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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. 

وبطريقة  النظام  على  الضغط  لفرض  االحتجاجات  من  المزيد  يضمن  بما  التصعيد   ضرورة 

سلمية وحضارية. 

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

 بـكل بسـاطة »البلطجـة مسـتمرة ألن النظـام لـم يتغيـر«

ــة  حـــاولـــت  ــئـ ــريـ ــي خـــطـــوة جـ ــ ف
التابعة   الشغب   مكافحة  قــوات 
ساحة  اقتحام  على  اإلصــاح  لداخلية  
التغيير بصنعاء  صباح الثاثاء الماضي، 
بعد  تأتي  الساحة  القتحام  المحاولة 
من  الحزبية   القوى  قيام  من  أسابيع 
الشباب  تموضع  واعــادة  قواعدها  رفع 
الحزبية  القوى  سافرت  أن  وبعد  فيها. 
إلى كرسي الحكم ورفعت قواعدها من 
الدولة  وعبر  اليوم  تسعى  الساحات، 
الدخول في مغامرة فاشلة ألخاء ساحة 
الثورة التي اليزال يمكث بداخلها الثوار 
الثاثاء  صــبــاح  منذ  الــحــقــيــقــيــون،... 
مكافحة  ــوات  ــ ق تــجــمــعــت  الــمــاضــي  
الجديدة  التغيير  مــحــاصــرة  الشغب 

وتــمــركــزت فــي عـــدة شــــوارع، مـــزودة 
بعربات الرش والقنابل الغازية السامه، 
توزعت على جميع منافذ الساحة،  كما 
تنتشر  مسلحة  عصابات  وجــود  لوحظ 

حوالي اطراف الساحة.. 

الموقف المتصلب للثوار، واستجابة 
السريع  وتــوافــدهــم  لندائهم  ــرار  األحــ
المغرر  العناصر  منع  للثوار  والملفت 
ــكــاب أي حــمــاقــة جــديــة،  بــهــم مــن ارت
توافدت  قد  الثورية   الجموع  وكانت 
العاصمة  الساحة  من كافة احياء  إلى 

محاولة  أي  لــردع  وضواحيها 
المحاصصة  سلطة  بها  تقوم 

مؤكدين  الــســاحــة  إلخـــاء 
ــبـــرحـــوا  ــن يـ ــ بـــأنـــهـــم لـ

االول  ــس  ــ أم عــصــر  انــطــلــقــت 
التغيير  ســاحــة  مــن  ــاء  ــعـ االربـ

بصنعاء  مسيرة حاشدة جابت عدد 
خالها  ردد  العاصمة  شـــوارع  مــن 

المشركون هتافات وشعارات تؤكد 
بمحاولة  وتــنــدد  ــورة  ــث ال اســتــمــرار 

اقـــتـــحـــامـــهـــم،  مــســيــرة 
والتنديد  ــرفــض  ))ال
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في  مسيرة الرفض والتنديد من استهداف الثوار والساحات

مسيرة المطالبة بحل أجهزة القمع: األمن الساسي واألمن القومي

حل جهازي األمن القومي والسياسي مطلب ثوري ال تراجع عنه
صباح   الــثــورة  شباب  احتشد  
في   2013م  مــايــو   13 االثــنــيــن 
ساحة  مــن  انلقت  حــاشــدة   مسيرة 
من  عــدد  وجــابــت  بصنعاء  التغيير 
المشاركون  طالب  العاصمة  شوارع 
فــي الــمــســيــرة بــحــل جــهــازي األمــن 

القومي والسياسي.
ــؤكــد ان حل  ت ورفـــعـــوا الفــتــات 
والسياسي  القومي  األمـــن  جــهــازي 

ــراجــع عــنــه وان  ــوري ال ت ــ مــطــلــب ث
وإذالل  تركيع  في  تتمثل  وظيفتهما 
من  وان  مصالحه  حماية  ال  الشعب 
يكون  ال  ان  المدنية  الدولة  مبادئ 
ويقيد  الشعب  يقمع  جهاز  هناك 

حريته. نص بيان المسيرة  
بفضل  ــورة  ــ ــث ــ ال ــاوزت  ــجــ ــ ت ــقــد  ل
الــلــه ورعــايــتــه ووقــوفــه مــع عــبــاده 
المستضعفين مراحل صعبة وبقيت 

الــثــورة إلـــى الــيــوم، خــصــوصــاً بعد 
والتي  التقليدية  االحــــزاب  خـــروج 
المشهد  مــن  النظام  مــن  جــزء  هــي 
للوزارات  وتقاسمها  تماما  الثوري 

وبقية مرافق الدولة مجدداًـ والتي 
كانت سببا في إطالة عمر 
الكثير  ووضعت  النظام، 

من العراقيل في طريق 
والتخلص  الحسم 

بمديرية  االمنية  األجهزة  قامت 
حــرض صــبــاح االربـــعـــاء  بحملة 
شباب  استهدفت  واســعــه  اعتقاالت 
ــة الــراجــلــة  ــكــرام مــســيــرة الــحــقــوق وال
والمعبرة  الحديدة  القادمة من مدينة 
عن رفضها للجدار العازل بين الحدود 
عن  تعبر  والــتــي  واليمنية  السعودية 
احتجاجهم لانتهاكات السعودية ضد 
من  انطلق  والتي  المغتربين  اليمنيين 

الحديدة في 10 مايو للعام الحالي.
ــدت مـــصـــادر اخـــبـــاريـــة   أن  ــ  وأكـ

االجهزة االمنية قامت باقتياد الشباب 
بينهم  االمنية  المواقع  من  عــدد  الــى 
ســتــه أشـــخـــاص، ومــنــم قــيــاديــيــن في 
والحريات  الحقوق  مسيرة  تنظيمية 

والكرامة الراجلة.
   واضافت رابطة إعاميين حجة أن 
باحتجاز  قامت  السياسي  االمن  قوات 
االدريــســي- د/ابــرهــيــم  مــع  والتحقيق 
سفيان-خالد  القباطي-ماجد  خــالــد 
العمودي-مهدي  –عبدالخبير  مقبل 
االفراج عن خمسة منهم  باعوف، وتم 

خالد  وهــو  احــدهــم  تبقى  فيما  الحقا 
ــجــاز ال ســبــاب  ــن االحــت الــقــبــاطــي رهـ

مجهولة.
كما اكد شهود عيان من المشاركين 
ــه بــعــد ســاعــات من  فــي الــمــســيــرة انـ
ــاب تـــم اخـــاء  ــشــب ــجــاز بــعــض ال احــت
ونقلهم على عربات مكشوفة  سبيلهم 
وســـط حـــراســـة مـــشـــددة مـــن االطــقــم 
من  الخروج  على  ارغمتهم  العسكرية 
خــارج  الــى  ومرافقتهم  حــرض  مدينة 

حدود محافظة حجه.

شباب الثورة يؤكدون استمرارهم في الساحات ويحذرون من اقتحامها 

عبد  محمد  االستاذ  قال 
الرسمي  الناطق  السام 
عبد  للسيد  االعامي  للمكتب 
لقناة  تصريح  في  الحوثي  الملك 

محاولة  بشأن  المسيرة 
اقتحام ساحة التغيير 

بصنعاء.

البعـــض  يـــرى 

الناطق الرسمي لمكتب السيد عبد الملك الحوثي..
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أخبرونا متى تحققت أهداف الثورة؟ 
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عندما يبحث اإلصالح عن قضية شائكة  

فعاليات تحت المجهر
أنهى اإلصاح عدد من الفعاليات الذي يقول 
الله(   )أنصار  الحوثيين  للضغط على  تأتي  أنها 
مع  العنف  استخدام  سيمونه  ما  إليقاف 
وبسط  صعدة  محافظة  في  لهم  المخالفين 
بالوقفة  ذلك  وابتدأ  الساح،  بقوة  نفوذهم 
أعضاءه  بعض  نفذها  التي  االحتجاجية 
عضو  مع  تضامنا  الوطني  الحوار  مؤتمر  في 
اتهم  الذي  شبيبة  الشيخ  الوطني  الحوار 
الحوثيين خال مقابلة أجرتها معه قناة يمن 
األسبوع  مطلع  بأن   لإلخوان  التابعة  شباب 
اإلسامية  الشريعة  ومحاربة  بالكفر  الجاري 
المنضمون  وحسب  ذلك  وغير  والعلمانية 
للهجوم  تعرض  شبيبة  منزل  فان  للتضامن 
من قبل الحوثيين، وهو ما نفاه الحوثيين من 
جانبهم، وتبدو القضية من الوهلة األولى أنها 
تحتوي على الكثير من المغالطات التي يراد 
موقف  لكسب  زوبعة  وإثارة  التشويش  بها 
واألخطاء  التجاوزات  بعض  تمرير  أو  معين 
وخصوصا إن تلك الحملة جاءت متزامنة مع 
عبد  للسيد  اإلعامي  المكتب  أصدره  بيان 
تضمن  الماضي  قبل  األحد  الحوثي  الملك 
أن  يفترض  التي  االيجابية  النقاط  من  الكثير 
يتحدث عنها الجميع ومنها المطالبة بتنفيذ 
تشكيل  عن  واالعتراض  العشرين  النقاط 

اللجنة العلياء لانتخابات خارج نطاق الحوار 
الوفاق  حكومة  البيان  انتقد  كما  الوطني 
وطالب بإيقاف المحاصصة التي وصلت الى 
تقاسم المحافظات والتمثيات الدبلوماسية  
وهذه القضايا بحد ذاتها جوهريه وال يمكن أن 

يكون من الطبيعي االعتراض عليها مباشرة.

الهروب  من الضوء 
 وبحسابات اإلصاح فإن تبني الحوثيين أنصار 
شعبيتهم  من  يرفع  قضايا  هكذا  لمثل  الله 
ويجعل االصاحين في موقف محرج كما هو 
ما  وهو  األمريكيين  مع  التحالف  في  حالهم 
أو ذات  ديني  متوقعا كونهم  حزب  يكن  لم 
يلجئ   اإلصاح  فان  ولذلك  اسامية  خلفية 
لتمرير مثل هذه  المواقف بافتعال أي أزمة 
يكون أنصار الله طرفا فيها في محاولة واضحة 
للتشويش وخلع حالة من الفوضى لصرف اال 
أنصار  الحوثيين  لعرقة  وأيضا  ثمن  بأي  نضار 
الحقوق  من  أي  على   الحصول  عن   الله 
المشروعة والمقبوله  ومن جهة أخرى يمضي 
في االتجاه الذي يسعى الى تحجيم مظلومية 
خطابهم  في  واضح  هو  ما  وهذا  صعدة  
قدموها  التي  الرؤى  في  وحتى  اإلعامي 
وقلبت  صعدة  قضية  لجذور  كتشخيص 
الضحية   وجعلت  للنظام  وتحيزت  الحقائق 
يحدث  أن  ينبغي  كان  بينما  الجاد  هو 

في  والبحث  المحايدة  األقل  على  أو  العكس 
تلك الجذور بطريقة محايدة.

ثالوث مزيف 
ومعهم  اإلصاح  يستخدمه  الذي  والساح 
في  الرشاد   أيضا  القديم  الجديد  حليفهم 
هذه المعركة هو إعادة الحديث عن الثالوث  
الحوثيين  وهو ساح  فوبيا   منه  جعلوا  الذي 
التي  واالعتداءات  صعدة  على  وسيطرتهم 
معهم  يختلفون  من  على  الحوثيين  بها  يقوم 
وهي قضايا تدفع بالكثيرين للحديث عنها من 
ما  اذا  ولكن  تبدو محقه  مطالب  أنها  منطلق 
تم عزلها عن قضية صعده وأسبابها وتداعياتها 
التفاصيل وهذا يعني أن  ومراحلها وكثير من 
خارج  عنها  الحديث  يمكن  ال  القضايا  هذه 
األولى  وخصوصا  الوطني  الحوار  مؤتمر 
يدعي حتى  أن  يمكن إلحد  انه ال  إذ  والثانية 
التفاوض  مطلقا  يقبلوا  لن  الله  أنصار  أن  اآلن 
من  وليس  تلك  من  قضية  أي  في  الدولة  مع 
الحوثيين  بنظر  المقبول منطقيا وعقليا حتى 
الساح  تسليم  سيرفضون  أنهم  الله  أنصار 
ذلك  قبل  ولكن  ذلك   لديهم  أن كان  الثقيل 
المنعقد حاليا  الوطني  الحوار  أن يصل  يجب 
صعده  لقضية  عادل  حل  إيجاد  الى  يصل  أن 
بعد  كبرى  ضمانات  على  يحصلوا  أن  وبعد 
تكرار االعتداء عليهم وهذا هو الشي الطبيعي. 

فوبيا كاذبة 
وما يشير إال أن اإلصاح يستخدم تلك القضايا 
كأوراق وكمبررات واهية أنه كان يطالب بنزع 
ساح أنصار الله خال الفترة الماضية وقبل أن 
الجيش مع استبعاد حدوث ذلك  يتم هيكلة 
افترضنا  لو  أنه  إذا  األحوال   من  حال  أي  في 
هي  فمن  الساح  بتسليم  الله  أنصار  قبول 
الجهة المخولة بتسلمه في الوقت نفسه الذي 
كان اإلصاح عبر خطوط كثيرة يسعى للتفجير 
الوضع عسكريا والدفع بعناصر سلفية جهادية 
ستار  تحت  الحوثيين  لقتال  تعبيرهم  حسب 
الجوف  في  حصل  ما  وهو  ومذهبي  طائفي 
والتلويح  الخصوص  وجه  على  ودماج  وحجة 
غير مرة بتكرار سيناريو الحرب على القاعدة 
في أبين  وهذا يتنافى الى حد كبير بما يطلب 
من الحوثيين حينها وحتى اآلن وبالتالي فأن 
اليمني  التجمع  جانب  من  يأتي  حديث  أي 
يقوده   الذي  السلفي  والتحالف  لإلصاح 
‘ن  البحث  عن  حديث  هو  فأنما  الساح  عن 
نفوذ  ببسط  والمطالبة  الحديث  ومثله  أزمة  
تقع  كانت  لو  كما  صعدة  وتصوير  الدولة 
موجودة  الدولة  أن  مع  الذاتي  الحكم  تحت 
مع  يتناسب  بما  استثنائية  بصورة  وإن  فيها 
الله هناك  أنصار  الراهن هناك فوجود  الوضع 
بالتوازي مع وجود الدولة جاء لتحقيق األمن 
وتأمين قياداتهم الذين يتعرضون لاغتياالت 

عسكرية  قيادات  وتمويل  بتخطيط  المتكررة 
ومرتزقة   مشائخ  مع  بالتعاون  علي  كاللواء 
رسمية  وثائق  ما كشفته  وهذا  المحافظة  في 
نشرتها العديد من الصحف من  بينها الهوية.

نبش القبور ظاهرة تنذر بعقوبة 
من  تحرك  يشهد  الذي  الراهن  الوقت  وفي 
الكبير  االستعداد  إطار  في  الله  أنصار  جانب 
بدر  حسين  السيد  دفن  لمراسيم  والتحضير 
الله  أنصار  لحركة  المؤسس  الحوثي  الدين 
فان اإلصاح وحلفاءه يتحركون باتجاه مغاير 
الحريصة  الشخصية  تقمص  طريق  عن  تماما 
هذه  بدأت  وقد  التحريف   من  الدين  على 
الوسائل  من  كثير  في  تظهر  التي  الحملة 
مع  متزامنة  الحملة  هذه  وتاتي  اإلعامية  
تكنه جماعات إسامية  التي  الشديد  العداء 
بنبش  قيامهم  لدرجة  الصحابة  من  لبعض 
أضرحتهم  على  االعتداء  وعلى  قبورهم 
بن  حجر  الجليل  بالصحابي  فعل  ما  وهو 
حيث  اليمن  في  هنا  وتكرر  سوريا  في  عدي 
قبر  على  باالعتداء  متطرفة  جماعة  أقدمت 
أحد األولياء الصالحين في مديرية بني مطر 
حيث قامت تلك الجماعة بنبش قبره وإخراج 
جثمانه الى العراء وهو ما ينذر بعقوبة شديدة 
حيث أن للقبور حرمتها في جميع األديان.    

عبدالله  حميد  شركات  من  عدد  بيانات  و  أسماء 
االحمر وإخوانه)الرسمية(:-

1-اليمنية السعودية للقوى العاملة المحدودة:

الشركاء/  -أسماء  األحمر.  عبدالله  حميد  المدير/ 
-نشاطات  الحربي.  طليان  األحمر،  عبدالله  حميد 

الشركة: توظيف األيادي العمالة للخارج...

2-شركة العربية السعيدة الطيبة:-

العنوان/صنعاء عصر شارع بغداد

المدير / حميد عبدالله األحمر

للتجارة  األحمر  شركة  الشركاء/  أسماء 
عبدالله  حميد  المحدودة،  واالستثمار 

األحمر، محمد شرف شيبان

التجارية  األنشطة  بأعمال  الشركة:القيام  نشاطات 
في المجال الطبي استيراد وتسويق وخدمات تجارية 

وتوكيات...

3-شركة األعمار والتنمية:-

العنوان صنعاء/حده الحى السياسي ت)01247853(

للتجارة  األحمر  شركة   / الشركاء  أسماء 
واالستثمار، مجموعة اتحاد المقاولين العالمية، 

حميد عبدالله األحمر،

المقاوالت  أعمال  بجميع  الشركة:القيام  نشاطات 
الهندسية  والصيانة  اإلنشاء  ميدان  في  وذلك 

والميكانيكية والمدنية...

4-الشركة اليمنية العقارية لاستثمارات:-

صنعاء / حده ت)01215714(

المدير/ حميد عبدالله األحمر

أسماء الشركاء /شركة األفاق العربية للسياحة، محمد 
قائد محمد سعيد

السياحية  باالستثمارات  الشركة:القيام  نشاطات 
الوحدات  وإنشاء  المباني  وصيانة  وتشغيل  واالراضي 

السكنية واستيراد مواد بناء...

5-شركة األفاق العربية للسياحة والسفريات:-

العنوان /صنعاء القصر الجمهوري ت)01276253(

األحمر،  عبدالله  حميد   / الشركاء  أسماء 
األيوبي،  أياد  محمد  بييرلودوك،  باسكال 

غسان إدريس مصطفى.

نشاطات الشركة:القيام بأعمال السياحة بكافة أنواعها 
وتأجير الفنادق – الشاليهات – المقاصف – السيارات 

وتعاطي وكاالت السياحة العالمية وتمثيلها...

6-شركة ابولو للتوكيات والخدمات التجارية:-

ت)01276311(

المدير / توفيق سيف النهمي.

أسماء الشركاء /حميد عبدالله األحمر، توفيق 
سيف النهمي

نشاطات الشركة:توكيات عامة وخدمات تجارية...

7-شركة ابولو للسفر المحدودة:-

العنوان/صنعاء شارع حده ت)01244444- 01280280(

المدير / توفيق سيف النهمي

أسماء الشركاء /ال يوجد الجنسية األمارتية

)الخطوط  جوي  وشحن  سفر  الشركة:تذاكر  نشاطات 
الجوية اإلماراتية(...

8-شركة ابولو للمعارض الدولية:-

رقم  الستين  شارع  عطان-  فج  /صنعاء  العنوان 
1996/11/13م  المشروع  تاريخ   )01216530( الفاكس 

ت)01280280-01202400(

الشركاء حميد األحمر

نشاطات الشركة:قاعات مؤتمرات وندوات...

9-شركة االسمنت اليمنية السعودية )مصنع باتيس(:-

 )7( رقم  منزل  السام  حى  مكسر  خور  العنوان/عدن 
عطان  فج  صنعاء/  فاكس)02271009(  ت)02231500( 

ت)01427777( فاكس )01427770(

حميد عبدالله األحمر

نشاطات الشركة:صناعة االسمنت...

والصناعة  للتجارة  األحمر  10-مجموعة 
والوكاالت )وكيل(:-

حميد عبدالله األحمر

للطاقة  األلمانية  الماير  شركة  الشركة:وكيل  نشاطات 
الكهربائي واألعمال الهندسية...

11-شركة جمال المترب للتجارة والتسويق:-

المدير/جمال المترب

اسماء الشركاء/ جمال المترب، حميد االحمر...

12-األحمر للتجارة واالستثمار:-

المدير و المالك /حميد عبدالله األحمر...

13-الشركة اليمنية للهاتف النقال )سبا فون(:-

العنوان/صنعاء التحرير ت)01271506(

اوراسكوم،  شركة  األحمر،  الشركاء/مجموعة  أسماء 
مجموعة  األحمر،  عبدالله  حميد  هياسكوم،  شركة 

اتحاد المقاولين

المحلية  النقالة  االتصال  خدمات  الشركة:  نشاطات 
والدولية...

14-مطبعة اآلفاق للطباعة والنشر:-

العنوان /صنعاء شارع تعز ت)01651242(تاريخ اإلنشاء 
1992/3/31م

عبدالله حسين األحمر

نشاطات الشركة:الصناعات الورقية والطباعة والنشر 
)مطبعة اوفست (...

15-بنك سبا اإلسامي:-

العنوان/ صنعاء شارع سيف بن يزن

جمعية  جباري،  عبدالوهاب  /محمد  الشركاء  أسماء 
عبدالله األحمر، سعيد أحمد فرحان، عبدالعزيز أحمد 
محمد  ناصر  الروحاني،  قاسم  عبدالكريم  الكباب، 
راشد، صالح سعيد لوتاة، عمر سالم بامحرز، عبدالله 

علي السنيدار، قاسم حسن الحظا

بالنظام  مصرفية  الشركة:خدمات  نشاطات 
اإلسامي...

16-الشركة اإلسامية اليمنية للتامين لخدمات 
التامين وإعادة التامين بكافة أنواعه:-

المدير /حميد االحمر

نشاطات الشركة/ اعمال التأمين...

17-مؤسسة السام للتجارة والتوكيات العامة:-

العنوان/صنعاءت)01271990(

المدير و المالك/حميد عبدالله األحمر

نشـــاطات الشـــركة: وكالـــة شـــركة ســـيمنز 

الطاقـــة... توليـــد  األلمانيـــة لخدمـــات 

18-شركة تكنولوجيا غاز المحدودة:-

صنعاء الخط الدائري الغربي

المدير التنفيذي/ عبدالله عبدالمجيد الزنداني

نشاطات الشركة:شراء وتسويق الغاز...

19-شركة صناعة الخبز والحلويات:-

ت)01206231-  حده  شارع  العنوان/صنعاء 
01230160( تاريخ االنشاء 1993/9/12م

اسماء الشركاء/حميد األحمر وعبدالله علي السنيدار

األغذيـــة  إنتـــاج  مصنـــع  الشـــركة:  نشـــاطات 
والتبـــغ... والمشـــروبات 

20-البنك التجاري اليمني:-

العنوان/ صنعاء الزبيري ت)01284272- 01284276(

المدير/ محمد يحيى الرويشان

أبوبكر  األحمر،  عبدالله  حميد  الشركاء/  أسماء 
سالم  محفوظ  الريمي،  عبدالرب  محسن  حسينون، 
اليمنية،  النفط  شركة  الهمداني،  علي  أحمد  شماخ، 

شركة مطاحن البحر األحمر...

نشاطات الشركة:أعمال مصرفية ومالية...

21-الشركة اليمنية لصناعة األكياس الورقية:-

العنوان/صنعاء شارع الجزائر ت)01201508(

المدير/يحيى مجاهد أبوشوارب

وهمدان  وهاشم  وحاشد  /حميد  ءالشركاء  أسما 
عبدالله األحمر، جبران ومحمد مجاهد أبوشوارب

نشـــاطات الشـــركة: صناعـــة أكيـــاس االســـمنت 
والمنتجـــات الزراعيـــة...

22-الشركة اليمنية للهاتف العام المحدودة:-

العنوان/صنعاء التحرير ت)01271506(

المدير/حميد األحمر

حسين  محسن  السام،  الشركاء/مؤسسة  أسماء 
االتصاالت  شركة  للتجارة،  األحمر  شركة  الحظا،  قاسم 
هياسكوم،  شركة  لإلدارة،  ادجو  مجموعة  اليونانية، 

شركة عبر األردن لخدمات االتصاالت

نشاطات الشركة:خدمة االتصاالت بالهاتف العام...

23-شركة الحظا لاتصاالت المحدودة:-

العنوان/صنعاء شارع علي عبدالمغني ت)01271506(

المدير / حميد األحمر

أسماء الشركاء/حميد األحمر، جعفر الحيدري، محسن 
محسن الحظا

اتصاالت  أجهزة  الشركة:  نشاطات 
وفاكسات وخدماتها الفنية...

الميكانيكية  لألعمال  األحمر  24-شركة 
والكهربائية والنفطية:-

صنعاء/ شارع القصر ت)01230160(

أسماء الشركاء / صادق عبدالله األحمر، يحيى حسين 
عبدالله األحمر، حسين صالح الربوعي

النفطية  المنشئات  وتشغيل  الشركة:صيانة  نشاطات 
واستيراد المواد األولية والتوكيات...

25-شركة هاس للمكيفات:-

العنوان /صنعاء ت)01448881(

حاشد عبدالله حسين األحمر

السعودية  هاس  مكيفات  الشركة:وكالة  نشاطات 
وأجهزة التبريد والثاجات...

26-اليمنية لاستثمار والتسويق الزراعي:-

العنوان/صنعاء شارع الزبيري

المدير /أحمد حسين الحظا

أسماء الشركاء /أحمد حسين الحظا، محمد بن محمد 
القاسمي، إسماعيل أحمد إسماعيل، فواد علي محمد، 

محسن على محسن، سالم عبدالله محمد

الزراعي  باالستثمار  الشركة:القيام  نشاطات 
والتسويق...

27-اليمنية للمعدات والتجهيزات:-

العنوان/ صنعاء شارع حده ت)01510372(

المدير /غسان محمد أبو لجوم

األحمر،  عبدالله  مذحج   / الشركاء  أسماء 
حمير عبدالله األحمر

تجاريـــة  توكيـــات  الشـــركة:  نشـــاطات 
عامـــة. ومقـــاوالت 

بــيــن الــثــري 
ــر...  ــائـ ــثـ والـ
هناك فرق!

,,

سيناريوهات تتكرر في سياسية اإلصالح تجاه خصومه

التوعية الثورية/ طالب الحسني

حينما  يكون  األثرياء –عدا أصحاب المبادئ-  ثوارا يستغرب اإلنسان لماذا يثورون، فهم بإمكانهم أن يشتروا ثورة جاهزة كما هو الحال في اليمن، وكما حدث 
في لبنان  في عهد الحريري، تحدث هيكل يوما )أن رئاسة حكومة لينان كلفته مليار دوالر، قائال والكالم لهيكل: رفيق الحريري لم يكن ثائرا وإنما ثريا  والثري يحسب الربح 
والخسارة أما الثائر فهو مضحي فحسب هذا معنى كالم هيكل، -وليس على طريقة الشيخ حميد حين يتقاضى ما صرفه من أموال في الثورة من الدولة-، أما أن يكون الشيخ 
حميد ثائرا فهذا غير مفهوم، ألنه دخل الثورة وهو يحمل ثروة هائلة جمعها في سرعة الضوء في ظل تحالفه مع صالح في كل استثماراته الذي كان البلد بأكمله مجرد حقل 
حصري لهذه االستثمارات وامتياز للشيخ حميد وحلفائه  سابقا، إال أن  تكون ثروة  الشيخ حميد نزلت من السماء، علما بأنه تحدث في مقابلة مع الجزيرة في شهر )9 من 
العام 2009( بأن والده كان يأخذ المساعدات من السعودية لتغطية التزاماته ألنه لم يكن مكتفيا ذاتيا، والشيخ حميد من مواليد عام سبعين تقريبا، وقد صارت شركاته بعدد 

سنوات عمره!... المحامي نزيه العماد  ذكر في صفحته بعض األسماء شركات حميد األحمر:
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تتمات   تتمات   تتمات   تتمات   تتمات   تتمات   تتمات   تتمات 

محاولة اقتحام

شباب الثورة

الناطق الرسمي

حل جهازي..

بعد انسحاب

تحت شعار..

هناك طلب الزال ُيلحُّ عليه السفير 
األمريكي ومن ورائه أصحاب المبادرة 
األخيرة  الجرعة  أنه  يعتقد  فيما  وذلك 
للموت البطيء الذي تنتهجه السياسة 
األمريكية في اليمن لتوطين االستعمار 
ــك يكون  الــمــنــاحــي، وإن ذل فــي كــافــة 
مقاومة  أي  لتعطيل  األول  المركز  في 
في  القذر  المخطط  لهذا  فعالية  ذات 
الجزيرة العربية ككل وخاصة في اليمن 
بما  العسكرية  القوى  جميع  بتعطيل 
معدودات  أشهر  وخال  الطيران  فيها 
عدة  وتفجير  طــائــرات  عــدة  اسقطت 
مخازن لألسلحة الثقيلة داخل صنعاء 
وخارجها في المحافظات والتفجيرات 
ــع الـــمـــراكـــز  ــهــدف جــمــي ــســت ــي ت ــتـ الـ
) كالكلية  واألمــن  الجيش  في  المهمة 
وســاحــات  الــمــركــزي  ــن  واألمـ الحربية 

والمطالبة   ) وغــيــرهــا  االســتــعــراضــات 
ُكشف  وقد  الصاروخية  القوه  بتسليم 
ذلـــك صــراحــة وعــانــيــة فــي الصحف 
اليومية بالتفصيل ويعرفه العسكريون.

أما نحن المدنيون أكثر بعداً والذي 
الــقــوت  هــو  الــوقــت  ــذا  هـ فــي  يهمنا 
ذلك  وكل  والتعليم  والصحة  الضروري 
الفساد  بسبب  منعدماً  يــكــون  يــكــاد 
والتي  النافذة  القوى  في  المستشري 
أدوات  العسكرية  الــقــيــادات  جعلت 
لاستنزاف المادي حتى أصبح الكثير 
منهم ال يهمهم إال كم يحصلون شهرياً 
القوات كأنها قطاع  من مقدرات هذه 
وإنما  للوطن  درعــاً  ال  مزرعة  أو  خاص 
كثير  في  المواطنين  مقدرات  لنهب 
ذلك  وأصبح كل  والــقــرى،  المدن  من 
عبارة عن عصابات ال ترعى في الوطن 

اتفاقيات على حساب  إال وال ذمة في 
ــســمــاح لــلــقــوات  الـــتـــراب الــيــمــنــي وال
والبحر  البر  في  التمركز  في  األجنبية 
حتى العاصمة وكذا الجو وأصبح األمن 
ريشة  عن  عبارة  الداخل  في  واألمــان 
ــواء  بــهــا األهـ ــريــح تعبث  فــي مــهــب ال
على  زد  العصابات،  لهذه  الشخصية 
أنواعها  بكافة  بالمقدرات  العبث  ذلك 
ولم  ذلــك  وغير  والسمكية  التعدينية 
يصبح للوطن والمواطن أي قدر يمكن 

أن يردع هؤالء عن مثل هذه األعمال.

وقد تمكنت السياسة األمريكية من 
المرافق  كل  في  وصلت  حتى  النفوذ 
بل  واالقتصادية  واإلداريـــة  التعليمية 
السفير  يد  في  تقريبا  والسيادية كلها 
ــأن الــيــمــن لــيــس فيها  ــ األمــريــكــي وك
خدماتهم  يـــؤدون  موظفون  إال  رجــال 

ينتشر  اإلحباط  وأصبح  السفارة  نحو 
ــرى فــي الشمال  ــوع الــيــمــن ونـ فــي ربـ
إدارة  أو  دولــة  وجــود  عــدم  والجنوب 
أنيطت  التي  بواجباتها  تقوم  واحــدة 
رجال  مأساة  في  فنحن  نطيل  وال  بها، 
الفساد  هذا  نار  تذكي  بشعب  وعبث 
تجر  التي  العربية  ــدول  والـ الــجــارات 
األمريكي  االستعمار  فلك  في  أذيالها 
انفجار عظيم قد يكون  وإنه ال بد من 
تعميق  ــى  إلـ ــؤدي  ــ ت جــراحــيــة  عملية 
تكون  قد  بالتالي  ولكنها  الحالة  هذه 
الـــــدواء الــنــاجــع الســتــئــصــال الــفــســاد 
المحافظات  تشمل كل  إنقاذ  بحكومة 
اليمنية وتطيح بمن هم اآلن الاعبون 
القذرة.  المعمعة  هذه  في  الحقيقيون 

والناصح أمين..

أقــدمــت قـــوات األمـــن األربــعــاء  
ــثــائــر جمال  ال بــاعــتــقــال  الــمــاضــي 
الجنيد من مقر عمله بوزارة العدل 
على  الحميري  قسم  إلى  واقتياده 
بها  تقدم  احتساب  مذكرة  خلفية 
النائب  الــى  الـــوزارة  موظفي  احــد 
العام تطالب بإقامة حد الردة عليه.

ــق نــت  ــحـ ــال مــــع الـ ــــصــ ــي ات ــ وفـ
خمسة  مــن  أكــثــر  إن  الجنيد  ــال  ق
العدل  وزارة  إقتحموا  مسلحين 

ــى قسم  ــ إل ــوه واقــــتــــادوه  ــل ــق ــت واع
أساس  على  اليوم  صباح  الحميري 
التحقيق معه في المذكرة المرفوعة 
ضــــده بــتــهــمــة الــــــردة..وأضــــــاف 
بالشهادتين  نــطــق  أن  وبــعــد  بــأنــه 
باإلساءة  اتهمه  االمــن  ضابط  أمــام 
المؤمنين وتهم  إم  للصحابة وسب 
المذكرة.. مشيرا  ترد في  لم  أخرى 
ــضــابــط كـــان قـــد وعـــده  إلـــى أن ال
تراجع  أنــه  إال  القسم  من  بإطاقه 

باعتقاله  أقنعه  اتصال  تلقيه  بعد 
حتى يوم السبت إلحالته إلى نيابة 

الغرب حسب إفادة الجنيد.

وكان الجنيد قد حضر يوم أمس 
برفقة المحامي طه أبو طالب وتلقى 
وعدا من وكيل نيابة الغرب بموافاة 

القسم باألوليات.

ــال الــجــنــيــد بعد  ــق ــت ويـــأتـــي اع
 ، أليـــام  أمنية  لماحقات  تعرضه 

حيث قال الجنيد لـ"لحق نت" في 
ثاثة  ان  اعتقاله  من  سابق  وقــت 
لعدة  تاحقه  ظلت  امنية  أطــقــم 
ايام الى منزله و إلى الوزارة " مكان 
عمله " بغرض القبض عليه ، وأكده 
ناشطون و شهود عيان من زماءه 
الذين تحدثوا الى األطقم عند بوابة 
الــوزارة ، األمر الذي اضطر المتهم 
مغادرة المنزل مع زوجته خوفا من 

القبض عليه.

شهدت مدينة الحوطة بمحافظة لحج خال اليمين الماضيين  أنتشار كثيف 
ومدرعات كما  بأليات  ومعززين  باألسلحة  المدججين  األمريكي  المارنز  لجنود 
وتفتيش  بالتمركز في عدة  المارينز  قوات  قامت  , حيث  يمنية  قوات  ترافقهم 
وتصوير  بعمليات فحص  قاموا  الشوارع كما  المواطنين وسياراتهم في مداخل 

للمناطق المجاورة لمكان الحادث.

وكالة خبر اليمنية أكدت في الخبر الذي نشرته أن عدد من جنود المارينز 
لحج  محافظة  عاصمة  الحوطة  مدينة  وسط  انتشروا  االثنين،  يــوم   األميركي، 
يمنية،  أمنية  قوات  يرافقهم  مدرعة  عسكرية  بآليات  معززة  الباد”  “بجنوب 
عملية  فيها  تمت  التي  للمنطقة  المجاورة  المناطق  في  القوات  تلك  وتمركزت 

اغتيال ثاثة طيارين نهاية األسبوع الماضي على يحد مسلحين مجهولين.

وقال شهود عيان في مدينة الحوطة لوكالة “خبر” لألنباء، ان عدد من جنود 
حادث  منطقة  إلى  المودية  الشوارع  مداخل  في  تمركزت  األميركي  المارينز 
اغتيال الطيارين اليمنيين األسبوع الماضي وقاموا بعمليات تفتيش للمركبات 
للمناطق  وتصوير  فحص  بعمليات  قاموا  كما  المناطق،  تلك  في  والمواطنين 

المجاورة لمكان الحادث.

مكثف  بشكل  تمركزوا  األميركي  المارنيز  جنود  ان  العيان  شهود  وأضــاف 
منطقتين  وهما   ، الحوطة  مدينة  وسط  و”الثعلب”  “المجحفة”  منطقتي  في 
من  ايــام  بعد  جــاءت  االنتشار  عملية  وان  الطيارين،  اغتيال  لمكان  مجاورتين 
التحقيقات المكثفة مع احد العناصر التي نفذت عملية االغتيال في سجن األمن 

السياسي بمحافظة عدن والتي شارك فيها عناصر اميركية.

الذين وصلوا  االميركي  المارينز  العديد من عناصر  اليمن  في  ويتمركز 
االميركية  السفارة  سور  اقتحام  إلى  ادت  التي  التظاهرات  عقب  الباد 
فندق  من  واتخذت   ، الكريم  للرسول  المسيء  بالفيلم  للتنديد  بصنعاء 

الشيراتون في العاصمة صنعاء مقرا لها .

وكانت المحافظة شهدت االربعاء الماضي عملية اغتيال لثاثة من الطيارين 
نارية  دراجة  يستقلون  مجهولين كانوا  مسلحين  برصاص  الجنوبيين  الحربيين 

يعتقد بانتمائهم لتنظيم القاعدة .

انفجار  من  ايام  بعد  المارينز  جنود  وانتشار  الطيارين  اغتيال  حادثة  وتأتي 
التي  الجوية  القاعدة  داخل  الطائرة  وقود  خزان  بجانب  زرعها  تم  ناسفة  عبوة 
تعد األكبر في جنوب الباد ويتمركز فيها عدد من القوات االميركية لتدريب 
منتسبي القاعدة الجوية في اطار التعاون بين البلدين بشأن مكافحة االرهاب ، 
القاعدة في عدة محافظات يمنية ومنها محافظة  الدائرة ضد عناصر  والحرب 
أبين القريبة للحج والتي جرت فيها حرب طاحنة بين القوات الحكومية وعناصر 

التنظيم انتهت بطرد االخير من المحافظة.

للطيران  مهبطاً  أصبحت  األخيرة  اآلونــة  في  الجوية  العند  قاعدة  أن  يذكر 
األمريكي ومركزاً لتواجد قوات المارينز األمريكي .

الثورة  اهــداف  تحقيق  حتى  الساحة 
فند  فيما  التضحيات،  كانت  مهما 
أكذوبة  الجامعة  اهالي حي  من  عدد 
السلطة بتضرر سكان االحياء مؤكدين 

بأن ذلك التبرير عار عن الصحة.

التي  الخطوة   تلك  الثوار  واعتبر    
القيام  على  المشترك  النظام  يعتزم 
ــة   خـــطـــوة غير  ــاحـ ــسـ ــفــض الـ بـــهـــا  ل
مــدروســة، داعــيــن فــي الــوقــت نفسه 
أبناء الجيش واألمن أن يكونوا خداما 
للشعب وقضاياه، ساحة التغيير ومنذ 
االعــتــداء   لمحاولة  األولـــى  اللحظات 
تغير حالها واكتظت،، فالثوار توافدوا 
لــصــد أي  االمـــاكـــن  الــيــهــا مــن جميع 
الوقت  في  محذرين  محتمل،  هجوم 
عليها  تقدم  حماقات  أي  من  نفسة 
سفير  بتوجيهات  المرتبطة  السلطة 

واشنطن....

شباب الثورة  يقولون بأن مثل هذه 
ــأن خــيــار البقاء  الــمــحــاوالت يــؤكــد  ب
للشعب  الضمان  هو  الساحات   فــي  
التصرفات  هــذه  مثل  وأن  اليمني،  
بــان  النظام  أعــاد  إنتاج نفسه  يؤكد 
نظامه  رمــوز  من  مستفيد  جديد  من 
ــى  ــاح إل ــ ــزب اإلصــ ــن ســعــى حــ ــذيـ الـ
الحفاظ عليهم حتى ال يحصل التغيير 

الحقيقي المنشود. 

هدفهم الوصول  إلى  حياه كريمة توفر 
السيادة،  ذلك  وقبل  والكرامة  الحرية 
واالستبداد  الفساد  ركائز  تغيب  حياة 
عن  الثروات  وناهبي  الحروب  وتجار 
المسيرة  الوطني، وصدر عن  المشهد 
بيان اكد على ان الثورة كما اكدا بيان 
إلخاء  القاطع  رفضهم  على  المسيرة 
ــذر الــبــيــان مــن وصفهم  الــســاحــة وحـ
باي  القيام  من  والمجرمين  بالقتلة 
عمل احمق قد يجعلهم يدفعون الثمن 
غاليا وسيجعلهم يضيفون الى سجلهم 
يجعلهم  ما  بــاإلجــرام  الحافل  االســود 
في مواجهة حقيقيه مع ابناء الشعب 

اليمني.

منا  وعرفان  وفــاء  البيان،  واضــاف 
لــدمــاء الــشــهــداء ســوف نبقى داخــل 
الساحات حتى تحقيق اهداف الثورة.

من  البلد  يسود  مــا  البيان  ولفت 
انــفــات امــنــي وقــطــع يــومــي لخطوط 
الوطن   ألبــنــاء  واالغــتــيــاالت  الكهرباء 
يحتم  الحكومة  ممارسات  عن  فضا 

االستمرار في الثورة.

التاريخ  ان  الــى  الــبــيــان  نــوه  كما 
عبر  المأمورين  المعتدين  يرحم  لن 
حكومة الوفاق وان القضاء سياحقهم 
وان  حتى  ستنالهم  العدالة  يــد  وان 

كانوا في بروج مشيده..

 وجاء في بيان المسيرة: 

لكي  السلمية  الثورة  لقد  وجدت 
اهدافها..  جميع  تحقق  حتى  تستمر 
وخلوها  طهرها  تعلن  ثورتنا  هي  وها 
وحاولوا  اغتصبوها  الذين  اولئك  من 
الشعب  تطلع  وإجــهــاض  اجهاضها 
اليمني الى التغيير والى حياه شريفه 
الشعب  ابــنــاء  ينسى  وكــريــمــة...لــن 
على  الملتفين  اولئك  تباكي  اليمني 
التغيير  تكرمت ساحة  الثورة عندما 
بمليء  يــصــرخــون  وكـــانـــوا  بقبولهم 
افواههم الشعب يريد اسقاط النظام 
ساحة  بأن  مذعورين  يولولون  وكانوا 

المساس  وأليمكن  احمر  خط  التغيير 
المتشدقين  اولئك  وهاهم  بشرفها.. 
أرتال من  يجهزون بكل صلف وغرور 
على  للهجوم  والمدنيين  العسكر 
ــداء على  ــتـ الــســاحــة واخــائــهــا واالعـ
ــوار. فعا انــهــم اكـــدوا انــهــم هم  ــث ال
االسواء  الجزء  هم  بل  السابق  النظام 
فيه... ونحن من هنا ومن على منبر 
القاطع  رفضنا  نعلن  التغيير  ساحة 
والمجرمين  القتلة  ألولئك  وتحذيرنا 
ــأي عــمــل احــمــق قد  ــ ــام ب ــي ــق مـــن ال
يــجــعــلــهــم يـــدفـــعـــون الــثــمــن غــالــيــا 
سجلهم  الــى  يضيفون  وسيجعلهم 
يجعلهم  ما  باألجرام  الحافل  االســود 
في مواجهه حقيقيه امام جميع ابناء 
تغني  لــن  وحينها  اليمني  الشعب 
ونحن  وألمــوالــهــم..  سلطتهم  عنهم 
والفداء  الحرية  ساحة  من  هنا  ومن 
قدموا  الذين  االبــرار  الشهداء  ساحة 
الساحة  هـــذه  ارض  عــلــى  ارواحـــهـــم 
لعل هذا  الشعب  ابناء  لجميع  هدية 
الشعب المظلوم ان يستريح ويحقق 
لليمن  واالفضل  المشرق  المستقبل 
ــقــادمــة مــن خـــال تلك  ولــألجــيــال ال
الدماء الزكية والطاهرة.ولذلك فنحن 

ندعوا و نعلن ونؤكد:---

الشهداء  لدماء  منا  وعرفانا  1(وفــاًء 
الــســاحــات حتى  داخـــل  نبقى  ســوف 

تتحقق اهداف الثورة

ــوار بـــأن الــثــورة  ــث ــا مــن ال 2(ايــمــان
ان  يجب  ولذلك  اهدافها  تحقق  لم 
حتى  ســاحــاتــهــم  فــي  ــوار  ــث ال يستمر 

تحقق الثورة اهدافها.

3(ما رأته اعيننا وما سمعته اذاننا 
من خال ممارسات ما يسمى بحكومة 
والخوف  بالذعر  نشعر  يجعلنا  الوفاق 
على مستقبل اليمن ومستقبل اجياله 

من تلك الحكومة السيئة الصيت..

انفات  من  نسمعه  وما  نــراه  4(مــا 
لخطوط  يــومــي  وقــطــع  متعمد  امــنــي 
الكهرباء واستهتار بسفك دماء االبرياء 

اليمن  بــطــول  اليومية  واالغــتــيــاالت 
وعرضها يجعلنا نرفض اخاء الساحات 
اخاقنا  وكــذلــك  ديننا  علينا  ويحتم 
تتحقق  حتى  الساحات  مغادرة  عدم 

اهداف ثورة الشعب السلمية..

وازالمــه  النظام  يعلم  ان  يجب   )5
يتوق  بــرمــتــه  اليمني  الــشــعــب  بـــان 
اال  يقبل  ال  اليوم  واصبح  التغير  الى 
بالتغيير الحقيقي واذا رفضتم وابيتم 
فستجدون انفسكم امام ثورة شعبيه 
حين  والت  تذرحينها  ولــن  تبقي  لن 

مناص.

ــتــي  وال الـــقـــادمـــة  االجـــيـــال  6(ان 
بثقافة  و  القرآنية  بالثقافة  تشبعت 
يهمها  ال  والــتــكــنــولــوجــيــا  الــعــولــمــة 
ان  يهمها  ولــكــن  الــحــاكــم  يــكــون  مــن 
طموحاتها  لها  ويحقق  يحكمها  مــن 
ــاء  وتــطــلــعــاتــهــا ومـــن خـــال ذلـــك ووفـ
امام  للطريق  وتمهيدا  االجيال  لتلك 
ساحات  في  باقون  نحن  االجيال  تلك 
كامل  تتحقق  حتى  والتغيير  الحرية 

االهداف.

والعقاء  ــرار  االحـ جميع  7(نــدعــوا 
فـــي هــــذا الــبــلــد الــــى رفــــض ومــنــع 
الوفاق  النظام عبر حكومة  ممارسات 
ارتــكــاب  ال  والتجييش  التجهيز  فــي 
المجازر وانتهاك حقوق االنسان تجاه 

الثوار والساحات

وعليه فإننا نؤكد بقائنا في ساحات 
استهداف  مغبة  من  ونحذر  التغيير 
الثوار والساحات وننوه الى ان التاريخ 
المأمورين  المعتدين  اولئك  يرحم  لن 
الــقــضــاء  وان  ــاق  ــوفـ الـ عــبــر حــكــومــة 
ستنالهم  العدالة  يد  وان  سياحقهم 

حتى وان كانوا في بروج مشيده...

أن البقـــاء فـــي الســـاحات واســـتمرار 
الزخـــم الثـــوري لـــم يعـــد مجديـــا ونحـــن 
للشـــعب  تحقـــق  مـــاذا  لهـــم:  نقـــول 

هـــل  !؟  الســـاحات  يخلـــي  حتـــى 
ســـقط النظـــام؟ وهـــل تغيـــر شـــيئ فـــي 
واقـــع الشـــعب اليمنـــي؟ هـــل تحقـــق 
ــاركة فاعلـــة فـــي  للشـــعب حريـــة ومشـ
تحســـن  هـــل  السياســـية؟  العمليـــة 
ــي؟  ــعب اليمنـ ــي للشـ ــع المعيشـ الوضـ
هـــل تـــم إزالـــة قـــوى الفســـاد واإلجـــرام 
قيـــادات  مـــن  الحـــروب  وتجـــار 
هـــل  وقبليـــة؟  وحزبيـــة  عســـكرية 
تـــم كشـــف ملفـــات الفســـاد ونهـــب 
هـــل  النفـــط؟  بيـــع  األراضـــي وعقـــود 
اعتـــذر النظـــام عـــن حروبـــه الظالمـــه 
فـــي شـــمال الوطـــن وجنوبـــه؟ هـــل أعـــاد 
المنهوبـــة؟  والممتلـــكات  الحقـــوق 
كل هـــذا وغيـــره الكثيـــر الكثيـــر لـــم 
يحـــدث وإذا بقـــي الوضـــع علـــى مـــا 
هـــو عليـــه حاليـــا فلـــن يحصـــل ســـوى 

النكبـــات.  مـــن  المزيـــد 

إن مشكلة بعض االحزاب السياسية 
منذ أن بدأت الثورة أنهم كانوا ضد 
إسقاط النظام وهدفهم هو الحصول 
التي  والعقبة  فقط،  السلطة  على 
كانت تقف امامهم هو شخص علي 
عبد الله صالح ولذلك لم يطرح هؤالء 
النظام  إسقاط  مسألة  البداية  من 
وأعلى سقف طرحوه في أوج الثورة 

هو الشعب يريد التغيير !! 

وأمام هذه المطالب التنافسية على 
الله  عبد  علي  وجد  فقط  السلطة 
التي  ضالته  التوجه  هذا  في  صالح 
إنتاج  يعيد  اليوم  فهو  عنها  يبحث 
رموز  من  مستفيد  جديد  من  نفسه 
اإلصاح  حزب  سعى  الذين  نظامه 
يحصل  ال  حتى  عليهم  الحفاظ  إلى 

التغيير الحقيقي المنشود. 

وقفوا  الذين  هؤالء  أن  الغريب  ومن 
كما  النظام  إسقاط  امام  عثرة  حجر 
يريد الشعب والذين منحوا علي عبد 
الله صالح قارب نجاه وقلدوه وسام 
أجنحتهم  تسقط  ال  كي  الحصانة 
من  يتذمرون  اليوم  هاهم  العسكرية 

النهائي من النظام. 
بها  تمر  التي  الــظــروف  هــذه  وفــي 
يكون  عالياً  الباد والتي تتطلب وعياً 
بمستوى كل التحديات، خصوصاً في 
ضل وجود من يظن ان بإمكانه إعادة 
عجلة الثورة اليمنية إلى الوراء وفرض 
في  فإننا  للخارج  واالرتهان  االستبداد 

مسيرة اليوم نؤكد على 

إلى  خرجنا  يــوم  أول  من  ــنــا  أوالً:أن
النظام وفي  الحرية ال سقاط  ساحات 
 ( والتسلط  القمع  أجــهــزة  المقدمة 
األمن السياسي واألمن القومي ( وعلية 
إلى  وتحويلهما  بحلهما  نطالب  فإننا 
جهاز يخدم األمن الوطني ال المصالح 
إلى  وضمهما  والخارجية،  الشخصية 
اليوم  مسيرة  ومــا  الــداخــلــيــة،  وزارة 
الهدف  هــذا  على  ــرار  واصـ تأكيد  إال 

السامي.
ثـــانـــيـــاً: نـــطـــالـــب بــــإخــــراج كــافــة 
وفــي  الــقــمــع  أجــهــزة  فــي  المعتقلين 
وســرعــة  ــورة،  ــثـ الـ شــبــاب  مقدمتهم 
والمخفيين  المفقودين  عن  الكشف 
العبثية  الــحــروب  ضحايا  مــن  قسريا 
النظام في شمال وجنوب  التي شنها 

الوطن.
ــال من  ــل يــمــن خـ ــن أجـ خــتــامــا ومـ
والجهل  والفقر  واالســتــبــداد  الفساد 
أركان  أجل سقوط كافة  واألمية، ومن 
الفساد والقتل واإلجرام والقمع ؛ فإننا 
السلمية  ثورتنا  في  استمرارنا  نؤكد 
وفي  الثورية  االهـــداف  تحقيق  حتى 
و  المعتقلين،  كافة  اخــراج  مقدمتها 
التي  الحديثة  المدنية  الــدولــة  بناء 
أبناء  لكافة  والحريات  الحقوق  تكفل 

الشعب. 

ويرفضون   !! السياسي  صالح  نشاط 
الساحات  في  والبقاء  الثورة  دعم 

حتى يسقط صالح ومن معه..

ــثــوار والــســاحــات((  مــن اســتــهــداف ال
العاصمة،  شوارع  من  العديد  جابت  
وقـــــال عــــدد مـــن الــمــشــاركــيــن في 
المسيرة:  لتعلم اللجنة العسكرية  ان 
ال شرعية لها اطاقا وان قرارها كشف 
يــزال  مــا  عليه  المثار  النظام  ان  عــن 
الجيش  ويحرك  الوطن  يدير  من  هو 
النظام  فان  الوجوه  بعض  تغيرت  وان 
والثوار  الثورة  ان  الى  الفتين  سلوك، 

بقلم مفتي تعز العالمة / سهل بن ابراهيم بن عقيل

المارينز في لحج 

بعد مالحقته من أربعة أطقم أمنية.. اختطاف الثائر  الجنيد من مقر عمله على 
خلفية مذكرة ضده من محسوبين على اإلصالح تطالب بإقامة حد الردة عليه!

القوات المسلحة والتصفية االستراتيجية للجيش اليمني 
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abjad2011@gmail.com وال  مستمر،  البلد  تدهور  جديد،  ال 
تفسير،  وال  يحدث،  عما  مسؤول  أحد 
تتناقل المعلومات خبر انفجار كمحاولة 
خبر!  مجرد  ويبقى  للرئيس،  اغتيال 
تتحطم طائرة للمرة الثالثة داخل محيط 
الخلل  ويبقى  أشهر،  خال  العاصمة 
الفني هو المسؤول الوحيد رسميا! يتم 
تحقيق  عن  تسمع  وال  طيارين،  اغتيال 
وال جناة، كالعادة في حوادث االغتيال 
والحوار  ومدنيين،  ضباطا  طالت  التي 

مستمر أيضا!

وتقاسم  واضحة،  حكومية  أزمة  ثمة 
وتصريحات  مكثف،  وفساد  مناصب، 
عن سير االنتخابات، ومناقصات مهولة، 
والهيكلة،  بعد،  تسليمها  يتم  لم  الفرقة 
والحوار  ماشية،  واألمور  يرام،  ما  على 
مسؤول  أحد  وال  جديد،  وال  مستمر، 
الحديث،  عدم  والمطلوب  شيء،  عن 

والصمت، أو تسمية أناس وجهات. 

لحسن  وبطريقته،  أموره،  يرتب  كلٌّ 
أال  وعليك  المعتاد،  الوسائل  استغال 
وتتفهم  يحدث،  ما  كل  من  تبتئس، 
الواقع،  مع  وتتعايش  الساسة،  خطاب 

وإال فأنت مثالي الفكرة والسلوك.

بعد انتكاستنا الثورية المدوية، طفا 
على السطح كل صور السقوط واالنهيار 
أمام  نحن  وإذا  والقيمي،  األخاقي 
ماراثون سباق تحقيق المكاسب الذاتية 
وعلى  الشخصية  والمصالح  الحزبية 

حساب كل شيء، وما عليك سوى توقع 
من  جاءت  إن  تستغرب  وال  الضربة، 
األقرب كي ال تتهم برومانسية التفكير 
والنضال، لذا غالط نفسك، وأقنع نفسك 

بالقبول بما يدور.

استغفال  واقبل  نفسك،  استغفل 
اآلخرين لك، تجنب أن يكون لك موقف، 
تفهم،  فاسد،  أو  تشمئز من مجرم  وأن 
الشهداء،  ويسفه  الضحايا،  يدان  وأن 
النفاق،  تقبل  والقاتل،  بالفاسد  ويشاد 
باعتبارها  الخيانة،  وتفهم  ومارسه، 
والكذب  والتحايل  ذكاء،  والفهلوة  فنا، 
كطبع،  الوقاحة  وتقبل  دبلوماسية، 
االنفعال  وسرعة  بالحدية  ستتهم  وإال 

واستجاب العداء.

للقبول  األساليب  بمختلف  يروجون 
بالقبح كأمر واقع، بحيث يغدو الجمال 
إلغاء  ويطلبون  استثناء،  شيء  بكل 
األسلوب  بهذا  بأنهم  وتسلم  عقلك، 
مدنية  ودولة  جديدا،  وطنا  يبنون 
بها  يطالبون  الشباب  خرج  حديثة، 
أن  يعون  وال  أجلها،  من  ويضحون 
هذا  وأن  جدا،  وصعب  صعب  الجميع 
ال  والبشرية،  الكونية  للسنن  مخالف 
يمكن لمن يعتبر مصلحته أهم من حياة 

غيره أن يبني وطنا.

لم  التغيير  أن  يعترفون  ال  لماذا 
الثورة  على  االلتفاف  وأن  يحدث، 
التسوية  أن  يحدث،  ما  سبب  هو 

البلد من السقوط  السياسية لم تنتشل 
من  وأن  الفساد،  ضاعفت  بل  القيمي، 
بمقاس  وطنا  يريدون  التسوية  صنعوا 
التضحيات،  بمقاس  وليس  التسوية 
وأنهم لم يتغيروا وليسوا نموذجا أحسن 
الذي  والقائم  الحالي  السابق/  من 
شاركوه؟ جاءوا للحوار وهم جميعا غير 
مستعدين لاعتذار عن أخطاء الماضي 
عنه،  مدافعين  بل  القريب،  أو  البعيد 
قادمة  تسوية  تمرير  على  ومراهنين 
انتقدوها.  التي  األساليب  بنفس 
هؤالء  يطمئن  كيف  المحير:  الشيء 
الشعب  صبر  الستمرار  جميعا  الساسة 

واستغفاله؟!

يجتاج الحوار إلى وقفة جادة، وقفة 
ضمائر  وقفة  النزول،  بعد  لما  مراجعة 
القوالب  عن  تعاملها  في  تخرج  حية 
السياسية الجاهزة والمألوفة والمعتادة، 
وتضحيات  الوطن،  أجل  من  وقفة 
الشباب الذين صار ذكرهم أمام البعض 
من  وقفة  استفزازا..  يعتبر  الحوار  في 
أجل الوطن، وال أقصد وقفة احتجاج من 
تأمل  وقفة  بل  الحوار،  صالة  في  إياها 
العامة  بالجلسات  ومسؤولية،  وصدق 
وربط  األمور  لتصويب  قريبا  القادمة 
هذا  لوقف  بالمخرجات  المدخات 
"نفسي  تيار  وقف  واالنهيار،  التدهور 
القبح  فرض  يريدون  ومن  نفسي"،  يا 
لم  البعض  في  أمل  إنه  حياة.  كعنوان 

يتبدد بعد... وسنرى! 

في وجود أمريكا.. ال جريمة ضد مجهول!

عبدالكريم الخيواني

عبدالوهاب المحبشي

بعد أيام تكون قد مرت سنة على أبشع جريمة 
تشهدها صنعاء منذ خلقها الله، حتى في كل 
قتلى  بلغ  التاريخ ومهما  وعبر  حروب صنعاء 
الحروب فإنهم يقتلون بالتجزئة وعلى دفعات 
أو أفراًدا –أنا ال أقصد طبًعا ال مجزرة الكرامة، 
أبشع  إن  الحصبة-  وال  عشرين،  شارع  وال 
مجزرة  هي  واحدة  بضربة  وجريمة  مجزرة 

السبعين.

الجنود  مئات  وجرح  قتل  أن  يحدث  لم 
من  النوع  هذا  صنعاء  داخل  واحدة  بعملية 
بدأت  التي  األمريكية  األصابع  قبل  الجرائم 
تصل إلى بادنا عام 2000 بعد حادثة المدمرة 
كول.. قبل ذلك لم يعهد اليمن هذا النوع من 

الجرائم أبًدا!

تكن  لم  العراق  إن  وأقول  أكذب  دعوني 
إال  أمريكية زمن صدام  قاعدة  أي  فيه  توجد 
صدام  سقوط  بعد  ولكن  أحياًنا  نفسه  صدام 
وقاعدتها  العسكرية  بقاعدتها  أمريكا  جاءت 

اإلجرامية.

انفجار سيارة مفخخة  زمن صدام  يحصل  لم 
في عامة الناس هذا النوع من اإلجرام الوحش 
يحمل بصمات يهودية.. صدام كان يقتل من 

يخشى ثوراتهم وليس العامة.

يومًيا  تنفجر  المفخخة  السيارات  واليوم 
المالكي عميل ألمريكا ولذلك  نظام  ليس ألن 
فالقاعدة تعاقبه كا! لماذا ال تعاقب غيره من 

العماء وليس ألنه شيعي؛ فالسنة يعاقبونه!؟ 
لماذا ال يفجرون بهذا الحجم في إيران؟!

العراق  وزراء  رئيس  نعم  غبي  ألنه  السبب 
فهو  فاعلها مجهول  التي  فالجريمة  وإال  غبي 
في  حرية  أكثر  العراق  ترى  أمريكا  أمريكا.. 
بعيد  إلى حد  العربية  الدول  قراره من جميع 
للمالكي  الفضل  وليس  األمريكي  القرار  عن 
بحيث  القوى  بين  والتوازن  للديمقراطية  بل 
وأمريكا  أغلبيته،  أو  للشعب  القرار  يصبح 
تعاقب المالكي بإفشاله أمنيا وذبح العراقيين 
تتوجه  حتى  النمط  هذا  وسيظل  ليلعنوه 

األصابع إلى أمريكا.

ذلك النمط اإلجرامي ليس له دين بل هو منهج 
المفسدين في األرض وقتلة األنبياء مثله مثل 
وقتلة  الشرعيين،  غير  أمريكا  أبناء  أفعال كل 
بعد  الصحابة  قبور  ونباش  والعلماء  األئمة 
دين  ال  والذين  األكباد  وأكلة  بقتلهم  قيامهم 

لهم وال شريعة.

تسمى  جهة  بها  تقم  لم  السبعين  وجريمة 
القاعدة بل قامت بها استخبارات أمريكا.

طوارئ  حالة  إعان  وشك  على  أوباما  كان 
ذرائع..  بدون  يمكن  ال  وذلك  اليمن  في 
السبعين على جنودة وتفجرت سيارة  فتفجر 
عن  يعلن  أن  له  فكان  الجوف،  في  انتحاري 
حالة طوارئ في اليمن! ولعلنا نتذكر الضابطة 
األمريكية السابقة على قناة روسيا اليوم وهي 

تروي كيف عمل األمريكان على أن يتم تفجير 
لتكون  2000م  عام  عدن  خليج  في  مدمرتهم 
مكافحة  باسم  الباد  على  للهيمنة  ذريعتهم 

اإلرهاب.

طائراتهم  وأرسلوا  أبين  دمروا  األمريكان 
بدون طيار للقتل في كل مكان وهيمنوا على 
والموانئ  والبنوك  والمؤسسات  المطارات 
غرف  حتى  أبصارهم  تحت  شيء  كل  وصار 
المراقبة في  المسؤولين وحتى كاميرات  نوم 

الشوارع.

ماذا لو توقفت هذه األعمال هل يلزم بقاؤهم 
في  يتدخلوا  أن  لزم  السبعين؟  تفجير  بعد 
وهيكلته  عليه  للهيمنة  الجيش  شؤون  كل 
نفوس  في  يزرعون  ذلك  وفوق  األمن.  وكذلك 
والعدوانية  والذعر  الهزيمة  العسكريين  كل 
تجاه كل جهة أو فرد تتجه أمريكا التهامه بأنه 

"إرهاب".

بكاتم  الضباط  من  الكثير  قتل  ذلك  وبعد 
أال  -“أمريكا”.  قتلهم؟  وراء  من  الصوت 
في  االغتيال  حوادث  انتشرت  تذكرون كيف 
العراق عقب سيطرة أمريكا؟! كيف كانت كل 

الكوادر تقتل دون معرفة القتلة؟!

استمرت الطائرات في التساقط بدون أسباب 
مقنعة من وراء ذلك؟ -“أمريكا” بالطبع. قتل 
أيام من وراء ذلك؟  قبل  الضباط –الطيارون- 

-“أمريكا” بالطبع.

أمريكا ال تريد أن يكون الجيش اليمني جيًشا 
بمعنى ما تبقى من الكلمة جيش ال عديًدا وال 
عتاًدا؛ ولهذا أمريكا تريده جيًشا صغيًرا مطيًعا 
ما لم ستصفيه على طريقته، تريده بدون أي 
بنية تحتية مسبقة ال طائرات وال عتاد ثقيل 
على  نأخذها  جديدة  بأموال  مسلحة  حتى 
فهي  ولذلك  كوادر  بدون  تريده  طريقتها. 

تمارس كل هذا القتل.

الشرعيين  األبناء غير  يرّبون  الذين  السلفيون 
يكونوا  أن  يجب  كقاعدة  لتجندهم  ألمريكا 
ثم  تجندهم  أنها  أمريكا  يتهموا  وأن  شجعان 
الحقيقين!  ألعدائها  عبرة  لتجعلهم  تقتلهم 
ألم يستفيدوا من توظيفها لهم في أفغانستان 
يستيقظوا  ألم  بسوريا.  انتهاء  مكان  وفي كل 
حتى جعلتهم يجاهدون في جبهة واحدة مع 

اليهود؟!

فلن  مشاريعها  ونفذوا  ألمريكا  تجندوا  مهما 
نعترف بهم أدوات كقاعدة بل إنهم سيظلون 
ألن  ألمريكا  شرعيين  غير  وأبناء  أدوات 
عن  يظهرون كمدافعين  لها  الشرعيين  األبناء 

مصالحها والعاقات معها.

وفي  الباد  مقومات  تدمير كل  تريد  أمريكا 
جميع المجاالت وعلى حد قول السيد حسن: 
"أمريكا تريد الجيوش العربية قوات مكافحة 

شغب".

قتلت جنود  أمريكا  أن  فهو  أكثر  المحزن  أما 

السبعين ثم استطاعت إخفاء القتلة الحقيقين 
توريط  واستطاعت  كهذه  بشعة  جريمة  في 
الصمت  في  السلطة  في  الجدد  الحلفاء  كل 
الجدي  التحقيق  وعدم  الجريمة  هذه  على 
فيها، ثم اتخذتها ذريعة لتنفيذ ما تبقى من 
لتقوم  هائلة  مبالغ  استلمت  ثم  مخططاتها، 
بمهمة التحقيق في من ارتكب الجريمة وفي 
وفي  الحادثة  تكرار  لتحاشي  دراسات  إعداد 
على  لاطاع  سرية  تأمين  شركات  إدخال 
صنعاء،  في  االرهاب  لمحاربة  وكبيرة  صغيرة 
السفارة  لحماية  المارينز  إدخال  إلى  إضافة 
وعدم الوثوق باألمن اليمني وكذلك فا عتب 

على الصين أن طلبت نفس الطلب!

أي  نتائج  تخرج  فلم  أمريكا  الفاعل  وألن 
تحقيق جدي وإذا قدم أحد للمحاكمة فذلك 
ال  العيون  على  الرماد  ذر  قبيل  من  يعتبر 
تهوين  تحاول  الصفراء  اإلعام  مطابخ  أكثر، 
حجم الجريمة إما ألنها تحسبها قضية تذكرها 
يهرب  البعض  ألن  أو  وقاداتها  أحزابها  بفشل 
طائفته  من  خصًما  تسجل  يراها  ألنه  منها 
ومنهجه العقائدي مع أنها ليست كذلك، بل 
ألنها  أو  ضحايا  والبقية  الصنع  أمريكية  هي 
وعساكر  منها  الغاية  أدت  مخدوش  كرت 
وإنا  والسلوان  الصبر  لذويهم  المركزي  األمن 

لله وإنا إليه راجعون!

ندعو أفراد الجيش واألمن إلى رفض أي عمل هجومي من شأنه مواجهة 
الشعب وثورته السلمية، ومحاولة االعتداء ليس له أي مبرر
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التحضير  بهدف  بصنعاء"  التغيير  "ساحة 

في  الشعبية  الثورة  لهجوم شامل على شباب 

ساحة التغيير بصنعاء.

تجاه  العدائية  التحضيرات  هذه  وتأتي 

القوى  بعض  خرجت  أن  بعد  الثورة  شباب 

لمصالحها  الثورة  تسخر  أن  حاولت  التي 

الوفاق  حكومة  يسمى  بما  بدءا  وأطماعها 

وانتهاج مبدأ المحاصصة في كل شيء وانتهاء 

بتكميم األفواه ومصادرة الحقوق والحريات، 

هذه  خالل  من  حالياً  النظام  يسعى  كما 

بالشعب  العودة  إلى  العدوانية  التحضيرات 

إلى الوراء عبر خطوات مدروسة يراد بها أن 

الكلية  العودة  إلى  المطاف  نهاية  في  بنا  تصل 

لما قبل الثورة الشعبية السلمية.

رفض  إلى  واألمن  الجيش  أفراد  ندعو  إننا 

الشعب  أي عمل هجومي من شأنه مواجهة 

ونتمنى  أبنائه،  دماء  وسفك  السلمية  وثورته 

الشعب  صف  في  واألمن  الجيش  يظل  أن 

المعادالت  عن  بنفسه  يربأ  وأن  الضده 

الحزبية الضيقة كونه من سيتحمل جزء كبير 

من المسئولية والتبعات وسيسقط ضحية في 

خدمة مصالح القوى الحزبية.

أو  الثورة  بشباب  المساس  أن  نؤكد  كما 

مبرر  أي  له  ليس  عليهم  االعتداء  محاولة 

السياسي  الوضع  الشعب وسيعقد  وال يخدم 

الوطني، كما  الحوار  إلى ضرب عملية  ويؤدي 

بها  يتشدق  التي  الضمانات  مع  يتناقض  أنه 

النظام في حماية ساحات الثورة قبل الحوار 

الوطني، ويثبت حقيقة أن النظام الظالم لم 

يسقط بعد وأن رموز النظام وقياداته ال تزال 

نزعتها الدموية والعسكرية قائمة إلى اليوم.

في  االستمرار  إلى  اليمني  شعبنا  أبناء  وندعو 

الثورة الشعبية السلمية حتى تحقيق اهداف 

النظام  وإسقاط  السلمية  الشعبية  الثورة 

يمارسون  زالوا  ال  الذين  وجالوزته  الظالم 
أبسط  ويصادرون  األفواه  ويكممون  القمع 
الحقوق والحريات المكفولة للشعب اليمني 
وعلى رأسها حق االعتصام والتظاهر السلمي 

والتعبير عن الرأي.

المكتب اإلعالمي للسيد / عبد الملك بدر 
الدين الحوثي
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محاولة  في  راي-  واصــحــاب  -ككتاب  طويا  عملنا 
والمشيخية  واالصولية  العسكرية  النفوذ  مراكز  تحطيم 
خدمة لمركز الدولة ولرئيسها ال لشيء اال الننا نعلم يقينا 
بان تقوية مركز الدولة واعادة شيء من هيبتها في الوعي 
ال  الذين  و  لصالحنا كمواطنيين  حتما  سيكون  والسلوك 

ماذ لنا اال في كنف بالدولة واالحتماء بقانونها العام.

طول  وبعد  اليوم  تماما  تاكدنا   - لاسف  ويا   - لكننا 
واالصولية  العسكرية  النفوذ  مراكز  بــان  وانتظار  تأمل 
بمركز  اليمنية  الدولة  وعلى  علينا  تستقوي  والمشيخية 
الدولة ورئيسها نفسه االمر الذي يفرض الواجب الوطني 
بالهامش  االنشغال  عن  فورا  نتقوف  ان  علينا  واالخاقي 

وان نهتم بالمتن.

الخلل  مركز  الــى  باصابعنا  نشير  ان  علينا  والمعنى 
الدولة  رئيس  وسلبية  وتراخي  بضعف  والممثل  الحقيقي 
نفسه الذي يتحول -شيئا فشيئا- الى غطاء لكل ما يجري 
في الباد من انفات امني مريع ومن فساد مالي واداري 
المماطلة في تنفيذ قرارات سيادية  بالموازاة مع  ممنهج 
بها  الناس  ثقة  وكسر  الدولة  اضعاف  وبهدف  ومحورية 
معروفة  اطــراف  قبل  ومــن  العام  وقانونها  وبمؤسساتها 

بشحمها ولحمها للرئيس شخصيا فضا عن مواطنيه.

لم يعد هناك وقت كاف للطبطبة والتغاضي وتشتيت 
يتم  نفسه  الجوهر  فيما  العرض  عن  بالحديث  الجهد 

تدميره والسطو على قراره بوحشية

*نصيحتان....... !

انصح الرئيس هادي ان ال يصدر بعد اليوم اي قرار من 
قراراته الجمهورية حتى يدرسها جيدا.

قـــرارات  بـــاصـــدار  يتعجل  ال  ان  عليه  اخـــر  بمعنى 
وتتحول  لتتحول  تنفيذها  على  قــادر  يكون  ال  جمهورية 
هب  من  ايــدي  في  "ملطشة"  الــى  معها  اليمنية  الدولة 
ودب من سفلة بني ادم الذين ال يحترمون انفسهم فضا 

عن احترام الدولة اليمنية او مقام رئيسها هذا اوال.

اما ثانيا فانصحه ان يكون يتشاور مع المشرفين على 
المبادرة قبل اصدار قراراته الجمهورية حتى ال يصدرها 
المراجعة  فــي  وجــهــدة  وقــتــه  بقية  ينفق  ثــم   - -تعجا 

لتنفيذها او من اجل تهدئة الزعانيين منها.

* امنحوه فرصة...!

ــا جماعة  ــه فــرصــة كــافــيــة ي اعــطــوه وقـــت واتــيــحــوا ل
الخير.....

اصحاب  ولكن  والنصف  العام  قرابة  منذ  نسمع  هكذا 
هذه المقوالت " الفرنصاوية" ال يعلمون بان بعض الفرص ال 
تنتظر للوقت وان بعضها االخر تضيع لمجرد اعطاء "الفرصة" 

لمن ال يحسن اقتناصها.

 وننسى الجوهر !
ْ

ننشغل بالَعَرض
محمد المقالح

وقفة من أجل الوطن


