
رفض نشر إعالن بفتح باب التجنيد أو توزيعها حسب المحافظات

يستمر 6 أيام ويصاحبه فعاليات ثقافية وإنشادية

العمالء يدافعون على أوليائهم...

انطلقت  الفتن  واشعال  االزمــات  الفتعال  رفضا 
مسيرة رمضانية حاشدة الجمعة 3 اغسطس 2012م 
بعد صالة الجمعة  في العاصمة صنعاء   ورغم لظى 
الجمع  ثالث  صــالة   عقب  ــرار  االحـ خــرج  الصيام 
من  انهكه  الــذي  الوطن  نــداء  ليلبوا  الرمضانية   
اغرقوا ايديهم عميقا في جراحات الوطن  واوغلوا 
الحروب  تجار  من  خاصرته   في  طعنا  سكاكينهم  
ــوا لــهــم  كــفــى افــتــعــاال لــالزمــات وتغذية  ــقــول ,وي

للصراعات.

البليلي   سوق  امــام  من  المسيرة  انطلقت  حيث 
التغيير   مخترقة وسط العاصمة  وصوال الى ساحة 
الــشــعــارات   الــمــتــظــاهــرون عـــددا مــن  رفــع خاللها 
الحزبي   ــوالء  الـ ــق  وف التعيين  سياسة  ان  اكـــدت 

التفضي اال لمزيد من الصراع .
ــذي تــلــي فــي خــتــامــهــا حــذر  ــ ــيــان الــمــســيــرة ال ب
الطائفية  والــصــراعــات  الفتنة  نحو  ــجــرار  االن مــن 
مفتعلي  ان  مــؤكــدا   , والمناطقية  والــمــذهــبــيــة 
االزمات يسعون لحرف مسار الثورة وتغطية الفشل 

حكومة  بــه  منيت  الـــذي 
ــــدوة  عـــلـــى كــافــة  ــن ــاســ ــ ب

المعرض  الماضي  االربعاء  عصر  أفتتح 
المناهضة  المليونية  للحملة  األول  الفني 
للتدخالت الخارجية في الشأن اليمني .
/ العالمة  الدكتور  الشريط  بقص  قــام 
دينية  شخصيات  بمعية  المتوكل  طــه 
ــاً ببدء  ــذانـ وســيــاســيــة وإجــتــمــاعــيــة  إيـ
الفنية  واألنــشــطــة  الــمــعــرض  فــعــالــيــات 

مختلف  توثق  ..والتي  له  المصاحبة 
المراحل التي مرت بها الحملة.

عبروا  المعرض  في  تجولهم  وخالل 
من  تضمنه  بما  الكبير  إعجابهم  عن 
صور ومجسمات فنية حملت رسائل 

قوية واضحة .
يصاحب المعرض صاحب المعرض 

ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ الـ
ــات  ــ ــي ــ ــال ــ ــع ــ ــف ــ ال

اإلمام علي$ مدرسة متكاملة نعرف من خالله اإلسالم بكل مبادئه ويمثل القدوة الحقيقية للرموز الحقيقيين
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تصدرها حركة شباب الصمود في ساحة التغيير بصنعاء

الثوريــة ثوابتنــا 
 استمرار التظاهر والتحرك واالعتصامات السلمية والحرص على أن يتم ذلك في إطار شعبي بعيًدا عن 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. 
 إدانة كل شكل من أشكال االلتفاف على مطالب الشباب الثائر أو التحاور مع النظام بواسطة 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. 

 -|- من أحب الحياة عاش ذليال -|-  هيهات منا الذلة  -|- 

وقفة احتجاجية ألكاديميي جامعة صنعاء بداخل الحرم الجامعي

قحطان ُيْؤثر اإلصالح بالقرار الرئاسي بتجنيد 10 آالف مجند

السعودية تحذر أئمتها من الدعاء بـ"هالك اليهود والنصارى"!

افتتاح المعرض الفني األول للحملة المليونية

نفذ العشرات من أكاديمي جامعة 
الحالي  ــوع  االســب منتصف  صــنــعــاء 
وقفة إحتجاجية  داخل مبنى رئاسة 
الفوارق  بإطالق  مطالبين  الجامعة 
المالية المرصودة لهم من بداية عام 

2012م .

ــجــون  بــتــســويــة  ــمــحــت وطـــالـــب ال
اوضاعهم  ومعاملتهم  كأمثالهم  من 
الذين تم نقلهم  الى جامعات اخرى 
منسقية   عن  الصادر  البيان  واتهم    ،
جامعة  رئاسة  األربعين  األكاديميين 
الرئيس  امــر  على  بالتحايل   صنعاء  

في  لخبر  نشرها  طــريــق  عــن  ــادي  هـ
وسائل  االعالم الرسمية  في منتصف 
شهر رمضان يفيد ان الجامعة  قررت  
تسوية اوضاعهم وفقا لشروط طالبي 

الــوظــيــفــة 
مـــــــــــــــــــع 

كــشــفــت مـــصـــادر مــطــلــعــة عن 
مخطط سري لوزير الداخلية عبد 
ورائــه  من  يسعى  قحطان  الــقــادر 
آالف  عشرة  بتجنيد  القيام  إلــى 
الداخلية  وزارة  داخـــل  شــخــص 
يتبعون حزب اإلصالح. وأوضحت 

الــداخــلــيــة  وزيــــر  أن  الـــمـــصـــادر 
ــادة حــزب االصــطــالح تعمل  ــي وق
منذ عدة أشهر على تحويل وزارة 
إصالحية  وزارة  إلـــى  الــداخــلــيــة 
فأن  الــمــصــدر  وبحسب  بامتياز 
توجيه  اســتــغــل  الــداخــلــيــة  ــر  وزيـ

الرئيس هادي الذي قضى بتجنيد 
اجــل  مـــن  آالف شــخــص  عــشــرة 
واالستقرار  األمــن  وترسيخ  تعزيز 
ومــواجــهــة تــفــاقــم واالخـــتـــالالت 

األمــنــيــة، 
أن  ــيـــر  غـ

حّذرت السلطات السعودية 
أئــمــة الــمــســاجــد مــن الــدعــاء 
ـــ"هــالك الــيــهــود والــنــصــارى"  ب
أثناء خطب الجمعة أو الصالة.
الــشــؤون  وزارة  ووّجـــهـــت 
تنبيهاً  السعودية  اإلسالمية 
إلى أئمة المساجد وزع اليوم 
في  "اإلعتداء"  بعدم  الثالثاء، 
الدعاء على اليهود والنصارى، 
وعدم الدعاء بأدعية "مخالفة 
الــنــبــي "محمد"  عــن  تـــرد  ــم  ل

صلى الله عليه وآله وسلم".

مسيرة الجمعة تحذر مفتعلي األزمات ومشعلي الفتن من التمادي في غيهم
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كشفت مجموعة حقوقية، تسمى "الهيئة الشعبية للدفاع 
عن الحقوق والحريات"، عن معلومات وصور لنفق قالت إنه 
يقع تحت األرض، ويمتد من وسط مدينة زنجبار، إلى اللواء 
25 ميكا، الذي ُعرف بصموده في الحرب ضد تنظيم القاعدة 

هناك.
االسبوع  منتصف  أصــدرتــه  لها  بيان  في  الهيئة،  وقالت 
الماضي، إنها "اكتشفت وجود أنفاق سرية تصل بين معسكر 
اللواء 25 ميكانيكا بزنجبار وبين مواقع الجماعات المسلحة 

التي تطلق على نفسها أنصار الشريعة".
وقال أحد أعضاء الهيئة الشعبية إنه في فترت عمل الهيئة 
بعد  أبين،  أبناء  بحق  مورست  التي  االنتهاكات  رصد  على 
خنادق  على  العمل  فريق  عثر  "القاعدة"،  مسلحي  انسحاب 
ممتدة من سور اللواء 15 ميكا إلى أماكن متعددة من مدينة 

زنجبار.
وأخرى  مسافة  بين كل  يحوي  "النفق  أن  المصدر  وأوضح 
 4 تــوجــد  فتحة  ومــقــابــل كــل  الــســطــح،  إلــى  تهوية  فتحات 
تشعبات، وكلها كانت مغلقة بأكياس رملية وهناك ما يقارب 

الــ5 فتحات".
وأفاد بأن الطول التقديري للنفق يبلغ حوالي 4 كيلومترات، 

ويصل عرضه إلى مترين، وعمقه 8 - 10 أمتار.
وأضاف المصدر: "توجد في داخل النفق دعامات حديدية 
تلك  بعض  إن  وقــال  الــنــفــق".  لذلك  مالئمة  بطرق  صممت 
األنفاق كانت تستخدم كأماكن للتغذية وأخرى للحفاظ على 

األسلحة التي كانت تملكها جماعة "أنصار الشريعة".
وأشار المصدر إلى أن "آخر نقطة لذلك النفق تقع بالقرب 
اللواء 25 ميكا، حيث توجد حراسة أمنية وأكياس  من سور 
علم  إلــى  إضافة  للجنود،  كوقاية  تستخدم  مرتفعة  رملية 

الجمهورية".
عام  طــوال  استخدمت،  "األنــفــاق  هــذه  إن  الهيئة  وقالت 
كامل، لتموين الجماعات المسلحة باألغذية والمؤن والعتاد 
بأن  قائده  يتظاهر  ظل  الذي  الجيش  معسكر  من  العسكري 
معسكره ظل صامدا في وجه هجمات الجماعات المسلحة".

وسط  من  حفرت  المحفورة  "األنفاق  أن  الهيئة  وأوضحت 
فيها  واستخدمت  كيلومترات  عــدة  بطول  زنجبار  مدينة 
أن  الهيئة  تهوية". وتوقعت  وإنارة وفتحات  خرسانات عازلة 

يعود هذا النفق إلى فترة ما قبل سقوط زنجبار بأشهر.
يظهر  المرئية  التسجيالت  أحــد  لديها  إن  الهيئة  وقالت 
مساحة  من  بالقرب  تقع  وهي  األنفاق  هذه  فتحات  إحــدى 
بأن  وأفـــادت  ميكانيكا.   25 الــلــواء  يتبع  ســور  بجوار  خالية 
األنفاق  هذه  طول  تظهر  األنفاق  لهذه  المرئية  "التسجيالت 

والتجهيزات الخاصة بها وطريقة حفرها".
وأبدت الهيئة استعدادها لتقديم هذه التسجيالت المرئية 
إلى أي جهة إعالمية تريد القيام بعرض الفيديو المسجل عن 

هذا النفق.
ووصفت الهيئة الشعبية حرب زنجبار بـ "المسرحية"، وهي 
تنظيم  ومسلحي  الجيش  قــوات  بين  عــام  من  ألكثر  دامــت 

القاعدة.
وقالوا  النفق،  وجود  أكد سكان محليون  آخر؛  جانب  ومن 
إنه متشعب، ويبدأ من مكان يسمى "القاعدة"، يقع في طرف 
اللواء 25 ميكا، وتتفرع  مزرعة "نسيب عوض"، ويمتد حتى 
بداخله ثالثة طرق أحدها يؤدي إلى قسم شداد، الواقع مقابل 
اللواء 25 ميكا، والثاني يؤدي إلى جوار الصالة الرياضية، فيما 

يؤدي الثالث إلى اللواء نفسه.
اتصاالت أجرتها معهم أمس  وأوضح عدد من األهالي، في 
بداخله  يمر  ومن  كهربائية،  إنــارة  فيه  النفق  أن  الصحيفة، 
يستطيع أن يجري بسهولة، كون ارتفاع النفق يصل إلى متر 

و70 سنتمترا.
وفي 25 مايو قبل الماضي بدأ مسلحو "القاعدة" سيطرتهم 
على زنجبار وجعار، حيث سقطت في أيديهم جميع األجهزة 
تنظيم  وتسلم  تذكر.  مقاومة  أدنــى  دون  واإلداريـــة  األمنية 
القاعدة معظم المنشآت والعتاد الذي كان يتبع تلك األجهزة 

الحكومية هناك.
اآلالف من ساكنيها،  زنجبار عشرات  الحرب في  وشردت 
وظل عناصر ما يسمى "القاعدة" مسيطرين على المدينة قبل 
أن ينسحبوا منها بشكل نهائي وحالياً تستعيد المدينة روحها 
من جديد، إال أن ثمة قلقا يعصف بالمنطقة جراء االنفجارات 
التي تقع بين الفينة واألخرى وتحصد معها الكثير من األبرياء.

الثورة  بداية  وفي  لإلصالح  ينتمي  جامع  بجوارنا 
برصاص  الشوارع  في  يسقطون  والشهداء  الشبابية 
بالطجة المخلوع والمأجورين ويقدمون التضحيات 
يهتفون  وهــم  والــكــرامــة  الــحــريــة  مقابل  العظيمة 
)الشعب يريد إسقاط النظام – الشعب يريد محاكمة 
السفاح( فكان إمام هذا الجامع يصلي بقوله تعالى 
حينها  األلباب(  أولــي  يا  حياة  القصاص  في  )ولكم 
على  وقعت  قــد  المشترك  اللقاء  أحـــزاب  تكن  لــم 
المبادرة الخليجية فلما وقعت على حصانة كل من 
بالناس بقوله تعالى )والصلح  الثوار كان يصلي  قتل 
للتقوى( كما  أقرب  تعفوا  )وأن  تعالى  وبقوله  خير( 
بإهالك  صالته  في  يدعو  وهو  الحين  ذلك  منذ  أنه 
النائب   – الحراك   – )الحوثي  يقصد  وهو  المجوس 
 – حاشد  سيف  أحمد  النائب   – السامعي  سلطان 

من  وكل  المقالح(  محمد   – الخيواني  عبدالكريم 
دماء  باعت  التي  المشينة  التسويات  تلك  يرفض 
نقول  جميعنا  الضيقة,  المصالح  سبيل  في  الثوار 
ومحياي  ونسكي  صالتي  )إن   : للصالة  التوجه  في 
أحسب  ما كنت  لكنني  العالمين(  لله رب  ومماتي 
تخدم  سياسية  ألغــراض  توظيفها  يمكن  الصالة  أن 
الحزب القائم على الجامع وذلك بعد أن تم توظيف 
الدينية  المناسبات  مــن  وغيرها  الجمعة  خطب 
كشهر رمضان لخدمة هذا الحزب وحتى الجمعيات 
الخيرية وأعمال البر واإلحسان تم استغاللها مقابل 
تأييد المواقف السياسية التي يتبناها القائمون على 
أمام جماعة تصلي  الخيرية وكأننا  الجمعيات  هذه 

وتصوم وتتصدق ألغراض سياسية وحزبية.

الثالثاء بإعالن  الثورة بعددها )17346( يوم  طالعتنا صحيفة 
للخارجية األمريكية مفاده  التابع  تجاري من معهد أمديست 
 )350( إلى  مرة  ألول  عددها  وصل  دراسية  منح  أمريكا  تقديم 

منحة لدراسة اللغة اإلنجليزية في أمريكا.
وقد نص اإلعالن على اآلتي:

للطالب  المنحة  هــذه  األمــريــكــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة  تمويل 
المتفوقين والذين تتراوح أعمارهم ما بين 14-18 سنة والذين 

هم في حاجة ماسة للدراسة مع عدم توافر اإلمكانيات.
والمالحظ ما يلي:

- أن  هذا العدد كبيٌر جداً وهذه هي المرة األولى التي يصل 
عدد المنح إلى 350 وهو رقم عاٍل جداً.

- أن  المنح ركزت على شريحة الشباب واشترطت أن يكون 
عمر الشباب ال يقل عن 14 سنة وال يتجاوز 18 سنة وكذا أن 

يكون من شريحة محدودي الدخل المستضعفين.
أي  لديه  توجد  ال  الشباب  مــن  الشريحة  أو  الــنــوع  هــذا   -
قناعات، وال يزال فكره خالًيا وصافًيا من جميع الهموم سواًء 

المعيشية أو تفكيره في المستقبل المجهول وغيرها.
في كل  بها  والتأثر  الغربية  الثقافة  الشباب  هــؤالء  تعليم   -

سلوكيات حياتهم ومسخ هوية الشباب.
للثقافة   ــاًة  دعــ سيصبحون  عــودتــهــم  عــنــد  أنــهــم  يعني  مــا   -
جداً،  دعائية كبيرة  بحمله  وسيقومون  مقابل  بدون  األمريكية 
صــورة  لتحسين  الــجــديــدة،  والموضة  الكثير  بالمال  مدعومة 
سينظرون  المقابل  وفي  اليمني،  المجتمع  أوساط  في  األمريكان 

بازدراء واحتقار للمجتمع اليمني واإلسالمي...
- تهدف إلى ضرب اللغة العربية من نفوس الشباب.

اليمنية تثبت  ها هي األحداث وتطوراتها على الساحة 
القتل  بالقاعدة من عمليات  أن ما يصنع باسم ما يسمى 
التمكن  زاد  ويتطور كلما  يــزداد  وشعبه  لليمن  والتدمير 
والسيطرة األمريكية المخابراتية واألمنية والعسكرية؛ أي 
والعسكري  األمني  حضورهم  وتوسع  األمريكان  َن  َتَمكُّ إنَّ 
في  محافظة  أو  مديرية  أو  منطقة  أي  في  والمخابراتي 
اليمن لم يكن من أجل القضاء على مسمى خطر القاعدة؛ 
والتفجيرات  القتل  عمليات  وتالشي  م  انعدا  وبالتالي 
اليمني،  الشعب  ألبناء  والجماعية  الفردية  واالغتياالت 
واالغتياالت  القتل  فعمليات  العكس؛  هو  يحدث  ما  بل 
لم  وبشكل  ونوعا  وتتطور كما  تزداد  التفجيرية  واألعمال 
يحدث من قبل على اإلطالق، فعمليات القتل الجماعية 
عملية  من  بــدًء  االغتياالت  مسلسل  من  معها  ترافق  وما 
إلى  السبعين  مــيــدان  فــي  العسكري  الــعــرض  استهداف 
الجيش  التي استهدفت قيادات في  مسلسل االغتياالت 
اليمني إلى تنفيذ عملية طالب كلية الشرطة إلى تنفيذ 
عملية القتل الجماعية يوم قبل يومين والتي استهدفت 
مجلس عزاء في محافظة وسقط إثرها العشرات من القتلى 
مديرية  أبــنــاء  مــن  اليمني  الشعب  أبــنــاء  مــن  والجرحى 
يعرفها  لم  التي  العمليات  تلك  كل  أبين  محافظة  جعار 
أصبح  أن  بعد  إال  تاريخهم  في  ولم تحدث  قط  اليمنيون 
فضال  وعسكري  وأمني  مخابراتي  ووجــود  حضور  ألمريكا 
عن السيطرة على القرار السياسي واألمني والعسكري في 
اليمن فعملية مجلس العزاء في أبين تؤكد ألبناء الشعب 
نتيجة طبيعية  العمليات هي  من  النوع  ذلك  أن  اليمني 
أنشئها  التي  والمخابراتية  واألمنية  العسكرية  للقاعدة 
وجثث  دمــاء  وعلى  أبين  مديرية  أنقاض  على  األمريكان 
أوكل  التي  األمريكية  اإلجرامية  المجاميع  فتلك  أبنائها 
إليها أمريكيا أن تعيث في محافظة أبين قتاًل ودماًرا على 
السعودي  النظام  قبل  من  وبتمويل  أشهر   )6( مدى ستة 
العسكرية  القيادات  أجنحة  قبل  من  وشراكة  وبتواطئ 
كما  أبين  من  تخرج  بــأن  االخير  في  لها  ــب  رّت األحمرية 
األمريكية  االعــالم  وسائل  أعلنت  يــوم  أول  ومــن  دخلت 
أبين  من  المجاميع  تلك  خــروج  فلكها عن  في  يــدور  ومن 
كان الحديث يتركز على االنتصارات التي حققها الجيش 
اليمني وما سمي باللجان الشعبية وعن تمكنها من إلحاق 
وجعار  زنجبار  من  وطردها  القاعدة  يسمى  بما  الهزيمة 
الشعبية  اللجان  وقدمت  اليمني  الجيش  قــدم  وهكذا 
إذا فمن  )السعوأمريكية(  المجاميع  لتلك  العدو  أنها  على 
الطبيعي أن تعود تلك المجاميع من جديد لتثأر لنفسها.. 
هكذا يصنع الخبث والمكر األمريكي اليهودي الترتيبات 
يكون  النتيجة  وفــي  الفعل  ورد  الفعل  عمليات  ويصنع 
أبناء الشعب اليمني من الجيش والمدنيين واألبرياء هم 
والمخابراتي  األمريكي  والتغلغل  التمكن  وبحكم  الضحية 
نفذت  وجــدنــا كيف  ــيــن..  أب محافظة  فــي  والــعــســكــري 
عمليات وتفجيرات واغتياالت لم يشهد اليمن لها مثيل 

في بشاعتها ووحشيتها.
وبالتالي فإن أي تمكن وسيطرة أمريكية "عسكري أمني" 
مخابراتية في أي محافظة أو منطقة أو مدينة أو قرية في 
اليمن ال تكون نتيجته استتباب األمن وانحسار ذلك النوع 
من تلك العمليات التفجيرية ومن ثم القضاء على خدعة 
ينفذ  ما  وكل  القاعدة  يسمى  ما  إن  بل  القاعدة،  مسمى 
باسمها من أعمال القتل والدمار سيزداد وبتوسع ويتطور 
العسكري  األمريكي  والحضور  والتواجد  التوسع  زاد  كلما 
والمخابراتي المباشر في أي محافظة يمنية بل إن الوجود 
األمريكي في أي مجال كان وخاصة األمني والعسكري هو 
واالنتشار  التوسع  عن  يتوقف  لن  الذي  السرطان  بمثابة 

ــأتـــي عــلــى الــجــســد  حــتــى يـ

وإنسانا  ــا  أرضـ كله  اليمني 

األمريكي  التدخل  وسيبقى 

يسمى  لما  لصناعة  محتاجا 

أمريكي  تواجد  وأي  أمريكي  تدخل  أي  إن  إذن  القاعدة؛ 

اليمن ال يمكن أن يستمر  عسكري وأمني ومخابراتي في 

ويدوم دون توفر واستمرارية الذرائع والمبررات كيف ال 

وتوفر لألمريكان  تبرر  القاعدة هي من  ما يسمى  وذريعة 

اليمني  الشعب  أبناء  حياة  تفاصيل  على  الواسع  اإلطالع 

يوفر ألمريكا  اإلرهــاب  بالحرب على  وما يسمى  وكيف ال 

كل  عــن  ومعلومات  ــور  األمـ مجريات  كــل  على  اإلطـــالع 

مكونات هذ الشعب وعن تحركاتهم؛ األمر الذي سيحول 

كل من محافظات ومناطق هذا البلد الى أخطبوٍط ضخٍم 

من األجهزة التجسسية والمخابراتية بل إن أمريكا كما ورد 

قاعدة  إلى  اليمن  تحويل  إلى  تسعى  التقارير  أغلب  في 

أمنية وعسكرية للتحكم في المنطقة العربية بأسرها.

ومما يشجع األمريكان ويجعلهم يتبجحون في تحركاتهم 

للدام  استباحتهم  وفــي  اليمنية  للسيادة  وانتهاكاتهم 

اليمني ومما زاد حالة اليمن سوًء هو ما يحصل اليوم من 

قبل النسخة اإلصالحية األحمرية التكفيرية والتي لم ولن 

الشعب  فئات  جميع  بين  محترمة  بمكانة  تحظى  تكن 

البرجوازية  المنظومة  تلك  تحولت  أن  وخاصة  اليمني 

العسكرية والسياسية إلى قاعدة للفتنة واإلجرام والعمالة 

المنظومة  تلك  أن  اليمن فضال من  في  واإلفساد  والفساد 

ممثلة بقيادات وزعامات أجنحتها لم تعد تمتلك من أمرها 

شيئا فأمرها كله اصبح بيد السفير االمريكي اليهودي، بل 

لقد كانت وعلى مدى ثالثة عقود ومازالت وستبقى من 

قاعدة ومنظومة لجلب الشقاء على هذا البلد وشعبه بل 

وعلى نفسها وعلى كل من يدور في فلكها وها نحن نرى 

والتكفيرية  والبرجوازية  العسكرية  القيادات  تلك  حال 

كحال عبد مملوك أينما توجهه ال يأتي بخير فهو كلٌّ على 

مواله وواقعا.. كانت تلك المنظومة كاّل وشؤما ووبااًل على 

هذا البلد وشعبه بل وعلى نفسها.

إن األمل كلَّ األمل بعد الله لهذا الشعب اليمني يتمثل 

في تحرك تلك القوى اليمنية األصيلة والحرة في تلك القوى 

الثورية الحرة التي مازالت تمثل الثورة اليمنية المباركة 

وال  فاسدا،  تستني  ال  التي  الثورة  فيها،  ازدواجية  ال  التي 

تتوافق على فساد، وال تعطي مواطنات متفاوتة.

حالة  مــن  طــويــاًل  مسلسال  أن  إلــى  التنبه  يجب  ولــهــذا 

لم  مــا  الــيــمــن؛  فــي  ســائــدة  ستظل  المضبوطة  الــفــوضــى 

األمريكي  المخطط  لمواجهة  عــارم  شعبي  وعي  يستيقظ 

مع  ألمريكا  والعداء  السخط  وتوسيع  اليمن  في  اليهودي 

وشعبه(.  اليمن  يستهدف  فتنوي  أو  إجرامي  حدث  كل 

وإن لكم يا أبناء الشعب اليمني في أحداث أبين وما ترتب 

عليها إلى اليوم لعبرة فهل من معتبر.

إلى أين انسحبت القاعدة؟!
فضل أبو طالب

الكشف عن نفق كبير يمتد من وسط زنجبار إلى جوار اللواء 25 ميكا

النفق استخدم لتزويد )القاعدة( بالسالح والمؤن من معسكر الجيش

وجدتها وقومها "يسجدون" للشمس!

شهادة الشيخ عبد الله األحمر!
وإن لكم في أحداث )أبين( لعبرة

محمد فايع

التوعية الثورية  /  متابعات

صورة لمارينز أمريكي يحاضر طلبة معهد أمديست
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قحطان يؤثرمسيرة الجمعة

السعودية تحذر

افتتاح المعرض

وقفة احتجاجية

االصعدة.
الــواقــع السيئ  الــبــيــان  أن  ــح  واوضـ
الذي تعيشه بالدنا ويعاني منه شعبنا 
الكريم ما هو إال نتيجة طبيعية للتآمر 
أحالم  وتجاهل  السلمية  الثورة  على 
الــشــبــاب وطــمــوحــاتــهــم الــتــي ضحوا 
أنه  كما   , لديهم  مــا  بأعز  أجلها  مــن 
الذي  الخارج  نحو  للتوجه  ثمرة  يعد 
تخدم  أن  يمكن  ال  ــســارات  م فـــرض 
بقدر  تراعي مصالح شعبنا  أو  قضايانا 
الضعف  ــة  وحــال التبعية  تــكــرس  مــا 
التي  العاجزة  باألنظمة  المقترنة عادة 
وما    ، شعوبها  مــن  قوتها  تستمد  ال 
الصراعات  وتغذية  األزمـــات  افتعال 
التحريضية  الــتــصــريــحــات  ــالق  وإطــ
بالكراهية  والمشحونة  واالستفزازية 
الــذي تجلت  النهج  إال جــزء من هــذا 
أشــخــاص  تعيين  فــي  مــظــاهــره  بــعــض 
ويحملون  معين  توجه  إلــى  ينتمون 
معهم مفاهيم ومنطلقات ال تفضي إال 
لمزيد من الصراع والتنازع من خالل 
استغالل الوظيفة العامة بما يتعارض 
وبناء  الحقيقية  الشراكة  مفهوم  مع 
وصوال  المختلفة  األطــراف  بين  الثقة 

إلى  المصالحة الوطنية الشاملة .

بتوظيفهم  طالبت  مــن  هــي  الجامعة   ان 
الجامعة  في  للعمل كمدرسين  واعتمادهم 
ــذي  تــلــي  فــي الوقفة  ــ ــار الــبــيــان ال ، واشــ
ــراءات  االجـ مــن  العديد  الــى  االحتجاجية  

التعسفية  من قبل رئاسة  جامعة صنعاء  .

وزير الداخلية ومنذ حوالي أربعة أشهر 
التعزيزات  المالية  وزارة  مــن  يتسلم 
المالية لعدد عشرة آالف مجند جديد، 
ألف شخص  يتم تجنيد سوى  لم  فيما 
من العناصر المتطرفة المنتمية لحزب 
نفسها  المصادر  أوضحت  اإلصالح كما 
بميليشيات  استعان  الداخلية  أن وزير 
الــفــرقــة لــقــمــع جــنــود الــنــجــدة الــذيــن 
المالية،  بمستحقاتهم  يطالبون  كانوا 
وذكرت أيضا أن هذا الوزير رفض نشر 
إعالن فتح باب التجنيد للراغبين فيه 
كما  ــة..  ســري العملية  تظل  أن  وأصـــر 
رفض تشكيل لجنة أو توزيع نسبة من 
المحافظات،  على  الجديد  المجندين 
كان  حيث  قبل..  من  متبع  كــان  كما 
خــالل  ومـــن  لــجــان  عــبــر  التجنيد  يــتــم 
النواب  مجلس  وأعــضــاء  المحافظات 

وتوزيع العدد بين المحافظات. 

الثقافية واإلنشادية والتي ستستمر على 
مدى ستة أيام. 

المليونية  للحملة  ان  بالذكر  جدير 
منذ  اليمني  الشعب  أبناء  أطلقها  التي 
أكثر من شهرين وصلت فيها األصوات 
السافرة  األجنبية  للتدخالت  الرافضة 
أكــدوا  شخص  ماليين   ثالثة  من  أكثر 
وقوفهم صفا واحدا أمام تلك التدخالت 
والـــتـــي أصــبــحــت واضـــحـــة بــطــائــراتــهــا 

وبارجاتها وتحت مسميات مختلفة.
حــضــر االفــتــتــاح الــقــيــادي فــي حــزب 
مسعد  محمد  الشعبية  الــقــوى  اتــحــاد 
العام  األمين  العابد  ومحمد  الــرداعــي 
اليمني  الديمقراطي  للحزب  المساعد 
العام  المشرف  المداني  خالد  واألستاذ 

الئتالف شباب الصمود.
المعرض حفل في يومه األول بحضور 
الذي  المواطنين  عامة  قبل  من  كثيف 

أشادوا بهذا المعرض.
وفـــي أمــســيــة لــلــمــعــرض الــفــنــي قــال 
)المشرف  الدين  شرف  نجيب  األستاذ 
ــه: "إن  ــمــعــرض( فــي تــصــريــح لـ عــلــى ال
الحملة  فــعــالــيــات  أحـــد  هــو  الــمــعــرض 
اللجنة  عليها  تشرف  التي  المليونية 
المناهضة  المليونية  للحملة  التنظيمية 
وأشــار  اليمن"،  في  األمريكي  للتداخل 
العديد  سيصاحبها  الفعالية  هــذه  بــأن 
أن  تالحظوا  "لــو  وقـــال:  الفعاليات  مــن 
هذا المعرض هو المعرض األول، وسيليه 
المعرض الثاني إنشاء الله وهكذا، إضافة 
إلى أنه سيتم إنشاء الله توسعه المعرض 

باإلمكان إلى بعض المحافظات".

الهالك  بتعميم  "الدعاء  وحّذرت من 
إلى  وأشــارت  والنصارى"،  اليهود  على 
المعتدين  على  الــدعــاء  "الصحيح  أن 
يجوز  "ال  التعميم  أن  مــؤكــدة  فــقــط"، 
قدر  الله  ألن  االعتداء،  من  وهو  شرعاً، 
والنصارى"  "اليهود  وبقاءهم  وجودهم 

لحكمة يعلمها هو".
ــهــت الـــــوزارة بــــ"عـــدم رفــع  كــمــا وّج
ال  والــدعــاء، حتى  الــقــراءة  في  الصوت 
يؤذي اآلخرين وحتى ال يحدث تداخل 
ــمــة والــمــصــلــيــن في  بــيــن أصــــوات األئ

المساجد المتجاورة".

مواقع إخبارية تابعة لحزب اإلصالح تعترف بعناق 

عبدالوهاب اآلنسي ألحمد علي عبدالله صالح!
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علي شرف زيد

- صنعاء أنموذجا- خواطر رمضانية من وحي المسيرات الثورية

الــتــي شهدتها  الــثــالث  الــثــوريــة  الــمــســيــرات 
قبالة  من  منها  األولــى  انطلقت  والتي  صنعاء 
قبالة  مــن  الــثــانــيــة  الجمعة  وفـــي  تــعــز،  جــولــة 
المطار، وفي  لالتصاالت بخط  العامة  المؤسسة 
باتجاه  البليلي   قبالة سوق  من  الثالثة  الجمعة 

ساحة التغيير..- ليس باألمر الهين. 
الحراك الثوري في اليمن بحاجة إلى مزيد من 
القراءة والتأمل، وفي هذه القراءة محاولة  لفهم 
بعض من ذلك بالتركيز على دالالت المسيرات 
إغفال  يعني  ال  والـــذي  صــنــعــاء-  فــي  الــثــوريــة 
 – صنعاء  أن  يعني  ما  بقدر  المحافظات،  بقية 
الذي  الثوري  للحراك  انعكاس  هي   – العاصمة 
باتت صنعاء مركز  ، حيث  البلد كله  يموج في 
من  الناس  من  إليه كثير  يتداعى  ثوري  جذب 
يموج  مهيب  ثــوري  تدافع  في   ، صنعاء  محيط 
زاخــرا  ثوريا  تيارا  مشكال  صنعاء  شــوارع  وســط 

بكثير من الدالالت منها :
الزخم  بذلك  الناس  يحضر  أن  الجماهيرية،  1ـ 
الكبير لهو مؤشر واضح على أن النفس الثوري 

لم يبارح قلوب الشعب بعد. 
لدى  رسوًخا  تــزداد  ثورية  ميزة  السلمية،   -2
المشاريع  أصحاب  سيجعل  ما  وهذا   ، الشعب 

العنيفة في مأزق من أمرهم.
الثائرين  أوائل  أن  للجميع،  العمق، تذكيرا   -3
الذين  أولئك  هم  األخيرة  السنوات  العشر  في 
تحملوا مشاق الغربة حين رفعوا أصواتهم عاليا 
المنطقة  للسيطرة على  األمريكية  للحملة  رفضا 
11/سبتمبر  أحــداث  أعقاب  في  تحركت  التي 
الكبير  والــجــامــع   – المساجد  وكــانــت   ،2001
والوحيد  األخير  الموئل  هي   - خصوصا  بصنعاء 
اإلدارة  تسوقه  ما  لكل  الكامل  الرفض  إلعــالن 

األمريكية.
في  أخــذت  مسيرات  أنها  أي  الشعبية،   -4
اآلنية،  الشعب  هموم  االعتبار 

أن  كثيرا  اآلن  يهمهم  ال  الــنــاس  مــن  فالبسطاء 
جوعا  يتضورون  فهم  ألمريكا،  الموت  يسمعوا 
والمسيرات  المتردية،  االقتصادية  الحالة  من 
الناس  هموم  من  اقتربت  الرمضانية  الثورية 
على  الــنــاس  مــن  كثيًرا  جعلت  الميزة  وهــذه   ،
قارعة الطريق يتحركون بحركة المسيرة الثورية 
، فأصبحت نقطة االنطالق عبارة عن قطرة فما 
مطرة  وهــي  إال  نهاية-  وال   – النهاية  إلــى  تصل 
على  إصــرارا  الناس  ومن  الله  من  مباركا  وغيثا 
المضي قدما، َوأَنَّ ما يتنزل عليهم من السماء ال 

يزيدهم إال ثباتا ورسوخا ..
5- اإليمانية، وهذه الميزة لها أوجه عدة:

 ، الناس  عليها  التي  الصيام  حالة  أ - 
فلم يتوان الناس عن المشاركة بدعوى الصيام، 
للمشاركة  قويا  دافــعــا  الصيام  مــن  اتــخــذوا  بــل 
أخرى  تعبدية  حالة  وأي  الصيام  أن  معتبرين 
اليمن  تــأريــخ  مــن  الــمــرحــلــة  هـــذه  فــي  يقبل  ال 
وجه  في  حق  كلمة  يصاحبها  لم  ما  والمنطقة 

سلطان جائر.. 
ُبَعْيد  الناس  تجمع  ليس  الــصــالة،  ب - 
بل  المسيرة،  انطالق  بداية  هو  الجمعة  صــالة 
ما  ــذا  وهـ ــوري  ــث ال الــعــمــل  أول  نفسها  الــصــالة 
أن  يــرى  حين  الله  من  مباركة  المسيرة  يجعل 
وتنهى  بالمعروف  تأمر  أصبحت  عباده  صــالة 
عن المنكر ليس تالوة فحسب، بل واقعا معاشا 

وحالة ثورية ملموسة.
الجمعة  يوم  اتخاذ  والجماعة،  الجمعة  ج-   
للنفس  استشعار  فيه  الــثــوريــة  للحركة  زمــنــا 
للشعب فحسب  ال  الجمعي  والضمير  الجماعي 
العوامل  لألمة جمعاء، وهذا عامل مهم من  بل 

التي تعطي الثورة ُبْعًدا إسالميا.
المسجد  اتــخــاذ  حــولــه،  ومـــا  المسجد  د-   
القيم  من  يعزز  اآلخر  هو  الثورية  للحركة  مكانا 
اإلسالمية للثورة. وإن كان المطلوب أيضا عدم 
االقتصار على جعل المسجد فقط  نقطة انطالق.
الشبابي  العنصر  حضور  يالحظ   ، 6الشبابية 

السياسي  ــواقــع  ال أن  يعني  مــا  وهـــذا  بكثافة، 
وعليه   ، تماما  الحاضر  في  مرفوض  اآلن  القائم 
ينبغي  الشباب  فئة  لدى  المنشود  فالمستقبل 
أن  أرادوا  إن  النهم  هم  يطمحون  يكون كما  أن 
يكونوا رجاله غدا ، فال بد أن يعملوا له من اآلن..
الــقــصــور  ــم  الــمــرفــوعــة – رغـ ــارات  ــشــع ال  -7
تعطي    - أحيانا  بعضها  يعتري  الــذي  البنيوي 
الثائرين،  لــدى  الثورية  للحالة  العام  االنطباع 
ال  للنظام  السلمي  للتغيير  سعيهم  فــي  فهم 
يغفلون عن العوامل الخارجية المساندة للنظام 
الحالي، بل يمكن القول: إن ما يالحظ من خالل 
أن التغيير المنشود ال يقتصر على إسقاط النظام 
البعيدة  ــاره  آث له  سيكون  بل  فحسب،  الحالي 
تتحرك  التي  الجغرافية  الرقعة  مستوى  على 
 ، العربية  الجزيرة  شبه  وهي  المسيرات  عليها 
حتى وإن كانت الحركة الثورية تقتصر اآلن على 
الجزء الجنوبي منها ، فهذا ال يمنعها من التأثير 
على شبه الجزيرة برمتها وعلى القرن األفريقي 

ومنطقة الشرق األوسط .
7- التمايز الثوري، يالحظ على الناس في تلك 
المسيرات وما سيليها أنهم ممن أفرزهم الواقع 
الثوري في اليمن ، فهناك من اكتفى من الثورة 
وضعوا  التصرف  بهذا  وهــم   ، للسلطة  بوصوله 
أنفسهم في نادي االنتهازية السياسية ، وهناك 
الثوري  االستمرار  على  يصرون  يزالون  ال  ممن 
ــا مــن النهب  ــال 33عــام حــتــى يــكــون كــافــة رجـ
دائرة  خــارج  أقله  أو  المحاكمة  في  إما  والسب 

الحكم.
8- التكاثر: من الجمعة األولى إلى الثانية إلى 
الثالثة  يالحظ تكاثر الناس ، وهذا يعني تجذر 
..والــذي  أفقيا  رقعته  واتساع   ، الثوري  الوعي 
المسيرات  تنسيق  على  القائمين  من  يستلزم 
االنطالق  نقاط  في  التنويع  صنعاء  في  الثورية 
العنصر  الــمــســيــرات  تلك  على  تــؤخــذ  ال  حتى 
لها  مساجد  قبالة  من  تنطلق  كونها  المذهبي 

االنــتــمــاء انتماؤها المعروف، وإن لم يكن ذلك 

هو الدافع للقائمين على اختيار تلك المساجد ، 
إال أنه من المطلوب بقوة أن يكون هناك تنويع 
أن  للمسيرات  يــراد  التي  األمــاكــن  اختيار  فــي 

تنطلق منها سواء في رمضان أو بعد رمضان.
أمر  إليها  التغيير  ساحة  خارج  من  االنطالقة 
بحد ذاتــه منح  الــثــورة مــزيــدا مــن الــزخــم ،إال 
المساجد  غير  أخرى  أماكن  دراســة  يتطلب  أنه 
والمستشفيات   ، الشعبية  األســواق  تكون  كأن 
الثورة  أن  تعني  والتي   ، وغيرها   ، والمعتقالت 
مناحي  كــل  فــي  الــجــذري  التغيير  ــى  ال تسعى 

الحياة . 
يدرك  الصوتيات:  جانب  وفي   : تنظيميا   -9
لها  الصوتيات  أن  المسيرات  لتلك  المنظمون 
دور فعال في إعطاء الحيوية للمسيرة ، والحفاظ 
أول  في  األولــى  المسيرة  ولكون  االنضباط،  على 
رمضان والتي دشنت الفعل الثوري الجماهيري 
تحظ  لم   – الساحة  باتجاه  الساحة  خــارج  من 
بالصوتيات الكافية ، إال أن هذا الخطأ تم تالفيه 
في  بــرزت  لكن  الثانية،  المسيرة  فــي  مــا  نوعا 
الثالثة كمشكلة تحتاج إلى حل فني سريع وفعال 
)الصوتيات(  شــراء  على  الــقــدرة  توفر  فليس   ،
في  بالفنيين  االســتــعــانــة  المطلوب  بــل  كافيا 
الستخدام  الجيد  والتخطيط  الــمــجــال،  هــذا 
الصوتيات، فإذا كان التكاثر الجماهيري مطلوب 
الجيدة  الصوتيات  فإن   ، الثوري  الزخم  إلعطاء 
إيصال  على  وتساعد  المسيرة  زخــم  مــن  تزيد 
تالحم  من  وتعزز   ، المطلوبة  الثورية  الرسائل 

المشاركين  وانضباطهم .
أمنيا: ما يجب االنتباه له من جميع الثائرين 
لحماية  المتطوعين  الــشــبــاب  ــى  إل يــركــنــوا  أال 
يجب  أنه  ثائر  يشعر كل  أن  يجب   ، المسيرات 
يعلمه  أن  ينبغي  ومما   ، حــذرا  يكون  أن  عليه 
الثائرون المشاركون في المسيرات الثورية أنهم 
يشقون مسيراتهم وسط انقسام خطير في البلد 
، فعلى الرغم من تقاسم السلطة بين االنتهازيين 
حزب  وخصوصا  المشترك  اللقاء  أحـــزاب  مــن 

اإلصالح، مع حزب المؤتمر ، إال أن ذلك التقاسم 
فاقم من المشكلة، وجعل أجهزة األمن والجيش 
تقتتل فيما بينها، كما حدث بين عناصر النجدة 
والفرقة في محيط وزارة الداخلية  التي يتوالها 
حزب اإلصالح. كما لم يمنع تقاسم السلطة  أن 
يتبادل اصحابها رسائل عنيفة كمحاولة اغتيال 
وزيــر اإلعـــالم، واســتــهــداف األســـواق الشعبية 

بقنابل ومتفجرات..
الــوضــع األمــنــي الــهــش هــو هــدف يسعى إلى 
ما  إذا  حتى  المشترك  اللقاء  أحــزاب  استمراره 
تعرضت تلك المسيرات الثورية ألي اعتداء من 
الوفاق  أو هناك سيكون سهاًل على حكومة  هنا 
الوضع  هشاشة  بحجة  المسؤولية  عن  التنصل 
الكفيل  الحوار السياسي هو  األمني، وبحجة أن 

بحل كل اإلشكاالت، وهو ما لم يحصل بعد..
الوعي األمني مطلوب أن يتنبه له كل الثائرين 
، مستذكرين حديثا لإلمام علي عليه السالم قال 
األرض قدمك،  في  ِتْد  اللَه جمجمتك،  أَِعِر  فيه: 
واعلم  بصرك،  وغض  القوم،  أقصى  ببصرك  إرم 

بأن النصر من عند الله.
ليكن الثائر المشارك في المسيرة متلفتا يمينا 
إلى  الــركــون  ، وعــدم  ــّعــااًل  َف ويــســرة حتى يكون 
أجهزة األمن الرسمية لحماية المسيرة ألنها هي 
في ذاتها تحتاج لمن يحميها ، ففاقد الشيء ال 

يعطيه.
الوضع األمني الهش في البالد ال يعفي األجهزة 
المصطنعة عموما من تحمل  األمنية والحكومة 
يستهدف  أمــنــي  ــادث  حـ أي  عــن  الــمــســؤولــيــة 
المسيرات الثورية، وعلى الحكومة أن تعلم أنها 
لن تكون بمنجا من غضب الجماهير، وأن خلل 
المسيرات  يستهدف   – الله  سمح  ال   – امني 
سيسرع  المحافظات  وبقية  صنعاء  في  الثورية 
من سقوط الحكومة، وستجد نفسها أمام تزايد 
وعي  معركة  هي  اآلن  فالمعركة  الثوري،  الزخم 
ووجود وكيان ومصير، وعي ثوري ووجود شعب، 

وكيان دولة ، ومصير أمة..

بخبر  اعترف  الــذي  مــأرب برس  نقال عن موقع 
حشوه  تــم  خبر  سياق  فــي  السلطة  شــركــاء  عناق 
بمواضيع ال أهمية لها ولكن الهدف منها هي أن 
إعالم  لم يستطيع  الذي  "الفضيحة"  الخبر  تجعل 
أنكره حزب اإلصــالح عبر  أن  بعد  إنكاره  اإلصــالح 
مصدر رسمي في األمانة العامة لحزب االصالح!!!!! 
موقع  في  المنشور  المقال  من  مقتطفات  وإليكم 

مأرب برس بتاريخ 7 أغسطس 2012م
على  برلماني,  عضو  من  بــرس«,  »مــأرب  حصل 
التي  حيثيات ما دار على مأدبة اإلفطار والعشاء 
هادي  منصور  عبدربه  الجمهورية  رئيس  أقامها 

أغسطس  من  األول  في  بصنعاء,  الرئاسي  بالقصر 
الجاري؛ بمناسبة شهر رمضان.

كبار  بالمدعوين؛  القصر  عــج  اإلفــطــار,  وقــبــل 
والجيش،  والبرلمان  والحكومة  الــدولــة  قــيــادات 

اجتمع المتوافقون...
تحدثت  التي  المعلومات  صحة  المصدر  وأكد 
عن عناق جمَع العميد أحمد علي عبدالله صالح بـ 

عبدالوهاب اآلنسي.
النائب البرلماني روى بعًضا مما جرى, غير أنه 
المصدر »شــاع  ويــقــول  اســمــه..  فّضل عــدم ذكــر 
أمــيــن عــام اإلصــالح  بين  عــنــاق جــرى  كثيًرا عــن 
الجمهوري  الحرس  وقائد  اآلنسي"  "عبدالوهاب 
»ما  يوّضح  صحيح«.  وهذا  علي"؛  أحمد  "العميد 

حدث أن االثنين تصافحا وقّبال خّدي بعض«.

التوعية الثورية  /  متابعات

جموع غفيرة تحيي ذكرى استشهاد اإلمام علي )عليه السالم( في صالة الروضة    - صنعاء



شرف  الدين  شمس  عبدالكريم  الشهيد 
كان   ، سنة   23 العمر  مــن  يبلغ   ، الــديــن 
الشعبية  الشبابية  الثورة  في  شاركوا  ممن 
عبدالكريم  كــان  الــبــدايــة،  منذ  السلمية 

ــي الــكــثــيــر من  ــارك فـ ــشـ يـ
التي  الشبابية  المسيرات 
ــحــظــى بــالــقــمــع  كـــانـــت ت
النظام  قبل  مــن  الــشــديــد 
ولكن  القمع  وسائل  بشتى 
ــازات الــســامــة  ــغـ كــانــت الـ
على  يطلقونها  كانوا  التي 
خروجهم  ــاء  ــن أث الــشــبــاب 
السبب  الــتــي كــانــت  هــي 
في إقعاد عبدالكريم، ففي 
تم  التي  المسيرات  إحدى 
كنتاكي  جولة  فــي  قمعها 
تأثيًرا  األكــثــر  هــي  كــانــت 
الى  نقله  تم  حينها   ، عليه 
ــمــيــدانــي  الــمــســتــشــفــى ال

إلعطاءه جرع من العالج ولكن لعدم دقة 
من  يعاني  حينها  كــان   ، هناك  التشخيص 
جرع  إعطاءه  يتم  فيما كان  شوكية  حمى 
حالته  وكانت  يتحسن  لم  ولكنه  للتيفوئيد 

تزداد كل يوم الى األسوء .
المستشفى  ــى  إلـ عــبــدالــكــريــم  نــقــل  ــم  ت
المرض  تشخيص  تــم  حينها  الــجــمــهــوري 

ولكن  أصابته  شوكيه  حمى  كانت  حيث 
جرع  وإعطائه  سابق  من  التشخيص  عدم 
مائية  أكياس  للتيفوئيد تسببت في ظهور 
عملية  بعمل  قــامــوا  حينها   ، الــدمــاغ  فــي 
ــــب جــــهــــاز ضــغــط  ــي ــركــ ــ ت
في  صمام  وزرع  السوائل 
ــن ثـــم انــتــقــل  ــاغ ومــ ــدمـ الـ
 ، البيت  ــى  إل عبدالكريم 
ــعــدم تــحــســنــه تم  ــكــن ل ول
نقله إلى مستشفى جامعة 
ــج عــلــى  ــال ــع ــت ــي ــوم ل ــلـ ــعـ الـ
فأجريت   ، الخاص  حسابه 
ــم  ــالث عــمــلــيــات وت ــ ــه ث لـ
اقــتــالع الــصــمــام الــســابــق 
،حينها  آخــر  صمام  وزرع 
لــديــه  أن  ــتـــشـــاف  اكـ ــم  ــ ت
كانت  الدماغ  في  بكتيريا 
سببها الغازات السامه كما 
وعجزوا  التقارير  أوضحت 
عن عالجها  ، لم يستمر بعدها سوى أربعة 
شهور وهو في حاله متعبة بعد ذلك وافته 
المنية في يوم األثنين الموافق 8-رمضان، 
وتم دفنه في مسقط رأسه ) شبام كوكبان (، 
ونسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته 
يشاء  ما  إنه على  يسكنه فسيح جناته  وأن 

قدير . 

سيطرة  من  التخفيف  بهدف  يتخذ  قــرار  كل 
الجيش  على  التقليدية  الــقــوى  مــراكــز  بعض 
قد  أنــه  إال  بــه,  ومرحب  جيد  أمــر  هو  بالتأكيد 
بحساسية  ربطناه  اذا  عكسية  نتائج  الى  يؤدي 
م,   2014 في  المتوقعة  واالنتخابات  المرحلة 
فتلك القرارات تخفف الضغط على تلك المراكز 
ما  وســرعــان  كثيراً  عليهم  تؤثر  ال  عملياً  لكنها 
في  الــمــراوغــة  أو  لعرقلتها  امــا  وســائــل  يــجــدوا 

تطبيقها أو االلتفاف عليها .
في  نجد  لم  القديمة  الــقــرارات  الــى  وبالنظر 
رأيــنــا كيف  انــمــا  أثـــرت كــثــيــراً  أنــهــا  المحصلة 
استطاعوا امتصاصها والتعايش معها بل وافراغ 
بعضها من فاعليتها وما حصل في اللواء الثالث 
حرس جمهوري خير دليل على ذلك, فبعد أشهر 
من رفض تنفيذ القرار َتسلم الحليلي اللواء لكن 
سرعان ما تمردت عليه بعض أهم الكتائب وهو 
يشكل  الــلــواء  قيادة  من  متمكن  غير  اآلن  الــى 
عملي وفي األخير هو يعرف أنه قد يتعرض الى 
تسليط  عبر  الحمراء  الخطوط  تجاوز  اذا  القتل 
فالقادة  لذلك  شابه,  ما  أو  عليه  الجنود  أحــد 
المراكز  لتلك  خاضعين  يضلون  الجدد  المعيين 
وفي  الــواقــع  مع  ويتعاملوا  التصفية  من  خوفاً 
المحصلة فإنها تنشأ عالقة مصالح بينهم ويتم 
المراكز  تلك  من  جزء  يصبحوا  حتى  احتوائهم 
بال  يضلوا  االحــوال  أحسن  وفــي  بآخر  أو  بشكل 

تأثير حقيقي على وحداتهم .
واألخطر من كل هذا وذاك أنه يتم التعامل مع 
خاصة  ممتلكات  وكأنها  األلوية  تلك  مقدرات 
حقيقي  بشكل  تسليمها  يتم  التي  فالوحدات 
يتم افراغها من اسلحتها الفعالة " ما خف وزنه 
وكبرت فاعليته " ونقلها اما الى القبيلة تمهيداً 
الوحدات  الى  أو  أخير  كخيار  الحسم  لمعركة 
األخرى التي ال تزال تحت اليد وال يتم محاسبة 
والتسليم  الــجــرد  محاضر  عبر  ذلــك  على  أحــد 

ولو  القرارات  تنفذ  ان  فالمهم  عليها  المتعارف 
شكلياً .

بعض  بفصل  األخيرة  القرارات  الى  وبالعودة 
ُتظهر  لكنها  ايجابية  هي خطوة  مالياً  الوحدات 
وهذا  قريباً  يكون  لن  الكبار  الــقــادة  تغيير  ان 
من  الكثير  يــروجــهــا  الــتــي  االشـــاعـــات  بعكس 
السياسيين عن قرب عزلهم ومن طرفي األزمة .

القوى  ومــراكــز  األلــويــة  تلك  بين  العالقة  إن 
شخصية  عالقة  بــل  فقط  مالية  عالقة  ليست 
ونفعية ومصير مشترك لذلك فسيضل الوالء وإن 

اختلف أمين الصندوق .
والمشكلة أن أحد تلك المراكز مسيطر وبشكل 
ــه ألنــهــا مــؤســســة عــلــى اســاس  جــيــد عــلــى قــوات
عقائدي لذلك فال فائدة أبداً من الفصل المادي 
رأس  بقى  طالما  الــوحــدات  لتلك  والعملياتي 
الكتائب  قادة  وحتى  االلوية  وقــادة  القوة  هذه 
والتوجيه المعنوي الطائفي والدليل هو مسارعة 
القرارات  المركز إلعالن ترحيبه بتلك  رأس هذا 
نشرة  نفس  وفي  اعالنها  على  دقائق  ثالث  بعد 
األخبار مما يظهر مدى تغلغل ذلك المركز حتى 
على وزارة االعالم مما سبب حرجاً لدى الكثير 
مكان  في  طبخت  وكأنها  القرارات  تلك  وأظهر 
آخر غير قصر هادي, ذلك االستعجال في إعالن 
السينمائية  الطريقة  وبتلك  الــقــرارات  مباركة 
تتجاوز مدته ساعة يدل على  فلم ال  وكأننا في 
القرارات ال  تلك  المراكز تسعي الحتواء  تلك  ان 
لتأييدها بشكل حقيقي فهي بذلك ترسل رسالة 
باالتفاق  هو  حصل  ما  أن  األلوية  تلك  في  لمن 
دقائق  ثالث  خالل  الموافقة  اعلنا  ولذلك  معنا 
ولوال الحرج الكبير الذي كان سيتعرض له وزير 
اإلعالم ألعلن خبر الموافقة على القرارات قبل 
اعالن القرارات نفسها, إن تلك التصرفات تظهر 
محاولة البعض التذاكي والظهور المالئكي وكل 
ذلك ليس بهدف تنفيذ القرارات بل لالستمرار 

في مسرحية حماية الثورة .
القادة العسكريين الكبار لهم أهداف محددة 

وواضحة وعلى رأسها العمل على ايصال القوى 
منهم  القريبة  أو  اليها  ينتمون  التي  السياسية 
الى انتخابات 2014 م لينتجوا لهم غطاًء سياسياً 
مدعومين  ــثــورة  ال مزقته  الـــذي  بــدل  ــداً  جــدي
ــل الــســلــطــة الــتــي يــمــتــلــكــونــهــا ولــذلــك  ــوســائ ب
يمتص  بشكل  هــادي  قــرارات  مع  فسيتعاملون 

تأثيرها ليحين ذلك اليوم .
الترقيعية  الحلول  من  فائدة  ال  أنه  أعتقد  أنا 
وعلى هادي أن يكون واضحاً مع الجميع ومنهم 
على  بالضغط  مطالبتهم  عبر  للمبادرة  الراعين 
هؤالء بالخروج من الحياة العامة مقابل الحصانة 
التجاوب  منهم  يجد  لم  واذا  لهم,  الممنوحة 
ــدور خلف  ــ ي بــمــا  الــشــعــب  يـــصـــارح  عــلــيــه أن 
اجراء  لحين  لهم  غطاء  يكون  ال  وأن  الكواليس 
الى  سيعودون  وعندها  القادمة  االنتخابات 
السلطة لكن هذه المرة عبر صندوق االنتخابات 
هادي  أن  الى  اضافة  اقوى  شرعيتهم  وستكون 
منحتها  الــتــي  الــواســعــة  الــصــالحــيــات  سيفقد 
المرحلة  سنتي  خــالل  الخليجية  الــمــبــادرة  لــه 

االنتقالية .
ان  نيتها  َحُسنت  اذا  المشترك  احــزاب  على 
بعزل  لإلسراع  ضغوطها  من  كذلك  هي  تكثف 
استعادة روح  علينا جميعاً  لم فيجب  ما  هؤالء 
اشتراك  عبر  المحاصصة  قتلتها  التي  الــثــورة 
الجميع  على  الحكومة,  في  الثورة  قوى  بعض 
ــورة مــا قبل الوفاق  الــعــودة الــى الــشــارع الــى ث
ومعالجة الخالفات الداخلية في صفوف القوى 
بعودة  اال  النظام  اسقاط  يمكن  ال  ألنه  الثورية 
التحالف الواسع القديم الذي انفرط عقده بعد 
كان  إذا  اال  الخليجية,  المبادرة  على  التوقيع 
لبعض القوى داخل المشترك حسابات أخرى أو 
أنها ال زالت تفضل التحالف القديم مع النظام 
على اشراك قوى جديدة في السلطة مناقضة لها 
ايدلوجياً أو سياسياً فهذا كالم آخر يستدعي منا 
اعادة تعريف النظام الذي نريد اسقاطه بحيث 

يشمل تلك القوى نفسها أو جزء منها .

في كلمة للسيد عبدالملك بدر الدين الحوثي 
)عليه  علي  ــام  اإلمـ استشهاد  ذكـــرى  بمناسبة 
اليوم ليس وليد  أمتنا  : واقع  فيها  قال  السالم( 
عصرها إنه نتاج لخلل كبير في مسارها وتراكمات 

أحداث وتحوالت كثيرة في ماضيها. 
التاريخية هو حديث عن  األحــداث  أن  وأكــد 
جرح األمة الغائر ومأساتها الكبرى، تلك األحداث 
الجريح  المشلول  أمتنا  حاضر  صنعت  التي  هي 
عبدالملك:  السيد  وقال  والمهزوم.  والمتناقض 
ما تزال األمة اإلسالمية تهبط بين األمم وتنحط 
الدنيا..  أزهى عصور  من  هو  في عصر  وتتخلف 
السالم(  )عليه  علي  اإلمـــام  استشهاد  فــذكــرى 
الحاجة  أمــس  فــي  فــاألمــة  يحمل دروســـا وعــبــرا 
أن  مضيًفا  الماضي.  أخطاء  تكرر  ال  حتى  إليها 
ــام عــلــي أن  ــرى اســتــشــهــاد اإلمــ مــن دالالت ذكـ
يكشف الخلل الكبير في واقع األمة اإلسالمية.. 
أخيارها  األمة عن  يتمثل في تخاذل  الخلل  ذلك 
ورجالها العظماء فيما يحملونه من قيم ومبادئ 

تمثل روح اإلسالم.

ــارت تــوالــي بــدال عن  وأكـــد أن "األمـــة قــد صـ
عظماء اإلسالم وموزه الطواغيت واألشرار تذعن 
فيه كما  يعبثون  أيديهم  بين  واقعها  لهم وتسلم 
اإلســالم  أخـــالق  يمثل  علي  ــاإلمــام  ف يــشــاؤون، 
اإلسالمية  األمة  لبناء  الكبير  ومشروع  بمنهجه 
لتكون بمستوى مسؤوليتها العالمية، واستهداف 
اإلمام علي ليس لشخصه ولكن لمشروع اإلسالم 
اإلســالم  إحـــالل  أجــل  ومــن  األصــيــل  المحمدي 
والظالمين  للطغاة  يبرر  الذي  والمحرف  الناقص 
حلت  التي  واالستبداد  واألثــرة  العضوض  الملك 

محل اإلمام علي.. 
وبين أنه بعد حادثة استشهاده )عليه السالم( 
صنعت واقعا ملؤه الظلم وغياب الهدف في واقع 
لهم  يستقيم  ال  والمستبدون  فالظالمون  األمــة؛ 
والمبادئ  المفاهيم  بتحريف  بالقيام  إال  األمــر 

وإرساء مساوئ األخالق..
وأشار السيد عبدالملك بأن حديثنا عن اإلمام 
اإلســـالم،  رجــل  فهو  مذهبي  لــدافــع  ليس  علي 
وأن الرموز هم األعالم.. هم حملة ذلك النور.. 

المشروع  وهــم طليعة  الــقــدوة  وهــم  الــقــادة  هم 
لم  األمة  أمر  علي  اإلمــام  تولى  فعندما  اإللهي.. 
يستغل موقعه ليوسع ثروته أو نفوذه؛ فكثير ممن 
يحسبون على اإلسالم مستعدون أن يهلكوا األمة 
مقابل القليل من المكاسب السياسية والمادية..
وأكد السيد في كلمته أن اإلمام علي مدرسة 
مبادئه  بكل  اإلســالم  خالله  من  نعرف  متكاملة 
الحقيقيين؛  للرموز  الحقيقية  الــقــدوة  ويمثل 
رموز  إلى خلق  تسعى  األمريكية  المخابرات  ألن 
مــحــذًرا  بواسطتهم.  ــالم  اإلسـ لــضــرب  وهميين 
أمير  على  المتآمرون  اعتمدها  التي  األداة  أن 
ألن  الــتــكــفــيــريــيــن؛  ــد  أحـ هــو  لقتله  الــمــؤمــنــيــن 
لضرب  األعـــداء  يستخدمها  أداة  التكفيريين 
–أي  وألنهم  الــداخــل؛  من  األصيل  اإلســالم  خط 
التكفيريون- ال يرون كفر أمريكا وال كفر إسرائيل 
وَن عليه، ولكن يتحركون في مواجهة  ، وال َيْنَقضُّ

القوى التي تواجه أمريكا وإسرائيل.

سلبية  قفزات  االخيرة  اآلونــة  في  اليمن  شهد 
كبيرة وبعض الشيء من االيجابيات في المجال 
االعالمي، وال غرابة مادام وقد عاش اليمن سنينا 

طويلة من الصراع الالعقالني والالمنطقي.
)بشقيه(  الحالي  السابق  النظام  مارس  فبينما 
يعرف  أو سبب كما  بدون جرم  الشمال  حروب 
الساحة  على  اليوم  نشهده  ما  فإن  ذلك  الجميع 

الداخلية ليس إال امتداًدا  لتلك الحروب.
فالحرب العسكرية لم تشن في يوم من األيام 
على المناطق الشمالية دون أن تصحبها الحملة 
من  تحرج  وبــدون  والواسعة  الكبيرة  االعالمية 
أو بدأت  للحقائق، وها قد عادت  أو قلب  زيف 
طبول الحملة تقرع لنسمع مقااًل هنا وآخر هناك 
وتصريح من هنا وآخر من هناك تحت مسميات 
حزبية أو قامات صحفية أو أكاديمية وكنا نتمنى 
ساحاتنا  في  صحفي كبير  حضور  لها  أسماء  من 
الداخلية أن ال تنزلق في مثل هذه الزوبعات التي 
لم تجن من ورائها إال الدمار. وحتى نقترب من 
الموضوع أكثر )وندردش( أو )ننغبش( بالصعدي 
َسِوّيا.. فما يثار في هذه األيام من حملة إعالمية 
المزعومة  التعذيب  قضية  في  الله  أنصار  على 

ألهداف يعرفها السياسي الحصيف اليوم..
ــوان ال  ــا أخـ نــقــول وبــصــوت عــبــده الجندي "ي
كبير  رصيد  لديهم  الحوثيون  الخبرة  تــزايــدوا.. 
ــاول النظام  فــي اإلحــســان إلــى األســـرى وقــد حـ
اليوم  نسمعه  ما  من  اكبر  حمالت  شن  السابق 
بعدها  ليظهر  بالتعذيب  يقومون  الحوثيين  بأن 

االسرى نافين كل ذلك هذه واحدة.
بالحوثيين  أنفسكم  تشغلوا  مــا  بــدل  ثــانــيــا: 
ليش ما تنشغلوا بالسجون السّرية على األراضي 
أو  األمــريــكــيــة  لالستخبارات  التابعة  اليمنية 
تحقيق  مكاتب  فتحوا  االمــريــكــان  أن  تعتقدوا 

ولديهم حديقة يتركوا المطلوبين فيها.
ثـــالـــثـــا: لـــمـــاذا لـــم نــســمــع عـــن لـــجـــان تـــزور 

االصالحيات في الجمهورية اليمنية مع أنه شهر 
قبل  موجودين  المظلومين  كــان  بس  أو  كريم، 

الثورة.
رابعا: يا سبيع لدى أنصار الله ملف كبير مليء 
السجون  في  السلطات  غيبتهم  ممن  باألسماء 
فالفترة  الملف  فتح  على  تحثوا  أن  أرجو  السرية 
لو  حتى   ، أهاليهم  عن  مبعدون  وهم  طالت  قد 

أحنا في ثورة.
خامسا: باسندوة أعلن عجزه عن اطالق الثوار 
المعذبين في سجون الفرقة وغيرها؛ فلو تكرسوا 
باألخوة  االشــغــال  من  خيًرا  لكان  معه  جهودكم 

الحوثيين.
المذهبية  ورقة  مثل  إلثــارة  التوقيت  سادسا: 
ليست في مصلحة اإلنسان اليمني سوآء صحفي 

أو سياسي أو عسكري أو غيره...
وفي األخير لدينا كثيًرا ممن عذبوا بأشد أنواع 
يافطة  وال  إعــالمــيــة  دعــايــة  ال  حقيقة  ــعــذاب  ال

سياسية وهم موجودون بيننا اآلن..
البعض كانوا في )بداريم( القومي والبعض في 
السياسي والبعض في ما يسمى مكافحة اإلرهاب 
نَر منظمات حقوقية  لم  الغزالي، ومع ذلك  عند 
وال صحفية قبل الثورة وال بعدها يسألون عنهم، 
على  تختلف  اليمينة  واألجــســام  الــدمــاء  أن  أم 
فرض حقيقة التعذيب لدى أنصار الله، مع العلم 
يقال  ومــا  الله  ألنصار  حصل  ما  حقيقة  بين  أن 
أننا كنا  عرفتم  وقــد  خصوصا  شاسع  بــون  عنهم 
ضحية الجالدين كما تقولون: ال أسوأ من الجالد 
وهــذا  جــالد  إلــى  تتحول  حينما  الضحية  ســوى 

للتذكير فقط وإال فالموصى ال ينسى كما يقال .

عندما نرى اإلمام علياً )عليه السالم( يسقط شهيداً فال يكفي أن نحزن، ال يكفي أن نبكي، ال يكفي 

الصادقين يسقطون شهداء داخل هذه  لماذا نرى  نتساءل:  أن  العبرة،  نأخذ  أن  بد  بل ال  نتألم  أن 

التاريخ الكاذبين الظالمين الطغاة المحرفين للدين،  األمة؟؟. ولماذا رأينا فيما بعد وعلى امتداد 

المنتهكين لحرمات الله هم من يحكمون هذه األمة؟؟!. وباسم رسالة هذه األمة] اإلسالم[[                                                                       

                         السيد / حسين بدر الدين الحوثي

الغازات السامة أحالت عبدالكريم إلى المستشفى 
ولكن  دون جدوى إلى أن وافته المنية 

عالمة استفهام

التعذيب بين الحقيقة والوهم

علي البخيتي

قراءة في قرارات هادي بفصل بعض األلوية العسكرية مالياً عن وحداتها 

أبو أحمد الحوثي

اإلمام علي يمثل أخالق اإلسالم بمنهجه ومشروعه الكبيرة لبناء األمة اإلسالمية
في كلمة له بمناسبة ذكرى استشهاد اإلمام علي ... السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي

ما قاله يحيى محمد صالح رئيس هيئة أركان األمن المركزي عن مجزرة جمعة الكرامة 
الجناة  تقديم  أو  التحقيقات  نتائج  بكشف  يسميهم  أن  دون  والفرقة  لإلصالح  تحديه 
بميدان  أقيم  الذي  الصحفي  المؤتمر  في  وذلك  العدالة،  إلى  المجزرة  عن  الحقيقيين 

السبعين عصر يوم األحد الماضي.
المسربة من قبل  المعلومات  في ظل  استفهام  في موقعه يطرح عالمة  كالم من شخص 
البريطانيين وأكثر من مصدر عن مشاركة علي محسن قائد الفرقة االولى مدرع في تنفيذ 
المجزرة بشكل مباشر وتواطؤ  االصالح في االعداد والتحضير لما جرى في جمعة الثامن 

عشر من مارس 2010م.. 
على  يردوا  ولم  الرمال  في  رؤوسهم  دفنوا  قد  صالح  محمد  يحيى  قصدهم  من  أن  يبدوا 

تحديه  لهم, ولكم أيها القاء االكارم أن تفهموا...!

؟


