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التصعيد الثوري ضرورةالذراع اإلجرامية للنظام تواصل استهداف الثوار 

ثوابتن��ا الثورية
 استمرار التظاهر والتحرك واالعتصامات السلمية والحرص عىل  أن يتم ذلك يف إطار شعبي بعيداً عن الحزبية 

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

يف قمع وقتل وتجويع هذا الشعب.
بواسطة  النظام  مع  التحاور  أو  الثائر  الشباب  االلتفاف عىل مطالب  أشكال  من  كل شكل  إدانة   

السفارات األجنبية.
 رفض أي وساطة ال تفيض إىل رحيل فوري للنظام ورموز فساده وتلبي كل مطالب الشعب اليمني.

 رضورة التصعيد بما يضمن املزيد من االحتجاجات لفرض الضغط عىل النظام وبطريقة 
سلمية وحضارية.

 رفض التدخل األمريكي واألجنبي املساند للنظام واملساعد عىل إطالة بقائه يف الحكم.

مشاركتهم  أثناء  آخرين  وجرح   الثوة  شباب  أحد  استشهد 
االثنني          عرص  الثورة  حسم  شباب  نظمها  حاشدة  مسرية  يف 

18-7-2011م.
 وكان الشاب حسن أحمد الحوري قد سقط شهيدا برصاص 

الغدر التي أطلقها مرتزقة النظام وجرحوا آخرين .
بشارع  مرورا  التغيري  ساحة  داخل  من  املسرية  وانطلقت 

عرشين إىل جولة الكهرباء حتى جولة كنتاكي وهتف املشاركون 
فيها بشعارات ترفض عسكرة الثورة.

 ويف جولة كنتاكي وعىل بعد مسافة من مجنزرات األمن قام 
الجنود يف وضع  فيما  الجيش،  بمحاورة ضباط  الثورة  شباب 

ساحة  يف  16-7-2011م  السبت  يوم  عقد 
عن  عمل  نقاش وورشة  بصنعاء، حلقة  التغيري 
للتنظيمات  العام  للملتقى  السياسية  الرؤية 
الثورية، وقد حرضها ممثلون عن كل من رابطة 
املشرتك  واللقاء  الجنوبي  والحراك  اليمن  أبناء 
والحوثيون وكتلة العدالة والبناء وحزب الحركة 
الديمقراطية والحركة النسائية ))تحالف وطن(( 

واملجتمع املدني ))التحالف املدني((، وقد دارت 
كان  عديدة  قضايا  حول  واملداخالت  املناقشات 
أهمها: - الرؤية حول مرحلة التصعيد الثوري. 
– الرؤية السياسية للمرحلة االنتقالية. – الرؤية 

العامة حول بناء الدولة املدنية الحديثة.
وروح  توافقية  برؤى  املشاركون  خرج  وقد 
اللقاءات  إيجابية عازمني عىل مواصلة مثل هذه 

تواصلت املظاهرات املنددة بالتدخل الخارجي والوصاية الحزبية 
اليمن عىل مدار  السلمية يف مختلف مناطق  الشبابية  الثورة  ضد 
األسبوع وخرجت األحد املايض 17/ 2011/7 م مسرية حاشدة 
الثورة وكانت  نظمها شباب حسم  التغيري بصنعاء  داخل ساحة 
الحكم،   فيه عيل صالح  توىل  الذي  الحزن  يوم  تعبريا عن  املسرية 
مطالبة برسعة الحسم الثوري؛ وهتف املشاركون بشعارات تندد 
بالوصاية الحزبية، ودعوا قيادة أحزاب املشرتك بالكف عن اللعب 

بالورقة السياسية.
ويف مدينة تعز اعترب الثوار ذكرى تويل صالح السلطة يوم غضب 
جددوا فيه مطالباتهم بإسقاط النظام، وقد شارك مئات اآلالف يف 
أكرب تظاهرة شهدتها تعز خالل الشهر املايض، ووصف مراسلو 
من  بأنها غري مسبوقة  تعز   اإلخبارية مظاهرات  القنوات  بعض 

حيث العدد.
الساحة  يف  تجمعوا  املتظاهرين  إن  املسرية:  منظمو  وقال   
 ، اليمن-  مدن  وثاني  االحتجاج  حركة  موئل   - تعز  يف  الرئيسية 
حيث رفع املشاركون أعالما سوداء.  جدير بالذكر أن التظاهرات 
يف تعز تشهد عنفا غري ما هو الحال يف بقية املحافظات، فقد قتل 
الجمعة املاضية ثالثة جنود وسبعة مدنيني كما أصيب 37 شخصاً 

بجروح عندما هاجمت قوات األمن والجيش املتظاهرين .
ضد  غاضبة  احتجاجية  مسريات  خرجت  ذمار  مدينة  ويف 
للحفاظ عىل مصالحه  يسعى   الذي  السعودي  األمريكي  التدخل 
عىل حساب  أبناء الشعب، وقد رفع املتظاهرون شعارات تستنكر 
مطالب  وتجاهل  الثورة   إلجهاض  والدولية  اإلقليمية  املساعي 
»يا  املتظاهرون  ردد  وقد  تضحياتهم،  عىل  وااللتفاف  الثوار، 
أمريكي صح النوم .. ال وصاية بعد اليوم«، »يا سعودي ما نقبل.. 

إنك فينا تتدخل«. ويف التظاهرة 
العلم  الثورة بإحراق  قام شباب 

حلقة نقاش يف امللتقى العام للتنظيمات الثورية

شباب الثورة:  الثورة يف أمس الحاجة إىل اإلجماع الوطني، وإىل اتخاذ قرارات مسؤولة ال إقصائية وال عنصرية
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يف يوم 7/17  : مسريات غضب يف مختلف املحافظات وتنديد متواصل بالتدخل السعودي األمريكي 
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الشهيد حسن أحمد حسني الحوري، ولد عام 1993م، بمنزله 
الكائن يف الجراف الرشقي – أمانة العاصمة، وعاش حياته فيها، 
وبدأ تعليمه الدرايس يف مدرسة األحمر حتى الصف السابع، ثم 
انتقل إىل مدرسة الكبيس، وواصل فيها مراحل التعليم إىل الصف 

األول الثانوي هذا العام.
كان يعيش الشهيد يف كنف والديه اللذين كانا يتعلقان به أكثر 
من باقي إخوته األربعة، وأبوه جندي متقاعد، وقد سبقه أخوه 

األكرب)حسني( إىل الفوز بوسام الشهادة، وله ثالث أخوات.
يف  حسن  الشهيد  طبيعة  كانت  كيف  أخواته،  إحدى  سألنا 
البيت؟ فأجابت: كان هادئا، مطيعا لوالديه، يحب األطفال كثريا، 
ويجلنا  يحرتمنا  كان  ألخواته،  واحرتامه  حبه  يميزه  كان  ومما 

كثريا، وكان كثري الزيارة لنا، والسؤال عنا.
بن  عبدالله  مدرسة  يف  الصيفية  اإلجازات  يقيض  حسن  كان 
ولم  وعلومه،  الكريم  القرآن  لتعليم  الحطروم  ومدرسة  عباس، 
تكن تميض دورة صيفية إالاّ وهو من السباقني إىل االلتحاق بها.

كان قلبه معلقا يف املساجد ويف حلقات العلم وأساتذة الحلقات 
وطالب العلم. وكان يتميز عىل بقية زمالئه باملبالغة يف احرتامه 
ألساتذته وخدمتهم. وكان يحب أصدقائه ويحبونه كثريا، وكان 
يحب أصدقاءه أكثر، وكان يخالط الناس ويحب خدمتهم، فملك 
صىل  املصطفى  يقول  وكما  وتقديرهم،  إعزازهم  ونال  قلوبهم، 

الله عليه وآله وسلم: »سيد القوم خادمهم«.
وكان يحب اإلحسان والسيما إىل املحتاجني واملساكني، وله عدة 
مواقف يف هذا الجانب سمعتها من بعض رفاقه، فعندما شاهد 
الشهيد مجازر النظام يف يوم جمعة الكرامة أخذ دراجته الهوائية 
التي ال يملك سواها واتجه إىل ساحة التغيري لالنضمام إىل إخوانه 

الثوار، وقدم نفسه ودراجته يف سبيل الله واملستضعفني.
ل الشهيد رغم صغر سنه مسؤولية كبرية يف خدمة إخوانه  تحماّ
الخدمات يف  للجنة  املحرك يف  الدينامو  الساحة، وكان  يف  الثوار 
دون  الخدمات  لجنة  يف  نهار  ليل  يعمل  فكان  الصمود.  شباب 
الوجه  وبشاشة  لحظة،  تفارقه  تكاد  ال  والبسمة  ملل،  وال  كلل 
وسعة الصدر من صفاته التي لم تفارقه واشتهر بها يف الساحة 

وخارجها.
كثرة  رغم  فقط  الخدمات  لجنة  يف  محصورا  عمله  يكن  لم 
أعماله فيها، بل كانت بصماته يف كل لجنة، ومع كل كف، ويف كل 
عمل خري، وخري دليل عىل ذلك أنه عندما استشهد كان يعمل مع 

اللجنة الطبية، وكان يحمل حقيبة اإلسعافات األولية.
كان إذا سأله أحد من زمالئه وجريانه يف حارته عن سبب ذهابه 
وبقائه معتصما فيها يقول: »أنا عاشق للشهادة يف سبيل الله«!..

كان شجاعا مقداًما فيما يريض الله، وله عدة مواقف يف نرصة 
املستضعفني، وكان يتسامح مع من أساء إليه وال يحمل يف قلبه 

مثقال ذرة من حقد أو غلاّ عىل أحد.
وارتباطي  ومعرفتي  معايشتي  رغم 

ومن  أنني  إالاّ  بالشهيد،  وتعلقي 
أتنقل  أن  أحببت  الفضول  باب 
يف الساحة بني أساتذته ورفاقه 
ألسمع  ومحبيه،  وأصدقائه 
فراق  لهم  يعني  ماذا  منهم 
الحوري،  حسن  الشهيد 
وأسمع منهم يشء عن الشهيد 

وعن حياته وأنقل لكم بعض ما 
قيل يف الشهيد حسن الحوري. 

محمد  القايض  مع  البداية  كانت 
أحمد  حسن  ق��ال:  حيث  الباشق 

الشهم  الخدوم  الشاب  الحوري 
السائر  النبيل  الشجاع 

قرناء  خ��ط  ع��ىل 
عيلاّ  عزاّ  الكتاب، 

فراقك،  والله 
القلب  يف  وما 
الحزن  م��ن 
أن  من  أعمق 
عنه،  أع��رب 
عبارات  لكن 
التي  الشهيد 
بها:  ودعتنا 
)اث��ب��ت��وا، 
اص����ربوا، 
ورب  فزت 
 ) لكعبة ا

جعلتنا 
نغبطك 

ع��ىل ه��ذا 
ال���رشف، 
ف��س��الم 
عليك  الله 
سيدي  ي��ا 
حسن،  يا 
الله  ولعن 
قتلك،  من 
من  وك��ل 
ي���رىض 

 ، بقتلتك

والله اسأل أن ال يحرمنا بركات الشهداء.
عن  والقلم  اللسان  يعجز  قال:  فقد  السقاف  عيل  األستاذ  أما 
وصف هذا الشاب الثائر الذي رضب أروع األمثلة يف كل يشء، لقد 
ترك الشهيد حسن سالم الله عليه بفراقه جرحاً عميقاً ال يجرب؛ 
ألن الشهيد حسن كان يعني لنا الصمود، لم نعرفه يوماً يكل أو 
يمل أو يمناّ يف عمل، لم أعرفه إالاّ األول يف أياّ عمل، يف املسريات 
ولجنة الخدمات التي كان يعمل فيها منذ أن يستيقظ ألداء صالة 
الفجر حتى منتصف الليل، فحسن يعدل مئة رجل، لم يقل قط 
-ال- يف أياّ عمل نكلفه به، يبتسم لكل شخص ويعرض خدماته 
له، فالشهيد حسن لم نفتقده نحن فقط، بل كل الساحة وكل من 
اإلباء،  االبتسامة،  الصرب،  الشجاعة،  هو  حسن  والشهيد  يعرفه، 
املجاهد  وهو  العزة،  الكريمة،  األخالق  اإليثار،  النرصة،  النجدة، 
الصابر الذي أدمى فراقه قلوبنا، وشل عضوا من أعضائنا، ولم 
نستطع إالاّ أن نقول إناّا لله وإناّا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم 
الحسن  حسن  يا  عليك  ورضوانه  وبركاته  الله  ورحمة  الوكيل، 

والجمال، يا حفيد رسول الله، وألحقنا الله بك صالحني.. آمني.
األستاذ/  لسنوات،  وعايشه  دراّسه  الذي  أستاذه  وأما 
الحقيقة  يف  فقال:  الدين  حميد  حسني  إبراهيم 
الحديث عن الشهيد حسن الحوري حديث 
يف  الشهيد  هذا  كان  فقد  شجون،  ذو 
يف  أرست��ه،  يف  حارته،  يف  حياته، 
فيها  يدرس  كان  التي  حلقته 
فما  مثابراً،  شاباً  زمالئه  مع 
والتحق  إالاّ  صيفية  دورة  من 
بها، ال يمل، وال يكل، كان يف 
تقام  التي  األنشطة  كثري من 
حتى  سباقا،  مدرسته  يف 
التي  الصيفية  الرحالت  يف 
منه  نرى  كنا  تقام  كانت 
صدورنا،  يثلج  ما  ونشاهد 
العون  يد  يمد  دائما  كان 
للمدرسني،  واملساعدة 
ومما  زمالئه،  ويخدم 
أنه  أيضا  عنه  أذك��ر 
ما  عمل  منه  ُطلب  إذا 
عىل  به  يقوم  فإنه 
وكان  وج��ه،  أكمل 
يتعامل مع مدرسيه 
ومن  ب��اح��رتام، 
التي  املشاهد 
وتكتب  تسطر 
صفحاته  يف 
أنه  البيضاء 
يوم  يف  شهد 
األي��ام  من 
رج�����الً 

يتطاول عىل أحد مدرسيه فلم يحتمل ذلك املنظر وقام بالدفاع 
عن أستاذه، والوقوف إىل جانبه، فهذا حاله دائما يقف إىل جانب 
املظلومني واملستضعفني، فهنيئا له ما صار إليه. فهذا هو حسن 
عرفه  إنسان  من  فما  الجميع،  أبكى  واستشهاده  بفقده  الذي 
ويوم  أستشهد،  يوم  عليه  الله  فسالم  وبكاه،  إالاّ  أخالقه  وعرف 

ُشيع، ويُوم يُبعث حيا.
الصمود  شباب  مطبخ  يف  يعمل  كان  الذي  ماجد  الطباخ  أما 
)لجنة الخدمات( فقد قال: الشهيد حسن الحوري رضب أروع 
األمثلة يف األخالق واألدب، وكانت من خصاله أن يرد عىل من أساء 
صوتي  رفعت  مرة  ذات  ففي  والتسامح،  واملرح  بالتأنيب  إليه 
بالتأنيب  له  إساءتي  فقابل  املطبخ!  من  اخرج  له:  وقلت  عليه 
الوجه والتسامح وقال: »تطردني يا  املمزوج بالبسمة وبشاشة 
عم ماجد؟« وكان يحبنا كثريا وال يرد لنا أياّ طلب مهما لو أسأنا 
إليه، حتى أنه قال يل ذات مرة: »لن أزعل منك يا عم ماجد حتى 

لو رضبتني«.
أما مساعد الطباخ عبدالله املنصوب فقال: كان الشهيد حسن 
الحوري عندما يراني أتعب يأخذ العمل من يدي ويقول: »إرتاح 
يا عم عبدالله وأنا سوف أقوم بعملك«، وهذا دليل عىل أنه ال يحب 
شخص  أياّ  مع  يقف  أيضاً  وكان  اآلخرين،  يحب  ولكنه  نفسه 
الشباب  أحد  علينا  دخل  يوم  ذات  ففي  إهانة،  حقه  يف  تصدر 
وقال:  الشهيد  عيلاّ  فرد  عليه،  صوتي  فرفعت  املطبخ  يف  ونحن 

»إداّي لهم غداء، ال تعاملهم هكذا«.
قريبا من مطبخ  كان  الذي  الفندق  هانحن مع صاحب  واآلن 
شباب الصمود الذي كان يرشف عليه الشهيد، والذي قال: كان 
ويرد  يتجمل  كان  كثريا،  يحرتمنا  وكان  مهذباً،  مؤدباً  الشهيد 
يف  عندنا  يتحمم  وأحياناً  ليتوضأ  يأتي  كان  مضاعفا،  الجميل 
الفندق، ولكنه كان يشرتي وايت املاء ويفرغ يف املطبخ حاجته، 

ويأتي بالفائض ليفرغه لنا يف الفندق، ألنه كان يرعى الجميل.
ويذكر أحد املعتصمني املجاورين لخيام شباب الصمود موقفا 
للشهيد حيث قال: إنه يف يوم من األيام حدث حريق بسبب رشت 
كهرباء يف خيمتنا )حركة الشباب األحرار(، وكان أول منجد لنا هو 
الشهيد حسن، حيث أطفأ الحريق وقام برشاء لفة سلك كاملة لنا.

كان للشهيد مواقف كثرية ترتجم ارتباطه بالله، وحبه للخري، 
صدقه وإخالصه وإتقانه ألي عمل يقوم به.

فمن مبادئه التي نطق بها قبل استشهاده بلحظات وهتف بها 
بأعىل صوته: »اثبتوا.. اصربوا«!! فهاهو يحقق حلمه الذي طاملا 
قال:  حيث  استشهاده  لحظة  كلمة  بآخر  ينطق  هو  وها  تمناه، 

»فزت ورب الكعبة«.
حاولوا  بل  حسن،  الشهيد  بقتل  العصابات  نظام  يكتف  ولم 
خطف جثته من مستشفى املتوكل الذي تم إسعافه إليه، عندما 
أتى طقم تابع للبحث الجنائي وجد أمامه أنصار الله فاستماتوا 
يجرون  العساكر  عصابة  وعاد  ذلك،  دون  وحالوا  واستبسلوا 

أذيال الخيبة.
حسن  يا  الصمود،  حسن  يا  شهيدنا،  يا  الله  سالم  مناّا  فلك 
لم  بمن  فاستبرش  بما حققت ونلت من ربك،  لك  الحسم، هنيئا 

يلحق بك مناّا، يا ليتنا كناّا معك فنفوز فوزا عظيما.

بعد االجتماع يف ابريل 1990م تم االتفاق فيه عىل أن 
يكون يوم 22 مايو 1990م هو اليوم الذي يلعن فيه عن 
اندماجية كاملة، وكانت هناك أسباب سياسية قد  وحدة 
فرضت نفسها عىل الساحة العاملية عامة والساحة اليمنية 
العالم  يف  االشرتاكية  املنظومة  انهيار  يف  وتمثلت  خاصة 
يتبنوان  كانوا  الذين  األمس  حلفاء  عن  موسكو  وتخيل 
يف  السلطة  ومنهم  العربية  الساحة  يف  االشرتاكي  الفكر 
الجنوب التي نهجت النهج االشرتاكي باإلضافة إىل االنهيار 
الفعيل الذي حدث عملياً للنظام الحاكم يف الجنوب جراء 
أيًضا  ذلك  ورافق  الدامية،  1986م  يناير   13 أحداث 
أحداث  بعد  الدولة  مؤسسات  أعقبت  اقتصادية  أسباب 
االتحاد  من  يقدم  كان  الذي  الدعم  توقف  حيث  يناير 

السوفيتي للحزب االشرتاكي.
لذلك  الوحدة  قيام  عجلت  التي  األسباب  أهم  هذه 
عدن  إىل  بزيارة  فقام  الظروف  هذه  صالح  عيل  استغل 
رأسهم عيل سالم  وعىل  الجنوبي  الشطر  يف  األخوة  داعيًا 
البيض إىل رضورة التعجيل يف إعالن الوحدة طامًعا فيما 

سيحققه من مكاسب يف مرحلة الحقة. 
الواحدة   الدولة  رئيس  يكون  أن  عىل  االتفاق  تم  وقد 
أبو  وحيدر  له،  نائباً  البيض  سالم  وعيل  صالح،  عيل  هو 
منصب  يحتل  كان  وقد  للوزراء،  رئيًسا  العطاس  بكر 
رئيس مجلس الرئاسة يف جمهمورية اليمن الديمقراطية 

الشعبية سابقاً.
مايو   22 يف  الوحدة«   »علم  صالح  عبدالله  عيل  ورفع 
1990م  وبحضور عيل سالم البيض والعديد من قيادات 
الشطرين ثم اتجها إىل قاعة فلسطني والتي تقع يف مدينة 
أعلن  خطاباً  صالح  عبدالله  عيل  وألقى  عدن   / م  كريرت 
فيه صنعاء عاصمة سياسية لليمن املوحد، وعدن عاصمًة 
اقتصادية، بعدها انتقلت كل قيادات الجنوب إىل صنعاء 
الوحدة فأسكنهم عيل صالح يف  الستالم مهامها يف دولة 
أحسن القصور، وأغرقهم يف نعيم السلطة الذي لم يكونوا 
متعودين عليه، ألن سياسة الحزب أو السلطة  »يف الشطر 
الجنوبي سابًقا« كانت تحاسب كل من كان يستغل أموال 
السلطة ملصالحه الشخصية وكان كل ما يملكه أي مسئول 
من منزل أو سيارة هو ملك الدولة وكان هناك تساٍو بني 
وإذا  والواجبات،  الحقوق  كافة  يف  واملسئولني  املواطنني 
فيقدم  أحد  أي  من  الدولة  بأموال  تالعب  أي  اكتشف  ما 
الرهيب  التحول  وهذا  منصبه،  من  عزله  ويتم  للمسائلة 
جعلهم  للمسئولني  املعيشية  الحياة  يف  حصل  الذي 
بينما عيل صالح  عليها  الحصول  وبكيفية  بها  ينشغلون 
الصفقات  ويعقد  الجنوب  مقدرات  عىل  يده  يضع  بدأ 

بثروات الجنوب فكانت عدن »املصيف الشتوي له«.
بعض  مع  البيض  سالم  عيل  نائبه  تنبه  عامني  وبعد 
من  الكثري  فيها  تورط  التي  املؤامرة  إىل  القيادات 
عيل  مع  الخالفات  السطح  عىل  تظهر  فبدأوا  املسؤولني، 
عيل  ترك  أن  حد  إىل  وصلت  حتى  األمور  فتأزمت  صالح 
القيادات،  إىل عدن مع بعض  البيض صنعاء وعاد  سالم 
الشقيقة  األردن  تدخلت  حتى  تتصاعد  األزمة  واستمرت 
يف إصالح ذات البني وكان نتاج ذلك توقيع وثيقة العهد 
واالتفاق يف عمان 2فرباير 1994م، وبالرغم من ذلك بدالً 
ان إىل صنعاء عاد  البيض من عماّ من أن يعود عيل سالم 
إىل حرضموت فزاد هذا األمور تأزماًَ إىل أن دعى األخوة يف 
الجنوب إىل إعالن االنفصال وإعادة اليمن الديمقراطي يف 
21مايو 1994م، وذلك نتيجة الندالع الحرب التي شناّها 
محاربة  مربر  تحت  الجنوب  يف  خصومه  عىل  صالح  عيل 
مجلس  أصدر  الحرب  هذه  ضوء  وعىل  االنفصاليني، 
 931« واآلخر:  1يونيو«  يف   924« -األول  قرارين:  األمن 
النار  وقف  إىل  األمن  ودعى مجلس  يونيو1994«   29 يف 
أعضاء  قال  وعندما  القرارين،  تطبيق  يتم  لم  لكن  فوراً، 
مجلس األمن لسفري اليمن يف االمم املتحدة )أن عىل القوات 
السفري  أجابهم  عدن(  مشارف  من  االنسحاب  الحكومية 
سحبها،  منا  طلبتم  سادة  يا  عذًرا  فقال:  شديدة  بلهجة 

فسحبناها إىل الداخل !!.
 7 يف  عدن  عىل  الشمالية  الحكومية  القوات  واستولت 
يوليو 1994م بعد تقصري وتفريط يف صفوف املدافعني 
الجنوبيني  القادة  من  الكثري  وانتقل  املقاومة  فانهارت 
وعمان  واإلمارات  السعودية  يف  املنفى  إىل  الجيش  وقادة 

ومرص وغريها.
وقد صاحب دخول القوات التابعة لعيل عبدالله صالح 
»قوات الرشعية«  كما كان يحباّ أن يسميها نهٌب شامل 
األرض  لسياسة  تطبيقاً  والخاصة  العامة  للمؤسسات 

املحروقة.
صالح  لعيل  املولية  القوات  بانتصار  الحرب  انتهت 
قيادتها  عن  ت  انشقاّ التي  الجنوبية  األلوية  بمساعدة 
بقيادة عبد ربه منصور هادي الذي تحالف مع عيل صالح 
إىل يومنا هذا  الدولة وال يزال  للرئيس  نائباً  وتم تنصيبه 
عيل  حكومة  ورفعت  صالح،  لقوات  دعمه  عىل  مكافأة 
الجنوب  زعماء  من  العديد  ضد  قانونية  قضايا  صالح 
وأبرزهم قائمة ال�� 16  الشهرية يف عام 1997م والتي 
وحيد  البيض،  سالم  »عيل  من:  كل  عىل  باإلعدام  حكمت 

العطاس، وصالح منرص السبيل، وهيثم قاسم«.
وحبس اآلخرين ملدة عرش سنوات مع النفاذ.

الوحدة والنتائج املبيتة 

القضية  الجنوبية )3( 
 انتصار الهدايل  

 
إعداد/ عبدالله الدرواني

 شهيد الصمود – شهيد الحسم

من  أن  للشك  مجاالً  يدع  ال  بما  أؤكد  البداية  يف 
كتب املقال يمكن أن يكون أي شخص إال الرئيس 
صالح فنحن نعرف قدراته فهو ال يفرق عند حديثه 
بني )لم ولن وبني الذي والتي، بني  املثنى والجمع  
يقول للجمع هما  ( ومع ذلك لنفرتض أن املقال من 
بنات أفكاره . أقول له بدأت مقالك بعبارة السلطة 
بقيت  ملاذا  كذلك  كانت  فإذا  ذاتها  يف  غاية  ليست 
عليها  املحافظة  أجل  من  وتستميت  عاماً   33 فيها 
وأوصلت  بعدك  من  ألبنائك  تورثها  أن  وتحاول 
اليمن إىل مشارف الحرب األهلية  والتقسيم بسبب 
تمسكك بها . قلت إن وصولك للسلطة كان بطريقه 
وأقول  واملؤامرات  االنقالب  عرب  وليس  ديمقراطيه 
املرحوم  الشهيد  قتل  يف  مشاركتك  تسمي  ماذا  لك 
مؤامرتك  عىل  تطلق  وماذا  الحمدي  إبراهيم   /
يف  ثابت  وهذا  السلطة  إىل  إليصالك  السعودية  مع 
مذكرات الشيخ / عبدالله األحمر التي لم تستطع أن 
تنفي ما ورد فيها .وكيف تفرس استخدامك للمال 
وتجيريك  والعسكرية  املدنية  الدولة  وأجهزه  العام 
كل مقومات الدولة يف العملية الديمقراطية لصالح 
؟.  الديمقراطية  عىل  مؤامرة  تلك  أليست  حزبك، 
عهدك  يف  الكثري  له  تحقق  اليمن  أن  ادعائك  وأما 
املدارس  الكثري من  بُنيت يف عهدك  فنقول لك نعم 
املنح  عرب  واملستشفيات  والجامعات  واملعاهد 
وجعلت  القادمة  األجيال  بها  كبلت  التي  والديون 
ذلك  ومع  قادمة  لعقود  للدائنني  رهينة  اليمن 
التعليمية والصحية وغريها  أفرغت تلك املؤسسات 
بطريقه  زرعته  الذي  الفساد  عرب  محتواها  من 
تفعله  ما  عن  غافالً  الشعب  يضل  حتى  منهجيه 
به وبالوطن فأصبحت مدارسك وجامعاتك تخرج 
أنصاف متعلمني وأصبحت الشهادات تباع يف ربوع 
اليمن حتى الجامعية منها ، زرعت الفساد والجهل 
مستفيد  بني  فأصبحوا  الناس  والء  عىل  لتحافظ 
خاضع أو جاهل ال يعرف حقوقه . اعتربت الوحدة 
من  هم  الجنوبيني  أن  نعلم  ونحن  انجازاتك  من 
ضحوا من أجل الوحدة فتنازلوا عن الرئاسة وعن 
العاصمة وهاجروا  إىل صنعاء ونكثت عهدك معهم 
اتفاق  عىل  وانقلبت  قادتهم  من  العرشات  واغتلت 
وأقصيتهم  واالتفاق  العهد  وثيقة  ونقضت  الوحدة 
ودخلت   94 حرب  يف  البالد  وأدخلت  السلطة  من 
عدن دخول الفاتحني وسبيتها واستحليت حرماتها 
جرحاً  صنعت  لقد   . للناهبني  مباحة  وجعلتها 
عهدك  يف  اليمن  ،وأصبحت  والجنوب  الشمال  بني 
أعظم  فما  من شطرين  أكثر  إىل  باالنقسام  مهدده 

املذهبية  الورقة  استخدمت  لقد   . هذا  يا  انجازاتك 
بني  الفرقة  وبثثت  والساللية  واملناطقية  والعرقية 
الجميع  ليضل  عمداً  الثأر  مشكله  ونرشت  القبائل 
بث  يف  أبدعت  منك.  الدعم  منتظرين   رصاعات  يف 
الشيطان  فيه  يفكر  لم  ما  واستخدمت  الفرقة 
لتستمر يف السلطة هذه هي وحدويتك .لقد فهمت 
الوحدة بأنها الوحدة ) بكرس الواو ( أي أن تبقى 
وحدك يف الحكم . صحيح أن الجغرافيا توحدت يف 
عهدك ) وال فضل لك فيها (إال انك فصلت اإلنسان 
. أخذت من الوحدة األرض وباطن األرض وأقصيت 
اإلنسان بل وقتلت اإلنسان . ذكرت أن ما حصل يف 
جامع النهدين عمل إجرامي إرهابي ال يجيزه رشع 
وال دين وليس من تقاليد اليمنيني وأعرافهم ونقول 
أننا  إال  العنف عموماً  لك صدقت ونحن أيضا ضد 
نتساءل هل قصفك لجوامع وقباب ونساء وأطفال 
ونازحي صعده يقره دين هل اغتيالك لقاده الحزب 
ملدنه  واستباحتك  الجنوب  ضد  وحربك  االشرتاكي 
الجنوبيني  إخواننا  بيوت  ينهبون  أتباعك  وجعل 
للحراك  الوحيش  قمعك  وكذلك   94 حرب  يف 
الجنوبي هل كل ذلك يقره رشع أو دين هل قتلك 
واستباحتك  الكرامة  جمعه  يف  سلمياً  للمعتصمني 
مدن  من  وغريها  تعز  يف  التغيري  لساحة  وحرقك 
اليمن يبيحه رشع أو دين. هل من تقاليد وأعراف 
اليمنيني أن تسمح للطائرات األمريكية والسعودية 
وتهجريهم  بيوتهم  وهدم  دولتك  مواطني  بقصف 
وثائق  بحسب  حرفياً  لألمريكيني  وقلت  بل 
ويكيلكس ) اعملوا ما شئتم يف اليمن ونحن سنقول 
تحملوني مسؤولية  ال  وبعدها  اليمني  الطريان  انه 
األخبار  صحيفة  عن  نقالً   _ اإلرهابية  الجماعات 
اللبنانية ( يا لك من فارس العرب كما كان يروج 
لك كتاب دوالراتك . لقد وصلت بعمالتك إىل ما لم 
تصله األوائل . ضننت انك دخلت التاريخ وأنت من 
للسعودية  بيعك  عرب  الجغرافيا  من  اليمن  اخرج 
ثلث مساحه اليمن املؤمل وجود نفط فيها بحسب 
التقارير الدولية مقابل استمرار دعمهم لك وألبنائك 
. لذلك نحن ال نستغرب استماتة السعودية إلبقائك 
ألنك  أبدا  مثلك  يجدوا  فلن  السلطة  يف  وأبنائك 
أعطيتهم ما لم يكونوا يحلموا به . نتفهم ثنائك عىل 
نائبك عبدربه منصور هادي والذي يتندر اليمنيون 
مأمون  ألنه   ) فايض  مركوز  عبدربه   ( بتسميته 
الجانب من قبلك ال يطمح إىل أكثر من القرص الذي 
منحته إياه والرصيد الذي جعلته يف حسابه البنكي 
هي  والثورة  املعارضة  أن  الناس  إيهام  حاولت   .

وغريها  واألغذية  والكهرباء  الوقود  أزمة  يف  السبب 
انك  كامل  وعي  عىل  الشعب  أن  إال  األزمات  من 
رسالة  لهم  لتقول  الخدمات  بتلك  إذالله  يف  تفننت 
األوضاع  هذه  إىل  تصلوا  أن  وإما  أحكمكم  أن  أما 
ولذلك نسألك ملاذا عادت الكهرباء عند زيارة لجنة 
املتحدة  األمم  يف  اإلنسان  لحقوق  الحقائق  تقيص  
،وكذلك  انقطعت  ثم  الوفد  غادر  أن  إىل  وضلت 
األربعاء  املتحدة  األمم  مبعوث  زيارة  عند  عادت 
الشاحنات  مئات  تفعل  ماذا  نسألك  املايض وكذلك 
نقاط  يف  واملحتجزة  النفطية  باملشتقات  اململوءة 
وملاذا  اليمن  أرجاء  الجمهوري يف مختلف  الحرس 
يتم بيعها الحقاً يف السوق السوداء لتموين عمليات 
دعوت   . أرستك  سيطرة  تحت  التي  الرعب  كتائب 
نحاورك  ماذا  وعىل  متى  إىل  لك  ونقول  الحوار  إىل 
. لقد حاورتك املعارضة  وما هي ضمانات الحوار 
اتفاقات  معهم  وقعت  النتيجة  كانت  ماذا  لسنوات 
أبنائك. بكتائب  مستقويا  لها  تنكرت  ما  رسعان 

أبنائك  أقلت  لو  معك  الحوار  نقبل  أن  يمكن  كان  
وأبناء أخيك وإخوتك وأصهارك من املؤسسة األمنية 
شخصيات  تعيني  عىل  التوافق  وتم  والعسكرية 
أكاديمية متخصصة مستقلة ذات مصداقية والئها 
األمنية  األجهزة  قياده  يف  ألشخاص  وليس  للوطن 
والعسكرية. قلت أن الديمقراطية هي الخيار ولكن 
عن أي ديمقراطيه تتحدث وأنت يف الحكم ملده 33 
عاماً لقد عارصت أكثر من ثمانية رؤساء أمريكيني 
عىل  مرتبع  مازلت  وأنت  بالزهايمر  بعضهم  مات 
نفسك  عىل  قطعت  ابنك.  توريث  وتريد  العرش 
عهداً يف 2006م انك لن ترتشح وهلل الجميع لهذا 
الرئيس العربي األول من نوعه . وقلنا لهم هو األول 
نكثت وعدك  وفعالً  علينا  الكذب  يف  لكن  نوعه  من 
وترشحت . قلت انك لن ترتشح إال لدورتني ونكثت 
وعدك وعدلت الدستور ألكثر من مره وجعلته لعبه 
يف يدك وتجرأت يف آخر مرشوع تعديل بأن شطبت 
أو  فقط  بدورتني  الرئاسة  فرته  تحدد  التي  املادة 
كما تندر اليمنيون بقولهم ) رئيسنا هذه املرة قلع 
العداد بعد أن كان يصفره فقط ( لقد مللت حتى 
من تصفري العداد فاقتلعته . هذه هي ديمقراطيتك 
 . برحيلك  إال  خيار  ال  لذلك  الخيال  تبيعنا  أنت   .
الجاهيل  العرص  إىل  بسياستك  الناس  أرجعت  لقد 
حيث عاد املواطنني يف العاصمة صنعاء وغريها إىل 
انعدام  نقل حاجياتهم بسبب  الحمار يف  استخدام 
الوقود وأصبح فعالً )الحمار هو املخرج الوحيد ( 

للمواطنني من أزمة الوقود . 

)الحمار( هو املخرج!..
عيل نارص قايد البخيتي  ردًا على مقال الرئيس املنشور بتاريخ 2011/7/18م تحت عنوان )الحوار هو املخرج الوحيد(
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يعانون  ال  املسلمني  أن  فيه  شك  ال  مما 
وحسب  اقتصادية  أو  سياسية  أزمة 
الحياة،  جوانب  جميع  شمل  تخلفا  بل 
والسياسية  االقتصادية  املستويات  بكافة 
بنية  يف  قصور  من  نابعا  والثقافية، 
فكرية ضاربة  أزمة  العربي، ومن  التفكري 
عىل  فاملطلع  العربية،  الثقافة  عمق  يف 
تاريخ الثورات العربية يف القرن العرشين 
األجنبي  املحتل  ضد  قامت  أنها  يدرك 
مطالب  وهي  العميلة،  والدكتاتوريات 
مرشوعة سعت لتحقيقها وبذلت يف سبيل 
ذلك الدماء الزكية؛ لكنها لم تحمل املرشوع 
األمة،  تطلعات  يحقق  الذي  الفكري 
والدينية؛  القومية  مكتسباتها  ويحفظ 
ال  وبلداننا  والبقاء،  االستمرارية  ليمنحها 
والفقر،  والقهر  الظلم  تحت  ترزح  تزال 
الثورات  قبل  كان  كما  الوضع  يزال  وال 
ذلك.  من  أسوء  وربما  الدول  بعض  يف 
ليسقط الحلم العربي املنشود وتزول معه 
التضحيات املبذولة وتذهب اآلمال املتعلقة 

به أدراج الرياح.
وأحزابها  طوائفها  بكل  األمة  هي  وها 
النفق  هذا  من  املخرج  إيجاد  يف  تخفق 
العربية،  الهوية  فيه  ضاعت  الذي  املظلم 
بتاريخه  العربي  اإلنسان  فيه  وتالىش 
أيًضا،  املادية  ومقدراته  وثقافته  وعراقته 
فالتيارات القومية املنترشة يف كافة البلدان 
العربية عىل اختالف مسمياتها عجزت عن 
العدو  مع  املواجهات  أبسط  أمام  الصمود 
1967م  عام  حزيران  ونكسة  املحتل، 
هذه  عن  بعيدة  وغري  ذلك،  عىل  دليل  خري 
الدينية  وحتى  اليسارية  التيارات  الهزيمة 
الفارغة  بالشعارات  أشبه  صارت  التي 
اإلسالمية  للمفاهيم  الحركي  املضمون  من 
الحيوية.  والواقعية  الروحية  وجمالياته 
انتفضت  الراهنة  اللحظة  ويف  واآلن 

بني  مكانها  عن  تبحث  العربية   الشعوب 
األمريكية  الهيمنة  ظل  يف  املتقدمة  األمم 
أيًضا  والثقافية  واالقتصادية  العسكرية 
باألنظمة  لإلطاحة  تسعى  هي  وها  عليها، 
الدكتاتورية التي خدمت مصالحها الذاتية، 
ومصالح أعدائها عىل حساب شعوبها، فإذا 
دخلت مرحلة ما بعد الثورة بنفس العقلية 
فإن  التقليدية  األطروحات  املعهودة ووفق 
عليه  نحن  عما  كثريًا  يختلف  لن  املستقبل 
اآلن! ولن تكون أكثر من استبدال املسميات 

وتغيري الوجوه.
قدم  الدينية  املسئولية  واقع  ومن  وهنا 
املرشوع  الحوثي  الدين  بدر  حسني  السيد 
املرشوع  وهو  العميل،  الواقع  يف  املجدي 
ليكون  بحفظه  الله  تكفل  الذي  القرآني 
وإنقاذهم.  هدايتهم  وطريق  الناس،  مالذ 
وقبل أن تنطلق الثورات العربية للمطالبة 
بدر  حسني  السيد  كان  املسلوبة  بالحقوق 
إليها،  ودعا  الثورة  عن  تحدث  قد  الدين 
فالثورة  وعمليا،  فكريا  ضوئها  عىل  وسار 
لديه هي تلك التي تقوم عىل أسس قرآنية 
تستوعب اإلشكاالت التي حالت دون تقدم 
الشعوب املسلمة، وتتجاوز اإلخفاقات التي 
جعلتها تعيش عىل هامش الحياة، باعتبار 
فكرية  ثورة  يتطلب  القائم  الوضع  أن 
تستمد تعاليمها من القرآن الكريم، بوصفه 
دستورا للحياة، ومنهجا شاماًل يعالج واقع 
أراده  الذي  باملستوى  ويجعلهم  املسلمني، 
الله سبحانه لهم، فنادى بالعودة إىل القرآن 
فكريا  اإلنسان  يبني  كتابا  بوصفه  الكريم 
وروحيا، كما أنه قدم معالجات للمشكالت 
وما  واالقتصادية.  والسياسية  االجتماعية 
عىل الناس إال الرجوع للقرآن الكريم بكل 
فالله  وأحزابهم،  وطوائفهم  رشائحهم 
سبحانه يقول عن القرآن ﴿ُهًدى ِللنَّاِس﴾، 
املعالجات  يقدم  أن  يستطيع  أنه  بمعنى 

والحلول الكفيلة بنهوض األمة وجعلها يف 
موقع الصدارة بني األمم املختلفة والشعوب 

املتباينة.
الحوثي عىل  السيد حسني  أكاّد  البدء  ويف 
اليقينية  معرفته  خالل  من  بالله  االرتباط 
الفرد  لتبني  الكريم،  القرآن  من  النابعة 
مواجهة  عىل  قادًرا  بناًء  املسلم  واملجتمع 
بألوهيته  االعرتاف  عىل  تقوم  التحديات، 
املطلقة وتنزيهه عن النواقص التي ال تليق 
التي  أو  بخلقه،  الله  تشبه  التي  كتلك  به، 
تنسب أفعال اإلنسان إىل الله وتقول بأنها 
وليس  مسري  اإلنسان  وأن  وقدر،  قضاء 
مخريًا، فهذا األقوال السقيمة هي التي تربر 
األقوال  وهي  الحياة،  يف  إخفاقاته  للفاشل 
ذاتها التي سوغت للطغاة حكمهم وظلمهم 
وبطشهم بجعلها من مشيئة الله وإرادته، 
التي ال يعرتضها أحد، وليس هذا فحسب؛ 
بل افرتوا عىل رسول الله - صىل الله عليه 
ألهل  »شفاعتي  منها:  أقواال   - وسلم  وآله 
عقيدة  منها  وجعلوا  أمتي«،  من  الكبائر 
تعارض  أنها   مع  فيها،  جدال  ال  راسخة 
ِلَمِن  إاِلَّ  يَْشَفُعوَن  ﴿َواَل  تعاىل:  الله  قول 
اْرتََض﴾، باإلضافة إىل خطرها عىل اإلسالم 
فعل  الناس عىل  وقيمه، وتجرئ  وتعاليمه 
املسلم  فعقيدة  الفواحش،  وفعل  املنكرات 
الذي  الكريم  القرآن  من  تكون  أن  يجب 
ِمْن  َواَل  يََديِْه  بنَْيِ  ِمْن  اْلبَاِطُل  يَأِْتيِه  ﴿اَل 
َخْلِفِه تَنِْزيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِميٍد﴾. ويستعان 
أنزل  التي  العربية  باألساليب  فهمه  عىل 
وطرائقها  ومفرداتها  بلسانها  كتابه  الله 
املسلم  إيمان  يف  انحراف  وأي  التعبري،  يف 
عىل  سلبية  آثاره  ستكون  بالله  وعقيدته 

املستوى النفيس واالجتماعي واألخالقي.
أن  يجب  بالله  عالقتنا  أن  إىل  أشار  كما 
وتنزيه  تعاىل  لله  خضوع  عالقة  تكون 
يجب  العالقة  هذه  ضوء  وعىل  وتقديس، 
والتحرك  ويقني  بثبات  الحياة  يف  السري 
الكتاب  فهو  العام،  القرآني  الدستور  وفق 
له  وكفل  كرامته،  لإلنسان  حفظ  الذي 
حقوقه، ووضع أسس العالقات االجتماعية 
تقوم  التي  املصريية  والعالقات  املنظمة، 
كعالقة  العامة  املسؤوليات  بموجبها 

الحاكم باملحكومني وغريها، فجعلها قائمة 
عىل العدل واإلحسان واملساواة.

الخطاب  يف  النظر  إعادة  يجب  هنا  ومن 
املتقدمون،  العلماء  قدمه  الذي  الديني 
واعية  قراءة  وفق  وتعديله  لتقييمه 
للواقع  وإعادته  القرآني،  للنص  وعميقة 
املختلفة من  الجوانب  يف  وتفعيله  املعيش، 
الحياة. ال سيما إذا ذكرنا ما تداولته كتب 
الحديث– زوًرا- عن رسول الله- صىل الله 
بني  عن  »حدثوا  قال:   – وسلم  وآله  عليه 
الحديث  هذا  ووفق  حرج«!  ال  و  إرسائيل 
اليهود  وصف  الذي  الله  لكتاب  املخالف 
بأنهم يحرفون الكلم عن مواضعه امتألت 
شوهت  التي  باإلرسائيليات  الحديث  كتب 
وأخالقياته، وقدمته  قيمه  اإلسالم وعطلت 
والواقع  العقل  عن  بعيدة  خرافية  بصورة 
واملنطق، وإذا راجعنا قواعد علماء الحديث 
يف  الضعيفة  األحاديث  قبول  جوزوا  وقد 
أمام  أنفسنا  نجد  فإننا  األخالقيات  مجال 
الطقوس  وتعاليم  املظلمة،  الزوايا  إسالم 
واملناسبات، وسنجد ضيق األفق يف حديثه 
أن  لبثنا  ما  التي  الكبرية  القضايا  عن 
تركناها نحن واستبدلنا بها غريها، كل ذلك 
لسيطرة الخطاب الديني املغلوط وتعميمه 
الكتب  يف  وقبلها  الدراسية،  املناهج  عىل 
حني  سبحانه  والله  واملتداولة،  املشهورة 
أراد لدينه الظهور، ووعد أولياءه بالتمكني 
يف األرض، فقد مده بأسباب الحياة، وكفل 
له أسباب البقاء والظهور، وأغناه بالتعاليم 
التي تجعل منه رحمة للعاملني، فقال عنه: 
له  أن  بمعنى  كله﴾،  الدين  ﴿ليظهره عىل 
إلقناع  واملوضوعية  العقلية  اإلمكانيات 
والوجودية  املادية  الفلسفات  أصحاب 
والعلمانية والليربالية وغريها من أصحاب 
الديانات والرؤى والنظريات املختلفة، التي 
تقديم  وحاولت  الوجود،  تفسري  حاولت 
القوانني التي ينبغي أن يكون عليها، ومن 
م اإلسالم بصورة هزيلة أو قارصة فألنه  قداّ
أخذ دينه عن الروايات املشبوهة وليس من 

القرآن الكريم.

صعدت روحك ...
تسكن وطن الله املاثل يف حرشجة السكر

صعدت تنقش..

فوق زجاج الجنة أحالم األطفال
وتسمع كل بنات الحور..

قصائد شعري األسمر، 

تخربها عن قصص اللهفة يف صنعاء 
وكيف تسيل 

عىل ثكنات العسكر
***

صعدت روحك
مثل مالك مغتسل من رجس خطيئتنا

بغرام الله!
وسوى نخل الجوع عىل خارصة الحلم..

تحارص وطني..

تزحف يف أوردة الوقت 
وكيما يثمر شبق املاء هنا

ُل عن شجني أَتَنَصَّ
وأالحق ضحكة وجهَك يف الخطرات

أسابق عطيش، نحو رؤاك
عىل مروحة الدهشة 

يف ذاكرة األشجار 

هذا  بايل  يف  جاء  الصف  سورة  أقرأ  وأنا 
والفتح  النرص  عن  نبحث  ألسنا  التساؤل: 
يبعث  هذا  أليس  ممكن؟  وقت  أقرب  يف 
نعرض  عندما  عجيبا  استغرابا  أنفسنا  يف 
كيف  الكريم؟  القرآن  عىل  األحداث  هذه 
ولم  نفعل؟  ماال  نقول  ونحن  النرص  نريد 
نخرج كلنا صفا واحدا كالبنيان املرصوص 
لنجاهد يف سبيل الله ضد الظلم وضد أئمة 
الكفر، الذين افرتوا عىل الله الكذب، بل نرى 
دنيوية  ألطماع  خرجوا  الذين  بعض  من 
يعتربوا  ولم  ويوالونهم،  إليهم  يسارعون 
جافوا  ممن  فسادهم،  من  شكونا  ممن 
يف  املوصوفني  أعداءه،  ووالوا  الله،  كتاب 
القرآن بأنهم لن يرضوا عنا، وأنهم يريدون 

بأفواههم، وأنهم يعظون  الله  ليطفؤوا نور 
اصطفانا  ملا  الغيظ  شدة  من  أناملهم  علينا 
)صىل  الله  برسول  علينا  ومناّ  ورحمنا  الله 
الله عليه وآله(، الذي يتلوا علينا آياته تبيانا 

لكل يشء. 
)صىل  الله  رسول  انطلق  كما  انطلقنا  لو 
وملا  لله،  كله  الدين  لكان  واله(  عليه  الله 
وملا  العالم،  أرجاء  يف  املستضعفون  كان 
الفساد،  األرض  يف  وإرسائيل  أمريكا  عاثت 
ونرش الفساد والكفر من خاللهم وإخضاع 
وسيكون  نوره،  متم،  الله  ولكن  شعوبهم, 
الدين كله لله، مهما مكروا وكرهوا وتآمروا 

عىل دين الله، فإن الله خري املاكرين.

أبو ضياء- ذمار 

فضل أبو طالب 

الثورة القرآنية )1(

وأخرى تحبونها..

رسالة يف رثاء الحلم
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شباب الثورة

حلقة نقاش

يف يوم 17/7

الشباب  وكان  ر  النار  إلطالق  االستعداد 
ألفراد  إخوة  وأنهم  سلميتهم  عىل  يؤكدون 
سريها  املظاهرة  فواصلت   ، واألمن  الجيش 
األمن بإغالق  قام  الزبريي وبعدها  إىل شارع 
التحاق  من  للحد  املسرية  نهاية  يف  املنفذ 
الشباب  املسرية، فواصل  الشباب بركب  بقية 
النظام  مرتزقة  أطلق  وفجأة  مسريتهم 
اإلجرامي  الرصاص الحي باتجاه الشباب من 
داخل حوش التموين العسكري فسقط الثائر 
آخرون  وجرح  شهيدا  الحوري  أحمد  حسن 
املقرمي  جراح بعضهم خطرية. وهم يوسف 
الداع-  عبدالوهاب  محمد  املقطري-  -مراد 
أمني عبدالرحمن الرشيف - يوسف عبده سعيد 

العريقي.
املتوكل  مستشفى  إىل  الجرحى  نقل  وبعد 

الجنائي  للبحث  تابعة  أطقم عسكرية  قدمت 
اقتحامه  وحاولت  املستشفى  وح��ارصت 
الجرحى يف  واعتقال  الشهيد  واختطاف جثة 
محاولة إلخفاء معالم الجريمة التي لن تسقط 
بالتقادم، تجدر اإلشارة أنه لم يتوفر للجرحى 
سيارة إسعاف ولم يبادر أحد إلنقاذهم فعمل 
الشباب عىل مللمة جراحهم واستئجار  سيارة 
املجاورة.  املستشفيات  إىل  لنقلهم  أجرة 
الساعة  املركزي  األمن  قوات  قامت  ذلك  إىل 
ونصف   ساعة  وملدة  مساء  والنصف  الثامنة 
داخل ساحة  إىل  السام   الغاز  قنابل  بإطالق 
خلف  مما  كنتاكي  جولة  جهة  من  التغيري 
مئات الجرحى،هذا وقد أقيمت صالة الجنازة 
ظهر  الحرية   بساحة  الحوري  الشهيد  عىل 
بحجم  التشييع  موكب  وانطلقت   الثالثاء، 
مهيب باتجاه خط الستني ذهبان حتى جامع 
الحشحوش بالجراف  وهناك أعيدت الصالة 

مسرية جماهريية حاشدة، ، للمطالبة برسعة 
أي وصاية خارجية  الثوري، ورفض  الحسم 
عىل الثورة. وطالب املتظاهرون املجتمع الدويل 
الشبابية  الثورة  ضدا  تدخالته  عن  بالكف 
بمحاكمة  طالبوا  كما  السلمية،  الشعبية 
القتل،  بأعمال  املتورطني  بقايا نظام صالح، 

ورددوا هتافات لبناء يمن جديدة.
مسرية  خرجت  صعدة   محافظة  ويف 
جماهريية حاشدة صباح اإلثنني  رغم األزمة 
املسرية   والبرتول،ونددت  البنزين  يف  الحادة 
املتظاهرون خالل  الخارجي، ورفع  بالتدخل 
تطالب  شعارات  ورددوا  الفتات،  املسرية 
رفض  مؤكدين  صالح،  نظام  بإسقاط 
املتظاهرون  واستنكر  الثورة،  عىل  الوصاية 
ضد  األجنبية  السفارات  بتآمر  وصفوه   ما 

الثورة.
وشارك يف املسرية وفود من ساحتي التغيري 

والحرية يف صنعاء وتعز، كما ألقيت عدد من 
الكلمات والفقرات اإلنشادية والشعرية.

ثوار  باسم  بيان  ألقي  املسرية  نهاية  ويف 
السياسية  الوطنية  القوى  دعا جميع  صعدة، 
يغلب  مواقف  التخاذ  والعسكرية  والشعبية 
الجميع  ليواجه  الوطني  اإلجماع  عليها 
يف  الثورة  أن  إىل  البيان  وأشار  التحديات، 
أمس الحاجة إىل اإلجماع الوطني، وإىل اتخاذ 
عنرصية،  وال  إقصائية  ال  مسؤولة  قرارات 
لتعرب  اليمني  الطيف  أنواع  كل  فيها  يشارك 
هي  إقصائية  خطوات  أي  وإن  الجميع،  عن 
الذي  الرائع  الثورة وتنوعها  استهداف لجسم 
البيان بأن ما  البداية. وختم  سارت عليه منذ 
واستهداف  قمع  من  الظالم  النظام  به  يقوم 
يثني  لن  وغريها،  تعز  محافظة  يف  للثورة 
النهج  مواصلة   عن  اليمني  الشعب  عزيمة 

الشعبي الثوري.

الجادة والبناءة وترجمتها إىل خطوات عملية 
مصلحة  يلبي  بما  الله  شاء  إن  القريب  يف 
جميع  يف  الثورة  شباب  وطموحات  الوطن 

ساحات الحرية.

املواطنني  من   اآلالف  زف  وقد  هذا  عليه    
مع  شباب الثورة الشهيد  إىل مقربة  بري زيد  
مصحوبة   بهدير الهتافات و رصخات الثورة 

املمزوجة بالتهليل.

األمريكي.
يف  اآلالف  مئات  شارك  إب  محافظة  ويف 

تعيني الوالة والحكام )2(

إضحك مع البالغ!! 
كانت صحيفة البالغ محط احرتام الكثريين، لكنها طالعتنا يف عددها األخري 
)934( بخرب »أكشن«، كان ينقصه بعض الدم -عوضا عن االشتباكات باأليدي- 

حتى يرشحه النقاد السينمائيون ليكون أحد روائع »هوليود«!!
طبعا هذا ليس تجنيا أيها القارئ، ولكن مع كثري من الحزن عىل مصداقية 
تدخل  لم  املحرر  »تخزينة«  من  النابعة  مصادرها  إن  نقول  الغائبة  الصحيفة 
ليسرتق  منقذ  أقرب  إىل  مراسلها  بإرسال  اكتفت  بل  خرب،  أي  لتنقل  الساحة 
السمع، قبل أن يميض إىل رئيس التحرير عىل عجل، خوفا من أن يتبعه شهاب 
فكيف  وإال  القصة،  بقية  خياله  من  بعدها  لينسج  الثورة،  شباب  من  ثاقب 
صارت  وكيف  البالغ؟  صفحات  يف  للحوثيني  تابعة  العليا  املنسقية  صارت 
اللجنة التنظيمية املكونة من أطياف عديدة هي من يمثل اإلصالح فقط؟ وأكثر 
العجب يأتي من مفردات نابعة من روايات »جمس بوند« و«رجل املستحيل« 
عليها  )يسيطر  الحوثيني(،  منطقة  )التجول يف  اإلرادات(،  مثل: )رصاع فرض 
عليه  املزيد  أراد  ومن  مخجل،  مقال  املشوقة،  العبارات  من  وغريها  اإلصالح(، 
بمراجعة الفضيحة يف الصحيفة، أما نحن فنقول: وداعا أيتها البالغ، وننتظر 

عودتك إىل رحاب الحقيقة املقدسة.

من مالمح إدارة الدولة عند اإلمام الهادي )ع( 

الدولة  فيها  اليمن  تعرف  لم  فرتة  يف  الهادي  اإلمام  دولة  قامت 
املؤسساتية، فحاول اإلمام الهادي عليه السالم أن يستعيض عن املؤسسة 
باختيار الوالة من الرجال الذين تتعدد قدراتهم، فهم عىل قدر من التدين 
والخربة  الحسابية  واملعارف  القيادية  املواهب  ولديهم  عظيم،  والتقوى 
القبائل  زعماء  بعض  تولية  يرفض  الهادي  اإلمام  كان  ولذا  القضائية، 
غري األكفاء الذين أعلنوا تأييده عىل أي عمل، وإن طلبوا منه ذلك، ضاربا 
عرض الحائط بما كان سيجلبه توليتهم من مصالح تتمثل يف والء أوطد، 

وتبعية أوكد، فكانت مصلحة الناس أهم عنده من كل ذلك.
وكان اإلمام الهادي يكتب نسخة عهد لوالته يضمنها كل ما يحتاجه 
إليه يف إدارة واليته، بما يسد حاجته إىل اللوائح املنظمة، والقوانني التي 
وفيما  حينها،  موجودة  تكن  لم  والتي  الدولة،  يف  اإلداري  العمل  تضبط 
أن يعكس  يمكن  ما  أهم  تبني  لوالته،  يأتي ستعرض جوانب من عهده 

نظرة اإلمام الهادي -ع- إىل إدارة الدولة يف هذا الجانب.
والكرب  والغرور  بالنفس  العجب  عىل  البرشية  النفوس  عادة  جرت 
عندما يوكل إليها عمل كبري إال من رحم الله، ويكون يف ذلك سبب فساد 
الوايل من حيث ال يدري، ولذا كان عهد الهادي إىل والته قائال يف بدايته: 
أن  إليه  وجهتك  الذي  البلد  إىل  وصلت  إذا  وأحاطك  الله  أعانك  »فانظر 
تدخله بالسكينة والوقار، والذكر لله الواحد الجبار« وكان  هذا الجانب 
الهادي –ع-  أراد  ما  الناس    من   كثري  يخفى عىل  قد  الذي  الوجداني 
املناطق  واليا عىل منطقة من  يعينه  لكل من  عليه،  والحث  إليه،  التنبيه 

املنضوية تحت دولته.
وقد يحصل كثريا أن يحاول الناس الوصول إىل رضا الحاكم مقدما من 
خالل ما يقدمونه إليه من خدمات، فبعضهم يضيفه، وغريه يهديه هديه، 
بال  فخما  له سكنا  يوفر  وآخر  بخس،  بثمن  غالية  يمنحه سلعة  وثالث 
مقابل، وهنا يضع اإلمام الهادي خطوطه الحمراء، محذرا من أي ارتباط 
للحاكم مع املحكومني برباط  مصلحة غري رشعي، فقال يف عهده لوالته: 
»وامر بمنزل يكرتى لك كراء فاسكن فيه، وال تجشمن أحدا من أهل البلد 
الهادي  اإلمام  يقدم  ذلك  من  وأكثر  كثريا«.  وال  قليال  شيئا  مؤونتك  من 
حكما مسبقا عىل كل هدية تقدم للوايل من رعاياه، حتى يقطع الطريق 
نهائيا أمام مداخل فساد إدارة الوايل لشؤون رعيته، قائال: »وال تقبلن من 
أحد منهم هدية، فمن قبل من أحد هدية ممن يستعمل عليه فتلك الهدية 
له يف عمله، وعىل واليته، وبذلك مض  أهديت  املسلمني، ألنها  لبيت مال 
الله عليه وصلواته«،  أبي طالب رحمة  املؤمنني عيل بن  أمري  الحكم من 
إنها أحكام صارمة، ومواقف مسبقة، ال تدع للشيطان مدخال، وال للفساد 

طريقا، وتضع نزاهة الوايل يف قداسة محرتمة.
أن  ينبغي  التي  املسؤوليات  أوىل  عىل  والته  الهادي  اإلمام  يوجه  ثم 
ونرش  الفساد،  مظاهر  من  املجتمع  تطهري  وهي  بأنفسهم،  يبارشوها 
دائمة  حركة  يف  كله  وهذا  ونحوها،  كالصالة  والصالح،  الخري  مظاهر 
من  الفردي  املستوى  عىل  العامة  املظاهر  هذه  يرسخ  ما  يصاحبها 
خالل العملية التعليمية، فأوىص بتعليم الناس كل ما يحتاجونه، ابتداء 
التي  الدين  وأصول  الكريم،  للقرآن  سيما  ال  بالقراءة  ومرورا  بالصالة، 
تثبتهم عىل دينهم،و ما يضمن إخراجهم مواطنني صالحني، ثم يحدد له 
مقادير الزكاة التي يجمعها من الناس، حتى ال يزيد عليها شيئا، ويشدد 
عىل ترك مالم يبلغ النصاب من الزرع، فال يؤخذ منه يشء، دون أن ينظر 
إىل تأثر الخزينة العامة برتك أموال قد ترفدها بما هي بحاجة إليه، لكنه 
ينظر فقط إىل أن الله تعاىل لم يوجب يف ذلك شيئا. وتجد اإلمام الهادي 
فيقول  للقوة،  وليس  للرشعية  السلطان  مؤداها  قوية  عبارات  يستخدم 
بعد أن يفصل طريقة تحديد نصاب الزكاة ملن تفرقت أمواله الزراعية 
فال  يِف  لم  وإن  لك،  رشحت  ما  عىل  الزكاة  منه  »فخذ  شتى  مناطق  يف 
استخدمته  الذي  األسلوب  لك عليه«. وعبارة »ال سبيل« تستخدم  سبيل 
اللغة يف »ال إله إال الله«، وهي من أقوى عبارات النفي عىل اإلطالق، فليس 
للوايل أي حق مهما كانت ظروف الدولة املالية، ليس للدولة حق يف أخذ 
أول من طبق هذا  الهادي من  اإلمام  املواطنني، وقد كان   أحد من  مال 
مرضا  صنعاء  يف  السالم  عليه  الهادي  مرض  عندما  نفسه،  عىل  الحكم 
شديدا، وقلت األموال التي معه، فاحتاج ما يغطي نفقات الجنود، وسائر 
فلم  يقرضوه،  أو  يعينوه،  أن  صنعاء  أعيان  من  فطلب  الدولة،  نفقات 
يعطوه شيئا، ومع أنه كان صاحب السيطرة العسكرية عىل صنعاء إال 
القضية  وطرح  أصحابه،  جمع  بل  بالقوة،  حل  أي  بفرض  يقم  لم  أنه 
عليهم، وهم من أهل الرب والوفاء، ومثل اإلمام الهادي ال يصطفي أصحابا 
له من غري الكفاءة، وفعال كانت املشورة التي خرجوا بها هي الخروج 
من صنعاء، والتوجه إىل صعدة، وكيف يتصور أحد أن ملكا أو أمريا أو 
يسيطر  التي  املناطق  من  واسعة  جغرافية  مناطق  عن  يتنازل  سلطانا 
الناس  من  يأخذ  أن  يريد  ال  لكنه  قدرته عىل فرض سلطانه،  مع  عليها 
من  الهادي  اإلمام  يخرج   .. وفعال  قرضا،  ولو  أموالهم  من  شيئا  قرسا 
من  ويحذرهم  حياله،  موقفهم  عىل  صنعاء  أهل  يوبخ  أن  بعد  صنعاء، 
العواقب الوخيمة لهذا املوقف املتخاذل، والذي لم يطل بهم الزمان حتى 

صدق دارت األحداث عىل صنعاء، وندم الناس عىل تفريطهم.

اإلهداء ��� إىل االبتسامة التي أحرقت غل الرصاص  � حسن الحوري

األسيف / مفيد محمد البخيتي
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» الشهداء عشاق حق خيوضون غمرات املوت من أجل احلق حيث اكن.. الشهداء 
عطاء قابله اهلل بعطاء اجلنة«. 

السيد حسني بدر ادلين
*     *     *     *     *

»إن لك أرسة قدمت ش��هيًدا فإنه��ا بنت بلنة من العزة، بلنة م��ن املجد يف بنيان 
اإلسالم واإليمان الشامخ، إنها أسهمت يف إقامة احلق، وإزهاق ابلاطل«.

السيد عبدامللك بدر ادلين

ذكر مصدر مس��ؤول للتوعية اثلورية يف مستش��ى اثلورة العام  اذلي يعد أكرب 
املستش��فيات يف اجلمهوري��ة بأن كثرًا من العمليات متوقف��ة يف هذه الفرتة لعدم 
ا كبرًا ىلع اجلهة املختصة  توفر بعض األش��ياء البسيطة اليت ال يش��ل توفرها همًّ
مثل: الشاش الطيب، واألدوات املعقمة. ويأيت هذا  يف ظل األزمة املفتعلة اليت يريد 
صانعوها خنق املواطنني ليس يف أقواتهم فحسب ولكن حىت يف معاجلة أمراضهم.

َذِليًلًل�اً  َعًلًلاَش  َيًلًلاَة  َ الحْ َأَحًلًلبَّ  َمًلًلنحْ 

لقد تحولت القاعدة إىل قميص عثمان لتسويغ التدخل 
العسكري واملخابراتي األمريكي العلني املبارش يف اليمن 
بحجة شلل الدولة اليمنية،  ويبدو اليمن اليوم يف سباق 
الوطني  ودورها  اليمنية  الدولة  إحياء  بني  الزمن  مع 
وبني حرب أمريكية مع ما يسمى القاعدة، تنذر بالتحول 
إىل احتالل أمريكي لليمن، كما حذرت من ذلك افتتاحية 
يف  االنكليزية،  باللغة  الصادرة  السعودية  نيوز«  »عرب 
الثاني عرش من تموز/ يوليو الجاري، حيث حذرت يف 
افتتاحيتها من أنه »يف كل مرة تتدخل الواليات املتحدة 
يف بلد مسلم، ينتهي املطاف بها إىل مساعدة املتطرفني«، 
ونقلت الصحيفة السعودية عن األسوشيتدبرس حديث 
»ألسوأ  أمريكية  استعدادت  حول  أمريكيني  مسؤولني 
الخليج  يف  رسية  جوية  قاعدة  ببناء  اليمن  يف  سيناريو 
»، وحذرت الصحيفة من أن »أمريكا تستعد ملوسم شواء 

ال نهاية له هناك«.
اليومية  األوىل  صحيفة  ذكرت  السياق  نفس  ويف 
الفائت خرب وصول تعزيزات عسكرية غربية  األسبوع 
جديدة إىل املياه اإلقليمية اليمنية، وبعد ذلك بأيام قليلة 
انفجرت سيارة أحد الخرباء األجانب يف عدن، وتحدثت 
سيارة  أن  محليني  سكان  عن  نقال  إخبارية  مواقع 
امليناء،  من  القريب  بالشارع  مرورها  أثناء  انفجرت 
وأسفر االنفجار عن تدمري السيارة ومقتل سائقها الذي 
اتضح أنه خبري بريطاني يعمل برشكة بحرية ويدعى 

)دايفيد موالكت(.
بمجلس  أعضاء  أعرب  أيضا  املايض  األربعاء  ويوم 
يف  األوضاع  تردى  من  قلقهم  عن  األمريكي  الشيوخ 
ب�«تنظيم  يسمى  ما  نفوذ  تزايد  واحتمال  اليمن، 
القاعدة« جاء ذلك خالل جلسة عقدتها لجنة العالقات 
الخارجية بمجلس الشيوخ األمريكي ملناقشة الوضع يف 
كيىس(  )روبرت  الديمقراطي  السيناتور  وطلب  اليمن، 
اإلدارة األمريكية باالستعداد للتعامل مع مرحلة ما بعد 

الرئيس عىل عبد الله صالح.
األمريكي يف  السلوك  كان  إذا  فإنه  متابعني  وبحسب 
السافر  العسكري  التدخل  منحى  أخذ  قد  صالح  عهد 
يف اليمن فمن املؤكد أن االستعداد ملرحلة ما بعد صالح 
من  املزيد  األمريكي  االسرتاتيجي  القاموس  يف  تعني 
التدخل والقصف والتدمري وارتكاب املجازر بحق أبناء 
التي  )القاعدة(،  مكافحة  يافطة  تحت  اليمني  الشعب 
املايض  األسبوع  يف  الجنوبي  الحراك  قيادات  احد  أكد 
بإحداثيات  األمريكي  الطريان  يزودون  عنارصها  أن 
املواطنني  منازل  الذي طال عددا من  األريض،  القصف 
فيما  الجنوب،  االجتماعية يف مدن  الشخصيات  وبعض 

لم تصب أوكار املسلحني بأي أذى.
ويف محافظة أبني حصدت الغارات األمريكية الخميس 
املايض 50 يمنيا  بقصف جوي لطائرة من دون طيار، 
وكعادتها يف الزيف والخداع املفضوح زعمت الحكومة 
اليمنية أن الهجوم لم يكن بطائرة أمريكية، وأن قواتها 

الجوية هي التي نفذت الهجوم. 
يف  الصادرة   تايمز«  »نيويورك  صحيفة  ونقلت 
التاسع من يونيو الحايل عن مسؤولني أمريكيني قولهم: 
من  كثفت  قد  أوباما  باراك  األمريكي  الرئيس  إدارة  إن 

وترية حربها الرسية يف اليمن.
املتمثل  األمريكي  التصعيد  إن  الصحيفة  وقالت 
طيار  دون  من  »درون«  بطائرات  قصف  حمالت  يف 
ومقاتالت أخرى يف األسابيع األخرية يأتي يف وقت تمر 
بأزمة  املتحدة،  الواليات  حليفة  اليمنية،  الحكومة  فيه 

حقيقية وتصارع من أجل البقاء يف السلطة.

أن  يرون  األمريكيني  املسؤولني  إن  الصحيفة  وتقول 
التي تعمل عىل  الخيارات  الجوية تعد إحدى  الرضبات 
منع من تصفهم ب� »مسلحني من تنظيم القاعدة« من 
تكريس سيطرتهم عىل مناطق يهيمنون عليها يف اليمن.

وقال مسؤول آخر: إن ما جعل األمر أكثر صعوبة هو 
مشاركة بعض من ينتمون إىل القاعدة يف الثورة اليمنية، 

مما يجعل مهمات القصف أصعب.
وتقول نيويورك تايمز إن الحملة العسكرية األمريكية 
العمليات الخاصة يف  اليمن ترشف عليها قيادة قوة  يف 
االستخبارات  وكالة  مع  وثيق  بتعاون  الدفاع،  وزارة 
املركزية االمريكية، وأن فرق التنصت والتجسس تعمل 

من صنعاء لتحديد األهداف.
إخفاق  احتمال  من  القلق  إن  الصحيفة:  وتضيف 
الحملة االمريكية، مع ضعف موقف حكومة الرئيس 
صالح، دفع السفري االمريكي يف صنعاء إىل االجتماع 
استمرار  ب��رضورة  إلقناعهم  املعارضة  بزعماء 
العمليات العسكرية االمريكية، وان هؤالء دعموا فكرة 
النظر عن من يحكم صنعاء   القاعدة برصف  رضب 

بحسب قوله.
الحرب  حجم  أن  إىل   تايمز  نيويورك  وأش��ارت 
األمريكية يف اليمن يعد واحدا من أكثر األرسار كتمانا يف 

إدارة الرئيس أوباما .
ويكليكس: 

نظام  مخازي  من  بعضا  كشفت  ويكيليكس  وثائق 
وطنه  أبناء  عىل  والكذب  شعبه  ضد  التآمر  يف  صالح  
نستعرض  الوثائق  مئات  املوقع  ونرش  بالده،  وبيع 

عناوين بعض منها لضيق الوقت كما يأتي:
مفتوح  الباب  إن  لألمريكان  قال  اليمني  الرئيس   �

أمامهم ملواجهة القاعدة عىل األرايض اليمنية
و  األمريكي  بالقصف  أشاد  اليمني  الرئيس   �
 .. القصف  أنه يمكنهم االستمرار يف  أكد لألمريكان 
وسيستمر النظام اليمني يف تبني هذا القصف بدال 

من األمريكان
� نائب رئيس الوزراء للشئون األمنية والدفاعية رشاد 
العليمي يعرتف لألمريكان بأنه كذب عىل الربملان وقال 
لهم إن القصف عىل أرحب وأبني وشبوة تم بصواريخ 

أمريكية الصنع ولكن الجيش اليمني هو الذي أطلقها
يستخدموا  بأن  األمريكان  يطالب  اليمني  الرئيس   �
خارج  من  أهدافها  تقصف  التي  القاذفة  الطائرات 
من  بدال  األنظار«  عن  بعيدة  »لتكون  اليمنية  األجواء 

استخدام صواريخ الكروز ألنها أقل دقة
بما  يبلغوه  أن  األمريكان  يرجو  اليمني  الرئيس   �
لديهم من معلومات استخبارية حتى ال يكون ااّخر من 

يعلم حني يحصل قصف..

واشنطن  تعمدت  فقد  السابقة  التنازالت  تلك  وبرغم 
عىل  اللعب   « طريق  عن  صنعاء  يف  عمالئها  إحراج 
املتكررة  الجوية  الرضبات  أخبار  املكشوف«  وترسيب 
يف  اللحظة  وحتى  املايض  )ديسمرب(  األول  كانون  منذ 
مأرب وشبوة وأبني والجوف وذهب ضحيتها العرشات 
ان  واملفارقة  القبائل  أبناء  من  اليمنيني  املدنيني  من 
األمريكية  الهجمات  من  ينجون  دائما  القاعدة  عنارص 
التي تظل يف مهمة مطاردتهم اىل مناطق جديدة يسقط 

فيها األبرياء ويفر املتشددون..
التعاون  رسية  الحفاظ  يف  النظام  جهود  تفلح  ولم 
الشهور  خالل  واشنطن  واتجهت  امريكا  مع  األمني 
عن  اإلعالن  اىل   بها  خاصة  لحسابات  وفقا  املاضية 

مشاركتها املبارشة يف قصف املدن والقرى اليمنية ....
أن  لها  تحليل  يف  العربي  القدس  صحيفة  وذكرت 

هدفه  اليمن  يف  القاعدة  لوضع  األمريكي  التضخيم 
التمهيد والتهيئة لتدخل عسكري امريكي أكرب يف اليمن 
منذ  األمريكية   الجوية  العسكرية  الرضبات  أن  بدليل 
أبني  محافظات  يف  مواقع  استهدفت  املايض  )ديسمرب( 
وشبوه ومأرب ولم تسهم يف إبادة عنارص القاعدة، بل 

خلقت جبهات جديدة معادية للحكومة اليمنية..
وكانت وكالة املخابرات األمريكية  »يس اي ايه« حثت 
مسؤويل اإلدارة األمريكية عىل تصعيد الهجمات الجوية 

التي تنفذها طائرات من دون طيار يف اليمن. 
عىل  يثني  األمريكي«  »الكونجرس  بعنوان  خرب  ويف   
أوباما لتصعيده العسكري باليمن، ذكر موقع  صحيفة  
)كريستيان ساينس مونرت أن الواليات املتحدة األمريكة 
مستخدمة  الرسية،  طابع  تأخذ  اليمن  يف  عمليات  تنفذ 
بشكل أسايس طائرات بدون طيار، ونقل املوقع توقعات 
خرباء ومحللني يرون الرضبات الجوية األمريكية مجرد 

مقدمة ملا هو أكرب من ذلك.
وتحدثت الصحيفة عن توقعات خرباء غربيني يرون 
املتحدة  الواليات  التي تنفذها  العمليات الرسية  تصعيد 

يف اليمن مقدمة ملا هو أكرب.
عن  مونرت(  ساينس  )كريستيان  صحيفة  ونقلت 
عىل  تعتمد  الجديدة  الحملة  أن  أمريكيني  أمنيني  خرباء 
العمليات الخاصة واالستطالع بطائرات غري مأهولة، ثم 
الهجوم عىل الهدف وأضاف الخرباء أن من املرجح أن 

يكون هذا التوجه مؤرشا ملا هو قادم.
وتشري األنباء الواردة من الواليات املتحدة اىل أن وكالة 
الستخدام  تستعد  االمريكية   املركزية  االستخبارات 
اليمن. يف  طيار  دون  من  “درون”  طائرات  من  املزيد 

الطائرات  هذه  ان  بوست(  )واشنطن  صحيفة  وقالت 
ستنضم اىل طائرات مماثلة تستخدمها القوات املسلحة 
توقف  الذي  اليمني،  الجيش  مع  بالتنسيق  االمريكية، 

بسبب االزمة الحالية هناك.

حديث  يف  يمني  سيايس  محلل  قال  السياق  هذا  ويف 
األمريكية  التجسس  إن قضية طائرات  اإلعالم:  لوسائل 
عدة  يف  ومناطق  أبني  محافظة  يف  الناس  يراها  التي 
تقوم  التي  األمريكية  الطائرات  أو  جنوبية  محافظات 
برضبات صاروخية، انترشت وأصبحت تمارس عملها 
يف  األمريكيني  إن  وأضاف  ومستمر..  يومي  بشكل 
الفرتة الحالية حققوا مزيداً من التحرك وما لم يكونوا 
من  يستفيدوا  ما  عادة  األمريكيني  أن  إذ  فيه  يحلمون 
هجماتهم  تصعيد  من  تمكنهم  التي  األوضاع  هشاشة 

عرب الطريان.
الدينية سعيد  الجماعات  املتخصص يف شؤون  وعرب 
عبيد عن خشيته من توسع السيطرة األمريكية يف اليمن 
.ووصف الفرتة الحالية بأنها موسماً مربحاً لألمريكيني 

بسبب الفراغ األمني والسيايس
واعترب عبيد أن األمريكيني هم  يعرفون أماكن تواجد 
عنارص القاعدة مفرساً ذلك بتوسع دائرة االستخبارات 
يف  مشاركون  األمريكيون  يكون  أن  متوقعاً  اليمن،  يف 
جميع ما يحصل من تحقيقات وقال إنه يف الوقت الذي 
يعيش  العربي،  الربيع  ثورات  العربية  البلدان  تعيش 
)وال  سلطة  ال  إذ  اليمن،  يف  أمريكياً  موسماً  األمريكيون 

معارضة( تستنكر  تحركاتهم.
تنظيم  أعضاء  عليهم  يطلق  ممن  سجينا  وكان62 
القاعدة فروا قبل أسابيع من السجن املركزي يف املكال  
يف  تكررت  التي  العملية  وهي  األرض   تحت  نفق  عرب 
دوائر  مع  وتنسيق  النظام  بتواطؤ  السجون  من  عدد 

املخابرات الغربية ..
* * * * *

صحيفة سعودية: أمريكا تستعد ملوسم شواء ال نهاية له 
 ونيويورك تايمز: أمريكا تكثف من وترية حربها يف اليمن .. 

               الحرية لباعوم وعبداإلله حيدر شائع وكل املعتقلني

خرباء غربيون:  الضربات الجوية  األمريكية يف اليمن 
مقدمة ملا هو أكرب من ذلك 

الضمري يف العناية املركزة!!

التوعية الثورية / متابعات

بِْكي��َك يَ��ا َحَس��ن وأن��ت ال��رايق
َ
أ

بِْكيَك يَا َحَس��ن وهل ُيِْدي ابلُك
َ
أ

��ْد ِغْبَت َعنَّ��ا واحلقيقة ل��م تَِغْب
َ
ق

ُمَغيًَّب��ا َت  َوِصْ َجَس��ًدا  فارقتن��ا 

ُمْ��ِزٌن مثلِ��ك  وف��راق  فارقتن��ا 

يا يلت جس��ي صار عن��ك مدافًعا

��ْت إيل��ه رصاصة الغ��در اليت
َ
َوَصل

َمَ��ا ُه��ُم 
َ
فِْعل ب��أّن  ُع��َداةُ 

ْ
ال َظ��نَّ 

َخِس��ُئوا ونال��وا م��ن فعاهل��م لظ��ى

إنم��ا ه��و خ��ادٌل ��َك 
ُ
ِمْثل م��ن اكن 

قد كن��ت يف امليدان صاح��َب خنوٍة

قد كن��ت يف امليدان صاح��َب جندٍة

��َت الش��هادة ويه ق��رٌب واصطفا
ْ
نِل

فل��ك ال��رور بُِقْربِ��ِه ونل��ا ابلُ��ك

بمحم��د تلت��ي  األحب��ة  تل��ى 

تل��ى انلض��ارة يف اجلن��ان وتعت��ي

تبكيك أرٌض، والس��ماُء بََكْت فما

��ٌر ُمَتَحجِّ َم��ٌد 
ْ
َجل َصْخ��ٌر  يبكي��ك 

مه��راِق س��ائٍل  دم��ٍع  بغزي��ِر 

ِق
ّ

اخل��ال حب��رةِ  اعتلي��ت  وق��د 

اإلش��فاِق أخ��ا  ي��ا  فعال��َك  عن��ا 

بل��ايق الف��ؤاد  يف  ذك��رَك  لك��نَّ 

بف��راِق آذن��ت  نف��ي  يل��ت  ي��ا 

ال��وايق عن��ك  اكن  ق��د  يلت��ه  ي��ا 

اإلرشاِق م��ع  بََراَءتَ��ُه  قتل��ت 

م��ن صفح��ة اتلأري��خ خ��ر رف��اِق

والغس��اِق انل��ار  مِحي��َم  ذاق��وا 

اآلف��اِق يف  اتلاري��خ  صفح��ة  يف 

األخ��الِق صاح��ب  ب��ل  وش��هامة 

َس��بَّاِق َف��ىًت  ِم��ْن  َدرَُّك  هلل 

َ��ايق
ْ

ابل ج��وارِ  يف  به��ذا  أنِع��ْم 

ِعَن��اِق وطي��ب  مغف��رة  فهن��اك 

العش��اِق بغي��ة  عليًّ��ا  تل��ى 

َرايق تُْصبِ��ُح  الف��ردوس  ويف  فيه��ا 

يف الك��وِن يشء ط��اب َبْع��َد ف��راِق

األعم��اِق م��ن  وج��داين  يبكي��ك 

األسيف / إبراهيم حميد الدين

الدماء الش�ابة تع�ود اليوم للتدفق يف ع�روق الثورة، 
ه�ذه العنقاء اليوم تحتاج اىل أتون من نار لتخرج منها 
قويه ش�ابة كما كانت، تعالوا يا شباب نسرتد أرواحنا.. 
ولنك�ن كلنا ش�بابًا للحس�م، علينا أن نم�د أيدينا لكل 
مبادرة يطلقها الشباب، ليس بالرضورة أن نكون نحن 
من أطلقها، املهم أنها تصب يف أهدافنا، وتودي بنا نحو 
غايتنا الس�امية من إس�قاط للنظام وبناء للدولة. علينا 
أن نك�ف ع�ن تعقب س�لبيات الثورة ومج�رد رسدها، 
علين�ا أن نكف عن تحديد املش�كالت دون إيجاد حلول 
لها، لنرتك كل السلبيات ونبدأ يف تحويلها إىل إيجابيات، 
وإن لم نستطع فلنتعامل مع اإلمكانات التي بني أيدينا 
ونعمل بها، لذا ال تقتلوا أي مبادرة ألقى بها أي ائتالف 
أو حركة بل اسقوها وطوروها وعالجوا سلبياتها. علينا 
أن نتقبل بعضنا بعًضا، ونعرتف ببعضنا بعًضا ونقدم 
بعضن�ا بعًض�ا، ونعمل بص�وره جماعي�ة ال يهم فيها 

اسم من يظهر، واسم من يختفي، يكفي أن يظهر اسم 
اليم�ن، ويكفي أن نعمل ألجل اليم�ن، ويكفي أن يعلو 

شأن اليمن.
لذا لنكن كلنا ش�باب للحس�م كلٌّ بطريقته، ال ننتقد 
بعضن�ا بعضا ملج�رد النقد، وال يج�رح بعضنا بعًضا، 
وال نش�كك يف أي عمل كيف ما كانت آليته خطأ، تعالوا 
نتعل�م كي�ف نبني م�ن القليل ال�ذي بني أيدين�ا وطنًا 
عظيًما ومزدهًرا، سيتس�اقط من يتساقط عىل الطريق 
ال تأبهوا بهم وتنشغلوا بتساقطهم، فقط انرصفوا نحو 

الهدف العظيم الذي خرجتم من أجله.
يا ش�باب حولوا صفح�ات الفيس بوك إىل نقاش�ات 
مثمرة إيجابي�ة وأماكن لبناء خطط واس�تكمال أفكار 
تنزل عىل الواقع، وابتعدوا عن الرتهات التي يس�حبكم 

إليها البعض.
ال تهتم�وا بمن يك�ون املتحدث وملاذا تح�دث، ولكن 
فك�روا دائًم�ا يف املضامني وناقش�وها، اتركوا التخوين 
والتش�كيك وانتقلوا نحو بناء الثقة واس�تعادة إيمانكم 
بأنفس�كم وإمكانياتك�م وقدراتكم، فال يس�تطيع أحد 
جرك�م إىل املكان الخطأ، أو إجباركم عىل الفعل الخطأ، 

أنت�م فقط من تق�ررون وتفعلون وتعي�دون تصحيح 
الفع�ل إذا بدا لكم أنه خطأ، ال تخافوا من األخطاء، إنها 
التجارب التي س�تحملكم إىل النجاحات العظيمة فقط 
تكاتف�وا وثق�وا يف نواي�ا بعضكم بعًض�ا ألنكم جميعا 

تستحقون الثقة، تستحقونها بكل اقتدار.
ش�اهدنا مس�بقا مس�ريات عدة لتكتالت كلها تسعى 
نحو التصعيد وترغب يف الحس�م، ملاذا ال يتم التنس�يق 
الداخ�يل بني ه�ذه التكت�الت يف الخ�روج الجماعي، يا 
ش�باب جميعن�ا نحمل هدًف�ا واحًدا لك�ن ال أحد يريد 
أن يس�اند اآلخ�ر عندما يق�رر أي قرار، مل�اذا نتنافس 
وال نتكام�ل!! ملاذا بدأنا نفكر بعقلية األحزاب، حس�اب 
املصال�ح وتقديم الذات أو اس�م التكتل ومحاربة اآلخر 
بدون سبب يستحق، علينا أن نخوض معركة لتصحيح 
ذواتن�ا وأن نتعل�م أن نعمل بص�ورة جماعية دون أن 
نضي�ع يف التفاصيل أو يخيفنا محاولة تس�لق اآلخرين 
ع�ىل أكتافن�ا، إننا نتوق�ف عندما نفكر بتل�ك الطريقة 
فيما تستمر الثورة ونستمر عندما نفكر يف ثورتنا فقط 
وإنقاذ اليمن من خاللها، الله الله يا شباب.. لنلتئم عىل 
بعضنا البعض، ولنفكر بعقلنا الواحد عقل أمنا اليمن.

كلنا شباب الحسم
نجالء العمري 


