
خالل لقاء له مع وفد من ابناء همدان 

نقول للجميع: ... يجب أن تعملوا كل شيء، العلماء أنفسهم يجب أن يتحركوا، والمواطنون كلهم يجب أن يتحركوا، 

 صوتهم بالصرخة ضد أمريكا وضد إسرائيل، وأن يعلنوا عن سخطهم لتواجد األمريكيين في اليمن..
ً
وأن يرفعوا جميعا

السيد عبد الملك، الموقف المشرف للمسلمين تجاه اإلساءة للنبي أن تقابل 

بموقف عدائي صارم ومستمر ضمن مشروع واسع 

موكب جنائزي مهيب لشهيد الصرخة عباس شرف الدين
صنعاء  العاصمة  تشهده  ثقافي  حراك 
ــظــات الــجــمــهــوريــة  ومــخــتــلــف مــحــاف

والتي  للصرخة  السنوية  للذكرى  إحياء 
الــفــعــالــيــات  مـــن  مــجــمــوعــة  ستتضمن 

واالنشطة التوعوية التثقيفية على مدار 
بهدف  اســبــوع 

شارك اآلالف من المواطنين صباح األربعاء 
)عباس  الشهيد  جثة  تشييع  فــي  الماضي 

الحشحوش  إلى مقبرة  الدين(  محمد شرف 
منطقة  في  الواقعة 

الدين  ــدر  ب عبدالملك   / السيد  ألــقــى 
أبناء  وفد  مع  لقاءه  أثناء  خطابا  الحوثي 
فيه  تــنــاول  صعدة  محافظة  فــي  هــمــدان 
تــهــم الساحة  الــتــي  الــقــضــايــا  كــثــيــرا مــن 
واإلســامــيــة خــصــوصــا جريمة  الــوطــنــيــة 

واله وسلم  الله عليه  للنبي صلى  اإلساءة 
بصورة  يدل  األمريكي  الموقف  أن  مؤكدا 
األمريكيين  أن  قاطعة  جــازمــة  واضــحــة 
السيد:  وتساءل  أصدقاء،   وليسوا  أعداء 
وأصــدقــاء  للمسلمين  أصــدقــاء  لــو كــانــوا 

لماذا  المسلم  اليمني  للشعب  لليمنيين 
ال يحترمون مشاعره،  لماذا ال يحترمون 

نبيه؟ 
وخــــــــــاطــــــــــب 
قائا:  الحاضرين 

التوعية الثورية  /  متابعات

شباب الثورة: من الفساد أن يجرم البعض أي تحرك شعبي ضد أمريكا

تصدرها حركة شباب الصمود في ساحة التغيير بصنعاء
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اهلل أكرب  -|-  الموت ألمريكا -|- الموت إلسرائيل -|- اللعنة على اليهود -|- النصر لإلسالم

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

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

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

الثوريــة ثوابتنــا 

مسيرات  الــمــاضــي  الجمعة  يـــوم  خــرجــت 
جــمــاهــيــريــة ثـــوريـــة حـــاشـــدة فـــي عـــدد من 
- ذمار  )صنعاء – عدن  اليمنية  المحافظات 
حجة   – حضرموت   – صعدة   – الحديدة   –
– إب – المحويت وغيرها( غضباً واستنكارا 
لما تقوم به أمريكا من استهداف ألعام األمة 
الرسول  شخص  واستهدافها  اإلســـام  والــى 
ــم، وخــرج  صــلــى الــلــه عليه وعــلــى الـــه وســل
حاشده  جماهيرية  مسيرة  في  اآلالف  مئات 
الفائت  الجمعة  يوم  عصر  صنعاء  بالعاصمة 
التغيير  بساحة  الشهداء  جولة  من  انطلقت 
أن  قبل  العاصمة  شـــوارع  مــن  عــدد  وجــابــت 

تصل أمام منزل الرئيس هادي في ظل تواجد 
كثيف لقوات الفرقة األولى مدرع التي قامت 
يتم  أن  قبل  المحتجين  أمــام  الطريق  بقطع 
ودوت  وكانت  بالمرور  للمتظاهرين  السماح 
منزل  أمام  من  مرورهم  أثناء  الثوار  صيحات 
من  األمــريــكــي  السفير  بطرد  مطالبة  هــادي 
ألمريكا  الموت  بشعار  األحــرار  وهتف  اليمن 
ــوار محاولة  ــث ال الــمــوت إلســرائــيــل، واعــتــبــر 
الغاضبة  الجماهيرية  التحركات  هذه  إخراج 
عن عفويتها والسعي إلى تشويهها من خال 
بعض الحوادث والتصرفات التي تسعى بعض 
إلبرازها  والمنحرفة  المأجورة  اإلعــام  وسائل 
إنما  خالها،  مــن  البلبلة  وخلق  وتضخيمها 

مسار  لحرف  يهدف 
-| تتمات | ص3 |-{الثورات والتقليل من 

-| تتمات | ص3 |-{-| تتمات | ص3 |-{

-| تتمات | ص3 |-{

 بعد مطالبتهم بفك ارتباط الجامعة عن الفرقة 

جنود الفرقة يعتدون على طالب جامعة صنعاء بالضرب بأعقاب البنادق

انطالق فعاليات الذكرى السنوية للصرخة

شهدت جامعة صنعاء األربعاء الماضي 
تطالب  الجامعي  بالحرم  طابية  مظاهرة 
قــوات  قبل  مــن  الجامعة  عسكره  بإنهاء 
المظاهرة  وخــال  مـــدرع،  األولـــى  الفرقة 
ــى مــدرع  ــ أقـــدم جــنــود مــن الــفــرقــة األول
باالعتداء على عدد من الطاب بالضرب 

بــأعــقــاب الــبــنــادق والــتــهــديــد بــالــســاح، 
ــة بــالــمــئــات  ــي ــت مـــظـــاهـــرة طــاب ــرجـ وخـ
األولـــى  الــفــرقــة  جــنــود  بــرحــيــل  للمطالبة 
مرددين  الجامعة  عسكره  وإنهاء  مــدرع 
شعارات مناوئة للواء علي محسن األحمر 
ــدرع، الــطــاب  ــ ــى مـ ــ ــفــرقــة األولـ ــد ال ــائ ق

المتظاهرون طالبوا رئيس الجامعة ووزير 
جنود  ســحــب  بــســرعــة  الــعــالــي  التعليم 
الفرقة من الحرم الجامعي، طاب جامعة 
في  بالتصعيد  هم  استمرار  اكــدوا  صنعاء 
عن  العسكر  رحــيــل  حتى  االحــتــجــاجــات 

جامعتهم.

              -|- من أحب الحياة عاش ذليال  -    |    -      هيهات منا الذلة  -|- 
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هذه األيام نتذكر جميعاً الحادي عشر من سبتمبر وما تاه 
هذه  ذكــراه  مع  وتتزامن  األمريكية،  السياسة  في  تطور  من 
السنة األحداث األبرز في العالم من صدور الفلم المسيء إلى 
شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واقتحام السفارات 
األمريكية في الدول العربية، وهذا محور حديثنا في محاولة 
لاقتراب لقراءة األحداث قراءة نعتقد أنها أقرب إلى الصواب، 
فردياً  تصرفاً  بكونه  الفلم  لُمعدي  التبرير  أوجــد  من  فهناك 
النتقاد حتى سياستها  أمريكا  تتيحها  التي  الحرية  ينبئ عن 
ورموزها، وهناك من انتقد التظاهر نحو السفارات واقتحامها، 
واستنكر استخدام العنف خالها، طبعاً العنف الصادر من الجماهير المتمثل في حرق 

علم، أو رشٍق بحجر، أما قتل المارنز للجماهير فليس عنفاً!
واإلساءة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ال تمثل أي ذنب، مما دفع بعض الزعماء 
ـ لألسف المسلمين العرب ـ أولهم وعلى رأسهم الرئيس اليمني الصاعد إلى كرسي الحكم 
العنف  عن  ألوباما  لاعتذار  األبيض،  البيت  من  اآلتية  الخليجية  المبادرة  طريق  عن 
المتصاعد من الجماهير المسلمين المحتجين على اإلساءة إلى نبيهم وقدوتهم العظيم، 
ولم تتعلل هذه الزعامات أن هذا تصرف فردي ناتج عن سخط، وغير مقبول منها ذلك، 

رغم أن حقيقته كذلك. 
كل هذا التشابك المعقد يستدعي التوقف طويًا عنده، وقراءته بأكثر من لغة، ومن 
أكثر من زاوية، فالفلم الذي انفجر له الشارع العربي حتى وإن كان تصرفاً فردياً، ومعدوه 
أولئك األفراد في  الواقفين في صف أمريكا، إال أن  المحللين  أفراد حسب تعليل بعض 
الفلم يعبرون عن توجهات متعددة، وتدلل الشواهد أنهم ليسوا أفراداً عاديين، خاصة 
أن العمل عمل فني يقتضي عمله، تصريحاً رسمياً، وثقافة معينة، وتقنية عالية، وتمويًا 
مفتعلة  ساخنة  أحــداث  ذكرى  مع  يتزامن  أنه  إلى  إضافًة  و..و..إلــخ،  وترويجاً،  كبيراً، 
كشفت السياسة األمريكية عن خبثها الدفين، فالتوقيت حساس للغاية سواء من باب 

الطالع والغارب، والغالب والمغلوب، والمنازل والدرج، أو الطاوالت واألدراج.
كان  أنــه  المزعوم  بالتفجير  األحــداث  لسخونة  التمهيد  تم  أنــه  أعتقد  اليمن  وفــي 
فردة  فعًا،  المريبة  التساؤالت  من  العديد  األحداث  مع  لتبرز  الدفاع؛  وزير  يستهدف 
الفعل الناتجة عن الفلم المسيء للرسول الكريم لماذا كانت محدودة في بعض الدول 
العربية واإلسامية؟ ولماذا أكثر الدول سخطاً هي دول الثورات العربية كمصر وتونس 
ولكن هل  وقداستها،  ولها حضورها  ومقدسة  فالرسول شخصية عظيمة  واليمن،  وليبيا 

بقية الدول ال يعنيهم هذا األمر، وال يستفزهم مثل هذا التصرف؟
ولماذا اإلخوان المسلمون خاصة في اليمن ليس لهم حضور أو مشاركة في التظاهرات 

المحتجة على هذا الحدث، مكتفين بالخطب الرنانة فقط اآلتية أخيراً؟
ولماذا تم التوجه في المظاهرات نحو السفارة؟ قد يكون ذلك مناسباً، ولكن لماذا نفس 
التصرف في كل الدول المتظاهرة؟ هل هذا تصرف عشوائي أم أن هناك أصابعاً خفية 
استغاله  ليتم  مسبقاً؛  مرسوم  هدف  نحو  العربية  الشعوب  توجيه  ريموت  تستخدم 

واستثماره لصالح المؤامرة الكبرى على المسلمين والعرب.
المتحدة  للواليات  خصبة  أرضاً  أصبحت  العربية  الثورات  أن  يرى  البعض  وإذا كان 
األمريكية، باستغالها لهذه الثورات، أفا يعني ذلك أن ردة الفعل الساخطة بهذا الشكل 
في بعض الدول مخطط لها، ال سيما وأنها أكثر سخطاً في دول الثورات؟ وقد ال يكون 
بالتخطيط الستثارة  يكون  قد  ولكن  للتظاهر،  الناس  بتوجيه وتحريك  التخطيط متمثًا 
تقديس  لديهم  تحتل  ومقدسة  عظيمة  شخصية  تناول  من  حميتهم  واندفاع  غضبهم، 
وإعزاز كبيرين، وربما حالة العرب في ردة فعل كهذا الخيار ذو حدين: ـ فالسكوت قد 
يعطي انطباعاً لألمريكيين بنجاح سياستهم من إضعاف الهوية اإليمانية لدى الشعوب 
الدول  بسياسة  المتحكمين  العربية كونهم  األراضي  في  بتواجدهم  والقبول  المسلمة، 

المسيطرين على كل ثروة وقرار فيها.
ـ والسخط قد يعطي انطباعاً لقصور إحكام سيطرتهم على تلك الدول، وقد يعطي تبريراً 
الستخدام العنف فيها، ففي صنعاء تم توافد المارنز بشكل أكبر ومكثف بدعوى حماية 
السفارة، فأمريكا وجدت من ذلك ذريعة لتوافد وتعزيز جنودها، وتهدد بأنها سوف ترد!!!
فما هو الرد األمريكي المرتقب في دول المنطقة عامة وفي دول الربيع العربي خاصة؟
والسؤال األكثر حساسية هو: لماذا أعام القاعدة رفعت في بعض السفارات األمريكية 

بدالً من أعامها؟؟؟
ونخشى بحق مساهمة العرب في خدمة العدو للوصول إلى أهدافه، أو تفريغ السخط 
الذي  اآلتي  للمستقبل  اإلعداد  التنبه، وعدم  الطرف وعدم  تظاهر فحسب، وغض  في 

تخطط أمريكا ألن يكون. 

لليمن كما كانت تتعهد  تعهدت السعودية بتقديم مساعدات 
التزام  المقابل  في  وكــان  صعدة  على  حرب  قبل كل  صالح  لعلي 
ما  على  بالعمل  اإلصــاح  رأسهم  وعلى  المرة  هذه  الحكم  أطــراف 
الحكم  في  يستمر  لم  صالح  أن  يعتقدون  ألنهم  المانحين  يرضي 
33 سنة إال بسبب الدعم األمريكي والسعودي لهذا عمدوا على 
توجيه رسائل مغازلة للخارج أثناء انعقاد المؤتمر كنوع من تسويق 

الذات وهنا أشير إلى ثاث رسائل ظاهرة وما خفي كان أعظم: 
واألمثلة  الساحات  بإخاء  االلــتــزام  استكمال  األولــى  الرسالة 

عديدة منها: 
النزول  عبر  بسيطة  تمثيلية  في  تماماً  مــأرب  ساحة  إخــاء   )1
إلى الساحات بمجاميع للمطالبة بتحقيق أهداف الثورة ومن ثم 
الدفع بالمحافظ اإلصاحي في اليوم الثاني لزيارة الساحة والتعهد 
شباب  خيام  قلع  ذلك  إثر  على  ونتج  الــثــورة!!!  أهــداف  بتحقيق 
اإلصاح وقلع باقي الخيام بدون إذن من أصحابها مستغلين عدم 

قناعة أبناء مارب الكاملة بخيار الساحات السلمي. 
2( إخاء ساحة شبوة المحسوبة على المشترك. 

ساحة  في  اإلصــاح  شباب  خيام  من  خيمة   20 حوالي  نزع   )3
صنعاء ولم يتبَق تقريباً إال الخيام الخاصة بمجندي الفرقة الذين 

سيحتاجونهم لغزوات الفجر المباركة. 

4( حرق خيم في شارع العدل ومن قبلها في جولة الشهداء. 
في  االشتراكي  الحزب  شباب  خيم  لنزع  بمجاميع  الدفع   )5

شارع الرباط بذريعة تضرر سكان للحي. 
6( افتعال مشاكل في ساحة تعز وتحويل الصراع بين الثوار الى 

طائفي وهذا ماال يطيقونه أبناء تعز رواد المدنية. 
7( إحياء جمعة ارحلوا من شوارعنا بمشاركة يحيى محمد صالح. 
8( كتاب مقربين من عبد ربه ومن األحزاب الليبرالية يناشدون 
الله  أنصار  المقصود  طبعاً  الساحات  من  الرحيل  الدينية  القوى 

المصرين على التمسك بالفعل الثور. 

توجه  تخدم  ال  التي  الداخلية  القوى  مواجهة  الثانية  الرسالة   
المانحين: 

1( حرب إعامية ممنهجة ضد أبناء الحراك وأنصار الله. 
2( فتح جبهات عسكرية في حجة وفي قفله عذر في عمران. 

"يوم  دينية  شعارات  تعليقهم  بحجة  أشخاص  عدة  اعتقلوا   )3
القدس العالمي" كما حصل في الحصبة من قبل مليشيات بيت 

األحمر. 
لتبنية مواقف  ياسين سعيد نعمان  الدكتور  اغتيال  4( محاولة 
رئيس  بين  متناقضة  وتصريحات  القوى  هذه  عن  بعيدا  وطنية 

اإلصاح والدكتور ياسين حول دوافع المعتدين. 

الرسالة الثالثة االستعداد الكامل للوقوف مع القطب األمريكي 
األوربي الخليجي ضد القطب الروسي الصيني اإليراني

1( إعان عبدربه انه اكتشف خليه إرهابية إيرانية،  قبيل 
المؤتمر بأسبوع والتعاطي الرسمي واإلعامي مع مؤتمر دول 

عدم االنحياز. 
2( تذلل حكومة الوفاق الواضح والمخزي للسعودية وذلك 
اليمنيين  وتصوير  لليمن  فعلته  لما  وشكرها  استجداها  عبر 
ورسائل  السعودية  لمساعدات  ومتطلعين  متلهفين  بأنهم 
ــاح وتــصــريــحــات قــادتــه شــاهــد حــي عجيب  ــام اإلصــ وإعــ

وغريب. 
تصريحه  عن  والتراجع  ــارات  اإلمـ من  باسندوة  عــودة   )3

القنبلة الذي أكد فيه أن التسوية السياسية انتهت. 
4( إرسال مقاتلين يمنيين إلى تركيا للقتال في سوريا كما 

جاء في تصريح الفضلي. 
5( تبني الطلب من الجيش األمريكي بضرب مناطق يمنية 

بطائرات بدون طيار في محاربة ما يسمى بالقاعدة. 
 - المانحة   - المشترية  ــدول  ال أطلقت  ان  ذلــك  نتج  وقــد 

سلسلة من العهود تمخضت فولدت مديونية ربوية بمقدار مليار 
من السعودية إلى.... ؟؟ ونحن نسأل الله اللطف مما سيقوم به 
وبما  نيويورك  انعقاد مؤتمر  أيام حال   10 بعد  المحليين  البائعين 

سيغازلون المشتريين. 

تشكيل  أم  واألمــنــيــة  العسكرية  اللجنة  أوالً  أيهما 
البيضة  عن  الحديث  في  الشركاء  يبدع  الحكومة هكذا 
والدجاجة بينما تذبح تعز وينكل بأبنائها وكأن الجميع 
أتفق على تعز قبل أن تشرعن المبادرة قصفها وتدميرها 
في  صمدت  دستورية  وال  انتصرت  ثورية  شرعية  فا 
القول  صاحبة  التقاسم  شرعية  وحدها  العاصفة  وجــه 
أمراء  بين  أمنا وساماً  أكثر  اليمن  وبها سيكون  الفصل 
للنظام  بقايا  ُهناك  يعد  فلم  التسوية  وشركاء  الحرب 
وال للمعارضة فقد أصبحنا اليوم أمام بقايا ثورة تحاول 
ورمز  والحداثة  الفكر  مهد  فـتعز  الجميع  أمام  الصمود 
في  وحيدًة  وتقف  التتار  تصد  الثورة  وعنفوان  المدنية 
وجه مشاريع التقاسم فهناك من يقول أن الوقت قد حان 
األول  مهدها  في  الثورة  مشروع  وإجهاض  الرأس  لقطع 
وقد يكون األخير فتعز متمردة وتحاول قلب الطاولة على 
والتنظيم  الحزب  تجاوزت  التي  وهــي  فكيف  الجميع 
وأجهضت  الــرفــاق  وتطلعات  اإلخــوة  مشاريع  وتخطت 
نحو  وذهبت  مخططاتهم  كل  على  وداســت  أحامهم 
السبق  لها شــرف  أن كــان  وبعد  الــوطــن”  ــراج عن  “اإلفـ

البداية حين قالت لصالح “من هنا صعدت وهنا  وعزة 
ستسقط ومن هنا يأتي المستقبل ويبزغ الفجر الجديد 
ولكن يبدو أن اليمن يحتاج الى ألف مدينة روحها تعز 
والى عدد من الثورات يقودها أبناء تعز فالتغيير يقوده 
الشرفاء وتحققه األيادي النظيفة فا تغيير يأتي من فاسد 

وال تصحيح يصنعه ملوث. 
في  التغيير  فساحة  إزعاجات  تريد  ال  الرفاق  حكومة 
للمبادرة  فالترويج  لها  ُيــراد  هكذا  أو  هدأت  قد  صنعاء 
العمالة  واتــهــامــات  العتيقة  الخيام  بين  طريقة  يشق 
المرسوم  الطريق  يخالف  مــن  لكل  جــاهــزة  والتخوين 
يواجه  المسير  والحشد  ذروتها  في  التنظيمية  فالتعبئة 
قساوة البرد ومغاوير األمنية والجيش المدرع يحاصرون 
ــر ضــد كــل مندس  لتنفيذ األوامـ الــســاحــات وجــاهــزون 
الوفاق  حكومة  إجــهــاض  الــى  يهدف  مــن  وكــل  وعميل 
التضليل  فــي  ويــجــتــهــدون  التعتيم  يــمــارســون  فهكذا 
ويبدعون في انتقاء األلفاظ واختيار المصطلحات وكأن 
المشؤوم  التقاسم  اتفاق  نتاج  ليست  الوفاق  حكومة 
الكادحين  لمطالب  االستجابة  في  معنية  ليست  وكأنها 

الكهرباء  وخطوط  النفطية  المشتقات  أسعار  إعادة  في 
تهور  الحكومة من  التغيير يحمون  فالمغاوير في ساحة 
وُحسن  تفكيرها  ودهـــاء  ــزاب  األحــ بعقانية  الــشــبــاب 
الشوارع  وعشقوا  التظاهر  أدمنوا  الذين  من  تدبيرها 
دون  العودة  يرفضون  واليوم  والبداية  الــشــرارة  وكانوا 
قرر  عندما  بالتاشي  بــدأ  ــذي  ال المدنية  الــدولــة  حلم 
الثورة  الساحات وتقييد  الحزبيون السيطرة على  القادة 
وتحريكها من غرفهم المغلقة في وقت كانت على وشك 
تحقيق النصر للشعب لكنهم أرادوه نصراً ألحزابهم وقد 
نجحوا في جزء كبير من المهمة لكنهم لم ينجحوا في 
الشباب  قادت  التي  والعوامل  فاألسباب  كلها  المهمة 
اليوم  تكتمل  تــكــاد  قبل  فيما  السلطة  على  لــلــخــروج 
تكون  أن  الى حيث يجب  قد عادت  والمعارضة  خاصة 
واختارت السلطة بديًا عن الشعب والتقاسم بديًا عن 
الثورة وشبابها الذي صار عليهم اآلن إعان فك ارتباطهم 
التغيير  قيادة  في  المبادرة  زمام  واستعادة  القوى  بتلك 
وإعادة المشروع الثوري إلى سيرته األولى حيث العفوية 

والصدور العارية. 

أولئك  أين  الموحش!  الصمت  لَِم هذا  لست أدري 
يدينون  وهم  باألمس  ضجيجاَ  الّدنيا  مألوا  الذين 
الذين  األمريكية؟  السفارة  اقتحام  ويستنكرون 

فجأة انقلبوا إلى 
وعــاظ يحدثون الــنــاس عــن أخــاق الــديــن،  وعن 
الله ورحمته،   أخــاق رســول  الــديــن،  وعــن  رحمة 
وكأن ال أحد يعرف أخاق الدين،  وال يعرف أخاق 

الرسول إال هم. 
ووعاظ  اليمن،   تحتل  أمريكية  مدرعة   200 اليوم 
الزحمة ال صوت لهم،  ربما ال يعتبرون ذلك احتاالً؛ 
أو  الجمهورية،   رئيس  مــن  ــإذن  ب مصحوب  ألنــه 
ورحمة  الدين،   أخاق  يطبقون  المارينز  ألن  ربما 

الرسول!! 
لم يعجبهم خروج الشعب المحتج على اإلساءة إلى 
يثير  بأنه  وأخرى  باإلرهابي،   تارة  ووصفوه  دينه،  
الفتن حتى الذين قتلوا عند السفارة األمريكية،  لم 

يتحدث 
عنهم أحد،  وكأنهم قتلوا كفاراً،  صبوا كل غضبهم 
على أولئك الشباب الذين خرجوا ليردوا ولو جزًءا 
من كرامتهم المهدورة،  واليوم المارينز األمريكي،  

في عقر ديارنا،  وهم صامتون كالجبال.!! 
أفصحهم سيقول -إن تحدث - إن هذا كله بسبب 
فهم  المسؤولية،   يتحملون  وإنهم  المتظاهرين،  

الذين اعتدوا على السفارة. 
وأصبح  المتظاهرين،   ذنــب  كله  الــذنــب  أصبح 
الــســفــارة  إلـــى  ــاءة  ــ اإلسـ عــن  ــعــتــذروا  ي أن  عليهم 

األمريكية،  وال تهم اإلساءة إلى رسول الله. 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة يــعــتــذر،  وكــتــاب ونــاشــطــون 
إلينا،   يدينون ويستنكرون،  وجيش أمريكي يقدم 
إليه؟  يساء  الذي  ومن  الذي حدث؟  ما  للروع!  يا 

سفيرهم أم نبينا؟؟ سفارتهم أم مقدساتنا؟؟ 
يعتدى  أن  يجوز  ال  ذميون  هــؤالء   " قالوا  باألمس 

يجوز  وال  ومبعوثون،   رسل  مجرد  وأنهم  عليهم،  
االعتداء على الرسل والمبعوثين؛ ألن مهمتهم هي 

إيصال 
رسائل ال أقل وال أكثر" ال أدري عمن يتحدث هؤالء 
رسول،   مجرد  أنه  األمريكي  السفير  عن  يتحدثون 

وأنه ذمي،  أنا لم أَر ذمياً وال رسوالً يأتي ليتدخل 
في شؤون الحكم ويقابل الوزراء والنواب،  ويصدر 

أوامر،  وكأنه حاكم.. 
حسناً وماذا عن طائراتهم - بدون طيار- التي تقتل 
المواطنين األبرياء بشكل يومي،  وهي تبحث عن 
ذمية  طائرات  هي  هل  "للقاعدة"  وهمية  عناصر 

أيضاً؟؟ 
وماذا عن المائتي مدرعة،  وجنود المارينز.. هل 

هو أيضاً مارينز ذمي؟... 
أنه  اليمن فعلياً.. وال أعتقد  أمريكا بدأت احتال 
ونتعلل  األيـــدي،   مكتوفي  نبقى  أن  الــصــواب  من 
بــاقــتــحــام الــســفــارة ونــبــحــث ألمــريــكــا عــن أعـــذار 

كـ)احتال ذمي( وما 
إلى ذلك من الترهات.. 
أرى  األعــذار  وبمناسبة 
بعضهم يحاول التملص 
من القضية بشكل غبي 
أصحاب  أيــن   " فيقول 
ألمريكا؟  الموت  شعار 

عليهم أن يثبتوا 
أرض  على  الــيــوم  ذلــك 
الـــواقـــع" هــكــذا وكـــأن 
من  ال  تعنيه  ال  القضية 
بعيد..  مــن  وال  قــريــب 
نستطع  لـــم  ــعــنــة..  ــل ال
أن  اآلن  حتى  نفهم  أن 
وطــن،   قضية  الــقــضــيــة 

وقضية كرامة 
اليمن  إلــى  وطائراتها  جنودها  أرسلت  أمريكا   ..
كله،.. وليس إلى الحوثيين فقط،  ال عذر ألحد،  بل 

علينا اليوم أن نقول كلنا "الموت ألمريكا".. 
أكبر ما أخشاه أن يبقى كل طرف يلقي بالمسؤولية 
الذنب..  األخــرى  تحمل  جماعة  وكل  غيره..  على 
نحتاج  ااّل  وآمــل  جـــداً..  واضــحــاً  أصبح  فالموقف 

للمزيد من المدرعات 
والمارينز.. حتى نفهم ماذا تريد أمريكا منا.. 

***
مجرد سؤال

السفارة  عند  حصل  االقتحام  حــادث  أن  لو  مــاذا 
اإليرانية ..مثا مثا..

الثوري اإليراني..  وجاءت 200 مدرعة من الحرس 
لحماية السفارة ..

كيف سيكون الموقف ؟؟
أنا ال اشجع التدخل أبدا ..ولكن مجرد سؤال ..

سخونة األحداث إلى أين؟

مؤتمر المانحين دولي دوري للبيع وللشراء

اإلحتالل الذمي! 

علي العماد

من بقايا النظام إلى بقايا ثورة  ..

ضرار الطيب

محمد الشميري

عبدالله بن عامر

)تعز في مهمة اإلفراج عن الوطن(
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شباب الثورة

موكب جنائزي مهيب

السيد عبدالملك ذكرى الصرخة

شأن الصحوات التي تتعاظم لدى الشعوب 
يوما بعد يوم، والتي لن يتوقف طوفانها حتى 
مهما  واالستبداد  الظلم  جــذور  كل  يقتلع 
كانت قوتها وامتداده، كما خرجت مسيرة 
تظاهرية حاشدة صباح يوم الجمعة الماضي 
ــوارع )مــديــنــة صــعــدة( حضرها  جــابــت شــ
مئات اآلالف من أبناء المحافظة والمناطق 
ضد  عــارم  شعبي  غضب  في  لها  المجاورة 
اإلســـاءة  رأســهــا  وعــلــى  األمريكية  الــجــرائــم 
للرسول األكرم صلى الله عليه واله وشارك 
همدان  قبائل  من  كبيٌر  وفــٌد  التظاهرة  في 
واألعيان  المشايخ  ضم  صنعاء(  )محافظة 
خال  وقـــدم  االجــتــمــاعــيــة،  والشخصيات 
المسيرة التظاهرية فقرات متنوعة وكلمات 
تكاتف  عن  عبرت  شعرية  وقصائد  خطابية 
الشعبية  الثورة  في  اليمني  الشعب  أبناء 
إلى  ولفتت  والعمالة  والفساد  الظلم  ضد 
في  األمــة  تستهدف  أن  هو  فساد  أعظم  أن 
مقدساتها وصوال إلى نبيها محمد صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم في ظل صمت مطبق 
وأشارت  السياسية  األطراف  وبعض  للنظام 
أمريكا  تحرك   " هو  هذا  من  األقبح  أن  إلى 
والطائفية  المذهبية  الــصــراعــات  ــارة  ــ إلث
ضد  بقوة  ويتحرك  البعض  لها  فيستجيب 
اآلخرين  ويكفر  الفتاوى  يصدر  المسلمين 
ويبيح دماءهم فيما يجرم أي تحرك شعبي 
ضد أمريكا وشهدت محافظات )ذمار وتعز 
وحجة وعدن والحديدة واب وحضرموت( 
المسيء  بالفلم  ــددت  ن حــاشــدة  مسيرات 
إلى النبي األكرم صلى الله عليه وآله وسلم 
وإغــاق  األمريكي  السفير  بطرد  وطالبت 
البضائع  كل  ومقاطعة  األمريكية  السفارة 

والمنتجات األمريكية.

من  عدد  وكان  الصرخة  بأهمية  الوعي  رفع 
االفــتــات  مــن  عــدد  بكتابة  قــامــوا  الشباب 
وعــبــارات  ــارات  شــع تضمنت  ــة   ــجــداري ال
العميقة  المعاني  مختلفة وهادفة  عكست 

تنمية  في  أثرها  وبينت   للصرخة  والكبيرة 
الحقيقين  األعــداء  ضد  المجتمعي  الوعي 
فإن  المنظمين  ،وبحسب  اإلسامية  لألمة 
الذكرى السنوية للصرخة تعتبر محطة هامة 
للحض على توجيه العداء ألمريكا وإسرائيل 
والتعلم من أحداث التاريخ وصياغة برامج 
تخوضها  التي  التحديات  إزاء  وسياسات 
اآلخــذة  الصهيونية  بوجه  اإلسامية  األمــة 

باالستفحال في مختلف البلدان 

ولن يتردد أن يفعل بك كيمني مسلم أي 
شيء أبداً. 

ولفت السيد عبد الملك الى ان "الموقف 
أن  هــو  للمسلمين  والــمــشــرف  الــمــســؤول 
اإلجرامية  العدائية  الخطوة  هذه  يقابلوا 
صارم  عدائي  بموقف  المهينة  المسيئة 
مقاطعة  واســـع،  مــشــروع  ضمن  ومستمر 
ــكــا وقــطــع كـــل أشــكــال  كــامــلــة مـــع أمــري

العاقات معها والتعامل معها كعدو"
وسخط  وغــضــب  ثـــورة  السيد  وصــف  و 
 " ذلــك  أن  إلــى  الفــتــا  بالجيد،  الــشــعــوب 
مستوى  إلــى  يرتقي  الــذي  الموقف  ليس 
تتاشى  الــغــضــب  حــالــة  ألن  الــمــســؤولــيــة 

وتنته" 
ــال الــســيــد عــبــد الــمــلــك " يــفــتــرض ــ  وقـ
ــ أن تستمر حالة السخط  المسلمين  على 
والعداء وتترجم إلى مواقف عملية واسعة 
في كل المجاالت، كمواقف ضاغطة لقطع 
كــل أشــكــال الــعــاقــات مــع أمــريــكــا، وأن 
بمستوى  ليكون  اإلسامي  الواقع  يتبناها 

المسؤولية"
مستنكراً في ذات الوقت " موقف بعض 
القيادات في حزب اإلصاح وبعض أبواقه 
ا إلسامية  الــحــركــات  وبــعــض  اإلعــامــيــة 
ــــدول حــيــث جــعــلــوا الــرســول  فــي بــعــض ال

واألمريكيين في كفة واحد "
ــاءة  ــاً تــصــريــحــاتــهــم بـــإدانـــة اإلســ ــفـ واصـ
السفارة  استهداف  ــة  وإدانـ الــرســول  إلــى 
األمريكيين  إلى  اإلساءة  وإدانة  األمريكية 
والمشين  والمخزي  المعيب  "بالموقف 
أي  تشرف  ال  المواقف  هــذه  "أن  وقــال   "

إنسان مسلم"
 " الحوثي  الملك  عبد  السيد  استنكر  و 
يدعون  ممن  والمهين  الضعيف  الموقف 
المؤمنين  وأمهات  الصحابة  على  الغيرة 
إلى خير  الله عليهم تجاه اإلساءة  رضوان 
الخلق وأشرفهم رسولنا ونبينا محمد صلى 

الله عليه واله وسلم ". 

رسل  يحترمون  ال  الذين  األمريكيين  أن 
محمداً  يحترمون  وال  أنــبــيــاءه  وال  الــلــه 
سيد الخلق وأشرفهم ال يمكن أن يحترمك 
شيء،   أي  بك  وسيعمل  نهائياً،   كيمني 

بعد  وذلـــك  العاصمة،  أمــانــة  مــن  الــجــراف 
ــقــبــة وتــقــدم  الـــصـــاة عــلــيــه فـــي جــامــع ال
العلماء  من  كبير  عــدد  المشيعين  حشود 
اإلجتماعية  والشخصيات  والسياسيين 
صنعاء  بالعاصمة  حزبية  عناصر  وكــانــت 
على  النار  الماضي  االثنين  مغرب  اطلقت 
شرف  عباس  أحمد  محمد  عباس  الشاب 
أن  العيان  قتيا وذكر شهود  واردتــه  الدين 
منزله  إلى  عائدا  الدين كان  شرف  الشهيد 
عنصرين  الشباب  من  ثلة  هو  شاهد  حين 
معادية  شعارات  بتشويه  يقومان  حزبيين 
فور  ليبادرا  األميركية  المتحدة  للواليات 
فأصابا  النار  اطــاق  إلــى  أمرهما  انكشاف 
الحادثة  هــذه  أن  إلــى  يشار  عليه  المجني 
حــيــث شهدت  نــوعــهــا  مــن  ــــى  األول ليست 
نــار مــن قبل  منطقة جــدر حـــادث اطـــاق 
منددة  شعارات  تشويه  إليها  أوكل  عناصر 
صباح  جريح  وسقط  األميركية  بالسياسة 
شهدتها  مماثلة  ــرى  أخـ وحــــوادث  ــد  األحـ

العاصمة صنعاء.

ــذا األســـبـــوع  أطـــلـــت عــلــيــنــا هــ
ليكون  للصرخة  السنوية  الذكرى 
المقام هذا األسبوع متسعاً ليعلم 
أهميته  ــدرك  ويـ يعلم  لــم  مــن  بــه 
مــن لــم يــدرك ويفهم أبــعــاده من 
مسيرة  يجسد  فالشعار  يفهم  لم 
ــدأ  بــالــصــرخــة  وتــقــود   ــب كــامــلــة ت
ــتــصــار لــألمــة واســـتـــرداد  إلـــى االن
أعدائها  على  والنصر  مقدساتها 
ــمــســار  ــار يــضــعــك فـــي ال ــعـ ــشـ والـ
الصحيح في هذه المرحلة فالشعار 
خالصة  قرآنية  ثقافة  مــن  انطلق 
ومنهجية إسامية سليمة ويحمل 
جبارة  قــوة  وأبــعــاده  مضمونه  في 
السياسية  الــمــجــاالت  جميع  فــي 

فالشعار  الشعار حقه  نوفي  والثقافية واالقتصادية واالجتماعية  ومهما تحدثنا فلن 
بمفهوم سياسي أداه سياسية بامتياز يقطع الطريق أمام مخططات أمريكا وإسرائيل 
الهادفة إلى إخضاع األمة اإلسامية وتفتيتها وإضعافها ألن هذه المخططات تمررها 
أمريكا وإسرائيل عبر وسائل سياسية عدة مثل العاقات الدبلوماسية وفتح قنوات 
سياساتها  لخدمة  وتوجيهها  بها  التاعب  ثم  السياسية  والقوى  الدول  مع  التواصل 
وممارسة الضغوط عليها تارة وإغرائها تارة أخرى بمصالح وهمية ثم ابتزازها انتهاء 
يحصنك  الذي  الشعار  رفع  تجنبه دون  يمكن  ال  وهذا كله  عليها  الكاملة  بالسيطرة 
يتجاوز  الشعار  فإن  السياق  ذات  وفي  األدوات  هذه  شراك  في  تقع  أن  من  ابتداء 
قذرة  أداة  الصراعات  وهذه  منها  ويحصنك  وغيرها  والمذهبية  الطائفية  الصراعات 
يستخدمها ويعول عليها األمريكيون و اإلسرائيليون وهو ما يبين أهمية الشعار في 
هذا المجال واما من الناحية الثقافية فإن الشعار له دور ثقافي هام جداً فهو يوجه 
الدوالرات  تنفق مئات مايين  أمريكا وإسرائيل والتي  الحقيقي  العدو  السخط ضد 
من أجل تجنب هذا السخط والسخط بدوره يوجد ثقافة صحيحة تمثل سداً منيعاً 
أمام السيطرة على المجتمعات والتاعب بعقولها , أما من الناحية االقتصادية فإن 
االقتصادية  المقاطعة  هي   للشعار  الثانية  فالواجهة  جداً  هامة  قيمة  يمثل  الشعار 
القائم  والصهيوني  والغربي  األمريكي  االقتصادي  بالكيان  قوية  تلحق ضربات  والتي 
على استغال الشعوب  المستضعفة ونهب ثرواتها وتحويلها  إلى أسواق لمنتجاتها 
يبين  ما  التام وهذا  انهيارها  وبالتالي  االقتصاديات  تنكسر حلقه هذه  بالمقاطعة  و 
وأثاره  بأبعاده  اإللمام  ومحاولة  الشعار  أهمية   عن  تحدثنا  ومهما  المقاطعة  أهمية 
فلن نستطيع ، فالشعار تعريف جامع مانع اختزل مشاكل األمة وهمومها ووضع لها 

الحلول وختاماً نقول سام الله على من جاءنا به.

عبد الحليم قنديلأمريكا هي الطاعون..

عبد الرحمن الكبسي
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العنوان مأخوذ عن شاعر المقاومة الفلسطينية الراحل محمود 
درويش،  كان الشاعر العربي البارز يؤكد أن أمريكا هي الطاعون 
والطاعون أمريكا،  ولم يكن التشديد المضاف من فراغ،  فقد راح 
مئات اآلالف من العرب والمسلمــين ضحايا للهمجية األمريكية،  
في  والنسل  للحرث  مهلك  قاتل  األمريكية كوباء  السياسة  وبدت 

أوطاننا. 
وربما يكون العداء الغالب للسياسة األمريكية من أبرز القواسم 
التلقائي  الــنــاس  تحرك  يفسر  مــا  وهــو  شعوبنا،   بين  المشتركة 
القتحام السفارات األمريكية في القاهرة وبنغازي وصنعاء وتونس،  
وهي  الــشــر،   سفراء  من  األمريكيين  طــرد  في  العارمة  ورغبتهم 
بنغازي،   في  األمريكية  القنصلية  بحرق  ذراها  بلغت  التي  الرغبة 
من  وعــدد  األمريكي  السفير  موت  إلى  ـ  قصد  دون  ربما  ـ  وأدت 
أعضاء بعثته اختناقا بدخان الحرائق،  وقد ال يكون قتل السفراء 
‘المارينز’  قوات  وطرد  هو طردهم،   األفضل  يكون  وقد  مرغوبا،  
التي ذهبت إلى ليبيا في غزو عسكري مباشر،  وبدعوى اعتقال 
مهاجمي القنصلية األمريكية،  وهو تصرف أحمق سوف يزيد من 
حدة العداء لألمريكيين،  ويسقط األقنعة عن وجوه كالحة تتصدر 

المشهد الليبي اآلن. 
نعم،  كان الفيلم الحقير المسيء للنبي )ص( وأمهات المؤمنين 
وهي  األخــيــرة،   الشعبي  الغضب  موجة  في  المباشر  السبب  هو 
جميعا،   والمسلمين  للعرب  بل  بعينها،   لجماعات  غضبة  ليست 
الجديدة،  الــثــورات  عواصم  في  سطوعا  أكثر  ظهورها  كــان  وإن 
بينما  الظاهر،  باالحتجاج  تسمح  مكتسبة  عامة  حريات  فثمة 
وال  األســر،  في  ــزال  الت أخــرى،  عواصم  في  مكتوما  االحتجاج  بــدا 
األماكن  كأنها  األمريكية  المنشآت  مع  يتعاملون  حكامها  يــزال 
لو  وحتى  التصوير،  أو  منها  باالقتراب  ألحد  يسمح  ال  المقدسة، 
كانت المناسبة تعبيرا عن غضب من إهانة لحقت بخاتم األنبياء 
من  كأنها  واشنطن  معها  تعاملت  التي  اإلهانة  هذه  والمرسلين، 
عرضه  وعن  الحقير،  الفيلم  إنتاج  عن  وتغاضت  التعبير،  حريات 
حــارق  ـ  جونز  تيري  والــقــس  صهيونية  جماعات  بين  بالتعاون 
المصحف ـ وقله شاردة مأفونة من أقباط المهجر، ووفرت أمريكا 
الحماية لكل هؤالء، وأتاحت لهم حرية الطعن البذيء في اإلسام 
وسيرة نبيه الكريم، وبدعوى أن الحكومة األمريكية ال تتدخل في 
الناس في بادنا  التعبير، وما دام األمر كذلك، فمن حق  حريات 
الغضب صورة  أخذ  لو  يعبروا عن غضبهم بحرية، وحتى  أن  أيضا 
أقدس  ليست  السفارات  فحرمة  األمريكية،  السفارات  اقتحام 
من حرمة النبي، وإذا كان بوسع واشنطن تحريك قوات المارينز 

والمسلمين،  العرب  بوسع  فإن  ورعاياها،  بدعوى حماية سفاراتها 
بأغلى  ونبيهم  ودينهم  ديارهم  عن  يدافعوا  أن  واجبهم،  ومن  بل 

ما يملكون. 
للثورات  المناصر  صــورة  في  تبدو  أن  واشنطن  حاولت  ولقد 
تفاهمات  بناء  وفــي  احتوائها،  في  وجهدت  المعاصرة،  العربية 
اإلخـــوان  جماعات  ــوع  ن مــن  بعينها  تــيــارات  مــع  وســريــة  علنية 
المسلمين، وتصورت أمريكا أن هؤالء سيحفظون لها طيب المقام، 
الديكتاتوريين  تابعيها  بخدمة  اإلخــوان  خدمة  استبدلت  وأنها 
فيه  تختلط  أمريكاني’  ‘إســـام  بصدد  كأننا  ــدا  وب المخلوعين، 
يدرك  لم  الجدد،  التابعون  أدرك  وال  واشنطن،  تدرك  ولم  الصور، 
أساسا  قامت  الثورات  وأن  بعد،  تنته  لم  القصة  أن  وأولئك  هؤالء 
ضد األوثان لتحرير األوطان والسكان، وأن جمهور الثورات الواسع 
اقتلعت  التي  الثورة  ريح  وأن  بالجملة،  األمريكية  للسياسة  معاد 
األوثان لن تغفل عن حرية األوطان، وأنه ال إمكانية لتنمية حقيقية 
هو  وهــذا  لألمريكيين،  التبعية  بقاء  مع  ناجزة  لديمقراطية  وال 
الخطر المحدق بجماعات الوثنية الجديدة المتخفية وراء مسوح 
من  أظهر  األمريكيـــين  مصالح  على  غيرتها  بدت  والتي  إسامية، 
غيرة البيت األبيض نفسه، ورحبت ـ في ليبيا ـ بقدوم ‘المارينز’ 
ـ استدعاء السفـــيرة  ـ في مصر  األمريـــكي لغزو الباد، ولم تطلب 
األمريكية، وال سحب السفير المصري من واشنطــــن، وبدت ردود 
أفعالها في تونس واليمن باهتة جدا، وراحت جميعا تنتقد سلوك 

عن  المسؤولية  وتحملهم  العرب،  المحتجين 
اضــطراب األمـــن وتعكير السكينة العامة، وكأن 
المحتجين ـ وليس واشنطن ـ هم الذين سمحوا 
للنبي  المسيء  الحقير  الفيلم  وعــرض  بإنتاج 

والمستهزئ بقداسة اإلسام. 
كل  فــوق  )ص(  النبي  مكانة  فــإن  وبالطبع، 
االفتراءات والترهات، وإنتاج مليون فيلم حقير 
ضد اإلسام لن يحد من قوته وانتشاره السريع 
فــي أربـــع جــهــات الــدنــيــا، فــاإلســام هــو الدين 
األعظم  المثل  هو  )ص(  محمد  والنبي  الخاتم، 
ــســانــي، وعظمة  الــتــاريــخ اإلن ــإطــاق مــراحــل  ب
اإلسام ـ فوق امتيازه الذاتي ـ أنه يدعو أتباعه 
لإليمان بالله وكتبه ورساالته وأنبيائه جميعا، ال 
المسيح  نفرق بين أحد منهم، واإلساءة للسيد 
تغضب المسلمين كما تغضبهم اإلساءة للنبي، 
وحين ترتبط اإلساءة للنبي باسم أمريكا يتحول 

الشعور الغاضب إلى عبوة ناسفة، فأمريكا هي التي تدعم وتسلح 
التي  هي  وأمريكا  لفلسطين،  اإلسرائيلي  االغتصاب  كيان  وتطور 
التي  هي  وأمريكا  المايين،  وقتلت  وأفغانستان  العراق  احتلت 
تسيطر على ثروات البترول فى الخليج، وهي التي تنشر قواعدها 
العسكرية بامتداد أراضينا وسواحلنا، وأمريكا هي التي تحتل قرار 
ـ منذ عقد ما يسمى معاهدة السام،  العربية  الدول  ـ أكبر  مصر 
في  الخراب  فيروس  وتنشر  المصري،  الجيش  تضعف  التي  وهي 
إلى  تحول  المعونة  وجهاز  المعونة،  باسم  المصرية  الدولة  كيان 
التصنيع  قاع  ـ  وكائها  عبر  ـ  دمــرت  التي  وهي  انتداب،  سلطة 
لشرح  المقام  يتسع  ال  وقد  مصر،  في  الحربي  واإلنتاج  المدني 
أو حتى مجرد ذكر عناوين الشرور األمريكية، فالعلة ظاهرة دون 
الحقير  الفيلم  من  الحالي  والغضب  الشروح،  من  لمزيد  احتياج 
ال  ومقدراتنا،  قرارنا  على  األمريكية  للهيمنة  الرفض  معنى  يحمل 
النفوذ  إلى قتل السفراء األمريكيين، بل إلى طرد  ـ  بالطبع  ـ  ندعو 
المسمومة،  األمريكيين  معونات  ورفــض  بــادنــا،  مــن  األمريكي 
وإزالة قواعدهم العسكرية، ومقاطعة بضائعهم ومنتجاتهم، وخلع 
الحكومات الموالية لألمريكيين، وتحرير الديار واستعادة استقال 
القرار، فلن يحسب أحد لنا حساب مادمنا على حالنا من الضعف 
لحماية  ضمان  أعظم  هي  أوطاننا  وحرية  واالســتــخــذاء،  والــوهــن 

مقدساتنا، وقطع اليد التي تسيء لديننا ونبينا العربي العظيم. 

سلم على روح الشهيد فإنه
مازال يشمخ كالعلْم.

مازال يخترق »الرصاصة« كل حيٍن..
و»الهمم«..

**
سلم عليه إنه.. ما زال يدعو إخوتي

ال تستكينوا للمحْن..
لّبوا فإن أحمًدا يدعوُكُم

يقول من بعدي يعيد راية اإلسالِم..
للشرق الجديد.

**
سلم عليه إنه ما  زال يدعو أمتي
هيا انهضي.. ثوري على عدونا

هيا »اصرخي«.. موتًا لَُه 
وشتتي بعزمنا..
بصبرنا وعزنا..

والبأس أفكار الحديْد..
***

سلم عليه كلما أدركت أبواب السما..
مفتوحة لروحه.. والمسك في أرجائها.. 

يفوح من دماِئِه..
والمجد والماضي التليْد..

***
سلم عليه إنه فخٌر لنا..

عزٌّ لنا.. لديننا.. ألرضنا..
ا للفنا.. أكرم به قد صار ندًّ

وبات سرًّا للوجوْد.
رغم الوالءات التي..

أدلى بها أعداؤه إلى النصارى واليهود..
سلم على روح الشهيد..
سلم على روح الشهيد..

سلم على روح الشهيد

في ذكرى كل شهيد..

حمود شرف الدين

عن الشعار ..



قال السيد / حسين بدر الدين الحوثي في محاضرة 
))الشعار سالح وموقف(( بتاريخ 11/ رمضان/1423هـ:
يتكلم  مــن  هــنــاك  أن  تسمع  أنـــك  الــمــؤســف  ]مـــن 
القرآن،  وعلى  الله  رســول  على  والنصارى  اليهود  من 
يحصل  ما  المقابل،  في  العرب  وتــرى  اإلســـالم[  وعلى 
منهم مــواقــف قــويــة، بــل يصل األمــر إلــى أنــه مثل ما 
بأمريكا  الناس  يندد  عندما  صعدة  في  عندنا  حصل 
يحصل  وإسرائيل،  أمريكا  على  ويتكلموا  وإسرائيل، 
من يقول لك: ال.. يبطِّلوا ويسكتوا، يتوقفوا ال يكتبوا 

الشعار هذا.. إلى الدرجة هذه حصلت. 
اليهود  وكيف أنت؟ تريد تسكتنا أن ال نتكلم على 
الكريم! كيف  القرآن  في  لعنهم  قد  والله  والنصارى، 
تون  يسكِّ ال  وهاهم  وإسرائيل،  أمريكا  على  نتكلم  ال 

وعلى  القرآن،  وعلى  الله،  رسول  على  منهم  يتكلم  من 
اإلسالم، ال يسكتونهم. 

أي كتابات فيها ردود، فيها تشنيع على األمريكيين، 
على اليهود والنصارى عندما يتكلموا على رسول الله 
الــمــفــروض أن تنشر  آلـــه(  الــلــه عليه وعــلــى  )صــلــوات 
بأعداء  تشهير  يعتبر  عمل  أي  فيها،  الناس  ويتحرك 
الناس فيه ال يتوقفوا وإن  الله، موقف منهم، ينطلق 
جهة  من  يأتي  المسئولين  بعض  ألن  الدولة؛  منعتهم 
صعدة  في  المحافظ  عمل  مثلما  هكذا،  يتصرف  نفسه 
قوا الشعار،  يقول لك: ال عاد يكتبوا الشعار، ال عاد يلصِّ

وقلَّع الملصقات منه!. 
هذا عمل ما هو طبيعي، نقول له: إنك كيف أنت 
توا  سكَّ ما  األمريكيين  وهــؤالء  الــنــاس،  تسكِّت  تريد 

عليه  الله  )صلوات  الله  رسول  يسبون  وهم  أصحابهم 
وعــلــى آلـــه( يسبون رســـول الــلــه، ســب أشــد مــن كلمة 
الموت ألمريكا، أصاًل كلمة الموت ألمريكا ما هي كلمة 
أننا  إعــالن موقف،  أبــداً، هي  سب، ما هي كلمة سب، 
نعتبرهم أعداء، نتعامل معهم كأعداء، أما اللعنة على 

اليهود فاللعنة قد لعنهم الله في كتابه في عدة آيات. 
كيف يبلغ الحال بالعرب إلى أن يأتي مسئول فيهم، 
إلى أن يصل الحال بدولهم أن تحاول أن ال يعد يتكلم 
الــلــه، وأعــداؤهــم هم  الــنــاس حتى الكلمة ضــد أعـــداء 
يحاربوننا  وسيلة،  بكل  يحاربونهم  الوقت  نفس  في 

بالكالم، باألسلحة، باالقتصاد، في كل مجال. 
 - إلسرائيل  الموت   - ألمريكا  الموت   - أكبر  الله 

اللعنة على اليهود - النصر لإلسالم

عبدالوهاب الدار

وسترون  األمريكيين  وجــه  فــي  يصرخ  الشعب  )دع 
أمريكا سوف تتلطف لكم،  ولو وقف اليمن يصرخ في 
أسبوع واحد لحولت أمريكا كل منطقها ولعدلت كل 

منطقها...(
تلك  الحوثي  الدين  بــدر  بن  حسين  السيد  قــال  هكذا 
الكلمات النورانية المنبثقة من ثقافة قرآنية،  وجاءت من 

شخص هو قرين القرآن. 
ورمــز  المستضعفين  وسيلة  هــو  الــذي  الشعار  ذلكم 
اليهود  من  الــبــراءة  إعــان  وفيه  األرض  في  للمظلومين 
الفرق  عند  معلوم  هو  وكما  أشــركــوا  والــذيــن  والنصارى 
ما  أقل  هو  الشعار  وهذا  والبراء.   الــوالء  مبدأ  اإلسامية 
ـ  الله  أمــام  ذمته  يبرئ  لكي  اإلنسان  به  يقوم  أن  يمكن 

سبحانه وتعالى ـ يوم القيامة. 
تلك هي المسيرة القرآنية والثقافة النورانية التي نادى 
أعادت  والتي  الحوثي  الدين  بدر  بن  السيد حسين  إليها 
وأوضحت  حوله  بما  وبصرته  الحياة  في  قيمته  لإلنسان 
المسؤوليات التي يجب على اإلنسان أن يؤديها في حياته 
لبنة  فــي  صالح  إنــســان  إلــى  يتحول  أن  يستطيع  وكيف 

المجتمع اإلسامي وأن يكون عمله خالصا ً لله. 
يفهم بعض الناس بأن الصرخة مجرد كلمات يتمتم بها 
)أصحاب الشعار( وليس لها قيمة كبقية الشعارات التي 

ترفع من حين آلخر! 
لكام  استجابة  جــاءت  الصرخة  لــهــؤالء:  نقول  ولكن   
الله وكام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بإعان البراءة 
في  محاوالتهم  إلحباط  والتحرك  واليهود  المشركين  من 

تقويض دعائم اإلسام وتشويه الدين. 
تعاليمه في حياتكم سوف  القرآن وطبقتم  وإذا فهمتم 
الصرخة  إلى  الصائب  ومنطقكم  وعقلكم  فهمكم  يقودكم 

والمستكبرين  والمستبدين  والظالمين  اليهود  وجه  في 
والسير في ركاب القرآن. 

أعداؤنا الحقيقيون معرفون: أمريكا وإسرائيل وهم من 
يسعون إلى دمار المسلمين بكل ما أوتوا من قوة. 

قبل  من  االستكبارية  الهيمنة  تلك  تاحظون  ألستم  ـ 
أمريكا وإسرائيل في أغلب دول العالم والتحكم بالقرارات 

الدولية؟ 
من  أكثر  منذ  فلسطين  في  يحدث  ما  تاحظون  أال 
وبدعم  الصهاينة  قبل  مــن  اآلن  وإلـــى  عــامــاً  تسعين 

أمريكي منقطع النظير؟ 
بلدان  معظم  في  األمريكية  التدخات  تاحظون  أال  ـ 

العالم وخاصة العالم العربي واإلسامي؟ 
في  الدراسية  المناهج  تعديل  إلى  أمريكا  سعت  كم  ـ 
عالمنا العربي واإلسامي بما يتوافق مع الثقافة األمريكية 

الصهيونية؟ 
ـ أال تاحظون بأن أمريكا ومن خلفها اليهود قد لبست 
جلد النمر وكشرت عن أنيابها وحركت أساطيلها وجيوشها 

لتحتل وتضرب وتحتل الباد اإلسامية والعربية؟ 
في  العسكرية  القواعد  إنــشــاء  إلــى  أمريكا  تسع  ألــم  ـ 
واإلســامــي  الــعــربــي  الــعــالــم  إلخــضــاع  العربية  المنطقة 
القواعد هي األضخم  اليهود وتعتبر تلك  وتحقيق مصالح 
واألوسع في العالم وموجودة في قطر والبحرين والكويت 
الثابتة  القواعد  من  وغيرها  الحجاز  وفي  األحمر  والبحر 

والعائمة في البحار؟ 
ـ لماذا ال نسأل أنفسنا؟ لم كل هذا الحشد والتدخات 
وباكستان  والـــعـــراق  أفــغــانــســتــان  فــي  والـــدمـــار  والــقــتــل 

واليمن؟!! 
أمريكا ومخططاتها  بها  التي تقوم  تلك األعمال  ينكر  ال 

الله  طبع  إنسان  إال  والمسلمين  العرب  باد  في  الخبيثة 
على قلبه وباع نفسه للشيطان واتبع هواه رغبة في تحقيق 

مصالحه الدنيوية. 
أغلب اآليات القرآنية جاءت محذرة من اليهود والذين 
أشركوا وأال نلق إليهم بالمودة. فكيف من يضع يديه في 

أيديهم ويأتمر بأمرهم؟!! 
وما تقوم به أمريكا من تقديم مساعدات وقروض ومنح 
الشعوب  تلك  في  تأت حباً  لم  للشعوب واألفراد  دراسية 
ورغبة في تنميتها وتطويرها،  بل لتحقيق مصالح أمريكا 
وإسرائيل،  ونهب ثروات ومقدرات تلك الشعوب وجعلها 

تابعة لها اقتصاديا وسياسيا وعسكرياً. 
الظالمين  ــه  ــي وجـ الــصــرخــة ف قــيــمــة  ــأتــي  ت ومـــن هــنــا 
والكلمات من  الشعار  وما ذلكم  واليهود،   والمستكبرين 
األليم  واقعها  من  األمــة  خاص  وهي  عليهم،   نفسي  أثر 
واالســتــغــال  الظلم  نير  تحت  ظلت  والــتــي  والــمــتــردي 

واالحتال. 
حياتنا  تكون  أن  يجب  التي  القرآنية  المسيرة  هي  تلك 
وواقعنا وفق رؤية القرآن ألنه منهاج الله في األرض وهو 

نبراس هداية للبشر. 
مجاالت  لكل  شــامــل  منهاج  هــي  القرآنية  والمسيرة 
الحياة االقتصادية والسياسية والدينية والفكرية وغيرها 
القرآنية  المسيرة  تلك  رسم  من  ألن  الحياة  مجاالت  من 
هو خالق الكون وهو الخبير بعباده،  الله جل وعا، ولكي 
اليهود  الله من  إلى  نبرأ  ولكي  وقيمتنا،  نستعيد كرامتنا 
هي  فالصرخة  وجوههم  في  نصرخ  أن  بد  ال  والمشركين 

ساح وموقف ضد أعداء الله. 

صرخة المظلومين في وجه المستكبرين

سفك الدم اليمني!
وأجهزتها  الوطني  الــوفــاق  حكومة 
وجرحت  متظاهرين،   4 قتلت  األمنية 
المئات، وال تزال  العشرات، واعتقلت 

تاحق البعض حتى اآلن. 
أنــهــم كــانــوا  جميعاً  هـــؤالء  جــريــمــة 
يعبرون عن غضبهم، ويتظاهرون سلمياً 
"األمريكية"  اإلســاءات  على  احتجاجاً 
بقية  مثل  مثلهم  )ص(،  محمد  للنبي 
في  والمسلمين  العرب  من  الله  عباد 

مختلف أنحاء العالم. 
لم تعتذر الحكومة اليمنية لليمنيين 
تواِس  أو  تعزِّ  ولم  أدانتهم،  بل  هــؤالء، 
تحقق  ــم  ول اليمنيين،  الضحايا  أســر 
حول جريمة قتل وجرح العشرات من 
هي  كم  إلهي  يا  اآلن.  حتى  اليمنيين 
غلظة هذه الحكومة مقارنة بسابقاتها. 
اليمن،  فــي  رخيصة  اليمني  دمـــاء 
حكومة  ولدى  هنا،  لإلنسان  قيمة  وال 
وإلى  تحديدا،  الوطني  والوفاق  الثورة 
فــي كيفية  أصــا  تفكر  لــم  أنها  درجــة 
إرضاء غضب الشارع اليمني، بقدر ما 
تهدئة  باتجاه  ووجدانها  ذهنها  ذهب 

الغضب األمريكي. 
ــا يــحــدث مــقــابــل ذلـــك كــلــه، ومــا  م
تسمعونه من لجان تحقيق واعتذارات، 
اليمن  تاريخ  في  حكومة  أتفه  أن  هو 
تجري تحقيقات حول اقتحام السفارة 
األمريكية،  الطابعة  وسرقة  األمريكية 
بل  اليمنيين،  وآالم  ــاء  دم وتتجاهل 

تجرمها. 
ــالــمــنــاســبــة، الـــشـــهـــداء وغــالــبــيــة  ب
الجرحى هم ممن لم يقتحموا السفارة، 

ولم يسرقوا الطابعة األمريكية. 
الــحــكــومــة ثمن  تــدفــع هـــذه  ــم  ل إذا 
والسماح  اليمني،  الــدم  سفك  جريمة 
ــقــوات الــمــاريــنــز بــانــتــهــاك الــســيــادة  ل
واحتال شيراتون، فإنها ستبيع اليمن 

واليمنيين بالقلي واللسيس. 
أخرى،  مرة  القتل  جريمة  وستتكرر 
وبنفس الطريقة من البرود. والخطاب 

هنا موجه لم يسمون أنفسهم ثوار. 
يتظاهرون  والمسلمين  العرب  كل 
ما  محمد،  للنبي  المسيء  الفيلم  ضد 
عدا بيانات ووسائل إعام الجماعة في 
مظاهرات  عن  تتحدث  التي  صنعاء، 

ضد اقتحام السفارة األمريكية. 
**

ال حوار بدون االعتذار، وال حرية مع 
التهديد. 

بها  نــثــق  الــتــي  الــحــوار  لجنة  عــلــى 
عن  مــاذا  نفسها  تسأل  أن  اآلن  حتى 
وأهــم  أعضائها  أحــد  اغتيال  محاولة 
على  الحريصة  الوطنية  الشخصيات 
الحوار وعلى إخراج اليمن من مأزقها؟ 
الدولة  جهود  وصلت  أيــن  إلــى   ...
مابسات  بخصوص  األمنية  وأجهزتها 
سعيد  ياسين  الدكتور  تصفية  محاولة 

نعمان؟ 
الــرئــيــس هـــادي بنقاط  مـــاذا عــمــل 
التفتيش العسكرية التي تسببت وقد 
اغتياالت  وجــرائــم  بــكــوارث  تتسبب 
نقطة  الى  اليمن  تعيد  واسعة وخطيرة 

الصفر؟ 
.. لماذا ال يستغل االستنكار الشعبي 

الواسع للجريمة، ويتخذ قرارا صحيحا 
عملية  إنــهــاء  إلــى  ــؤدي  ي كثيرا،  تأخر 
العسكرية،  المؤسسة  داخل  االنقسام 
نفسه-  الرئيس  -وبتعبير  يقف  والذي 
حتى  وقعت  التي  الجرائم  كل  خلف 

اآلن؟ 
والامباالة  السلبية  هذه  كانت  إذا 
من قبل الرئيس ومن قبل الدولة تجاه 
سعيد  ياسين  الدكتور  اغتيال  محاولة 
مع  ــوضــع  ال ســيــكــون  فكيف  نــعــمــان، 
اآلخرين  اللجنة  أعضاء  من  عضو  أي 
عرضة  هم  والــذيــن  مثا(،  )الحوثيين 
صنعاء  شـــوارع  فــي  والتصفية  للقتل 
في  جهد  دون  ومن  بسهولة،  وأزقتها 

تبرير الجريمة؟ 
أي حوار هذا والمتحاورون أنفسهم 
قبل  مــن  والتصفية  بالقتل  مــهــددون 
القوى النافذة، ودون أن تحرك الدولة 

وأجهزتها المختصة أي ساكن؟ 
وأية حرية في طرح القضايا والتعبير 
عنها وأصحابها مهددون في حرياتهم 

وحياتهم؟ 
في السياق نفسه، على لجنة الحوار 
التي  الـ20  النقاط  نفسها عن  أن تسأل 
أســاســاً  واعتبرتها  بــاإلجــمــاع،  أقــرتــهــا 
إمكانية  هناك  هــل  الــحــوار..  إلنــجــاح 
والحكومة  الرئيس  قبل  من  لتنفيذها 
وبقية األطراف، أم أنها كما قال هادي 

فوق طاقته وطاقة الحكومة؟ 
الطاقة"،  "فوق  األمر كذلك  كان  إذا 
والتصريحات  والجية  السيرة  فلماذا 
أحسن  الحوار  وقفوا  والبرطعيات..؟ 

لكم.. إنه فوق طاقتكم أيضا. 
الــحــوار،  يــا أعــضــاء لجنة  تــكــونــوا  ال 
الوقت  لتقطيع  غطاء  بكم،  نثق  ونحن 
واإلفات من حوار الدولة المدنية التي 
األسلحة  بضجيج  عنها  الحديث  ضاع 

والنقاط المنفلتة واالغتياالت. 
**

التمكين من السلطة! 
معظم  اإلصــــــاح  ــر  غــي اآلن  ــى  حــت
ــات،  ــتــخــاب الــمــحــافــظــيــن، وبـــــدون ان
واحــد  مقابل  "لــلــثــورة"  اثنين  وبــواقــع 
الكرامة"،  "للباطجة"، إال بطل "جمعة 
محافظا  المحويت  فــي  يـــزال  ال  فــإنــه 

حتى اآلن. 
الرئيس هادي غير هو اآلخر كل قادة 
المنطقة  قائد  إال  العسكرية،  المناطق 
ــمــنــشــق" عن  الــشــمــالــيــة الــغــربــيــة "ال
قائدا منشقا في  يزال  فإنه ال  الجيش، 

مذبح حتى اآلن. 
ــنــات األخــــيــــرة، هل  ــي ــعــي ــت بــعــد ال
هــادي  الــرئــيــس  بـــأن  ــقــول  ال نستطيع 
فيه  يمّكن  المبادرة  على  انقابا  يقود 
بــدون  السلطة  مــن  والجماعة  نفسه 

انتخابات؟ 

تغريدة: 
وكرسي  األمريكية  السفارة  طابعة 
وزير الداخلية والنقطة المجهولة حق 
الفرقة ومناديل السيد رئيس الوزراء... 
هههههههههه.. كلها تجتمع في نقطة 
تحكي عن  التي  االبتسامة  واحدة هي 

المأساة. 

حراس حراس السفارة !!! 
حميد  السياسي  والمحلل  الصحفي  الكاتب  نشر 
رزق بتأريخ 22-3-2012م مقااًل بعنوان: )وأخيًرا وصل 
المارينز إلى صنعاء( أشار فيه إلى أن األمريكيين دائًما 
بالحرف  وقال  الشعوب  الحتالل  الذرائع  يختلقون  ما 
الــواحــد: وسيأتي الــيــوم الـــذي يــرســل ألــف مــن قــوات 
وحــراس  الــســفــارة،   حــرس  وتأمين  لحماية  المارينز 

حراس السفارة،  سيحتاجون إلى حراسة أكبر... 
وألهمية المقال نعيد نشره: 
***

وأخيًرا وصل المارينز إلى صنعاء! 
ظــل الــحــديــث عــن خــطــر دخــــول أمــريــكــا إلـــى اليمن 
باعتباره  آخرين  البعض،  وسخرية  استغراب  تثير  مسألة 
عن  غنى  في  البعض  بحسب  فأمريكا  فيه،   مبالغاً  طرحاً 
اليمن ألسباب عديد  أو احتال  التفكير في غزو،   مجرد 
أو مصالح مهمة  نفطية،   ثــروات  من ضمنها عدم وجود 

للواليات المتحدة،  وأوربا في هذا البلد. 
الموت  أكبر  )الله  الحوثيون أصحاب شعار:  يسلم  ولم 
رفع  دوافع  في  التشكيك  من  الموت إلسرائيل(،   ألمريكا 
هذا الشعار بزعم أن أمريكا تقبع خلف المحيطات،  وال 
بل  عــداء  عــاقــات  )الــرســمــي(  اليمن  وبين  بينها  تجمع 
عاقات صداقة وتعاون سياسي وأمني وغيره كما يتحدث 

اإلعام. 
وبعد أن ظلت السلطة تنكر قيام الطيران األمريكي بشن 
غارات على القرى والمدن اليمنية،  اعترفت حكومة اللقاء 
المشترك أخيراً بوجود المارينز األمريكي في عقر العاصمة 
اليمنية صنعاء،  جاؤوا لحراسة السفارة األمريكية كما ورد 
في تصريح وزير الخارجية أبي بكر القربي لصحيفة الوسط 
من أن مئات من المارينز األمريكي يتواجدون في فندق 
شيراتون،  وطبعاً ال بد لهم )جنود( حماية وسيأتي اليوم 
الذي يرسل ألف من قوات المارينز لحماية وتأمين حرس 
السفارة،  وحراس حراس السفارة،  سيحتاجون إلى حراسة 

لتسويغ  الازمة  الذريعة  األمريكيين  ينقص  ولن  أكبر،  
القاعدة  تنظيم  يسمى  وما  صنعاء،   إلى  جنودهم  تدفق 
جاهز ألداء المهمة،  وسنسمع بعد أيام قليلة قادمة تنفيذ 
الجنود  ضد  القاعدة  تنظيم  يتبناها  إرهابية  عمليات 
األمريكيين،  ومن ثم وصول مدرعات ومروحيات أمريكية 
إلى صنعاء،  وإقامة قواعد دائمة على غرار ما هو حاصل 

بأفغانستان،  وكما حصل في العراق. 
في  األمريكيين  أحــد  مقتل  إلــى  اإلشـــارة  المفيد  ومــن 
وقوع  من  الفور  وعلى  الماضي،  األســبــوع  تعز  محافظة 
في  العملية  تبنيه  ليعلن  القاعدة  تنظيم  خرج  الحادثة 
إلى  المسلحة  الجماعات  إيصال  بمخطط  له داللة  مغزى 
كمدينة  إليها  األمريكي  الــوصــول  تسهيل  أجــل  مــن  تعز 
حيوية ونابضة بالثورة والرفض لمهزلة المبادرة الخليجية 

ومخرجاتها الاوطنية. 
صنعاء  إلى  األمريكي  المارينز  من  المئات  وصــول  إن 
القصف  من  أشهر  بعد  يأتي  أنه  خاصة  عابراً  حدثاً  ليس 
علني،  بشكل  اليمنية  المحافظات  بعض  على  األمريكي 
بعض  إلــى  أمريكية  تعزيزات  وصــول  مع  أيضاً  بالتوازي 
السفير  أصبح  أن  وبعد  الجنوب،  في  العسكرية  القواعد 
لليمن، وإذا كنا  فعلياً  األمريكي جيرالد فايرستاين حاكماً 
ننتقد نظام صالح بسبب تفريطه في سيادة اليمن، وكان 
ما  فإن  الشعبية  الشبابية  الثورة  أسباب  من  سبباً  ذلك 
يسمى حكومة الوفاق ترى ما كان حراماً على صالح حال 
لها، وعلى نفس منوال النظام الفاسد بل أسوأ منه، ترى 
ضرورة  األمريكي  التدخل  في  والعسكرية  القبلية  القوى 

لتمكينها من الوصول إلى السلطة. 
إن على القوى الحية في الشعب اليمني أال تظل تراهن 
على النظام القديم الجديد، وعلى الجميع توحيد صفوفهم 
للحيلولة  الوحيدة  الضمانة  الثورة؛ ألنها  ومواصلة مشوار 
دون سقوط اليمن تحت االحتال األمريكي المباشر الذي 
ومن  وجلية،  واضحة  بــدالالت  األفــق،  في  مقدماته  تلوح 

الـــمـــؤشـــرات عــلــى ذلــك 
الحزبي  اإلعـــام  توجيه 
مما  للتحذير  والسلطوي 
اإليراني  التدخل  يسمى 
الوقت  وفــي  اليمن،  في 
ــمــفــروض  ــان ال الــــذي كــ
عــلــى حــكــومــة الــنــفــاق، 

السافر  األمريكي  للتدخل  التصدي  المشترك  وأحـــزاب 
بعض  ترتكب في  التي  الجرائم  اليمن وشجب  في شؤون 
األمريكي  المارينز  تــواجــد  ورفــض  الجنوب  محافظات 
بدون قصد  أو  بقصد  ينساقون  نراهم  في صنعاء وغيرها، 
للتحذير من الخطر اإليراني الذي يسكن في عقول الساسة 

األمريكان والصهاينة أيضاً. 
الثورة وبشكل أسرع من اي  العمل على تصعيد  يجب 
الشعب  على  التآمر  إسقاط حكومة  أجل  من  وقت مضى 
اليمني، ومن اجل قطع دابر التغلغل األمريكي في شؤون 
الفاسدة  القاعدة، وتحت شرعية األحزاب  بذريعة  اليمن 
القوى  وعلى  السلطة،  إلــى  الــوصــول  إال  لها  هــم  ال  التي 
في  المبادرة  زمــام  أخذ  في  المسارعة  الصادقة  الثورية 
كبيرة  كــانــت  وإن  التضحيات  أن  ليعلموا  الــســاحــات، 
بكثير  أكبر  ستكون  لكنها  المشترك  النظام  مواجهة  في 
بكثير كلما تأخر الوقت وسيطر األمريكيون على المشهد 

السياسي واألمني. 
سباق  في  الصادقة  الثورة  وقــوى  جميعاً،  اليمنيين  إن 
ال  صنعاء  في  السامي  أمريكا  ومندوب  الزمن  مع  حثيث 
ينام عنا وصدق اإلمام علي بن أبي طالب عليه السام حين 
وتفرقكم  باطلهم  على  القوم  هؤالء  اجتماع  من  قال: عجباً 

عن حقكم. 
الثورة الصادقين وعلى كل  الرهان على شباب  على أن 
الشرفاء في هذا الوطن كبير كبير، ولكن نتيجة التضحية 
والصبر أعظم، “إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم”. 

حميد رزق

محمد المقالح


