
في محاضرة رمضانية

الشعب يريد تحرير الثوار بعد عودتهم من تركيا

في  الحوثي  الــديــن  بــدر  الملك  عبد  السيد  انتقد 
محاضرة رمضانية  مساء  الثالثاء الماضي  السياسات 
وسعي  وإقــصــاء،  استبداد  مــن  الخاطئة،  الحكومية 
القوى  واســتــهــداف  الشعبية  الــثــورة  إلفــشــال  حثيث 
الثورية المتمسكة بمطالب الشعب قائاًل: )الشعب له 
مطالب محقة وعادلة، والشعب بثورته يريد العدل.. 
والعدل مطلب محق ومن يقف بوجه هذا المطلب هو 
يظلم الشعب، هو يواجه الحق بباطله؛ نتيجة أطماعه 

مناصب  من  هو  يريده  ما كان  إلى  قد وصل  أنه  يرى 
ومــاديــة  سياسية  مــكــاســب  معينة  وحــصــص  معينة 

معينة(.
الحوثي  الــديــن  بــدر  الملك  عبد  السيد  رفــض  كما 
التفريط بسيادة البلد وتستر ما يسمى بحكومة الوفاق 
على التغلغل األمريكي في مفاصل القرار اليمني فيما 
تتصدى لكل عمل أو موقف يناهض التدخل األمريكي: 
يناهض  تحرك  أي  يلمسون  أو  صوتاً  يسمعون  )عندما 

بقسوة  بعنف  مواجهته  في  يبرزون  االمريكي  التدخل 
بأبواقهم الدعائية! هذا يدلل على بعد كبير عن حالة 
من  وال  اإلســالم  من  وليس  التقوى،  من  ليس  التقوى 
في  أمريكا  مــع  تقف  أن  الوطنية  مــن  وال  اإلنسانية 
صف.. أمريكا ضد شعبك، ضد بلدك، ضد أبناء دينك، 

ضد أمتك(.

حاشدة  تظاهرية  مسيرة  خرجت 
رمــضــان/1433هـــ   /1 الجمعة  يــوم 
في العاصمة صنعاء جابت شوارع 
من  انطلقت  المسيرة  العاصمة.. 
والثقافي  العلمي  بــدر  مركز  أمــام 
ــروراً  ــ بــاتــجــاه ســـاحـــة الــتــغــيــيــر مـ
المالية  وزارة  وشـــارع  بالصافية 
ــجــوار كلية  ب الــمــســيــرة  وتــوقــفــت 
وســورة  الفاتحة  ــقــراءة  ل الــشــرطــة 
شهداء  أرواح  على  جهراً  اإلخــالص 
أودى  الــذي  االنــتــحــاري  التفجير 
جريحاً  و15  طلبتها  مــن   9 بحياة 
مــواصــلــة ســيــرهــا بــعــد ذلـــك تحت 
ــذي اســتــبــشــر به  ــ ــل الــمــطــر ال ــ واب
المشاركون الذين عدوه  مظهراً من 

مظاهر رعاية الله بهم. 
توقفت  ــة كــنــتــاكــي  جــول وعــنــد 
الــمــســيــرة الـــثـــوريـــة  لــيــلــقــي أحــد 
فيه  هنأ  المسيرة  بيان  الناشطين 
األمة اإلسالمية بقدوم شهر رمضان 
مواصلة  عــلــى  مــؤكــديــن  الــمــبــارك 
واحتساب  بصبر  ــثــوري  ال العمل 
المنشود  ــهــدف  ال تحقيق  حــتــى 

العدل  وتحقيق  الفساد  واجتثاث 
والمساواة في الحقوق والواجبات.
في ساحة  الثوار  أخرى  من جهة 
في  مضيهم  ــدوا  أكـ بتعز  الــحــريــة 
في  خــرجــوا  حيث  الــثــوري  الفعل 
ــت شـــوارع  مــســيــرة حـــاشـــدة جــاب
ــورة فــي  ــ ــث ــ ــاب ال ــبـ الـــمـــديـــنـــة، شـ
استعدادهم  أعلنوا  الثورة  عاصمة 
للتضحيات من أجل حماية ثورتهم 
الثورية  حتى تحقيق كل األهداف 
التي خرجوا من أجلها حيث أكدوا 
يفتعلها  الــتــي  لــأزمــات  رفــضــهــم 
لتغطية  الــمــشــتــرك  الــنــظــام  طــرفــا 
تحركاته المشبوهة بغرض مصالحه 
ــة الــضــيــقــة  ــي ــحــزب الــشــخــصــيــة وال
األجنبية  التدخالت  على  والتستر 

في الشئون اليمنية. 
وفــــي نــفــس الـــســـيـــاق شــهــدت 
محافظة صعدة يوم الجمعة مسيرة 
اآلالف من  ثورية حضرها عشرات 
من  توافدوا  الذين  المحافظة  أبناء 

مــخــتــلــف 
الــــــقــــــرى 

ــوار الــمــعــتــقــلــيــن  ــ ــث ــ ــي ال ــالـ ــظــم أهـ ن
ــرات   ــشــ والـــمـــخـــفـــيـــيـــن قـــســـريـــاً وعــ
أمــام   احتجاجية   وقــفــة  المواطنين 
مقر رئاسة الوزراء في العاصمة صنعاء 
باإلفراج  للمطالبة  الماضي   الثالثاء 

على  قسرا  والمخفيين  المعتقلين  عن 
الشبابية   الــثــورة  فــي  المشاركة  ذمــة 
وقفتهم  أن  إلــى  مشيرين  الشعبية 

أدان المكتب اإلعالمي للسيد عبد الملك بدر 
لها  يتعرض  التي  اإلبـــادة  جرائم  الحوثي  الدين 
المسلمون المستضعفون في دولة بورما في ظل 

صمت دولي 
الحوثي  الملك  عبد  للسيد  االعالمي  المكتب 

مجازر  من  يجري  ما  إزاء  العالم  صمت  أن  أكد 
المسلمين  بحق  وديــنــي  عــرقــي  تطهير  وحـــرب 
في  الكبرى  الــدول  تواطؤ  على  شاهد  بورما  في 
المسلمون  لها  يتعرض  التي  االنسانية  الجرائم 
العربية  الشعوب  العالم داعيا  في مختلف بقاع 

واإلسالمية الى التضامن مع إخوانهم في  بورما 
الدموية   الــمــجــازر  تلك  إيــقــاف  ــى  إل يـــؤدي  بما 
محذرا في نفس السياق  من الفتن الطائفية التي 
الشعوب  اوســاط  في  وعمالئها  امريكا  تشعلها 

بهدف سلب إرادتها ونهب ثرواتها  

ــورة  ــث عـــاد عـــدد مـــن جــرحــى ال
ــاء الــمــاضــي،  ــالث ــث ــى صــنــعــاء ال إلـ
تركيا،  ــى  إل عالجية  رحــلــة  عقب 
ــة أشــهــر  ــالثـ ــدة ثـ ــمـ اســـتـــمـــرت لـ
ونصف حيث استفاد بعضهم من 
استعصى  اآلخــر  والبعض  العالج، 
األولــى  صحيفة  وكــانــت  عالجهم 
التقت عددا منهم وأجرت معهم 

الثورية  التوعية  قصيرة  حــوارات 
تنشرها:

عبد  الجريح  البدء،التقينا  في 
من  األموي،  أحمد شرف  الحميد 
الــقــاهــرة،  مــديــريــة  تــعــز  محافظة 
عـــامـــا،  الـــعـــمـــر 52  مــــن  ويـــبـــلـــغ 

صنعاء وتعز وصعدة وذمار: مسيرات ثورية ترفض تعطيل المؤسسات العامة والتالعب بقوت المواطن

ذوو الثوار المعتقلين: الفاسدون يحكمون  والثوار يحاكمون عسكريا جرحى الثورة : حكومة الوفاق "اسم بال جسم" وال بد أن تستمر الثورة إلزالة ركام الفساد بالبالد
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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  -|- 

الخارجية اليمنية تحذر من احتالل السعودية لجزر يمنية

المكتب االعالمي: يتضامن مع مسلمي بورما ويدين جرائم اإلبادة بحقهم 

السيدعبد الملك الحوثي: ليس من اإلنسانية والوطنية أن تقف مع أمريكا ضد بلدك 

من  هيكل  حسنين  محمد  العربي  المفكر  حــذر 
طــائــفــيــة    منتقدا عدم  فــي فتن  الــعــرب  دخـــول 
لما  السياسي  اإلســالم  تيارات  يسمى  ما  استيعاب 

تخطط له الواليات المتحدة والغرب في هذا الِشأن.
األهـــرام  مــع صحيفة  حـــوار  فــي  تــحــدث  هيكل 
طبيعة  تغيير  على  تعمل  أمريكا  ــأن   ب المصرية 

إسرائيلي(  )عربي  صراع  من  المنطقة  في  الصراع 
ــي(  بتشجيع  مــن دول  ــران إلــى صــراع )عــربــي  إي
عربيه وذلك عن طريق خلق صراع  بين المسلمين 

الجدد  اإلسالميين  سلطة  داعيا  والشيعة  السنة 
الفتنة  تأجيج  الى وقف  العربي  الربيع  بلدان  في 

خدمة لمصالح آخرين.

هيكل: أميركا تخطط للفتنة واإلســالميون الصاعدون يتجاهلون

صعدة
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أهمية  فــي  تتمثل  هــي  الــكــريــم  ــرآن  ــق ال أهــمــيــة 
وعظمة البينات والهدى التي هي مضامينه، وهي 
الغاية من إنزاله، والبينات والهدى هي في األخير 
لمن ؟ للناس. فيدل على الحاجة الماسة، الحاجة 
الملحة بالنسبة للناس، حاجتهم إلى هذه البينات، 
في  فرضت  التي  الفريضة  تكون  أن  الهدى  وهــذا 
الذي  الشهر  وهو  الصيام،  هي  العظيم  الشهر  هذا 
بين  عالقة  هناك  أن  على  يــدل  الــقــرآن،  فيه  أنــزل 
في  ما  إن  حيث  من  الكريم  الــقــرآن  وبين  الصيام 
القرآن الكريم من البينات والهدى، وااللتزام بهذه 
أساس  على  بالدين  القيام  وكذا  والهدى،  البينات 
هذا القرآن العظيم يحتاج من اإلنسان إلى أن تكون 
وترويض  نفسه،  لشهوات  وكبح  إرادة،  قــوة  لديه 
لنفسه على الصبر، والتحمل، وهذه هي الحكمة أو 
تحقيقه  أجل  من  الصوم  الله  شرع  الذي  األثر  هو 
إعــداد  بقضية  ترتبط  الصيام  فريضة  أن  باعتبار 
وتهيئة األمة تربوياً وإيمانياً للقيام بمسئولية إقامة 
سبيل  في  الجهاد  وهو  سنامه  ذروة  وإعــالء  الدين 
الله، ذلك أنه بدون الجهاد في سبيل الله ال يمكن 
قامت  الــذي  الحق  الخالد  الرباني  المنهج  تقرير 
عن  فضاًل  األمة  حياة  في  واألرض  السماوات  عليه 

إقامته وإيصاله إلى األمم األخرى.
واإلسالمية،  العربية  الشعوب  تخرج  لن  وعليه 
من  المستضعفة  األرض  شعوب  تخرج كل  لن  بل 
والذل  االستضعاف  حالة  من  والشتات  التيه  حالة 
الطاغوت  حكم  مــن  الــنــاس  يخلص  لــن  والــخــزي، 
أمة  هــنــاك  تــكــون  حينما  إال  األرض  فــي  والــفــســاد 
وبمنهجه  الكريم  بالقرآن  عملياً  إيماناً  تؤمن  قرآنية 
الجهادي حيث يحكم المنهج القرآني كل مجاالت 
حياتها، ويقدم لها وعبرها للناس وفقاً لسنة الله في 
الهداية، فالقرآن الكريم الذي قال عنه إنه : }ُهدًى 
لها  ويقدم  األمــة  حياة  واقــع  في  يتجسد  لِلنَّاِس{ 
القضايا  للناس في كل  باعتباره فعاًل هدى  وعبرها 
وخاصة  الميادين،  كل  في  االحتماالت،  كل  أمــام 
في  يهدينا  إلى من  نكون  ما  أحوج  الزمن  في هذا 
ثم  ومن  هائلة  إمكانيات  يمتلكون  أعــداء  مواجهة 
أي  الهداية  وسائل  من  وسيلة  تعد  العبادات  فان 
تربوية،  وسائل  للهداية،  عملية  وسائل  فقط  أنها 
أحكام  مــن  كــثــيــراً  أن  باعتبار  ترويضية،  وســائــل 
العبادات، المعامالت، تصب في كيف تكون األمة 
هذه مهتدية، هدى الله ما هو؟ هدى الله بما فيه 
إنما هي آالت  بكلها  والعبادات  الشرعية،  األحكام 
هو  الله  فهدى  الله،  هــدى  إلــى  اإلنسان  بها  يصل 

شيء واحد.
التيه  الوضعية مــن  إلــى هــذه  األمــة  أوصــل  ومــا 
في  تمثلت  فهم  من  عليها  فــرض  ما  إال  والشتات 
نظرة منقوصة ومشوهة قدم على أساسها اإلسالم 
ذليلة  تعيش  وشعوبها  ــة  األمـ جعل  الـــذي  ــر  األمـ
مهزومة ضائعة تحت هيمنة من ضرب الله عليهم 
أمريكا  والــنــصــارى  اليهود  مــن  والمسكنة  الــذلــة 
ألبنائها  والقرآن  اإلســالم  قدم  حينما  إال  وإسرائيل 
نتيجة  إال  المقلوب  وبالشكل  بالمنقوص  بالشكل 
الهداية  في  الله  سنة  عن  والبعد  االنحراف  لذلك 
حياة  عن  مفصولة  الهامة  العبادات  تلك  قدمت 
العبادات  تلك  وجدنا  ثم  ومــن  األمــة  أبناء  ــع  وواق
األثــر  تترك  تعد  لــم  الهامة  اإلسالمية  والــفــرائــض 
الناس  الله أن تدركه في نفوس  القرآني الذي أراد 
مجاالً  تعتبر  الصوم  ففريضة  حياتهم،  واقــع  وفــي 
التصال اإلنسان المؤمن بربه اتصال طاعة وانقياد، 
ترويضية  تربوية  عملية  الــصــوم  إلــى كــون  إضــافــة 
على  مستعلية  نفساً  تكون  حتى  اإلنسانية  للنفس 
شهوات ورغبات الجسد انقياداً واستجابة وتسليماً 
لله ولتوجيهاته فهو القائل جال شأنه }َيا أَيَُّها الَِّذيَن 
َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن  آَمُنواْ ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ
َقْبِلُكْم لََعلَُّكْم َتتَُّقوَن{والمقصود هنا بيان أثر الصيام 
لتأهيل  سبياًل  وكونها  وتطهيرها،  النفس  تزكية  في 
المسلم لطاعة الله والبذل في سبيله إيثاراً لما عند 

الله من الرضوان والثواب.
الزمة  أساسيات  كلها  المعاني  هــذه  فــإن  وعليه 
إلعداد النفوس وتهذيبها وتربيتها الحتمال مشقات 
الله  سبيل  في  الجهاد  تكاليف  واحتمال  الطريق، 
واقــع  ــى  إل عــدنــا  وإذا  ــالم  اإلسـ فــي طــريــق  والسير 
وآله  عليه  الله  صلوات  المصطفى  عهد  في  األمــة 
تحققت  القران  شهر  الله  شهر  رمضان  شهر  نجد 
اإلسالمية  لأمة  المصيرية  االنتصارات  أعظم  فيه 
كمعركة بدر و فتح مكة هذان الحدثان واالنتصاران 
الله  صــلــوات  المصطفى  يــد  على  بهما  الله  صنع 
حياتية  نقلة  أعظم  معه  آمنوا  والــذيــن  ــه  وآل علي 
شاملة لإلسالم وللعرب كما ترتب عليهما تحوالت 
ومتغيرات تجاوزت المنطقة العربية وحينما نجد 
تلك  اليوم  يصنع  يعد  لم  بكله  اإلســالم  أن  اليوم 
الروحية القرآنية الجهادية فإنما هو نتاج النحراف 
بسنته  جهل  وعــن  الله  منهج  عن  وإيماني  ثقافي 
وقدمت  الدين  اإلسالم  قدم  ثم  ومن  الهداية،  في 
ما  عن  بعيداً  آخر  نحو  على  وعباداته  الله  فرائض 
الكريم  الــقــرآن  كتابه  في  إليه  وهــدى  الله  رسمه 

أمة  الــذي جعلنا  األمــر 

ــة الـــقـــرآن  ــ ــالم أم ــ اإلســ

عــام  كــل  فــي  نستقبل 

شهر رمضان، وبدالً أن تكون األمة هي من تتحرك 

وتعمل  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف  األمر  بلواء 

من  بــدالً  األرض  في  والظلم  الفساد  مواجهة  على 

مجاالت  وعلى كافة  وتراجعها  هزائمها  تتكرر  ذلك 

الحياة كما تتعمق وتتسع جراحاتها فلم يعد األمر 

أصبحنا  بــل  الــغــائــر  فلسطين  جــرح  على  يقتصر 

وأعداء  الله  بأعداء  وإذا  آلخر،  رمضان  من  نشهد 

وإسرائيل  أمريكا  والنصارى  اليهود  من  اإلنسانية 

هم من يغزون ويحتلون بلدان وشعوب أمة القرآن 

من  المشاهد  نفس  تتكرر  عام  وفي كل  واإلســالم 

واإلجــرام  االستكبار  هذا  أمــام  أنه  إال  آخر  إلى  بلد 

من  بقية  لهذه  يبقى  والمهيمن  المنتشر  والفساد 

شقوا  الذين  القرآنيين  وأبنائها  وأعالمها  خيارها 

القرآني  بمنهجهم  وظهروا  والكرامة  العزة  طريق 

التيه  حــالــة  مــن  إلخــراجــهــا  ألمتنا  نــجــاة  كسفينة 

والخنوع والذلة وعلى ساحات المواجهة مع أعداء 

أمريكا وإسرائيل  اليهود والنصارى  الله ورسله من 

أعادت  وتحوالت  انتصارات  أيديهم  على  تحققت 

األمل ونفخت في األمة روح اإليمان والحرية والعزة 

األمة  لشعوب  القرآنية  المجاميع  تلك  أكدت  كما 

أن  العالم  هذا  في  المستضعفين  ولكل  اإلسالمية 

المسلك  هو  القرآني  الجهادي  ومسلكها  منهجها 

معه  والــمــؤمــنــون  المصطفى  سلكه  الـــذي  نفسه 

تلك  أيديهم  على  الله  فحقق  المستضعفين  مــن 

االنتصارات والتحوالت التاريخية الكبرى..من هنا 

فإن فلسطين أرضاً وإنساناً ومقدسات لن تتحرر من 

إال  دنس اليهود وأن االمة لن تجد حاًل وال مخرجاً 

في  الله  لسنة  ووفقاً  القرآني  المنهج  إلى  بالعودة 

الله  رحمه  الخميني  اإلمــام  دعــوة  وتأتي  الهداية 

تخصيص  إلى  المستضعفين  ولكل  األمــة  لشعوب 

كيوم  المبارك،  رمضان  شهر  من  األخيرة  الجمعة 

لمقدس  والحماية  الــدفــاع  على  تقتصر  ال  عالمي 

مــن مــقــدســات األمـــة وهــو المسجد األقــصــى في 

مواجهة الصهاينة بل أكد اإلمام الخميني أنه يوم 

عالمي يتحرك فيه المستضعفون كل المستضعفين 

الكفر  أئمة  لمواجهة  العالم  هذا  في  والمظلومين 

اليهودي  الشيطاني  واالستكبار  والطاغوت  والظلم 

األمريكي اإلسرائيلي.

الــروح حنــو ضفــاف عفــوك تســبُح

وانلفــس تســجد يف خضــوٍع ترتــي

ســيدي واملؤخــر  املقــدم  أنــت 

مــوالي فامنحــي رضــاك فإنــي

مــن غيهــب الظلمــات اخرجــي اىل

ــة ــر رمح ــت تغف ــاك فان ــي رض هب

ــا ــا أن ــن داعك وه ــب مل ــت املجي ان

مــرغ جبهــي فــوق الــرى
ُ
ابكــي أ

ً
فاحمــوا اذلنــوب كما وعــدت تكرما

وشــهاديت قربــة  دمــايئ  واقبــل 

 ويســبُح
ً
والقلــب خيفــق خاشــعا

ــُح ــدى تتفت ــوب وباهل ــو اذلن حم

تعفــو وتعطــي مــن تشــاء وتمنُح

بســجون إرسايف وظلــي ارزُح

ــوار قدســك يف رحابــك ارسُح ان

وتصفــُح انلادمــن  للتائبــن 

مســترصٌخ يل يف رضائــك مطمُح

 دمــع عيي يســفُح
ً
 وخوفــا

ً
طمعــا

فجوانــي الظمــئ  لقربــك جتنُح

لك انــت وحدك يف ســبيلك اُذبُح

من العجيب أن تعلن حكومة الوفاق الكشف عن 
خليه تجسسية تتبع إيران تعمل حسب زعمها في 
اليمن واألعجب أن تتغاضى عن المكاتب الرسمية 
اليمن  في  األمريكية  االستخبارات  فتحتها  التي 
وهذا ما يدلل على نباهة هذه الحكومة التي تسعى 
جاهدة في خدمة الوطن والذود عن سيادته وتبادر 

في الحفاظ عليه وعلى حريته واستقالله..
ــحــرك نــشــط وعلني  ت تــتــغــاضــى عـــن  الــحــكــومــة 
لالستخبارات األمريكية واالحتالل القادم من البحار 
العسكرية  القواعد  يبنون  اليوم  االمريكيين  أن   إذ 
في األراضي اليمنية فيما حكومة النفاق تسارع في 
اإلعالن عن إلقاء القبض على خلية إيرانية وتتنسى 

وتغض الطرف عن االحتالل األمريكي الذي امتلئت 
في  العسكرية  القواعد  يبني  وأصبح  بقواته  بحارنا 
المناورات  ويجري  علني  بشكل  اليمنية  المدن 
الناس  مــن  مــرئ ومسمع  الــقــواعــد على  هــذه  فــي 
وأصبحت االستخبارات األمريكية تتحرك في اليمن 
بحرية مطلقة وكذلك السفير األمريكي يتحرك وكأنه 

كم  لحا ا
وهذا  للبلد،  الفعلي 

أهم  طبيعي  الــوفــاق  حكومة  لــدى  كله 
شيء إيران وتدخالتها المزعومة والتي ال وجود لها!!

ــمــنــيــون مـــن تــعــرضــهــم  ــادون ي ــ ــي ــا صــ شــك
قبل  من  البحر  عرض  في  عديدة  لمضايقات 
األرتيرية  السواحل  وخفر  األمريكية  القوات 

التي تحتجز عشرات الصادين
ــروا أنــهــم تــعــرضــوا إلطــالق  ــصــيــادون ذكــ ال
المارينز األمريكي،  النار عدة مرات من قبل 
وعادة ما يتعرضون لالختطاف من قبل خفر 

احتجاز  آخرها  التي كان  األرتيرية،  السواحل 
خمسة عشر قارب صيد يمني مع طواقمها 

في عرض البحر قبل أيام
واقتيادها تحت تهديد السالح إلى المياه 
بترحيل  تقوم  أن  قبل  اإلقليمية  األرتيرية 

البحارة الى اليمن

إلى أين انسحبت القاعدة؟!

هبني رضاك

أمريكا تحتل اليمن وحكومة النفاق تحذر من ايران

المارينز األميركي يتعرض للصيادين اليمنيين

َناٍت ِمَن الُْهَدى َوالُْفْرَقاِن ُهدًى لِلنَّاِس َوَبيِّ

أبو مالك )يوسف الفيشي(

علي القحوم        

محمد فايع

ياسر المهلل

خسئت أساليبكم الحقيرة إنه رضوان!!

يخرج الناشط في الثورة السلمية رضوان الحيمي الى جولة الشهداء من الساعة 
الثانية ظهراً حتى السادسة مساء وتحت أشعة الشمس ليوصل ما قال إنها رسائل 
لكل أبناء الشعب كتبها على الفتات ورقيه واضعاً الصق على فمه ولسان حاله 

يقول لن أتكلم فالالفتة تغني عن مجادلتكم.
ذات مرة أتى إليه أحد أفراد الفرقة األولى مدرع الصائم وبالطريقة "اإلصالحية 
اإلخوانية" ومن فوق سيارته ليبدأ بسبه وشتمه ونعت رضوان بالكلب، وتوعده 

بالضرب بسبب ما يكتبه على الالفتة! 
أتدرون ماذا كان مكتوب على الالفتة؟ كان مكتوب على الالفتة االتي: 

يسقط علي صالح االحمر... يسقط علي محسن االحمر
يسقط احمد علي االحمر... يسقط حميد االحمر

يسقط حكم االحمر
عاد إليه مرة أخرى ذلك الوغد ومن على سيارته بكل بذائه وحقارة  تصل إلى 
الفاسد،  النظام األحمري  بيئته المكتسبة من علي محسن وحميد وباقي أركان 
ويؤشر بيده الشيطانية بتلك الطريقة الدنيئة! وهذه التصرفات تعكس أخالقهم 
وتبين بأي طريقة يريدون حكم الشعب، ربما باألصبع سيحكمون الشعب وبتلك 

الطريقة على كل من يخالفهم.
عموما نحن من هنا نحمل الفرقة واالصالح المسؤولية الكاملة عن أي اعتداء 

يصيب رضوان الحيمي، وخسئت أساليبكم الحقيرة.
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السيد عبدالملك

جرحىى الثورة

ذوو الثوار المعتقلين

مسيرات ثورية

الدين  بدر  الملك  عبد  السيد  وحــذر 
بالسياسة  االنخداع  مغبة  من  الحوثي 
األمريكية الرامية إلى تحويل الصراع في 
إلى  عربي صهيوني  المنطقة من صراع 
صراع عربي إيراني مبيًنا أن ذلك يأتي: 
اسرائيل،  عن  دفاعاً  إلسرائيل،  )خدمة 
ألمريكا،  استجابًة  إلســرائــيــل،  حــمــايــًة 
السياسيات  تلك  من  ألمريكا،  وطاعة 
الخاطئة التي ُتمارس بعيدا عن التقوى 
وبعيدا حتى  الوطنية  وبعيدا حتى عن 
من  ليست  ألنــهــا  المصلحة؛  لغة  عــن 
يبذلون  هم  شــيء..  في  البلد  مصلحة 
الطائفية  الفتنة  نيران  إلذكاء  جهد  كل 
ــيــة؛ فــالــفــتــاوى  ــمــذهــب والــــعــــدوات ال
دعائي  شغل  الــمــنــشــورات  التكفيرية 
الطائفية  الفتنه  إذكاء  أجل  من  مكثف 

والعداوة المذهبية( 
الدين  بدر  الملك  السيد عبد  وانتقد 
الــحــوثــي الــســيــاســة الــرامــيــة إلـــى خنق 
الــشــعــب والــتــضــيــيــق عــلــيــه فــي لقمة 
عيشه.. وفي قوته، وقال: )في كل آونة 
االقتصادية..  الجرع  من  مزيد  وأخرى 
الكثير  ينهبون  بينما  يعاني  الشعب 
أهم  فمن  وثــروتــه  مقدراته  من  الكثير 
الفساد  مــن  التخلص  ــثــورة  ال أهـــداف 

الجاثم على هذا الشعب( 

المختصون  اخبره  كما  العمليات 
لم  الطبي  التنسيق  هناك، ولسوء 
أنه  وأضـــاف  العمليات،  لــه  تجر 
يتغير  ولم  سافر  كما  جريحاً  عاد 
شيء، عبدالحميد وصف حكومة 
الوفاق بأنها "اسم بال جسم" وقال 
إلزالة  تستمر  أن  بد  ال  الثورة  إن 
ركام الفساد بالبالد، وأضاف: أما 
لكننا  حل  الــال  إلــى  أوصلونا  اآلن 
ما  بــكــل  نضحي  أن  مــســتــعــدون 

نملك لنصل إلى الحل.
إسماعيل  الجليل  عبد  الجريح 
محمد الشبيبي من محافظة ذمار 
العمر24سنة،مهندس  من  يبلغ 
مــعــمــاري، قـــال انـــه أصــيــب يــوم 
في  مشاركته  اثناء  2011/10/18م 
مسيرة خرجت من ساحة التغيير 
الى القاع،وتعرضت العتداء بشع، 
الشهداء  عشرات  ضحيتها  وراح 
برصاصتين  هو  أصيب  والجرحى، 
أن  بعد  بالصدر  إحداهما سكنت 
وسببت  الصوتية  الحبال  قطعت 
ــل الــصــوتــي  ــحــب ــال فـــي ال لـــه شــل
األيمن و الرصاصة الثانية أصابت 
الــســاعــد األيــمــن فــأجــريــت لها 7 
جامعة  مستشفى  فــي  عمليات 
إلى  زمــالئــه  مــع  سافر  ثــم  العلوم 
اليد  تركيا، ليجروله عمليتين في 
الصوتية.  للحبال  اليمنى وعملية 
عملية  بعد  إنه  الجليل  عبد  قال 
الصوت  تحسن  الصوتية  الحبال 
قلياًل إال أنها بحاجة إلى استكمال 
العالج بالخارج وإنه ال يقدر على 
الجريح طالل محمد  تحريك يده 
محافظة  مـــن  الـــدبـــعـــي،  ســيــف 
تعز عــمــره26 عــامــا، أصــيــب يوم 
التربية  مكتب  أمام  2011/11/2م 
بتعز ودهست مصفحة رجله بعد 
خطرة  حالة  في  نقل  وقد  إصابته 
الــدولــي،  الــيــمــن  مستشفى  إلـــى 
واكتشفوا ان لديه تفتيتا بالعظام، 
تثبيت  عــمــلــيــة  لـــه  ــت  ــ ــري وأجــ
مسامير ثم زراعة عظام في جامعة 
العلوم والتكنولوجيا على حساب 
تركيا  إلى  سافر  ثم  وفــاء  مؤسسة 
وأجريت له عملية أعصاب وعالج 
عظم  تثبيت  وعــمــلــيــة  طبيعي 

ثالثاء  يوم  كل  ستسمر  االحتجاجية 
ــمــاع الــحــكــومــة  ــتــزامــن مـــع اجــت ــال ب
ــة  ــجــاب الــــــــدوري حـــتـــى يـــتـــم االســت
ما  حــمــلــوا  الــمــحــتــجــون   لمطالبهم 
الوفاق" مسؤولية  بـ "حكومة  تسمى  
والمخفيين  المعتقلين  عن  البحث 
األمنية  األجهزة  نفت  الذين  قسرياً 
وجودهم  التوافقية   واالستخبارية  
لديها، اهالي الثوار المعتقلين رفعوا 
ــات كــتــب على  ــتـ ــد مـــن االفـ ــعــدي ال
)الفاسدون يحكمون  والثوار  بعضها 
شعار  رفعوا  (كما  عسكريا  يحاكمون 
المعتقلين  تحرير  يــريــد  الشعب   "
ما  100شــاب  من  اكثر  ان  الى  "يشار 
لما  صمت  وســط  مخفيين  ــون  ــزال ي
قيل  الــتــي  ــوفــاق  ال بحكومة  يسمى 
الثورة  شباب  اهــداف  ستحقق  انها 

القابعين في غياهب سجونها

بالقدم  سقوط  من  يعاني  أنــه  إال 
النقطاع  تحريكها  على  يــقــدر  ال 
األعـــصـــاب، و يــحــتــاج طـــالل إلــى 
ويتساءل:  فترة،  أوتاربعد  زراعــة 
أين الجهات الحكومية من جرحى 
نــايــف محمد  الــجــريــح  الـــثـــورة؟ 
تعز  محافظة  من  العزعزي  احمد 
سنة(   29( الشمايتين  مــديــريــة 
في  2011/10/15م  ــوم  ي فأصيب 
الكتف  في  برصاصة  عصر  جولة 
ــه تهشما  ل الــيــســرى مــمــا ســبــب 
عملية  له  وأجريت  المفصل،  في 
إلخراج الرصاصة وإزالة المثبتات 
الــعــلــوم،  جــامــعــة  مستشفى  فــي 
العظم  ــة  إلزال تركيا  إلــى  سافر  ثم 
صناعي  مفصل  وتركيب  المهشم 
ــى  ــاج إل ــحــت ــو ي ــ ــوم، وه ــي ــن ــي ــالت ب
أشهر  ثالثة  بعد  متخصص  مركز 

الستكمال عالجه.

والمديريات..
وفـــي الــمــســيــرة رفــعــت الــالفــتــات 
المطلق  الــرفــض  عــن  عــبــرت  ــتــي  ال
تعطيل  إلى  تسعى  التي  للمحاوالت 

العامة  والخدمات  المؤسسات 
بقوت  والــتــالعــب  المواطنين  على 
لخلق  كمحاولة  اليمني  الــمــواطــن 
الفوضى وعدم االستقرار الستهداف 

الثورة والشعب.
ــيــان الــمــســيــرة عــبــر عــن الــرفــض  ب
ــعــمــد  ــمــت ــع لــلــتــعــطــيــل ال ــاطــ ــ ــق ــ ال
العامة بذرائع ومبررات  للمؤسسات 
كرامة  على  الحفاظ  وضــرورة  واهية 
المواطن اليمني من محاولة الضغط 
االقتصادية  الجرع  خــالل  من  عليه 
الــذي  السياسي  للمسار  إلخضاعه 

يفرضه الخارج.
ــان رفـــض تــواجــد  ــي ــب كــمــا أكـــد ال
على  أجنبي  أو  أمريكي  جندي  أي 
في  حـــدث  ــا  ومـ اليمنية  ــي  ــ األراضـ
عسكرية  مــنــاورة  مــن  العند  قــاعــدة 
أمــريــكــيــة هــي جــريــمــة بــحــق أبــنــاء 
الــشــعــب الــيــمــنــي وانــتــهــاك ســافــر 
محاكمة  إلــى  ندعو  الوطن  لسيادة 

من سمح أو يسمح بذلك.
الــبــيــان حــّث على االســتــمــرار في 
الــخــيــارات الــثــوريــة واتــخــاذ موقف 
ــن انــتــهــاكــات  ــا يـــحـــدث مـ ــام مـ ــ أمـ
معها..  ــي  داخــل وتـــواطـــؤ  أمــريــكــيــة 
لم يكن  إذا  أنه  البيان من  كما حذر 
هموم  يتلمس  وصادقاً  جــاداً  الحوار 
أهــداف  وتحقيق  وتطلعاته  الشعب 
ــى أي  ــك لــن يفضي إل ثــورتــه فــإن ذل
نتائج ايجابية كما أكد على أن زمن 
انتهى  قد  اآلخــر  وإقــصــاء  التهميش 
مختلف  في  الثوار  بتضحيات  وولى 
الشعبية  ــثــورة  وال الحرية  ســاحــات 

المباركة.
ــت مـــســـيـــرة حـــاشـــدة  ــرجـ كـــمـــا خـ
مدينة  شــوارع  جابت  الثالثاء  يــوم 
في  استمرارهم  على  مؤكدين  ذمــار 
القاطع لكل  الثوري ورفضهم  الخيار 
ضد  تحاك  التي  المؤامرات  أشكال 
للتدخالت  رفضهم  ومعلنين  الثورة 
الخارجية في الشئون اليمنية، الثوار 
رفضهم  جـــددوا  ذمــار  محافظة  فــي 
الحكومية  الــمــؤســســات  لتعطيل 
إلخضاع  المواطن  بقوت  والتالعب 
تلك  فرض  بغرض  وتجويعه  الشعب 

التسويات وتمرير المؤامرات عليه.

عقيد  وهــو  أوالد،  ثمانية  ولــديــه 
يوم  أصيب  الجيش،  في  متقاعد 
مسلحين  قبل  من  2011/7/24م، 
احــداهــمــا  بــرصــاصــتــيــن  مدنيين 
اصــابــت  اليمنى  ــرجــل  ال مفصل 
الرجل  عضلة  اصــابــت  ــرى  واالخــ
اليسرى في جولة سبأ بتعز، ورقد 
في المستشفى العسكري شهرين 
وأجريت له عملية شد الركبة في 
الجرحى  زمالئه  مع  وسافر  تعز، 
تركيا  إلـــى  ــى  ــ األولـ ــعــة  ــدف ال فـــي 
للعالج، يقول عبد الحميد بأنه لم 
األسبوع  في  سوى  عالج  أي  يلق 
مضت  أشهر  ثالثة  وخالل  األخير 
للرجل  تعديل  عملية  لــه  أجـــروا 
من  الكثير  إلى  يحتاج  بينما كان 

أثـــــــــارت تـــصـــريـــحـــات 
الناطق  عبدالسالم  محمد 
الهوية  لصحيفة   " الحوثيين   " الله  أنصار  باسم 
الفعل،  ردود  من  الكثير  الجنوبية  القضية  بخصوص 
وانبرى جهابذة فتوحات 94 م للهجوم عليه، بل ودعا 
محاكمة كل  الى  الزنداني  منصور  االصالحي  النائب 
من يطالب باالنفصال بوصفه مرتكب لجريمة الخيانة 
عبدالمجيد  أخيه  اإلعـــدام،  عقوبتها  التي  العظمى 
يحرض  ومنصور  94م  في  االشتراكيين  بقتال  أفتى 
ويتهمهم  الجنوبيين  المواطنين  على  الدولة  أجهزة 

بتهمة تؤدي الى اعدام فاعلها.
الموت،  غير  الزنداني  آل  لدى  وسط  حل  يوجد  اال 
للعتاب،  لإلصالح،  لإلغراء،  للتفاوض،  مكان  يوجد  اال 
أو  بقتله  يفتى  معهم  اختلف  من  كل  حتى،  للسجن 
الله سبحانه وتعالى  يطالبون بإعدامه كخائن، اذا كان 
لم يجبرنا على االعتقاد به حيث قال " َفَمن َشاء َفْلُيْؤِمن 
َوَمن َشاء َفْلَيْكُفْر "، فكيف يريد آل الزنداني اجبارنا على 

االعتقاد بحتمية الوحدة.
لها  الوحدة  أحمر،  خط  وال  مقدسة  ليست  الوحدة 
حياة  لتسهيل  وسياسية  واجتماعية  اقتصادية  أهداف 
الوحدة   ،" الحمران   " بها  ليتمتع  "، وليست  " االنسان 
غاية  وليست   " المتحدين   " مصالح  لتحقيق  وسيلة 

لتطبيق فتاوى " الملتحين ".
" الجغرافيا " ونسوا  الوحدة اال  البعض من  لم يفهم 

" الديموغرافيا "، نسوا أن الوحدة شراكة " بالتراضي " 
وليست تسوير " لأراضي ".

نجدها  تصريحات محمد عبدالسالم  الى  وبالرجوع 
متوازنة ومنطقية وواقعية وليست لالستهالك المحلي، 
سياسياً،  حزباً  ينشؤا  لم  أنهم  مع  الحوثيين،  هم  هكذا 
أكثر  مدنيتهم  وفي  خطابهم  في  سياسياً  أرقى  لكنهم 
عشرات  عمرها  الــتــي  السياسية  األحـــزاب  بعض  مــن 
معناتهم،  بحكم  اآلخرين  لمطالب  تفهماً  أكثر  السنين، 
الداخل، ضد  الفتوى ضد خصومهم في  لم يستخدموا 
بقتلهم، بعكس بعض  أفتى  من حاربهم، ضد حتى من 
األحزاب السياسية التي استخدمت وال زالت تستخدم 

الفتوى في صراعاتها السياسية.
هذا هو نص تصريح محمد عبدالسالم في ما يخص 
القضية الجنوبية : )) نحن نعتقد أن مصطلح الوحدة لم 
الجنوب ونحن عندما  أبناء  لدى  يعد مصطلحا مقبوال 
هناك  يكون  أن  أساس  على  هو  الفيدرالية  خيار  تبنينا 
حل مرضي ألبناء الجنوب يؤخذ فيه بعين اإلنصاف رد 
اعتبارهم وتضميد جراحهم ومظالمهم التي لحقت بهم 
النهاية  وفي  وأعوانه،  الظالم  النظام  قبل  زالت من  وال 
لو  الجنوب حتى  في  الشعب  نقف ضد خيار  لن  نحن 
نعتقد  ألننا  خيارهم  فهذا  االنفصال  إلــى  يسعى  كــان 
إذا قرر مصيره فال أحد يستطيع مواجهته،  الشعب  أن 
منظور  من  الوحدة  عن  نتحدث  عندما  المقابل  وفي 
جمعاء  اإلسالمية  األمــة  وحــدة  أن  نعتقد  فنحن  قرآني 

ضرورة  المسلمين  بل كل  فحسب  اليمنيين  بين  ليس 
المسلمين  قــوة  إلــى  تــؤدي  التي  الحياة  ضـــرورات  من 
وعزتهم وعنصرا من مقومات النهوض والقوة لمواجهة 
القرآن الكريم  التحديات والمخاطر كما نص على ذلك 

ورسم الطريقة المضمونة لتحقيقها((
ــدل على وعــي قل  بماء مــن ذهــب، وي كــالم يكتب 
أغلب  بمثله  تكلم  ــو  ول االســالمــيــة،  بالمبادئ  نظيره 
بعض  طــالــب  لما  الــشــمــال  فــي  والــعــلــمــاء  السياسيين 

الجنوبيين باالنفصال.
وعند تفحصنا لكالمه نجد أنه لم يطالب باالنفصال 
الوحدة  أن مصطلح   (  : قال  فعندما  نفسه،  تلقاء  من 
ونحن  الجنوب  أبناء  لــدى  مقبوال  مصطلحا  يعد  لم 
عندما تبنينا خيار الفيدرالية هو على أساس أن يكون 
هناك حل مرضي ألبناء الجنوب ( كان يقصد الوحدة 
المركزية وليس الوحدة بشكل عام، والدليل على ذلك 
ذكره للفدرالية، فالفدرالية خيار ممكن في ضل وحدة 
يحسن  ال  لأسف  البعض  لكن  انفصال،  ضل  في  ال 
قراءة وفهم النصوص مع انه يحمل شهادة الدكتوراه 

ونائب رئيس البرلمان العربي.
الوحدة المركزية لم تعد خياراً مقبوالً لدى كل ابناء 
زنداني  يا  عبدالسالم  قاله محمد  ما  هو  هذا  الجنوب 
وهذه هي الحقيقة، أبناء الجنوب مجمعون على رفض 
للفدرالية  مؤيد  بين  منقسمون  لكنهم  صنعاء،  مركزية 

ومطالب بفك االرتباط.

ثم أوضح محمد عبدالسالم أكثر وقال أنهم لن يقفوا 
امام خيار الجنوبيين اذا سعوا هم الى االنفصال وأصبح 
القرآني  المفهوم  في  الوحدة  أن  مبيناً  شعبياً،  خياراً 
محمد  وقــدم  البعض،  يفهمه  الــذي  بالشكل  ليست 
يحمل  ال  والـــذي  الثالثيني  الــشــاب  ذلــك  عبدالسالم 
العلمي  االعجاز  في  أبحاث  له  وليس  الدكتوراه  شهادة 
للمفهوم  جــداً  راقــيــاً  تفسيراً  قــدم  الكريم،  الــقــرآن  في 
الديني للوحدة أخرس به ألسنة البعض ِمن َمن يدعون 

علمهم وتفقههم في الدين.
ومن يدعي عكس كالمه عليه أن يسعى للوحدة مع 
يأمرنا  فهمه  حسب  االســالم  الن  بالقوة  ولو  السعودية 
مع  الوحدة  على  يقتصر  اإلالهــي  األمر  أن  أم  بالوحدة، 

الجنوب فقط؟
هــنــاك فــعــاًل فـــرق بــيــن فــهــم " الــنــصــوص " وفــهــم " 

اللصوص ".
كالم محمد عبدالسالم دعوة صادقة الى استمرار 
المطالبين  بإعدام  يطالبون  ومن  بالتراضي،  الوحدة 
يحرضون  أنهم خونة هم من  اعتبار  على  باالنفصال 

على االنفصال.
الخائن؟ من  يا زنداني؟ من هو  بالمحاكمة  أولى  من 
بقتل  وافتى  عــدن  وفتح  الوحدة  اتفاقية  على  انقلب 
الى  بالجنوبيين  ودفع  والمستضعفين  واالطفال  النساء 
الجنوبيين  إنصاف  الى  يدعوا  من  أم  أخــرى؟  خيارات 

واصالح مسار الوحدة؟

االنفصالي الجديد " محمد عبدالسالم "  ! شكراً هادي !علي البخيتي       

جوي  قصف  عن  أنباء  ورود  دون  اليمن  في  يــوم  يمّر  يكاد  ال 
نرى  و  اليمنيين وممتلكاتهم وسياراتهم  المواطنين  يطال منازل 
قاعده  تنظيم  قاعده  عــام  بشكل  االعــالم  يقول  ما  عكس  ذلــك 
االبرياء  منازل  على  يتركز  القصف  ان  اعيننا  بام  نشاهد  ونحن 
وسياراتهم من قبل الطيران االمريكي فالضربات الجوية االمريكية 
تخطئ  بأنها  الــحــاكــم  االصـــالح  حكومة  اعـــالم  لها  يـــروج  الــتــي 
في  حصل  كما  أبرياء  مدنيون  ضحايا  المقابل  في  نرى  أهدافها 
قرية المعجلة بمحافظة أبين التي قتل خاللها نحو ستين مدنياً 
الهجمات  زيادة  أن  احد  على  خافياً  فليس  واألطفال  النساء  من 
للطائرات األمريكية داخل األراضي اليمنية واغالق منافذ صعده 
المحاددة ليهود البصرة جاءت باتفاق بين البيت االبيض وصنعاء 
اليمن  بلدي  تهم  التي  القضايا  تجاه  الديني  واجبي  فمن منطلق 
ونتيجة لما تتعرض له سيادة بلدي من انتهاك واختراق من قبل 
دول االستكبار العالمي وعلى رأسهم امريكا واسرائيل ومحميتهم 
من  مترات  الكيلو  من  أالف  على  البسط  منها  والتي  الخليجية 
من  اليمنية  للسيادة  تحصل  التي  واالنتهاكات  اليمنية  األراضي 
نفسها  تسمي  الكهول  مجموعة  من  صمت  ضل  في  االمريكيين 
وفاق اذكر كل االنتهازيين واالقصائيين وكل من ينظر الى االمور 
أي  ان  الجديد  الحاكم  الحزب  مقدمتهم  وفــي  تهمه  ال  وكأنها 
هذا  وإن كان  حتى  اليمن  وامن  واستقالل  سياسة  يمس  تدخل 
التدخل في نظر بعض االحزاب سيغلب جانباً على آخر فان اول 
الوطن  ابناء هذا  الويالت هم  المر ويتجرع  من سيعاني ويذوق 
علينا  فيجب  الخصومات  بلغت  مهما  و  امرهم  على  المغلوب 
كيمنيين ان نرفض التدخالت األمريكية واالسرائيلية التي تتربص 
باليمن سيادة واستقالالً واستقراراً فاليمن بالدنا جميعاً وما يحصل 
لليمن هو مما ال يمكن أن تسكت عنه أي أمة من األمم فتقبل 
وتنهب  أبنائها  دماء  وتسفك  أرضها  وتحتل  سيادتها  تستباح  أن 
حتى  االمريكان  مع  بالتواطؤ  الحاكمة  السلطة  تقوم  ثرواتها كما 
سهلت له أن يصل إلى هذا الحال فيقصف أي منطقة في اليمن 
ويقتل المواطنين وينتهك كرامتهم ويتجسس على كل شبر في 
االوضاع  هذه  ضل  وفي  الكريم  الشهر  هذا  ففي  اليمنية  األرض 
اليمني  الشعب  أبناء  كل  أذكــر  اليمن  بها  يمر  التي  الحساسة 
الله  بحبل  واعتصموا  وجــل)  عز  الله  بقول  اليمنية  القوى  وكل 
جميعا وال تفرقوا ( وادعوهم الى االستجابة لكل صوت غيور ضل 
لم شمل  الى  يدعوهم  زال  الماضية وال  السنوات  يدعوهم طيلة 
هذا البلد وإلى دفع الخطر الحقيقي المحدق بالبالد والعباد وهو 
التسلط والهيمنة األمريكية واذكرهم إن الشواهد كثيرة على أن 
يكتفوا  ولن  حد  عند  يقفوا  لن  وأطماعهم  بطغيانهم  األمريكيين 
الشيطانية  أهدافهم  ان  و  محدده  أماكن  أو  محافظات  باحتالل 
كثيرة  والمبررات  يتحركون  من  وهم  المدى  بعيدة  والعدوانية 
وفي ختام كالمي هذا اقول لحزب االصالح الذي يذوب حباً في 
السفير اليهودي إنكم و من خالل تصرفاتكم الهمجية واالقصائية 
والتي تنبئ عن خبث نيتكم تجاه هذا الوطن وشعبه فأنتم أولئك 
الذين يريدون أن يبقى الوضع السياسي واألمني في اليمن رهن 
ما  فابقوا على  االمريكيين وتحركاتهم وتحت سيطرتهم  تصرفات 
ضرب  ذلك  نعطي  ان  دون  فوالله  نحن  اما  شئتم  ان  عليه  انتم 
بالمشرفية تطير منه فراش الهام وتطيح السواعد واالقدام ويفعل 

الله بعد ذلك ما يشاء

الشئون  فــي  الــتــدخــل  مــن  إيـــران  لتحذيرك  شــكــراً 
األمريكية  للتدخالت  حــداً  وضعت  وأخــيــراً  اليمنية 
ــة( فــي الــيــمــن بــعــد أن كانت  ــي ــران ــواً أقــصــد اإلي )عــف
تنتهك  اإليــرانــيــة(  أقصد  )عــفــواً  األمريكية  الطائرات 
األجواء اليمنية في جميع المحافظات لياًل ونهاراً كما 
شاهدناها في محافظات عدة، ومنها محافظة الجوف 
لمنع  هــادي  شكراً  وكذلك  وصــعــدة،  ومــأرب  وشبوة 
المارينز األمريكي )عفواً أقصد اإليراني( من النزول في 
فنادقنا وسواحلنا وقواعدنا العسكرية كما نرجو منك 
اإليراني(  السفير  نقصد  )عفواً  األمريكي  السفير  منع 
من التدخل في شئون اليمن كما نالحظه يتجول في 
اليمنية  المحافظات  اليمنية وكذلك  الوزارات  جميع 
وكأنه شيخ مشايخ اليمن يوجه ويأمر أو كأنه الحاكم 
الفعلي لليمن! نكون ممنونين لك إذا قمت بمنعه من 

التدخل في شئون اليمن.
كــمــا حـــذرت الــحــكــومــة األمــريــكــيــة )عــفــواً أقصد 
بطائراتها  اليمنية  ــواء  األجــ انــتــهــاك  مــن  ــيــة(  ــران اإلي
شكراً  اليمنية،  المحافظات  جميع  في  التجسسية 
لليمن  الهادي والمنقذ  لنا قراراتك أنك  أثبتت  هادي 
هنيئاً لليمن ولليمنيين العيش في سالم وآمان وعزة 

وفخر في ظل حكومتكم.

يهود البصرة وكهول االنبطاح
زيد القطابري

محسن القحوم

    تتمات * تتمات * تتمات * تتمات * تتمات 



تستقبل التوعية الثورية مشاركاتكم واقتراحاتكم على
abjad2011@gmail.com:البريد اإللكتروني 

سلطة  وجه  في  يوما  ثار  اليمني  الشعب  أن  التاريخ  سيكتب 
بيت األحمر ومراكز نفوذهم العسكرية والقبلية وأنه وبتضحياته 
أن  بعد  واقعهم  ومــن  الناس  وعــي  من  فعال  أسقطها  الجسيمة 
من  عقود  ثالثة  من  ألكثر  والفساد  باالستبداد  اليمن  حكمت 

الزمن... 
المشترك  اللقاء  أحزاب  وبغطاء  لإلصالح  اليمني  التجمع  لكن 
النظام  نصف  بقاء  على  وبشدة  أصر  والتملك  االستفراد  وبدافع 
"الساقط" ليس هذا وحسب بل وأصر أيضا على إعادة تقديم هذا 
النظام مستخدما  الثورة ال جزء من  باعتباره جزء من  "النصف" 
واإلعالمية  المالية  إمكاناته  "الغبي" كل  الهدف  هذا  سبيل  في 
والتنظيمية واألمنية والعسكرية وقد نجح في ذلك نجاحا كبيرا 

على األقل حتى اآلن.
أحــزاب  مــن  معه  ــن  وم لــإلصــالح  اليمني  التجمع  يـــدرك  لــم 
المشترك أن بقاء نصف النظام السابق كان يعني فشل الثورة في 
وعي الناس وضرب قيمها في الصميم، وأن هذا النصف "الثوري" 
الحوار  مائدة  إلى  "السلطوي"  اآلخر  نصفه  بالضرورة  سيستدعي 
ليس من أجل خروج اَمن كما كان نصفا النظام يحلمان به، ولكن 
من أجل إعادة اقتسامهما لكعكة الحكم من جديد وعلى حساب 
الشعب والثورة وكل التضحيات الجسيمة والحقا وعلى حساب 

األحزاب نفسها.
هكذا تم إعادة انتاج النظام والسلطة السابقة وهكذا تم التآمر 

على الثورة ربما بغباء وبدون وعي لدى البعض! 
أنها  اليمنية ومن بينها اإلصالح نفسه  قريبا ستدرك األحزاب 
خسرت الثورة مثلما خسرها الشعب وكل فئاته وطبقاته وتياراته، 
"السلطة كلها بيد الشعب  التي كانت  اللحظة  وحينها ستتمنى 
الساقطة  للسلطة  والعسكري  القبلي  النفوذ  مراكز  وكانت  كله" 
تتمنى أن يغفر الشعب لها وأن يتفضل عليها بالحياة مقابل أن 

تدفع له كل شيء.... كل شيء... 
الخيانة  بكلفة  الغبية حينها  األحــزاب  ولكن هل ستشعر هذه 

الباهض التي عليها وعلينا أن ندفعه؟!

مالحظة 
---

الشعب اليمني الذي قدم التضحيات الجسيمة في سبيل 
تحقيق أهداف الثورة يمكن أن يستعيد الثورة "سلطة القرار" 

من جديد ولكن بتضحيات جسيمة أيضا.

التدخالت  تجاه  الرسمي  الموقف  يعلنه  الذي  العار 
عالقة  على  بالحفاظ  تبريره  يمكن  ال  الــســافــرة  الغربية 
الصداقة بل يجب اجتثاث اسبابه العميقة اآلتية من استمرأ 
من  الدونية  االستبداد،  صنعها  التي  بالدونية  والشعور  العمالة 
الصمت  تفرض  ألنها  التدخالت،  من  وحشية  اكثر  نظري  وجهة 
يقلل  وال  ايــضــا!،  األكثرية  وعلى  بل  وحــدهــا،  االقلية  على  ليس 
يتحمل  عــار  الحكومة  صمت  ـــ........  ــ ب التحجج.  شناعته  من 
مسؤوليته افراد وضعوا انفسهم في خدمة الشيطان االكبر ال شيء 
يبرر الصمت، فالسكوت عن الجريمة صار مشاركة فيها، والتحجج 
بالخوف  على فقدان المساعدات االمريكية صار مضحكا في زمن 

تعميم الخوف بالقصف والقتل والذبح 
تأمل 

بدر  "السيد حسين  الله  أنصار  مؤسس حركة"  يأخذنا كالم 
مجتمعه  في  الجذور  العميق  انغراسه   الى  امريكا  عن  الدين 

العربي واالسالمي، جاعال من حياته
شهادة ومن شهادته حياة. معه نكتشف كيف تصير الكلمة 
االستقراء  تجمع  التي  تجربته  وعبر  كلمة،  والجسد  جسدا 
تعرفنا كيف  القران   مدلوالت  في  االنهماك  الى  للمستقبل  
يعمل سدنة الغرب اولئك الذين جندوا انفسهم حرسا للمصالح 

االمريكية.
لكننا ياسيدي

ودفع  تاريخها  محى  من  أرضنا كل  على  يبقى  ال  أن  نقسم 
أبنائها إلى التسول على أبواب األمم  

وببيع  بالقهر  المرصع  الزمن  من  ردحــا  سنطوي  أننا  نقسم 
الموقف بل البالد  للواليات المتحدة  على القتل والدمار 

نقسم أننا سنسقط عقودا من التبعية للسعودية التي سرقت 
نجران وجيزان واستولت على ثرواتنا  هناك. 

في البدء كانت االستهانة بالثورة الشبابية السلمية 
كبيرة وقاسية؛ فالسلطة المستبدة تنظر إليها بسخرية 
من  وحتى  الشعب  أبــنــاء  مــن  الكثيرون  أمــا  وزاريـــة، 

القيادات الحزبية، فبشفقة وعدم وثوق.
وقف قائد طالبي من أهم أحزاب اللقاء المشترك ضد 
االحتجاجات  معتبًرا  البداية،  في  الطالبية  المسيرات 
االحتجاج  ساعد  اشتد  إن  ما  ومــؤامــر.  صبيانيا  عبثا 
السلمي حتى أصبح الزعيم الطالبي في طليعة القيادة 

اآلتية من أعلى، المفروضة على الثورة.
كانت "جمعة الكرامة" بداية االنتصار واالنكسار في 
آن! فهي انتصار ألنها وضعت السلطة وجها لوجه أمام 
اإليغال في  بعد  التوت  ورقة  الشعب، وأسقطت عنها 
الوجه  وكشفت  سلميين.  محتجين  شباب  دم  سفك 
الثورة  بشعار  تتمسح  أو  تدعي  لسلطة دموية  القميء 

والديمقراطية.
وبداية االنكسار بانشقاقات نظام صالح وخروج أكثر 
أعمدة  عليه  انشق  وتزمتا،  وفسادا  عدوانية  أعوانه 

جيشه اليمني في كل الجرائم.
الدبلوماسي،  والسلك  والحكومة  الحزب  انشق  كما 
اليمني  "التجمع  وباألخص  المشترك،  أحزاب  وباركت 
اإلصــالح  بــه  استعاد  الــذي  االنشقاق  هــذا  لــإلصــالح" 

وديعته الخبيئة في السلطة.
الحكم كان  مــن  الساقط  الــجــدار  أن  األمــر  خــطــورة 
حديثي  الشبان  الثوار  أربك  بحيق  والتأثير  القوة  من 
الثوري، واعتبار  بالحسم  التجربة، فراح بعضهم يبشر 

ما حدث هو االنتصار النهائي للثورة.
ــام الحل  ما حــدث كــان أهــم عائق أمــام الــثــورة وأم

السياسي حتى اليوم.
الثورة.  انتصار  في  مصلحة  لها  ليس  عديدة  قــوى 
القوى المتصارعة حد االقتتال تختلف على كل شيء، 

ولكنها تتفق على رفض انتصار الثورة.
تعاطف  بين  تــنــوس  فإنها  الــمــشــتــرك؛  أحـــزاب  ــا  أم

شكالني وتأييد محدود للثورة، بينما ترمي بكل الثقل 
الخليجي   التعاون  مبادرة  جسدته  سياسي  حل  وراء 
بتغييب  يتعلق  مــا  خــصــوًصــا  ــي2014،  ــمـ األمـ والــقــرار 
الساحات، وتوكيد التقاسم بين قطبي الحكم: المؤتمر 

الشعبي العام وأتباعه، والمشترك بزعامة اإلصالح.
انقسام الحكم على نفسه عطل الثورة، وخلق أوهام 

االنتصار "الفجر الكاذب". 
الحصانة  بمنحها  الخليجي  التعاون  مبادرة  وجاءت 
حال  وفرضها  األساسيين،  الفاعلين  وإقــصــاء  لصالح، 
على  الطريق  قطع  على  الحرص  كل  يحرص  سياسيا 
القوى  ويكرس  اليمن  في  العربي  الربيع  ثــورة  انتصار 

التقليدية الحاكمة »المتصارعة«.
القوى الحاكمة المتقاتلة ال تستطيع الحكم أو البقاء 

في الحكم بغير الفتن ونهج الحروب واالتجار بها.
إقصاء الجنوب والدفع به إلى المواجهة واالنفصال، 
صعدة،  فــي  شيعة  سنة  الطائفية:  الفتنة  وإشــعــال 
عدن،  في  والمنصورة  تعز  ساحتي  في  النار  وإضــرام 
واختالق التهم المفتعلة ضد إيران والحوثيين... كلها 
فاليمن  جانًبا،  تنحيته  بعد  صالح  نهج  استمرار  تؤكد 

تعيش نهج صالح بدونه.
بعد ثورة سبتمبر 62م دفع شباب الثورة في الجيش 
على  وتربع  المعارك،  إلى  الوطني  والحرس  الحديث 
كراسي الحكم القوى التقليدية القريبة من الحكم: كبار 
المشائخ  وكبار  التقليدي"،  "الحزب  واألحــرار  الضباط 
الشعبية  الــثــورة  بعد  أمــا  االنتهازيون.  والسياسيون 
عام  "مسلمو  انضم  الكرامة  معركة  فبعد  السلمية، 
السياسي،  واإلســالم  صالح،  جيش  ضباط  الفتح" كبار 
الثورة.  وأبناء األحمر، أعلن الجميع االنضمام لحماية 
الراعب أن القوى والموز األكثر بعًدا عن الثورة واألكثر 
في  رفاقهم  مع  السياسية  والتسوية  لإلصالح  حماًسا 
الساحات منذ جمعة  على  الذين سيطروا  الحكم، هم 
الساحات  بقية  وعلى  صنعاء،  في  مــارس   18 الكرامة 

خصوًصا تعز وعدن وإب والحديدة.

ــذه الــقــوى فــي مــعــارك أرحــــب ونهم  انــخــرطــت هـ

والحيمتين والحصبة وتعز، وهب الجيش المنقسم إلى 

المركزين  وتعز؛  وباألخص صنعاء  المدن،  في  االقتتال 

شباب  ليجد  السلمية،  الشعبية  للثورة  األساسيين 

الثورة أنفسهم بين مطرقة الحكم أو بقايا السلطة، وبين 

المنشفين المنضمين بين مزدوجين للثورة.

التغيير  ساحة  في  الثورة  شباب  معاناة  ربما كانت 

ــة بــتــعــز مـــن "الــمــبــنــدقــيــن"  بــصــنــعــاء وســـاحـــة الــحــري

أكثر ضراوة وقسوة من  المنضمين في جوانب معينة 

الجيش الموالي للنظام. وعلى كّل، فالقمع هو القمع، 

أنــكــى: كظلم ذوي  يــكــون  األقـــرب  مــن  يــأتــي  وعندما 

القربى. ومثلت المرأة كبش المحرقة.

من  والمنضمون  لــإلصــالح  اليمني  التجمع  حــرص 

في  الساحات  على  السيطرة  على  والقبائل  العسكر 

عسكرتها،  أيًضا  البداية  ومنذ  وحاولوا  وتعز.  صنعاء 

واستخدام االحتجاجات ترستا يقاتلون به ومن ورائه، 

وانساق بعض قادة الثورة إلى المكيدة.

عديدة  أطـــراف  فيه  شــاركــت  متعمًدا  تهميًشا  إن 

المستقلين  والشباب  والــمــرأة  الجنوبي  الحراك  ضد 

والحوثيين،

وخلق  جديد،  من  الحياة  لعسكرة  التحضير  ويجري 

سبيل  فــال  وجــهــويــة،  وقبائلية  طائفية  وفــتــن  نــزاعــات 

التقليدية  للقوى  المؤرق  الثورة  كابوس  من  للخالص 

األجنبية غير  والمصالح  اإلقليمي  والمحيط  الداخل  في 

العسكرة والحروب.

تقدم  ربــمــا  الــراهــنــة  بحالتها  اليمنية  والــحــالــة 

التفكير –مجرد  عن  بالكف  للجوار  واالعتبار  العظة 

التفكير- في الثورة.

ماذا عسى مثلي أنا العاجز عن التعبير أن يكتب عن 
علم من أعالم األمة وإمام من أئمة العلم والزهد كسيدي 
العالمة المجتهد حجة العصر السيد / مجدالدين شيخ 
العلمية  النهضة  رائــد  العليا،  المثل  ورمــز  العلماء 
في  أنـــواره  تجلت  مــن  المعاصرة  واإلصــالحــيــة 
آل  بعلوم  سطعت  التي   " األنـــوار  لوامع   "
الهادين  األئــمــة  درر  وتضمنت  محمد 
والذي  المجتهدين،  العلماء  وكنوز 
ــى عــلــوم  ــان بــحــق مـــدخـــاًل إلـ كـ
مثلي  عــســى  مــــاذا  اآلل.. 
صاحب  عــن  يكتب  أن 
 " الــفــوائــد  مجمع   "
ــذي كــان بحق  ال
الرائد  ضالة 
ــة  ــيـ ــغـ وبـ

الــذي   " الــزلــف  شــرح  التحف   " صاحب  وعــن  الناشد، 
أتحفنا بسير وتاريخ آل البيت الكرام، عن صاحب الثروة 
العلمية والفكرية التي أنارت دروب األجيال.. قلمي في 
رحمه  لقد كان  بحقه..  إيفائه  عن  يعجز  العجالة  هذه 
الله رائداً من رواد الصحوة اإلسالمية المعاصرة، ومنارة 
تضيء الطريق لأجيال وتكشف للعالم فكر اآلل ومنهج 

الوسطية واالعتدال.
عطاؤه  عمله،  علمه،  توقده،  ذكاؤه،  إخالصه،  تجرده، 
العميق وطريقة  الالمحدود غير خاٍف على أحد، فهمه 
والتطرف  الغلو  عن  وبعده  واعتداله  ووسطيته  تفكيره 
عليه  يختلف  ال  المقيت  والتعصب  األعمى  والتقليد 
وعرفانيته  الــرائــعــة  ومــواقــفــه  الــفــذة  شخصيته  اثــنــان، 
وصفاؤه ونقاؤه وقيمه الروحية والعملية وأخالقه القرآنية 

كانت وما زالت مثاًل يحتذى وبه يقتدى.
واإلرشــاد  والعمل  العلم  بين  جمع  العظيم  السيد  هذا 
والجهاد فأنار بعلمه وجهاده البالد وانتفع بسيرته وهديه 
العباد، وأنا على يقين من أن االحتفال بذكراه يحيي قلوب 
الذاكرين وينير السبيل األقوم للسائرين، فهو ممن أشادوا 
صروح الدين، واكتملت فيهم صفات العلماء العاملين 
وهو  ال  كيف  والمتجردين،  الحق  عن  والباحثين 

صاحب القسم الشهير:
يعلم  الكبير، قسماً  العلي  بالله  ] قسماً 
صدقه العليم الخبير أن ال غرض لنا 
عند حكم  الــنــزول  غير  هــوى  وال 
مقتضى  على  والــوقــوف  الله 

من  الخلق  أقصى  جانب  في  الحق  علمنا  لو  وأنــا  أمــره، 
عربي أو عجمي أو قرشي أو حبشي لقبلناه منه وتقبلناه 
عنه ولما أنفنا من اتباعه ولكنا من أعوانه عليه وأتباعه، 
فليقل الناظر ما شاء وال يراقب إال ربه وال يخش إال ذنبه، 

فالحكم الله والموعد القيامة، وإلى الله ترجع األمور[.
هو  الدين  مجد  السيد  ذكرى  بيوم  االحتفال  إن 
بمثيله  احتفال  هو  العاملين،  العلماء  بكل  احتفال 
في جهاده السيد بدر الدين بن أمير الدين وبسائر 
من  نريد  إنــا  والمجاهدين.  والمرشدين  العلماء 
إحياء هذه الذكرى أن تتوحد الصفوف وأن تكتمل 
وأن  ــاد،  ــ واإلرشـ والــنــصــح  والــجــهــاد  العلم  مسيرة 
وتعالى،  سبحانه  الله  يرضي  فيما  الجميع  يتكاتف 
ويخّلص البالد والعباد من الظلم والجور والفساد، 
يريد  ومــن  علم،  بال  جهاد  وال  جهاد  بال  علم  ال  إذ 
فئة  على  وقصرها  الذكرى  بهذه  االحتفال  تصنيف 
الناس،  في  الله  وليتق  نفسه  فليراجع  أخرى؛  دون 
وكلنا  والمجاهدين  العاملين  العلماء  أتباع  فكلنا 
سائرون على نهج مجد الدين وبدر الدين وكلنا في 
والظالمين  الطغاة  كل  وضد  والثائرين  الثورة  خط 
والجائرين والمستكبرين، فسالم على إمام الهدى 
اآلل  أئــمــة  كــل  على  وســـالم  الــديــن  مجد  السيد 
المجاهدين وعلى من اتبع خطاهم واقتدى بهداهم 
إلى يوم الدين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد 
وعلى آله سفن النجاة، وآخر دعوانا أن الحمد لله 

رب العالمين.

كلفة الخيانة !

حكومة العار

محمد  المقالح

عبدالحميد الغرباني

عبد السالم الوجيه

عبدالباري طاهر الثورة اليمنية بين المطرقة والسندان

سالم عليه في يوم ذكراه

نشر في صحيفة االولى اليومية


