
بعـــد انســـحاب العناصـــر الحزبيـــة شـــباب الثـــورة يعيـــدون تموضعهـــم فـــي ســـاحة التغييـــر بصنعـــاء 

عــلــمــت صــحــيــفــة "األولــــــى" من 
اللواء  قيادة  أن  مطلعة،  مصادر 
القارب  مالك  عــن  أفــرجــت  مشاة   17
محماًل  اللواء،  وحــدات  ضبطته  الذي 

بـ20 ألف مسدس تركي الصنع.
ولم تذكر المصادر معلومات أخرى 
إلــى أن  ــراج، مشيرة  عن مــبــررات اإلفـ
عنه،  لــإفــراج  تدخلت  قبلية  وساطة 
وأن المعدات التي كان اللواء صادرها 
على مالك القارب، أعيدت إليه، وأنه 

الــذي  قــاربــه  سحب  مــن  تمكينه  تــم 
الساحل  إلــى  مــطــاردتــه،  أثــنــاء  تحطم 

إلصالحه.
وأكد مواطنون في مديريتي ذباب 
والمخا، أنهم شاهدوا "م.ع.غ" يتجول 
مصدر  قــال  فيما  ذبــاب،  مديرية  في 
والجيش  األمــن  من  ضباطاً  إن  محلي 

ذهبوا لزيارته بعد اإلفراج عنه.
مشاة،   17 الــلــواء  قــوات  وضبطت 
تهريب  ــارب  ــ ق ــمــاضــي،  ال الــخــمــيــس 

مسدس  ألف   20 متنه  وعلى  )جلبة(، 
تركي الصنع، حسب معلومات "األولى" 
وتأكيد وزارة الداخلية مطلع األسبوع 

الجاري.
الموقع  قـــال  الــمــاضــي؛  والــســبــت 
"سبتمبر  الدفاع  لــوزارة  االليكتروني 
العميد  تــعــز  مــحــور  قــائــد  إن  ــــت"،  ن
أمن  ومدير  حسين،  مسعد  علي  ركن 
صالح  محمد  ركن  العميد  المحافظة 
الشاعري، ورئيس شعبة االستخبارات 

حمود  العقيد  تعز  بمحور  العسكرية 
ميدانية  بـــزيـــارة  ــوا  ــام ق ــحــاشــدي،  ال
وباب  ذبــاب  بمنطقة  مشاة   17 للواء 
المحور  قائد  التقى  حيث  المندب، 
مشاة   17 الـــلـــواء  بــقــيــادة  ــوه  ــق ــراف وم

المندب،  ــاب  وبـ بــذبــاب  وكتائبه 
ــاط وجـــنـــود  ــ ــب ــف وضــ ــ وصـ

اللواء.
ــمــوقــع،  وحـــســـب ال

ــل قـــائـــد  ــ ــق ــ ــد ن ــ ــق ــ ف
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أسبوعية - توعوية - تصدرها حركة شباب 

الصمود يف ساحة التغيري بصنعاء

ــة ــا الثوري ثوابتن
التظاهر والتحرك واالعتصامات السلمية والحرص على أن يتم ذلك في إطار شعبي   استمرار 

بعيًدا عن الحزبية والطائفية والمذهبية حتى إسقاط النظام. 

الفاسدين  نظامه  ورموز  استثناء  دون  وأقاربه  الرئيس  هو  بإسقاطه  نطالب  الذي  النظام   

والذين  ثبت تورطهم في قمع وقتل وتجويع هذا الشعب. 

بواسطة  النظام  مع  التحاور  أو  الثائر  الشباب  مطالب  على  االلتفاف  أشكال  من  شكل  كل  إدانة   

السفارات األجنبية. 

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

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

وحضارية. 

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

ــكــم معنا ــا وحــســن تــعــاون ــن ــن نــنــســى احــتــضــانــكــم ل ــ ــكــم ول ــاء ل ــيـ ســنــبــقــى أوفـ شباب الصمود يؤكدون ألهل 
حي الدائري )حي  الجامعة(

السلمية تمركزهم  الثورة  أعاد شباب   
جامعة  ســور  جــوار  التغيير  ساحة  في 
ــســحــاب عــنــاصــر األحــــزاب  صــنــعــاء إثـــر ان
التابعة  التنظيمية  اللجنة  مــن  ــدعــوة  وب
لحزب اإلصالح من الساحة في إطار التزامه 

ببنود المبادرة الخليجية التي أعادت إنتاج 

النظام من جديد.

ألبناء  شكرهم  المعتصمون  جــدد  كما 

الجهود  مقدرين  للساحة  المجاورة  األحياء 

والتضحيات التي قدموها وال زالوا يقدمونها 

في سبيل نيل الحرية والكرامة. 

عمر  من  فاصل  يــوم  الماضية  الجمعة   

ثورة الشباب السلمية المستمرة حيث أرخ 

من  أكثر  فبعد  وحساسة،  جديدة  لمرحلة 
عامين على اعتصام الشباب بساحة التغيير 
بصنعاء ها هم اليوم يعيدون تموضعهم في 
أرجــاء  مــن  الخيام  نقل  خــالل  مــن  الساحة 
الساحة المجاورة للمباني المأهولة بالسكان 

وعلى  الساحة  منصة  جــوار  نصبها  وإعــادة 
امتداد سور جامعة صنعاء حيث ال مباني 

سكنية وال محال تجارية. 

3المكان الذي انسحبت منه قوى 
تتمات 

3
تتمات 

3
تتمات 

3
تتمات 

تحت شعار نازلين إلسقاط الفساد 

وقفة احتجاجية لشباب الثورة أمام مقر الحوار
تظاهرات حاشدة تضامنا مع سوريا وإدانة للعدوان الصهيوني

وسياسيين  ناشطين  من  عدد  نظم 
وقفة  الثورة  شباب  من  ومجموعة 
الماضي  االثــنــيــن  احــتــجــاجــيــة  صــبــاح 
تحت  الوطني  الحوار  مؤتمر  مقر  أمــام 
شعار»نازلين نازلين إلسقاط الفاسدين ” 
ــوقــف نهب  ــبــوا ب الــمــحــتــجــون طــال
المال العام وعدم التمييز في الوظيفة 
العامة، كما طالبوا على ضرورة اخضاع 
وإخضاع  المفاضلة  من  العامة  الوظيفة 
وطالبوا  الشعبية،  للرقابة  العام  المال 
اسلوب  عــن  بعيدة  كــفــاءات  بحكومة 

المحاصصة فيها. 
اكد  االحتجاجية  الوقفة  البيان  وفي 
الثورة  في  مستمرون  انهم  المحتجون 
طالبوا  وكــذلــك  أهــدافــهــا  تحقيق  حتى 
تمثل  لم  التي  الوطنية  للقوى  بالسماح 
وأفكار  رؤيــة  ولديها  الحوار  مؤتمر  في 

حول المواضيع التي يناقشها المؤتمر 
أمام  المؤتمر  على  لعرضها 
الشعب لكي تتحقق الشراكة 

ليس  فــالــوطــن  للجميع 
او  اســره  او  لفرد  ملكا 

محافظات  عــدة  شهدت 
الماضي  الــثــالثــاء  يمنية 
حاشدة  جماهيرية  مــســيــرات 
تــضــامــنــاً  اآلالف  فــيــهــا  ــارك  شــ
الشقيق  الــســوري  الشعب  مــع 
االعــتــداءات  على  واحــتــجــاجــاً 
الصهيونية الغاشمة ضد سوريا. 
اآلالف  شــارك  صنعاء  ففي 
مـــن الــيــمــنــيــيــن فـــي مــظــاهــرة 
مختلف  إليها  دعــت  حــاشــدة 
السياسية  والــتــيــارات  الــقــوى 
جموع  فيها  وخــرج  والشبابية 
غــفــيــرة مــن جــمــيــع الــتــيــارات 
والمكونات الثورية والسياسية 

عكست اإلجماع الشعبي تجاه 
ــدوان  ــعـ ــة الــســوريــة والـ ــ األزمـ
وعلى  سوريا  على  اإلسرائيلي 

األمة. 
ــوجــه الــمــتــظــاهــرون إلــى  وت
بعد  الــمــتــحــدة  ــم  األمـ مكتب 
الزبيري  شارع  في  تجمعوا  أن 
وسط صنعاء وردد المتظاهرون 
فيها  عبروا  وشعارات  هتافات 
العربي  للجيش  دعمهم  عــن 

ضد  عملياته  في  السوري 
اإلرهاب في سوريا

كما رفعوا أعالم 
الــجــمــهــوريــة 

اإلفـــراج عـــن مالـــك القـــارب الـــذي ضبطـــت فيـــه المسدســـات التركيـــة فـــي بـــاب المنـــدب
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هبــره: القضايــا السياســية فــي اليمــن تصاغ وفــق اجندة حزبيــة بعيدان عن 
الحــوار وحكومــة المحاصصــة تمارس العديــد من االنتهاكات بحق الشــعب

يكتبون  إعالمية  أبواق  مجموعة  هناك 
من  تعرف  اإلنترنت  مواقع  وفي  الصحف  في 
كتاباتهم عندما تقرأها أنهم أصحاب مشروع 
اإلفساد  مشروع   – الحرب  مشروع   – الفتن 
لكل شيئ فيه صالح وخير لألمة - تفوح من 
المدفوعين  الحرام  المال  رائحة  كتاباتهم 
يخوضها  التي  الفتنة  مقدمة  في  وتراهم  به 
)المذهبية  على شعوبنا  واألمريكان  الصهاينة 
لهم سوى  وكأنه ال شغل  والعرقية(  والطائفية 
إذكائها – هم من يقفون ضد حقن الدماء في 
اليمن وفي غير اليمن وتراهم دائما في عناوين 
حرب دائمة يريدونها أن تكون – تجدهم ليل 

نهار هذا نافخ في النار وذاك يسعرها 

لهذا  متزعمة  وكتاباتهم  مقاالتهم  ترى 
والطائفية  الفتن  )مشروع  الخطير  المشروع 
تغزوا  أنها  عنها  يقولون  التي  والمذهبية( 
شئونه  في  وتتدخل  وتحتله  العربي  الوطن 
مثل   - وأمريكا  إسرائيل  من  أخطر  وهي 
إيران ألم يقولوا عنها هكذا كذلك حزب الله 
الدولة  على  إنقالب  يريد  أنه  عنه  يقولون 
وووووالخ  الدولة  على  يتمردون  والحوثيون 
الجهاد يقولون عنه أنه مشروع فاشل ستطلع 
مرسومة  وجوههم  ظالل  ترى  صفحات  لك 
كتاباتهم  عن  إبحث  لكن  سطورها  بين 
إسرائيل   - وإحتاللها  أمريكا  خطورة  عن 
أيديهم  سترى  هل  وإستيطانها  وجرائمها 
وأقالمهم تكتب عن هذا الخطر الحقيقي – 
وتلك  الخطورة  تلك  يمجدون  تراهم  بالعكس 
ويصفون  بل  والجرائم  واإلحتالل  التدخالت 
هي   – العظمة  هي  األمن  أمريكا هي صانعة 

هي  يطرحونها  الخ  هي.........  الحداثة 
هذا  غير  عمال  اليجيدون  ألنهم  الحل. 
العمل الذي يمثل جهد العاجز حيث ضاقت 
فيه  يسيرون  إتجاه  الساحات في كل  عليهم 
مجتمعنا  لدى  الوعي  إزدياد  بفضل  وذلك 
إزدياد  وكذلك  واإلسالمية  العربية  وشعوبنا 
والمناهضين  بالمجاهدين  الشعوب  ثقة 
هنا  خاصة  واإلسرائيلية  األمريكية  للمشاريع 
يقفون  المأجورين  أولئك  وألن  اليمن  في 
موقف األمريكان ويغارون عليهم فهم دائما 
والصهاينة  األمريكان  بدل  الوقوف  يحاولون 
الناس  نظرة  وتغيير  الحقائق  قلب  ويحاولون 
من  صورة  تشويه  يحاولون  فتراهم  لليهود 
الصهيوأمريكي  المشروع  ويناهض  يتحرك 
وقتلة  مجرمون  بأنهم  عنهم  ويقولون 
علمهم  مع  ووووالخ  وصفويين  ومتمردون 
جدوى.  دون  ولكن  وإفتراء  كذب  ذلك  أن 
ويذبحون  يقتلون  من  هم  أنهم  متناسين 
في  بأكملها  وقرى  أسر  ويبيدون  ويشردون 
يريد  منطقة  كل  وفي  سوريا  وفي  اليمن 

اليهود والنصارى إحتاللها 

هذا  يناهض  من  مواجهة  في  يقفون  فهم 
بالغة  خطورة  يمثل  الذي  الخطير  المشروع 
بدال  هم  يقفون  قاطبة  اإلسالمية  األمة  على 
موقف  أي  لهم  نجد  ولم  الصهاينة.  عن 
مشرف وإنما وجدناهم في خندق األمريكيين 
أنهم  وبوضوح  يكشف  وهذا  واإلسرائيليين 
تعمل  إجرامية  ويد  أمريكية  أداة  إال  ليسوا 
هم  وأنهم  الصهيوأمريكي  المشروع  لخدمة 

واألمريكان والصهاينة وجهان لعملة واحدة 

بقلم / أبو كميل 

أكد االستاذ صالح هبره رئيس المكتب السياسي ألنصار 
الله ونائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل أن أهم 
تصاغ  اصبحت  اليمن  في  والوطنية  السياسية  القضايا 
في أروق حزبية خاصة ووفق أجندة مفضوحة بعيدا عن 

مؤتمر الحوار حسب تعبيره. 

التواصل  موقع  على  اليوم  نشره  له  منشور  في  هبره 
االجتماعي »فيس بوك” بعنوان )لكي ال نكون شهود زور( 
اعتبر أن القوى الحزبية الحاكمة لليمن في الوقت الراهن 
تناقش  بورشة عمل  يكون  ما  أشبه  الوطني  الحوار  جعلت 
الحزبية  القوى  إلى أن هذه  الهامشية، مشيراً  القضايا  فيه 
تقوم بتعطيل واضح لمهمته الوطنية الكبيرة التي يراد لها 

اليوم أن تحول إلى مجرد كذبة كبيرة حسب تعبيره. 

حكومة  ممارسات  من  بعض  هبره  استعرض  كما 
موضوع  جعل  على  كالعمل  الشعب  بحق  المحاصصة 
بعيدة  لالنتخابات  عليا  لجنة  وتعيين  وهيكلته  الجيش 
االنتخابي  السجل  وعادة  الحوار،  مؤتمر  مخرجات  عن 
ذكر  كما  العامة،  والوظيفة  الشعب  اموال  وتقاسم 
أنصار  تجاه  والممنهجة  السلبية  ممارساتها  من  عدد 
المتعددة  الوسائل  واستخدام  نهجهم  يحمل  ومن  الله 
لحمالت التحريض والتشويه ضد انصار الله وغيرها من 

الممارسات التي ذكرها في منشوره. 

نص منشور أ/ صالح احمد هبرة على الفيس بوك :

لكي ال نكون شهود زور
الحوار  مؤتمر  نحو  تتجه  اليمني  الشعب  أنظار  بينما 
تحفظ  العادلة  دولته  وبنا  أزماته  من  باليمن  للخروج 
عن  بدالَ  مصالحهم  وتضمن  حقوقهم  لليمنيين 
الفترات  طيلة  الشعب  أنهكت  التي  المحسوبيات 

الماضية ليعيش الشعب حياة سعيدة

في  جديد  من  لتتحكم  ظهورها  تعاود  القوى  بتلك  إذا 
مفاصل النظام وبصورة أكثر من ذي قبل مستغلة الوضع 
نحو  لها  مطية  المحاصصة  حكومة  من  متخذة  القائم 

معاودة االستبداد واالستحواذ على مصالح الشعب

تلك  ان  البلد  تعيشها  التي  واالحداث  الوقائع  أثبتت  لقد 
في  بما  األمور  تسيير  في  تتحكم  من  هي  أصبحت  القوى 
بما  شؤونه  في  والتحكم  البلد  مستقبل  سياسة  رسم  ذلك 
أهم  أصبحت  وبهذا  الضيقة  الحزبية  مصالحها  مع  يتوافق 
القضايا السياسية والوطنية تصاغ في أروقتها الخاصة ووفق 
أجندة مفضوحة بعيدا عن مؤتمر الحوار الذي مع األسف 
استطاعت هذه القوى أن تجعل منه أشبه ما يكون بورشة 
عمل تناقش فيه القضايا الهامشية في تعطيل واضح لمهمته 
مجرد  إلى  تحول  أن  اليوم  لها  يراد  التي  الكبيرة  الوطنية 

كذبة كبيرة، وملهاة للشعب لصرف أنظاره عن ممارساتها. 

هذه  تنتهجها  التي  والممارسات  لألساليب  متابع  كل  إن 
القوى يدرك تماما بأننا ال نتجنى على أحد ويكفي أن نضع 
بين يدي القارئ بعضا من الحقائق التي تؤكد ما أشرنا إليه 

وهي ال شك قليل من كثير نذكر بعضها في ما يلي: - 

عن  بعيداً  وهيكلته  الجيش  موضوع  جعل  على  العمل   -  
معينة  لسياسات  وإخضاعه  الحوار  مؤتمر  مخرجات 
وبإشراف أمريكي مباشر وهو ما يتنافى مع بناء جيش على 
أسس وطنية لخدمة الوطن والدفاع عن سيادته واستقالله. 

مؤتمر  خارج  لالنتخابات  العليا  اللجنة  بتعيين  القيام   -  
الحوار، وإعداد السجل االنتخابي بإشراف منظمات خارجية 
االنتخابية،  المراكز  وتحديد  االنتخابات  مراحل  وتحديد 
في  ذلك  كل   ،.… اللجان  رؤساء  وتعيين  الفنية  واللجان 
إطار المحاصصات الحزبية بعيدا عن مؤتمر الحوار وإشراك 
الشعب، مع كون تلك القضايا من صميم مهام المؤتمر ومن 

أساسيات مخرجاته ومما يجب أن يشترك فيه الشعب. 

 - تقاسم أموال الشعب والوظيفة العامة بما يخدم توجه أحزاب 
ومحاصصة  القوى  تلك  لصالح  اآلالف  عشرات  وتجنيد  معينة 

السفراء والمحافظين والوكالء ومدراء المديريات فيما بينها. 

ومحاولة  العشرين،  النقاط  تنفيذ  في  المماطلة   -  

مجلس  قيام  ذلك  من  واألسوأ  تنفيذها،  على  االلتفاف 
وجرحى  شهداء  اسر  يستثني  مشروع  بتبني  الوزراء 
الشعب  أبناء  من  ليسوا  وكأنهم  التعويض،  من  صعدة 
من  ظالمة  حروب  ستة  ضدهم  تشن  لم  أو  اليمني 
الضحايا  من  اآلالف  عشرات  ضحيتها  راح  النظام  قبل 
والشهداء والمعوقين مما ولد لدى الشعب والمشاركين 
أن من يما طل في قضية حظية بموافقة جميع المكونات 

السياسية والرئيس سيماطل في مخرجات الحوار. 

 - اكتناف بعض أعمال الحوار الوطني بالغموض في طريقة 
تسيير أعماله مما أضعف روحية المشاركة لدى األعضاء. 

الله ومن  أنصار  الممنهجة تجاه  السلبية  الممارسات   - 
يحمل نهجهم واستخدام الوسائل المتعددة لمضايقتهم 

وعلى سبيل المثال: 

الله  أنصار  التحريض والتشويه ضد  ـ استمرار حمالت  أ 
من قبل بعض وسائل اإلعالم الرسمية والحزبية فضاًل عن 
األقالم الصفراء والمأجورة بما يتنافى مع أجواء الحوار. 

ب ـ االنصياع للثقافات المأزومة في اإلقصاء وإلغاء اآلخر 
نتج عنه إغالق الجناح التابع لمؤسسة الشهيد زيد علي 

مصلح أثناء مشاركته في معرض الكتاب بمحافظة تعز

عبد  الشيخ  الحوار  مؤتمر  عضو  على  االعتداء   – جـ 

وعدم  مرافقيه  من  ثالثة  واستشهاد  راس  ابو  الواحد 
اتخاذ أي إجراء من قبل األجهزة الرسمية تجاه ما لحق به 

وبمرافقيه والتعامل معها ببرود ملفت. 

األولى  العامة  للجلسة  الختامي  البيان  نص  تعديل   – د 
على  تعمل  معينة  توجهات  يخدم  بما  الحوار  لمؤتمر 

التقليل من شأن مظلومية صعدة. 

صنعاء  مطار  عبر  الله  أنصار  من  المسافرين  مضايقة   – هـ 
من  الهاشمي  قاسم  العالمة محمد  منع  أخرها  وغيره  الدولي 
السفر وإرجاعه من مطار صنعاء وسحب جوازه دون أي مبرر. 

القمعي  اسلوبه  في  القومي  األمن  جهاز  استمرار   – و 
واالعتقاالت التعسفية ضد أنصار الله حتى أن بعضهم ال 

يزال رهن االعتقال إلى اآلن. 

المسيرة  لقناه  تابع  بث  احتجاز جهاز  في  ز –االستمرار 
منذ عدة أشهر وإصرار وزارة الداخلية على عدم إطالقه 

دون وجه حق. 

مؤتمر  انعقاد  في ضل  تتم  وغيرها  الممارسات  هذه  إن 
واقع  صنع  إلى  خالله  من  نسعى  الذي  الوطني  الحوار 
وآرائهم،  حقوقهم  ويحترم  اليمنيين  لكل  يتسع  جديد 
وبنا على ما سبق فإننا بصدد دراسة الخيار األنسب أمام 

هذه الممارسات والتي كنا نتمنى أن ال تقع. 

يبدو أن الرئيس عبد ربه منصور هادي في 
وقت متأخر الى حد ما أدرك ان المحاصصة 
في  واالدارية  السيادية  المناصب  وتقاسم 
السلطة وخصوصا إدارة المحافظات السبب 
في  السياسية  القوى  صراع  وراء  الرئيس 
منه  يستفاد  أن  يمكن  ما  وعطل كل  البالد 
الوقت الجهد وحتى  اإلمكانيات وما يحدث 
بهذا  عالقة  لها  أزمة  من  تعز  محافظة  في 
القبيل سوى دليل طفح ليصبح على السطح 
محافظات  معظم  في  هذا  يحدث  حين  في 
ضغوط  ثمة  نفسه  الوقت  في  الجمهورية 
محافظي  لتغيير  هادي  يواجهها  حزبية 
ريمة،  الحديدة،  ذمار،  أب،  محافظات 
المحويت، حجة، وأيضا تعز، ومن المحتمل 
تلك  لبعض  تغييرا  هادي  الرئيس  يجري  أن 
من  جزء  القادمة  االيام  خالل  المحافظات 
بعض  رغبة  عند  نزوال  تأتي  التغييرات  تلك 

األطراف وبعضها ألسباب اخرى. 

محافظة عمران 
حيث تم تعيين محافظها الحالي محمد 
حسن دماج ضمن قرارات الرئيس عبد ربه 
كهالن  عن  بدال  2012م  في  هادي  منصور 
محاصصة  إطار  في  شوارب  ابو  مجاهد 
التجمع  على  محسوب  فاالول  واضحة 
على  من  المقربين  ومن  لإصالح  اليمني 
للمؤتمر  الثاني  ينتمي  حين  في  محسن 
الشعبي العام وتم تعيينه عضوا في مجلس 
من  اكثر  مرور  من  الرغم  وعلى  الشورى، 
االنجازات  ان  إال  التغييرات  تلك  على  عام 
بجانب  تذكر  تكاد  ال  دماج  قدمها  التي 
المستشري  والفساد  االدارية  االخفاقات 
في عموم المكاتب الحكومية في المحافظة 
ضل  في  االمنية  االختالالت  جانب  الى 
وكانت  أشهر  ثالثة  منذ  المحافظ  غياب 
دماج  أن  تحدث  قد  إخبارية  مصادر 
مهمة  االصالح  من  المقربين  أحد  أوكل 
تم  أنه  المصادر  وقالت  المحافظة  إدارة 
الهيكل  في  موجودة  غير  إدارة  أستحداث 
نزع  كما  المحافظات،  لدواوين  التنظيمي 
المجلس  عام  أمين  من  الصالحيات  كامل 
المخلوس  زمام  صالح  الشيخ  المحلي 
وتحديداً في الجوانب المالية، ووجه بذلك 
األمر  االختصاص  جهات  لمختلف  مذكرة 
في  المحلي  المجلس  عمل  جمد  الذي 

المحافظة وكانت وكانت صحف يومية قد 
تشير  تقارير  الماضية  االيام  خالل  نشرت 
الى فساد مالي واداري في بريد المحافظة 
وذكرت تقارير اخرى أن كثير من المشاريع 
التنموية كمشاريع المياه والطرقات ال تزال 

متعثرة ولم تجد طريقها للتنفيذ 

محافظة حجة
في المقابل تعيش محافظة الجوف أزمة 
علي  الحالي  محافظها  تعيين  بعد  خانقة 
المحافظ  انشغال  وسبب  في  القيسي  علي 
بالصراع وتتهم أطراف سياسية قيام محافظ 
الشعبي  المؤتمر  فرع  رئيس  تكليف  حجة 
بإدارة  دهشوش  فهد  بالمحافظة  العام 
وثيقة  اعالمية  وسائل  ونشرت  المحافظة 
المحافظ ب توجيهه دهشوش  تثبت قيام 
لم  أنه  حين  في  للمحافظة  وكيل  بصفته 
الشورى  مجلس  في  عضوا  بل  وكيال  يعد 
في  الصادر  الجمهورية  رئيس  قرار  بحسب 
القيسي دهشوش  الفائت. وكلف  8 فبراير 
أمين  المحافظة  محلي  أمين  جانبه  وإلى 
المحافظة  أعمال  بتسيير  بالقيام  القدمي 
ومشاريعها  المحافظة  أعمال  ومتابعة 
وإرسالها  للمحافظة  االستثنائية  والخطة 
السرعة، كما كلفه  وجه  على  العليا  للجنة 
أو  تعيينات  أو  تغييرات  أي  إجراء  بعد 
التنقالت مخالفة للقانون إال ما كان تحت 
الضرورة. وتشهد محافظة حجة خالل االيام 
االصالح  قيادات  بين  حادا  صراعا  الحالية 
وميدانية  اعالمية  بقيادة حملة  تتهم  التي 
القيسي  علي  علي  الحالي  المحافظ  ضد 
تشهيرية  بحمالته  التحركات  تلك  وصف 

وتحريضية ضد محافظي حجة وتعز، 

ضد  الحملة  جديد  أن  إلى  وأشار 
هي  "إنما  القيسي  علي  بن  علي  المحافظ 
واقتحامهم  جرائمهم  لتغطية  محاولة 
للقاعدة  عناصر  وتدريب  حكومية  مواقع 
وإرسالهم إلى سوريا" وال يستبعد دهشوش 
أنهم  إلى  إشارات  تحمل  أيضاً  تكون  أن 
جديدة  وخروقات  جرائم  على  مقدمون 
بهدف إشعال المحافظة وإعادتها إلى مربع 
العنف والفوضى. في الوقت نفسه احتشد 
بمحافظة  التغيير  ساحة  في  المعتصمون 
سموها  التي  الماضية  الجمعة  في  حجة 
المتمردون  يرحل  حتي  صامدون   " جمعة 

خطيب  اتهم  المحافظ  الى  اشارة  في   "
بالفساد  القيسي  على  المحافظ  الجمعة 
السابق  النظام  بعقلية  المحافظة  وإدارة 
المحافظة  يذكر البناء  لم يحقق شي  الذي 
بوعده  الوفاء  الجمهورية  رئيس  وطالب 
بالمحافظة  الثورة  قوى  أمام  حجة  ألبناء 
بتجميد  طالبه  كما  به،  لقائهم  اثناء 
االصل  في  هي  التي  المحلية  المجالس 
موقوف العمل بها بفعل المبادرة الخليجية 
المحافظات  في  المفسدون  يتستر  والتي 

بها ويعبثون ويفسدون باسمها. 

محافظة تعز 
في  يحدث  الذي  نفسه  الشيء  وهو 
حيث  هائل  شوقي  تعيين  منذ  تعز  محافظة 
يتهم بعدم تغيير الفاسدين في المحافظة في 
أطراف حزبية  أن  يتهم شوقي هائل  المقابل 
تسعى الى السيطرة على محافظة تعز وهو ما 
دعى المحافظ رجل االعمل شوقي هايل الى 
تنظيم أكثر من فعالية لفرض ما سماها أخونة 

تعز في حين ينفي االصالح تلك التهم 

بين  المتبادلة  االتهامات  هذه   
مأساوية  كنتيجة  تأتي  المختلفة  االطراف 
لها بعض األحزاب  التي تسعى  للمحاصصة 

حتى اآلن 

التجمع  في  قيادات  تعمل  حيث 
للسيطرة  مجددا  بالسعي  لالصالح  اليمني 
تغيير  خالل  من  المحافظات  بعض  على 
الرئيس  على  والضغظ  السابقين  محافظيها 
أوساطهم  من  محافظين  لتعيين  هادي 
ورفض أي تعيين جديد من غيرهم كما هو 
عمل  فقد  ريمة  لمحافظة  بالنسبة  الحال 
أنصاره  لحشد  لالصالح  اليمني  التجمع 
سالم  علي  العميد  الحالي  المحافظ  ومنع 
ومطالبة  المحافظة  دخول  من  الخضمي 
على  الحال  وينسحب  بتغييره  هادي 
التي  والحديدة  والمحويت  ذمار  محافظة 
قرارات  المحافظات  تلك  محافظي  ينتظر 
ضمن  المحافظات  تلك  وادخال  ابعادهم 
المحاصصة الحزبية التي يتصدرها االصالح 
أن  تريد  ال  المختلفة  االطراف  أن  يعني  ما 
المحافظات  زج  في  أخطائها  من  تستفيد 
في صراع سياسي كما هو حاصل في كل من 
أبناء  حرمان  في  يهدد  وعمران  وحجة  تعز 

تلك المحافظات من أي تنمية قادمة 

المؤتمر  الحفاظ على المحافظين القداما  مهمتنا  

اإلصالح  االستيالء على باقي المحافظات  قضيتنا

&

)إعالم عربي ..لمصالح غربية (

من  اليمن  في  للنظام  المخزي  الموقف 

أن  يؤكد  سوريا  على  االسرائيلي  القصف 

قرار  أو  سياسية  سيادة  أي  يملك  ال  النظام 

سياسي وأنه يعبر عن مواقف دول أخرى .

الغريب في االمر ان تصدر مواقف من دول 

كتركيا والسعودية افضل من مواقف النظام 

للنظام  عدائية  أكثر  دول  وهي  اليمني 

السوري ، وهو ما يعني أن النظام في اليمن 

ال يملك سياسة خارجية واضحة وال مواقف 

تعبر عن الشعب .

عن  االقل  على  يعبر  ان  بالنظام  يفترض 

تماما  الرافضة  اليمني  الشعب  مواقف 

عربي  بلد  أي  على  الصهيوني  للعدوان 

والئه  في  النظام  يتماهى  ان  ال  إسالمي  أو 

وتبعيته ألمريكا وادواتها إلى حد أن يصبح 

ملكيا أكثر من الملك ..

الناطق الرسمي ألنصار الله: 

عن العدوان اإلسرائيلي على سوريا..
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تتمات   تتمات   تتمات   تتمات

تظاهرات حاشدةبعد انسحاب

اإلفراج عن..

تحت شعار..

ــة، ســب  ــابـ ــحـ ــصـ ــب الـ مــكــنــونــا ســ
واحــد  وال  كذابين،  طلعوا  الصحابة.. 
منهم أدان نبش قبر أحد كبار الصحابة 
بجسده  بالعبث  التفاخر  استنكر  أو 

الطاهر فر قرية عدرا بريف دمشق

جريمة  أدان  مــن  أن  الغريب 
حجر  الجليل  للصحابي  اإلســـاءة 
بنبش  عنه  الله  رضــي  عــدي  بــن 
أنفسهم  برفاته، هم  والعبث  قبره 
بـــاإلســـاءة  أو  بــســب  الــمــتــهــمــون 
من  القتال  دعــاة  فيما  للصحابة 
أجل الصحابة بقوا جميعا صامتين 

ومتواطئين مع الجريمة. 

ــهــا الــعــرب  ــهــا الــيــمــنــيــون، أي أي
سوريا  في  يحدث  ما  والمسلمون، 
اليوم على أيدي جماعات اإلرهاب 
والمرتزقة ليس سوى جرائم وحشية 
لم يسبق  اإلنسانية  وفظاعات ضد 

لها مثيل في التاريخ.. 

أيــهــا الــيــمــنــيــون، أيــهــا الــعــرب 
ــا يـــحـــدث في  والــمــســلــمــون، مـ
سوريا اليوم على أيدي جماعات 
سوى  ليس  والــمــرتــزقــة  ــاب  اإلرهــ
ــم وحــشــيــة وفــظــاعــات ضد  جــرائ
في  مثيل  لها  يسبق  لم  اإلنسانية 

التاريخ.. 

قتل  فقط  يستهدفون  ال  إنهم 
بل  والحضارة في سورية  اإلنسان 

وإثارة الفتنة المذهبية والطائفية 
ــة والــمــنــطــقــة، خدمة  ــي ســوري ف
إلسرائيل وبصورة مكشوفة لم يعد 
أو مواربه وبالتالي  فيها أي لبس 
ــإن أي حــديــث عــن الـــثـــورة أو  فـ
له من  يعد  لم  اليوم  بعد  الحرية 
التغطية  مــواصــلــة  ســـوى  معنى 
أن  بعد  الــجــرائــم  هــذه  على كــل 
على  وأصــبــح  شـــيء  تكشف كــل 

المكشوف.. 

ــي تــحــدثــنــي عن  كــانــت جــدت
لم  ولكنني  القبور  نباشي  بشاعة 
أكن أتصور أن أعيش ذلك العصر 
الربع  فــي  المرعب  "األحـــفـــوري" 

األول من األلفية الثالثة... 

ــتــبــاكــون عــلــى الــصــحــابــة فـــي الــيــمــن  ي
هم  ســوريــا،  فــي  الصحابة  قبور  وينبشون 
عن  بالحديث  اليمنيين  رؤوس  من كسروا 
أن  زوراً  وأدعــوا  عنهم  الله  رضي  الصحابة  
ضد  الــحــروب  وخــاضــوا  يسبونهم   الشيعة 
عنهم  يــدافــعــون  أنــهــم  بحجة  اليمن  أبــنــاء 
وافتوا النظام أن يقتل ويدمر وكانوا جنوداً 
الجنوب  في   94 حــرب  في  معه  يتحركون 
وعلى مدى ستة حروب في صعدة وحرف 

سفيان والجوف وحجه وبني حشيش.

أنهم  ــكــراراً  وت مـــراراً  وصرحنا  قلنا  وكــم 
وبالصحابة  بالدين  يتسترون  وأنهم  يكذبون 
ــمــشــروع  ــون ال ــخــدم ــم ي ــه ــع ــم فـــي واق وهــ
االمريكي،  الوجود  عن  ويدافعون  األمريكي 
األمريكي  السفير  صحابة  أنهم  لكم  وقلنا 

هي  ــا  هـ واآلن  ــيـــض  األبـ ــبــيــت  ال وغـــربـــان 
ــرى ويسمع  تــثــبــت لــكــل مــن يـ األحـــــداث 
ويتابع وبما ال يدع مجاالً للشك أنهم أعداء 
ــيــض وأن  الــصــحــابــة وأصـــدقـــاء الــبــيــت األب
سلفهم الصهاينة أعداء اإلسالم والمسلمين 
واليوم بعد أن سقطت األقنعة عن وجوههم 
اليمني  الشعب  على  يتحتم  وافــتــضــحــوا 
المجاميع  أن يرفضوا مراجع وشيوخ  واألمة 
الوهابية المقاتلة في سوريا الذين أرسلوهم 
يقولو  وأن  اليمن  من  وأكثرهم  تركيا  عبر 
وأرحلوا  العرب  صهاينة  يا  أخــرســوا..  لهم 
تل  ــى  إل ــاجــروا  وه ومــنــابــرنــا  عــن مساجدنا 
أبيب وال نريد منكم أن تتحدثوا بعد اليوم 
والــرســول والصحابة  ــقــرآن  وال عــن اإلســـالم 
ومجاميعكم  أنتم  مجرمون  فأنتم  والسلف 

التي تقاتل في سوريا بفتاويكم وتوجيهاتكم  
.. افتيتموهم بالقتل فقتلوا ودمروا وذبحوا 
واآلن نبشوا قبر الصحابي الجليل حجر ابن 
عدي رضي الله عنه وقبر الصحابي الجليل 
الله عنه دمــروه، وقبر  عمار بن ياسر رضي 
الــلــه عنها  الــلــه رضــي  ــول  زيــنــب بنت رسـ
أحرقوه، بفتوى وتشريع الشيوخ، وفعاًل هم 
الشيوخ  مجلس  توجيهات  ينفذون  شيوخ 

في واشنطن.

ــا أبــشــعــكــم وأحــقــركــم  قــبــحــكــم الــلــه مـ
مسلم  لكل  تثبت  األفعال  فهذه  وأخّسكم 
تستنون  وال  بهدي  تهتدون  ال  فعاًل  أنكم 

بسنة يا أشباه الرجال وال رجال...

ثمانينات  فــي  األمــريــكــيــة،  الــمــخــابــرات  دفــعــت 
القرن الماضي، بالجماعات اإلسالمية لقتال االتحاد 

السوفيتي في أفغانستان.

وتحت يافطة "الجهاد" ذهب الكثير للقتال هناك 
ضد الشوعية، وتبين الحقاً أن المخابرات األمريكية 
ــر مستعينة  ــهــذا األمــ ل هــي مــن خــطــطــت ودبــــرت 
للتمويل  الــثــمــانــيــنــات  ــي  ف بمصر  و  بــالــســعــوديــة، 

والتحشيد.

كانت ثورات الربيع العربية أصيلة، وعفوية، غير 
على  السيطرة  نحو  اإلسالمية  الجماعات  اندفاع  أن 
العودة  األمريكية  للمخابرات  ــاح  أت الــثــورات  هــذه 
التي  الحرب  كرقعة  واسعة  حرب  رقعة  على  للعب 

كانت في أفغانستان.

ومن الواضح أن الـ)سي آي آيه( تستخدم، اليوم، 

الجماعات اإلسالمية ذاتها من أجل التحشيد الديني 
مسعر  دور  إسناد  مع  سوريا،  في  الجديدة  لحربها 
والسعودية،  مصر  عن  بدالً  وقطر،  تركيا  إلى  الحرب 

أيام محاربة الشيوعية.

بعد عشر سنوات، أو أقل، من اآلن؛ ستظهر حقيقة 
في  الــيــوم،  آيــه(،  آي  الـــ)ســي  بها  تقوم  التي  اللعبة 
بوعي  للحكم،  المتعطشون  لها  سمح  أن  بعد  سوريا 
أو بدون وعي، لعب هذا الدور تحت اليافطة ذاتها 
)الجهاد(، لكن ليس من أجل محاربة الشيوعية، بل 

من أجل مناصرة "الثورة"!

شكل  على  لكن  نفسه،  ُيــكــرر  الــتــاريــخ  أن  يــبــدو 
المواقع؛ فبدالً  تبديل  تبدو هنا في  والملهاة  ملهاة. 
من السعودية ومصر الثمانينات، تلعب، اليوم، تركيا 

وقطر دور القواد للمخابرات األمريكية.

مخلفاتها  خلفها  تاركة  المضادة  الثورة 
به من  بما كانت تحتفظ  التي اختلطت 
صور للشهداء وآيات القرآن الكريم ألنها 
أبعد ما كانت من الثورة التي كانت وما 

تزال أقرب إلى غيرهم. 

قــدمــوا شكرهم  الــصــمــود   شــبــاب 
وتقديرهم ألهالي الحي، مؤكدين لهم 

وقوفهم معهم..

الجامعة(  )حي  الدائري  أهالي حي 
شباب  نقل  تجاه  فعلهم  ردة  كانت 
ــر لــلــخــيــام مـــن أمـــام  ــائ ــث ــصــمــود ال ال

منازلهم تفوق كل التصورات. 

مروءة  أهل  الجامعة كانوا  حي  أهل 
وتهامة ومــا يــزالــون وإنــمــا أتــت إعــادة 
على  تخفيفاً  الــســاحــة.  فــي  التموضع 
وعرفاناً  غير  ال  والشهامة  المرؤة  أهــل 
طــوال  للثورة  قــدمــوه  الـــذي  بجميلهم 
خطبة  أكدته  ما  وهو  عامين،  من  أكثر 
الجمعة التي ألقيت في جولة الشهداء.

في العاصمة صنعاء تحولت مسيرة 
التي  للجرائم  شرعية  ال  الفصل  كلمة 
إلى  والــجــنــوب  الشمال  أبــنــاء  طالت 
الثورة  مكان  ترتيب  أعــاد  ثــوري  فعل 
في رسالة قوية إلى أن دماء الشهداء 
وأن  الجرحى لن تذهب هــدراً  وآنــات 
ثورته  فــي  مستمراً  يـــزال  مــا  الشعب 

حتى الغد األفضل.

بشار  الرئيس  وصور  السوري  العربية 
األســـد، وأعـــالم حــزب الــلــه واألمــيــن 

العام السيد حسن نصر الله. 
اللجنة  لها  دعــت  التي  المظاهرة 
الشعبية لمناصرة سوريا وقضايا األمة 
الــعــربــيــة وحــضــرهــا عـــدد مــن أعــضــاء 
البرلمان والذين سلموا رسالة احتجاج 
األمم  مكتب  الــى  المتظاهرين  باسم 
رفضهم  عــن  فيها  عــبــروا  الــمــتــحــدة، 
السوري  الشأن  في  الغربي  للتدخل 

واستنكروا التآمر العربي ضد سوريا. 
بيانهم  في  المتظاهرون  دان  كما 
سوريا  إلــى  يمنيين  مقاتلين  إرســـال 
لدعم الجماعات اإلرهابية في سوريا. 
مــســيــرة  شـــهـــدت  إب  مــخــافــظــة 
ــوارع  ــن شــ ــرت بـــعـــدد مـ ــ ــدة م ــاشـ حـ
البعث  حـــزب  نظمها  إب  محافظة 
بالعدوان  للتنديد  االشتراكي  العربي 
ــع  ــ ــي عـــلـــى ســــوريــــا، ورف ــلـ ــيـ ــرائـ االسـ
المشاركون فيها الشعارات التي تدعوا 
صفاً  الوقوف  إلــى  العربية  القيادات 
ورسوله،  الله  أعــداء  وجــه  في  واحــداً 
مؤكدين تأييدهم الخوانهم السوريين. 
مشابهة  مــســيــرات  خــرجــت  كــمــا 
للجيش  تأييدا  وعمران  مــن    في كل 
للعدوان  واستنكارا  وإدانـــة  الــســوري 

الصهيوني على سوريا. 
محافظة  كوكبان  شبام  مديرية   
ــبـــاح أمــس  ــهـــدت صـ الــمــحــويــت شـ
تضامنا  حــاشــدة  مــســيــرة  الــخــمــيــس 
ــع الـــشـــعـــب الــــســــوري وتـــنـــديـــدا  ــ م
الصيوني مستنكرين صمت  بالعدوان 

الحكومات العربية. 
بيان  في  نــددت  قد  اليمن  وكانت 
رسمي بالعدوان اإلسرائيلي على سوريا 
ودعا الى حل سلمي لألزمة في سوريا. 

 17 الـــلـــواء  ومنتسبي  لــقــيــادة  الــمــحــور 
السياسية  الــقــيــادة  وتــهــانــي  "تبريكات 
منصور  ربــه  عبد  الرئيس  ــاألخ  ب ممثلة 
األعلى  القائد  الجمهورية،  رئيس  هادي، 
ــقــوات الــمــســلــحــة، ووزيـــــر الـــدفـــاع،  ــل ل
ورئــاســة هيئة األركـــان الــعــامــة، وقــيــادة 
المنطقة العسكرية الرابعة، لتمكنهم من 
تهريب  ــوارب  ق أحــد  على  القبض  إلقاء 
األسلحة  تنقل  والــتــي كــانــت  األســلــحــة، 
من إحدى السفن الراسية في البحر إلى 
باب  من  القريبة  المعقر  منطقة  شاطئ 
المندب، والذي كان يحمل أكثر من 20 
ألف مسدس صغير كاتم للصوت صناعة 

تركية، وفرار قاربين آخرين".
أن  تعز  محور  قائد  عن  الموقع  ونقل 
"التهريب بكل أشكاله وأنواعه هو خراب 
واقتصاده  أمنه  وسالمة  للوطن  وتدمير 
أبطال  داعــيــا  فــيــه،  المواطنين  وحــيــاة 
اللواء 17 مشاة وكل الوحدات العسكرية 
لمضاعفة  تعز،  ساحل  قطاع  في  العاملة 
الجهد واإلخالص لله والوطن في التصدي 
الحازم لكل المخربين واإلرهابيين الذين 
أن  مؤكدا  الــوطــن،  تخريب  إلــى  يسعون 
العسكرية  وقياداتكم  السياسية  القيادة 
معكم في التصدي لهذه المخاطر القاتلة، 
وحوافز  مكافآت  هناك  أن  إلــى  مشيرا 
جيدة مرصودة للوحدات واألفراد الذين 
التهريب،  عمليات  إحباط  من  يتمكنون 
الذين  األبطال  لهؤالء  شرف  كذلك  وهي 
بأمانة  والوطني  الديني  واجبهم  يــؤدون 

وإخالص"، حسب "سبتمبر نت".
 17 اللواء  قائد  عن  الموقع  نقل  كما 
مشاة العميد ركن صالح حسين صباري، 
القائد  الجمهورية  رئيس  توجيهات  أن 
و"تعليماته  المسلحة  للقوات  األعــلــى 
العسكرية"،  ــوحــدات  ال لكل  الــواضــحــة 
تقضي "بتنفيذ الخطة األمنية بكل قوة"، 
 17 اللواء  أفــراد  به  قام  ما  أن  إلى  مشيرا 
التوجيهات  هــذه  إطــار  في  "يأتي  مشاة 
منوها  للواء،  العام  العملياتي  والبرنامج 
ــقــارب  ال عــلــى  الــقــبــض  عملية  أن  ــى  إلـ
معلوماتي  وتنسيق  تعاون  نتيجة  كانت 
المحور  وقيادة  اللواء  بين  واستخباراتي 

والمنطقة الرابعة".

وحدات  تعاون  إلى  الصباري  وتطرق 
عسكرية وأمنية أخرى في هذه العملية، 
العسكرية  والشرطة  السواحل  خفر  "من 

واألمن والبحرية واللواء 35 مدرع".

او  بعينها  منطقه  او  قبيلة  او  مذهب 
حزب سياسي مهم عظم شانه. 

الحوار  مؤتمر  رئيس  طالبوا  كما 
الوطني »هادي” بتوجيه كافة وسائل 
من  فعاليتهم  كافة  بتغطية  االعـــالم 
ونقلها  وغــيــرهــا،  احتجاجية  وقــفــات 
لترسيخ  اليمني  الشعب  جماهير  الى 
والشراكة  الديمقراطي  العمل  قواعد 
االجيال  ومستقبل  مصير  تقرير  فــي 

واألجيال القادمة في اليمن.. 
 الجدير بالذكر بان هذه الوقفة الثانية 

لشباب الثورة أمام مؤتمر الحوار. 

محمد المقالح – الشارع

يوسف الفيشي  حتى الصحابة .. كذبوا بحبهم!

ال تندهشوا يا عباد الله   

نباشي قبور الصحابة...

التاريخ ُيكرر نفسه!!

عندما  االمر  حقيقة  في  اندهش  لم   
ومتعددة  مختلفة  مصادر  من  سمعت 
المسلمين  االخوان  وهتافات  ابتهاالت 
سوريا  وخارج  سوريا  في  والسلفيين 
على  االسرائيلي  العدو  شنه  التي  بالعدوان 
الصمود  قلعة  االسالم  العروبة سوريا  سوريا 
زمن  في  واإلسالمية  العربية  والمقاومة 
العمالة  على  والتهافت  والخضوع  الخنوع 

إلسرائيل وحلفائها في المنطقة. 

يشيب  االمر  ان  رغم  اطالقا  اندهش  لم 

له الولدان ويجعل ذا اللب حيرانا، اذ كيف 
بمجرد  حتى  ولو  مسلم  او  لعربي  يمكن 
ويكبر  ويهتف  ويبتهج  يحتفل  ان  االسم 
بلد  على  او  بلده  على  اسرائيلي  لعدوان 
بقلة  يهتف  من  وان  خاصة  مسلم،  عربي 
هم  ومبتذل  رخيص  سياسي  وعهر  حياء 
الساعة حتى  تقوم  ال  يردد حديث  من كان 
الحجر  فيصيح  اليهود  المسلمون  يقاتل 
والشجر يا مسلم ورائي يهودي تعال فاقتله، 
المسلمون  فيه  يقاتل  الذي  اليوم  جاء  ولما 

اليهود صمت الحجر والشجر ونطق االخوان 
المسلين والسلفيين تعال يا يهودي واضرب 
دمر  يهودي  يا  تعال  واقتلهم،  المسلمين 
يا  تعال  اسلحتهم،  ومخازن  ابحاثهم  مركز 
يهودي اضرب مراكز قوتهم ونحن سنحتفل 

ونبتهل ونهتف ونكبر. 

الجماعات  مواقف  من  يندهش  البعض 
لعدة  مواقفها  على  ويستغرب  االسالمية 
الجماعات  تلك  ان  يصدق  انه  منها  اسباب 
نهج  على  تسير  اسالمية  جماعات  فعال  هي 
وسنة  الكريم  القران  وهدي  القويم  االسالم 
سيد االنبياء والمرسلين، ويعتقد ايضا ان تلك 
واطروحاتها  شعاراتها  في  صادقة  الجماعات 
فيندهش عندما يرى مواقف هي على العكس 
من تلك الطروحات، ايضا ألنه ال يعرف تاريخ 
وصناعتها  نشأتها  وظروف  الجماعات  هذه 

ومن الذي تبناها ورعاها ووفر لها كل وسائل 
سوابق  يعلم  ال  ألنه  كذلك  واالنتشار،  النمو 
المريب  السياسي  وسلوكها  الجماعات  هذه 
تاريخ نشأتها وتوسعها وانتشارها، فهو ال  عبر 
مصر  في  والسلفيين  االخوان  مواقف  يعرف 
وقفت  الناصر، حيث  عبد  الرئيس  ابان حكم 
تلك الجماعات دون خجل او حياء الى جانب 
في كل  مصر  ضد  وبريطانيا  وأمريكا  اسرائيل 
المعارك التي خاضتها مصر في الخمسينيات 
المواقف  ومن  والسبعينيات،  والستينيات 
المخزية التي سجلتها تلك الجماعات في سفر 
واألمة  بهزيمة مصر  احتفالها  االسود  تاريخها 

العربية في نكسة 1767م. 

الال  الجماعات  حقيقة  يعلم  الذي  ان 
اسالمية وإنما الجماعات االرهابية العميلة، 
جماعات  والمرتزقة،  الخونة  جماعات 

والمسلمين،  العرب  ألمة  والدمار  الخراب 
التي  والخداع،  والدجل  التضليل  جماعة 
ودينها  ووطنها  وشعبها  نفسها  تبيع 
الحرام  المال  مقابل  اليهود،  لليهود وحلفاء 
والمدنس واللهث وراء الدنيا وزينتها الزائلة 
الناس  من  او  ورسوله  الله  من  حياء  دون 
السرائيل  عمالتهم  عليهم  ينكرون  الذين 

وخذالنهم لبلدانهم وشعوبهم. 

ان العمالة والخيانة واالرتزاق واإلجرام بحق 
الحقيقة  في  هي  واإلسالمية  العربية  الشعوب 
القتل  ان  كما  وديدنها،  الجماعات  تلك  دين 
واستباحة  والخديعة  والمكر  والنفاق  والغدر 
ايضا نهج  الناس وأعراضهم وأموالهم هو  دماء 
لبلوغ  الوحيدة  ووسيلتها  الجماعات  تلك 
اهدافها فال تندهشوا اذا سمعتم اشياء غريبة 

عن تلك الجماعات بعد ان عرفتم حقيقتها. 

د. عبده البحش

بعد أقل من يومين على نبش 
عدي  بن  حجر  الصحابي  مقام 
غوطة  في  رفاته  وسرقة  الكندي 
وهابية  عناصر  قامت  دمشق، 
جعفر  الصاحبي  مقام  بإحراق 
الواقع في منطقة  أبي طالب  بن 

الكرك جنوب األردن

التي  الجماعات  أن  يذكر 
بمزاعم  المذهبية  الفتن  تشعل 
والدفاع  الصحابة  على  الحرص 
عنهم هي تتولى التبرير لما تقوم 
به الجماعات الوهابية من تدمير 
وتدنيس بمقامات هؤالء الصحابة 
تدمير  تم  عندما  حدث  كما 

مقام الصحابي عمار بن ياسر في 
إلى  باإلضافة  أسابيع  قبل  سوريا 
عددا  طالت  التي  االعتداءات 
عليهم  البيت  أهل  مقامات  من 
ومقامات  سوريا  في  السالم 
وغيرها  وليبيا  تونس  في  األولياء 

من البلدان اإلسالمية..

إحراق مقام الصحابي جعفر بن أبي طالب!

صالح الدكاك
يــفــتــضُّ الـــطـــيـــراُن الــصــهــيــونــيُّ 

ِبكارتنا وُنصفُق لَْه

و ُنهلُِّل: " صار الثواُر غلى وشك 
الحسم فال َتِهُنوا إن نتنياهو معنا

ــَف الــمــوعــوَد الــوعــَد وال  مــا َخــَل
خَذلَْه

و لُِنصرتنا أرسَل ُرُسَلْه...! 

ياربَّ "الناتو"... 

العربيِّ  الشرِف  ظهر  في  ْبنا  َصوِّ
َعًة ممتثلْة خناجَر طَيِّ

تقطُع باسم الله على َعَجَلْة

ما أمَر اللُه بأن َتِصَلْه

واحــدًة  واحــدًة  َض  لُنَقوِّ ْضنا  َقيِّ
ُدَولَْه

وربَّ  ــْيـــِز"  ــِتـ ــْتـــرِْبـ ـ "الـــسِّ يـــــاربَّ 
َة؛ " إمنحنا القوَّ "البورنو الثوريِّ

 " كي نفتَح باإلسالم "الهوليوديِّ
حياَض الشاِم؛

و نمحو ِمَلَلْه

ياربَّ غرائزنا المشتعلْة

ِخصانا  وبالولداِن  بالُحوِر  أَْمِطْر 
الُمْبَتِهَلْة

ــدام  ــًة فــي أقـ ــذَيـ و إْجــعــلــنــا أحـ
الغازين الَقَتَلْة.....! "

ــِة  الكرة األرضــيَّ فــوق  ُيــوجــُد  هل 
مــاهــو أكــثــُر عــهــراً مــن هــذا الُعهِر 

" "الثوريِّ

ا بين  َة من هو أسفُل منَّ و هل ثمَّ
َفَلْة.. ؟!  جميع السَّ

نايف حسان
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قـالوا

قـلنا
و

عبدالحميد يحيى

في  صادقون  وأنتم  طالما  حسًنا..  قالوا:   •
يتم  لم  فلماذا  تّدعون،  ألمريكا كما  عدائكم 
تصنيفكم من ضمن الجماعات اإلرهابية..؟!! 

وعدم  ُمفرط،  جهٍل  عن   
ُ
ُينِبئ  

ٌ
سؤال وقلنا: 

فهم  ومتزنة..  عقالنيٍة  بصورٍة  لألحداث  استقراٍء 
لم يقوموا بتصنيفنا من ضمن الجماعات اإلرهابية 
ليسوا  ألنهم  بذلك-  طالبونهم 

ُ
ت أنكم  -رغم 

بحمقى حتى يقعوا في هذا الخطأ البسيط.

أم  بحمقى..  ليسوا  ألنهم  هل  قالوا:   •
ألنهم أصدقاٌء لحضرتكم من الباطن..؟!! 

أصدقاء  وال  الباطن،  من  بأصدقاء  لسنا  وقلنا: 
لهم في الظاهر كحضرتكم.. ولو كنا أصدقاء لهم؛ 
والحروِب  التنكيِل  ذاك  كل  الشعاِر  بسبب  نالنا  َما 

َ
ل

ا 
َّ
ن

ُ
ك

َ
ول المستمرة،  اإلعالمية  والحمالت  والسجوِن 

معكم اآلن نتقاسُم كعكة السلطة.. ولكنَّ السبَب 
تصنيفنا  أّن  إلى  يعوُد  أسباب-  عدة  ضمن  -من 
قد  شعارنا  بأّن  ا 

ً
اعتراف يعني  إرهابيٍة؛  كجماعٍة 

ضدهم..  ٌر 
ّ
ُمؤث عملنا  وبأن  بالفعل،  أمريكا  أرهَب 

التي  األمريكية  السياسة  مع   
ُ

يتناقض وهذا 
ينتهجونها في مواجهتنا، والتي ُيرّوجون لها على 
وُمضحك..!!   

ٌ
سخيف الشعار  بأّن  سفيرهم  لسان 

ا 
ً

ُمضحك ضدهم  وتحّركنا  عملنا  سُيصبُح   
َ

فكيف
لهم، وُمرهًبا لهم في ذات الوقت..؟!! 

• قالوا: ربما يكون السبب الذي ُسقتموه 
في  نفسها  أمريكا  تُرهُق  لماذا  لكن  وجيًها.. 
الوقت  في  بأن شعاركم مضحك،  االدعاء كذًبا 
وُيشكل  بالفعل،  مؤثًّرا  فيه  يكوُن  قد  الذي 

خطورًة عليهم..؟!! 

بحمقى  ليسوا  بأنهم  لكم  نقل  ألم  وقلنا: 
أمريكا  فإظهار  العرب..؟!!  كمعظم  وسطحيين 

سيمنح  شعارنا،  من  واستيائها  معنا  للخصومة 
قضيتنا وتحّركنا زخًما بال حدود، وسيدفع بالتأييد 
وسُيغنينا  ومنتهاه،  ذروتِه  إلى  لمواقفنا  الشعبي 
حواراٍت  هكذا  مثل  في  الخوض  عن  بالطبع  هذا 
إلقناع أمثالكم بأن شعارنا وتحركنا المرتبط به مؤثٌر 
على أولئك؛ نظًرا ألّن أمريكا حينها تكوُن قد أعطت 
ضدها،  عملنا  فاعلية  على  ملموًسا   

ً
دليال الناس 

لتمنَح  أسلفنا  كما  حمقاَء  ليست  بالطبع  وهي 
الشعب  بقية  بذلك  فتدفع  الدليل؛  هذا  بيدها 
والتحرك  الكريِم  القرآن  إلى  بالعودة  حذونا  ليحذَو 

ضّدها على أساسه.

أن  فلو  يعقل..  بما  العاقل  قالوا: كلّموا   •
أمريكا قد استشعرت خطورة الشعار، أو أنُه 
أثََّر فيها كما تّدعون، لكانت قد مسحت  قد 

مّران وصعدة من على الخارطة. 

أّن  حول  نظريتنا  إثباِت  على  صّرون 
ُ

ت وقلنا: 
بين  الذي  المحوِر  مغادرِة  على  تقوى  ال  أعينكم 
ذلك  ِفْعِل  على  تجرؤ  ولن  لم  فأمريكا  أرجلكم.. 
في   

ّ
األقل -على  ومكشوف  واضٍح  وبشكٍل   

ً
عالنية

َما استطاعت.
َ

 ل
ْ

ت
َ

َعل
َ

المرحلة الحالّية- ولو ف

إثباِت  على  تُصّرون  من  أنتم  بل  قالوا:   •
بهفوات  ألمريكا،  أصدقاٌء  بأنكم  نظريتنا 
هناَك  فهل  األخرى،  تلو  الواحدة  لسانكم 
تفسيٌر لعدم ُجرأة أمريكا على ضربكم عالنيًة 

غير أنكم أصدقاٌء لها..؟!! 

وقلنا: اطمئنوا.. فلسنا ذاك الحزب "اإلسالمي" 
عالقة  بأّن  اليمن  في  األمريكي  السفير  قال  الذي 
شاركوا  قد  فاألمريكيون  ا"...  جّدً  

ٌ
"جيدة معُه  بالدِه 

وصورايخهم  بطائراتهم  ضربنا  في  بأنفسهم 
على  وقياًسا  بناًء  لكْن  الُمتذاكون،  أيها  بالفعل 

الرئيس  وبين  بينهم  الشهيرِة  االتفاقية  تلك 
نضرب"  َمْن  نحن  أننا   

ُ
وسنقول ربوا 

ْ
"اض السابق 

ُجرأة  عدم  لكنَّ  ويكيلكس..   
ُ

وثائق كشفتها  والتي 
واضٍح  وبشكٍل   

ً
عالنية ضربنا  على  األمريكيين 

تجَد  لن  أنها  إلى  يعوُد  الجميع؛  أمام  ومكشوٍف 
ا لضربنا، فهي بحاجٍة  ا أو ُدولّيً ا أو قانونّيً غطاًء شرعّيً
 ،

ً
-بادئ ذي بدء- إلى تصنيفنا إلى جماعٍة إرهابيٍة أوال

ا ما أو نختطفه،  المقابل لم نقتل أجنبّيً ونحُن في 
خ أنفسنا وننفجَر بها 

ّ
فخ

ُ
أو نعتدي على سفارة، أو ن

كنا  في أي مكان؛ حتى ُيمكن لهم تصنيفنا.. فتحرُّ
ا للسالِح في مواجهِة 

َ
ن

ُ
ا وال زال، وما َحْمل كان سلمّيً

والدفاُع  المواجهة  إليها  ا 
َ
ن

ْ
ت

َ
َجأ

ْ
ل

َ
أ لضرورٍة  إال  الدولِة 

بعبثّيتها،  مراؤها 
ُ
أ  

َ
اعترف حروٍب  ضد  أنفسنا  عن 

وبأنهم كانوا هم الظالمون فيها ال نحن.. فعلى أي 
بمسحنا   -

ً
-عالنية أمريكا  ستقوُم  ومسّوٍغ  أساٍس 

كما زعمتم وأرجفتم..؟!! 

• قالوا: أََولَْيَس الشعاُر بما فيه من الموت 
والسّب واللعن ألولئك ُمبرًرا كافًيا لتصنيفكم 
قبل  من  ضربكم  ثَمَّ  وِمْن  إرهابيٍة  كجماعٍة 

أمريكا.. أم أّن هذا ِبَرأيكم ال يكفي..؟!! 
 سبٍّ ألولئك على 

ُ
وقلنا: شعارنا ليس فيه ثّمة

بها  َمَر 
َ
أ قد  الموِت  كلمة  فإسماعهم  اإلطالق، 

فقد  لعنهم،  أما  إليها،  التطرق  لنا  وسبق  القرآُن 
أن  كما  ابتَدَعَها،  من  ولسنا  تعالى  الله  لعنهُم 
 نظاًما وال دستوًرا 

ُ
الشعاَر بكامل ُمفرداته ال ُيخالف

ا، وال يخرُج عن إطار الحرية والديمقراطية، 
ً
وال قانون

يتبّجُح  التي  اآلخر،  والرأي  والرأي  اإلنسان،  وحقوق 
أولئك بأنهم ُدعاتها وُحماتها، والتي ال يتذكرونها 
ويحتجون بها علينا إال لدى حرقهم للقرآن العظيم، 
 

ّ
الحق ألمريكا  كان  وإذا  الكريم..  للرسول  وسّبهم 
في اعتبارنا إرهابيين بسبب الشعار -على افتراض 

يمنحهم  ذلك  وبأّن  لهم-  ا 
ً
ولعن ا  سّبً يتضّمُن  أنه 

 
َ

العقل فإّن  إسكاتنا؛   
َ

ُبغية ضربنا  في  الشرعية 
أصحابهم  إسكات   

ً
أوال عليهم   

ُ
يفرض  

َ
والمنطق

من  ويمنعوهم  الكريم،  رسولنا  يسّبون  الذين 
حينها  لهم  تتوفر  حتى  الشريف؛  المصحف  حرق 
ِة والمصداقية، وهذا ما لم يفعلوه  ا من الُحجيَّ

ً
شيئ

لتدخل  الكافي  المبرر  هذا  فأين   
َ

ذلك وعلى   ...
ً
أصال

أمريكا في مواجهٍة مباشرٍة معنا وتقوم بضربنا يا 
ترى..؟!!

ما  إذا  أمريكا  أّن  جّيًدا  تعرفوَن  قالوا:   •
أرادت عمل شيٍء ِجَهاًرا نهاًرا؛ فإنها لن تَْعَدَم 
العمل،  بهذا  للقيام  والمبررات  المسّوغات 
وبذلَك فجواُبكم السابُق كان وجودُه َكَعَدِمه.

دع 
ُ

والخ المبررات  تضعون  كنتم  لو  وقلنا: 
كما  والنقاِش  والفحص  همِة 

ُّ
الت موضع  األمريكية 

ا اليوَم 
ّ
ن

ُ
تفعلوَن مع منهجنا وأسبابنا ومبرراتنا؛ لك

نا سنضعكم أمام جواٍب واضٍح وبّيٍن 
ّ
في خير.. لكن

تدفع  لم  البدايِة   
ُ
ومنذ أمريكا  أّن  فلو  المرة،  هذه 

اعترف  التي  المبررات  تلك  -تحت  لقتالنا   
َ

الدولة
النظاُم بعد الثورة بكذبها- وقامت هَي بمهاجمتنا 
ضّدها؛  للشعاِر  ا 

َ
ِعن

ْ
َرف خلفّية  على   

ً
مباشرة ا 

َ
ْربن

َ
وض

صبُح 
ُ

1-ست كالتالي:  األرِض  على  النتائُج  فستكوُن 
بقية  أماَم  عليِه  ُيحسُد  ال  موقٍف  في   

ُ
الدولة

قيام  إزاَء  وخنوعها  لصمتها   
ً

نتيجة الشعِب؛ 
حرًبا  هم 

ّ
وشن البلِد،  سيادِة  بانتهاك  األمريكيين 

دستور   
ً
أصال  

ُ
ُيخالف ال  شعاٍر  بسبب  أبنائه؛  على 

ألمريكا  ُيتيُح  الذي  بالشكل  هو  وال  وقوانينه،  البلد 
أما  إرهابّيون،  أنهم  على  هؤالء  تصنيف  بموجبِه 
فسيكوُن  ذلك؛  على  موافقتها  الدولة  أعلنت  إذا 
ستتلقى  ين 

َ
الحال كال  وفي  وأعظم،  أْسَوء  موقفها 

وثورته..  الشعب  سخط  من  األكبر  النصيَب   
ُ

الدولة

بأنها  ادعائها  في  أمريكا  ِذَب 
َ

ك هذا  2-سيفضُح 
والرأي  والديمقراطية  للحرية   

ُ
والمصّدرة  

ُ
الراعية

ناٍس عّبروا عن رأيهم 
ُ
ها حرًبا على أ

ّ
والرأي اآلخر؛ بشن

 هذا أنَّ أمريكا 
ُ

فيها بطريقٍة سلمية.. 3-سيكشف
-كما   

ً
مستقبال اليمِن  إلى  للدخول  بالفعل  خطط 

ُ
ت

الذي  فما  وإال  تضربهم-  الذين  هؤالء  ُر 
ّ
وُيحذ  

ُ
يقول

 بِه في منتصف 
ُ

ف
َ

سيضّرها من شعاٍر سلميٍّ ُيهت
وسيقضي  اآلخر؟  نصفها  في  وهم  األرضية  الكرة 
اليمِن  إلى  الدخول  في  ُحلمها  على  بالتالي  هذا 
بشعب  هذا  4-سيدفع  ذريعة..  أي  تحت   

ً
مستقبال

الحكمة واإليماِن إلى االنطالقة للجهاد ضد أمريكا، 
ُمبرر، وواضٌح  أية  له  لنا ليس  أن قتالهم  اعتبار  على 
مهاجمة  َبٌس كحالة 

َ
ُملت ال  واإليمان،  الكفر  بين  أنه 

 للتضليل اإلعالمّي 
ً

ا -نتيجة
ً

الجيش اليمني لنا سابق
ضّدنا-.. فهل يكفيكم هذا البياُن أم نزيدكم..؟!

يغدو  أنُّه  إال  منطقّي..  كالٌم  قالوا:   •
بينكم  نُقارُن  حيَن  العنكبوِت؛  واهًنا كبيِت 
أمريكا  ُيعادي  الذي  القاعدة  تنظيم  وبين 
ا  إرهابيًّ وُصنَِّف  –المزعومة-  كعداوتكم 

بعكسكم..!!

<<< ُيتبع.. <<<

من كالم السيد حسين بدر الدين الحوثي 

في محاضرة ولن ترضى عنك اليهود وال النصارى 

من يبصر الشواهد على الحق هو من 
وكيف  سنة،  ألف  خالل  وال  يتغير  ال 
بل  سنة,  كل  في  يبصر  وهو  يتغير 
يوم  كل  في  بل  شهر,  كل  في  ربما 
تعززه  الحق  ذلك  على  الشواهد  يبصر 
وتوسع  نفسه  في  وتقرره  نفسه  في 

معانيه في نفسه؛ فهو من ال يمكن 
إيمانًا..  سيزداد  من  هو  بل  يتغير،  أن 
وكلما  الزمن  طال  كلما  إيمانًا  إيمانًا.. 
الفتن  جاءت  ما  فإذا  األحداث،  كثرت 
يتغير  ال  من  هو  كانت  كيفما  فلتكن 
من  أسس  لديه  ألن  أمامها؛  أبدًا 

البداية، لديه قواعد من البداية، ولديه 
في  تمكنه  من  هي  المتكررة  األحداث 
األخير أن يعرف أن كل ذلك الذي قدم 
باطل؛  أنه  شك  ال  أنه  حق  بشكل  إلي 
أراه من جهة هي في أساسها  ألنني 

مبطلة.


