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وينبوع  منهل   $ الحسين  اإلمــام  ثــورة 
ومصدر إلهام لكل األحرار والشرفاء

نصرة لغزة.. مسيرات احتجاجية حاشدة في عموم محافظات الجمهورية

»عشرة شهداء« في سقوط طائرة عسكرية إثر عطل طرأ في محركها

قوات من الفرقة تعتدي على عدد من شباب الثورة أمام رئاسة الوزراء

رسالة أبي عبد الله الحسين هي رسالة محبة وإخاء وتراحم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر

خمسة وعشرين طائرة أمريكية من نوع بيرد سيكر إلى اليمن

حلقة نقاشية حول ظاهرة االنفالت األمني..

ندوة ثقافية للملتقى العام للقوى الثورية وشباب الثورة 

المستقل في محافظة تعز

فعاليات ذكرى استشهاد اإلمام الحسين:
نظمها ملتقى الشباب الثقافي..

العاصمة تنجو من كارثة وشيكة بعد أيام من تساقط صواريخ الفرقة األولى على عدد من أحياءها..

على  اليوم  صباح  صنعاء  العاصمة  سكان  فزع 
خبر سقوط طائرة نقل جوية تابعة للقوات الجوية 
إثر عطل طرأ في أحد محركيها كما تقول  اليمنية 

المصادر األمنية.. 
اليمنية  الجوية  للقوات  التابعة  طائرة اإلنتنوف 

الكيروسين  من  لتر  ومائتي  آالف  بأربعة  ُمونت 
لتقلع بعدها من قاعدتها الجوية بصنعاء في طلعة 
اللواء  حــرب  أركــان  الطائرة  كابتن  فقد  تدريبية، 
)علي صالح عبيد الخواجة( وتسعة من الجنود ما 
المفاجئ  العطل  طرا  فجأة  ومتدرب،  مساعد  بين 

المصادر  الطائرة بحسب ما روته  في أحد محركي 
األمنية، ليضطر كابتن الطائرة إلى الهبوط اضطرارياً 
في معسكر النقل في العاصمة – بحسب المصادر 

الــحــظ  ــســوء  ل  –
المعسكر  ساحة 

تعتزم الواليات المتحدة األمريكية 
ــال خــمــســة وعـــشـــريـــن طـــائـــرة   ــ ـــ إرس
سي  ــوع  ن مــن  استخبارية  استطالع 

بيرد سيكر إلى اليمن.
أمس  ذكــر  اإللكتروني  غانيس  موقع 
صادرة  معلومات  إلى  استنادا  الثالثاء 

األمريكية  الجوية  الــقــوات  قــيــادة  عــن 
ــف  ــصــ ــ ــت ــ ــن ــ م
ــر  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــوفـ ــ نـ

اليمنية  المحافظات  مــن  عــدد  شــهــدت 
حاشدة  شعبية  مسيرات  الماضية  الجمعة 
خرجت  صنعاء  العاصمة  ففي  لــغــزة  نــصــرة 
فيها  متفرقة  مساجد  من  شعبية  مسيرات 
نصرة لغزة والشعب الفلسطيني الذي يتعرض 

لعدوان صهيوني متواصل 
الشوارع  من  العديد  جابوا  المتظاهرون 

في  المقاومة  جانب  إلــى  وقوفهم  معلنين 
الذي  الصهيوني  العدوان  وجه  في  فلسطين 
المشاركون  ودعا  العدوان  على  إال  يعيش  ال 
االلتفاف حول هذه  الى ضرورة  المسيرة  في 
المسلمين  تجمع  قضية  باعتبارها  القضية 

وتكشف عدوهم الحقيقي.
باليقظة  األمــة  أبناء  المشاركون  طالب  كما   

وأخذ العبرة من دور الواليات المتحدة األمريكية 
في دعم هذا الكيان لضرب أبناء هذه األمة. 

صباح  خــرجــت  صــعــدة  محافظة  وفـــي   
تحت  حــاشــدة  جماهيرية  مسيرة  الــيــوم 
شعار استمرار الغضب الشعبي ضد اإلساءة 

لـــــــلـــــــرســـــــول 
ورفض  األعظم 

خطابية  فعاليات  صنعاء  الــعــاصــمــة   تشهد 
وثقافية وإنشادية  إحياء لذكرى عاشوراء العاشر 

من محرم.
سلسلة فعاليات إحياء ذكرى استشهاد اإلمام 
استهلت عصر  السالم  عليهما  علي  بن  الحسين 
تلك  أولـــى  ــي  وف  . العاصمة  أمــانــة  فــي  الــثــالثــاء 

إلى  إحيائها  في  المشاركون  استمع  الفعاليات 
كلمتين حاولتا إدراك عظمة نشأة اإلمام الشهيد 

عليه السالم و تمثيله لالمتداد القرآني النبوي 
ويوم امس الخميس احتضن مركز بدر العلمي 
الفت  جماهيري  وبحضور  الفعالية  والثقافي  
وفي الفعالية اشارت الكلمات والقصائد الملقاة 

المتحدثون  الى ضرورة استلهام الدروس والعبر 
عليه  الحسين  االمــام  ثورة  ان  قالوا  الفعالية  في 
والطغيان  للظلم  الــرافــض  الحق  صــوت  الــســالم  
والمندد بالقهر واالستبداد الذي اكتوت بنيرانه 

ــة الــثــكــلــى  ــ ــ األم
في  فرطت  التي 

يــوم  الــثــقــافــي  الــشــبــاب  ملتقى  "نــظــم 
نقاشية  حلقة  بصنعاء  الــمــاضــي  االثــنــيــن 
حــول ظــاهــرة االنــفــالت األمــنــي المتفشية 
الملتقى  وتناول  الجمهورية  مستوى  على 

ــاب تــلــك الــظــاهــرة وآثـــرهـــا عــلــى أمــن  أســب
المواطن  على  وتأثيرها  اليمن  واســتــقــرار 
واالقتصادي  االجتماعي  والوضع  اليمني 

للبالد..

ويرى المواطن اليمني أن أمنه واستقراره 
بات مرهونا بأشخاص  مدعومين بثكناتهم 

الــثــوريــة  لــلــقــوى  ــعــام  ال الملتقى  أقـــام 
محافظة  فــي  المستقل  الــثــورة  وشــبــاب 
عــدد كبير  فيها  شــارك  ثقافية   نــدوة  تعز 
والدينية  الــســيــاســيــة  الــشــخــصــيــات   مــن 
واالجتماعية باإلضافة الى ناشطين  وبعض 
الــمــواطــنــيــن الــعــائــديــن مــن زيــارتــهــم الــى 

محافظة صعدة   
ــددا من  عـ الــتــي تضمنت  الــنــدوة  وفـــي 
السياسية  الشخصيات  من  لعدد  الكلمات 
والدينية والثورية ومن الناشطين في العمل 
الثوري ومنظمات المجتمع المدني تطرقت 
ــوري الــحــالــي ومـــا يكتنف  ــث ــع ال ــواق الـــى ال

العملية الثورية من معوقات، كما استعرض 
والتي  السياسية  العملية  افــرازات  الجميع 
تــقــودهــا احـــزاب الــمــعــارضــة بــالــتــعــاون مع 
النظام السابق تحت اطار ما يسمى بحكومة 

الـــوفـــاق 
 ..

تـــعـــرض عــــدد مـــن شـــبـــاب الـــثـــورة 
من  جنود  قبل  من  بالضرب  لالعتداء 
الثالثاء  مـــدرع صــبــاح  ــى  األولـ الــفــرقــة 
ــوزراء  ال مجلس  رئاسة  أمــام  المنصرم 
في العاصمة صنعاء وذلك خالل تنفيذ 
عدد من شباب الثورة وقفة احتجاجية 

من  الــمــعــســكــرات  بـــإخـــراج  للمطالبة 
الرئيسية  والــمــدن  صنعاء  العاصمة  
ــب الــمــحــتــجــون الــرئــيــس هــادي  وطــال
وحكومة ما يسمى بالوفاق سرعة إخراج 
المعسكرات التي باتت تمثل خطرا على 
حياة المواطنين ، الفتين إلى ما خلفته 

األولى  الفرقة  معسكر  في  االنفجارات 
مدرع من ضحايا في صفوف المدنيين 
العامة  الممتلكات  في  مالية  وخسائر 
المعسكرات  تلك  تحدثه  وما  والخاصة 

ــق  ــ ــل ــ مـــــــــــن ق
ــة  ــنـ ــيـ ــكـ ــسـ ــلـ لـ

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

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. 
مطالب  وتلبي كل  فساده  ورموز  للنظام  فوري  رحيل  إلى  تفضي  ال  وساطة  أي  رفض   

الشعب اليمني. 
النظام  على  الضغط  لفرض  االحتجاجات  من  المزيد  يضمن  بما  التصعيد  ضرورة   

وبطريقة سلمية وحضارية. 
 رفض التدخل األمريكي واألجنبي المساند للنظام والمساعد على إطالة بقائه في الحكم. 

ثوابتنا الثورية
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الصهيوني  الكيان  قبل   من  غزة  على  العدوانية  الحرب  خضم  في 
يخيل للمشاهد أن قناتي " الجزيرة والعربية "  انعكاس ورجع صدى 
م على شاشات الفضائيات األوروبية واألمريكية ، لقد اصطفتا  لما يُقدِّ
الى جانب وسائل  اعالم  العدو الصهيوني ودنما مواربة وقفتا  الى 
في   نشتطا  غزة  على  الصهيوني  العدوان  بداية  ،ومنذ  الجالد  جانب 
شيطنة "المقاومة " وبشتى االساليب بداية باستخدام المصطلحات 
العربية  تــحــاول  اذ  بالصور  انتهاء  وليس  المقاومة  بحق  الشائهة 
والجزيرة جاهدتين ان تخلقا في  الرأي العام العربي واالسالمي قناعة 
للدفاع  أن ما يحدث في غزة هو أمر طبيعي وحق صهيوني مشروع 
عن النفس، وكأننا أمام طرفين متكافئين في العدد والسالح واليكم 
تناول االحداث في غزة من قبل قناتي  تبين كيفية  مقارنة مختصرة 
العربية والجزيرة  مقارنة بقنوات اخرى  ويجدر االشارة الى انهما " 
المفترض  المصطلحات  " قد تشذا في استخدام   العربية والجزيرة  

استخدامها ولكن في النادر والنادر الحكم له كما يقال: 
المقاومة وحرب المصطلحات

- قناة المسيرة ، الميادين، العالم، المنار: العدوان اإلسرائيلي 
على غّزة.

- قناة "الجزيرة": الحملة اإلسرائيلية على غّزة.
- قناة "العربية": العملّية اإلسرائيلية في غّزة.

- المسيرة، الميادين، العالم، المنار: الشهداء في غزة.
- "الجزيرة": الضحايا في غزة.
-  "العربية": القتلى في غزة .

- المسيرة، الميادين، العالم ، المنار: قوى المقاومة الفلسطينية.
- "الجزيرة": الفصائل الفلسطينية.

- "العربية" : الميليشيات الفلسطينية.
-المسيرة، الميادين، العالم، المنار: اغتالت إسرائيل الشهيد 

أحمد الجعبري قائد كتائب عز الدين القّسام.
في  القيادي  الجعبري  أحمد  إسرائيل  اغتالت  -"الــجــزيــرة": 

الجناح المسّلح لحركة حماس.
- "العربية": استهدفت إسرائيل أحمد الجعبري المطلوب األّول 

لديها منذ عشر سنوات ، في قضايا إرهابية 
المقاومة  صواريخ  دّكــت  المنار:  العالم،  الميادين،  المسيرة،   -
الفلسطينية عمق تل أبيب، ومستوطنات أخرى في فلسطين المحتلة.
أبيب  تل  مدينة  الفلسطينية  الفصائل  قصفت  "الــجــزيــرة":   -

اإلسرائيلية .
- "العربية" : سقطت قذائف من غزة على أرض إسرائيل.

الــعــدوان  الــمــنــار: صــواريــخ  الــعــالــم،  الــمــيــاديــن،  المسيرة،   -
الصهيوني  تستهدف مقرات حماس.

-"العربية": الجيش االسرائيلي يوجه ضربة قاصمة لحركة حماس.
- "الجزيرة": الصواريخ اإلسرائيلية  تدكُّ مقرات حماس. 

"هكذا وكأنهما جهتان معاديتان لقضايا األمة، تريدان خلق الذعر 
في االمة وفي الفلسطينيين وحركات المقاومة " وهما لعمري كذلك "

المقاومة وحرب الصورة 
برغم  والجزيرة ال تشاهد  العربية  قناتي  المنقولة في  الصور  في 
ارتفاع عدد الشهداء؛ صور ألم تنتحب على  ابنها   أو رجل  يفزع 

لموت بنيه أو طفل  يفارق الحياة تحت 
من  يرتجفن  لنساء  صــورا  أو   ، االنــقــاض 

الخوف، في وقت القصف والموت. 
والـــســـؤال لـــمـــاذا ال تــنــقــل  الــجــزيــرة 
بلحظة،كما  لحظة  ــداث  األحـ والعربية 
التحليالت  وأيــن   سوريا  في  مثال  تفعل 
والمعلومات الواسعة للرد على افتراءات 
والمتحدثين  الصهيوني  الجيش  قــادة 
جرائم  تفضحا  ال  لــمــاذا  الحكومة  باسم 
قصص  تنقال  ال  لماذا  الصهيوني  العدو 
يبحثن  الـــالتـــي  ــغـــزاويـــات  الـ ــات  ــهـ األمـ

ــصــص  ــن وق ــهـ ــائـ ــنـ عــــن أبـ
ــي اســتــشــهــد  ــتـ األُســـــــر الـ
ــحــت الـــركـــام  ــا ت ــه ــال أطــف
الهمجي  الــقــصــف  ــراء  جــ
ــري؟  ــربـ ــبـ الــصــهــيــونــي الـ
الظالم  تبثا  واقع  لماذا ال 
أطبق  الـــذي  الــالإنــســانــي 
على غزة و فلسطين أجمع 
ــم االحـــتـــالل  ــرائـ بــفــعــل جـ
االســرائــيــلــي؟ وكــثــيــرة هي 
تعري  ــتــي  ال الــتــســاؤالت 
لهاتين  االعالمي  الخطاب 

القناتين اللتين تؤدين مهمة التدجين  والتخدير للمشاهد العربي 
والتي  القناتين  إدارة  لدى  المعتمدة  الجغرافية   الخارطة  ويكفي 
دائما ما تظهر "إسرائيل" كجزء من جغرافيا العالم و هكذا إسرائيل 
األراضــي  هي  المساحة  تلك  أّن  يعرف   والعالم كله  وقاحة  وبكل 

الفلسطينية المحتلة.

ــى غــزة ــي عــل ــل ــي ــرائ ــعــد الـــعـــدوان اإلس ــرأي الـــعـــام ب ــ ــوة الـ ــح ص

ــا؛!
ًّ
 إصــالحــي

ُ
ســأصــبــح

للجهاِد  ا حين أرى "اإلصالح" يدعو  • سأصبح إصالحيًّ
في غّزَة، كما دعا للجهاد في سورّيا. 

عن  يبحُث  "اإلصـــالح"  أرى  حيَن  ا  إصالحيًّ سأصبح   •
إصالح "الوطن" ال عن إصالح نفسه وجيبه ومركزه. 

ا حيَن أرى "اإلصالح" • سأصبح إصالحيًّ
ُمطالًبا  وينتفُض  لــأمــريــكــان،  ــِتــِه  َعــَمــالَ عــن  يــعــتــذُر   

بخروجهم من اليمن. 
التسّول  "اإلصالح" عن  يكّف  ا حين  • سأصبح إصالحيًّ
لإلسالم  خيًرا  يريدون  ال  الذين  آل سعود،  أمراء  بأبواب 

وال للمسلمين. 
ا حيَن أرى ُحفاظ كتاب الله منهم،  • سأصبح إصالحيًّ
اليهود  من  براءتهم  ُمعلنين  حفظوه،  بما  يعملون  وهم 
والنصارى، وعدم مواالتهم وطاعتهم، ال أن يؤمنوا ببعض 

الكتاب ويكفروا ببعض. 
ا حين يكّف "اإلصالح" عن استخدام  • سأصبح إصالحيًّ

الدين َغَرًضا ووسيلًة لتحقيق مكاسَب سياسية. 
دين  علماء  أفواه  على  ُتوضُع  ا حين  إصالحيًّ • سأصبح 
"اإلصالح" أشرطًة الصقة، مع ضمانٍة مدى الحياة بعدم 
تمّكن أحدهم من نزعها؛ حتى أضمَن بأال ُيصيب الوطن 

ذات يوٍم عياًرا قاتاًل من فتاواهُم الطائشة. 
ا حين أتيقُن بأن "اإلصالح" قد َكُبَر  • سأصبح إصالحيًّ

قلياًل وتجاوَز سّن المراهقة. 
المبالغ  "جميع"  بأن  أتيقُن  حين  ا  إصالحيًّ سأصبح   •
المالية التي تبّرع بها الشعب اليمني للشعب الفلسطيني 
طيلة السنين الماضية قد ذهبت إليه "كاملة"، وبأنها أو 
البلدي  العسل  مشاريع  في  تذهب  لم  بعضها  أو  كلها 

والحبة السوداء. 
ا حين ينخفض منسوب الكذب لدى  • سأصبح إصالحيًّ
اليوم  في  مائة كذبة  عن  يزيد  ال  ما  إلى  الملونة  اللحى 

الواحد؛ ألنهم في األخير بشر. 
ا حين يكّف فقهاء اإلصالح عن بيع  • سأصبح إصالحيًّ

فتاواهم الجاهزة في المزاد العلني لمن يدفع أكثر. 
يكّف اإلصالح عن استخدام  ا حين  • سأصبح إصالحيًّ
ِعرض أم المؤمنين عائشة واإلساءة إليها في كل محفل، 
اتهاِم  الشريف كقميص "عثمان" في  واستخداِم عرضها 
ومذهبية  سياسية  أهـــداَف  لتحقيق  ُتجاهها؛  األبــريــاء 

دنيئة. 
المتمصلحون  أن  إلى  ا حين أطمئن  • سأصبح إصالحيًّ
إليهم  انضمامي  وقت  إعالميًة  حملًة  ضدي  يشنوا  لن 
ومخالفتي إياهم في الرأي، كما يفعلوَن اليوم مع بعض 

أحرارهم المخالفين لهم في العمالة. 
الخصم، وال  اإلصالح  ُيكّفر  ال  ا حين  • سأصبح إصالحيًّ

يستبيُح ألجل الكرسّي الّدم. 
تلقين  عــن  اإلصـــالح  يكّف  حين  ــا  إصــالحــيًّ سأصبح   •
فنون  في  األبالسة  عقول  إليه  توّصلت  ما  آخــر  أتباعِه 
ونسمع  نرى  والتي  واإلشاعات  والقذف  والّشتِم  السّب 

ا.  جانًبا منها يوميًّ
التمّسِح  عن  اإلصــالح  يكّف  حين  ا  إصالحيًّ سأصبح   •
إليها، ولعنها والبراءة منها  الحاجة  الدولة حين  بأحذية 

حين "قضاء الحاجة" منها. 
طعن  عن  "اإلصـــالح"  يكّف  حين  ا  إصالحيًّ سأصبح   •
الثورة من ظهرها، والنزول من على أكتاف الثوار الذين 

قاموا بها، ُمعلًنا توبته عن سرقتها. 
التبّجح  ا حين يكّف "اإلصــالح" عن  • سأصبح إصالحيًّ
هم  الثورة  شهداء  جميع  وبأن  بالثورة،  قام  من  هو  بأنه 
"إصالحيون"، لذا فهو يرى أن من حقه تحصين من قتلهم؛ 

ألنهم مسجلون باسمه. 
السالح،  "اإلصــــالح"  يترك  حيَن  ــا  إصــالحــيًّ سأصبح   •
المتنوعة األغراض واألهداف،  ويقوَم بتسريح مليشياته 
وإعالنه االنخراط في العمل السياسي الشريف من أجل 

الوطن. 
ترديد  عن  "اإلصالحي"  يكّف  ا حين  إصالحيًّ • سأصبح 
"جزاك الله خير" وبتلك الطريقة التقليدية التي ُتنبئ عن 

ا، ال دعاًء نابًعا من القلب.  كونها شعاًرا جماعيًّ
ا حين يكف اإلصالح عن بيع ضميره  • سأصبح إصالحيًّ

ودينه ووطنه لأمريكيين مقابل ُحفنٍة من الكراسي. 
ابتذاله  عن  اإلصــالح  يكف  حين  ا  إصالحيًّ سأصبح   •
اليمن،  في  اإليرانية  التدخالت  من  ُيَولِْوُل  وهو  وتناقضه 
ــا للدخول  ــرقــُص فــيــه ويــغــنــي طــرًب ــذي ي ــوقــت الـ فــي ال

األمريكي إلى اليمن. 
وكفى... 

المبادرة الخليجية بين شواهد الواقع واإلسراف في الخيال!

لمــاذا تقــدم قناتــا الجزيــرة والعربيــة غــزة كهــدف مشــروع للعــدوان الصهيونــي؟؟

اليمن  فيها  شهدت  الخليجية  المبادرة  توقيع  على  عــام  مــّر 
عودة إلى سلطة الشراكة والتقاسم  التي كانت قائمة بين القوى 
النافذة المرتكزة على حزب االصالح باإلضافة إلى المؤتمر الشعبي 
المبادرة  تضمنتها  التي  السمان  الوعود  من  الرغم  على  العام 
ناهيك  واستقراره  ووحدته  اليمن  أمن  على  الخليجية  كالحفاظ 
التغيير إلى األفضل بما  عن تلبية طموحات الشعب اليمني في 
يضمن حياة حرة وكريمة.. وبرغم مرور عام على توقيع التسوية 
اشترطت  التي  نقاطها  من  الكثير  على  وقفز  تحايل  ثمة  أن  إال 
النزاهة والشفافية في تشكيل الحكومة بعيدا عن المحسوبيات 
بدماء  أيديهم  تلوثت  من  بقاء  رفض  إلى  باإلضافة  والمحاصصة 

الشباب وارتكبوا جرائم ضد أبناء الشعب اليمني..

المتحدة  لأمم  العام  األمين  تحدث  لصنعاء  زيارته  وخــالل 
عن  الخليج  لدول  العام  واألمين  هادي  والرئيس  مون"  "بان كي 
النجاحات التي حققتها التسوية السياسية مستفيضين في ذلك 
الهوة  أن  يرون  الذين  المراقبين  من  عدد  بحسب  اإلســراف  حد 
الواقع  شواهد  وبين  الصحفي  المؤتمر  في  طرح  ما  بين  متسعة 
المظاهر  ورفــع  وإخــالء  إزالــة  من  تمكنت  العسكرية  اللجنة  فال 
السواتر  أكــوام  وال  صنعاء  العاصمة  في  والمستحدثة  المسلحة 
المدجج  الحصبة  حــي  فــي  والمتاريس  الخرسانية  والــحــواجــز 
المحاصصة  التابعين آلل األحمر وبعيدا عن سياسة  بالمسلحين 
تستطع  لم  تحقيقها،  في  الوفاق  حكومة  نجحت  التي  والتقاسم 
الحكومة إقناع الشباب بالمبادرة إذ عجزت وزيرة حقوق االنسان 

الثورة  إتمام اجتماعاتها بالشباب وذلك لرفض شباب  في مجرد 
المستقلين المبادرة جملة وتفصيال .

إزالة  في  السياسية  التسويات  أربــاب  اخفاق  ذلك  إلى  أضف 
التكفير  أن حملة  إذ  باألخر  القبول  أجواء  وإشاعة  التوتر  بواعث 
الثورة  قــوى  ضــد   مستعيرة  والعنصري  الــغــرائــزي  والتحريض 
السيما  األمني  الفلتان  منسوب  ارتفاع  إلى  باإلضافة  الحقيقية  
لشركاء  يكفل  بشكل  المتنقلة  والحروب  السياسية  االغتياالت 
بما يضمن  والعسكرية  السياسية  الخارطة  إعادة تشكيل  السلطة 
عودتهم إلى الحكم وإجهاض التغيير الحقيقي عن طريق افتعال 
إلى  السؤال:  يبقى  الخصوم   العنف وتصفية  وأعمال  الصراعات 

أين يتجه اليمن في ظل تعدد أوجه الوصاية الخارجية؟!

راجعت التصريح أكثر من مرة، وأعدت قراءته مرات على 
شريط أخبار قناة 'الجزيرة' التي تبث من قطر، ودهشت من 
الشيخ حمد  القطري  الخارجية  وزير  تصريح  تلقائية وصدق 
بن جاسم، وهو الرجل الذي يملك قناة الجزيرة، ويبدو كصانع 
اإلسرائيلي  العدوان  فمع  العربية،  الدول  جامعة  في  ألعاب 
أحمد  اغتيال  ذروة  إلــى  تصاعد  والـــذي  غــزة،  على  األخــيــر 
رد  كان  العسكري،  حماس  لجناح  السري  القائد  الجعبري 
فعل الشيخ حمد تصريحا من طراز فريد، يدين فيه العدوان 
اإلسرائيلي ويقول بالنص ـ إشارة للعدوان ـ 'من المفترض أال 

يمر بدون عقاب'!. 
فالشيخ  التصريح،  في  الــواردة  'العقاب'  حكاية  من  ودعك 
والملوك،  الرؤساء  وكل  العرب،  الخارجية  وزراء  وكل  حمد، 
وحتى الرئيس المصري محمد مرسي ـ المنتخب ـ الذي دعا 
كالعادة القديمة إلى سلسلة اجتماعات في الجامعة العربية 
ومجلس األمن، كل هؤالء يعرفون نهاية كلمة العقاب المرسلة 
إياها، ويعرفون أنه العقاب إلسرائيل بالوسائل إياها، والبركة 
'الفيتو' األمريكي الداعم إلسرائيل دائما بمجلس األمن،  في 
وربما لذلك أضاف الشيخ حمد كلمتي 'من المفترض'، وهما 
التصريح  فصاحب  كلها،  القصة  في  صدقا  األكثر  الكلمتان 
يعرف أن 'المفترض' شيء غير 'الحادث'، وقد فعلت إسرائيل 

ما أرادت، ودون أن تلقى عقابا ظل في خانة 'المفترض'. 
أبـــدا، وبسبب  الــذي اليــحــدث  'اإلفــتــراضــي'  العقاب  ــه  إن
األمريكي،  العطف  وتــســول  الخليج  مشايخ  على  التعويل 
وإسرائيل ذاتها تعرف القصة وحدودها، وتعرف موطن الخطر 
مخاضا  تشهد  والتي  بــالــذات،  مصر  من  الــقــادم  الحقيقي 
عنيفا، ومرحلة انتقالية مضطربة، ومطالبات بقطع كل صلة 
'سالم' تربط مع كيان االغتصاب اإلسرائيلي، وصحيح أن قرار 
ليس  أبيب  تل  من  المصري  السفير  بسحب  مرسي  الرئيس 
قــرارا  مبارك  المخلوع  الرئيس  اتخذ  وقــد  نوعه،  من  األول 
وحشي  إسرائيلى  عــدوان  ظــروف  وفي  سنوات،  قبل  مماثال 

سابق على الفلسطينيين، وقد تأمل إسرائيل في أن تعود ريمة 
'اإلخواني'  المصري  الرئيس  يعود  وأن  القديمة،  عادتها  إلى 
عن قراره كما فعلها المخلوع من قبل، وقد يحدث ذلك أو 
اآلن  األمر في مصر  يعد  فلم  يبدو مهما،  لكنه ال  ال يحدث، 
وقفا على رغبة رؤساء، وال على سلوكهم االفتراضي المتقلب، 
بل تتغير المعادالت بشدة، فقد تعرض مرسي لحملة عنيفة 
بسبب خطابه المخزي لرئيس إسرائيل شيمون بيريز، والذي 
المصري  السفير  معه  وحمله  العظيم،  بالصديق  فيه  وصفه 
إلى تل أبيب لدى تقديم أوراق اعتماده للرئيس اإلسرائيلي، 
ومع قرار مرسي األخير بسحب السفير نفسه، تغيرت اللهجة 
إلى  اإلخوانية  وجماعته  مرسي  لعنوا  الذين  وتحول  تماما، 
جانب تأييد القرار الجديد وطلب المزيد، ولم يكن في ذلك 
من عجب، فالعداء إلسرائيل هو القاسم المشترك األعظم بين 
تيارات الوطنية المصرية كلها، وكل خطوة ضد إسرائيل تلقى 
تأييدا فوريا تلقائيا من الرأي العام في مصر، ودعونا نتذكر 
حادث  نتذكر  دعونا  األخيرة،  المصرية  الثورة  بعد  جرى  ما 
وإحراقها  مصر،  في  اإلسرائيلية  للسفارة  الشعبي  االقتحام 
وتدميرها، وإلقاء أوراقها في الهواء، وإرغام السفير اإلسرائيلي 
على الهرب من مصر تحت جنح الظالم، وهي الضربة التي 
مع  التهدئة  بسياسة  وامتصاصها  احتواءها  إسرائيل  حاولت 
مصر، وإرسال سفير آخر ـ يعقوب بن أميتاي ـ ظل يعمل بال 
مقر لسفارته، فال أحد في مصر اآلن قادر على تحمل مسؤولية 
تأمين وجود سفارة إلسرائيل، بينما كل سفارات الدنيا تحظى 
باألمان في القاهرة، وهو ما يجعل السلطة المصرية في حال 
علم  بإنزال  التلقائي  قرارهم  الناس  اتخذ  فقد  دائما،  الحرج 
إسرائيل في القاهرة، وتطور الشعور المصري الغالب من حالة 
هنا  ومن  'االفتراضي'،  ال  الواقعي  العمل  إلى  الرمزي  الرفض 
يمكن فهم ترحيب الرأي العام بقرار سحب السفير المصري 
من تل أبيب، وجموح الرغبة في إنهاء أي عالقة دبلوماسية 
بكيان االغتصاب اإلسرائيلي، فليس  تربط مصر  اقتصادية  أو 

مناورة  مجرد  المطلوب 
مؤقت  بسحب  سياسية 
يجري  كــان  كما  للسفير 

أيام المخلوع، ولو فعلها مرسي افتراضا، وأعاد السفير يوما 
أبيب، فسوف يجد نفسه محاصرا، ولن تنفعه جماعته  لتل 
اإلخوانية التي يتعرض نفوذها الشعبي لتآكل متزايد، وليس 
وهو  واحد،  باتجاه  غير طريق  ـ  النجاة  أراد  إن  ـ  أمام مرسي 
أن يقطع العالقات الدبلوماسية بالكامل مع تل أبيب، وهذا 
ال  لفئات  وكذا  المصري،  الشعبي  للتيار  األول  المطلب  هو 
بأس بها من التيار اإلسالمي، ثم أن يوقف سياسته المزدوجة 
بصدد سيناء، والتي يفتح فيها خطوطا للتفاوض مع جماعات 
سيناء،  شــرق  في  المصري  الجيش  جنود  قتلة  المتطرفين 
ويتورط ـ بالوقت نفسه ـ بوقف عمليات الجيش في سيناء، 
غضب  ويتوقى  المنتصف،  من  بالعصا  يمسك  أنه  ويتوهم 
إسرائيل الحريصة على إبقاء سيناء منزوعة السالح في غالبها، 
وخارج سيطرة الجيش المصري، وهو ما لن تسمح باستمراره 
قوى الوطنية المصرية، والتي تستفيد من صحوة الرأي العام 
فى  الفلسطينيين  على  اإلسرائيلي  العدوان  لهمجية  الرافض 
في  المصري  الجيش  إلحــالل  فرصة  تجعلها  أن  وتريد  غــزة، 
المعروفة  العار  لمعاهدة  األمنية  المالحق  ودوس  سيناء، 
باسم معاهدة السالم المصرية اإلسرائيلية، فاستعادة وجود 
الفلسطينية  المصرية  الحدود  خط  حتى  المصري  السالح 
يخدم غرضين في نفس واحد، فهو يستعيد لمصر سيادتها 
مباشرا  دعما  ويشكل  سيناء،  على  ـ  اإلسمية  ال  ـ  الفعلية 
الباسلة،  المسلحة  ومقاومته  الفلسطيني  الشعب  لصمود 
على  المتطورة  مقدرتها  األخيرة  المواجهة  في  أثبتت  والتي 
الرد الموجع إلسرائيل، وهذا هو العقاب الحقيقي و'الواقعي' 
الشيخ  فيه  وقع  الذى  'االفتراضي'  العقاب  وليس  إلسرائيل، 

حمد بفلتة لسانه.
* كاتب مصري 

عبدالحميد يحيى

عبدالحليم قنديل*

عبدالحميد الغرباني
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حسينيون 
أحرار

تبلغ  حتى  عليها  ترتقي  حــضــارة  أمــة  لكل  إن 
ُعرفت  أمتن حضارة  اإلسالم هي  المجد، وحضارة 
إننا في معركة حامية الوطيس  فوق سطح األرض، 
بين  ، صــراع  والمفسدين  الطغاة  دائــم مع  وصــراع 
الخير والشر، بين الحق والباطل، فإما العزة والنصر 
وإمـــا الـــذل والــهــزيــمــة، و إذا أصــابــنــا الــيــأس مما 
األمة  أغنوا  عّمن  تاريخنا  في  فلنبحث  فيه  نحن 
اإلمــام  في  فليكن  بهم  نقتدي  علَّنا  بتضحياتهم؛ 
الحسين )ع( قدوة لنا في التضحية للدين العظيم، 

ورمًزا لإلباء والعزة والشهادة في سبيل الله. 
منهج الحسين هو طريق العزة والكرامة والنصر، 
لبناء  متكاملة  مــدرســة  الخالدة  الحسين  وثـــورة 

معاول  عليها  تتحطم  التي  اإليمانية  الشخصية 
السالم  عليه  الحسين  فلوال خروج  اإلسالم،  أعداء 
لنصرة دين جده ورفع الظلم عن المظلومين تنفيًذا 
للظالم  )كونا  قال:  حين  السالم  عليه  أبيه  لوصية 
جملة  اإلســـالم  لَــُمــِحــَي  ــا(؛  عــوًن وللمظلوم  خصًما 
وتفصيال، ولطُمست معالم الدين القويم، فصدقت 
الــوجــود، حسينّي  ــالم مــحــمــدّي  الــمــقــولــة: )اإلســ
من   ، غــزة،  أحــداث  في  ويتأمل  ينظر  من  البقاء(. 

يتأمل صبر وتضحية وثبات أبناء غزة.
ومن يشاهد الصواريخ التي ينفذها أبطال حماس 
حاضًرا  الحسين  يشاهد  األقصى  وكتائب  والجهاد 
في قلوب هؤالء األبطال. نعم إن الدم الذي انتصر 

على السيف في كربالء رغم جبروت يزيد وخذالن 
الحسين سينتصر حتما في غزة.

ــرار نــعــرف متى نقول  ــثــوار األحــ ال ــي مــوكــب  وف
الــمــفــســديــن: »ال«، ونــعــرف  لــلــهــرولــة فــي طــريــق 
بدماء  والمزايدين  بالدين،  المتاجرين  عالمات 
الشهداء، والمتمظهرين بزي الصالحين، والمدعين 
أحد  علينا  يــغــرر  أن  يمكن  وال  الظالمين،  رفــض 
بعارض من الدنيا، وال يمكن أن ننجر وراء منصب 
يمنحنا  بوزارة  ننخدع  إلينا حاكم ظالم، وال  يلقيه 
أن  نعرف  فنحن  والــثــروات،  الدماء  مصاصو  إياها 
مصير اآلخرين سيكون كمصير عمر بن سعد، يوم 
أن سال لعابه لوالية الري، ولكنه لم يلبث عليها إال 

عنها  انتقل  حتى  يسيرا، 
إلى ما يكره. 

ــعــم الــحــســيــنــون هم  ن
ــادئ  ــ ــب ــ ــم ــ أصــــــحــــــاب ال
تهزهم  ال  التي  الراسخة 
ــرات الـــطـــارئـــة،  ــغــي ــمــت ال
عــضــدهــم  فـــي  ــفــت  ت وال 

يــريــدون،  مــا  يعرفون  فهم  الــمــتــرادفــة،  األحـــداث 
وواثقون من تأييد الله لهم على الحق، وال يتسرب 
بفالحهم،  ستتوج  النهاية  بــأن  شــك  يقينهم  إلــى 
على  الــدم  انتصر  فكما  ستكون،  لهم  والخاتمة 
السيف بما يحمله من مضامين الحق سينتصرون. 

المعركة التي تخوضها المقاومة الفلسطينية 
المسلمين  لكل  الكرامة  معركة  هي  غــزة  في 
والعربية  اإلسالمية  الهوية  استعادة  ومعركة 
تجاه  المقاومة  خيار  أن  أثبتت  معركة  ككل، 
الحرية  نحو  الوحيد  األمــة  أمل  هو  االستكبار 
المواجهة  مسار  يالحظ  من  والعزة،  والكرامة 
العدو  جبهة  في  البالغة  الهشاشة  مدى  يرى 
مدى  على  سعى  والتي  الداخلية،  اإلسرائيلي 
الداخلية  ــه  صــورت تضخيم  لــمــحــاولــة  طــويــل 
القبة  فمشروع  ســـواء،  حــد  على  والعسكرية 
الحديدية نراه يفشل فشال ذريعا تجاه صواريخ 
والعدد  المحدودة  اإلمكانيات  المقاومة ذات 
المحدود، ومدى الرعب الذي ظهر به المحتل 
اإلسرائيلي سواء كان مدنيا أو عسكريا أو قيادة 

التي عليها  الهشة  الحقيقة  القناع عن  كشف 
المجتمع المحتل.

الفرقان  معركة  هي  غــزة  في  المعركة  وألن 
بالنسبة لأمة فقد كانت معيارا واضحا يميز 
ليقدم  الطيب،  من  الخبيث  خالله  من  الله 
يوجهها  عمليا  إيضاحا  انتماءاتها  بكل  لأمة 
نحو الموقع الذي يجب أن تكون فيه والطرف 
كان  الــكــل  طبعا  لــه،  تنحاز  أن  يجب  الـــذي 
واإلسالمي  العربي  المعسكر  ينحاز  أن  يتمنى 
يكون طرفا  وأن ال  بغزة  المقاوم  الطرف  ضمن 
بعض  عليه  ظهرت  فما  الوسيط،  دور  يلعب 
البعض  على  يعول  كــان  التي  المنطقة  دول 
لــمــا يسمى  ثــمــرة  مــن كــانــت  منها خــصــوصــا 
بالربيع العربي كان مخيبا لآلمال بكل ما تعنيه 

الكلمة حيث لعبت دور الوسيط الذي يضمن 
لإلسرائيلي حقوقا ال يملكها أصال، بينما تسعى 
من  أخــرى  أمــاكــن  فــي  الفتنة  فــي كير  للنفخ 
المنطقة رافضة ألي تسوية من أي نوع كان، 
في الوقت الذي ماتزال شريكة في حصار غزة 
والــدواء وفي هذه  الغذاء  سوى عن شيء من 
يسمى  ما  من  استحياء  وعلى  فقط  المرحلة 
أن  المقابل  في  نــرى  بينما  الدولية،  بــاألســرة 
البعض ال يخجل رغم المجازر المهولة أن يعلن 
اإلسرائيلي كأمريكا  العدو  مع  الكامل  انحيازه 
ودول أوروبا، ما يمكن أن يقوله المرء هو أن من 
حتى  تحتاج  وال  بينة  فالحقيقة  الحقيقة  أراد 
إليضاح فاألمة تعيش وبكل ما تعنيه الكلمة في 

زمن كشف األقنعة.

الفلسطينية في غزة  المقاومة  التي تخوضها  المعركة 
استعادة  ومعركة  المسلمين  لكل  الكرامة  معركة  هي 
الهوية اإلسالمية والعربية ككل، معركة أثبتت أن خيار 
نحو  الوحيد  األمــة  أمــل  هو  االستكبار  تجاه  المقاومة 
المواجهة  مسار  يالحظ  من  والــعــزة،  والكرامة  الحرية 
البالغة في جبهة العدو اإلسرائيلي  يرى مدى الهشاشة 
الداخلية، والتي سعى على مدى طويل لمحاولة تضخيم 
فمشروع  ســواء،  حد  على  والعسكرية  الداخلية  صورته 
صواريخ  تجاه  ذريعا  فشال  يفشل  نراه  الحديدية  القبة 
المقاومة ذات اإلمكانيات المحدودة والعدد المحدود، 
سواء  اإلسرائيلي  المحتل  به  ظهر  الذي  الرعب  ومدى 
عن  الــقــنــاع  كشف  قــيــادة  أو  عسكريا  أو  مدنيا  كــان 

الحقيقة الهشة التي عليها المجتمع المحتل.
وألن المعركة في غزة هي معركة الفرقان بالنسبة لأمة 
الخبيث  الله من خالله  فقد كانت معيارا واضحا يميز 
إيضاحا عمليا  انتماءاتها  ليقدم لأمة بكل  الطيب،  من 
أن تكون فيه والطرف  الذي يجب  الموقع  يوجهها نحو 
الذي يجب أن تنحاز له، طبعا الكل كان يتمنى أن ينحاز 
المعسكر العربي واإلسالمي ضمن الطرف المقاوم بغزة 
وأن ال يكون طرفا يلعب دور الوسيط، فما ظهرت عليه 
منها  البعض  على  يعول  التي كان  المنطقة  دول  بعض 
العربي كان  بالربيع  خصوصا من كانت ثمرة لما يسمى 
دور  لعبت  حيث  الكلمة  تعنيه  ما  بكل  لآلمال  مخيبا 
الوسيط الذي يضمن لإلسرائيلي حقوقا ال يملكها أصال، 

للنفخ  تسعى  بينما 
في  الفتنة  كير  فــي 
ــن أخـــــرى من  ــاكـ أمـ

المنطقة رافضة ألي تسوية من أي نوع كان، في الوقت 
الذي ماتزال شريكة في حصار غزة سوى عن شيء من 
المرحلة فقط وعلى استحياء  والــدواء وفي هذه  الغذاء 
من ما يسمى باألسرة الدولية، بينما نرى في المقابل أن 
البعض ال يخجل رغم المجازر المهولة أن يعلن انحيازه 
ما  أوروبــا،  ودول  اإلسرائيلي كأمريكا  العدو  مع  الكامل 
يمكن أن يقوله المرء هو أن من أراد الحقيقة فالحقيقة 
بينة وال تحتاج حتى إليضاح فاألمة تعيش وبكل ما تعنيه 

الكلمة في زمن كشف األقنعة.
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نصرة لغّزة

لم تكن خالية من الجنود. وجد الخواجة نفسه بين 
خيارين أحالهما مر اختار أحالمها متوجهة الطائرة 
صوب سوق الحصبة الذي اخلته األحداث الدامية 
األحــداث  بالقتلى  لتمالءه  ســابــقــاً،  األحــيــاء  مــن 
ما  وانفجرت  الطائرة  سقطت  مجدداً؟  الداخلية 

أدى إلى مقتل أفراد طاقمها العشرة. 
طائرة نقل عسكرية تسقط؟ طائرات أميريكية 
من  حموالتها  تــفــرغ  ــرى  وأخـ وتقتل  تستطلع 
مــتــزايــد ملحوظ  تــواجــد  الــعــســكــري،  الــعــتــاد 
للمارينز األمريكي. انفجارات في مخازن بعض 
المعسكرات. عبوات ناسفة وسلسلة اغتياالت 
ــحــدث ولــيــس  مــمــنــهــجــة، كـــل ذلـــك وغـــيـــره ي
مراقبون  ويرى  صنعاء،  العاصمة  في   – حصرياً 
األول من ذلك كله هو من دعى  المستفيد  أن 
رعاياة يوم أمس إلى مغادرة اليمن وعدم السفر 
ومعها  األمريكية  المتحدة  الــواليــات  إليها.. 
أطراف النظام المسلح من بيدهم العبث باألمن 
على حسبا اليمن واليمنيين في ظل تسريبات 
مع  تزامناً  قيادات عسكرية  بإقالة  قــرارات  عن 

زيارة بان كي مون لصنعاء. 
ــوضــع األمــنــي  ــضــاً أن ال ــبــون أي ــــرى مــراق وي
المتردي هو سبيل أمريكا الوحيد إلى تواجدها 
العسكري في اليمن بحجة مكافحة ما تسميه 
البعض: كيف  ويــتــســاءل  وتــرعــاه؟  ــاإلرهــاب  ب

لإلرهاب أن يكافح نفسه ؟
الخواجة  للكابتن  ــشــرف  وال التحية  أخـــيـــراً.. 
مئات  ليسلم  بأنفسهم  ضحوا  الذين  ومجموعته 
البشر، فيما قد يقتل مئات واآللف البشر لتسلم 

مجموعة من الجناة. 

إليها  الــمــشــار  الــطــائــرات  أن  الـــجـــاري، 
مــن الــمــرجــح أن تــكــون مــن نـــوع  سي 
في  تستخدم  ما  غالبا  التي  سيكر  بيرد 
عسكرية  ــراض  ألغــ الــلــيــزريــة  الــمــراقــبــة 
البنفسجية  فـــوق  األشــعــة  بــاســتــخــدام 
كبديل  تستخدم  انها  مواصفاته  .ومــن 

لطائرات الهيلو كوبتر.

العدوان على غزة.
ــحــاشــدة  ــرة ال ــمــســي ــي ال الـــمـــشـــاركـــون فـ
الشعب  مع  المطلق  تضامنهم  على  أكــدوا 
صهيونيا  عــدوانــا  يــواجــه  ــذي  ال الفلسطيني 
العدو  مع  العربية  األنظمة  تواطئ  ظل  في 

الصهيوني.
الــعــدوان  هــذا  أن  المتظاهرون  أكــد  كما 
يظهر الحقد والشر الذي يحمله الكيان ليس 

للمسلمين فحسب بل لكل البشرية
يتواطأ  من  أن  إلى  المسيرة  بيان  وأشــار 
مع األمريكيين هو يخدم إسرائيل بالدرجة 

األولى. 
الثورة  استمرار  بأن  المشاركون  أكد  كما 
الرهان  هو  العمالة  أنظمة  إلسقاط  الشعبية 

الذي يحصن األمة من أي عدوان.
ــار خـــرجـــت مــســيــرة  ــ ــي مــحــافــظــة ذمـ ــ وف
جماهيرية حاشدة بعد صالة الجمعة تنديدا 
وأبناء  غزة   قطاع  على  الصهيوني  بالعدوان 
إلى  وقوفهم  مؤكدين  الفلسطيني  الشعب 

جانب خيار المقاومة.
في  الــشــوارع  من  العديد  جابت  المسيرة 
قطاع  أهــالــي   صمود  وحيت  ذمــار  محافظة 
العرب  الزعماء  غزة... كما استنكرت صمت 
من  الفلسطيني  الشعب  له  يتعرض  ما  تجاه 
اليمني  الشعب  ودعــت  صهيوني،  عـــدوان 
الغطرسة  لمواجهة  وااللتحام  التكاتف  إلــى 
الــمــشــاركــون في  أكــد  الــصــهــيــونــيــة.... كما 
األمريكية  السياسية  حقيقة  على  المسيرة 
وتــبــارك  للعدو  األخــضــر  الــضــوء  تعطي  الــتــي 
االعتداءات، كما خرجت مسيرات  كل هذه 
مماثلة في كل من محافظة حجة وتعز وإب..

وأقر المجتمعون والمشاركون في الندوة  تشكيل 
كما  تعز  محافظة  في  الثوري  للتصعيد  عليا  لجنة 
إضافة  لها  رئيسا  القسيمي  مــروان  األخ  تعيين  تم 
الثوري  التصعيد  عملية  إلدارة  لجان  تشكيل  إلــى 
وأخرى  وإعالمية  ثقافية  أخــرى  ولجان  بالمحافظة 
توعوية خاصة بتنشيط عملية المقاطعة االقتصادية 
للسلع والبضائع والمنتجات األمريكية واإلسرائيلية..

العامة واألمن العام.
تقطع  االمــــن  قــــوات  ان  الـــى  ــشــار  ي
ــوزراء  ــ ــاســة ال ــطــرق الــمــؤديــة الـــى رئ ال
يوم  كــل  الحكومة  اجــتــمــاعــات  خــالل 
الشباب  فيه  ينفذ  الــذي  اليوم  ثالثاء 
بإخراج  للمطالبة  احتجاجية  وقــفــات 

المعسكرات من العاصمة صنعاء.

أصبحوا  حــتــى  والــديــنــيــة  والقبلية  العسكرية 
أمنه  على  وتــهــديــدا  الــبــالد  على  عبئا  يشكلون 

واستقراره..
الجاد  ــوقــوف  ال ضـــرورة  على  الجميع  ــد  وأكـ
الممكنة  الوسائل  بكل  الظاهرة  لهذه  والتصدي 
حتى يستعيد المواطن اليمني أمنه واستقراره.."

محمد زيدمعركة الفرقان

كل أرض كربـــالء وكل يـــوم عاشـــوراء هل انتصر الحسين $؟
النصر بمعنى الغلبة، وفي قاموس عاشوراء ال يقتصر على النصر 
العسكري وكفى، بل يتعداه إلى إيقاظ األُّمة وأحياء القيم وتمجيد 
االسم والذكر، واألهم من كل هذا هو العمل بالتكليف، وهذه كّلها 

من أوجه النصر وان لقيت في الظاهر اإلحباط والهزيمة. 
وفضح  الضياع،  من  الدين  إنقاذ  يستهدف  الشهداء  سّيد  كان 
الظلم والباطل. وقد تحقق له هذا الهدف. إذن فهو قد انتصر حّتى 

وإن كان الثمن استشهاده هو و
أنصاره وسبي أهل بيته. وبعد عاشوراء ظّلت األهداف الحسينية 
في  تأثيرها  الواقعة  وتــركــت  لها.  وأنــصــاراً  أتباعاً  ووجـــدت  حّية 
األجيال والقرون الالحقة، وصارت سبباً لنشأة الكثير من الحركات 
هذا  ورد  وقد  ساحقا.  نصراً  بذاته  يعّد  وهذا  األخــرى.  والنهضات 
المعنى في جواب اإلمام السّجاد عليه السالم على السؤال الذي 
عرضه على حضرته إبراهيم بن طلحة حيث سأله: من الذي غلب؟ 
وأقم  فــأّذن  الصالة  وقت  "إذا دخل  السالم:  عليه  اإلمــام  له  فقال 

تعرف من الغالب"
وهي إشارة إلى بقاء دين رسول الله في ظل النهضة الحسينية. 
وقال أبو عبدالله نفسه في هذا المعنى "أرجو أن يكون خيراً ما أراد 

الله بنا ُقِتلنا أم ظفرنا"
وبهذا المنظار فإن اإلنسان الذي يّتبع الحّق ويضحي في سبيل 
الله ودينه فهو منتصر على الدوام وينال إحدى الحسنيين. وكل 
حّتى  غانم  وال  بمنتصر  ليس  فهو  الحّق  مناصرة  عن  يتنكب  من 
وإن خرج سالماً. وقد صرح سّيد الشهداء بهذا في كتابه إلى بني 
هاشم والّذي جاء فيه: "من لحق بنا استشهد ومن تخّلف عّنا لم 

يبلغ الفتح"
االنتصار  لكن  آخر.  عسكري  بنصر  عادة  يزول  العسكري  النصر 
المبدئي وال سيما إذا اقترن بالتضحية العظمى والمظلومية، يبقى 
له  ومؤيدين  أنصاراً  الدوام  على  ويجد  اإلنساني،  الضمير  في  حياً 
للفتح تجعل  بالنسبة  الرؤية  الفهم، وهذه  على مر األجيال. وهذا 

اإلنسان المجاهد والمكافح أكثر أماًل واندفاعاً ونشاطاً. 
يقول االمام الخميني في هذا الصدد: "الشعب الذي سعادته في 

الشهادة شعب منتصر، ونحن منتصرون سواء قتلنا أم ُقتلنا…

يحيى قاسم أبو عواضة

حين  وخيمة  النتائج  وكانت  ومقدساتها  رموزها 
أمسك بزمامها أعداؤها 

و  الحماس  مشاعر  ان  الفعاليات  منظمو  وقــال 
محيا  على  الظاهرة  واألخوة  اإليمانية  المحبة  روح 
المشاركين في الفعالية تأكد  للجميع أن رسالة ابي 
الله الحسين هي رسالة محبة وإخاء وتراحم  عبد 

وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر 
الكلمات  مــن  عــدد  المناسبة  فــي  ألقيت  كما 
المعبرة عن حقيقية المأساة وعظيم التضحية التي 

قدمها سبط الرسول÷.
بكلمات  ــرة   ــاضـ حـ ــت  ــان ــاد ك ــشـ االنـ فـــرق 
المواساة تعبيرا عن الحب والوفاء لقائد درب 

الشهادة واالستشهاد.
المنظمين  بحسب  تشير  المستمرة  الفعاليات 
لها الى ان  تباعد الزمان لم يقف حاجزا دون ثورة 
االمام الحسين اذما يزال الحسين بن علي حيا في 
صدور أالحــرار وان  شعاره ما يزال مدويا ومرتفعا 
التوق لحياة حرة وكريمة ليصبح لسان  تعبيرا عن 

الجميع " هيهات منا الذلة "



الثورية مشاركاتكم واقرتاحاتكم على  التوعية  تستقبل 

الربيد اإللكرتوني:

abjad2011@gmail.com 

ليست مأساة كربالء مجرد فاجعة على مستوى 
عليه  الحسين  اإلمـــام  قدمها  التي  التضحيات 
السالم وحسب فهي كلها بعين الله التي تحفظها 
أن  الله  مع  مربحة  تجارة  حقيقتها  في  إنها  بل 
الله  سبيل  في  وماله  وأهله  روحه  اإلنسان  يقدم 
فهي من باب استثمار المصير الذي يالقي الناس 

جميعاً وهو الموت.
إنما كربالء حالة تعكس مدى االنحراف الثقافي 
فالمسلمون  اإلسالمية,  األمة  إليه  وصلت  الذي 
كانوا حديثي عهد بالنبي )ص( وال زالوا في مرحلة 
رسول  نهج  من  المراحل  أقــرب  تكون  أن  يفترض 
تزال  ال  اإلسالمية  األمــة  و  وهديه،   وسلوكه  الله 
تزخر بالعلماء والمحدثين في عهد خالفة تحسب 
نفسها إسالمية تعد الجيوش وتقود المعارك لفتح 
أقاصي األرض ليصل نور اإلسالم إلى األمم األخرى 
وهي في حقيقتها تعيش وضعية ال تختلف كثيراً 
عن حالة تلك الشعوب التي تريد فتحها لذلك ال 
في  السليم  بشكله  اإلســالم  بقاء  عدم  نستغرب 
بعد  اإلســالم  بعضها عن  خــروج  بل  البلدان  تلك 

قرون من عهدها به.
كربالء  حادثة  وقعت  ذلــك  على  تعمل  هي  فيما 
الذي  واألخالقي  الثقافي  االنحطاط  مدى  لتكشف 
وجــوزوه  استمرؤوه  حيث  واقعها  في  األمــة  تعيشه 
وشرعوا له حتى لأجيال القادمة من أبناء هذه األمة.
تزييف  عملية  أكــبــر  نــتــاج  إن كــربــالء كــانــت 
أمية  بني  طواغيت  مارسه  اإلسالمي  الوعي  في 
ثورة  يقود  الحسين  كــان  بينما  المسلمين  على 
بل  تــرســخــت  ــتــي  ال الــمــفــاهــيــم  فــي  تصحيحية 
والــعــزة  بالحياة  النابض  اإلنسانية  صــوت  كــان 
والكرامة في واقع استعذب شرفاؤه الذل والهوان 

كل  فيه  وفــقــدت  والطغيان  الجهل  واستساغوا 
عربية  غريزة  كانت  التي  ــاء  واإلب الحمية  معاني 

حتى قبل أن تأتي إليهم رسالة السماء.
بداية  تجسد  متراكمة  ثقافية  حالة  كربالء  إن 
انقطاع  منذ  الــقــرآن  أعــالم  عن  الناس  بانحراف 
الوحي إلى أن وصل بهم األمر إلى )يزيد( ونموذج 
يزيد الذي استمر إلى يومنا هذا مثاالً يحتذى في 
تشريعات  حسب  الغلبة  على  القائمة  األمر  والية 

علماء البالط وأصحاب السمو الملكي.
تعاليم  توظيف  فــي  الحالة  تلك  تجلت  وكما 
النخب  لــمــصــالــح  وتــشــريــعــاتــه  وقــيــمــه  الـــديـــن 
السياسية الحاكمة والمتسلطة على رقاب الناس 
فقد غيبت عن الوعي اإلسالمي ثقافة القرآن التي 
تالزم )األعالم( ووضعت ثقافة بديلة ال تقوى على 
هداية الناس وحسب بل تعمل على إبعادهم عن 

الهدى والبينات التي نزل بها القرآن.
إال أن ثورة الحسين والتي رسخها بدمه كمنهج 
لرفض الظلم وإقامة الحق والعدل والمساواة هي 
التي مكنت شباب الثورة من الخروج على الظلمة 
إلى  ــد(  ــزي )ي ثقافة  سعت  بعدما  والمستبدين 
تمجيد الحكام وها هي امتداد ثورة الحسين تأتي 
ثمارها في واقع األمة كثقافة قرآنية ال تمحها آلة 
وأبناء  الحسين  دماء  رسختها  بل  الظالمة  القمع 

الحسين وأصحاب الحسين إلى يومنا هذا.

ــهــود  ــي ــال ــزه ..ف ــ ــذرا غ ــ عـ
ليسوا بشيعه!!!

نعم ..هذه هي الحقيقه 
خطر  لمواجهة  فقط  هو  اليوم  العرب  فسالح  المره 
على  الــيــهــود(  مــن  أخطر  )فالشيعه  الشيعي  المد 

حسب زعمهم!
درع  ويرسلون  البحريني  النظام  يساندون  فنراهم 
شيعه...  ألنهم  فقط  شعب  ثــورة  لمواجهة  الــجــزيــره 
وفي الجهة اآلخرى يرسلون المقاتلين والسالح والمال 
لدعم مايسمونه ثورة في سوريا ولكن هنا الن الحكومه 
الدين  يعتنقون  الذين  الشيعه  أصبح   ... الشيعيه  هي 
هم  واليهود  العدو  هم  البيت  أهــل  محبو  اإلســالمــي 

االصدقاء والحلفاء! 
ولكن لنرى ماذا فعل كال منهم:

ناًرا، تل أبيب ُتقصف  الشيعه .... تل أبيب تشتعل 

فلسطينية... مــقــاومــة  ــأيــدي  ب إيــرانــيــة  بــصــواريــخ 
اليهود يهرعون إلى المالجئ خوفا وذعرا،، الحكومه 
الصهيونيه تطلب من شعبها إخالء تل أبيب بسبب 

القصف.
بينما نرى العرب يكتفون بالشجب والتنديد على 
ويدعمون  بل  غــزه،  في  وتدمير  قتل  من  مايحدث 
أمريكا  حليفتهم  طريق  عن  والنفط  بالمال  اليهود 
إيقاف  المقاومة  من  ويطلبون  بل  فقط  هــذا  وليس 

القصف لما أثار من خوف في صفوف اليهود؟؟؟؟!!
أهوالء هم أمة اإلسالم ؟؟أهؤالء هم أمة محمد ؟؟

الــمــال من  يــزيــد.. عــبــاد  أتــبــاع  مــاأنــتــم إال  خسئتم 
خذلوا سبط رسول الله حين نادى فيهم ))هل من ناصر 

ينصرني (( فتركوه وخذلوه وقاتلوه.
قــادة  مــن  الــعــون  تطلبوا  ال   ... غــزه  فــي  أخواننا  فيا 
العرب فقد ماتت النخوه فيهم يوم رفع رأس الحسين 
إلى  سبايا  الــرســول  بنات  قيدت  ..يــوم  السهام  على 

الشام فمن خذلوا أهل بيت النبوه لن ينصروكم اآلن 
قام  من  السبط  نهج  واسلكوا  الله  مع  كونوا  ولكن 
منادًيا: ))أال وإن الدعي بن الدعي قد ركز بين اثنتين 
بين السلة والذلة ، وهيهــــــــــــــــــات منــــــــــا الذلـــــــــــة((

نصركم الله يا رجال الله

سيد  ألنــه  حــي  الــســالم  عليه  الحسين  اإلمـــام 
الشهداء وسيد شباب أهل الجنة والله يقول: ﴿
َبْل  أَْمَواًتا  اللَِّه  َسِبيِل  ِفي  ُقِتُلوا  الَِّذيَن  َتْحَسَبنَّ  َواَل 

أَْحَياٌء ِعْنَد َربِِّهْم ُيْرَزُقوَن﴾.
لنا حين أعطى دروًسا  التاريخ  يرويه  - وكالمه 

ية لأمة في الجهاد والعزة والتضحية . مدوِّ
ذلك  لنا  الله  يأبى  الذلة  ا  منَّ هيهات   ( قائاًل:   -

ورسوله ....(.

)إن كان  العظيم:  الدين  لهذا  التضحية  وفي   -
سيوف  فيا  بقتلي  إالَّ  يستقم  لــم  محمد  ديــن 

خذيني( .
قــائــاًل:  وجــهــاده  تضحيته  سبب  بين  ولــقــد   -
الله  أمة جدي رسول  في  اإلصالح  أريد  )خرجت 
ال  والــبــاطــل  ــه،  ب يعمل  ال  الــحــق  تـــرون  أال  )ص(، 
يتناهى عنه، إني ال أرى الموت إال سعادة والحياة 

مع الظالمين إال َبَرَما(.

قال:  نصرته  عن  الناس  تخاذل  رأى  وحينما   -

ألسنتهم،  على  لعق  والدين  الدنيا  عبيد  )الناس 

يحوطونه ما درَّت معايشهم، فإذا امتحنوا بالبالء 

قل الديانون(.

- وحينما رأى البالء علمنا الصبر فقال: )رضى 

فيوفينا  بالئه  على  نصبر  البيت،  أهل  الله رضانا 

أجور الصابرين(.

           الحرية..

       في قاموس اإلمام

         الحسين$

كربالء ... )كحالة ثقافية(

عن الحسين حيٌّ يتكلم!! ونتكلم  الحرية  عــن  نسمع  حينما 
ــة.... ويــأتــي  ــريـ ــردد حــريــة حـ ــ الــحــريــة ون
الحرية  ويمنونا  بالحرية  يعدونا  اآلخــرون 
ماهي  نعي  فهل  بالحرية  علينا  ويمنون 
البشري  للفرد  بالنسبة  تعني  وما  الحرية 
اإللهي  التكريم  ومنحه  الله  خلق  كعنصر 
على بقية المخلوقات وسخر له ما في هذا 
الكون بأجرامه وذراته ذلل له وحوش هذا 
الكون ووضع له أرضه وجوف أرضه طعامه 
وشرابه وطلب منه أن ال يكون عبدا ألحد 
وال يعطي حريته ألحد وال يسلم أمره ألحد 
الحرية.  على كامل  ليحصل  وحــده  له  إال 
يقبل  ال  االستعباد  يقبل  ال  الــذل  يقبل  ال 

اإلهانة ال يرضى بالفساد ال يرضى بالظلم.
ورسالته  وشرعه  ودستوره  الله  فقانون 
هذا  على  تقوم  كلها  وهداته  أنبيائه  إلى 
أي:  لــإلنــســان  المطلقة  الــحــريــة  ــاس  األسـ
العبودية الكاملة المطلقة لله والتسليم له 

في كل ما يريد.
في قاموس اإلمام الحسين عليه السالم 
المعني  هــذا  نجد  الخالدة  عباراته  وفــي 
الذي خلده ليس نظريات وكالم بل حققه 
عمليا وكان ثمن ذلك هو كل ما يمكن أن 
أهل  نساؤه  أوالده  حياته  االنسان  يملكه 

بيته مكانته أمواله ....
نجد  الحسين  اإلمـــام  قــامــوس  فــي  لكن 
وقــدوة  الحرية  أســتــاذ  فهو  متحققا  هــذا 
األباة  وكعبة  المتحررين  ومدرسة  األحــرار 

وسيد الثائرين.
في  نــدرس  عندما  الحقيقية  فالحرية 
مدرسة الحسين ع نفهمها من خالل تأمل 
 : تعني  أنها  الكريمة  آياته  في  الله  كتاب 
عزيز،  حّر  أنك  أي  المطلقة  لله  العبودية 
ترفض  الضيم  تأبى  الــذل  تأبي  ــّي كريم،  أَِب

االستعباد تواجه الظلم تواجه الفساد.
الدعي  إن   (: السالم  عليه  القائل  فهو 
اثنتين بين السلة  ابن الدعي قد ركز بين 
والذلة وهيهات منا الذلة يأبى الله لنا ذلك 
ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وأنوف 
حمية ونفوس أبيه وبطون طهرت وال نؤثر 

طاعة اللئام على مصارع الكرام(.

والحياة  سعادة  إال  الموت  أرى  ال  )إنــي 
مع الظالمين إال برما(، ) ال والله ال أعطيهم 
بيدي إعطاء الذليل، وال أُقّر إقرار العبيد(، 
)إن لم يكن لكم دين، وكنتم ال تخافون يوم 

المعاد، فكونوا أحراراً في دنياكم(...
أال تعني هذه العبارات ما يحمله اإلمام 
الحسين من معان بين جنبيه والتي تمثل 
أن كان في حجر  تشربها منذ  التي  القيم 
الزهراء صلوات الله عليها وفي حجر جده 
في  يترعرع  كــان  أن  منذ  علي  وأبيه  ص 

ربيع القرآن وفي ظل وحي السماء
فالحرية  إذا  متحركا  قرآنا  أصبح  حتى 
التي  الحرية  الحسين هي  اإلمــام  نظر  في 
هي  الكريم  القرآن  في  لعباده  الله  أرادهــا 
السماء  رســالــة  بها  جـــاءت  الــتــي  الحرية 
ففي  الله  رســل  حملها  التي  الحرية  هــي 
كل  يستقي  أن  يجب  القرآن  ومــن  القرآن 
أتباع الرساالت الحرية الحقيقة وليس ما 
للبشرية  استذالل  من  األمريكيون  به  جاء 
باسم الحرية من قتل للبشر باسم الحرية 
من نهب للثورات باسم الحرية من تدمير 
العراق  في  نــراه  فما  الحرية  باسم  للحياة 
ولبنان  والــيــمــن  وأفغانستان  وفلسطين 
وغيرها ليس هو الحرية هو االستذالل هو 

الظياع.
فالحرية الحقيقية هي أن نواجه الطغاة 
الحسين  الــحــريــة  ــاذ  أســت واجــهــهــم  كــمــا 
كما  أمريكا  نــواجــه  أن  الحقيقة  الحرية 
واجه الحسين يزيد أن نظهر قمة العبودية 
أن  الحسين  أظهرها  كما  لله  والتسليم 
السعادة  قيم  أجــل  مــن  شــي  بكل  نضحي 
نربي  أن  الحسين  ضحى  كما  والــحــريــة 
الذل  رفــض  على  وأهلنا  وأبناءنا  أنفسنا 
رفضها  كما  الظلم  رفــض  المهانة  رفــض 
ال  أن  يجب  الحقيقية  فالحرية  الحسين 
أن  يجب  وغيرها  أمريكا  من  عنها  نبحث 
سيرة  من  الحسين  تاريخ  من  عنها  بحث 
الحسين من مدرسة الحسين ونعلم أبنائنا 
سيرة الحسين ونسير على خطى الحسين 
ونستجيب لنداء الحسين لبيك يا حسين.

يثبت فشل  الــيــوم  غــزة  فــي  مــا يحدث 
الصورة  تغيير  في  العربي  الربيع  ــورات  ث
واألمريكيين  اإلسرائيليين  لدى  الذهنية 
العربي على  االنــســان  قــدرة  فــي  والــغــرب 
واقع  وتغيير  والعدوان  القمع  ضد  الثورة 
دينامكية  وهـــو  ومــعــقــد  قــديــم  تــاريــخــي 

الصراع العربي االسرائيلي.. 
العربي  الربيع  ثــورات  مــأالت  أن  ويبدو 
ــات في  ــاقـ ــفـ ومــــا وصـــلـــت إلـــيـــه مـــن اخـ
جعلت  العربية  المجتمعات  بنية  تغيير 
ما  هناك  ليس  أن  يــدركــون  اإلسرائيليين 
الــعــربــي حتى  الــواقــع  فــي هـــذا  قــد تغير 
فالواقع  األنــظــمــة،  رؤوس  بعض  ــإزاحــة  ب
والنفسي  واالقتصادي  والثقافي  السياسي 
غائماً  هو  مــازال كما  العربية  البلدان  في 
لذا  حقيقية،  انــتــصــارات  ــى  إل يفضي  وال 
المعتاد  اسرائيل الستخدام صلفها  لجأت 
في  حروبها  إدارة  فــي  القديمة  وأدواتــهــا 
الــنــفــس.. ألنها  الــدفــاع عــن  غــزة. بحجة 
أي  تحقق  لم  العربية  الثورات  بأن  تــدرك 
فإن  لذا  التغيير،  فعل  في  حقيقي  تراكم 
من  خائفة  ليست  أصــاًل  الجبانة  اسرائيل 
اسقطت  التي  العربية  الشعوب  فعل  ردة 

بعض األنظمة، ألنها تدرك أن هذا الغضب 
ولم  يتغير  لم  مــازال كما  الجديد  العربي 
اليومي  ــصــراخ  ال فــنــجــان  ــدود  يــتــعــدى حـ

والبكاء والدعاء واإلدانة.... 
بقدر  إال  الــزمــن  فــي  نسافر  لــم  وكــأنــنــا 
ســقــوط الـــغـــارات اإلســرائــيــلــيــة الــجــديــدة 
في غزة  لؤي  الطفل  من  الشهداء  وسقوط 
في  المشهراوي  عمر  الطفل  إلى  2006م. 

غزة 2012م. 
الدموية.  المجازر  مازلنا متفرجين على 
اإلسرائيلية  الذهنية  تغيير  نستطع  ولــم 
مع  التعاطي  في  الغربية  أو  األمريكية  أو 
يحدث  ما  ضد  المتصاعد  وحنقنا  غضبنا 
الغربي  المختبر  هــي  غــزة  ألن  غـــزة..  فــي 
والنفسي  العصبي  تــرددنــا  كشف  لجهاز 

واألخالقي. ومقدار ما تغير فينا.. 
هل تغير شيء في نمطية الصراع العربي 

االسرائيلي؟
هل تغير شيء في مقياس الصور؟ وحجم 

الكراهية؟
ال شيء حتى اآلن.. 

فقط دماء متجددة في غزة. 

بشرى المقطري

فقط دماء متجددة
 في غزة..

عذرا فلسطين
فلسِت سوريا!

فضل أبو طالب

عباس حسين

ضيف الله الدريب

بدِم الشهادِة أشرقْت آفاُقنا 
مثَل السماِء مضاءًة باألنجِم 

إن الشهادَة جددْت إيمانَنا 
ال خيَر في عيِش الذليِل الـُمـْرَغِم 

فقد انسكبنا في حروِف جهاِدنا 
وسطورِ آياِت الكتاِب المحكِم 

إن الشهادَة باُب عزٍ دائٍم 
وكرامة الشهداِء أسمى مغنم 

لغُة القذائِف لن تخيَف صغاَرنا 
اُد السبيِل األقوِم؟! أيخاُف روَّ

قلُب القصيدِة بالبطولِة مغرٌم
يا قدُس باألبطاِل فلتترنمي 

"عياُش" و"القساُم" هم أبطالُنا 
"فتحي الشقاقي" فارٌس كالضيغِم

ورجاُل حيدَر التكلُّ زناُدهم 
وبهم تحطَم كلُّ قيٍد مبهم ِ

في غزَة اإليماِن في قدِس اإلبا
ِم في كل شبٍر غاضٍب متجهِّ

لتذوَق أمريكا وباَل شرورِها
وتذوَق إسرائيُل كأَس العلقِم

والنـصر خاتمَة المطاف حليُفنا
والنـصُر للمظلوم مثُل البلسِم

هاشميه زيديه


