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

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

الحزبية والطائفية والمذهبية حتى إسقاط النظام. 
 النظام الذي نطالب بإسقاطه هو الرئيس وأقاربه دون استثناء ورموز نظامه الفاسدين والذين  ثبت 

تورطهم في قمع وقتل وتجويع هذا الشعب. 
 إدانة كل شكل من أشكال االلتفاف على مطالب الشباب الثائر أو التحاور مع النظام بواسطة السفارات األجنبية. 

 رفض أي وساطة ال تفضي إلى رحيل فوري للنظام ورموز فساده وتلبي كل مطالب الشعب اليمني. 
 ضرورة التصعيد بما يضمن المزيد من االحتجاجات لفرض الضغط على النظام وبطريقة سلمية وحضارية. 

 رفض التدخل األمريكي واألجنبي المساند للنظام والمساعد على إطالة بقائه في الحكم. 

صنعاء : عدد من طالب كلية الهندسة يتعرضون لالعتداء من قبل قوات األمن في رئاسة الجامعة

شباب الثورة يعلنون إعادة تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام للشباب 
الــيــوم االثــنــيــن 1 ابريل  أقــيــم صــبــاح 
حزب  مقر  فــي  صحفي  مؤتمرا  2013م 
البعث بالعاصمة صنعاء. أعلن فيه عن 
إعادة تشكيل اللجنة التحضيرية لمؤتمر 
الــذي  للشباب  الــعــام  الوطني  الــحــوار 
الشبابية  المكونات  أغلب  فيه  جمع 
والحراك  الجنوبي  الحراك  رأسها  وعلى 
إنــقــاذ  وجــبــهــة  والمهمشين  الــتــهــامــي 

الثورة.
بعد  جــاء  اللجنة  تشكيل  إعــادة  قــرار 

السابقة  التحضيرية  اللجنة  حلت  أن 
ــام لــلــشــبــاب في  ــع لــمــؤتــمــر الــوطــنــي ال
المؤتمر الصحفي والذي عقد بتاريخ 2 
اللجنة  3 /2013م وأكد فيه على حل   /
إعــادة  تم  حيث   ، السابقة  التحضيرية 
القوى  جميع  بــإشــراك  اللجنة  تشكيل 
الحقيقية  الشراكة  يلبي  بما  الشبابية 
ــيــن مــخــتــلــف الــمــكــونــات  ــة ب ــاعــل ــف وال
الشبابية بمختلف أطيافها والتي ضمت 
التالية:  الشبابية  المكونات  مــن  كــًا 

 ، “االشــتــراكــي”  الــثــورة  شباب  تكتل   (
شــباب   ، والبناء  العدالة  شباب  تكتل 
ــاذ الـــثـــورة ،  ــقـ ـــــمــود ، جــبــهــة إنـ ـــ الــصـــ
شــبــاب إحــيــاء الــقــوى الــثــوريــة “حــزب 

القوى  اتحاد  شباب  البعث”، 
القوى  اتــحــاد  الشعبية”حزب 
المؤتمر  شــبــاب   ، الــشــعــبــيــة” 
توافق  حــركــة   ، الــعــام  الشعبي 
شباب  الحق”،  الشبابية”حزب 
ــزاب  ــنـــي”أحـ ــوطـ ــف الـ ــحــال ــت ال

نظم صباح األربعاء الماضي طاب كلية 
الهندسة بجامعة وقفه احتجاجيه بالكلية 
يطالبون بترحيل عميد الكلية على خلفية 
الــرصــاص  اعــتــداء األمـــن عيلهم واطـــاق 
ــحــي عــلــى الــمــحــتــجــيــن يـــوم الــثــاثــاء  ال
االمتحانات،  بتأجيل  العميد  قبول  وعدم 
معهم  والتحقيق  الطاب  بعض  واحتجاز 

على خلفية احتجاجات أمس.
غالب  جمال   / الطالب  جرح  وقد  هذا 
كلية  الــكــهــربــاء  قسم  ثانية  سنة  طــالــب 

الهندسة.
طاب كلية الهندسة طالبوا بـ: 

1-إقالة عميد الكلية امين قحطان.
)عميد  قحطان  امين  من  احالة كًا   -2

عبدالله  ومحمد  عــون  ياسين  و  الكلية( 
العسكر  تــحــريــض  بــســبــب  تحقيق  ــى  الـ

لمواجهات الطاب المتظاهرين سالمياً.
أسبوعين  لمدة  االختبارات  تأجيل   -  3
ما  بسبب  يحسب  ال  االســبــوع  هــذا  آلن 
الطاب  لكرامة  انتهاكات  من  فيه  حصل 

من قبل العمادة .

بطلق  قــامــوا  الــذيــن  العسكر  احــالــة   -4
عسكريه  للجنه  االطــاب  على  الــرصــاص 

لمحاكمتهم .
واآلن وقوات األمن تحتجز الطاب أمام 
المغادرة  مــن  وتمنعهم  الجامعة  رئــاســة 
ــى تـــأتـــي قـــــوات مــكــافــحــة الــشــغــب  حــت

لتعتقلهم .

استجابة  للشراكة  الحقيقة والفاعلة  وبما يلبي طموحات الشباب

مستمرون في ثورتنا حتى رحيل كل قوى اإلجرام والعمالة
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شيعت صباح يوم الخميس الماضي 
من  هائلة  حــشــود  2013م  مـــارس   28
أبـــنـــاء الــشــعــب الــيــمــنــي الــشــهــيــد / 
مقبرة  إلى  الحمزي  مطهر  عبدالغني 
خزيمة بصنعاء الذي استشهد برصاص 
يوم  األحمر  محسن  علي  ميليشيات 
الذكرى  في  2013م  مارس   18 االثنين 

الثانية لمجزرة الكرامة وإصابة ثائرين 
من  جنود  باشر  حيث  آخــريــن 
المنحلة  مــدرع  ــى  األول الفرقة 
ــرصــاص الــحــي على  بــإطــاق ال
التغيير  بساحة  الــثــورة  شباب 
الــكــرامــة مما  يــوم ذكــرى  ظهر 
أســفــر عـــن اســتــشــهــاد الــثــائــر 
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الجماهير المحتشدة: زمن التضليل ولى، والوعي الثوري هو الحاضر

جرحى الثورة  بسالسلهم يحاصرون البرلمان وزير داخلية حكومة المبادرة  يطلب أسبوع حتى يسلم الجناة
المتضامنين  من  وعدد  الثورة  جرحى  طوق 
معهم صباح اليوم بوابة البرلمان مستخدمين 
امام  بشرياً  حاجزاً  ليشكلوا  واالقفال  الساسل 
ورسالة  الــدخــول  مــن  الــنــواب  لمنع  المجلس 
قضية  مــع  بجدية  تتعاملوا  لــم  اذا   " مفادها 
 " المجلس  اغــاق  باستطاعتنا  فأنه  الجرحى 
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية بعد ان سبقتها 
عدة مراحل من الكفاح , فبعد أن تم اخراجهم 
التغيير  بساحة  الــمــيــدانــي  المستشفى  مــن 

يصارعون  بجراحهم  واصبحوا  بصنعاء 
االدارية  المحكمة  الى  توجهوا  الموت 
الذين  االولـــى  للدفعة  حكمت  والــتــي 
انتقلوا  ثم  ومن  الخارج  في  يتعالجون 
الـــوزراء  مجلس  امـــام  الــى  لاعتصام 
حيث وتم االعتداء عليهم لعدة مرات 

حشود هائلة تشيع الشهيد الحمزي وتطالب بتسليم القتلة من جنود الفرقة المنحلة 
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وزير كهرباء حكومة المبادرة والمقاسمة  يستعين 

بمكافحة الشغب  لقمع موظفي الوزارة 

سن الجوار!
ُ
ح الخروقات  عن  يتحدث  المتحدة  لألمم  سري  تقرير 

ً
السعودية في األراضي اليمنية ويتوقع األسوأ أمنيا

يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية: إسرائيل بصدد افتتاح سفارة لها بصنعاء، 

وإسرائيل تعتمد على األردن لفتح عدة سفارات بدول عربية

مغتربون يرفضون النزول من على متن 
طائرتين في مطار صنعاء الدولي بعد ترحيلهم 

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

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

كان وما يزال أداة للمساومة النتزاع التنازل تلو التنازل .

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

وطنية جامعة ، وبوصفها أولوية قومية ومصلحة وطنية عليا.!

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

المادية ، ال يعني نقصاً في قيمنا الوطنية ومُثلنا األخاقية.

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

الجغرافي أولوية بل العكس تماماً !

المتحدة،  لألمم  سري  تقرير  كشف 
أن  منه،  نسخة  على  "األولى"  وحصلت 
القوات العسكرية السعودية قامت بإزالة 
منطقتي  بين  الواقعة  الحدود  إشارات 
بينها  الحدود  على  وشرارة  جيزان 
قوات  توغل  على  مؤكدة  اليمن،  وبين 
الجوف،  منطقة  في  سعودية  عسكرية 
وإقامة مواقع عسكرية على أحد الجبال 

الخاضعة للسيادة اليمنية.

إدارة  أعدته  الذي  التقرير  وبحسب 
باليمن  الخاصة  واألمن  السامة  شؤون 
عن  التقرير  أفصح  المتحدة،  األمم  في 

مارس   24 يوم  اليمنية  القبائل  مشاركة 
الحدود  على  المسلحة  المواجهات  في 
مما  السعودية،  العسكرية  القوات  مع 
القبائل  رجال  من   3 مقتل  إلى  أدى 

وإصابة 5 آخرين.

أمنية  حوادث  إلى  التقرير  وتطرق 
متفرقة تضمنت االغتياالت ذات الطابع 
ومشكلة  والقبلي،  والجنائي  السياسي 
توقعاته  في  التقرير  وقال  المهاجرين. 
"مصالح  إن  القريبة  المقبلة  للمرحلة 
اليمنية  القبائل  مع  السعودية  الحكومة 
يرغب  الجانبين  "كا  وأن  متناقضة"، 
المنطقة  هذه  في  له  مواقع  فرض  في 
الواسعة. ومن المحتمل أن يستمر التوتر 

في المنطقة على ضوء االنتشار العسكري 
للمملكة العربية السعودية في المنطقة."

أن "حوادث مخيم  التقرير عن  وتحدث 
النشاط  على  بالتأثير  ستستمر  المزراق 
خاصة  صعدة،  حرض  لطريق  الطبيعي 
للتدقيق  سيخضع  هناك  نشاط  أي  وأن 
المسبق من قبل حواجز الطرق". ونوه إلى 
أنه "سوف تستمر الحوادث األمنية ذات 

الطابع السياسي في األسابيع المقبلة؟".

في  الراهن  الوضع  أن  إلى  التقرير  وأشار 
خاصة  فيه،  األجانب  وجود  يهدد  البلد 
حدثت  التي  االختطاف  "محاولة  بعد 
متوقعاً  دولية"،  منظمة  لموظفي  مؤخراً 
العصابات  قبل  من  أكثر  "محاوالت 

اإلجرامية".

في  الحراك  "يمضي  أن  التقرير  وتوقع 

المدن  في  المدني  العصيان  حملة 

الرئيسية الجنوبية المترافقة مع حوادث 

العصيان  إن  وقال  شديدة"،  أمنية 

العام  الرأي  انتباه  لفت  على  "يعمل 

إلى  التقرير  وأشار  عنه".  يبحث  والذي 

القبلية  األمنية  الحوادث  "ارتفاع  أن 

من  نلحظ  أن  يجب  مؤشر  والجنائية 

خاله أن حالة األمن ال تتحسن".

التقرير توقعاته بحدوث عمليات   وختم 

الحوار  بالقاعدة خال مؤتمر  لما يسمى 

الوطني على المدى المتوسط".

نقل موقع "الصوت" األردني عن صحيفة 

يديعوت أحرونوت اإلسرائيلية أن حكومة 

سفارة  افتتاح  بصدد  الصهيوني  الكيان 

من  ومساعدة  برعاية  بصنعاء  اسرائيلية 

قبل األردن.

وقالت الصحيفة االسرائيلية أن الحكومة 

استراتيجي  األردن كحليف  على  تعتمد 

للمساعدة على افتتاح سفارات في عدة 

دول بينها اليمن.

الدبلوماسي  أن  الصحيفة  وأضافت 

اإلسرائيلي الذى سيشغل منصب السفير 
الحكومة  موافقة  بعد  اليمن  سيزور 
لدخول  تصريح  منحه  على  اليمنية 

األراضي اليمنية.

عقد  يجري  أنه  الصحيفة  وأكدت 
اليمن  يهود  من  لعدد  اجتماعات 
زعيم   – يوسف  يحيي  الحاخام  برئاسة 
اليمن – مع بعض  اليهودية فى  الطائفة 
المسؤولين في الحكومة اليمنية، وكذلك 
 – اليهودية  الطائفة  زعيم   – سيلتقى 
الحاخام يحيي يوسف بالرئيس عبد ربه 

الرئيس  رفض  حال  في  و  هادي  منصور 

عبد ربه منصور هادى فتح سفارة سيتم 

طرح فتح مكتب دبلوماسي لتمثيل أفراد 

األمريكية  السفارة  في  اليهودية  الطائفة 

في صنعاء.

سابق  وقت  في  نت"  "الحق  موقع  وكان 

يهودية  منظمات  عن  تقريرا  نشر  قد 

سرية تعمل باليمن وتقوم بتهجير اليهود 

اليمنيين إلى إسرائيل.

 2012 العام  أواخر  من  سابق  وقت  وفي 

العربية  اإلعام  وسائل  تناقلت  الماضي 
والعالمية تقارير عن عمليات نقل يهود 
بتعاون  تتم  وأنها  إسرائيل  إلى  اليمن 
بين  تتم  واتصاالت  قطر  دولة  قبل  من 
إسرائيل  من  وآخرين  قطريين  مسؤولين 
األسر  من  عدد  انتقال  بموجبها  تم 
بطائرات  إسرائيل  إلى  اليهودية  اليمنية 
من اليمن إلى الدوحة ومنها إلى إسرائيل 
اليمنية  الجهات  لم توضح عن  أنها  غير 
تقوم  التي  المنظمات  مع  تتعاون  التي 

بعمليات التهجير.

د. أشرف الكبسي

اعتدت قوات تابعة لمكافحة الشغب يوم االثنين 
وزارة  امــام  الــى  تــوافــدوا  محتجين  على  المنصرم 
وتنديدا   , المشروعة  بحقوهم  للمطالبة  الكهرباء 
الكهرباء  وزيــر  .وكــان  ــوزارة  ال في  الفساد  بسياسة 
الشغب  مكافحة  بــقــوات  اســتــعــان  سميع  صــالــح 
لتأمين  للشرطة  تابعه  واطقم  المتظاهرين  لتفريق 
الوزارة , في وقت تصاعدت موجات الغضب لدى 
المحتجين جراء االعتداء الذي اقدمت علية قوات 
ومــطــاردة  المياة  بــرش  وقيامها  الشغب  مكافحة 
المحتجين في االحياء والشوارع المحيطة بالوزارة 
.، أحد المشاركين في  الوقفة االحتجاجية قال بان 

تلك األساليب القمعية  ذكرته األيام األولى بساحة 
التغيير  والتي كان تلك القوات  وبذات األسلوب 
بأن  مشيرا  المياة،  بخراطيم  الثوار  وترش  تقمعهم 
المسيطرة   هــي  زالـــت  مــا  والتسلط  صــالــح  عقيلة 
الثورة  على  المتسلقين  دعــوى   وأن  والمتحكمة 
القمعية ، مؤكدا استمراره في  سقطت  بممارسته 
وزير  المحتجون  حمل  ، كما  الفساد  اسقاط  خيار 

الكهرباء صالح سميع مسؤولية االعتداء .
سميع  ــر  ــوزي ال بــرحــيــل  المحتجون  هــتــف  كــمــا 

وطالبوا بتطهير الوزارة من الفساد والمفسدين .

رفض ركاب طائرتين يمنيتين من المغتربين اليمنيين تم ترحيلهم من 
المملكة وصلت  الثاثاء الماضي  الى مطار صنعاء الدولي النزول من على 
متنها بعد أن حاول الضباط في المطار إقناعهم   إال أن العمال المرحلين 
أصروا على البقاء بداخلهما وقالوا أنهم ال يحملون جوازات سفر وأسرهم 
ترحيلهم  السعودية وجرى  العربية  المملكة  أراضي  زالوا في  ما  وأطفالهم 
قسرا ما حدى بإدارة مطار صنعاء إعادة الركاب الى مطار جدة باعتبارهم 

ال يحملون جوازات حيث مازالوا عالقين هناك في صالة الحجاج.
تقول  قــرارات جديدة  أصدرت  قد  السعودية  العربية  المملكة  وكانت   
األراضـــي  فــي  وعملهم  العمال  دخـــول  تنضم  أنــهــا  السعودية  الحكومة 
تهريبهم  يتم  الشرعيين  غير  العمال  من  اآلالف  تدفق  وتعاني  السعودية 
عبر الحدود السعودية يوميا والتي انتهت من بناء جدار وسياج الكتروني 

عازل بينها واليمن .
عودة طائرتين محملتين بالعماله اليمنيه الى مطار جده لعدم نزولهم 

في مطار صنعاء
وقد استعصي الراكبون من النزول في مطار صنعاء ورفضوا النزول 
من الطائرتين مما تدخل بعض الضباط اليمنين لحل المشكله لكن 
دون جدوا فعند وصول الضباط الى متن الطائره طلب من مرافقين 
الطائره االثبات انهم يمنيين ولكن المرحلين بدون جوازات فرفضت 

الحكومه اليمنيه استامهم
تعسفيه  بطريقه  عليهم  غبظت  السعوديه  السلطات  ان  مطلبهم  وكان 
وقد تركوا وراهم االطفال والنساء في السعوديه وهم االن في مطار جده 

في صاله الحجاج .

مذكًرا باأليام األولى للثورة الشبابية الشعبية

األولى- صنعاء- ترجمة خاصة
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المرأة في المسيرة القرآنية لها دور كبير ومهم 

إعامياً  أو  استعراضياً  ليس  وحضورها  ومحوري 

... فعملهن في إعداد المجاهدين ورعايتهم وكذا 

دور  إصابتهم  أو  استشهادهم  بعد  أسرهم  رعاية 

كبير وهام وله أثره البالغ في المجتمع .

ــرأة فــي مــســيــرة أنــصــار الــلــه خــال  ــم كــانــت ال

 .. بطولي  بــدور  تقوم  الظالمة  الست  الــحــروب 

تساعدهم  المجاهدين  الحارسة على  العين  فهي 

وترصد  تراقب  هناك  وهــي  وتعينهم..  وتمدهم 

إلفشال عمليات المعتدين .. فالمرأة مع االلتزام 

لعدوها  بتعاليم اإلسام تنهض وهي أكثر إدراكاً 

الجهاد  لــمــســؤولــيــة  تــحــســســاً  ــر  وأكــث ــا  ولـــدورهـ

في  واجبها  أن  جيداً  وتــدرك   .. شرعي  كتكليف 

من  لديها  بما  تنهض  أن  الدفاعي  الجهاد  حــال 

 .. المعتدين  لتحطم طغيان كل  وأسباب  وسائل 

عاملة على تحقيق أعلى درجات الحيطة والحذر 

األســرة  إلــى تحصين  يــدور حولها وصــوالً  ما  لكل 

من  بالعديد  حافلة  والمسيرة   .. االختراقات  من 

واإلجـــرام  الــغــدر  يــد  نالتهن  الــاتــي  الشهيدات 

سواًء عبر الطيران اليمني أو الطيران السعودي أو 

الطيران األمريكي .. وتعبيراً عن وفائهن للشهداء 

ونفس  المسار  نفس  على  المضي  على  وعــهــداً 

إحياء  في  الفاعلة  المشاركة  لهن  كانت  الخط 

الذكرى الخامسة ألسبوع الشهيد في العديد من 

المحافظات اليمنية.

الشهيد الحمزي

جرحى الثورة

شباب الثورة يعلنون

الحمزي وجرح اثنين آخرين إصابتهما خطيرة.
الحشود المشاركة في التشييع طالبت رئيس 
من  القتلة  بتسليم  العام  والنائب  الجمهورية 
جنود الفرقة المنحلة التي أظهرتهم الكاميرات 
وهم يقتلون شباب الثورة بدم بارد، وتقديمهم 
للمحاكمة لينالوا جزاءهم ، باعثين رسالة لكل 
خصوصاً  الثوار  وإلخوانهم  عموماً  اليمن  أبناء 
هم  والــيــوم  بــاألمــس  الــثــوار  قتلة  أن  مفادها 

عصابة واحدة وإن تبدلت المواقع واألدوار .
لتحرير  حــان  قــد  األوان  أن  أعــلــنــوا  ــثــوار  ال
عليها  المفروض  الحصار  من  التغيير  ساحات 
لعلي  التابعة  المسلحة  الميليشيات  قبل  من 
ــم يـــأل جــهــداً خــال  محسن األحــمــر الـــذي ل
من  المجرمة  وفرقته  هو  السابقين  العامين 
اليوم  محاصرة ساحاتها وفعاليتها وهو يحاول 
استكمال مؤامراته بمحاولة إخاء ساحاتها ولو 
بالقوة ، وطالبوا بكل وضوح برحيل الفرقة من 
ساحات الثورة أوالً و من ثم إخراجها من داخل 

العاصمة صنعاء.

قضيتهم  وكيل  الغتيال  فاشلة  بمحاولة  اختتمت 
النائب حاشد .

مجلس  امـــام  ــى  ال انتقلوا  أسبوعين  حــوالــي  وقــبــل 
المبادرة  حكومة   فــي  االمــل  فــقــدوا  ان  بعد  الــنــواب 
الحكومية  الجهات  ورفــض  والمقاسمة  والمحاصصة 
والجرحى  النائب حاشد  اضطرا  للعدالة  الجناة  تسليم 
يقم  لم  اليوم  وحتى   , النواب  مجلس  امام  لاعتصام 
حاشد  دفع  الذي  االمر  الجناة  بتسليم  الداخلية  وزير 
وتعهد  حيث  المجلس  الــى  اليوم  صباح  الستجوابه 
ال  فترة  خــال  الجناة  بتسليم  الــنــواب  امــام  قحطان 
تتجاوز اسبوع وتحت ضغط من بعض اعضاء المجلس.
وقال النائب حاشد وكيل قضية الجرحى : إن  وزير 
بعد   , الجناة  لتسليم  اسبوع  مهلة  طلب  الداخلية 
ان عزم النائب حاشد على التعري امام داخل قاعة 
البرلمان , حتى يعري النواب ويكشف قبح المجلس 

على حد قولة .

الحراك   ، المهمشين  ، شباب  الوطني”  التحالف 
التهامي (.

)12( مقعد  االتفاق على تخصيص  تم  وقد  هذا 
من   )%50( نسبة  يمثل  وبما  الجنوبي  للحراك 
تقوم  أن  وعلى  التحضيرية  اللجنة  قوام  إجمالي 
اإلعداد  في  العملي  بالشروع  التحضيرية  اللجنة 
اللجان  أعــضــاء  أســمــاء  عــن  لــإعــان  والتحضير 

التحضيرية بالمحافظات خال هذا األسبوع.
رٍد  في  عقان  الثورة طال  شباب  تكتل  ممثل 
على سؤال مراسل موقع “يمني برس “عن ما يميز 
إن  قال:  حلها  تم  التي  سابقاتها  عن  اللجنة  هذه 
هذه اللجنة تم إعادة تشكيلها لتمثل كل األطراف 
لم  أطــرف  وهناك  واحــد،  بعضو  ُيمثل  وكل طرف 
هذه  في  تمثيلها  تم  المنحلة،  اللجنة  في  تمثل 
اللجنة مثل الحراك الجنوبي والمهمشين وجبهة 
إنقاذ الثورة وغيرها وأنه لم يغب عن هذه اللجنة 
إال ممثل التجمع اليمني لإصاح، وأن مقعدهم 
تعدد  في  هو  الفرق  وأن  يحضروا،  أن  إلــى  شاغر 
المهام وتعدد التمثيل لكل المكونات الشبابية ، 
كما أكد أن منطلق عمل اللجنة هو منطلق ثوري 

متطلع للتغيير.
شباب  تكتل  ممثل  الشامي  الله  د.عبد  وأدان 
العدالة والبناء تصرفات حزب اإلصاح في إنزال 
ممثلين للمحافظات باسم المكونات الثورية في 
اختيار  ودون  السابقة،  اللجنة  عمل  إلغاء  ضل 
بــدوره  والتي  المكونات  هــذه  موافقة  أو  علم  أو 
احتيال  عملية  الصمود  شباب  ممثل  اعتبرها 
ومغالطات كبرى ، والذي ترتب عليه صرف مبالغ 
مالية تقدر 50 مليون باسم اللجنة المنحلة ، كما 
اللجنة  ستقوم  اللجنة  هذه  إعــان  بعد  أنه  أكد 
اإلعــداد  على  العمل  فــي  بــالــشــروع  التحضيرية 
اللجان  أعــضــاء  أســمــاء  عــن  لــإعــان  والتحضير 

التحضيرية بالمحافظات خال هذا األسبوع.

الناشطين  مــن  الــعــديــد  تجمع  الــســيــاق  نــفــس  وفـــي 
والمتضامنين مع الجرحى الى امام البرلمان للتعبير عن 
استيائهم من المجلس وطريقة تعامله مع قضية الجرحى 
واسقاط   , المجلس  اغــاق  نفسة  الوقت  في  مهددين   ,

شرعية التي وصفها الثوار بالمفقودة والغير حقيقية .

تتمات * تتمات * تتمات * تتمات

بعض  رشحتها  التي  األســمــاء  بعض  صدمتني 
القوى السياسية لتمثيلها في فريق قضية صعدة, 
محاور  قــادة  بتعيين  أشبه  األسماء  تلك  فتعيين 

للحرب السابعة.
زمــاء  مــن  الكثير  جــاءنــي  األســمــاء  إعـــان  بعد 
الحوار ومن مختلف المكونات متسائلين : كيف 
الشخصيات؟  تلك  مــع  التعامل  مــن  ستتمكنون 
االختيارات,  تلك  من  استغرابهم  الغالبية  وأبــدى 
سيفشل  صعدة  فريق  أن  متأكدين  بل  متوقعين 
في التوصل إلى أي مقررات, فتلك األسماء كانت 

مفاجئة القوائم بامتياز.
للنظام  التقليدية  القوى  مراكز  أن  باعتقادي 
الحوثيين   " الــلــه  أنــصــار  دفــع  فــي  فشلها  وبــعــد 
المشاكل  بعض  افتعال  عبر  الــحــوار  لــمــغــادرة   "

إلى  أدت  والــتــي  التغيير  ساحة  فــي  شبابهم  مــع 
محاولة  ثــم  ومــن  الحمزي  عبدالغني  استشهاد 
في  ممثليهم  أحــد  راس  أبــو  عبدالواحد  اغتيال 
الحوار والذي أدى إلى استشهاد ثاثة من مرافقيه 
األجهزة  أعين  ــام  أم ميدانية  إعـــدام  عملية  فــي 
األمنية المكلفة بحمايتهم, فإن تلك القوى لجأت 
األسماء  ببعض  صعدة  فريق  تفخيخ  عملية  إلــى 
المغلقة,  الرياضية  الصالة  مؤتمر  في  المشاركة 
مع  الرتباطاتها  ونتيجة  األســمــاء  تلك  أن  لعلمها 
السعودية ومصالحها في استمرار التوتر في صعدة 
صيغة  أي  إفشال  إلى  ستسعى  فإنها  جاورها  وما 
لحل تلك القضية, لتستمر حنفية الدعم السعودي 
وتجارة الحرب والساح في السيان إلى جيوبهم.

لقد تلقى ممثلو أنصار الله وعوداً من تلك القوى 
السياسية بأنهم لن يرشحوا لفريق صعدة أسماء قد 
تسبب توتر داخل الفريق المكلف أساساً بمعالجة 
بست  النظام  قام  الذي  بالطرف  الخاصة  القضية 
قضية  لمعالجة  مخصصاً  ولــيــس  ضـــده,  حـــروب 
الحل  كــان  وإن  الــحــروب  تلك  في  النظام  شركاء 
اعتبار  على  بالطبع  سيشملهم  للقضية  النهائي 
أنهم مغرر بهم أو أطراف دفع بها النظام وورطها 

في الحرب بحيلة أو بأخرى.
تــلــك الــقــوى الــســيــاســيــة عــلــى تلك  إن إصــــرار 
البداية,  منذ  صعدة  فريق  إفشال  معناه  األسماء 
من  فارغاً  سيكون  بمجمله  الحوار  فــإن  وبالتالي 

ذلك  تــرافــق  مــا  إذا  خصوصاً  الحقيقي,  مضمونه 
في  مهمة  أطــراف  تغييب  أو  غياب  استمرار  مع 
الحراك الجنوبي, و معنى ذلك أن الحوار سيكون 
الطرف  إليهم  مضافاً  الوفاق  حكومة  شركاء  بين 
توسيع  أمل  على  هادي  للرئيس  الموالي  الجنوبي 

قاعدة النظام قليًا.
لُب  هما  صعده  وقضية  الجنوبية  القضية  أن 
الحوار الوطني, ومحاولة االلتفاف على القضيتين 
سيؤدي  مسميات  أي  وتحت  كانت  صيغة  بــأي 
إفراغه من مضامينه,  أو  الحوار  إلى فشل  بالتالي 
لشرعنة  مــتــحــاصــصــيــن  ــيــن  ب حــــــواراً  ــكــون  وســي
محاصصتهم, ولن يكون له تأثير على الواقع سواء 

في شمال الشمال أو في الجنوب.
ومناشدة  تحذير  صرخة  نطلق  فإننا  هنا  ومــن 
رغبة  لديهم  إذا كانت  مواقفهم  لمراجعة  للجميع 
معنى  وليس  الوطني,  الحوار  إنجاح  في  حقيقية 
أو  أحــد  تسمية  عــدم  إلــى  ندعوهم  أننا  اعتراضنا 
لهم سموا  نقول  لكننا  الحوثيون,  يريد  من  تسمية 
لمواجهة  والمنطق  العقل  حجة  يملكون  أشخاصاً 
ممثلي أنصار الله في الفريق, وليس أشخاصاً ترتبط 
في  الــحــروب  باستمرار  وثيقاً  ارتــبــاطــاً  مصالحهم 
صعدة أو كانوا قادة محاور فيها إلى جانب النظام, 
إلــى حل  الــوصــول  هــو  الفريق  إنــشــاء  مــن  فالغرض 

للقضية وليس التمهيد لحرب سابعة ال قدر الله.

سبيل  في  القرآنية  الــمــرأة 

ذكرى أسبوع الشهيد

علي البخيتي

فريق صعدة يمهد لحرب سابعة

الطرف الذي ارتكب تلك الجريمة معروف .

ينتمي  الذي  التغيير  ساحة  شهيد  يدفن  أن  قبل  و 
لشباب الصمود التابعة ألنصار الله جاءت حادثة أبشع 
من سابقتها وهي محاولة اغتيال االستاذ عبد الواحد 
انصار  قائمة  الوطني عن  الحوار  ابو رأس عضو مؤتمر 
الله ووكيل محافظة الجوف وأحد أبناء الجوف ، وذلك 
بالعاصمة صنعاء والتي راح ضحيتها  النصر  في جولة 

ثاثة شهداء من مرافقيه وعدد آخر من الجرحى.

ومكونات  وأحزاب  وسياسيون  محللون  كان  و 
سياسية في بيانات ادانت الحادث قد اعتبروا هذا 
الحادث محاولة لدفع انصار الله الى اتخاذ موقف 
الحوار  مع  تفاعله  مستوى  من  يغير  ان  شأنه  من 
وربما انسحابه منه ، وهو مالم يقع فيه انصار الله 
فيه  أكدوا  صحفي  مؤتمر  عقد  الى  بادروا  الذين 

بقاءهم في الحوار وبنفس الفاعلية .

و في الوقت الذي لم يكن نبأ الحادث قد وصل الى 
مسامع الكثيرين اعلنت اللجنة األمنية والعسكرية 
في صنعاء عن اسم وهوية منفذ االغتيال ، والذي 
يدعى " شوال بريش " من محافظة الجوف ، وكانت 
انتشارها في  اللجنة األمنية والعسكرية قد كثفت 
األمر   ، بساعات  الحادث  عقب  العاصمة  شوارع 
الذي أثار تساؤالت الكثيرين عن مصير القرار الذي 
أجواء  لتأمين  جندي  الف   60 يقارب  ما  خصص 

الحوار الوطني ومدى تنفيذه ومصداقيته .

السرعة القياسية كما يصفها الكثيرون في التحقيق 
بأنها  قراءتها  تمت  العملية  منفذ  هوية  وإعان 
وتمرير  الحادث  على  لالتفاف  مكشوفة  محاولة 
من  أن  غير   ، للملف  مستعجل  واغاق  الحدث 
يتأمل في تفاصيل المشهد الذي حصل على مقربة 
في  استثنائي  العسكرية وغياب  النقاط  احدى  من 
ذلك اليوم لانتشار األمني الذي حضر بعد الحادث 
التحقيق  نتيجة  اعان  سرعة  ثم  ومن   ، طبعا 
واختيار شخص من محافظة الجوف تحديدا ليكون 
بالتنفيذ ، سيحد نفسه أمام كم هائل من  المتهم 

التفسيرات واالحتماالت والتأويات.

اسمه  اعان  بعد  الذي كان   " بريش  شوال   " اختيار 
الفيس  في  صفحته  على  متواجدا  للعملية  كمنفذ 
محافظة  من  ان كونه  أهمها  له دالالت كثيرة   ، بوك 
الجوف وصاحب مواقف سابقة ضد انصار الله هناك 
، يعد كافيا ليتم صناعة انطباع بأن الحادث ال يعدو 
المواقع  بعض  ما حاولت  قبلي وهو  ثأر  كونه مشكلة 
ان  السلطة  داخل  القوى  لبعض  التابعة  اإلخبارية 
تروج له وربما نجحت في تكريسه بعد اعان اللجنة 

العسكرية واألمنية عن نتيجة التحقيق القياسي .

و في ما يشبه السلسلة المنظمة من العمليات فوجئ 
شارع الستين بانفجار هز الكثير من األحياء المجاورة 
في  مزروعة  ناسفة كانت  عبوة  انها  ذلك  بعد  ليتبين 
اي  عنه  ينتج  لم  صعدة  محافظة  اعيان  احد  سيارة 
صاحبها  بانتظار  السيارة  كانت  حيث  بشرية  خسائر 

عند بوابة مطعم الشيباني في شارع الستين .

تنل  لم  حيث  الغموض  طي  تزال  ال  الحادثة  هذه 

من  تصريح  اي  اعان  يتم  ولم  االهتمام  من  الكثير 
الحادث  فيما يخص  العسكرية واألمنية  اللجنة  قبل 
قوات  عليها  تسيطر  التي  المنطقة  في  حدث  الذي 
اللواء علي محسن األحمر وفي مكان قريب من مقر 
قيادة الفرقة األولى مدرع ، غير انها تركت الكثير من 
والسياسي  اإلعامي  الوسط  في  االستفهام  عامات 
الذي لم يكن امامه اال ان يلزم الصمت رغم حضور 

الكثير من االحتماالت العارية من الدليل .

 " الشيخ  ان  مطلعة  مصادر  تقول  وكما  انه  غير 
المتفجرة ورئيس  السيارة  " صاحب  سلمان عوفان 
مشائخ  وأحد  بصعدة  العام  الشعبي  المؤتمر  فرع 
في  كبير  دور  له  وكان  الحدودية  منبه  منطقة 
الحدود  على  السعودية  االنتهاكات  مقاومة 
الشمالية مع اليمن ، وبصرف النظر عن صحة ذلك 
العام يحيل  الشعبي  المؤتمر  فإن كونه رئيس فرع 
لإيقاع  مخططا  ثمة  بأن  قوي  احتمال  إلى  القارئ 
المؤتمرية في صعدة  القبائل  وبين  الله  انصار  بين 
يتم  بحيث  عوفان،  تصفية  تمت  لو  فيما  والجوف 
الترويج النطباع بأن تصفية عوفان جاءت ردا على 
خلط  ذلك  من  والهدف  رأس.  أبو  تصفية  محاولة 

األوراق واثارة الشكوك وتعكير اجواء الحوار ايضا .

عبدالله  الدكتور  وتعرض  إال  يومان  يمض  لم  و 
لألراضي  العامة  الهيئة  رئيس  الفضلي  سالم  عبيد 
اغتيال  لمحاولة  العمراني  والتخطيط  والمساحة 
واصابته  السائق  استشهاد  الى  أدت  فاشلة  أخرى 

بجروح اضطرته للسفر خارج اليمن لعاجها.

الحادث المريب الذي جاء بالقرب من منزل الرئيس 
هادي ووزارة الخارجية وفي المربع األشد كثافة أمنية 
مسؤول  مصدر  أفاد  كما  جاء   ، صنعاء  العاصمة  في 
والتخطيط  والمساحة  لألراضي  العامة  الهيئة  في 
اعترضوا  المسلحين  أن  "األولى"  لصحيفة  العمراني 
سيارة الفضلي أثناء مروره تحت نفق جسر عصر عند 
على  الرصاص  من  وابًا  وأطلقوا  الثانية ظهراً  الساعة 
أن  مضيفا  برصاص،  سيارته  وسائق  وأصابوه  سيارة 
الفضلي أصيب برصاص في ساقيه، مشيراً إلى أن احد 

المسلحين كان يلبس زياً عسكرياً.

نشرت  التي  والتحليات  اآلراء  عن  النظر  بصرف  و 
اغتيال  وراء محاولة  السر  أن  ترى  والتي  هنا وهناك 
األراضي  نهب  قضية  ملفات  هو  الفضلي  الدكتور 
قد  التي  النافذة  والشخصيات  ملكيتها  واسرار 
تتضرر من هذه الملفات ، إال أن حدوث حادث بهذا 
منطقة  في  والدقة  والخفة  البساطة  من  المستوى 
مربع  اشد  من  سهولة  بكل  السيارة  وهروب  أمنية 
امني كثافة في العاصمة يثير الريبة والشك في تورط 

قوى نافذة داخل النظام في هذه الجريمة.

تفاصيل  عن  لألولى  تحدث  الذي  المصدر  أن  كما 
الحادث أشار في حديثه إلى " أن رئيس الهيئة العامة 
لألراضي والمساحة عبدالله الفضلي تعرض العتداءات 
من  نيابي  عضو  اقتحم  أسبوعين  قبل  آخرها  كثيرة, 
شبوه تحفظ المصدر على اسمة منزل الفضلي يطالبه 
تعد  عدن  مدينة  في  أرضية  بتحويل  توجيه  بإصدار 
ضمن المخطط العام للمدينة موقفاً عاماً للسيارات ل 

ملكية العضو النيابي، كما حاول العضو بالضغط بالقوة 
لألراضي،  العامة  الهيئة  من  توجيهات  على  الحصول 

كما قام باقتحام مكتب رئيس الهيئة بالساح."

شيخ  اختيار  تم  لماذا  تساؤل  يلوح  ايضا  هنا  و 
االغتيال  محاولة  تهمة  الصاق  ليتم  جنوبي  ونافذ 
ايضا  الفضلي  الدكتور  يكون  الذي  الوقت  في   ، به 
وجود  حقيقة  مدى  وما  الجنوب..؟  على  يحسب 
االعتداء  حادثة  وبين  االغتيال  حادثة  بين  عاقة 
على مكتب رئيس الهيئة العامة لألراضي واقتحام 
الذي  البرلماني  او  الجنوبي  النافذ  قبل  من  منزله 
مدفوعا  كان  االخير  ان  أم  ..؟  شبوة  الى  ينتمي 
بطريقة او بأخرى ضمن خطة اغتيال الفضلي ليتم 
توجيه الشكوك نحوه ، وبالتالي تكريس قناعة لدى 
المتابعين والرأي العام بأن اغتيال الفضلي ليست 
أكثر من قضية جنائية بينه وبين نافذين بخصوص 
قضايا أراضي ، بحيث يكون النائب الجنوبي الذي 
اقتحم منزله ومكتبه مرارا هو المرشح األول داخل 
النظر  لصرف  المتابعين  وشريحة  المتلقي  ذهنية 
عن البحث في حقيقة ما وراء الحادث والنوايا التي 

تخطط وتنفذ هذه األعمال اإلجرامية .؟

المتتالية  السلسلة  هذه  كل  قراءة  من  مناص  ال 
قراءتنا  سياق  في  والمربكة  العنيفة  الحوادث  من 
الناتجة  والتجاذبات  الحوار  ويوميات  لمجريات 

عنه سواء ما ومعلن منها أو ما هو وراء الكواليس .

و لعل من السهل على اي قارئ او متابع ان يقول 
ليس  المتتابعة  العمليات  تلك  من كل  الغرض  أن 
الحوار  اروقة  داخل  الوضع  تفجير  محاولة  سوى 
المشاركة  القوى  واستفزاز  الوضع  وارباك  وخارجه 
الشكوك  واثارة  األوراق  وخلط  بعض  ضد  وتأليبها 
وقطع خيوط الثقة األمر الذي كان يمكن ان يؤدي 

الى افشال الحوار قبل أن يبدأ.

و مع ان بإمكاننا القول ان تلك الحلقات األولى من 
في  بالفشل  باءت  الوطني  الحوار  اغتيال  مسلسل 
تحقيق الغرض المطلوب منها وهو خلط األوراق على 
طاولة الحوار وفرض حوار بآليات أخرى وأجندات 
يرمي  ما  تحقق  أخرى  وقوائم  أخرى  وقوى  أخرى 
الغبية  الممارسات  هذه  وراء  يقفون  اللذين  اليه 
القادمة  األشهر  بأن  نجزم  ان  نستطيع  ال  اننا  إال   ،
ستكون هادئة ومستقرة ولن تشهد محاوالت أكثر 
دقة واحترافا من التي شهدناها خال األيام األولى 

النطاق مؤتمر الحوار الوطني بصنعاء.

يوم  نفس  في  وتحديدا  الحوار  مؤتمر  انطاق  منذ 
أكثر من  قبل  أي  2013م  مارس   18 الموافق  انطاقه 
متشابهة  مريبة  احداث  ظهرت  ماضية  ايام  عشرة 
تحاول  أطراف  أو  طرف  ثمة  بأن  أوحت  ومتجانسة 

اشعال الوضع او تعكيره على األقل.

فقبل ان ترفع جلسة تدشين الحوار التي عقدت بدار 

المشاركين  وحضور  هادي  الرئيس  برئاسة  الرئاسة 
في الحوار وشخصيات محلية واجنبية قتلت قوات 
األولى مدرع شابا وجرحت آخرين في ساحة  الفرقة 
امام  وقعت  التي  الحادثة  تلك   ، بصنعاء  التغيير 
عدسة الكاميرا وامام اعين الناس لم تكن بالغموض 
ان  غير   ، تحدث  لم  أنها  لو  كما  تمر  يجعلها  الذي 

علي جاحز

مسلسل اغتيال الحوار .. هل سيتوقف سيناريو اإلفشال بعد فشل حلقاته األولى 



تستقبل التوعية الثورية مشاركاتكم 

واقرتاحاتكم على الربيد اإللكرتوني:

abjad2011@gmail.com  
جرحى الثورة األمل واأللم جملة ال تكاد تذكر إال ويتبادر معها الى 

أذهان األحرار تلك المواقف  المخزية التي تعاملت وتتعامل بها 

الحي  الرصاص  قابلوا  الذين  الجرحى  هؤالء  مع  المبادرة  حكومة 

يملكون  ما  أغلى  ،قدموا  البيضاء  وقلوبهم   العارية  بصدورهم 

ورسموا بقطرات دمائهم الزكية أحام شعب ومستقبل أمة بأسرها 

وجني  ثورتهم  لسرقة  الظامية  المتآمرة  التقليدية  القوى  لتأتي 

ثمارها بالحصول على المناصب والمكاسب ، وكأن الشباب الثوري 

عامة والجرحى خاصة سلم  صعدوا عليه فلما أعتلوا ووصلوا الى 

اللغات  الكلمات بمختلف مفردات  ، فكل  السطح رموا به جانباً 

تظل عاجزة عن وصف تعامل سرق الثورة مع جرحاها فما حدث 

ويحدث ال يكاد يصدقه العقل وال يقره شرع وال عرف .

عن  وإضراب  القضاء  ودهاليز  المحاكم  قاعات  في  ثورة  جرحى 

العناء   األلم  ويلتحفون  يفترشون  تواليا   الثالث  الطعام  وللشهر 

أو  أكفهم  على  حاملين  الوزراء  لمجلس  المجاورة  الساحة  في 

بقاياها  مطلب الحصول على الدواء ومن تلك الساحة التي ضاق 

ما  وعظيم  اليهم  يلتفت  ولم  فيها  األمد  بهم  وطال  الحال  بهم 

قدموه أحد وانتقلوا مع من جرح وهو متضامنا معهم مع النائب 

حاشد  جريح الجرحى والذي ارادت قتله القوى الظامية  التي 

اعتلت الكراسي بفضل دماء الشهداء والجرحى،   الجرحى انتقلوا 

اصوات  تصل  ان  وعسى  لعل  البرلمان  بوابة  امام  يومية  بوقفات 

اناتهم الى اسماع من اسموا بنواب الشعب وحالهم يظهر عجزهم 

مع  الجرحى  استمر   ، زمائهم  احد  عرض  عن  حتى  الدفاع  عن 

النائب حاشد  امام البوابة فلم يلتف اليهم احد فأضطروا الى ربط 

انفسهم بالساسل وتشكيل حاجزا بشريا امام بوابة البرلمان لمنع 

تسلل  القاعة  داخل  الى  األخرى  البوابة  من  ولكن  أعضائه  دخول 

االعضاء تهربا من قضية الجرحى  .

أخط  للجرحى  األبية  الصدور  على  وضعت  التي  الساسل  فإلى 

احرفي قائًا :  أخطاتي المكان فمكانك الحقيقي بديا عن ربطات  

الثورة والدماء  الكراسي وباعوا  الذين تربعوا  الثورة  العنق  لسرق 

اما الجرحى فلن يستحقون سوى األوسمة والنياشين شكراً وعرفاناً 

على عظيم ما قدموه لليمن أرضاً وانسانا .

فهم عنوان ثورة وقدوة في التحدي واإلباء 

فـــــ للثوة االستمرار وللشهداء الخلود    وللجرحى الشفاء العاجل.

وللصوص الثورة الخزي والعار يتوارثونه جيا بعد جيل 

السعودية  قررت  الذين  اليمنيين  المغتربين  آالف  قصة  في  يؤلم  ما 
في  آخر  شيء  أي  من  أكثر  يؤلم  ما  ومهينة،  وحشية  بصورة  ترحيلهم 
اليمن،  إلى  ترحيلهم  بعد  الضحايا،  هؤالء  أن  أصًا  المؤلمة  قصتهم 

سيظلون مغتربين في السعودية.
لن يجدوا يمناً يعيشون فيه، ألن اليمن غير موجود في اليمن بقدر ما توجد 
السعودية فيه. اليمن عبارة عن صحراء سياسية سعودية تحكمها جالية من 
الذين  التاريخيين  األنذال  الكبرى، جالية من  للشقيقة  التاريخيين  العماء 

حولوا اليمن إلى سراب في صحراء من السعودية.
المأساة في قصتنا نحن اليمنيين أننا با يمن، وأننا كلنا مغتربون في 
بلد  من  المرحلين  اليمنيين  أقوله ألخوتنا  ما  أجد  ال  لذا  السعودية. 
غربتهم الثاني، المملكة السعودية سوى: أهًا بكم يا أعزائي في بلد 

غربتكم األول، الجمهورية السعودية! 

أنشأت  التي  العسكرية  اللجنة  تكفلت 
االتفاقية  في  البنود  أحد  بموجب 
بالقيام  الخليجية  بالمبادرة  الشهيرة 
الخاصة  التنفيذية  اإلجراءات  من  بعدد 
سببها  التي  األمنية  التوترات  بإنها 
المسلح  والصراع  العسكري  االنقسام 
أثناء الثورة السلمية في 2011م في مناطق 
اليمنية  العاصمة  من  كل  في  وأحياء 
أبين  ومحافظتي   تعز  ومحافظة  صنعاء 
عسكرية  معارك  شهدت  التي  والبيضاء 
اللجنة  إلى  وأضيفت  القاعدة  مع 
الجيش  هيكلة  إعادة  مهمة  العسكرية 
واألمن كما أنيط للجنة في اآلونة األخيرة 
وضع خطة أمنية مشددة لحماية الحوار 
الرغم  وعلى  حاليا  يجري  الذي  الوطني 
من مرور أكثر من عام على تشكيلها إال 
أن إنجازاتها حتى اآلن ال تبدو على الوجه 

انهيار  من  الباد  تشهده  فما  المطلوب 
أمني غير مسبوق يشير إلى أن ما أكدته 
نجاحات  أنها  على  العسكرية   اللجنة 
كانت  وإن  فهي   . أوهام  مجرد  محققة 
األولى   األسابيع  خال  استطاعت  قد 
في  المقررة  لإجراءات  تنفيذها  لبداية 
والتي  األولى  للمرحلة  أعمالها  جدول 
إلى  الصراع  أطراف  بإجبار  تقضي  كانت 
إال  بوقفها  النار  إطاق  بوقف  االلتزام 
أنها  حتى هذه اللحظة لم تستطيع إجبار 
من  و  المباني  إخاء  على   المسلحين 
بينها مباني حكومية  يتمركزون بها منذ 
عامين وهذا يعني أن وقف إطاق النار 
من  استئنافه  ويمكن  استراحة  مجرد 
حيث  األطراف  تلك  شاءت  متى  جديد 
الذين  األحمر  صادق  مسلحو  يزال  ال 
الذي دار  المسلح  النزاع  كانوا طرفا في 

في  حي الحصبة بأمانة العاصمة بينهم 
كان  الذي  الجمهوري   الحرس  أفراد  و 
إلغاءه  يتم  أن  قبل  صالح  لنجل  تابعا  
لهيكلة  التابعة  الرئاسية  القرارات  وفق 
الجيش األخيرة  وقوات األمن  المركزي 
شقيقه   نجل  أيضا  هي  تتبع  التي كانت 
تعيش خارج  األسر  تزال عشرات  كما ال 
النزاع   منازلها بسبب خوفهم من تجدد 
نظرا لتردد المسلحين على تلك المباني 
عدد  تزال  ال  المقابل  وفي   ، ونهارا  ليا 
لمسلحين  مسرحا  تعز  في  اإلحياء  من 
قبليين من أطراف مختلفة  ينشب بينها 
اشتباكات متقطعة كما ال تزال الحواجز 
أماكن  في  موجودة  والمتراس  الترابية 
ذلك  إلى  يضاف  اإلحياء  تلك  من  كثيرة 
مسلحون  ينفذها  التي  التقاطعات  أن  
بين  تربط  التي  العامة  الطرقات  على 
بين  الواجهة  إلى  تعود   المحافظات 
التقطعات  تلك  أكثر  واألخرى  الفينة 
تكاد  صنعاء  مأرب  طريق  تشهدها  
في  أيضا  هي  كما  يومية  شبه  تكون  
خالها  يجري  الجنوبية  المحافظات 
الشحن  ناقات  وتوقيف  اختطاف 
باإلضافة  والغاز  النفط  وقاطرات  الكبيرة 
إلى سيارات لمواطنين يتم إجبارهم على 
تركها عنوة  لتلك العصابات التي تفاوض 
لقاء  مالية كبيرة  مبالغ  النهاية على  في 
الدولة  أن  جدا  والمقلق  إليهم   إعادتها 
تلك  لمساومة  أيضا  هي  تضطر  نفسها 
إنهاءها   أجل  من  المسلحة  العصابات 
والسماح  والغاز  النفط  ناقات  احتجاز 
بعبورها لتفادي حصول أزمة في الوقود 

العسكرية  واللجنة  الدولة  أن  يعني  ما 
في حكومة  ووزيرين  يرأسها هادي  التي 
حتى  تزال  ما  والداخلية  الدفاع  الوفاق 
اللحظة ترضخ  في نهاية المطاف لشروط 
بعدم   الباد  ينذر  ما  وهو  المسلحين، 
إلى  العودة  تزال  وفما   2011 الـ  تتجاوز 
وهو  قوسين  قاب  الخانقة  األزمة  تلك 
العسكرية   اللجنة  تصورته  لما  خافا 
على  الباد  أقدام  وضعت  قد  أنها  من 
أعتاب مرحلة جديدة وهذا أيضا بخاف 
بين  تنشب  التي  والنزاعات  الحروب 
الباد  من  كثيرة  أنحاء  في  القبائل 
دون  القتلى  من  أعداد  خالها  ويسقط 
أن يكون للجانب الرسمي أي  تدخل كما 
تحدث  كانت  أو  معنية   غير  كانت  لو 
جانب  والى  سيطرتها  نطاق  خارج  تلك 
تلك اإلخفاقات فشلت اللجنة في حماية 
انعقاده   من  أيام  فبعد  الوطني  الحوار 
وأودت  اغتيال  لمحاولة  تعرض عضوين 
فشلت  كما  مرافقيهم  من  ثاثة  بحياة 
في إلزام مشائخ قبليين بوضع أسلحتهم 
ما  وهو  العاصمة  إلى  بها  ومنع دخولهم 
حيث  السابق  في  اللجنة  أقرته  كانت 
الساح  حمل  تراخيص  سحب  أقرت 
سوى لبعض الشخصيات الكبيرة وهو ما 
الذي  الوحيد  االنجاز  أن  يبقى  يتم،   لم 
هو  انجازاتها  ملف   في  تسجيله  يمكن 
النارية  الدرجات  سواقي  على  تغلبها 
البحث  عن  التوقف  على  أجبروا  التي 
عن مصادر قوت أبنائهم والبقاء مكتوفي 
الكريم  العيش  متطلبات  تجاه  األيدي  

ألسرهم .

ما الذي أذل أمتنا وأهانها ؟ 
أمتنا  واقع شعوب  اإلسامية,  أمتنا  واقع  يتأمل  إن من 
ألن  هيأها  وما  أهانها  وما  أذلها  ما  أكثر  فإن  اإلسامية 
ومستسلمة  لهم  وخاضعة  األعداء  هيمنة  تحت  تكون 
التأثير  هذا  أثر  عامل  وأهم  وأكثر  أغلب  إلرادتهم, 
على  تبعث  التي  الخوف  حالة  الخوف,  حالة  فعًا  هو 
االستسام, وتبعث على اليأس وعلى القنوط من رحمة 
الله, والقنوط من نصر الله, واليأس من أن يتدخل الله 
في  العامة  الحالة  وهذه  المستضعفين,  عباده  لصالح 

مجتمعنا اإلسامي.

التثقف  خال  ومن  اإلسامية  مجتمعاتنا  بإمكان  إن 
اإليمانية,  التربية  خال  ومن  الكريم,  القرآن  بثقافة 
بإمكانها أن تصبح أمة ال تخاف إال الله, أمة تعتبر القتل 
وتعتبر  الشهادة كرامة,  وتعتبر  شهادة,  الله  سبيل  في 

عظيماً  وأجراً  وفضًا  الله عزًة وخيراً  الشهادة في سبيل 
يغيبون  األعداء؛ ولهذا  ما يخشاه  وشرفاً كبيراً, هذا هو 
عبر  أو  اإلعام  وسائل  في  سواًء   - اإلسامية  أمتنا  عن 
المدارس أو عبر الجامعات أو عبر الخطاب الديني في 
كبير؛  بشكل  الجانب  هذا  يغيبون   - وغيرها  المساجد 
أمة  النحو,  هذا  على  تكون  أن  ألمتنا  يريدون  ال  ألنهم 
تكسر  الخوف,  حالة  قيود  المؤامرة,  هذه  قيود  تحطم 
أغال الخوف الذي يكبلها ويجعلها مستسلمة وخانعة 

وخاضعة.

المناسبة  هذه  مثل  في   - األعزاء  اإلخوة  أيها   - فنحن 
نستغل هذه الفرصة لنذكر أنفسنا, نذكر أمتنا من حولنا 
إلى  العصر  هذا  في  أمتنا  بحاجة  الثقافة,  هذه  بأهمية 
هذه الثقافة, ثقافة الجهاد واالستشهاد, وأن تكون النظرة 
إلى الشهادة في سبيل الله هي النظرة الحقيقة, النظرة 
شيء  هناك  يبقى  ال  وبذلك  الكريم,  القرآن  قدمها  التي 

للهيمنة  العدو وسيلة  بيد  يبقى هناك  األمة, ال  يخيف 
على المجتمع, للهيمنة على الناس, إلذالل الناس؛ ألنه 
فقد وسيلة من أهم وسائل السيطرة والتحكم وهي ساح 

التخويف.

بالشهادة  ويرغب  الله,  سبيل  في  الشهادة  يحب  الذي 
في سبيل الله, والشهادة في سبيل الله بالنسبة له أمنية 
يتمنى أن تكون هي عاقبته, وأن تكون هي ختام حياته, 
األعداء,  جبروت  وسائل  من  يخيفه  أن  يمكن  شيء  أي 
من وسائل الخوف, هل يبقى بأيديهم شيء يخيفونه به؟ 

كا. 

حالة  الخوف,  حالة  الحالة,  هذه  أمتنا  تجاوزت  وإذا 
كل  األعداء,  محاوالت  كل  أمامها  وفشلت  الرعب, 
وتخلق  الحالة,  هذه  تزرع  التي  األساليب  الوسائل, كل 
هذه الحالة فإن أمتنا ستتحرر حتماً من هيمنة األعداء.

األحمر  محسن  علي  أن  مطلعة  مصادر  أفادتنا 
أرسل رسالة عاجلة إلى المملكة العربية السعودية 
القانون  أفضل كي يمرر  تدابير  باتخاذ  لهم  ناصحا 
المقيمين في  اليمنيين  المواطنين  التعسفي على 
المملكة ، ومن تلك التدابير أن يتم تطبيق القانون 
بشكل تدريجي دون ضجيج إعامي وعلى مراحل 
المناسب  الوقت  اتخاذ  إلى  إضافة   ، مختلفة 
في  اآلن  المرحلة  أن  معتبرا  القانون  ذلك  لتنفيذ 
ظل انعقاد مؤتمر الحوار الوطني تخدم الحوثيين 
والحزبية  المدنية  القوى  من  معهم  والمتحالفين 
السعودية  العربية  المملكة  على  للتحريض 
وستمنح هذه القوى ثقة الشعب وهذا خطأ يجب 
متدرج  أسلوب  في  والنظر  تفاديه  المملكة  على 

وتوقيت زمني مناسب لتنفيذ تلك العقوبات .

تعامل إعام على محسن األحمر يتجه ذات االتجاه 
هذه  يتناول  من  على  مباشر  بشكل  حرض  حيث 
القضية إضافة إلى ما جرى في الحدود قبل أسابيع 
من مواجهات ما زالت مستمرة بعد احتال جبل 
وخرج   ، السعودي  الحدود  حرس  قبل  من  )فـّذه( 
السفير السعودي عن صمته ليقول ال مشاكل في 
تأشيرات اليمنيين للدخول إلى المملكة متجاها 
القضية األساس وهي قضية المغتربين في المملكة 
امتصاص  المملكة  لمحاولة  واضحة  إشارة  في   ،
التعسفية  القرارات  تجاه  اليمني  الشعب  غضب 

بحق المغتربين اليمنيين ..

فشــلت فــي حمايــة الحــوار وإخــالء األحيــاء مــن المســلحين ورضخت 

لشــروط المتقطعيــن وتغلبــت علــى ســائقي الدراجــات النارية 

محسن  ينصح المملكة  بترحيل المغتربين بهدوء 

اللجنة العسكرية

جــرحــى الـــثـــورة  وخطأ 

السالسل 

كلنا مغتربون في السعودية يا أعزائي!

مالطف الموجاني

نبيل سبيع

من أقوال السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بمناسبة أسبوع الشهيد 


