
لدماء  حر  يمني  كل  عنق  "أمانة في  الثوري  الحراك  االستمرار في  الثورية:  للقوى  العام  الملتقى 
وأرواح الشهداء الذين سقطوا في سبيل تحقيق الكرامة والسيادة" 

قال إن القوى الحزبية ال تملك أخالقيات الثورة وسمو ونبل الثوار

ــاطــق  الــرســمــي  ــن ــال ال قـ
ألنصار الله إن الكثير من 
أبناء الشعب لم يعد يرى في 
أي  الوفاق  بحكومة  يسمى  ما 
بات  الذريع  فشلها  وأن  خير 

معروفا للقاصي والداني وبقاء 
هذه الحكومة التي بنيت على 
أسس المحاصصة والتقاسم لم 
يعد مجديا، وقد أثبت الواقع 
عام  مــن  يقرب  مــا  مــرور  بعد 

خاصة  حكومة  أنــهــا  ونــصــف 
وليس  لألحزاب فقط 
ناقة  للشعب منها ال 

وال جمل . 
وأضـــــــاف 

السياسي  الــمــجــلــس  اعــتــبــر 
ــه مـــشـــروع قـــرار  ــل ألنـــصـــار ال
قبل  من  )المقر  الجمهورية  رئيس 
انشاء  بخصوص  ــوزراء(  ــ الـ رئــاســة 
صــنــدوق لــضــمــان تــوفــيــر الــرعــايــة 

الثورة  لجرحى  والمتكاملة  الالزمة 
الجنوبي  والحراك  شهداءها  واسر 
تجلى كأحد مالمح  وطنيا  ال  قــرارا 
لليمنيين  تريد  ال  ألجندة  االرتهان 
ان ينجزوا تقدما في قضية الحوار" 

هذا  ان  نعتبر  اننا   " البيان  وزاد 
تفرضه  ما  مع  تماما  يتنافى  القرار 
ويتجاوز  بل  الوطنية  المسؤولية 
حالة االجماع الوطني المتمثل في 
االعتذار  ومنها  العشرين  النقاط 

لصعده وتعويض اسرها المتضررة، 
االمـــــــر الـــــــذي يــجــعــل 
ــرار رســالــة  ــق مــن هـــذا ال

ــخــطــورة  فـــي غــايــة ال
ــوة  ــق تـــتـــصـــادم ب

العام  الشعبي  المؤتمر  حزبا  قــدم 
يومي  لــإصــالح،  اليمني  والتجمع 
رؤيتيهما  الماضيين،  والــثــالثــاء  االثنين 
عبر  وذلـــك  الــجــنــوبــيــة،  القضية  ــجــذور  ل
الجنوبية  القضية  فــريــق  فــي  ممثليهما 

لمؤتمر الحوار الوطني.
ألطــراف  اتهامات  الرؤيتان  وتضمنت 
الــتــداعــيــات  عــن  بــالــمــســؤولــيــة  مختلفة 
واالحتقانات  لالضطرابات  أسست  التي 
على   1994 حرب  منذ  اليمن،  جنوب  في 
ــوب، والـــتـــي مــهــدت لــمــرحــلــة من  ــجــن ال
عن  عبرت  للجنوبيين  والتهميش  اإلقصاء 

والتي  االرتــبــاط  فك  مطالبات  في  نفسها 
لقوى  الشعبية  االحــتــجــاجــات  تبنتاها 
العام  منذ  والمستمرة  الجنوبي  الــحــراك 

2007 وحتى اليوم.
في  لــإصــالح  اليمني  التجمع  واتــهــم 
ورقته سلطة ما بعد حرب 1994، التي كان 
"اإلصالح" جزءاً منها إلى عام 1997، بأنها 
"أدارت ظهرها ألسس التعددية السياسية 
والحزبية ومرتكزات الشراكة الوطنية التي 
قامت عليها الوحدة السلمية في 22 مايو 
على  "أصــرت  السلطة  أن  معتبراً   ،"1990
التعامل بخفة وتعاٍل مع أوضاع وتحديات 

مطالب  مع  وبخاصة   ،1994 حرب  بعد  ما 
ــة آثــــار الـــحـــرب وبــلــســمــة جــراحــات  ــ إزالـ
العديد  بها  ونادت  تبنتها  التي  الجنوب، 

من القوى السياسية والشعبية".
الورقة  أوردتها  التي  االتهامات  وتحمل 
اليمني  الــتــجــمــع  ــدور  ــ ل ضــمــنــيــة  ــة  ــ إدانـ
لإصالح، شريك المؤتمر الشعبي العام في 
حرب 1994، ضد الحزب االشتراكي اليمني 
في  المؤتمر  وحليف  الجنوبيين،  وحلفائه 
حكومة ما بعد الحرب، التي اقتصرت على 
إقصاء  تم  أن  بعد  و"اإلصــالح"،  "المؤتمر" 

كافة القوى الوطنية.

لـــكـــن الــــورقــــة الـــتـــي تـــحـــدثـــت عــن 
"االنـــقـــضـــاض عــلــى مــضــامــيــن الــشــراكــة 
الوليد  الديمقراطي  والمشروع  الوطنية 
القائم على التعددية السياسية والحزبية" 
ساحة  إخـــالء  حــاولــت   ،1994 حــرب  بعد 
اإلصالح من المسؤولية عما حدث، حيث 
قد  لإصالح  اليمني  التجمع  أن  اعتبرت 
 ،1994 عام  األول  العام  مؤتمره  في  طالب 

ــار الــحــرب  ــ الــحــكــومــة بـــ"مــعــالــجــة آث
وتعمير  مخلفاتهما،  وإزالــــة 
المناطق المتضررة، واالهتمام 

الجنوبية،  بالمحافظات 
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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. 

3
تتمات 

3
تتمات 

3
تتمات 

ثورتنا مستمرة حتى إسقاط نظام المحاصصة

ثوريا  المنصرم  الجمعة  يــوم  بــدى 
المستقلين  الثورة  بشباب  عاد  مغايرا 
واألحرار الى ايامها االولى " وتحدث للتوعية 
الثورية احد المشاركين في مسيرة "اسقاط 
الثورة " التي  حكومة المحاصصة واستمرار 
بتنظيم  الجمعة  صنعاء  العاصمة  شهدتها 

اقول   " الثورية:  للقوى  العام  الملتقى  من 
للقوى الحزبية جئتم الى الثورة قبل عامين 
وسقوط  االهــداف  تحقيق  حتى  ثورة  وقلتم 
الوطن  اردت  التى  العبثية  الحكم  منظومة 
في كل ما هو سيئ اليوم نعيش األسوأ ذلك 
عن  تتحدثون  فيما  شيء  اي  يتغير  لم  انه 

نريدكم  ال  ساحتنا  من  ارحلوا  الثورة  نجاح 
هنا انتم ال تملكون اخالقيات الثورة وسمو 
ونبل الثوار " وكانت مسيرة اسقاط حكومة 
من  ــد  واحـ يـــوم  بــعــد  خــرجــت  المحاصصة 
بعد  التغير  ساحة  الحزبية  القوى  مغادرة 
العبث الالخالقي بمحتويات الساحة وهدم 

بحسب  تعبر  تكن  لم  التي  الساحة  منصة 
اللقاء  قوى  سياسة  عن  اال  الثوار  من  عدد 
ــالح إضــافــة  الــمــشــتــرك خــاصــة حـــزب االصــ
الثورة  شهداء  من  عدد  لصور  احراقهم  الى 
وتخريب  الــثــورة  شعلة  وإســقــاط  وجرحاها 
من  عــدد  واقــتــالع  الــمــيــدانــي  المستشفى 

خيام الثوار المستقلين بعد االعتداء عليهم 
المشترك  اللقاء  تنظيمية  قرار  لمناهضتهم 
الــتــي كــانــت تــديــر الــســاحــة تــحــت مسمى 

اللجنة التنظيمية للثورة 

المشاركين  الشباب  أحد  وقال 
شباب  أحد  وهو  المسيرة  3في 

تتمات 

الجنوب مسرح حرب ونهب  منذ عام94 لحزبي المؤتمر واإلصالح  طبقا العترافات الحزبين

مجلس الوزراء يتجاهل شهداء قضية صعدة  ويقر توفير الرعاية لجرحى الثورة وأسر شهداءها والحراك الجنوبي الناطق الرسمي ألنصار الله: 

المجلـــس السياســـي ألنصـــار اللـــه: القـــرار أحـــد مالمح االرتهـــان لمراكز النفوذ المثـــار عليها وتنكر  لقيـــم  الحق والعدل  إقالـــة حكومـــة الوفـــاق ضـــرورة وطنيـــة وبقائهـــا  تهديـــد لنجـــاح الحـــوار وللرئيـــس هـــادي
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ما أكثر من يتباكى على )تعز( لكنها تعلم 

يقيناً أن هذا التباكي لغير الله ولغير إرادتها 

ال  ذاك  أو  المتباكي  فهذا  الحقيقية،  وثورتها 

مجرد  )تعز(  تكون  أن  إال  الحقيقة  في  يريد 

وال  لحسابه  يتباكى  وطن  أو  له  ذليلة  تابعة 

شريكة  أو  حاكمة  تكون  أن  مثاُل  لتعز  يريد 

تثور – دائماً  أنها ال  الحكم رغم  أساسية في 

كلها  اليمن  ألجل  ولكن  نفسها  أجل  من   –

لكنها  يحكم  وغيرها  دائماً  التي تضحي  وهي 

وإرادتها  وشتاتها  قواها  باستجماع  قامت  لو 

األفاكين،  أو  المتباكين  هؤالء  كل  ألخافت 

حرام  ذلك  وكأن  لماذا؟  نعلم  وال  وأرعبتهم 

يريدونها  ال  وكأنهم  سواها،  على  حالل  عليها 

سوى  لها  يسمح  ال  أنها  أو  مبعثرة  مجزأة  إال 

لمشاريعهم  خادمة  أو  فقط،  الكومبارس  دور 

الضيقة الصغيرة رغم أنها تحلم بمشروع كبير 

جداً يتسع للجميع بما فيهم هؤالء المتباكون 

الحديثة  المدنية  الدولة  مشروع  وهو 

الدستورية المستقرة الديمقراطية، لكن هؤالء 

مذهبياً  الصغير  بمشروعهم  إال  يحلمون  ال 

أسرياً،  أو  حزبياً  أو  فئوياً،  أو  مناطقياً  أو  كان 

األمر الذي يتعارض تماماً مع المشروع الكبير 

الذي تعشقه )تعز(وتتغنى به.

هؤالء المتباكون المزيفون ال يريدون إال أن 

ليحولوها  تدمر  أو  تقتل  أو  )تعز( تحترق  يروا 

التباكي  هذا  ليوظفوا  آخر  مبكى(  )حائط  إلى 

إحراقها  من  شرعيتهم  يستمدوا  لصالحهم، 

وقتلها وتدميرها وليخرجوا األغاني واألناشيد 

التي تدر ربحاً عليهم ليس إال رغم أن )تعز( 

واأللحان  األغاني  هذه  تسمع  الحقيقة  في 

النشاز وهي تقول لهم لن تحاولوا قتلي فكلي 

من  وأنتم  الحياة  شريان  في  وستستمر  حياة 

سيموت في األخير.

تميز  أن  تستطيع  التي  هي  )تعز(  وحدها 

الن  المنافق،  والمصطنع  الصادق  الحب  بين 

نوراً في قلبها يكشف جوهر الحقيقة، وسوف 

في  الحياة  استمرت  ما  فيها  الثورة  تستمر 

اليمن، فهي الحياة لليمن وهي اإليمان للوطن 

التي  المشاريع  وراء  تنخدع  أو  ُتخدع  ولن 

فإن كانت هي عاصمة  ميتة  األصل  تولد في 

بليد  الثوري( فهل يستطيع بعد ذلك  )الوعي 

أن يخدعها مهما تشدق باأللفاظ الثورية فهي 

تستطيع أن تفرق بين )الثورة( و )الثور(.

يطوع  أن  يريد  من  أسمع  أو  أرى  وعندما 

جمجمته  صغر   – الصغير  لمشروعه  )تعز( 

حتى  الثائر  وجداني  أعماق  من  أضحك   –

يعرف  )ال  وجداني:  فيقول  يتباكى  رأيته  وان 

الصبابة  يكابده(.)وال  من  إال  الثوري  العشق 

النائحة  بين  وفرق  يعانيها(  من  إال  الثورية 

الدموع  وبين  المستأجرة  والنائحة  الثكلى 

دموع  إلى  األقرب  البارد  والتباكي  الحارة 

التماسيح.

الشبابية  الثورة  خالل  من  أنه  شك  ال 

)تعز(  التي خلت برز اسم  السلمية والثورات 

وماذا  هي؟  من  الجميع  فعلم  العالم،  إلى 

األنظار  فتوجهت  يغني،  ال  سواها  وأن  تعني 

في  شيء  كل  لها  قام  قامت  إن  وأنها  إليها 

إنما  قعدت  وان  العربية،  والجزيرة  اليمن 

تقعد لتتأمل وتفكر كعبقري فٍذ وملهم حكيم 

والصواب،  والحكمة  الفلسفة  دروس  يبث 

والتغيير  والحرية  الثورة  عشاق  العشاق  إلى 

ليرسم لهم الخطوط العريضة، والمسار القويم 

الصغيرة  المشاريع  أصحاب  لكن  المستقيم، 

من المتباكين الخادعين حسبوا أنهم قادرون 

على استغالل اسم )تعز( فحسبوه اسماً تجارياً 

لبضاعته  وربحاً  وقبوالً  شهرة  نال  أبرزه  من 

اإلسم  هذا  ج  وروَّ الفاسدة،  وأفكاره  الكاسدة 

القبيح  لمشروعه  العزيز  الجميل  الثالثي 

الحقير الصغير، الذي ال يتعدى أن يكون علبة 

)سردين( أو أن هذا االسم يستطيع أن يشتريه 

نخاسة  سوق  في  ويتداوله  التجاري  كاالسم 

عورته  ويواري  به  بضاعته  ليحسن  األفكار 

ثوري  اسم  )فتعز(  )تعز(، ولكن هيهات  بعين 

يهدى  ولكن  يشترى،  وال  يباع  ال  تجاري،  ال 

على  وساماً  ليعلقوه  الحقيقيين  للثائرين 

الحقيقية  الوطنية  الثائرة  المؤمنة  أفئدتهم 

طريق  يسلك  أن  يريد  من  كل  به  وليهتدي 

الثورة والوعي والثقافة والحضارة.

واالنتفاع  لالستهالك  ليست  )تعز(  إن 

ذلك  يظن  من  ويخطأ  والفئوي  الشخصي 

وأن  عليه  يحصل  أن  دون  وقته  وسيضيع 

وكالماء  أصحابها،  تعرف  كالهداية  )تعز( 

العذب للشاربين العطاش الصادقين وكالنور 

للمتنفسين  العليل  وكالهواء  للمستبصرين 

ولن  والزارعين،  للزرع  الخصب  وكالتراب 

دم  بحمرة  وروداً  بل  شوكاً  وال  حنظاًل  تنبت 

تميز  أن  تعرف  ووحدها  والثائرين،  الشهداء 

بين الباكي والمتباكي ومن يعشق الورد وبين 

من يجعله تحت قدمه.

كل  في  دماءهم  )تعز(  شباب  يسكب  لم 

وجنوبه  شماله  الوطن  وساحات  شوارع 

الثوري مشوهاً  المولود  ليكون  وغربه  وشرقه 

المتباكون  يريد  كما   – ميتاً  ليخرج  أو 

وجمياًل  حياً  مولوداً  ليكن  ولكن  واألفاكون- 

)تعز(  الوطن وستهدي  )تعز( وبجمال  بجمال 

السماء  رب  وسيحفظه  لليمن،  مولودها 

تقتل  والتي  األرض  في  القاتلة  األيادي  من 

لها  يدفع  من  لحساب  أو  فسادها  لحساب 

الريال السعودي والدوالر األمريكي من المال 

الملوث الحرام ولن تذهب هذه الدماء هدراً 

وشديد  منتقم  لكنه  ورحيم،  عادل  فالله 

قد  األولى  الحياة  ومسيرة  أيضاً  العقاب 

فضحت كل المتباكين واألفاكين مهما حاولوا 

أن يقنعونا باالنتصارات الوهمية.

بالطجة  سمى  الشبابية  الثورة  بداية  في 

النظام العنصريون هذه الثورة )بثورة البراغلة 

أو اللغالغة( ويقصدون أبناء تعز وهكذا تمارس 

العنصرية والمناطقية ضدهم والمشكلة أنهم 

وأحرقت  )تعز(  وضربت  وزوراً  بهتاناً  يتهمون 

بكل عنصرية ومناطقية حتى أن بعض الجنود 

ممن  تعز  أبناء  أحد  ركل  أخرى  منطقة  من 

فركله  قتياًل  كان  وقد  تعز  محرقة  في  أحرق 

إنساني،  غير  مشهد  في  لغلغي(  )يا  له  قائاًل 

مع هذا يتهم أبناء تعز بالعنصرية وغيرهم هم 

بعثة  أن  وأذكر  وعماًل  قوالً  يمارسونها  الذين 

أصدرت  الستينيات  منتصف  في  أجنبية 

وجعلت  اليمن  خارطة  الكتاب  وفي  كتاباً 

تخرج  وأسهم  دائرة  الشمايتين  مديرية  على 

اليمن  محافظات  كل  إلى  الدائرة  هذه  من 

في  منتشرون  الدائرة  هذه  أبناء  أن  وذكرت 

وغربه  وشرقه  وجنوبه  شماله  اليمن  كل 

وأكثر ثقافة وتعليماً وعماًل وعدداً، وقالت إذا 

اليمن فسوف تتقدم  الدائرة  أبناء هذه  حكم 

اليمن وتتطور لكن النظام العنصري ركز على 

والتهميش  باإلقصاء  واستهدفها  الدائرة  هذه 

رغم  بالحكم  تحلم  ال  لكي  والقمع  والتقبيل 

كفر هذه الدائرة بالعنصرية.

نجيب المنصوري  )رئيس المجلس األعلى للملتقى العام للقوى الثورية(أحمد يحيى  الديلمي

عبدالوهاب المحبشي عام رحيل الشرفاء
الرئيس هوغو  )أقربهم مودة(  العام  رحل هذا 
المستضعفين  صديق  فنزويال  رئيس  شافيز 

والفلسطينيين وعدو االمبريالية اللدود. 

رحيل  عن  يختلف  2013م  عام  الرحيل  هذا 
اولئك الطواغيت الذين رحلوا عام 2011م.

الطواغيت الذين رحلوا عام 2011م بدأ برئيس 
النتائج  رفض  والذي  )باغبو(  العاج  ساحل 

بهزيمته بعد اعالنها وتمسك بالكرسي. 

العرب في لحظتها تعاملوا بتقليد مفرط لباغبو 
تأثروا  من  وأبرز  بالشعوب،  االستهانة  في 
صاحبنا  هو  كان  السلطة  في  باغبو  بموقف 
مباشرة  والذي  )األحمر(  الله صالح  عبد  علي 
ورفضه  االنتخابات  على  باغبو  انقالب  بعد 
النتائج أعلن هو بدوره عن إلغاء اتفاق فبراير 
2009م مع المشترك وانه سيجري االنتخابات 
الوقت  نفس  في  2011م،  ابريل  في  منفردا 

أعلن سلطان البركاني نية الحزب الحاكم قلع 
العداد، وبالفعل كان العرب يتصرفون كما هي 

عادتهم كببغاوات. 

اللحظة  تلك  في  القادة  ان  نقول  أن  يحسن 
كانوا يبدون نسخا من باغبو )باغبوهات( فمن 

هم من قضى ومنهم من ينتظر. 

وخرجت  الطواغيت  برحيل  تميز  العام  ذلك   
مظاهرات عمالقه نطالب بإسقاطهم. 

الشرفاء  رحيل  عام  أنه  يبدو  العام  هذا 
استهل  قد  العام  هذا  أن  ذلك  على  واألمثلة 
في  المنية  وافته  الذي  شافيز  هوغو  برحيل 
مارس 2013م وال يخفى أن تشافيز كان عربياً 
أكثر من العرب وثابت في القضايا اإلسالمية 
من  أكثر  وفلسطيني  اإلسالميين  من  أكثر 

الفلسطيينين وكفى. 

رحل شافيز والشعب الفنزويلي يمأل الشوارع 

الشوارع  يمأل  بل  برحيله  للمطالبة  ليس 
كان  يرحل  أن  وقبل  حياته،  أجل  من  للصالة 
قد أصر على أن يخوض االنتخابات وأن يفوز 
أن  على  ليؤكد  الموت  مرض  يعاني  أنه  رغم 
شعبيته ليست شعبية شخصية وإنما شعبية 
نهج في الحكم وأن هذه الشعبية هي لطريقته 
توفى  أنه  يؤكد  له  فوز  آخر  وكان  الحكم  في 

وشعبية خطه وتياره تحتفظ بتألقها. 

آخر  رئيس  رحيل  ايضاً  العام  هذا  سيحمل 
رئيس  نجاد  أحمدي  محمود  تشافيز  صديق 
تنتهي  الذي  إيران  في  اإلسالمية  الجمهورية 
واليته في 13 - 6 - 2013م... وال عزاء لنا إال 
أن مادورو كما خلف تشافيز فلن تعدم إيران 

اإلسالم نجادياً آخر ليخلف نجاد. 

نشم فيه رائحة غزو عسكري  أيضاً  العام  هذا 
أمريكي لسوريا هو نسخة مطورة لغزو أمريكا 

األمريكية  األعرابيه  والمؤامرة  2003م  للعراق 
هذا  في  باإلتجاه  واضحة  أصبحت  اليوم 

الطريق. 

قد يسفر هذا الغزو عن رحيل تشافيز الشرق 
بشار األسد. 

تشعر بالغثيان لنجاح مخططات أمريكا دائماً 
لبشار  توقيت  أشرف  ولكن  األعراب  وبأموال 
إذا كان له أن يرحل هو أن يرحل في هذا العام 
يفضحون  الثالثة  هؤالء  الشرفاء  رحيل  عام 
كل  أسقطوا  الذي  والمنافقين  الرجال  أشباه 

قيم الكرامة استرضاًء لألمريكان. 

كما رأينا إلى )الباغبوهات( ترحل عام 2011م 
رحيل  2013م  عام  في  نرى  قد  بسرور كذلك 
المشهد  ذلك  سنرقب  ولكن  التشافيزيين 

بشموخ. 

 األعراب وقادتهم سارعوا ويسارعون أن يكونوا 

باغبوهات اوتماتيك لكن أن يكونوا تشافيزيين 
تعب، ألن األعراب يهوون السقوط في حين ان 

العظمة تحتاج إلى رجوله هم يفتقدونها. 

في  رئيسهم  االيرانيون  يختار  لماذا  ملحمة: 
يوم 13 من يونيو عند كل تغيير ؟ 

الجواب: لديهم ملحمة ان كل رئيس يمسك 
بالسلطة في هذا اليوم يكون نزيها ووطنيا اذا 
كان االيرانيون ال يعلمون ان هذه الملحمة قد 
صادفتنا مرة واحده حين تسلم السلطة في 13 
من يونيو ابراهيم الحمدي فكان نزيها ووطنيا 

وهذا يجعلنا اكثر اعجابا بالملحمة..

اعجابا  اكثر  فسنكون  يعلمون  كانوا  واذا 
بالحمدي! 

عن  يتحدث  العنوان  بأن  يفهم  من  احتراز: 
علي محسن فهو  مخطئ ألن علي محسن لم 

يرحل وليس من الشرفاء!

 ان نجاح مؤتمر الحوار الوطني مرهون 

بشكل أساسي على تنفيذ النقاط العشرين 

التي أقرتها باإلجماع اللجنة الفنية للحوار 

قبل  هادي  الرئيس  إلى  ورفعتها  الوطني 

بدء مؤتمر الحوار، على اعتبار أن اإلسراع 

لنجاح  األجواء  سيهيئ  تنفيذها  في 

مجملها  في  تصب  النقاط  هذه  المؤتمر، 

ومحوريه  أساسية  لقضايا  معالجات  على 

على  صعده،  وقضية  الجنوب  قضية  هي 

اثباتاُ  يمثل  النقاط  تلك  تنفيذ  أن  أساس 

ومسئول،  جاد  حوار  في  النوايا  لحُسن 

يساعد ويسهم في إزالة التوترات. 

هو  هنا!  نفسه  يطرح  الذي  والسؤال   

النقاط  تنفيذ  بتا  المنوط  الجهة  هي  من 

العشرين؟ 

حيال  الصمت  الزم  هادي  فالرئيس   

حكومة  أن  حين  في  النقاط،  تلك  تنفيذ 

ما يسمى بالوفاق ال يعنيها مؤتمر الحوار، 

وغير مهتمة باتخاذ إجراءات من شأنها أن 

تهيئ األجواء لنجاحه، وبتطبيق مخرجاته، 

هذه  رئيس  تغيب  ذلك  يؤكد  ما  ولعل 

مؤتمر  تدشين  حفل  حضور  عن  الحكومة 

الحوار في الثامن عشر من مارس، وتجاهل 

ما تقدم به أحد وزراء تلك الحكومة الذي 

بوك  الفيس  نشر على صفحته على موقع 

ألبناء  باالعتذار  الخاص  القرار  مشروع 

الجنوب وأبناء صعده، في سياق ان ذلك 

والتي  العشرين  النقاط  تنفيذ  في  يدخل 

بالوفاق  يعتبر من مهام حكومة ما يسمى 

الممثلة  التنفيذية  السلطة  باعتبارها 

هذا  يلق  لم  يبدوا  ما  على  انه  إال  للدولة، 

بالتجاهل  وقوبل  اهتمام  أي  الطلب 

تقم  لم  أنها  باعتبار  الحكومة،  قبل  من 

من  العكس  بل  اللحظة،  حتى  باالعتذار 

سياسة  انتهاج  في  استمرت  فقد  ذلك، 

مؤخرا  أقرت  حيث  بمكيالين،  الكيل 

بخصوص  الجمهورية  رئيس  قرار  مشروع 

الرعاية  توفير  لضمان  صندوق  إنشاء 

واسر  الثورة  لجرحى  والمتكاملة  الالزمة 

الجنوبي  والحراك  الشبابية  الثورة  شهداء 

بعين  اخذ  القرار  هذا  ان  حيث  السلمي،، 

الثورة  شهداء  اسر  تعويض  االعتبار 

اآلالف  تماما  تجاهل  انه  اال  والجنوب 

الحروب  جراء  سقطوا  الذين  الشهداء  من 

الست الظالمة والعبثية التي شنها النظام 

والمناطق  صعده  على  الحالي   – السابق 

إليه  ينظر  الذي  األمر  لها،  المجاورة 

على  الزيت  صب  بمثابة  بأنه  المحللين 

النار، وشكال من إشكال التمييز السياسي 

والمناطق. 

التي  الذريع  الفشل  إلى  باإلضافة   هذا 

بالوفاق، حكومة  حققته حكومة ما يسمى 

أدري،  ال  حكومة  بنص،  نص  المحاصصة 

وان اختلفت التسميات فأن الفشل واضح 

ال  حكومة  أن  ويدري  يعلم  فالكل  وذريع، 

أدري قد فشلت بكل ما تعنيه الكلمة من 

الخدمات  أدنى  وتأمين  تقديم  في  معنى 

فال  اليمنيين،  يحتاجها  التي  الضرورية 

أمن وال تعليم وال صحة متوفرة، ناهيك عن 

الكهربائي،  للتيار  المتكررة  االنقطاعات 

أبراج  حماية  عن  الكامل  العجز  ضل  في 

الذريع  والصمت  النفط،  وأبار  الكهرباء 

اليمنيين  المغتربين  له  يتعرض  ما  حيال 

من بطش وغطرسة نظام ال سعود، فكيف 

النقاط  بتنفيذ  تقوم  ان  الحكومة  بهذه 

دولية  منظمات  أن  ضل  في  العشرين!؟، 

وعلى رأسها البنك الدولي نصحت الرئيس 

الحالية  الحكومة  تغيير  بضرورة  هادي 

الكفاءات  يمتلكون  ل  وزرائها  أغلب  ألن 

المرحلة  هذه  في  اليمن  لقيادة  الالزمة 

الصعبة.

 إن استمرار المماطلة في تنفيذ النقاط 

القضايا  أصحاب  بأن  يوحي  العشرين 

أمام  أنفسهم  سيجدون  والمظلوميات 

غريمك  إذا   " المعروف  الشعبي  المثل 

القاضي! من تشارع؟ "، سيما وأن حكومة 

طرفي  من  تشكيلها  تم  بالوفاق  يسمى  ما 

النظام السابق الحالي اللذان كانا سببا في 

ظهور قضيتي الجنوب وصعده. 

الحالية على  إن استمرار األوضاع   كما 

إلى حدوث  بال شك  ما هي علية سيؤدي 

فشل وانهيارات على كافة األصعدة، انهيار 

الدولة، انهيار اقتصادي كامل، فشل مؤتمر 

الحوار...، وكذا سبباً في دخول البالد في 

يُحمد  ال  خطيرة  ومنزلقات  نزاعات  أتون 

باسندوة  دموع  تستطيع  ولن  عقباها، 

احتوائها، األمر الذي يستدعي سرعة اتخاذ 

إجراءات عاجلة وجريئة من خالل تشكيل 

من  البالد  إلنقاذ  وطني،  إنقاذ  حكومة 

الوضع المزري التي وصلت إليه الدولة في 

انهيار  حدوث  من  المخاوف  تصاعد  ضل 

للدولة، وانهيار اقتصادي كامل.

 أو لالستهالكإذا غريمك القاضي! من تشارع؟ 
ً
 تجاريا

ً
 )تعز( لن تكون اسما
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المجلس السياسي

الجنوب مسرح *

إقالة حكومة الوفاق

ساحة  في  يــزالــون  ما  الذين  الصمود 
الــثــورة ومن  نغادر ساحة  "لــن  الــثــورة 
قتلوا رفقائنا في الثورة عادوا لحكمنا 
ألمهات  نقوله  الـــذي  مــا  جــديــد  مــن 
ــذي نقوله  الــشــهــداء وأبــنــائــهــم مــا الـ
لــجــرحــى الـــثـــورة وأضــــاف والــدمــوع 
نقوله  ــــذي  ال مــا  عينيه  مــن  تنهمر 
للضعفاء والبسطاء الذين علقوا أمآلهم 
على الثورة وحلموا بتحسن اوضاعهم 
بالقهر  مرصعا  واقــعــا  يعيشون  فيما 

والغبن االجتماعي والالقانون " 

ــع الــمــشــاركــون في  ــ ــــك رف ــــى ذل ال
عن  تعبر  وشعارات  الفتات  المسيرة 
االعتصام  وفي  الثورة  في  استمرارهم 
حتى تحقيق الغاية المنشودة من ثورة 
ثبات  وبكل  سنواصل   " فبراير   11 الـــ 

*** لن نغادر الساحات "

" اسقاط حكومة  وصدر عن مسيرة 
بيان  ــورة"  ــث ال واســتــمــرار  المحاصصة 
اعتبر االستمرار في التظاهر واالعتصام 
في  أمــانــة   " المسيرات  فــي  والــخــروج 
لـــدمـــاء وارواح  يــمــنــي حـــر  عــنــق كـــل 
في  قدموها  الذين  والجرحى  الشهداء 

سبيل تحقيق الكرامة والسيادة " 

وذهب البيان إلى إن النظام المثار 
بمساندة  نفسه  إنتاج  استطاع  عليه 
وأهدافها،  الثورة  على  ملتفاً  الخارج 
مشرعاً للفساد عبر حكومة محاصصة 
النظام وبأسلوب اشنع من  بين شقي 
والوظيفة  السلطة  نهب  في  قبل  ذي 
الــعــامــة والـــثـــروة والــتــفــريــط فــي أمــن 
ان  البيان  واعتبر   " واقتصاده  اليمن 
الشهداء  لــدمــاء  خيانة  يمثل   " ذلــك 
اليمني  الــشــعــب  لمشاعر  وامــتــهــانــا 
الذي خرج من أجل الحرية والتغيير" 

إنقاذ  "بحكومة  الــبــيــان  طــالــب  و 
ــل فـــئـــات الــشــعــب  وطـــنـــي تــمــثــل كـ
التي  المحاصصة  حكومة  مــن  بـــدالً 
الدولة  مؤسسات  تسخير  على  تعمل 
األحــزاب  لصالح  الشعب  ومــقــدرات 
التي تمثلها واألطراف التي أنتجتها " 

إفراغاً  الوفاق  استمرار حكومة  معتبرا 
وعائقاً  مضمونه  عن  الــحــوار  لمؤتمر 

أمام أي تقدم يحرزه. 

استمرارية  على  البيان  أكد  وفيما 
ما  ان  الى  لفت  الساحات  في  الثورة 
قبل  من  وانسحاب  إخــالء  من  حصل 
ــالح لــلــســاحــات الــثــوريــة  حـــزب اإلصــ
تأكيد ودليل عملي على أن تلك القوى 
قد اكملت مشروعها الخاص الذي ال 
يخدم إال افراد وال يخدم الوطن وذلك 
الــقــوى  تــلــك  ــرة  ــؤام م ضــمــن مسلسل 
والتفافها على الثورة لالستيالء عليها. 

لجنة  بـــإلـــغـــاء  الـــبـــيـــان  وطـــالـــب 
وضرورة  تعيينها  تم  التي  االنتخابات 
مؤتمر  مــخــرجــات  ضــمــن  ــكــون  ت أن 
من  لجنه  تشكل  وأن  الوطني  الحوار 
قبل المؤتمر إلعداد السجل االنتخابي 

واإلشراف عليه

 - وقف حاالت التجنيد التي تتم 
نــافــذة ووقــف  ــزاب وقـــوى  أحـ لصالح 
واستغالل  الوظيفية  الدرجات  توزيع 
لصالح  العامة  والخزينة  الشعب  مال 

متنفذين. 

وجدد بيان الثوار ادانته لالنتهاكات 
ــي تــمــارســهــا الـــواليـــات الــمــتــحــدة  ــت ال
األمـــريـــكـــيـــة بــحــق الــشــعــب الــيــمــنــي 

بمشاركة ومباركة الحكومة الحالية.

نلمس الحاجة إلى ذلك " وذهب الناطق 
الرسمي  ألنصار الله إلى انه "مع انعقاد 
هذه  أن  يتضح  الوطني  الــحــوار  مؤتمر 
الحوار  مسار  يعرقل  من  أول  الحكومة 
النقاط  تنفيذ  ترفض  من  وهي  الوطني 
أمــام  عائقا  تقف  مــن  وهــي  العشرين 
في  فرطت  من  وهي  إيجابي  تحول  أي 
عن  نسمع  اصبحنا  حتى  البلد  سيادة 
متكرر  بشكل  األمريكي  الطيران  قصف 
وال نسمع تجاه ذلك أي موقف " وأضاف 
فــي ســرد مفاسد  الــوقــت  لــن يسعفنا   "
هذه الحكومة وال ما نتج عنها من تدني 
السياسية  المستويات  مختلف  فــي 
واالجتماعية  واألمــنــيــة  واالقــتــصــاديــة 
المرحلة  هــذه  فــي  الــيــوم  بقائها  ،لكن 
الوطني  الــحــوار  مؤتمر  مــع  وبالتزامن 
الوطني  للحوار  حقيقيا  تهديدا  يمثل 
وللرئيس هادي نفسه وتابع فببقاء هذه 
مفتوحا  الباب  يظل  الفاسدة  الحكومة 
الذين  الــحــروب  وتجار  النافذين  أمــام 
مشاريعهم  لخدمة  الحكومة  يستغلون 

وعرقلة مسار مؤتمر الحوار الوطني .
وتمنى  محمد  عبد  السالم " أال يتم 
بــل يصدر  االنــهــيــار  ــى مرحلة  إل االنــتــظــار 
وطني  إنقاذ  حكومة  لتشكيل  حاسم  قــرار 
"إذا كان  انه   إلى  " الفتا  أسرع وقت  في 
الوطني  الــحــوار  مؤتمر  نجاح  المطلوب 
هذه  إقالة  هنا  من  تبدأ  األولــى  فالخطوة 
ــور ، مالم  ــف ال ــفــاســدة عــلــى  ال الــحــكــومــة 
فالنجاح ضئيل بل ومستبعد خاصة وهناك 
كثير من الملفات تحسمها الحكومة فيما 

مؤتمر الحوار الوطني يناقشها.

ابناء شعبنا اليمني  مع حقوق ومشاعر 
بــالــذات " وأضــاف  وفــي هــذه المسألة 
بيان صادر عنه  السياسي في  المجلس 
يوم السبت المنصرم " وهو ما يدفعنا 
للمطالبة باتخاذ االجراءات الالزمة تجاه 

ضحايا صعدة اسوة بغيرهم "
وأوضح البيان " هذا القرار اخذ بعين 
االعــتــبــار تــعــويــض اســـر شــهــداء الــثــورة 
االالف  تماما  تجاهل  انــه  اال  والجنوب 
سقط  والتي  صعده(  شهداء)قضية  من 

شهداء  من  المواطنين  من  االالف  فيها 
يمارسها  الــتــي  السياسية  الــصــراعــات 
النظام ضد الشعب معتبرا " تجاهل هذا 
الكيل  لسياسة  واضحا  انعكاسا  الــقــرار 
التمييز  اشــكــال  مــن  وشــكــال  بمكيالين 
مظلومية  تــجــاه  المناطقي  الــســيــاســي 
وتنكر  الشعب  ابناء  من  واسعة  شريحة 

مفضوح لكل قيم الحق والعدل "
القرار  تجاهل  ان   " البيان  وأضــاف 
لتلك المظلوميات هو استمرار للتفكير 
بنفس عقلية النظام الذي ادار الحروب 

الست ضد المحافظات الشمالية.

ــمــشــاريــع  وإعـــطـــائـــهـــا األولــــويــــة فـــي ال
حول  اللبس  يثير  ما  وهــو  والــخــدمــات"، 
دور اإلصالح الذي كان شريكاً في سلطة 
بينما توحي ورقته كأنه  الحرب،  بعد  ما 
نافيًة  السلطة،  هــذه  مــن  جـــزءاً  يكن  لــم 
الــمــســؤولــيــة عــن تهميش  شــراكــتــه فــي 

وإقصاء الجنوب عقب حرب 1994.
وتضمنت الورقة رؤية "اإلصالح" ألهم 
الجنوبية،  القضية  لجذور  األبعاد  وأبــرز 
أولها:  رئيسية،  بنود   3 في  أجملها  التي 
والجنوب  الشمال  في  النظامين  إخفاق 
ــة الــتــي  ــدولـ ــدة فـــي بــنــاء الـ ــوحـ قــبــل الـ
القوى  مختلف  هيكلها  فــي  تستوعب 
منها  كــل  تحصل  بحيث  االجــتــمــاعــيــة 
وفي  السلطة  في  ومشاركتها  على دورها 
بتلقائية،  السياسي  القرار  اتخاذ  عملية 
دورات  نــشــوء  وثــانــيــهــا:  عــنــف،  ودون 
فتحت  حيث  الجنوب،  في  العنف  من 
صــراعــات  واســتــجــرار  اإلقــصــاء  عمليات 
الوطنية  المصالحة  وتغييب  الماضي، 
الجنوبي  البيت  ترتيب  في  اإلخفاق  إلى 
الجمهورية  قــيــام  عــن  ــالن  اإلعــ عشية 
البعد  مــراعــاة  عــدم  وثالثها:  اليمنية، 
الجنوبية  القضية  لــجــذر  االقــتــصــادي 
االقتصادية  التجربة  بسبب عدم مراعاة 
في الجنوب، والتي من أبرز سماتها إدارة 
دور  وغياب  االقتصادي  للقطاع  الدولة 
بخلق  الــدولــة  وتكفل  الــخــاص،  القطاع 
الناس  احتياجات  وتوفير  العمل  فــرص 
بشكل  المالي  الفساد  وغياب  األساسية، 

واضح للعيان قبل الوحدة، وهو ما جعل 
الستفحال الفساد بعد قيام الوحدة آثاراً 
المحافظات  في  المواطنين  على  سلبية 
الفساد  أبرز مظاهر  أن  الجنوبية، معتبراً 
العقود  منح  الــوحــدة  بعد  الجنوب  في 
والمقربين،  للمتنفذين  ــازات  ــي ــت واالم
والموالين  للمتنفذين  األراضــي  وصــرف 

بحجة دعم المشاريع االستثمارية.
ــة الــمــؤتــمــر الــشــعــبــي الــعــام  ــ ــا ورق أمـ
ــذور الــقــضــيــة  ــ الــخــاصــة بــتــشــخــيــص جـ
إلى  ممثليه  عبر  والمقدمة  الجنوبية، 
اعتبرت  فقد  الجنوبية،  القضية  فريق 
الحقبة  ــى  إل تــعــود  المشكلة  جـــذور  أن 
االستعمارية، حيث صاحبها برأي الورقة 
الــوطــنــيــة"، وهو  الــدولــة  "ضــعــف تشكل 
بحسب رؤية المؤتمر "أفضى إلى انعدام 
دولة  إدارة  في  التاريخية  الخبرة  تراكم 
موحدة مركبة ومعقدة واسعة األطراف".

ــة الــمــؤتــمــر عـــدداً  ــ واســتــعــرضــت ورق
ثورتي  بدء  منذ  التاريخية  األحــداث  من 
التغيير  إلى  سبتمبر وأكتوبر، حيُث أشار 
الشمال  فــي   1967 الــعــام  فــي  نشأ  الـــذي 
ــي الــجــنــوب  ــ ــر(، وف ــمــب ــوف )انـــقـــالب 5 ن
نشأ صراع  نوفمبر(، حيث   30 )االستقالل 
الشمال  في  المؤتمر-  رؤية  -بحسب  آخر 
غير الصراع الملكي الجمهوري، إلى صراع 
داخل الصف الجمهوري نفسه، بينما بدأ 
داخلياً  مساراً  يأخذ  الجنوب  في  الصراع 
بين الجبهة القومية وجبهة التحرير، وهو 
القومية،  الجبهة  النتصار  قاد  الذي  األمر 
وما أعقبه من إقصاء للطرف اآلخر )جبهة 
التشريد  مــن  "نـــوع  إلــى  أدى  الــتــحــريــر( 

وانتهاك الحقوق بطريقة أو بأخرى".
واعتبرت ورقة المؤتمر أن عام 1967، 
المعاصرة،  اليمنية  الدولة  هو عام نشوء 
واالعتراف بالدولة الشطرية، وخفة وطأة 
تعبير  -بحسب  وأنه  الخارجي،  التدخل 
الورقة- "نقطة لصراع الحق بين الشطرين 
بمسوح أيديولوجية وثقافية واجتماعية، 
رافقته تصفية حسابات نتاج عنها نزوح 
الجنوب  إلى  الشمال  االتجاهين من  في 

ومن الجنوب إلى الشمال".
بعد  القضية  أبــعــاد  ــى  إل وبــاالنــتــقــال 
الوحدة، تحدثت ورقة المؤتمر عن لجوء 
إلى  السياسية"  والقوى  األطــراف  "بعض 

بعضها  على  والتآمر  واالغتياالت  العنف 
سياسية  نــخــبــاً  أن  إلـــى  مــشــيــرًة  بــعــضــا، 
أي  عن  بعيداً  بالقرار  لالستئثار  رتبت 
استشعار للمصلحة الوطنية العليا لليمن، 
واعتبرت أن االنتخابات التشريعية عام 
بعينه،  سياسياً  طــرفــاً  تـــرِض  لــم   ،1993
الوحدة  بين شريكي  تزعزعت  الثقة  وأن 
أسفر  ما  وهو  و"االشــتــراكــي"،  "المؤتمر" 
األطراف  أن  إلى  عن حرب 1994، مشيراً 
لتؤمن  كانت  مــا  المتنازعة  السياسية 

ببديل غير استعمال العنف.
"صــدور  عن  المؤتمر  ورقــة  وتحدثت 
إلى  مشيرة  الحرب"،  بعد  عام  عفو  قرار 
أن "بــعــض الــمــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة، ال 
النهب  أعمال  إلى  تعرضت  عدن،  سيما 
واالستيالء  العامة  للممتلكات  الفوضوي 
على بعض المقرات وبعض بيوت القادة". 
ولحج  عــدن  فــي  "انتعشت  وأضــافــت: 
بعض مظاهر "البسط" على بعض األراضي 
ــال الــمــال واألعــمــال  وانــتــقــال بــعــض رجـ
هذا  فــي  المهنة  لــهــذه  المتقمصين  أو 
إلى عدن وحضرموت وغيرهما،  المجال 
والحصول على أراٍض سواء تم الشراء من 
مدعي الملكية أو صرفت لهم من الجهة 
المختصة تحت غطاء االستثمار الذي لم 

يتحقق اآلن في معظمه".
من  بخالصة  ورقته  المؤتمر  واختتم 
اليمنية  القضية  أن  فيها  اعتبر  بنود،   4
الكبرى هي أمن واستقرار ووحدة الوطن، 
معتبراً أن القضية الجنوبية جزء ال يتجزأ 
أن  اعتبر  الكبرى. كما  اليمن  قضية  من 
ما جرى في كل المراحل السابقة هو في 
منه  ــدرس  وال العبرة  وأن  التاريخ،  حكم 
دورات  تكرار  عدم  على  يؤكد  أن  يجب 
والمصادرة  والتشريد  واإلقــصــاء  العنف 
تحت أي مسمى، وأشار البند الثالث إلى 
بادلت  قد  اليمن  في  العنف  دورات  أن 
المتورطة بحيث يصعب  مواقع األطراف 
اتهام طرف وتبرئة آخر، وأكد البند الرابع 
اليمنية  للشخصية  خاصية  أهم  أن  على 
والتسامح،  التصالح  على  ــقــدرة  ال هــي 
العيش  أجــل  مــن  الــجــراح،  على  والسمو 

المشترك واإلخاء الدائم.

مكاتب  تقاسم  عــن  ــوم  ي كــل  نسمع   "
ــراء ومــــدراء ووكــــالء ونــســمــع عن  وســف
ولم  النفوذ   ، السلطة   ، الــمــال  تقاسم 
لم  ــا  ومـ تــقــاســمــه  وتـــم  إال  شيئا  يــتــرك 
يقسم يدرس تقاسم " وزاد  محمد عبد  
السالم " اليوم وبعد مرور عام ونصف 
الجميع  الفاسد  العقد  هذا  على  تقريبا 
وعــدم  الــحــكــومــة  هـــذه  بفشل  يشهد 

جدوائيتها " . 
ولفت  عبد  السالم إلى ان "السيد 
المولد  خطاب  في  الحوثي  الملك  عبد 
إنقاذ  إلى حكومة  النبوي الشريف دعا 
وطني للخروج من الوضع السيئ الذي 
الــيــوم  نــحــن  الــبــلــد حــالــيــا وهـــا  يعيشه 

الحرب  أعقبت  التي  األعوام  خالل 
تكشفت  صعدة  محافظة  على  السادسة 
الحروب  من  حتى  بشاعة  أكثر  حقائق 
لمنفذيها  بالنسبة  تبدو واضحة  التي  نفسها 
من  األسماء  بعشرات  الحقائق  هذه  وتتعلق 
إلى  مياًل  األكثر  القطار  ضمن  المحسوبين 
الطائفية  الفتن  ومشعلي  الحروب  تجار 

والمذهبية بين أبناء الوطن الواحد.

محافظة  إلى  زحف  الذي  الجيش  يكن  لم 
أن  المعركة  كما  في  يقاتل  من  صعدة وحده 
النظام  لم يكتف بالدعوة التي أطلقها للقبائل 
اليمنية لمقاتلة "ابناء محافظة  صعدة  " ولم 
يكتف بحسب وثائق تنشره  " التوعية  الثورية 
الذي  الدولي  والغطاء  السعودي  بالدعم   "
استمات في إنقاذه  بقتل المواطنين اليمنيين 
غير  مرتزقة  مجاميع  جند  بل   ، منازلهم  في 
معلنة تحت قيادة اللواء محسن استأجر تلك 
يدفع  كان  حيث  الوطن  بأموال  المجاميع 
للمجموعة الواحدة ما بين 1ـ مليون ريال الى 
ما سنوضحه في كشف  7 مليون شهريا وهو 
الخاصة  المجاميع   تلك  قادة  يوضح  تفصيلي 

فقط والتابعة للواء محسن

جدول  بتوضيح    )1( رقم  الوثيقة  في 
يبين قادة كل مجموعة وعدد أفرادها وتتذيل 
المجموعات   تلك  مساواة  باعتماد  بتوجيه 
بباقي الكتائب ويبين تاريخ التوجيه أن حشد 
انه  أي  2010م   /10/11 في  المجاميع كان  تلك 
 ، الثورة  بثالثة أشهر فقط  كان قبل انطالق  
تم  الذي  التأسيس  يبين  ال  التاريخ  هذا  لكن 

وفق وثائق أخرى من العام 2007 وما قبله.

120مجاميع الشطبي1

90مجاميع المنصوري2

35مجاميع جعمان3

1 80مجاميع عثمان مجلي4

54مجاميع الصمعات5

30مثلث جبل وهبان6

30موقع غراز7

60مجاميع عسكر أبو كحالن8

اعتماد  وتوضح  طلب   )  2( رقم  الوثيقة 
الذين  المشائخ  بباقي  أسوة  ومساواة 
يتكفلون بالقتل واإلجرام وإثارة الفوضى بين 

المواطنين 

بتاريخ  محسن  علي  للواء  وموجهة 
2007/5/27م تحت توقيع وطلب من الشيخ 
في  نفسه  عرف  وكما  روكان  يحيى  لحمد 
رسالته أحد المشائخ المتعاونين وقد كان في 
موقع الحصي ثم شارك في احتالل  بني عريج  
رعايتكم  ويستحق  المجاميع  ضمن  يزال  وال 
وتشجيعكم ويطلب منكم مساواته بالمشايخ 

اآلخرين وتقبلوا خالص تحياتي ... انتهى . 

الوثيقة رقم )3 ( ويتضح منها أن الدولة 
تطالب  التي  التوجيهات  تعتمد  أيضا  كانت 
المخصصة   المالية  االعتمادات  بصرف 
الوثيقة  وتوضح  المرتزقة  المجاميع  لتلك 
األحمر  صالح  محسن  علي  اللواء  من  رسالة 
ناصر  محمد  اللواء  الحالي  الدفاع  وزير  الى 
الرسالة  وتقول  2010/12/18م   بتاريخ  أحمد 

بإعادة  اإلمداد  دائرة  الى  بالتوجيه  تكرموا   :
ما تم خصمه على قادة المجاميع والمشائخ 
كشف  لكم  مرفق  الدولة  مع  المتعاونين 

يوضح االعتمادات المذكورة .

محسن  على  اللواء  ينفقه  الذي  المال 
األحمر بسخاء على أولئك المشائخ هو الدافع 
توزيعه  على  بدورهم  هم  يقومون  والذي 
قتل،  المال  فمقابل  المرتزقة،   مئات  على 
وتجسس، وإيقاظ للفتن، وقد حصلت الهوية 
على وثائق تنشر ألول مرة تؤكد ضلوع مشائخ 
باللواء  مرتبطين  وشخصيات  ومسؤولين 
واالغتياالت  الجرائم  من  كثير  في  محسن 
عبر إدارة مجموعات مرتزقة يتم استئجارهم 
مالية  عطاءات  مقابل  الجرائم  بتلك  للقيام 
إلى  األوقات  من  كثير  في  تصل  بسيطة 

الحصول على "تغذية".

الوثيقة )4(:  تكشف أن ما يزيد عن 900 
صعدة  محافظة  في  استئجارهم  تم  شخص 
ضد  وانتهاكات  وسرقة  قتل  بأعمال  للقيام 
إشعال  محاولة  في  المحافظة  في  مواطنين 
الحروب في األوقات التي كانت تعتبر هدنه 
يسعى من خاللها وسطاء خيرون لحقن الدم 

اليمني.

ويظهر في هذه الوثيقة المذيلة بتوقيعات 
المحسوبين كذلك  من  أو  شيخ   11 وبصمات 
محسن  علي  للواء  عاجلة  شكوى  وتتضمن 
انقطاع  الوثيقة  سمته  ما  بسبب  األحمر 
وطبعاً  "للمتعاونين"  الشهرية  الرواتب 
التعاون هنا – بعد انتهاء الحرب السادسة- 
هي الوظيفة التي أرادها محسن ويقصد بها 

ضد  القتل  وأعمال  واالغتياالت  التصفيات 
المواطنين من أبناء محافظة صعدة.

داخلية  خيانة  شكوى  الوثيقة  وتضيف 
أحد  يقوم  حيث  المرتزقة  العصابة  تلك  بين 
 300 مرتبات  على  باالستيالء  فيها  النافذين 
أيضاً  الشكوى  منه  ويظهر  منهم  شخص 
حتى  مستمرة  زالت  ال  التمويل  عملية  أن 

شهر2011/3م.

في الوثيقة )5( حالة بطولية

تشرح هذه الوثيقة- حالة بطولية- نفذها 
أحد  بقتل  بقيامه  تتعلق  النافذين  أحد 
ريال  مليون   13 الوثيقة  وتطلب  األشخاص، 
حسب  المطلوبة  المبالغ  هذه  وتأتي  كدية، 
مقابل  النافذ  لهذا  خاصة  كمكافأة  الوثيقة 
سمتهم  من  مواجهة  في  السابقة  أعماله 
باالستعطاف  الوثيقة  وتختتم  )الحوثيين( 
 2010/9/12 بتاريخ  مؤرخة  الحار.  والترجي 
محمد  يحيى  الشيخ  وتوقيع  اسم  وتحمل 

حسن مقيت

الوثيقة )6( عتاب من نافذ لمجرم حرب

نافذ  الوثيقة عن عتاب حار من  تتحدث 
تجار  وساند  قوة  من  يملك  ما  بكل  استبسل 
العتاب  ووجه  بجهود كبير،  وقدم  الحروب 
تلك وأخالقه في  لم تثمن جهوده  الدولة  أن 
شنها  التي  األولى  الحرب  منذ  األبرياء  قتل 
النظام على محافظة صعدة، وتنتهي الوثيقة 
بالمطالبة برفع الظلم عنه ومساواته بزمالئه 
مقابل  لهم  تصرف  التي  المالية  المبالغ  في 

تلك الجرائم.. مؤرخة بتاريخ 2010/3/7م.

الوثيقة )8-7( حالة مخجلة!!

هي الوثيقة األكثر إنسانية، طبعاً إنسانية 
بالنسبة للعصابة المرتزقة فيما بينها، وألنها 
أين  إلى  لتعلموا  حرفياً  سننقلها  فإننا  كذلك 
انطمست  الذين  لهؤالء  والمهانة  اإلذالل  بلغ 
فيهم معالم كل ما يشير إلى القيم والمبادئ، 
مشكورين  )تكرموا   :8 الوثيقة  وخالصة 
شهرية  تغذية  باعتماد  يلزمه  من  إلى  باألمر 

للمذكور(..

شيخ  أني  يخفاكم  )ال  الوثيقة7   وخالصة 
إلى  الحرب  بداية  من  الدولة  مع  متعاون 
الدولة،  من  دعم  على  أحصل  ولم  نهايتها 
حيث  ترونه  بما  التعاون  منكم  ونرجو 
عندي  يتكتلوان  صعدة،  في  وأصحابي كثير 

وأنا بدون شيء.

 وثائق تثبت استئجار اللواء "علي محسن  األحمر" لمرتزقة بأكثر من  
التوعية الثورية/ طالب الحسني"60" مليون لقتال أبناء  صعدة  

نموذج من الوثائق

* المصدر / صحيفة االولى اليومية
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الخميس  شمس  غروب  مع 
ناشطي  الثورة عند  أفلت  المنصرم 
ما  فيما  المؤدلج  االصالح  حزب 
اخرين هم  الثورة مشرقة عند  تزال 
احرار ومع وجود تأويالت ودالالت 
يرى  الثورة  في  البقاء  لضرورة  عدة 
ما  في  للبقاء  الجدوى  ان  البعض 
للثورة،  ساحة  تكون  ان  بها  يفترض 
ساحة  كانت  هل  ادرى  ال  حقيقة 
انه  ادرك  لكني  اوال  كذلك  صنعاء 

حينما تهم الشمس بالغوص في بحر الحديدة او عدن ستكون لنا قصة 
مختلفة وحكاية ثورة طهر تصور حلما أبديا يرجو الخالص من الهموم 
حسان  والرائع  الكاتب  يقول  مثلي  البسيط  االنسان  اإلنسان  هموم 
يمكن رفض الواقع الحالي بطرق اخرى هو لم يشر الى أي طريقة يبدو 
انه متذمر وحسب ال ندري لكن سأشير هنا بدال عنه بقائنا في الساحة 
الطرق  اهم  من  الصدئة  الحكم  منظومة  على  الضغط  في  واستمرارنا 
اعتقد اننا مازلنا بحاجة ثورة طهر كما قلت دعونا من العهر  والداعرة 
يقول  قد  والشهداء  الثورة  باسم  وتمارس  مورست  التي  السياسية 
حالتي  بين  المقارنة  بطلب  الرد  وياتي  الساخنة  االلفاظ  هذه  ولماذا 
غير  المصريين  قطاعا كبيرامن  ان  بالرغم  ـــ  الثورة  بعد  واليمن  مصر 

راضين عن واقعهم ـــ

هاكم المقارنة: 

في مصر الرئيس المثار عليه اودع السجن ويحاكم.

في اليمن الرئيس المثار عليه منح حصانة باسم الدين 

في مصر الرئيس الجديد معارض كان خلف القضبان 

في اليمن الرئيس الجديد نائب الرئيس المثار عليه 

في مصر عدد من اركان النظام يحاكموا وهم االن خلف القضبان 

من  عدد  فيما  يحكمون  النظام  اركان  من  عدد  اليمن  في 
شباب الثورة خلف القضبان 

في مصر تم الغاء ألمن الدولة وقانون الطوارئ 

منظومة  تستمر  فيما  القومي  لألمن  تجديد  تم  اليمن  في 
األمن السياسي 

من  وتحررت  ما  نوعا  الحاكمة  السياسة  تغيرت  مصر  في 
الهيمنة الخارجية وان كثر الالعبون فيها 

الحاكمة من االرتهان واالنبطاح  السياسة  في اليمن زادت 
إلى حد تشعر معه بالغثين والتقيؤ

الدولة  سماء  على  الصهيونية  الطائرات  تحلق  ال  مصر  في 
التي تبدو شبه مهادنة للغرب 

في اليمن ليل نهار تحلق وفي اكثر من محافظة يمنية 

في مصر الطائرات بدون طيار تقتل 

اليمنيين  قتل  في  أوغلت  أمريكا  طائرات  اليمن  في 
واستباحة دمائهم 

قـالوا

قـلنا
و

عبدالحميد الغرباني

ال  فلماذا  وصلت،  قد  أمريكا  هاهي  قالوا:   •
وتقومون  أولئك،  ضد  شعاركم  مصداقية  تُثبتوَن 

بقتالها وإخراجها من اليمن..؟!!

وقلنا: الحمد لله بأنكم أخيًرا قد اعترفتم بأن أمريكا 
قد دخلت اليمن، بعد مضي أكثر من 10 سنواٍت على 
 أن نقنعكم بأن 

ُ
ا للشعار، ونحن نحاول

َ
ِعن

ْ
َوَرف ا 

َ
ِكن تحرُّ

كنتم  الذي  الوقت  في  اليمن،  لدخول  خطط 
ُ

ت أمريكا 
ا ألجندٍة 

ً
، وتنفيذ

ً
 كاذبة

ً
تعتبرون مثل هذا القول دعاية

أمريكا  "أيَن  بالقول  حينها  علينا  متبجحين  أجنبية، 
 حروٍب علينا 

ِّ
وأيَن نحن؟" حتى وصل األمُر لشنِّ ست

ْن 
َ

)ل قالوا:  حين  أولئك  كحاِل  فحالكم  ذلك..  أجل  من 
-بعَد  األواُن  آَن  فهل  َجْهَرة(،  اللَه  َرى 

َ
ن ى 

َّ
َحت  

َ
ك

َ
ل ِمَن 

ْ
ؤ

ُ
ن

بتم حصوله- لتقولوا 
ّ
ِق الدخول األمريكي الذي كذ

ُّ
َحق

َ
ت

ا(..؟!! 
َ
ا وَسِمْعن

َ
ا أْبَصْرن

َ
ن )ربَّ

• قالوا: ال تتهربوا من اإلجابة عن السؤال..!!

اليمن  إلى  أمريكا  فدخول  نتهرب،  لسنا  وقلنا: 
لنا أن نطرح عليكم   

ُّ
لنا ال علينا، فنحُن من يحق  

ٌ
ُحجة

ما  منذ  تحركنا  قد  فنحن  أنتم،  ال  التساؤل  ذات 
دخول،  هكذا  من  للتحذير  الزمِن؛  من  عقٍد  على  يزيد 
هذا  يكون  أن  من   

ً
وبدال لكن..  واضح،  منه  وموقفنا 

في  دخلت،  قد  هاهي  أمريكا  بأن  عليكم  لنا   
ٌ

ُحّجة
القرآنية  الرؤية  ومصداقية  لمصداقيتنا،  صريٍح  إثباٍت 
النبّوة؛ تعودون  هم من أهل بيت 

ّ
ِلَمْن نتوال الحكيمِة 

رونا -وبال خجل- بأن أمريكا قد دخلت، وكأننا لم 
ّ

لتبش
حذركم بأن هذا سيحدث إن لم 

ُ
نقِض سنيَن عديدة ن

 
ِّ

نتحرك جميًعا ونرفع الشعار في وجه أمريكا في ظل
طٍة قرآنيٍة متكاملة.. فما هو موقفكم أنتم من هذا 

ُ
خ

الدخول..؟!! ال أن تسألونا عن موقفنا الواضح والُمعلن 
 !!..

ً
أصال

على  تُجيبوا  أال  حوار  أي  أبجديات  من  قالوا:   •
سؤالنا  جواب  ننتظُر  زلنا  فال  آخر،  بسؤاٍل  السؤال 

األول..!!

سؤالكم  ألن  نحن؛  ال  يتهّرب  من  اآلن  أنتم  وقلنا: 
عن  األذهان  صرف  تريدوَن  جوهريٌّ   

ٌ
سؤال يسبقُه 

ونقول  نحن  نسألكم  أن  من   
ً

فبدال لكم،  توجيهِه 
 ،

ً
أصال اليمن  إلى  أمريكا  أدخلتم  هؤالء  يا  لماذا  لكم: 

وأرضه..؟!!  اليمن  بشعب  ذلك  فعلتم   
ٍّ

حق وبأي 
أم  شعارنا  مصداقية  لتختبروا  أدخلتموهم  وهل 
وا 

ّ
غط

ُ
ت كي  األجوف  السؤال  بذلك  فتبادرونا  ماذا..؟!! 

الشعب  وأمام  الله  أمام  المجلجلة  فضيحتكم  على 
بإدخالكم األمريكيين إلى أرضنا وبلدنا، منتهجين في 

ذلك المثل المشهور "ُيغطي الـ..... بالحنحنة"..!!

كبار  إلى  الجوهرّي  السؤال  هذا  هوا  وجِّ قالوا:   •
ا بإدخال أمريكا إلى  القوم في السلطة الذين قاموا فعليًّ
بإدخال  نقم  لم  عادّيون  فمواطنون  نحُن  أما  اليمن، 

أحد.

في  وِصرتم  معهم،  وأدخلتموها  قمتم  بل  وقلنا: 
وذلك  بسواء؛  سواًء  تعالى  الله  أمام  معهم  الجريمة 
ألمريكا  مواالتهم  ُجْرِم  من  فعلوُه  عّما  بسكوتكم 

وإدخالهم إياها إلى اليمن.

أننا سكتنا، لكننا لم نكن راضيَن  • قالوا: صحيٌح 
عن ذلك.

 في ُحكم الله بين الساكت الراضي من 
َ

وقلنا: ال فرق

ُر دوًما عن الرضا شئتم أم أبيتم،   ُيعبِّ
ُ

عدمه، فالسكوت

َهَم 
َّ

وإال فلماذا كاَن عاقُر ناقة ثموَد واحًدا، ومع هذا ات

جميِعِهم  بالقوم  العقاُب   
َّ

وحل بعقرها  الجميَع  اللُه 

ا(، 
َ

اه َسوَّ
َ

ف نِبِهْم 
َ
ِبذ ُهم  َربُّ ْيِهْم 

َ
َعل َدْمَدَم 

َ
ف ا 

َ
ُروه

َ
َعق

َ
)ف

ِبَجأِره  إال  للسوِء،  الفاعل  ُحكم  عن   
ُ

الساكت يخرُج  فال 

ُسوا 
َ
ن ا  مَّ

َ
ل

َ
)ف عليه  بالسكوت  ال  عنُه  بالنهي  وجهرِه 

ا 
َ
ن

ْ
ذ

َ
خ

َ
َوأ وِء"  السُّ َعِن  َهْوَن 

ْ
َين ِذيَن 

َّ
ال ا 

َ
َجْين

ْ
ن

َ
"أ ِبِه  ُروا 

ِّ
ك

ُ
ذ َما 

ون( فلم 
ُ

ُسق
ْ

َيف وا 
ُ
ان

َ
ك ِبَما  َبِئيٍس  اٍب 

َ
ِبَعذ ُموا 

َ
ل

َ
ِذيَن ظ

َّ
ال

الساكتين  َسُينجي  أو  أنجى  بأنه  تعالى  الله  يذكر 

فريقين  سوى  تذكر  لم  الكريمة  فاآلية  الراضين،  غير 

أن  فإما  بينهما،  الساكتين  لفريق  وجود  وال  وحسب، 

في  بذلك  والصارخين  السوء  عن  الناهين  من  تكونوا 

فريق  من  تكونوا  أن  وإما  األمريكية،  التدخالت  وجه 

الظالمين الفاسقين، ومصاديق هذه اآلية قد تحققت 

ِسِهْم 
ُ

ف
ْ
ن

َ
ِق َوِفْي أ

ْ
ا

َ
ا ِفْي اآلف

َ
ِرْيِهْم آَياِتن

ُ
في واقعنا )َسن

الذي حدث  التفجير  ( ففي 
ّ

َحق
ْ

ال ُه 
َّ
ن

َ
أ ُهْم 

َ
ل َن  َبيَّ

َ
َيت ى 

َّ
َحت

في السبعين وراح ضحيته أكثر من مائة قتيٍل، كانت 

مع  موعٍد  على   
ً
مباشرة التالية  الجمعة  في  صعدة 

ِدَم 
ْ

خ
ُ

اْست الذي   
َ

لذاك آخٍر، وحزاٍم ناسٍف شبيٍه  ُمفخٍخ 

 بالمفخِخ وسط 
ُ

في تفجير السبعين، فانفجر الصاعق

المتظاهرين الرافضين للتدخالت األمريكية والناهين 

ال  وحتى  بأذًى..  منهم  أحٌد  ُيصب  ولم  السوء،  عن 

ا 
ً

يكون األمر مجرد مصادفة.. ففي الجمعة التالية أيض

الثاني في وسط مظاهرة صعدة، وبدا  ارتبك المفخخ 

 
َ

ِبض
ُ

ق أن  بعد  ُسئل  وحين  لألمنيين،  واضًحا  ارتجافه 

عليه عن السرِّ في عدم تفجير نفسه؛ أجاَب بأنه كان 

 
ً
ُمجندال السابقة  الجمعة  في  فشل  الذي  زميله  يرى 

ما حاول الضغط على صاعق التفجير..!! 
ّ

أمام عينيه كل

ا 
ً

ك
َ

َمل تعالى  الله   
َ

أرسل التي  القريِة  تلك  قصة  أّن  كما 

ا 
ً
َها معروفة؛ حين قيل له بأّن فيها عبدك فالن

َ
لُيهِلك

"بِه  حينها:  الجواُب  فكان  عين؛  طرفة   
َ

يعِصك لم 

ِكْره.
ْ
فابدأ.." ألّن المنكَر كان قد ظهَر فيها فلم ُين

ُقمنا  من  نحن  بأننا  لنفترض  حسًنا..  قالوا:   •
متآمرين كما  أم  ساكتين  سواء كنا  أمريكا،  بإدخال 
والمتآمرين  الساكتين  هؤالء  تتركوا  ال  فلماذا  قلتم، 
ضد  جهادكم  أن  أم  أمريكا،  لمواجهة  أنتم  وتذهبوا 

أولئك متوقٌف على موافقتنا..؟!! 

بالموت  نهتف  ونحن  تتركونا  لم  لكنكم  وقلنا: 

 
ُ

-تمَّ تكفيرنا فيها وإباحة  حروٍب 
ُّ

لها وحسب، وست

ما  إذا  ستتركونا  فكيف  ذلك،  على   
ٌ
شاهدة دمائنا- 

الشعار  تتركوا  لم  بل  ..؟!! 
ً

فعال إماتتها  في  ا 
َ
َرْعن

َ
ش

 مكاٍن 
ٍّ

َه لها ال إليكم، فرحتم تطمسونُه في كل الُموجَّ

حمالتكم  ضدُه  تشنون  زلتم  وال  وكنتم  ُيصادفكم، 

 مزعوَم ترككم 
ُ

ق َصدِّ
َ
اإلعالمية المسعورة، فكيف ُسن

لنا في مواجهتهم..؟!!

• قالوا: اختصروا المسألة، وقولوا ما هو المطلوُب 
أولئك،  مواجهة  في  شعاركم  مصداقية  تُثبتوا  منَّا كي 

فقد أعييتمونا بكثرة التحجج والتهرب.

لله  أنصاًرا  تكونوا  أن  من  تتمكنوا  لم  إن  وقلنا: 

 ألمرِه 
ً
امتثاال الدين،  وأعداء  أعداءِه  في مواجهِة  تعالى 

على  تقديٍر-   
ِّ

أقل -على  فكونوا  الكريم،  كتابِه  في 

تستخدمكم  بأال  لنا-  -ال  ألنفسكم  واضمنوا  الحياد، 

كمواطنين  أكنتم  سواٌء  لمواجهتنا،  كأدواٍت  أمريكا 

أو  للحرس  أو  للفرقة  تابعين  عسكريين  أم  عاديين، 

للجيش اليمني في هيكلتِه األمريكية الجديدة.

• قالوا: ال زال كالمكم تفوُح منه رائحة االتهام لنا 
الئًقا  ليس  وهذا  األمريكيين،  مع  والتواطئ  بالعمالة 
عي بأنه على نهج القرآن، والذي ينبغي له بأن  بمن يدَّ
ال  بمشروعه،  الناس  وإفهاِم  الشتات،  لمِّ  على  يعمل 

ِة والخالف. توسيع الُهوَّ

وقلنا: لسنا بصدد توجيه االتهامات ألحد، بل في 

تساؤلكم  على  جيُب 
ُ
سن هذا  ومع  للحقائق..  سرٍد 

فاألمريكيون  ومباشر..  بسيٍط  بشكٍل  المرة  هذه 

ضمن  دخلوا  وإنما  وبالقوة،   
ً
ُعنوة اليمن  يدخلوا  لم 

أيِّ  على  اعتداٍء  فأي  وبالتالي  الدولتين،  بين  اتفاقياٍت 

أمريكيٍّ سيكون بنظر سلطتنا الرشيدة وعمالء أمريكا 

طلبوا  من  هم  ألنهم  نفسها؛  السلطة  على  اعتداء 

دخولهم، ومن أصبحوا وأولئك أصحاب مشروٍع واحٍد 

مع  إرهابيون،  حينها  ا 
ّ
عن  

ُ
وسُيقال واحدة..  وأهداٍف 

استمراٍر لمسلسل االتهامات على شاكلة "متمردون 

آخَر  ال  َهٌم 
ُ

وت إليران"  وامتداٌد  وإمامّيون  وانقالبيون 

 -في نظرهم- لشنِّ حرٍب 
ٌ

لها، وستصبُح لهم شرعية

 ..
ً

أصال اليمنيين  إخواننا  وعبر  فيها   
َ
هوادة ال  علينا 

وحسب  اليمنيين  دماُء  المعركِة  وقوُد  سُيصبُح  وهنا 

تشرذم  من  بالتالي  هذا  وسيزيُد  األمريكيين،  ال 

اليمنيين وتناحرهم وتفرقهم، وهذا ما تريدُه أمريكا 

بالضبط ليستتّب لها األمُر أكثَر وأكثَر في اليمن.. فهل 

فهمتم..؟!!

• قالوا: طالما وأّن األمَر كما ذكرتم.. فما الفائدة 
إًذا من استمراركم بالزعيِق والصراِخ بالموِت ألمريكا، 
أمريكيٍّ  بقتِل  ولو  ذلك،  بتنفيِذ  يسمُح  ال  والواقُع 

واحد..؟!!

<<< ُيتبع.. <<<

أفلت شمس اإلصالح ال الثورة!! 

أنا لسُت أهجو الحاكميَن، وإنّما

أهجو بذكر الحاكمين هجائي

أِمَن التأّدِب أن أقول لقاتلي

ُعذراً إذا جرحْت يديَك دمائي ؟

باً: أأقوُل للكلِب العقور تأدُّ

دغِدْغ بنابك يا أخي أشالئي ؟

يُق، أو أأقوُل للقّواد يا ِصدِّ

أدعو البِغيَّ بمريِم العذراِء ؟

أأقوُل للمأبوِن حيَن ركوِعِه:

"َحَرماً" وأمسُح ظهرُه بثنائي ؟

أأقول لِلِّص الذي يسطو على

كينونتي: شكراً على إلغائي ؟

الحاكموَن هُم الكالُب، مع اعتذاري

فالكالب حفيظٌة لوفاِء

وهُم اللصوُص القاتلوَن العاهروَن

وكلُّهم عبٌد بال استثناء !

إْن لْم يكونوا ظالمين فمن تُرى

مأل البالَد برهبٍة وشقاء ِ؟

إْن لم يكونوا خائنين فكيف

ما زالْت فلسطيٌن لدى األعداِء ؟

عشرون عاماً والبالُد رهينٌة

للمخبريَن وحضرِة الخبراِء

عشرون عاماً والشعوُب تفيُق ِمْن

غفواتها لُتصاَب باإلغماِء

ُر إْن حكى عشرون عاماً والمفكِّ

وجبت لُه طاقيُة اإلخفاِء

عشرون عاماً والسجون مدارٌس

منهاجها التنكيُل بالسجناِء

عشرون عاماً والقضاُء ُمنَزٌَّه

إال عن األغراض واألهواِء

فالديُن معتقٌل بُتهمِة كوِنِه

راِء ُمتطرِّفاً يدعو إلى الضَّ

واللُه في كلِّ البالِد ُمطارٌد

لضلوعِه بإثارِة الغوغاِء

عشرون عاماً والنظاُم هو النظاُم

مع اختالف اللوِن واألسماِء

تمضي به وتعيُدُه دّبابٌة

تستبدُل العمالَء بالعمالِء

سرقوا حليب ِصغارنا، ِمْن أجِل َمْن ؟

كي يستعيدوا موِطَن اإلسراِء

فتكوا بخير رجالنا، ِمْن أجِل َمن ْ؟

كي يستعيدوا موِطَن اإلسراِء

هتكوا حياء نسائنا، ِمْن أجِل َمْن ؟

كي يستعيدوا موِطَن اإلسراِء

خنقوا بحرّياتهم أنفاَسنا

كي يستعيدوا موِطَن اإلسراِء

وصلوا بوحدتهم إلى تجزيئنا

كي يستعيدوا موِطَن اإلسراِء

فتحوا ألمريكا عفاَف خليجنا

كي يستعيدوا موِطَن اإلسراِء

وإذا بما قد عاد من أسالبنا

رمٌل تناثر في ثرى سيناء !

وإذا بنا ِمَزٌق بساحات الوغى

وبواسٌل بوسائل األنباِء

وإذا بنا نرُث البالء  ُمضاَعفاً

ُث الضعفيِن لألبناِء ونَُورِّ

ونخاُف أن نشكو وضاعَة وضعنا

حتى ولو بالصمت واإليماِء

ونخاُف من أوالِدنا ونسائنا

ومن الهواِء إذا أتى بهواِء

ونخاُف إن بدأت لدينا ثورٌة

ِمن أن تكوَن بداية اإلنهاِء

موتى، وال أحٌد هنا يرثي لنا

ُقْم وارثنا.. يا آِخـَر األحياِء !

 أصعبما
الكـــالم

أحمد مطر 

لقد أصبح جليا أن قرار إخالء ساحة صنعاء 
جاء بعد قرار تسليم الفرقة أألولى مدرع ، 
وهذا يدل لألسف أن الساحة كانت تعتبر 
من وجهة نظر علي محسن ثكنة عسكرية 
ولهذا تم استخدامها على النحو التالي :-

• مترس كبير للفرقة تحسبا ألي هجوم 
ألطراف مسلحة معادية.

داخل  الجدد  الفرقة  لمجندي  مبيت   •
الخيام حتى يؤمن جانبهم وينتقلوا الى 
على  بناء  جاءوا  وأغلبهم  حيث  الفرقة 
اتفاق بين بعض أحزاب اللقاء المشترك 

أثناء الثورة.

الثوار  على  االعتداءات  لتنفيذ  أداة   •
)مسيرة  محسن  أجندة  عن  الخارجين 
خيم   - شبابية  مسيرات   - الحياة 
جولة   - الصمود  شباب   - المستقلين 

عشرين ( والقائمة تطووووول.

التغيير  ساحة  منصة  على  السيطرة   •
وانا هنا أتذكر ان كل مندوبي المشترك 
يؤكدون  كانوا  التنظيمية  اللجنة  في 
سيطرة  تحت  ليست  المنصة  امنية  ان 
االعتداء  أمامي  تم  انه  واتذكر  أحزابهم 
محسن  علي  حزب  قيادات  احد  على 

بسبب اعتراضه على حراسة المنصة .

او  لمحسن  داعمة  بمسيرات  الخروج   •

التطبيل له أثناء مرور المسيرات بجوار 
أفراد فرقة محسن بمعنى ان رافعي شعار 
حيوا الفرقة حيوها وعلي محسن قائدها 

هم الفرقة والمتلقي زمالئهم.

• فرصة لتغذية مجانية للمجندين على 
حساب الثوار الذين يأكلون األرز ناشف 
والذي  خيامهم  في  اللحوم  والمجندين 
لألسف كنت احد المشاركين في طلب 
دورية  لقاءات  عبر  للساحات  الدعم 
ولم  التجارية  والغرفة  التنظيمية  بين 
ان فرقة علي محسن هي من  أعلم  أكن 

تستفيد من الدعم.

من  الثوار  ومنع  الساحة  محاصرة   •
التمدد بحجة حمايتهم .

• شراء الذمم عبر تجنيد في الفرقة عدد 
من أصحاب المشايخ المنظمين للثورة .

من  الثورة  إلى  انظم  من  كل  احتواء   •
جندي  كل  وحرمان  العسكري  السلك 

رفض االنضمام لمحسن وانظم للثورة.

السلمية  الثورة  مسار  حرف  محاولة   •
يوم  المثال  سبيل  وعلى  مسلحة  الى 
التنظيمية  أعضاء  اتفقنا  سبتمبر   18
تدخل  بعدم  رسميا  والمشترك ومحسن 
ولكن  حصل  ما  حصل  لو  حتى  الفرقة 
قبل  من  النار  إطالق  من  دقيقة  وبعد 

عبر  بالرد  الفرقة  قامت  صالح  عناصر 
بين  من  الكبيرة   الرشاشات  استخدام 
كنت  اعترضت  وحينما  المتظاهرين 

سأقتل بسبب اعتراضي.

القرار  صدر  أن  وبعد  عليه  وبناء 
ألمانة  مدرع  أولى  الفرقة  بتسليم 
فقد  عامة   حديقة  وجعلها  العاصمة 
على محسن المصلحة من الساحة وقرر 
عمران  إلى  له  التابعين  المجندين  نقل 
الله  أنصار  على  سابعة  لحرب  للتحضير 
ابقوا  الذين  المبادرة  رعاة  يأذن  عندما 
عليه لهذا الغرض بعد أن أعلنها صراحة 
لصحيفة الشرق األوسط ، وبالرغم من كل 
الله على رحيلهم واجدها  ماسبق احمد 
عليها  يقوم  بثورة  للحالمين  فرصة 
ومحسن  صالح  نظام  من  المتضررين 
لن  الذي  مكرهم  عن  بعيد  وزبانيتهم 

يتوقف ولكن أصبح أكثر وضوحا.

علي العماد

بشمرقة ساحة التغيير


