
 جرحى الثورة يواصلون إضرابا مفتوحا امام رئاسة الوزراء 

اتهموا وزير المالية بالتالعب في قضيتهم وشكوا غياب منظمات المجتمع المدني 

مسيرة حاشدة ألبناء حرف سفيان للمطالبة بإعادة إعمار المنطقة جنود الفرقة المنحلة يعتدون على عدد من المحامين أمام منزل هادي 

الجيش يواصل الحرب في البيضاء  شباب اليمن يتساقطون تحت رصاص آل سعود 
عملياته طالت محافظة ذمار  في ظل صمت مطبق لحكومة الوفاق 

قضية جرحى الثورة بين انتهازية "الوجيه" وصمت "الحكومة"

الجرحى: إذا لم يكن الوفاء لشهداء وجرحى الثورة الذين قدموا دماءهم في سبيل الوطن فلمن يكون؟!

االثنيــن  المنحلــة  للفرقــة  تابعــة  عناصــر  اعتــدت 
الماضــي علــى عــدد مــن المحامييــن والحقوقييــن 
امــام منــزل الرئيــس هــادي اثنــاء تنظيمهــم لمســيرة 
ســلمية نســقت لهــا الهيئــة القانونيــة للدفــاع عــن 
الســيادة الوطنيــة طالــب المحامــون خاللهــا مجلــس 
االمــن لتحديــد موقفــه مــن التدخــالت االمريكيــة 
رئيــس  وكان   " منهــا  االمريكــي  القصــف  تحديــد 

قــال  االمــن  مجلــس 
مؤتمــر صحفــي  فــي 
الرئاســة  بــدار  عقــد 
ان ال شــأن للمجلــس 
االمــر  وهــو   " بذلــك 
اعتبــره  الــذي 
تعريــة  مراقبــون 
الغربيــة  للمزاعــم 
حــول احتــرام ســيادة 
ومواطنيهــا  الــدول 
وضــع  انــه  ناهيــك 
فــي  االمــن  مجلــس 
مــأزق انســاني وكان 
طالبــوا  المحتجــون 
هــادي  الرئيــس 

للوطــن  السياســي  القــرار  اســتقالل  علــى  العمــل 
المســتمرة. االمريكيــة  لالنتهــاكات  حــدا  ووضــع 
السياســي ألنصــار  المكتــب  ادان  الســياق  نفــس  وفــي 
المحاميــن  المنحلــة علــى  الفرقــة  اعتــداء جنــود  اللــه 
االجرامــي  العمــل   " بـــ  االعتــداء  ووصــف  والحقوقييــن 
الجبــان والمشــين " ودعــا كافــة القــوى السياســية الــى 

إدانــة هــذا االعتــداء الــذي أدى 

في  الحوثي  الدين  بدر  الملك  عبد  السيد  قال 
أمام  النبوي  المولد  بمناسبة  ألقاها،  التي  كلمته 

في  المحتشدين  المواطنين  من  اآلالف  مئات 
صعدة ،وصنعاء " لقد تجلى للجميع فشل الحكومة 

الذريع على مدى عام مر"، متسائال: ماذا حققته 
هذه الحكومة للشعب؟ ومشيرا إلى ارتفاع األسعار 

األمريكية  والتدخالت  االغتياالت  وتيرة  وتصاعد 
في ظل هذه الحكومة 

دعا إلى حكومة إنقاذ وطني .. وشدد على تنفيذ النقاط العشرين واالعتذار للجنوب وصعدة

السيد عبدالملك الحوثي: الحكومة ال تحترم قدسية المناسبة وال تحترم الشعب
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الشاب  قتل  على  السعودي  الحدود  حرس  أقدم 
عدنان عبدالله علي مسعود العكري، األحد الماضي، 

أثناء تواجده قرب الحدود اليمنية السعودية.
إن  العكري،  أقرباء  أحد  عن  يمنية  صحف  ونقلت 
الحدود  حرس  برصاص  األحد  ُقتل  عدنان  قريبه 
بحق  التنكيل  أنواع  أبشع  يمارس  الذي  السعودي، 

اليمنية  األراضي  على  يتواجدون  الذين  اليمنيين 
المحاذية للحدود مع السعودية.

الشريط  في  تم  عمه  ابن  مقتل  أن  العكري  وذكر 
الحدودي المحاذي لمنطقة الخشل التابعة إلمارة 
جازان السعودية، والمجاورة لمديرية شدا اليمنية، 

منوهاً إلى أن ابن عمه

على  هجوماً  اليمني  الجو  سالح  شن 
شرق  عنس  ميفعة  مديرية  في  قريتين 
مدينة ذمار صباح يوم الثالثاء ولم تذكر 
في  مدنيين  ضحايا  أي  سقوط  المصادر 
القصف، يشار الى ان الجيش يشن حملة 
مالحقة لعناصر ما يسمى تنظيم القاعدة 

،بمساندة  رداع  مناطق  من  عدد  في 
سالح الجو االمريكي ، وتدور منذ صباح 
االثنين الماضي معارك عنيفة بين قوات 
 " القاعدة   " يسمى  ما  وعناصر  الجيش 
استخدمت فيها الطائرات والدبابات في

معتصمين  الثورة  جرحى  يزال  ما 
كتابة  "حتى  الطعام  عن  ومضربين 
الثورة  في  القيادي  بقيادة   " هذا 
حاشد  سيف  احمد  البرلماني 
بسفر  قضى  حكم  بتنفيذ  مطالبين 
وكوبا  المانيا  الى  الثورة  جرحى 

لمعالجتهم على نفقة الدولة.
وفي نفس السياق نظم عشرات الجرحى 

من  مسيرة  االربعاء  صباح  والشباب 
مجلس  ساحة  الى  التغيير  ساحة 
السلبي  بالموقف  منددين  الوزراء 
تضامنهم  عن  معربين  الجرحى  تجاه 
في  المقصرين  بمحاسبة  ومطالبين 
الحكومة وعبروا عن تقديرهم للموقف 
اعلن  الذي  حاشد  للنائب  المبدئي 
تحقيق  حتى  الطعام  عن  االضراب 

وتنفيذ حكم القضاء وأكد المعتصمون 
حتى  اعتصامهم  في  مستمرون  أنهم 

يتم االستجابة لمطالبهم.
الجرحى  مع  المتضامنين  أحد  وقال 
اوفياء  نكن  لم  اذا  المعتصمين 
الذين قدموا  الثورة  لشهداء وجرحى 

دماءهم في سبيل الوطن.. 

مظاهرة  الماضي  الثالثاء  يوم  خرجت 
حاشدة في منطقة حرف سفيان محافظة 
بالوفاق  يسمى  ما  مطالبة حكومة  عمران 
حروبه  في  النظام  دمره  ما  إعمار  بإعادة 
وحرف  صعدة  محافظة  على  الظالمة 

سفيان وغيرها من المناطق الشمالية.

مشروعية  على  أكدوا  المتظاهرون 
التي  ممتلكاتهم  استعادة  في  مطالبهم 
ما  فالثورة  والعدوان  الحرب  آلة  دمرتها 
ما  الحقوق وإصالح  إال الستعادة  خرجت 

أفسده النظام ببطشه وفساده.
من  تعد  سفيان  حرف  أن  بالذكر  الجدير 

الحروب  جراء  المتضررة  المناطق  أكثر 
التحتية  البنية  انعدام  تعاني  أنها  كما 
اإلنسان  لحياة  األساسية  والمقومات 
تهميش  سياسة  ظل  في  واستقراره 
ممنهجة من قبل حكومة المبادرة كغيرها 

من المناطق الشمالية.
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ــة ــا الثوري 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. 

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

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

  ذكرى المولد النبوي وطن يقف لرسالة خالدة وشعب يعود الى إرثه وهويته
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التغيير  إن  المراهنين على  لست من 
وليلة  يوم  في  يتم  أن  يمكن  اليمن  في 
وال حتى في شهر أو شهرين وربما ليس 
قرن  ثلث  فتركة  سنتين،  أو  سنة  فــي 
وتفكيك  والنهب  والسلب  الفساد  من 
الوطنية  اللحمة  وتــمــزيــق  المجتمع 
والعبث بالموارد وتدمير القيم وإفساد 
إزالتها بسهولة حتى  يمكن  الضمائر، ال 
تنفيذها  في  ساهموا  الذين  لو كان كل 
قد ذهبوا إلى غير رجعة، فما بالنا وجزء 
بنصف  ممسكا  ــزال  يـ مــا  منهم  كبير 
الــحــكــومــة ومــعــظــم مــكــونــات الــجــهــاز 
التنفيذي والقضائي والمؤسسة األمنية 
هذا  أقــول  البرلمان،  نصف  من  وأكثر 
المحسوبين  أن كل  يعني ذلك  أن  دون 
على  كلهم  السياسي  الطرف  هذا  على 
ــاج  ــت مــســتــوى واحــــد مـــن صــنــاعــة وإن

معضالت اليمن المشار إليها أعاله.
إن هذا ال يعفينا من القول بأن الكثير 
من اآلمال والتطلعات التي كانت معلقة 
على الثورة الشبابية السلمية قد بدأت 
بطء  بسبب  الخيبة،  يشبه  بما  تصاب 
اإلعاقة  عناصر  وتنامي  التغيير  عجلة 
تحقيق  باتجاه  الحركة  وتــيــرة  وضعف 

أهداف الثورة. 
من  ــكــثــيــر  ال أن  ــيــمــنــيــون  ال ــدرك  ــ يـ
وإمكانيات  زمنا  تتطلب  الثورة  أهداف 
تفكيك  يمكن  حتى  خالقة  ومــبــادرات 
البنى التي ظلت تمثل المعيق الرئيسي 

أكثر  المنشود، وحتى  التغيير  إلحداث 
اليمنيين تفاؤال يدركون حجم المصاعب 
التي تعترض طريق الوصول إلى أهداف 
تلك  هو  تبريره  يمكن  ال  ما  لكن  الثورة، 
عملية  عليها  تسير  التي  السلحفائية 
اإلجراءات  واتخاذ  الثقة  عوامل  توطين 
العملية المباشرة التي من شأنها تهيئة 
االنــتــقــال  عملية  الســتــكــمــال  األرضــيــة 
وإجراء خطوات عملية تشعر الناس بأن 
. جديد   . الثورة،  به  أتت  هناك جديد 
ينعكس على حياة الناس ويلمسونه في 
اليومية،  معيشتهم  لروتين  ممارستهم 
يطرحه  الــذي  المشروع  السؤال  ويظل 
اليمني  للشأن  المتابعين  مــن  الكثير 
األهــداف  مــن  تحقق  مــاذا  وهــو:  قائما 
التي من أجلها أزهقت األرواح وأريقت 
الـــدمـــاء وتــعــذب الــمــعــتــقــلــون وعــانــى 
أخرى  وبصيغة  والمصابون؟  الجرحى 
هل أن ما تحقق حتى اللحظة يستجيب 
لدى  ــات  ــرهــان وال والتطلعات  لــآمــال 
العاديين،  والمواطنين  والثوار  الشباب 
الزمن  مــع  يتناسب  تحقق  مــا  هــل  بــل 
الثورة منذ ما  الذي مضى على انطالق 

يقارب السنتين؟ 
عــن مشاريع  نــتــحــدث  ال  هــنــا  نــحــن 
النهوض  وتحقيق  الــشــامــلــة  التنمية 
االقتصادي واالجتماعي، وال عن تحسين 
معيشة الناس وال عن تقديم الخدمات 
الضرورية، وال حتى عن استتباب األمن 
اليمني، وهي  التاريخ  مر  المفقود على 
كلها أساسيات قامت الثورة من أجلها، 
لكننا نتحدث عن بديهيات كان يمكن 
النتقال  األول  اليوم  منذ  فيها  الشروع 
وتشكيل  الجديد  الرئيس  إلــى  السلطة 
على  ذلك  ومن  الوطني  الوفاق  حكومة 

إلــغــاء االزدواجــيــة بين  الــمــثــال:  سبيل 
األجـــهـــزة األمــنــيــة والــعــســكــريــة وتــولــي 
مبررات  ــزال  ت حتى  مهماته  جهاز  كل 
االنفالت واالضطرابات األمنية؛ التوجيه 
العسكريين  المبعدين  بعودة  الحاسم 
1994م  حــرب  ضحايا  مــن  والمدنيين 
عقد  من  أكثر  خسائر  عن  وتعويضهم 
ونصف من الحرمان والظلم والتعسف؛ 
والمنشآت  الممتلكات  بإعادة  التوجيه 
تلك  وخصوصا  الجنوب،  في  المنهوبة 
معروفون  قياديون  عليها  استولى  التي 
االنضمام  أعلنوا  ممن  وبعضهم  باألسم 
أن  المنطقي  مــن غير  ألنــه  الــثــورة  إلــى 
الثورية من  يكون هناك من يجمع بين 
ناحية  من  واالغتصاب  والنهب  ناحية 
استعراضها  يمكن  وأمثلة كثيرة  أخرى؛ 
الذي  الفساد  مكافحة  بحملة  كالبدء 
النظام  برموز  يحتمون  أساطينه  كــان 
الذمم  شـــراء  سياسة  إيــقــاف  الــســابــق؛ 
القانونية  غير  المخصصات  خــالل  من 
اآلالف  وعشرات  الوهمية  للمؤسسات 
يستولي  التي  الوهمية  الــوظــائــف  مــن 
المخصصة  النفقات  على  الــفــاســدون 
لـــهـــا، كــتــلــك الـــتـــي كــشــف عــنــهــا في 
في كل  منتشرة  وهــي  المركزي،  األمــن 
والتنفيذية  والعسكرية  األمنية  األجهزة 
والقضائية، المركزية والمحلية. . . .وما 

إلى ذلك. 
تغيير  هــو  اللحظة  حتى  جــرى  مــا  إن 
هو  يتغير  لــم  مــا  لكن  الحاكم  الطاقم 
البالد على  بها  أديرت  التي  السياسات 
مدى ثلث قرن، وبقاء اآلليات والمنهاج 
كــمــا كــانــا قــبــل الـــثـــورة وهـــذه لعمري 
خديعة كبيرة يمكن أن تجعل الكثير من 
البسطاء يعتقدون أن الثورة قد نجحت 

الشباب  مــن  الكثير  تصيب  قــد  بينما 
بيئة  خلقت  وربما  والنكوص  باإلحباط 

أخرى للعنف. 
إن استمرار إدارة البالد بنفس العقلية 
القديمة  السياسات  وبنفس  القديمة 
واألساليب  والــطــرق  المنهاج  وبنفس 
معناها  من  الثورة  يفرغ  إنما  القديمة 
ويجعلها أشبه بمن أجرى عملية تجميل 
سبب  إلـــى  الــتــوغــل  دون  لــكــن  للجلد 
ــداء ومــوطــن الــمــرض، أو أشــبــه بمن  الـ
غير قائد المركبة لكن مع بقاء المركبة 
باختالالتها وعطبها وتصدي أجزاء كبيرة 
منها وتقادم الماكينة والمحركات وهو 
ما يعني قابليتها لالنهيار في أي لحظة. 
السياسات  تغيير  الــيــوم  المطلوب 
وليس  البالد  بها  تــدار  التي  واآللــيــات 
يتأتى  األشخاص، وهذا  بتغيير  االكتفاء 
الفكر  من  جديد  نوع  ابتكار  خالل  من 
التغيير ويلغي  يلبي حاجات  السياسي، 
والمماطلة  التسويف  نهج  األبــد  وإلــى 
واالتكاء على ملل الناس وانتظار الفرج 
ويأتي   ، بين كل مشنقة وأخرى  القادم 
في مقدمة ذلك إزالة المظالم ومحاسبة 
الـــفـــاســـديـــن والــمــقــصــريــن ومــكــافــأة 
المبدعين والشرفاء وهي قضايا كلها ال 
تحتاج إلى حوار وطني وال إلى تعديالت 
فترسانة  قــانــونــيــة  حــتــى  أو  دســتــوريــة 
القوانين والتشريعات التي لدينا كفيلة 
الناس  وإشــعــار  القضايا  هــذه  بمعالجة 
بأن الثورة التي قاموا بها والتغيير الذي 
ملموسة  نتائج  عن  تمخض  قد  أنتجته 
العملية  فإن  وإال  حياتهم  على  تنعكس 
لن تتجاوز المقولة الصنعانية المعروفة 
عن تغيير باب الديمة وبقاء الديمة كما 

كانت. 

لنكن صادقين.. ما الذي تغير؟ 

االحتفال بذكرى والدة النبي محمد صلى 
أن  يجب  كــان  عمل  وسلم  ــه  وآل عليه  الله 
تقوم به كل طوائف األمة كما كانت تفعل 
أغلب الطوائف والقبائل اليمنية كونه يهم 
لديهم،  قــداســة  ويحتل  المسلمين  كــافــة 
وبهذا  العصر  هذا  في  بإحيائها  انفرد  لكنه 
عبد  السيد  لطمسها  محاولة  بعد  الحجم 
الماضي  العام  منذ  وحــده  الحوثي  الملك 
الله  صلى  والدتــه  بذكرى  االحتفال  بتبنيه 
أطل  الماضي  العام  وفي  وسلم،  وآلــه  عليه 
السيد على األمة بمشروع إنقاذ شامل لألمة 
وهذا  الدولي  و  المحلي  الصعيد  على  كلها 
العام يواصل السيد الحث للدعوة واالحتفاء 
مستوى  وعلى  أكبر  بشكل  اإلســالم  برسول 

أوسع.
بصورة  خطابه  في  العام  هذا  السيد  أطل 
شكاًل  السابق  الــعــام  ظــهــوره  عــن  اختلفت 
وأداًء مما يوحي بأنه ذلك  ومضموناً وترتيباً 
وخطابه  تفكيره  في  المتجدد  النبيه  القائد 
الــظــروف  بتجدد  وقــضــايــاه  ــه  ــ وأدائ ولغته 

والمرحلة وما يتزامن معها.
ظهر السيد هذا العام وهو مشدود بدرجة 
كبيرة إلى الوضع الداخلي والشئون المحلية 
للخلل  للوضع وإصالحاً  يقدم تصحيحاً  فهو 
الواقع  تعبيره،  وفق  والمرير  السيئ  للواقع 
أن  استطاعوا  ــداء  األعـ أن  عــن  ينبئ  ــذي  ال
إلى أن يضربوا أمة اإلسالم بعضها  يتوصلوا 
ببعض، ويستخدموا المتأسلمين في تنفيذ 
والشواهد  المسلمين،  لضرب  مخططاتهم 
على ذلك في الشأن اليمني كثيرة وعديدة، 
ظهرت  التي  الحكومة  تصرفات  بعض  منها 
فيها أنها أكثر استبداداً وطغياناً حتى فيما 
الله  صلوات  الخلق  أشرف  مولد  في  يتعلق 
عليه وعلى آله، وهذا ما جعل السيد يشير 

في  ويتناولها  التصرفات،  نلك  بعض  إلــى 
بالغاً  يبدو  تحسره  جعل  ما  وهــذا  خطابه، 
وأسفه كبيراً، وهذا ما جعله يصفها بالوقاحة 
الخطاب  جعل  ما  وهذا  والفشل،  والعمالة 
االســتــبــداد  استنكار  حــول  يتمحور  بكله 
ــى الــحــريــة ومــكــارم  ــدعــوة إل والــطــغــيــان وال
األخالق، وأن يربط معنى الحرية بالتحرر من 
ذل واستعباد وهيمنة قوى الشر والطغيان، 
هدفاً  االستبداد  من  التحرر  جعل  أنه  حتى 
َبَعْثَنا  َولَــَقــْد   " جميعاً  السماوية  للرساالت 
َواْجَتِنُبوا  اللََّه  اُْعُبُدوا  أَِن  َرُسواًل  ٍة  أُمَّ ِفي ُكلِّ 
اإلطاحة  نتيجته  اإلســالم  وأن  الــطَّــاُغــوَت" 
هي  اإللهية  الرسالة  وأن  والفساد،  بالظلم 
فشل كل  بعد  األمة  ومالذ  النجاة،  مشروع 
الــرهــانــات واالتــجــاهــات الــضــالــة، والــزيــف 
السيد  ويعيد  بل  اإلسالم،  على  المحسوب 
إلى  الحكومات  واســتــبــداد  طغيان  سبب 
أساساً  يعملون  ــداء  األعـ وأن  األمـــة،  ضــالل 
فيما  عليهم  ليسهل  الــنــاس  تضليل  على 
عليهم  والسيطرة  واستبدادهم  ظلمهم  بعد 
ذلك  على  مستدالً  مقدساتهم،  وانــتــهــاك 
إلــى رســول اإلســالم في  بــاإلســاءة المتكررة 
األمريكان  وبسعي  وعرضه،  وأخالقه  مولده 
ثم  والفساد  والدعارة  المخدرات  نشر  في 

انتهاك سيادة البلد.
وظهر السيد في خطابه محيطاً بكل قضايا 
ومعاناته،  اليمني  الشعب  ومآسي  ومشاكل 
وأنه ليس منفصاًل ومعزوالً عنهم، ليس هذا 
قضية  قضية  لها  ومستعرضاً  بــل  فحسب 
واضعاً حلوالً لكل منها، ويرد بحجة عقالنية 
ومنطقية قوية، بل ومحرجة للخصم، فتناول 
مما  القليل  أقــل  إقامتها  واعتبر  المناسبة 
الله  صلى  الله  رســول  تجاه  حــٍق  من  علينا 
اإللهية  للنعمة  وتقديراً  وسلم،  وآلــه  عليه 

واعتزازاً بها " ُقْل ِبَفْضِل اللَِّه َوِبَرْحَمِتِه َفِبَذلَِك 
نعمة  وأي  َيْجَمُعونَ"  ا  ِممَّ َخْيٌر  ُهَو  َفْلَيْفَرُحوا 
جاء  الــذي  اإللهي  الهدى  نعمة  من  أشــرف 
إلى  الله عليه وآله، وتطرق  به محمد صلى 
بملعب كرة  بخلت  أنها  وخاطبها  الحكومة 
قدم في أشرف مناسبة لساعات محدودة، 
واستعرض سلوكيات الحكومة السيئة تجاه 
انتهاكات البلد، وأكد على ضرورة أن يتخذ 
الشعب اليمني موقفاً موحداً للضغط عليها؛ 
لرفع الغطاء السياسي عن الوجود العسكري 
األمريكي في البلد، ويدعو إلى إقامة حكومة 
الحروب  مآسي  ويستعرض  وطــنــي،  إنــقــاذ 
الحكومة  ويــطــالــب  والجنوبية  الشمالية 
باالعتذار، ويؤكد أنها اعتذرت لدولة عدوة 
تجاه رشق زجاج سفارتها، فكيف ال يستحق 
عليه،  عديدة  حروباً  مورست  من  االعتذار 
ومن منطلق حمل هم األمة وتحسس آالمها، 
تدفعه  أو  نفسه  لــه  تــســول  مــن  يــحــذر كــل 
شياطينه إلى ارتكاب أي حماقة، سواًء خالل 
بالتوكل  المستقبل، متسلحاً  أو في  المولد، 

على الله والثقة بنصره.
كما ظهر السيد باتصافه بالوضوح المطلق 
عليها  رده  ــي  وفـ قــضــيــة  لــكــل  تــنــاولــه  فــي 
استخدام  عن  مبتعداً  لها  الحل  وتقديمه 
الماكرة،  والسياسات  الملتوية  األساليب 
والوضوح  والمصداقية  بالصراحة  وامتاز  بل 
سواًء في خطابه للحكومة أو العدو األجنبي 
على  واالعــتــراض  الحكومة،  على  كالضغط 
مجلس األمن، واإلشادة بإيران والدعوة إلى 
الفلسطيني  الشعب  دعم  في  بها  االقتداء 
بالمال والسالح بدالً من المسارعة بالدخول 
وحتى  إسرائيل،  مع  مكشوفة  عالقات  في 
فــي إفــصــاحــه عــن الــهــدف مــن إقــامــة هذه 
الــمــنــاســبــة الــمــتــمــثــل بــالــرد الــجــمــاهــيــري 

والموقف المسئول تجاه اإلساءات الموجهة 
إلى مقام وشخصية النبي الكريم صلى الله 

عليه وآله وسلم.
ويظهر السيد في خطابه أنه يمتلك حدساً 
اآلتية  لألمور  تنبؤاً  ويضع  رهيباً  مستقبلياً 
األمن  مجلس  كــدور  القادمة،  المرحلة  في 
وسير الحوار ، فبقدر ما يضع ضوابطاً لذلك 
إال أنه في اعتقادي ما وضع تلك الضوابط إال 
فمجلس  بخالفه،  األمور ستسير  أن  لتوقعه 
لعمله هو اتخاذ موقف  األمن يجعل ضابطاً 
تنبؤه  مــوضــحــاً  ــكــي  ــري األم الــقــصــف  ضـــد 
أمن  مجلس  يــكــون  فلن  "وإال  باستثنائه: 
األجنبية  السيطرة  لتعزيز  تآمر  مجلس  بل 
على البلد" وكأن دور مجلس األمن سيكون 
وبلدهم  اليمنيين  على  التآمر  على  مقتصراً 
وسيادتهم، وهكذا عندما تناول الحوار، نّوه 
وطنية،  أسس  وفق  يكون  أن  يجب  أنه  إلى 
شعبنا  مصلحة  عــلــى  الــحــرص  ــع  واقـ ومـــن 
بأن  تحذيره  في  تنبوءه  يضع  ثم  المظلوم، 
حواراً  يكون  وأال  الثورة،  عن  بدياًل  يكون  ال 
لما  يــريــدون  مــا  مــن خالله  يــمــررون  شكلياً 

يضرب الثور الشعبية.
هـــذا غــيــض مـــن فــيــض وإال فــالــخــطــاب 
يستدعي وقفة أطول وتحلياًل أعمق، فكل ما 
فيه يبعث على الدهشة ويدعو إلى الدراسة 

ويزخر بالفائدة ويشع بريقاً وسنى.

في حضرة الخطاب

محمد الشميري

د. عيدروس النقيب

وأعدوا 

 ، المسلمين  اإلخــوان  يعرف شعار جماعة  الجميع 
والذي فيه اآلية الشريفة :"وأعدوا لهم ما استطعتم 
عاما  ثمانون   . اآليــة   "... الخيل  ربــاط  ومن  قوة  من 
وهــذا   ، الجماعة  هــذه  تكوين  على  مضت  تقريبا 
الشعار ، ثمانون عاما وهم " يعدون " ، وهاهم وصلوا 
ولكننا   ، العربي  الربيع  عواصف  بفضل  الحكم  إلى 
الذي  ، األمر  لم نشاهد أي شيء مما أعده اإلخوان 
يجعلني أتساءل دائما ، ترى ما الذي يعده اإلخوان؟ 
وهل انتهوا من إعداده أم ال؟ وعلى من يعود الضمير 

في "لهم" ..أي لمن يعدون ذلك بالضبط؟ ..
علي  كــان   ، المحيرة  األسئلة  تلك  عــن  ولــإجــابــة 
للجماعة  واالجتماعي  السياسي  الواقع  إلى  الرجوع 
ــاط خــيــل" يــبــدد لــي ظلمة  ــوة" أو "ربـ عــّلــي أجــد "قـ
من  متسعا  أرشيفا  ما وجدته كان  ولكن   ، تساؤالتي 
الفتاوى التحريضية ضد من خالفهم من المسلمين 
، وتأريخا تكفيريا قاتما ، وموسوعة خدع واحتياالت 
اإلخــوان  يعده  ما  أهــذا   : للعجب  ــا  ..ي لها  نهاية  ال 
اآلية موجه  إن خطاب  ثم  قرن؟  ثلثي  أكثر من  منذ 
اإلسالم  أعــداء  لمحاربة  القوة  يعدو  بأن  للمسلمين 
والصوفيون  اليساريون  هم  اإلســالم  أعــداء  ..فهل 
ــوان ســيــاســيــا أو  ــ والــشــيــعــة وكـــل مــن يــخــالــف اإلخـ

مذهبيا؟. 
ــي مــصــر أنــهــم يــخــبــئــون أو يــعــدون  ــوا ف ــال لــقــد ق
تر  لــم  للحكم  وصــلــوا  أن  بعد  ولكنهم   ، "النهضة" 
األسعار  في  ارتفاع  رأت  بل   ، نهضة  أي  منهم  مصر 
المصريين  بأحد  دفع  مما   ، سياسية  وديكتاتورية   ،
للقول في فيسبوك: " تمانين سنة بيخططوا للوصول 

للحكم ، ونسيوا يخططوا أزاي يحكموا" ..
اعتلى  التي  ــدول  ..ال اليمن  في   ، أيضا  تونس  في 
عرشها اإلخوان بعد أن ركبوا الربيع العربي ، جميعها 
متردية  وأمنية  واجتماعية  سياسية  أوضاعا  تعاني 
إلى  ، فأين ما أعده اإلخــوان؟ . وإذا ما اتجهنا  جدا 
عالقاتهم بإسرائيل والسياسة األمريكية المدمرة التي 
كانوا ينفخون قلوبنا بالجهاد ضدها ، ويقولون أنهم 
" يعدون " القوة ورباط الخيل ليرهبونها ، فلن نجد 
اإلخوان  بين  المخلصة  الصداقات  من  مزيدا  سوى 
على  نجدهم  بل   ، أعدائهم  أنهم  يقولون  من  وبين 
استعداد تام لفعل أي شيء يكسبون به رضا أمريكا 

وحنان إسرائيل ..
سنجدها  الشريفة  اآليــة  بقية  إلــى  أيضا  نظرنا  لو 
تقول " ترهبون به عدو الله وعدوكم" ، وهنا يسهل 
الجماعة قد فهمت  أن  الواضح  إذ من   ، األمر  علينا 
أن الضمير في "لهم" يعود على "عدوكم" ، الذي هو 
المقصودة  نفسها  جعلت  باعتبارها  الجماعة  عدو 
هو  فعدوها  وبالتالي   ، وأعـــدوا"  اإللهي"  بالخطاب 
هو  التفسير  هــذا   . اآليــة  مــن  ُيفهم  الله كما  عــدو 
سياسة   - ما  نوعا   - يسّوغ  قد  الذي  الوحيد  المبرر 
ما  وهذا   ، يخالفها  من  الهجومية ضد كل  الجماعة 
ألن   ، للجماعة  والديني  السياسي  الواقع  له  يشهد 
أي كيان سياسي أو ديني "مسلم" مخالف للجماعة 
وهجماتها  الجماعة  فــتــاوي  ألسنة  مــن  ينجو  ال   ،
إلى  تصل  حتى  اإلعالمي  المستوى  من  تمتد  التي 
 " بمثابة  يعد  الــذي  والحربي  العسكري  المستوى 
أن  األمــر  في  الغريب  ولكن   .  " الخيل  وربــاط  القوة 
اليهود والنصارى هم أيضا يخالفون الجماعة سياسيا 
خانة  في  تدرجهم  الجماعة  نــرى  ال  بينما   ، ودينيا 
فال  الواقع  على  أما   ، نادرة  في خطابات  إال  أعدائها 
أحيانا  يستدعي  الذي  األمر   ، العداء  من  شيئا  نرى 
إعادة النظر في حقيقة االختالف بين الجماعة وبين 

اليهود والنصارى .
ننتظر  زلنا  وال   ، األمــر  يكتنف  الغموض  ــزال  ي ال 
ما  حقيقة  بتوضيح  المسلمون  اإلخــوان  يتفضل  أن 
أن  إلى  اآلن  . ومن  "أعــدوه"  قد  ربما  أو   ، "يعّدونه" 
يتوقفوا عن  أن  لهم رجاء خاص  أوجه   ، لنا  يوضحوا 
رباط خيلهم كاد  و   . تقتلنا  فقوتهم كادت  اإلعــداد 

يخنقنا.

ضرار الطيب



3العدد ) 92 (   |    الجمعة 20 ربيع أول 1434هـ املوافق 1 / 02 / 2013 م

ذكرى المولد النبوي

وأوضح أن حكومة الوفاق منعت االحتفال بمناسبة المولد 
األراضي  فتحها  مع  بصنعاء،  الرياضي  االستاد  في  النبوي 
لقدسية  احترامها  "عدم  يؤكد  ما  لألمريكيين،  اليمنية 

المناسبة وللشعب اليمني".
استقالله،  للبلد  تحفظ  وطني  "إنقاذ  بحكومة  وطالب 

وتهيئ لحوار وطني جاد وتحمي الثورة"، حسب تعبيره.
وأكد على ضرورة القيام بخطوات حقيقية لتنفيذ النقاط 
الـ20، وتقديم االعتذار ألبناء الجنوب وأبناء صعدة "على 
ودمرت  اآلالف  "قتلت  إنها  قال  التي  الظالمة"  الحروب 
سارعوا  الذي  الوقت  في  يعتذرون  ال  ذلك  ومع  البيوت، 
تخديش  على  األميركية  المتحدة  للواليات  لالعتذار  فيه 

نوافذ السفارة األميركية بصنعاء".
عبد  السيد  قال  اليمن  في  الدولي  المجتمع  دور  وعن 
الملك إن مجلس األمن "إذا كان يهمه واقع اليمن فعليه أن 
يدين قصف الطائرات األمريكية لليمن، ما لم فهو مجلس 

تآمري يريد الهيمنة على البالد".
تهدد  التي  المخاطر  لمواجهة  "التوحد  إلى  الجميع  ودعا 
األمة"، محذرا "كل من تسول نفسه الرتكاب أي عدوان أو 
الماضي حاضرون  ، فنحن كما في  الله  انصار  حماقة ضد 

لمواجهة أي عدوان وواثقون بنصر الله"
وشهد الخميس الماضي ، تقاطر مئات اآلالف إلى شارع 
ومحافظة  بصنعاء  المحاقرة  حزيز/  منطقة  في  الـ100 
بمناسبة  المركزيتين  الفعاليتين  في  للمشاركة   ، صعدة 
المولد  ذكرى  في  عبرالمشاركون  حيث  النبوي  المولد 
للظلم  الطاردة  الثورية  المنهجية  بـ  تمسكهم  عن  النبوي 
والجبروت الفتين الى ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
هو اول من أرسى هذه المنهجية وأنهم على دربه ماضون 
واإلسالمية  العربية  الشعوب  ترويض  األعداء  حاول  مهما 
يمكن  ال  انه  المشاركون  وقال  اليه  اإلساءة  تقبل  على 
للمسلمين التخلي او التنازل عن العلم والقدوة التي أضاء 
الكون بمولده و أشرقت به دياجير الظلم وأخرج األمة من 

ظلمات الجور الى نور اإلسالم واإليمان .
صنعاء  في  خطابيان  مهرجانان  شهدت  المناسبة  وكانت 
الكلمات  من  عدد  إلقاء  الذكرى  شهدت  كما  وصعدة 

واألناشيد والقصائد حيث لفت رئيس رابطة علماء اليمن 
صنعاء  العاصمة  في  الدين  شرف  الدين  شمس  العالمة 
يشد  وإرشادي  توعوي  دور  من  المناسبة  تلعبه  ما  الى 
االمة بقائدها االول الذي اسس لكل ما هو مفيد للبشرية 
الشقاء  من  باألمة  الرسول  به  انتقل  محطات  على  معرجا 
من  عدد  قدمت  الخطابي  المهرجان  وفي  السعادة  الى 
بعد  اليها  الحاضرين  انشادية شدت  مقاطع  االنشاد  فرق 
بالمدح والثناء على نبي األمة وفي مهرجان  ان امتزجت 
المنيعي قصيدة  الكبير أحمد  القى الشاعر  صنعاء كذلك 
شعرية نوهت الى أهمية إحياء مثل هذه الفعالية العظيمة 
القصائد  من  عدد  القيت  كذلك  صعدة  محافظة  وفي 
الشعرية عبرت عن اهمية الحدث ودوره في بعث وأحياء 
اشار  عليها كما  االعداء  تطاول  ان  بعد  سباتها  من  االمة 
االكرم  الرسول  شخصية  أن  الى  بالمناسبة  المحتفون 
مؤكدين  األحسن  إلى  األسوأ  من  التآريخ  مجرى  غيرت 
على أن المولد النبوي كان مولدا لإنسانية وشكل منطلقاً 
المجتمع  يعيشها  كان  مزريٍة  جاهلية  حالٍة  من  للتغيير 
العدل  موازين  على  قائمة  إنسانية  حالٍة  إلى  آنذاك 
والقيم  والتراحم  التكافل  ومبادئ  واألخوة  والمساواة 
الحميدة واألخالق النبيلة السامية ، وتقديم صورة جميلة 
المتصلة  بخالقة  اإلنسان  عالقة  وتصحيح  السوية  للحياة 
لغير  تبعية وعبودية  والتحرر من كل  وتوحيده  بعبوديته 
الحياة  لينطلق في  اإلنسان  وتأكيد حرية  الخالق سبحانه 

الخيرة التي تحقق له السعادة في الدنيا واآلخرة.
من  وفود  صعدة،  في  أقيم  الذي  الحفل  في  وشارك 
المحافظات الجنوبية، خصوصا من محافظة شبوة، قدمت 
العلم  رافعة  السيارات  من  طوابير  في  المحافظة  إلى 

الجنوبي.
المناسبة حيث تجاوزت  كما كان حضور المرأة الفتا في 
نسبة حضورها االالف لتؤكد بذلك على تعدد فعل المرأة 
وأنها ليست بأقل شأن من اخيها الرجل وكانت عدد من 
محافظات الجمهورية شهدت فعاليات نسائية بالمناسبة 
وفي ذات المناسبة كانت ساحتا االحتفال بذكرى المولد 
وسط  الدقة  عاليه  تجهيزات  شهدت  الشريف  النبوي 
والمناسبات  االحتفاالت  تاريخ  في  مسبوق  غير  تنظيم 
في امانة العاصمة من جميع الجوانب الخدمية واألمنية 

والطبية .

وفرشت  إال  االحتفال  بقاع  من  فجوة  تستثن  لم  التي 
الطمئنينة عليها بحسب وصف احد المتابعين .

ارجاء  على  توزع  حيث  حضوره  الطبي  للجانب  كما كان 
لتقديم  مستوى  ارقى  على  تجهيزه  تم  ان  بعد  ساحتي 
وتم  وجودها  حال  والطارئة  الفورية  الطبية  الخدمات 
جميع  من  طبي  بكادر  الميداني  المستشفى  تدعيم 

التخصصات .

في ظل صمت مطبق لحكومة الوفاق 

 شاب يبلغ من العمر 22 عاماً.
وأكد أن جثة القتيل ال تزال إلى اآلن لدى حرس الحدود 
في  له  تابع  مستشفى  إلى  ونقلها  أخذها  الــذي  السعودي 

األراضي السعودية.
وقال العكري إن أخاً للمجني عليه وابن عمهما كانا سقطا 
الحدود  الماضي، برصاص قوات حرس  جريحين، األسبوع 
أصابهما  عليها  رصــاص  إطــالق  أن  إلــى  منوهاً  السعودي، 
اليمنية  أثناء تواجدهما في األراضي  الماضي،  االثنين قبل 

القريبة من الحدود.
وأضاف أن شخصاً آخر يدعى جابر عبدالله، سقط جريحاً 
السعودي،  الحدود  حرس  قــوات  برصاص  أيضاً،  أيــام  قبل 
حيث أصابته أسفل الظهر، أصيب على إثرها بالشلل، ونقل 
إلى أحد مشافي صنعاء، بعد أن رفضت مستشفيات عدة 

بباجل والحديدة استقباله كون إصابته خطيرة.
يسقطون  أشــخــاص   5 عــن  يقل  ال  مــا  أن  العكري  وذكـــر 
قتيل  بين  الــســعــودي،  الــحــدود  حــرس  بــرصــاص  أسبوعياً 

وجريح، في ظل صمت مطبق من قبل السلطات اليمنية.

ذمار في مرمى قصف الطائرات األمريكية

العشرات  ضحيتها  ذهب  البيضاء  محافظة  رداع  مدينة 
بين قتيل وجريح من الطرفين.

ــام مهلة  أي قــد حــددت قبل  الــدفــاع  وكــانــت وزارة 
محافظة  في  للقاعدة  بانتمائهم  يتهمون  لمسلحين 
الثالثة  الغربيين  الــرهــائــن  ــراح  سـ إلطـــالق  البيضاء 
وهددت بشن حملة عسكرية لتحريرهم إال أن التنظيم 
توجه  الى  أدى  ما  الدفاع  وزارة  لتهديد  يستجب  لم 

حملة عسكرية بدأت اليوم لتحرير الرهائن.
محمد  الــركــن  الــلــواء  ــان  األركـ هيئة  رئيس  نائب  ويــقــود 
من  رداع  مدينة  لتطهير  عسكرية  حملة  المقدشي  علي 
ما  من  البالد  بتطهير  رئاسية  لتعهدات  تنفيذا  المسلحين 
الماضي  العام  لما حدث  القاعدة، ومماثلة  بعناصر  يسمى 

في مديرية زنجبار بمحافظة أبين "جنوب البالد".

جنود الفرقة المنحلة

الى جرح العديد من وقال المكتب " االولى بهوالء الجنود 
الذين اثقلوا كاهل الشعب اليمني اقتصاديا أن يكونوا اليد 
البلد بدال من االعتداء على  الطولى في الدفاع عن سيادة 

الثوار الغاضبين على انتهاك سيادته " 
وأضاف مخاطبا المحامين " ان موقفكم الوطني المسئول 
هذا يدل على اباءكم وعزتكم وأصالتكم التي استمديتموها 
تهنوا  فال  االصيلة  اليمنية  وقيمكم  القرآنية  مبادئكم  من 
ان  الجميع  وليعلم  معكم  والله  االعلون  وانتم  تحزنوا  وال 
منقلب  اي  ظلموا  الذين  وسيعلم  بالمرصاد  للظالمين  الله 

ينقلبون 

اتهموا وزير المالية بالتالعب 

فلمن نكون أوفياء.
عن  المدني  المجتمع  منظمات  غياب  الجرحى  وشكا 
المعتصمون  وهــتــف  الطعام  عــن  وإضــرابــهــم  اعتصامهم 
بإسقاط  تطالب  هتافات  لهم  المؤيدون  الــثــورة  وشباب 
ورحيل صخر الوجيه وزير المالية " يا وجيه أين المهرب ال 
مأكل وال مشرب " وأتهم المعتصمون والثوار وزير المالية 
للمساومة  الحثيث  وسعيه  الجرحى  قضية  في  بالتالعب 
فيها وتحويلها إلى جمعيات خيرية تتبع أحد األحزاب في 
إشارة إلى جمعية وفاء التي يصر وزير المالية على معالجة 

الجرحى عبرها .
يشار الى ان جنود من اللواء الرابع مدرع حاولوا االعتداء 
لشئون  الدولة  وزيــرة  تدخل  دونــه  حال  المعتصمين  على 
مجلس الوزراء التي طلبت من األمن العام وحراسة مجلس 
قد  اعــتــداء  أي  من  المعتصمين  الجرحى  حماية  ــوزراء  الـ

يتعرض لهم 

َتتَِّخُذوا  )اَل  بقولِه:  نهاكم  َمْن  الحوثي  هل   •
الَْيُهوَد َوالنََّصاَرى أَْولَِياَء( أِم الله تعالى..؟!!

يهوًدا  أصبحتم  بأنكم  َحَكَم  َمْن  الحوثي  • هل 
َيَتَولَُّهْم  )َوَمْن  فقال:  ألولئك  بتولّيكم  ونصارى؛ 

ِمْنُكْم َفِإنَُّه ِمْنُهْم( أِم الله تعالى..؟!!

عى بأنَّ في قلوبكم مرٌض؛  • هل الحوثي َمِن ادَّ
وقاَم  المسئولية،  استشعر  من  لكلِّ  بتثبيطكم 
بواجبِه في معاداِة أعداء الله؛ َمَخافَة أن ُيصبَح 
)َفَتَرى  فقال:  ا؛  ونصرانيًّ يهوديًّا  ألولئَك  بتولّيه 
الَِّذيَن ِفي ُقُلوِبِهْم َمَرٌض ُيَسارُِعوَن ِفيِهْم َيُقولُوَن 
َنْخَشى أَْن ُتِصيَبَنا َداِئَرٌة( أم الله تعالى من قال 

هذا..؟!!

اًرا  ُكفَّ ِصرتم  بأنكم  قضى  َمْن  الحوثي  هل   •
بطاعتكم ألولئَك؛ فقال: )َيا أَيَُّها الَِّذيَن آََمُنوا ِإْن 
وُكْم  َيُردُّ الِْكَتاَب  أُوُتوا  الَِّذيَن  ِمَن  َفِريًقا  ُتِطيُعوا 
قاَل  َمْن  تعالى  الله  أِم  َكاِفِريَن(  ِإيَماِنُكْم  َبْعَد 

ذلك وقضى بهذا..؟!!

الكافرين  اتخاذ  عن  نهاُكم  َمْن  الحوثي  هل   •
إلى  فسارعتم  المؤمنين؛  دون  من  أولياء 
منكم  استهزاًء  أمريكا؛  بأحضاِن  االِرتماِء 
أَيَُّها الَِّذيَن آََمُنوا اَل  بنواهيِه حين قال لكم: )َيا 
َتتَِّخُذوا الَْكاِفِريَن أَْولَِياَء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمِنيَن( أِم 

الله تعالى من قال ذلك ونهاكم عن هذا..؟!!
َمْن َحَكَم بأنكم لم تعودوا أصاًل  • هل الحوثي 
َيتَِّخِذ  )ال  فقال:  للكافرين؛  بتولّيكم  مؤمنيَن 
الُْمْؤِمُنوَن الَْكاِفِريَن أَْولَِياَء ِمْن ُدوِن الُْمْؤِمِنيَن( 

أِم الله تعالى..؟!!

محاوالتكم  بأنَّ  َزَعَم  َمْن  الحوثي  هل   •
بأن  إال  تنجَح  لن  أولئَك  إلرضاء  المستميتة 
رضائهم  وبأنَّ  ونصارى،  يهوًدا  مثلهم  تكونوا 
وِخداع؛  منهم  َكِذٌب  َعمالتكم؛  عن  الظاهري 
النََّصاَرى  َواَل  الَْيُهوُد  َعْنَك  َتْرَضى  )َولَْن  فقال: 

قال  من  تعالى  الله  أِم  ِملََّتُهْم(  ِبَع  َتتَّ َحتَّى 
هذا..؟!!

اإليماِن،  صفة  عنكم  نفى  َمْن  الحوثي  هل   •
بتوددكم وموّدتكم ألولئك، رغَم أنهم قد حاّدوا 
الله ورسوله، بل وأحرقوا كتابُه وأساءوا بالفيلم 
َقْوًما  َتِجُد  )اَل  عنكم:  فقال  لرسوله؛  المسيء 
وَن َمْن َحادَّ اللََّه  ُيْؤِمُنوَن ِباللَِّه َوالَْيْوِم اآْلِخِر ُيَوادُّ
َوَرُسولَُه َولَْو َكاُنوا آَباَءُهْم أَْو أَْبَناَءُهْم أَْو ِإْخَواَنُهْم 

أَْو َعِشيَرَتُهْم( أم الله تعالى من قال هذا..؟!!
• هل الحوثي َمِن اتََّهَمُكم بأنكم قوٌم ُمنافقون؛ 
أَلِيًما:  َعَذاًبا  لَُهْم  ِبأَنَّ  الُْمَناِفِقيَن  ِر  )َبشِّ فقال: 
ُدوِن  ِمْن  أَْولَِياَء  الَْكاِفِريَن  َيتَِّخُذوَن  الَِّذيَن 

الُْمْؤِمِنيَن( أِم الله تعالى..؟!!

اُكم "إخواَن أهِل الكتاِب"  • هل الحوثي َمْن َسمَّ
]اليهود والنصارى[ بدليل تحريضكم لهم على 
لهم  ُنْصَرِتُكم  بل  الله،  أنصار  على  الحرِب  شّن 
ودفاعكم عنهم في مواجهِة "شعاٍر" ُموّجٍه لهم 
ال إليكم، فقال: )أَلَْم َتَر ِإلَى الَِّذيَن َناَفُقوا َيُقولُوَن 
لَِئْن  الِْكَتاِب  أَْهِل  ِمْن  َكَفُروا  الَِّذيَن  إِلِْخَواِنِهُم 
أََحًدا  ِفيُكْم  ُنِطيُع  َواَل  َمَعُكْم  لََنْخُرَجنَّ  أُْخرِْجُتْم 
تعالى من  الله  أِم  لََنْنُصَرنَُّكْم(  ُقوِتْلُتْم  َوِإْن  أََبًدا 

قال هذا..؟!!

ستحسبوَن  بأنكم  كشَف  َمْن  الحوثي  هل   •
الصهاينة  إلى  ال  إليكم  موجهًة  "الصرخَة" 
)تشابهت  وعنكم:  قال عنهم  األمريكان؛ حين 
أِم  قلوبهم( لذا: )يحسبون كل صيحٍة عليهم( 

الله تعالى من قاَل هذا..؟!!

• هل الحوثي َمِن استنكَر تعاملكم مع اليهود 
كأصدقاء، دون تفريٍق بين عالقٍة وعمالة؛ وَمْن 
َخ في أذهانكم وقلوبكم بأنَّ  سعى جاهًدا لُيَرسِّ
يكونوا  أن  بحاٍل  ُيمكُن  وال  لنا،  أعداٌء  هؤالء 
َعَداَوًة  النَّاِس  أََشدَّ  )لََتِجَدنَّ  فقال:  أصدقاء؛ 
لِلَِّذيَن آََمُنوا الَْيُهوَد َوالَِّذيَن أَْشرَُكوا( وقال: )...

ُتْرِهُبوَن ِبِه "َعُدوَّ اللَِّه" َو"َعُدوَُّكْم"( أِم الله تعالى 
من قال هذا..؟!!

أمريكا  غايَة  بأنَّ  َزَعَم  َمْن  الحوثي  هل   •
"مكافحة  هو  تفعل  ما  ُكلِّ  ِمْن  وإسرائيل 
يزعمون؛  كما  اإلرهاب"  "مكافحة  ال  الدين" 
)َواَل  لكم:  قاَل  حيَن  وكذبتموُه  فصدقتموهم 
ِإِن  ِديِنُكْم  َعْن  وُكْم  َيُردُّ َحتَّى  ُيَقاِتُلوَنُكْم  َيَزالُوَن 

اْسَتطَاُعوا( أِم الله تعالى من قال هذا..؟!!

اليهوِد؛  لَْعَن  استحدَث  َمْن  الحوثي  هل   •
أكثَر  في  لََعَنُهْم  حين  عنهم؛  للدفاِع  فانبريتم 
من موضٍع والتي منها قوله: )َوَقالَِت الَْيُهوُد َيُد 
اللَِّه َمْغُلولٌَة ُغلَّْت أَْيِديِهْم "َولُِعُنوا" ِبَما َقالُوا( أِم 

الله تعالى من قاَل هذا..؟!!

• هل الحوثي من َحَكَم بأنكم ُفّساٌق وتستحقون 
العقوبَة؛ بتقديمكم لمصلحة الوطن على "اللِه 
لَعَمالتكم  سبيلِه" كُمبرٍر  في  والجهاِد  ورسولِه 
آََباؤُُكْم  َكاَن  ِإْن  )ُقْل  فقال:  لألمريكيين؛ 
َوَعِشيَرُتُكْم  َوأَْزَواُجُكْم  َوِإْخَواُنُكْم  َوأَْبَناؤُُكْم 
َكَساَدَها  َتْخَشْوَن  َوِتَجاَرٌة  اْقَتَرْفُتُموَها  َوأَْمَواٌل 
َوَمَساِكُن َتْرَضْوَنَها أََحبَّ ِإلَْيُكْم ِمَن اللَِّه َوَرُسولِِه 
َوِجَهاٍد ِفي َسِبيِلِه َفَتَربَُّصوا َحتَّى َيأِْتَي اللَُّه ِبأَْمرِِه 
الله تعالى  أِم  الَْفاِسِقيَن(  الَْقْوَم  َيْهِدي  اَل  َواللَُّه 

من قال ذلَك، وَحَكَم بهذا..؟!!

•وهل. وهل. وهل. وهل.. وهل..؟!! إلخ.

قاَل كلَّ هذا ال  "الحوثي" هو من  إنَّ  ُقلتم  فإن 
"الله" تعالى.. فقد كفرتم.

وإن ُقلتم أنَّ "الله" تعالى هو من قاَل كلَّ ذلك.. 
فمشكلتكم حينها مع "الله" ال مع "أنصار الله".

تتمات * تتمات * تتمات * تتمات * تتمات * تتمات * تتمات

مشكلتكم مع "الله".. أم مع "أنصار الله"..؟!!

عبدالحميد يحيى

ثـروة الـدماء )1(
والـــذي  لــألمــر  المثير  و  الــمــريــب  مــن 
يدعو للتعجب هو الظهور المفاجئ لهذا 
في  الطبيعية  الــثــروات  من  الهائل  الكم 
من  الكثير  أنــظــار  محط  وجعلها  اليمن 
العاشقين.. لكنه حقا لم يكن مفاجأ فقد 
الحروب  تجار  من  قبلنا  هم  من  به  علم 

وصانعي األزمات والمستثمرين.. فجأة
ظهرت شركات منقبة عن هذه الثروات 
باطن  مــن  الستخراجها  معها  والتعاقد 
أعتقد  ال  أنا  وحقيقة  اليمنية..  األراضــي 
لكنها  فجأة  ظهرت  الــشــركــات  هــذه  أن 
الباطن  من  وتعمل  البداية  من  موجودة 
وعجلة  تــغــيــرت  ــاع  ــ األوضـ أن  بــمــا  لــكــن 
التغيير دارت وكما قال بن عمر ال رجوع 
اآلن فالعجلة تسير إلي األمام نحو التغيير 
فكان البد من ظهور هذه الشركات على 
األمــن  حــضــور مجلس  ومــا  الــواقــع  أرض 
تأكيد  أجــل  مــن  إال  اليمن  ــي  إل الــدولــي 
حين  اليمنية..  الثروات  على  اليد  بسط 
مواقفهم  الجميع  تجد  تتحد  المصالح 

موحدة ال خالف فيها ..
حين وصلني خبر أن اليمن توقع مذكرة 
والــمــعــادن  الــذهــب  الستكشاف  تفاهم 
العالم.. في  تركية  شركة  أكبر  ثاني  مع 
ــأرض الــيــمــن غنية  لــم انــدهــش لــذلــك فـ
والشعب  الخيال  يفوق  وذهــب  بمعادن 
شظف  ويعيش  شيئاً  ذلــك  عــن  يعلم  ال 
تلك  غير  األوضـــاع.. هذا  وتــردي  العيش 
وغيرها  واألوروبــيــة  األمريكية  الشركات 
لمثل  خصيصا  حضرت  التي  ــدول  ال من 
ــتــربــح مــن اليمن  الــتــحــالــفــات وال هـــذه 
وداعــمــة  منقبة  شــركــات  مسمى  تحت 
ــاألمــر..  ب نعلم  لــم  وكــأنــنــا  ومستكشفة 
طفرات  من  طفرة  أصبحت  اليمن  وكــأن 
اليمن  يميز  ما  أن  الطبيعة..اكتشفت 

بــهــا من  ــــدول أن مــا  ال دون غــيــرهــا مــن 
معادن ونفط وغاز نسبة نقائه تصل مابين 
أنظار  محط  جعلها  وهــذا   %98 إلــي   %90
الكثير من الدول الطامحة و الطامعة في 

اليمن وثرواتها النقية الصافية .. 
لالسـتكشاف  إحــصــائــيــة  آخـــر  حــســب 
واسعة  اســتطالعية  اليمن  في  المعدني 
قبل  مــا  صـــــخــور  عــلــى  مقتصرة  وكــانــت 
الــكــامــبــري ) صــخــور مــتــحــولــة وصــخــور 
عـدد  وجود  إلى  أشــارت  التي  متداخلة( 
أحزمة  مــن  المكونة  الــجــزر  ــواس  أقـ مــن 
على  تحتوي  بركانيـة  رســوبــيــة  صــخــور 
مناسبة  بيئـة  وجـــود  إلــى  تشير  ظــواهــر 
والنيكل  الــنــحــاس  مــعــادن  السـتضـافة 
والكوبالت، ومن ذلك وجود أكثـر من 40 

تواجداً للذهب و الفضـة، 
هذا  أن  تعلم  النفط  وزارة  إن  الغريبة 
والشعب  لدينا  الثروات  من  الهائل  الكم 
يعيش حالة من التقشف الغير طبيعي .. 

ترى لماذا .. وأين تسخر ثرواتنا ..
الثروة  هذه  من  األول  المستفيد  ومن 
العظمى  الــدول  أم  القرار  صناع  هم  هل 
النفط  منابع  ..هذا غير  علينا  المسيطرة 

وللحديث بقية ..

فيروز محمد علي



تستقبل التوعية الثورية مشاركاتكم واقرتاحاتكم على 

abjad2011@gmail.com  :الربيد اإللكرتوني

اإلعالمية  وسيلة  أو  صحيفة  موقع  إلى  رابطا  أعطوني 
يملكها "اإلصالح" أو قريبة من "اإلصالح"، ألعطيكم ما ال 

يحصى من "الكذب" داخل هذه الوسيلة.
المعنيين في "اإلصالح" عن ماهي مهمة  ولو سألت 
وسائل اإلعالم، وأرادوا يجيبوني بصراحة عما يؤمنون 

به من إجابة، لقالوا: مهمة اإلعالم الكذب.
نــرى  ــد دون أن  ــوم واحــ يـ يــمــر  ــذا األســـــاس، ال   عــلــى هـ
ــة، إن فــي وســائــل اإلعـــالم الــتــي تصدر  حــزمــة أخــبــار كــاذب
والــمــواقــع  الصحف  أو عــشــرات  ــالح"،  ــ "اإلصـ بــاســم  رســمــيــاً 
مــؤخــرا،  اإلصـــالح  ــيــادات  ق استحدثتها  الــتــي  اإللــكــتــرونــيــة 
إصالحيون. بالتأكيد،  لكنهم  مغمورون،  صحفيون  ويديرها 
أكثر مما  الوسائل "اإلصالحية"   يكذب محررو هذه 
الكذبات  داخــل  األعــظــم  والغالب  الــهــواء،  يتنفسون 
اليومية، هو الكذب الذي يستهدف النيل من الخصوم 

وتشويههم وإسقاط سمعتهم.
لإصالح،  الكاذب  اإلعــالم  مع  ــى"  "األول صحيفة  في  تجربتنا 
مريرة، ولكنها دوما تشعرنا بالعافية، وبقوة تأثير أدائنا ومهنيتنا.
مطبخ  يشنها  الــتــي  ــمــعــارك  ال عــلــى  تــعــودنــا  لــذلــك 
"اإلصالح" ضدنا، دون أن نأبه أو نضطر أنفسنا للدخول 
الذي  قارئنا  في معارك دفاعية، ورهاننا دائما هو على 
إلى  ال  ننشره،  وما  نكتبه  ما  إلى  سيحاكمنا  أنه  نعرف 

الحمالت الممنهجة من مراكز القوى.
والسخرية،  الضحك  على  فقط  تبعث  الــكــذبــات  بعض 
أننا  عن  وسائلهم  في  أمس  انتشرت  التي  األخيرة  كالكذبة 
أو  "هــادي"،  نــزوال عند رغبة  أمس  غيرنا صــورة غالف عدد 
الكذبة التي احتفوا بها قبل أيام عن "اتصال صالح والبركاني".
وكلما  تحريرها،  وإدارة  رئيس  غير  ــى"  "األول يدير  شيء  ال 
سعادة،  ــا  ازددن بشأننا،  واالتهامات  الشائعات  نطاق  اتسع 
اإلصـــالح وال  يكن  ــم  ول "رســالــتــنــا وصــلــت"،  أن  ألنــنــا نشعر 
يكونوا  لم  ونجله،  وهــادي  صالح  وقبلهم  حميد،  وال  محسن 
جميعا سينخرطون في بث الشائعات وبث الكراهية ضدنا، 
لو لم نكن مستقلين ومحايدين إلى أقصى ما يحتمله هذان 

التوصيفان من معنى، 
وهــــــو االســـتـــقـــالل 
والـــحـــيـــاد الــلــذان 
تــجــد كـــل مــراكــز 
ــوى نــفــســهــا  ــ ــق ــ ال

متضررة منهما.
وفــــــــــــــــي كــــل 
فيها  انـــــوي  مــــرة 

الــــــرد عـــلـــى بــعــض 
حــمــالت "اإلصــــالح"، 

المس  أن  بــعــد  أتـــراجـــع 
حزبا  أن  يــعــرف  الجميع  أن 

اليمنية،  السياسة  مسرح  على  أكبر كذاب  بات  كاإلصالح 
ولقد طال معظم أطراف السياسة واإلعالم في اليمن الكثير 
بــســواء. ســـواء  نحن  طالنا  الــحــزب، كما  هــذا  مــن كــذبــات 
لقد قالوا إن "الحراك" متحالف مع صالح، وعلي سالم البيض 
ومن  صالح!  مع  متحالفون  و"الحوثيين"  صالح،  مع  متحالف 
بالحياء  يشعر  أن  دون  الكبرى،  الثالث  الكذبات  هذه  يكذب 
نفسك،  تضطر  فلماذا  وجهه؛  صفحة  على  العرق  من  القليل  او 

كصحفي، للرد على تهمة يطلقها عليك أو على صحيفتك؟!
إعالم اإلصالح لم تعد لديه من مهمة غير "الكذب"، وإن 
كنا نعرف أن إعالم "صالح" كان كذابا، ويعتمد في كامل 
أدائه على الكذب، فقد حان الوقت لنتعرف بأن اإلصالح 
مبارزة  وفــي  إذ  الــســوق،  هــذا  فــي  اآلن  حتى  عليه  تفوق 
"إصالحي"  على  يتفوق  أن  خيال  ألوسع  يمكن  ال  للكذب: 
يقول "علي سالم البيض ينسق مع علي عبدالله صالح"، أو 

"إن أحمد سيف حاشد يعمل مع األمن القومي"!
وفي الهامش: أعرف أن لكل قاعدة استثناء، وأن هناك 
"السياسة"  بين  يفرقون  يزالون  ال  من  "اإلصـــالح"  داخــل 
"الصدق"  لـ  اعتباراً  يضعون  يزالون  وال  "الفجور"،  وبين 
و"النزاهة"، وبينهم زمالء إعالميون، ولكن هؤالء قلة، وال 

بد أنهم يعانون وسط كل هذا التردي لحزبهم. 

تجمع »اإلصالح« واستباحة الكذب

لــم تــكــن كلمة الــســيــد عــبــد الــمــلــك الــحــوثــي فــي ذكــرى 
المولد النبوي الشريف لهذا العام هي وحدها من تستحق 
ورباطة  عالية  بطمأنينة  المباشر  فظهوره  والتحليل  القراءة 
حركات   .. الكثير  مضامينها  فــي  تحمل  واضــحــة  جــأش 
أن  بوضوح  تقول   ، صوته  طبقات   ، عينية  ومضات  يديه 
أبعد من مشهد االحتفال  إلى  ينظر  الله  أنصار  قائد مسيرة 
المناسبة  برغم عظمة  العام  لهذا  الشريف  النبوي  بالمولد 
تجاوز  الــذي  والحشد  والتنظيم  اإلعــداد  ودقــت  وحجمها 
بحرارة  المؤمنة  الجماهير  السيد  المراقبين.حيا  توقعات 
ــارك جــهــودهــم مــشــيــدا بــالــروح  ــب ــا الــلــه أن ي عــالــيــة داعــي
الحضور  أن  إلـــى  مــشــيــرا  الــمــشــرفــة  واالســتــجــابــة  الــعــالــيــة 
الله  صلى  محمد  الــلــه  لــرســول  ووالء  حــب  دلــيــل  الكبير 
المسلم اليمني  الشعب  ويشرف  ويليق  وسلم  والــه  عليه 
واستقاللها  األمة  رمز ألصالة  هو  النبوي  المولد  إن  وقال 
احتوائها  محاوالت  لمواجهة  الركائز  أهم  من  واحــدا  ويعد 
ــره مــحــطــة انـــطـــالق لــحــركــة  ــب ــت وطــمــس هــويــتــهــا كــمــا اع
النظر  وإعـــادة  السيئ  الــواقــع  وتصحيح  اإليجابي  التغيير 
أهم  تعد  التي  المناسبة  هــذه  فــي  المختلة  ــاع  األوضـ فــي 
المسلمين بــيــن  الـــســـواء  والــكــلــمــة  الــمــشــتــركــة  ــقــواســم  ال
من  أن  السيد  أكــد  المولد  تنظيم  مــن  الــهــداف  وحـــول 
ــرد الــجــمــاهــيــري الــمــســئــول على  ــ ضــمــن األهـــــداف هـــو ال
واله  عليه  الله  صلى  األكــرم  للرسول  المتكررة  اإلســـاءات 
إلى  للقبول باإلساءات  وسلم رافضا محاوالت ترويض األمة 
الحقيقي  بمفهومها  الحرية  أن  إلــى  مشيرا  األنبياء  مقام 
والطغيان  الــشــر  قــوى  هيمنة  مــن  ــســان  اإلن تحرير  تعني 
ترفع  أنــهــا  .. كما  األخـــالق  مــكــارم  مــن  الــتــجــرد  تعني  وال 
الهوى  للقهر واالســتــعــبــاد وتــحــرر مــن اســر  وســمــو ورفـــض 
لرساالت  أساسية  ركيزة  الحرية  أي  وهــي  الفاسدة  واألنــا 
البشرية  واقــع  في  تطبيقها  على  األنبياء  عمل  حيث  الله 

تحديات من نوع آخر
ــمــاالت  ــد احــت ــن ــرة أنـــصـــار الـــلـــه ع ــســي تـــوقـــف قـــائـــد م
ــمــة جـــديـــدة فـــي ســطــور  ــرب ظــال حــــدوث عـــــدوان أو حــ
قــلــيــلــة مـــؤكـــدا اســـتـــعـــداد الــمــواطــنــيــن لــلــتــصــدي لــقــوى 
الــشــر والــطــغــيــان ولــكــنــه أســهــب كــثــيــرا فــي الــحــديــث عن 
على  وتعمل  األمــة  وعي  تستهدف  التي  الثقافية  المخاطر 
عليها األجنبية  ووصاية  المرير  بواقعها  للقبول  ترويضها 
التسلط والــفــســاد  قـــوى  وتــوقــف كــثــيــرا عــنــد ســيــاســات 
وقلب  الخداع  طريق  عن  الجماهير  ثقافة  استهداف  في 
الــحــقــائــق وصــنــاعــة الــــرأي الــعــام والــتــحــكــم بــه وتــرســيــخ 
باستخدام  مضللة  وآراء  مسمومة  وأفــكــار  باطلة  قناعات 

والتعليمية  الــثــقــافــيــة  والــمــؤســســات  اإلعـــــالم  وســـائـــل 
الشعوب. ثـــروات  مــن  الضخمة  األمـــوال  لها  تسخر  التي 
ــديــن الــحــوثــي عن  وتــحــدث الــســيــد عــبــد الــمــلــك بـــدر ال
الناس  تفكير  على  السيطرة  وهــي  آخــر  ــوع  ن مــن  سيطرة 
ــوى االســتــغــالل  ــتــي تــريــدهــا قـ ــهــم ومــفــاهــيــمــهــم ال ــت ورؤي
بالباطل  لــلــقــبــول  وتطبيعهم  عليهم  للسيطرة  مــفــتــاحــا 
ــم الــمــســتــبــديــن والــمــســتــكــبــريــن. ــرائـ ــع جـ والــتــعــايــش مـ
الكثيرة  بوسائله  التضليل  زمن  في  المواجهة  وسائل  وعن 
والرسول  القرآن  ثنائية  إلى  السيد  لفت  الضخمة  وإمكاناته 
صلى الله عليه وآله وسلم في مواجهة جاهلية العصر التي 
تقودها أمريكا ومن يدور في فلكها من أجل تزييف الحقائق 
الوعي  إلى  الشعوب  حاجة  مؤكدا  العام  الرأي  في  والتأثير 
والبصيرة الفتا إلى أن أخطر ما أصيبت به األمة في تاريخها 
إمعات"   " أبناؤها  صــار  حتى  والبصيرة  الوعي  انعدام  هو 
لألعداء  مما سهل  العمياء  باالرتباطات  التأثر  قابلية  لديهم 
سخريتهم. ومــحــط  بأيديهم  ألــعــوبــة  فأصبحت  خــداعــهــا 
أمريكا  بــقــيــادة  الــزيــف  مــع حــضــارة  الــوعــي  وفــي معركة 
خالل  من  اإللهية  الهداية  تلمس  ضــرورة  على  السيد  أكد 
صلى  محمد  لــلــرســول  العملية  والــســنــة  الــكــريــم  الـــقـــرآن 
تعيش  ستظل  األمــة  أن  مــن  مــحــذرا  وسلم  ــه  وآل عليه  الله 
فقدت  حـــال  فــي  للحقائق  اإلدراك  ــدم  وعـ الــجــهــل  حــالــة 
لمسار  صحيحة  قـــراءة  إلــى  داعــيــا   ... والــبــصــيــرة  الــوعــي 
ــا فيه  حــركــة الـــرســـول الـــذي غــيــر الـــواقـــع الــمــظــلــم بــكــل م
مــن جــهــل وتــخــلــف وفــرقــة وانـــعـــدام لــلــمــشــروع والــهــدف

الخطر الحقيقي

ودعا السيد عبد الملك إلى الحذر من االنخداع بما أسماه 
إلى  األعــداء  يسعى  الــذي  اإلســالم  على  المحسوب  الزيف 
التغيير  في  األمــل  األمــة  إلفقاد  اإلســالم  عن  بديال  تقديمه 
المرحلة  هذه  في  يعمل  االستعمار  إن   : وقــال   .. الحقيقي 
طريق  عــن  إسالميا  ثوبا  والعمالة  االســتــبــداد  إلــبــاس  على 
إيصال حركات "التأسلم" السياسي إلى السلطة للقبول بواقع 
الشعوب  السيطرة األمريكية على  الغربية وشرعنة  الهيمنة 
اإلسالمية ومقدراتها ومن اجل اتخاذ تلك النماذج بديال عن 
رسالة األنبياء الحقيقية التي ترفض الخنوع والظلم الطغيان
وتجلت عالمية خطاب السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي 
في حديثه عن الواقع العالمي الذي تقوده قوى الشر بزعامة 
الواليات المتحدة األمريكية وهوا لواقع الذي تغيب فيه القيم 
شعوب  حاجة  مؤكدا  السماء  ورســاالت  باألنبياء  واالرتباط 
المتوحشة  المادية  الحضارة  ومقارعة  التغيير  الى  العالم 
واالقتداء  التأسي  وإعــادة دور  القيم  الى  العودة  عن طريق 
الله عليه وآله وسلم الله وعلى رأسهم محمد صلى  بأنبياء 
لم يتحدث السيد عن الخطر الذي يمثله التواجد العسكري 
األمريكي في منطقتنا العربية واإلسالمية باعتباره التحدي 
األكثر خطورة ، معتبرا أن اليأس هو الخطر الحقيقي الذي 
يحدق باألمة محذرا من النتائج الوخيمة للتراجع تحت وطأة 
الشكلية بالتغييرات  االنخداع  أو  الفتور  أو  بالملل  الشعور 

الشأن المحلي
الدين  بدر  الملك  عبد  السيد  اعتبر  اليمني  الشأن  وفي 
شر  مصدر  النفوذ  مراكز  مع  األمريكان  تحالف  أن  الحوثي 
وضرر على اليمنيين وقد تجلت مظاهر هذه الضرر من خالل 

األمريكي  التدخل  وتصاعد  واالقتصادي  األمني  التدهور 
وارتفاع وتيرة االغتياالت.. مؤكدا أن العائق أمام نجاح الثورة 
اليمنية هو العامل الخارجي المتحالف مع مراكز النفوذ التي 
تحتمي باألمريكان وتعقد معهم الصفقات لبيع سيادة البالد 
واستقاللها من اجل تعزيز تواجدهم في السلطة من جديد
بكافة  اليمنيون  يــغــادر  أن  ــرورة  ضـ على  السيد  وشـــدد 
إلى  الفتا  األمريكي  التدخل  إزاء  السلبي  الموقف  أطيافهم 
الوفاق  بحكومة  يسمى  مــا  على  للضغط  توحدهم  أهمية 
األمريكي  العسكري  الــوجــود  عــن  السياسي  الغطاء  لرفع 
عسكرية  قواعد  إلقامة  أمريكا  سعي  عن  كاشفا  اليمن  في 
ــا مــن اجـــل فـــرض الــســيــطــرة الــمــبــاشــرة عليها..  ــالدن فــي ب
طرف  أي  تعطي  ال  والــشــرع  والقانون  الدستور  أن  مؤكدا 
في  والتفريط  البلد  سيادة  عن  التنازل  صالحية  سياسي 
من  أمريكي  نشاط  عن  وكشف  وكرامته،  الشعب  استقالل 
الــدعــارة وشبكات  الــمــخــدرات  نشر  فــي  يتمثل  آخــر  نــوع 
ــات الــمــتــاحــة أمــام  ــي ــق اآلل ــع الــمــســؤولــيــة ووفـ ومـــن واقـ
مصلحة  على  حرصها  في  صدقت  إن   - السياسية  القوى 
أبناءه - دعا السيد عبد الملك الحوثي  الشعب ومستقبل 
تحمي  اليمنيين،  جميع  تمثل  إنقاذ  حكومة  تشكيل  إلــى 
الفساد،  مراكز  وتزيح  واالستقالل  السيادة  وتحفظ  الثورة 
التأكيد  وأعـــاد   ، وطنية  بــأجــنــدة  حقيقي  لــحــوار  وتهيئ 
موقف  واستهجن  العشرين  النقاط  تنفيذ  ضــرورة  أن  على 
الحكومة التي اعتذرت لألمريكيين إثر تحطيم بعض نوافذ 
الرسول  إلــى  ــاءة  اإلسـ بعد  صنعاء  فــي  األمريكية  الــســفــارة 
ألبناء  االعــتــذار  تــرفــض  فيما  وســلــم  وآلـــه  عليه  الــلــه  صلى 
الظالمة  الــحــروب  جــراء  صعدة  في  والمواطنين  الجنوب 
البيوت وقتلت اآلالف وأحدثت مآسي كثيرة التي دمرت 
ــاد مــا طــرحــه فــي خــطــابــات ســابــقــة مــن أن الــحــوار  ــ وأع
ــقــوى تــحــاول  لــيــس بــديــال عــن الــثــورة مــؤكــدا أن بــعــض ال
ــا الــخــاصــة من  ــه ــداع الــشــعــب وتـــحـــاول تــمــريــر أهــداف خــ
ــهــا.. ــوار شــكــلــي يــضــرب الـــثـــورة ويــعــطــل أهــداف ــالل حــ خـ
ــعــرف فــي أي ســيــاق تأتي  ــه ي ــل ــد مــســيــرة أنــصــار ال ــائ ق
ــذلــك تــحــدث عــن ما  ــن فــي الــيــمــن ل ــ جــلــســة مــجــلــس األم
األمريكية  الــغــارات  إزاء  المجلس  هــذه  يتخذه  أن  يمكن 
مجلس  أنـــه  إلـــى  مــشــيــرا  اليمنيين  عــشــرات  تقتل  الــتــي 
الــبــالد.. على  الغربية  السيطرة  مــن  لمزيد  يــكــرس  تــآمــر 

التي  األمنية  االختالالت  أسمع عن  عندما 
عمران  في  أنها  لي  ُيخيل  تعز،  في  تحصل 
أو في ذمار مثاًل، ال أنتقص من المدينتين، 
لكن تعز لم تكن هكذا حتى في أسوأ مراحل 
الثقافية،  اليمن  حاضنة  تعز  صالح،  حكم 
واألكاديمية. العلمية  النخبة  ومصنع 
فأبناؤها  اليمنية،  للوحدة  الحي  الرمز  تعز 
لم  اتفاقيتها،  توقيع  قبل  الوحدة  جسدوا 
تكن لهم جنسية شمالية أو جنوبية، تنقلوا 
بين الجانبين كأنهم في بلد واحد، الجهل 
والخوف هو ما يدفع اإلنسان للتمرس في 
بهم  َعَبرت  أبنائها  ثقافة  لكن  منطقته، 
وال  المناطقية،  تقيدهم  لم  الحدود،  كل 
المحافظات. في كل  فانتشروا  المذهبية، 
والشعراء  والمثقفون  الكتاب  تعز 
الرازحي  الكريم  عبد  تعز  والمبدعون، 
وبشرى  عثمان  وأروى  الصراري  وعلي 
وعبد  الولي  عبد  الفتاح  وعبد  المقطري 
وحكيم  علي  وهاشم  سيف  الودود 
تعز  أصبحت  الصريمي،  وسلطان  العاقل 
سلطان  والشيخ  المخالفي  حمود  الشيخ 
تعز  اليوم،  وجوهها  ابرز  تلك  البركاني، 
لصالح. واآلخر  لمحسن  وكيل  أحدهما 
تعز المدارس، أصبحت تعز المتارس، تعز 
الهنجمة  تعز  أصبحت  والمعرفة،  العلم 
والقبيلة، كل يبحث له عن قبيلة وعن أصل 
في الشمال ينتسب إليه، فذاك يقول أصلنا 
أرحب،  من  أنه  يدعي  واآلخر  خوالن  من 
في  سريح  عيال  من  جدنا  يقول  وثالث 
عمران، وكأن تعز ال تستحق أن تكون أصلهم.
كنا نتمنى أن تنتقل عدوى المدنية والعلم 

بقية  إلى  تعز  من  كإنسان  اآلخر  وتقبل 
للقبيلة  متعطشة  بتعز  فإذا  المحافظات، 
والفصول. واألصول  والشيالن  والُعسوب 
يعقل  هل  هكذا؟  تعز  جعل  الذي  ما 
عن  بمعزل  لوحدها  تعز  تتراجع  أن 
أسرع؟ وبوتيرة  المحافظات،  بقية 
ثقافتها،  في  تعز  يستهدف  من  هناك 
أبنائها،  ووعي  نضج  في  ثوريتها،  في 
على  خطر  لهم  بالنسبة  فتعز 
بوحشية  ُتقمع  لذلك  مشروعهم، 
ثوارها. وكل  شبابها،  تحركات  كل 
مثلث برمودا- المناطقي- بأضالعه الثالثة 
الذي  الدين"  ورجال  المشايخ،  "العسكر، 
والزال  عقود  ثالثة  من  ألكثر  اليمن  حكم 
يحاول  من  هو  اليوم  السلطة  أغلب  بيده 
وقهر  الطاعة  بيت  إلى  وإرجاعها  تعز  لجم 
ثورة  بعد  واستأصلتهم  قهرهم  ثوراتها كما 
اليوم  المثلث يخوض  سبتمبر 1962، ذلك 
أحمد  شوقي  تعز  محافظ  ضد  معركة 
والخنوع،  الخضوع  رفض  ألنه  هائل، 
بحاجة  وليس  الفساد  يغريه  ال  غني  لكنه 
راحة  أكثر  المال  فسلطة  سلطة،  إلى 
تولى  اليمن،  في  السياسية  السلطة  من 
عليه،  مورست  ضغوط  بعد  المنصب 
الخير. لها  ويريد  تعز  يحب  ألنه  وقبلها 
تعز  من  مسؤول  أول  هائل  أحمد  شوقي 
مسؤول  أول  "ال"،  برمودا  لمثلث  يقول 
يدير تعز من تعز وليس عبر وصاية صنعاء، 
برأيهم  المستقلين  تعز  أبناء  يمثل  شوقي 
بثقافتهم،  المتمسكين  بأصلهم  المعتزين 
الذين  المشايخ  بعض  مواجهة  في  شوقي 

المتنفذين  لبعض  وكالء  لألسف  هم 
يقول  المخالفي  حمود  فهذا  صنعاء،  في 
ويطالب  صالح،  من  معين  شوقي  إن 
الشيخ  بالتدخل،  صنعاء  في  السلطات 
الحصري،  واإلصالح  محسن  وكيل  حمود 
يا  الطاعة،  بيت  إلى  تعز  ُيعيد  أن  يريد 
منصب  أو  بجاه  يطالب  والمخالفي  ليت 
علي  عن  بمعزل  شوقي  وينافس  لنفسه، 
مركزية  عن  وبمعزل  واإلصالح،  محسن 
شوقي  من  أكفأ  أنا  يقول  ليته  يا  صنعاء، 
أسف  وبكل  لكنه  بالمنصب،  منه  أحق  أو 
اآلتية  والقبيلة  والتخلف  الجهل  يستدعي 
تعز. على  وصايتها  لتستعيد  صنعاء  من 
بالفساد، لم يجدوا عليه  لم يتهموا شوقي 
أمامهم  توجد  ال  لذلك  قانونية،  مخالفات 
أنه ليس ثورياً، وأنه  التهم المستهلكة،  إال 
من بقايا النظام، وأنه لم ُيصل في الساحة، 
وكأن الصالة في الساحة من أركان اإلسالم!
مدراء  استبدال  من  شوقي  ُيمكنهم  لم 
المراكز  مدراء  تغيير  من  العموم، 
تعز كما  على  للسيطرة  تمهيداً  التعليمية، 
المحافظات،  وبقية  صنعاء  في  يحصل 
شوقي شوكة في حلوقهم، ألنه يحظى بثقة 
يخافون  المحافظة،  أهالي  من  الغالبية 
فتطالب  تعز  في  مشروعة  ينجح  أن 
"كمشروع". بشوقي  المحافظات  بقية 

قراءة في خطاب السيد عبد الملك الحوثي
على ضفاف المولد النبوي الشريف

حميد رزق

تعز.. هناك من يحاول كسرها

علي البخيتي

محمد عايش


