حــمــيــد وعلي 

مــحــســن األحـــمـــر مـــن ســاحــة 
التغيير بصنعاء..

3
3تتمات 

تتمات 

 هـــذه األهــــداف هــي أهـــم الــعــنــاويــن الـــبـــارزة في 
التي  الثورة(،  أهداف  تحقيق  حتى  )مستمرون  مسيرة 
الثورة،  وشباب  الثورية  للقوى  العام  الملتقى  نظمها 

المسيرة التي خرجت عصر الجمعة الماضية من ساحة 
العاصمة  شــوارع  من  العديد  وجابت  بصنعاء  التغيير 
الثورة  األولــى النطاق  األيــام  في  لألذهان  أعاد  صنعاء 

الشبابية..
الذي  للعهد  تجديدا  أكدوا  المشاركون   

3قطعه الثوار للوطن والشهداء، 
تتمات 

الثوار يجددون العهد للوطن والشهداء بمسيرة حاشدة

وقفـــة احتجاجيـــة ألهالـــي المعتقليـــن 

اليمنييـــن فـــي »غوانتنامـــو وباغـــرام«

الداخلية تتجاهل استغاثات مواطنين حوصروا بعد اشتباكات مسلحة شمال العاصمة

أعضاء الحوار يطالبون بتنفيذ النقاط العشرين

واحـــدة جملـــة  اإلصـــالح  كـــوادر  مـــن   »2500« يوظـــف   باســـندوة 
ضمن سياسة ألخونة الدولة

الحوار  مؤتمر  أعضاء  من  عــدد  نفذ 
وقفتين  الماضي  الثاثاء  صباح  الوطني 
النقاط  بتنفيذ  للمطالبة  احتجاجيتين 
اللجنة  قبل  مــن  أقــرت  التي  العشرين 

الفنية للحوار. 
ــوار عـــبـــروا عن  أعـــضـــاء مــؤتــمــر الـــحـ

المعنيين  وتغاضي  تجاهل  إزاء  غضبهم 
في السلطة للنقاط العشرين التي أقرتها 

الوطني  للحوار  الفنية  اللجنة 
ــا  ــبــات ــا إث ــه ــة فـــي كــون ــامـ ــهـ والـ

النوايا في حوار جاد  لحسن 
ومسئول. 

الفائت  الثاثاء  المسيرة  قناة  كشفت 
في  ــوزراء  الـ رئيس  تــورط  تكشف  وثيقة  عن 
المحسوبية والعمل لصالح تيار سياسي تغول 

في أجهزة الدولة. 
وتتضمن الوثيقة التي حصلت عليها القناة 
والتأمينات  المدنية  الخدمة  وزير  إلى  طلبا 
من رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة وجه 

من خاله باعتماد الفين وخمس مائة درجة 
وظيفية لمدارس تعليم القرآن الكريم التابعة 
إلى ما هو معتمد  لحزب اإلصاح وإضافتها 

مقترح  بحسب  والتعليم  التربية  لــوزارة 
حزب  في  والتعليم  التربية  لوزير 

االصاح. 
هذه  أن  مراقبون  ويرى 

3
تتمات 

3
تتمات 

* مالحقة ومحاكمة كل المتورطين في سفك دماء الشعب اليمني.* إسقاط حكومة المحاصصة والمقاعد.

* إلغاء أجهزة القمع وفي مقدمتها األمن السياسي والقومي.

* إسقاط حكم العسكر والسعي إلى إيجاد نظام مدني.

* استرجاع أموال الشعب المنهوبة.

منطقة حي كلية المجتمع التي وقعت فيها االشتبكات
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 بدأت شرارة ثورات الربيع العربي في تونس 
عندما أقدم البوعزيزي على حرق نفسه كإحدى 
للتعبير عن  )التي قد ال تكون مناسبة(  الوسائل 
في  المستكبرين  الطغاة  الحكام  وجبروت  ظلم 
للحالة  طبيعية  وكنتيجة  العربي،  الوطن  إنحاء 
الشعوب  إليها  وصلت  التي  والمهينة  المزرية 
وعمائها  االستكبار  دول  تسلط  بفعل  العربية 
على خيرات ومقدرات تلك الشعوب، وتوظيفها 
بما يخدم أمن واستقرار كيان العدو اإلسرائيلي، 
ذلك  ثورات  رياح  امتدت  أسابيع  غضون  وفي 
الربيع إلى كًا من مصر وليبيا والبحرين واليمن. 

 واستبشرت الشعوب العربية خيراً بهذا الربيع 
حين تهاوت عروش الطغاة الظالمين، الذين فروا 
هاربين وضربت عليهم الذلة والمسكنة، وقتلوا 
جزاء بما كانوا يكسبون، وتطلعت تلك الشعوب 
تسترجع  ومشرق  جديد  مستقبل  والدة  صوب 
وعزتها  كرامتها  واإلسامية  العربية  األمة  فيه 
أعداء  دنسها  التي  مقدساتها  وتعيد  المسلوبة، 
أراضيها،  على  وسطو  وإسرائيل،  أمريكا  الله 
وقتلوا أبنائها، وأساءوا لنبيها محمد صلوات الله 

علية وعلى آله. 

العربي  الربيع  هذا  تحول  ما  سرعان  ولكن   
الحقائق،  فيه  انكشفت  عربي  خريف  إلى 
وظهرت الوجوه المزيفة والعملية على حقيقتها 
بكل وقاحة وبا حياء، تلك الوجوه التي لطالما 
كانت ترفع شعارات العروبة والقومية العربية، 
قضية  هي  )التي  الفلسطينية  بالقضية  وتتغنى 
األموال  جمع  بغية  والمسلمين(  العرب  كل 

والتبرعات. 

وعملت  أدوات ساعدت  انها مجرد  وتبين   
بكل ما أوتُيت من قوة ومال على إجهاض ذلك 
دول  ثماره  تجني  خريف  إلى  وتحويله  الربيع 
أعادة  خال  من  وإسرائيل،  أمريكا  االستكبار 
التي  والعملية  الظالمة  األنظمة  تلك  إنتاج 
السقوط  وشك  على  التي كانت  وتلك  سقطت، 
استمرار  يضمن  بما  أخوانية،  بنكهة  وذلك 
)مطابخ  في  إنتاجها  تم  التي  األنظمة  تلك 
المشروع  تنفيذ  في  االستكبار(  دول  سفارات 

الصهيوأمريكي بوتيرة عالية أكثر من السابق. 

 فهاهي تونس مهد ثورات الربيع المسلوب 
فقد تبنى حزب النهضة عملية إجهاض النهضة 
بشتى مجاالتها التي كان يحلم بتا شباب تونس 

الثائر، فما زال القمع مستمرا، وتواصل مسلسل 
االغتياالت للقيادات الحرة التي عارضت بشدة 

عملية إعادة اإلنتاج تلك. 

فرعون  نظام  استبدال  تم  فقد  مصر  وفي   
في  أستمر  الذي  مرسي،  فرعون  بنظام  حسني 
استكمال سياسة القمع والقتل والسحل ضد من 
بوتيرة  وساهم  األخوان،  الفراعنة  نظام  يعارض 
عالية في دعم القضية الفلسطينية وحصار عزة 

من خال هدم األنفاق وإغراقها بالمياه. 

بأن  الفتاوى  صدرت  فقد  البحرين  وفي   
الثورة نائمة لعن الله من أيقضها، وجزاءه القتل 
المسيلة  بالقنابل  والقمع  الشوزن  برصاص 
الخيانة  بتهمة  والمحاكمة  واالعتقال  للدموع، 

والعمالة للخارج. 

تجلى  فقد  حرج،  وال  فحدث  سوريا  في  أما 
لما  االستكبار  دول  استثمار  حقيقة  بوضوح 
يسمى بالربيع العربي في هذا البلد المقاوم لهم، 
والذي أصبح مسرحاً للصراع بين محور االعتدال 
وظهر  والمقاومة،  الممانعة  ومحور  والعمالة 
العربية  األنظمة  وعمالة  زيف  والداني  للقاصي 
"الموزه  بزعامة  الخليجية  الدول  رأسها  وعلى 
أسيادها  أيادي  تقبيل  إلى  سارعت  التي  قطر" 
في  عنهم  بالوكالة  الحرب  وتبنت  المستكبرين، 
لتحقيق  االتجاهات  كل  في  وسارعت  سوريا، 
قامت  فقد  سوريا  تدمير  صعيد  فعلى  ذلك، 
إلى)فتاوى  استنادا  المقاتلين  وتمويل  بحشد 
سوريا  إلى  وإرسالهم  المسبق(  الدفع  علماء 
للجهاد لتحرير القدس الشريف وهضبة الجوالن 
المحتلة – عفوا إلسقاط النظام السوري من خال 
قتل األبرياء من مدنيين وعسكريين وشيوخ دين، 
وهدم منازلهم، وانتهاك األعراض وقطع الطرقات 

وكل هذا يدخل في سياق جهاد المناكحة. 

العماء  سعى  فقد  السياسة  صعيد  وعلى   
إلى فرض عزلة سياسية للنظام السوري وتدبير 
المؤامرات من قعر الجامعة العربية، األمر الذي 
يستدعي إعادة النظر في تسمية هذه الجامعة، 
العبرية" من خال  "بالجامعة  تسميتها  وإعادة 
إسرائيل  دولة  يسمونه  لما  جديد  مقعد  إضافة 
على  الحفاظ  على  الدائم  حرصهم  منطلق  من 
أمنه واستقراره، السيما وأن أوباما قد صرح من 
عمق األراضي العربية المحتلة بما يوحي ذلك، 

والعميل تكفيه اإلشارة. 

اإليجابية  بالعاقة  –نفاقاً-  السياسي  البروتوكول  يسميه  لما  خافاً 
من  والعديد  الواقع،  معطيات  ضوء  وفي  البلدين،  بين  واالستثنائية 
الشواهد والوقائع، بات لزاماً علينا ونحن نسعى إلعادة ترتيب البيت 
األصعدة  كافة  وعلى   - شاملة  موضوعية  بمراجعة  القيام  اليمني، 
اليمنية السعودية، والكف عن وصفها  العاقات  لتقييم  والمحاور - 
الذهاب  أو  االستجداء،  قبيل  من  والمتميزة،  باألخوية  –الاواعي– 

بعيداً نحو ثقافة االستعداء! 

ثم  ببابه،  والتسول  الغير،  أحضان  في  االرتماء  بمكان  السذاجة  ومن 
مطالبته بالتقدير واالحترام الكامل، األمر الذي يفرض علينا التوجه 
العوز  مظاهر  وتقليص  الذات،  على  االعتماد  نحو  والصادق  الجاد 
واالحتياج –السيما اقتصادياً– لآلخر –إقليمياً ودولياً - قدر اإلمكان، 
والعمل على إسقاط مكامن )االبتزاز( الواحد تلو اآلخر، وفي مقدمتها 
للمساومة النتزاع  أداة  يزال  وما  والذي طالما كان  المغتربين،  ملف 

التنازل تلو التنازل. 

وبدالً عن االنفعال العاطفي اآلني في كل مرة يتم فيها التلويح بطرد 
الفعل،  إيجابية  إلى  الفعل  رد  سلبية  من  االنتقال  علينا  المغتربين، 
زمام  المتاك  الممكنة  والبدائل  المتاحة  الحلول  عن  والبحث 
المبادرة، وفي إطار خطة استراتيجية مزمنة، قد يقررها وبمسؤولية 
جامعة،  وطنية  إرادة   - يقال  كما   – بوصفه  القائم  الحوار  مؤتمر 

وبوصفها أولوية قومية ومصلحة وطنية عليا.! 

مع األخذ في االعتبار الظروف السياسية واالقتصادية التي نعيشها، 
ومع اعترافنا بمسؤوليتنا عن الكثير من إخفاقاتنا، وإيماننا بأننا من 
نضع أنفسنا حيث يرانا اآلخرون، علينا إيصال رسالة واضحة لألشقاء 
"شعباً وسلطة" في المملكة، أننا -وإن لم تكن حكومتنا مؤقتاً كذلك- 
بحسن  نؤمن  وأننا  لهم،  احترامنا  عن  يقل  ال  احتراما  ألنفسنا  ُنكن 
وأن  العادل،  والمنطق  الندية  على  قائمة  مشتركة  الجوار كمصلحة 
النقص في إمكاناتنا المادية، ال يعني نقصاً في قيمنا الوطنية ومُثلنا 

األخاقية. 

الوطنية  والمصلحة  والسيادة  القومي  مفاهيم، كاألمن  ومتى كانت 
العليا حق يتمتع به جار دون آخر –بل وعلى حسابه- يصبح الحديث 
عن حسن الجوار أكذوبة ال أكثر، ما يفتح الباب على مصراعيه، أمام 
كافة االحتماالت والتوجهات، في إطار إعادة ترتيب الدار، والتي قد 

ال يمثل فيها )حسن( الجوار الجغرافي أولوية بل العكس تماماً! 

القوى  أن  البعض  يقول 
في  ضعيفة  شعبيتها  التقليدية 
انفضاح  بعد  خصوصاً  الجنوب 
2013 م، قد   /  2  / نواياهم في 21 
األقلية  لكن  صحيحاً،  هذا  يكون 
تملك  التي  المنظمة  الموحدة 

السلطة والمال يمكنها ان تسيطر 
على األكثرية – الحراك الجنوبي 
وال  ماالً  تملك  ال  التي  المشتتة   -

سلطة. 

من  الجنوبيين  يلدغ  ال  حتى 
المطالبة  بد من  ُجحِر مرتين، فا 
من  تكنوقراط  حكومة  بتشكيل 
خال  اليمن  تدير  المستقلين 
العملية  قبل  ما  والى  الحوار 
تحييد  يتم  حتى  االنتخابية، 
ذلك  عن  الدولة  اجهزة  كل 
تشكيلها  تعذر  وإذا  االستحقاق، 
تشكيل  فيمكن  المستقلين  من 
حكومة وحدة وطنية تشارك فيها 
مؤتمر  في  الممثلة  القوى  كل 
التمثيل  نسب  وبنفس  الحوار 

للجنوبيين  سيكون  وبذلك 
وهذا  الحكومة،  مقاعد  نصف 
سيساعدهم على أن يكونوا شركاء 

فاعلين في المرحلة المقبلة. 

الحوار  يستمر  ان  يعقل  فا 
تلك  تستمر  الوقت  نفس  وفي 
القوى وعبر الحكومة في السيطرة 
واليابس  األخضر  على  واالستياء 
تمديد  تم  ما  وإذا  البلد،  في هذا 
التمديد  وبالتالي  الحوار  فترة 
اليمن  فعلى  وللحكومة  للرئيس 

السام. 

وبيننا  الحكومة  ولنا  حواركم  "لكم 
لسان  هو  هذا  القادمة"  االنتخابات 
القبلية  التقليدية"  القوى  حال 
الشمال  في  والدينية"  والعسكرية 

والموالين لهم في الجنوب. 
الباحث  وبنظرة  يتابع  من 
الفساد  حجم  أن  سيكتشف 
والتوظيف  العام  للمال  والهدر 
والصفقات  والتجنيد 
والمناقصات التي مررت في عهد 
أنها  سيكتشف  الحالية  الحكومة 
الرئيس  ارتكبه  ما  توازي  تكاد 
السابق صالح من تجاوزات خال 
العشر السنوات األخيرة من فترة 

حكمه. 
ينالون  الجنوبيين  ان  صحيح 
وإن  التعيينات  تلك  من  حظاً 
المناصب  مستوى  على  كانت 
العليا فقط، لكن ما يعطى لهم.... 

الخريف العربي وكشف الحقائق

ً
الجنوبيون يقعون في الفخ مجددا

حسن الجوار! 
أحمد يحيى  الديلمي

يتمسك بالمال في لحظات سطوته األخيرة

الصادر  كشفت صحيفة األولى في عدده 
في  األحمر  محسن  على  تلكؤ  عن  األربعاء 
األولى  الفرقة  قيادة  من  عزله  قرار  تنفيذ 
مدرع واشتراطه الحصول على أموال مقابل 
إخاء مقر الفرقة لصالح بناء حديقة ومتنفس 

ألبناء العاصمة. 

اإلعامي  المكتب  عن  نقلت  الصحيفة 
حيال  أسفه  عن  الجمهورية  لرئيس 
المعلومات الملفقة التي ينشرها مراسل قناة 

"الجزيرة" في صنعاء أحمد الشلفي. 

المشترك  في  كبيرا  "حزبا  أن  وأوضح 
بث  بغرض  األخبار  هذه  لنشر  تصدى 
المغالطات ومحاولة التشويش ربما للتغطية 
على رفض طرف معين تنفيذ قرارات الرئيس 

بصورة كاملة. 

األنظار  صرف  يريد  من  هناك  وأضاف: 
القرار  تنفيذ  عن  وهروب  خطير  تلكؤ  عن 
هو  يحدث  "ما  أن  مضيفا  مختلفة"،  بحجج 
والربط  والضبط  األعراف  على  خروج  حتى 
العسكري، إذ لم نسمع من قبل عن عسكري 
بأي  عسكرية  وقرارات  أوامر  تنفيذ  يرفض 

شكل من األشكال". 

لرئيس  الصحفي  المكتب  مصدر  إشارات 
المعلومات  سياق  في  تأتي  الجمهورية، 
محسن  علي  اللواء  رفض  حول  المؤكدة 
األولى  الفرقة  وساح  أرض  تسليم  األحمر، 

مدرع. 

ذات  مصادر  عن  نقا  األولى  وذكرت 
والتسليم  الدور  لجنة  أعمال  أن  عاقة، 
مساعي  وأن  توقفت،  الساح  حصر  ولجنة 
الـ3  األيام  شهدتها  عديدة  ومقايضات 
محسن  علي  اللواء  إصرار  ظل  في  الماضية، 
من  وساحها  الفرقة  أرض  من  جزءاً  أن  على 

أماكه الخاصة. 

شراء  محسن  على  الدفاع  وزير  وعرض 
األرض والساح منه بالمال إن كان مصرا على 

أن االثنتين من أماكه. 

عن  إعانه  مع  محسن  مواقف  وتتناقض 
وتتجه  الجمهورية،  رئيس  بقرارات  ترحيبه 
األمور، بحسب المصادر، نحو قبول الحكومة 
بدفع تعويضات مالية طائلة للواء محسن كي 

يتخلى عن الفرقة. 

عليا  مصادر  كشفت  قريب،  سياق  في 
في  محسن  اللواء  تعيين  أن  عن  لـ"األولى" 

موقع مستشار لرئيس الجمهورية بعد إقالته 
من مناصبه العسكرية؛ تم بموجب اتفاق تم 
زيارة  خال  وبمشاركتها،  قطر،  في  إنجازه 
مستشاريه  برفقة  لها  الجمهورية  رئيس 

السياسيين والعسكريين. 

أن  أعلنت  كانت  الحكومة  أن  إلى  يشار 
عملية الدور والتسليم من قبل اللواء محسن 
وبعد  جارية،  المقدشي،  اللواء  خلفه  مع 
اشتراطات  تطورات  أدت  الحكومي،  اإلعان 
اشتراطات  العملية،  إيقاف  إلى  علي محسن 
بكون  له  الترويج  تم  ما  زيف  مدى  تظهر 
بالثورة  أمن  وأنه  الثورة  حامي  محسن  علي 
دولة  بناء  أجل  من  للتضحية  ومستعد  بعد 
وهو  بالمال  يتشبث  اليوم  هو  فيما  مدنية 
يرى سطوته العسكرية تتبخر وتضمحل أمام 

ناظريه. 

الباهض  الثمن  محلية  صحف  واظهرت 
عن  يتخلى  كي  محسن  لعلي  دفع  الذي 
جندي  آالف   5 تكاليف  دفع  تشمل  منصبه 
على  عاوة  مليونا   25 إلى  تصل  واعتماد 

اعتماد وقود. 

علي محسن يتلكأ في تنفيذ القرارات الرئاسية بغطاء حزبي

علي البخيتي
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تتمات   تتمات   تتمات 

وقفة احتجاجيةالثوار يجددون..

حزب اإلصالح

باسندوة يوظف..

أعضاء الحوار

وما  انطلقت  الثورة  أن  أكــدوا  الثوار 
ــورة تــبــعــث بــهــذه  ــثـ دامــــت ســـاحـــات الـ
الــرســائــل الــثــوريــة الــهــادرة إلــى شــوارع 
العاصمة صنعاء فا مناص من استمرارها 
التي ال يحق  حتى تحقيق كامل أهدافها 
ألحد هيكلتها حسب هواه أو رؤى الخونة 

والقتلة وحكومة ال أدري. 
ــوار عـــبـــروا عـــن تــحــفــظ لــهــم على  ــثـ الـ
بالجيش كونها  المتصلة  الرئاسية  القرارات 
جعلت الملطخة أيديهم بدماء الثوار سفراء 
الطبيعي خلف  فيما مكانهم  ومستشارين، 

القضبان وغياهب السجون. 
بمحافظة  يريم  مديرية  أبناء  خرج  كما 
إب في مسيرة ثورتنا حتى تحقيق األهداف 
تحقيق  حتى  الثورة  مواصلة  خالها  أكدوا 

جميع أهدافها. 
في  الجمعة  صباح  خرجوا  ذمــار  أبناء   
مسيرة حاشدة تحت الشعار نفسه، صعدة 
مسيرة  فــي  خرجت  عودتنا  كما  وشبابها 
االستمرار في تحقيق اهداف الثورة بحشد 

جماهيرية ومشاركة واسعة. 

الوثائق التي يجري اكتشافها بين الحين 
في  فيض  مــن  غيض  إال  مــاهــي  واآلخـــر 
ألخونة  ومتسارعة  محمومة  سياسة  ظل 
عليها  للسيطرة  الدولة  ومفاصل  أجهزة 
وإفــــراغ مــخــرجــات مــؤتــمــر الــحــوار من 

فاعليتها على األرض.

ناشدوا الرئيس هادي أيضا بالتدخل 
ــراج عن  ــ ــإلف ــ الـــســـريـــع والـــعـــاجـــل ل
سجني  فــي  اليمنيين  المعتقلين 
ــامــو" و"بــــاغــــرام" الــبــالــغ  ــن ــت "غــوان

عددهم أكثر من تسعين معتقل. 
ــبــاء  ــي جــانــب مــتــصــل تــفــيــد األن وفـ
"غوانتنامو"  معتقلي  بتعرض  ــواردة  الـ
لــلــتــعــذيــب مـــن قــبــل ســلــطــات سجن 
األمريكية على خلفية استمرار اعتقالهم 
أكثر  بينهم  محاكمات  دون  التعسفي 

من تسعين معتقل يمنياً.

ــل الــســاحــة تــّم  ــزع الــخــيــام داخــ نـ
العشرات  عبر  ومرتبة  منظمة  بطريقة 
اللجنة  بمشاركة  االصــاح  شباب  من 

األمنية التابعة لهم.
ــا كــــان حــــزب اإلصــــــاح هو  وكـــمـ
محسن  عــلــي  النـــضـــمـــام  الــمــتــبــنــي 
وال  لديه  ثــورة  وال  وأهــدافــه  ولخطابه 
الــيــوم ينزع  أهـــداف ثــوريــة، فها هــو 
صدور  بعد  التغيير  ساحة  من  خيامه 
ــة بــحــل الــفــرقــة  ــاســي ــرئ ــرارات ال ــ ــق ــ ال
تفسير  وال  حــديــقــة،  إلـــى  وتحويلها 
لإلقدام على االنسحاب إال هذا، فهو 
على  ويظهر  اليوم  الثورة  قناع  يزيل 
قبل  نشأ  منذ  للنظام  شريكا  حقيقته 

ثاثين عاما. 
وبهذه الخطوة يكون حزب اإلصاح 
قد رفع كل خيامه والسؤال الذي يطرح 
نفسه هل سيترك حزب اإلصاح شباب 
دون  الــســاحــة  فــي  المرابطين  ــورة  ــث ال

إيذائهم وافتعال المشاكل والفتن؟! 

إدانتهم  عن  كذلك  األعضاء  وعبر 
ــة وعـــدم  ــ ــان لــعــمــلــيــات الــقــمــع واإلهــ
اإلنصاف التي يتعرض لها المهمشون.

الشعبية  الثورة  في  اليمني  الشعب  تحرك 
تحركت  التي  الشعوب  بقية  شأن   – شأنه 
صوتها  ورفعت  به  وطالبت  التغيير  صوب 
فخرج   " النظام  إسقاط  يريد  الشعب   " عاليا 
في كل  الحرية  ساحات  إلى  اليمني  الشعب 
النظام  بإسقاط  وطالب  اليمنية  المحافظات 
الذين  والمجرمين  الطغاة  وجه  في  وهتف 
مارسوا الظلم والتسلط طيلة 33 عاما.. فشنوا 
الجنوب  في  المبررة  والغير  الظالمة  الحروب 
هذه  في  شارك  سنوات  مدى  على  والشمال 
أن  كما  وإقليمية..  خارجية  دول  الحروب 
القمعية  األساليب  كل  استخدم  النظام 
وهذه  والظلم  االمتهان  أساليب  كل  ومارس 
هي السياسة التي كان يتبعها وينتهجها فكان 
من  واالنتفاضة  الثورة  تبدأ  أن  المفترض  من 
واليمنيون قد عانوا كثيراً  اليمن  اليمن.. الن 
يمارس  زال  وال  ظل  وعميل  ظالم  نظام  من 
أبناء  ضد  واالستبداد  والتسلط  القمع  أعمال 

شعبه.. 

يقتل  اليمن  في  القائم  النظام  أن  كما 
المواطنين ويظلمهم ويرتكب الجرائم في حق 
اليمنيين الن يرضوا  شعبه ومواطنيه.. ولهذا 
وبشدة  يطالبون  ولكن  فقط  النظام  برحيل 
"للمحاكمة"  النظام  هذا  مجرمي  تقديم 
اليمني  للدم  وسفكهم  إجرامهم  جزاء  لينالوا 
ثم  ومن  هؤالء..  لدى  رخيصا  أصبح  الذي 
األنظمة  مصير   - مصيرهم  ويكون  يحاكموا 
العميلة السابقة في الدول العربية واإلسامية 
تتجرع ويات  القضبان  التي أصبحت خلف 
عملته  ما  بعض  وتذوق  والتسلط  الظلم 
الشعب  عمل  كما  الماضية  السنوات  خال 
أيضاً  العلم  مع  ومجرميه..  بحكامه  المصري 
أن هذا النظام الذي حاول جاهدا في العمالة 
كل  قدم  بل  األمريكان  أحضان  إلى  واالرتماء 
إلى أرضينا  التهيئة لدخولهم  شيء لهم حتى 
من  األبرياء  قتل  في  لهم  والسماح  اليمنية 
المواطنين في الشمال والجنوب عبر طائرات 
القواعد  ببناء  لهم  والسماح  طيار..  بدون 
العسكرية  القواعد  بعض  وتحويل  العسكرية 
اليمنية إلى قواعد عسكرية أمريكية كقاعدة 
في  شرتون  منطقة  تحويل  وكذلك  العند 
العاصمة صنعاء إلى ثكنة عسكرية أمريكية.. 

اليمنية  وشواطئنا  وجزرنا  بحارنا  وأصبحت 
الطائرات والسفن  بالفرقاطات وحامات  تعج 
اآلالف  مئات  تحمل  التي  األمريكية  الحربية 
بالساح  المدججين  األمريكيين  الجنود  من 
النشاط  وكذلك  الضخم..  العسكري  والعتاد 
يعمل  والذي  العلني  األمريكي  أالستخباراتي 
نهارا جهارا ولديه مكاتب رسمية في عواصم 

المدن اليمنية.. 

االستطاعية  طائراته  باتت  الوقت  نفس  وفي 
مستمر  بشكل  اليمنية  المدن  سماء  تجوب 
وكذلك  طويلة  ساعات  مدى  وعلى  ويومي 
تحركات السفير والمندوب السامي للواليات 
المتحدة األمريكية الذي بات يتدخل في كل 
الشؤون اليمنية ويتحرك وكأنه الحاكم الفعلي 
للبلد.. كما وصل الحال بهذا النظام أن يتبنى 
طائرات  بها  قامت  الذي  الجوية  العمليات 
اليمنيين  من  أثرها كثير  على  وقتل  أمريكية 
وبالتالي سلب هذا النظام وحلفائه األمريكان 
سعادة اليمنيين.. وافقدوه الحكمة وأضرموا 
الفتن بين أوساط المجتمع اليمني المسلم.. 
فالنظام القائم في اليمن يعمل المستحيل في 
خدمة األمريكان حتى على حساب شعبه فهو 
ال يأبه بالدماء التي تسقط والمجازر الجماعية 

التي اقترفها األمريكيون.. 

باتت  الخارجية  التدخات  أن  جميعا  ندرك 
الباد  واستقرار  أمن  يهدد  خطرا  تمثل 
هذه  تجاه  يمني  كل  يتحرك  أن  بد  ال  ولهذا 
التدخات قبل وقوع الفأس في الرأس وقبل 
واألفغانيين  كالعراقيين  واقعنا  يصبح  أن 
والحمدلله  اليمني  فشعبنا  والفلسطينيين.. 
االستعمار  مخاطر  وأدرك  واعيا  أصبح  قد 
وتحرك بشكل كبير ضد التدخات األمريكية 
يتصدر  الشعبي  االستياء  وأصبح  اليمن  في 
اليمنيين  المشهد.. حيث يضج المايين من 
العسكري  التدخل  من  شعبنا  أبناء  من 
التي  طيار  بدون  طائرات  عبر  األمريكي 
وما  اليمنيون..  أرواح  وتحصد  يوم  تقتل كل 
األمريكية  السفارة  هيمنة  عن  يعرف  بات 
واألمني  السياسي  القرار  على  مباشر  بشكل 
والعسكري في مخالفة واضحة لكافة األعراف 
والقوانين الدولية في ممارسة الوصاية لوضع 
بقيمه  يعتز  فهو  اليمني..  الشعب  يقبله  ال 

ووطنه ويرفض انتهاكات سيادته وقتل أبنائه 
فما يسمى بمكافحة اإلرهاب األمريكي المزمع 
التدخل  هذا  لتبرير  ذريعة  سوى  تعد  لم 
أكثر  نطاقها  يتسع  التي  االعتداءات  وتلك 
السياسية  الحياة  مناحي  كل  ليشمل  فأكثر 

والعسكرية.. 

المحدقة  المخاطر  إن 
تتمثل  اليمنية  بالثورة 
الخارجية  التدخات  في 
إعطاء  جاهدة  تحاول  التي 
الوقت  من  المزيد  النظام 
عبر قرارات واهية وضعيفة 
مضى  قد  بما  مكتفية  غير 
إطالة  من  الثورة  على 
تنزف  التي  والدماء  الوقت 
يتساقطون  الذين  والشهداء 
في كل الميادين والساحات 

اليمنية.. كما أن التعامل المزدوج مع الثورة 
في  القائم  والنظام  أمريكا  قبل  من  اليمنية 
للشعب  ومفهوما  واضحا  أصبح  السعودية 
من  المعاناة  من  الكثير  تحمل  الذي  اليمني 
ومن  الثورة..  قبل  من  الفاسد  النظام  هذا 
التدخل  تحمل  اليوم  بإمكانه  يعد  ولم  بعدها 
دفعة  اليمني  النظام  تعطي  التي  الخارجي 
جديدة للمراوغة والبقاء تحت عناوين ووعود 
للمحافظة  دولي  غطاء  وتحت  وكاذبة  زائفة 
عليه.... فكل هذه المؤامرات األمريكية التي 
تستهدف الشعب وثورته لن يقبلها اليمنيون 
إلفشال  المحاوالت  لكل  يستجيب  ولن 
نجاحها..  دون  والحيلولة  الشعبية  الثورة 
والمبادرات  والمؤامرات  الشكليات  فكل 
لمصلحة  تصب  األمريكان  يقدمها  التي 
والحفاظ  عليه..  والحفاظ  العميل  النظام 
اليمن.. هنا البد  المصالح االمريكية في  على 
في  والخروج  في  الجاد  الشعبي  التحرك  من 
مظاهرات نبدي من خالها الصخب والغضب 
في  االستعمارية  وسياستها  أمريكا  تجاه 

المنطقة.. 

في  يكمن  الذي  الخارجي  التدخل  أن  كما 
الدولية  المحافل  في  اليمنية  الثورة  تداول 
وأروقة مجلس األمن لهو بالمؤامرة الكبرى في 
االلتفاف على الثورة ومطالب الشعب اليمني 

مجلس  عن  تصدر  التي  فالمواقف  المحقة.. 
المباركة  الشعبية  الثورة  على  تؤثر  لن  األمن 
التي رفضت الديكتاتورية واالستبداد والظلم 
األنظمة  على  للحفاظ  واضح  بشكل  وتتعامل 
وهذا  األمريكية..  الهيمنة  تحت  تعتبر  التي 
واإلسامية  العربية  الشعوب  على  يحتم  ما 
عليه  يهيمن  دولي  مجتمع  على  تراهن  ال  أن 
لم  الذين  الصهاينة  اليهود  من  مجموعة 
فهذه  المسلمين  مصلحة  في  يومنا  يتحركوا 
على  وتؤثر  القرارات  تصنع  التي  المجموعة 

القوى العالمية... 

قدم  اليمني  الشعب  أن  كما 
السلمي  التحرك  رائع في  نموذجاً 
بطريقة  واالنتفاضة  التغيير  نحو 
سلمية وحضارية فصدروا نموذجا 
رائع يحتذي به... فلوال التدخات 
الخارجية األمريكية السعودية في 
واحراف  وتخديرها  الثورة  كبح 
النظام  لسقط  الصحيح  مسارها 
الشعب  وأن  الكرامة  جمعة  في 
اليمني اليوم يبني دولته المدنية 
مرادفتهم  لوال  وكذلك  بها..  حلم  لطالما  التي 
واإليحاء  اليمن  في  القائم  للنظام  الواضحة 
والقمع  والبطش  والظلم  القتل  يثخن  بأن  له 
وإقليمي  دولي  غطاء  تحت  شعبه  أبناء  بحق 
المتظاهرين  وقتل  قمع  في  الفرصة  له  يسنح 
وكذلك  النظام  بإسقاط  المطالبين  السلميين 

إسقاط المشاريع االستعمارية.. 

ونيف  سنتين  من  أكثر  مرور  وبعد  واليوم 
والزال  المباركة  الشعبية  الثورة  انطاق  منذ 
الشعب اليمني مستمر في ثورته حتى تحقيق 
في  الخارج  تحرك  عندما  وبالتالي  أهدافها.. 
فرض مسارات على الشعب اليمني من شأنه 
الحفاظ على النظام واالكتفاء بالتغيير الشكلي 
لرأس النظام لتبقى بقية مراكز القوى ويبقى 
العسكرية  المؤسسة  هرم  في  المجرمون 
أمثال المجرم علي محسن األحمر.. ومن ثم 
الشكلي  التغيير  هذا  الشعب  على  يفرضون 
الحصص  وتتقاسم  توافقيه  حكومة  لتشكل 
وبعد  النظام..  شقي  بين  الوزارية  والحقب 
وطني  حوار  إلى  الحكومة  هذه  تدعوا  ذلك 
شامل تشارك فيها كل القوى واألحزاب وبقية 
أطياف الشعب من شأن هذا الحوار أن يشارك 

الجميع في شكل الدولة اليمنية الجديدة.. 

آلمال  ملبي  الحوار  هذا  كان  إذا  نقول  هنا 
ومنسجمة  اليمني  الشعب  وطموح  ومطالب 

مع أهداف الثورة الشعبية السلمية فا ضير 
مبادئ  من  مبدأ  الحوار  الن  فيه  الدخول  في 
أبناء  بقية  مع  للخروج  والشراكة  التفاهم 
الشعب برؤى وطنية مشتركة تخدم كافة أبناء 
اليمني.. ولهذا يجب أن تكون كافة  الشعب 
القوى السياسية جادة في الحوار الوطني كي 
يتحقق للشعب اليمني المشاركة الفاعلة في 
رسم مستقبل الباد ومغادرة الوضع الماضي 

المظلم والتطلع إلى مستقبل زاهر ومشرق.. 

فا أمل في إنجاح الحوار الوطني أذا لم تفرض 
على  وتتفق  الحوار  هذا  في  المشاركة  القوى 
رفض التدخات الخارجية والهيمنة األمريكية 
وكذلك تتفق على بناء دولة مدنية ديمقراطية 
يكون جيشها مستقا ال تحكمه مراكز  عادلة 
مؤدلجا  يكون  أو  نافذون..  أشخاص  أو  قوى 
على  المؤسسات  وتقام  بعينها  جهات  يتبع 
ويصاغ  وطنية  سيادة  ذات  وقوانين  أسس 
الدستور على اطر وطنية ال خارجية.. وحرية 
وكذلك  وقضائها..  سلطاتها  في  االنتخابات 
إعطاء القضية الجنوبية وقضية صعدة أولوية 
بنيران  اكتووا  المحافظات  هذه  أبناء  الن 
عديدة  سنوات  مدى  على  الظالم  النظام 
جراحهم  ولملمة  تعويضهم  في  والمسارعة 
الحروب  خلفتها  التي  الملفات  وحلحلت 

الظالمة والغير مبررة.. 

وتحييد  مدنية  دولة  إقامة  بدون  وبالتالي 
تعتبره  التي  القوى  مراكز  هيمنة  من  الجيش 
يوجهونها  رادعة  وقوة  بهم  خاصة  مؤسسة 
وهذا  الموقف  أو  الرأي  في  يخالفهم  لمن 
اختيار  معايير  على  االتفاق  بعد  إال  يأتي  لن 
المؤسسة  وتحييد  الجيش  تموضع  وأماكن 
العسكرية وان يكون والئها لله وللوطن وتكون 
هناك  أن  أساس  على  القتالية  عقيدتها  أيضا 
عدوا واحد لألمة اإلسامية والعربية وهم من 
آياته..  من  العديد  في  الكريم  القرآن  ذكرهم 
وان يكون سدا منيعا ضد أي هيمنة خارجية 
االستكبار  دول  قبل  من  قادم  استعمار  أو 
العالمي وإذا لم يتحقق هذا فلن ينجح الحوار 

الوطني ولن تستقر أوضاع اليمن.. 

في المقابل الشعب اليمني سيتمسك بالثورة 
الشعبية وسيمضي فيها حتى تنتصر وسيحافظ 
على سلمية الثورة الشعبية ولن ينزلق في أي 
فمهما  إليه  يجره  أن  النظام  يريد  مستنقع 
شاء  أن  فأنها  الشعبية..  الثورة  على  تأمروا 
األمريكي  المشروع  وسيسقط  ستنتصر  الله 

السعودي في اليمن وسيسقط أزالمه.. 

علي القحوم

اليمن.. ثورة شعبية مستمرة

 قـــرن الشـــيطان يعيـــث فســـادا فـــي البـــالد
من ينظر ويتأمل الى دولة ال سعود منذ 
من  انتهجته  وما  هذا  يومنا  وحتى  نشأتها 
التي  اليمن  وخاصة  جيرانها  تجاه  سياسات 
دفع شعبها ثمنا باهظا من المعاناة والماسي 
والصراعات  والحرمان  والبؤس  والفقر 
ال سعود  وتآمر  الداخلية بسبب مخططات 
استهدفت  والتي  الماضية  العقود  طيلة 
اليمن شعبا وحضارة وثقافة وأرضا واقتصادا 
وكل ما ال يخطر على بال احد من مكر وكيد 

وخبث وعداء. 

مع  يظهر  ما  على  ال سعود  تحالف  لقد 
وزعماء  الكبرى  العالمية  الدولية  القوى 
مملكتهم  تأسيس  قبل  العالمية  الصهيونية 
الكبرى وعلى وجه التحديد عندما كان عبد 
ونازال  الكويت  في  مشردا  سعود  ال  العزيز 
بعاقات  المرتبطين  الصباح  ال  ضيافة  في 
العديد  تؤكد  حيث  البريطانيين،  مع  وثيقة 
تم  الذي  االتفاق  التاريخية  المصادر  من 
بين عبد العزيز ال سعود وبريطانيا العظمى 
عبد  بدعم  بريطاني  تلتزم  بحيث  ذاك  ان 
في  حلمه  وتحقيق  والساح  بالمال  العزيز 
ال سعود مقابل تعهده بطاعة  اقامة مملكة 
بريطانيا حتى تصيح الساعة وإعطاء فلسطين 
عليها  دولتهم  إلقامة  المساكين  لليهود 
عبد  بتوقيع  الموقعة  الوثيقة  تذكر  حسبما 

العزيز ال سعود والمختومة بختمه. 

ال  مملكة  تأسست  اللحظة  تلك  ومنذ 
سعود فشملت نجد والحجاز وثلثي مساحة 
اليمن الطبيعية وهي عسير وجيزان ونجران 
وصحراء الربع الخالي الغنية بالنفط والغاز، 
الثروات  وبواسطة  سعود  ال  تمكن  حيث 

الهائلة التي استولوا عليها في جزيرة العرب 
العرب  ضد  تخريبي  اجرامي  دور  لعب  من 
والمسلمين اتخذ صورا وأبعادا شتى لخدمة 
المشروع االسرائيلي وسياسة القوى الدولية 
لدولة  والداعمة  المهيمنة  الرأسمالية 

اسرائيل على ارض فلسطين العربية. 

بوقوفهم  سعود  ال  نهج  حيرني  لقد 
واإلسامية  العربية  االمة  اعداء  جانب  الى 
عربي  مشروع  ألي  الشديدة  ومحاربتهم 
وتوحيد  حشد  يستهدف  جدي  اسامي  او 
لها  ويحقق  االسامية  او  العربية  الطاقات 
والسيادة  واالستقال  والقوة  والكرامة  العزة 
تحرير  يتم  بمقتضاها  التي  الحقيقية 
االخرى  العربية  واألراضي  المحتلة  فلسطين 
ال  ومساندة  بدعم  اسرائيل  احتلتها  التي 

سعود والقوى الدولية المهيمنة. 

الشيطان  قرن  حديث  بالي  شغل  لقد 
وظل يتردد في مخيلتي كثيرا سواء الحديث 
شرق  من  تأتي  الفتنة  ان  على  ينص  الذي 
مدينة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم 
بأنها  صراحة  نجد  يسمي  الذي  الحديث  او 
ما  تأتي منها وهو  الفتنة  وان  الشيطان  قرن 
وسلم  واله  عليه  الله  الله صلى  رسول  جعل 
يحجم عن الدعاء لنجد بالبركة مثلما دعاء 
لليمن والشام، ال ادري لماذا الناس غافلون 
الواضح  الصريح  الصحيح  الحديث  هذا  عن 
عاصمة  من  سعود  ال  به  يقوم  وما  الجلي 
قرن  نجد  قلب  في  تقع  التي  مملكتهم 
الحديث  وكأن  والكمال  بالتمام  الشيطان 
ينطبق على اسرة ال سعود عيانا بيانا خاصة 
وهم يقومون بزرع الفتنة والخراب والدمار 

والمسلمين  العرب  ارض  من  مكان  كل  في 
مستخدمين بذلك ثروات وأموال المسلمين. 

وال  غير متعصب  وعاقل  ان كل منصف 
منحاز يستطيع الحكم على ال سعود بأنهم 
امة  تفتن  التي  الفتنة  وأنهم  الشيطان  قرن 
الله عليه واله وسلم من خال  محمد صلى 
سياساتهم ومواقفهم من االسام والمسلمين 
بادهم  على  شديد  عدوان  من  ياقونه  وما 
المتحالفة  الكبرى  الدولية  القوى  قبل  من 
مع الصهيونية العالمية، حيث يلحظ كل فرد 
القوى  تلك  جانب  الى  سعود  ال  وقوف  منا 
في حربها على باد االسام والمسلمين بكل 
تعرض  وما  العراق  فمثا  والوسائل،  الطرق 
له من عدوان وحصار واحتال تم بمشاركة 
سعودية لوجستيه ومالية وإعامية واضحة، 
وقبل ذلك شارك ال سعود تلك القوى حربها 
عبد  جمال  الرئيس  حكم  ابان  مصر  على 
الناصر بشكل علني وواضح خدمة للمشروع 
ارض  على  اسرائيل  دولة  وإقامة  الصهيوني 
اليمن  وفي  المسلمين،  ومقدسات  االسام 
زعيم  بقتل  النكراء  ال سعود جريمتهم  نفذ 
اليمن ابراهيم الحمدي وشراء ذمم اليمنيين 
يدمروا  لصالحهم  عماء  وجعلهم  الخونة 
ليبقى  اليمن  ويفسدوا  ويخربوا  ويعبثوا 
وجاها  جائعا  فقيرا  وشعبه  ذليا  ضعيفا 
شيطان  قرن  كونهم  سعود  ال  به  يتشفى 
الخبيثة  افعالهم  تدل على ذلك  ملعون كما 
المسلمين  باد  اجتاحت  التي  وفتنتهم 
قاطبة، فما حدث ويحدث من دمار وخراب 
ليبيا هو من صنع ال سعود، وما  وقتال في 
من  هو  تونس  في  فوضى  من  ويجري  جرى 

صنع ال سعود، وما حدث ويحدث من عبث 
في مصر هو من صنع ال سعود، وما يحصل 
سوريا  في  للدماء  وسفك  ودمار  خراب  من 
يدل  اليس كل هذا  ال سعود،  هو من صنع 
بشكل واضح على صدق رسول الله صلى الله 
عليه واله وسلم وعلى كذب وخداع وتضليل 
وفتنة ال سعود قرن الشيطان ومصدر الفتنة 

والعياذ بالله. 

ان  تذكر  االعامية  المصادر  بعض  ان 
إلفساد  دوالر  مليار   367 انفقوا  سعود  ال 
عقيدة المسلمين وضرب االسام المحمدي 
يسمونه  جديد  بإسام  واستبداله  االصيل 
الذي  االخواني  واإلسام  السلفي  االسام 
يستبيح  وحشي  ارهابي  اسام  عنهما  نتج 
بعد  وأموالهم  وأعراضهم  المسلمين  دماء 
هل  أالء  قال  الذي  ورسوله  الله  حرمها  ان 
ان  اللهم فاشهد، ونحن االن نشهد  ؟  بلغت 
وعصوا  وشهدوا  سمعوا  قد  سعود  ال  اتباع 
وباعوا  سعود  ال  وأطاعوا  ورسوله  الله 
بالله،  إال  قوة  وال  حول  وال  بدنياهم  دينهم 
رحمة  با  المسلمين  دماء  يسفكون  فهاهم 
وليبيا  والعراق  وباكستان  افغانستان  في 
باد  من  وغيرها  واليمن  والصومال  وسوريا 
المسلمين، فهل هناك فتنة اعظم من هذا ؟ 
وهل هناك قرن شيطان العن من ال سعود ؟ 

د. عبده البحش
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خّيرا يفعل اإلصالح !

الوطني  الحوار  لمؤتمر  الختامي  البيان 
ومليء  للغاية  ضعيفا  كان  األولى  للجلسة 
وعلى  الوطن  قضايا  تستهدف  التي  باأللغام 
البيان  يتطرق  لم  إذ  صعده  قضية  رأسها 
يطالب  ولم  الشمالية  المحافظات  لشهداء 
إلى  أبدا  اإلشارة  يتم  ولم  الجرحى  بمعالجة 
المفقودين  من  المئات  مصير  عن  الكشف 
على ذمة الحرب، وتغافل تماما عن األالف من 
المسرحين من وظائفهم على خلفية الحرب. 

إنها بداية غير مبشرة. 

الظالم  النظام  التي شن  المناطق  استهداف  ـ 
الحوار  أروقة  في  ظالمة  حروب  ستة  عليها 
اللجنة  عمل  بدء  فمنذ  جديدا  ليس  الوطني 
الفنية وحتى األن تم استهدافها بشكل واضح 
بدءا من تغيير التمثيل الغير عادل داخل قوام 
اللجنة الفنية بعد حوالي شهر من بداية عملها 
ومرورا بمحاولة تهميش القضية والتقليل من 
حجمها وآثارها وعطفا على النسبة الغير عادلة 
فريق  قوام  وجعل  الوطني  الحوار  مؤتمر  في 
 40 الجنوبية  القضية  فيما  عضوا   50 صعدة 

عضوا، وفيما ظلوا ينادون طوال تلك الفترات 
قوام  قرار  صعده كان  قضية  من  التقليل  إلى 
طبعا  تستحق!!  باتت  والقضية  كبيرا  الفريق 
لخدمة  إيجابي  دور  أي  تعطيل  منه  الهدف 
المظلومين والمتضررين من أبناء المحافظات 
الوطن  تخدم  الواقع  في  هي  والتي  الشمالية 
كما هو حاصل اليوم من تعطيل داخل رئاسة 

الفريق. 

أنها خطوة  وبما  األخيرة  العسكرية  القرارات  ـ 

إيجابية نسبيا على األقل في إبعاد المجرمين 
طوال  احتكروها  التي  مناصبهم  من  والقتلة 
عقود من الزمن إال أنها دون ما يؤمله الشعب 
على األقل في إبعادهم تماما عن أي منصب 
الحالة  بلغ  قد  منهم  البعض  وأن  خاصة 
يتم  أن  ذلك  من  واألدهى  للتقاعد  القصوى 
العسكري  المجال  في  منهم  البعض  تعيين 
الحروب  خاله  من  مارسوا  الذي  المجال 
مع  ولكن  والتسلط،  والقمع  والظلم  والبطش 
أن ذلك  اليمني  أن نذكر شعبنا  نود  هذا كله 

لن يغير في مواقفنا أبدا في المطالبة بضرورة 

ُقتل  الذي  اليمني  للشعب  االعتذار  تقديم 

يقرر  أن  بعد  فيما  وله  والجنوب  الشمال  في 

ما يراه مناسبا، وإن كان الغرض من التوقيت 

لهذه القرارات هو انشغال األطراف السياسية 

بالحوار فإن دماء المظلومين وآهات اليتامى 

والمصابين من الشعب لن تمسحها أو تنسيها 

أي فعالية أو قرار سوى تحقيق العدل وإزاحة 

رموز القتل والظلم. 

خيرا يفعل االصاح اليوم بإزالة منصة 

طالما ركبها باسم الثورة، يزيلها اليوم مع 

روعت  طالما  التي  وفرقته  محسن  زوال 

شباب الثورة وكانت السيف الذي قتلهم. 

إكمال  من  منعهم  الذي  والجدار 
على  كان  الذي  النظام  بإسقاط  ثورتهم 
مع  السقوط  وشك 
شهرها  الثورة  دخول 

الثاني.

يفعل  حسنا 
قناع  بإزالة  االصاح 
وجهه  عن  الثورة 
حقيقته  على  ليظهر 
منذ  للنظام  شريكا 
نشأ قبل ثاثين عاما، 
شريكا لم يحفظ سيفه 

عن ان يكون شريكا فاعا في اغتيال وحدة 
حروب  سلسلة  في  ابنائه  وقتل  الشعب 
الوسطى  المناطق  بحرب  بدأ  تتوقف  لم 
بالحروب  وانتهاء   ،94 صيف  وحرب 
العبثية الظالمة في شمال الباد، ومازال 
الشعب  هذا  صدر  في  يوغل  اليوم  الى 
ونحره بسكين الغدر والنهم على السلطة 
أجل  من  ضاربا  الثروات،  على  والتسلط 
تحت  وواضعا  وطني  مقدس  بكل  ذلك 
قدميه كل ما له عاقة بالسيادة والكرامة 
الوطنية التي تدنسها أمريكا بطائراتها في 
بأفعاله  السعودي  النظام  ويدوسها  الجو 

وجرائمه بحق أبنائنا المغتربين. 

الثورة  من  يده  االصاح  سحب  حسنا 

ولن  مستمرة  فالثورة  صفائها،  لها  ليعود 
يعدم الثوار الحيلة في مواجهة اي إيذاء 

قادم أكيد. 

قفاز  التنظيمية  اللجنة  فعلت  وحسنا 
في  التقليدية  القوى  ومراكز  اإلصاح 
الستين  في  الجمع  صاة  بتعليق  النظام 
بالعاصمة صنعاء بعد أن أصبحت منابرها 
منصة للتحريض المقيت وجمع يراد بها 

باطل. 

ال21  خدعة  فصول  آخر  نشهد  اليوم 
بأشكال  مستمرة،،  الثورة  مارس..  من 
من  خالية  شريفة  نظيفة  ثورة  عديدة، 

العلق وبقايا النظام. 

ما  إعمار  إعادة  على  العمل  حاليا  يجري 
حربا  شهدت  التي  أبين  في  الحروب  خلفته 
كما  الماضي  العام  في  القاعدة  مع  ضروسا 
يتم تعويض المتضررين منها بعد مساهمات 
وخصصت  والخليجيون  األمريكيون  قدمها 
الحكومة  دفعت  المقابل  في  الغرض  لهذا 
المتضررين  للمواطنين  10مليارات  اليمنية 
العام  المسلح  النزاع  جراء  الحصبة  حي  في 
الماضي في حين تم إغاق ملف إعادة إعمار 
الى   %80 بنسبة  التي دمرت  محافظة صعدة 
خارطة  تسييس  تم  أن  بعد  مسمى  غير  أجل 

إعادة اإلعمار وتعويض المتضررين. 

)أبين( اهتمام حكومي وأمريكي

الحصر  لجنة  قدرت  وحدها  أبين  في 
أن  اليمنية  العامة  األشغال  لمكتب  التابعة 
دمرت  حكومية  ومنشأة  سكنياً  مبنى   4750
بسبب الحرب التي دارت بين تنظيم القاعدة 
والقوات اليمنية خال 2011و2012م وأن إعادة 
إعمار ما هدمته الحرب في أبين بحاجة إلى 
األرقام  لكن هذه  ربع مليون دوالر  يقارب  ما 
آالف  معاناة  على  تنطوي  بالفعل  هي  التي 
سياسية  وأوراق  مزايدات  إلى  تتحول  األسر 
تتجاذبها شخصيات وأطراف تعودت أن تربط 
تكون  أن  يفترض  التي  اإلنسانية  القضايا  بين 
لتصبح  السياسي  الصراع  وبين  بحتة  إنسانية 
مغلفة  بطبيعتها  إنسانية  هي  التي  الدوافع 

بالمماحكة ومحمولة على المصالح. 

فمنذ الحديث عن إعادة إعمار ما هدمته 
العليا  الزيارات  توالت  أبين  في  الحرب 
المسؤولين  كبار  زيارة  وحتى  والدبلوماسية 

وبعثات خارجية أمريكية وأوروبية تتبعها بين 
الحين واآلخر التوصيات الحزبية والمطالبات 
الشعبية، فخال فترة قصيرة من توقف الحرب 
هناك وصل وفد من قطر لزيارة محافظة أبين 
النواب  مجلس  رئيس  نائب  برفقة  وزارها 
الكامل  الدعم  بتقديم  ووعد  األحمر  حمير 
عودة  في  الدولة  ومساندة  اإلعمار  إلعادة 
الحرب  هدمته  ما  وإصاح  أبين  إلى  الحياة 
للجوانب  المجال  هذا  في  أولوية  وإعطاء 
األلغام  نزع  قضية  مقدمتها  وفي  األمنية، 
الصحية  والمرافق  والمياه  الكهرباء  وتوفير 
مساكنهم  إلى  النازحين  عودة  يؤمن  ما  وكل 
الطبيعية  حياتهم  ممارسة  من  وتمكينهم 
دولة  اهتمام  أن  حينها  األنصاري  وأكد 
البلدين، بين  الثنائية  العاقات  بتعزيز   قطر 
إلعادة  قطر  تقدمه  الذي  الدعم  معتبراً    
من  المتضررة  اليمنية،  المناطق  في  اإلعمار 
أحداث العام الماضي، يمثل انعكاساً للعاقة 
االنعكاس  هذا  لكن  البلدين،  بين  المتميزة 
الذي تريده قطر وتقوية العاقة بين البلدين 
كما تدعي ال تنظر إليه سوى من زاوية واحدة 
الزوايا ال تجد أن ثمة ما يستدعي  باقي  فيما 
تقوية العاقات بل تعمل بشكل عكسي تماما 
قطعتها  التي  الوعود  من  ذلك  معرفة  ويمكن 
قد  كانت  حيث  صعدة  إعمار  إلعادة  قطر 
رصدت نصف مليون دوالر ال عادة ما هدمته 
وربما  تناست  لكنها  هناك  الست  الحروب 
بدوافع سياسية معينة تلك الوعود التي كان 
لكن  بحتة  إنسانية  تكون  أن  المفترض  من 
حبيب  أراجيف  وصل  كما  يحدث  لم  ذلك 
الدولية  للتنمية  األمريكية  الوكالة  مدير  شاة 

لزيارتها وعقد  أمريكي  في واشنطن في فريق 
إلى  ستقف  أمريكا  إن  وقال  صحفي  مؤتمرا 
ويتجاوز  اقتصاده  ليستعيد  اليمن  جانب 
وما  الماضي  العام  خال  بها  مر  التي  محنته 
دمرته القاعدة في محافظة أبين من منشآت 
وأشار  عامة  ومؤسسات  والمدارس  الكهرباء 
إلى انه تم تخصيص 22 مليون دوالر من قبل 
دمرتها  التي  المنشآت  إعمار  إلعادة  الوكالة 
الحرب في أبين كما سيتم تخصيص جزء من 
طفل  ألف   20 عددهم  البالغ  لألطفال  المبلغ 
ممن هم تحت سن الخامسة وعلى المستوى 
لن  التي  التحركات  تأتي  والحزبي  الداخلي 
نجدها في مكان آخر فقد طالبت الهيئة العليا 
والحكومة  هادي  الرئيس  اإلصاح  لشورى 
هدمته  ما  إعمار  إعادة  في  بالبدء  اليمنية 
البالغ  االهتمام  هذا  ويأتي  أبين  في  الحرب 
أن  الرغم من  على  القاعدة  وما هدمته  بأبين 
أطراف عدة تحذر من أن األوضاع قد تعود إلى 
سابقتها فما يزال المسلحون التابعون للقاعدة 

يظهرون بين الحين واآلخر. 

الحصبة )اهتمام حزبي واستغال أحمر(

الحصبة  منطقة  أبين  محافظة  بعد  ويأتي 
التي شهدت اشتباكات متقطعة بين عصابات 
صادق األحمر والقوات العسكرية التي كانت 
إلى  األحداث  تلك  وتسببت  نجل صالح  تتبع 
أضرار  وإحداث  المنازل  من  عدد  تدمير 
جسيمة بعدد آخر منها يجرى اآلن معالجتها 
وتقديم المبالغ المالية الهائلة إلعادة اإلعمار 
وتعويض المتضررين على الرغم من الشكاوى 
فعا  متضررون  مواطنون  يقدمها  التي 
تفيد  والتي  التدمير  إلى  منازلهم  وتعرضت 

صرفت  التي  المالية  والمبالغ  المعالجات  أن 
جيوب  إلى  ذهبت  للمتضررين  كمخصصات 
المتسببين في تلك األحداث وما يؤكد ذلك أن 
العاصمة  أمين  أن  العاصمة  أمانة  في  مصادر 
عبد القادر هال قدم 10 مليارات ريال ألوالد 
حرب  خال  خسائرهم  على  األحمر كتعويض 
الذين  للمواطنين  يصرف  لم  فيما  الحصبة 
وصدر  يذكر  تعويض  أي  منازلهم  تضررت 
دفع  فيه  استنكروا  الحصبة  أبناء  عن  بيان 
وتناسوا  الجادين  سموهم  لمن  المبالغ  تلك 
نزوحا  الحرب  ثمن  دفعوا  الذين  المواطنين 
وأضرارا كبيرة لحقت بمنازلهم وممتلكاتهم. 

بمنازلهم  تلحق  لم  األضرار  أن  وأضافوا 
للسرقة  تعرضت  أنها  بل  فقط  القذائف  جراء 
والنهب، وطالبوا بتشكيل لجان لحصر األضرار 
األحمر  بأبناء  أسوة  لهم  التعويضات  وتقديم 
والدمار  الخراب  في  وطرفا  سببا  الذين كانوا 
وممتلكاتهم.  وبمنازلهم  بهم  لحق  الذي 
المواطنة  في  المساواة  عن  البيان  وتساءل 
التعويضات  صرف  يتم  حين  في  والحقوق 
لمن ال حاجة لهم بتلك التعويضات، وحرمان 
الرئيس هادي قد وجه  المستحقين لها وكان 
في  اإلعمار  إلعادة  ريال  مليارات   4 بصرف 

الحصبة وتعويض المتضررين. 

بالتخطيط  الشكوك  يثير  )تغييب  صعده 
لحرب سابعة(

الحلول  في  والمبالغة  االهتمام  ويأتي هذا 
الحكومة  معها  الجميع  يتفاعل  التي  العاجلة 
إلى  السياسية وصوال  واألحزاب  القوى  وحتى 
والمتعاطفين  والمانحين  الخارجية  الجهات 

بانتقائية واضحة حيث ال شيء يفسر التجاهل 
الذي تبديه كل تلك األطراف من إعادة إعمار 
الحروب  جراء  المتضررين  وتعويض  صعدة 
على  عليها  صالح  نظام  شنها  التي  الست 
بعض  تستخدمها  التي  المزايدات  من  الرغم 
األطراف في جزء من تلك الحقوق التي يفترض 
أن تطالب بشكل جماعي فما السر في تراجع 
حتى  صعدة  محافظة  إعمار  إعادة  عن  قطر 
القطري  الوفد  قدمها  التي  الوعود  تلك  بعد 
أيضا  السر  وما  عام  قبل  المحافظة  زار  الذي 
الجانب  يمارسه  الذي  المطبق  الصمت  وراء 
عندما  والدولي  وحتى  والرسمي  الحكومي 
يتعلق األمر بصعدة والمتضررين من العدوان 
كامل  شبه  تدمير  إلى  وأدى  بها  لحق  الذي 
للمحافظة وألجزاء واسعة من محافظة عمران 
محللون  أشار  وقد  سفيان  حرف  كمديرية 
ومراقبون أن ذلك قد يأتي في إطار أن الجميع 
أبناء  ضد  قادمة  تكون  قد  لحرب  يرتب  ربما 
تجاهل  يتم  أن  يعني  فماذا  وإال  المحافظة 
80% من أبناء محافظة صعدة الذين تعرضت 
منازلهم للتدمير النهائي باإلضافة إلى إتاف 
أيضا  التجارية هذا  والمحات  المزارع  آالف 
قتلوا  شخص  ألف   35 يقارب  ما  جانب  إلى 
لم  اللحظة  هذه  فحتى  العدوان  ذلك  جراء 
محافظة  إعمار  إعادة  جدي  بشكل  يناقش 
تلك  أبناء  من  المتضررين  وتعويض  صعدة 
المحافظات كما لم ترصد أي مبالغ مالية وكل 
سوى  تكن  لم  قطر  قدمتها  التي  الوعود  تلك 
بتصدير  تفكر سوى  ال  بأطراف  مرتبطة  وعود 

الموت إلى صعده وليس الحياة... 

التوعية الثورية/ طالب الحسني

 محمد عبدالسالم 

الناطق باسم أنصار الله

abjad2011@gmail.com

خارطة سياسية إلعادة إعمار ما خلفته الحروب 

الختامي  والبيان  نسبيا،  إيجابية  خطوة  العسكرية  القرارات 

للجلسة األولى لمؤتمر الحوار مليء باأللغام تجاه قضية صعدة 

طائرات الموت 
األمريكية تعاود 

غاراتها في اليمن

األربعاء  مساء  طيار  بدون  أمريكية  طائرة  شنت 

الماضي 17 أبريل 2013 ثاث غارات على منطقة الدان 

بمحافظة ذمار أسفرت عن مقتل 5 أشخاص.

الطائرات االمريكية بدون طيار حلقت منذ الساعة 

بمديرية  الدان  منطقة  قرية مذلب  فوق  الثالثة عصراً 

وصاب وشنت غاراتها الثالت منذ الساعة 07:45م إلى 

الساعة 08:45م، توفي على أثرها 5 أشخاص من أبناء 

القيادي في الجماعات  المنطقة بينهم حميد الردمي 

المسلحة في اليمن.

جثث  نقل  تم  أنه  أكد   ” برس  يمني   « لـ  مصدر 

الوفاء، األمر الذي  إلى مستوصف  المتفحمة  الوفيات 

الجرائم  تواصل  من  المنطقة  سكان  لدى  سخطا  شكل 

األمريكية ضد اإلنسان في اليمن.

في حين وصف المراقبون صمت رئيس الجمهورية 

تزايد  ضل  في  والمعيب  بالمخزي  الوفاق  وحكومة 

المتكررة  األمريكية  االنتهاكات  ضد  الشعبي  الغضب 

أبناء  وقتلها  طائراتها  تحليق  عبر  اليمنية  للسيادة 

وما  المنصرم،  االسبوع  أبين  منطقة  في  آخرها  اليمن 

نظام  بإسقاط  تطالب  ثورة  اليمني من  الشعب  يعيشه 

مبادرة الخليج التي فتحت األجواء للطائرات األمريكية 

واألرض لجنودها.

يشار إلى أن هذه الغارات األمريكية أتت بعد يومين 

ثاثة  خلف  والذي  بأمريكا  بوسطن  انفجار  حادثة  من 

اإلدارة  تتخذه  الذي  األمر  الجرحى،  وعشرات  قتلى 

بينها  من  دول  عدة  على  الغارات  لشنها  األمريكية 

اليمن تحت ذريعة ما تسميه محاربة اإلرهاب.

صورة من نزع الخيام بتاريخ 18-4-2013م


