
بها  تقوم  التي  الممنهجة  االع��ت��داءات  إط��ار  في 
محسن  علي  بقوات  مدعومة  الحزبية  المليشيات 
في  السلمية  ال��ث��وري��ة  ال��ق��وى  أص����وات  إلس��ك��ات 
الساحات والميادين، وإفراغها من محتواها الثوري، 
منها  انسحابهم  بعد  ال��س��اح��ات  إخ���اء  وم��ح��اول��ة 
بعد  المليشيات  تلك  م��ن  غفيرة  أع���داد  -أق��دم��ت 
التنظيمية  اللجنة  إليها  دعت  مسيرة  من  عودتها 

الشباب  مخيمات  على  ج��دي��د  ب��اع��ت��داء  األرب��ع��اء 
قامت  بصنعاء حيث  االعتصام  ساحة  في  المستقل 
والخيم  الصمود  لشباب  اإلعامي  المركز  بمهاجمة 
ال��م��ج��اورة ل��ه ورم��ي��ه��ا ب��ال��ح��ج��ارة واالع���ت���داء على 
البيضاء،  واألسلحة  بالهراوات  بداخلها  المعتصمين 
ما أدى إلى جرح العشرات، جراحات بعضهم بليغة. 

المجاميع  ه��ذه  رددت  كما 

في محاولة إلخالء الساحة..

)صنعاء - صعدة - ذمار - الحديدة(

لن نتخلى عن ثورتنا ولن نتراجع ولن نخون الدماء الطاهرة التي سالت في ساحات الثورة ، ولن تهز ثقتنا األراجيف التي تبث هنا وهناك

المليشيات الحزبية تعتدي مجددا على شباب الثورة، وفبركات مفضوحة ومشبوهة

مسيرات جماهيرية حاشدة ترفض إخالء 

الساحات وتؤكد على استمرارها في الخيار الثوري 

إشهار منظمة شباب من أجل سيادة اليمن

إشهار ملتقى الطالب الجامعي ككيان طالبي جديد في ساحة الجامعة   تعز: في ذكرى  الثالث عشر من يوليو مطالبة بقتلة الرئيس الحمدي 

ية
ور

لث
نا ا

بت
ثوا

عن  بعيًدا  شعبي  إطار  في  ذلك  يتم  أن  على  والحرص  السلمية  واالعتصامات  والتحرك  التظاهر  استمرار   
الحزبية والطائفية والمذهبية حتى إسقاط النظام. 

 النظام الذي نطالب بإسقاطه هو الرئيس وأقاربه دون استثناء ورموز نظامه الفاسدين والذين ثبت 
تورطهم في قمع وقتل وتجويع هذا الشعب. 

بواسطة  النظام  مع  التحاور  أو  الثائر  الشباب  مطالب  على  االلتفاف  أشكال  من  شكل  إدانة كل   
السفارات األجنبية. 

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

سلمية وحضارية. 
 رفض التدخل األمريكي واألجنبي المساند للنظام والمساعد على إطالة بقائه في الحكم. 
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تصدرها حركة شباب الصمود في ساحة التغيير بصنعاء

 -|- من أحب الحياة عاش ذليال -|-

أسبوعية -|- توعوية -|-

الماضي  االثنين  أش��ه��ر 
)ملتقى  صنعاء  بجامعة 
ال����ط����ال����ب ال���ج���ام���ع���ي( 
ب��ال��ت��ن��س��ي��ق ب��ي��ن ط��اب 

وط�����ال�����ب�����ات م��خ��ت��ل��ف 
ال��ك��ل��ي��ات ف��ي ال��ج��ام��ع��ة.
 ح��ض��ر ح��ف��ل اإلش���ه���ار 
وشخصيات  أك��ادي��م��ي��ون 

اجتماعية وعدد كبير منم 
طاب وطالبات الجامعة.
أن  ذك���������ره  ال����ج����دي����ر 

الماضي  الثاثاء  صباح  أُشهر 
منظمُة  ص��ن��ع��اء  ال��ع��اص��م��ة  ف��ي 

شباب من أجل سيادة اليمن.
م��ن��ظ��م��ة ش���ب���اب م����ن اج���ل 
س���ي���ادة ال��ي��م��ن أع��ل��ن��ت أن��ه��ا 

السعودية  ال��ت��دخ��ات  ت��رف��ض 
الداخلية،  اليمنية  الشئون  في 
وت���ع���م���ل م����ن اج�����ل اس���ت���ع���ادة 
األراض�����ي ال��ي��م��ن��ي��ة ف��ي ن��ج��ران 
وج���ي���زان وع��س��ي��ر ال��ت��ي ت��ن��ازل 

بموجب  صالح  علي  نظام  عنها 
أعلنت  المنظمة  ج��دة.  ات��ف��اق 
ضد  اح��ت��ج��اج��ات  ستنظم  أن��ه��ا 
للسيادة  األم��ري��ك��ي  االن��ت��ه��اك 

ال��ي��م��ن��ي��ة س��ي��اس��ي��ا وأم��ن��ي��ا.

أب��ن��اء  م��ن  اآلالف  ش����ارك 
م��ح��اف��ظ��ة ت��ع��ز ف���ي م��س��ي��رة 
األرب��ع��اء  ص��ب��اح  جماهيرية 
ذك��رى  بمناسبة  ال��م��اض��ي  
ح���رك���ة ال���ث���ال���ث ع��ش��ر من 
بدعوة  التصحيحية   يونيو 
م���ن ج��ب��ه��ة ان���ق���اذ ال���ث���ورة 

وال��م��ل��ت��ق��ى ال���ع���ام ل��ل��ق��وى 
ال�����ث�����وري�����ة ب���ال���م���ح���اف���ظ���ة
المسيرة  ف��ي  ال��م��ش��ارك��ون 
طالبوا بمحاكمة قتلة الرئيس 
الحمدي  إب��راه��ي��م  األس��ب��ق 
السياسية  بتجربته  مشيدين 
في مشروع بناء دولة مدنية

إل��ى األذه���ان ذك��رى  ث��وري يعيد  ف��ي مشهد 
عصر  خ���رج  السلمية  ال��ش��ب��اب  ث���ورة  ان����دالع 
بصنعاء  التغيير  ساحة  من  الماضية  الجمعة 
عشرات اآلالف في مسيرة حاشدة جابت عدداً 
المشاركون  أكد  حيث  العاصمة،  ش��وارع  من 
في  واستمرارهم  الساحة  ف��ي  بقائهم  خالها 
الثورة رغم رفع الشباب التابع لألحزاب أغلب 

مخيماتهم من الساحة.
بصنعاء  التغيير  ساحة  من  المسيرة  انطلقت 
باتجاه شارع القاهرة فالحرية فالعدل فالزراعة 
ثم عادت إلى الساحة ردد الثوار فيها شعار " 

الشعب يريد إسقاط النظام " تأكيداً على مولد 
تتعرض  التي  الشبابية  الثورة  تشهده  جديد 
هذه األيام لمؤامرات كبيرة تسعى لوأد الثورة 
الثورية  بالمكونات  دف��ع  مما  الثوار  وإحباط 
الحرة إلى الخروج بهذه المسيرة الضخمة التي 
تعيد بزخمها وشعاراتها المرفوعة ألق الثورة في 

أيامهما األولى.
هي  الثوار  حناجر  بها  هتفت  التي  الشعارات   
لن  األح����رار  ال��ث��وار  أن  على  وق���وي  عملي  تأكيد 
يخضعوا البتزاز األطراف المتآمرة على الثورة ومن 

ورائهم راعيهم األمريكي.

على خلفية االعتداءات على شباب 
الثورة المستقل صرح لموقع » يمني 
المحاميين  رابطة  ع��ام  أمين   » ب��رس 
فيه:  ج��اء  العاصمي  علي  المحامي 
األولى  والفرقة  اإلص��اح  قيادة  نحذر 

م�����درع م���ن اس���ت���م���راره���ا ف���ي دف��ع 
الثورة  عناصرها لاعتداء على شباب 
المستقلين والتي زادت بصورة سافرة 
ومتكررة من خال التحريض اإلعامي 

وال������ف������ت������اوى 

أمين عام رابطة المحاميين: ندعو كل العقالء في حزب اإلصالح 
بعدم االنجرار إلى المشاريع الضيقة التي  ال تخدم الوطن

-| تتمات | ص3 |-{

-| تتمات | ص3 |-{
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ساحة التغيير -صنعاء
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الثورة اليمنية في مواجهة العالم

طفح الكيل

*- تكلم الثوار عن حميد األحمر بأنه يحاول سرقة 
الثورة والتحدث بصوتها لمصلحته ..فقامت أحزاب 
المشترك تطّبل وتزّمر لحميد وتقول إنه "داعم الثورة 
الوطنية  المسؤولية  بدافع  ذلك  يفعل  وأنه  وراعيها 

والثورية فقط "
*- أعلن علي محسن أنه منضم للثورة  وسيحمي 
الثوار..وضج الثوار قائلين "ال نريد أن يكون حاميها 
لعلي  تطّبل  المشترك  أح��زاب  ..فقامت  حراميها" 
إنه "رجل وطني ومناظل ولواله ألباد  محسن وتقول 
النظام الثورة والثوار وأن انضمامه للثورة توبة تمحي 

كل ما فعله من قبل"
*- جاءت المبادرة ورفضها الثوار وكانوا يخرجون 
لها  رفضهم  عن  معلنين  ومظاهرات  مسيرات  في 
إنها  وتقول  للمبادرة  وتزّمر  تطّبل  األح��زاب  فقامت 
لن  رفضناها   وإذا  للباد  والوحيد  الضروري  "الحل 

تنتصر الثورة أبدا"
*- أُقّرت الحصانة..  ورفضها الثوار وكانوا يقولون 
تطّبل  األح����زاب  فقامت  ض��م��ان��ة.."  ال  حصانة  "ال 
من  للخروج  الوحيد  "السبيل  أنها  وتقول  للحصانة 

األزمة ما لم ..ستؤول األمور إلى حرب أهلية"
الشباب وعن  عن  بعيداً  الوفاق  *-شّكلت حكومة 
الثورة ..فرفض الشباب أن يتم تقاسم الحكومة باسم 
للحكومة  تطّبل  األح��زاب  ..فقامت  وال��ث��وار  الثورة 
وتقول " إنها حكومة  ثورية وأنها يد التغيير الحقيقي 

"..
*- جاءت االنتخابات السخيفة ..فرفض الثوار أن 
يتم االستخفاف بهم بتلك المهزلة.. فقامت األحزاب 

عملية  وأش��د  أوس��ع  هذه  وكانت  لانتخابات  تطّبل 
ث��وري  "رج���ل  ه���ادي  ان  ..ف��ق��ال��وا  ح��دث��ت  "تطبيل" 
انتخابه "واجب وطني وقربة  ووطني ومناضل" وأن 
 .. االعامي  والترويج  الفتاوي  عن  ..ناهيك  دينية" 
لدرجة أن أحدهم قال لي يومها أن "عبد ربه مظلوم 

أكثر من أي مواطن يمني " ..
*- تدخلت أمريكا في شؤوننا وعاث سفيرها فساداً 
في الباد فرفض الثوار ذلك ..فقامت األحزاب تطّبل 

وتزّمر وهذه المّرة ترقص أيضاً ألمريكا ولسفيرها..
...وعلى هذا المنوال... يرفض الثوار شيئا  فتقوم 
األحزاب تطّبل وتزّمر له.. ترى هل ذلك انتقاماً من 
الثوار ألنهم  قالوا "ال حزبية وال أحزاب "..؟ , أم هي 
هلوسة الفرح بالسلطة البالية بعد اكثر من 33 عاماً 
من التلهف لها ؟!! وكيف يقبل هؤالء أن يلعبوا دور 
المسرح  بانهيار  ستنتهي  مسرحية   في  "المطّبلين" 
على رؤوسهم  ورميهم باألحذية من قبل الجمهور ؟!!
في  األح��زاب  على  تحاملت  إني  البعض  يقول  قد 
كامي ..ولكن بصراحة أنا لم أر  خال الثورة موقفاً 
أن  الى  باإلضافة  عليه..  يحمدون  لألحزاب  مشرفاً 
للسلطة  المشترك  أحزاب  يعرف مدى حب  جميعنا 
والكرسي ..ولو كانوا غير ذلك لما هتف الشباب في 
الثورة "ال حزبية وال أح��زاب".. وكم كان صادقاً  أول 
قال  حين  البردوني  الله  عبد  الكبير/  اليمن  شاعر 
..وأستثني من  ملك؟!!(  يوماً  اللّص  اصبح  :)...وهل 
من  ت��ح��ّررت  التي  الشخصيات  تلك  ذك��رت  ما  كل 
والثوار  للثورة  وفائها  وأثبتت  العفن  الحزبي  الطمع 

..وللوطن قبل كل شيء ....

التدخات  أن  يجد  األح���داث  يتأمل  من 
األمريكية والسعودية في اليمن باتت ضرورة 
والدليل   ، القرآني  المشروع  لمواجهة  ملحة 
من  اليمنية  الساحة  على  ال��ي��وم  نلحظ  م��ا 
وعلى  ودوليٍة،  إقليميٍة  وتحالفاٍت  مؤامراٍت 
كل المستويات، كل هذا العمل كان واضحاً، 
هدفه ثني الثوار عن ثورتهم، وما نسمعه من 
تحلياٍت غربيٍة وعربيٍة لمجريات األحداث 
عن  تختلف  اليمنية  الثورة  أن  ؛  اليمن  في 
يتوقعون  فهم  العربية،  الثورات  من  غيرها 
لمواجهة  البداية  نقطة  سيكون  اليمن  أن 
مشروعهم االستعماري في المنطقة برمتها، 
الوسائل  بكل  لمواجهتها  دفعهم  ما  وه��ذا 
يضحون  وجعلهم  المتاحة،  وغير  المتاحة 
ب��ك��ل ال��م��ب��ادئ ال��ت��ي ك��ان��وا ي��ت��ش��دق��ون بها 
ك�"الديمقراطية، وحقوق اإلنسان" التي آلت 

وانتهاك  الداخلية،  الشؤون  إلى)التدخل في 
السيادة(.

ك��ل ه���ذا أص��ب��ح ه��ي��ن��اً ل��دي��ه��م ف��ي سبيل 
مسارها،  وتغيير  اليمنية،  ال��ث��ورة  إج��ه��اض 
في  التغيير  حصول  أو  نجاحها،  من  والحد 
الهيمنة  لمشروع  تغيير  باعتباره  البلد  هذا 
وسقوط  برمتها،  المنطقة  ف��ي  األم��ري��ك��ي��ة 
ن��ظ��ام��ه ي��ع��ن��ي: س��ق��وط ال��وص��اي��ة، ه���ذا من 
ناحية، ومن ناحية أخرى نجد الزعماء العرب 
يضحون بما تبقى لديهم من مهنية كزعماء، 
أنفسهم  يمنون  ال��ذي��ن  معارضيهم  وك��ذل��ك 
وقد  القانونية،  الماحقات  عن  بمنأى  أنهم 
يتفننون في سفك  فهاهم  الخط  على  دخلوا 
الدماء، ويمعنون في بيع السيادة أسوء من 
، فيبرز السؤال الذي على الجميع  أسافهم 
لماذا  وه���و:  عليه،  اإلج��اب��ة  ع��ن  يبحث  أن 
ك��ل ه���ذا ال��ت��خ��وف وال��ق��ل��ق  ال���ذي يسيطر 
ع��ل��ى األم��ري��ك��ي��ي��ن؟ وك��ذل��ك ب��ع��ض ال��ع��رب 

المتصهينين من نجاح الثورة اليمنية؟
ج����واب ذل���ك ه���و: أن ع��ل��ى األم��ري��ك��ي��ي��ن 
وغيرهم أن يضعوا كل توقعاتهم على محمل 
سهلة  فريسة  ليست  اليمنية  فالثورة  الجد، 
مشاريع  تغيير  ثورة  هي  بل  تتصورون،  كما 
ثقافية  بمشاريع  واستبدالها  استعمارية، 
قرآنية تجسد على أرض الواقع بشكل عملي، 
وهي  إرادة شعب يتطلع للخاص من عبودية 
الوصاية وذلِّ االستسام، وما عليكم إدراكه 
بالمصطلحات  اللعب  زم��ن  أن  ه��و  حقيقة 
تلك  لكم  تبرر  تعد  ولم  ولى،  قد  واألكاذيب 
حارقًة  أوراق���اً  باتت  ألنها  الواهية؛  ال��ذرائ��ع 
ومفضوحًة، وبضاعًة منتهيَة الصاحيِة، فقد 
استخدمت أكثر من مرة، وفي أكثر من بلد، 

وأثبتت فشلها.
بأهلها  العقيمة  السياسات  تصنع  وهكذا 

والله من ورائهم محيط.

الناس  أكثر  من  القريب  األمس  إلى  ربما كنت 
تجاهًا لسياسات األحزاب الراعية للمبادرة بسبب 
ثقتي بعدد من قيادات تلك األحزاب وحاجة الثورة 
للتوافق في حينه ضد رأس الباء علي صالح، ومع 
واألالعيب  الخطط  أدرك  بعيد  حد  إلى  أني كنت 
)السعودية(  النكدية  والجارة  أمريكا  تديرها  التي 
أن  يقين  وعلى  للثورة،  المنضمين  من  وعماؤها 
عمر  ف��ي  المنعطفات  م��ن  الكثير  ورس��م  توقيت 
التكفيرية  الكيدية  الفتاوى  إص��دار  مثل  ال��ث��ورة 
والتاعب  بالمنصة  الساحة  ف��ي  ال��ث��وار  وإش��غ��ال 
إلى  الساحات  وجرجرة  والمسميات  بالشعارات 
حتى   " ون��اص��ب��ي  راف��ض��ي   " الطائفية  ال��ص��راع��ات 
وأثرها واستمرارها، وحشر  الساحات قيمتها  تفقد 
عن  الساحات كبديل  في  والبحرين  سوريا  ثورتي 
نشوب  عن  ناهيك  الجناح،  المكسورة  اليمن  ثورة 
أو  تعز  ف��ي  س��واء  المسلحة  واألع��م��ال  ال��ص��راع��ات 
تلك  .... كل  أو  أو  صنعاء  في  ومسيرات  الحصبة 
مخطط  ضمن  كانت  وغيرها  ال��م��ذك��ورة  اآلل��ي��ات 
واقع  من  الناس  وتخويف  الشعب  إلرع��اب  يرمي 
)المبادرة(  السياسية  بالتسوية  يقبلوا  حتى  الثورة 

كحاجة ومخرج وقد حاول الكثير وحاولت اإلشارة 
في صفحتي ومقاباتي إلى هذه األالعيب ومع أني 
تسمية  في  وح��ذراً  الحين  ذل��ك  في  حريصاً  كنت 
الفرقة  ألوم جندي  فمثًا كنت  بمسمياتها  األمور 
قائد  م��م��ارس��ات  وك��ذل��ك  محسن،  علي  ع��ن  ب���دالً 
الشهور  في  الساحة  في  األمنية  اللجان  باطجة 
قداسة  ولكن  نفاقاً  ليس  ح��زب��ه،  ع��ن  ب��دالً  األول���ى 
الحجة  نلزمهم  وحتى  للتوافق  وحاجتها  للثورة 
أننا كنا  توهمهم  رغم  والثوار،  والتاريخ  الله  أمام 
المستكبرين  هؤالء  أخاطب  هنا  وأنا  مستحمرين! 
لرعاة  الضمانات  ق��دم��وا  ال��ذي��ن  االنتهازيين  م��ن 
المبادرة بالقضاء على الثورة ومن يؤمن بها، مقابل 
استام السلطة والثروة، ووصل الحال بهؤالء الصم 
البكم الذين ال يعقلون وال يدركون عواقب أفعالهم 

ولم يعتبروا بعلي صالح ، إلى اإلقدام على :
إخ����اء ال��س��اح��ات ال��م��ق��دس��ة ب��ال��ق��وة أح��ي��ان��اً، 
والمكيدة والتهديد المبطن الذي تلقيت شخصياً 
ج���زء م��ن��ه، أو االع���ت���داء ع��ل��ى ال��ث��وار ك��م��ا حصل 
واختطاف  الحيمي  المهلل ورضوان  ياسر  للثائرين 
على  واالع��ت��داء  المهدي،  عبدالله  محمد  الثائر 

الشباب في ساحة إب.
وأذكرهم أن علي صالح وزبانيته قتلوا من قتلوا 
حين  وعذبونا  القومي  األمن  دهاليز  في  واعتقلونا 
كنتم والزلتم في قصور مشيدة ولم يثنينا ذلك عن 
وسننتصر  عليه  انتصرنا  حتى  واالستمرار  الثبات 

عليكم؛ ألنكم صنوان ال تنفصان .
وأقول: اسمعوا يا هؤالء، إنكم لن ترعبونا بعساكر 
فرقة علي محسن العشرين ألفاً الذين أسكنتموهم 
حصان  بهم  وركبتم  غذاءهم،  وأكلوا  الثوار،  خيام 
الثورة، وكانوا هم أياديكم النتهاك المحرمات في 
الساحة، وغزوات الليل والفجر المقدسة ! كما لم 
عصر  وباطجة  محمد  يحيى  جنود  قبلكم  يرعبنا 
من  وال��ح��رائ��ر  األح���رار  بكامي  أعني  وال  وال��ق��اع، 
شباب أو بعض قادة هذه األحزاب الذين كانوا في 
وتبجيًا،   إج��االً  لهم  أقف  ألني  الصفوف  مقدمة 

كلما أذكر مواقفهم التي شاهدتها بأم عيني.
نحمل  أن��ن��ا  ه���ؤالء  ي��ا  تفهموا  أن  يجب  عموماً 
والقيم  وال��م��ب��ادئ  وال��ع��زي��م��ة  واإلرادة  القضية 
بعضكم  على  انتصرنا  كما  عليكم  سننتصر  ولهذا 

وسنتسمر وستسمر ساحات الشرف والله ولينا.

}-| يوسف المراني  |-{

}-| علي العماد  |-{

}-| فاضل الشرقي  |-{
ونفوذ  )كاريزمية(  من  السفير  سعادة  به  يتمتع  لما  نظرا 
سياسية  وشخصيات  الدولة  قبل  من  اليمنية  الساحة  في 
وإجتماعية وإعامية ورجال مال وأعمال، وإحترام وتقديس 
ودول  مباشرة  اليمن  لحكم  أهله  مما  وقراراته،  نشاطه  لكل 
المبسطة  المعلومات  هذه  عنه  أق��دم  أن  أحببت  مجاورة، 
كحقائق ووقائع ال فرضا وخيال، فلعل ذلك قد يسعده كثيرا 
علم  على  الشعب  أبناء  عموم  وليكون  اليمن،  في  وحلفاءه 

ودراية بالحاكم الفعلي لليمن فقد يكون لهم رأيا مخالفا. 
)مارى جيل(  من  متزوج  فايرستاين  إم.  ميشيل  • جيرالد 
وس��ارا، حاصل على درجة  وآن،  آدم،  أوالد هم:  لثاثة  وأب 
البكالوريوس من كلية )بارك بوينت( وعلى درجة الماجستير 
في  متخصص  )دوك��ي��ن(  جامعة  من  الدولية  العاقات  في 
شؤون الشرق األدنى وجنوب آسيا، أدى اليمين الدستوري 
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سبتمبر 2010م خلفا للسفير )ستيفين سيش(.
عام  يونيو  شهر  ف��ي  ال��دب��ل��وم��اس��ي  بالسلك  التحق   •
1975م، عمل في ثمان سفارات )أمريكية( في عدة دول 
هي: باكستان، تونس، المملكة العربية السعودية، عمان، 
لبنان، إسرائيل، كان آخرها في إسام آباد )2008- 2010م( 

ومن ثم سفيرا في صنعاء.
• شغل منصب النائب الرئيسي لمساعد المنسق لبرامج 
مكافحة اإلرهاب وذلك من 2006/ 2008م، وكان قبل ذلك 
كما  ومصر(  وباكستان  )النيبال  لشؤون  مختصا  مسؤوال 
شغل منصب نائب المدير في مكتب شؤون شبه الجزيرة 
وأفغانستان  )باكستان  ش��ؤون  لمكتب  ومديرا  العربية، 
وبنقادش(، وعمل أيضا مديرا لمكتب الشؤون اإلقليمية 

في مكتب الشرق األدنى.
نمط  على  التغلغل  يهودي  فايرستاين(  )جيرالد  السفير   •
اليمن  في  الجديد  عمله  باشر  هول(  )أدموند  السابق  سلفه 
السياسية  الساحة  في  والمنظم  والمباشر  السريع  بالتحرك 

اليمنية واالجتماعية.
• منذ األيام األولى لتعينه في اليمن عقد لقاء مع رئيس 
ق��ادة  م��ع  موسعا  دبلوماسيا  لقاء  عقد  وبعدها  الحكومة، 
وقبليين  اجتماعيين  ووجهاء  المشترك  اللقاء  في  سياسيين 
أقامها  غ���داء  م��ؤدب��ة  خ��ال  وأج��ان��ب  ع��رب  ودبلوماسيين 
الشيخ/ حميد األحمر في قصره بالعاصمة صنعاء على شرف 

ضيافة السفير.
نقابة  ف��ي  صحفيا  م��ؤت��م��را  ع��ق��د  ال��ش��ه��ر  ن��ف��س  وف���ي   •
الوطني بصنعاء  اليمنيين، وقام بزيارة المتحف  الصحفيين 
للمشاركة في ندوة تعريفية بمشروع ترميم األعواد الخشبية 
في نصوص الزبور وتوثيقها مبديا دعمه لجهود الحفاظ على 

الموروثات اليمنية.
في صنعاء  الزراعة  وزي��ر  مع  لقاء  عقد  الشهر  نفس  في   •
وال��والي��ات  اليمن  بين  ال��زراع��ي  ال��ت��ع��اون  سبل  معه  بحث 
المتحدة األمريكية مؤكدا سعي باده لتمويل برامج وأنشطة 

زراعية يمنية.
ألتقى  عمران  لمحافظة  بزيارة  قام  الشهر  نفس  في   •
وقام  وصحفيين،  ومعلمين  حكوميين  بمسؤولين  خالها 
بزيارة مختلف الوحدات التربوية والصحية في المحافظة 
لعمران،  المخصصة  األمريكية  المساعدات  برفع  متعهدا 
مختتما  المحافظة  في  تنموية  لمشاريع  بزيارة  قام  كما 
وقد  ع��م��ران،  جامعة  ف��ي  صحفي  مؤتمر  بعقد  زي��ارت��ه 
حقيقة  في  وسياسية  وصحفية  إخبارية  مواقع  شككت 

األهداف التي تخفيها هذه الزيارة.
المعروفة  األمريكية  الشخصيات  من  فايرستاين  السفير   •
بخبرتها في النشاط االستخباراتي واألمني األمر الذي ساعده 
وتوسيع  اليمنية  الساحة  في  األمنية  األوض��اع  تصعيد  من 

نطاق األزمات وصناعة اإلرهاب.
• تطغى على تحركات السفير محاربة ما يسمى باإلرهاب 
األخطار  أكبر  أحد  اليمنية  األراضي  في  وتصنيفها  والقاعدة 
المهددة لألمن القومي األمريكي، وتفكيك بنية المجتمعات 
والطائفية  والعنصرية  القبلية  التكتات  وصناعة  اليمنية 

تمهيدا الحتال اليمن والسيطرة عليه.
• أستمر السفير في عمله بكل جد ونشاط وفرض سياسة 
بلده على كل القطاعات والمكاتب وال��وزارات، ووسع رقعة 
والنقابات  المدني  المجتمع  منظمات  على  ونفوذه  نشاطه 
االجتماعية  والشخصيات  والصحفية  اإلعامية  والوسائل 
عناوين  تحت  شظية  ألف  إلى  المجتمع  وتشظى  والقبلية، 

التكتات القبلية والطائفية والمذهبية.
ونشاطا  ملحوظا  تقدما  حكمه  ظل  في  اليمن  شهدت   •
اإلرهابية،  والعناصر  القاعدة  بتنظيم  يسمى  لما  متقدما 
وجنود  الحربية  بالبوارج  وشواطئه  بلدنا  سواحل  واكتظت 
الطائرات  نشاط  وتزايد  المارينز،  وقوات  األمريكية  البحرية 
االستطاعية وبدون طيار، وشهدت الساحة اليمنية نشاطا 
على  والتجسس  ال��رق��اب��ة  ب��اب  وف��ت��ح  وأمنيا  استخباراتيا 
مصراعيه،  على  واإللكترونية  والمحمولة  المنزلية  الهواتف 
وَزَرَع أجهزة التجسس وكاميرات الرقابة في السهل والجبل، 
ووظف العَسس والمخبرين في كل مكان في اليمن وحصد 
أكثر من )40 ( ألف مخبر يعملون لصالح السفارة على طول 

وعرض الساحة اليمنية.
• استمر به الحال والمنوال إلى أن حصل مالم يكن له في 
حسبان )الثورة الشعبية الشبابية( التي عصفت بكل األوراق 
وأحرقت كل التطلعات واآلمال في بداية العام 2011م، حينها 
والنحس  السعد  وط��وال��ع  األوراق  ق��راءة  وأع��اد  أنفاسه  جر 

وأستعاد زمام المبادرة من جديد.

• دفع بالنظام وساعده على قمع الثورة ووأدها واإللتفاف 
عليها وزوده بقنابل سامة )أمريكية الصنع( متطورة وحديثة 

لم يسبق وأن جربت في غير اليمن.
ووأده��ا،  الثورة  على  القضاء  في  الجهود  تلك  تفلح  لم   •
فأعاد القراءة من جديد وطعن الثورة طعنات قاتلة بمساعدة 
في  وال��ش��ت��ات  الفرقة  وزرع  وال��م��ن��اص��ب،  السلطة  ع��ش��اق 
والطائفية،  للمذهبية  وروج  واالعتصامات  الثورة  ساحات 
وأوع��ز  والشمال،  الجنوب  في  وقتال  ح��رب  جبهات  وفتح 
لحفنة من العماء الكبار باالنضمام إلى الثورة وتقمص ثوبها 
وإعان التوبة والبراءة من النظام تمهيدا لفتح باب الحوار 

واالنتقال إلى طور آخر.
الخليجية  ال��م��ب��ادرة  لهندسة  ال��وض��ع  ل��ه  تهيأ  حينها   •
الجار  على  والشفقة  والحرص  الجوار  دول  بثوب  وتقديمها 
عنوان  تحت  السلطة  تقاسم  وحصل  واإلنهيار،  التمزق  من 
أممية  ب��ق��رارات  وال��ث��وار  الثورة  ساحات  عن  بعيدا  الوفاق 

وضغوط دولية.
إلى  السطح  تحت  من  اليمن  في  األمريكي  بالعمل  قفز   •
مقرا  اليمن(  )صنعاء  وأصبحت  نهارا،  جهارا  وعمل  العلن 
وتوجه  اللعين(  األبيض  )البيت  مسؤولي  لكبار  دائ��م  شبه 
وتغير  الجيش  على  قبضته  إح��ك��ام  إل��ى  الرجيم  الشيطان 
وهويته  الشعب  عقيدة  تغير  على  العمل  ثم  ومن  عقيدته، 
قطاع  على  الكاملة  السيطرة  وفرض  الدراسية  المناهج  عبر 

التربية والتعليم.
• وال زال العمل جار على قدم وساق ألمركة اليمن برا وبحرا 
وجوا وشعبا وحضارة، ووصل خطر التدخل األمريكي إلي كل 
ساحة ودار، وضاق اليمن ذرعا بما هو كائن وقد كان، فهل آن 
األوان أيها الشعب العظيم لقرع جرس اإلنذار ودق ناقوس 
باإلمكان  زال  فا  األوان  فوات  قبل  والحذر  واليقظة  الخطر 
فعل ما يراه البعض مستحيا والنماذج أمامنا ماثلة للعيان 

اللهم فاشهد؟؟؟ 

السيرة الذاتية للسفير جيرالد فايرستاين

}-| ضرار الطيب  |-{

المشترك ..و"طبلة"  الثوار 
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المليشيات الحزبية

أمين عام رابطة المحاميين

مسيرات جماهيرية

إشهار ملتقى الطالب

بصلة، الثوري  تمس  ال  طائفية   شعارات 
السوري مش  دم  إي��ران،  وال  حوثية  )ال   
يا  )وينك  ال��ي��وم(  بعد  حوثي  )ال  مجان( 
ال   ( عينك(،  يقلع  اإلص��اح  وينك  حوثي 
إخ���وان(،  ث���ورة  ثورتنا  إي���ران،  وال  ح��وث��ي 
االع����ت����داءات ت��ث��ار دائ���م���ا ف���ي أم��اك��ن 
سبيل  فعلى  الصمود  شباب  مخيمات 
همدان  مخيم  على  »االع��ت��داء  المثال: 
األحرار، واالعتداء على مسيرة الحياة في 
الشهداء  جولة  في  السياسي  المنتدى 
جولة  الطبي  المخيم  على  واالع��ت��داء   ،
الشهداء، واالعتداء على المركز اإلعامي 

لشباب الصمود مرات عديدة«.
ومحاولة  اإلص���اح  ح��زب  اع���ت���داءات 
إخاء الساحة تأتي بعد أن أصبحوا جزًء 
الشباب عن  لحرف  الحاكم؛  النظام  من 
َت��ق��ِدم  أن  غ��راب��ة  وال  ال��ث��وري،  مسارهم 
مليشيات اإلصاح على هذه الممارسات 
القمعية خاصة بعد حماتهم التحريضية 
ومنصة  اإلعامية،  منابرهم  تمأل  التي 
والشتم  بالتخوين  تعج  ال��ت��ي  اإلص���اح 
واالتهام بالنفاق ليل نهار لكل حٍر رافض 
حساب  ع��ل��ى  السياسية  ل��ل��م��س��اوم��ات 
أه�����داف ال���ث���ورة، ف��ال��ن��ظ��ام »ال��ج��دي��د 
ي��م��ارس نفس  م��ا زال  ال��ي��وم  ال��ق��دي��م« 
ال��م��رة  ه���ذه  ل��ك��ن  واالس��ال��ي��ب  االدوات 
ف��ت��ج��ده يعتدي  ال���ث���ورة،  ت��ح��ت غ��ط��اء 
واألكاذيب  اإلشاعات  بث  في  ويسارع 
والمفضوحة،  الكاذبة  القصص  واختاق 
المطبخ ال زال كما هو فتلحظ تلك  وألن 

األكاذيب هي ذاتها تتكرر..
لشباب  اإلعامي  للمركز  تصريح  وفي 
الصمود  نحن شباب  فيه:  قالوا  الصمود 
تثنينا  ل��ن  االع���ت���داءات  تلك  ب��أن  ن��ؤك��د 
الثمن،  كلف  مهما  ال��ث��وري  خيارنا  عن 
كما نؤكد بأن ممارسات القوى الحزبية 

إخ��اء  م��ح��اول��ة  ف��ي  تفلح  ل��ن  القمعية 
ال��س��اح��ات.. وأن��ن��ا م��اض��ون ف��ي الفعل 
لتحقيق  بطرق سلمية؛  السلمي،  الثوري 
ألية  ننجر  ول��ن  ال��م��دن��ي��ة،  ال��دول��ة  حلم 

مشاريع مشبوهة وضيقة.

عناصر  بعض  م��ن  تصدر  التي  الهوجاء 
الكراهية  تنشر  وال��ت��ي  اإلص���اح  ح��زب 
تخدم  ال  التي  الطائفية  الفتنة  وتشعل 
سوى الكيان الصهيوني الذي تغذي مثل 
في  العقاء  كل  وندعو  التصرفات،  هذا 
ح��زب اإلص��اح بعدم االن��ج��رار إل��ى تلك 
المشاريع الضيقة التي ال تخدم الوطن..
لن نسكت على  أنا  العاصمي:  وأضاف 
منظمات  ونطالب  األف��ع��ال،  ه��ذه  مثل 
حقوق  وم��ن��ظ��م��ات  ال��م��دن��ي  المجتمع 
تلك  بإدانة  الوطن  في  والشرفاء  اإلنسان 
زادت عن حدها، كما  التي  االعتداءات 
أن مثل هذه االعتداءات ال تخدم الحوار 

المزمع عقده..
رئيس  العاصمي  المحامي  حمل  كما 
ال��ج��م��ه��وري��ة ول��ج��ن��ة االت��ص��ال ب��ال��ح��وار 
بصورة  االنتهاكات  هذه  وقف  مسؤولية 

عاجلة.

 المسيرة في بيانها االستمرار في الثورة 
وع��دم  أه��داف��ه��ا،  تحقيق ك��ام��ل  ح��ت��ى 
التخلي عن الثورة وعدم خيانة الشهداء 
في  سالت  التي  الطاهرة  الشهداء  دم��اء 
ساحات الثورة، وعدم مغادرة الساحات 
الثورة بتحقيق  مهما كان حتى تستوفي 
ك��ام��ل أه��داف��ه��ا. م��س��ي��رة رف���ض إخ��اء 
ال��س��اح��ات ج��اب��ت ك��ل س��اح��ات ال��ث��ورة 
التي تم إخائها من قبل القوى الحزبية، 
التي  الركام  تجد هناك سوى  لم  ولكنها 

من  الفارغة  ال��ش��وارع  تلك  يسكن  ص��ار 
مجاميع الشباب الثورية التي كانت هي 
الرهان على تحقيق أهداف الثورة، إال إن 
أن اهداف  اليوم  المشترك رأت  أحزاب 
جسد  ببتر  وقامت  تحققت  قد  ال��ث��ورة 
التي تجمعوا على إخاء منظومة  الثورة 
من الفساد ظلت جاثمة على صدور هذا 
اليوم  أنها  غير  سنه   33 لمدة  الشعب 
الزائف المتمثل  النظام  أكتفت بإسقاط 
ف���ي أش���خ���اص وت����رك ب��ق��ي��ة ال��ف��اس��دي��ن 
باألموال  ويتاعبون  ويمرحون  يسرحون 

العامة.
المشاركون في المسيرة رددوا شعارات 
في  واس��ت��م��راره��م  بقائهم  ت��ؤك��د  ث��وري��ة 
حتى  األم��ث��ل  السلمي  ال��ث��وري  ال��خ��ي��ار 
تستوفي الثورة كامل أهدافها، كما عبروا 
المشترك  أحزاب  به  تقوم  ما  أن  بقولهم 
من استهتار بعقول الشباب حيث أسموا 
الساحات(  في  )باقون  الماضية  الجمعة 
بإخائها  يقومون  أنهم هم من  العلم  مع 
جمعة  أسميت  عندما  سابقا  فعلوا  كما 
الذين  ه��م  حيث  الحصانة  منح  راف��ض 
قاموا بإعطاء حصانة لكل الفاسدين. وفي 
محافظة الحديدة عبر الثوار عن موقفهم 
ذلك  وع��دوا  الساحات،  ال��راف��ض إلخ��اء 
الجرحى،  ومعاناة  الشهداء  لدماء  خيانة 
وت��راج��ع��ا ع��ن أه���داف ال��ث��ورة، مؤكدين 
وقوفهم في وجه المخططات الصهيونية 

واألمريكية، الرامية إلى تمزيق اليمن.
 الثاثاء الماضي تجمهر أبناء الحديدة 
واحتشدوا  الساعة  جولة  في  وتجمعوا 
الساعة الثالثة عصرا بدعوة من الملتقى 
العام للقوى الثورية ليخرجوا في مسيرة 
رافضة للتدخات األمريكية والسعودية، 
وليقولوا باقون في الساحات لن نفارقها 

حتى تتحقق كامل مطالبنا الثورية.
التغيير  ساحة  إلى  المسيرة  وانطلقت 
تهتف  ال���ح���دي���دة  ش�����وارع  ب  م�����رورا 
بطرد  وتطالب  وأعوانها  ألمريكا  بالموت 

وم��ن��ددة  اليمن  ف��ي  األم��ري��ك��ي  السفير 
رافعة  اليمنية،،،  للسيادة  باالنتهاكات 
المسيرة  ووصلت  النظام  إسقاط  شعار 
إلى ساحة التغيير لتحرق العلم االمريكي 

واالسرائيلي..
وف����ي م��ح��اف��ظ��ة ذم�����ار ب��ي��ن��م��ا بعض 
والتغيير  الحرية  ساحات  في  الشباب 
بلملمة  مشغولون  ذم���ار  محافظة  ف��ي 
آخ��رون  منها،  ينسحبون  وه��م  أمتعتهم 
في  خيامهم،  وينصبون  مكانهم  يحلون 
خ��ط��وة ث��وري��ة م��ت��ج��ددة. ك��م��ا خرجت 
جماهيرية  م��س��ي��رة  ال��م��اض��ي  ال��ث��اث��اء 
حاشدة تعبر عن موقفها الرافض ال خاء 
اليمنية  الثورة  بأن  مؤكدين  الساحات. 
الثوار في  ما تزال حية تنبض في عروق 
مختلف الساحات، ومؤكدين أيضا فشل 
الثورة  دامت  ما  االعتصام  رهانات فض 

لم تتحقق. 
الجمعة  خرجت  صعدة  محافظة  وفي 
الماضية مسيرة جماهيرية حاشدة تعبر 
ع��ن رف��ض��ه��ا اخ���اء ال��س��اح��ات ال��ث��وري��ة 
الساحات  ك��ل  م��ع  تضامنها  ع��ن  معبرة 

والميادين الثورية 
ترفض  أنها  أكدت  الثورة  إنقاذ   جبهة 
اليمنية، داعية  الثورة  محاوالت تصفية 
والشبابية  السياسية  والمكونات  الثوار 
التحرك  إل��ى  الوطنية  األط���راف  وك��اف��ة 
عريض  وطني  اصطفاف  وخلق  العاجل 
ال��س��اح��ات،  إخ���اء  م��واج��ه��ة عملية  ف��ي 
الثورة  إم���اءات على  ف��رض  وم��ح��اوالت 

اليمنية التي لم تحقق أهدافها بعد.

وص��ف  بحسب  الملتقى  ه���ذا  إش��ه��ار 
ضرورة  بات  الجامعة  وطالبات  طاب 
م��ل��ح��ة اق��ت��ض��ت��ه��ا ظ����روف ج��ع��ل��ت من 
المشاكل  ف��ي  تجتمع  مصباً  الجامعة 
األك���ادي���م���ي���ة ال��ح��زب��ي��ة وال��س��ي��اس��ي��ة 

واح������د. آن  وف������ي  م����ك����ان  م�����ن ك�����ل 
ه��������ذا وق��������د أل����ق����ي����ت ف������ي ح��ف��ل 
ط��اب  ع��ن  بالنيابة  ك��ل��م��ات  اإلش��ه��ار 
أهم  على  أك���دت  الجامعة  وط��ال��ب��ات 
م��ط��ال��ب وأه�������داف ه����ذا ال��م��ل��ت��ق��ى.
ح��ض��ر ح��ف��ل االش���ه���ار ن��ائ��ب رئ��ي��س 
والعديد  األكاديمية  للشئون  الجامعة 
من األكاديميين والطاب، نائب رئيس 
)نائب  ع��ق��ان  م��ج��دي  أ.د.  الجامعة 
رئ��ي��س ال��ج��ام��ع��ة ل��ش��ؤون ال���دراس���ات 
أن  في  أمله  عن  في كلمته  عبر  العليا( 
هو  ال��ج��ام��ع��ي  ال��ط��ال��ب  ملتقى  ي��ك��ون 
ال��ط��اب  ه��م��وم  ال���ذي يحمل  ال��ك��ي��ان 
أن  الطالب  خاله  من  يستطيع  وال��ذي 
في  وطموحه  وآم��ال��ه  همومه  عن  يعبر 
العلمي والعملي. الطاب أملوا  مجاليه 
الطالب الجامعي  الملتقى  أن يكون هم 
وال���ع���م���ل ع��ل��ى االرت����ق����اء ب��ال��م��س��ت��وى 
التعليمي الجامعي، واحياء دور الطالب 
الناتج  ال��رك��ود  م��ن  وإخ��راج��ه  الجامعي 
مستقل  طابي  وج��ود كيان  ع��دم  ع��ن 
ويدافع  وتطلعاتهم  همومهم  عن  يعبر 
مستمد  ال��م��ش��روع��ي��ة  ق��ض��اي��اه��م  ع���ن 
أخ��رى. أط���راف  م��ن  ال  منهم  الشريعة 
أن ملتقى  ع��ل��ى  ال��ط��اب  أك���د  وك��م��ا 
المنابر  بتعدد  منهم  إيمانا  أتى  الطالب 
الذي  اإليجابي  التنافس  لخلق  الطابية 
يصب في مصلحة الطالب بدرجة أساسية 
وسيظل الدفاع عن حقوق الطاب وبناء 
تسوده  لواجباته  مدرك  طابي  مجتمع 
هو  اإليجابي  والتنافس  التسامح  روح 
الملتقى،  هذا  إلنشاء  والمحرك  الدافع 
المشاركة  عبر  ال��دور  لتنمية  والسعي 
والتعليم  ال��ط��ال��ب  م��ش��اك��ل  ح���ل  ف���ي 
الطابية  ال��ش��راك��ة  ب��أه��م��ي��ة  م��ؤم��ن��ي��ن 
وكذلك  المجتمعية،  للشراكة  كأساس 
من  الجامعي  التعليم  إنقاذ  على  العمل 
والطائفي. والحزبي  السياسي  الصراع 
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بها  م��رت  التي  الماضية  العقود  أف��رزت 
يرقبون  ال  عسكريين  وقادة  مشائخ،  اليمن 
الضمير،  عديمو  ذم��ة،  وال  إالً  مؤمن  ف��ي 

ساطين زمانهم، فراعنة العصر.
ثلٌة  شعبها،  فقير  بخيراتها،  غنية  اليمن 
من الناس هم أولئك المشائخ والقادة، من 
لم يكفهم نفطها وال غازها، هوائها ومرعاها، 

وأرضها وسمائها.
من  ال��ش��اغ��ل  شغلهم  اليمنية  األراض����ي 
أرض  فا  أدن���اه،  وحتى  النظام  قمة  أعلى 

حافظوا عليها، وال شعب أكرموه.
وأك��رم��وا  باعوها،  البرية  اليمن  ح��دود 
أصبحت  البحرية  وحدودها  بها،  جيرانهم 

مياها إقليمية ال سلطة لهم عليها.
وخارجها  المدن  داخ��ل  العامة  األراض��ي 
وقراهم  مصانعهم  ليبنوا  عليها  استولوا 

السياحية والسكنية، وووو....الخ. 
عدن شاهد حي على ذلك.

خطوات شيطانية نحو امتاك أكبر قدر 
من  والخاصة  العامة  األراض���ي  من  ممكن 
قبل تلك الفئة، حتى أصبح الناس يعرفونهم 
ويميزونهم بنوعية األراضي التي يتسارعون 
حتى  فيها  نفوذهم  وب��س��ط  امتاكها  ف��ي 
أصبحت تخصصات ومميزات تميز الشيخ 

والقائد.
ال��ن��وع  وال���ق���ادة وه���م  ال��م��ش��ائ��خ  فبعض 
األراض���ي  يفضلون  ال��ب��اق��ي��ن،  ب��ي��ن  األك��ث��ر 
أو بين  الناس  أما بين  التي عليها مشاكل، 
المواطنين والدولة، فيقومون بشرائها بثمن 
والبسط  إخراجها،  على  ويعمدون  بخس 
أو  النظام  مع  عاقتهم  بواسطة  إما  عليها، 
وقد  المتنازعين،  مع  التسوية  طريق  عن 

يكون منطق القوة حاضراً في ذلك.
يعمدون  والقادة  المشائخ  من  آخر  نوع 

خاصة  أراض  ف��ي  م��ش��اك��ل  اخ��ت��اق  إل���ى 
الحل  حلها،  ف��ي  يتدخلون  بالمواطنين، 
الذي دائماً ما يكون في امتاك طرف ثالث 
القضية  لحل  سعى  الذي  الطرف  وهو  لها، 
المفتعلة منه، وأكثر الناس حظاً من ماك 
أراضيهم  يتركون  الذين  هم  تلك  األراض��ي 

سالمين الدم والمال.
ال��دول��ة  ب��أراض��ي  يختص  الثالث  ال��ن��وع 
وع��ق��ارات��ه��ا وال��م��راه��ق وال��ح��ج��وزات التي 
تقدم  أن  دون  حجزها  إل��ى  ال��دول��ة  تعمد 

التعويضات الازمة للمواطنين.
ال��ن��وع األخ��ي��ر وه���و أق���ل ال��ن��اس ج���رأة، 
قادة  من  مهداة  أراض  يقبلون  الذين  وهم 
الدولة،  في  ثقلهم  لهم  ومشائخ  عسكريين 
أو تأتيهم عبر حواالت من النظام، إما عن 
طريق الرئيس أو غيره، ودائماً ما يكون ذلك 

في أماك ليست ملك المحول منه.
صالح الظنين، قائد عسكري، وركيزة من 
من  غيره  عن  تميز  السابق،  النظام  ركائز 
القادة والمشائخ بنوعية األرض التي يبسط 
عليها، فهو ال يخاف من مخلوق في األرض، 
أو خالق في السماء، فغالباً ما تكون األراضي 
التي يبسط عليها حجوزات من الدولة، أو 

وقفيات إما لجامع أو مقبرة.
الظنين  ق��ام ص��ال��ح  س��ن��وات  ث��م��ان  منذ 
التعليمي  بدر  ومركز  جامع  على  باالعتداء 
أن  واستطاع  صنعاء،  العاصمة  أمانة  في 
يهدم حمامات المسجد الخارجية، ليبني 
المسجد،  أرض  على  تجارياً  مركزاً  بعدها 

مكونة من ستة أدوار.
وم���ع مستجدات  ال��ح��اض��ر  ال��وق��ت  ف��ي 
ال���ذي ال يعِن  ال��س��اح��ة، وان��ف��ات األم���ن 
خاصًة  بعد،  م��ن  وال  قبل،  م��ن  ال  الظنين 
ج��زٌء  ه��و  ن��ظ��اٍم  بين  السلطة  تقاسم  بعد 
المشترك يقودها حزب  منه، وبين أحزاب 

أكثر  يتمنى زوال مركز بدر  الذي  اإلخ��وان 
من أمنيته تحرير فلسطين، ليعود في األيام 
محاوالً  بعيد  من  الظنين  صالح  الماضية 
بدر  ومركز  مسجد  على  الواقفين  استفزاز 
تدمير  عامداً  اعتداءاته  مكرراً  التعليمي، 
البسط عليه لتوسيع أرضه  فنائه، ومحاوالً 
األول،  للمركز  مجاوراً  جديداً  مركزاً  وبناء 
على  السياسية  المتغيرات  من  مستفيداً 
الساحة وربما يكون مدفوعاً من بعض رموز 

النظام .
العسكرية،  م��ك��ان��ت��ه  يستغل  ال��ظ��ن��ي��ن  
وم���واق���ف ال��ن��ظ��ام ال��س��ل��ب��ي��ة ت���ج���اه فئة 
م���ن ال���ن���اس ت��خ��ال��ف��ه��م ال��ف��ك��ر وال��م��ن��ه��ج، 
الفساد  ومحاكمة  لمحاربة  ج��ادة  وتسعى 

والمفسدين.
الداخلية  ووزارة  الحكومة  مواقف  فأين 
في مثل هذه االنتهاكات واألفعال الرخيصة 
والدنيئة من قبل أناس خرج مايين الناس 

داعين لمحاكمتهم وإقصائهم.
هل مركز ومسجد بدر التعليمي والثقافي 
ي��خ��ت��ل��ف ف���ي ن��ظ��ر ال��ح��ك��وم��ة ع���ن ب��اق��ي 
المساجد؟ هل من حق الحكومة أن تصرف 
 ، اإلي��م��ان  جامعة  مسجد  لبناء  المايين 
مركز  على  االع��ت��داءات  درء  ع��ن  وتمتنع 
هو  أم  والتهميش؟  اإلقصاء  هو  هل  ب��در؟ 
سعي السلفيين إلقفال هذا الصرح الزيدي 
الشامخ، الذي يحول بينهم وبين االمتداد 

السلفي في أوساط المجتمع الزيدي؟
تتأثر  أو  تسقط  أن  هيهات  هيهات  لكن 
الكرام  البيت  آل  فكر  م��ن��ارات  من  منارة 
ال��م��ؤام��رات  كانت  مهما  ال��س��ام  عليهما 
واألطماع التي تحيط بها من كل المتربصين 
ظالم  ولكل  نهاية  بداية  فلكل  والحاقدين، 

نهاية...

من  السعودية  العربية  المملكة  ب��ه  تقوم  م��ا  إن 
ال��ي��م��ن وت��دخ��ات اعتبرها  ت��ج��اه  س��ي��اس��ة ه��وج��اء 
تدخات ساخرة في الشئون الداخلية، وأولها فرض 
الخليجية  المبادرة  وثانيها  اليمنيين  على  الوصاية 
التي ال تخدم إال مصالحها الذاتية ومصالح حلفائها 
خرجنا  عندما  نحن  الخارجية...  وأجندتها  العرب 
اليمن  على  الوصاية  إسقاط  أج��ل  من  خرجنا  بثورة 
ثم  أمريكية  غربية  أو  سعودية  عربية  أكانت  س��واء 
في  فساداً  عاث  الذي  صالح  المخلوع  نظام  إسقاط 
اليمن على مدى33 عاماً با رادع، وفعا ً بفضل الله 
الشعبية  الشبابية  بثورتنا  استطعنا  وتعالى  سبحانه 

السلمية اجتثاث صالح ونظامه.
فرض  م��ن  نعاني  ه��ذا  يومنا  حتى  ن���زال  ال  لكننا 
اليمن والتحكم بمصير هذا  الخارجية على  الوصاية 
األساليب  بشتى  وإخضاعه  عليه  والضغط  الشعب 
الغربية  والدول  الخليج  االستفزازية من األشقاء في 
في  قدم  ال��ذي  المتكرر  السيناريو  نسمع  نحن  وها 
الرئاسية بشأن أصدقاء  عام 2006م بعد االنتخابات 
اليمن والمانحين والذي تم حينها اعتماد مبلغ كبير 
لليمن على الورق فقط لكن الشعب اليمني لم ينال 

من ذلك المبلغ سوى المن واألذى.
وها هو مؤتمر أصدقاء اليمن يعود ويعقد اجتماعه 
وت��س��ارع  23-5-2012م  األرب��ع��اء  ي��وم  ال��ري��اض  ف��ي 
و250  مليارات  ثاثة  وقدرة  دعماً  وتقدم  السعودية 
الدعم  ه��ذا  لمن  أتساءل  حقيقة  وأن��ا  دوالر  مليون 
فرض  أج��ل  م��ن  ه��ل  يصب  م��ن  وف��ي مجرى  الكبير 
وصايتها على اليمن أم من أجل إشعال فتيل الحرب 
في صعدة وحجة وأبين وعدن وباقي المدن اليمنية 
لتقمص  ما كوكيل شرعي عنها  بتمويل جهة  وتقوم 
الخليجية ودع��م  ال��م��ب��ادرة  ف��رض  أج��ل  ال���دور م��ن 

المرحلة اإلنتقالية حتى إنجاحها.
السلمية  الشعبية  الشبابية  ال��ث��ورة  شباب  نحن 
الشعب  حق  في  إجحاظاً  الخليجية  المبادرة  نعتبر 
أجل  من  خرجت  التي  وثورتة  اليمني 

رفع الوصاية عليه قبل أي مطالب أخرى.
الملك  يا جالة  ولذلك نقولها وبصراحة مطلقة لك 
عنها،  غناء  في  فنحن  هبتكم  نقبل  ال  أننا  الله  عبد 
إذا  منكم  أف��ض��ل  يجعلنا  م��ا  ال��ث��روات  م��ن  ول��دي��ن��ا 
هبتكم  قبول  حال  وفي  األمثل  االستغال  استغلت 
المشترك  اللقاء  أح��زاب  قبولها  على  وواف��ق  المالية 
فهذا  الوطني  بالوفاق  يسمى  ما  بحكومة  المتمثلة 
بمناصب  قبلوا  وأن  سبق  فقد  منهم  بالجديد  ليس 
بثمن  وباعوهم  شهدائنا  دماء  حساب  على  وكراسي 

بخس.
وف���ي األخ��ي��ر ن��ح��ن ع��ل��ى ث��ق��ة ت��ام��ة أن م��ل��ي��ارات 
ليست  لليمن  أعطيت  التي  السعودية  ال���دوالرات 
يعقوب  نفس  في  غ��رض  أج��ل  من  وإنما  الله  لوجه 

وأنتم يا آل سعود أعلم به.
إبراهيم  الشهيد  عهد  في  كنا  نحن  فقط  وللعلم 
وهيبتنا  وكرامتنا  بعزتنا  وكنا  انفسنا  الحمدي سادة 
الذي  المخلوع صالح  بسب  إال  ذلك  نخسر كل  ولم 
والغربيين  للخليجيين  أضحوكة  اليمنيين  من  جعل 
حيث وأن اليمني يعامل معاملة سيئة في السجون 
ويعتدي  اإلنسان  لحقوق  صارخ  وانتهاك  السعودية 
المبرح  بالضرب  اليمنيين  على  السعوديين  الجنود 
والشتم بطريقة مذلة ومهينة بل ووصلت للقتل حيث 
وقتلهم  اليمنيين  المجهولين  على  النار  إطاق  يتم 
وال يحاكم من أطلق النار عليمهم هذا بالنسبة لحال 
الغربية  البلدان  في  أما  العربية  البلدان  في  اليمني 
المطارات  خصوصاً  ومذلة  معاملة  اليمني  فيعامل 
ويتم  حدة  على  اليمنيين  المسافرين  يجنب  حيث 
لذلك  يدعوا  سبب  ب��دون  طويلة  لساعات  توقيفهم 

سوى أنهم يمنيين.
يجيدون  أنهم  يدعون  كانوا  من  بسبب  ذلك  كل 
اليمنيين  أهانوا  الذي  الثعابين  رؤوس  على  الرقص 
العزة  أه��ل  وه��م  ومكانتهم  قيمهتم  م��ن  وأن��ق��ص��وا 
الشباب  نحن  بأننا  أجزم  وأكاد  والرجولة،  والكرامة 
في  اليمني  وضع  وسنغير  وعزتنا  أمجادنا  سنسترد 
الداخل والخارج وسنحسن صورتة التي شوهت من 

قبل الاهثين وراء السلطة. 

{}
}-| إسماعيل المحاقري  |-{ }-| رضوان الشريف  |-{

صالح الظنين وحجوزات الوقف! ِهبة السعودية لليمن مكرمة تصب في مجرى من ؟



أصدر مجلس األمن الدولي القرار 2051 لسنة 2012، بشأن 
اليمن بموجب  التعامل مع  احتمال  فيه عن  اليمن أعرب 
السابع من ميثاق  الفصل  الحادية واألربعين ضمن  المادة 

األمم المتحدة.
ولنا أن نقف أمام هذا القرار وقفات في بعض فقراته.. 
األمنية  الحالة  إزاء  البالغ  قلقه  المجلس عن  أعرب  حيث 
وغير  منها  اإلرهابي  الهجمات  جميع  أدان  ثم  اليمن،  في 
اإلرهابي!.. ولنا أن نأمل هذا المصطلح الجديد.. هجمات 
النهاية  في  أنها كلها  مع  إرهابية،  غير  وهجمات  إرهابية، 
القرار، وكأن  التحتية بحسب  المدنيين والبنى  تستهدف 
هناك سلطة تصنيفية لدى مجلس األمن في هذا الجانب: 
فما تشاء أن تسمه باإلرهاب وسمته، وما ال تشاء أن تسمه 
البنية  يستهدف  ك��ان  ول��و  إره��اب��ا،  يعد  فا  الصفة  بهذه 
التأسيس  وه��ذا  المدنيين.  يستهدف  كان  ولو  التحتية، 
يعد من أخطر ما يمكن أن يقف المرء حياله، فطالما كانت 
األق��وى،  السلطة  إرادة  هي  ب��اإلره��اب  التوصيف  معايير 
األمريكية  الطائرات  كانت  الغاشمة  اآلل��ة  جريمة  وليس 
العمياء بمأمن من التوصيف بأنها إرهابية، مهما اعتدت، 

ومهما قتلت، ولو كان ضحاياها هم المدنيون أوال.

القرار صنف اليمن بأنها في أمس الحاجة إلى المساعدة 
الخطيرة  الدرجة  أمام  يضعنا  التصنيف  وهذا  اإلنسانية، 
السياسية  القيادات  هذه  بسبب  الحال  إليها  وصل  التي 
المتخبطة، التي ال تزال تصر على أنها تقود سفينة اليمن 

إلى األمام.
توصيفه  م��رة  غير  ال��ق��رار  ف��ي  ورد  م��ا  التناقض..  وم��ن 
في  يشير  أن��ه  مع  وطنية،  وح��دة  حكومة  بأنها  للحكومة 
مشاركة  تتطلب  االنتقال  عملية  أن  إل��ى  أخ��رى  م��واض��ع 
وتعاون جميع األطراف في اليمن، بما في ذلك الجماعات 
مجلس  وك��أن  الخليجية،  المبادرة  في  طرفا  تكن  لم  التي 
األمن ينكر حق هذه األطراف التي لم تكن طرفا في المبادرة 
أن  ويزعم  يلغيها  حين  الوطن  من  تكون  أن  في  الخليجية 

هذه الحكومة حكومة وحدة وطنية!
القرار في خاصة األمر بما فيه من تفاصيل فتح ملف 
تفاصيله،  كل  عن  للتحدث  األم��ن  مجلس  أم��ام  اليمن 
وتقييم عمل مؤسساته السيادية، وتحديد من يجب أن 
يدخل في الحوار ومن ال يجب إلى الحد الذي يلوح فيه 
َص  ُخصِّ الذي  السابع،  الفصل  تحت  اليمن  إدراج  بجواز 
في  األع��م��ال  من  ُيّتخذ  لما  المتحدة  األم��م  ميثاق  في 

به  واإلخ���ال  السلم  تهديد  ح��االت 
ووقوع العدوان!

القرار أن  وفي هذا السياق اعتبر 
واألمنية  اإلنسانية  الحالة  تدهور 
ف���ي ال��ي��م��ن ح��ال��ة ت��ه��دد ال��س��ام 
واألمن في المنطقة، وهذا ما يعطي 
المجلس الحق في أن يتدخل متى 
بمجرد  اليمن،  في  شاء  وأينما  شاء 
إعان اليمن دولة تعامل ضمن بنود 
القرار  في  جاء  وقد  السابع،  الفصل 
استعداده  عن  يعرب  المجلس  أن 
إلع�����ادة ال��ن��ظ��ر ف���ي ات���خ���اذ م��زي��د 
اتخاذ  ف��ي ذل��ك  بما  ال��ت��داب��ي��ر،  م��ن 

المتحدة،  األمم  ميثاق  من   41 المادة  بموجب  تدابير 
يجب  م��ا  يقرر  أن  المجلس  تمنح  التي  ال��م��ادة  وه��ي 
القوات  استخدام  تتطلب  ال  التي  التدابير  من  اتخاذه 
اِت االقتصادية  المسلحة لتنفيذ قراراته، من وقف الصِّ
والبريدية  والجوية  والبحرية  الحديدية  والمواصات 
والبرقية والاسلكية وغيرها من وسائل المواصات وقفا 

ج��زئ��ي��اً 
وق����ط����ع  ك����ل����ي����ا  أو 

العاقات الدبلوماسية.
يطالبون  وه��م  الساحات  إل��ى  يخرجون  م��ن  ي��درك  ه��ل 
تحقيقه  عن  عجزوا  ما  لتحقيق  يتدخل  أن  األم��ن  مجلس 

أنهم يستعدون األفعى! إذ يدعونها إلى دارهم يا ترى؟!!

{وقفة مع قرار مجلس األمن )2051( لسنة 2012 

تحدث نعوم تشومسكي عما تفعله االستراتيجيات اإلعامية للرأسمالية الغربية 
يتم  هاهنا  أنه  إلى  وانتهى  مجتمعاتها،  في  والاعقانية  لألصولية  تكريس  من 
ألية  بسهولة  ينقاد  والتمييز، مطواع  النقد  على  القدرة  فاقد  خلق مجتمع هش 
مزاعم تختلط عنده الحقائق باألكاذيب واألوهام، وبإسقاط هذا على المجتمعات 
باإلرهاب  تسميه  ما  لمكافحة  جاهدة  تسعى  أمريكا  أن  البعض  يصدق  العربية 
الديمقراطية  راعية  وأنها  القاعدة(  ب�)تنظيم  تسميه  ما  العالم من شرور  لتخلص 

والسام، وواهبة الحقوق والحريات. 
القاعدة " سياسًيا وإعامًيا وثقافًيا وتسعى عبر ذلك   " أمريكا من تسوق أسطورة 
اإلنسان،  لحقوق  انتهاكاتها  وتقنين  للشعوب،  تدميرها  تقنين  إلى  شتى  وبطرق 
واقتصادًيا  وثقافًيا  وسياسًيا  وم���وارًدا  وإنساًنا  وج��ًوا  وب��ح��ًرا  ب��ًرا  ال��دول  ولسيادة 
اليمني ضعيف، والحكومة  الجيش  لتقول  السبعين"  "الجيش في  تقتل  وإعامًيا؛ 
"تنظيم   استهدافات  من  الكل  حماية  من  والب��د  سياسية"  "داع��رة  والدولة  هشة 
القاعدة" والبد من التواجد في صنعاء ورداع والجوف وصعدة وعدن وشبوة ومأرب 
واالستبداد  االستعمار  أنواع  أسوأ  في  أمريكا  لتظهر  دواليك  وهكذا  وحضرموت، 
واالضطهاد.. ولكم أن تسألوا لماذا قال جان بودريار عن أميركا بأنها "صحراء من 
الا معنى" لنقل أن ثمة "قاعدة" طيب يا أمريكا الصديقة والحبيبة دعي حكومات 
الدول التي تتواجد فيها أن تتعامل معها، تحاربها، تحاورها، تصنع ما أرادت.  ال 
أحد  )ال  األمريكي  الدفاع  وزير  "بانيتا"  المعتوه  يقول  ما  اسمعوا  ال مستحيل،   ال 
يقلل من حقيقة أنهم جميعا – عله يقصد الشعب اليمني بأجمعه- يمثلون مصدر 
القومي ألمريكا  األمن  أن  يبدو  القومي(  بأمننا  يتعلق  المتحدة فيما  للواليات  قلق 
ليس له حدود حتى يصل إلى اليمن أم أن اليمن صارت مستعمرة من مستعمرات 
أمريكا؟!!!! أم أن أمنها القومي يكمن في التواجد في اليمن وفي إبادة اليمنيين؟ ثم 
ما العمل إذا تحول أمن أمريكا إلى ضربات فتاكة تلغ في الدماء واألعراض وتنتهك 
سيادة الدول لتحمي أمنها القومي بقتل األبرياء !!!هكذا تتواصل العربدة السياسية 

الحربية األمريكية، وهكذا تتعرى أمريكا وتتشبث ب�القاعدة – لماذا؟
ألن ذلك متنفس كبير الستعمار الشعوب للبقاء على وجودها سياسًيا أو عسكرياً 

لدعم وجودها، ولزيادة الهيمنة االقتصادية و..و..و..إلخ. 
"تواجد  بذرته  ما  ثمار  تجني  وال��ي��وم  بآخر،  أو  بشكل  القاعدة  خلقت  أمريكا 
ومنظمات،  ومؤسسات  شركات  إنشاء  حكومات،  تنصيب  استعمار،  عسكري" 
تفريخ أحزاب، إنشاء شبكات إعامية "صحف – قنوات – إذاعات – مجات" 
تجنى ذلك فيما الشعوب العربية قد صدقت أن أمريكا تسعى الجتثاث ما بذرته 
"القاعدة" هي تسعى ولكن بطريقتها أيها البلهاء: ولن تنتهي من أداء مهمتها إال 
أبين ثم شبوة ثم رداع ثم مأرب ثم الجوف ثم في شمال  المئات في  بعد قتل 
شمال "صعدة" فثمة أصوات تنادي بالموت لها وثمة استهداف لتلك األصوات 
لم ينجح بأساليبه المتعددة بدايًة بحرب نظام علي صالح سيء الذكر بجوالتها 
الست، مروًرا ب�الحرب التي شنها الدماجيون الحجوريون، وليس انتهاًء ب�معارك 
عاهم وكشر ومستبأ أو طائرات االستطاع األمريكية التى تحلق في سماء مدينة 

من تهدر حناجرهم ب�)الموت ألمريكا وإسرائيل(. 
الذين  أولئك  وعمائها  أمريكا  وخدع  رذائل  يطيقون  يعودوا  لم  الذين  أولئك 
االجتماعي  الوسط  في  التأثير  الغرب،  من  والمحذر  النقدي  لصوتهم  يتح  لم 
اليمني بأكمله بعد إعان الحرب عليهم تحت يافطة إيقاف التوسع الحوثي، 
مثل  واهية،  بدعوى  بدرالدين  حسين  حركتهم  مؤسس  قبل  من  حورب  كما 
سب الصحابة و"بقدش دافي!!!" إلخ، تلك األسطوانة الممجوجة التي أغرقت 
المجتمع اليمني في خزعبات "أكل الدهر عليها وشرب"، وعملت على تكوين 
غضب شعبي موجه أوشبه شعبي – آنذاك- ضد حسين بدرالدين وأفكاره حال 
دون معرفة حقيقية ألفكار حسين بدرالدين ليس هذا فحسب؛ بل وفرضت 
حصاراً مجتمعًيا وفكريا وثقافًيا وإعامًيا على أفكاره التي كان منها التحذير 
مما يحصل اآلن من قبل أمريكا في اليمن وبإمكانكم الرجوع إلى إحدى أدبياته 
التي تكلم فيها عن خطورة دخول أمريكا اليمن.. سطوري كتبتها بالقلم األحمر 

اعذروني لكن ثمة مغزى من وراء ذلك !!!!!!؟

تستقبل التوعية الثورية مشاركاتكم واقرتاحاتكم على
abjad2011@gmail.com:الربيد اإللكرتوني 

ولن  أف��ع��االً،  ُتريُد  وإسرائيل  أمريكا  لكنَّ  قالوا:   •
يهِزَمَها أو ُيضِعَفَها ُمجرُد كاٍم باألفواه.. ك� "الموت 

ألمريكا.. الموت إلسرائيل".
وقلنا: من القرآن الكريم طبًعا.

• قالوا: طيب.. نّورونا.. فهمونا.
وقلنا: كاٌم صحيٌح أن األمر بحاجٍة إلى أفعال، لكن 
منه  يصدر  ال  وم��ن  الكام،  من  البداية  في  ب��ّد  ال 
الكام ضد أعداء الله، فا تنتظروا منه أفعاالً، ولكي 
يتضح لكم المعنى، فتأملوا في قول الله تعالى حين 
قال: ﴿ُيِريُدوَن لُِيطِْفُئوا ُنوَر اللَِّه ِبأَْفَواِهِهْم﴾ ولم يقل 
بأيديهم وبأسلحتهم، فلو كانت هناك وسيلٌة أكبر 
ُتستخدَم في سعيهم  أن  ُيمكن  األفواه  وأخطر من 
إلطفاء نور الله؛ لََذَكَرَها القرآن، وعلى ذلك فاألفواه 
وذات  ا،  ج���دًّ خطيرٌة  أل��ف��اٍظ  م��ن  عنها  يصدر  وم��ا 
ضوء  على  استخدامها  تم  ما  إذا  شديدٍة  فعاليٍة 

القرآن ضد أعداء األمة.
• قالوا: طيب.. طالما وقد صدَر منكم الكام ضد 
ت��رددون  أنكم  اعتبار  -على  عباقرة  يا  الله  أع��داء 
الشعار لمدة عشر سنوات تقريًبا- فقولوا لنا ما هي 

األفعال والمنجزات التي قد فعلتموها..؟!! 
وقلنا: في البداية يجب أن تفهموا معاني الشعار، 
وأن ترديدنا ل� "الموت ألمريكا.. الموت إلسرائيل" 
ال ي��ع��ن��ي أن��ن��ا ب��ص��دد إم��ات��ة ال��ش��ع��ب األم��ري��ك��ي 

واإلسرائيلي..!!
"أمريكا  تحبون  أنكم  صّح  فقد  هذا  على  قالوا:   •
ذرٌّ  "ال��م��وت"  ب��  ضدهم  هتافكم  وأن  وإس��رائ��ي��ل" 

للرماد في العيون.
ثّمة  أن  نقصد  فنحن  الحكم،  قبل  ترّيثوا  وقلنا: 
المعنوية،  واإلم��ات��ة  ال��م��ادي��ة،  اإلم��ات��ة  بين  ف��رق 
أمريكا  لشعَبي  المادية  اإلماتة  بصدد  لسنا  ونحن 
وإسرائيل  فأمريكا  أكثر...  وللتوضيح  وإسرائيل، 
الناحية  إماتة، ففي  المسلمين ككل بحرب  تواجه 
تسعى  "أمريكا"  المثال-  سبيل  –على  االقتصادية 
أنواع  لزراعة كافة  اقتصادنا؛ عبر محاربتها  إلماتة 
متسّولين  نبقى  بلداننا؛ كي  في  والقمح  الحبوب 
الوقت القتصادها،  بابها، وداعمين في ذات  على 
لألسباب  -إضافًة  ألمريكا"  "الموت  لشعار  َفَرْفُعَنا 
يعني  السابق-  لقائنا  في  ذكرناها  التي  القرآنية 
إال  يتحقق  ال  وه���ذا  الق��ت��ص��اده��م"  "اإلم���ات���ة  ه��ن��ا 
األمريكية  للبضائع  االقتصادية  "المقاطعة  بتفعيل 
تفعيل  أخ��رى  جهٍة  وم��ن  جهة،  من  واإلسرائيلية" 
الذاتي،  االكتفاء  لنا  يحصَل  حتى  الزراعة  جانب 
بعض  وف��ي  صعدة،  في  ا  حاليًّ الحاصل  هو  وه��ذا 
ما  وإذا  الله"،  "أنصار  فيها  يتواجد  التي  المناطق 
ُزرتم "صعدة" فستكتشفون أن هناك أراٍض زراعيٍة 

كبيرة، يقوُم عليها "أنصار الله" ويتعّهدون زراعتها، 
ونظرة واحدة إلى أسواق صعدة كافية لتشاهدون 
وال��ُب��ّر  القمح  م��ن  الحبوب  م��ن  المحصول  حجم 
َنَتاٌج  هي  والتي  هناك،  ُتباع  التي  وغيرها،  وال��ذرة 
من تفعيل "أنصار الله" للجانب الزراعي، لذلك فمن 
يرفع الشعار وال ُيقاطع -في ذات الوقت- البضائع 
رفعه  في  صادٍق  غير  فهو  واإلسرائيلية،  األمريكية 
للشعار، أو َفْلَنُقْل جاهٌل بمعاني الشعار؛ إذ أّن من 
يشتري بضائعهم فهو ُمشارٌك في دماِء جميِع من 
وإسرائيل  أمريكا  أيدي  على  الشهداء  من  سقطوا 

وعمائها.
لكن  جميل..  أم��ٌر  ال��زراع��ة  جانب  تفعيل  قالوا:   •
بالنسبة لمقاطعة البضائع األمريكية واإلسرائيلية، 
فهذا مما ال يدخل العقل، إذ أن مصالح الدول في 
وقتنا الحاضر تقتضي التبادل التجاري فيما بينها، 

ولم يأمرنا الله تعالى بأن نقاطع بضائع اليهود.
وقلنا: أال تعلموَن بأن الله تعالى قد أمرنا بأن نقاطع 
أن  رغم  اليهود،  يستخدمها  واح��دة، كان  "كلمًة" 
اليهود  أن  إال  ِعبرية،  وليست  عربية  الكلمة  تلك 
كان يقصدون بها ُسّبًة للنبي ÷ فأَمَرَنا الله تعالى 
أَيَُّها  أن نكفَّ عن استخدامها ُمطلًقا في قوله: ﴿َيا 
الَِّذيَن آَمُنواْ الَ َتُقولُواْ "َراِعَنا" َوُقولُواْ انظُْرَنا َواْسَمُعوا 

َولِلَكاِفِريَن َعَذاٌب أَلِيٌم﴾ فتأملوا.
• قالوا: لكّن النبي ÷ لم يكن يمنع المسلمين في 

عهده، من شراء بضائع اليهود.
عصره  في   ÷ فالنبي  يختلف،  األم��ر  هنا  وقلنا: 
كان في مركز قّوة، بعكسنا، فاليهود عندما يكونون 
اٍم  تحت هيمنة المسلمين، فهم يتحّولون إلى ُخدَّ
يكون  وعندما  ُضعفاء،  حينها  ألنهم  للمسلمين؛ 
اليهود أقوياء فإنهم يستعبدون المسلمين، والواقع 
يشهد بذلك، فالله سبحانه وتعالى عّلَمنا أن ننظر 
الظروف  وب��أن  موضوعية،  زاوي��ة  من  اليهود  إل��ى 
وإلى  القرآن  رحاب  إلى  تعالوا  ذلك  َولَِفْهِم  تتغير، 
قوله تعالى: ﴿َوِمْن أَْهِل الِْكَتاِب َمْن ِإْن َتأَْمْنُه ِبِقنطَاٍر 
ِه ِإلَْيَك  ِه ِإلَْيَك َوِمْنُهْم َمْن ِإْن َتأَْمْنُه ِبِديَناٍر ال ُيَؤدِّ ُيَؤدِّ
هو  الكتاب كما  فأهل  َقاِئًما﴾،  َعَلْيِه  ُدْم��َت  َما  ِإالَّ 
الزمخشري  قال  وقد  والنصارى"،  "اليهود  معلوم 
في الكشاف: "أن المأمونين على الكثير "النصارى" 
القليل  ف��ي  وال��خ��ائ��ن��ون  عليهم،  األم��ان��ة  لغلبة 
َعَلْيِه  ُدْمَت  َما  الخيانة عليهم ﴿ِإالَّ  لغلبة  "اليهود" 
َقاِئًما﴾ إال مّدة دوامك عليه يا صاحب الحق، قائماً 
أو  والتعنيف،  بالمطالبة  عليه  متوكًا  رأسه،  على 
بالرفع إلى الحاكم وإقامة البينة عليه -فإذا ما كان 
المسلمون أضعف من اليهود فيستحيل أن يكون 
المسلُم قائًما على اليهودي- ثم يشرُح الله تعالى 
َقالُوا  ِبأَنَُّهْم  ﴿َذلِ���َك  وخيانتهم-  مكرهم  سبب  لنا 
يَن َسِبيٌل﴾، أي ال يتطّرق علينا  يِّ لَْيَس َعَلْيَنا ِفي األُمِّ
ليسوا  الذين  يعنون  عتاب وذم في شأن األميين، 

من أهل الكتاب، وما فعلنا بهم من حبس أموالهم 
وكانوا  ديننا،  على  ليسوا  ألنهم  بهم،  واإلض����رار 
ُيجعل  لم  ويقولون:  خالفهم  من  ظلم  يستحلون 
سبحانه  منه  لفتٌة  وهذه  حرمة"..  في كتابنا  لهم 
أقوى  اليهوُد  ما كان  فإذا  وخيانتهم،  غدرهم  إلى 
في  ُيطعمونا  أن  نأمنهم كذلك  فا  المسلمين،  من 
منتجاتهم ُدهن ولحم الخنزير -وهذا ما ثبَت أنهم 
يفعلونه- وكذا دّس ما يؤثر على صحة المسلمين 
لديهم  التي  القاعدة  تلك  من  انطاًقا  وتناسلهم، 
بأنه ال يتطّرق عليهم عتاٌب وال ذٌم في شأننا.. فما 
أسلفناه أضيفوه إلى أننا ندعمهم كذلك اقتصادًيا؛ 
أس��ب��اُب  ل��ك��م  ت��غ��دَو  ح��ت��ى  لمنتجاتهم؛  ب��ش��رائ��ن��ا 

المقاطعة واضحًة جلّية.
من  األخ��رى  الجوانب  عن  وم��اذا  حسًنا..  قالوا:   •

معاني "اإلماتة" كما تزعمون..؟!!
وقلنا: صحيح.. عليكم نور.

• قالوا: لكن بصراحة ال زلنا غير مقتنعين.
المثال  سبيل  على  الحربي  الجانب  لنأخذ  وقلنا: 
أيًضا، ففي هذا الجانب "أمريكا وإسرائيل" تسعى 
في حربها إلماتتنا في هذا الجانب، فهي ُتِعدُّ العّدة، 
وُتصّنع األسلحة بمختلف أنواعها، وتبيع لعمائها 
ُيشّكُل خطورًة  زاَد عن حاجتها، ومّما ال  ما  العرب 
عليها، وأصحابنا العربان يتغنون ليل نهاٍر بالسام، 
صديقتين،  س��وى  ليستا  وإس��رائ��ي��ل  أمريكا  وب��أن 
هذا،  زمننا  في  المصطلحات  حرب  من  هذا  وألّن 
مستمرٌة  وإسرائيل  فأمريكا  الفّخ،  في  وقعنا  فقد 
المؤمنين  تعتبران  أنهما  اعتبار  على  قتالنا  في 
﴿لََتِجَدنَّ  تعالى:  قوله  مصداُق  وهذا  لهما،  أع��داًء 
َوالَِّذيَن  الَْيُهوَد  آَمُنوا  لِلَِّذيَن  َع���َداَوًة  اِس  النَّ أََش��دَّ 
أَْشرَُكوا﴾ واستمرارية قتالهم لنا أوضحها الله تعالى 
َعْن  وُكْم  َيُردُّ َحتَّى  ُيَقاِتُلوَنُكْم  َيَزالُوَن  ﴿َوال  قوله:  في 
من  الرغم  على  وأصحابنا  اْسَتطَاُعوا﴾،  ِإِن  ِديِنُكْم 
تنبيه القرآن لألمة باستمرارية قتال أولئك لنا، إال 
وقد  صديقتين،  وإسرائيل  أمريكا  يعتبرون  أنهم 
الله  وجّهنا  الذي  اإلع��داد  على  سلًبا  هذا  انعكس 
ن  ا اْسَتطَْعُتم مِّ واْ لَُهم مَّ تعالى إليه في قوله: ﴿َوأَِعدُّ
َباِط الَْخْيِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعْدوَّ الّلِه َوَعُدوَُّكْم  ٍة َوِمن رِّ ُقوَّ
َوَما  َيْعَلُمُهْم  الّلُه  َتْعَلُموَنُهُم  الَ  ُدوِنِهْم  ِمن  َوآَخِريَن 
َوأَنُتْم  ِإلَْيُكْم  ُيَوفَّ  الّلِه  َسِبيِل  ِفي  َشْيٍء  ِمن  ُتنِفُقواْ 
أمريكا  لمواجهة  يستعدون  فالعربان  ُتظَْلُموَن﴾،  الَ 
وإسرائيل بباقات الورود وحمائم السام، في حين 
ُلوَن أمر الله  ُيَفعِّ أن "أنصار الله" في هذا الجانب، 
تعالى في اإلعداد، وهم حاضرون ألي مواجهٍة قد 
بنفسها  ذلك  أَفَعَلْت  سواٌء  أمريكا،  عليهم  تفرضها 
مباشرًة، أو عبر عمائها وأذنابها، وهنا يأتي تفعيل 

"اإلماتة المادية" ال "المعنوية".

}-| عبدالحميد يحيى  |-{

}-| عبدالحميد محمد الغرباني  |-{

َقالُـوا.. َوُقلَنا  {}
}-| "حوار حول الشعار" – "الحلقـة الثانية" |-{

{

هكذا تتعرى أمريكا 

ُيتبع الحلقة الثالثة واألخيرة 
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