
نفطية  شركة  يدير  يمني  مسؤول  أعلن 
اليوم األربعاء اكتشاف أربعة حقول نفطية 

جديدة في اليمن. 
لشركة  التنفيذي  الــعــام  المدير  وقــال 
كليب  علي  محمد  أحمد  المهندس  صافر 
»تم اكتشاف عدة حقول صغيرة وهي: حقل 
صلوب  حقل  نقم،  غــرب  حقل  سبأ،  وادي 

وحقل جبل برط غرب«. 

الثورة  أجرته صحيفة  في حوار  وأضاف 
الحكومية »ما يزال هناك برنامج استكشافي 
معد يشمل االستكشاف في صخور األساس 
القطاع  من  الغربية  المنطقة  في  وكذلك 

بتنفيذه  ــشــركــة  ال ــقــوم  وســت
األمنية  الـــظـــروف  تــوفــر  عــنــد 

لـــذلـــك ولـــديـــنـــا تــرتــيــبــات 
األمنية  الــجــهــات  مــع 

الحوار  مؤتمر  رئاسة  هئية  الــى  رسالة  في 
على  يؤكد  صعدة  قضية  عمل  فريق  الوطني 
أقرتها  التي  التهيئة  إجــراءات  استكمال  ضرورة 
اللجنة الفنية لإلعداد للحوار الوطني الشامل، 

والمتمثلة في النقاط العشرين
واعتبر الفريق ان االسراع في تنفيذ النقاط 
للجنوب  االعــتــذار  مقدمتها  وفــي  العشرين 
وصـــعـــدة ســيــســهــم بــشــكــل فــعــال فـــي انــجــاح 

كثير  ويــزيــل  الشامل  الوطني  الــحــوار  اعــمــال 
ويكسب  الــوطــنــي  الصعيد  على  الــعــوائــق  مــن 
يشعر  التي  الشعبية  والثقة  المصداقية  الحوار 
بقية  مع  صعدة  قضية  فريق  عمل  اعضاء  بها 

الــفــرق  بتأثير  زمــائــهــم فــي ســائــر 
والمشهد  الحوار  على  حالياً  غيابها 

السياسي القائم في اليمن
نص الرسالة: 
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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 

المحاصصة نظام  بإسقاط  يطالبون  وشباب  االستبدادي،  النظام  عقلية  بقاء  على  مؤشر  بالساحات  الضيق 

فريق عمل قضية صعدة..

تعويض السكان المجاورون للساحة، وتشكيل لجنة انتخابات جديدة أهم المطالب
في مسيرة "حكومة انقاذ وطني لكل الشعب اليمني"

بينمـــا االعتـــداءات علـــى الكهربـــاء وأنابيـــب النفـــط مســـتمرة اكتشـــافات 
اعتبر ان تنفيذ النقاط العشرين سيسهم بشكل فعال جديـــدة لحقـــول نفطيـــة فـــي اليمـــن

في إنجاح مؤتمر الحوار ويكسبه مصداقية وثقة شعبية

مؤتمر  أمام  شبابية   احتجاجية   وقفة 
الحوار تطالب بإيقاف نهب المال العام

هي األولى  من حيث المكان

 عــدد مــن شــبــاب الــثــورة فــي ساحة 

الماضي  الثاثاء  صباح  بصنعاء  التغيير 

حديقة  صــوب  اتجهت  ثــوريــة  مسيرة 

جلسات  انعقاد  مقر  من  بالقرب  برلين 

بإيقاف  للمطالبة  وذلك  الوطني  الحوار 

والمحاصصة  العام  المال  نهب  عملية 

عمليات  وإيــقــاف  العامة  الوظيفة  فــي 

الرسمية  المؤسسات  تنخر  التي  الفساد 

الفاسدين  جميع  نسقط  نازلين  )نازلين 

تحت  مدنية(  دولــة  نشتي  حرية  حرية 

هذا الشعار خرج عدد من شباب الثورة 

ساحة  من  الماضي  الثاثاء  مسيرة  في 

التغيير باتجاه مقر مؤتمر الحوار الوطني 

النهب  عملية  بإيقاف  للمطالبة  وذلــك 

للمال العام والمحاصصة للوظيفة العامة 

للمعايير  الــتــوظــيــف  عملية  وإخــضــاع 

الكفاءات والنزاهة. 

فيه  أشـــار  للوقفة  الختامي  الــبــيــان 

شباب الثورة الى أنهم مازالوا مستمرون 

االهــداف. كما  تحقيق  حتى  الثورة  في 

طالبوا خال الوقفة المتحاورون بحماية 

اليمن من االنزالق في متاهات وحروب 

وتقاسم مصالحي اناني وبغيض.

زيد  الشهيد  مؤسسة  إدارة  أعتبرت 
معرض  إدارة  ــه  ب قــامــت  مــا  مصلح  عــلــي 
الجناح  إغــاق  من  بتعز  الــدولــي  الكتاب 
الخاص بالمؤسسة خطوة همجية ال تحترم 
عند  منها  نزوالً  والحريات  الحقوق  أبسط 
طالبت  وتكفيرية  وهابية  عناصر  رغــبــة 

بإغاق جناح المؤسسة دون أي مبرر. 

الــعــامــة  اإلدارة  قـــدمـــت  ـــد  وقـ ـــذا  هـ
بيان  مصلح  علي  زيــد  الشهيد  لمؤسسة 

إدانة وإستنكار وهذا نصة: 
أبسط  تــحــتــرم  ال  همجية  خــطــوة  فــي 
الحقوق والحريات قامت إدارة معرض تعز 
الدولي للكتاب وتقنية المعلومات بإغاق 
مصلح  علي  زيــد  الشهيد  مؤسسة  جناح 

رغبة  عند  نزوال  والفني  اإلعامي  لإلنتاج 
بإغاق  طالبت  وتكفيرية  وهابية  عناصر 

جناح المؤسسة دون أي مبرر. 
كما جاءت هذه الخطوة التعسفية بعد 
المؤسسة  في  العاملون  تلقاها  تهديدات 
خلفية  على  واإلحـــراق  والتصفية  بالقتل 
المشاركة في المعرض من قبل تلك القوى 

التكفيرية. 
لما  اإلجرامية  الممارسات  هذه  وتأتي 

عجزت تلك القوى التكفيرية عن مواجهة 
التي  النيرة  القرآنية  الثقافة 
اإلنسانية  الفطرة  مع  تنسجم 

اإلنسان  وجــدان  وتخاطب 
ــدم  ــ ــق ــ ــم وت ــ ــل ــســ ــمــ ــ ال

عصر  خرجت  حاشد  ــوري  ث مشهد  فــي   

ساحة  من  حاشدة  مسيرة  الماضية  الجمعة 

حكومة  بتشكل  تــطــالــب  بصنعاء  التغيير 

المحاصصة  حكومة  واســقــاط  وطني  إنــقــاذ 

والمقاسمة، المسيرة التي انطلقت من جولة 

الشهداء ومرت بالعديد من الشوارع لتصل 
إلى امام منزل الرئيس هادي. 

تخليهم  عدم  على  أكــدوا  الثورة  شباب 
حتى  االعتصامات  ورفع  الثورة  ساحات  عن 
عن  وعــبــروا  الــثــورة كاملة،  أهـــداف  تحقيق 

الساحات حتى تحقيق  لرفع  الكامل  رفضهم 
أهداف الثورة " 

بتشكيل  تطالب  لفتات  رفعت  المسيرة 
ابناء  من كل  فيها  تظم  وطني  إنقاذ  حكومة 
الشعب اليمني وإسقاط حكومة المحاصصة 

والمقاسمة بين طرفي النظام. 

بيان المسيرة الذي تلي امام منزل 
بضرورة  طالب  هــادي  الرئيس 

ــة الـــوفـــاق  ــوم إســـقـــاط حــك
ــداع والـــنـــهـــب  ــ ــخــ ــ ــ 3وال

تتمات 

اإلدارة العامـــة لمؤسســـة الشـــهيد زيـــد علـــي مصلـــح تســـتنكر مـــا قامـــت بـــه ادارة معـــرض الكتـــاب بتعـــز 
مـــن إغـــاق للجنـــاح الخـــاص بهـــا نـــزوال عنـــد رغبـــة التكفيرييـــن

متابعات الرابط: محمد عبدالقدوس الشرعي
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زيد علي مصلح داخل معرض  الشهيد  إيقاف عمل مؤسسة 

الكتاب محاوله بائسة لطمس معالم الثقافة القرآنية
الطائفيين  طبيعة  هي  وهذه  والمتشددون  المتزمتون  هم  هكذا   

والعنصريين عبر التاريخ يخافون من الحقيقة ان تظهر او تنتشر فتكشف 

زيفهم وكذبهم وزور شعاراتهم وطروحاتهم وتوجهاتهم المخالفة لهدي 

القران الكريم والسنة الصحيحة لسيد االنبياء والمرسلين صلى الله عليه 

واله وسلم.

السعيد  مؤسسة  ان  تفيد  اخبارا  اليوم  سمعت  عندما  استغرب  لم 

من  مصلح  علي  زيد  الشهيد  جناح  استبعاد  قررت  تعز  في  الثقافية 

التيار  رغبة  عند  نزوال  االيام  تعز هذه  تحتضنه  الذي  الثقافي  المعرض 

بات كابوسا  الذي   ، اليمني  المجتمع  على  الدخيل  العنصري  الوهابي 

يؤرق مدينة الثورة والثقافة في اليمن تعز الحالمة ، حيث تظاهر عددا 

بإزالة جناح  السعيد  الوهابي مهددين مؤسسة  المذهب  من متشددي 

انصار الله من المعرض او شن اعمال عنف ضد القائمين على المعرض.

لقد رضخت مؤسسة السعيد لتهديدات الوهابيين االرهابية وأنزلت 

المعرض مما  الثقافي من  الفكري  وأزالت جناحهم  الله  انصار  شعارات 

يشكل حدثا عنصريا ومذهبيا وطائفيا هو االول من نوعه في مدينة تعز 

الحالمة عاصمة الثقافة اليمنية ، وهذا الحدث يكشف بجاء عدوانية 

من  المستمدة  االصيلة  االسامية  والثقافة  القراني  الفكر  على  الوهابية 

القران للسيد حسين بدر الدين الحوثي ومن سنة جده الحبيب  هدي 

المصطفى صلى الله عليه واله وسلم.

الوهابي  المذهب  ألتباع  والعدوانية  الهمجية  الطريقة  هذه  ان 

قدرتها  وعدم  الوهابية  افق  ضيق  عن  بجاء  تعبر  اليمن  في  السعودي 

التعايش مع االخرين وميلها نحو العنف والصدام مع االخرين با  على 

االبرياء  المسالمين  اليمنيين  لدماء  الوهابية  تعطش  سواء  مقنع  مبرر 

ووعاضهم  سعود  ال  من  الشيطان  قرن  نجد  في  اسيادهم  لرغبة  تلبية 

الوهابيين هناك.

ان الوهابيين في مدينة تعز مدينة الثورة يعتقدون انهم بهذا العدوان 

المسيرة  الفكر والثقافة والحرية يستطيعون اخماد جذوة  الصارخ على 

والحد  الحوثي  الدين  بدر  للسيد حسين  والهدى  الحق  وثقافة  القرآنية 

من انتشارها بين الناس المتعطشين لمعرفة الحق من الباطل ، فكانت 

النتيجة ان رد الله كيد الوهابيين في نحورهم بحيث زاد اقبال الناس 

على الثقافة القرآنية واالرتواء من هديها ومعينها الذي ال ينضب.

المذهبية  ونزعتهم  العدوانية  بتصرفاتهم  الوهابيين  ساعد  لقد 

المتشددة عملية انتشار المسيرة القرآنية النيرة من حيث ال يحتسبون 

وبسبب تصرفاتهم وسلوكهم العدواني تعاطف الناس مع انصار الله وزاد 

الفكر  معرفة  في  حبا  والفكرية  الثقافية  المواد  شراء  على  اقبالهم  من 

فجعلهم  غيرهم  عن  الله  انصار  تميز  التي  القرآنية  والثقافة  االسامي 

مميزين عن من سواهم من الطوائف والمذاهب االخرى وبهذا استفاد 

انصار الله من حماقات الوهابيين وتصرفاتهم الهمجية.

د. عبده البحش

سامية األغبري

علي  زيد  الشهيد  مؤسسة  إيقاف 
مصلح عن إكمال مشاركتها في معرض 
الكتاب بمحافظة تعز "عاصمة الثقافة 
اليمنية" يكشف بجاء من هي الجهة 
القانونية  غير  الوسائل  تستخدم  التي 
اآلخر  وجود  إلغاء  في  المشروعة  أو 
الثقافي والفكري كما أنها تفضح جوقة 
والحقوقيين  والسياسيين  المثقفين 
حول  ضجيجا  الدنيا  ملئوا  الذين 
العمل  الى  "الحوثيين"  تحول  ضرورة 
منهم  ظنا  الثقافي  والنشاط  السياسي 
والحروب  المسلحة  المواجهات  أن 
على  الله  أنصار  إصرار  سببها  السابقة 

فرض أفكارهم بالقوة ..

ما يجري في معرض الكتاب بتعز من 
زيد  الشهيد  مؤسسة  لجناح  إغاق 
هي  من  جميعا  لنا  يوضح  مصلح  علي 
الجهات التي تعمل على مصادرة أفكار 
والتهديد  بالقوة  اليمنيين  وقناعات 
بارتكاب أعمال قتل وعنف تستهدف 
حال  في  المعرض  على  القائمين 
واصلوا السماح ألنصار الله بالمشاركة 

الثقافية والفكرية

والكتاب  المثقفون  هم  أين  نعم 
من  والحقوقيون  والصحفيون 
الممارسات التي تقوم بها الجماعات 
الوهابية في تعز ؟ وهل هذه المحافظة 
ومن  التكفيرية  الجماعات  على  حكرا 

الفكر  حرية  أبناءها  على  المحظور 
مستقبل  سيكون  وكيف  ؟  والتعبير 
هذه  مثل  سادت  حال  في  الباد 
نسيج  في  وتوغلت  الظامية  الثقافة 

الحياة السياسية واالجتماعية؟

الذي  هو  من   : من جديد  نسأل  وهنا 
السلمي  النضال  امتحان  في  أخفق 
والعمل الثقافي أنصار الله "الحوثيين" 
المختلفة  وأجهزته  الحاكم  النظام  أم 
الوهابية  الجماعات  تستخدم  التي 
تجمع  المسمى  السياسي  وتعبيرها 
اليائسة  المحاوالت  في  اإلصاح 
والثقافة  الدينية  الهوية  لطمس 

القرآنية في اليمن ؟؟؟؟

غير أن خاصة تداعيات إغاق جناح 

في  مصلح  علي  زيد  الشهيد  مؤسسة 

في  يصب  لن  بتعز  الكتاب  معرض 

الفكر  صالح  في  إال  المطاف  نهاية 

الجماعات  تحاول  الذي  القرآني 

عن  حجبه  السعوأمريكية  التكفيرية 

ممنوع  كل  قاعدة  وعلى   .. الناس 

هذا  مثل  يكون  أن  نتوقع  مرغوب 

الجناح  قبل  من  األرعن  التصرف 

بتواطؤ  اإلصاح  تجمع  في  التكفيري 

نقطة  المحافظة  في  األمنية  الجهات 

انطاقة جديدة وقوية لفكر أنصار الله 

في تعز واليمن بشكل عام .....

وأزماته  وفشله  فساده  في  الغارق  البعض 
اليوم  التنتهي،  التي  وأطماعه  وأحقاده  وصراعاته 
واالقتتال،  بالفوضى  تعز  محافظة  إغراق  على  يعمل 
وافتعال الصراعات واألزمات - فقط إلفشال محافظ 
الفتنة  إشعال  يريد  هائل.،  احمد  شوقي  المحافظة 
بحجة  الفاسدين،  إقالة  عدم  بحجة  الناس  وإثارة 
فشل المحافظ، بينما أشهر الفاسدون والفاشلون، من 
الوزراء والمحافظين وأصحاب المناصب هم ينتمون 
يتغاضى  بل  ينظر  ال  هو  منه!  قريب  أو  البعض  لهذا 
إلى ماتكشفه الوثائق من كم هائل من الفساد، فساد 
مسئولي مابعد الثورة ومحسوبون عليها، إضافًة إلى 
سعيه إلفشال المحافظ يريد الهاء الناس عن فساده، 
وإخفاقاته وفضائح مسؤوليه، وفي ذات الوقت يعمل 
بخطى حثيثة للسيطرة والهيمنة على كل مؤسسات 
أن  تعز  أراد  منها خارج سيطرته!  ماتبقى  أو  الدولة، 
ومصنع  وكٌر  تصبح  أن  أرادها  وفشل!  بيده  تكون 
مركز  تصبح  أن  والتبعية،  والتخلف  الرجعية  للقوى 
للعلم  منارة  من  بدالً  اآلخر  ونبذ  واإلرهاب  للتكفير 
والثقافة والتحضر، وفشل! ألنه وببساطة تعز التقبل 
القبح، والن أبنائها األحرار يرفضون الوصاية وخصوصا 
وصاية وكاء السماء وعبيد المشائخ، وتجار الحروب 
يتحدث  وهو  البعض  هذا  اليخجل  والصراعات، 
في  للبقايا  بينما هم شركاء  نظام!  عن شوقي كبقايا 
الحكومة، ولديهم وزراء ومسئولين من هؤالء البقايا! 
ومحافظ هو من البقايا أيضاً وظل وكيًا لمحافظة منذ 
التسعينيات وحتى عين محافظ، هم اليتحدثون عن 
فشل هؤالء، عن فسادهم وأشياء أخرى! بقايا نظام ؟! 
والدمار  القتل  النظام  بينما هو شارك هذا  مضحك، 
من  بنى  واإلقصاء!  والتكفير،  والنهب،  والصراع، 
شراكته تلك ومن تسوله للخارج دولة داخل الدولة! 

للرجل  فرصة  يتركوا  لم  الخجل!  من  قليل  فقط 
ليعمل شيء لتعز، منذ تعيينه وهم يعملون بكل ما 
ليفشلوه،  وكره  وحقد  وإعامية  مالية  قوة  من  أوتوا 
واسطوانتهم  للمدينة!  فعل  ماذا  يسألون  واليوم 
المشروخة حتى أنها أصبحت نكتة سامجة، المحافظ 
عميل إليران! واألقبح الترويج أن منتجات شركاتهم 
عقولهم  أن  وحقيقة  الفشل،  هستيريا  إنها  ملوثة! 
من  لكل  والكراهية  بالحقد  الملوثة  هي  وقلوبهم 
اليدور في فلكهم، لمن اليسبح بحمدهم، ولم يتغن 
بثورية رموزهم، رموز التخلف والتسول والعمالة من 

بعض مشائخهم القبلية والدينية، وتجار الحروب. 

ومن  غيركم،  تحاسبوا  أن  قبل  أنفسكم  حاسبوا 
والنهب،  القتل  في  شريك  ومحافظه  فاسد  وزيره 
دين  تجار  أو  فاسدين  أو  متسولين  إما  ومسئوليه 
األقل  على  اآلخرين.  محاسبة  له  اليحق  وحروب 
شوقي لم يكن شريكا في القتل والنهب، لم يتصرف 
اشتراكية  لقيادات  منازل  ينهب  لم  عصابة،  كزعيم 
جنوبية، لم ينهب أراٍض بالمليارات في الجنوب، لم 
يتاجر بالجرحى والشهداء، لم يدعي انه ثورياً، لم تبن 
ثروة هائل سعيد من التسول للشقيقة ودول أخرى، 
ثروتهم  هائل وشركائه  الحاج  بنى  إقطاعي،  يكن  ولم 
من عرق جبينهم، وكل منطقة في اليمن تشهد على 
عطاء المجموعة - ليس دفاعا عن شوقي، لكنه الرجل 
لألموال  يحتاج  ال  رجل  تعز،  يعشق  الذي  المدني 
قبيلة،  خلفه  التقف  رجل  ويفسد،  ويسرق  لينهب 
وال ينتزع ماليس له بقوة الساح، خلفه كل أبناء تعز 
الذي يريدون لها أن تعود إلى مكانتها، ساحه علمه 
ومدنيته، المضحك إن البعض من المطبلين وحملة 
وتطبيلهم  تصفيقهم  ثمن  يقبضون  من  المباخر، 
من أسيادهم  يقولون إن من يدافع عن محافظ تعز 
األخر  الوجه  أنهم  نقل  الم  الثمن!  وقبض  مرتزق  هو 
في  ووسائله  قبحه  في  عنه  اليختلفون  صالح  لنظام 
وجهان  هما  نعم  وخصومه،  معارضيه  على  الهجوم 
هم،  عبيد كما  اآلخرين  أن  يعتقدون  واحدة،  لعملة 
تباع  ضمائرهم  تشترى كما  والمواقف  الضمائر  وأن 
ومرتزقة!  مثلهم خونة  الناس  إن  يعتقدون  وتشترى، 
ماكاً،  ليس  وشوقي  طبعه،  بعين  غيره  يرى  وكل 
ولديهم كمجموعة ورجال أعمال أخطاء كثيرة، لكنهم 
عن  الحديث  مستفُزُ  شياطين كغيرهم!  ليسوا  أيضا 
منتجات ملوثة، عن فشل محافظ بينما األكثر فساداً 
وفشًا محافظيهم وزرائهم، بناء المدارس والمعاهد 
من  ليست  الطرقات  ورصف  والمستشفيات 
المسئولية  لكنها  الدولة،  مسئولية  هي  مسؤوليتهم 
األخاقية أجبرتهم، فهل امتلك غيرهم هذه األخاق 
؟! فاترمي بيوت اآلخرين وبيتك من زجاج، التنتقد 
فساد اآلخرين وأنت غارق في وحل فسادك! ويكفي 
أنهم بمعظم مدن وقرى اليمن بنوا  بيت هائل فخراً 
والمعاهد،  والمساجد  والمدارس  المستشفيات 
البعض،  هؤالء  فعل  فماذا  الطرقات،  ورصفوا  وشقوا 
لهذا  اإلقطاعية  المشيخية  رموزهم  فعلت  ماذا 

الوطن ؟ ماذا فعلت فقط حتى لقراهم ؟ غير التجهيل 
عالجوه  للعاج  محتاج  مريض  كم  واالستعباد! 
اسيادهم ورموزهم على نفقتهم في الداخل والخارج 
والمستشفيات  والمعاهد  المدارس  من  بنوا  كم  ؟ 
هل  ؟  الحكومية  المؤسسات  بأسعار  أو  المجانية 
سعيد  هائل  مجموعات  فعلت  الطرقات كما  رصفوا 
؟! تعز تريد دولة، وجيل متعلم، أما اآلخرين يريدون 
ويظل  عليه  السيطرة  يستطيعون  حتى  جاهل،  جيل 
عبدا لهم، استثمروا كل شيء، اليعملون خيرا ألحد، 
والتعليم،  الصحة  الدين،  استثمار،  لديهم  شيء  كل 
وجامعاتهم  ومستشفياتهم  مدارسهم  إلى  انظر 
بثمن،  لديهم  شيء  كل  خيالية،  أسعار  الخاصة 
الناس،  ومشاعر  العبادة  دور  شيء،  كل  يستثمرون 
الثورة،  استثمروا  معاناتهم،  آالمهم،  حقوقهم.. 
والشهداء والجرحى! لم يقدموا شيء لهذا الوطن مع 

شريكهم "صالح" غير الخراب والدمار

ضد  هي  فقط  المحافظ  ضد  ليست  الحملة 
اقتصاد، ومدينة وأبناء تعز، يريدونها أن تغرق بالدم 
هؤالء  على  إذن  والمذهبية  والعصبية  وبالتخلف، 
الـ"بعض"الذين تاجروا بإسم الله كثيرا والزالوا، واليوم 
معاً  والثورة  الدين  بإسم  ويتاجرون  الناس  يبتزون 
يعلمون  فالناس  الحمقاء،  تصرفاتهم  من  يخجلوا  أن 
مايدور في مدينتهم، يعلمون من يتآمر عليها، على 
الحالمة التي ماعرفت العنف وال هذا الصراع، عليهم 
الذي  مكانها  إلى  وصراعاتهم  أحقادهم  يعيدوا  أن 
يدعوا  اال  عليهم  تعز،  غير  مكانها  جيدا،  يعرفونه 
الغيرة من مدنيتها وتعايش أبنائها يحرقهم، الن النار 
فتعز  ستحرقهم  المدينة  في  إشعالها  يريدون  التي 
عليهم  مؤامراتهم،  من  حقدهم..  من  منهم..  أكبر 
أن يرحلوا قبل أن يغادروها مكرهين - والمهم عليهم 

محاسبة أنفسهم أوال بدال من محاسبة غيرهم، 

الوجوه الحقيقية قد كشفت منذ وقت مبكر لم 
والجشع  القبح  هذا  كل  إلخفاء  تكفي  األقنعة  تعد 
بطوالت  وإدعاء  وكذب  مزايدات  كفى  والطمع، 
المحافظ  اتركوا  وشانها،  المحافظة  اتركوا  ونزاهة، 
يبنها كما يريد أبنائها ال كما تريدون، تعز لن تسقط 
القوى  بيد  تكون  لن  والرجعية،  التخلف  قوى  بيد 
قندهار،  تكون  لن  لها،  وكر  تكون  لن  الظامية، 
المليشيات  لترحل  مدني.  رجل  بيد  إال  تكون  لن 

والعصابات المسلحة، ليرحل الحقد عنها. 

عقولكم الملوثة

حميد رزق

  يخافون من الحق أن ينتشر  

الـــزنـــدانـــي 

والعودة إلى 

الــســاحــات

المأزق  على  اليمن  في  المؤشرات  تتوالى 
الذي تعيشه أجنحة تجمع اإلصاح المذهبية 
منشورات  تتولى  وفيما  والقبلية  والعسكرية 
الشيخ  خرج  هادي  مهاجمة  المنحلة  الفرقة 
الى  للعودة  الثورة  شباب  داعيا  الزنداني 
عن  الحديث  من  قليلة  ايام  بعد  الساحات 

نجاح الثورة واكتمال اهدافها 

كما كان متوقعا حاول علي محسن األحمر 
المماطلة في تنفيذ مقررات خروجه من الفرقة 
الغربية  الشمالية  والمنطقة  مدرع  األولى 
وبعد أن تيقن بتخلي اإلمريكان عن الكثير من 
خدماته قام بتهريب الكثير من أسلحة الجيش 

في  ومذهبية  قبلية  مليشيات  الى  اليمني 
عدد من المحافظات بحسب ما ذكرت بعض 

الصحف العربية 

تعيشه  الذي  والمأزق  الشديد  االنزعاج 
االيجابية  األجواء  بعد  صالح  علي  نظام  بقايا 
في  يتجلي  الوطني  الحوار  مؤتمر  انتجها  التي 
الهجوم الذي تشنه بعض المنشورات التابعة 
وهو  هادي   الرئيس  األحمر ضد  لعلي محسن 
ثورة  حامي  محاوالت  يعكس  الذي  الهجوم 
النهب والفيد في إخافة هادي وايصال رسائل 
مشفرة مفادها أنه ما يزال يمتلك القدرة على 
خلط األوراق وتهديد سلطات الرئيس االنتقالي   

مراقبون يرون في الهجوم على هادي دليل 
ضعف واعتراف بالهزيمة بعد أن وجد الجنرال 
األمريكي  االهتمام  دائرة  خارج  نفسه  العجوز 
الشيخ  قيام  الرواية  هذه  يعزز  وما  والسعودي 
اإلصاح  شباب  بدعوة  الزنداني  المجيد  عبد 
للعودة الى ساحات االعتصام وهو األمر الذي 
ما كان له أن يتم لو لم يلق الترحيب والتفهم 
جديدة  ضغط  كأداة  محسن  علي  قبل  من 
البتزاز  الرئيس والسفارات األجنبية وهو األمر 
الذي يعكس مدى التخبط الذي تعيشه األذرع  
لحزب  التابعة  والقبلية  والعسكرية  المذهبية 
االصاح التي رحبت مبكرا بالمبادرة الخليجية 

وطالبت الشعب اليمني االلتزام بها  

ساحات  الى  للعودة  الزنداني  دعوة   

تغيير  حول  تسريبات  مع  تتزامن  االعتصام 

وزاري يمس حصة حميد األحمر في الحكومة 

باسندوة ما يعني  برئيسها محمد سالم  ممثا 

ايام قليلة انتصار  أن اإلصاح الذي اعلن قبل 

الساحات  في  البقاء  مبررات  وانعدام  الثورة 

َنَقَضْت  ليناقض نفسه من جديد   َكالَِّتي  عاد 

ٍة أَْنَكاثًا  ... َغْزلََها ِمْن َبْعِد ُقوَّ
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تتمات   تتمات   تتمات   تتمات   تتمات   تتمات   تتمات   تتمات 

تعويض السكان

مؤسسة الشهيد زيد..

بينما االعتداءات..

فريق قضية صعدة..
تضم  وطني  انقاذ  حكومة  وتشكيل  والتزييف 
الشعب  واحــتــيــاجــات  مطالب  تلبي  الجميع 

بأكمله وال يكون فيها أياً من وجوه الفساد. 

تسمى  ما  جسدت  لقد  البيان:  في  وجــاء   
شعبها  تــجــاه  ــواء  األســ الـــدور  ــاق  ــوف ال حكومة 
ــكــزت تــلــك الــحــكــومــة على  ووطــنــهــا حــيــث ارت
التاريخية  القوى  بينية ضمت مراكز  تحالفات 
الشباب  ثورة  قامت  والتي  والمفسدة  الفاسدة 

السلمية ضدها. 

الوطن  بتوزيع  الــوفــاق  حكومة  قامت  لقد 
كغنيمة دسمة على شقي الوفاق فنهبت ثروات 
وقامت  النظام  طرفي  على  ووزعتها  الشعب 
وكذلك  والغذائية  األساسية  السلع  اسعار  برفع 
تجويع  في  منها  إمعاناً  والبترول  الديزل  اسعار 
العيش  بلقمة  تشغله  حــتــى  الــشــعــب  ــار  ــق واف
وصرف النظر عن حقوقه المنهوبة او الدفاع عن 
االمريكي  الطيران  عبر  المنتهكة  اليمن  سيادة 
االختاالت  عبر  الفوضى  وصنعت  والسعودي 
الوظيفة  عــلــى  ووســطــت  المتعمدة  األمــنــيــة 
أمام  بالوقوف  الحكومة  تلك  وقامت  العامة، 
إرادة الشعب اليمني المتطلع للتغيير والتفت 
ممارسة  في  تمعن  اليوم  هي  وهــا  ثورته  على 
السجل  تثبيت  خــال  من  واالحتيال  الــخــداع 
التاريخية  هوايتها  لتمارس  القديم  االنتخابي 
في الدجل والتزوير.. اضافه الى محاولة تعويم 
الثورة  عليها  قامت  التي  واالهـــداف  المبادئ 
لسرقة آمال وتطلعات الشعب اليمني من جديد 
ونحن شباب الثورة ومن ساحات الحرية واالباء 

نعلن مطالبنا من خال االتي: 

الوفاق  حكومة  إسقاط  بــضــرورة  نطالب   )1
والخداع والنهب والتزييف. 

2( تشكيل حكومة انقاذ وطني تضم الجميع 
وال  بأكمله  الشعب  واحتياجات  مطالب  تلبي 

لتحقيق ذلك«. 
وأشار إلى أن تناقص اإلنتاج في القطاعات 
النفطية يعتبر تناقصا طبيعياً فيما التناقص في 
قطاع 18 يعتبر مثاليا مقارنة ببعض القطاعات 

النفطية األخرى. 
وقال »الكثير ال يعلمون أن شركة صافر هي 
اليمن بنسبة  المنزلي في  للغاز  الرئيس  المنتج 
إضافية  بنسبة  أسابيع  للزيادة خال  قابل   %99
السوق  في  فائضاً  سيحقق  بما   %54 إلى  تصل 

المحلية«، حسب تعبيره. 
الطبيعي  للغاز  الوحيد  المنتج  هي  وصافر 
للغاز  اليمنية  للشركة  ُيسلم  والــذي  اليمن  في 
وتصديره  YLNGلتسييله  الـُـمــســال  الطبيعي 

بحسب اتفاقياتها مع الحكومة اليمنية. 
النفطي،  الجانب  في  الفساد  بشأن  وقــال 
»الفساد في قطاع النفط ال يستطيع أحٌد إنكاره، 
كان  وحوله  وسلوك،  كثقافة  ترسيخه  تم  فقد 

يحوم كثيٌر من الفاسدين«. 
مع  حالياً  تتعامل  صافر  شركة  أن  وأضــاف 
محاباة  دون  مهني  بأسلوب  الشركات  جميع 
ألحد، وقد أعدنا إنشاء لجنة فنية للمناقصات 
اإلدارة  مــن  تدخل  ودون  الصاحيات  كاملة 

التنفيذية كما كان الحال في الماضي. 
تحديات  اليمن  يــواجــه  متصل  ســيــاق  وفــي 
جسام تتمثل في االعتداءات المتكررة على أبراج 
بعد  النفط وال سيما  أنابيب  وتفجيرات  الكهرباء 
عليه  يعول  الذي  الوطني  الحوار  مؤتمر  انطاقة 
واالقتصادية  األمنية  األوضــاع  تحسين  اليمنيون 
وكل ما من شأنه ضمانة العيش الكريم للمواطن 
اليمني ولكن الواقع اثبت عكس ذلك فالتخريبات 
ال زالت جارية والحكومة تغط في نوم عميق فالي 

متى سيستمر الوضع؟؟؟؟ 
هذا وقد قام مسلحون مجهولون، باالعتداء 
على خطوط نقل الكهرباء بالكيلو 47 بآلــ شبوان، 
الغازية عن  ما تسبب في خروج محطة مأرب 
العمل، أمس الثاثاء، وانقطاع التيار الكهربائي 

عن العاصمة صنعاء وعدة مدن يمنية. 
اليمنية  الكهرباء  لـــوزارة  بيان  في  ذلــك،  جــاء 
األطــراف  وتتبادل  الثاثاء،  اليوم  صباح  أصدرته 
السياسية في اليمن االتهامات حول وقوف بعضها 
الكهرباء،  وأبـــراج  النفط  أنابيب  استهداف  وراء 
والتي تصاعدت بوتيرة عالية خال الفترة الحالية. 
تكرر  جــراء  فــادحــة،  خسائر  اليمن  وتتكبد 
تكاليف  إلى  إضافة  الكهربائي،  التيار  انقطاع 
ــار  ــإصـــاح آثـ ــرق الــهــنــدســيــة الــمــكــلــفــة بـ ــفـ الـ
العامة  الميزانية  تتحملها  والتي  االعــتــداءات 
الكهرباء  مؤسسة  خسائر  بلغت  حيث  للدولة، 
نقل  خطوط  على  االعــتــداءات  جــراء  اليمنية 
)الدوالر  ريال  مليار  نحو 33  الكهربائية  الطاقة 

األمريكي 215 رياال يمني(. 
ــر، عـــن الــمــؤســســة الــعــامــة  ــقــري ــار ت ــ وأشـ
تكبدتها  التي  الخسائر  أن  باليمن،  للكهرباء 
على  المستمرة  االعتداءات  جراء  المؤسسة 
تــجــاوزت  الكهربائية  الــطــاقــة  نــقــل  خــطــوط 
الغيار  قطع  تكاليف  تشمل  ريال  مليار  الـ33 
الوقت  في  المنقطعة،  والطاقة  واإلصاحات 
التي  االعــتــداءات  إجمالي  فيه  بلغت  الــذي 
مأرب،  الكهربائية  الطاقة  نقل  خطوط  طالت 

صنعاء 154 اعتداء منذ عام 2010م. 

في  صعدة  قضية  فريق  حــرص  من  انطاقا 
إنجاح  على  الــشــامــل  الــوطــنــي  ــحــوار  ال مؤتمر 
على  يوشك  والفريق  به، سيما  المنوطة  المهام 

االنتهاء من إعداد خطتيه العامة والتفصيلية. 
واستشعارا منه للمسؤولية الوطنية، أقر الفريق 
أقرتها  التي  التهيئة  إجــــراءات  استكمال  ضـــرورة 
الشامل،  الوطني  للحوار  لــإلعــداد  الفنية  اللجنة 
مرحلة  تبدأ  لكي  العشرين.  النقاط  في  والمتمثلة 
إيجابية  أجـــواء  فــي  التفصيلية  للخطة  التنفيذ 

وإجراءات ميسرة وداعمة إلنجاح هذا الحوار.  
نجاح  عــلــى  الــحــرص  منطلق  ــن  ومـ وانــنــا 
تنفيذ  على ضـــرورة  نــؤكــد  ــحــوار  ال مــخــرجــات 
اللجنة  قبل  من  مقرة  باعتبارها  ال20  النقاط 
وممثلي  السياسية  القوى  من  المشكلة  الفنية 
لرئيس  ورفعت  والمستقلين  المدني  المجتمع 
الجمهورية حينها. ونعتبر االسراع في تنفيذها 
وصــعــدة  لــلــجــنــوب  ــتـــذار  االعـ مقدمتها  وفـــي 
الحوار  اعمال  انجاح  في  فعال  بشكل  سيسهم 
على  العوائق  من  كثير  ويزيل  الشامل  الوطني 
المصداقية  الحوار  ويكسب  الوطني  الصعيد 
الزماء  بقية  مع  نشعر  التي  الشعبية  والثقة 
في سائر الفرق  بتأثير غيابها حالياً على الحوار 

والمشهد السياسي القائم في اليمن. 
إن المدخل الصحيح والطبيعي للتعامل مع قضية 

صعدة والجنوب الهادفة الى الحل يتطلب ضرورة : 
التي  العبثية  الست  الــحــروب  عن  االعــتــذار 
متجاوزاً  صعدة  محافظة  ابناء  ضد  النظام  شنها 
والدستور  والقانون  والمواطنة  االنسان  حقوق 
ضحيتها  ذهــب  والتي  مواطنيه  ضد  ــراف  واالعـ
واليتامى  الشهداء والجرحى  عشرات االالف من 
والــمــزارع  المدمرة  القرى  عن  ناهيك  ــل  واالرامـ
تلك  بشاعة  على  اليوم  حتى  الشاهدة  المحروقة 
تجارب  مسرح  صعدة  من  جعلت  التي  الحروب 

في  ــراع  اإلســ ــمــدمــرة.  وال الفتاكة  األســلــحــة  ألنـــواع 
السنوات  المفقودين خال  الكشف عن مصير كافة 
إعــادة  الظالمة.  الــحــروب  تلك  ذمــة  على  الماضية 
المسرحين من وظائفهم وتعويضهم والمفصولين من 
مستحقاتهم.  كامل  وصــرف  وظائفهم  الى  أعمالهم 
صرف التعويضات العادلة ألسر الشهداء والمتضررين 
جراء الحروب الست واعتبار من قضوا شهداء الوطن 
اسوة بغيرهم. احترام حرية التعبير والتنوع الفكري 
صعدة  فــي  المواطنين  لجميع  الــوطــنــي  والــتــراث 
وغيرها، ووقف حمات التحريض والتعبئة الطائفية، 
ضد  االقتصادي  الحصار  رفع  والتخوين.  والتشويه 
ودعم  والــوقــود  الديزل  من  بحصتها  ومدها  صعدة 
مشاريع  من  المحرومة  صعدة  تعويض  المزارعين. 
التنمية والخدمات االساسية، رفع القطاعات القبلية 
وتامين طريق صنعاء صعدة ووقف ممارسات اعمال 

العصابات ضد المارة والمسافرين. 
رد االعتبار للعلماء والرموز الدينية واالثار واعادة ترميمها

اعــادة إعمار ما دمرته الحرب في  االســراع في 
الدمار  طالها  التي  الشمالية  والمحافظات  صعدة 
ــال الـــحـــروب الــســت، ان مــا ســبــق يــعــبــر عن  خـ
والمحافظات  صعدة  ألبناء  وطمأنينة  سام  رسالة 
ــبــت الــجــديــة  ــث الــشــمــالــيــة والـــوطـــن عــمــومــاً وي
والتوجه  الماضي  اخطاء  معالجة  في  والمصداقية 
حق  ــرام  احــت على  الــقــائــم  التغيير  نحو  ــصــادق  ال
وكرامة وحياة المواطنين بناء على النظام والقانون 
انطاقاً  واالنصاف.  والعدل  المتساوية،  والمواطنة 

من قاعدة قبول الكل بالكل. 
ان  على  نؤكد  سبق  بما  نطالبكم  ونحن  ختاماً 
المتعلقه  المطالب  وتنفيذ  ال20  النقاط  تحقيق 
شعبي  اجــمــاع  محل  هــو  وصــعــدة  الجنوب  بقضية 
التي  الحوار  اجــواء  تفرضها  ملحة  وضــرورة  ووطني 
المناخات  الــحــوار  عــن  يغيب  وبغيابها  افتقدتها 

واالجواء المهيئة للنجاح. 
تحقيق  في  المسئولية  تتحملون  من  وانتم 
مسئوليتكم  بحكم  المشروعة  المطالبة  هــذه 

امام الله والشعب والتاريخ.

التي  المخاطر  الحلول الصحيحة في مواجهة 
بها  المتربص  عدوها  قبل  من  باألمة  تحيق 
العناصر  تلك  سعت  عندها  وإسرائيل  أمريكا 
الوهابية إلى التهديد والوعيد يساندها بعض 
األطراف في السلطة المحلية في محافظة تعز 

حتى أغلقت جناح المؤسسة. 
محافظة  في  وأدواتــه  النظام  استجابة  إن 
تعز وإدارة المعرض لضغوط القوى التكفيرية 
زيد  الشهيد  مؤسسة  جناح  إلغاق  الوهابية 
علي مصلح في معرض تعز الدولي خير دليل 
على أن التغيير المنشود لم يتحقق بعد وأن 
القمع  مارست  التي  المتسلطة  القوى  تلك 
والتسلط وكممت األفواه في الماضي ما زالت 

تحكم حتى اللحظة. 
الــمــؤســســة كــانــت ضمن  مــشــاركــة  إن 
المئات من دور النشر والمؤسسات األخرى 
وبــطــريــقــة رسمية  والــخــارجــيــة  الــداخــلــيــة 

يكون فيها أياً من وجوه الفساد. 

ــاء  3( نــطــالــب بــتــعــويــض ســكــان االحــي
االضرار  جراء  من  وذلك  بالساحة  المحيطة 
من  اعفائهم  الــى  اضافة  بهم  لحقت  التي 

فواتير الماء والكهرباء.. 

لجنة  تشكيل  ضــرورة  على  وبقوة  نؤكد   )4
انتخابات جديدة ونزيهة بعيداً عن المحاصصة 

بين طرفي النظام. 

االجنبية  التدخات  كل  بوقف  نطالب   )5
السفير  تــدخــات  وخــاصــة  اليمن  شــئــون  فــي 
االمــريــكــي الــســافــرة ونــحــمــل حــكــومــة الــوفــاق 

المسؤولية عن التفريط في سيادة البلد. 

و نعلن نحن شباب الثورة عدم تخلينا عن 
لدماء  ووفــاء  تكريما  والتغيير  الحرية  ساحات 
الثورة  اهــداف  تتحقق  وحتى  ــرار  االب الشهداء 
وسيادته  وكــرامــتــه  اليمن  لعزة  ضمانا  كاملة 

وحفاظا على مستقبل االجيال القادمة". 

اللوائح  لكافة  صريحة  مخالفة  وإغــاقــهــا 
الحقوق  ألبسط  مباشر  وتهديد  واألنظمة 

والحريات المكفولة للشعب اليمني. 
كل  المعرض  وإدارة  السلطة  نحمل  إننا 
على  المترتبة  والمعنوية  الــمــاديــة  النتائج 
مــن مضايقات  الــمــؤســســة  لــه  تــعــرضــت  مــا 

وتهديدات ومنعها من المشاركة. 
كما ندعوا كل األحرار والمنصفين أن يقفوا 
وقفة منصفة ضد هذه الممارسات اإلقصائية 
والغير مبررة والدخيلة على مجتمعنا اليمني 
كونها تصرفات ال تمت ألخاق وقيم الشعب 
الــيــمــنــي الــمــســلــم خــاصــة فــي مــحــافــظــة تعز 

محافظة الحرية والتغيير. 

في رؤيتهما لجذور قضية صعدة 

المؤتمر .. اعترف بالتضليل االعامي وتهميش الدولة لمحافظة صعدة وتجاهل الدور الخليجي ودور األجهزة األمنية ودور المشايخ والوجهاء الذين تحالفوا مع النظام ضد أبناء محافظة صعدة ولم يتطرق إلى استخدام الفتوى الدينية التي حضرت على الحروب وسفك الدماء   

االصاح.. اعترف بأن حروب النظام لصعدة كان ألغراض سياسية وبهدف التوريث وتجاهل دور قياداته العسكرية والقبلية والدينية في مساندة النظام أثناء العدوان على محافظة صعده وتهرب من االعتراف بالدور السعودي واألمريكي في الحروب الست ولم يحمل األجهزة األمنية أي مسئولية  

 الرشاد..  برر العدوان على المحافظة واعتبرها شرعية ومهد الطريق لعدوان جديد! 

المشاركة  والقوى  السياسية  األحزاب  قدمت 
حدة  على  كل  رؤيتها  الوطني  الحوار  مؤتمر  في 
الثانية من حيث  القضية  تعد  التي  لقضية صعدة 
كل  واقتصرت   ، الجنوبية  القضية  بعد  األهمية 
الرؤى المقدمة على مناقشة جذور القضية بهدف 
يفترض  لها  ومعالجات  حلول  وضع  إلى  الوصول 
الحروب  تبعات  كل  المعالجات  تلك  تشمل  أن 
القوى  وبعض  السابق  النظام  شنها  التي  الست 
اإلقليمية  على أبناء المحافظة وبعض المديريات 
وتسببت  والجوف  وحجة  عمران  محافظات  في 
الناس وتدمير  آالف  في قتل عشرات اآلالف من 
التجارية  المحات  آالف  على  القضاء  و  المنازل 
والمزارع  وإلحاق الضرر بممتلكات مئات اآلالف 
الحقوق  تناقش  أن  يفترض  كما  المواطنين،  من 
األحزاب  بعض  قدمته  ما  أن  إال  أبعادها  بمختلف 
السياسية  حتى اآلن  ال يزيد عن كونه يضفي غطاء 
شرعيا جديدا لتلك الحروب ويضيف فوق ذلك أنه 
يقدم أصحاب القضية على أنهم في أحسن األحوال 
طرفا مذنبا إن لم يكن هو المجرم الحقيقي  ليصبح  
النظام الذي شن العدوان هو الضحية وهو القضية 
، واألسئلة التي تطرح نفسها هنا هل فعا تريد هذه 
القوى أن تحل قضية صعده حا عادال كما تقتضي 
أدبيات الحوار الوطني الشامل الذي  دعي أنصار 
الله للمشاركة فيه  بصفتهم أصحاب قضية بكل ما 
الكلمة من معنى كقضية حقوقية وإنسانية  تعنيه 

وسياسية وفكرية  ؟!  

فما يفهم من الرؤى المقدمة من بعض األحزاب 
صعدة  لقضية   حلول  لوضع  السياسية كمقدمات 
مغايرا  يبد  بل  النطاق  هذا  في  استيعابه  يمكن  ال 

تماما، وهو ما سنقدمه في قراءة تقييمية شاملة: 

أوال ـ  رؤية المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 

متضمنة  صفحات  أربع  في  الرؤية  وجاءت 
رؤية  كاملة لما سمته جذور قضية صعده وأسبابها 
تستهدف  لجنة بحث  لنزول  مقترح  إلى  باإلضافة 

السلطة  دماج  في  والسلفيين  الحوثيين  جماعة 
األحزاب  القضية  مراحل  في  كانت  التي  المحلية 
من  وأعيان  مشائخ  المدني  المجتمع  ومنظمات 
كما  ومحايدين  ذاك  أو  الطرف  هذا  من  صعدة 
تستهدف المتضررين ، النازحين ومن يتم االتفاق 
عليه في فريق عمل صعدة غير ما سبق والمناطق 
منطقة  صعده  محافظة  تشمل  بحثها  يتم  التي 
في  التماس  مناطق  صعدة  محافظة  في  سفيان 
صنعاء  محافظة  في  حشيش  وبني  حجة  محافظة 
والهدف من النزول االستماع الى آراء المستهدفين 
حول جذور المشكلة وأسبابها ودوافعها . ما يعني 
فيها  ليحكم  الجاد  إلى   ستعاد  صعده  قضية  أن 
عبرها  التي  األسباب  عن  مفصا  شرحا  ويعطي 
ذلك   يعني  ماذا  وإال  والمعالجات  الحلول  ستأتي 
الحالية  رؤيته  في  قدم  نفسه  المؤتمر  أن  والدليل 
بأنه أعاد  المبررات نفسها التي كان يكررها النظام 
أثناء الحروب وقدمها هنا كجذور وأسباب لقضية 
)تعود  يقول  الرؤية  من  األول  السطر  ففي  صعده 
جذور وأسباب قضية صعده بين الحوثيين والسلطة 
باالمتناع  الحوثيين  قيام  إلى  وشيوعها   2004 عام 
عن دفع الضرائب والزكاة المشروعة واحتال بعض 
مراكز المديريات وطرد موظفي الدولة ونشر نقاط 
التفتيش في الطرق ورفع )الشعار والصرخة( فأدى 
ذلك إلى احتدام الخاف مع السلطة المحلية في 
المحافظة المعنية بتطبيق القانون وحماية النظام 
العام وحماية المواطنين من بعضهم البعض (  وهو 
أن كل  مع  الحروب  لتبرير  النظام  يقدمه  ما كان 
ذلك مجرد إدعاءات لم يثبت صحتها النظام نفسه 
والضرائب   الزكاة  دفع  عن  باالمتناع  يتعلق  فيما 
وما يتعلق برفع الشعار فأنه  يعتبر دليا هنا على 
عدم مشروعية الحروب ومصادرة النظام للحقوق 
ويضاف   ، والعنف  بالقمع  ومواجهتها  وللحريات  
الى ذلك أن الرؤية حددت الفترة الزمنية للقضية 
بعام 2004م ولم تذكر االعتقاالت والماحقات التي 
طالت كثيرا من الشباب وإدخالهم السجون والتي 

ابتدأت منذ عام 2001م حيث تم اعتقال ما يزيد 
واقتناء  الحوثيين  شعار  ترديد  بتهمة  اآلالف  على 
أن  مع  الحوثي   الدين  بدر  حسين  السيد  مازم 
وباإلضافة  قانونيا  وال  شرعيا  ال  جرما  يكن  لم  ذلك 
المكان  تحديد  الرؤية  حاولت  الوقت  تحديد  إلى 
تم  التي  والمناطق  صعدة  محافظة  في  وحصرها 
حدثت  التي  الحاالت  ستصنف  فكيف   ، تحديها 
قضية  إلعطاء  محاولة  وهذه  المربع  ذلك  خارج 
صعدة نطاقا جغرافيا محدودا   وهو هروبا مسبقا 
عن  خارجة  أخرى  استحقاقات  الحوثيين  إلعطاء 

تلك المحددة .  

بالحرب  البدء  في  الحوثيين  الرؤية  واتهمت 
على  المسلحة  االعتداءات  سمته  ما  طريق  عن 
الرغم  وتلقي دعم خارجي  على  المحلية   السلطة 
من عدم امتاكهم أدلة إلثبات ذلك فكيف يمكن 
األسباب  ضمن  وأضافوا  وأسبابا  جذورا  اعتبارها 
للقاء  إشارة  في  السياسية  األحزاب  بعض  موقف 
بعض  وأيضا  ذلك  يوضحوا  لم  أنهم  مع  المشترك 
القوى العسكرية وال أدري ما هي القوى العسكرية 
القوى  فكل  حينها  للدولة  خاضعة  تكن  لم  التي 
لكنهم   ، الحروب  في  شاركت  الكبرى  العسكرية 
أيضا اعترفوا بضعف حضور الدولة وتهميش بعض 
مارسته  التي  بالتضليل  اعترفوا  كما  المحافظات 
المحلية  واألهلية  الرسمية  اإلعامية  الوسائل 
واإلقليمية في المقابل تجاهلوا دور األجهزة األمنية 
التي هي الطرف األكثر تورطا في قضية صعده كما 
تجاهلوا الدور الخليجي الذي كان يدعم الحروب 
الحرب  منه  والذي  واضح  وعلني  رسمي  بشكل 
دور  تجاهلوا  كما  األمريكي  والتمويل  السعودية 
الخطاب الديني والتحريض المذهبي الذي قام به 
ممن  منهم  وكثير  معروفون  ودعاة  وخطباء  علماء 
يشارك اآلن في مؤتمر الحوار الوطني تجاهلوا أيضا 
مناطق  من  والوجهاء  الشائخ  به  قام  الذي  الدور 
الصراع ومن خارجها  ويتضح مما سبق أن الرؤية لم 
تقدم أي بند واحد يدين النظام أو يجرم الحروب 

وبالتالي كيف يمكن التكهن بأن المؤتمر وحلفاءه 
ومنصفة  معالجات حقيقية  إلى وضع  يسعون  هنا 
لقضية صعدة طالما لم يوردوا خطأ واحدا للنظام .

 ثانيا ـ   رؤية التجمع اليمني لإلصالح  وحزب الرشاد 

أيضا  تضمنت  أوراق   ثاث  في  جاءت  والتي 
رؤية لجذور قضية صعده واعترف خالها اإلصاح 
بأنه كان رافضا للحرب على صعدة وهذا يعني أن 
الحرب لم تكن شرعية وفق الرؤية وبالتالي فان كل 
الجذور الذي سنوردها هنا تعتبر أسبابا ال تستدعي 
يحدث   لم  ما  هذا  لكن  عدوان  بأي  النظام  قيام 
فكل ما ورد في رؤيته  اتهامات تبرر الحرب وتجعل 
من الحوثيين الطرف األكثر  جرما  فهوا برأ النظام 
مذهبية   بدوافع  الحروب  بتلك  القيام  من  أوال 
حيث تقول الرؤية على الرغم من محاوالت البعض  
فأن  القضية  هذه  على  المذهبي  الطابع  إضفاء 
التيارات  بين  التعدد  وجود  أثبت  اليمن  تاريخ 
واالتجاهات المختلفة فقد عاش اليمنيون في إطار 
والترفع  والتعايش  التسامح  من  جو  ظل  في  واحد 
لإلصاح  اليمني  التجمع  أن  إال   ، الخافات  عن 
مذهبي  بدافع  تكن  لم  الحرب  أن  اعتباره  بعد 
ذهب  بل  وصريح  واضح  بشكل  النظام  يتهم  لم 
بعدها إلى اتهام الحوثيين ففي الورقة الثانية وفي 
معرض حديثه عما سماها الرواسب السلبية لعهود 
اإلمامة  اعتبر في تورية واضحة أن الحوثيين هم 
مما  لإلمامة   السلبية  الموروثات  تلك  من  واحدة 
يعني  انهم ال يؤمنون بالنظام الجمهوري وبالتالي 
أكثر  يبرر  ولكي  ذلك   بسبب  النظام حاربهم  فإن 
في  الخمينية  الثورة  عن  الحديث  الى  انتقل  فقد 
إيران  وتصديرها للثورة إلى بعض شعوب المنطقة  
بالحرف  صالح  الله  عبد  علي  يردده  كان  ما  وهو 
الواحد لكسب التأييد والدعم الخليجي  ومن هنا 
أصبح الصراع في مفهوم التجمع اليمني لإلصاح 
حزب  وشعارات  اإليرانية  الشعارات  لوقف  صراعا 
الذي كان يتضح عن  اإليراني   النفوذ  الله  ووقف 
طريق السفريات المتكررة إلى تلك الدول من أجل 

هذه  أليست   ، اإليراني  المشروع  حمل  سماه  ما 
مجرد مبررات استخدمها نظام صالح  ويستخدمها 
إطار وضع حلول  تأتي في  اليوم في رؤية  اإلصاح 
لقضية صعده فهل يمكن استيعابها هنا على ذلك 
الطرفين  تقديم  هنا  اإلصاح  أراد  لقد  ؟!   النحو 
النظام والحوثيين  كأطراف مسببة  متجاوزا كثير 
من الحقائق الذي لم يذكرها ومنها  الدور الذي قام 
أعلن  الذي  األحمر  حسين  بن  لله  عبدا  الشيخ  به 
الخاضعة  القبائل  ودعا  للنظام  ومساندته  وقوفه 
له للمشاركة في الحرب على الحوثيين على الرغم 
من أن الشيخ عبدا لله ين حسين األحمر كان يمثل 
ولم  لإلصاح  اليمني  للتجمع  العليا  الهيئة  رئيس 
موقف  أيضا  ومنها  لذلك  إدانة  أي  اإلصاح  يقدم 
بجواز  وأفتوا  له  المنتمين  العلماء  من  اإلصاح  
العسكري  الحسم  بضرورة  بل  صعدة  في  الحرب 
وال يمكن لإلصاح أن يدعي أنه أدان تلك الفتوى، 
الورقة  في  اإلصاح  لخصها  التي  الجذور  ولعل 
النظام  الثالثة توضح بشكل واضح أن رؤيته تبرئ 
االتفاق  عدم  إلى   يشير  ما  وهو  الحوثيين  وتتهم 
وقريب  ومنصفة،  عادلة  معالجات  وضع  على 
الذي  الرشاد  حزب  موقف  اإلصاح  موقف  من 
الحديث عن  يمكن فهمها في سياق  رؤية ال  قدم 
مقترحات فريق عمل قضية صعدة فكل ما تتضمنه 
جديد  عدوان  لشن  تهيئة  هو  الرشاد  حزب  رؤية 

وليس لمعالجات الحروب السابقة .

الشعبي  المؤتمر  أن  يتضح  ما سبق  ومن خال 
االثنان  يتفق  لإلصاح    اليمني  والتجمع  العام 
على عدد من النقاط وهي نقاط يحاول اإلصاح و 
بها من مسؤوليتهم من  والخروج  التنصل  المؤتمر 
شن الحرب والجرائم التي ارتكبت على أبناء صعده 

في ست حروب ظالمة. 

اإليراني  و  الخارجي  الدعم  على  التركيز  منها 
بالتحديد  و اتفقا أيضا على اتهام الحوثيين بفرض 
فكرهم بقوة الساح و بسط سيطرتهم على صعده و 

السعي للتمدد الجغرافي بقوة الساح. 
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للديمقراطية  أبريل كيوم  لم يستمر 27 
انقضت عليه قوى  سوى بضعة أشهر حتى 
لحرب  تاريخ  مطلع  إلى  لتحوله  الحرب 
ظالمة سجلت كواحدة من الحروب العبثية 

التي لم تنته بمجرد أن صمتت المدافع. 

الهدف منها  يكن  لم  وألنها حرب عبثية 
الذي  واإللحاق  الضم  منهج  استحضار  سوى 
تأسس على القاعدة األيديولوجية التي ظلت 
ترى الجنوب فرعا يجب أن يعود إلى األصل. 

لقد أدى هذا المنهج إلى صياغة كارثة 
مع  بانسجام  باالنتصار  سمي  وما  الحرب 
مكسبا  الجنوب  في  رأت  التي  العقلية 
المشروع  ضرب  إلى  أدى  مما  عسكريا 
والحركة  الجنوب  أبناء  وعي  في  الوطني 

الوطنية اليمنية عموما. 

على  الخطيرة  تداعياته  لذلك  وكان 
تشكلت  التي  السياسية  الثقافية  البنية 
الصراع  خضم  في  طويلة  سنوات  طوال 
السياسي الذي خاضته الحركة الوطنية من 

أجل الهوية الوطنية اليمنية للجنوب. 

اليمن  دخل  البنية  هذه  وبتفكيك   
التفكيك  ومشاريع  الحروب  سديم  في 
النظام  وألن  واالجتماعي،  السياسي 
وطنيا  مشروعا  يملك  يكن  لم  السياسي 
من  ويحميها  الدولة  كيانية  على  يحافظ 
من  نفسه  حماية  إلى  لجأ  فقد  االنهيار 
الدولة  مؤسسات  تشكيل  إعادة  خال 
واختزالها  ضيقة  اجتماعية  قاعدة  على 
مع  موضوعيا  يتناقض  صغير  مشروع  في 
إلى  المنتسبة  القوى  من  الهائل  الحجم 
لخدمة  تسخرها  على  عمل  والتي  سلطته 

هذا المشروع العائلي الصغير.. 

أن  عليه  لمشروع كان  هذا  ولحماية 
الوطني  المشروع  على  المعركة  يعلن 
المجسد لوحدة حقيقية لها استحقاقاتها 
موضوعيا  نفسه  فوجد  الكبيرة  الوطنية 
يخوض معركة مع الوحدة لحماية نفسه 
وذلك بتكريس العوامل المعيقة النتشال 
التي  اإلخفاقات  مستنقع  من  الوحدة 
فشله  ضمنها  ومن  النظام  فيها  غرق 
الديمقراطية  الوطنية  الدولة  إقامة  في 
الحروب  وتشجيع  للوحدة  الحاملة 

والثقافات التفكيكية.. 

اليوم  هذا  في  الحرب  إعان  كان  لقد 
من  بد  وال  اليمن  بحق  تاريخية  خطئية 
معرض  في  بمسئولية  أمامها  الوقوف 

البحث عن جذور القضية الجنوبية.. 

الجذر  وستظل  الحرب  هذه  كانت 
القضية  هذه  إنتاج  إعادة  في  الرئيس 
والمكونات  بالهوية  المتعلقة  بمضامينها 
الجنوب  منها  تشكل  التي  السياسية 

الموحد بثورة 14 أكتوبر المجيدة. 

قـالوا

قـلنا
و

د. ياسين سعيد نعمان – من حائطه في الفيس بوك

عبدالحميد يحيى

• قالوا: طالما وأّن األمَر كما ذكرتم، وبأنّه 
إذا ما واجهتم أمريكا عسكريًّا، فسيكون هذا 
وستواجهكم  عليها،  اعــتــداًء  السلطة  بنظر 
أولئك  ألّن  حينها؛  أصــًا  اليمني  بالجيش  هي 
ــأن هــذا  ــ ــة.. وب قـــد دخـــلـــوا بــمــوافــقــٍة رســمــي
سيجعل من دماء اليمنيين وقوًدا للمعركة ال 
األمريكيين... فما الفائدة إًذا من استمراركم 
والواقُع  ألمريكا،  بالموِت  والصراِخ  بالزعيِق 
أمريكيٍّ  بقتِل  ولــو  ذلـــك،  بتنفيِذ  يسمُح  ال 

واحد..؟!!

وقلنا: هذا ألنكم ال تفقهون من الجهاد إال 
المواجهة بالسالح وحسب، رغم أّن الله تعالى 
قد أمرنا في أكثر من موضٍع بقوله )َوَجاِهُدوا( 
ولم يقل في تلك المواضع )وقاتلوا( فالجهاُد 
إلقامة  المجاالت   

ّ
كل في  الُجهد   

ُ
بذل هو 

من  موضوع  إال  المباشُر   
ُ

القتال وما  الله،  دين 
فالشعار  ذلك  وعلى  الله،  ديِن  إقامة  مواضيع 
القرآني-  لتحّرِكنا  وعنواٌن   

ٌ
خالصة هو  -الذي 

في  تقُع  التي  البنود  تلك  من  بنٌد  إال  هو  ما 
العدّو،  ضّد  واإلعالمية  النفسية  الحرب  خانة 
واإلعدادية  به،  المغرر  للشعب  التوعوية  وكذا 
للمواجهة  طريقِه  وعلى  تحتُه  ينضوون  لمن 
وعدم  البنود،  باقي  استنفاد  عند  الفعلية 
وهذا  العدو...  هزيمة  على  بمفردها  قدرتها 
 الُمْجِدي في هذه المرحلة ليس قتل 

َ
ألنَّ القتل

َرُجٍل في اليمن.
َ

األمريكي ك

اعترَف  أنتم من  أنكم  لله  الحمد  قالوا:   •
لقتل  وسيلٍة  سوى  ليس  شعاركم  بأن  أخيًرا 
يكوُن  ال  الذي  الوقِت  في  وحسب،  اليمنيين 
فيه ُمجدًيا لقتل األمريكيين، وهذا ُيثبُت ما 
الباطن،  من  لألمريكيين  عماٌء  بأنكم  َد  تردَّ

وأعداٌء لهم في الظاهر.

بهرونا دوًما بعبقريتكم وِفطنتكم 
ُ

وقلنا: ت
أتحفونا  ثم   ،

ً
أوال كالمنا   

ُ
كمل

ُ
ن دعونا  الزائدة.. 

بعدها بما شئتم من التحليالت الذكية.. فقد 
األمريكي  قتل  ليس  المجدي  القتل  أّن  قلنا 

يدخلوا  لم  األمريكيين  ألّن  اليمن؛  في  كرُجٍل 
احتالٍل  صورِة  وفي  ضروٍس  حرٍب  بعد  اليمَن 
 

َ
خلف رين 

ّ
ُمتست وإنما  ُمباشر،  عسكريٍّ 

"القاعدة  اسمها  أكبر  ومؤامرٍة  كبيرٍة  دعٍة 
ُ

خ
يتوّجُب  فإنه  وبذلك  اإلرهاب"..  ومكافحة 
قناع  نكشف  أن  الوضعية  هذه  في  علينا 
المؤامرة   

َ
نقتل أن  األمريكّي..  والخداع  الزيف 

الهزيمة  نقتل  أن  وعينا،  خالل  من  بكلها 
النفسية التي يسعى األمريكي إلى تعزيزها، 
ُيريد حصولها  التي  الطائفية  الفتنة  أن نقتل 
 التي يتحرك لزرعها، 

َ
 العمالة

َ
في البلد، أن نقتل

مؤسساتنا،  في  أمريكي  تواجد  أي  نحارَب  أن 
وأن نستمّر في ثورتنا ضدَّ النظام العميل الذي 
 عن انتهاِك سيادة البلد والتهيئة 

َ
 الطرف

َّ
غض

بناء  على  نعمل  الوقت  ذات  وفي  الحتالله.. 
ا،  ا متآخًيا، ومكتفًيا ذاتّيً بلدنا؛ ليكون بلًدا قوّيً
وأن نهتم بتربية أوالدنا على الثقافة القرآنية 
نحن  مما  والمخرج  الهدى  لنا  ستضمُن  التي 

فيه.. هذا هو العمل الصحيح والناجح.

باألجوبة؛  التاعب  فّن  تتقنون  قالوا:   •
في  َقْتَل األمريكي كرُجٍل  بأّن  تُنُسونا قولكم  كي 
بعد  تذكروا  لم  فأنتم  ُمجدًيا،  ليس  اليمن 

العلّة الحقيقية لعدم جدوى ذلك..!!

كأشخاٍص  األمريكيين  قتل  ألنَّ  وقلنا: 
سيستفيُد منه األمريكيون في هذه المرحلة، 
أال  مؤامراتهم،  تنفيذ  على  وُيساعدهم 
مجازر  يعملون  ا 

ً
أحيان األمريكيين  بأّن  تروَن 

تثبيت  في  يستثمروها  حتى  أنفسهم  في 
الحاجة  يرون  وعندما  بلد؟  أي  في  تواجدهم 
ألدواتهم،  األخضر  الضوء  فسُيعطون  ماسة 
يحمل  هناك  طبيًبا  أو  هنا  سائًحا  فيقتلوَن 

 أمريكية. 
ً

جنسية

حتى  ُرعاًعا  همًجا  تُحاورون  هل  قالوا:   •
تظنون بأنه ُيمكن إقناعنا بأن األمريكيين قد 

ُيْقِدُموَن على قتل أنفسهم..؟!! 

وقلنا: لستم همًجا رعاًعا، بل قوٌم ينظرون 

تكاُد  فال  بالغٍة،  بسطحيٍة  األحداث  إلى 
أقدامهم..  بين  فيما  النظَر   

ُ
تتجاوز عيونهم 

قتل  على  ِدُموَن 
ْ

ُيق ال  قد  فاألمريكيون 
األمريكي  الصهيوني  اللوبي  لكّن  أنفسهم، 
ا هو من يقوم بذلك،  الذي ُيديُر أمريكا فعلّيً
مخططاته  تنفيذ  سبيل  في  يأبه  ال  فهو 
وبإمكانكم  عربّي،  أو  أمريكيٌّ   

َ
ُيقتل بأن 

التي  المقابلة  برؤية   
ً
قليال عقولكم   

ُ
إنعاش

أجرتها مؤخًرا قناة "روسيا اليوم" مع ضابطة 
االستخبارات  وكالة  لدى  السابقة  االتصال 
والتي  لينداور"،  "سوزان  األمريكية  المركزية 
دت بأن المخابرات األمريكية ووكالة األمن 

ّ
أك

القومي قد أبلغتا القوات األمريكية في وقٍت 
-والتي  "كول"  المدمرة  باستهداف  سابٍق 
البّحارة  من  جريًحا   39 من  أكثر  فيها   

َ
سقط

لكّن  البعِض منهم خطرة-  ِجراُح  األمريكيين 
الضابطة-  قول  -بحسب  األمريكية  القوات 
المدمرة،  متن  على  من  الحراسة  سحبت 
 

ً
رة وسمحت عمًدا بوقوع ذلك التفجير؛ ُمفسِّ

ذريعٍة  عن  تبحث  كانت  أمريكا  بأن  ذلك 
السواحل  إلى  العسكرية  قواتها  إلرسال 
الـ11  أحداث  بأّن  كذلك   

ً
ومضيفة اليمنية، 

بها  علٍم  على  أمريكا  كانت  سبتمبر  من 
لتبدأ بذلك  وبكل تفصيالتها قبل وقوعها؛ 
"مكافحة  المعاصر  التاريخ  في  دعٍة 

ُ
خ أكبر 

الدخول  ألمريكا  تيح 
ُ

ت والتي  اإلرهاب" 
مزعوم  عبر  واحتاللها  العربية  البلدان  إلى 
وإذا  بـ"القاعدة"..  يسمى  لما  مالحقتها 
لعرفتم   

ً
قليال فكَر 

ُ
ت بأن  لعقولكم  سمحتم 

المختلقة،  سبتمبر  من  الـ11  أحداث  بأن 
بعكس  واحٌد  يهوديٌّ  فيها  يسقط  لم 
األمريكيين الذين ليسوا من أصوٍل يهودية.. 
أّما إذا وقفتم أمام ضلوِع اللوبي الصهيوني 
كينيدي"  "جون  األمريكي  الرئيس  قتل  في 
على أعقاب تصريحِه الشهيِر بأنُه لن يسمَح 
 

َّ
فلعل النووية؛   

َ
القنبلة تمتلك  بأن   

َ
إلسرائيل

وعسى حينها أن تفهموا. 

أّن  ا  تاريخيًّ المعروف  من  قالوا:   •
ما  بلٍد  احتال  أراد  ما  إذا  المستعمر 
فإنه ال يتأتّى له ذلك إال باجتياٍح وحرٍب 
فيما  نشاهدُه  لم  ما  وهذا  عسكرية، 
فأين  اليمن،  إلى  أمريكا  بدخول  يتعلق 

الخطر واالحتال المزعوَمين..؟!! 

ال  أنهم  العرب  مشكلة  وقلنا: 
الحرب  إال  الصراع  أنواع  من  يفقهون 
أن  ُيدركون  وال  وحسب،  العسكرية 
من  أصبحت  قد  العسكرية  الحرب 
ُيراهن  يعد  لم  التي  القديمة  األساليب 

وخسر  ا 
ً

سابق جربها  ألنه  االستعمار؛  عليها 
باهظة..  ا 

ً
أثمان ودفع  كبيرة  خسائَر  بسببها 

فالعدو في هذه المرحلة يحاربنا بوسائل هي 
ألنها  العسكرية؛  المواجهة  من  بكثير  أخطر 

 تكلفة. 
ّ

حقق له أهدافه بأقل
ُ

ست

بها  التي يحاربنا  الوسائل  قالوا: وما هي   •
أن  -بحسب زعمكم-  لها  ُيمكن  والتي  العدو 
العسكرية  المواجهة  من  بكثير  أخطر  تكون 

أيها الفاهمون..؟!! 

الثقافية،  الحرب  هي  الوسائل  هذه  وقلنا: 
وأفكارهم،  الناس  قلوب  واحتالل  والتربوية، 
ومسخ أخالقهم، وإثارة الفتن الداخلية، سواء 
كانت طائفية أو مذهبية أو قبلية كما يعمل 
فالحرب  اليمن..  في  اآلن  األمريكي  السفير 
ُموحدين  أبناءه  تجعل  بلٍد  أي  ضد  العسكرية 
البعض،  بعضهم  مع  ومتعاطفين  ويقظين 
األساليب  لكنَّ  أمريكا،  تريده  ال  ما  وهذا 
متناحرة،  ممزقة  األمة  ستجعل  المذكورة 
ا، والعدّو ُيوّجه 

ً
وسيقتل الناس بعضهم بعض

على  ويحصل  اللعبة،  بخيوط  وُيمسك  ويأمر، 
ر بقاءُه  أهدافه بأقل تكلفة، في الوقت الذي ُيبرِّ

في البلد بمزعوم مكافحة اإلرهاب. 

منذ  ألمريكا  بالموت  تصرخون  قالوا:   •
الناس  وتُحّرضون  سنوات،  عشر  من  أكثر 

عن  تبحثون  ُرْحُتم  َحَضَرْت  ولّما  قتالها،  على 
الحّل  فكيف  مواجهتها..  من  خوًفا  األعذار؛ 

إًذا أيها المجاهدون..؟!! 

ا من أمريكا بعد 
ً

وقلنا: ما قلناُه لم يكن خوف
 
ُ
منذ فهذا  المتحذلقون..  أيها  اليمن  دخولها 

د عليه 
ّ

بدء مسيرتنا إلى الله تعالى، وهذا ما أك
سنواٍت  عشر  من  أكثر  -ومنذ  حسين  السيد 
الحقيقية  المواجهة  بأّن  ذكرتموها-  التي 
تكمُن  المرحلة؛  هذه  في  وهزيمته  العدو  مع 
يستخدمها  التي  الوسائل  استخدام  في 
يترك  العدو  "أليس   :

ً
متسائال بها،  ويتحرك 

بوارجه وسالحه المتنوع جانًبا ويتحرك بهذه 
إن  متناولنا؟  وفي  بأيدينا  هي  التي  الوسائل 
هي   

ً
فعال والصحيحة  الناجحة  المواجهة 

م لنا  دِّ
َ

ق
ُ

بالعودة إلى ثقافة القرآن الكريم التي ت
معهم,  نتعامل  وكيف  األعداء  هؤالء  حقيقة 
والسير  الله  بكتاب  الحقيقي  باالعتصام  هي 
على نهجه، وباألخوة اإليمانية، والتالحم فيما 

بيننا، واليقظة والوعي".

في  صادقون  وأنتم  طالما  حسًنا..  قالوا:   •
يتم  لم  فلماذا  تّدعون،  ألمريكا كما  عدائكم 
تصنيفكم من ضمن الجماعات اإلرهابية التي 

تُعادي أمريكا..؟!! 

<<< ُيتبع.. <<<

الرسمية  الجهات  دور  هو  كيف  معي  تأملوا 
المجتمع  شرائح  كل  احتضان  بها  المنوط 

وتطبيق قانون المساواة والعدالة:-
• مصادرة لحرية الفكر والمعتقد

من  وبتواطؤ  المتطرفين  يقوم  تعز  في  اليوم 
الجهات الرسمية على اقتحام مؤسسة الشهيد 
محتوياتها  وإحراق  الكتاب  معرض  داخل  زيد 
بدعوى انها شيعية متجاوزين الحواجز األمنية 
أسبوعين  وقبل  رسمي  بتصريح  مشاركتها  رغم 
معرض  في  التحريض  هذا  يشبه  ما  حدث 
صنعاء  معرض  في  وقبله  الحديدة  في  الكتاب 

مصادرة للكتب في نقطة األزرقين.
في  السياسية  المشاركة  من  إقصاء   •

االنتخابات القادمة
لجنة  في  والقضاة  العاملين  من  عدد  يستبعد 
رغم  عنصرية  ألسباب  الحالية  االنتخابات 
حتى  الله  أنصار  لغير  الحزبية  انتماءاتهم 
يحضر النتخابات مفبركة من قبل رعاة وحملة 
وعن  انصارالله  عن  بعيدا  الخليجية  المبادرة 

نتائج مؤتمر الحوار التنويمي.
• االستمرار في التحضير لحروب عسكرية 

نظامية قادمة
قادة  من  عدد  بتعيين  عسكرية  قرارات  تصدر 
شخص  اي  أسم  ويستبعد  العسكرية  المناطق 
مقرب او محسوب ظنا على أنصار الله وتجنيد 
لعشرات اآلالف من القوى المحرضة ضد أنصار 
المناطق  إلى  األلوية  اكبر  نقل  يتم  كما  الله 
الحدودية  عن  بدال  صعدة  لمحافظة  الماصقة 

المنهوبة.

ألمؤتمري  التحالف  عن  مجددا  اإلعان   •
اإلصاحي السلفي ضد أنصار الله برعاية دولية 

وإقليمية بعد فراق ألشهر

ألتنويمي يتأمر حلفاء األمس  في مؤتمر الحوار 
أبناء  حقوق  على  والسلفيين  واإلصاح  المؤتمر 
وتحميل  حقيقتها  تزييف  في  ويتفقون  صعدة 
ويتجنبون  الست  الحروب  مسؤولية  الضحايا 
الغاشمة  وحربها  للسعودية  تماما  اإلشارة 
وتحريض نظام صالح وكذبه وهمجيته ويعطلون 
واألمانة  صعدة  فريق  رئاسة  تعيين  اآلن  إلى 
بالدول  الخاصة  السكرتارية   - للحوار  العامة 
العشر - تعمد الى حذف كل ما يشير الى ذلك 
في المحاضر الرسمية والله من وراءهم محيط.

بالخطأ  واالعتراف  االعتذار  رفض   •
وإعادة ابسط الحقوق

ينفذ  ان  مستعد  انه  على  علنا  يصرح  هادي 
بدال  بالجنوب  الخاصة  عشر  اإلحدى  النقاط 
الخاصة  النقاط  التسع  مستبعدا  العشرين  من 
حصر  لجان  تشكيل  في  ويشرع  صعدة  بقضية 
ويرفض  المظلومين  الحراك  وجرحى  شهداء 
ألجل  والمنتهكة  المسلوبة  بحقوقنا  يعترف  ان 
للجنوب  يعتذر  محسن  وعلي  السعودية  عيون 
في  علنا  ويصرح  بوك  الفيس  على  في صفحته 
صحيفة الشرق األوسط السعودية انه لن يغادر 
وهادي  الحوثيين  على  القضاء  بعد  إال  السلطة 
حتى  الدفاع  وزارة  في  له  تعيين  قرار  يصدرر 

يوفي بوعده .

• فساد حكومي واستهداف ألنصار الله من قبل 
حكومة المحاصة

العامة  الوظيفة  في  تنهش  المبادرة  حكومة 
الله  ألنصار  بانتمائه  تشتبه  من  كل  وتحيد 
واليمينين  اليساريين  من  لألسف  وبتواطؤ 

شركاء المحاصصة.

نافذة  لقوى  ومرتهن  تابع  رسمي  اعام   •
تحقد على انصار الله

أنصار  إال  الجميع  يداهن  الرسمي  اإلعام 
الله ويستضيف مختلف األطياف اال انصار 
يتهم  الله ويروج ألكاذيب وقضايا سيادية 

بها انصار الله .

بطرق  واالعتصام  التعبير  في  للحق  مصادرة   •
سلمية

الله  انصار  لشباب  ممنهج  وقتل  اعتداءات 
وتشويه  نظامي  جيش  منقبل  الساحات  في 
رسمية  وغير  رسمية  قبل جهات  من  وتحريض 

وتحضير القتحام ساحة صنعاء.

• المنع من السفر بدون أي وجه قانوني

مطار صنعاء  في  الله  انصار  قادة  ومنع  توقيف 
قبل  الهاشمي  قاسم  محمد  األستاذ  حادثة  وما 
جوازة  مصادرة  تم  حيث  نموذجا  اال  يومين 
القومي  األمن  جهاز  قبل  من  السفر  من  ومنعه 
انواع  أبشع  مارس  الذي  القانون  على  الخارج 

التعذيب بحق ابناء انصار الله.

• محاولة طمس الهوية اليمنية والدينية ألنصار الله

المناهج  بتغيير  اإلصاحي  التربية  وزير  يقوم 
مؤتمر  مخرجات  بذلك  مستبقا  الدراسية 
من  االستنقاص  ومتعمدا  ألتنويمي  الحوار 
الوسائل اإلعامية  الزيدي كما تعمد كل  الفكر 

الرسمية إلى استبعاد كل ما يشير الى هذا الفكر 
المجتمع  هوية  عن  الشافعية  مع  يعبر  الذي 
مصدرة  بمرجعيات  ذلك  وتستبدل  اليمني 

نرحب بها ولكن كشريك وليست بديل.
تكون  ان  يجب  الثورة  ان  الكامل  إيماني  ومع 
يمكن  وال  منها  جزء  الله  وانصار  جمعي  فعل 
ان تتحمله جهة بمفردها وان انصار الله ليسوا 
ولكن  حقوقهم  والمسلوبة  المنتهكة  الوحيدين 
أحببت ان اسرد عليكم بعض المعطيات الخاصة 
بهم حتى أجيب على من يسأل )) ماعاد معاكم 
نحن  الزلنا  لهذا   )) ؟؟؟  الساحة  في  ياحوثيين 
الخيار  هي  الزالت  الثورة  ان  نؤمن  الله  أنصار 
الجهات  دور  هو  كيف  معي  فتأملوا  األمثل 
الرسمية فحدث وال حرج الن  ام غير  الرسمية 
اذا ما خملنا حتى يرتب مجهضي  القادم أسوء 
الثورة أوراقهم كما اني مؤمن ان كل المغازالت 
الجنوبيين ماهي  بإخواننا  الخاصة  والمغالطات 
إال ضجيج إعامي الن الواقع يؤكد ان حقوقهم 
السياسية واإلنسانية والمعنوية مازالت مسلوبة 
الشباب  من  الشرفاء  لكل  بالنسبة  األمر  وكذا 
الباحثين  التغيير  هم  حملة  الحقوق  أصحاب 
والقبول  القانون  فيه  يسود  للجميع  وطن  عن 

باألخر والمساواة

علي العماد

ما عاد معاكم يا حوثيين في الساحة؟؟؟
رؤية أحزاب الرشاد واإلصاح والمؤتمر الموحدة عن جذور قضية صعدة: 

  قدمت هوية النظام بتركيبته الطبيعية 

وهو النظام الذي ثار عليه الشعب

27 إبريل 
وقوى 
الحرب

حزب  رؤية  في  الغريب  من  ليس 

االصاح  وحزب  السلفي  الرشاد 

العام  الشعبي  المؤتمر  وحزب 

ان  صعدة  قضية  جذور  عن 

في  موحدة  واحدة  رؤية  تكون 

أسلوبها وتزييفها للواقع ومغايرتها 

األطراف  تلك  ألن  للحقيقة 

جوهر  األساس  في  هي  مجتمعة 

النظام ولب تركيبته وهم من شن 

جاورها  وما  صعده  على  الحرب 

بين  ما  الشمالية  المحافظات  من 

بجواز  وحرض  أفتى  ديني  جناح 

الحرب وما بين جناح قبلي ساند 

المسلحة،  بالميليشيات  ودعم 

وجناح عسكري وسياسي قاد هذا 

الحرب  لشن  الثاثي  التحالف 

وتبريرها من بدايتها حتى اللحظة. 

الجميل في األمر أن الرؤية قدمت 

بتركيبته  النظام  بارز هوية  بشكل 
ثار  الذي  النظام  وهو  الطبيعية 
جليا  اليوم  واتضح  الشعب  عليه 
من هو النظام الذي حاول البعض 
الثورة،  مرحلة  في  منه  يتبرأ  أن 
وأن أولئك الذين ظلوا خال الفترة 
تنسيق  عن  يتحدثون  الماضية 
مزعوم بين ما يسمى بقايا النظام 
مع أنصار الله مجرد هراء وتزييف 
هوية  على  متعمد  وتمويه  للواقع 
الثالوث  هذا  من  المركب  النظام 
أننا  اليوم  يعني  ما  وهو  اإلجرامي 
بشكله  النظام  إنتاج  إعادة  أمام 
الوطني  الحوار  بوابة  ومن  القديم 
وهو ما بات يتضح في تلك الرؤى 
عن  تعبر  وهي  ومجتمعة  مفرقة 
النظام سابقا والحقا ليس  مواقف 
في قضية صعده فحسب بل وفي 

قضايا أخرى. 

الناطق الرسمي ألنصار الله: 


