
في االحتفاالت الشعبية بيوم الوالية

احتفاالت ومهرجانات حاشدة على مستوى المحافظات والمديريات

حكومة المبادرة تتجاهل دعوى جرحى الثورة وآالمهم، وتعاقب  الحالمة بإقالق أمنها

الحوثي  الدين  بدر  عبدالملك  السيد  أكد 
وسط  الوالية  يوم  بمناسبة  ألقاها  كلمة  في 
على  صعدة  بمحافظة  كبير  شعبي  حضور 
المناسبة  الدروس من هذه  ضرورة استلهام 
ومواجهة المخاطر التي تحدق باألمة العربية 

واإلسالمية
الــواقــع  أن  ــى  إل أشـــار  الملك  عبد  السيد 

هو  اإلسالمية  األمــة  تعيشه  الـــذي    السيئ 
نتيجة سلبية.. لعدم فهم والية األمر وصلتها 
بواقع الناس، مؤكدا على أن شخصية اإلمام 
علي عليه السالم مثلت نموذجا لمن يتعامل 

بمسؤولية عالية من موقعه في الحكم
شــؤون  بكل  صلة  لها  األمـــر  واليـــة  وقـــال: 
إقتصادنا، عزتنا،  بكل شؤون حياتنا،  حياتنا، 

أمننا، سالمنا، هدايتنا، ديننا، دنيانا، هكذا 
هي والية األمر هي األساس لبناء األمة، 

واضاف :ليس هناك أي معايير وال مؤهالت 
ال قرآنية وال إنسانية يعتمد عليها الحكام أو 
على  تحكم  التي  الحكومات  عليها  تعتمد 
جائرة،  حكومات  يحكمنا  العربية،  الشعوب 
ظالمة، باغية، تذل األمة، تقهر األمة، وتجعل 

خاضعًة  ألعدائها،  مستعبدًة  أمــًة  األمــة  من 
مقهورًة مستذلًة لليهود والنصارى، الحكومة 
ال  عربي  شعب  أي  فــي  أو  اليمن  فــي  ســـواًء 
تحتاج إلى أي مؤهالت ال رحمة، وال حكمة، 
يعتمدون  شــرف،  وال  ضمير،  وال  ديــن،  وال 

التغلب،  على 
وعــــــــــــلــــــــــــى 

ــوم  ــي ي يــحــتــفــل الــمــســلــمــون فـ
الحجة  ذي  شهر  من  عشر  الثامن 
مــن كــل عــام بعيد الــغــديــر الــذي 
في كثير  والتقاليد  بالثقافة  يرتبط 

من البالد اإلسالمية. 
ابتهجوا  اليمني  الشعب  أبــنــاء 
ــة امــيــر  ــ ــرى عــيــد والي بــحــلــول ذكــ
الــمــؤمــنــيــن عــلــي بـــن ابـــي طــالــب 

 ، ومناسبة غدير خم  السالم  عليه 
الشعبية  الجماهيرية  االحتفاالت 
المحافظات  مختلف  الــحــاشــدة 
صنعاء  الـــى  صــعــدة  مــن  اليمنية 
ومـــأرب  والــجــوف  ــار  ــ وذم فحجة 
وأمانة  وأبين  وتعز  وإب  وعــمــران 
لوحة  جــســدت  وغيرها  العاصمة 
اليمني  الــشــعــور  ــة  واحــدي تعكس 

بالوالء لله ورسوله وأمير المؤمنين 
علي بن ابي طالب عليه السالم.

الـــفـــعـــالـــيـــات بــــــدأت بـــإطـــالق 
الــنــاريــة حــيــث شهدت  األلــعــاب 
من  وغيرها  صعدة  محافظة  سماء 
المحافظات إطالق األلعاب النارية 
بهذه  ابتهاجا  الــشــوارع  وتــزيــيــن 

األمريكي  الرئيس  يرسلها  هــديــة  أول  فــي 
ساعات  بعد  اليمني  للشعب  أوبــامــا  بـــاراك 
جديدة  رئاسية  بوالية  فــوزه  إعــالن  من  قليلة 
شن الطيران األمريكي مغرب األربعاء الماضي  
مديرية  األولــى  للمرة  استهدفت  جوية  غــارة 

سنحان بمحافظة صنعاء.
عن  ــعــاء  األرب مساء  نقلت  المسيرة   قناة 
مصادر مطلعة قولها إن قرية السرين بسنحان 
تعرضت لغارة جوية أمريكية استهدفت عدد 
تمر  ســيــارة  األشــخــاص كــانــوا على متن  مــن 

يسمى  ما  إلــى  انتماءهم  بذريعة  القرية  في 
على  مقتل كل من كان  الى  أدى  ما  القاعدة 

السيارة .
الثانية  الكتيبة  قــائــد  القتلى  بــيــن  ومـــن 
صهر  وهــو  القاضي  عدنان  مــدرع  باللواء33 
مــدرع  االولـــى  الفرقة  فــي  العسكري  القائد 
ــان حــرب  أركــ ســابــقــا  وشــغــل  الضنين  صــالــح 
معسكر مطار تعز التابع للفرقة االولى مدرع.

أن  يــــــــذكــــــــر 
سنحان  منطقة 

ــائـــرة عــســكــريــة أمــيــركــيــة  حــطــت طـ
مــطــار صنعاء  فـــي  ــمــاضــي  ال الــســبــت 
مشددة  أمنية  إجراءات  وسط  الدولي، 

في محيط المطار.
الطائرة  أن  ذكــرت  صحفية  مــصــادر 
عسكرية  مــعــدات  أفــرغــت  األمريكية 
األولــى،  ليست  الطائرة  هــذه  أن  علما  
حيث يشهد مطارا صنعاء وعدن وصول 
تعزيزات أمريكية في ظل تعتيم رسمي 
التحركات  هــذه  وأهـــداف  حقيقة  عن 

أن  ذكره  والجدير  اليمن  في  األمريكية 
األمريكي  المارينز  جنود  من  المئات 
يتواجدون في العاصمة اليمنية صنعاء، 

بذريعة حماية السفارة األمريكية.
يــشــار إلـــى أن عـــدد مــن الــطــائــرات 
االميركية وصلت تباعا إلى مطار صنعاء 
وشحنات  المارينز  من  جنودا  حملت 
أسلحة جرى نقلها إلى شمال العاصمة 

حـــــــيـــــــث 
ــز  ــركـ ــمـ ــتـ تـ

الغضب  شعار)استمرار  تحت   
االنفالت  واستنكار  )ص(  للنبي 
عصر  خــرج  وإب(  تعز  في  األمني 
اآلالف  عشرات  الماضي  األربعاء 
في  بصنعاء  التغيير  ســاحــة  مــن 
جابت  حاشدة  جماهيرية  مسيرة 

عدداً من شوارع العاصمة.
المسيرة التي دعا إليها الملتقى 
ــة وشــبــاب  ــوري ــث الــعــام لــلــقــوى ال
الثورة المستقل انطلقت من ساحة 
مرورا  الشهداء  جولة  من  التغيير 
إلى  تونس  وشــارع  العدل  بشارع 
ساحة  إلى  والعودة  القاهرة  شارع 

جديد  مولد  على  أكدت  التغيير، 
ومعيدًة  الشبابية،  الثورة  تشهده 
لـــأذهـــان الــزخــم الـــثـــوري بــدايــة 

اندالعها. 
 ونتيجة لحالة االنفالت األمني 
التي  تعز  الحالمة  فــي  المخيف 
مصدر  كونها  على  الــيــوم  تعاقب 
المباركة،  للثورة  األولـــى  الــشــرارة 
أكد شباب الثورة حتمية استمرار 
ــثـــوري واالصــــــرار على  ــخــيــار الـ ال
ــراد لــه أن  ــذي ي إيــصــال الــصــوت ال
يصمت وألصحابه أن يغيبوا شباب 
للشهداء  واألوفــيــاء  األحــرار  الثورة 

ال  عــزائــم  يملكون  بأنهم  يــؤكــدون 
فعلهم  في  مستمرون  وأنهم  تلين 
الثوري حتى إسقاط حكم العسكر، 
أهداف  تحقيق  في  قدًما  والمضي 
مقدمتها  وفــي  الشبابية،  الــثــورة 
بناء الدولة المدنية الحديثة التي 
لكل  ــات  ــحــري وال الــحــقــوق  تكفل 
أبناء الشعب اليمني بكافة أطيافه 

ومكوناته..
بيان  تلي  المسيرة  خــتــام  وفــي 
ونتيجة  فـــيـــه:...  جـــاء  الــمــســيــرة 

رفضت رئاسة الوزراء استالم اعالن قضائي لدعوة 
العاصمة  بأمانة  اإلداريــة  المحكمة  من  مستعجلة 
التي  الجلسة  لحضور  محامي  بتكليف  يلزمها 
اليوم  صباح  من  العاشرة  عند  المحكمة  عقدتها 
االثنين للرد على الدعوى المرفوعة ضدها من قبل 

جرحى الثورة الشبابية الشعبية السلمية.
الثنين  االولى  جلستها  عقدت  المحكمة  وكانت 
قبل  مــن  المرفوعة  الــدعــوى  فــي  للنظر  الــمــاضــي  
محمد  يرأسها  التي  الوفاق  حكومة  ضد  الجرحى 

الــذي  بــاســنــدوة،  سالم 
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ــا الثورية   من أحب الحياة عاش ذليال - | - هيهات منا الذلة -|-  ثوابتن

 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. 

وبطريقة  النظام  على  الضغط  لفرض  االحتجاجات  من  المزيد  يضمن  بما  التصعيد  ضرورة   
سلمية وحضارية. 

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

شباب الثورة: ماضون في ثورتنا.. عازمون التصدي لكل مظاهر الفساد

ا لالنفالت األمني في تعز وإب   
ً
ا للنبي÷ واستنكار

ً
صنعاء تشهد مسيرة جماهيرية حاشدة غضب

السيد عبد الملك الحوثي: جهود في مقدمتها أمريكية إلفشال الثورات العربية واحتوائها 

اليمن تحتفي بذكرى عيد الغدير

تصدرها حركة شباب الصمود في ساحة التغيير بصنعاء

-| تتمات | ص2 |-{

-| تتمات | ص2 |-{

-| تتمات | ص2 |-{

-| تتمات | ص2 |-{

-| تتمات | ص2 |-{
-| تتمات | ص2 |-{

شحنة أسلحة أمريكية جديدة للمارينز تصل مطار صنعاءأوباما يدشن واليته الثانية بغارة جوية على سنحان

حكومة المبادرة تتجاهل الرد على دعوى جرحى الثورة

صّر على إقامة حكومات عادلة، ال تسعى للتسلط وإذالل وقهر  أبناء الشعب 
ُ
يجب أن تستمر الثورة، وأن ن
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الشخصيات  لتصفية  الجنوب  فــي  أمنية  حربا  يشنون 
قضية  تجاهلت  التي  الخليجية  المبادرة  تعيق  التي  البارزة 
الحراك  راسها  وعلى  الثورية  وتياراته  فصائله  بكل  الجنوب 
الجنوبي ألن عدم مشاركة ابناء الجنوب في الحوار الوطني 
سيؤدي الى افشال المبادرة الخليجية فهم يدركون جيدا أن 
عدم مشاركة ابناء الجنوب في الحوار سيكون القشة التي 
االخوان  يزعج تجمع  ما  والمبادرة وهذا  الحوار  تقصم ضهر 
ورموزه الذين يزحفون على ظهر المبادرة والحوار للسيطرة 
الى  زحــفــوا  أن  بعد  اليمن  فــي  السلطة  مــن  تبقى  مــا  على 
النصف االول من السلطة على صهوة الثورة، ومن ثم يعلنون 

دولة الخالفة التي يتطلعون لها منذ زمن طويل ومن حقهم 
أن يحققوا الغاية التي يناضلون من أجلها لكن ليس على نهر 
من الدماء الطاهرة في الشمال والجنوب وبمساعدة أمريكا 

والسعودية. 
إن من يريد السلطة المطلقة يعمل على اقصاء االخرين ولو 
من الحياة ألنه ليس مستعدا ألن يكون له شريك في السلطة 
تريدون  أنكم  صادقين  كنتم  لو  الصحيح  الطريق  فان  وإال 
الشراكة والوحدة والدولة المدنية التي تغازلون الشباب بها 
الشمال  والثورية في  الوطنية  القوى  تعترفوا بجميع  ان  هو 
المنهوبة  الجنوب  ابناء  واراضــي  منازل  واعــادة  والجنوب 

وعلى راسها منزل علي سالم البيض واالعتذار ألبناء الجنوب 
واعالن التوبة والتراجع عن فتوى اربعة وتسعين التي افتى 
الجنوب  ابــنــاء  ودعـــوة  اليمن  فــي  اإلخونجية  مشائخ  بها 
عملية  خالل  من  منهم  للجمهورية  رئيسا  يختاروا  ان  الى 
عبده  فترة  انتهاء  بعد  2014مـــ  عــام  في  ولــو  حــرة  انتخابية 
المبادرة تجري في الجنوب حسب ما  المعين بنص  هادي 
كان يقول المال حميد في بداية الثورة الشعبية وأن ينقلوا 
ثكنة  إلى  تحولت  التي  صنعاء  من  بدال  عدن  إلى  العاصمة 
عسكرية للفرقة والحرس وميليشيات االصالح السرية التي 
الذين يناهضون  الرموز  تقوم بتنفيذ عملية امنية ضد كل 
السياسة اإلخونجية الهمجية الطلبانية التي تريد أن تحول 
اليمن الى افغانستان كما عملت حركة طالبان وهذا افضل 
الشمال  واحــرار  الحر  الجنوب  ابناء  من  تبقى  من  قتل  من 
جنودا  نــكــون  كيف  الشمال  ابــنــاء  نحن  جميعا  ولنجرب 
مدني  ورئيسها  عدن  عاصمتها  مدنية  دولة  في  وموظفين 
الذين يحملون روحا مدنية وفكرا مدنياً  الجنوب  ابناء  من 
التي  فتاواكم  اسحبوا  اإلخونجية  أيها  الشمال  في  منا  اكثر 
افواهكم  المفعول واكسروا اقالمكم وكمموا  ال زالت سارية 

باسم  والجنوب  الشمال  في  اليمنيين  دمــاء  سفكت  التي 
الدين وباسم طاعة ولي االمر ، وال نريد أن نسمع منكم أطع 
بواحاً  يظهر كفرا  أن  اال  مالك  وأخذ  وان قصم ظهرك  االمير 
والديموقراطية  الحرية  ادعائكم  في  تكذبون  فإنكم  لم  ما 
والمدنية ألن هذا ما تقولونه وترفعونه شعارا منذ ان خرجتم 
صيف  من  وصالح  انتم  تقاسمتموها  التي  الفيد  سلطة  من 
أحضان صالح  الى  عودتكم  بعد  اليوم  حتى  وتسعين  اربعه 
البراقة  وشعاراتكم  اقوالكم  تناقض  افعالكم  لكن  جديد  من 
والشعب بات يعرف انكم تسيرون على خطى حركة طالبان 
التي دمرت االفغان يا طالبان اليمن ولن ينتظر الشعب حتى 
تعلنون خالفتكم بعد ان تجهزوا على خصومكم في الجنوب 
وفي الشمال ومن ثم تقتلون الشركاء من اليساريين والحلفاء 
ترحموا  لن  بانكم  يشهد  والحاضر  فالماضي  السطحيين  من 
أحد حتى من يضن انه بتقربه إليكم سيكسب ودكم ورضاكم 
وال يعلم بما تضمرونه له من شر وال يعرف بأن كل من يقف 
الخالفة  المال علي محسن ودولة  او  المال حميد  في طريق 
المرتقبة سيكون مصيره مصير الشاه مسعود في االفغان او 

مصير عبدالله اوجالن زعيم االكراد في تركيا. 

إخونجية اليمن على خطى طالبان
أبو مالك)يوسف الفيشي( 
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صنعاء تشهد

حكومة المبادرة

السيد عبدالملك

أوباما يدشن..

شحنة أسلحة..

اليمن تحتفي
تعز  الحالمة  في  المخيف  األمني  االنفالت  لحالة 
التي تعاقب اليوم على كونها مصدر الشرارة األولى 
استعادة  في  أهلها  ينجح  ال  وحتى  المباركة  للثورة 
حياتهم وأمن مدينتهم وروحهم المدنية الحضارية? 
أن  لها  يــراد  التي  الخضراء  إب  في  االنفالت  وكــذا 
تلحق بركب المناطق الملتهبة ، ونتيجة لما أصبحنا 
األمنية  ــداث  األحـ لكثرة  وهلع  خــوف  مــن  نعيشه 
واالغتياالت  والسلب  النهب  وحــاالت  المتتابعة 
والتقطع في الطرقات وغير ذلك من وجوه االنهيار 
ومظاهر غياب الدولة وفشل الحكومة التي انصرفت 
إلى اقتناص الغنائم والفرص وتركت لشعبها ويالت 
نصابها  إلى  األمور  تعود  ، وحتى  والغصص  المغارم 
وتستعيد األمة وعيها وتوازنها وتجبر كسرها وتخرج 
قرارها  ارتهان  فيها  أدخلها  التي  التبعية  حالة  من 
للخارج وغياب الرؤية الوطنية والقرار الوطني لدى 
وتبحث  وتخبط  إربــاك  حالة  تعيش  التي  قياداتها 
والتناقضات  الــمــصــالــح  ــام  ركـ وســـط  مــخــارج  عــن 
والتجاذبات التي كرسها التدخل الخارجي وعمقتها 

اليد اإلقليمية الغنية والعابثة. 

الواقع  األمــر  فرض  وعلى  االنتهازية،  وعلى  التسلط، 
ليسطروا على الشعوب ولينفذوا في هذه األمة أجندة 

الخارج المعادي.
وهي  حكومات،  تفرض  من  هي  أمريكا  أصبحت 
على  حتى  وتــصــادق  ــاء،  رؤســ وتعين  والة  تــقــرر  مــن 
تضمن  التي  معاييرها  ووفق  والمسئولين،  الموظفين 
قيام حكومات متسلطة تنفذ أجندتها بعيداً عن كل 

المعايير اإللهية.
استمرار  ــرورة  ضـ على  شــدد  الملك  عبد  السيد  
الشعوب في ثوراتها حتى يتحقق العدل خصوصا وأن 
العربية  الثورات  إلفشال  تسعى  جهودا كبيرة  هناك 

واحتوائها من قبل األمريكيين على وجه الخصوص.
نطالب  أن  حقنا  من  مسلمة  شعوب  نحن  ــال:  وق
ــصــّر عــلــى إقــامــة حــكــومــات عــادلــة،  بــالــعــدل، وأن ُن
عن  تــدافــع  حكومات  فينا،  الــعــدل  تقيم  حكومات 
الشعوب، ال تفتح بلدان شعوبها للعدوان والمعتدين، 
تسعى  ال  اعتبار،  فوق كل  األمــة  عزة  ترى  حكومات 

للتسلط وال لإلذالل وال للقهر.
هناك  أن  ولــو  الــثــورات  تستمر  أن  يجب   : مضيفا 
واحتوائها  العربية  ــثــورات  ال إلفــشــال  كبيرة  جهود 
وإعادة الشعوب إلى أسوأ من الوضع الماضي، هكذا 
أسوأ  إلــى  الشعوب  ــادة  إع على  األمريكيون  يحرص 
في  الشعوب  تستمر  أن  يجب  السابق،  الوضع  من 
ثوراتها حتى يتحقق في واقعها والية أمر بشكل سليم 
والرحمة  العدل  على  قائمة  اإللهية،  المعايير  وفــق 

والمؤهالت القرآنية، بدالً من المؤهالت األمريكية.

أنظم  كما  لهم.  الصحية  الرعاية  وتوفير  الجرحى 
محامون جدد لهيئة الدفاع عن الجرحى.

وكانت فرق طبية قطرية وتركية ومصرية وفرنسية 
حكومة  رفضت  الــذيــن  الــثــورة  جرحى  عاينت  قــد 
الوفاق تسفيرهم وعالجهم، وأوصت بإجراء عمليات 
لهم في مراكز متخصصة خارج  جراحية مستعجلة 
تسفيرهم،  ترفض  زالت  ما  الحكومة  أن  إال  الوطن، 
في حين تم تسفير أخرين بناء على توصيات حزبية.

المصدر- يمنات

المناسبة العزيزة على قلوب المؤمنين. 
مسبوقة  غير  استعدادات  شهدت  العاصمة  أمانة   •
إلحياء ذكرى عيد الغدير هذا العام?  وعبرالمواطنون في 
فرحتهم  ومديريات محافظة صنعاء عن  العاصمة  أمانة 
اإلسالمية  األمة  أبناء  لجميع  تمثله  وما  المناسبة  بهذه 
من دعوة إلى التوحد والعودة الى الله ورسوله وأوليائهما 

في مواجهة أعداء هذه األمة وعمالئهم. 
الفاعل في إحياء  النسائي حضوره   و كان للجانب 
ذكرى والية أمير المؤمنين عليه السالم حيث شهد 
العلمي والثقافي بصنعاء حفال نسائيا عبر  مركز بدر 
عن الوعي القرآني لدى المرأة اليمنية?  كما اقامت 

مؤسسة البينة احتفاال بالمناسبة. 
ــات مــحــافــظــة صــنــعــاء فــي إقــامــة  ــري • أبــنــاء مــدي
ــة أمير  يــوم والي لــذكــرى  إحــيــاء  الكبيرة  االحــتــفــاالت 
تغمرها  ــواء  أجـ وســط  الــســالم  عليه  علي  المؤمنين 

الفرحة والتآخي. 
استهلوا  صنعاء  بمحافظة  سنحان  مديرية  أبناء   -
احتفاالت عيد الغدير لهذا العام بإحياء المناسبة في 
قرية صافية طامش حيث شارك في الفعالية المئات 
على  مؤكدين  المجاورة  والمناطق  المنطقة  ابناء  من 
مشاعر الحب والوالء ألهل بيت النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم ال سيما أمير المؤمنين علي عليه السالم. 
الجدير ذكره بأن الكثير من المواقع اإلخبارية التابعة 
الغدير  يــوم  قبل  روجــت  قد  اإلصــالح كانت  لحزب 
صنعاء،  في  العامة  السكينة  سيقللون  الحوثيين  بأن 
وانهم يعددون العدة واألسلحة الخفيفة والمتوسطة 
فوضى  بداية  اليوم  هذا  سيجعلون  وانهم   ، والثقيلة 
في العاصمة، وروجت أيضا بأن االحتفال سيكون في 
السبعين وبعضها في الستين ، وغيرها من االدعاءات 
التي ال حصر لها ، ولكن ما إن جاء يوم الذكرى حتى 

سقط خداع وتضليل تلك اآللية االعالمية. 
المؤمنين  امير  أبناء خوالن كانوا على موعد مع   -
ــســالم حــيــث شــاركــوا  ــن ابـــي طــالــب عليه ال عــلــي ب
المناسبة  أهمية  على  تؤكد  احتفالية  بمهرجانات 

ودورها في تحصين األمة بثقافة القرآن الكريم. 
الوالية  عيد  استقبلت  صنعاء  بمحافظة  همدان   -

لقوى  الوطني  للمجلس  التنفيذية  الهيئة  يترأس 
وشركاه  المشترك  أحزاب  تكتل  من  المؤلف  الثورة 

وبعض التكوينات الثورية المحسوبة عليه.
وأقرت المحكمة مخاطبة وزارة الشؤون القانونية 
الــثــورة  جــرحــى  دعـــوى  على  لــلــرد  مــحــام  لتكليف 
عن  بــالــتــرافــع  رسميا  المكلفة  الجهة  باعتبارها 

الجهات الحكومية.
في  للنظر  أخــرى  جلسة  عقد  المحكمة  وأقـــرت 
الــمــوافــق 11 نوفمبر  ــقــادم  ال ــوم األحـــد  ي الــدعــوى 

2012م.
الجرحى  قائمة  إلــى  جــدد  جرحى  أربــعــة  وأنــظــم 
التي  الــوفــاق  على حكومة  الــدعــوى  رفــعــوا  الــذيــن 
على  صحيا،  ورعايتهم  عالجهم  بإهمال  يتهموها 
بعالج  الحكومة  يلزم  رئاسي  قرار  وجود  من  الرغم 

وذكرى غدير خم ليلة امس بمهرجان إلطالق االلعاب 
النارية التي زينت سماء العاصمة صنعاء باإلضافة الى 

األهازيج والفقرات المعبرة عن االبتهاج بالمناسبة.
• أبــنــاء مــحــافــظــة صـــــعـــــدة خــرجــوا فــي مــســيــرات 
وتقاطرت  الذكرى?  بهذه  ابتهاجا  حاشدة  جماهيرية 
مواكب وجموع المواطنين الى منطقة االحتفال التي 
عبد  السيد  إلطــاللــة  متوقع  غير  مــوعــِد  على  كانت 
المناسبة  في  تحدث  الذي  الحوثي  الدين  بدر  الملك 
عن أهمية عيد الوالية والعديد من المواضيع المتعلقة 

بقضايا االمة والشعب اليمني على وجه الخصوص.
• محافظة تعز حضرت في ذكرى عيد الوالية وغدير 
عن  تعبيرا  المحافظة  شهدتها  عديدة  بفعاليات  خم 
ــه مــؤكــديــن على ضــرورة  لله ورســول ــوالء  ــ وال الــحــب 
التحلي بالوعي واليقظة في مواجهة حمالت التضليل 
عن  المواطنين  إرهــاب  على  تعمل  التي  والترهيب 

ممارسة فعالياتهم المدني.
األخرى مهرجانا كبيرا  • محافظة إب شهدت هي 
جاؤوا  الذين  المواطنون  فيه  يريم شارك  مديرية  في 

من مسافات بعيدة لحضور الفعالية.
يوم غدير  في  المحويت كانت حاضرة  • محافظة 
خم يوم والية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه 
في  المحافظة  أبناء  أحياه  حاشد  بمهرجان  السالم 

منطقة شبام بجبل كوكبان األشم.
إحياء  في  شاركوا  حجة  محافظة  في  المواطنون   •
عن  عــبــرت  بفعاليات  المؤمنين  أمــيــر  واليـــة  ذكـــرى 
البهجة والسرور شملت مختلف المناطق والمديريات 

باإلضافة الى االحتفال الذي اقيم بمدينة حجة.
أبرز  من  حجة  بمحافظة  الشرفين  حجر/  منطقة   -
عيد  ذكــرى  إلحياء  احتفاالت  تشهد  التي  المناطق 

الغدير يوم والية أمير المؤمنين عليه السالم.
عاهم  وقــرى  مناطق  في  المواطنون  شــارك  - كما   
بمحافظة حجة في إحياء ذكرى يوم الغدير يوم والية 
أمير المؤمنين علي السالم بمهرجان احتفالي حاشد.
• محافظة عمران احيت ذكرى يوم الغدير بالعديد 
مديرياتها  مــن  عــدد  فــي  الحاشدة  االحــتــفــاالت  مــن 

احتفال حاشد شهدته منطقة ريدة.
- مديرية قفلة عذر التي شهدت احتفاال بمناسبة 
من  حــشــود  فيه  ــارك  شـ ألمؤمنين  امــيــر  ــة  واليـ يــوم 

مــنــاطــق مختلفة  الــذيــن حــضــروا مــن  الــمــواطــنــيــن 
للمشاركة واحياء المناسبة.

سفيان  حــرف  مديرية  في  المواطنون  أحيا  كما   -
ذكرى يوم الوالية بحفل مهيب عبروا من خالله عن 
والئهم لله ورسوله وامير المؤمنين علي عليه السالم.
• وكما هي حرارة الثورة في مدينة ذمار شاهد على 
الغدير  عيد  ذكــرى  كانت  فقد  أبنائها  ويقظة  وعــي 
شاهدا على الوالء الذي يكنه ابناء هذه المحافظة لله 

ورسوله وأمير المؤمنين عليه السالم.
- ففي مديرية معبر اقيمت فعاليات كبيرة تفاعال مع 
دعوة الرسول األكرم صلى الله عليه وآله وسلم لمواالة 

أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السالم.
أحيوا مناسبة  المحافظة  أبناء مديرية عنس في   -
البهجة  عــن  تعبيرا  حــاشــد  بمهرجان  الــغــديــر  يــوم 

وتأكيدا على الوالء والمودة.
العديد من االحتفاالت والمهرجانات الحاشدة والتي لم 
نستطع احصائها لكثرتها في مختلف المحافظات جعلت 
لعيد الغدير هذا العام مذاقا ونكهة مميزتين لم تستطع 
افساده ايادي الحاقدين ومن جاولوا الباس المناسبة ثوبا 
المحتفى  شخصية  كنصوع  البياض  الناصع  ثوبها  غير 
بواليته االمام علي ين ابي طالب عليه السالم باب مدينة 
خيبر?  فاتح  وسلم?  واله  عليه  الله  صلى  الله  رسول  علم 

اإلمام الذي أحب الله ورسوله وأحبه الله ورسوله.

استعرض المكتب االعالمي للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بعض 
عيد  مناسبة  في  المشاركين  على  اإلصــالح  حزب  ميليشيات  اعتداءات 

الغدير )يوم الوالية( لهذا العام 1433هـ. وذلك على النحو التالي: 
متجه  لموكب  مسلحاً  اإلصالح كميناً  ميليشيات  نصبت  / صنعاء:  نهم 
من نهم إلى محافظة الجوف للمشاركة في عيد الغدير وقد تم إحراق سيارة 

وإصابة عدد آخر وسقط جراء هذا العدوان 8 جرحى واستشهد 2 هما: ـ
النعيمي والذي سبق واستشهد  السعيدي  الشهيد/ صالح بن صالح  1ـ 
اخاه في مناسبة ذكرى المولد النبوي على صاحبها افضل الصالة وأزكى 

التسليم عندما اعتدت ميليشيا حزب اإلصالح على تلك المناسبة. 
2ـ الشهيد/ مثنى الدهمشي. 

ونصب  الطريق  بقطع  المنطقة  في  االصــالح  ميليشيات  وقامت  هــذا 
أكثر من نقطة تفتيش في محاولة واضحة لمنع الناس من االحتفال بهذه 

المناسبة، وأمام مرأى ومسمع من الجميع. 
كذلك قامت ميليشيات اإلصالح في منطقة نهم بإطالق النار مباشرة 
باأللعاب  أو  الشعبي  بالبرع  بالمناسبة سواء  ابتهجت  التي  البيوت  على 

النارية ليلة المناسبة. 
محافظة حجة مديرية وظرة: أقدمت ميليشيات اإلصالح بإطالق النار 
تلك  قامت  أن  وذلــك  وظــرة  بمديرية  االحتفال  ساح  في  المشاركين  على 
الميليشيات بالتمركز في الجبال المطلة على ساحة المناسبة كما قاموا 

بتحذير الناس بمكبرات الصوت عن االحتفال بالمناسبة كما قاموا بإطالق 
النار مباشرة على الساحة أثناء الترتيب للمناسبة. 

حجة / عاهم: قامت ميليشيات االصالح بإطالق النار على البيوت التي 
احتفت وابتهجت بالمناسبة عبر االلعاب النارية ليلة الغدير. 

ميليشيات  قامت  المنطقة حيث  هذه  في  الحال  قارة: كذلك   / حجة 
االصالح بإطالق النار على المواطنين الذين ابتهجوا بالمناسبة لياًل. 

الذين  على  النار  بإطالق  االصــالح  ميليشيات  قامت  /العبيسة:  حجة 
احتفلوا وابتهجوا بالمناسبة بإتجاه منازل المواطنين من ذو جحاف وذلك 

أثناء األلعاب النارية واألهازيج الشعبية. 
من  أوال  المواطنين  بمنع  االصــالح  ميليشيات  قامت  المدينة:   / حجة 
العسكرية  بقواتهم  وتدخلوا  المدينة  في  الساحات  إحــدى  في  االحتفال 
ومن ثم انتقل المواطنين إلى ساحة أخرى حرصاً منهم على عدم االنجرار 
وراء اعتداءات واستفزازات عناصر االصالح وما إن وصلوا الساحة األخرى 
لترتيب مكان االحتفال حتى أقدم رئيس فرع االصالح في المحافظة بدخول 

الساحة برفقة العشرات من المدججين باألسلحة الرشاشة واالر بي جي. 
مديرية حبور ظليمة / عمران: أثناء إحياء المناسبة في المنطقة قامت 
فيها  والمحتفلين  الساحة  على  العدوان  بممارسة  االصــالح  ميليشيات 
األعيرة  مختلف  وأطلقوا  السوطي  ناصر  المدعو  المديرية  مدير  بقيادة 

النارية باألسلحة الخفيفة والمتوسطة وسقط عدد من الجرحى. 

صنعاء: أطلق جنود تابعون لأمن المركزي النار على موكب بني مطر في 
شارع الستين والذي كان متوجها إلى مكان إقامة المناسبة بمنطقة حزيز. 
بجعة منطقة بكيل / عمران: أطلق أحد اإلصالحيين النار على مواطنين 

أثناء االحتفاء بالمناسبة لياًل مما أدى إلى إصابته إصابة بالغة. 
بإطالق  االصالح  ميليشيات  قامت مجموعة من  / عمران:  العصيمات 
الرصاص الحي على بيوت المواطنين أثناء اإلحتفاء بالمناسبة لياًل وذلك 

في منطقة دنان وادي هبة. 
على  النار  بإطالق  المحبشي  الله  عبد  المدعو  قام  / حجة:  المحابشة 

أحد المواطنين أثناء إشعاله لألعاب النارية في المنطقة. 
والتهجم  باالعتداء  االصــالح  ميليشيات  قامت  حجة:   / عفار  كحالن 
واالعتداء  وأوالده  الكحالني  الدين  شمس  الله  عبد  علي   / المواطن  على 
الغدير كما  ليلة  بالمناسبة  احتفائهم  أثناء  وذلك  بالعصي  بالضرب  عليهم 
بالقتل وإحراق منزلهم وأن هذه  رفعوا السالح في وجوههم مهددين لهم 
توجيهات عليا صادرة من قبل قيادات حزب اإلصالح والفرقة األولى مدرع. 
للوفد المشارك في  الجوف: نصبت ميليشيات اإلصالح كميناً مسلحاً 
االحتفال بالمناسبة وذلك في مديرية السلمات - منطقة الروظ مما أدى 

إلى سقوط اثنان جرحى إصاباتهما بالغة. 
 - الغيل  مديرية  في  مسلحاً  كميناً  االصــالح  ميليشيات  نصبت  كما 
بمنطقة إيبر - مفرق براقش الخط المؤدي إلى محافظة مأرب لغم زرعته 

تلك الميليشيات وسقط على إثره شهيدين وأصيب ثالثة بجروح خطرة. 
كما تعرضت ميليشيات اإلصالح للوفد المشارك في المناسبة والقادم 
من محافظة الجوف من أبناء محافظة عمران وذلك في مديريات )خارف 

وريدة وحوث(والتي قامت بقطع الخط عليهم ومنعهم من المرور. 
كتاف / صعدة: قامت عناصر إصالحية بإطالق النار على البيوت التي 

احتفت بالمناسبة في المنطقة ليلة الغدير. 
مأرب: نصبت ميليشيات اإلصالح كميناً مسلحاً في منطقة الروض - 
مديرية الخلق استهدف موكباً ألبناء المحافظة أثناء عودتهم من المشاركة 
في حفل الغدير بمحافظة الجوف وقد أسفر عن سقوط شهيدان وأربعة 

جرحى وهم: ـ
الشهيدان: 1ـ علي بن أحسن منيف. 2ـ عبد الله الشامي. 

ناجي  ناجي  3ـ  عقيل.  الله  عبد  2ـ  عقيل.  منصر  احمد  1ـ  الجرحى: 
المنصوري. 4ـ محمد غانم. إضافة إلى التعسفات واالعتقاالت التي تعرض 

لها المشاركون من قوات األمن.. 
- تعرض وفد من الحيمة الداخلية العتراض واطالق نار من قوات األمن 

في نقطة العشاش وتم احتجاز شخصين هما: 
1- عبده محمد صالح حترش. 2- أكرم يحي حترش. 

المكتب اإلعالمي للسيد عبدالملك يستعرض  اعتداءات ميليشيات حزب اإلصالح في مناسبة عيد الغدير 

وقائد  صالح  الله  عبد  علي  السابق  الرئيس  عقر  هي 
الــفــرقــة األولـــى مـــدرع علي محسن األحــمــر  ويــرى 
مراقبون أن استهدفها يعني أن كل المناطق اليمنية 

أصبحت في مرمى العدوان األمريكي.
 يشار الى أن الغارة األمريكية جاءت بعد أيام قليلة 
صنعاء  محافظة  فــي  الغدير  عيد  ذكــرى  إحــيــاء  مــن 

ومديرية سنحان بشكل غير مسبوق.

وحدتان أو أكثر من جنود المارينز بفندق الشيراتون 
لأميركيين  عسكرية  بقاعدة  أشبه  إلى  تحول  الذي 

بقلب العاصمة صنعاء.
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ــا ــن ــل ق و  قــــــالــــــوا 

ــرم األمــريــكــي! ــك ال

حواٌر حول "عيـد الغديـر" ووالية أمير المؤمنين علي "ع" وَدْحٌض باألدلِة لكل ُشُبَهاِت الُمَشّككين حول يوم الوالية

إن أمريكا كريمْة.

وهداياها لنا

 في العيِد

نيراُن الصواريِخ الرحيمة !!

قصُفها في أرضنا

نوٌع من التطوير

لألرِض الكليمة.

ليس للشعب اليماني

- عند أمريكا وإسرائيل - قيمة.

قـْتـلُـها للطفِل

إنجاٌز كبيٌر

فهو جزٌء من بالٍد

سجلتها في سجالت الغنيمة.

فهي ال تهوى الجريمْة!!

 . . . . .

نحن أذنبنا

وقد جاءت لتكفير الخطايا

والتقاليد السليمة.

فهدى القرآِن ذنٌب!

ورسول الله ذنٌب!

وجميع الشعب ذنٌب!

ولنا القتل عالٌج

أو نعيش العمر في ذل الشتيمة.

وكأن القهر مكتوٌب علينا

وكأن  الفقر مكتوٌب علينا

وعيون النفط والخيرات

في أرضي ألمريكا وليمة.

. . . . .

إن أمريكا كريمة.

عندما ثرنا وقدمنا دمانا

ساهمت في وضع ) هادي (

كي تموت الثورة الكبرى

ونشقى بالصراعات األليمة.

نحن لم نسقط عليًّا

إنما : عادت حليمة .

نحو عادات قديمة .

الغدير  عيد  ُتسّمونه  لما  إحياؤكم  قالوا:   ·
واحتفاؤكم به بدعة.

األمر، فهذا  وقلنا: ال غرابَة وال جديَد في   ¿
ُتَجاَه كل مناسبٍة عظيمٍة في  حالُكم وَدْيَدُنُكم 
تاريخ األمة اإلسالمّي، فلم يْسَلم من تبديعكم 
)صلى  والــرحــمــة  الــنــور  بمولد  االحــتــفــاء  حتى 
الوالية  بيوم  االحتفاء  فحاُل  ــه(  وآل عليه  الله 
في  أوجـــُب  لديكم  ــِه  ووصــيِّ ه  عمِّ ــن  واب ألخيه 
بمولد  وتحتفلون  تحتفون  أنكم  مع  التبديع، 
على  جلوسهم  وبــأعــيــاد  وملوككم،  أُمــرائــكــم 
تأسيس  بــذكــرى  وتحتفلون  الحكم،  كــراســي 
أحــزابــكــم وجــمــاعــاتــكــم، بــل وأدهـــى مــن ذلك 
احتفاءكم واحتفالكم بأعياد اليهود والنصارى 
األم،  وعــيــد  الــعــّمــال،  كعيِد  اقترحوها  الــتــي 
العرب  واعتبار  الميالدية،  السنة  رأس  وعيد 
بكلمٍة  تنِبُسون  أن  دون  رســمــّيــة،  ُعــطــاًل  لها 
فمالكم كيف  بالبدعة..  تِصُموَنها  أو  ُتجاهها، 

تحكمون..?!!

احتفاءكم  تخرجونا عن موضوع  قالوا: ال   ·
بعيد الغدير، فالنبي )صلى الله عليه وآله( لم 

يفعل ذلك.
¿ وقلنا: وكيف لم يفعل ذلك، وهو -صلوات 
الله عليه وآله- قد فعلها في يوم الـ 18 من ذي 
حجة  وبعد  للهجرة،  العاشر  العام  من  الحجة 
الوداع تحديًدا، وفي منطقٍة ُيطلُق عليها "غديُر 
ُخّم" "موضٌع بالُجْحَفة بين مكَة والمدينة"..?!! 
ثّم كيف ال ُنحيي هذا اليوم ونحتفي به والله 
تعالى أنزل في هذا اليوم قوله: )الَْيْوَم أَْكَمْلُت 
َوَرِضيُت  ِنْعَمِتي  َعَلْيُكْم  َوأَْتَمْمُت  ِديَنُكْم  لَُكْم 
لَُكُم اإِلْساَلَم ِديًنا(، فاحتفى النبي صلوات الله 
عليه وآله بعد نزول هذه اآلية قائاًل: الله أكبر 
على إكمال الدين، وإتمام النعمة، ورضى الرب 
برسالتي، والوالية لعلي من بعدي..?!! ثم كيَف 
بإكمال  وبرحمته  الله  بفضل  ونفرُح  نحتفي  ال 
علينا،  نعمتِه  وإتــمــاِم  الــيــوم،  هــذا  في  ديننا 
ورضاؤه تعالى باإلسالم -الذي اكتمل في هذا 
في  –سبحانه-  لنا  اآلمُر  وهو  لنا،  ديًنا  اليوم- 
قوله: )ُقْل ِبَفْضِل اللَِّه َوِبَرْحَمِتِه َفِبَذلَِك َفْلَيْفَرُحوا 

ا َيْجَمُعوَن(..?!! ُهَو َخْيٌر ِممَّ

· قالوا: وماذا فعَل -صلوات الله عليه وآله- 
علينا  تحتّجوا  حتى  الــيــوم  هــذا  فــي  بالضبط 
الله تعالى الذي ذكرتموه حول  ِبِفْعِله، وبكالِم 

هذا اليوم..?!!
عليه  الله  -صــلــوات  عــودتــه  أثــنــاء  وقلنا:   ¿
المدينة،  إلى  ُمتّجًها  الــوداع،  من حجة  وآلــه- 
الله  قول  وآلــه-  عليه  الله  -صلوات  عليه  ــَزَل  َن
ــزَِل  أُن َمــا  َبلِّْغ  ُســوُل  الــرَّ ــَهــا  أَيُّ )َيــا  وتعالى:  تبارك 
َبلَّْغَت رَِسالََتُه  َفَما  َتْفَعْل  لَّْم  بَِّك َوِإن  ِإلَْيَك ِمن رَّ
َيْهِدي  الَ  الّلَه  ِإنَّ  ــاِس  الــنَّ ِمــَن  َيْعِصُمَك  َوالــّلــُه 
عليه  الله  -صلوات  فوضع  الَْكاِفِريَن(،  الـْـَقــْوَم 
 " خمٍّ "غدير  منطقة  في  المسير  أعباء  ــه-  وآل
من  مكة  إلــى  أقــرب  -والــتــي كانت  المذكورة 
المدينة- وحّط رحاله في رمضاء الهجير، وأمر 
القوافل أن تفعل مثل ذلك، ثم أمر رسول الله 
فصّلى  الناس،  باجتماع  وآله(  عليه  الله  )صلى 
توضع  أن  أمر  الصالة  من  انتهى  وبعدما  بهم، 
ففعلوا  منبًرا،  لُه  لتكوَن  اإلبل  "أقتاب"  حدائج 
الحاضرين  وكان عدد  عليها،  فاعتلى  ذلك،  له 

يزيدون  أو  ألف  مائة  المؤّرخون-  يقول  -كما 
على ذلك، وأقبلوا بقلوبهم نحو رسول الله صلى 
-صلى  فأعلن  خطابه،  لسماع  وآلــه  عليه  الله 
الله عليه وآله- ما القاه من العناء والجهد في 
سبيل هدايتهم وإنقاذهم من الحياة الجاهلية 
إلى الحياة الكريمة التي جاء بها اإلسالم، حتى 
كيف  »فانظروا  قوله:  إلــى  خطبته  في  وصــل 
ما  أحــدهــم:  فسأله  الثقلين«?  فــي  تخلِّفوني 
عليه  الله  )صلى  فقال  الله?  رسول  يا  الثقالن 
ِبَيِد  طَــرٌف  الله؛  كتاُب  األكبر  »الثقل  ــه(:  وآل
به  َفَتَمّسُكوا  ِبأَيديُكم،  َوطــرٌف  وجــّل  عّز  اللِه 
الّلطيَف  وإّن  ِعتَرتي،  األصغر  واآلخر  َتضلُّوا،  ال 
َعَلّي  َيــرَِدا  حّتى  َيفِترقا  لن  أّنُهَما  َنّبأَِني  الَخبيَر 

الَحوض...«.  

· قالوا: وهل هذا فقط ما تحتّجون به على 
األمة في إحياؤكم ليوم الغدير..?!!

ينتِه  لم  الغدير  فحديث  ترّيثوا..  وقلنا:   ¿
بعد.. فحين وصل النبي )صلى الله عليه وآله( 
إلى ذاك الجزء من كالمه، أخذ )صلى الله عليه 
ليفرض  السالم(  )عليه  علي  اإلمــام  بيد  وآلــه( 
بياض  بــان  حّتى  جميعاً،  الــنــاس  على  واليــتــه 
)صلى  رفــع  ثــّم  القوم،  إليهما  فنظر  إبطيهما، 
الّناس،  أَيُّها  »َيــا  قائاًل:  صوته  وآلــه(  عليه  الله 
أَنُفِسهم«?  ِمــن  ِبالمؤمنين  الــّنــاس  أولَــى  ــْن  َم
فأجابوه جميعاً: اللُه ورسولُه أعلم، فقال )صلى 
مولى  ــا  وأن مــوالي  الله  »إّن  وآلـــه(:  عليه  الله 
فمن  أنفسهم،  من  بهم  أولــى  وأنــا  المؤمنين، 
ثّم قال )صلى  كنُت مواله فهذا عليٌّ موالُه«.. 
الله عليه وآله(: »الّلهّم َواِل َمن َواالَُه، َوَعاِد َمن 
َخَذلَُه..  َمن  واْخــُذل  َنَصَره،  َمن  وانُصْر  ــاَداُه،  َع
القوم  طفق  ثم  الَغاِئَب«..  الشاِهُد  َفْلُيَبلِِّغ  أاَل 
ن  وِممَّ السالم"  "عليه  المؤمنين  أمير  يهنئون 
هنأه عمر بن الخطاب بقوله: "بٍخ بٍخ لك يا بن 
ومولى  مــوالَي  وأمسيَت  أصبحَت  طالب  أبي 
كل مؤمن ومؤمنة" }أْخَرَج كالم عمر وتهنئته 
في  وأخرجه  في مسنده،  أحمد  الذكر:  سالفة 
المناقب من حديث عمر{.. وقال ابن عباس: 
حسان:  فقال  القوم،  أعناق  في  والله  وجبت 
" أبياًتا  إئذن لي يا رسول الله أن أقول في "َعِليٍّ
فأنشد  الله،  بركة  على  قل  فقال:  تسمعهن، 
ُهم..  َنِبيُّ الَغِدْيِر  ــْوَم  َي ُيَناِديُهُم  قائاًل:  حسان 
قصيدته  ُمَناِدًيا..إلخ  ُســْوِل  ِبــالــرَّ وأْســِمــْع  ِبُخمٍّ 
المشهورة، ثم لم يتفرقوا حتى نزل أمين وحي 
الله بقوله: )الَْيْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمُت 
ِديًنا(  ــاَلَم  اإِلْسـ لَُكُم  َوَرِضــيــُت  ِنْعَمِتي  َعَلْيُكْم 
وحديث الغدير المذكور مشهوٌر ومتواتٌر لدى 

جميع األّمة.

· قالوا: زعمتم بأّن حديث الغدير متواتر.. 
وتلك دعوى تحتاُج منكم إلى الُبرهان..!!

ذكره  وقد  متواتٌر،  الغدير  حديث  وقلنا:   ¿
 ،37/100 المتواترة  األحــاديــث  في  السيوطي 
 :5/415 النبالء  أعالم  سير  في  الذهبي  وقال 
 :8/334 في  وقال  ريــب،  بال  ثابٌت  الحديث 
متنـه متواتر، وقـال الذهبي في تذكرة الحفاظ 
الطبري:  جرير  بن  محمد  ترجمة  في   2/713
في  تكلم  داود  أبي  ابن  أّن  ابن جرير  بلغ  ولما 
حديث غدير ُخّم عمل كتاب الفضائل، وتكلم 
رأيت  الذهبي:  قــال  الحديث،  تصحيح  على 

الحديث  طرق  من  ُمجّلًدا 
البـــن جــريــر "الــطــبــري" 

فــــانــــدهــــشــــت لــه 
ولكثرة تلك الطرق، 

نهاية  فــي  ــال  ــ وق
الــــتــــنــــويــــه ص 
الخبر  هــذا   :92
ــّد  ــغ حــ ــ ــل ــ قـــــد ب
وليس  ــر،  ــتــوات ال

األخبار  من  لخبٍر 
مـــا لـــه مـــن كــثــرة 

مائة  وطرقه  الطرق، 
وخمس طرق، وفي هذا 

المعتبر  الــحــّد  على  ــادة  زيـ
جرير  بن  محمد  قــال  التواتر،  في 

الطبري: خبر الغدير طُُرُقُه من خمس وسبعين 
ابن  ــال  الــواليــة، وق طريًقا، ولــه كــتــاٌب ســّمــاُه 
عقدة: خبر الغدير له مائة وخمس طُرق وقد 
أفرَد له كتاًبا أيًضا.. وقال المقبلي في األبحاث 
المسددة ص 244 بعد ِذْكِر ُرواته: وهو متواتر 
فإن كان مثل هذا معلوًما، وإال فما في الدنيا 
معلوم.. وقال ابن حجر في فتح الباري 7/74: 
"ابن  استوعبها  وقــد  ا،  جــدًّ الــطـُـرق  وهــو كثير 
أسانيدها  من  وكثيٌر  مفرد،  في كتاٍب  عقدة" 

ِصحاٌح وِحسان... إلخ.

الطُّرِق  َكثرة  من  ُسقتموه  ما  رغــَم  قالوا:   ·
متواتًرا..  منُه  تجعل  والتي  الغدير  لحديث 
بــأنــه وبعد  تــقــول  أخـــرى  أّن هــنــاك روايـــة  إال 
اليمن  أهــل  من  "علي"  اإلمــام  جيش  أظهر  أن 
ــُدوُه  ــَوعَّ وَت معه،  واختلفوا  والشكوى  التذمر 
الغلظة  مــن  لقوه  مــا  الله  رســول  يخبروا  بــأن 
إبل  َمْنِعِه لهم من ركوب  والشدة على خلفّية 
القالة في  وبأنه فشت  إبلهم،  وإراحة  الصدقة 
الكالم عليه  الله عنه، وأكثروا من  علي رضي 
يقول  وآلــه(،  عليه  الله  )صلى  الله  رسول  عند 
ا  بريدة: لما قدمت على رسول الله ذكرت عليًّ
فتنقصته، فرأيت وجه رسول الله يتغير وقال: 
يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم? 
قلت: بلى يا رسول الله، قال: )من كنت مواله 
الله  الله )صلى  فعلي مواله(، وقام فينا رسول 
عليه وآله( خطيًبا فسمعته يقول )أيها الناس ال 
ا فوالله إنه ألخشى في ذات الله من  َتْشُكوا عليًّ
أن ُيشكى(، هذا ما رواه االمام أحمد والبيهقي 

وابن هشام في السيرة وابن كثير وغيرهم .
الغدير  وقلنا: حسًنا.. إن لم يكن حديث   ¿
"عليه  علي  اإلمــام  واليــة  بوجوب  لكم  ُمقنًعا 
النبي -صلى  للمؤمنين، كذاِت والية  السالم" 
ِضمنها  من  والتي  للمؤمنين،  وآله-  عليه  الله 
بالسبب  إًذا  فأخبرونا  وخالفتهم...  إمامتهم 
أَيَُّها  ــا  )َي الكريمة  اآليــة  أجله  من  نزلت  الــذي 
بَِّك َوِإن لَّْم َتْفَعْل  ُسوُل َبلِّْغ َما أُنزَِل ِإلَْيَك ِمن رَّ الرَّ
الكل  بإجماع  نزلت  والتي  رَِسالََتُه(  َبلَّْغَت  َفَما 
في ذات يوم الغدير، وأثناء سفر النبي )صلى 
الله عليه وآله( من مكة إلى المدينِة بعد انتهاء 
-مع  الــوداع  بحجة  المسماة  الِحجة  مناسك 
قد  وآلــه(  عليه  الله  )صلى  النبي  أن  مالحظة 
َبلََّغ أّمته أصاًل بأحكام الدين من صالٍة وصياٍم 
وزكـــاٍة وحــجٍّ وجــهــاٍد وغــيــرهــا..?!! وهــل كان 
وآله(  عليه  الله  )صلى  لنبيه  الله  من  الوعيُد 

بأنه إن لم ُيَبلِّْغ ما أُنزل إليه 
من ربه فما َبلََّغ رسالََتُه 
خطيًبا  ينهض  كــي 
ويقول  الناس  في 
ــْشــُكــوا  َت )ال  لــهــم 
ا..(..?!! وهل  عليًّ
يسوُغ  هذا  مثل 
على  الله  امتنان 
بتلك  المؤمنين 
ــة الــعــظــيــمــة  ــ ــ اآلي
الدين  إكمال  حول 
وإتمام النعمة، والتي 
ــت أيـــًضـــا فـــي ذات  ــزل ن
اليوم، وكآخر كآيٍة نزلت من 
لَُكْم  أَْكَمْلُت  القرآن الكريم )الَْيْوَم 
لَُكُم  َوَرِضيُت  ِنْعَمِتي  َعَلْيُكْم  َوأَْتَمْمُت  ِديَنُكْم 

اإِلْساَلَم ِديًنا(..?!!

· قالوا: ال تتهربوا من الردِّ على الرواية التي 
ذكرناها لكم بطرِح تساؤالٍت ُتربُك الباحث عن 

الحقيقة.
إيصال  ُنحاول  ولكّنا  نتهّرب،  لسنا  وقلنا:   ¿
طريقة..  من  بأكثر  عقولكم  تأباُه  الذي  الحقِّ 
التي  ــة  ــرواي ال فــالــجــواب على  الــعــمــوم  وعــلــى 
نفسُه  ُيــكــّلــف  لمن  وبــســيــٌط  هــيــٌن  ذكرتموها 
الــبــحــث عــن الــحــقــيــقــة بــالــفــعــل.. فــالــروايــة 
المذكورة قد تضمنت عدة وقائع لم تحدث في 
وقٍت واحٍد أو على األقل متتابع، وإنما وقعت 
متفرقة، مع تعّمد الكذب في إحداها، وقد قام 
أحدهم بجمعها في روايٍة واحدٍة وبنسٍق واحٍد 
َيَتَوّهم  وكأنها قد وقعت في وقٍت متتاٍل، كي 
القارئ للرواية بأّن الحديث المتواتر )من كنُت 
اللهم واِل من واالُه..  موالُه فهذا عليٌّ مواله.. 
إلخ( قد كاَن سَبُبُه ومناسَبُتُه هو الردُّ والدفاُع 
ن َشَكْوُه وحسب، وليَس  عن اإلمام علي "ع" ِممَّ
إعالًنا لواليتِه على المؤمنين، امتثاالً ألمِر الله 

تعالى في آية البالغ المذكورة.

· قالوا: ال زال جوابكم على الرواية المذكورة 
ُمفتقًرا إلى التوضيح، والمدّعم باألدلة أيًضا.

تلك  أن  ذكــرتــم  فقد  بالتأكيد..  وقلنا:   ¿
وابن  والبيهقي  أحمد  االمام  رواها  قد  الرواية 
لكن  وغيرهم،  كثير  ــن  واب السيرة  فــي  هشام 
المصادر  تلك  إلى  بالعودة  أنفسكم  كّلفتم  لو 
الّتضَح لكم أن الرواية المذكورة خاليٌة من ذكِر 
واقعة ُشكاء "بريدة" لرسول الله من اإلمام علي 
قد  وآلــه(  عليه  الله  )صلى  النبي  أن  ومن  "ع" 
رّد عليه بقوله: يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين 
قال:  الله،  رســول  يا  بلى  قلت:  أنفسهم?  من 
انتزعتم  )من كنت مواله فعلي مــواله(... فإذا 
أمام  فستصبحون  المذكورة،  الكاذبة  اإلضافة 
-باختصار-  تضّمنت  والتي  الصحيحة  الرواية 
بأن  َتـــوّعـــدوُه  قــد  "ع"  علي  ــام  اإلمـ جيش  أّن 
وقد  وآلــه(  عليه  الله  )صلى  النبي  إلى  يشكوه 
إلى  َقِدُموا  الله حين  إلى رسول  بالفعل  شكوه 
فيه  قــال  الــذي  ُخــّم"  "غدير  في  -وليس  مكة 
الرسول األكرم للحديث المتواتر- وقد أكمل 
َفَقاَم  قائاًل:  عنه  روى  عّمن  روايته  هشام   ابن  
ِفيَنا  َوَســلَّــَم  ــِه  َوآلِ َعَلْيِه  الَلُه  َصلَّى  الَلِه  ــوُل  َرُس
َتْشُكوا  الَ  النَّاُس!  أَيَُّها  َيُقوُل:  َفَسِمْعُتُه  َخِطيباً؛ 

ِفي  -أْو  اللِه  َذات   ِفي   الَْخَشُن  إنَُّه  َفَوالَلِه  اً،  َعِليَّ
َسِبيِل اللِه- ِمْن أَْن ُيْشَكى( وكان قولُُه هذا في 
أسلفنا، وقد ذُكرت  ُخّم كما  مكة ال في غدير 
ــة الكاذبة  الــروايــة كــذلــك خــالــيــًة مــن اإلضــاف
المذكورة في »البداية  والنهاية « ج  5، ص  106، 

208، 209؛ و »تاريخ  الطبري ّ« ج  3، ص  149.

· قالوا: دعونا ُنَسّلم لكم بأن شكوى "بريدة" 
الرواية  سياق  في  مضافة  كانت  علي  باإلمام 
الــتــي ذكــرنــاهــا، لــكــّن شــكــواُه ثــابــتــٌة فــي عــّدة 

مصادر، فأين تذهبون بها..?!!
باإلمام  "بــريــدة"  ُشكاء  أّن  صحيٌح  وقلنا:   ¿
لم  لكّن ذلك  ثابٌت،  الله  لدى رسول  "ع"  علي 
ُخـــّم" وإنــمــا في  يكن فــي مكة وال فــي "غــديــر 
على  الله  رســول  جــواب  يكن  ولــم  "المدينة"، 
الكاذبة  اإلضافة  في  جاء  الذي  "بريدة" كذاك 
نّصه:  بما  المصادر  ذكــرت  حيث  الــمــذكــورة؛ 
)فذهب  ُبريدة  إلی  المدينة ، وتشّرف  بحضوره  
عند الرسول  االكرم ، وطفق  يعّد ما شاهده  من  
الجارية   طالب  كاصطفاء  أبي   بن   علی  أعمال  
من  سهم  الخمس  وغير ذلك ، وقرأ عليه  كتاب  
خالد مؤّيداً ما فيه ، وقال : إن  رّخصت  يا رسول  
الله  للناس  مثل  هذا، ذهب  فيئهم ، َفَقاَل َرُسوُل 
أَبي   بَن  إنَّ علی  ِنَفاقاً!  أَْحَدثَْت  ُبَرْيَدُة!  َيا  الَلِه: 
طَالٍِب َيِحلُّ لَُه ِمَن الَفي ء َما َيِحلُّ لِي ؛ إنَّ علی 
َوَخْيُر  َولَِقوِمَك!  لََك  اِس  النَّ َخْيُر  طَالٍِب  أَِبي   ْبَن 
ُبــَرْيــَدُة!  َيا  ــِتــي ...!  أُمَّ لَِكافَِّة  َبْعِدي   أُْخِلُف  َمــْن 
َقاَل  الــَلــُه..!  َفُيْبُغُضَك  اً  َعِليَّ ُتْبِغَض  أَْن  ِاْحـــَذْر 
ْت لِي  َفُسْخُت  ْيُت أَنَّ االَْرَض اْنَشقَّ ُبَرْيَدُة: َفَتمنَّ
ِفيَها، َوُقْلُت: أَُعوُذ ِبالَلِه ِمْن َسَخِط الَلِه َوَسَخِط 
أُْبِغَض  َفَلْن  لِي   اْسَتْغِفْر  الَلِه!  َرُســوَل  َيا  َرُسولِِه، 
لَُه  َفاْسَتْغَفَر  َخْيراً.  إالَّ  ِفيِه  أَُقوَل  َوالَ  أََبــَداً،  اً  َعِليَّ
الَلِه  َخْلِق  أََحبَّ  عليٌّ  َفَصاَر  ُبَرْيَدُة:  َقاَل  ِبي ُّ.  النَّ

َبْعَد َرُسولِِه إلّي(.

· قالوا: حسًنا.. لكّننا لم نسمع أّن أحًدا من 
طالب،  أبي  بن  علي  بأّن  أقّر  قد  السّنة  علماء 
له  وآله( وخليفًة  الله عليه  النبي )صلى  وصّي 

من بعده..!! 
ال  مـــن  عــلــى  ــًة  ــّجـ ُحـ يـــعـــرُف  مـــن  وقلنا:   ¿
علماء  من  به  وُيقّر  بذلك  يقول  ومن  يعرف.. 
للتطويل،  ًبا  وَتجنُّ لكن..  ُكُثر،  األجــالء  السنة 
بثقتكم  نعلُم  واحــًدا  ا  يمنيًّ عالًما  فسنمنحكم 
علي  بن  محمد  القاضي  وهو  مصداقّيته،  في 
"العقد  بـ  الموسومة  فاقرأوا رسالته  الشوكاني، 
المؤمنين"  أمــيــر  وصــايــة  إثــبــات  فــي  الثمين 
لها  ُنسًخا  ويوجد  القاهرة 1348هـ  في  }طُبعت 
رسالته  بداية  في  قال  وقد  يده،  بخّط  مصورًة 
الرسالة  هذه  في  أذكــر  لم  نّصه:  ما  المذكورة 
عليهم  البيت  أهل  كتب  في  التي  األحاديث 
السالم وال التي في كتب الشيعة بل اقتصرت 
الحجة  إلقــامــة  المحدثين  كتب  فــي  مــا  على 
على الخصم بما هو صحيٌح عنده{ فاقرأوا تلك 
الرسالة -والتي هي ُمتاحٌة كذلك على النت- ثم 
تحّلوا بالصبر قلياًل قبل أن يفقَد البعُض منكم 
عقلُه بعد قراءتها؛ ألننا نعلُم كم يعشُق البعض 
في  كالشمِس  كان  ولو  الحّق  ويبغُض  الهوى، 
نكوَن  أال  تعالى  الله  من  نسأل  النهار..  رابعِة 

وإياكم من أولئك.

عبدالحميد يحيى



الثورية مشاركاتكم واقرتاحاتكم على  التوعية  تستقبل 

الربيد اإللكرتوني:

abjad2011@gmail.com 

هذا  الغدير  مناسبة  على  اإلصالح  حزب  اعتداءات 
العام 1433هـ ولمن شارك فيها كشفت وبجالء صورته 
يغطيها  أن  الماضية  الفترة  خالل  سعى  التي  الحقيقة 
له  عالقة  وال  سياسي  حــزب  أنــه  لنفسه  تقديمه  عبر 
بنصب  وال  الطرقات  بقطع  وال  المسلحة  باألنشطة 
أو  ــرأي  ال في  يخالفه  من  على  باالعتداء  وال  الكمائن 

الفكر. 
والكراهية  الحقد  مشاعر  إخفاء  يستطع  لم  ــه  وألن

للمناسبة
حقيقته  عــن  الــلــثــام  أمـــاط  فقد  يقيمها  مــن  ولــكــل 
على  النار  وأطلق  السالح  وحمل  الطرقات  قطع  حيث 
المواطنين وقتل الناس ونصب الكمائن وزرع العبوات 
العاصمة  مداخل  في  المسلحة  النقاط  ونشر  الناسفة 
ــرى وتــحــرك بــكــل أجندته  وبــقــيــة الــمــحــافــظــات األخــ
العسكرية والقبلية حتى عناصره الذين يمثلون الحزب 
ــح حــمــلــوا الــســالح واقــتــحــمــوا ســاحــات  وبــشــكــل واضـ

االحتفال... 
والقتل  االعتداءات  رغم كل  المناسبة  لله  والحمد 
والكمائن وحرق السيارات وقطع الطرقات فقد أقيمت 
التسامح  قيم  المواطنون  فيها  ومثل  صــورة  بأفضل 
والعدالة فكانت المناسبة سلمية بحته فلم يتم إطالق 
رصاصة واحدة واكتفى الناس باأللعاب النارية وشارك 
الشعبية والوطنية  باألهازيج  المناسبة  المواطنون في 

ويــزور  الــمــدعــون  يــقــول  كما  المناسبة  يتخلل  ولــم 
أزواج  من  وال  الصحابة  من  ألحــد  سب  أي  الكاذبون 
رسول الله صلوات الله وعلى آله وبحمد الله انكشف 
المناسبة  كــانــت  فقد  وبطالنهم  وكذبهم  خداعهم 
الناس  وفرح  العليا  اإلسالمية  المسئولية  روح  تحمل 
بفضل الله وبنعمته وبواليته ووالية رسوله والمؤمنين. 
ويكفي في هذه المناسبة أن حزب اإلصالح وفي يوم 
واحد ـ يوم واحد فقط ـ كشف اللثام عن وجهه واتضح 
انه ال يطيق أن يرى في الساحة اليمنية أي مشهد أخر 
ال يطبل له وال يعتبر مشاريعه الدينية والسياسية دينا 

يتعبد الله به. 
في  عنا  يقوله  مــا  أن كــل  الــحــزب  هــذا  كما كشف 
االيام الماضية أننا نلغي األخرين في مناطقنا ونفرض 
الناس  ونمنع  الصالة  في  حتى  الناس  على  تعهدات 
الصحابة  نسب  الــغــديــر  عيد  فــي  وأنــنــا  الــصــالة  مــن 
ونشتم أمهات المؤمنين اتضح بطالن هذه االدعاءات 
الناس كما  على  للتضليل  دعايات  فقط  وأنها  وكذبها 
أتضح انهم هم من ال يقبلون باآلخر ومستعدون لقتله 
وإباحة عرضه وإهراق دمه في سبيل مخالفته لهم فكرا 

وسياسة. 
نتمنى فقط من بعض المنظمات التي كانت تصدق 
استوعبت  قد  تكون  أن  الحزب  هذا  ــاءات  ادع بعض 
الواقع وما قام به هذا الحزب من انتهاك وقتل للناس 
وقطع الطريق ونصب الكمائن وزرع األلغام والتحريض 
نتركه   ،،، الواضح  الواقع  هذا  كل  ونترك  الناس  على 
اليمني  وللشعب  ومدنيه  حقوقية  منظمات  للجميع 
ولكل منصف أن يدين هذا التصرف ونتمنى أن يتخلى 
الجميع عن األحكام المسبقة فإن اختلف البعض معنا 
في هذه المناسبة نرجوا أال يكون هذا االختالف أيضا 

قبوال بتصرفات هذا الحزب وقتله وعدوانه... 
وكل عام والجميع بخير... 

فيه  ينتظر  الثائر  اليمني  الشعب  كــان  الــذي  الوقت  في 
اللحظة الحاسمة التي يتوج بها ثورته، لحظة سقوط الحاكم 
الجائر الذي تسلط عليهم ثالثة عقود كانت أسوأ مرحلة في 
اليمن على اإلطالق فإذا بذلك الشعب المغلوب على  تاريخ 
أمره يفاجأ بقيادة حزب اإلصالح الذين خدعوهم وتلبسوا كذبا 
الحاكم  ذلك  وبين  بينهم  حاجزا  يقفون  معهم  الثورة  بثياب 
الذي طالما شربوا من كأسه المر والعلقم و يمنحونه الحصانة 
بل  والقانون  الشرع  حسب  العادلة  المحاكمة  ضد  المطلقة 
وتعهدوا بحمايته وعدم التعرض له وألسرته وممتلكاته وبكل 
وقاحة ونكث للعهود الثورية التي أقسموا عليها في ساحات 
معه  وكونوا  سياسية  شراكة  في  معه  دخلوا  والتغيير  الثورة 

منظومة فساد جديدة وأطلقوا يده المكبلة من جديد. 
و مع مرور األيام أبى الزمن إال أن يكشف للشعب اليمني 
شيئا من النوايا السيئة التي بيتها نافذو حزب اإلصالح من 
مسمارا  منه  جعلوا  حيث  الحصانة،  لقانون  إقــرارهــم  وراء 
عليها  يعلقون  وشماعة  لعثمان  آخر  قميصا  و  لجحا  جديدا 
ألعداء  وعمالتهم  جرائمهم  حتى  بل  فحسب  فسادهم  ليس 
اليمن، فها هو الخراب والدمار والفساد يغزو اليمن من جديد 
وبصورة أبشع بكثير عما كانت عليه من قبل ويتم تجييرها 

في نهاية المطاف لحساب الرئيس المخلوع. 
اليمن  وأدخلت  تدخالتها  في  كثيرا  أمريكا  تمادت  فقد 
طائراتها  و  اليمن  يحكم  فسفيرها  المباشرة،  وصايتها  تحت 
تجوب اجواء اليمن وتنتهك سيادته وتقتل من تشاء من أبنائه 
بالخطأ والشبهة والعمد وجيشها ومعداتها وأسلحتها تتقاطر 
عسكرية  قاعدة  اليمن  وأصبحت  فاضح  بشكل  اليمن  إلــى 
ألمريكا وكل ذلك لم يكن موجودا بهذه الصورة السيئة إال أن 
حزب اإلصالح بقيادته وأبواقه ووسائله اإلعالمية وبكل جرأة 
بنسبة  مسؤليتهم  عن  والتنصل  الشعب  استغفال  يحاولون 
من  ــوه  ورث ورث  باعتبارها  المخلوع  الرئيس  إلــى  كله  ذلــك 
المكشوف  تواطئهم  الشعب غافل عن  نظامه وسلطته وكأن 
التي  الشريرة  أرواحــهــم  تعري  التي  المعلنة  وتصريحاتهم 
باعت اليمن بسعر بخس من أمريكا وأصبحوا أذرعا لها في 
والمذهبية  الطائفية  والفتن  الصراعات  يغذون  البالد  داخل 
ينشرون  و  القبلية  الــنــزاعــات  إلشــعــال  المرتزقة  ويجندون 

وفي  الشمال  في  والمفخخات  والتفجيرات  والرعب  الموت 
الجنوب بإسم القاعدة والشريعة، ومع أن كل شيء في اليمن 
التي  شماعتهم  إلــى  جديد  من  يعودون  أنهم  إال  يفضحهم 
بأنهم  الشعب  إقناع  ويحاولون  أجلها  من  القيم  بكل  ضحوا 
أهل الطهر والعفاف وأن علي عفاش هو وحده ناشر الفساد 

والذي يضرم في اليمن النار من دونهم. 
المشبوهة  والصفقات  واإلداري  المالي  الفساد  عن  ناهيك 
و  فيها وزراء  تورط  التي  العامة  والخزينة  الشعب  أموال  من 
قياديون من حزب اإلصالح وهم يرتدون أقنعة بصورة الرئيس 
حزب  لقيادات  فوصولها  تكشفت  فضيحة  وآخر  المخلوع، 
اإلصالح هي الحملة الهستيرية التي حاولوا بها إعاقة الشعب 
اليمني عن إحياء مناسبة عيد الغدير واألساليب الال أخالقية 
حد  بلغت  والتي  المواطنين  مواكب  ضد  إستخدموها  التي 
واالغتياالت  الكمائن  وتنفيذ  القرى  ومحاصرة  الطريق  قطع 
فضيحتهم  للناس  تأكد  وبعدما  والمتفجرات  األلغام  وزرع 
لم يجدوا ما يبرروا بهم تلك الفضيحة إال قميص علي صالح 
وإنقاذ  لمواجهته  إال  األعمال  بتلك  قاموا  ما  بأنهم  مدعين 
الحوثيين من مكائده لكي ال يستغلهم حسب زعمهم أو يعود 

للتسلط مجددا من خاللهم. 
التي  اإلصــالح  حــزب  قــيــادات  جرائم  من  وأكثر  ذلــك  كل 
يعلقونها على شماعة الرئيس المخلوع وليت شعري لو كانوا 
الرئيس  من شرور  اليمن  تخليص  على  في حرصهم  صادقين 
السابق علي عبدالله صالح فلماذا إذن أنقذوه من بين أيادي 
الثائرين ولماذا تآمروا ضدنا وحصنوه كي ال تناله أيدينا و لو 
وهم  عليهم  نطلق  فماذا  مجرما  اعتباره  في  صادقين  كانوا 
الذين أعادوه بعد سقوطه وفي نظام الحكم أعانوه وشاركوه?

إنها قمة الوقاحة والكذب تلك الممارسات التي أبى الله بها 
إال أن يفضح تلك الزمرة النافذة في حزب اإلصالح و يكشف 
لشعب اليمن حقيقتهم ومدى فسادهم وإفسادهم وحتما لن 
يدوم في اليمن تسلطهم ألن الشعب قد عرفهم وأدرك مدى 

خطرهم وسيأتي اليوم الذي فيه ينتصف لنفسه منهم.. 

وقفة وفاء في الذكرى السنوية الثانية لرحيله

أخيرا .. حزب اإلصالح يكشف عن صورته الحقيقة

خلية البسكويت وحوار مراكز القوى النافذة! االنفالت األمني في تعز قرار سياسي! 

حقيقة النوايا اإلصالحية من وراء قانون الحصانة 

محمد عبدالسالم*

أبو علي العزي

محمد المقالح

وتقف  متعمد  ومحافظتها  تعز  مدينة  في  االمني  االنفالت 
خلفه كل القوى النافذة في صنعاء. 

هدف االنفالت االمني والفوضى الميليشوية ليس فقط افشال 
قيادة المحافظة الغير مرغوب بها من قبل بعض مراكز القوى 
"العسكرية والقبلية واالصولية" في حكومة الوفاق وخارجها بل 
ومن اجل عسكرة المدينة وتدمير طابعها المدني وتطبيع حياة 
المليشيات والبلطجة واالقتتال  المدينة والمحافظة مع  أبناء 
اليومي بين أهلها وتعميق جراحهم وثاراتهم من ناحية أو بينهم 

وبين أجهزة الدولة االمنية والعسكرية من ناحية اخرى
وتحويل  المحاصصة  سياسة  فــرض  الــقــوى  هــذه  مــحــاولــة 
معظم  وفي  العاصمة  في  هي  كما  تعز  في  الدولة  مؤسسات 
المعروفة  القوى  بعض  بيد  غنيمة  الــى  االخــرى  المحافظات 
شيء  كــل  على  لالستيالء  وبسعيها  السلطة  على  بشرهها 
اهمية عن  يقل  وال  اخر  ايضا سبب  هو  بكل شيء  واالستفراد 
سابقيه في هذا االنفالت االمني المتعمد والذي ترافقه حملة 
وحشية ضد قيادة المحافظة بتهمة عدم عمل شيء لالنفالت 

االمني نفسه! 
ومن  سكانها  وبين  تعز  شــوارع  في  اليوم  االمن  يقلقون  من 
للقتل  اخــرى  لعصابات  أوغطاء  عصابات  الــى  بعضهم  تحول 
والنهب هم انفسهم من نزلوا من صنعاء او قدموا من كهوف 
ولكنهم  تعز  في  السلمية  الشعبية  الثورة  لحماية  افغانستان 
تعز  مدنية  اليوم  ويــدمــرون  سلميتها  دمــروا  بل  يحموها  لم 

وسالمها. 
حماة الثورة اليوم لن يقبلوا بغير السيطرة على قيادة الدولة 

في تعز او قيادة الجيش في محيطها على أقل تقدير 
طوال  مارسوه  الذي  التحريض  يستثمرون  هم  وها 
السنوات الماضية ضد معسكرات الجيش والقوات 
اجل  مــن  قيادتها-  ضــد  -ولــيــس  واالمـــن  المسلحة 
بألوية خاصة  وابداله  الجيش نفسه  الضغط الخراج 
وهناك  هنا  لهم  التابعين  الحرب  امراء  مقاتلي  من 

وباسم انشاء لواء جديد باسم لواء الثورة. 
الشرفاء  تعز  ابناء  وعلى  المحافظة  قيادة  على 
دعما  ينتظروا  ال  ان  السياسية  توجهاتهم  بمختلف 
امام  الحكومة  رئيس  من  او  الجمهورية  رئيس  من 
واخرى  فترة  بين  تجتاح  التي  المسلحين  جحافل 

شوارع المدينة وتقلق امنها وتعيث فيها فسادا فكالهما )اي 
جانب  والــى  مع  متواطئان  او  عاجزان  امــا  والرئيس(  الرئيس 
القوى النافذة ومن يستهدفون مدنية تعز واستقرارها والسالم 

االهلي بين ابنائها. 
ال اعرف شخصيا محافظ تعز االخ شوقي احمد هائل وليس 
هذا ضروريا ولكن ما لم يحزم المحافظ امره في اتجاه االنحياز 
وسلطة  الدولة  وتعز  المدينة  تعز  جانب  الى  والكلي  النهائي 
اوال  القاتلة  والسلبية  التردد  عن  بعيدا  والمواطنة  القانون 
الفساد  العاديين وضد  الناس  ايضا مع تعز  وما لم يحزم امره 

والمفسدين والنافذين
الوضع خطير  ثانيا فان  التنمية والتغيير والثورة  تعز   ....
هو  بل  الضحايا  اول  شخصيا  هو  وسيكون  اخطر..  والقادم 

كذلك االن. 

تمر علينا هذه األيام الذكرى الثانية لوفاة اجملاهد المصلح فقيه القرآن 
العالم الكبري، والبدر المنري، أبي الحسين بدر الدين بن أمري الدين  السيد 
بن الحسين الحوثي رضوان اهلل عليه، الذي كان نرباسا يستضاء به، فطالما 
ال  المستضعفين، وكان  ونصرة  الحق  سبيل  في  وبذل روحة  ونصح،  جاهد 
العلماء والمتعلمين، وقد  العديد من  لومة الئم، كما خلف  يخاف في اهلل 
جرت محاوالت عدة الغتيال هذا العالم اجملاهد، وتمت مضايقته وهو وأنصاره 
الجور  أنواع  شتى  وقاسى  المعاناة،  أشد  ذلك  سبيل  في  وتحمل  ومريديه، 
والمفسدين،  المنافقين  من  وأذنابها  الظالمة،  السلطات  قبل  من  والظلم 
واستمرت تلك المعاناة لسنوات عدة، وبلغت ذروتها خالل الحروب المتتالية 
بقي  التاريخ  ذلك  محافظة صعدة، ومنذ  في  الظالمة  السلطة  أشعلتها  اليت 
ما  مع  وجبل  سهل  كل  في  ومتشردا  متخفيا  مطاردا  عليه(  اهلل  )رضوان 
يعانيه من مرضه المزمن وغريه من األمراض إضافة إىل متاعب الشيخوخة 
حيث تجاوز الخامسة والثمانين من عمره، ظل كذلك حتى التحق بالرفيق 
األعلى يوم الخميس 19 ذي الحجة 1431هـ مخلفا وراءه تراثا فكريا زاخرا 
العالم  بالخري والعطاء، وتجربة حركية جهادية فريدة، عكست شخصية 
السري في طريق  القرآن، وصرب على  الذي مضى على هدى  المستنري  الرباني 

ذات الشوكة، ال تأخذه في اهلل لومة الئم، غري آبه بمتع الحياة وزخرفها. 
--------- من كلماته الخالدة ---------

- ال طاعة للذين يظلمون الناس، ويبغون في األرض بغري الحق، بل الواجب 
معاونة من قام لنصرة الدين، ودفع الظلم والعدوان، ألنه من الجهاد في اهلل، 
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- إذا لم ننصر دين اهلل لم تقبل منا الطاعات، ال صالة وال صيام وال حج 
وال زكاة وال شيء، إذا لم نقم بالدين كله بصدق. 

من يريد ان يعرف كيف يقتل اليمنيون 
ومن هي الجهة التي تقف وراي االغتياالت 
عشرات  االن  حتى  طالت  التي  السياسية 
أن  عليه  العسكرية  والــقــيــادات  الضباط 
يتعرف على الجهة التي استوردت شحنة 
وطنية  عناصر  كشفها  التي  "البسكويت" 
من رجال األمن في ميناء عدن وتبين أنها 
جانب  الى  أو  البسكويت  من  بدال  تحوي 
انها  قيل  مسدس  3الف  اكثر  البسكويت 
باسم  تركيا  من  وقادمة  للصوت"  "كاتمة 

أحد التجار الوهميين. 
الجميع  القاتلة  البسكويت  شحنة  وضعت  لقد 
العديد  إليها  نبه  أن  سبق  جدا  خطيرة  حقيقة  أمام 
ان بعض جهات سياسية  البلد وهي  من عقالء هذا 
تعمل  من  هي  الوفاق  حكومة  في  وأمنية  وعسكرية 
وهي  البالد  في  االمني  الوضع  انهيار  على  نهار  ليل 
من تعرض حياة اليمنيين للخطر والتصفية كل يوم. 
سلطة  رمــوز  مــن  عديد  على  ظهر  الــذي  ــاك  االربـ
األجهزة  قــيــادات  معظم  تصريحات  وعلى  الــوفــاق 
الــمــوت  بــعــد كــشــف شحنة  الــعــســكــريــة واألمــنــيــة 
يكشف مدى تورط كثير من هوالء بالجريمة أو مدى 
لها  تتبع  التي  األطــراف  من  ودهشتهم  استغرابهم 

الشحنة ولم يكونوا يتوقعون ضلوعها من قبل بمثل 
هذه االعمال. 

نطالب رئيس الجمهورية بكشف "خلية البسكويت 
وعناصرها  مشغليها  وبتقديم  لــلــصــوت"  الكاتمة 
كما  فــورا،  المحاكمة  الــى  تدعمها  التي  والجهات 
نطالب الرئيس بتقديم احتجاج رسمي الى الحكومة 
ومفهوم  مقبول  تفسير  بتقديم  ومطالبتها  التركية 
التركية  الحكومة  وعالقة  وغرضها  الشحنة  لطبيعة 

بها قبل تقديم اعتذار رسمي بالجريمة. 
والحكومة  الرئيس  قبل  من  مماطلة  أو  تقصير  أي 
البسكويت  شحنة  حول  الرسمية  االمنية  واالجهزة 
جدا  خطير  الوضع  وان  علم  على  أنهم  يعني  القاتلة 
وأن جرائم قتل وتصفيات سياسية ستتواصل وبوتيرة 

"اسرع واكثر " من قبل. 

* تغريدة *

"لــو كانت  المقيل  في  أصدقائي  أحــد  قــال 
شحنة البسكويت القاتلة تتبع الحوثي كان 
ان قد حرقت التلفونات حقنا من كثرة ضغط 
حول  المتوالية  مــوبــايــل  الــصــحــوة  رســائــل 

المؤامرة...... هههههههههههههههههه

الناطق الرسمي للمكتب 
اإلعالمي للسيد/ عبدالملك 

بدرالدين الحوثي

هاشم شرف الدين

السعودي  الطريان  ارتكب  حين  باألمس: 

واألمريكي جرائم شنيعة ضد أهل صعدة ابتهج 

كان  حينذاك  اليمن،  في  األشخاص  من  كثري 

الرئيس  ومعه  المبتهجين  أكثر  محسن"  "علي 

اآلن،  بدأت  عادها  الحرب  إن  قال:  الذي  السابق 

السلطة  وعلماء  الزنداني  كان  ذلك  وخالل 

يدبجون بيانات الفتاوى المربرة لقتال الحوثيين..

اليوم : يتغافل األشخاص أنفسهم عن الجرائم 

األمريكية  الحربية  الطائرات  ترتكبها  اليت 

على اليمنيين، ويبارك اإلصالح جرائم أمريكا

عمالة  توجد  ال  تصوري  في  هذه..  الجديدة 

من  الوضيع  المنحدر  المستوى  هذا  إىل  سقطت 

الشعب  صورة  شوهوا  إليه،  وصلوا  كما  الرتدي 

اليمين المسلم األبي الشريف المقاوم..

 يتم تدريسه في 
ً
صار هذا السقوط الرخيص مثال

علوم السياسة عن السلطة العميلة اليت تقبل بأن 

يأتي طرف خارجي ليقتل أبنائها وهي تصفق..

الشعب يريد أن يستعيد وطنه وكرامته وسيادته..

الشعب يريد ان يرحل العمالء...


