
طرفا النظام وجولة جديدة من القتال في الداخلية

ا أعلى ولجنة تحضيرية لمتابعة مقرراتهفضحت كذب إعالم اإلصالح
ً

شكل مجلس

شدد على وجوب التوحد ورفع المظلوميات ، وعدم السماح بإشعال حروب داخلية أخرى

    خرجت مسيرات  ثورية  حاشدة في 
صنعاء وصعدة وذمار الجمعة 8 / رمضان 
/ 1433هـ حضرها مئات اآلالف من الثوار 
ــع الــثــوار شــعــارات والفتات   االحـــرار ورف
عــبــرت عــن االســتــمــرار فــي الــثــورة حتى 

األزمات  اختالق  النظام ورفضت  إسقاط 
اليمن  إدخال  بغية  النظام  يمارسها  التي 
،كما  الطائفية  الصراعات  مستنقع  في 
ــورة  ــث ــوار عــلــى الــمــضــي فـــي ال ــثـ اكـــد الـ
الشعبية حتى إسقاط المنظومة الفاسدة 

وتقديم المجرمين والقتلة إلى المحاكمة 
لينالوا جزائهم وما اقترفته أيديهم خالل 
عقود مضت  من الظلم والقمع والتسلط.
ــة   ــوري ــث ــن  الــمــســيــرات ال ــ ــد ر ع وصــ
يقدم  لــم  "الشعب  ان  ــى  ال لفت  بــيــان  

الــواقــع  هــذا  عند  ليتوقف  التضحيات 
ثقافة  ويعزز  الفساد  يكرس  الذي  الهزيل 
التقاسم   سياسة  مــن  "مــحــذرا  )الــفــيــد( 
المستفيدة  األطـــراف  فيه  تسعى  "التي 
الحقيقية  الــرقــابــة  ــاب  ــي غ ــغــالل  الســت

النظام والقانون للحصول  وضعف سلطة 
وتوظيفها  المكاسب  من  قدر  أكبر  على 
في صراعات ال تخدم سوى أعداء األمة 
وتلهيه عن  ممزقاً  الشعب ضعيفاً  وتبقي 
بأسباب  واألخذ  والتنمية  والبناء  العمل 

التي  الــداخــلــيــة  وزارة  احـــداث  كشفت 
بين  تشتعل  التي  النار  عن  الثالثاء  جــرت 
اقتسام  على  صراعهم  في  النظام  اطــراف 
كل  ومــحــاولــة  الخليجية  الــمــبــادرة  كعكة 

طرف االستئثار بقدر اكبر منها.

للمحافظة  االصــالح   يستميت  حين  ففي 
على  وزارة الداخلية  وفرض السيطرة الكاملة 
عليها طمعا في تحقيق اهداف اخرى ايضا 
غطائها  واستخدام  الــوزارة  بحيوية  تتعلق 
،او  معه  يختلف  من  لمحاربة كل  الرسمي 

اكـــد مــنــدوب هــيــومــن رايــتــس 
وسائل  في  نشر  ما  ان  اليمن  في 
االعالم االصالحية )الناس موبايل 
، الصحوة ، سهيل ( عن بيان صادر 

يقول  رايــتــس  هــيــومــن   لمنظمة 
حــاالت  وثقت  المنظمة  ان  فيه 
اعـــتـــقـــاالت وإعــــــدام وتــعــذيــب 
الحوثيين  ويــمــارســهــا  بها  يــقــوم 

الى  هو  ما  صعدة  مواطنين  بحق 
محض كذب وتزوير من قبل هذه 

الوسائل التحريضية والفتنويه .
يعتبر  ال  السياق  نفس  وفي 

صنعاء وصعدة وذمار مسيرات ثورية تدعو إلى استمرار الثورة حتى إسقاط النظام وترفض اختالق األزمات

تقرير / عبدالرزاق العزعزي
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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  -|- 

وزارة الداخلية تنضم إلى قائمة الوزارات المدمرة بعد أحداث الثالثاء

اللقاء الرمضاني لعلماء اليمن بصعدة يدعو إلى وحدة صف اليمنيين في مواجهة النعرات المذهبية والطائفيةهيومن رايتس تنفي ما نسب إليها عن حاالت تعذيب في صعدة

بشرى المقطري صراع جديد مع القوى األصولية

صنعاء

تصوير / ماجد القاضي

اليمن  لعلماء  الرمضاني  اللقاء  دعــا  
العاشر  فــي  صــعــدة   بمدينة  المنعقد 
والحادي عشر من شهر رمضان المبارك  
ــوحــدة  ــس ال إلـــى تــعــزيــز مـــبـــادئ وأســ
اإلسالمية وتمتين وتوثيق الروابط التي 
تجمع األمة ، ونبذ ومحاربة كل مظاهر 
من  ذاتــه  الوقت  في  محذرا   ، التفرق 
انتشر  ما  الــذي  الطائفية  الفتنة  خطر 
 ، وشــرا مستطيرا  وبــاال  إال كان  بلد  في 
االنتهاكات  رفضهم  إلى  العلماء   ودعا 
ــخــارجــيــة األمــريــكــيــة  والـــتـــدخـــالت ال

واالقليمية وخصوصا في الشأن اليمني 
للدماء  استباحة  من  عليها  ترتب  ومــا 
وتجريم  والتشريد،  والــخــراب  والقتل 
المساعي التي تذكي النعرات الطائفية 
العالم  بقاع  مختلف  فــي  والمذهبية 

االسالمي.
الظلم  على  الثائرة  الشعوب  منبهين 
االستمرار  إلــى  بلدانها  فــي  والطغيان 
والــحــذرمــن  ووعـــي  بيقظة  بــثــوراتــهــم 
الوقوع في براثن المخططات االمريكية 

الصهيونية حتى تتحقق مطالبهم، 

على  الختامي  بيانه  في  اللقاء  واكــد 
االخــتــالالت  إزالـــة  على  العمل  وجــوب 
ــن قطع  ــج عــنــهــا مـ ــت ــا ن ــ األمـــنـــيـــة، وم
وبث  سياسية  واغــتــيــاالت  للطرقات 
وغير  اإلجــرامــيــة  بالتفجيرات  للرعب 
ــــك مـــن الـــظـــواهـــر الــســلــبــيــة كــونــهــا  ذل
ــالم  ــبـــادئ وقــيــم االســ تــتــنــافــى مـــع مـ
المجتمع  بها  يتمتع  ــذي  ال الحنيف، 
بأموال  العبث  من  والتحذير  اليمني، 
وممتلكات ومقدرات الشعب المتمثل 
العامة  المنشئات  على  االعــتــداء  فــي 

الــشــبــابــيــة بشرى  الــنــاشــطــة  طــالــبــت 
الــمــقــطــرى اتـــحـــاد األدبــــــاء والــكــتــاب 
التعبير  حرية  لقيم  باالنتصار  اليمنيين 
لها  يتعرض  الــتــي  االنــتــهــاكــات  ووقـــف 
أعضاؤه ، وقالت إنها أحد أعضاء االتحاد
الصحفيين  لنقابة  بــنــداء  وتوجهت 
المدني  المجتمع  ومنظمات  اليمنيين 
في اليمن والخارج أن يدافعوا عن قيم 

التي  التعبير ويوقفوا االنتهاكات  حرية 
تطالها منذ أكثر من عام ، كما طالبت 
منظمة مراسلين بال حدود " بأن تسعى 
تتعرض  الذي  والتشهير  التهديد  لكف 
له مطالبة بالتعويض النفسي الممعنوي 
مواقفها  بسبب  له  تعرضت  مــام  جــراء 
ــن قــبــل " قـــوى الــظــالم"  الــســيــاســيــة م
ــت أتــعــرض  ــي مـــا زلـ ــأن وقـــالـــت عــلــمــا ب
التهديد والتشهير ، وأضافت "  لرسائل 
أعتبر هذه الرسالة بمثابة شكوى وبالغ 

اإلجــراءات  اتخاذ  أملة   " العام  للنائب 
القانونية الالزمة .

ــشــرى فـــي رســالــتــهــا رغــم  ــت ب ــال و ق
التحلي  فــي  المستميتمة  مــحــاوالتــي 
بالصبر واعتبار كل ما يحدث اآلن هي 
الثورة  تجهض  أن  القوى  بعض  محاولة 
الجميع  إلنهاء  جانبية  معارك  وافتعال 
عن مخاطر المرحلة االنتقالية وأقتسام 
الحياة  مقاليد  لكل  7-7-2012م  سلطة 
في اليمن وبشرعنة دولية وإقليمية لكن 
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وسائل  تناقلتها  إشــاعــات  على  الــلــه  أنــصــار  رد  فــي 
اإلعالم عن ) تعذيبهم ألشخاص في صعدة واعتقالهم 
"الرابط  لموقع  الله  أنصار  من  مصدر  أوضح  وسجنهم( 

نت" بعض النقاط حول تلك االشاعة قائال : 
أوال : ما ورد في هذا ومثله ما ورد في بعض وسائل 
اإلعالم غير صحيح فصالة التراويح يصلى بها في صعدة 
ونطالب  المديريات  مختلف  وفــي  مساجد  عــدة  في 
بتحقيق في الموضوع إن كان هناك حقا طرف محايد 
عشرات  التراويح  صالة  وقت  يسمع  لصعدة  زائر  وأي 
هنا  والناس  صوت  وبأعلى  التراويح  تصلي  المساجد 

يعرفون ذلك .
من  إعتقالهم  يتم  لم  المذكورين  األشخاص   : ثانيا 
تناول  ونستغرب  لغيرها  وال  األسباب  لهذه  أصال  قبلنا 
مثل هذا التضليل وإن كان هناك أسباب أخرى نتمنى 

لو يتم ذكرها .
والدينية نرفض  : نحن من منطلقاتنا األخالقية  ثالثا 
منه  عانى  مــن  ونحن  وتفصياًل  جملًة  األســلــوب  هــذا 
العديد من  فلنا  اليوم  الماضية وحتى  السنوات  طوال 
شكرنا  نكرر  وبهذا  السجون  مختلف  في  المعتقالت 
عن  فعاًل  تدافع  كانت  التي  النزيهة  المنظمات  لكل 

المظلومين وبدافع إنساني رغم الكثير من المعاناة.
دوافــع  هــي  حالياً  يقال  مــا  دوافـــع  أن  نؤكد   : رابــعــا 

التطرق  يتم  لم  الماضي  العام  رمضان  فلماذا  سياسية 
إلى صالة التراويح ال من قريب وال من بعيد ولم يذكر 
هذا  فيما  أدائها  من  الناس  نمنع  أو  نمنعها  أننا  أحد 
الشهر يتم تناول الموضوع بهذا األسلوب طبعاً ألن وراء 

هذه األكاذيب خلفيات سياسية ليس إال.
خامسا : من جملة الشحن المذهبي والطائفي يحاول 
اآلخــر  لــعــزل  مجدية  وسيلة  أنــهــا  يـــرون  ممن  البعض 
وإقصائه وجعل آخرين ممن يتحركون تحت أي دعوى 
يحدث  لقتالنا كما  يتحركون حتى  أو مذهبية  طائفية 
مذهبية  عناوين  تحت  حالياً  المناطق  من  كثير  في 
والحديث عن الصراع المذهبي والطائفي بات واضحاً 

وهذا الحادث المفبرك هو من جملة هذه األحداث .

أربعة من الشباب تعرضوا للتعذيب على يد الحوثيين 
تم  للعالج،  صنعاء  وصــلــوا  شفقة،  أو  رحــمــة  بـــدون  صــعــدة،  فــي 
ادخالهم على عجل أرقى المستشفيات، تداعى الحقوقيين، ثارت 
ثائرتهم، نادوا بعضهم للتضامن مع المعذبين وللتنديد بالحوثيين 
وجرائمهم، يتصل الحقوقيين ببعضهم مطالبين بتحديد كل واحد 
لموقفه، يحرج البعض فيندد، يزايد اآلخر فيتهجم على الحوثيين، 
يتم  فيسايرهم،  ما كان  حيادي كيف  أنه  يثبت  أن  ثالث  يحاول 
التواصل بالمنظمات، تطلب منها بينات التنديد، تصدر البيانات 
خالل دقائق، يتم الضغط على باقي المنظمات واحراجها، لماذا لم 

تصدروا البيان الى اآلن ؟ 
هل  ؟  فعاًل  للتعذيب  هــؤالء  تعرض  هــل  نفسه  أحــد  يسأل  لــم 
بهم  التي  والكدمات  الجروح  هل  ؟  الحوثيين  يد  علي  التعذيب 
الحوثيين  هل  ؟  أخــرى  مشكلة  عن  أم  ؟  فعاًل  تعذيب  عن  ناتجة 
المتهمين يعملون رسمياً مع الحوثيين ؟ أم أنهم مواطنون حوثيين 
فكراً أو يدعون ذلك لكن ال عالقة رسمية لهم بالحوثيين، اذا تجاوز 
أحد من من يعملون رسمياً مع الحوثيين وهم باآلالف دون علم 
أو رضى من القيادة هل نتهجم عليهم جميعاً ؟ هل نحمل الفكر 
الحوثي أخطاء بعض أتباعه سواء من من يعملون أو ال يعملون مع 
انصار الله ؟ أم نكشف الحقيقة ونطالبهم بمحاسبة ذلك الشخص 
أو تلك المجموعة وفي حالة امتناعهم أو تلكؤهم نصدر البيانات 
والعداوات  السياسة  تلعب  اال  ؟  الجميع  على  الحمالت  ونشن 
أو  ؟  الــحــوادث  بعض  تأجيج  فــي  دوراً  المذهبية  واالخــتــالفــات 
المفترض  األربعة  هــؤالء  هل  ؟  وتحويرها  القصص  بعض  اختالق 
لنصدقهم  معصومون  هــم  هــل  ؟  صــادقــون  للتعذيب  تعرضهم 
دون تثبت ؟ هل من الممكن أن يكون الحوثيين ضحية محاولة 
للتشويه ؟ ولماذا هذا االحتفاء بهم وادخالهم أرقى المستشفيات 
أمام  والعذاب  الويل  ويقاسون  بالمئات  الثورة  جرحى  اليس  ؟ 
بوابات المسؤولين التابعين للمشترك وغير المشترك ؟ الم تتعفن 
مصداقية  وأكثر  وأنصع  أوضح  قضيتهم  أليست  ؟  البعض  جروح 
من غيرها ؟ لماذا ال يالقون كل هذا االهتمام ؟ لماذا ال يعالجوا في 

المستشفى الذي يعالج فيه األربعة ؟
من  الكثير  ُشنت  التي  تعز  من  الــذي  الطالب  قصة  نتذكر  هل 
يتكتموا  الحوثيين  وكان  توقيفه  بسبب  الحوثيين  ضد  الحمالت 
الى  القضية  الحوثيين  أحال  المغرضين  الحاح  وعند  قضيته  على 
النيابة وظهرت الحقيقة فندم الجميع حتى أهل هذا الطالب ألنه 
وصارت  بالحوثيين  التشهير  حملة  وانعكست  حصل  ما  فضح  تم 
فضيحة لذلك الشخص، حاول الحوثيين ستره ففضحه من يدعون 
حبه والحرص عليه، وأغلبهم لهم اغراض أخرى استخدموا قضيته 

كمطية دون اعتبار لخصوصية قضيته األخالقية . 
هل نتذكر حمالت التشويه ضد الحوثيين بخصوص حصار دماج 
وجعلها هلوكست جديدة وعند نزول لجان التحقيق سواء المشكلة 
من المجلس الوطني بما فيهم االصالح أو لجان التحقيق الحقوقية 
ُفضح األمر وانكشف الغطاء وعندما صرح االستاذ / محمد مسعد 
الرداعي رئيس لجنة المجلس الوطني والدكتور / جميل عون عضو 
المؤامرة  هول  من  الجميع  بالحقيقة صعق  عندما صرحوا  اللجنة 
ُتشكك  لحمالت  االثــنــان  تعرض  ثم  الحوثيين،  على  والتحريض 
فيهما، كذلك اللجنة الحقوقية اصدرت بياناً متوازناً ظهر منه ان 
المنطقة  الى  اللجنة  أعضاء  يذهب  الم  وتحريض،  مبالغة  هناك 
الني قيل ان فيها مساعدات منع الحوثيين وصولها ليدخلوها فلم 

يجدوا اال مسلحين يتأهبون للجهاد ضد الحوثيين ؟ 
هل نتذكر حملة صالح وعلي محسن واتباعه من االصالح وقتها 
على الحوثيين أثناء الحروب واتهامهم بالكثير من الموبقات التي 
الحوثيين  تحميل  نتذكر  هل  اليمن،  في  حصولها  عقل  يتصور  ال 
مسؤولية تلك الحروب ؟ الم يعترف بعدها علي محسن بأن صالح 
الم  ؟  االوامـــر  نفذ  ضابط  مجرد  وانــه  الــحــروب  تلك  فجر  من  هو 
الجندي علي محسن  يتهم عبده  الم  ؟  لالعتذار  يستعد شخصياً 
من  الحوثيين  تبرئة  على  الطرفين  يجمع  الم  ؟  الحروب  تلك  بكل 
نتذكر  هل  ؟  األمر  وانفضح  بعضهم  اتهام  وتبادلوا  التهم  تلك  كل 
للحرب  ودفعها  حاشد  على  غرر  بان صالح  االحمر  تصريح صادق 
اليدومي  الم يذكر محمد  أسفه على ذلك ؟  على الحوثيين معلناً 
قبل ايام فقط ان سبب الحرب هو ابتزاز صالح لدول الخليج وعلى 
لقتال  االصــالح  دفع  حــاول  صالح  أن  يقل  الم  ؟  السعودية  رأسها 

الحوثيين ؟ 
أين كانت كل تلك الحقائق ولماذا أخفيت وتم تشويه الحوثيين 
لسنوات ثم االعتراف بالخطأ واالعتذار؟ اين كل تلك األقالم التي 
كتبت وتهجمت على الحوثيين اعتماداً على كذب اآللة االعالمية 
لصالح ومحسن ؟ لماذا لم تعتذر تلك األقالم من الحوثيين بسبب 
استعداده  محسن  وابـــدى  االحــمــر  صــادق  اعــتــذر  مــا كتبوا كما 

لالعتذار ؟ 
هل نتذكر قصة القوارير التي روجت في حرب 94 م ضد الحزب 
في  فبركتها  الحقاً  وظهر  ؟  الجنوب  في  األمن  وأجهزة  االشتراكي 

المطبخ االعالمي المشترك بين صالح ومحسن .
الى االخوة الحقوقيين والمنظمات الحقوقية :

التحري  فعليكم  بياناتكم،  يرد في  ما  انتم مؤتمنون على صحة 
والتحقق من المعلومات وانتقاء األلفاظ،، ففي حالة ورود شكوى 
منها حتى  التأكد  يثبت  لم  اعالمياً كدعوى  اثارتها  يمكن  معينة 
يصل رد من الجهة المتهمة أو ينزل فريق للتحقق، وعند التأكيد 
تنقلوا  ال  الفاعلة،  الجهة  واتهام  والتنديد  التضامن  اعالن  يمكن 
البيانات على طريقة ) نسخ لصق ( تكاساًل أو لمجرد تسجيل موقف 
للظهور كمحايدين، مصداقيتكم على المحك، وكثرة البيانات التي 
المظالم  تغطية  أثناء  مصداقيتكم  على  يؤثر  عكسها  الحقاً  يظهر 

الحقيقية الفعلية والتي ال تلقى غالباً مثل هذا الدعم .
الواقع  واألمــر  الــحــروب  وبحكم  معصومين،  ليسوا  الحوثيون 
النظر عن قانونية ذلك  تخضع مساحات شاسعة لسيطرتهم بغض 
الكثير  اآلن من  الى  الخاصة وهم مستهدفون  قوانينها  فللحروب 
من الجهات الرسمية واالقليمية والمحلية وحتى من القاعدة التي 
نفذت الكثير من العمليات ضدهم، وهناك الكثير من التجاوزات 
الحوثيين،  من  المجموعات  أو  األفــراد  بعض  من  تحصل  قد  التي 
لكن السؤال هو : هل تلك سياسة منهجية ؟ أم تجاوزات فردية ؟ 

وهل يتم انصاف من ثبت تعرضه للظلم أم ال ؟ 
أن هناك معركة بين االصالح والسلفيين  نحن على علم جميعاً 
الكثير  في  األخــرى  الناحية  من  والحوثيين  ناحية  من  والقاعدة 
على  والتحريضية  االعالمية  الحمالت  تلك  وأغلب  المناطق،  من 
الحوثيين تقع في اطار تلك المعركة، فعلى الحقوقيين أن ال يكونوا 
االقتداء  عليهم  مصداقيتهم،  على  حفاضاً  الصراع  ذلك  من  جزء 
في  وآلياتها  المصداقية  ذات  واإلقليمية  الدولية  بالمنضمات 
التحقق من االنتهاكات بل واأللفاظ التي تستخدمها، عليهم أن ال 

يكونوا مجرد ناقل للخبر فدورهم غير ذلك .

إذا كان السستاني قد وقف موقف المتفرج 
فــإن ذلك  الــعــراق  إلــى  األمريكيين  مــن دخــول 
إال  الــجــهــاد  بــعــدم وجـــوب  إلــى قناعته  يــعــود 
يختلف  مــا  وهــذا  المهدي  اإلمـــام  ــة  راي تحت 
معه كثير من علماء الشيعة ورموزهم سواء في 
لبنان كالعالمة  في  أو  الخميني  إيــران كاإلمام 
نصر  حسن  والسيد  الله  فضل  حسين  محمد 
الصدر  مقتدى  العراق كالسيد  في  وحتى  الله 
وغيره الذين يرون الجهاد واجباً ضد المعتدين 

اإلمام  وجــود  عدم  حال  في  حتى  المحتلين  و 
حيث  الواقع  أرض  على  نراه  ما  وهذا  المهدي 
قدموا أروع البطوالت في جهادهم لألمريكيين 
وفلسطين  ولبنان  الــعــراق  فــي  واإلسرائيليين 

وغيرها.
إذا كان  واجــبــاً  الجهاد  ــرى  ي الــزنــدانــي  ــإن  ف
إلخــراج  واجــب  فهو  فيه  مصلحة  لألمريكيين 
أمريكا  لتحتلها  أفــغــانــســتــان  مــن  الــســوفــيــت 
كما  الجهاد،  يجب  لن  حينها  عليها  وتسيطر 
الخميني والــتــي كانت  إيـــران  هــو واجــب ضــد 
كاملة  بعالقات  تتمتع  اإلسالمية  الثورة  قبل 

األمريكي  الشرطي  تدعى  وكانت  إسرائيل  مع 
اإليــرانــيــة  الـــثـــورة  قــامــت  فــلــمــا  المنطقة  فــي 
العلم  وأسقطت  الفلسطينية  القضية  وتبنت 
وحولتها  اإلسرائيلية  السفارة  من  اإلسرائيلي 
إلى سفارة للدولة الفلسطينية وأعلنت تصديها 
السفارة  وأغلقت  األمريكي  للمشروع  عموماً 
الدبلوماسيين  وطــردت  طهران  في  األمريكية 
القومية  الــدعــوات  سمعنا  حينها  األمريكيين 
لألمريكيين  اإلستراتيجي  الحليف  وقام  ضدها 
إيران وهو صدام  بعد سقوط شاه  المنطقة  في 
حسين بالحرب بالنيابة عنهم وسمعنا دعوات 

المهمة،  تلك  على  لمساندته  تــدعــو  الــجــهــاد 
كذلك ما نسمعه هذه األيام من دعوات للجهاد 
والملفت  ذلــك  أرادت  أمريكا  ألن  سوريا  ضد 
اجتماع )أمريكا وإسرائيل والقاعدة والسلفيين 
تلبية  على  والسعودية(  المسلمين  ــوان  واإلخـ
وألن  يــدعــون،  كما  الــســوري  الشعب  مطالب 
أمريكا ال تريد تلبية تلك المطالب في البحرين 
فالثورة هناك فوضى وعبث فضاًل عن أن تسمح 
وال  البحريني  الشعب  إلنقاذ  الجهاد  بدعوات 
الخامس  األمريكي  األســطــول  يتدخل  أن  بــأس 
لقمع  السعودية  والجيوش  للبحرين  المحتل 

الشعب ولو كانت ثورته سلمية ومشروعة، وكما 
يجب الجهاد ضد الشيعة عموماً فإن الحوثيين 
تصديهم  يعلنون  أنهم  خصوصاً  بالجهاد  أولــى 
للتدخالت األمريكية في اليمن وبدالً من توجيه 
فإن  اليمن  من  األمريكيين  لطرد  الجهاد  دعوة 
دعوة الجهاد تتوجه إلى أي خصوم أمريكا في 

المنطقة عموماً واليمن على وجه الخصوص،
ومن هنا ندرك أنه إذا كان السستاني يشترط 
اإلمــام  رايـــة  تحت  يــكــون  أن  الجهاد  لــوجــوب 
يشترط  الزنداني  فإن   - وهو مخطئ   - المهدي 

للجهاد أن يكون تحت راية أمريكا

الــمــســئــولــيــن   يــمــنــيــة، ان  كــشــفــت مـــصـــادر 
وشعبه   اليمن  تجاه  اليوم   يمارسون  االمريكان 
في  استخدامها  فوبيا على طريقة  ايران  سياسة 
وعسكري  امني  لتمرير مخطط  الخليج،  منطقة 
الهيمنة   تحقيق  ــه   خــالل مــن  امــريــكــا  تسعى 
في  والعسكرية  االمنية  االجهزة  على  الشاملة 
السنوات  خــالل  تدريجي   بشكل  بــداء  اليمن  
والتنسيق  المعلومات  تبادل  بذريعة  الماضية 
اعـــادة هيكلة  عــنــوان   ينفذ تحت  الــيــوم  وهــو 
جميع  تسخير  ــى  الـ ــوال  وصــ الــيــمــنــي  الــجــيــش 

المشروع  لتنفيذ   ، والعسكرية  االمنية  االجهزة 
عسكرية  قاعدة  الى  اليمن  تحويل  وهو  االكبر 
واستخباراتية اميركية لتنفيذ مشاريعها االمنية 
السرية إلخضاع جنوب الجزيرة العربية واخضاع 
منطقة  الــى  وسواحلها  االقليمية  اليمن  مياه 
ويخضع  يومي  بشكل  بها  تتحكم  اميركية  نفوذ 

لسيطرة امنية وعسكرية كاملة .
في مسعى الى تحويل منطقة جنوب الجزيرة 
ــى نــفــوذهــا الـــواســـع في  ــة الـ ــاإلضــاف الــعــربــيــة ب
االستراتيجي  العمق  بمثابة  لتكون  السعودية، 

للوجود االميركي في منطقة الخليج.
في  الــســعــوديــة  “الــشــرق”  ونــشــرت صحيفة 
تفاصيل  من  هاما  جــزءا  الماضية  القليلة  األيــام 
تم  اليمن  فــي  المتحدة  للواليات  أمنية  خطة 
المركزية  االستخبارات  وكالة  قبل  من  إعدادها 
األمريكية وجهات أمنية وعسكرية داخل البيت 
مكافحة  قـــوات  دمــج  بــوجــوب  تقضي  األبــيــض 
والــقــوات  المركزي  األمــن  تتبع  التي  ــاب  اإلرهـ
نجل  الجمهوري  الحرس  لقائد  التابعة  الخاصة 
واحــد  كيان  فــي  صالح  علي  المخلوع  الرئيس 

وتحت قيادة واحدة تكون هذه القوة بحسب ما 
تضمنته هذه الخطة األمريكية الذراع التنفيذي 
لتنفيذ عمليات نوعية ضد ما يسمى “القاعدة” 
ــذراع األيــمــن لــالســتــخــبــارات األمــريــكــيــة في  ــ ال
العربية  الــجــزيــرة  وجــنــوب  اإلســالمــيــة  ــبــالد  ال
األمريكية  الخطة  هذه  أن  هنا  بالذكر  .الجدير 
اليمن جــاءت  فــي  الــرامــيــة لشن حــرب واســعــة 
متزامنة مع تحركات السفارة األمريكية الساعية 
أكد  الجيش  هيكلة  إلعادة  المرحلة  هذه  خالل 
“رويــتــرز”:  لوكالة  سابق  وقــت  في  فايرستاين 

الرئيس  أبناء  تعاون  على  للغاية  راضــون  “نحن 
صالح في الحرب ضد اإلرهاب كما نحن راضون 
على علي محسن” وأشار أيضا “أن أمريكا تعتبر 
شريكاً كاماًل مع قيادات اليمن في إعادة تنظيم 
ستعمل  واشــنــطــن  “أن  على  مــؤكــدا  الــجــيــش” 
اليمني  للجيش  العسكرية  العقيدة  تغيير  على 
وستجعل كل اليمن يعمل ضد اإلرهــاب” وقال 
“بان الجيش اليمني سيعمل لحساب أمريكا في 

البحر األحمر والمحيط الهندي”.

العشائري  للزعيم  التابعة  سهيل  لقناة  حديثة  في 

نظام  في  السابق  المخابرات  ضابط  زعم  االحمر  /حميد 

/عبدالله  األصولي  اإلصــالح  لحزب  الحالي  والرئيس  صالح 

ولم  صالح  صنيعة  الله(هم  انصار  )يقصد  الحوثيين  ان  اليدومي 

يقدم لتعزيز زعمه ذلك غير خواطر مثقلة بالعنصرية ، وانا هنا انقل 

لتاسيس  الرئيس  السبب  عن  االصــالح  حــزب  مؤسس  شهادة  لكم 

التجمع اليمني لالصالح 

ففي مذكرات الشيخ عبدالله –الطبعة االولى –صفحة248 تحدث 

عن سبب تاسيس حزب االصالح بما نصه "وطلب الرئيس منا بالذات 

مجموعة االتجاه االسالمي وانا معهم ان نكون حزبا في الوقت الذي 

كنا ال نزال في المؤتمر قال لنا )يقصد الرئيس صالح(كونوا حزبا يكون 

ولن  واحــدة  كتلة  وسنكون  نفترق  لن  واياكم  ونحن  للمؤتمر  رديفا 

)أي  قال  انه  الى  اضافة  المؤتمر  مثلما  وسندعمكم  عليكم  نختلف 

صالح(ان االتفاقية بيني وبين الحزب االشتراكي وهم يمثلون الحزب 

االشتراكي والدولة التي كانت في الجنوب وانا امثل المؤتمر الشعبي 

وفي  منها  اتململ  استطيع  ال  اتفاقيات  وبيننا  الشمال  في  والدولة 

ظل وجودكم كتنظيم قوي سوف ننسق معكم بحيث تتبنون مواقف 

الحزب  مع  عليها  اتفقنا  التي  االمــور  او  النقاط  بعض  ضد  معارضة 

االشتراكي وهي غير صائبة ونعرقل تنفيذها وعلى هذا االساس انشانا 

التجمع اليمني الصالح "انتهى كالم الشيخ 

الشيخ نص  فكالم  بيان  لمزيد  بحاجة  اعتقدني  ال  ياكرام  يا سادة 

صريح في سبب تاسيس االصالح "وعلى هذا االساس انشانا التجمع 

حزب  ورئيس  مؤسس  وانما  رجــل  أي  ليس  "وهــو  لالصالح  اليمني 

االصــالح  ان  الثبات  هــذا  من  الكثر  بحاجة  انــي  اعتقد  وال  االصــالح 

صنيعة صالح فاالعتراف –كما يقال –سيد االدلة 

ومن كالم الشيخ نستنتج االتي:

-االصالح تاسس بفرمان من الرئيس صالح

-االصالح تاسس ليكون "استبن "للمؤتمر الشعبي 

-االصالح دورة اعاقة وتخريب اتفاقية الوحدة 

االصالح  يسمي  نفسه كان  هذا  اليدومي  بيت  الشعر  من  ازيدكم 

"حزب الرئيس وقت الشدائد"

لكن كما جاء في الحكمة الماثورة اذا لم تستحي فاصنع ما شئت ..

إلى أين انسحبت القاعدة؟!

أنصار الله ينفون إشاعة تعذيب األشخاص الذين تناقلت وسائل اإلعالم أخبار تعذيبهم

أين موقع اليمن  في المشروع األمريكي اإلسرائيلي؟

فضل أبو طالب

سياسة الجهاد بين "السيستاني والزنداني"

أيهما صنيعة صالح أنصار الله أم اإلصالح؟

شهادة الشيخ عبد الله األحمر!

المنظمات الحقوقية والتعذيب في صعدة
علي البخيتي        

محمد فايع

عبدالملك العجري

التوعية الثورية /متابعات
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إعالم اإلصالحصنعاء وصعدة وذمار

وزارة الداخلية

اللقاء الرمضاني

المقطري

حقه  على  والحصول  والرقي  التقدم 
في العيش بعزة وكرامة

الهروب  إن   " الــى  البيان  واشـــار     
من الفشل والتردي الظاهر في جميع 
الجوانب االقتصادية واألمنية وغيرها، 
ــتـــالق األزمــــــات واصــطــنــاع  عــبــر اخـ
واستهداف  وهميين  وخصوم  أعــداء 
ثورية،  ومكونات  وطنية  شخصيات 
التي  القائمة  المعالجات  فشل  يؤكد 
استمدت شرعيتها من مبادرة جاءت 
من الخارج لتلتف على إرادة الشعب 
وتئد طموحاته وتطلعاته، وأكد البيان 
المد  اســتــمــرار  إلــى  الحاجة   " عــلــى   
ليخرج  السلمي  والــنــضــال  الــثــوري 
فيها  أوقــعــه  التي  محنته  مــن  وطننا 
األحــرار  تضحيات  مع  البعض  تعاطي 
ــاء بــأنــانــيــة وانــتــهــازيــة، غير  ــشــرف وال
وقضايا  وطنهم  أبناء  بهموم  عابئين 

أمتهم المصيرية "
يعي  بــات  الشعب   " ان  الــى  منوها 
أن  ما هي حقوقه وكيف يجب  تماماً 
عنها  ويــدافــع  الحقوق  لهذه  ينتصر 
ليؤكدوا  خروجهم   ان  االــى  مشيرا   "
ثورتهم  فــي  المضي  فــي  حقهم  على 
الشهداًء  لدماًء  وفاًء  ،و  النهاية  حتى 
ومعاناة الجرحى ونصرة للمستضعفين 
الشعب  ينعم  وحــتــى  والــمــحــرومــيــن 
الوطن  رايــة  وترتفع  والــعــدل  بالخير 
ــادة كــامــلــة غير  خــفــاقــة فــي ظــل ســي
منقوصة " وحذر البيان  "كل العابثين 
التي  العاقبة  ســوء  مــن  والــفــاســديــن 

ستنالهم مهما طالت األيام" ....

ففي  نوعه  مــن  االول  هــو  التزوير  هــذا 
ــام الــســابــقــة قـــام حـــزب االصـــالح  ــ االيـ
وشباب  المشترك  باسم  بيان  بــإصــدار 

الثورة دون علم وموافقة هذه القوى.

يعارضه بالرأي ، يسعى المؤتمر بدوره 
بداخل  له  اوراق  على  المحافظة  إلى 
الـــوزارة تؤمنه شــر بــوائــق االصـــالح ، 
التي  فـــالـــوازرة  ضيقا  اكــثــر  وبشكل 
ضلت تحت سيطرة صالح لن يسمح 
مملكته  إلــى  بأخذها  محسن  لعلي 
في شمال العاصمة او ان تكون باحة 
خلفية النجال االحمر الذين يفرضون 

سيطرتهم على مناطق  جوار الوزارة.
اوضح  الداخلية   وزارة  في  مصدر 
مــواجــهــات  أن   ــة   ــوري ــث ال للتوعية 
الثامنة  الساعة  عند  بدأت  الثالثاء  
بنتها  متارس  اكتشاف  بعد  صباحا 
مبنى  فــي  االولـــى  الفرقة  مــن  قـــوات 
بمئة جندي   عــددهــا  قــدر  ــوزارة   ــ الـ
ــهــا عــلــى دفـــعـــات  بعد  جـــرى ادخــال

احداث االحد الماضي.  
من  تعزيزات  ان  المصدر  واضــاف 
قـــوات االمـــن الــمــركــزي وصــلــت إلى 
ازدادت  التي  االشتباكات  منطقة 
صباحا  التاسعة  الساعة  عند  حدتها 
قــوات  مــن  تــعــزيــزات  مــع  واشتبكت 
لدعم  وصلت  مــدرع  االولـــى  الفرقة 
الـــمـــوقـــف الـــعـــســـكـــري لــعــنــاصــرهــا  

المتواجدين بداخل مبنى الوزارة .

اشتباكات الثالثاء نتج عنها سقوط 
والــجــرحــى ووقــوع  القتلى  مــن  عــدد 
ــى  االول الفرقة  جــنــود  مــن  الــعــشــرات 
ــرى بــيــد جــنــود الــنــجــدة  ــدرع اســ مــ
بحسب ما بتته العديد من محطات 
التلفزة المحلية، التي اشارت إلى ان 
مواقف  اتخاذ  بصدد  هــادي  الرئيس 
بإقالة  قــرارات  ينتج عنها صــدور  قد 
قحطان  الــقــادر  عبد  الداخلية  وزيــر 
ــورطــوا فــي احــداث  ــن ممن ت واخــري

الداخلية .
الــنــجــدة سيطرت  ــــوات  ق ــت  وكــان
مــبــنــى وزارة  الــمــاضــي عــلــى  ــد  االحــ
على  احتجاج  اعنف  فــي  الداخلية 
رفض وزير الداخلية  صرف العالوات 
النجدة  ــوات  قـ ــراد   ــ ألف المستحقة 
سلسلة  تنفيذ  ،بــعــد  م   2005 مــنــذ 
الوزير  تجاهلها  سلمية   احتجاجات 

قحطان.

مثل خطوط الطاقة الكهربائية ، وتفجير 
من  ذلــك  باعتبار  والــغــاز  النفط  انابيب 
نتيجة   هو  يجري  ما  وأن   ، األمــة  أمــالك 
للمكايدات السياسية التي اضرت بالبلد 
وبجميع المواطنين ، وشدد العلماء على 
وجوب التوحد ورفع المظلوميات وحفظ 
أسس  على  مصادرتها  وعــدم  الحقوق، 
وعدم  مذهبية،  او  أوحزبية،  مناطقية 
السماح بتكرار اشعال أي حروب داخلية 
التي  العبثية  الحروب  تلك  مثل  أخــرى 
تحت  وجنوبه  الوطن  شمال  في  وقعت 

أي مبرر .
للخارج  االرتــهــان  حرمة  إلــى  منبهين 

وزيــادة  إمـــالءات،  من  عليه  يترتب  ومــا 
في معاناة الشعوب اقتصاديا واجتماعيا 
وسياسيا وما ينتج عنه من مسخ للثقافة 
في  للنعرات  وإثــارة  اإلسالمية  والهوية 

أوساط المجتمع، 
اإلعــالم  خطر  مــن  العلماء  حــذر  كما 
الطائفية  والنعرات  الفتن  إلثارة  الموجه 
والمذهبية بقصد اشعال الحرب األهلية 
التي يخطط لها األعداء  وفي مقدمتهم 
الوطن  تمزيق  بهدف  الصهيوني  العدو 
ليسهل  المجاالت  جميع  فــي  وإنهاكه 
المناهج  تنقية  ،داعــيــن  عليه  السيطرة 
االعالمية  والمنابر  والتربوية  التعليمية 
تبث  الــتــي  والــقــضــايــا  العناصر  مــن كــل 

الكراهية الدينية والمذهبية .
من  اليمنيين  بحرمان  يتصل  وفيما 
البيت  ــارة  زيـ فــي  الهيا  الكفول  حقهم 
يجوز  وال  يحق  ال  انــه  وتعظيمه  الــحــرام 
هذه  منع  جهة  أو  سلطة  أو  دولـــة  ألي 
مثل  وأن   ، مسمى  أي  تحت  العبادات 
وسنة  الــلــه  لــكــتــاب  مخالفة  يــعــد  ذلـــك 
االســالم  اركــان  من  لركن  وهدما  رسوله 
ــن مــضــايــقــة  ــطــات مـ ــســل ،مـــحـــذريـــن ال
فريضة   أداء  مــن  منعهم  أو  المسلمين 

الحج ونسك العمرة .
من  يحدث  ما  المجتمعون  جرم  كما 
بــورمــا  فــي  للمسلمين  جماعية  ــادة  ــ إب
يــحــدث هناك  الــدولــي عما  والــســكــوت 
االنسانية  للحقوق  صـــارخ  انتهاك  مــن 

والحريات الفكرية والدينية .
ــمــاء الــمــجــتــمــعــون ،  ــعــل ــذا واقــــر ال هــ
مقررات  لمتابعة  أعلى  مجلس  تشكيل 
لجنة  وتشكيل  العام   اللقاء  وتوصيات 
وتوصيات  قـــرارات  لمتابعة  تحضيرية 
الجاد  والعمل   ، اللقاء  هــذا  في  العلماء 

البيان  تضمنه  بما  المجتمع  توعية  على 
الختامي كل من موقعه بما يحقق تأدية 
العلماء،  عــاتــق  عــلــى  الملقى  ــواجــب  ال
العربية  االمــة  علماء  الحاضرون  ويدعو 
ونــدوات  لــقــاءات  عقد  الــى  واالسالمية 
الطائفية  الــفــتــنــة  بــمــخــاطــر  للتعريف 
األمريكية  المؤأمرة  وفضح  والمذهبية 

التي تقف وراءها
عبدالملك  السيد  كلمة  اعتبروا  كما 
بدر الدين الحوثي وثيقة هامة من وثائق 

اللقاء الرمضاني العام لعلماء اليمن .

السكوت  استطع  لم  األممور وصلت حد 
ــن حــمــلــة االنـــتـــهـــاكـــات الــتــشــهــيــريــة  عـ
والتكفيرية المنظمة التي تمارس ضدي.

ــهــا فــوجــئــت بــمــنــشــور في  مــضــيــفــة إن
قذف  وفيه  السالمي  رداد  من  صفحتها 
وقالت  وكرامتها  بأخالقها  وطعن  صريح 
لكنها  مــشــاركــتــه  ــحــذف  ب ــامــت  ق ــهــا  أن
بوست  بعمل  أخرى  مرة  بقيامه  فوجئت 
وسمعتها  بعرضها  يقدح  بكالم  بصورتها 
المجموعات  بتوزيعه في  وقام  واخالقها 
المنشور  هذا  النت  مواقع  تناقلت  وقد 
الذي يتهمها باالنحراف وبيع جسدها بما 
فيه من انتقاص الكرامة لم يعد يقبلها إي 

أنسان.
الدفاع والتضامن  السالمي شعر برهبة 
المدافعين  خذالن  ظل  في  المقطري  مع 
عنه  فاخذ في التودد هنا وهناك  بينما 
اكدت المقطري تقدمها إلى النائب العام 
بشكوى  وعزمها رفع دعوى قضائية ضد 
السالمي حتى يكون عبرة لكل من يشهر 

باآلخر وينتقص من المرأة.

شكراً هادي !
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طرح السؤال صعب واإلجابة عليه أصعب !
الثورة الشعبية السلمية ألول مرة في التاريخ 
المحكومة  المدن  في  المجتمع  قــاع  من  أتــت 
بــالــقــبــائــل والــعــســكــر ومـــن الــفــئــات والــشــرائــح 
ومــعــانــاة وتهميشا وبــؤســا بــل من  األكــثــر فــقــراً 
القبائل نفسها التي ملت حياة الحروب والفتن 
النظام وزعماؤهم ومن  التي تاجر بها  والثارات 
وثقافية  واقــتــصــاديــة  اجتماعية  وأوجـــاع  االم 

وإنسانية .
وعصور  العشائر  مضارب  من  األتية  فالسلطة 
الوطنية  الكرامة  على  تطاولت  التاريخ  قبل  ما 
فــمــزقــت الـــوحـــدة الــوطــنــيــة فــمــزقــت الــوحــدة 
بالحرب ودمرت الوحدة الوطنية وأعتدت على 
كأفراد  اليمني  اإلنسان  في  اإلنسانية  الكرامة 

وجماعات.
ــل من  ــ عــمــمــت الــفــقــر حـــد الــمــجــاعــة واألكـ
الزبالة فأكثر من 40%يعيشون تحت خط الفقر 
مليون  عامل  كله  شعب  في  عاطل  ماليين  و6 
مليون  وأكثر من  الجامعات  منهم من خريجي 
الــواقــع  حسب  جــوعــا  بالموت  مــهــددون  طفل 

والمنظمات الدولية .
و  ومــراع  تراب  حفنة  مجرد  الوطني  فالتراب 
حسين  بن  الله  عبد  الشيخ  حسب  محتطبات 
الى  الــوطــنــي  اليمني  الجيش  حــولــت  االحــمــر 
جيش قبيلة وأسرة وأخضعت الجنوب الستعمار 
والبالدة  والفيد  القسوة  وشديد  بشع  داخلي 
والقانون  النظام  بدولة  اليمانيين  حلم  الغت 
والسيادة  الوطنية  معاني  على  التراب  وأهالت 
بــشــعــارات  عنها  واســتــعــاضــت   ، ــقــالل  واالســت

الديمقراطية بالغت الزيف واالفتراء .
"مجدها  لألمية  وانــحــازت  التعليم  مسخت 

األثيل"
يكون  أن  إلى  األمــور  ،لتصل  ونسبها  وحسبها 
األب واألم متعلمين واالبن والبنت أميين 

خصوصا في الجنوب .
ونشرت  عسكرية  ثكنات  إلــى  المدن  حولت 
الفتن والحروب في كل مكان تاجرت باإلرهاب 
 ، األكبر  العنوان  اليمن  من  تجعل  أن  وحاولت 
األكبر  الحليف  مزدوجين  بين  الزعيم  ليصبح 
رجل  هــو  ،بينما  اإلرهـــاب  محاربة  فــي  ألمريكا 
يقاتل  أنه  الوحيدة  ، ولعل ميزته  اإلرهاب األول 
استخدم  وقد  واحد،  آن  في  به  وُيقتل  اإلرهاب 
هذا النهج في صعدة ،ودوخ خصومه السياسيين 

به وابتز به دول الجوار .
البلد  ثـــروات  ونهبت  التنمية  تعطلت  لقد 
،وجري تخصيص القطاع العام والمخطط ليصبح 
وعرفت  والنافذين  والمحاسيب   األســـرة  بيد 
البالد أوبئة غير مسبوقة ، وعادت اليها امراض 
منقرضة وعم الفساد بكل معانية حتى الدعارة 

وتجارة بيع األطفال واالسترقاق .
هناك عوامل خارجية عديدة في فقدان دول 
الجوار وأروبا وأمريكا بمستويات مختلفة ثقتها 
بلدان  وبــعــض  أمريكا  اعتبرته  الـــذي  بالنظام 
الناشئة  الديمقراطيات  عنوان  أعوام  قبل  أوربا 
الكبرى  الــ8  الــدول  لقاءات  يحضر  صالح  وكان 
زمن  في  فأصبح  الناشئة  الديمقراطيات  كزعيم 
جد قصير راعياً لإلرهاب وقاتاًل لشعبة ، وعدواً 
للحرية والديمقراطية ، وخطراً على جواره وعلى 

األمن والسالم الدوليين .
جذور األزمة ماتزال مشتعلة رغم تنحي صالح 
وقيام  حديداٌ  رئيسا  هــادي  وانتخاب  الشكلي 
مــايــزال  القديم  النظام  ولــكــن  الــوفــاق  حكومة 
استبداده(  بفساده  )أي  وقضيضه  بقضه  حاضراُ 
خرج  مــا  كــل  فــي  حقيقي  تغيير  أي  يجر  فلم 

الشعب ضده .
الخارجة  للنظام  الحليفة  القوى  وأستطاعت 
حمايتها  في  حبا  الــثــورة  تخنق  أن  عسيبة  من 
"ومن الحب ما قتل" متحالفة مع أحزاب اللقاء 
المشترك في سياق صياغة النظام نفسة بصورة 
تضمن مصالح األطراف المعنية العسكر القبائل 
واألحزاب العتيدة أو باألحرى قيادة التي ربطت 

مصيرها بالقبيلة واإلسالم السياسي .
الجيش المنقسم والقبيلة المتخاصمة ال تريد 
ال  نفسها  مع  التقاتل  رغــم  وهــي  ابــتــداًء  للثورة 
وديمقراطية  سلمية  ثورة  كانتصار  شيئاً  تخشى 
الطيف  الــوان  فيها كل  ويشارك  شباب  يقودها 
األســاس  تلغى  الــثــورة  هــذه  فمثل  المجتمعي 
وقيمتها  ونهجها  القبيلة  وجود  عليه  قام  الذي 
وتقاليدها من قوى زندة عاش في الدنيا متهني"
الحكم  ليس  للسيف  الحكم  يعرفك"  "ادكمه 

للقلم .
كقول المتنبي :

تجيده  الذي  الوحيد  األسلوب  والقهر  الغلبة 
نفسها  وعــلــى  األخـــر  مــع  الــتــاريــخ  عبر  القبيلة 

واحياناٌ على بكر أخينا اذا لم نجد إال أخانا.
بفشل  توحي  قد  العجلة  أو  الكسولة  والقراءة 
الثورة ، كما القراءة الكسولة أو العجلة قد توحي 
قد  الماضي  بعيون  الــقــراءة  كما  الــثــورة  بفشل 
وإنما  ثــورة  ليس  اليمن  في  يجري  ما  بأن  توهم 

صراع قبلي يستهدف بائسا "بناء دولة"
أن ثورات  كما يقول االستاذ هيكل والحقيقة 
الربيع العربي ال يمكن تحليلها بأدوات المناهج 
القديمة فهي مختلفة عن تجارب الحروب ضد 
االستعمار وحركات التحرير الوطني او االنقالب 
العسكري انها بحق تحوالت داخلية عميقة ضد 
امريكا  ثورا  مصطلح  حسب  الداخلي  االستعمار 

والالتينية .
اليمن  فــي  مــوجــود  المسلح  القبلي  الــصــراع 
اليمن  في  ولكن  ايضا  العربية  الثورات  وبعض 
األكثر قدرة في التدمير واإلنتشار في كثير من 
داخل  وأحيانا  حجة،   ، نهم   ، أرحــب  المناطق: 
تعز   ، عــدن   ، ســاحــات صنعاء  فــي  الــمــدن كما 
الجاهلية  بإرث  المدججة  والقبيلة  ،والمنصورة 
اليمن  في  تستطيع  ال  والسالح  واألمية  األولــى 
تدويخ  بــدون  والهيمنة  الفتن  فــي  االســتــمــرار 
الشعب بالفتن والثارات والحروب وهي تحاول 
جاهدة عسكرة الثورة وجرها الى مربعها وطريق 
وجوارها  القبلي  صنعاء  محيط  حكمها  أسلوب 

حريص على تلجيم الثورة ووأدها .
"المهمش  المجتمع  اعماق  من  اآلتية  الثورة 

والمغلي"
ومن آالم قاسية ومن انتهاكات يومية للكرامة 

وحروب مستدامة ومن
هذه  وقانون  نظام  دولة  بناء  في  ضريع  فشل 
الفرنسية  فــالــثــورة  تفشل  ان  يمكن  ال  ــثــورة  ال
او كامنة  مشتعلة  تظل  الكبرى  العصر  وثــورات 

وقابلة لالشتعال .
تكررت  قد  المشروطية  اإليرانية 1906  فالثورة 
العالمية  واالنتفاضة  المنتظر  المهدي  تزال  وال 
الــخــبــز فــي مصر  1905 فــي روســيــا وانــتــفــاضــة 
اليوم  حتى  واعـــدة  الالتينية  أمريكا  ــورات  وثـ
الربيع  ثـــورة  ــت  ات قــد  بــل  فيها  ــب  ري وأتــيــة ال 
العربي مختلفة نوعيا عن اإلنقالبات العسكرية 
اليمنية  والمتوكلية  والعراف  وسوريا  مصر  في 
وعن ثورات حركات التحرر الوطني في الجزائر 
سلمية  شعبية  ثورة  فهي  والديمقراطية  واليمن 
موجهة ضد نظام االستعمار الداخلي فهي نابذة 
للعنف أو القوة في ميادينها أو سلب استقاللية 

وهذا ما يحدث في اليمن .
الى  ينتمى  نظامها  ان  اليمنية  الثورة  مأساة 
من  ــون  اآلت القبائل  فشيوخ   ، ــى  األول الجاهلية 
على  أزالمــهــم  يستحوذ  التاريخ  قبل  ما  عصور 
الجيش واألمن والثروات الوطنية ، بينما شعبها 
ويمتلك  العصر  ــى  إل ينتمى  وحــي  شــاب  فتى 
معها  ويتفاعل  الحداثة  لتيارت  رائعة  استجابة 
قبائلي  همجي  حكم  بــجــدار  فيصطدم  فيص 
اللقاء  احزاب  وتقف  والعصبية  التخلف  شديد 
المشترك في منطقة أعراف غالبا وأحيانا تقترب 
من مواقع السلطة العسكرية األتية من مضارب 
القبيلة والعشيرة فالتدخل واالمتزاج بين قيادات 
 ، اإلصالح  وباألخص  والمعارضة  السلطة  احزاب 
يصل حد االمتزاج يقينا بأن القوى الشابة األتية 
في  بما  المدني  والمجتمع  الجامعات  قلب  من 
والــمــرأة  والصحافة  ــزاب  واألحــ النقابات  ــك  ذل
في  والمثقفون  اإلنسان  عن حقوق  والمدافعون 

تونس  في  العامة  الميادين  إلى  النازلين  طليعة 
أن  وصحيح  والبحرين  واليمن  وليبيا  ومــصــر 
القوى القبلية والعسكرية والتقليدية والمنظمة 
الواقع في منطقة األعراف هي قطف ثمار الثورة 
الشعبية السلمية ، ولكن ذلك ليس آخر الدنيا .

فاألهم أن الثورة الشعبية السلمية قد قدمت 
العنف  على  الطريق  قطع  الــى  يؤشر  أنموذجا 
أمــام  الــبــاب  ويفتح   ، والغلبة  بالقهر  والحكم 
ويظل  االنتخابات  الى صناديق  احتكام حقيقي 
الجديدة  الشرعية  أساس  هو  المدني  االحتجاج 

بدال من العسكر واالنتخابات الزائفة .
في  السلمية  الشعبية  الثورة  استطاعت  لقد 
في  الحكم.  معادلة  تغير  ــى  ال اإلشـــارة  اليمن 
للشمال  تركي  بوجود  اليمن  حكمت  الماضي 
الجنوب  في  بريطاني  واستعمار   )1918-1849(
الضباط  استولى  الشمال  وفي     )1976-1839(
عسكري  بانقالب  البشائر  قصر  على  األحـــرار 
الثورة.  بابتالع  طويال  تعمر  لم  ثــورة  الى  تحول 
الصائبة  اإلجابة  السلمية كانت  الشعبية  الثورة 
على عسكرة الحياة ، وتجريف كل شيء ابتداء 
بالقيم  وانتهاء   ، الحدود  ،وبيع  الوطنية  بالثروة 
الى  اليمن  تحويل  ،واألخــطــر  والوعي  واالخــالق 

مقبرة للنفايات النووية ومتسول دولي .
تسقط  اال  نفسة  على  المنقسم  الحكم  حرص 
السلطة بيد الشعب الثائر ، فتقاسموا الميادين 
ومؤسسات  ــوزارات  ال بعد  ما  ،وفــي  والساحات 
المعنية  األطــراف  الجوار  دول  وأيــدت  الدولة 
والقيراط  بالسنتي  الحكم  تقتسم  التي  اليمنية 
دول  لمبادرة  داعما  الدولي  المجتمع  ،ووقــف 
التي استطاعت منع االنفجار بين قوى  الخليج 
االقتسام والفيد ، كما لن يستطيع الجميع قتل 
المتعطش  للحرية  التواق  اليمني  الشعب  إرادة 
ــة  ودول متساوية  بمواطنة  المطالب  لــلــعــدل، 

مدنية ديمقراطية .

عبدالباري طاهر

 طرح السؤال فما بالنا باإلجابة عليه! هل فشلت الثورة اليمنية ؟
ً
 في النفس كثيرا

ّ
يحز



إيران تتجسس على قادة المشترك.
إيران تتجسس على تكنولوجيا القمامة وعلى زبالتنا الوطنية الجرثومية.

إيران تتجسس على بالليعنا المضادة للضربات النووية.
إيران تتجسس على قواعدنا العسكرية.. على "القاعدة" وعلى "الراهدة"

إيران تتجسس على مصانعنا "مصنع الشّمة"، ومصنع "الُبرُدقان".
مدّخنين،  "مخّزنين،  القات  مجالس  في  ونحن  علينا  تتجسس  ــران  إي

مدّوخين، مطّنين".
إيران تتجسس على علمائنا الربانيين وعلى مشايخنا العلمانيين.

إيران تتجسس على مناضلي سبتمبر وأكتوبر وعلى مناضلي نوفمبر وديسمبر.
إيران تتجسس على نوابنا وعلى ديمقراطيتنا التي ال مثيل لها في الزمان.

إيران تتجسس على جامعاتنا وعلى عقولنا المغامرة وعجولنا المهاجرة.
ايران تتجسس على أسلحة الدمار وعلى مدننا وقرانا المدمرة.

إيران تتجسس على كهرباء بالدنا مستغلة انقطاع التيار الكهربائي ووفرة الظالم.
فقرنا وتخلفنا  ونزاعاتنا، وعلى  إيران تتجسس على مقابرنا وعلى ضحايا حروبنا 

وهي تتجسس على جوعنا وعلى مجاعات شعبنا.
الحاكم وهو يقبض بقوة  التي كانت باألمس تتجسس على حزبنا  إيران 

على الحكم.
تتجسس اليوم على المشترك وهو يمسك بتالبيب السلطة.

تم  وأحزابنا،  لثورتنا  والعدوة  ودولتنا،  وشعبنا  لوطننا  العدوة  الفارسية  إيــران 
ضبطها وهي متلبسة بالتجسس على قادة أحزاب المشترك.
كان القادة الذين ضاقوا بالنقد يصرخون بغضب قائلين :

ــورة.. نحن  ــثـ ــمــعــارضــة.. نــحــن الـ ــاب.. نــحــن ال ــشــب نــحــن الــعــجــائــز.. نــحــن ال
الديمقراطية.. نحن فوق النقد.

وكل من يواجه النقد لنا أو ألحزابنا فهو إما أمن قومي أو أمن مركزي.

اليمنيات  العالم من جالدة  فيه  يدهش  الذي  الوقت  في 
وصبرهن على المعاناة االنسانية واالقتصادية، تدوس االقدام 
اليمنيات،  النساء  رسمتها  التي  الصور  اجمل  على  الحافية 
وفي الوقت الذي يحتفي العالم بكسر اليمينات للطوق الذي 
يقابل  واالقـــدام،  الشجاعة  في  مثال  ليضربن  عليهن،  فرض 
جموحهن وشوقهن للحرية، بكثير من الحمالت المضادة، في 
اللحظات التي يتسمر فيه العالم وهي يرى عالم النساء غير 
المرئي يمزق الستائر البالية، تكشر ثقافة العنف عن انيابها، 
ان  يتوقعون  ال  ممن  ومقبول،  متوقع  ــه  ذات بحد  االستياء 
تقوم المخلوقة االضعف بكسر الثقافة االعنف، لكن العنف 
السياسية  التقليدية  الثقافة  يكسرن  وهن  به  يواجهن  الذي 
والفكرية، بكل نعومة، يؤكد ان المجتمع اليمني قاس وعنيف 
استثناء،  دون  اليمنيات  النساء  كــل  قــذت  لقد  ودمـــوي، 
خالل اقل من عامين، قذفن من الجميع، دون مفاضلة، من 
رجاالت النظام ورجاالت الثورة، من الشباب ومن الشيوخ، 
قذفت السافرات والمحجبات، االشتراكيات واالصالحيات، 
المستقالت والمؤدلجات، قذفن في اعرضهن، سواء كن في 
بيوتهن، او وهن خارج حدود الجغرافية لليمن، فقط لمجرد 
ان تلك تعلن موقف مختلف لهذه الفئة، او ان هذه ضد ما 
يروج ذلك التيار، سواء كن مخطئات او مصيبات في آرائهن 
صاحبات  او كن  سياسيات،  مراهقات  سواء كن  السياسية، 
انفصاليات، سواء  او  ناضج، سواء كن حوثيات  فكر سياسي 
كن نظاميات او ثوريات، في كل االحوال والحاالت هن نساء 
الحلقة  بانهن  التعامل معهن  العيب، ويتم  وينظر لهن نظرة 
وتخاض  والعرض،  الشرف  بسالح  اال  يحارب  وال  االضعف، 
البحتة،  المادية  النظرة  انها  والوقار،  العفة  حروب  ضدهن 
اليمنيات  تحاول  التي  العورة،  نظرة  والحرام،  الجسد،  نظرة 
التحرر منها، يحاولن ان يوصلن صوتهن، وال تتم مواجهة ما 
بل  بالحجة  والحجة  بالفكر  الفكر  يواجه  فال  بالكلمة،  يقلنه 
تواجه كل افعالهن وكالمهن بالشتم واالساءة والتطاول على 

انه  االعراض. هل هي ظاهرة جديدة في مجتمع محافظ ام 
اعالن لظاهرة قديمة، كانت تتحرج من اعالن عن نفسها!

هي  يفهمها،  لم  مجتمع  على  عار  الفاضلة  اليمينة  السيدة 
عيب، وما تقوله عيب، تتحدى اليمنيات ان توجه تهمة ليمنية 
من  كل  السياسي،  الخالف  لمجرد  واخالقها  دينها  تنتهك  ال 
حملة  وانضجها،  الفئات  أشــرف  من  هن  التهم  اليهن  وجهت 
وتأليب  العام،  الــراي  واربــاك  اليمنيات  صورة  لتشوية  منظمة 
حملة  وثقافيا،  سياسيا  المتمردة  الفئة  ضد  ضدهن،  الجميع 
شرسة تلقائية وبرية، ضد ظاهرة اليمنيات القويات، لتلقن كل 
اليمنيات درسا في االخالق، قبل االقدام على اي خطوة جرئية، 
ليفكر الجيل الجديد الف مرة قبل هتك الستار السياسي، وفتح 
وحقوقية،  ناشطة،  وسياسية،  وجودها ككاتبة  الثقافي،  الخمار 
فنانة واديبة، يعني انها اصبحت مباحة، ولم تعد حرمة يحرم 
"الحرمة"، تكشف  ثقافة  للعامة،  لفظ اسمها، مادام قد عرفت 
حجمتها،  وأنــهــا  الــمــرأة  تحترم  لــم  جاهلة  ثقافة  بانها  ســرهــا 
في  الثقافة،  هــذه  قبل  الــذي  المجتمع  خطيئته  عن  وتكشف 

مجتمع يتحول تدريجيا ليصير بال حرمة.
للحرية  دعوتها  ألن  ومبتذلة،  وضيعة  وماجنة،  هي  كافرة 
ان  قـــادرة  ألنها  وقــويــة،  مقنعة  ألنها  الصمت،  جــدار  تخترق 
التي  الدعوة  اشكال  بكل  اليمنية  المرأة  القادة،  وتنافس  تقود 
والقبح  بالتمدن  التخلف  توجه  حولها،  لمن  وتوجهها  تعتنقها، 
بالسلم،  العنف  تواجه  االنفتاح،  من  بمزيد  واالنغالق  بالجمال 
قيمة  على  برهان  من  ثقافة شرسة،  وسط  اليمنيات  قوة  تواجه 
التحدي لديهن، برغم كل هذا اليمنيات يجمعن كل يوم انصار 
جدد يدافعون عنهم، انصار من الرجال اليمنيين انفسهم، انصار 
لثقافة جديدة، حتى الهجمات المرتدة تستغلها اليمنيات لنسر 

ما يؤمن به من دعوات للتغيير.
المجتمع  يكبر  ألن  وهــذا كاف  أنفسهن  بأعين  يكبرن  أنهن 
بهن، وبذكاء النساء ونعومة ردود أفعالهن، وإصرارهن، يواصلن 
ما خلقن من أجله، فليس لدى اليمنيات شيئا يخرسنه بعد اآلن.

تحت  الرازحة  والثقافية  السياسية  القيم  تغيير  يبتغي  فعل  الثورة 
سياسي  حداثي  مشروع  إليجاد  وذلــك  والدكتاتورية  االستبداد  وطــأة 
واجتماعي وثقافي وفكري وهذا لن يحدث في مناخ من التعصب وحب 
الهيمنة واالنفراد والتسلط وضيق االفق اذ ان هذا المناخ هو مناخ الذي 
النظام  نمت وترعرعت في كنفه االنظمة السلطوية والمستبدة ومنها 
وصولهم  بمجرد  أزيل  بل  تغير  قد  انه  يتحدثون  الذي  الجديد  القديم 
بالقتلة  ينبزونهم  كانوا  من  مع  شراكة  محدودة  وزارات  كراسي  الــى 
تغيرت  الرياض وواشنطن  وبفعل  قادر  والفاسدين وبقدرة  والمجرمين 
الوصاية  منحتهم  ان  بعد  الجديد  اليمن  بناة  جميعا  وصــاروا  االمــور 
الخارجية افقا مفتوحا الستكمال مسيرتهم في الفساد لتخريب واالجرام 
والتدمير والتشريد للشعب والعبث بالبالد وما ان كفت رصاص عسكر 
والموالين  محسن  علي  رصــاص  وشرعت  إال  له  والموالين  صالح  علي 
الثوار  تجاه  القذرـ  االعالمي  القصف  وبدأ  االصالح  له وهراوات كوادر 
االحرارـ من قبل وسائل اعالم االصالح وخاصة من اولئك الذين اشربوا 
التعصب من اوانيه الواسعة صمد الثوار االحرار في الساحات رغما عن 
سياسة االصالح الذي كان شريكا لصالح في حكم البالد لسنين خلت 
االحمر–الطبعة  عبدالله  الشيخ  مذكرات  راجعوا  لذلك  أسس  ان  بعد 
ومختلفين  مؤتلفين  أذاقنونا  لقد  بدء  على  وعودا  –صفحة248  االولى 
في  نعيش  اليوم  نحن  وهــا  الويالت  الشعب  وأذاقـــوا  االنكسار  علقم 
المربع الذي خرجنا ثائرين عليه ثرنا على الظلم واالستبداد فهل زاال؟ 
ألسنا  و..و..و..إلـــخ  انتهى  فهل  وااللغاء  والتهميش  االقصاء  على  ثرنا 
فما  برمتها  الحياة  مفاصل  في  والتردي  االنحدار  من  مناخ  في  نعيش 
بأن  الماكياج ال جدوى  الوهم؟ فقد سقط  الذي تغير؟ ولماذا اصطناع 

تستعير اآلن وجها مفتعل..
كنت حسب الطقس تبدو ثائرا

  صرت شيئا ما اسمه يا للخجل! 
ورحم الله البردوني..

المجد والعزة للوطن..النصر للثورة..الخلود للشهداء..الشفاء 
للجرحى..وللخائن الذل والهوان

نظًرا لما تتعرض له الناشطة الشبابية بشرى المقطري .. نحن 
شباب الصمود نعلن تضامننا الكامل معها وندين الحملة 

اإلعالمية الشعواء التي تشنها  القوى التقليدية ضدها 
والتي نالت من شرفها وعرضها ومواقفها الوطنية والثورية..

العدو  أن  الــحــوثــي  عبدالملك  السيد  أكــد   
االســرائــيــلــي  الــكــيــان  هــو  للمسلمين  الحقيقي 
والواليات المتحدة وليس الجمهورية االسالمية 

االيرانية.
وقال السيد عبد الملك في كلمة خالل مؤتمر 
علماء اليمن الذي عقد في صعدة مساء األثنين 
المستوى  إيران على  تقديم  المغرضون  يحاول   :
اإلقليمي أنها العدو ويتكلمون ويحرضون ضدها 
الكيان االسرائيلي  الحقيقي هو  العدو  ان  مؤكدا 
لألمة  واستهدافه  فلسطين  بشعب  يفعله  بما 
اإلسالمية، ونزعته االستعمارية واحتالله لألرض 
للقدس  بــاغــتــصــابــه  لــلــمــقــدســات  واســتــهــدافــه 

واألقصى.
على  التستر  يــحــاولــون  البعض  ان  واضــــاف: 
هم  الــذيــن  األميركيين  جانب  الــى   " "إســرائــيــل 
المستويات  على كــل  ابــيــب  تــل  داعــمــي  أكــبــر 
ــح لــكــن مــن يــتــابــع ويــقــرأ  وبــشــكــل علني وصــري
ان  يعرف  واإلسرائيلية  األميركية  السياسات 
األمة  هذه  لضرب  أساسية  إستراتيجيات  هناك 
وخلق نزاع طائفي بينهم وإثارة مشاكل بين أبناء 

األمة وتفتيتها وتفريقها.
كل  تستغالن  ابيب  وتــل  واشنطن  ان  وتــابــع: 
الوسائل لضرب األمة وتفريقها وتفتيتها وإغراقها 

في نزاعات داخلية إلنهاكها وإضعافها مشيرا الى 
ورائها  الفتنة وتسعى  الى  تدعو  التي  الخطابات 
اإلسالمية،  المنابر  مــن  دينية  عناوين  تحت 
األخيرة  الورقة  هي  الطائفية  الفتنة  ان  معتبرا 

لتفريق األمة اإلسالمية من جانب األعداء.

أصبحت  الجغرافي  المستوى  على   : واضــاف 
القوي  الحدود حاجزا وعائقا كبيرا بين اإلرتباط 
بين شعوب المنطقة العربية واإلسالمية ، وعلى 
األمة  بين  التفرقة  اثيرت  السياسي  المستوى 

والنزاعات والخالفات بينها .
إليه  بما اوصلوا  بما  األعــداء  لم يكتف   : وقال 
حيث  وتشتت  وتباين  وعجز  ضعف  من  األمــة 
مسلم  مليون  ومائتين  مليار  مــن  أكثر  يعيش 
حالة من التباين واإلنقسام والضعف ، في عصر 
واإلجتماع  التوحد  أهمية  األرض  أمم  تدرك كل 
وتتكتل في تكتالت كبرى حتى تكون أقوى في 
وتحركها  السياسي  وتحركها  السياسية  مواقفها 
األطلسي  الشمال  حلف  عن  فنسمع  لمصالحها، 
األمة  لكن داخل هذه  األوروبي وغيره،  واإلتحاد 

تستمر حالة التفتيت.
واكد ان هناك أطرافا داخل المجتمع اإلسالمي 
اإلسرائيلي،  األميركي  المشروع  ضمن  يعملون 

المسلم  المجتمع  داخــل  الــعــداء  حالة  لتوجيه 
على  والتستر  لألمة  الحقيقي  الــعــدو  ونسيان 
مؤامرات األعداء الحقيقيين لألمة تحت عناوين 
سياسية والبعض تحت عناوين طائفية وتوظف 
الــخــطــاب الــديــنــي قــائــال: لــذلــك نحن فــي هذه 
من  ينكشف  مهمة  فــرز  حالة  نعيش  المرحلة 
خاللها العمالء والمتآمرون على األمة من داخلها، 
الذين يعملون لصالح أعداءها ويشتغلون لصالح 

أعداءها معتبرا ان وعي األمة يفضح هؤالء .
داخل  في  األميركية  التدخالت  ان  الى  واشار 
اليمنيين،  وقتل  البلد  سيادة  وإنتهاك  اليمن 
وما تعمله أميركا على مستوى الشعوب العربية 
واألمة اإلسالمية من جرائم وما تقدمه إلسرائيل 
ــال: نـــرى الــبــعــض يــقــفــون موقف  ــ مــن دعـــم وق
المتفرج على كل ذلك وأكثر من هذا متسترون 
انتقادها  يجرؤون على  أميركا وال  تعمله  ما  على 
بل ويكررون نفس المنطق األميركي، حتى عندما 
تقرأ صحفهم وتتابع على وسائل إعالمهم تشعر 
بل  أميركي  خطر  ألي  وجــود  هناك  ليس  وكأنه 

الخطر كله في الداخل.
العلماء  بتحرك   : الملك  عبد  السيد  وطالب 
الصفوف  جمع  على  والعمل  األمـــة  داخـــل  فــي 
هي  التي  المجتمعات  وتبصير  الكلمة  وتوحيد 

ضحية لمثل ذلك الشحن الطائفي والتعبئة التي 
األكاذيب  وتنشر  والبغضاء  الكراهية  إلى  تدعوا 

واإلفتراءات.
مؤكدا على ان الشعب يريد بلدا مستقال ولن 
هذا  قائال:  بلدنا  على  األميركية  بالوصايا  يقبل 

موقف الحق ومن يريد أن يرزح ويخضع للهيمنة 
األميركية هو المخطئ وعلى طريق الباطل ويثير 
اليمني  الشعب  أبــنــاء  داخــل  واألزمــــات  الفتن 
األميركية  والجرائم  الحقيقي،  الخطر  وينسيهم 

في اليمن .

"إيران تتجسس"!!
عبدالكريم الرازحي

منى صفوان
عبدالحميد الغرباني

تضامنُكنَت حسب الطقس تبدو ثائرا !!!الشيء تخسره اليمنيات بعد اآلن!

نشر في صحيفة االولى اليومية

يعيش أكثر من مليار ومائتي مليون مسلم حالة من التباين واالنقسام والضعف في عصر يتكتل الغرب في تكتالت كبرى
خالل مؤتمر علماء اليمن الذي عقد في صعدة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي


