
ــحــوري  نــظــم مــحــبــو الــشــهــيــد حــســن ال
احتفالية عصر اليوم احياء للذكرى األولى 
وفي  الــحــوري   حسن  الشهيد  الستشهاد 
بصنعاء  اليوم  اقيمت عصر  التي  الفعالية 
عدد  قبل  مــن  الملقاة  الكلمات  أكـــدت 
العبرة  على  ورفقاؤه  الشهيد  اساتذة  من 
الحوري   الشهيد  استشهاد  في  العظيمة 
تركه خالل مشاركته  الذي  الكبير  واإلرث 

في ثورة الشباب ضد الظلم واالستبداد..
وقالوا إن صغر سنه لم يمنعه من تقديم 
الّلذين  واإليثار  التضحية  في  درس عظيم 

الشهيد  بــهــمــا  تــمــيــز 
خـــالل حــيــاتــه وإّبــــان 

اليمنية  الخارجية  وزارة  أكــدت 
جزيرة   50 أن  رسمية  وثيقة  فــي 
يمنية تقع على البحر األحمر 
سافرة  تدخالت  تشهدت 
من قبل حرس الحدود 
مشيرة  السعودي، 
الــجــزر  ان  ــى  إلـ
من  خــالــيــة 
كــــــــــــــل 
اوجه 

السيادة والدفاع اليمنية.
ووصفت الوثيقة الصادرة عن دائرة 
الخارجية  وزارة  في  البرية  الحدود 
للجزر  السعودية  األطــمــاع  اليمنية 
البحر  فــي  الواقعة  اليمنية  البرية 
مؤشرا  وتعد  خطيرة  بأنها  األحــمــر، 
يـــؤدي للسيطرة  قــد  الــخــطــورة  بــالــغ 
السيادة  تحت  ووضعها  بل  عليها، 

السعودية.
شهدت  الجزر  بعض  أن  وكشفت 
ــافـــرة مـــن قــبــل حــرس  تـــدخـــالت سـ

الــحــدود الــســعــوديــيــن مــثــل جــزيــرة 
إليها الدوريات  تأتي  التي  “دريب” 
وتقوم  آخر  إلى  حين  من  السعودية 
وجزيرة  اليمنيين،  الصيادين  بطرد 
عنها  قالت  التي  الكبير”  “العاشق 
االقــتــراب  سهال  ليس  بأنه  الوثيقة 
سعودية  حامية  تواجد  بسبب  منها 

فيها.
الحالي  الــوضــع  الوثيقة  ووصــفــت 

لــــعــــدة جــــزر 
ــة  ــ ــ ــي ــ ــ ــن ــ ــ ــم ــ ــ ي

العاصمة  شهدت  حاشد   شبابي  ثوري  مشهد  في 
صنعاء عصر الجمعة الماضية مسيرة شبابية حاشدة، 
التحريض  الــثــورة ورفـــض  ــمــرار  )اســت تــحــت شــعــار 

الطائفي(  المسيرة نظمتها  القوى الثورية المستقلة 
وفي مقدمتها الملتقى العام  للقوى الثورية، وجبهة 

إنقاذ الثورة.

نتج  مــا  أن كــل  أكـــدوا   المسيرة  فــي  الــمــشــاركــون 
الحياة  اعدام  على  عمل  الذكر  السيئة  المبادرة  عن 
الديمقراطي  الهامش  واغتيال  البالد  في  السياسية 

رفضها  لذلك  للثورة  ومصادرتها  سرقتها  عن  ناهيك 
لوعيهم  شعبنا  أبناء  معظم 
خطورتها  بمدى  وإدراكــهــم 

للمرة  االصـــالح  مليشيات  اعــتــدت 
الرابعة على الناشطة المهندسة هيفاء 
التغيير  ســاحــة  منصة  أمـــام  ــك   مــال
حورية  ضــد  شــعــارات  رفعها  بسبب 

مشهور، 

 وأقدم  أحد عناصر االصالح  بنزع 
اللوحة التي كانت ترفعها الناشطة في 
الثورة الشبابية وتكسير كآمرتها داخل 
التنظيمية  اللجنة  بسجن  يسمى  ما 

التابعة ألحزاب اللقاء المشترك 

من  عشر   الــســادس  ــورة  ث شباب  نفى 
فبراير ما جاء في بيان اللجنة البرلمانية 
وكر  إلى  وتحولها  المنصورة  ساحة  حول 
تقرير  بــحــســب  الــمــســلــحــة  لــلــعــصــابــات 

اللجنة.
فبراير  من  عشر  السادس  ثــورة  شباب 
صحيح.  غير  اللجنة  تقرير  أن  أكـــدوا 
اتخاذ  إلــى  تهدف  السلطة  أن  مؤكدين 

التقرير ذريعة القتحام ساحة المنصورة.
عندما  اللجنة  أن  إلــى  البيان  وأشـــار 
محتلة  وهــي  الــمــنــصــورة  ســاحــة  زارت 
لم  األمن  قبل عناصر  قولهم من  حسب 
يكن معها أحد من شباب الساحات ولم 
توجه لهم أي استفسار متهمين اإلصالح 
والسلطات بالترويج لتلك التهم ألغراض 

قمعية.

الثوار أدانوا في ختام مسيرتهم التفجيرات والعمليات اإلجرامية التي سقط فيها عدد من طـالب كلية الشرطة

ــة ــاريعكم الضيقـ ــى مشـ ــر إلـ ــن أن ننجـ ــا، وال يمكـ ــي ثورتنـ ــون فـ ــورة: ماضـ ــباب الثـ وشـ

أدانوا تقصير الجهات المعنية بعالجهم وأعلنوا عن إنشاءهم جمعية خاصة بهم

محبو الشهيد حسن الحوري يحيون فعالية الذكرى األولى الستشهاده

-| تتمات | ص2|-{

ا الستمراره في السلطة ونهب الثروة
ً
النظام التوافق الخارجي يذكي النعرات الطائفية؛ ضمان

مسيرة ثورية شبابية ترفض التحريض الطائفي واالرتماء في أحضان الخارج
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تصدرها حركة شباب الصمود في ساحة التغيير بصنعاء

ثوابتنا  الثورية
 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

مليشيات اإلصالح تعتدي بالضرب 

على الناشطة مالك 

السادس عشر من فبراير ينفون 
اتهامات اإلصالح 

-| تتمات | ص2|-{

-| تتمات | ص2|-{
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شهيد  الـــحـــوري،  أحــمــد  حــســن  الشهيد 
حسم الثورة 18/يوليو/2011م

عرف اسمه باسم شهيد حسم الثورة 
تتذكره الثورة بصباح النور، وتنفذ من فيه 
وإخوانه  لزمالئه  الثورية  االبتسامات  تلك 

من الشباب قائاًل صباحكم ثورة. 
ننتظر  صباح  في كل  أنــا  تعلم  أمــا  حسن 
طلتك وبين يديك الصغيرتين الصبوح الروح 
الحياة  بــروح  هتف  فــٍم  كل  وتلقم  تلقمنا، 
ليطل صبحك المبتسم قائاًل: صباحكم ثورة 
صباحكم  ــوار،  ث يا  حسم  صباحكم  ــوار،  ث يا 

حياة، صباحك شهادة يا سيدي يا حسن.
وال  ناثراً،  وال  شاعراً،  لست  حسن  سيدي 
القيس،أو  امــرئ  شعر  يستطيع  ولــن  أديــبــاً، 
يعطيك  أن  عبدالحميد،  نثر  وال  المتنبي، 

حقك.
لألسف حروفي لم تسعفني ألقول فيك ما 

يختلج بصدري في ذكراك األولى.
عودتك  ننتظر  البطل.  أيها  عودتك  ننتظر 
عند بزوغ شمس كل يوم، وأنت تطل علينا 

قائاًل: صباح النور يا ثوار. 

قاله  مــا  لــك  ــول  أق أن  لــي  يــا حسن أسمح 
اآلخـــرون فــي حــقــك، وفــي حــق أمثالك من 
الشهداء، ألعبر فقط عن بعض ما في نفسي. 

حــــســـــــــــــــن.............
أتسمح لي أن أمر ببابك؟

أتقبلني لحظة في رحابك؟
أللثم حيث هوى السيف،

أقبس بعض الشعاع.
ألقرأ بين يديك اعتذاري

ألحرق في الكلمات الحزينة عاري
ألشعر - حينها - أنني آدمي
وأني بظلك صرت الشجاع

فإني جبان تخليت عنك غداة الوداع
تركتك للموت

للقاتلين الجياع
*********

أتسمح لي أن أعفر وجهي

أمرغ شعري
بباقي الدماء
أمزق وزري

ألعرف باب السماء
وعذري إليك، إلى شمس عينيك

أني جبان
ولكنني رغم جبني

بكيتك ملء عيون الزمان
نقشت اسمك الحر عبر المدى 

والمكان
ولم أقرع الرأس - رأسك - مستنكراً

مثل أصحابنا اآلخرين

*********
ومهما فعلت فإني أنؤ بعاري

أجرر في الليل ظلي
وأكره وجه نهاري

حتى أجسد في الواقع المر
في ساعة الصفر ثأري

واغسل في نار " تموز " ذلي

*********
قتلناك حين هتفنا : الشريف البطل

يموت احتراقاً لتحيا البالد
ولما احترقت اختفينا

كأنا رماد
كأنا بقية نجم أفل

وجفت بأفواهنا كلمات الجهاد
وكنت البطل
وكنت األمل

تقدمت نازلت آخر وحش قديم
تعاركتما ثم ألقيته مثخناً بالجراح

وأسلمته للجحيم
ولكنه قبل أن يختفي

مد أظفاره 
شج وجه الصباح
فأغمضت عينيك

صعدت
لكننا لم نكن في الوداع

السياسة  بهذه  اإلله"  فإنه يقف في وجه  الكنيسة،  "من يقف في وجه 
المجاالت،  كل  في  اليمني  الشعب  مع  الدينية  األحــزاب  بعض  يتعامل 
القداسة  نفسه  على  ويضفي  الديني،  بالرداء  التلبس  يحاول  أنه  أقصد 
الدينية، والظهور في ثوب "خليفة الله في أرضه"؛ ليمنع بذلك أي اعتراض 
أنه كلما  له، فنالحظ  السياسة يستطيع فعل أي شيء يحلو  عليه، وبهذه 
بدأ الشعب يتحرك نحو التحرر واالستقالل، تسارع هيئة علماء )الكنيسة( 
الفتاوى  هذه  الشعب،  لحركة  المضادة  والتوجيهات  الفتاوى  إعالن  في 
والتوجيهات بحكم أنها تظهر في لباس ديني، فهي تلقى تجاوباً من بعض 
العامة، وهي تسعى لتسحق كل معارض يواجهها، سواء بجلب التهم له، 
سحقت  التي  فهي  ذلــك،  وغير  إعالمياً،  بتشويهه  أو  عليه،  باالعتداء  أو 
واإللحاد،  بالكفر  واتهمتهم  حقوقهم  سلب  في  وتسببت  الجنوب،  أبناء 
لهم  السلمية، وجلبت  الشعبية  الثورة  التي سحقت معارضيهم في  وهي 
التهم واالعتداءات، وهي التي سحقت أبناء صعدة بتهمة الكفر والتشيع، 
وجلبت لهم ستة حروب الزالوا يعانون منها حتى اآلن، وكل ذلك ألن هذه 

األطراف وقفت في وجه )الكنيسة(.
وهناك أيضاً جانب آخر لهذه السياسة، وهو التبرير والتساهل إزاء أمور 
تضر بمصلحة الوطن والمواطنين، لكنها تجلب مصالح مادية لها، فتقوم 
هيئة العلماء بشرعنة هذه األمور، وطبعها بطابع "حالل" أو "وفق الشريعة 
اإلسالمية" كتلك العالمات الموجودة على أكياس الدجاج المجمد !! فمثاًل 
لو نظرنا إلى التدخالت الخارجية في اليمن سواًء الخليجية أو األمريكية، 
أو  من هيئة علمائهم تستنكر  واحــداً  نر، ولو تصريحاً  أو  لم نسمع  فنحن 
بل  اليمنية،  السيادة  على  أثر سلبي  من  لها  ما  مع  التدخالت  تلك  تدين 
الموقف  وألن  وواجبة؛  ضرورية،  معها كحلول  وتعاملت  معها،  تساهلت 
الديني هو الغالب على هذه األحزاب، أصبح لدينا "تدخالت أجنبية وفق 

الشريعة اإلسالمية" كل ذلك طمعاً في المصالح المادية.
محاصراً  المسكين  اليمني  المواطن  يبقى  السياسة  هذه  جانبي  وبين 
ومراقباً ال يأمن أن تصيبه لعنتهم، تحوله كافراً، أو أن تشرع أموراً من شأنها 
ُسلب حقه،  وإن  مذعناً،  يبقى ساكتاً  أن  إال  عليه  وما  بمصلحته،  اإلضرار 

واغتصبت حريته، وهذا جل ما ترمي إليه سياسة الكنيسة.
كنا نتمنى أن تغير هذه الثورة ولو جزًءا بسيطاً من هذا الحزب، ولكن 
الثورة،  ما في  نوعاً  إلى قصور  يعود ذلك  ربما  لألسف ظل كما هو عليه، 
وربما يعود ذلك إلى عدم قابلية هذا الحزب للتغيير، وعلى كل حال  لم 
يخب أملنا تماماً، فقد رأينا أن هذه الثورة استطاعت أن توجد من يقف 
أنه يقف ضد اإلله، مما يبشر بقرب  )الكنيسة(، حتى وإن قيل عنه  ضد 

انهيار هذه السياسة وأمثالها.

ــادر عـــن الــمــجــلــس  ــ ــتـــذر بـــيـــان صـ اعـ
ارضــا  للجنوب  إب  بمحافظة  الــثــوري 
ــى قــال  ــ ــادرة هــي االول ــ ــا، وفـــي ب وانــســان
عن  االعــتــذار  علينا  يتوجب   " البيان 
التي مورست  الخاطئة  الممارسات  كل 
وتمارس ضد اخواننا في الجنوب" معبرا 
عن وقوفه مع جملة النقاط ال 12 التي 
تضمنها بيان الحزب االشتراكي اليمني 
الجنوبية..  القضية  لمعالجة  كمدخل 
اللجنة  تشكيل  بــقــرار  رحــب  ذلــك  إلــى 
الفنية للحوار الوطني معتبرا ذلك خطوة 
لليمن  للتأسيس  الصحيح  االتــجــاه  في 
القوى  الجديد مجددا دعوته لمختلف 
مسئولياتها  وتحمل  الــبــنــاء  للتعاطي 

التاريخية والوطنية بعيدا عن محاوالت 
التاريخي  االرث  ومنطق  االســتــحــواذ 
إلى  اشــارة  وفــي  المقيتين..  والوصاية 
الذي  بصنعاء  التنظيمية  اللجنة  بيان 
امهل الرئيس هادي مدة اسبوع إلنجاز 
اللغة  تلك  المجلس  استهجن  مطالبه 
ــد عــلــى ان الــمــشــروع  الــمــتــعــالــيــة واكــ
بحسابات  يرتهن  ان  يمكن  ال  الــثــوري 
ــتــزام  االل وان  كـــان  طـــرف  ألي  لحظية 
جهود  ومساندة  دعــم  يقتضي  الــثــوري 
الرئيس هادي الستعادة الدولة دون ان 
يفضي ذلك إلى انهيار مقوماتها.. داعيا 
في الوقت نفسه إلى المضي قدما على 
مؤسساتها  وبناء  الدولة  استعادة  طريق 

ومعايير  صحيحة  وطنية  اســس  على 
الغايات  تحقيق  ــى  إل تفضي  حقيقية 
المحاصصة  منطق  عن  بعيدا  المرجوة 
الوطني  الطابع  استعادة  كما شدد على 
لالستقرار  العسكرية كضامن  للمؤسسة 
المنشود..  الوطني  المشروع  وتحقيق 
الثورة  ادانه شباب  الذي تضمن  البيان 
ــة الــتــي طالت  ــي لــكــل االعـــمـــال االرهــاب
إلى  دعا  الماضية  الفترة  اليمنين خالل 
على  للقضاء  حاسمة  خــطــوات  اتــخــاذ 
على  وعــول  خطواتها  ومعالجة  الظاهرة 
ادراك اليمنين ألهمية المرحلة القادمة 

من عمر البالد

التقيته في ساحة التغيير بصنعاء، جاء 
مع صديق ومنذ اللحظة األولى أحسست 
أحسست  مالئكية  شخصية  امــام  انني 
انه  غريب مع الغرباء والفقير مع الفقراء 
العدالة  عــن  بحثا  األرض  فــي  والــســائــح 
والحرية. رأيت فيه وجوه أئمة آل البيت 
والــثــورة،  العدالة  مشعل  حملوا  الــذيــن 
كما  والتفاني،  الفقر  في  نموذجا  وكانوا 

رأيت فيه وجه االمام السجاد.
ــذاك قــد رمــمــوا الوطن  كــان الــثــوار انـ
ــوح لــعــقــود خــلــت وحـــّولـــوه إلــى  ــمــذب ال

ــن بــنــســيــج جــديــد  ــمــي خــلــيــة حــوار،حــال
يبنون  وهــم  ـ  الشباب  ـ  كانوايصنعونه 
ــل الــحــلــم  ــقـ ــعـ ــرأة والـ ــ ــجـ ــ ــمــة والـ ــكــل ــال ب
الـــذي مّهد  ــي  ــســان الــديــمــوقــراطــي واإلن

للثورة.
الــشــهــيــد  ــســيــد  ال يــكــفــي   ) ــن  ــوطـ الـ  (
عن  الحقيقة  قـــال  أنـــه  ــحــوري  ال حــســن 
في  يساهم  ثائرا  وخــرج  والظلم  العسف 
القمع..  كسرها  الــتــي  الــقــلــوب  ترميم 
الشامي  عيسى  البطل  الشهيد  ومثله 
الــوطــن  ــفــع صـــوت  ارت وأمــثــالــهــمــا  بهما 

فــوق اصـــوات الــدجــل والــنــفــاق، النظام 
ــه حتما  ــب إلـــى أفــول ــدادي ذاهـ ــب االســت
ياحسن مهيب في تواضعه، ومدهش في 
حسن  هو  ذلك  القمع  ضحايا  مع  تماهيه 
ـ  الكلمة  هــذه  أعــذب  مــا  الله  ـ  الشهيد 
الشهيد هو الصوت الذي دعا إلى العدالة 
القتل  عصابات  فيما  والــســالم،  والحرية 
تقوم بتدمير النسيج االجتماعي والوطني 
في المنصورة ،لكنني  سألت الشهيد عن 

اليمن ومآسيها، فرأيت ارتسام
وطنه كعنقود من الدمع على عينّيه                                                                                                        

إلى أين انسحبت القاعدة؟!

)حسن( اإلنسان النبيل

سياسة الكنيسة  ضرار الطيبعبد الرحمن األهنوميفي ذكرى رحيلك األولى أيها البطل

عبدالحميد الغرباني

شباب الثورة في إب يعتذرون للجنوب ويرفضون لغة "تنظيمية الثورة"

فأجهشت : أّواه
يا للوفاء المضاع

أنتظر عودتك أيها البطل. أنتظر مجئ اليوم 
الذي كنت تعدنا أن تأتينا فيه.

يومها:
ستصرخ الجبال : عاد

وتصرخ السهول : عاد
سيمتطي جواده محلقاً

ويعلن البداية.. المسيرة
سيصعق الطغاة يومها

ويسقطون في الخنادق األخيرة
ويومها تمسح عينيها

وتصحو من سباتها العقيم شمسنا األسيرة
.....

ــالم أبــلــغ رفــاقــك منا ألف  رحــمــك الــلــه أيــهــا الــبــطــل. يــا سيد األحـ
سالم،أبلغهم وقل لهم: نشتاقهم نشتاق مرورهم لتحية صباح النور.

المهرولين،  لــيــردوا  منهم  همسة  إلــى  بحاجة  أننا  أبلغهم  حسن 
وليقولوا لهم يا عيباه. عار عليكم مصادرة أحالمنا واالتجار بها. 

رحمك الله يا حسن الحسم، يا بطل ورحم الله شهداء الثورة جميعاً.

    تتمات * تتمات * تتمات * تتمات * تتمات 

الثوار أدانوا

الخارجية اليمنية

في بادرة هي األولى

محبو الشهيد

على أمنهم ومستقبل حياتهم.
معلنين استمرار ثورتهم الرائدة وثباتهم 
تتحقق كل  حتى  ونضالهم  مبادئهم  على 
ينعم  وحتى  والنبيلة،  الوطنية  أهدافهم 
شعبنا العظيم بالحرية والعدالة ويستعيد 

وطننا سيادته الكاملة وأمنه واستقراره.
المسيرة التي جابت العديد من شوارع 
مدينة  شعارات  رفعت  صنعاء   العاصمة 
يشتد  الذي  المقيت  الطائفي  للتحريض 
لتاريخ  تسيء  بصور  األيام  هذه  ويتعاظم 
ان  إلى  الفتة  وتراثه،  وثقافته  البلد  هذا 
الثورة لم تأت  ليبث النظام سمومه  عبر 
وسائل اإلعالم المختلفة بما فيها القنوات 
أمـــوال  مــن  عليها  ينفق  الــتــي  الــرســمــيــة 

الشعب ومن قوت أبنائه،
مسيرتهم    خــتــام  فـــي  أدانــــــوا  الـــثـــوار 
التي  اإلجرامية  والعمليات  التفجيرات 
سقط فيها العديد من طالب كلية الشرطة، 
مؤكدين بأن هذا  دليل واضح على خطر 
التدخالت الخارجية والتحريض الطائفي 
ذلك  وغير  األمني  واالخــتــالل  والمذهبي 
مما أفرزته تلك المبادرة وأدى إليه االرتماء 
في حضن القوى اإلقليمية والدولية التي 
ال تضمر الخير لهذه األمة وال يعنيها أمر 

هذا الشعب الحر األبي.

كل  مــن  خــال  بأنه  للسعودية،  متاخمة 
مقومات الدفاع فال أطقم عسكرية لديها 

للتحرك إلى الحدود.
الـــحـــدود  حــــرس  أن  إلــــى  وأشـــــــارت 
السعوديين يتحركون بكل ما يملكون من 
بحرية  يدخلون  أنهم  لدرجة  إمكانيات 
يلقوا  أن  دون  اليمنية  الجزر  إلــى  تامة 
أي مقاومة أو اعتراض، بل ويصل الحال 
من  اليمنيين  الصيادين  طــرد  إلــى  بهم 
قواربهم  اليمنية، ويستولون على  الجزر 

واحتجازهم.
عشرات  إلى  الرسمية  الوثيقة  ولفتت 
الصيادين اليمنيين يشكون من استمرار 
تمنعهم من  لدوريات سعودية  تعرضهم 
وطبقا  اليمني  االقليم  داخــل  االصطياد 
بها  تــوجــد  ال  الــجــزر  هــذه  ــإن  ف للوثيقة 

حاميات عسكرية ال سابقا وال الحقا.
لهذه  السعودية  احتالل  من  وحــذرت 
الكامل  اإلشــــراف  بــســب عـــدم  الــجــزر، 
قبل  من  مباشر  بشكل  الجزر  هذه  على 
احتالل  إلــى  مشيرة  اليمنية،  الجهات 
 ،72 عام  حــراب”  “ذو  جزيرة  السعودية 
ــراع فــي تــواجــد القوات  واقــتــرحــت االسـ
لــدول  المتاخمة  الــجــزر  على  اليمنية 

القرن االفريقي.
في  استولت  السعودية  أن  إلــى  يشار 
ثــوهــوراب" كما  جزيرة"  على   1998 عــام 
جزيرة  على  العسكرية  بالقوة  استولت 
دخلتها  الجزر  عشرات  فيما  "الدويمة" 

ألنها ال توجد فيها حاميات.

مشاركته  خالل  استهدفه  النظام 
الحسم  ــاب  نــظــمــهــا شــب مــســيــرة  فـــي 
يوليو  مــن  الــثــامــن عشر  ــوم  ي ــثــوري  ال

2011م طالبت بإسقاط النظام.

انخراطه في العمل الثوري السلمي.
إلى  الحوري  حسن  الشهيد  وارتقى 
بالطجة  من  غــادر  قناص  يد  على  ربه 
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ما حدث أمام كلية الشرطة ]أكاديمية الشرطة[ ليس األول 
التفجيرات  من  الكثير  الكثير  وسنسمع  األخير  يكون  ولن 
ومن القتل الجماعي في األسواق والمساجد وفي الجامعات 
أمريكا  تــدخــل  أن  منذ  حتمية،  قضية  هــذه  والـــمـــدارس، 
يجهزوا  أن  اليمنيين  فعلى  األمنية  وشركاتها  ومخابراتها 
هي  الجنازة  صــالة  كانت  وإذا  والمآسي،  لألحزان  أنفسهم 
بمأساة،  وارتباطها  لندرتها  نظراً  تنسى،  التي  الصلوات  من 
الــصــلــوات التي  الــتــواجــد األمــريــكــي مــن  فستكون فــي ظــل 
ممارستها،  لكثرة  والصغير؛  الكبير  يمني،  كل  سيحفظها 

الذي حذرنا  الله  التي ال تصدق كتاب  وهذا هو جزاء األمة 
من هؤالء، وكشف لنا واقعهم الدموي ونفسياتهم الخبيثة، 
هذا هو جزاء األمة التي سخرت من السيد حسين الذي حذر 
اليمن[  أمريكا  دخول  ]خطر  محاضرة  في  2002م  العام  منذ 
عندما قال عن األمريكيين: إذا دخلوا ]اليمن وكما قال الله: 
}ِإنَّ الُْمُلوَك إَِذا َدَخُلوا َقْرَيًة أَْفَسُدوَها َوَجَعُلوا أَِعزََّة أَْهِلَها أَِذلًَّة{

)النمل: من اآلية34(.
إال  ثرواته،  وتنهب  إال  بلداً  األمريكية  الشركات  تدخل  ال 
وتستذل أهله، ال يدخل األمريكيون بلداً إال ويستذلون أهله، 

لكن بأي طريقة؟ عن طريق الخداع لحكوماتهم ولشعوبهم، 
بعضنا  إلى  ونوصلها  بسرعة،  ونصدقها  يصنعونها،  تبريرات 
بعض، نوصلها بشكل من يريد أن يقبل منه اآلخر ما يقول، 

أي نحاول أن نقنع اآلخرين بهذا المبرر]
في  هنا  منه  أســـوأ   سيحصل  حتماً  الــعــراق  فــي  مــا حصل 
اليمن، واألمريكيون منذ فترة مرتبين ألوضاع كهذه األوضاع: 
أعمال  بعدها  ليكون  المجاميع  هذه  مع  مسلحة  مواجهات 

كهذه تديرها المخابرات والشركات األمريكية باسم هؤالء.
الــســيــارات  ــوا يفخخون  ــ الــعــراق ومـــا زال ــوا فــي  لــقــد كــان

جاهز  وإعالمهم  ذلك  وغير  النارية  والدراجات  واألشخاص 
وأبواقهم جاهزة، لينسبوا ذلك إلى أنه انتحاري فجر نفسه، 
على  روضونا  وقــد  إرهابية،  مجموعات  قبل  من  تم  وعمل 
الدعايات  هذه  مثل  ويحيطون  الدعايات،  هذه  مثل  قبول 
بحركة إعالمية تجعلنا نقبلها بسرعة، وأجزم بأن الكثير ممن 
يتفجرون سواء كانوا سائقي سيارات أو درجات أو أشخاصاً، 
إلى أي جهة وهو ال  أو يعطوا أحد األشخاص رسالة يوصلها 
يعلم بأنها مفخخة، أن هؤالء هم ضحية لمكر هؤالء وكيدهم، 
فاستيقظوا أيها اليمنيون قبل أن تكونوا أنتم الضحية، عليكم 
أن تحملوا أمريكا ومخابراتها وشركاتها كامل المسؤولية مهما 
كانت هوية منفذ العملية، فهم أئمة الكفر، وهم وراء كل ما 
يحدث بأي شكل كان، وعن أي طريق تم، هذه هي الحكمة، 

وهذا ما سيخفف من مثل هذه العمليات الخطيرة.

يحيى قاسم أبو عواضة قبل أن تكونوا أنتم الضحية

"اعتقال خلية تجسس إيرانية" !
بـــوزارة  ممثلة  اليمنية  الــحــكــومــة 
الــدفــاع عــادت إلــى أســلــوب الشحت 
القديم، عبر إعالنها عن " اعتقال خلية 

تجسس إيرانية " 
لم يستطيعوا حماية خطوط الكهرباء 
ويقفزون  القبايل،  بعض  من  والطاقة 

إلى كشف خاليا تجسس.
ــح فــي مــحــاولــة  نــفــس ســيــاســة صــال
اتهام  عبر  والسعودية  أمريكا  إرضــاء 
إيران وقطر وليبيا بالتدخل في اليمن.

تدخل  عــن  نتكلم  أن  الــعــيــب  مــن 
لهم،  مفترض  تجسس  حتى  أو  إيراني 

يدير  من  أنهم  يعترفون  واألمريكيون 
الشؤون األمنية والعسكرية في اليمن.

فهو  إيــرانــي  تجسس  هناك  إذا كــان 
ــة األمــريــكــيــة األمــنــيــة في  ــدول عــلــى ال
أمن  أو  يمنية  دولــة  يوجد  فال  اليمن، 

يمني ليتجسسوا عليه.

علي البخيتي ضيف الله الشامي تعددت األقوال والمصدر واحد

ذوو الشهداء والمشيعون: حذروا القوى الحاكمة من وعادت الشلة القديمة*
ا لتبرير التواجد األجنبي   استغالل ما يحدث حاليًّ

عن  سهيل  قناة  على  العاجل  الخبر 
حوثيين  مسلحين  على  القبض  إلقاء 
الرسمي  الناطق  ســوريــا،،تــصــريــح  فــي 
باسم الجيش الحر السوري بأن هنالك 
ــة وإقــلــيــمــيــة تــدعــم نظام  ــي قـــوى دول
الحوثيين، وذلك على  األسد بما فيهم 
قناة الجزيرة، تصريح السفير األمريكي 
بشخصيات  التقائه  عن  نت  لألهالي 
دليل  ــهــراء  ال هـــذا  الــحــوثــيــيــن،  تمثل 
للسياسة  المدوي  والسقوط  التخبط 
اليمن  مستوى  على  ليس  األمريكية 

فــحــســب بـــل عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
السريعة  الــجــرعــة  بــهــذه  الــيــوم  فهي 
كشفت  واحــد  وقــت  فــي  والمتزامنة 
عدداً من أوراقها الذابلة قبل سقوطها، 
بقوة  حبكته  أن  بعد  غزلها  ونقضت 
وتعب وجهد، أوليس السفير األمريكي 
من تحدث عن الشعار ألنصار الله بأنه 
ساذج وال قيمة له ؟!!! أيها السفير : لن 
اليمن  في  مرتزقتك  وال  أنت  تستطيع 
هلعكم  تخفي  أن  العالم  في  حتى  وال 
هذا  به  أعاقكم  الذي  واألثر  وخوفكم، 

وهنا  فـــراغ،  مــن  يكن  لــم  فهو  الشعار 
لقناة سهيل  التوجيه  أن  بالقول  أجزم 
واألهالي  السوري  والناطق  والجزيرة 
ــدورون  ــ ــل الــذيــن ي ــرس وكـ ومــــأرب بـ
ــي نــفــس الــخــط مــصــدره واحـــد هي  ف
المخابرات األمريكية وأخواتها، وكذلك 
أوباما نفسه. فهل ال زال الشعار سخيفاً 
يهز عروشكم،  هو  وها  السخيف؟  أيها 
تسقطون  ويجعلكم  زيفكم،  ويكشف 

في الحضيض.

من  أكثر  اليمن  تكلف  كارثة  الديزل  تهريب 
أكثر  اإلرياني  عبدالغني  بعبارة  أو  دوالر.  مليار 
إن  مجتمعتين.  والتعليم  الصحة  ميزانيتي  من 
فاتورة دعم المشتقات النفطية تبلغ شهرياً نحو 
يعادل مليارين و604 ماليين  ما  ريال،  49 مليار 
تماماً  عاجز  حل  الدعم  رفع  لكن  سنوياً.  دوالر 
حقاً  هل  ثــم،  ــف.  األن بقطع  الــزكــام  يعالج  كمن 
ومن  الوفاق،  لحكومة  الفارغ  الكالم  تصدقون 
عن  عاجزة  إنها  المؤتمر،  حكومات  رتــل  قبلها 
فقط،  دوالر  ماليين  بـــ3  الــديــزل؟  تهريب  ضبط 
أؤكد لكم، تستطيع الحكومة شراء أحدث نظام 
بكل  يركب  بحيث  الصناعية،  بــاألقــمــار  رقــابــة 
المواقع عبر األقمار  قاطرة وباخرة جهاز تحديد 
كانت  إذا  ما  لمعرفة  بالمركز  ويربط  الصناعية، 
أن  يــبــدو  ال  ولــكــن  ال،  أم  السير  بخط  التزمت 
هناك أية نوايا جادة. وإال لما كانت مصفاة عدن 
المشكلة  رسمي!  بشكل  البحر  في  الديزل  تبيع 
تكمن في االستيراد. قبل سنوات قال لـصحيفة 
"الصحوة"  النائب عبدالرحمن بافضل الذي كان 
وقتها:  وصادقاً  وكان محقاً  الدعم،  رفع  معارضاً 
"يهرب الديزل ألننا نستورد كميات كبيرة أكثر 

ويتم  الــدولــة،  حساب  وعلى  اليمن،  حاجة  من 
بآليات  يـــوزع  ال  ضــبــط،  يــوجــد  ال  ــه  ألن تهريبه 
فيحصل  ــراف،  إشـ أو  رقــابــة  توجد  وال  مــحــددة، 
التالعب". أين بافضل القديم؟ تنتج اليمن قرابة 
مليار لتر ديزل تغطي االستهالك المحلي تقريباً: 
والمخابز  والــنــافــذيــن  والــمــزارعــيــن  المحطات 
المليار  يستهلكون  كلهم  والسيارات،  والجيش 
قبل موضة  الحكومة، حتى  تستورد  فلماذا  لتر، 
ضــرب األنــبــوب، مــلــيــاري لتر ديـــزل ومـــازوت 
الكهرباء  لقطاع  مليارات،   3 من  بأكثر  سنوياً، 
تقول  الكهرباء  ــوزارة  ل الرسمية  )البيانات  فقط 
وفي   .2009 في  لتر  و900  ملياراً  استهلكت  إنها 
)رأس  الـ3  البخارية  المحطات  استهلكت   2008
لتر  مليون   684 والــحــســوة(  والــمــخــا  الكثيب 
مليون  و100  ملياراً  بـ17  الدقة  مازوت على وجه 
في  الــديــزل  محطات  استهلكت  بينما  ــال،  ريـ
نفس السنة ملياراً و242 مليون لتر ديزل. أرقام 
الديزل  مشكلة  أن  اليمنيون  ــدرك  ي ال  فلكية! 
يضربون  والذين  الكهرباء.  مشكلة  باألساس  هي 
أنبوب  بضرب  المتورطين  نفس  هم  الكهرباء 
من  وات  ميجا   400 إنــتــاج  إن  ببساطة  صــافــر. 

الكهرباء بالديزل والمازوت، يكلف اليمن مليون 
ونصف دوالر في اليوم، بينما يكلف إنتاج نفس 
دوالر.  ألف   126 مــأرب(  )محطة  بالغاز  الكمية 
مغٍر  مبلغ  إنه  يومياً.  ألفاً  و376  مليون  الفارق 
من  المرتزقة  من  العشرات  استئجار  على  قــادر 
عبدالله  علي  وليس  الكهرباء.  أبـــراج  مخربي 
محطة  من ضرب  يستفيد  قد  من  وحــده  صالح 
يستفيد  األحمر.  إعالم حميد  يردد  مأرب، كما 
والــمــازوت  الــديــزل  محطات  يـــزودون  من  أيضاً 
من  استيرادهما  وقف  يريدون  ال  ومن  بالوقود، 
الطاقة. إنــتــاج  فــي  عليهما  واالعــتــمــاد  الــخــارج 
ــررت وقــف  ــ ق مــجــور  ــوا: حــكــومــة  ــظـ واآلن الحـ
أواخر  نهائياً  والمازوت  بالديزل  الكهرباء  توليد 
وقامت  القرار،  باسندوة  حكومة  فألغت   ،2010
بحضرموت  بالديزل  ميجا   60 محطة  باستئجار 
وزارة  صرفتها  عبدالرحيم،  توفيق  فتحي  مــن 
و60  الحديدة  في  ميجا  بـــ30  أتبعتها  المالية. 
وليس  بالديزل  أيــضــاً  عــدن  فــي  إسعافية  ميجا 
أجريكو  وعادت  جّيد،  عبده  فعاد حسن  بالغاز، 
التخطيط محمد  وزير  وكيلها شقيق  البريطانية 

السعدي، وعادت الشلة القديمة!!
)بتصرف ( من مقال لعبده محمد العبسي نشر في صحيفة االولى 

لف الحزن صنعاء وهي تشيع  جثامين الشهداء األبرار من طالب كلية الشرطة الذين سقطوا ضحايا العملية االرهابية  
نهاية األسبوع المنصرم أمام بوابة كلية الشرطة،ذوي الشهداء)الذين اغرورقت اعينهم بالدموع لفقد احبه على حين 
فجأه.( والمواطنون المشيعون  دعو الشعب إلى التوحد في مواجهة االعمال االرهابية،ومن يتولون االمر إلى انقاذ 
البالد من انياب التدخل الخارجي وفي حديث لتوعية الثورية عبر العديد من سكان العاصمة عن صدمتهم 
واندهاشهم لوقوع عمليتين ارهابيتين بتلك البشاعة وفي اقل من خمسين يوما ويرون في ذلك يدا تعمل 
التواجد  لتبرير  حاليا  ث  يحد  ما  استغالل  من  البالد  مسئولية  يتولون  من  حــذروا  الوطن كما  لخراب 
االجنبي  وباتجاه اخر يرى الكثير من المراقبين ان القلق اخذ في التعاظم لدى اليمنيين وهم يرون 
القلق  ان  إلى  جديده،ذاهبين  باكستان  يستنسخ  وبلدهم  جديدة  إلى كابول  تتحول  عاصمتهم 
اعظم لدى سكان العاصمة الذين باتوا يخشون التجمعات  ويرون الخروج إلى الشارع مسألة 
تحتاج إلى روية  وفي نفس االتجاه، قضى الشاب صدام عبدالله الحبيشي  ضحية حقيبة 
مفخخة انفجرت به فجر االحد المنصرم  بجوار سوق الوحدة بمنطقة حزيز، صدام 
كان يعمل في ورشة لأللمنيوم وقبل الحادثة كان يقوم بتركيب النوافذ مع والده 
في إحدى المحطات في المنطقة وعند عودته متأخراً اوقف سيارته التاكسي 
نزوله شاهد حقيبة  وعند  تعز  شارع  باتجاه  للورشة  المقابل  الشارع  في 
دبلوماسية مقفلة ربطت إلى الجسر الحديدي المحاذي للورشه  قرر 
صدام اخذ الحقيبة ليفتحه فانفجرت به لتحوله إلى اشالء لتثور 
مئات االسئلة بعقول اليمنيين وان كان  الجميع يتساءلون هل 

بداء سيناريو العراق يستنسخ نفسه في اليمن ؟

بعد أن سيطرت أحزاب ما تسمى بالمشترك على 
وضعت  الثورة،  إلى  انضمامها  منذ  الشباب  ثــورة 
هذه األحزاب جامعة صنعاء هدفاً رئيسياً للسيطرة 

واالستيالء.
كانت أولى الخطوات إلحكام السيطرة هي عندما 
قامت بمنع التعليم في الجامعة، وعندما أتى وقت 
الدراسي  العام  من  اآلخــر  النصف  إلكمال  العودة 
ايقافها سوى أنهم  الجامعي دون أسباب تستدعي 
األولــى  للفرقة  عسكرية  ثكنة  إلــى  بتحويلها  قاموا 

مدرع والمليشيات التابعة لهم.
بإحكام  اإلصالح  حزب  بدأ  العملي  الجانب  وفي 
الكليات،  وبــوابــات  الجامعة  منافذ  على  سيطرته 
الــمــدنــي  ــحــرس  ــال ب أســمــوهــم  مـــن  بتعيين  ــام  ــق ف
التابعين  الشباب  من  اختياره  تم  الــذي  الجامعي 
لكنه  مدني،  طالبي  مسمى  تحت  اإلصــالح  لحزب 
مقولًة  أتذكر  زلــت  ومــا  كذلك،  ليس  الحقيقة  في 
لطالب تعقيباً على هذا األمر  "لقد غيرنا من الحرس 
 " العسكري  المدني  الحرس  إلى  المدني  العسكري 

وذلك لما يالقونه من تعامل عسكري تحت مسمى 
اآلن حالة من  تعيش  الجامعة  ما جعل  مدني، هذا 

التمييز العنصري والحزبي بين طالب الجامعة.
األيــام  هــذه  الجامعة  تشهد  السياق  نفس  وفــي 
انتشاراً غير مسبوق لشعار ومسمى حزب اإلصالح 
تحت  تأتي  التي  والفعاليات  األنشطة  جميع  في 
ال  حزبية،  بمسميات  مصحوبة  طالبية  مسميات 
الجامعي كمكون  الطالب  ملتقى  بعد دخول  سيما 
لما  إضــافــة  الجامعة  ســاحــة  إلــى  مستقل  طــالبــي 
تشهده ساحة الجامعة هذه األيام من تقدم الطالب 

للتنسيق والقبول في شتى الكليات.
ــزداد أكثر  يــوم بعد آخــر وجــرأة حــزب اإلصــالح ت
ال  مقيتة  وحزبية  التعليم،  حق  في  انتهاك  وأكثر، 
أرادوا  فكلما  عنها،  يتنصلوا  أن  أصحابها  يستطيع 
الحرم  إلى  الدخول  قبل  الحزبية  رداء  يخلعوا  أن 
بالضغط على  الصارمة  العليا  األوامر  تأتي  الجامعي 
أوساط  في  الحزبية  المسميات  استخدام  ضــرورة 

الجامعة لخلق صراع حاٍد ونزاع بين الطالب.
مؤشرات يقوم بوضعها حزب اإلصالح لجس نبض 
من  أكثر  وفي  مرة  من  فألكثر  الجامعية،  الساحة 

الدورية  اإلعالنية  والدعايات  الالفتات  تعلق  كلية 
لإلصالح  اليمني  التجمع  مسمى  تحت  تأتي  التي 
الجامعي  الحرم  لزج  محاولة  في  الطالب  دائرة   –
يدمر  الــذي  العضال  الـــداء  المقيتة  الحزبية  فــي 
التعليم ويسعى بنا نحو التخلف والجهل والتحزب 

المقيت.
األيــام  مــن  يــوم  أي  فــي  جامعة صنعاء  تكن  لــم   
الذي  السابق  النظام  عهد  في  حتى  ثكنًة عسكرية 
ولكن  مــتــواجــداً،  زال  مــا  ولكنه  إلســقــاطــه،  خرجنا 
بصورة أشنع من األولى، ففي ظل ما أسمي بالنظام 
التوافقي عاش الحرم الجامعي وما يزال تحت وطأة 
األولى  الفرقة  أفــراد  قبل  من  العسكري  االستيطان 
أصبح  أنــه  بيد  مبرر  أي  لتواجدهم  يعد  لــم  التي 
انتهاكاً صارخاً بحق الحرم الجامعي وبحق التعليم.
من   شــديــد  استياء  حــالــة  تشهد  صنعاء  جامعة 
المستجدات  تــجــاه  واألكاديميين  الــطــالب  قبل 
الحزبية التي ال يجب السكوت عليها في اعتبارها 
على  ويؤكدون  المقدس،  التعليم  لحرمة  انتهاكاً 
ضرورة إخالء ساحة الجامعة من المظاهر المسلحة 
وإبعادها عن الحزبية،  ويستنكرون تحويل الجامعة 

ثــكــنــة عــســكــريــة مــدجــجــة بــمــخــازن أسلحة  ــى  إلـ
ومعدات حربية ثقيلة.

أرضية  أن  محسن  علي  الــلــواء  سعادة  مذكرين   
الجامعي  الــحــرم  ملكية  فــي  هــي  صنعاء  جامعة 
جدوى  وال  الحمدي،  إبراهيم  الشهيد  عهد  منذ 
ويدعون  عليها،  السطو  أو  االستيالء  محاولة  في 
التي  التأكد من حقيقة األراضي  إلى  المعنيين  كل 
تم  التي  صنعاء  جامعة  بجوار  محسن  علي  يملكها 

تعود  قد  استثمارية  كونها  مشاريع  في  استغاللها 
لملكية الحرم الجامعي. 

يحلم  صنعاء  جامعة  طالب  يــزال  وما  األيــام  تمر 
والطائفية  الحزبية  أوجه  تعليمي خاٍل من كل  بجو 
ليعود  مسمى،  أي  تحت  والعسكرية  والمذهبية 
واالبتسامة  البشوش  الوجه  العلمي  الصرح  لهذا 
التي فارقته منذ أن عاش تحت ظل هذا  المشرقة 

االستيطان !!

جامعة صنعاء تعيش تحت وطأة االستيطان العسكري والحزبي 
تقرير: وليد القدمي 

القتل وحده يزدهر في اليمن



والضياع،  الجوع  مطارق  تحت  يتلوى  شعب 
الــمــفــقــودة وكــرامــتــه  شــعــب يبحث عــن عــزتــه 
المنهوبة،  وثروته  المنتهكة  وسيادته  المهدورة 
خرج ثائراً غاضباً صامداً متسلحاً بصدور شبابه 
الطاغية،  و  الجالد  وأذلت  هزمت  التي  العارية 
شعب روع الموت بثباته وصموده، أحرقوه بالنار 
المحروقة  األجساد  تلك  من  فانتشرت  تعز  في 
وقرية  ومديرية  محافظة  إلى كل  الحرية  رائحة 
الحرية  نسيم  يمني  كل  خاللها  من  ليستنشق 
والثورة والصمود، سفك الجالد دمه فكانت تلك 
لكن  والوقود  الضمانة  الشهداء  وأولئك  الدماء، 
بحسن  اقترفه  الذي  الوحيد  الشعب  هذا  ذنب 
للقتلة  واستقباله  ترحيبه  هو  شعور  وبدون  نية 
في  تحولوا  الذين  الثروة  ولصوص  والمجرمين 
نهاية المطاف إلى لصوص للثورة، والخطأ الثاني 
هو طيبة هذا الشعب الذي قبل باألحزاب التي 

كانت شريكة للنظام خالل ثالثة عقود من الزمن، 
قيادة  إليها  ويسلم  خلفها،  يسير  ــأن  ب ورضــي 
الثورة، وجعلها أمينة على دمائه وثورته ومصيره، 
وخانت  النفط،  أســواق  في  بخس  بثمن  فباعته 
الشعب، والوطن والثورة، وجعلت من المناصب 
من  أقدس  رباً  الحكومية  والمسميات  الوزارية 
وقفت  وليتها  الشعب،  من  وأحب  الثوار،  دماء 
عند هذا الحد وحسب، بل انطلقت إلى ما هو 
أبعد من هذا، وارتمت في أحضان الغرب، وولت 
بـــاإلدارة  وآمــنــت  األبــيــض،  البيت  شطر  وجهها 
أمامها  تركع  ونذيراً،  ومبشراً  شاهداً  األمريكية 
سفيرها  نعال  تــراب  في  وجهها  وتمرغ  وتسجد 
حلقات  في  وثورته  بالشعب  فــدارت  اليهودي، 
الكلمة،  تعنيه  ما  بكل  الصورة  وانقلبت  مفرغة، 
أهدر  الــذي  ـ  المتشدد  اإلصــالح  حــزب  فأصبح 
وسفك  يساريين،  لكونهم  الجنوب  أبناء  دمــاء 
دماء أبناء الشمال ألنهم شيعة ـ ليبرالياً منفتحاً 
القدس  كتحرير  الــرنــانــة  شــعــاراتــه  عــن  وتخلى 
ومواجهة  فلسطين،  تــراب  مــن  ذرة  آخــر  حتى 

يصور  وقــٍت سابق  في  الــذي كــان  وهــو  أمريكا، 
وطالبان  ألســامــة  ويــدعــو  لها  عــدو  أنــه  للشعب 
في  يتحركون  هاهم  واليوم  الصالة،  قنوت  في 
جلدتهم،  أبناء  مواجهة  في  ألمريكا  جنوداً  أبين 
مصراعيه،  على  العمالة  بــاب  يفتحون  وهاهم 
السياسي،  والقرار  والبحر  والبر  الجو  ويبيعون  
بل وأسوأ من هذا أن وسائل إعالمهم تتحرك في 
خدمة المشروع األمريكي الذي عقد العزم على 
احتالل اليمن بعد أن سيطر على قراره السياسي 
وثروته وانتهك سيادتهن واألسئلة الخطيرة التي 
تطرح نفسها على كل من يتابع التحرك األمريكي 
في اليمن هي: لماذا وسائل إعالم  )حكومة ألوان 
األوراق  )حكومة  المخضرية(  )حكومة  الطيف( 
ورايــح(  بايع  السمائح،  أبــي  )حكومة  الملونة( 
سمها ما تريد، وعلى رأسها وسائل إعالم الحزب 
ارتكبت  كلما  اإلصــالح،  حــزب  الجديد  الحاكم 
أو  أبين  أو  الطائرات االمريكية مجزرة في شبوة 
جنود  من  جديدة  دفعة  دخــول  عند  أو  غيرها 
التقارير  من  بسيل  تطالعنا  اليمن  إلى  المارينز 
اإلخبارية المزورة والمزيفة، والبرامج التحليلية 
وتطلق  الجنوبي  الحراك  ضد  الكاسح  والهجوم 
الله  أنصار  وضــد  ومرتدين،  انفصاليين  عليهم 
الذين تطلق عليهم الحوثة، وكأن طائرات الحوثي 

التي  هي  طيار  بــدون 
وكأن  المجازر،  ترتكب 

الجنوبي  الــحــراك  أبــنــاء 
ــو  ــيــن، أت ــاء ومــحــتــل ــربـ غـ

ــوب،  ــ ــن ــجــ ــ ــوا ال ــلـ ــتـ ــحـ ــيـ لـ
العند،  قــاعــدة  فــي  ويــتــمــركــزون 

بعالمات  المشحونة  األسئلة   هذه  أليست 
ونتمعن  عندها  نتوقف  بأن  جديرة  االستفهام 
أنهم  هو  واحــد  جــواب  إال  هناك  وليس  فيهان 
الحقيقي،  الخطر  عن  اليمني  الشعب  يضللون 
للتحرك  غطاًء  إعالمهم  وسائل  من  ويصنعون 
األمريكي في اليمن، فكلما سمعت وسائل إعالم 
تهاجم  اإلصــالح  حزب  الجديد  الحاكم  الحزب 
الحراك الجنوبي الحر، أو تهاجم األحرار والحرائر 
في تعز كبشرى المقطري، وصالح الدكاك، وأمل 
الباشا، وغيرهم من أحرار اليمن، وتهاجم أنصار 
الله، فاعرف أن هناك دفعًة جديدة من المارينز 
وصلت اليمن، أو أن هناك طائرة أمريكية بدون 
طيار تريد أن ترتكب مجزرة بحق أطفال ونساء 
اللحاف  ونعيد  أعيننا،  سنغمض  فهل  اليمن، 
على وجوهنا، بعد أن سقطت األقنعة عن وجوه 

اآلخرين؟ ال يجوز هذا ال يجوز.

• قالوا: لكنَّ السفير األمريكي في اليمن صّرح مؤخًرا بأن شعاركم 
سخيف ومضحك، وأنتم تزعمون أنه يخيفهم ويزعجهم!!

وقلنا: المسألة ليست َزْعم من عدمه، وإنما امتثال لما أََمَرَنا الله 
الله  توجيَه  بأن  وإيماٌن  "الموت"  لشعار  إسماعهم  من  به  تعالى 
فـ  سبحانه بذلك لم يكن عبًثا.. هذا من جهة، ومن جهٍة أخرى 
يحتّلك،  أن  يريد  األمريكي  أن  ُيبّين  "الموت ألمريكا وإلسرائيل" 
الشعار  من  انزعَج  لََما  بالده؛  في  االستقرار  فكرة  عنده  ولو كان 
أصاًل، َولََما كّلَف نفسُه بالحديث عنه والتعليق عليه بالمضحك 
اليمن  في  عمالئِه  عبَر  علينا  حروٍب  ستَّة  شّن  َولََما  والسخيف، 
كذلك  استمرَّ  َولَــَمــا  سابق-  لقاٍء  في  بالوثائق  ذلــك  أثبتنا  -وقــد 

بإدخالنا في حروٍب عبثيٍة مع عمالئه في الوقت الحالّي. 
• قالوا: كّل ما ذكرتموه ليس دلياًل على انزعاجهم وغيظهم من 

ترديدكم للشعار؟!!
وقلنا: لو كان ال يزعجهم فلماذا انطلق السفير األمريكي السابق 
ليقوَل منزعًجا: )أخرجوه من المساجد، ال نريد أن يتحول عداءنا 
الشعار،  انزعاجهم من  إلى عداٍء دينّي!!( فهذا أبسط دليٍل على 
لكن هل تفقهون سبَب انزعاجهم وخوفهم من تحّوِل عدائنا لهم 

إلى عداٍء دينّي؟!!

دينّي،  عــداٍء  إلى  العداء  تحول  من  تخوفهم  أن  نعتقد  قالوا:   •
اإلرهاب  ثّم  ومن  والتشّدد،  التطّرف  سُينتُج  ذلك  أن  في  يكمُن 

الذي يخشونه ويحاربونه.
أنَّ  في  يكمُن  فالسبُب  ذكرتموه.  مما  ذاَك  وال  هــذا  ال  وقلنا: 
وا بها في  اليهود والنصارى لديهم معرفٌة بالسنن اإللهية التي مرُّ
العمل  هو  الله  سبيل  في  الديني  العمل  أن  ويعرفون  عصورهم، 
الذي ينجح في األخير ﴿أَلَْم َتَر ِإلَى الَْمإِل ِمن َبِني ِإْسَراِئيَل ِمن َبْعِد 
ُموَسى إِْذ َقالُواْ لَِنِبيٍّ لَُّهُم اْبَعْث لََنا َمِلكاً نَُّقاِتْل ِفي َسِبيِل اللِّه َقاَل 
أاَلَّ  لََنا  َوَما  َقالُواْ  ُتَقاِتُلواْ  أاَلَّ  الِْقَتاُل  َعَلْيُكُم  ُكِتَب  ِإن  َعَسْيُتْم  َهْل 
ا ُكِتَب  نَُقاِتَل ِفي َسِبيِل اللِّه َوَقْد أُْخرِْجَنا ِمن ِدَيارِنَا َوأَْبَنآِئَنا َفَلمَّ

ْنُهْم َوالّلُه َعِليٌم ِبالظَّالِِميَن﴾. َعَلْيِهُم الِْقَتاُل َتَولَّْواْ ِإالَّ َقِلياًل مِّ
• قالوا: وماذا بعد؟!!

يتحركون  الــذيــن  المستضعفين  أن  أيــًضــا  يعرفون  إنهم  وقلنا: 
األرض  في  والتمكين  بالنصر  الموعودون  هم  دينيٍّ  أساٍس  على 
ِفي  َعال  ِفــْرَعــْوَن  ﴿ِإنَّ  العالمي  والطغيان  االستكبار  مواجهة  في 
أَْبَناَءُهْم  ُيَذبُِّح  ْنُهْم  مِّ َيْسَتْضِعُف طَاِئَفًة  ِشَيًعا  أَْهَلَها  َوَجَعَل  األَْرِض 
َوَيْسَتْحِيي ِنَساءُهْم ِإنَُّه َكاَن ِمَن الُْمْفِسِديَن﴾، ﴿َوُنِريُد أَن نَُّمنَّ َعَلى 
الَْوارِِثيَن﴾،  َوَنْجَعَلُهُم  ًة  أَِئمَّ َوَنْجَعَلُهْم  األَْرِض  ِفي  اْسُتْضِعُفوا  الَِّذيَن 
ويعرفون أن الموعود بهم في آخر الزمان، هم من يتحركون على 

؛ إلفشال كّل مخططات اليهود والنصارى فيستآؤون  أساٍس دينيٍّ
أدرك  لذلك  ُوُجوَهُكْم(؛  لَِيُسُؤا  األَِخـــَرِة  َوْعــُد  َجــآَء  ــِإَذا  )َف ذلك  من 
اليهوُد الخطر الذي ُيحدُق بهم؛ ألنهم رأوا تحرك هذه المسيرة 
ا، وعماًل في سبيل الله، وبعد قيادٍة من آل بيت رسول  ا دينيًّ تحركًّ
الله، ومستضعفين مع الله، وكل األعمال من شعاٍر ومقاطعٍة وبناء 
لذلك  اليهود؛  لوجوه  إســاءٌة  هي  حياتها؛  مجاالت  في كل  األمة 

تحركوا لحرٍب عسكريٍة كبيرٍة وظالمٍة؛ إلطفاء هذا النور.
• قالوا: نحن سألنا وطالبنا بأدلٍة ملموسٍة على غيظ األمريكيين 
وانزعاجهم من ترديدكم للشعار.. أي أدلة من الواقع ال من القرآن 

الكريم.
كدليٍل  به  وتؤمنون  سبحانه،  الله  بكالم  ستكتفون  متى  وقلنا: 
حّذرنا  أن  –بعد  سبحانه  القائل  وهــو  ســواه  عّما  ُيغنيكم  كــاٍف 
نرفعُه  الذي  الكالم  من  بدًءا  نواجههم  وعّلَمَنا كيف  أولئك  من 
ِبأَْعَداِئُكْم﴾..؟!! ومع ذلك  أَْعَلُم  ﴿َواللَُّه  باألفعال-  وانتهاًء  ضدهم 
فسنجيبكم إلى طلبكم، فأمريكا قد عّبرت عن انزعاجها وخوفها 
من رفع الشعار؛ بإرسالها لسفيرها السابق في اليمن إلى صعدة 
ُقبيل الحرب األولى، والتقاءه بمحافظها في حينه، وما َتِبَع ذلك 
الجدران  على  الشعار  وخــدش كلمات  بمسح  الجنود  قيام  من 
التي كان مكتوًبا عليها، وكذا َسَجن كل من كان يرفُع  واألماكن 
الشعار في حينه، وفصل الموظفين منهم من وظائفهم، كما أنهم 
لم يحتملوا رفع الشعار لنصف دقيقٍة في األسبوع الواحد عندما 
كان "أنصار الله" يرفعونه في الجامع الكبير ُقبيل الحرب األولى، 
يهتفون  من  وإهانة  لضرب  يتسابقون  "اليمنّيون"  الجنود  فكان 
بالموت ألمريكا وإسرائيل، ويزّجون بهم في السجون، وكل هذا 
وغيره ُيثبت أن الشعار عمٌل مؤثر ضد أعداء األمة، وبأنه يزعجهم 
ويغيظهم؛ لمعرفتهم بالنتائج التي سيجّرها انتشار الشعار ورفعه 

من قبل عموم الشعب.
• قالوا: يعني فارحين بأنهم اغتاظوا من "الشعار"!! ما الفائدة من 

ذلك أصاًل يا عباقرة؟!!
ذاته  فهذا في حّد  إغاظتهم،  إال  "الشعار"  يكن من  لم  لو  وقلنا: 
َوالَ  اَر  الُْكفَّ َيِغيُظ  َمْوِطًئا  َيطَُئوَن  ﴿َواَل  الله  أعداء  ضّد  صالٌح  عمٌل 

َيَنالُوَن ِمْن َعُدوٍّ نَّْياًل ِإالَّ ُكِتَب لَُهم ِبِه َعَمٌل َصالٌِح ِإنَّ اللََّه الَ ُيِضيُع 
أَْجَر الُْمْحِسِنيَن﴾، ومع ذلك فللشعار أهميته وفوائدُه الكثيرة في 
إطار العمل ضد أعداء الله، وسنتطّرق إلى ذكرها -بمشيئة الله- 

في لقاءاٍت مقبلة.
• قالوا: لكنَّ غيظهم سُيثيُرهم علينا، وسيدفع أمريكا للدخول إلى 
اليمن بذريعة أنه ُيوجد في اليمن من يعادون أمريكا وإسرائيل، 

ويرفعون شعارات معادية لهما.
وقلنا: اسمعونا جّيًدا.. أمريكا مستثارٌة أصاًل، وال تحتاج إلى من 
فهم  لذلك  منكم،  وأدهى  وأخطُر  أخبُث  اليهود  أن  يثيرها، كما 
ا عليهم، وعلى ُمخططاتهم  َخِطٌر جدًّ "الشعار"  أن  ُيدركون جّيًدا 
ٍر  كمبرِّ يصلُح  كان  ولو  وأمتنا،  ديننا  وُتجاَه  ُتجاهنا  العدوانية 
البداية،  منذ  عنُه  الطرف  لغّضوا  اليمِن؛  إلى  للدخول  وذريعٍة 
انتشاره  تسهيل  إلى  النظام  في  بعمالئهم  سيدفعون  كانوا  بل 
وتشجيِع نشرِه في عموم اليمِن، ال أن ُيحاربوُه منذ الوهلة األولى 
أن  ُيمكن  ال  الشعار  هذا  أن  يعرفون  فهم  أسلفنا،  النطالقته كما 
يعتبر ذريعة، بل هو نفسه ُيواجه كل الذرائع؛ ألنه ُيوحي بعمل، 

ووراءه عمٌل ُيبطُل الذرائع األخرى.
قالوا: رغَم كل ما ذكرتموه.. إال أننا لسنا على استعداٍد لنهتف 

بالموت ألولئك؛ ألننا وببساطة لم نقتنع بجدوى ذلك.
أكثر من عشر سنوات-  -وقبل  الدين  بدر  السيد حسين  وقلنا: 
هذه  تقول  أْن  ُمْسَتعّد  غير  كنَت  )إذا  بقوله:  عليكم  ُيجيُب 
الكلمة.. فانظر إلى البحر، تأّمل قلياًل في البحر، تجد األمريكيين 
إلى بالدك،  واأللمان حولك، وداخلين  والبريطانيين  والفرنسيين 
العربية.. ليس ليقولوا "الموت لك" سُيِميُتونك فعاًل،  البالد  إلى 
وروحيتك  ودينك  وعزتك  وكرامتك  شرفك  وُيِميُتوَن  سُيِميُتونك 
أحطِّ  في  نفسك  وسترى  وبناِتك  أبناءك  وسيفسدون  وُســُمــّوك، 
الذي  "الموت"  فتأّملوا  الحين،  ذلك  في  كالُمُه  هذا  ُمستوى( 
بعد  أيًضا  اليوَم  لنا  حملوه  والــذي  وأفغانستان،  للعراق  حملوه 
أفال  اإلرهــــاب"...  "مكافحة  ذريــعــة  تحت  اليمن  إلــى  دخولهم 

تعقلون..؟!!

رمضانيات

أعظم  من  عظيم شهر  في شهر  نحن 
ــذي قــال  الــشــهــور هــو شــهــر رمــضــان الـ
تعالى عنه ﴿َشْهُر َرَمَضاَن الَِّذي أُْنزَِل ِفيِه 
َناٍت ِمَن الُْهَدى  اِس َوَبيِّ الُْقْرآُن ُهًدى لِلنَّ

َوالُْفْرَقاِن﴾.
الله جعل هذا الشهر عظيما ومقدسا 
لعظمة هذا القرأن الكريم، الذي كانت 
ــَنــاٍت﴾،  ــيِّ َوَب ــاِس  لـِـلــنَّ ــًدى  غايته هــي ﴿ُهـ

ولكن لمن هي هذه المضامين؟
الحاجة  أمــس  فــي  فهم  للناس،  إنها 
الله؛ لكي يتحركوا في هذه  للهدى من 

الدنيا.
فهذا الشهر يجب أن يستغل إستغالال 
نحظى  لكي  قرأنيا؛  إستغالال  إيمانيا، 
الهداية  مجال  شهر  الله  من  بالهداية 
الشهور،  باقي  من  غيره  من  أكثر  فيه 

فوظيفة القرآن هو أن يهديك إلى الله.
وعندما نالحظ أنسفنا في هذا الشهر 
هل  الــســؤال:  هــذا  أنفسنا  نسأل  عيلنا 
نتدبر  نحن ممن يزدادون هدى عندما 
تمر  رمــضــان  أيـــام  أن  أم  الــلــه  كــتــاب 
نحن؟!  كما  ونحن  السحاب  مر  علينا 
علينا  تأثير  من  له  بد  ال  الصيام  أن  إذ 
بالقرآن  قوية  عالقة  للصيام  أن  السيما 
الكريم. فغاية رمضان هي تزكية النفس 
ــى الــتــقــوى، وأيضا  والــجــســم، وصـــوال إل
ــداه، فــأي  ــع هــ اإلســتــجــابــة لــلــه مــن واقـ
نهتدي  لكي  لنا  الله  جعله  عظيم  شهر 
عندما تكون نفوسنا زاكية وطاهره نكون 

قريبين من الهداية.
ــه  ــشــهــر أولـ ــذا ال ــل الـــلـــه جــعــل هــ هـ
من  عتق  وآخــره  مغفرة  وأوسطه  رحمة 
في  ونعطش  نجوع  أننا  لمجرد  الــنــار، 
النهار؟! ال ليس كذلك. وإنما من واقع 
الهدى من واقع اإليمان، فمن يزدادون 
بالرحمة  يحظون  من  هم  وهدى  إيمانا 
وال  ــدى  هـ ــزدد  ــ ت لــم  وإذا  ــمــغــفــرة،  وال
إيمانا وال اهتماما بهدى الله من خالل 
أنك  فاعلم  أعمالك،  واقع  في  تجسيده 
فأقحم  برعايته!  الله  يحتويهم  ال  ممن 
يهديك  لكي  العمل  ميادين  في  نفسك 
وبادر  للهداية وروض نفسك  اسع  الله، 
الله،  سبيل  في  العمل  ميادين  في  بها 
كأي  ليس  الــلــه  سبيل  فــي  العمل  ألن 
أنت  بل  طاقاتك  يستنفد  ال  فهو  عمل، 
بإيمانك،  بمواهبك،  تنمو  معه،  تنمو 
بهداك، بوعيك، بأثرك، بقوتك، وهذا من 

األشياء العجيبة في سبيل الله.

العالم اليوم مهتم قوي ومشغول جداً جداً بسورية وبإسقاط نظامها، 
األول  الهدف  وخــارج  سورية  خــارج  آخر  حدث  ألي  اليوم  أحد  يلتفت  لن 
للعالم. أنصح كل واحد يشتي يعمل حاجة هنا وال هناك أن ينتظر حتى تنجلي 
ودوائــر  إعــالم  وسائل  فعله  سيخلفه  وبما  به  تهتم  لكي  دمشق  في  الــصــورة 

استخبارات العالم. 
واستخبارية  وأمنية  عسكرية  بقيادات  أودى  الذي  اإلرهابي  االنفجار  بعد 
كبيرة في دمشق وبعد اقتحام الجيش "الحر" والمقاتلين اإلسالميين لعدد من 

أحياء دمشق، وتصدي الجيش السوري لهم 
وكل  ونيويورك  موسكو  في  لتو  انتهت  والتي  الجارية  المحادثات  وبعد 
المفترض  السوري  النظام  سقوط  بعد  وما  قبل  ما  لتدارس  الكبرى  العواصم 
وتداعياته على اسرائيل والمنطقة العربية والشرق األوسط برمته بعد كل هذا 
يكون من الطبيعي أن يكون العالم كله مشدوداً اليوم إلى سورية، لو حدث اآلن 

زلزال مدمر بقوة 10درجات على مقياس رختر
ال بل لو حدث بعد قليل انفجار نووي في أي منطقة من العالم والمهم أن 

تكون خارج األراضي السورية 
أو  اسرائيل  في  أو  يانمار  أو  بورما  في  والجرائم  المجازر  أفضع  ارتكبت  لو 
البحرين أو أي مكان آخر وذهب ضحيتها وضحية االنفجارات النووية والزالزل 

الطبيعية مئات اآلالف من القتلى والجرحى 
في  أول  موقعه كخبر  عن  السوري  الحدث  تغير  لما  ــو،،،،  ل لـــو،،،،،،  ــو،،،،  ل

الفضائيات والوكاالت واإلذاعات العالمية.
تتابع مدى  أن  إال  عليك  فما  العالم  في  اسرائيل  مكانة  تعرف  أن  أردت  إذا 
العالم  لدول  واالقتصادي  والعسكري  واألمني  والسياسي  اإلعالمي  االهتمام 

بسورية.
وبحجم  بها  العالم  اهتمام  وبحجم  تضحياتها  بحجم  عظيمة  أيضاً  سورية 

تاريخها ودورها وموقعها في الصراع العربي االسرائيلي.

الحمد لله الذي هدانا لحمده،
وجعلنا من أهله، وسّبلنا في سبل إحسانه، لنسلكها بمنه إلى رضوانه، والحمد لله الذي
جعل من تلك السبل شهره شهر رمضان، شهر الصيام، وشهر االسالم، وشهر الطهور،

وشهر التمحيص، وشهر القيام، الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، وبينات من الهدى
والفرقان، فأبان فضيلته على سائر الشهور بما جعل له من الحرمات الموفورة 

والفضائل المشهورة، فحرم فيه ما أحل في غيره إعظاما، وحجر فيه المطاعم والمشارب إكراما،
وجعل له وقتا بينا ال يجيز جل وعز أن يقدم قبله، وال يقبل أن يؤخر عنه، ثم فضل ليلة واحدة

من لياليه على ليالي ألف شهر، وسماها ليلة القدر، تنزل المالئكة والروح فيها بإذن ربهم
من كل أمر، سالم دائم البركة إلى طلوع الفجر، على من يشاء من عباده بما أحكم من قضائه.
اللهم صل على محمد وآله وإذا كان لك في كل ليلة من ليالي شهرنا هذا رقاب يعتقها عفوك أو

يهبها صفحك، فاجعل رقابنا من تلك الرقاب واجعلنا لشهرنا من خير أهل وأصحاب.
اللهم صل على محمد وآله وامحق ذنوبنا مع امحاق هالله واسلخ عنا تبعاتنا مع انسالخ أيامه حتى ينقضي 

عنا وقد صفيتنا فيه من الخطيئات، وأخلصتنا فيه من السيئات.
اللهم صل على محمد وآله، وإن ملنا فيه فعدلنا، وإن زغنا فيه فقومنا، وإن اشتمل علينا عدوك الشيطان 

فاستنقذنا منه. أللهم اشحنه بعبادتنا إياك، وزين أوقاته بطاعتنا لك،
وأعنا في نهاره على صيامه، وفي ليله على الصالة والتضرع إليك والخشوع لك، والذلة بين يديك

 حتى ال يشهد نهاره علينا بغفلة، وال ليله بتفريط.
اللهم واجعلنا في سائر الشهور وااليام كذلك ما عمرتنا، واجعلنا من عبادك الصالحين

 الذين يرثون الفردوس، هم فيها خالدون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم
     راجعون، ومن الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أللهم صل على محمد وآله،

       في كل وقت وكل أوان وعلى كل حال عدد ما صليت على من صليت عليه، وأضعاف ذلك كله
    باألضعاف التي ال يحصيها غيرك، إنك فعال لما تريد.

الحزب الحاكم الجديد

في الوعي السياسي 
محمد  المقالح

أبو مالك )يوسف الفيشي(

عبدالحميد يحيى

َقالُـوا.. َوُقلَنا 
 "حوار حول الشعار" – "الحلقـة الخامسة"


