
الثورة أهداف  من  ليست  واحملاصصة  املقامسة 

ساحات الثورة تؤكد قدرتها على الصمود من أجل حتقيق الدولة املدنية اليت تكفل احلقوق واحلريات
 استمرار التظاهر والتحرك واالعتصامات السلمية والحرص عىل أن يتم ذلك يف إطار شعبي بعيًدا 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  مطالب  عىل  االلتفاف  أشكال  من  شكل  كل  إدانة   

السفارات األجنبية.

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

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

سلمية وحضارية.

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

تجددت أعمال العنف غير المبررة في صنعاء األس���بوع 
الماض���ي، وذك���رت مصادر أنه س���قط يوم األربعاء ش���هيد 
و 12جريح���ا ج���راء تج���دد القص���ف العني���ف والعش���وائي 
عل���ى األحي���اء الش���مالية م���ن العاصم���ة صنع���اء. وكان���ت 
العاصم���ة صنع���اء ق���د ش���هدت صب���اح الثالث���اء الماضي 
مس���يرة جماهيرية حاشدة شارك فيها عشرات اآلالف من 
المتظاهرين وخرجت مسيرة نسائية حاشدة شاركت فيها 
اآلالف من الثائرات تنديدا بجرائم النظام القمعي في تعز، 
كما استنكر مئات اآلالف في العاصمة صنعاء يوم السبت 
الماضي الس���كوت المخزي للمجتمع الدولي تجاه الجرائم 
ضد اإلنس���انية بحق المدنيين ف���ي تعز، مجددين تضامنهم 
الكامل مع ثوار تعز، كما أكد المتظاهرون على استمرارهم 

في مسيرة التصعيد حتى تحقيق كامل أهدافهم.
وكان الش���باب قد نف���ذوا يوم الثالثاء وقف���ة احتجاجية 
غاضب���ه لش���باب الث���ورة بصنع���اء، حي���ث قام مئ���ات من 
ش���باب الث���ورة األحرار بمس���يرة إل���ى ش���ارع تونس حيث 
ت���م هناك تنفي���ذ وقف���ه احتجاجية تحت ش���عار »نحن ال 
نعادي اللقاء المش���ترك نحن نتجاوزه«، »المجلس الوطني 
ال يمثلن���ا«، وذلك غضبا لما يحصل ف���ي تعز ومؤكدين أيضا 
رفضه���م للمب���ادرة الخليجية، حيث تم االتف���اق على هذه 
الوقف���ة االحتجاجي���ة مع ش���باب الحري���ة بتع���ز الحالمة 

والذين نفذوا وقفتهم أمام مكتب اليمنية.

وف���ي يوم األربعاء تواصلت مس���يرات الغضب والتضامن 
مع تعز، حيث اس���تقبلت تعز ظهر ي���وم األربعاء عشرات 
اآلالف من أبناء مدينة إب والذين قدموا للتضامن مع تعز 
وأبنائه���ا، الذين يتعرضون لمجازر بش���عة. هذا وانطلقت 
مس���يرة حاش���دة صباح األربعاء من مدينة القاعدة باتجاه 
س���احة الحرية في محافظة تعز قاطعة مسافة تزيد عن 35 
كيل���و مترا، وكان في انتظارها اس���تقبال حافل. وكانت تعز 
ق���د تعرضت ألس���بوع داٍم، حيث واصل���ت كتائب النظام 
القمعية اإلجرامية قصفها العنيف والمدفعي على األحياء 
الس���كنية في مدينة تع���ز، مما أدى إلى استش���هاد مدنيين 
اثنين وج���رح أربعة آخري���ن، واستش���هدت األربعاء رجاء 
شمس���ان نتيجة تعرضها إلصاب���ة خطيرة كانت قد أصيبت 
بها في ال� 3 ديس���مبر الجاري، جراء قصف عش���وائي ألحياء 

سكنية في تعز.
كما خرج عش���رات اآلالف من أبن���اء محافظة الحديدة 
صب���اح األربع���اء الماضي في مظاه���رة حاش���دة، تنديدا بما 
يتع���رض ل���ه أبناء تع���ز، كما حي���وا كل األحرار ف���ي القوات 
األمني���ة والعس���كرية الرافضي���ن للقت���ل وتدمي���ر من���ازل 
المواطنين. وجدد أبناء الحديدة عهدهم لدماء الش���هداء 

الذي���ن ضح���وا بأرواحه���م م���ن أج���ل الوط���ن.
وخرجت مسيرات يوم األربعاء في كلٍّ من ذمار وسقطرى 
تعه���دت باالس���تمرار ف���ي برنام���ج التصعيد الس���لمي حتى 

تحقي���ق كام���ل أهداف 
الثورة، منددة بالجرائم 

مسيرات تجوب المدن اليمنية وتطالب بمحاكمة النظام

الملتقى العام يحمل السعودية ودول الخليج ومنظمة العطاس: حكومة الوفاق ال تعني أبناء الجنوب في شيء
األمم المتحدة مسؤولية قتل األطفال والنساء والشيوخ
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أسبوعية - توعوية تصدرها حركة شباب الصمود يف ساحة التغيري بصنعاء

التوعية الثورية / متابعات

التوعية الثورية / متابعات

التوعية الثورية / خاص

التوعية الثورية / خاص

غضب عارم من أجل تعز

أكد رفضه لتشكيل الحكومةزخم ثوري ومسيرات حاشدة  منددة

في لحظة ثورية وردة فعل غير مفاجئة خرجت مس����يرات 
حاش����دة عشية إعالن ما س����مي حكومة  وفاق وطني 

في صنعاء والس����احات األخرى، مؤكدة قدرتها 
عل����ى الصم����ود والمض����ي قدم����ا ف����ي تحقيق 

أهدافه����ا الثوري����ة، وال يمك����ن الح����د أن  
يقف في طريقهم كائنا من كان.

كم����ا اعتب����ر الكثير من الش����باب  في 
الس����احات بأن التوقيع عل����ى المبادرة 
وتقاس����م الس����لطة يؤكد أن الث����ورة قد 

بدأت اآلن، داعين كل األحرار والشرفاء 
إل����ى التواجد والتفاعل مع الزخم الثوري، 

وفاء لدماء الشهداء والجرحى، والمضي قدما 
في تنفيذ البرنامج التصعيدي الثوري كونه يمثل 

تعبيرا عن الرفض الجماعي للتسوية السياسية والمحاصصة، 
ومنح أي أحد ضمانات بعدم المالحقة والمحاكمة.

من جهته  قال الرئيس اليمني الجنوبي الس����ابق المهندس 

حي����در أب����و بكر العطاس في حوار مع صحيفة » المس����ائية » 
المصري����ة: إن حكومة الوفاق الوطن����ي ال تعني أبناء الجنوب 
في شيء، مش����يرا إلى أن المبادرة الخليجي����ة التي بنيت عليها 

حكومة باسندوة أغفلت قضية الجنوب.
الخليجي����ة  المب����ادرة  أن  رغ����م  وأض����اف: 
ج����اءت لتخرجه م����ن عن����ق الزجاجة التي 
وضع نفسه بها، إال انه كما يبدو يبحث 
عن مخ����رج آخر، وعلي����ه اختيار أحد 
النماذج الثالثة التي سبقوه وأن يأخذ 
بنموذج بن علي أو مبارك أو القذافي.

وأشار العطاس إلى أن  ثورة الشباب 
ف����ي اليم����ن أوقف����ت فك����رة التوريث في 
الحك����م، وهو أه����م إنجاز حققت����ه الثورة 
حتى اآلن، كما أشار إلى أن صالح لعب دورا 
خطي����را باالس����تعانة بالقاع����دة »كفزاع����ة« أمام 
اليمنيين والدول المجاورة حتى يظل في سدة الحكم لوقت 

أطول.
وأعلن����ت أم����ل الباش����ا 

أكد الملتق����ى الع����ام للتنظيمات 
الثوري����ة رفضه لتش����كيل الحكومة 
ف����ي  للشرعي����ة  تفتق����ر  ويعتبره����ا 
ممارس����ة الس����لطة العام����ة، إذ أنه 
الشرعي����ة  غي����ر  الي����وم  شرعي����ة  ال 

الثورية، كما نؤكد اس����تمرار النضال 
السلمي حتى اسقاط النظام كامال بكل 

اش����كاله ورم����وزه، وبناء الدول����ة المدنية 
الديمقراطي����ة وتحقي����ق جميع أه����داف الثورة 

كاملة غير منقوصة.
وكان الملتق����ى بتعز قد عبر عن إدانته الش����ديدة لما 

يجري في اليم����ن عموما وتعز خاصة من 
جرائ����م إب����ادة ترتكبها ق����وات النظام 
القمعي����ة، ضد المواطنين وش����باب 
الثورة الشعبية السلمية، وقال: إن 
المبادرة الخليجية ليس����ت س����وى 
مسرحية هزيل����ة كتبتها وأخرجت 

فصوله����ا الري����اض.
وأك����د البيان الص����ادر عن الملتقى 
بتع����ز  الثوري����ة  للتنظيم����ات  الع����ام 
الجمع����ة أن ما تقوم به الق����وات الموالية 
لعل����ي صال����ح م����ن قص����ف عش����وائي وبمختلف 

الثقيل����ة  األس����لحة 
على م����دار ثالث����ة أيام 

تم في األيام الماضية تسليم موقع جبل البراقة ونقطة 
الخانق لألمن العام بصعدة، وكان عضو لجنة المجلس 
الوطن���ي الدكت���ور/ جميل عون قد اس���تنكر ما تتناوله 

بعض وس���ائل اإلعالم م���ن أخبار ملفق���ة وليس لها أي 
أس���اس من الصحة حول تعرض لجنة الوساطة إلطالق 
ن���ار أثناء زيارته���ا لمنطقة دماج، وأن المنطقة تش���هد 
قصفا بالدبابات، وعمليات قنص مس���تمرة، وذلك كله 
للتش���ويش على عم���ل اللجن���ة، ومحاولة ع���دم إنجاح 

مهمتها اإلنسانية.
مضيف���ا: أن م���ا يقال ع���ن حص���ار دماج ه���و تهويل 
إعالمي يتح���دث عن نقطة يتمركز فيه���ا الحوثيون في 
منطق���ة الخانق، والذي أبدى ممث���ل الحوثي أبو مالك 
الفيشي اس���تعداد الجماعة لتسليمها للسلطة المحلية 

للمحافظة.
وكان أنص���ار الله يوم األحد الماضي قد أعلنوا نزولهم 
عن���د مبادرة محافظ صعدة الش���يخ/ فارس مناع، التي 
تضمن���ت تطبيع األوض���اع وعودة الحي���اة إلى طبيعتها 
قبل المش���كلة، في ح���رص من أنصار الل���ه على تجنيب 

الب���الد من ش���بح الح���روب الطائفي���ة والمذهبية التي 
ب���دأت تظهر على الس���احة عبر مش���كلة دم���اج، حيث 
تل���ك األط���راف بكاف���ة وس���ائلها الميداني���ة  تحرك���ت 
واإلعالمية والسياس���ية إلدخالهم ضم���ن صراع طائفي 
ومذهبي، بهدف اس���تغاللها وجعلها بوابة للدخول إلى 
مربع الصراع الطائفي، الذي ال يخدم التعايش السلمي 
ف���ي البالد، والتي ُي�راد منه���ا أن تكون بوابة لتآمر خطير 
يمس بس���يادة الوطن ويض���ر بمصلحة الجمي���ع، وبناء 

عل���ى طل���ب المحاف���ظ 
فقد تم تفويضه للنظر 

ثوابتنا الثورية

مشاريع خارجية تسعى إلى تفجير حرب طائفية
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والمبادئ،    للقيم  والتنكر  المناصب،  وراء  واللهث  المواقف،  في  التلون 
للقبول  الحقيقي   ال��س��ر  ه��ي   ال��ك��اذب��ة  الدنيا  زخ���ارف  وراء  واالن��ج��رار 
بالمساومة  بدماء الشهداء األبرار،  فقد اعتبروا الدماء  بوابة اليصالهم 
إلى تلك الوزارت بعد أن اقصاهم صالح، فقد عادت الشراكة إلى مجاريها 

بعد  استأثر طرف دون اآلخرين،
وتخريب  الجرحى،  وأن��ي��ن   بالمئات،  ص��دوره��م  العارية  الشباب  قتل   
في  ش��ارك  فئة  أو  ف��رد  لكل  يشفع  ول��م  لن  المحالت،  واغ��الق  البيوت، 
قبل  أنفسهم  مخادعة  ح��اول��وا  مهما   نصيب  الفاسد   للنظام  حكومة 
غيرهم، واعطاء المبررات،سال لعابهم للوزارات فماتت ضمائرهم إن كان 
ويحاورون  ويكذبون،  يكذبون  إنهم  نخوتهم،  وتالشت  حياة،  بعض  فيه 
الخروق  يرقعوا  أن  إال  يأبون  الحقيقية  في  ويناورون،ويتاجرون،إنهم 
الدنيا واالستمتاع  نعم فحب   بالخرق؟  الخرق  يرقع  لبيب  بمثلها، وأي 

بشهواتها والخلود إلى اللذة وظن البقاء في هذه الدنيا وعدم اليقين باآلخرة 
وأن الموت حق وأن الموت تحت راية الكرامة والشرف والجهاد أفضل 
من الموت بسبب البشم والتخمة وارتفاع ضغط الدم بسبب المأكوالت 
واألموال، هي من دفعت هؤالء  إلى االستهتار بتلك الدماء الزكية،  ولما 
كرهوا الموت وحليت الدنيا في أعينهم  هانت دماء الشهداء والجرحى، 
فتلونت  الجهاد،   على  واالستسالم  الشجاعة،  على  الجبن  آث��روا  ألنهم  ا 
وال  ال  للباطل:  وقالوا  أفواههم  وامتألت  أصواتهم  رفعوا  ولو  مواقفهم، 
على  المسلم  الفرد  يتربى  أن  ينبغي  هنا  ومن  الطاغوت،.  لهابهم   كرامة 
الطريقة التي ربى فيها رسول أهل بيته وصحابته وربى المهاجرون واألنصار 
أبناءهم، ولنا في ذكرى الشهيد اإلمام الحسين عليه السالم خير عبرة فهو 
سالم الله عليه لم يخف من الموت وال سكت على الظلم، بل قام بواجبه 

وليكن ما كان، ولذلك صار في ضمير التاريخ وأحد أفذاذ األحرار الكرام

رأي  به  يستطلعون  بوك،  الفيس  على  اإلخبارية  صفحتهم  في  سؤاال  الصمود  شباب  طرح 
شباب الثورة، وكان السؤال عن تشكيل الحكومة، هل يّعبر عن تطلعات اليمنيين وباألخص 

شباب الثورة ولماذا؟ فكانت المشاركات على النحو اآلتي:
• خالد الهاشمي: تشكيل الحكومة يعبر عن تطلعات االحزاب فقط، هل ستصلح حكومة 
»الطباين«..  حكومة  الوطني!  الخصام  حكومة  الوطني!  الفراق  حكومة  الخصماء؟  يديرها 
خصومة النفاق الوطني، لكنني رغم كل شيء أسأل الله أن تكون حكومة الوفاق الوطني التي 

ستنقذ الشعب من شفير المجاعة }وعسى أن تكرهوا شيًئا وهو خير لكم{.
سميع،  صالح  الوجيه،  صخر  العمراني،  علي  بابها«..  »خلفوا  حكومة  الدين:  شرف  علي   •
وأخرون.. هذه هي الحكومة التي تمثل الدولة المدنية إذن، كيف يمضي إلى هذه الحكومة 
من بات وشعبه في نار الظلم! لقد انتهى مطاف المناورين هنا، فال رجل في السلطة وأخرى 

في المعارضة اليوم، لقد تنقت ثورة الشباب من الشوائب.
بالثورة  ومستمرين  للمبادرة  رافضين  الثورة  وشباب  مادام   :Algabri Mohammed  •
والتصعيد إذن ال تهمهم الحكومة أو تشكيلها مهمة الحكومة أن تعيد الخدمات األساسية 

للمواطن، وعلى الشباب االستمرار بالتصعيد حتى تحقيق أهداف الثورة.
وإذا لم تلتزم الحكومة بأهداف الثورة يتم اسقاطها.

� أعمارهم ال تتجاوز 11 عاما، مرغمين  ظل عدد من تالميذ الصف ال� 6 
الكريم«، وفشلت  »القرآن  اليومي إلساءات مدرس  االستماع شبه  على 
مع  المباشر  الصدام  وتفادي   األخير  تجاوزات  امتصاص  في  محاوالتهم 

»معلم«  ظل يتقصد الغمز منهم في كثير من األوقات...
فكروا في طريقة االقتراب منه وإفهامه خطأ أسلوبه وقصور نظرته، 

أطفال  مشاعر  على  يتعالى  ظل   � حقيقة  ال  مجازا   � »ال��م��درس«  أن  غير 
أصبح وعيهم أكبر من سني أعمارهم  مصرا على استخدام أسلوبه الجارح 

وطريقة تعامله المؤذية.. 
الخاصة،  بطريقتهم  عليه  الرد  المرة  قرروا هذه  األطفال  نفاذ صبر  بعد 
رافعين  نهضوا  الله«  »أنصار  ب�  المعتادة  السخرية  من  فراغه  وعقب 
 � الموت ألمريكا   � الله اكبر  القاصف »  قبضاتهم وانطلق صوت كالرعد 

الموت إلسرائيل � اللعنة على اليهود � النصر لإلسالم«

أقدامه،  تحت  من  األرض  هز  زالزال  أن  ظن  فاه مصعوقا،  المدرس  فتح 
غادر التالميذ الصف، فخرج مقتفيا أثرهم في حالة من الرعب والذهول 

يصرخ كأنه »عجل له خوار«..
 من شاهده في تلك اللحظات ظن أن نوعا من المس أصابه أو حالة السكر 
للمدرسة وأحضر عصا  المجاور  إلى منزله  لم يطمئن حتى ذهب  اعترته، 
إلى قارعة الطريق صارخا ومستغيثا  طويلة حاول االعتصام بها، ثم عاد 
في  التالميذ هددوه وصرخوا  المدرسة ويخبرهم أن  بكل من يمر بجوار 

وجهه.. 
والمنازل  المحالت  إلى  الذهاب  فقرر  أوصاله  في  يدب  الرعب  زال  ال 

المجاورة شاكيا ومرعدا ومزبدا..
التفاهم  وبعد  التالميذ  أم��ور  أولياء  المدرسة  إدارة  طلبت  أي��ام  بعد 
من  حالة  أن  للحضور  لسانه  بعظمة  المدرس  اعترف  القضية  وتسوية 

الرعب تسللت إلى كيانه وشعر بأن »ركبه يبست« كما قال..
فما كان من أحد أولياء األمور إال أن علق قائال : إنه الشعار أيها األغبياء«

من المؤسف أن   هناك حملة اعالمية قذرة  ممنهجة وبنفس 
االقالم واألصوات و  األدوات القديمة التي استخدمها صالح   
لتشويه سمعة أنصار الله وليس لهم ذنب سوى أنهم رفضوا 
من  وخاصة  بمخالفيهم  األول��ى   وك��ان  الخليجية،  المؤامرة 
أصبحوا في السلطة أن ال  يتعاملوا بمنطق صالح الذي أوصل 
الشعب  إلى ما نحن فيه من انحطاط  على جميع المستويات، 
فلغة التخوين والتكفير ليست من أخالق الكريم، كما التهم 
المصالح  بعض  لتحقيق  وال حساب   عدد  بال  مخالف  لكل 
فبث  األح�����رار،  أخ���الق  م��ن  ليست  والشخصية  ال��ف��ردي��ة 
بل  بعينها،  الشائعات والدعايات ال يعود ضررها على جهة 
سيصل أثرها السلبي إلى كل بيت، وأول من سيكتوي بنارها 
هم من  يعملون على تلك المشاريع، ومن هنا ندعوا الجميع 

إلى  التعقل، والوفاء لدماء الشهداء.
 وكأنهم لم يكتفوا  ما تعرضت له محافظة صعدة وأبنائها من 
وحشيه وإجرام ممنهج من قبل أكثر من طرف داخلي تمثل 
في نظام صالح ومن تحالف معه  حينها ممن استطاع جرهم  
إلى مشاركته في العدوان على صعدة والمناطق المجاورة لها 
بواسطة زيف إعالمه المضلل والمخادع  من خالل تزييف 

الحقائق
ودم��رت  واليابس،  األخضر  الظالمة  ال��ح��روب  أكلت  ولقد 
المساكن و القرى،  ولم ترع لإلنسان  أي حرمة،  وتكالب 
شتى  واستخدمت  المحافظة،   هذه  أبناء  على  الكل  وتأمر  
األرضية،  الكرة  خارطة  من  المحافظة  هذه  لمحو  الوسائل  

ومن أهم تلك الوسائل:
 التكتيم اإلعالمي  الممنهج : 

 ارتكبت أبشع الجرائم  اإلجرامية في  حروب صعدة القذرة 
لم يحصل  للمدنيين واألطفال والنساء، وحصل ما  من قتل  
والمدن  القرى  وقصفت   ، األسر  وتشردت  ولبنان،   غزة  في 
يبق  المحرمة دوليا وعالميا، ولم  واألس��واق بشتى األسلحة  
منطقة  في صعدة إال ونالت حظها من الصواريخ والكاتيوشا،  
يعاني   الكثير  ي��زال  ال  والتي   السامة  الغازات  واستخدمت 
أما  القتل،   تسلم من  لم  الماشية  اليوم، حتى  إلى  أثارها  من 
الطلعات الجوية   فحدث وال حرج ففي بعض األحيان كانت 
تصل إلى ) 70-80( طلعة جوية في الساعة الواحدة،  أضف  إلى 
ذلك الحصار  المطبق  ومنع دخول األغذية واألدوية،   فقد 
وصل سعر الكيس القمح إلى ) 12000 ريال( واسطوانة الغاز 
الكثير بسبب عدم توفر األدوية،  ) 7000ري��ال(،  ومات  إلى 
وصد ت أبواب  مستشفى السالم  وهو الوحيد في المحافظة 
الجمهوري،   المستوصف  وكذلك  والمرضى،  الجرحى  أم��ام  

إل��ى  محافظة  تذهب  أن��ت  تستطيع  وأن��ت جريح  ال  وحتى 
أخرى للعالج، ومن كان يغامر  ويذهب للعالج فقد كانت 

السجون والمعتقالت من نصيبهم. 
   - وفي عقاب جماعي ألبناء صعدة  قصفت المزارع ودمرت 
وخاصة مزارع الرمان والتفاح،   وفي أسلوب قذر ودني كان 
النظام يتعمد ضرب وقصف المزارع قبل الحصاد ب�أيام أو 

أسابيع . 
- قطع مرتبات الموظفين والتي ال زال الكثير منها  إلى اليوم،  

وفصل  البعض ونقل  البعض اآلخر  إلى محافظات بعيدة.
عن  تماما  صعدة  محافظة  وع��زل  للكهرباء،   تام  انقطاع    -
العالم، بل عن اليمن،  فجميع االتصاالت الثابت والمحمول 

مقطوعة، وكل آالت التواصل محظورة. 
 - أطفال صعدة تحت النيران ليل نهار، بال رحمة وال شفقة، 
أكثر من ست سنوات بال تعليم، حتى طالب الثانوية حرموا 
من االمتحانات، ومدارسهم البسيطة والتي بناء أغلبها األهالي 

دمرت، ولم نسمع عن حمالت إغاثة ال شعبية وال دولية.
ومحافظة  م��ط��رة،   من  قطرة  يقال  وكما  بسيط  ج��زء  ه��ذا    
أبشع   ترتكب  فلقد كانت  العالم،   عن  تامة  في عزله  صعده 
مطبق  إعالمي  تعتيم  ضل  في  صعدة  أبناء  حق  في  المجازر 
وتواطؤ دولي غير مسبوق،  فال الجرائم نقلت، وال  صراخات 
بالتعتيم   اكتفوا  وياليتهم   سمعت�،   والنساء  األطفال  ونداء 
وعدم نقل الحقائق، بل عمدوا إلى تشوية أبناء صعدة بأنهم 
مخدرات،   تجار  سحرة،   الدين،  عن  مارقين  عمالء،  خونة، 
حتى أعراضهم لم تسلم، وكما يعلم الجميع فقد اتهموا السيد 
البعض   بعضها  تتناقض   عدة   باتهامات  بدرالدين   حسين 
فتارة بأنه ادعى النبوة، والمهدوية، وتارة أخرى بانه ساحر، 
وحينا بأنه ادعى اإلمام ورفع علم الملكية، و...  الخ  واألبشع 
السوء  علماء   العديد من  أص��در  لقد  ذل��ك    واألغ���رب من 
أبناء  قتل  تبيح  التي  الفتاوى  من  العديد  السلطان  وفقهاء 
صعدة،  وتكفيرهم واعتبارهم خارجين عن الدين اإلسالمي، 
وأن ال حرمة لهم وألبنائهم ونسائهم و وعندما تكلم البعض 
كانت السجون والمعتقالت والزنازين االنفرادية  مصيرهم .
ينقل  أن  يحاول  الصحفيين  من  األح��رار  بعض  حين كان  و   
السجون   المأساوي كانت  الوضع  في ظل  الحقيقة  بعضا من 
تالحقهم،    الخطف   وع��ص��اب��ات   تنتظرهم،   والمعتقالت 
والكل يعلم كم زار الصحفي   عبد الكريم الخيواني  السجون 
والمعتقالت والمحاكم الجزائية، وكم ضرب وعذب،  وكذلك  
عبدالفتاح  واخ��ت��ط��ف،  سجن  المقالح   محمد  الصحفي 
الحكيمي ضرب وسمم بالغاز، وغيرهم  من األحرار، صحيفة 

بسبب  المحاكم  إلى  عليها  القائمين  وجرر  توقفت  الشارع 
ملف في عددها األول عن صعدة. 

وحينها لم نسمع من يتباكى  بل على العكس، ولم نسمع من 
يتكلم  عن  مشاعر تلك األمهات اللواتي كن ال يبرحن يجمعن 
أشالء أبنائهن تارة، وتارة يضمدن جراح أزواجهن وإخوانهن،  
وال يجدن من يمسح دمعتهن، و يخفف من لهفتهن، ويؤمن 
بأكملها  الجريحة  المحافظة  هذه  في  يكن   فلم  روعهن،  من 
آل  وأباتشي  صالح  علي  نظام  جو   نسور  من  بمأمن  هو  من 
سعود وطائرات بدون طيار واف ستة عشر  األمريكية،  حتى 
همجية   من  بأنفسهم  نأو  قد  نهم  أ  اعتقدوا  اللذين   أولئك 
للمشردين    أع��دت  التي  المخيمات  إلى  نزحوا  عندما  ه��ؤالء 
لم يسلموا  من الهمجية والبربرية، فقد الحقتهم الطائرات 
والقذائف الصاروخية إلى خيامهم، وحصدت منهم المئات 
من النساء واألطفال والشيوخ والعجزة. وشارك نظام صالح  
أطراف عربيه ودوليه في صنع   المأساة   بطرق عدة: منها ما 
هو مباشر عبر التدخل العسكري السافر الذي انتهك حرمة 
تقديم  خالل  من  مباشر  غير  هو  ما  ومنها  اليمن،  وسيادة 
بواسطة  الحية  الصور  والتقاط  واللوجستي،  المادي   الدعم 

األقمار الصناعية. 
 محاوالت محو الهوية:

  االستهداف لم يقتصر على اإلنسان في صعدة،  فلقد عمد 
الفكر  الهوية،وكذلك  إلى   استهداف  نظام صالح  وشركائه  
الكاذبة  ال��دع��اي��ات  وب��ث  نشر   خ��الل  م��ن  وذل��ك  الثقافة،  
وأع��راض  وأخ��الق  ثقافة  من  تنال  التي كانت  أخالقيه  ال��ال 
وسخر  الخصوص،  وجه  على  صعدة  وأهالي  اليمنيين ككل، 
المضللة  صالح  ع��الم  وسائل  فمن   هائلة،  إمكانيات  لذلك 
الشعب،إلى   لهذا  ملك  ه��ي  التي  وال��م��ق��روءة(  )المسموعة 
الطيران الذي كان يقوم بالتحليق على أجواء مناطق صعدة 
المكذوبة  والصور  والملصقات  والنشرات  األوراق  وينثر 
مواقع  إلى  باإلضافة    الوقت،  نفس  في  والهدامة  والمفبركة 

وصحف  تمولها جهات خارجية لها أجندة خاصة.
وهكذا تم استهداف التراث التاريخي الذي هو جزء من تاريخ 
التاريخية  المساجد  قصف  إلى  عمدوا  حيث  اليمن  وتراث 
السالم،  عليه  الهادي  اإلم��ام  مسجد  مثل  األثرية  والمباني 
ومدينة  كليا   شبه  دم��رت  التي  القديمة  صعده  ومدينه 
من  العديد  وص��ودرت  وغيرها.  الكبير  ومسجدها  ضحيان 
المساجد، وتم فرض خطباء يكفرون الفكر الذي عليه أبناء 
المنطقة .من  يمر بين تلك الحارات المنكسرة الخاطر وتلك 
خلفت  عين،والبعض  بعد  أث��را  بعضها  أصبح  التي  المنازل 

القنابل العنقودية مكانه حفره،والبعض ال يزال يحتفظ بأحد 
حجم  سيدرك  المؤلم  المشهد  ه��ذا  أم��ام  يمر  من  أرك��ان��ه،  
له  يكن  لم  ال��ذي  الممنهج  وال��ع��دوان  والوحشية  المؤامرة 
سبب وال مبرر على اإلطالق،مع أن نظام علي صالح وإعالمه 
االستقرار،  عن  دفاع  أنها  القضية  يصور  أن  حاول  المضلل  
وعن الجمهورية والشرعية كما جرت عليه عادته،  وكم وقتل 
سفك  من  الدماء، وشرد،  ونهب ثروات الوطن تحت هذه 

الذرائع الواهية.
أبناء صعدة جراحهم، وحينما دعا  تناسى   لقد   ومع  ذلك 
الشهير  خطابه  ف��ي  ال��ح��وث��ي   ب��درال��دي��ن  الملك  عبد  السيد 
إلى  للخروج  الشعب  1432ه������   النبوي  المولد  بمناسبة 
نظام  سقاط  ال  مواتية   الفرصة  وأن  والميادين،  الساحات 
نظام  والتجبر،  والتسلط  الديكتاتور  نظام  وال��ج��ور،  الظلم 
العمالة، نظام اإلفساد الممنهج والمشرعن،  فكانوا في طليعة 
إعالم    وخ��داع  زيف  للكثير  واتضح  األح��رار،   الشعب  أبناء 
بأبناء  صالح المضلل  والكاذب والمخادع، وعرفوا  ما لحق 
بأنهم متمردون  أبناء  صعدة  اتهم  الجريحة،  وكما  صعدة 
وخارجون على القانون، فقد اتهم الثوار بأنهم خارجون  على 
الشرعية، وكما نال من  أعراض نساء صعدة وأنهم يمارسون 
أبناء  ب��أن    باالختالط،  وكما روج  الثوار  اتهم  فقد  المتعة، 
صعدة  يحلمون بإعادة اإلمامة وارجاع عقارب الساعة  إلى 
الوراء،  فقد اتهم الثوار بأنهم يريدون  تقسيم اليمن  إلى أربع 
دويالت، وهكذا ،  ولقد صرخت جماهير شعبنا العظيم في 
وجه االستكبار واالستبداد والظلم والقهر وقالوا:  كفى أيها 
الظالمون ارحلوا عنا، ولن يقبلوا بأنصاف حلول تعيد األوضاع 

كماهي.
 أهم التطلعات: 

والحريات،  الحقوق  تكفل  التي  الحديثة  المدنية  الدولة 
عن  الشعب،بعيدا  وأف��راد  فئات   لجميع  العدالة  وتحقق 
ما  كثيرا  التي  والمناطقية  القبلية  وتصنيفاتهم  انتمائهم  
جعلها نظام صالح المتهالك أوراقا  يلعب بها ويحركها متى ما 

شاء،، والقضاء على تسلط وأنانية واستبداد الفرد.
 والتطلع إلى   دولة القانون  للجميع وعلى الجميع، من أجل 
الفكرية  والحريات   الحقوق  في  والمساواة  العدالة  تحقيق 
الرأي   واحترام  الشعب،  أبناء  للجميع  واألدبية  والسياسية 
والتهميش  اإلقصاء  عن  بعيدا  وممارسة،  وعمال  قوال  األخر 
ألي فئة من فئات الشعب �  وممارسة  الغطرسة  واإلرهاب 
الفكري على أي جهة أو فرد ما،،  متطلعين إلى حل جذري 

وعادل لقضية صعدة  ومعالجة كل آثارها.

التلون داء خطير!!!!!

إنه الشعار أيها األغبياء!!

استطالع فيسبوك  

صعدة... المأساة والتطلعات 

الشبل محمد حميد

نحو  متوجها  وحيدا  الحسين  رأت  حينما 
عبدالله،  أبا  عيني  وق��رة  أخي  نادته:  األع��داء 
أنزل عن فرسك؟ فنزل عليه السالم فقالت: 
اكشف عن نحرك؟ فكشف عن نحره فقبلته 
عليها  الزهراء  أمي  إن  وقالت:  ته  وشمََّ فيه 
وحيدا  الحسين  رأيتي  إذا  أوصتني:  السالم 
في  أي  ع��ن��ي.  وشميه  ن��ح��ره  ف��ي  عني  فقبليه 

موضع السهام والرماح.
إنها زينب، جبل الصبر، المرأة التي لم يكن 
ولن يكون مثلها كثير من الرجال، جاءت بعد 
مقطوع  فرأته  الحسين  أخاها  ل��ُت��ودِّع  ذل��ك 
فنادت  بحوافرها  الخيول  مزقته  قد  الرأس 
مليك  عليك  صلى  م��ح��م��داه!  »ي��ا  بصوتها: 

بالدماء،  ل  بالعراء، مزمَّ السماء، هذا حسين 
ون��ادت:  ال���رداء«،  مسلوب  األعضاء،  مقطّع 
ماتت  اليوم  الله،  »اليوم مات جدي رسوُل 

أمي فاطمة، وأبي علي وأخي الحسن«!
واإلي��م��ان  للصبر  م��ث��ل  أروع  ض��رب��ت  ث��م 
إنه  القربان«!  هذا  منا  تقبل  »اللهم  بقولها: 
الحق،  أجل  من  الله،  سبيل  في  األم��ة  قربان 
من أجل إزهاق الباطل، فهل يعقل من شيعوا 
الشهيد! وهل  دم���اء  م��ا  ب��األم��س  ال��ش��ه��داء 
يعرفون ما حقيقة التضحية! هل هم كزينب 
التي صبرت وصابرت يوم تكالبت المصائب 
عليها، وتنكر لها البشر المستذئبون، أم هم 
عند  البورصة  في  بأيديهم  ما  يبيعون  تجار 

ارتفاع األسهم؟
الثورة،  ه��ذه  احفظ  اللهم  ول��ث��ورة،  لله  يا 
وف��اء  المبطلين،  ك��ل  على  المحقين  وان��ص��ر 

ا بعهدهم. لدماء الشهداء، وبرًّ

مشهد وفاء
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االثنين  ي��وم  خ��رج  مسبوق  غير  جماهيري  حشد  في 
في  صعدة(  )محافظة  أبناء  من  اآلالف  مئات  الماضي 
الذي  عاشوراء،  يوم  بمناسبة  حاشدة  تظاهرية  مسيرة 
خرج فيه اإلمام الحسين بن علي عليه السالم ثائًرا ضد 
الظلم والجبروت، وقد حضر المسيرة عدد من الضيوف 
وساحة  تعز(  )بمحافظة  الحرية  ساحة  من  القادمين 

التغيير )بصنعاء(.
وقد تخلل المسيرة برامج ثقافية وإنشادية عبرت عن 
اليمنية  الشعبية  الثورة  خضم  في  تأتي  التي  المناسبة، 
الروحية  ال��ع��الق��ة  ت��رب��ط  وال��ت��ي  ال��ب��الد،  تعيشها  ال��ت��ي 
والمعنوية بين ثورة اإلمام الحسين بن علي عليه السالم 
التي تنتفض ضد أنظمة ظالمة  وثورة الشعوب العربية 

ومستبدة.
في  وش��ع��ري��ة  ثقافية  أمسية  العصر  بعد  أق��ي��م  وق��د 
)مدينة ضحيان - محافظة صعدة(، وفي خطوة هي األولى 
الحوثي  الدين  بدر  الملك  عبد  السيد/  ألقى  نوعها  من 
ساحة  في  ُنصبت  إلكترونية  شاشة  عبر  مباشرة  كلمة 
االحتفال التي توافد إليها حشود غفيرة، وتحدث السيد 
في بداية الكلمة عن أهمية هذه المناسبة المليئة بالعبر 
هذه  في  منها  واالستفادة  عاشوراء  وحي  من  وال��دروس 

المرحلة.
وق���ال ال��س��ي��د: ك��ان خ���روج الحسين م��ن أج��ل األم��ر 
عليه  الحسين  فاإلمام  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف 
يواجه  عظيمة  بقضية  واض��ح��ة  بقضية  تحرك  ال��س��الم 
الخلل  خاللها  من  ويعالج  االنحطاط  حالة  خاللها  من 
الرهيب في واقع األمة ويعمل من خالل ذلك إلى القيام 
أشرا  وال  بطرا  خرجت  »ما  ق��ال:  حيث  هو  بمسئوليته 
وإنما خرجت لطلب اإلصالح في أمة جدي، أريد أن آمر 

بالمعروف وأنهى عن المنكر«.
وإصالحه  الواقع  تغيير  يمكن  ال  أنه  إلى  السيد  ون��وه 
بالجمع بين حالة الذل واإليمان حيث قال: أما من يظن 
أو يتوهم أن باإلمكان أن يجمع بين حالة اإليمان وروحية 

واليأس  والعجز  واالستسالم  والذل  والخضوع  الخنوع 
واإلحباط أنه يمكن أن تكون هذه طريقة إلقامة حق أو 

لتغيير واقع أو إلصالح خلل فهو واهٌم واهم.
تلك  على  هذه  مسيرتنا  في  ماضون  أننا  السيد  وأك��د 
الروحية التي كان يحملها الحسين سالم الله عليه: نحن 
بجماهيرها  برجالها  المسيرة  في هذه  األعزاء  اإلخوة  أيها 
على  ننطلق  بقادتها  بأبطالها  برموزها  بأطفالها  بنسائها 
عليه  الحسين  يحملها  التي كان  بالروحية  األساس  هذا 
الطريق طريق  تلك  في  النور وسائرين  ذلك  من  السالم  
الجهاد واالستشهاد، هذه المسيرة والتي كانت وما زالت 
وستظل تقدم قوافل الشهداء من شبابها األعزاء ورجالها 
الثورة  وميادين  وس��اح��ات  الجهاد  ميادين  في  األب��ط��ال 

تنطلق من هذه المبادئ الراسخة من مدرسة الحسين.
وقال: من يعتدي علينا سندافع عن أنفسنا بمثل ما 
يعتدي به.. سنظل على ذلك في كل الثغور حيث ن�َُقات�َل 
سُنقاِتل وحيث ن�ُواَجه بالسالح سنواِجه بالسالح، بسالح 
الحديد.  وبسالح  التقوى،  بسالح  اإليمان  بسالح  الحق 
فيها  تتعاون  التي  والمكائد  بالمؤامرات  ن�ُواَجه  وحيث 
الكثير  المال  تبذل  التي  اإلقليمية  القوى  بعض  ضدنا 
إلى  المحلية  القوى  وبعض  المخططات،  تلك  سبيل  في 
وصمود  صبر  بكل  الله  شاء  إن  سنواِجه  السلطة  جانب 

وإيمان.
وعن المبادرة الخليجية أكد السيد أنها ليست مبادرة 
األمريكي  السفير  قدمها  أمريكية،  هي  وإنما  خليجية 
بتلك  سيرفضها  الشعب  أن  يدركون  ولكونهم  بصنعاء 
الصفة ألبسوها رداًء خليجياً لتصبح ذا قابلية وأن جميع 

السياسيين في البالد يعلمون ذلك.
التوحد  إلى  اليمني  الشعب  أطياف  السيد كل  ودع��ا 
في مواجهة التحديات ونبذ الخالفات الهامشية جانباً: 
القوى والفئات  لكل  المخلصة والناصحة  الدعوة  أوجه 
الخطر  مواجهة  ف��ي  لنتوحد  تعالوا  أن  شعبنا  داخ���ل 
الغربي  الخطر  واإلسرائيلي،  األمريكي  الخطر  الحقيقي، 

بكتف،  كتف�اً  جميعا  تعالوا  جميعاً،  بنا  يتربص  ال��ذي 
يداً بيد، تعالوا لنبذ كل الخالفات الهامشية والصغيرة 
المنهج  وليجمعنا  الكبرى،  القضية  ولتجمعنا  والتافهة 
العظيم الشامل، تعالوا لنتآخى تعالوا لنتكاتف وسترون 
من أخالقنا العالية، من سعة صدورنا من عظيم محبتنا 
أخوتنا،  في  صدقنا  على  يدلل  ما  ونصحنا  إخالصنا  من 
دعوتنا  في  الصادقة  إرادتنا  وعلى  الحقيقي  عزمنا  وعلى 

هذه.
ندوات  العاصمة  بأمانة  أقيمت  الصعيد  نفس  وعلى 
والثقافي  العلمي  ب��در  مركز  ففي  ح��اش��دة،  جماهيرية 
ع��اش��وراء،  مناسبة  إح��ي��اء  ف��ي  المواطنين  آالف  ش��ارك 
الدكتور  سابقا  بصنعاء  الشريعة  كلية  عميد  وتحدث 
الحسيني ضد  ال��خ��روج  ع��ن دالل��ة  ال��دي��ن  أحمد ش��رف 
الظلم والطغيان، وحذر أبناء األمة من التفريط والتواني 
الذين  الظالمين  تمكين  ال��ى  النهاية  ف��ي  ي���ؤدي  ال���ذي 
الذلة  عليها  ويفرضون  العذاب  أل��وان  األم��ة  يسومون 
والهوان، داعيا الشعب اليمني لاللتفاف حول نهج الحق 
والثورة، من أجل إرساء مبادئ العدل والحق واإليمان. 
مؤكًدا  المناسبة  في  الوزير  إسماعيل  الدكتور  وتحدث 
الحديث عن  )ع( هو  علي  بن  الحسين  الحديث عن  أن 
الحسين  اإلمام  منها  انطلق  التي  المبادئ  وأن  اإلس��الم، 
الحسن، كما  اإلمام  منها  انطلق  التي  المبادئ  ذات  هي 
عليهم  علي  اإلم��ام  منها  انطلق  التي  المبادئ  ذاتها  هي 
السالم. وفي ختام الندوة ألقى رئيس مركز بدر العلمي 
بحالة  أسماها  عما  المحطوري كلمة  المرتضى  الدكتور 
الصراع الدائم بين قيم الحق والباطل، وتطرق الى قصة 
استشهاد اإلمام الحسين ودالالتها محذرا من االنخداع 
في   - قال  - كما  سببا  التي كانت  والشكليات  بالمظاهر 
قتل  جريمة  اإلسالم  على  المحسوبين  بعض  يرتكب  أن 
سبط الرسول الحسين بن علي، وتطرق المحطوري ضمنا 
الى حمالت التراشق المذهبي داعيا كافة قوى المجتمع 
اليمني  وتياراته السياسية والفكرية إلى الحوار والقبول 

باآلخر، والعمل على تحقيق األمن واالستقرار للجميع.
بقاعة  عاشوراء  إحياء  في  غفيرة  جموع  شاركت  كما 
المتحدثين  أهم  وك��ان  العاصمة،  بأمانة  الشموخ  قصر 
األستاذ العالمة/ عبد الفتاح الكبسي كلمة قال فيها: إن 
ولي األمر من قام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم، ومن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر 
لإلصالح،  طلباً  وإنما  بطراً،  وال  أش��راً  وال  ظالماً  ال  وق��ام 
قال:  الذي  الديلمي  بن حسين  يحيى  العالمة/  واألستاذ 
اسمها  لها خارطة جديدة  قد وضع  اإلسالمية  األمة  إن 
وتكثر  أجزاء  إلى  المقسم  يقسم  الجديد  األوسط  الشرق 
فيه  هم  ما  على  الناس  وينقسم  والفرق  الطوائف  فيها 

من التقسيم.
وصنعاء  وذم��ار  والجوف  عمران  محافظات  وكانت 
حشودا  جميعها  فعاليات  ش��ه��دت  ق��د  وال��م��ح��وي��ت، 

جماهيرية كبيرة أحيت المناسبة.

مسيرات تجوب

العطاس:

مشاريع خارجيةالملتقى العام
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ال يمكن التغيير بالجمع بين الذل واإليمان
في رحاب عاشوراء 

التي ترتكبه���ا القوات النظامية القمعية في تعز 
وصنعاء ضد المدنيين األبرياء.

هذا وأش���اد عش���رات اآلالف من ثوار ذمار 
بالصم���ود األس���طوري ألبن���اء تع���ز األح���رار، 
الذين يعيش���ون تح���ت القصف لي���ال ونهارا، 
في محاول���ة من فاقد الشرعي���ة لمعاقبة هذه 
المحافظ���ة الثائ���رة، واالنتق���ام م���ن أبنائه���ا 
األح���رار، وأكدوا عل���ى محاكم���ة القتلة أمام 
الش���عب على جرائمهم، مجددي���ن العهد أن 
ال حصان���ة وال ضمان���ة لهم، م���ن أمثال هؤالء 

المجرمي���ن.
وفي عدن نظم ش���باب الثورة مس���اء الثالثاء 
الماض���ي وقف���ة للتضام���ن م���ع تع���ز في س���احة 
الحرية بكريت���ر، وصدر عن الوقف���ة بيان أدان 
الصمت الدولي تج���اه جرائم صالح المروعة في 
تعز، وطالب البي���ان أبناء عدن االلتزام بوحدة 

الصف.
وش����هدت محافظات إب والبيضاء والضالع 
وذمار يومي األحد واالثنين مس����يرات غاضبة 
ن����ددت بالجرائ����م ض����د أبن����اء تع����ز الحالم����ة، 
ودع����ت إلى تجمي����د أرصدة صال����ح ومعاملته 
كمجرم حرب، وتعهدت المسيرات بالتمسك 

بس����لمية الثورة حتى النهاية.
كم���ا جاب���ت مس���يرة ضخم���ة مس���اء األحد 
عددا من ش���وارع مدينة م���أرب حيث تعهد 
المش���اركون بالمضي حت���ى تحقيق كل أهداف 
الثورة، وفي وقت س���ابق طال���ب ملتقى قبائل 
الملتحقي���ن  المحافظ���ة  أبن���اء  أبن���اء م���أرب 
بالجي���ش واألم���ن بتع���ز بالوقوف إل���ى جانب 
إخوانهم الشرفاء من أبناء المحافظة، ودعوهم 
إلى رف���ض أوامر قياداتهم بتوجيه أس���لحتهم 
إل���ى صدور إخوانه���م المواطنين. كما خرجت 
مس���يرة غضب حاش���دة ف���ي محافظ���ة الضالع 
اس���تنكرت جرائم ق���وات النظ���ام القمعية في 
حق مدين���ة تعز، وطالبت بض���رورة محاكمة 

المتورطين في أعمال القتل. 
وف����ي يوم األح����د أيض����ا بمحافظة لح����ج أدان 
الثوار بكل ائتالفاتهم س����فك دماء األبرياء من 
األطفال والنس����اء والش����يوخ في تع����ز والقصف 
الهمجي المس����تمر الذي تتعرض له المدينة، 
وطال����ب بي����ان صادر ع����ن مجلس قي����ادة قوى 
الث����ورة بالمس����يمير ق����وات النظ����ام القمعي����ة 
بوق����ف القص����ف الهمج����ي ف����ورا ض����د أبن����اء 
تعز المس����المين، ودع����ا البيان ش����باب الثورة 
لالس����تمرار ف����ي نضالهم حت����ى إس����قاط النظام، 
ومحاكمة رم����وزه، كما أدان البيان التقطعات 

الناش����طة الحقوقي����ة ف����ي مجال حقوق اإلنس����ان 
وحقوق الم����رأة والطفل انس����حابها من المجلس 
الوطن����ي لق����وى الث����ورة، معلل����ة ذل����ك بإخف����اق 
المجلس ف����ي أداء مهمته الرئيس����ية وهي تجميع 
الق����وى الثورية تح����ت إطار واحد، للتنس����يق في 
المواق����ف والتواف����ق عل����ى الق����رارات المتعلق����ة 

بالتصعيد الثوري حتى إسقاط النظام.

ف����ي الطرق����ات واالختطاف����ات، وج����دد رفض����ه 
اللع����ب عل����ى الورق����ة الطائفي����ة. ودع����ا البيان 
ش����باب الث����ورة لالس����تمرار ف����ي نضاله����م حت����ى 
إس����قاط النظام الذي ال يراعي حرمة للدماء وال 
للحق����وق. وفي مدين����ة رداع بمحافظة البيضاء 
خرجت مسيرة نسائية حاشدة هتفت لصمود 
تع����ز وتعه����دت بمحاكمة صالح ه����ذا ونددت 
المتظاهرات بالصمت العربي إزاء جرائم صالح 
بعد أن سقطت العديد من النساء شهيدات.

سوف يحاسب عليها.
 وق����ال الملتق����ى إن علي صال����ح يكرر نفس 
األس����لوب الذي استخدمه في صيف 94 بعد 
توقعيه على وثيقة العهد واالتفاق، معتبرا ما 
يجري ضد أبن����اء الحالمة تعز جريمة حرب 
بكل المقاييس، معبرا عن  إدانته واستنكاره 

الش����ديدين »لهذا الس����لوك اإلجرامي«..
وأضاف البي����ان أن مبادرة الخليج منحت 
صال����ح مزي����دا من الوقت وش����كلت له غطاء 
سياسيا لخوض الحرب الثأرية على محافظة  
تع����ز بم����رأى ومس����مع م����ن ال����دول الراعية 

للمبادرة..
وحم����ل الملتقى العام للتنظيمات الثورية 
بتع����ز، الس����عودية ودول الخلي����ج ومنظم����ة 
األم����م المتح����دة مس����ؤولية قت����ل األطف����ال 
والنس����اء والش����يوخ والنزوح الجماعي لكثير 
م����ن س����كان األحي����اء الس����كنية، وقد ناش����د  
المنظمات الحقوقية والقانونية واإلنس����انية 
االلتفات لم����ا يجري في اليم����ن عموما وتعز 

خاصة من جرائم إبادة.

ف���ي المواق���ع العس���كرية المختل���ف عليها، 
وبمراقبة العديد من الوس���طاء من مختلف 

األطياف السياس���ية وعدد من الشخصيات 
القبلي���ة وبع���ض الحقوقيي���ن، بم���ا يضم���ن 
الحل���ول العادلة والمنصف���ة للجميع، والتي 

تمنع عودة المشكلة من جديد.
ولك���ن فيم���ا يب���دو بأن���ه تنفيذ مش���اريع 
خارجية تس���عى إل���ى تفجير ح���رب طائفية 
قام���ت عناص���ر تابع���ة للحج���وري بتنفيذ 
هج���وم مباغت ضمن تس���لل عس���كري إلى 
مناطق الطرف اآلخر يوم األربعاء أسفر عن 

سقوط ثالثة شهداء وعدد من الجرحى.
ولك���ن أنص���ار الل���ه لم ينج���ّروا إل���ى مربع 
العنف تحت عناوين رد الفعل، مما يعكس 
وعيهم العالي في تمسكهم بالهدنة، وسعيهم 
المتربصي���ن  عل���ى  الفرص���ة  تفوي���ت  إل���ى 

والمتآمرين، حتى تتضح خيوط المؤامرة.
وكان���ت قد وصل���ت الى صعدة اس���تجابة 
لدع���وة الحوثيي���ن عدة لجان م���ن الراغبين 
ف���ي التأك���د م���ن حقيق���ة األوض���اع الدائرة 
هن���اك حول قضي���ة دماج، كما تم الس���ماح 
بدخول مواد غذائية إلى المسلحين بدماج، 
رغ���م تأكيد الحوثيي���ن أن حصارهم لم يكن 
عل���ى جميع أبن���اء منطقة دم���اج وإنما على 
المس���لحين المتمترس���ين الذي���ن يرتكب���ون 
العديد من الخروقات ضد ابناء المحافظة.

مستهدفة س����احة الحرية واألحياء السكنية 
لمدينة تعز وكذا المسيرات السلمية جرائم 

في رحاب عاشوراء
 ضيف الله الدريب

أبح���رُت ف���ي ي���وم الطفوف مس���افًرا
األح���رار ش���دت مهجت���ي  وش���واطئ 
أبح���رت بح�ًثا ع���ن دروس كفاحهم
ورفع���ت للس���بط الحس���ين تحيت���ي 
بأنن���ا للحس���ين  عه���ًدا  ورفع���ت 
فوجدت بحر الس���بط بح���ًرا هائ�ًجا
قوي���ٌة الطف���وف  ب���دم  أمواج���ه 
بش���حنٍة الش���عوب  ث���وار  وتم���د 
ومكره���م اليه���ود  أفئ���دة  وت���دك 
ووج���دت نبض الس���بط ف���ي عليائه 
ونضالك���م بجهادك���م  مس���تبشًرا 
محم���ٍد النب���ي  أنس���ام  ووج���دت 
فارًس���ا حي���در  كأبي���ه  ألفيت���ه 
تنس���اب من قلب الحس���ين فضائٌل
طلب���ت بح���ور الش���عر من���ه وصي���ًة
وصيت���ي ن�ش���رت  إن���ي  فأجابه���ا 
بيع���ًة يزي���ًدا  أعط���ي  أن  ورفض���ت 
وبطش���هم للظالمي���ن  ال  وصرخ���ت 
فتخل���ف اآلالف ع���ن ن�ص���ري وه���م
الل���ه حي���ن تنك���روا  نقض���وا عه���ود 
ي���ا ويحه���م ق���د ش���اركوا بس���كوتهم  
تناله���م س���وف  التفري���ط  وعقوب���ة 
جلس���ٍة ف���ي  تنط���وي  ال  ووصيت���ي 
هدي���ه و  الحس���ين  نه���ج  فتعلم���وا 
ع���ادت س���فينة  رحلت���ي م���ن كربال
قصائ���ًدا األب���ي  للش���عب  ألص���وغ 
خال���ًدا  درًس���ا  عاش���وراء  وتظ���ل 
خط���رت ببال���ي قص���ة الب���در ال���ذي 
تس���مو م���ع الذك���رى إلي���ه تحيت���ي 
ال���ذي للفك���ر  الروح���ي  األب  وه���و 
ال���ذي م���ن هدي���ه ودروس���ه  وه���و 
بمراح���ٍل عزن���ا  مس���يرة  م���رت 
كبداي���ة اإلس���الم حي���ن تجحفل���ت
أمت���ي  كان���ت  كي���ف  يذك���ر  ال���كل 
ك���م عان���ق المس���تضفون همومهم
تنكيل���ه ف���ي  الطغي���ان  وتفن���ن 
فتك���ه تج���دد  ق���د  يزي���ٌد  وإذا 
بطش���هم  كوان���ا  أمري���كا  ظ���ل  ف���ي 
وغ���دت مصانعه���م تب���ث مناهًج���ا
وآل���ه  النب���ي  أحب���اب  وي���ذوق 
قس���طها نال���ت  التعبي���ر  حري���ة 
ك���م ف���اض حب���ي نح���و آل محم���ٍد
كم عش���ت عاش���وراء دمًعا س���اجًما
موطن���ي يح���رر  ل���م  دمع���ي  لك���ن   
تل���ك القواف���ل صاغه���ا ب���در الهدى
ومض���ى حس���يٌن نجل���ه يس���مو به���ا 
ومض���ى أب���و جبري���ل يس���لك درب���ه
حول���ه المس���يرة  أنص���ار  والت���ف 
جعل���وا ه���دى الق���رآن ن���ور قلوبهم 
صرخات���ه زلزل���ت  ش���عاًرا  رفع���وا 
نبوي���ٌة ث���ورٌة  أكب���ر  الل���ه 
وجنده���م للمس���تكبرين  الم���وت 
ولعن���ٌة اليه���ود  يجت���اح  الم���وت 
محم���ٍد نه���ج  لإلس���الم  النص���ر 
ب���دم الش���هادة ق���د تنف���س فجرن���ا

الكرم���اِء وجن���ده  الحس���ين  نح���و 
النجب���اِء وع���زة  اإلب���اء  نح���و 
والئ���ي ونب���ض  ش���عري  وس���فينتي 
وال�شرف���اِء الث���وار  وتحي���ة 
األع���داِء عل���ى  اًرا  ث���وَّ س���نظل 
بالزعم���اِء للبط���ش  متوث�ًب���ا 
العم���الِء معاق���ل  كل  تجت���اح 
ال���داِء أس���اس  أمري���كا  تجت���ث 
وَمض���اِء وبصي���رٍة  بعزيم���ٍة 
العظم���اِء بمس���يرة  مستبش����ًرا 
األض���واِء نبوي���ِة  ث���ورٍة  ف���ي 
الوض���اِء م���ن وجه���ه  أشرق���ت  ق���د 
الظلم���اِء ف���ي  العي���ش  يستس���يغ  ال 
الزه���راِء كم���كارم  وم���كارٌم 
األص���داِء قدس���ية  أبدي���ة 
بدمائ���ي كرب���ال  ف���ي  وكتبته���ا 
الطلق���اِء خالف���ة  أق���ر  ال  ك���ي 
لوائ���ي  للمس���تضعفين  ورفع���ت 
الجبن���اِء بيع���ة  بايعون���ي  ق���د 
واإلبط���اِء بالصم���ت  وت�سربل���وا 
اس���تثناِء ب���ال  عاش���ورا  ذن���ب  ف���ي 
وال�ض���راِء ال�س���راء  ف���ي  وتل���وح 
عصم���اِء ثوري���ٍة  وقصي���دٍة 
والقرن���اِء الق���رآِن  م���ع  وامض���وا 
وفائ���ي بحب���ر  أقالم���ي  وش���حنت 
ب���الء كل  تجت���ث  ثوري���ة 
والش���عراء األدب���اء  ث���ورة  ف���ي 
األرج���اء ف���ي  اآلل  عل���وم  أحي���ا 
إب���اء  كل  ونب���ع  األب���ي  فه���و 
ل���واله م���ا انه���ارت ق���وى الس���فهاِء
الوض���اء بن���وره  الحس���ين  س���طع 
واإلي���ذاِء والتعذي���ب  بالس���جن 
الخبث���اِء منظوم���ة  درب���ه  ف���ي 
ب���األرزاِء المحف���وف  دربه���ا  ف���ي 
الرمض���اِء لفح���ة  ف���ي  وتش���ردوا 
الس���جناء قص���ة  يع���رف  وال���كل 
الغوغ���اِء م���ن  ح���كاٍم  ظ���ل  ف���ي 
والعلم���اء العل���م  ف���ي  وتحكم���وا 
اإلس���راِء بموط���ن  اليه���ود  ترض���ى 
البغض���اء هجم���ة  أرٍض  كل  ف���ي 
واإللغ���اء الكب���ت  موجع���ات  م���ن 
الرقب���اِء أعي���ن  ع���ن  متخف�ًي���ا 
ك���م صغ���ت بالدمع الس���خين رثائي
الش���هداء قواف���ل  حررت���ه  ب���ل 
المعط���اِء روض���ه  ف���ي  وترعرع���ت 
الش���ماِء كالقلع���ة  غ���دت  حت���ى 
وعط���اِء وبصي���رٍة  حكم���ٍة  ف���ي 
اآلالِء ذا  الل���ه  يس���تنصرون 
واإلصغ���اء والتس���ليم  بالوع���ي 
الرؤس���اِء م���ع  أمري���كا  أركان 
للحكم���اِء الع���ز  دروب  ش���قت 
األه���واِء  ذوي  أمري���كا  أذن���اب 
وفن���اِء ذل���ٍة  ف���ي  به���م  ته���وي 
وبق���اِء بنص���رٍة  الجدي���ر  فه���و 
واألش���الِء واإلق���دام  بالصب���ر 
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الوهابية  التكفيرية  ال��ح��م��الت  انطلقت  م��ا  م��ت��ى 
السلفية ضد جماعة أو دولة أو تيار ديني أو سياسي 
فاعلم أن مخططا أمريكيا يعمل على تمهيد األرضية 

لشن حرب ضد هذه الجماعة أو ذلك الكيان.
في آخر بياناته التي تدعوا للجهاد ضد الحوثيين أقسم 
الحجوري  يحيى  الشيخ/  السلفي  دماج  مركز  مدير 
اليهود وكل الفرق المجرمة أرحم من الحوثيين،  أن 
وال��خ��ارج ضد  ال��داخ��ل  لتأليب  ج��ه��وده  وف��ي سياق 
الرافضة  قتال  أن  نعتقد  قال:  صعدة  محافظة  أبناء 
الحوثيين من أعظم الواجبات ومن أعظم القربات الى 
رقاب  من  يمكنه  أن  الله  من  الحجوري  وتمنى  الله، 

الحوثيين.
بالمقابل نتابع كيف ينظر مؤسس مسيرة أنصار الله 
السيد حسين بدر الدين الحوثي الى الحرب األمريكية 
ضد ما يسمى » اإلرهاب« والذي غالبا عناصر التيار 

السلفي هم ضحاياه بزعم انتماؤهم للقاعدة.
واشنطن  ألن  سعيدا  أو  م��س��رورا  السيد  يبدوا  هل 
»السلفيين«؟  اإليديولوجيين  تتولى مالحقة خصومه 
أم أنه انطلق للدفاع عن أولئك معتبرا إياهم جزءا من 
األمة اإلسالمية ويجب التضامن معهم ولو أدى ذلك 

الى حمل السالح بوجه أمريكا.
وف���ي ك��ث��ي��ر م��ن م��ح��اض��رات��ه ي��رف��ض ال��س��ي��د حسين 
والعسكرية  األمنية  العمليات  الحوثي  الدين  ب��در 
األمريكية ضد عددا من أبناء األمة ممن تطلق عليهم 
ما  وغالبا  »اإلرهابيين«  وص��ف  وعمالئها  واشنطن 
يكون أولئك من أتباع التيار السلفي كما ذكرنا سابقا.
وفي محاضرة »خطورة المرحلة« يحذر السيد حسين 
المذهب  إلى  المنتمين  أو  أنصاره  الحوثي  الدين  بدر 
الزيدي من مغبة تصديق أن أمريكا إنما تستهدف 

من  معاتبا  ويحذر  اإلره��اب،  بذريعة  »الوهابيين« 
الوهابيون،  هم  أمريكا  بنظر  اإلرهابيين  إن  يقول: 
كنا  إن  علينا  سيجري  أولئك  على  ج��رى  ما  بقوله: 

ساكتين نغمض أعيننا«
من  األمريكية  األه��داف  حقيقة  عن  السيد  وكشف 
ألم تسمعوا  وراء ترسيخ مصطلح »اإلره��اب« وقال: 
لوفد  زي��ارة  ج��اءت  عندما  رددت  التي  العبارة  أن 
أمريكا  مساعدة  ح��ول  ال��دف��اع  وزارة  م��ن  أمريكي 
في مكافحة اإلرهاب، منابع اإلرهاب، وجذور  لليمن 
اإِلرهاب!! ثم تساءل السيد قائال: هل تلك العبارات 
قال: هي عبارات عادية  ثم  األمريكيين؟  عادية عند 
نسمع  عندما  اهتمامنا  أو  مشاعرنا  تثير  ال  عندنا، 

منهم )األمريكان( منابع اإلرهاب وجذور اإلرهاب.
يحذر  المستكبرين«  وجه  في  »الصرخة  ملزمة  وفي 
التدجين  م��ن  ال��ح��وث��ي  ال��دي��ن  ب���در  حسين  ال��س��ي��د 
األمريكي لمصطلح اإلرهاب، قائال: يجب أيها اإلخوة 
فتفرح،  هذا  ليضربوا  التدجين،  لهذا  نسمح  ال  أن 
وتقول:   ضربوا،  أن  يعجبك  إعالم  بوق  أنت  وتصبح 
ستهيء  السيد  يقول  كما  ألن��ك  ضربوا،  لله  الحمد 

اآلخرين إلى أن يحمدوا الله عندما تضرب أنت.
أبناء  من  معينة  قطاعات  أمريكا  تضرب  وعندما 
سمحوا  ما  إذا  الناس  فعل  رد  سيكون  م��اذا  اليمن 
لإلعالم والثقافة األمريكية بتدجينهم؟ يقول السيد 
ال��ذرائ��ع  تلك  ون��ص��دق  ذل��ك  إن��ن��ا سنقبل  م��وض��ح��ا: 
أن  وه��و  قبلناه  مبرر  تحت  أن��ه  يقصد  األمريكية، 
العالم  أجمع  اإلرهابيون قد  ارهابيون، وطبعا  أولئك 

كله عليهم فليضربوا.
ليس  أن��ه  نسينا  مسلمين،  أننا  نسينا  يضيف:  ث��م 
كلها.  األم���ة  وإن��م��ا   ... أو   .... ه��و  المستهدف 

واس��ت��ن��ك��ر م��ن ك���ان ي��ف��رح ح��ي��ن ت��وج��ه��ت أمريكا 
لمالحقة الوهابيين بذريعة اإلرهاب، وقال: ألم نفرح 
وصموا  ألنهم  الوهابيين،  يمسكون  رأيناهم  عندما 

بأنهم إرهابيون.
هذا  أبناء  جميعا  أنتم  الحاضرين:  مخاطبا  قال  ثم 
الشعب كله يمكن أن تكونوا إرهابيين في نظر أمريكا، 

وستكون أنت إرهابي داخل بيتك.
وخلص السيد حسين بدر الدين الحوثي للقول: ليس 
ال��ذي  األذى  وب��رغ��م  الضحية،  ه��م  الوهابيين  فقط 
تعرض له السيد وكل أتباع أهل البيت عليهم السالم 
من قبل »الوهابية« في اليمن، وبرغم ما أحدثته تلك 
الدعوة وال تزال في صفوف أبناء اليمن ونشر العداوة 
والبغضاء وتثقيف المسلمين بالعقائد الباطلة يقول 
السيد: ولكن على الرغم من ذلك كله، هل تعتقدون 
قاصدا  للمجهول  بالبناء  يمسكوا؟  أن  ن��ؤي��د  أن��ن��ا 

الوهابيين.
ثم أجاب: نحن ال نؤيد أن ُيمَسك يمنيٌّ واحد تحت 
زيديا،  حنبليا،  شافعيا،  وهابيا،  سواء كان  اسم،  أي 
ن��دي��ن،  ن��ح��ن  ن��رف��ض،  ن��ح��ن  كيفما ك���ان، وأض����اف: 
ضد  إره��اب��ي  أن��ه  ع��ن��وان  تحت  يمسك  أن  ونستنكر 
أمريكا، وأبدى مؤسس مسيرة انصار الله تضامنه مع 
رئيس جامعة اإليمان )عبد المجيد الزنداني(، وقال: 
حتى الزنداني نحن ال نؤيد أن يمسك تحت عنوان أنه 

إرهابي ضد أمريكا.
وفي كثير من مالزم السيد حسين بدر الدين الحوثي 
العربية  للشعوب  ليس  والصادقة  الهامة  النصائح 
واالسالمية بمختلف فئاتها ومشاربها وللحكام أيضا 
أعداد  في  منها  نماذج  على  الضوء  تسليط  وسنحاول 

قادمة بإذن الله تعالى ..

خرج الشباب إلى ساحات وميادين التغيير بطرق سلمية وخطى ثابتة، حالمين 
الوطن  تحرير  أجل  الله، من  في سبيل  أكفهم  أفضل، حاملين رؤوسهم على  بغد 
مثيري  الدماء،  مصاصي  الثروات،  ناهبي  والمستبدين،  والفاسدين  الطغاة  من 
فكانت جمعة  الميتة؛  الشعب  ليحركوا ضمائر  سلمية  بطرق  الحروب. خرجوا 
أن  إال  علينا  وما  الظالمين،  عروش  الكرامة  دماء  زلزلت  لقد  وبالفعل  الكرامة، 
نقف وقفة إجالل وإكبار لكل قطرة دم زكية أريقت على تراب هذا الوطن ثمنا 

للحرية، وانتصارا للحق، وترسيخا لمبادئ العدالة.
ب��األوراق  واللعب  التفاف،  محاولة  من  ج��رى  ما  وج��رى  األح���داث..  وحدثت   

السياسية، والعزف على وتر القبيلة والعسكر.
الخليجية؛  المؤامرة  وج��اءت  باألمس،  شركائه  ماضي  المتهالك  النظام  استغل 
الثورة  بأن   ومتغافلين  متناسين  الوطن،  همه  ليس  من  أحضانها كل  في  ليرتمي 
برنامج وأهداف ، وليست تغيير شخص مكان شخص، وأن الثورة وفاٌء ال تقبل 
انتصار  تعني  ال  الثورة  وأن  األب��رار،  الشهداء  بدماء  والمفاوضات  المساومات 
طرف على طرف، وإنما هي القبول بالحق، وتغليب المصلحة العامة على المصالح 

الخاصة والضيقة، وتغليب مصلحة الوطن على مصلحة الحزب أو الفئة.
تناسوا بأن الثورة قيم، الثورة أخالق، الثورة حب للحق وكراهية للباطل وللشر، 
الثورة أمان وتراحم وبغض للخيانة، الثورة طريق واضح ال مكان فيها  للخداع 
والتزوير والتشويه وقلب الحقائق، وفي دهاء شديد من صالح تالعب في مسألة 
على  أعينهم   ،وألن   %100 المتهالك  نظامه  لصالح  بأنها  علم  على  وهو  التوقيع 
األيام  في  بأنهم  والعجيب   ، المؤامرة  على  بتوقيع  صالح  هللوا وكبروا  ال��وزارات 
ليلة وضحاها   وفي  أمريكا  وباألخص  للغرب  بعمالته  يتهمون صالح  األولى كانوا 
أكثر  بأنهم سيكونون  الغرب!!! ويؤكدون  يناشدون ويسافرون ويجلسون مع   

عمالة من صالح. حرام على غيرهم، حالل لهم!!!! 
توقيع  وبمجرد  الثورة  أجل  من  يناضلون  أنهم  يزعمون  من  أن  الكبرى  والطامة 
صالح ورفض الشباب األحرار والحوثيين والحراكيين لهذا التوقيع أشهرت سيوف 
شتى  بتهم  األح��رار  الثوار  واتهام  واألراجيف،  الشائعات  وبثَّت  الحداد،  االنتقام 
ذلك  القيادات، واألخطر من  بعمالة  يجاهر  منهم  والبعض  والنيل من وطنيتهم، 
استخدامهم للورقة الدينية التي كثيًرا ما كانوا يتهمون صالح باللعب بها؛ وألنهم 
من بوتقة وزجاجة واحدة هاهم اليوم يدقون ويعزفون على وتر الطائفية في صحفهم 
ومواقعهم  الرسمية، كما استخدموه سابقا في عهد صالح ، وفي هذا السياق جاءت 
في  يتباريان  حيث كانا  المعارضة،  في  النافذة  والجماعات  النظام  بين  المنافسة 
استعراض خدماتهما في مواجهة المسلحين في أبين، فيما صنفته أمريكا بمليشيات 
»تنظيم القاعدة«، وبعد هذه الفرصة التي قدموا أنفسهم من خاللها إلى األمريكان 
ما  بقدر  الصهيونية،  باستراتيجيات  يمس  ال  ال��ذي  المعتدل،  اإلس��الم  قالب  في 
يخدمها، حيث يمتّص سخط الشارع على األمريكان، ولذا كان غير خفي حرصهم 
الشديد في أن ال تذكر أمريكا بسوء مطلقا، وليس غريبا أن ترى هذه المواقف ضد 
المسيرة، واالصطفاف وراء »دماج«، مع أنها كانت قبيل أشهر عدوا لهم، لتمثيلها 
بؤرة علماء الدفع المسبق، الذين خرجوا بتحريم المظاهرات، وتضليل من خرجوا 
في الثورة ضد نظام صالح القمعي، ولكن لما كان الوقوف ضد مسيرة »أنصار الله« 
اليوم يستلزم أن يروجوا تهويالت دماج كان منهم تأدية هذا الدور، الذي يظنون 
أنه يقدمهم لألمريكان كبديل مناسب ليستلم السلطة، عاقدين اآلمال العريضة 

على األمريكان ليدفعوا بهم نحو السلطة قريبا.
 كما أن شعاراتهم الرنانة والمطالبة بالحقوق والحريات والقبول باآلخر تكشفت 
وظهرت زيف ادعاءاتهم؛ فبمجرد رفض الثوار األحرار المبادرات والمساومات 
بدماء الشهداء انبرت أقالمهم بالشتم والسب وكيل التهم رافعين  شعار ) من 
السنة، بل إن  يقاتلون أهل  ، فالحوثيون مجوس عمالء،  ليس معنا فهو ضدنا( 
ال  ه��ؤالء  وأن  الشيعي!!!  محسن  علي  مقابل  الشيعي  صالح  علي  البعض كتب 
وليس  مزوبعين«،  و»شوية  ضعفاء  الحراكيين  وأن  المعادلة شيء،  من  يغيرون 

هناك شباب مستقل، ومن يتكلم باسم هؤالء فهو أمن قومي،  بل ذهب البعض  
الزعيق من  في دينه، وأن  فاتهموه  بدولة مدنية   يتكلم وينادي  بأن من  بالقول 
المنصة بالدولة المدنية ، وتسمية  جمعة الدولة المدينة ليست سوى دغدغة 
ا  منهم بأنهم بأن هذه االدعاءات ستنال من  عواطف الحالمين في مرحلة ما، ظنًّ
عزيمة وإرادة الثوار األحرار،  وأن الشباب ال قدرة لديهم، متناسين ومتغافلين 
المؤامرات  كل  يحبط  ما  والبصيرة  والفهم  الوعي  من  لديه  اليوم  الشعب  أن 

ومحاوالت االلتفاف.
ففي الوقت الذي تكال التهم إلى أنصار الله »الحوثيين« بلقاء مسئولين في النظام، 
والتنسيق معهم، واالتفاق على تسليم محافظات شمال الشمال للحوثيين مقابل 
الرئيس وأوالده على  العام عن مالحقة  الرأي  الفوضى وإشغال  إثارة  عملهم على 
علي  الشرعية  ففاقد  مغايرة،  ص��ورة  للجميع  تتجلى  الوقت  ه��ذا  في  جرائمهم، 
صالح يظهر في الرياض أمام العالم ومعه رموز المعارضة، بزعامة من تصدروا 
حملة التشويه الظالمة التي حاولت النيل من المسيرة، ويشاهدهم الجميع وهم 
ونباهة  ذك��اء  إلى  المرء  يحتاج  وال  والثروة،  السلطة  تقاسم  اتفاق  على  يوقعون 
ليعرف من الذي كان في الفترة الماضية يتقارب مع النظام خفية، ويجلس مع 
أزالمه في الغرف المغلقة، والزوايا المظلمة، واألماكن المتعفنة، ليتفق معه على 

تقاسم السلطة والثروة، وتبادل المصالح، تحت إطار »المؤامرة األمريكية«.
اإلعالمية  اآللة  نفذتها  التي  التوجيهات  خرجت  المغلقة  الغرف  هذه  من  إذن 
يفسر  ما  هو  وه��ذا  وإقليميا،  محليا  الغرف  تلك  رواد  يمتلكها  التي  الضخمة، 
المعارضة،  أطياف  بعض  وم��ن  النظام  من  ذات��ه  الوقت  في  المتزامنة  الحملة 
القوى  تديره  ال��ذي  التنسيق  بحجم  توحي  الخليجية،  الصحف  من  هجمة  مع 
العربي، إذ كانت األسباب  العالمية ضد األمة اإلسالمية والشعب  االستكبارية 
على  األمور  وفهم  المباشر،  بعيدة عن مضمونها  الحمالت  وراء هذه  تقف  التي 
حقيقتها يمنح المرء نظرة صادقة، وتشخيصا ثاقًبا، وليس من المعقول أن أنصار 
الله هم من يتحالفون اليوم في السر مع النظام، إذ هم أصحاب مظلومية معه، 
وعمران  حجة  في  التمدد  ومزاعم  المسيرة،  أبناء  بدماء  ملطخا  النظام  يزال  وال 
غيرهما تبدو مضحكة، إذ تفترض إن الزيدية غير موجودة في تلك المناطق، أو أن 
شباب مسيرة »أنصار الله« قدموا من كوكب آخر، ولكن تلك األطراف التي كانت 
باألمس القريب جزءا من النظام هي من اتضح للجميع يوم التوقيع على المبادرة 
أنها هي التي كانت تتقارب مع النظام، وتجلت أكثر يوم  تقاسم الوزارات،  وهاهم 
ا، يوجب على الشباب  يمهدون  بآلتهم اإلعالمية، التي ستصور للناس نصرا وهميًّ
المرحلة االنتقالية، ، وسيظل  في  للتغيير  الفرصة  الساحات، إلتاحة  الخروج من 
الشباب الصامدون عرضة لحملة تشويه تماثل ما يتعرض له أنصار الله اليوم، 
حتى تهيئ المجتمع لمرحلة اجتثاثهم من الساحات، يوم ال يكون لهم سند، وال 
ضد  المسعورة  التشويه  حملة  أيضا  وستزيد  إعالمي،  منفذ  في  مسموعا  صوتا 
مسيرة »أنصار الله«، إذ كانت في واد غير واديهم، الوادي الذي اختاروا العيش 
فيه بعيدا عن مواجهة مخططات الصهيونية العالمية، الساعية إلى محو نور الله، 
ولكن }َيأْبَى اللَُّه ِإالَّ أَْن ُيِتمَّ ُنوَرُه َولَْو َكرَِه الَْكاِفُروَن{، وهل الثورة الحصول على كذا 

وزارة، ومشاركة صالح أم ماذا؟
فأي نظام سقط؟ الشعب المصري  سيحتفل  بعيد الثورة يوم سقط مبارك، أو 
يوم خرج   إلى الساحات، أو يوم دخول مبارك وأوالده السجن ، والشعب التونسي 
سيحتفل يوم هرب بن علي ، أو يوم أشعل البوعزيزي نفسه؟ والشعب الليبي يوم 
مصرع القذافي، أما انتم  أي يوم، أهو يوم  الكرامة؟ أم يوم التوقيع على المؤامرة 

وبيع دماء الشهداء؟ أم يوم إعالن أسمائكم للوزارات؟ أم ماذا؟!!! 
وجوه  إلى  جديد،  رئيس  إلى  جديد،  دستور  إلى  يحتاج  اليوم  اليمن  ه��ؤالء..  يا   
إلى خطاب إعالمي صاح، ال مكر فيه وال  قيادة عسكرية جديدة،  إلى  جديدة،  
خداع وال تضليل، ال تخوين وال تمجيد ألشخاص، نحتاج إلى خطاب للشعب، كل 

الشعب، خطاب يعترف باآلخر، خطاب يقرب وال يبعد، يجمع وال يفرق..

وقفات مع السيد حسين بدر الدين الحوثي في دفاعه عن السلفيين والوهابيين أمام أمريكا

أفرج عن القيادي البارز في الحراك الجنوبي »حسن با عوم« وولدة فواز الذي 

أعتقل في شهر فبراير الماضي، بسبب مواقفه السياسية، وكان باعوم قد اعتقل في 

شهر فبراير من العام الماضي عندما كان يعالج في احدى مستشفيات محافظة 

عدن، ونقل الى صنعاء حيث تم اعتقاله وسجنه في »سجن األمن السياسي طيلة 

الفترة الماضية.

والجدير بالذكر أنه قد تم في ذات الوقت اإلفراج عن العشرات من المعتقلين 

السياسيين، الذين قضوا في السجون فترات متفاوتة، والتوعية الثورية إذ تعبر 

إليها،  حبيبها  برجوع  محرر  معتقل  أسرة كل  تهنيء  األنباء  بهذه  بهجتها  عن 

وعقبال تحرير الوطن من نفوذ وهيمنة الظلمين وأذنابهم.

حضارة  أمتن  هي  اإلس��الم  وحضارة  المجد،  تبلغ  حتى  عليها  ترتقي  حضارة  أمة  لكل  إن 

ُعرفت فوق سطح األرض، إننا في معركة حامية الوطيس وصراع دائم مع األعداء، صراع 

بين الخير والشر، بين الحق والباطل، فإما العزة والنصر وإما الذل والهزيمة، و إذا أصابنا 

اليأس مما نحن فيه فلنبحث في تاريخنا عّمن أغنوا األمة بتضحياتهم؛ علَّنا نقتدي بهم 

والعزة  لإلباء  ورم��ًزا  العظيم،  للدين  التضحية  في  لنا  قدوة  )ع(  الحسين  اإلم��ام  في  فليكن 

والشهادة في سبيل الله.

منهج الحسين هو طريق العزة والكرامة والنصر، وثورة الحسين الخالدة مدرسة متكاملة 

الحسين  فلوال خروج  اإلسالم،  أعداء  عليها معاول  تتحطم  التي  اإليمانية  الشخصية  لبناء 

عليه السالم لنصرة دين جده ورفع الظلم عن المظلومين تنفيًذا لوصية أبيه عليه السالم 

لَُمِحَي اإلسالم جملة وتفصيال، ولطُمست  للظالم خصًما وللمظلوم عوًنا(؛  حين قال: )كونا 

معالم الدين القويم، فصدقت المقولة: )اإلسالم محمدّي الوجود، حسينّي البقاء(.

وفي موكب الثوار األحرار نعرف متى نقول للهرولة في طريق المفسدين: »ال«، ونعرف 

الصالحين،  بزي  والمتمظهرين  الشهداء،  بدماء  والمزايدين  بالدين،  المتاجرين  عالمات 

والمدعين رفض الظالمين، وال يمكن أن يغرر علينا أحد بعارض من الدنيا، وال يمكن أن 

ننجر وراء منصب يلقيه إلينا حاكم ظالم، وال ننخدع بوزارة يمنحنا إياها مصاصو الدماء 

والثروات، فنحن نعرف أن مصير اآلخرين سيكون كمصير عمر بن سعد، يوم أن سال لعابه 

لوالية الري، ولكنه لم يلبث عليها إال يسيرا، حتى انتقل عنها إلى ما يكره.

إن أصحاب المبادئ الراسخة ال تهزهم المتغيرات الطارئة، وال تفت في عضدهم األحداث 

المترادفة، فهم يعرفون ما يريدون، وواثقون من تأييد الله لهم على الحق، وال يتسرب إلى 

على  الدم  انتصر  فكما  ستكون،  لهم  والخاتمة  بفالحهم،  ستتوج  النهاية  بأن  شك  يقينهم 

السيف بما يحمله من مضامين الحق سينتصرون.

حسينيون أحرار


