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اإهداء الطبعة الثالثة

تدلي�ص  من  اأجنو  نربا�ص علمني كيف  ثراه..  اهلل  الوادعي طيب  را�شد  العميد علي  املوؤرخ  القيل  اإىل 
الإمامة اأثناء قراءة التاريخ، و�شجعني طيلة التاأليف.

قارع  الذي  ال�شنديد  الأديب  القيل  ثراه،  اهلل  طيب  الدعي�ص  عبدالقادر  خالد  اخلالد  ال�شهيد  اإىل 
الكهنوت بالقلم وبالبندقية، و�شار رمزا ملهما ي�شغر حياله كل بذل.

اإىل ال�شديق ال�شهيد نايف اجلماعي طيب اهلل ثراه، الفار�ص ال�شاعر ال�شديق الذي توىل توزيع الزهر 
واحلجر يف طبعته الأوىل وا�شت�شهد ليكون زهر البطولة الفواح.

اإىل الأ�شتاذ املوؤرخ وال�شديق عبدالفتاح حممد البتول طيب اهلل ثراه، وقد كان مم�شكا بالفهم ال�شحيح 
للق�شية وحمفزا ودوؤوبا يف تعريتها.

املواجه  املعا�رش  الفكري  التجديد  ال�شوكاين حفظه اهلل.. رائد  القدير حارث عبداحلميد  الأ�شتاذ  اإىل 
خلرافة الإمامة وال�شاللة.

اأنور جمور حفظه اهلل، ال�شوء الذي كان ي�شوبني كلما ع�شوت، والقلب الذي  اإىل الأ�شتاذ ال�شديق 
يحفزين كلما تعبت.

اإىل ال�شهداء الذين فدوا باأرواحهم وطناً واأمة.



ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

احلمدهلل، وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل.

توّفرْت عوامُل عدة دفعتني للم�سي يف اإجناز هذا الكتاب. اأهمها ذهابي اإىل مدينة �سعدة 
ثم  واأتباع احلوثي.  اليمنية  ال�سلطات  بني  امل�سلحة  املواجهات  اندلع  الأول على  الأ�سبوع  يف 
اأربع �سفحات. وكانت  "الثقافية" بتعز على  الأزمة يف �سحيفة  مقاًل عن  اإثره،  كتابتي،على 
بالكتاب.  اإىل و�سفه  الزمالء  اثنان من  املقال كثرية بحيث ذهب  املخطوط من  الأ�سل  اأوراق 
منذ تلك اللحظة ملعت يف ذهني فكرة الكتاب. وهاأنذا اأكتب مقدمته التي لطاملا حترّيُت يف ما 

ع�ساي قوله فيها.

والكتابة، مثلما يقال، فعُل اكت�ساف. ولهذا اأعرتف للقارئ الكرمي اأن اأمورًا عدة تغريت 
يف ذهني طوال عملية الإعداد والتاأليف. بدا املو�سوع �سائكًا اأكرث مما ظننُت بادئ الأمر. وكنت 
كلما توهّمُت اأنني يف الأ�سبوع الأخري، انهالت جملة من امل�ستجدات جتعلني اأراجع ما كنت 

�سطرته من قبل.

لن اأطيل على القارئ الكرمي. فقط اأ�ست�سمحه يف اأن اأتقدم بعظيم ال�سكر وخال�س المتنان 
ولزوجتي  الأمور.  معايل  اإىل  واأر�سداين  ورّبياين  عّلماين  مبا  اهلل،  حفظهما  العزيزين  لوالدّي 
واأبنائي وجميع اأهلي اإ�سميم حبٍّ �سرمدي مقد�س. لهم جميعًا، ولك عزيزي القارئ، اأ�ساأل 
املوىل عّز وجّل دوام املعافاة وطيب العي�س. وهنالك �سكر من نوع خا�س اأتقدم به اإىل �سديقي 
والتحرير، ولكل من  والتاأليف  الإعداد  الأمين يف كل مراحل  ال�ساعد  الذي كان  يا�سني  اأني�س 
با�سم واأخي ريا�س ولأعزائي عبدالعظيم وطارق وعبداجلبار وحممد وعبدالرزاق كلمة �سكر 

وباقة زهر.. وهلل تعاىل احلمُد من قبل ومن بعد.

عادل الأحمدي
�شنعاء 2006/4/30 
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)1(
تعي�ش املنطقة العربية، اليوم، لونًا جديدًا من التوازنات تلعب فيه احلركات ال�شيعية 
يف بلدان املنطقة دورًا هامًا وحموريًا، لكنه ليزال غام�شًا وملتب�شًا يف نظر الأكرثية �شاأنه يف 

ذلك �شاأن اللعبة الأم التي مل تزل هي الأخرى غام�شة الو�شائل والغايات.

ولع��ل الأزمة احلوثي��ة التي مر بها اليمن من 18 يونيو 2004 اإىل 28 فرباير 2006 قد 
ا�ش��تنفرت لدى الكثريين يف اليمن بواعث ال�ش��تقراء الأدق لطبيعة ما يدور.. وعليه فاإن 
الكت��اب الذي بني اأيدينا ياأتي بو�ش��فه اإحدى املحاولت الرامية اإىل ا�ش��تجالء احلقيقة، 

وتو�شيع دوائر الروؤية.

و"احلوثية": حركة عن�ش��رية م�ش��لحة تعد تطورًا لتيار الإمامة ال�ش��يعية اجلارودية يف 
اليمن م�شتغلًة التوغل الثني ع�شري الإيراين يف املنطقة. وك�شفت عن نف�شها عرب �شل�شلة 
من الأحداث بني عامي 2004 - 2006 م�شتغلًة �شوء الأحوال الداخلية يف اليمن �شيا�شيًا 
ومعي�ش��يًا، وكذا الأو�شاع على امل�ش��توى الإقليمي، والتي تزداد توترًا منذ اأحداث ال�11 

من �شبتمرب 2001، فالحتالل الأمريكي الربيطاين الإيراين للعراق مار�ش 2003. 

مل تك��ن "احلوثي��ة الثن��ا ع�ش��رية" معروف��ة يف اليم��ن اإل عقب ان��دلع مواجهات 
ع�ش��كرية بينها وبني ال�ش��لطات اليمنية يف18 يونيو 2004. امت��داُد زمن املواجهات اأكرث 
من املتوقع، رغم عدم تكافوؤ الطرفني؛ كان املوؤ�ش��َر الأول على �ش��خامة حجم املع�ش��لة، 
وخطورة الو�ش��ع، خ�شو�شًا يف ظل ال�ش��تماتة احلوثية وحماولتهم الدائبة تو�شيع نطاق 
املواجهات وتدويل الق�ش��ية. ورغم مقتل زعيم تنظيم ال�ش��باب املوؤمن "ح�شني بدرالدين 
احلوثي" يف 10 �شبتمرب 2004، اإل اأن احلرب ما لبثت اأن جتّددت اآخذًة معها كافة اأ�شكال 
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املواجهة من حرب اجليوب اإىل حرب الع�ش��ابات. ف�ش��اًل عن خلية نا�شطة يف العا�شمة 
�ش��نعاء قامت باغتيال عدد من �شباط واأ فراد الأمن. واألقي عليها القب�ش قبل ا�شتكمالها 

بقية املخطط املزمع تنفيذه، والذي عرثت عليه ال�شلطات بحوزتها.

)2(
هذه احلركة لي�ش��ت نزقًا عابرًا ول �شططًا مغامرًا. كما اأن مقت�شيات التوقيت احلايل، 
لديه��ا، ل توج��ب عليها الهدنة، ول ت�ش��مح لها بال��روي. ذلك اأنها ُوِج��َدت كي تظل. 
وبالتايل فاإن ما �ش��هده اليمن من اأحداث خالل ما ُعرف ب�"اأزمة احلوثي" مل يكن اإل مبثابة 

اإ�شهار اأنَّ ثمة وجودًا �شيعيًا اثني ع�شريًا م�شلَّحًا يف اليمن. 
هذا الكتاب خال�ش��ُة تق�شٍّ مرير وراء �ش��باب الأزمة. واإ�ش��هاٌم معترٌب يف و�شع حّد 
لغمو�ش امل�ش��األة وتقدمي الإجابات على اأ�ش��ئلتها املعلقة وفجواته��ا املفجعة. مع التاأكيد، 
م��ًا، عل��ى اأن��ه واإن كان هذا هو هدف الكت��اب يف بداية الأم��ر، اإل اأنَّ ما متَّ اكت�ش��اُفه  مقدَّ
والتو�ش��ل اإليه كان اأو�ش��ع بكثري. وعليه، فاإن الكتاب ل يتحدث عن اأزمٍة طارئة اأو فتنٍة 
مبهمة، كما ُيراد ت�ش��ويرها، بل عن مع�شلٍة لها جذوٌر ولديها تطلعاٌت وروؤى وح�شاباٌت 
على جانب من اخلطورة والتعقيد.. هذا ما مت التو�شل اإليه بعد ما يقارب عامني من التق�شي 
والبحث يف تالبيب الأزمة. ولهذا اعتمدنا ا�شطالح "احلركة" باعتبارها م�شروعًا مت�شاًل 
ومرابط��ًا ل��ه اأهداف��ه وروؤاه ونعتناه��ا ب�"احلوثية" لرتب��اط ظهورها بالعالم��ة بدرالدين 
ل يف اأعماق ه��ذه احلركة لبد ل��ه واأن يغو�ش يف اأعماق  احلوث��ي وجنله ح�ش��ني.. واملتوغِّ
التاريخ. يف مهمٍة معّقدة ت�شتلزُم معها بال�شرورة املروَر على ق�شايا الدين واأ�شواك ال�شيا�شة 
واألغام اخلالف ومذاهب الفكر.. هي ق�شٌة مت�شعبٌة بالغُة الت�شويق والأمل.. تتمو�شع فيها 
اجلغرافيا وتتزاحم فيها الأ�شماء والأماكن واملراجع واملحاور واجلدليات التي ي�شتحق كل 
منها كتابًا مبفرده.. لكنها يف الأخري، وعلى �شوء هذه ال�شورة املجملة، ت�شعنا كيمنيني، 
وكم�ش��لمني عموم��ًا، عل��ى اأحد مكام��ن الوجع، يف جتلٍّ متما�ش��ك تك��رُبُ خالله دوائر 

الروؤية، وي�شُهُل، من ثم َّ، اكت�شاُف التفا�شيل.

كل ه��ذا التعقي��د كان حتديًا ماثاًل اأمام جعل مادة الكتاب �ش��هلًة مب�ش��طًة خاليًة من 
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��راَح ما ل داع��َي له، ويكفل  الإطن��اب واحل�ش��و، مت��اآزرًة وفق تبويٍب حمكم ي�ش��مُن اطِّ
ُم اجلديد الالزم يف خ�ش��م معرٍك قدمٍي واأحداٍث  جعل حمتوى الكتاب اإ�ش��افًة نوعية تقدِّ
ّوَل َفهمَك  معا�ش��رة.. كان حتديًا اأن تفك طال�شم اأزمة كهذه.. وكان حتديًا اأكرب منه اأن حُتَ
هذا اإىل جمهوٍد وا�ش��ح بني غالف��ني.. وكان اهلل املوفق، يف كال احلال��ني،.. له املِّنُة، وله 

احلمُد، وله الثناُء احل�شن. 

)3(
احلوثية م�ش��روع اإمامي، والإمامة م�شروع م�شتمر.. والإمامة ل تقت�شي بال�شرورة 
�ش��كاًل ملكيًا لكي تتن��زل على اأر�ش الواقع. اإنها قالب فكري لأهداف �شيا�ش��ية ميكنها 
ُبها  �ش حتى اأكرث اأ�ش��كال احلكم دميقراطيًة وحداثة. هذه لي�ش��ت اأفكارًا جاهزة اأُعلِّ تقمُّ
للقارئ يف ثنايا هذا املدخل؛ بل باعتبارها خال�ش��ات اأح�َشُب اأن ي�شل اإليها القارئ بعد 
منظومٍة من القرائن والدلئل. عالوًة على كون ذلك مل يعد مو�شع �شك لدى الكثريين 
يف اليم��ن مع تق��ادم اأيام الأزمة.. غري اأن م��ا يهمنى الآن يف هذه التوطئة هو اإي�ش��اح اأن 
والت�شيُّع بوجٍه عام. ومن ثم جدلية  بالزيدية  مرورًا  الغو�ش يف مفردة "الإمامة" ا�شتلزم 
ُر نف�َش��ه. والتاريخ يعيد اأحداثه.  الدين واحلكم... وعليه فاإن الإ�ش��كال ال�شيا�ش��ي يكرِّ
لتب��دو اأيُة حماولٍة لإثراء احلديث عن حركة �شيا�ش��ية ذات �ش��بغة ديني��ة، دون العودة 
امل�شتحقة اإىل التاريخ الفكري وال�شيا�شي املكّون لهذه احلركة، تبدو مثل هكذا حماولة: 
اأقرب اإىل الهروب اأو الت�ش��طيح منها اإىل املعاجلة اجلادة وال�شتب�ش��ار الوايف. واإليه، فاإن 
مناو�شة ق�شايا ال�شيا�ش��ة والدين بعيدًا عن تاأثري طبائع النفو�ش وم�شالح الأطراف و�شنن 
امل��وىل، عز وجل، يف ابتالء اخللق ودفع النا�ش بع�ش��هم ببع�ش.. ُتَعدُّ مالم�ش��ًة ظاهرية 
تزيد من �ش��بابية الأمور، فيما يعلمنا القراآن الكرمي، لدى اإخباره عن الأحداث والأمم، 
منهجًا اأكرث خ�ش��وبة و�شموًل. حيث الربط الرا�ش��خ بني الأحداث وت�شارب الرغبات 
والأمزجة. والف�ش��ل الوا�ش��ح بني املثايل املفر�ش الذي ينادي به العقل والدين، وبني 

الواقعي املتكرر احلدوث الذي يفر�ش اإيقاعه على حركة الزمن.







والحكم الدين
وُبنيان التشيع األول، ُّالعصيان
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الكبرى التْقية
الجديد السيناريو في الشيعية األقلّيات موقع
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اعتقاالت يف �سعدة ب�سبب هتافات منددة باأمريكا واإ�رسائيل
 

ال�سحوة نت 11-3-2003 �سعدة: �سالح حمفل:

 قامت قوات الأمن باعتقال عدد من املواطنني يف حمافظة �صعدة ب�صبب ترديد هتافات عقب �صالة اجلمعة 
تندد باأمريكا واإ�صرائيل فيما مت اإيقاف مرتبات عدد من املوظفني لذات ال�صبب.

وذكر �صهود عيان ملرا�صل )ال�صحوة نت( اأن املعتقلني خ�صعوا لتحقيقات مطولة من رجال الأمن اأ�صابت 
بع�صهم بحالة نف�صية.

ي�صار اإىل اأن ترديد مثل هذه الهتافات املنددة باأمريكا واإ�صرائيل عقب �صالة اجلمعة اأ�صبحت ظاهرة �صبه 
اأ�صبوعية يف عدد من م�صاجد املحافظة. 

 م�سادر البحث اجلنائي يف �سعدة تك�سف لـ)ال�سحوة نت( اأ�سماء �سحايا
حوادث اإطالق النار اأثناء احتفاالت املواطنني بعيد)غدير(

 ال�سحوة نت - �سعدة - خا�ص 2004-2-10

املتوفني  ال�صحايا من  اأ�صماء بع�ض  لـ)ال�صحوة نت( عن  البحث اجلنائي مبحافظة �صعدة   ك�صفت م�صادر 
وامل�صابني يف حوادث اإطالق النار اأم�ض اأثناء احتفال املواطنني مبا ي�صمونه عيد )غدير(.

وقال العريف �صالح عبد اهلل الن�صاري مندوب البحث اجلنائي يف م�صت�صفى ال�صالم مبدينة �صعدة اأن مثنى 
عبد اهلل القطابري 52 عاما تويف بعد اإ�صابته بر�صا�صة يف را�صه يف حني توفيت الطفلة هيا اأحمد نايل 8 اأعوام 
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بر�صا�صة طائ�صة اأ�صابت الظهر واأ�صار اإىل اأن �صخ�صني اخرين توفيا قبل و�صولهما اإىل امل�صت�صفى.
وعن الإ�صابات قال الن�صاري ملرا�صل )ال�صحوة نت( الذي زار امل�صت�صفى ع�صر اليوم اأن اإ�صابة اإبراهيم عبد 
اأي�صا كل من فاطمة هادي 40 عاما  اأ�صيب يف احلادثة  الراأ�ض يف حني  اللطيف 14 عاما هي الأخطر كونها يف 
ورا�صد عبد اهلل را�صد 17 عاما واأحمد عبد اهلل 28 عاما وعلي حم�صن املوؤيد 25 عاما والطفلتان �صيدة مهدي 
اأن هناك ثالثة م�صابني اخرين مت نقلهم اإىل  اأعوام, م�صريا  اأعمارهم 9  احلمزي وبلقي�ض اأحمد احلمزي البالغه 
امل�صت�صفى اجلمهوري لريتفع العدد اإىل ع�صر حالت اإ�صابة. كان مدير اأمن حمافظة �صعدة قد اأكد لـ)ال�صحوة 
نت( مقتل 4 اأ�صخا�ض واإ�صابة 8 اخرين يف حوادث اإطالق نار اأثناء اإحتفال مواطنني يف املدينة اأم�ض الإثنني يف 
ما ي�صمى )عيد غدير(, حممال م�صائخ واأعيان املناطق التي حتتفل بهذه الأعياد م�صئولية ما حدث لعدم اإلزامهم 

املواطنني بالإجراءات التي اتخذها م�صئولو املحافظة. 
اأن )غدير( هي منا�صبة يحتفل بها عدد من املواطنيني يف عدد من حمافظات اجلمهورية احتفاء مبا  يذكر 

ا�صموه يوم ولية الإمام علي بن اأبي طالب وتتزامن الحتفالت ب�صقوط �صحايا �صنويا.

 اأرجعت االأ�سباب اإىل وجود جماعات تثري ال�سغب والفو�سى:
ال�سلطات الرتبوية يف �سعدة توؤكد اإ�ستمرارها الإغالق بع�ص مدار�ص املحافظة 

 ال�سحوة نت - �سعدة – خا�ص 2004-3-31

 اأكدت م�صادر تربوية يف حمافظة �صعدة اإ�صتمرار اإغالق بع�ض مدار�ض املحافظة من قبل ال�صلطات الرتبوية 
بعد مواجهات بينها وبني اأهايل الطالب.

وذكرت امل�صادر اأن مدر�صة احل�صن بجمعة فا�صل, ومدر�صة اأبو ذر الغفاري التي تبعد عن الأوىل 5 كيلو 
مرتات يف مديرية خريان اأغلقتا منذ اأيام. 

ويف الوقت الذي اتهم الأهايل ال�صلطات بقيامها بعملية اإغالق املدار�ض عقب خروج طالبها يف مظاهرات 
تندد باغتيال ال�صيخ اأحمد يا�صني ؛ يقول مدير مركز التعليمي باملديرية لـ)ال�صحوة نت( اأن الإغالق جاء بعد 

اقتحام الأهايل للمدر�صة, عندما عرفوا اأننا منعنا الطالب من ترديد اأي �صعارات بعد حتية العلم.
واتهم جماعات مل ي�صمها باإثارة الفو�صى وال�صغب يف اأو�صاط طالب املدار�ض , موؤكدا ان الإغالق جاء من 

مكتب الرتبية باملحافظة و�صي�صتمر حتى حتل ال�صكالت. 
من جانبه وكيل مكتب الرتبية مبحافظة �صعدة هادي طري اعترب ت�صرفات الأهايل هي التي اأدت اإىل اإغالق 
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املدر�صتني, وقال لـ)ال�صحوة نت( اأن هذا الت�صرف غري مقبول , واأدعو الأهايل اإىل التعقل ومناق�صة امل�صاكل مع 
جهات الخت�صا�ض بهدوء , موؤكدا اأن الإغالق ل يعود باأي نفع او فائدة على اأبنائهم.

 اإ�سابة �سخ�ص على االأقل يف مواجهات م�سلحة بني ال�سلطات االأمنية
يف �سعدة واأن�سار اأحد ال�سخ�سيات االجتماعية 

 ال�سحوة نت - �سعدة - خا�ص 2004/6/20 

 قالت م�صادر حملية يف �صعدة اأن ا�صتباكات م�صلحة بني اأن�صار ال�صخ�صية الإجتماعية ح�صني بدر الدين 
حتا�صر  ع�صكرية  قوات  اأن  اإىل  امل�صادر  واأ�صارت  متفرقتني,  منطقتني  يف  الن  تدور  الأمنية  والأجهزة  احلوثي 
اأن  موؤكدة  اأنف�صهم,  بت�صليم  تطالبهم  اأ�صحابه  من  املئات  مع  الدين  بدر  فيها  يتمرت�ض  التي  حيدان  مديرية 
املواجهات بني الأمن واأن�صار بدر الدين بداأت ظهر اليوم واأدت اإىل اإ�صابة �صخ�ض واحد على الأقل نقل على 

اإثرها اإىل م�صت�صفى رازح الريفي.
وقالت امل�صادر اأن مواجهات مماثلة ت�صهدها منطقة �صحيان بني اأن�صار بدر الدين وقوات الأمن, وقالت اأن 
املواجهات ن�صبت يف �صحيان عقب قيام اأن�صار بدر الدين بهجوم م�صلح على اأحد اأق�صام ال�صرطة , ول توجد 

تفا�صيل اأكرث حول �صحايا اأو م�صابني يف احلادثة.
عبد  الدكتور  وقال   , امل�صت�صفى  اإىل  فقط  واحدة  اإ�صابة  و�صول  عن  رازح  م�صت�صفى  مدير  اأكد  جهته  من 
الرحمن راجح لـ)ال�صحوة نت( اأن �صخ�صا واحدا اأ�صيب اإ�صابة خطرية يف قدميه, وقالت م�صادر اأن امل�صاب 
وهو �صاب يف مقتبل العمر 18 عاما اأ�صيب اأثناء قيامه باإي�صال اأطعمة لأن�صار بدر الدين املحا �صرين يف منطقة 

حيدان.
اأكرث من 500 جندي حتا�صر املنطقة التي يتح�صن فيها بدر الدين ,  اأن حملة ع�صكرية مكونة من  يذكر 

وقالت م�صادر حملية اأن احل�صارطال مديريات رازح واملالحيط على احلدود اليمنية ال�صعودية.
اإماما يف جتمع كبري ح�صره زعماء  واأ�صارت اإىل اأن ح�صني بدر الدين احلوثي كان قد اأعلن تن�صيب نف�صه 
واأن�صار املذهب الزيدي يف اليمن, ويعد بدر الدين اأحد كبار علماء الزيدية يف اليمن ويتهم من قبل ال�صلطات 

باإثارة الفتنة عندما يقوم باإخراج م�صريات عقب �صالة اجلمعة تهتف )املوت لأمريكا , املوت لإ�صرائيل(. 
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ت�رسيح مل�سدر اأمني حول اأحداث مديرية حيدان ب�سعدة

�سنعاء 24 يونيو 2004م )�سباأ( 

اأدىل م�صدر م�صوؤول بوزارة الداخلية بت�صريح جاءفيه:
وال�صتقرار وخارجة عن  بالأمن  اأعمال خملة  باإرتكاب  قامت عنا�صر يف مديرية حيدان مبحافظة �صعدة 

الد�صتور والنظام والقانون متثلت يف الآتي:
1 - العتداء على اأفراد الأمن والقوات امل�صلحة مما اأدى اإىل ا�صت�صهاد وجرح عدد منهم.
2 - العتداء على املوؤ�ص�صات احلكومية يف املديريات ومنع املوظفني من اأداء واجباتهم.

3 - حتري�ض املواطنني على عدم دفع الزكاة الواجبة لل�صلطة املحلية.
4 - اقتحام امل�صاجد بقوة ال�صالح والعتداء على خطباء امل�صاجد واأئمتها والإ�صاءة اإىل دور العبادة واإثارة 

الفنت املذهبية والطائفية.
5 - اإنزال علم اجلمهورية اليمنية من املباين واملنازل ورفع اأعالم اأخرى جلهات خارجية.

دخول  اإىل  بهم  املغرر  ال�صباب  من  العنا�صر  ببع�ض  والدفع  وهدامة  ومتطرفة  م�صللة  لأفكار  الرتويج   -  6
امل�صاجد اأثناء �صالة اجلمعة وترديد �صعارات تتنافى مع ر�صالة امل�صجد ودوره يف الوعظ والإر�صاد وت�صيء اإىل 

اليمن وتلحق ال�صرر به بدوافع ودعم خارجي يهدف اإىل زعزعة الأمن والإ�صتقرار الذي تنعم به بالدنا.
اإىل  الإ�صاءة  بهدف  والطائفية  املذهبية  العن�صرية  النعرات  واإثارة  امل�صاجد  امل�صلني يف  العتداء على   - 7

الوطن وا�صتقراره ووحدته الوطنية.
8 - دفع مبالغ مالية لل�صباب الذين يتم التغرير بهم للقيام بتلك الأدوار وبتمويل خارجي.

وقال امل�صدر اإن الأعمال التي اأقدمت عليها تلك العنا�صر املخلة بالأمن واخلارجة على القانون قد دفعت 
احلكومة اإىل اتخاذ جمموعة من اخلطوات بدءاً باحلوار مع قيادات تلك العنا�صر وعلى راأ�صها املدعو/ ح�صني 
بدر الدين احلوثي لإقناعهم بالعدول عن تلك الأعمال اخلارجة عن الد�صتور والنظام والقانون واملخلة بالأمن 

وال�صتقرار.
وتابع قائاًل: غري اأن تلك القيادات ا�صتمرت يف ارتكاب الأعمال املخلة بالأمن وتنفيذ خمططاتها الهادفة 
�صعبنا  يرف�صها  التي  واملذهبية  العن�صرية  النعرات  واإثارة  الوطنية.  للوحدة  والإ�صاءة  الوطني  ال�صف  �صق  اإىل 
اإليها املدعو/ ح�صني احلوثي تلك ال�صريحة التي كان ملواقفها الوطنية  بكل فئاته مبا يف ذلك الفئة التي ينتمي 
والثورية امل�صرفة دورًا يف تاأ�صي�ض النظام اجلمهوري والدفاع عن الوحدة اليمنية وجت�صيد الوحدة الوطنية على 
الدوام. واأو�صح امل�صدر اأنه وباإزاء اإ�صرار تلك العنا�صر اخلارجة عن القانون على ممار�صة اأعمالها ال�صارة بالأمن 
تلك  مبحا�صرة  امل�صلحة  القوات  من  وحدات  مع  بالتعاون  الأمن  اأجهزة  قامت  الوطنية  والوحدة  وال�صتقرار 
زالت  وما  العنا�صر  تلك  وارتهان  لفكر  الراف�صني  ال�صرفاء  املواطنني  مع  وبالتعاون  حيدان  مديرية  يف  العنا�صر 

اأجهزة الأمن بالتعاون مع القوات امل�صلحة تطوق تلك العنا�صر املخلة بالأمن ل�صبطهم واإحالتهم اإىل العدالة.
وذكر امل�صدر اأن تلك العنا�صر قد كانت �صريكة يف اإثارة فتنة احلرب والنف�صال �صيف عام 1994م كما 
كان لها دومًا موقفها العدائي من الثورة واجلمهورية.. واأ�صاف: وها هي اليوم تلك العنا�صر تكرر نف�ض املوقف 

املعادي للنظام اجلمهوري والوحدة اليمنية املباركة.
تعاونهم  على  �صعده  حمافظة  يف  املواطنني  كافة  اإىل  والتقدير  ال�صكر  بتوجيه  ت�صريحه  امل�صدر  واختتم 
مع اأجهزة ال�صلطة املحلية وقوات الأمن ورف�صهم لكل املمار�صات التي تقوم بها تلك الفئة ال�صالة واأفكارهم 

امة. امل�صللة الهدَّ
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بيان من علماء الزيدية 
ب�ساأن الدعاوى التي يروجها املدعو ح�سني بدر الدين احلوثي* 

�سنعاء 25يونيو2004 )�سباأ( 

ب�صم اهلل الرحمن الرحيم
بيان من علماء الزيدية 

)هذا بالغ للنا�ض ولينذروا به( 
اإىل كافة اأبناء املذهب الزيدي وغريهم من اأبناء الأمة الأ�صالمية وفقنا اهلل واياكم:

لأمر اهلل يف قوله جل جالله )واإذ اأخذ اهلل ميثاق الذين اأوتوا الكتاب لتبيننه للنا�ض ول تكتمونه( ولقوله 
اهلل  يلعنهم  اولئك  الكتاب  للنا�ض يف  بيناه  ما  بعد  والهدى من  البينات  من  اأنزلنا  ما  يكتمون  الذين  )اإن  تعاىل 
ويلعنهم الالعنون( ولقوله )�ض( " من انتهر �صاحب بدعة مالأ اهلل قلبه اأمنا واإميانا " ولقوله)�ض( " اإذا ظهرت 
البدع ومل يظهر العامل علمه, فعليه لعنة اهلل واملالئكةوالنا�ض اأجمعني “ وملا ظهر يف املالزم التي يقوم بن�صرها 
وتوزيعها ح�صني بدر الدين واأتباعه التي ي�صرح فيها بالتحذير من قراءة كتب اأئمة العرته, وكتب علماء الأمة 
عموما,وعلى وجه اخل�صو�ض كتب اأ�صول الدين واأ�صول الفقة واإليكم بع�ض ن�صو�صه من ذلك: 1- ما ذكره يف 
ملزمة ت�صمى " معرفة اهلل ووعده ووعيده " الدر�ض اخلام�ض ع�صر�ض 27 ال�صطر العا�صر, قال يف �صياق كالمه له: 
" ثم وجدنا اأنف�صنا يف الأخريواإذا بنا كنا نقطع اأيامنا مع كتب واإذا هي �صالل كليا, من اأولها اإىل اآخرها, ككتب 
اأ�صول الفقة بقواعده, واإذا هي وراء كل �صالل نحن عليه, وراء قعودالزيدية, وراء �صرب الزيدية, وراء هذه 
و�صيعتهم,  البيت  اأهل  من  ال�صابقون  عليه  كان  عما  كليا  اختالفا  التيتختلف  الزيدية,  لدى  املتدنية  الروحية 
وهي التي ن�صهر ونراجع الدرو�ض فيها, وهي هي من نحملها اىل امل�صاجد وما اأبعدها عن واقع امل�صاجد.. الخ 

كالمه".
2 - ما ذكره يف ملزمة ت�صمى م�صوؤولية طالب العلوم الدينية �ض16 ال�صطر الثامن ع�صر, قال فيها " اأنا اأ�صعر 
من خالل تاأملي للقراآن الكرمي ومن خالل تاأملي للواقع وقد اأكون خمطئا عند الكثري اأن الزيدية تعي�ض حالة من 
الذلة اأ�صوء من التي �صربت على بني ا�صرائيل, علماوؤنا وطالب علمنا وجمتمعنا كله, تعي�ض حالة من الذلة 
اأ�صواأ من التي �صربت على بني ا�صرائيل.... الخ كالمه “وقال يف نف�ض امللزمة, �ض17 ال�صطر الثاين ع�صر: 
"اأنا �صخ�صيا اأعتقد اأن من اأ�صوء ما �صربنا واأبعدناعن كتاب اهلل, واأبعدنا عن دين اهلل, وعن النظرة ال�صحيحة 
للحياة والدين,وابعدنا عن اهلل �صبحانه وتعاىل هو علم اأ�صول الفقة, ب�صراحة اأقولها: اإن فن اأ�صول الفقة هو من 
اأ�صواأ الفنون, واإن علم الكالم الذي جاء به املعتزلة هو من اأ�صواأ الأ�صباب التي اأدت بنا اإىل هذا الواقع ال�صيء 
اأهل  اأئمة  اأنبيائه.. الخ" وغري ذلك من الأقوال التي ت�صرح بت�صليل  اأبعدتناعن ر�صوله, عن  اأبعدتنا عن اهلل, 
البيت من لدن اأمري املوؤمنني علي عليه ال�صالم ومرورا باأئمة اأهل البيت, واإىل ع�صرنا هذا, والتي يتهجم فيها 
على علماء ال�صالم عموما, وعلى علماء الزيدية خ�صو�صا, وفيما يذكره من الأقوال املبطنة من ال�صاللت 
اأهل البيت املطهرين, وتنايف حديث الثقلني املتواتر. وحديث  التي تنايف الآيات القراآنية الواردة بالثناء على 
"ل تزال طائفة من امتي على احلق ظاهرين", فمن اأثنا عليه اهلل ور�صوله ل يكون �صال, بل ال�صال من خالف 
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اهلل ور�صوله واإجماع الأمة.
واأتباعه, وعدم  املذكور  التحذير من �صاللت  اأ�صماوؤهم,  التالية  الزيدية  علماء  راأى  تقدم  ما  وبناء على 
الغرتار باأقواله واأفعاله التي ل متت اإىل اأهايل البيت واإىل املذهب الزيدي ب�صلة, واأنه ل يجوز الإ�صغاء اىل تلك 
البدع وال�صاللت ول التاأييد لها, ول الر�صا بها, )ومن يتولهم منكم فاإنه منهم( وهذا براءةللذمة, وتخل�ض اأمام 

اهلل من واجب التبليغ,, واهلل املوفق:

حمود عبا�ض املوؤيد
اأحمد ال�صامي
حممد حممد املن�صور
�صالح بن احمد فليته
ح�صن حممد زيد
اإ�صماعيل عبدالكرمي �صرف الدين
حممد علي العجري
ح�صن اأحمد اأبو علي
حممد ح�صن احلمزي
حممد ح�صن عبداهلل الهادي

* الوثيقة املوقع عليها موجودة يف باب "وثائق"

ن�ص بيان علماء الزيدية الراف�ص للحملة الع�سكرية 
�سد ح�سني بدرالدين احلوثي

امل�سدر: البالغ 1425/5/4هـ

احلمدهلل
حياكم اهلل حا�صا هلل اأن اأحدًا من املوقعني يف البيان امل�صار اإليه اأراد�صيئًا مما حدث وما فيه اإل النقد ملا �صرحت 
ال�صرب  اإىل اهلل من  ن�صها واجلميع يرباأون  البيان  بدرالدين, وذكر  با�صم ح�صني  ن�صرت  التي  املالزم  بع�ض  به 
ك�صائراملت�صررين  الرئي�ض  نراجع  زلنا  ما  بل  وال�صعفاء  املواطنني  على  اخلفيفة  اأو  بالأ�صلحةالثقيلة  الع�صكري 
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اأن الرئي�ض حفظه اهلل قال مل ياأمر بهذا بل وافق على  من ذلك ون�صتعطف الرئي�ض بالإمهال وقتًا كافيًا والبالغ 
املهلة فارفعوا اإليه ليتكرم باملنع من موا�صلةاحلملة واهلل ي�صلح جميع الأمور ومينعنا جميعًا كل حمذور وال�صالم 

عليكم5241/5/4هـ.
بخط املوىل حممد بن حممد املن�صور وتوقيعه.

املوقعون على الرد:
العالمة/ حمود بن عبا�ض املوؤيد.
العالمة/ �صالح بن اأحمد فليته.

حممد  حممد  العالمة  الوالد  راآه  ما  اأرى  واأنا  اأ�صاف:  الذي  املحطوري  زيد  املرت�صى  الدكتور/  العالمة 
املن�صور ول داعي لإراقة الدماء بل هو حمرم �صرعًا واهلل يحقن دماء امل�صلمني.

علماء الزيدية يعلنون براءتهم من احلملة الع�سكرية 

امل�سدر: البالغ

احلمد هلل رب العاملني, وال�صالة وال�صالم على النبي حممد وعلى اآله الطاهرين واأ�صحابه الأخيار, ومن 
واله وبعد:- فاإن ما يجري من القتال يف حمافظة �صعدة بني القوات الع�صكرية وح�صني بدر الدين احلوثي, 
بذريعة ما �صدر من بيان لبع�ض العلماء حول ح�صني بد الدين, فاإن العلماء يوؤكدون على اأن املذهب الزيدي 
مبني على الجتهاد والتاأمل والنظر والبحث, واإن كان ح�صني بدر الدين قد خالف بع�ض م�صائل املذهب, فهذا 
�صاأن العلماء, فلهم اآراء واأقوال تخالف اأقوال البع�ض الآخر منهم, ل ُيَخطئ اأحد منهم اأحدًا اأو يخرجه من دين 
اأو ملة, ومع ذلك فاإن معاجلة هذا هو املناظرة واحلوار بني العلماء اأنف�صهم, ولذلك فاإنه ل يجوز اأن ُيّتخذ البيان 

غطاء ل�صفك الدماء واإزهاق الأرواح.
ونحن نوؤكد لفخامة الأخ الرئي�ض حفظه اهلل اأن الأمور ما و�صلت اإىل ما و�صلت اإليه اإلَّ بفعل اأنا�ض مند�صني 
ومغر�صني يحاولون اأن يفرقوا النا�ض عن الأخ الرئي�ض,وي�صتعدونه عليهم, فهمَّ هوؤلءاملغر�صني هو املزيد من 

الفرقة والبغ�صاء.. 
واملرجو من فخامة الأخ الرئي�ض حفظه اهلل معاجلة م�صاألة ح�صني بدرالدين باحلكمة والحتواء اللذين عرف 
بهما فخامة الأخ الرئي�ض.. واحلمدهلل رب العاملني, و�صلى اهلل و�صلم على �صيدنا حممد وعلى اآله و�صحبه ومن 

واله..
العلماء: 
عنهم/ 
حممد بن حممد املن�صور
حمود عبا�ض املوؤيد
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االإ�ساعة والطابور اخلام�ص

نا�ص بر�ص - 2005
يف يوم الثنني 2004/6/28م قام الطريان بق�صف جبل حرم يف مديرية رازح املجاورة ملنطقة الأحداث مبران, كما 
ق�صف الكب�صي اأحد الطيارين يف نف�ض اليوم �صوق حيدان ت�صرر جراء الق�صف م�صتو�صف حيدان ومنزلن ومقر التجمع 
اليمني لالإ�صالح وارتفع عدد �صحاياه اإىل 8 قتلى وعدد 32 جريحا وقد ا�صتغل اأن�صار احلوثي احلادث فاأ�صاعوا بني النا�ض 
اأن اهلل يدافع عنهم ويعمي نظر الطيارين.. وكان احلوثي نف�صه قد قال يف ت�صريح ن�صرته اجلزيرة نت: لقد ح�صلت اأ�صياء 
قد ل ت�صدق.. راأينا قذائف و�صواريخ اأطلقت علينا تتفجر يف الهواء ومل ي�صب اأحد منا ومل تدمر منازلنا.. نحن نعترب 
اآخر  له.. ومن جانب  واملوالني  احلوثي  اأن�صار  معنويات  رفع  الإ�صاعات يف  اأ�صهمت هذه  وقد  اآيات اهلل".  من  اآية  ذلك 
�صكك اآخرون يف جدية الطيارين ووجهوا التهامات باخليانة وموالة احلوثي.. وهو اأمر م�صتبعد لأنه من امل�صتحيل اأن 

ي�صم �صخ�ض اإىل الطريان احلربي وهو م�صكوك يف ولئه ملا يف ذلك من خطورة وجمازفة..
هذه  يدفع  ما  وهو  والإ�صارة  الت�صال  ا�صتمرار  مع  الالدار  اأجهزة  عرب  للطيار  حتدد  الأهداف  اأن  هو  الثاين:  والأمر 

الإ�صاعات والتهم عن الطيارين ح�صب تاأكيد ع�صكريني.
وكان اأعداد من اأبناء وم�صايخ عدد من القبائل قد ان�صموا للم�صاركة يف املواجهات اإىل جانب القوات امل�صلحة واأبلوا 
بالء ح�صنا وقتل منهم اأعداد من بينهم م�صايخ منهم ال�صيخ حممد جابر حجذم وال�صيخ ح�صني بن نا�صر وغريهم وقد عمد 
اأن�صار احلوثي اإىل ن�صر اإ�صاعة مفادها اأنهم مل ياأتوا للقتال واإمنا جاءوا بهدف النهب.. بينما كان هدفهم من هذه ال�صائعة دفع 
النا�ض للبقاء يف منازلهم وعدم النزوح خوفا من نهب ممتلكاتهم اإىل جانب الزج بهم يف مقاتلة القادمني لنهبهم -ح�صب 
الإ�صاعة- كما ا�صتطاعوا اإ�صافة عتبة اأخرى اأمام تقدم القوات نحو حت�صينات احلوثي ببقاء الأهايل, ويعد اخلارج بنف�صه 

مولودًا فكيف ميكن اأن يخرج هوؤلء مبنهوبات عرب عدد من النقاط الع�صكرية املوزعة على طول الطريق.

اأحزاب املجل�ص الوطني للمعار�سة توؤكد ا�ستمرار اإدانتها لع�سابة احلوثي
 

�سنعاء 29يونيو2004)�سباأ(
اأكدت اأحزاب املجل�ض الوطني للمعار�صة, ا�صتمرار اإدانتها املطلقة للع�صابة املتمردة التي يراأ�صها املدعو ح�صني بدر 
الدين احلوثي, التي "اأعلنت خروجها عن الد�صتور والنظام والدولة اليمنية بطريقة تدعو اإىل الريبة وال�صك يف اأن حمركها 

لي�ض مينيًا ول عربيًا ول اإ�صالميًا".
واأ�صار بيان �صادر عن اأحزاب املجل�ض اليوم, اإىل اأن اأحزاب املجل�ض الوطني للمعار�صة يف الوقت الذي توؤيد فيه كافة 
اخلطوات والإجراءات العملية التي قامت بها الدولة يف التعامل مع هذه الع�صابة, فاإنها تطالب احلكومة ب�صرعة حما�صرة 
الظاهرة وا�صتئ�صال جذورها ومن ميثلها اأينما وجدوا, وحيث ما حلوا وحتت اأي غطاء, �صمن روؤية وطنية واعية تهدف اإىل 
الق�صاء على هذه ال�صرذمة املتخلفة يف اأفكارها... والتخطيط م�صتقباًل لتلبية حاجات وطموحات وتطلعات اأبناء الوطن يف 

الق�صاء على كل الأ�صباب التي تنطلق منها مثل هذه الع�صابة املعادية مل�صرية الوطن نحو التقدم والنمو والزدهار.
ال�صهيوين  للعدو  معادية  �صعارات  برفع  الع�صابة  هذه  قيام  اإن  من  للمعار�صة  الوطني  املجل�ض  اأحزاب  وحذرت 

واأمريكا, اإمنا بهدف التغطية على اأهدافها التاآمرية.
وفيما اأ�صادت اأحزاب املجل�ض الوطني للمعار�صة, وعددها ثمانية اأحزاب, مبواقف اأبناء حمافظة �صعدة الذين اأدانوا 
هذه الع�صابة الإجرامية, ووقوفهم اإىل جانب الدولة, دعت اأبناء �صعبنا اليمني اإىل الوقوف مب�صئولية والت�صدي بحزم لهذه 

الظاهرة.
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موقف اأحزاب املعار�سة )اللقاء امل�سرتك( من احداث �سعدة 
النواب ي�ستدعون وزير الداخلية لتو�سيح احداث �سعدة 

املعار�سة: ال�سلطة ت�ستخدم الق�سايا االأمنية لت�سفية احل�سابات ال�سيا�سية 

ال�سورى- متابعات - االأربعاء 30 يونيو 2004 العدد )489(

 قرر جمل�ض النواب ام�ض ا�صتدعاء وزير الداخلية يوم ال�صبت املقبل ل�صرح الحداث والتطورات ومايدور 
يف حمافظة �صعدة.

�صعدة  مديريات  بع�ض  يف  املواطنني  �صد  الع�صكرية  العمال  على  املجل�ض  باطالع  طالبوا  النواب  وكان 
وحقيقة التهامات �صد ح�صني بدر الدين احلوثي مع ت�صكيل جلنة ملعرفة مايحدث باعتبار ا ملجل�ض �صلطة رقابية 

ينبغي ان تعرف حقيقة ماتدعيه ال�صلطة والقمع الذي متار�صه دون اطالع املجل�ض ب�صاأنه.
وطالب النواب با�صتدعاء وزير الداخلية للح�صور اىل املجل�ض اليوم الربعاء باعتبار الق�صية م�صتعجلة ال 

ان هيئة رئا�صة املجل�ض )يحيى الراعي( اقرتحت ان يح�صر الوزير يوم ال�صبت املقبل.
كانت احزاب اللقاء امل�صرتك دعت جمل�ض النواب اىل القيام بواجبه يف اجالء احلقائق وت�صحيح امل�صار 
اىل  مرتكبيها  لإحالة  كمقدمة  والقانون  للد�صتور  التجاوزات  عن  والك�صف  احلكومة  تنتهجه  الذي  املعوج 

العدالة.
وقالت الحزاب يف بيان لها ان ال�صلطة ت�صتخدم الق�صايا المنية كورقة �صيا�صية لت�صفية احل�صابات والثاأرات 

ال�صيا�صية, وا�صتمرار لغة التخوين والت�صكيك يف وطنية الخرين.
المن  حفظ  عن  الول  امل�صوؤول  باعتباره  به  اللتقاء  الحزاب  لطلب  ي�صتجب  مل  الرئي�ض  ان  وافادت 
والنظام مبدية ا�صفها ل�صتخدام ال�صلطة ال�صلحة الثقيلة بعنف مبالغ فيه ما ادى اىل احلاق ال�صرار باملواطنني 

وممتلكاتهم.
الهيئة الوطنية ملتابعة ق�صية ال�صهيد جار اهلل عمر ا�صتغربت ب�صدة �صمت الحزاب وجتاهلها لعمال القتل 
والرتويع والت�صريد يف حمافظة �صعدة, مهيبة برجال ال�صحافة عدم الجنرار وراء ال�صاليل والكاذيب التي يتم 
الرتويج لها لتغطية جرمية احلرب واعمال القتل والتدمري والنهب للممتلكات, معتربة دعاوى امللكية والمامة 

جمرد ورقة بيد ال�صلطة لتغطية اعمال القمع والرهاب وت�صعري احلروب الداخلية.
طالبت  املواطنني  حلقوق  ال�صارخة  والنتهاكات  القتل  اعمال  ا�صتمرار  لها  بيان  يف  الهيئة  ا�صتنكرت  واذ 
الحداث  حول  للتحقيق  م�صتقلة  جلنة  وت�صكيل  الثكنات  اىل  اجلي�ض  واعادة  الع�صكرية  العمال  بايقاف 

وحما�صبة كل من ت�صبب فيها ويف ت�صعيدها.
واكدت الهيئة حق ح�صني بدر الدين احلوثي وجماعته يف التعبري عن ارائهم ومزاولة ان�صطتهم واي تهمة 

�صدهم يجرى التحقيق فيها عن طريق النيابة والق�صاء.
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اجتماع اللجنة الرئي�سية مبجل�ص ال�سورى

�سنعاء 30 يونيو 2004م )�سباأ(

عبدالغني  عبدالعزيز  الخ  برئا�صة  اليوم  الإ�صبوعي  اجتماعها  ال�صورى  مبجل�ض  الرئي�صية  اللجنة  عقدت 
رئي�ض املجل�ض.

 ويف بداية الجتماع وقفت اللجنة الرئي�صية امام الأحداث املوؤ�صفة التي جرت وجتري يف بع�ض مديريات 
حمافظة �صعدة نتيجة اإقدام املدعو/ ح�صني بدر الدين احلوثي على اإرتكاب العديد من الأفعال املخلة بالأمن 
وال�صتقرار وال�صالم الجتماعي والذي اأف�صل بتعنته كل حماولت درء الفتنة وحقن دماء املواطنني يف املنطقة 
برف�صه لال�صتجابة للجنة الو�صاطة التي �صكلها فخامة الخ رئي�ض اجلمهورية لإقناعه باإنهاء مترده وت�صليم نف�صه 

لل�صلطات ب�صكل طوعي والحتكام اإىل القانون والد�صتور.
الد�صتور  واإدانتهم لكل حماولت اخلروج عن  اإ�صتنكارهم  الرئي�صية عن  اللجنة  اع�صاء  وقد عرب الخوة 
النعرات  باإثارة  منها  يت�صل  ما  املذكور وخا�صة  وميار�صها  مار�صها  التي  الدميقراطي  والنظام  وال�صرعية  والقانون 

املذهبية والطائفية والعرقية.
رئي�ض  �صالح  عبداهلل  الرئي�ض/علي  الخ  ملوقف  تقديرهم  عن  الرئي�صية  اللجنة  اأع�صاء  الأخوة  واأكد 
اجلمهورية منذ بداية هذه الأزمة وما اأظهره من حكمة وحلم و�صعة �صدر وحر�ض على حقن دماء املواطنني 
واأرواحهم وممتلكاتهم مثمنني دور رجال القوات امل�صلحة والأمن الذين ا�صطروا اإىل خو�ض مواجهة دامية مع 
هذه املجموعة املتطرفة لإجها�ض خمطط الفتنة وح�صره يف اأ�صيق نطاق ي�صاندهم يف ذلك عدد كبري من العلماء 
وامل�صايخ وال�صخ�صيات الجتماعية واملواطنني من اأبناء حمافظة �صعدة الذين اأكدوا مبوقفهم هذا متا�صك اجلبهة 
الداخلية والرتقاء اإىل م�صتوى امل�صئولية للدفاع عن الوحدة الوطنية,موؤكدين على ان املناخات الدميقراطية يف 

مين الوحدة واملحبة وال�صالم قد كفلت لكل مواطن احلياة الكرمية بعيدًا عن العنف والرهاب.
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خطاب الرئي�ص يف لقائه مع بع�ص العلماء املح�سوبني
على املذهب الزيدي يف 2004/7/3م

ملحق"االعتدال منهاج حياة" - "26�سبتمرب" العدد )1138( 2004/7/15

اأوًل ارحـب بكـم ولقد �صـمعت ال�صيء اجليد مـن الخوة اأ�صحـاب الف�صيلة العلـماء باإمعـان وكان كالمًاَ 
حممـد  ال�صـيد  الوالد  عنهـا  حتدث  وقد  �صعـدة  يف  الحـداث  يخ�ض  ما  حـول  حمـددة  نقـاط  جيـداًوهناك 
�صـنة ون�صـف  لهـا اكرث من  الديـن احلوثـي.. فم�صـاألة احلوثـي �صراحًة  بدر  املن�صور حول مايخ�ض ح�صـني 
اأوؤدي �صالة اجلمعة يف جامع  تقريبـًا ولكنني عرفت بهـا عندما ذهبـت لداء احلج ومريت ب�صعدة ودخلـت 
الهادي وكان معي ال�صـيخ عبداهلل بن ح�صـني الحمر والخ عبدالعزيز عبدالغنـي والقـا�صي حممد احلجـي 

والخ عبداملجيـد الزنداين وعدد من الخوان.
وح�صب علمي يف ذلك الوقت ان هناك ح�صا�صية وتع�صبات فا�صطريت ان ادخل واعمل على ذوبان اجلليد 

وك�صر احلواجز وكان بـودي اأن القـي كلمـة يف امل�صلني وانهي فيهـا التقولت والتع�صبات اأيًا كانت.
فنحـن اأمة واحدة متعاي�صـني ومتحابـني ومتاآخني وجتمعنا م�صالح م�صرتكة ولي�ض هناك اأية م�صكلة وينبغي 
ان ناأخذ بخط الو�صطية دون التع�صب..كان بودي التحدث يف هذا الطار.. والتاأكيـد باأن لكل مواطن معتقده 
بينه وبـني خالقه وبينه وبني ربـه.. لقد كان بـودي احلديث يف هذا الجتاه, ولكن لال�صـف ال�صـديد لأول مرة 
ا�صـمع -رغم انه عندي تقارير م�صـبقة- ان هناك ما ي�صّمى بال�صباب املوؤمن يتظاهرون ويذهبون اىل امل�صاجد 
وكنا نقول باأنها طفرة �صـباب ومل اكن اعتقد باأنهم ميثلون تنظيمًا وكنت اعتربهم عبارة عن �صـباب طائ�صـني 
ميكـن ان يتكلموا يف اأي م�صجد ويهتفوا »املوت لمريكا ول�صرائيل«.. وهذه هي بالن�صـبة لنا لي�صت م�صكلة 
فنحن نتكلم عن امريكا وا�صرائيل يف �صحفنـا ونحن نتكلم يف خطابنا ال�صـيا�صي وانـا اتكلم يف المم املتحـدة.. 
واحتـدث يف اكـرب منـرب دويل ويف اجلامعـة العربيـة, احتـدث يف منظمـة املوؤمتـر ال�صـالمي واحتـدث يف موؤمتـر 
عدم النحياز ب�صفتي رئي�صًا لليمن وممثل اليمن يف �صيا�صتها الداخلية واخلارجية, فاأحتدث يف هذا الأمر واأعرب 
اجلمعة  �صالة  ادينا  عندما  ال�صـف  مع  ولكن  المة..  لهـذه  الناب�ض  القلـب  اليمنـي  ال�صعب  نظر  وجهة  عن 
و�صـّلمنا فاإذا بهـم ي�صيحون ويحدثون �صجة هائلة داخل اجلامع فا�صطريت للمغادرة ومل نعر المر اأي اهتمام 
كبري ب�صراحة رغم التقارير املتتالية وامل�صـتمرة التي ت�صـري اىل ان هنـاك تنظيمًا وان المـر لي�ض جمرد دعوة �صـد 
امريكا وا�صرائيل ولكـن وراءه مـاآرب اخرى تـ�صر مب�صلحة اليمن وبا�صـتقرار اليمـن, ومع هـذا قلنا هذه تقاريـر 
على  املظاهـرات  وجاءت  اليام  �صـارت  البع�ض..  بع�صهم  على  نقالني  والنـا�ض  ح�صـدة  والنا�ض  فيها  مبالغ 
ال�صـفارة المريكية بداية غزو العـراق واذا ما ي�صـّمى بال�صـباب املوؤمن يف مقدمة ال�صفوف فعاتبنا الكثري من 
القـوى ال�صيا�صـية بـاأن هذا ليخـدم م�صلحـة اليمـن وقلنا لهم انكم بذلك جترون علينا امل�صـاكل, قالوا هوؤلء 
ال�صباب حقك ال�صباب املوؤمن �صباب الرئي�ض انت الذي نظمتهم.. �صحيح ان هناك جمموعة من اخواننا من 
هنا ومن هنا قالوا هوؤلء ال�صباب موؤمنني ومعتدلني ول يريدون ان يكون لهم ارتباط خارجي مع اأيـة فئة خارجية 
فرييدون دعم الدولـة ويبتعدون عن الرتباط اأو التبعيـة اخلارجية.. وقدمنا �صراحًة لهم الدعم ويعرف الخ 
بـاهلل  اميان  انـه  فقط  موؤمـن  �صـباب  انهم  عـلى  الدعم  هذا  واخـذوا  جدبان  عبدالكرمي  النـواب  ع�صـوجمل�ض 
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التاريـخ  عـرب  عندنا  لأنـه  مذهبي,  اآخـر  تع�صب  اأي  او  متطـرف  تع�صب  متع�صبـني  غـري  وو�صـط  معتدلني 
مذهبان �صـائدان يف اليمن ال�صـافعية والزيدية انا ا�صلي وراء ال�صافعي وال�صافعي ي�صلي وراء الزيدي مـا عندنا�ض 
هـذه النعرة املمقوتـة ولكن هناك مر�ض متف�صـى لدى بع�ض ال�صيا�صـيني الذين ي�صي�صون الدين, وت�صيي�ض الدين 

واثارة املناطقية والطائفية هو مر�ض ي�صعب ا�صتئ�صاله ويحتاج اىل وقت طويل.. هذا ماحدث.
عـلىكل حال بعـد ذلك ح�صر ايلَّ ال�صـيد املن�صور وليقول -مل اكـن اعري هذا املو�صـوع اأي اهتمام- ان 
ح�صـني بدرالدين احلوثـي يريـد امان قلت لل�صـيد املن�صـور: لي�ض هناك م�صـكلة اكتـب له نيابـة عني. قال: 
اأو  �صـوء  يناله  ل  باأن  وجهي  ويف  وامنـه  حجة  عـامل  انت  عنـي  نيابـة  انت  له  قلت  انـا..  له  اكتب  يريـدين 
لديـه �صيء  للتفاهـم لعرف مـاذا عنده.. وهل  ان ي�صل  اريـد  انا  فـاأوًل  للتفاهم..  ان ي�صـل  مكـروه وعليـه 
للو�صـطية  ونقنعه  فيه  نتحاور  يدر�صـه ممكن  الذي  والكتـاب  التدريـ�ض  نـوع  مـاكان  التدري�ض.. وكيـف  غري 
اأو هدوية متطرفة, جئت له بال�صـيد املن�صور واأر�صلوا له ر�صـالة مع  اإذا هو بيدر�ض الثنى ع�صرية  ولالعتـدال 
املن�صور:  وال�صـيد  اأنا  اإجابة منه يل  اآخر  الأمان..  الراأي ولك  له اح�صر ولك  قلنا  املوؤيدي....  ال�صـيد غالب 
اأنه خايف مـن اأمريـكا ان ت�صربـه يف الطريـق, واأنه م�صـتعد اأن ياأتي ولكن بطريقتـه اخلا�صـة, قلنـا فليكـن اأن 
يـاأتي بطريقتـه اخلا�صة حتى لتقدم اأمريكا على �صربه يف اخلط.. م�صى الأ�صبوع الأول وجاء الأ�صـبوع الثاين 
على  العتداء  ومنها  املعتادة  غري  حتركاته  بداأت  خـري..  قلنا  �صيء..  يحـدث  ومل  الثالث  الأ�صـبوع  وم�صى 
امل�صـاجد واقتحام امل�صـاجد وجباية واجبـات بال�صميل, جباية اأموال من املواطنـني يقول كل مواطن ي�صـرتي 
بـ500 ريال حلم ينبغي اأن ي�صرتي باألف ريال ذخرية للدفاع عن نف�صه لأن اأمريكا �صتهجم علينا.. واأرغم النا�ض 
على هذا الأ�صا�ض.. ا�صـتلم الواجبـات ورفـع العلـم ونـّزل علـم الثـورة وهذه لي�صت مكايدة.. وامنا لكي يكون 
فيه  نتق�صى  الذي  اليوم  و�صـياأتي  �صعدة  من  ذلك  يفهمون  الذين  اخل�صـو�ض  وجه  وعلى  احلا�صرون  الخوة 
احلقائق �صواء بعد يومني او بعد اأ�صبوع او بعد اأ�صهر ولعنـة اهلل علىالكاذبني اأينما كانـوا.. هذه الأمور لبد ان 
تطرح ب�صفافية مطلقة,فقد نّزل علم الثورة.. علم اجلمهورية بعد 42 �صـنة قدمت خاللها قوافل من ال�صهداء 

واأنهر من الدماء ويعمل هذا العمل.
مـع احرتامي لبعـ�ض من تكلموا عن حمافـظ �صعدة بانفعال فمحافظ �صعدة م�صـوؤول �صيا�صي وم�صـوؤول 
اأن يكـون  اأن يتحاملـوا عليـه خا�صـة عندمـا يكـون العـامل يتحـدث عن مو�صـوع فالبد  اأريد  اأكن  اإداري مل 
كالمه حجة عـلى الآخرين, يجب اأن يكون ب�صريًا, لقد اأ�صدروا اأمر قب�ض ق�صائي قهري لأن حركته اأ�صبحت 
غري طبيعية منها الت�صلح واقتناء الأ�صلحة »البوازيك, املدافـع, الر�صا�صـات, القنابـل, الذخائر« عنـده جيوب 
يف كل منطقـة يف �صحيان, يف بيت ال�صيفي, يف �صـاقني, يف �صـفيان, يف حراز, يف كل مكان وهم موجودون 
واملقبو�ض عليهم من عدة مناطق والقتلى موجودون من عدة مناطق, نحن لنريد ان ُت�صال اأو تراق قطرة دم 
من اأّي كان �صواء الذين معه اأو مع الدولة لأنه يف نهاية الأمر هم مواطنونا, ولكن هذه حمنة, ولذلك �صدر اأمر 
ق�صائي باإلقاء القب�ض عليه وبداأت التقارير تاأتي اإلينا وت�صـري اإىل اأنه يرف�ض ت�صـليم نف�صـه فح�صـدنا قوة ملحا�صرة 
احلوثي واإلقاء القب�ض عليه طبقاً لالأمر الق�صائي واإذا هو فجاأة يقوم بالعتداء على ال�صرطة والنقاط الع�صـكرية 
ويقتل, ورمبا الأخوة يف �صعدة هـم خري من يخربونا عن هذا الأمر, فقد قـام بالعتداء مبا�صرة على ال�صرطـة 
وعلى النقاط يف الطرق ويف خـط �صعدة - باقم اأمام �صحيان كون هناك حديث باأن هناك ا�صـتهدافًا للها�صـميني 

يف �صحيان وهذا زور وبهتان.

مبحا�صرة  اأفعال  ردود  اإىل  اأدى  مما  »�صحيان«  اأمام  �صرطـة  وقتلـوا  ال�صرطـة  على  نـار  اإطـالق  لقـدح�صـل 
�صحيان واأفرجت اأنا عن �صحيان وقلت لهم: اثنني اأو ثالثة اأو اأربعة جهال يعملوا م�صـكلة تقوموا ت�صروا باملدينة 
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كاملة, هـذا ليجوز مهما كانت اخل�صائر..كذلك ح�صل على خط ثان يف الطلح اأو يف اخلط اأمام قرية ال�صيفي 
وحاورناهم  ال�صرطة  على  و�صربوا  �صـافعة  واآل  الرزامي  قبل  من  وائلة  اجتاه  يف  ح�صل  ما  كذلك  الجتاه  بهذا 
وبذلت ال�صلطة جهدًا يف اإقناعهم بت�صليم اأنف�صهم ولي�ض كما يقول اأحد العلـماء باأن املحافـظ متطـرف, املحافظ 
حاول يقنعهم: �صـّلم نف�صـك لل�صـلطة فقـد قتلـت 3 جنود وجرحت خم�صـة, �صـّلم نف�صـك, �صّلم نف�صـك, 
ولكنه رف�ض اأن ي�صّلم نف�صـه وقال: لن اأ�صـّلم نفـ�صي فقد وهبت نفـ�صي اأنا واآل �صـافعة والرزامي طاعة لل�صـيد 
فنحن اأنذرنا باأنف�صـنا وحياتنا لل�صيد.. هذا الكالم الذي حـدث يف �صعـدة ويحـدث حتىالآن, هنـاك نقطتـان 
احلظ  ي�صاعدهم  ال�صيا�صي مل  النظام  من  متـ�صررة  عنا�صر  مـن  لالأ�صـف  دعايـة  فهنـاك  للمجتمعـني  اأوؤكدهما 
لأن يكونوا يف �صلطات الدولة فراحوا ي�صبون الزيت على النار عربال�صحف وي�صتمون النظام ال�صـيا�صي.. هذا 
فقط رد عـلى اأحد الإخوان الـذي قال: الأئمة مـن األف �صـنة, نعم �صـنتحدث حول هـذا الأمر البـادئ اأظلم 
احلقوق  يف  امل�صط  كاأ�صنان  مت�صاوون  واحدة  اأمة  زجاج..نحن  مـن  وبيته  بحجر  النا�ض  بيت  يرمـي  اأحـد  ول 
اأمة  نحن  لقحطانيني..  ول  لعدنانيني  ل  ملحكوم  او  حلاكم  ل  عزوجل  للخالق  موؤمنـني  م�صلمني  والواجبات 
واحدة.. اأمة واحدة تنادي بـ»اأ�صهد ان ل اله اإّل اهلل وان حممداً عبده ور�صوله« فلي�ض لك �صهادة كها�صمي وانا 
يل �صهادة كقحطاين اأخرى, هذه نعرات طائفية منبوذة وغري مقبولـة على الطالق, هناك ت�صعيـد وحتري�ض 
وهناك تعدي اأو بغ�صـاء اأو كراهية, اأو كيف ما ُت�صـّمى للزيدية, ولكن هذا غري وارد عـلى الطالق.. الزيدية 

لها مئات ال�صـنني و42 �صـنة مرت على الثورة وناأتي اليوم لإثارة م�صاألة الزيدية وال�صافعية.
اوًل من حيث املبداأ لي�ض هناك اأي توجه �صيا�صي �صد الزيدية هـذا واحـد, النقطة الثانية لي�ض هناك اأي 
توجه �صد بني ها�صـم وهـم اخواننـا وهم ثـوار, وحدويـون وطنيون, علـماء انتم يف اجهزة الدولة لكن هذه 
ال�صمعة من واحد �صيئ هو الذي ي�صيء اىل هـذه الفئـة مـن النا�ض ويف كل بيت �صـيئ..حاولوا ب�صـتى الو�صائل 
واعيدوه اىل جادة ال�صواب لتتجنب هذه الكوكبة من الب�صر ومن النا�ض �صروره. فال�صـارع ينظر اإىل ما يحـدث 
بنظرة غري طبيعيـة وها هو بعد 42 �صـنة مـن الدمـاء التي �صـالت واذا بنـا نرجع اىل ها�صـمية وقحطانيـة وزيديـة 
يدينون  اأنهم  فيه  الزمن ذكروا  مـن  �صـهر  قبل  للعلماء  بيان  اأنه يف  واأذكر  مقبـول..  هـذا كالم غري  و�صـافعية 
ت�صرفات احلوثي وا�صموه من علماء الزيدية, حتدثت مع هوؤلء الإخوان وقلت لهم لينبغي عليكم اأن تن�صروا 
هذا البيان با�صم علماء الزيدية قولوا با�صـم علماء �صعدة, وبا�صـم العلماء هكذا وبـ�ض لكن ل تقولـوا علماء 
زيدية..اأنتم عقـالء ليجوز ذلك باأي حـال من الأحوال فلي�ض منا من يدعو اإىل طائفية اإىل فتنة, اإىل قبليـة, 
حتفظون  فقط..كيف  القراآن  حتفظون  امل�صاجد  يف  انكم  وقلتم  حتدثتم  الإ�صـالم,  من  لي�ض  هذا  عن�صرية  واإىل 
الكتاب وال�صـنةكيف ترتجمـوه لعامـة النا�ض..لكـن هذا ال�صـال )اأنا اأ�صميه ال�صال احلوثي( يدر�ض اأنه لي�ض 
هناك �صنة واإمنا يف قراآن هـذه هي حما�صراته يف الغدير,كانـت الغدير غري موجودة قبل حواىل 14عامًا وجاءت 
الغديـر  واإذا  اآرائهم  عـن  يعربوا  ودعهم  م�صـكلة  هناك  فليـ�ض  نرتكهـم  وقلنا  الغدير  وبداأ  ال�صيا�صـية  التعددية 

ينطلق مـن �صعدة بالإربيجيـات وبالبوازيك ويقتلون بع�صهم البع�ض.
هـذا هو الغديـر الذي عـاد بعد 42 عامـًا, بعد اأن ن�صـيناه, وانتهى جيل وجاء جيل جديد متعلم نظيف فما 
هي امل�صـكلة, هـذا عـاد يف نا�ض منكم يقـول هذا بني ها�صـم, ول ندري وما املق�صود بذلك؟ اأنا اأعرف نف�صي 

م�صـلم.. هذه حمـا�صرات احلوثي يقولوا اأن الدميقراطية ممكن اأن تطلع لنا ويل اأمر يهودي.
في�ض  ما  كلـه  هذا  يعنـي  البطنيـني  يف  اإل  لت�صلح  الأمر  حقيقـة  يف  اخلالفة  اأن  الغديـر  يف  كالمه  هـذا 
»و�صـاورهم يف الأمر« »واأمرهم �صورى بينهم« وقد توىل عثمان واأبوبكر, هو ي�صر بفئـة مـن املجتمع فئـة كبرية 
و�صريحـة وطنية وعلـماء ومثقفني �صيا�صـيني ملاذا مـا تّرجعوا هذا الولد اإىل طريق احلق وال�صـباب عندنا حواىل 

200 اإىل 300 �صاب متحفظني عليهم.



جر
ح

وال
هر 

الز

مالحـــــق

262

لقـد اأر�صـلت لهـم جلنـة احلـوار وطلبنا منهـم بـاأن يعودوا اإىل ر�صـدهم, وقلنـا لهـم اأنتم �صـباب �صاحلون 
ليـ�ض لكم اأي م�صـكلة.. وهي عبـارة عن تعبئة خاطئة, نتمنـى اأن تعودوا اإىل ال�صـالح فـكان ردهم.. ما قال 
لنا ال�صـيد احلوثـي نحن بعده, ونقـول لهم: قال اهلل ور�صـوله. قالوا نعرف القـراآن ب�ض, هذا الكتـاب وال�صـنة, 
قالـوا ما نعرف�ض �صـنة نعرف القـراآن ب�ض.. فم�صـاألة احلوثـي حتـى اللحظـة هـذه حتـى والدمـاء ت�صـفك مـن 
اجليـ�ض ومـن الأمـن نقول: تعـال ياحوثي �صـّلم نف�صـك اإىل ال�صـلطة املحليـة يف املنطقة, ولـك الراأي ولـك 
الأمان واأنا اأو�صلك اإىل الق�صاء العادل حول التهم املن�صـوبة اإليك, واأمثل اأمام الق�صاء وعلى العلماء هوؤلء اأن 
تفـزع  والأطفـال  تزهق  فالأرواح  قتال  نريد  به نحن ل  لكم �صلة  واإذا  يريدونهم,  الذين  املحامني  له  ي�صـكلوا 
اأم هـذا العن�صر املتطـرف احلوثي الذي  والن�صـاء تخاف.. فمن امل�صـوؤول عـن ذلك؟ هـل النظام ال�صـيا�صي, 
يـ�صرف مائـة دولر لـكل عنـ�صر, من اأين لـه هذااملـال؟؟.. مائـة دولر لـكل من يذهب اإىل�صنعاء ليقـول 

املوت لأمريكا ولإ�صرائيـل..املائـة الـدولر بـ18 األـف ريال من اأيـن له..؟
ميكن  احلق  مع  نقول  نحن  ك�صوافع..  ول  كزيود..  ل  اإ�صـالمية  كاأمة  واحدة  كاأمـة  نت�صامن  اأن  يجـب 
يكون يف بيتي ويف اأ�صرتي �صـيئ, لكن يجب علّي اأن ل اأدافع عن هذا ال�صـيئ لينبغي اأن اأحتـول اإىل مدافـع اأو 
حمامي عن هذا ال�صـيئ ملـاذا ي�صيء, اإىل الها�صـميني الوطنيني..؟! ملاذا تذكر الها�صـمية..؟ ولكن نقول هـذا 
ثائـر وهذا وطنـي وهذا �صـبتمربي وهذا وحـدوي وهذا عامل وهذا قا�صي يق�صي بـني النا�ض هـم موجودون 
ويفزعوا  منكـم  الأمـة  �صـتنكم�ض  تع�صبًا  هناك  ان  النا�ض  ي�صـعر  عندما  �صراحًة  الدولة..  مفا�صـل  كل  يف 
ويخافـوا, علينـا اأن نتحدث باملنطـق وبالعقـل.. اأكـرر واأكرر ليوجد توجه �صـيا�صي �صد املذهـب الزيـدي 
عـلى الإطـالق ثانيـًا: ل يوجـد اأي توجـه �صيا�صي �صد الها�صميني.. الها�صـميون اإخواين واأن�صابي واأحبابي 
واأ�صدقائـي, هذا غري وارد علىالإطالق هل هذا وا�صح, ولن ت�صـمعوا منا اأي كالم عندما ت�صبطوا �صفهاءكم.. 
ما  وعـلىكٍل..هـذا  للمقـالت  واأخالق  للخطابة  اأخالق  اأخالق..  ولهـا  ثوابت  ولها  حدود  لها  الدميقراطية 
مني  والوجه  والأمان  الراأي  لكم  �صـاعتني  بعد  اأو  �صـاعة  بعد  به  ياأتي  اأن  يريد  الذي  احلوثي  وال�صـيد  عنـدي 
ووجهي من وجوهكم تف�صلوا اأحيلوه اإىل حمكمة عادلـة.. ثانيًا: لي�ض هناك اأي توجه �صد اأي ها�صـمي, اأنا 
اأعترب كل ها�صـمي وطني, اأما م�صـاألة واحد ا�صـمه احلوثـي اأو اثنني اأو ثالثة يتحملوا وزرهم, ا�صـتغرب مـن 
البيانات التي ت�صدر ويذيلـوا عليها ا�صـم العالمة املن�صور الـذي نعتربه حجة يقول كلمة احلق م�ض منافق يل ول 
اأنا اأدفع له فلو�ض ول اأر�صـيه ول اأر�صي ال�صـامي يقـول لكم كلمة حق يقولوا عـامل منافق, علماء �صلطة, هذا 
ليجوز )هذه املحا�صرة خذها لك يا �صيد املن�صور واقراأهـا عـلى الخوان لكي يفهموا ما يقـول النا�ض..( والآن 
�صـيطبق قانون التعليـم الأهلي علىكل اأنحـاء اجلمهورية ولو كنتـم تريـدون اأن تدر�صـوا كما قـال الأخ اإبراهيم 
خـذوا راأيي و�صـاأخدم هذا العلـم والعلماء بطريقة ل ت�صـتفزوا بها م�صـاعر النـا�ض ول تكالبـوا النا�ض �صدكم 

ر�صوا الذي تريدون. �صـنبحث الآليـة والطريقة التي تكونوا عليها وتدَّ
بالتوفيق والنجاح وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

حديث العلماء يف لقائهم مع الرئي�ص

العالمة حممد املن�سور:
»يا اأيهـا الذيـن اآمنـوا اأطيعـوا اهلل واأطيعـوا الر�صـول واأويل الأمـر منكـم«.. فر�ض علينـا طاعـة اأويل الأمر 
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بعـد طاعة اهلل ور�صـوله واملو�صـوع الذي امرنـا باحل�صور اليـه فخامة رئي�ض اجلمهوريـة ويل الأمـر.. واأريـد ان 
او�صـح لكم واأقـول لكم: نحن تفاجاأنا وجئنا اىل فخامته مراراً ومما قال: باأن ح�صني بدرالديـن يف وجهك.. 
قلت: يف وجهي قال: ووجهك من وجهي ما ينالـه �صـوء.. ياأتي الينا ونتفاهم معه وعلينـا ان يرجع اىل بيته 
انه  ابو�صربه و�صـاروا اىل عنده ورجعوا وقالوا  املوؤيـدي و�صالح علي  اآمنـًا واأر�صـلنا بهذا ر�صـول الأول غالب 
قال �صـياأتي الينا يف اأ�صرع وقـت ممكن هذا ما اردت ان او�صحه لكم خالل هذه املدة - اي خالل ثالثة ا�صهر. 

و�صكرًا..

العالمة اأحمد ال�سامي:
ان  راأي لعامل يعني يعترب, ولحـاول  فيهـا  الفتنة ومل يكن  باثارة هذه  قام ح�صـني بدرالدين  لقد  احلقيقة 
يتحدث.... مع اي عـامل ول حـاول ان يقـول مايف نف�صـه ومل ندر ومل نـدر اإىل اليوم ما هي الفتنة هذه وهو 
يعلم وكل ان�صان يعلم انه لي�ض ملردودها اإّل ارادة لالمام اما فائدة لنف�صـه فاإنه لن يح�صل على�صيء واأن مل ينته 
نعتربها انها ف�صاد يف الر�ض, هكذا نقول ونترباأ من موقفه لأنـه مل يكـن لنـا فيـه راأي ولعرفنـا منـه اأي كلمـة 

طيلة هذه ال�صنوات حتى بعد هذه الفتنة والتي ايقظها من مرقدها.
ونحن مـع الرئي�ض قلبًا وقالبًا وقدكان يجول يف اليمن غربًا اىل احلديدة اىل تهامة اىل و�صابني اىل رمية وهو 
ي�صلح ويح�صـن ويقيـم امل�صـاريع واقول:كل يـوم لك اهتمام جديد ون�صـري اىل املجـد يف مقـام.. واذا كانـت 
النفـو�ض كبارًا تعبـت يف مرادها الج�صـام هكذا لأن احلركـة.. لأن الدارة هـي حركة واحلياة هي حركة وهذا 

ما اريد قوله.. و�صالم اهلل عليكم.

العالمة اأحمد عبدالرزاق الرقيحي:
احلمـدهلل رب العاملني وال�صالة وال�صـالم على �صـيدنا حممد وعـلى اآلـه وا�صحابه الرا�صـدين والتابعـني له 

باح�صـان اىل يوم الدين..
جمموعة  اأو  فئة  عـلى  بظاللها  األقت  قـد  الفتنة  هذه  ان  واحلقيقة  وبياك  اهلل  حياك  الرئي�ض  الخ  فخامـة 
افـكاره  ول  الزيـدي  املذهب  ميثـل  ول  املجموعـة  ميثـل  ل  افـكاره  له  هـذا  الرجـل  ان  مع  معبئني  النـا�ض  من 
ينتهجه..  وما  يقوله  وما  اآراءه  فنـدوا  بيانًا  ا�صـدروا  علمائنا  كبار  ان  هذا  والدليـل على  راأي  وله  منهجـه  ول 
بالن�صـبة ملا يتعلق يف م�صـائل ا�صول الدين وهذا كاف.. فخامة الرئيـ�ض املعـروف ان املذهـب الزيـدي معتـدل 
ومعـروف بالو�صـطية لي�ض فيه ت�صـدد ولي�ض فيه ميول امنا هو و�صـطية وقد ا�صـتاأن�ض براأيـه اأو باأقوالـه العلـماء 
الأربعة ا�صحـاب املذاهب الربعـة واخذوا يف اقواله م�صـائل كثرية وهو يقـول بالجتهاد لن الجتهـاد يقنن 
امل�صـتجدات والحداث امل�صـتجدة واي�صًا نعتربه تراثـًا لال�صـالم جميعًا ما كان من افكاره فنعتربه تراثًا لال�صالم 
ويف الوقت نف�صـه كنا لنريد اأن تثار مثل هذه ال�صياء لكنهـا قد اأثريت وهناك من يغذي مـا ح�صل وفيه تعبئة 
خاطئة من اأجل تفكيك ال�صف ومن اأجل �صق ال�صف ومن اأجل خلق هـوة بـني الرئي�ض وهـذه املجموعة من 
النا�ض, نحـن لنريد ان نفـرق.. نريـد ان يكون النا�ض جمموعة واحـدة لنفرق بني هذا وذاك, لنريـد ان تثـار 
مثـل هـذه النغمـة.... احلقيقـة ان هـذا احلـدث خطري قد�صـبب تداعيات كبـرية ويف احلقيقـة نريد ان نـراأب 
هذا ال�صدع ونوقف مثل هـذه التداعيات والخ الرئي�ض بحكمتـه كان له ف�صل يف ايقاف احلمالت العالمية 
الدماء لنر�صاه  بع�ض  �صـفك  �صـقناها وما ح�صل من  التي  الكثري منها غذتها الحداث  الآن  �صـابه هذا,  وما 
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ان  بقـي  حقه..  املو�صوع  �صـيويل  بحكمته  الرئي�ض  وفخامـة  مينيون  لنهـم  ذاك  او  اجلانب  هذا  من  �صواءكان 
اقول ان حاجتنـا اىل من يزيل الفكار التي بقيت اأو علقـت يف ذهـن البع�ض هذه حتتاج اىل وقـت ولكن يف نف�ض 
الوقـت هنـاك منافذ ميكن ان تزيل مثل هذه ال�صـياء وا�صرب عـلى�صـبيل املثال ايجـادكلية للعلـوم ال�صرعيـة 
يف مدينة �صعدة ومثلها يف �صنعاء لأن هذا �صي�صـتقطب كثرياً من ال�صباب �صيغري فكرتهـم وطموحاتهم,كـما 
كان لك الف�صل هنا يف ا�صـتحداث كليـة العلوم ال�صرعية يف احلديـدة او يف ح�صرموت هذه كان لها اثر طيب يف 
ا�صـتقطاب ال�صـباب وملهـم اي�صًا وتعبئـة افكارهم بـما يجب بالعلـوم النافعة وبـما ينفع النـا�ض كلهـم... اقول 
انه معروف عنـك حكمتك وحلك لق�صايا كثرية م�صـتع�صية اكرب مـن هذه او يف احلقيقة لـك بعد نظر كبري 
ويف احلقيقة انت الذي تقدر على ان حتل مثل هذه امل�صـكلة وبحكمتك واآرائك البعيدة هذا ما اردت ان اقوله 

و�صكرًا.

العالمة ابراهيم الوزير:
اأركعوا  اآمنوا  الذين  اأيها  »يا  فقال جل وعال:  له  وال�صـجود  بالركوع  اأمرنـا  الـذي  العاملـني  احلمـدهلل رب 
وا�صجدوا واأعبدوا ربكم وافعلوا اخلري لعلكم تفلحون« وامرنا بالتعاون فقال تعاىل »وتعاونوا علىالرب والتقوى 
ول تعاونوا على الثم والعدوان«: وحثنـا علىالوحدة فقال: »ان هذه امتكم امـة واحدة واأنا ربكم فاعبدون« 

و�صلى اهلل و�صـلم على�صـيدنا حممـد وعلى اآل حممد..
�صـيدي الرئي�ض القائد -حفظه اهلل- ايها الخوة ال�صـالم عليكم ورحمـة اهلل وبركاتـه لقـد خرجت يـوم ان 
قابلـت الخ الرئي�ض -حفظـهاهلل- قبـل يومني من لدنه فرحًا جذًل مبا لحظته عليه من تفهم وتب�صر وحكمة 
�صيء  امل�صـاألة  يف  ولكن  جديًا  وراأيتـه  النظري  منقطعـة  �صيا�صـية  حنكـة  المور  ب�صغائر  له  وراأينا  و�صرب  وفهم 
ان  اليمـن  الطـاف اهلل علىاليمـن واهل  باأن  اي�صـًا  لدنه وحدثـت اخرين  بعد اخلـروج مـن  نفـ�صي  فحدثـت 
اأوجد لليمن هذا الرئي�ض القائد املتفهـم الواعي الذي يعالج الق�صايا بحنكة وحكمة وبدون اي انفعال ونرجو 
اهلل �صـبحانه وتعاىل ان يوفقه وان يرعـاه ويحفظه. لقد اخربت امل�صلني اأم�ض يف خطبة اجلمعة يف الرو�صـة ان 
الخ الرئيـ�ض قد اأمر باطالق امل�صـاجني الذين مل يح�صـنوا الكالم يف خطبـة اجلمعة املا�صية كما امـر بايقاف 
احلملة العالميـة ف�صج امل�صـجد بعـدال�صـالة بالدعاء لـالخ الرئي�ض وخرج امل�صلون فرحـني مرتاحني يدعون 
للرئي�ض بطول العمر وبالتوفيق وان يحفظـه اهلل ويرعاه.. وفقك اهلل ايها الخ الرئي�ض وحفظك واأريد ان اأوؤكد 
ايها الخ الرئي�ض ان كل علماء الزيدية وكل الزيديـة عمومـًا مـع الخ الرئي�ض, كـما ان اليمن كلها مع الخ 
الرئي�ض يتعاونون معه لأجل خري اليمن واهل اليمن وهم على اأمت ا�صتعداد يف اأي الوقات للتعاون مع القيادة 
تطـرق  التي  ال�صرعية  الكليـة  ق�صية �صرورية:  يا�صيدي على  اأوؤكد  اليمن..  واهل  اليمن  ال�صيا�صية يف خدمة 
لها القا�صي احمـد اوكليتني لأجل ا�صـتقطاب كل املت�صـددين ليدخلـوا هـذه الكليات ويدر�صـوا ويتعلمـوا 
وينظـروا مـاقـال العلماء وكيـف اختلفـت اآراوؤهم واجتهاداتهـم يف كثـري من الق�صايـا واإنا كلنا نبحـث عن احلق 
ولكـن لي�صح ان نكفـر الآخرين اأو نعتقد انهـم خارجون عن ال�صـالم او عن �صنة النبي او ن�صـتخدم العنف 
الكليات..  ان يدر�ض هـذا يف هذه  ين�صر.. ويجـب  ان  ما يجـب  فـاإن الخـوة واملحبـة هما  �صدهم.. لذلك 
ا�صـاأل اهلل تعاىل ان يوفـق الخ الرئي�ض حفظـه اهلل وان يحفظه وان يوفقه اىل كل ت�صرف حكيم يحقن به دماء 
و�صـتات  اليمن  �صـباب  به  يجمـع  وان  املعهـودة  وحنكته  بحكمته  الق�صايا  كل  علىحل  يعينه  وان  امل�صلمني 
اليمن علىاحلق واخلـري وان ينـ�صره وان يوفقـه وان يرعـاه وان يعينه وان ين�صر ال�صـالم وان يعـز امل�صـلمني 

انـه علىما ي�صـاء قديـر وبالجابة جدير وال�صالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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العالمة عبداهلل حمود العزي:
احمد من امرنا بالتفقه يف الدين واأ�صكر من ار�صد لتباع �صيد الولني والآخرين وا�صلي وا�صـلم على من 
ار�صـله اهلل عزوجل رحمة للعاملني.. واقول: �صـيدي رئيـ�ض اجلمهورية اأن اي زمان واأي جمتمـع ليخلـو من 
املت�صـددين يف الر�ض و�صـدق اهلل عزوجـل حني قال: »ومن النا�ض من يعجبك قولهم يف احلياة الدنيا وي�صـهد 
اهلل عـلى ما يف قلبـه وهو الد اخل�صام واذا توىل �صـعى يف الر�ض ليف�صد فيها ويهلك احلرث والن�صل واهلل ليحب 
الف�صاد واذا قيـل له اتـق اهلل اخذته العـزة بالثم فح�صـبه جهنم وبئ�ض املهـاد«.. والداعـي اىل الفتنـة كـما حذر 
نائمـة لعـن اهلل من  الرحمـة �صـلىاهلل عليـه واآله و�صـلم حينـما قـال: »الفتنة  منه ر�صـول الن�صـانية ر�صـول 
ايقظهـا«.. وظهور هذه الفتنـة اقولها وبكل ا�صـف انه اظهرت ب�صبب تق�صري علمائنا مع احرتامي وتقديري 
لهـم جميعًا.. وان اجلمعية مل تـوؤد دورها اليجابي الذي اوجبه اهلل عـزوجل واأوجبه ر�صـول اهلل وذلـك ان 
احللقـات التي كانت تقـام يف اجلوامع, يف املدار�ض,كان لهـا دوركبري من حيث ن�صر الفكر ال�صالمي واملذهب 
الفتنة  اىل  يدعون  الذين  هوؤلء  وجد  وامنا  اىلغريه..  واحلنبلي  واحلنفي  واملالكي  ال�صافعي  واملذهب  الزيدي 
وال�صـبب  التدري�ض حاليًا  فيهـا  امل�صـاجد ليوجد  ا�صبحت  العلماء..  تق�صري  ب�صبب  او غريه,  احلوثي  �صـواًء 
للدنيا  هلل,  العلـم  يطلـب  ان  ليهمه  جامعية  �صـهادة  على  يح�صل  ان  على  واحلـث  باجلامعـات  اهتموا  انهـم 
اقامة  مـن  للم�صاجد حقها وحرمتها  يعيدوا  وان  يوؤدوا دورهم  ان  للعلماء  ق�صور ولبد  يعقبه  ولالآخرة, هـذا 
الـدرو�ض ال�صرعيـة والفقهية وغريها.. وبالن�صـبة ملا يتعلـق بهـذه الفتنة فاإن علـماء الزيديـة وعلماء الهادويـة 
وعلماء ال�صـنة كلهم يوالونـك ويقدمون لك الـولء بعد اهلل عزوجل وهـذه الفتنة �صـيدي رئيـ�ض اجلمهوريـة 
النفاق واحلقـد والكراهيـة..  لبد ان يقـ�صىعليها ولبد ان حت�صم حتى لتكون فر�صة ملن يف قلبه مر�ض يف 
الذين يحاربون اهلل  »امنا جزاء  بقول اهلل عزوجل:  ان تعمل �صـيدي رئي�ض اجلمهورية  ان حت�صـم.. لبد  لبـد 
ور�صـوله وي�صـعون يف الر�ض ف�صـاداً ان يقتلـوا او ي�صلبوا وتقطـع ايديهم وارجلهـم من خالف او ينفـوا من 
الـزاين  ثـالث:الثيب  باحـدى  ال  م�صـلم  اإمرئ  دم  يحـل  قـال:»ل  حينـما  اهلل  ر�صـول  و�صـدق  الر�ض«.. 
والنفـ�ض بالنفـ�ض واخلارج عن اجلماعـة«.. اإذن اذا وجـدت الفتنة يجب عليـك ان تقطعها من دابرهـا ونحـن 
معك واهلل معك.. لنه لبـد للعلماء ان يكونوا حولك وان يكونوا بجانبك وان ن�صـتعني بهم بعد اهلل عزوجل 
وفقك اهلل و�صدد خطاك واأخذ على يديك مافيه �صالح ال�صالم وامل�صـلمني واىل مافيـه التقـدم.. ويكفينا منك 
�صوروي  �صديد  بحوار  الفكار  تناق�ض  والقريـب  للبعيـد  فتحته  الـذي  الكبـري  �صـدرك  وفتـح  العظيم  احلـوار 
دميقراطي, اخرجت اليمن من عدة فنت, من عدة جبهات.. وحدت ال�صـعب اليمني.. يكفينا منـك هـذا, مل 
يعـ�ض ال�صـعب اليمني منـذ عهد الئمـة وحتى تاريـخ اجلمهورية ما ع�صـناه يف ظل رعايتك مـن امن وازدهار 
ورخاء.. وغاية الرجاء اأو�صيك ان تقطع هذه الفتنة من دابرها وكل مـن يخطط او يدعـو اليها او يفكر ان ين�صم 

اليها.. و�صلى اهلل و�صلم على �صيدنا حممد وعلى اآله.
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تقرير وزير الداخلية املقدم اإىل جمل�ص النواب
حول االأو�ساع االأمنية يف �سعدة

26�سبتمربنت: التاريخ 2004/7/3

32�صهيدًا  واجلي�ض  الأمن  قوات  افراد  من  �صقطوا  الذين  اأن  الداخلية  وزير  العليمي  ر�صاد  الدكتور  اأعلن 
�صخ�صًا   )185( اعتقال  مت  فيما  وجرح)21(اخرون  �صخ�صًا   )97( احلوثي  اتباع  من  قتل  فيما  جريحًا  و)122( 

اإ�صافة اإىل الأ�صخا�ض الذين ا�صت�صلموا واأعلنوا ولءهم للدولة واأطلق �صراحهم بعدما اأخذت اأقوالهم
واكد وزيرالداخلية يف تقرير عن الو�صاع المنية مبحافظة �صعدة قدمه ملجل�ض النواب بان املدعو ح�صني 
بدر الدين احلوثي قد رف�ض كافة الو�صاطات التي كان قد وجه بها فخامة الأخ الرئي�ض علي عبداهلل �صالح رئي�ض 
اإىل  الزكاة  ت�صليم  النظام ومنع  ب�صرعية  العلماء كما �صكك  بها عدد من  اجلمهورية على مدى عام كامل وقام 
خزينة الدولة وعمد اإىل انزال علم اجلمهورية اليمنية من موؤ�ص�صات ومرافق الدولة يف املنطقة كما قام بتوزيع 

كتاب �صادر من احدى الدول ال�صالمية يدعي عربه بانه املهدي املنتظر.
وفيما يلي ن�ض التقرير الذي قدمه الأخ الدكتور ر�صاد حممد العليمي وزير الداخلية اإىل اليربملان: 

الأخ/ نائب رئي�ض جمل�ض النواب املحرتم
الخوة/ هيئة رئا�صة املجل�ض املحرتمون

الخوة/ اأع�صاء جمل�ض النواب املحرتمون
�صالم اهلل عليكم ورحمته وبركاته:- ي�صرفني اأن اقف اأمام جمل�صكم املوقر اليوم لتو�صيح احلقائق حول ما 
الثوابت  قام به املدعو/ ح�صني بدر الدين احلوثي واتباعه يف مديرية "حيدان" حمافظة "�صعدة" من خروج عن 
الوطنية ود�صتور اجلمهورية اليمنية والقوانني النافذة وارتكابه واتباعه عدد من اجلرائم كاحلرابة والقتل العمد 
ي�صرفني  اجلرائم..كما  من  وغريها  وال�صتقرار  بالمن  واخالل  العامة  الموال  واتالف  ال�صلطات  ومقاومة 

اي�صاح الإجراءات التي اتخذتها احلكومة يف هذا املو�صوع.
الفعال التي اقدم عليها املدعو/ ح�صني بدر الدين احلوثي خالل الفرتة املا�صية:

حمافظة  حيدان  مديرية  يف  دينية  مراكز  باإن�صاء  1997م  عام  منذ  احلوثي  الدين  بدر  ح�صني  ن�صاط  بداأ 
اأطلق عليها ا�صم احلوزة ثم امتد ن�صاطه بان�صاء مراكز مماثلة يف بع�ض املحافظات  �صعدة دون ترخي�ض قانوين 
واملديريات.- قام بتو�صيع ن�صاطه من خالل تلك املراكز وتزعم بطريقة خمالفة للد�صتور والقانون تنظيمًا �صريًا 
وبع�صهم  ف�صلية  ُمرتبات  التنظيم  اأع�صاء  ومنح  املوؤمن(  )ال�صباب  ا�صم  عليه  اطلق  احلق  حزب  عن  به  ان�صلخ 
املتطرفة  وارائه  بالرتويج لفكاره  قيامهم  مقابل  �صهريًا  مائة دولر  اإىل  ما بني خم�صني دولر  تراوحت  �صهرية 
امل�صلني  بني  ال�صغب  واثارة  املتطرفة  افكاره  مع  يتفقون  ل  الذين  خطبائها  على  والعتداء  امل�صاجد  واقتحام 
وترديد �صعارات م�صللة خا�صة اأثناء �صالة اجلمعة ت�صر بامل�صلحة الوطنية‘ وهذه الفعال كلها ثابتة من خالل 
املحا�صر والت�صجيالت التي �صيتم ت�صليمها لالجهزة الق�صائية.- تطور ن�صاط املدعو/ ح�صني بدر الدين احلوثي 
اإىل تغريره ب�صباب من املحافظات الأخرى وا�صتقطابهم للتنظيم ومنح مبلغ �صبعة اآلف ريال لكل �صاب يقوم 
باقتحام امل�صاجد يف اأي حمافظة ويردد ال�صعارات امل�صللة ويروج لفكاره املتطرفة )مرفق ك�صف( لعدد ثالثمائة 
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عبدالرحمن  با�صم/  وينتهي  عامر  عبداهلل  علي  احمد  با�صم/  يبداأ  بهم  املغرر  ال�صباب  من  وثالثون  وواحد 
ح�صن املطهر.- تطور ن�صاط ح�صني بدر الدين باجتاه مقاومة ال�صلطة وخروجه عن الد�صتور والقوانني وتتمثل 

يف الفعال التية:-
-1منع املواطنني عن اداء الزكاة لأجهزة الدولة ال�صرعية املخت�صة وهي ركن من اأركان ال�صالم واإ�صداره 
فتوى بعدم ت�صليم الزكاة ل يف مديرية حيدان فح�صب ولكن اأينما وجدت مراكز واتباع له, كما قام با�صدار 
الزكاة للدولة وطلب  ُت�صلم  اأن  القائم وان احلكم مغت�صب.. ول يجوز  النظام  اإنكار �صرعية  الفتاوى املت�صمنة 
اأن ت�صلم الزكاة له وبداأ فعاًل با�صتالم الزكاة من املواطنني الذي متكن من التغرير بهم و�صللهم بافكاره املخالفة 
ال�صالمية  الدول  اإحدى  بتوزيع كتاب �صادر يف  املدعو احلوثي  قيام  النافذة-2-  والقوانني  والد�صتور  لل�صرع 
يروج له بانه املهدي املنتظر, وبداأ الدعاء بانه المام واملهدي املنتظر وطلب من اتباعه اأن يبايعوه على ذلك وقد 
بطت مع احد اتباعه ويدعى/ فار�ض م�صفر �صامل من اأهايل "�صاقني" وثيقة مبايعة للمدعو/ احلوثي باعتباره  �صُ
الإمام واملهدي املنتظر جاء فيها:-)اُ�صهد اهلل على اأن �صيدي ح�صني بدر الدين هو جحة اهلل يف اأر�صه يف هذا 
ابايعه على ال�صمع والطاعة والت�صليم وانا مقر بوليته واين �صلم ملن �صامله وحرب  اأن  الزمان واُ�صهد اهلل على 
لنا طريق  اأبان  القائم الذي ميالء الأر�ض عدًل وق�صطًا كما ُملئت ظلمًا وجورًا,  ملن حاربه وهو املهدي املنتظر 
النجاة واو�صح كتاب اهلل على اأو�صح بيان فن�صاأل اهلل اأن يح�صرنا يف زمرته( اإىل اخر ما جاء يف املبايعة..- 3-قام 
بانزال علم اجلمهورية اليمنية من املوؤ�ص�صات احلكومية واملدار�ض يف مديرية حيدان ورفع علم احد الحزاب يف 
دولة �صقيقة, كما �صمم �صعارًا للتنظيم ال�صري الذي اأ�ص�صه عباره عن قطعة قما�ض بي�صاء ر�صم عليها �صجرة-
4- تطور ن�صاط املدعو/ احلوثي يف منطقة حيدان وقام ب�صراء اأ�صلحة متنوعة خفيفة ومتو�صطة وقنابل والغام 
وبداأ ب�صرف اأ�صلحة ملن بايعة من املواطنني وافتى اأن كل من ي�صرتي م�صاريف لبيته بالف ريال عليه اأن ي�صرتي 
ذخرية بالف ريال وبداأ بالعتداء بقوة ال�صالح على من يخالف دعوته يف املديرية وبع�ض املديريات الأخرى 
الأمن  افراد  على  والعتداء  الطرقات  بقطع  افرادها  بتوجيه  وقام  م�صلحة  ملي�صيات  اإن�صاأ  املحافظة-5-  يف 
والقوات امل�صلحة املتواجدة يف النقاط المنية والعتداء على املراكز احلكومية وموؤ�ص�صات ال�صلطة املحلية يف 
املديرية-6- يف تاريخ 2004/6/18م قام جمموعة من ان�صار ح�صني بدر الدين احلوثي بالعتداء على امل�صلني 
الفتنة وعطل �صالة  ممااأثار  امل�صجد  اإىل خارج  اجلامع واخلطيب  َقيم  التوت يف مدينة �صعدة واخراج  يف جامع 

اجلمعة.
- يف يوم 2004/6/19م تبلغت ادارة امن حمافظة �صعدة من الأخ/ مديرعام مديرية جمز جماعة ومدير 
النار على مدير مديرية  اأن عنا�صر من اتباع ح�صني احلوثي قامت باطالق  امن املنطقة المنية الأوىل �صحيان 
ال�صاعة )11م�صاًء( من نف�ض  التفقدية ل�صري المتحانات‘ويف متام  جمز من على �صيارة هيلوك�ض خالل زيارته 
اليوم قامت جمموعة ل يقل عددهم عن )40( �صخ�صًا من عنا�صر املدعو/ ح�صني بدر الدين احلوثي بالعتداء 

على اطقم الأمن واطالق النار وال�صرب عليهم بقذائف الربي جي مما نتج عنه ا�صابة كل من:-
عام(  الدغاري)امن  نا�صر  علي  حممد  -2-جندي/  عام(  )امن  عطيفة  احمد  حزام  مقبل  -1جندي/ 
املتابعة لأحد  املنازل  اأحد  وتدمري  الطقم  احد  وت�صرر  عام(..وا�صابة  )اأمن  ركبان  �صعد  هادي  -3-جندي/ 

املواطنني..ويف يوم الثنني 2004/6/20م, قامت جمموعة من اتباع احلوثي بالعمال التخريبية التية:-
�صيارتني  م�صتقلني  الدين  بدر  ح�صني  املدعو/  اتباع  من  عنا�صر  قامت  �صباحًا   )11.30( ال�صاعة  متام  -يف 
احداهما هيلوك�ض والخرى �صا�ض بالهجوم على نقطة ن�صرين مدخل مدينة �صعدة خط البقع ونتج عن ذلك 
ا�صت�صهاد وا�صابة اجلنود التالية ا�صماوؤهم:-1-ا�صت�صهاد:اجلندي/ فهد متا�ض)اللواء 15(..اإ�صابة كل من:1- 
اجلندي مطيع اأحمد عو�ض)اللواء 15 (-2-اجلندي/ ح�صني احمد عو�ض)اللواء15(-3- اجلندي/ مانع علي 
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�صراح )اللواء 15( -4- اجلندي/ احمد �صالح �صعد)اللواء 15(..ويف متام ال�صاعة )11.40( �صباح نف�ض اليوم 
قامت جمموعة من اتباع املدعو/ ح�صني بدر الدين بالعتداء واطالق النار على �صيارة احد ال�صباط يف اخلط 
العام ما بني �صعدة والبقع حينما كان متجهًا اإىل قيادة املحور وقبل و�صوله اإىل نقطة ن�صرين وا�صفر العتداء عن 
اليوم تعر�صت  ال�صاعة )4.00( ع�صر نف�ض  املالكي وحمود �صمهان..ويف متام  ا�صت�صهاد اجلنديني‘علي مر�صد 
النار  باطالق  احلوثي  ع�صابة  افراد  من  عليها  لالعتداء  كتاف  مديرية  يف   )15( للواء  التابعة  ال�صعاف  �صيارة 
وهي يف طريقها اإىل �صعدة وعليها بع�ض اجلنود املر�صى ونتج عن ذلك اعطاب ال�صيارة..يف نف�ض اليوم ال�صاعة 
)10م�صاًء( قامت تلك العنا�صر باطالق النار على م�صروع مياه كتاف ونزع وتك�صري النابيب بال�صيارات وا�صفر 
الع�صابة  عنا�صر  قامت  )11م�صاًء(  ال�صاعة  متام  كليًا..ويف  املياه  و�صبكة  وانابيبه  اخلزان  تخريب  عن  العتداء 
التابعة للحوثي واملتواجدين يف اآل ال�صيفي باطالق النار على احد اطقم الأمن املتجهة من �صحيان اإىل �صعدة 

مما نتج عنه ا�صابة احد اجلنود من افرد الأمن املركزي.
الإجراءات التي اتخذتها احلكومة:-

العالمة حممد حممد  ال�صيا�صية وبناًء على طلب من  القيادة  اوًل:- نهج احلوار:قبل حوايل عام كلفت 
العالمة  عن  مندوبًا  الوجمان  �صالح  ال�صيخ/  طريق  عن  احلوثي  الدين  بدر  حل�صني  امان  راأي  باعطاء  املن�صور 
راأي  باعطائة  املن�صور  حممد  العالمة  اجلمهورية  رئي�ض  الأخ/  وفو�ض  املوؤيد  غالب  والعالمة  املن�صور  حممد 
من  �صواء  بها  يقوم  التي  لالأعمال  الدوافع  معرفة  اأ�صا�ض  وعلى  مكروه  اأو  �صوء  اأي  احلوثي  ينال  لن  وانه  امان 
اأو جتنيد للملي�صيات ومنع اتباعه من دفع الزكاة للدولة والتغرير  اأخر  انزال علم اجلمهورية اليمنية ورفع علم 
الوطن‘  مب�صالح  ت�صر  ولكن  اأوغريها  املتحدة  بالوليات  ت�صر  ل  �صعارات  لرتديد  للم�صاجد  ودفعهم  بال�صباب 
غالب  العالمة  ت�صرفاته‘ا�صتئناف  ممار�صة  يف  وا�صتمر  اليه  ذهبوا  الذين  اللجنة  لع�صاء  ال�صتجابة  رف�ض  وقد 
املوؤيد عملية الو�صاطة مرة ثانية بعد الت�صاور مع الوالد العالمة حممد املن�صور والذن من فخامة الأخ/ الرئي�ض 
وا�صت�صحب معه ر�صالة من العالمة حممد املن�صور اإىل ح�صني بدر الدين احلوثي بتاريخ 1425/3/19هـ املوافق 
2004/5/8م وم�صمونها" هذا تاأكيد على ما �صبق باحلث على و�صولكم لرئي�ض اجلمهورية للتفاهم معه �صفاهة 
اأي مكروة  بانك لن تلقى  املوؤيد  الوالد غالب  اإنكم يف وجهي ووجه رئي�ض اجلمهورية ووجه  كما �صبق قويل 
و�صتعود اإىل بلدك مطمئنًا(. "مرفق الوثيقة"..ثانيًا:-الإجراءات القانونية:_ ازاء ا�صرار املدعو/ احلوثي على 
الد�صتور  حماية  يف  وواجباتها  م�صوؤولياتها  بحكم  المنية  الأجهزة  فان  عليها  اقدم  التي  واجلرائم  الفعال  كل 
احلوثي  املدعو/ ح�صني  ل�صبط  القهرية  الوامر  ا�صدار  العامة  النيابة  القانون طلبت من  اخلارجني عن  و�صبط 
واي عن�صر من امللي�صيات امل�صلحة التي تقوم بارتكاب تلك اجلرائم امل�صار اليها يف هذا التقرير وبالفعل ا�صدرت 
النيابة العامة امرًا قهريًا بتاريخ 2004/6/22م, للقب�ض عليه ولكنه رف�ض اأن ي�صلم نف�صه بناًء على ذلك المر 
ال�صادر من النيابة وا�صتمر يف مترده وممار�صة الخالل بالمن وال�صتقرار يف املنطقة وخمالفة الد�صتور والنظام 
والقانون, كما قامت عنا�صر من افراد ع�صابته وبطريقة غادرة بالعتداء على افراد الأمن والقوات امل�صلحة وهم 
املرابطة  امل�صلحة  القوات  وبالتعاون مع وحدات  الأمن  قوات  ا�صطر  مما  المنية..  النقاط  امنني يف  متواجدين 
يف املنطقة ال�صمالية الغربية ب�صرب ح�صار على املنطقة التي يتمرد فيها املدعو/ احلوثي لجباره على ت�صليم 
ونتيجة  اأعاله,  اليها  امل�صار  والتخريب  القتل  جرائم  ارتكبت  التي  العنا�صر  ومالحقة  العدالة  لجهزة  نف�صه 
حيث  واتباعة  احلوثي  املدعو/  من  مقاومة  الأمن  قوات  واجهت  فقد  للمنطقة  ال�صعبة  اجلغرافية  للت�صاري�ض 
قن�ض- �صواريخ  بنادق  التايل:)كال�صنكوف-  النحو  التي بحوزتهم وهي على  ال�صلحة  املتمردون  ا�صتخدم 
نو- معدلت- اربي جي-B7 ر�صا�صات 12.7مم- ر�صا�صات14.5- قنابل يدوية- ا�صابيع ديناميت- هاون 
الد�صتورية  ال�صرعية  عن  واخلروج  ال�صلطات  ومقاومة  للتمرد  الإعداد  يوؤكد  ما  متنوعة(..وهو  الغام   -82
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ومقاومة رجال  والتخريب  القتل  ا�صتخدمه يف  م�صلحًا  تنظيمًا  ان�صاأ  قد  احلوثي  املدعو/  وان  النافذة  والقوانني 
ال�صلطة..وحر�صًا من القيادة ال�صيا�صية على حقن دماء ابناء املنطقة ورجال القوات امل�صلحة والمن وتوا�صل 
للم�صاعي ال�صابقة التي بذلت لقناع )احلوثي( على التخلي عن ما يقوم به من اعمال خمالفة للد�صتور والقانون 

واثارة الفتنة مت اإر�صال جلنة و�صاطة جديدة من الخوة التالية ا�صماوؤهم:-
الوزير-3-  حممد  ح�صني-2-ابراهيم  املدعو  اخ  النواب  جمل�ض  ع�صو  احلوثي  الدين  بدر  يحيى   1-
عبدالكرمي جدبان‘ ع�صو جمل�ض النواب-4- عبدال�صالم ه�صول -5- ال�صيخ اأحمد حمدان ابو �صعف..غري اأن 
املدعو/ احلوثي رف�ض مقابلة اللجنة كليًا وا�صر على ال�صتمرار يف مترده ولي�ض �صحيحًا بان �صبب ف�صل اللجنة 
اأفراد احلملة المنية والع�صكرية  يف مهمتها كما �صرح اخوة يحيى بدرالدين احلوثي هو اطالق النار من قبل 
التي حتا�صر املنطقة التي يتمرت�ض فيها )احلوثي( واتباعه فلقد مت اللتزام بوقف اطالق النار من اجل اإعطاء جلنة 
الو�صاطة الفر�صة للنجاح يف مهمتها وعلى العك�ض من ذلك فقد قام افراد ع�صابته بالعتداء على الطقم المنية 
�صالمة  على  المنية  الأجهزة  من  وحر�صًا  ال�صيا�صية..  القيادة  لتوجيهات  وتنفيذًا  ال�صيفي..  بيت  منطقة  يف 
اإىل  املواطني البرياء قامت بابالغ املواطنني يف املنطقة عن طريق توزيع من�صورات بالطائرات تدعو املواطنني 
اقناع احلوثي ت�صليم نف�صه لل�صلطات وتاأمني مناطقهم وعدم مقاومة افراد الأمن والقوات امل�صلحة اأو العتداء 
على املواطنني يف املنطقة الذين مل ينقادوا له اأو ي�صريوا يف فلكه والتخلي عن املذكور ومنحهم المان واقناعه 
وحر�صًا  البرياء  لدماء  حقنًا  واتباعه  املذكور  فيها  يتح�صن  التي  املنطقة  من  املواطنني  وخروج  نف�صه  بت�صليم 
التعامل مع املوقف الذي �صنعه  ال�صلطة املحلية والجهزة المنية والع�صكرية يف  على �صالمتهم..وا�صتمرت 
املتمرد ح�صني احلوثي واتباعه.. وقد ا�صفرت عملية املالحقة للمذكور عن �صقوط عدد من ال�صهداء واجلرحى 
من القوات امل�صلحة والمن واملواطنني على النحو التايل:)26( �صهيدًا من القوات امل�صلحة‘ �صتة �صهداء من 
الأمن‘مائة جريح من القوات امل�صلحة‘و)22(جريحًامن الأمن..ولقي عدد من اتباع املدعو/ ح�صني احلوثي 
م�صرعهم وجرح اخرون عند مقاومتهم لرجال ال�صلطة, كما مت القب�ض على عدد اخر منهم وذلك على النحو 
واعلنوا  انف�صهم  �صلموا  الذين  اإىل  عليهم)185(..بال�صافة  ‘املقبو�ض  اجلرحى)21(  القتلى)97(‘  الآتي:- 
ولئهم للدولة حيث يتم تركهم بعد اخذ اقوالهم.. كما مت �صبط عدد من ال�صلحة والذخائر واملواد املتفجرة.

الأخ نائب رئي�ض املجل�ض....املحرتم‘‘الخوة/ اأع�صاء املجل�ض....املحرتمون.
�صالة  اثناء  امل�صاجد  يف  ترديدها  اإىل  ال�صباب  ويدفع  احلوثي  الدين  بدر  ح�صني  رفعها  التي  ال�صعارات  اإن 
اجلمعة..امناهي �صتار لن�صاطه التخريبي املخالف للد�صتور والقوانني النافذة والتي اوردناها يف هذا التقرير..كما 
اأن تلك ال�صعارات التي رفعها لتغطية اعماله تن�صر يوميًا يف معظم ال�صحف التي ت�صدر عن الحزاب ال�صيا�صية 
اأو ال�صحف الأخرى وبالتايل فان رفع هذه ال�صعارات وت�صليل الراأي العام بها ما هو اإل لتغطية الفعال واجلرائم 
مما  توؤكدها..ويت�صح لكم  التي  التقرير واوردنا ال�صانيد  اوردناها يف هذا  املدعو/ احلوثي والتي  ارتكبها  التي 
تقدم كيف اأن املدعو/ ح�صني احلوثي قد قام بارتكاب عدد من اجلرائم كما اأو�صح التقرير خروجًا عن الد�صتور 
قانون  من   )144,135,133,132,131,124( واملواد  الد�صتور  من   )36( املادة  وخا�صة  النافذة  والقوانني 
اجلرائم والعقوبات.. لذلك فان قوات الأمن وبالتعاون مع القوات امل�صلحة لزالت تطوق املنطقة التي يتمركز 

فيها املدعو/ ح�صني احلوثي واتباعه بهدف �صبطه واتباعه وتقدميهم للعدالة.
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�سعدة وعمران و�سنعاء واملحويت
ت�ستنكر االأعمال التخريبية للمدعو احلوثي

حمافظات 6 يوليو 2004م )�سباأ(

 ا�صتنكر م�صائخ وعلماء واعيان خولن بن عامر مبحافظة �صعدة الأعمال التخريبية التي يقوم بها املدعو 
ح�صني بدرالدين احلوثي واتباعه. واعتربوا يف بيان لهم اليوم , العمال الإجرامية التي ارتكبها املدعو ح�صني 
ما  بكافة  وقوفهم  واعلنوا  والقانون.  الد�صتور  عن  خارجة  وانها  الف�صاد,  اعمال  من  املارقة,  وع�صابته  احلوثي 

ميلكون مع الدولة �صد الفتنة والتمرد الذي يقوده احلوثي واأتباعه من ال�صباب املغرر بهم.
ويعترب هذا املوقف من املواقف امل�صرفة مل�صائخ وعلماء ووجهاء واعيان وابناء خولن بن عامر, �صد الفتنة 

التي تهدف اإىل ت�صويه ال�صورة احل�صارية لليمن ومواقفة القومية.
كما ا�صتنكر ابناء مدينة �صعدة يف بيان مماثل, تلك العمال الجرامية للمدعو ح�صني بدر الدين احلوثي 

واتباعه والأفكار العن�صرية والطائفية امل�صللة التي يتبناها.. معتربين املدعو احلوثي بانه لميثل ال نف�صه.
وقالوا يف بيانهم: " اتينا اليوم ونحن منثل كل قطاعات املجتمع و�صرائحه افرادا وجماعات وعلماء وعقال 
واعيان ومثقفني �صيبا و�صبابا من ابناء مدينة �صعدة لنقول كلمتنا ونعلن وقوفنا وتاأييدنا املطلق ملوقف واجراءات 
القيادة ال�صيا�صية �صد ما يقوم به املدعو احل�صني بدر الدين احلوثي واتباعه من اخالل بالمن وانتهاك للد�صتور 

وخروجا عن اجلماعة.
ويف حمافظة عمران ا�صتنكرت قيادات الحزاب والتنظيمات ال�صيا�صية وامل�صائخ والعيان وال�صخ�صيات 
الجتماعية ومنظمات املجتمع املدين واملواطنني واملجل�ض املحلي, العمال التخريبية التي اقدم عليها املدعو 
المن  زعزعة  بهدف  يتبناها,  التي  امل�صللة  والطائفية  العن�صرية  واتباعه,والأفكار  احلوثي  بدرالدين  ح�صني 
التي من  الو�صائل  ا�صتخدام كل  الكامل للدولة يف  تاأييدهم  الوطنية.. معلنني  الوحدة  وال�صتقرار والنيل من 
الإ�صرار  نف�صه  له  ت�صول  من  كل  وجلم  احلوثي,  ح�صني  املدعو  مثلها  التي  الظاهرة  هذه  مثل  من  احلد  �صاأنها 

بالوطن.
من جانبه ا�صتنكرت منظمات املجتمع املدين والفعاليات ال�صيا�صية وال�صخ�صيات الجتماعية واملجل�ض 
املحلي واملكتب التنفيذي مبحافظة �صنعاء وكافة ابناء املحافظة ب�صده العمال التخريبية التي اقدم عليها املدعو 
ح�صني بدرالدين احلوثي واتباعه.. معتربين تلك العمال, ت�صرفات حمقاء تعرب عن نف�صية حاقدة غري �صوية 

تريد ان تعود بالوطن اىل عهد ماقبل الثورة.
ال�صيا�صية يف  القيادة  ابناء حمافظة �صنعاء احلازم �صفا واحدا خلف  اليوم, وقوف  بيان �صادر عنهم  واأكد 

�صبيل الق�صاء على هذه الفتنة “.
كما ا�صتنكر ابناء حمافظة املحويت مبختلف �صرائحهم التنفيذية واملحلية واملنظمات اجلماهريية والحزاب 

ال�صيا�صية, الأعمال التخريبية التي يقوم بها املدعو ح�صني بدرالدين احلوثي واتباعه.
العمال  تلك  جتاه  ال�صيا�صية  القيادة  اتخذتها  التي  اخلطوات  لكافة  مباركتهم  لهم,  بيان  يف  واعلنوا 

التخريبية.
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بيان �سادر عن اأحزاب اللقاء امل�سرتك 

ال�سورى- خا�ص ) 2004/07/07 ( - االأربعاء 7/7/ 2004 العدد )490(

وقفت اأحزاب اللقاء امل�صرتك يف اجتماعها الدوري �صباح يوم اخلمي�ض املوافق 1/7/2004م, اأمام م�صار 
الأحداث والقرارات املوؤ�صفة يف حمافظة �صعده. واأحزاب اللقاء امل�صرتك اإذ توؤكد على �صرورة ال�صتجابة ملا 
جاء يف بيانها ال�صادر بتاريخ 27/6/2004م, الذي دعت فيه اجلميع اإىل الحتكام للد�صتور والقانون, وطالبت 
جمل�ض النواب بالقيام بواجبه الد�صتوري, ونا�صدت ال�صلطة مغادرة اأ�صلوب التعتيم و�صناعة الأزمات, الذي 
احل�صابات  لت�صفية  �صيا�صية  كورقة  ا�صتخدامها  بق�صد  الأمنية,  الق�صايا  ومنها  امل�صريية  الق�صايا  مع  به  تتعامل 
وظيفة  يف  والت�صكيك  التخوين  لغة  وا�صتمرار  املحدود,  الدميقراطي  الهام�ض  وتقلي�ض  ال�صيا�صية  والثاأرات 
البيان,  به  قوبل  الذي  البائ�ض  الفعل  لرد  واإدانتها  ا�صتياءها  تعلن  فاإنها  الخ..  نواياهم,  وحماكمة  الآخرين 
والتنظيمات  الأحزاب  �صوؤون  جلنة  يف  امل�صوؤول  بامل�صدر  �صمي  ما  ت�صريح  ت�صمنها  التي  الد�صتورية  واملطالب 
ال�صيا�صية الالد�صتورية, مع احلملة الإعالمية التي ا�صتندت اإىل الو�صائل الإعالمية العامة املمولة من املال العام 

ومن دماء دافعي ال�صرائب..
امل�صللة قد جاء  الإعالمية  الالم�صوؤول واحلملة  البيان  ما ت�صمنه ذلك  باأن  امل�صرتك  اللقاء  اأحزاب  وتوؤكد 
امل�صريية  والق�صايا  الأمنية  الق�صية  ا�صتخدام  يف  اخلا�ض  واأ�صلوبها  املعوج,  نهجها  على  ال�صلطة  اإ�صرار  ليوؤكد 
كورقة �صيا�صية لالبتزاز والتهديد والتخوين �صاربة بالد�صتور والقوانني عر�ض احلائط, وغري مبالية ملا يرتتب 

على هذا ال�صري املعوج من خماطر على الأمن وال�صتقرار وال�صالم الجتماعي.
اأن الأحزاب والتنظيمات ال�صيا�صية ت�صتمد �صرعيتها من الد�صتور والقانون والإرادة ال�صعبية التي اأو�صلت 

الع�صرات من ممثليها اإىل جمل�ض النواب.
اإن الت�صريح الذي ُن�صب اإىل م�صدر م�صوؤول يف جلنة الأحزاب واحلملة الإعالمية امل�صللة, اإمنا تعلن مدى 
ح�صا�صية  وجتاهل  منه  التخل�ض  باجتاه  الأمور  �صوق  وحماولة  املحدود,  الدميقراطي  بالهام�ض  ال�صديد  ال�صعف 
الأ�صاليب  با�صتمرار  ت�صمح  ل  كلها  وهذه  املواطن,  ووعي  لها  امل�صاحبة  املتغريات  واأهمية  املحيطة  الظروف 

الالم�صوؤولة التي اعتادت ال�صلطة العتماد عليها يف التعامل مع الق�صايا املطروحة.
والقانون يف معاجلة  الد�صتور  اإىل  امل�صرتك من جديد على �صرورة الحتكام  اللقاء  اأحزاب  توؤكد  واأخريًا 
اأحداث حمافظة �صعدة, كما جتدد نداءها للجميع اأن ي�صغوا ل�صوت العقل واأن تاأخذ العدالة جمراها فال اأحد 

فوق القانون.
واهلل املوفق والهادي اإىل �صواء ال�صبيل

اأحزاب اللقاء امل�صرتك
 �صنعاء 01/07/2004م.
التجمع اليمني لالإ�صالح
احلزب ال�صرتاكي اليمني
التنظيم الوحدوي ال�صعبي النا�صري
حزب البعث العربي ال�صرتاكي القومي
حزب احلق
احتاد القوى ال�صعبية اليمنية
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م�سرتك ذمار يطالب ال�سلطة باالحتكام للعقل
 

 ال�سورى- متابعات - االأربعاء 7/7/ 2004 العدد )490(

�صعدة  حمافظة  من  الع�صكرية  املظاهر  جميع  ب�صحب  ال�صلطة  ذمار  حمافظة  يف  امل�صرتك  اأحزاب  طالبت   
ودعت يف بالغ �صحفي �صادر عن اجتماعها نهاية الأ�صبوع املا�صي اإىل ما يلي:-

الحتكام للعقل واحلوار والثوابت وعدم ع�صكرة الق�صية.
- تطالب ال�صعب اليمني بالوقوف �صفًا واحدًا اأمام كل التجاوزات واحرتام حق املواطنة للجميع )فاجلندي 

واملواطن( اأخوة واأبناء وطن واحد يحكمه الد�صتور والقانون.
- وحل ما يرتتب على هذه الق�صية بحيث ي�صمن احلقوق لكل الأطراف �صواء اجلندي اأو املواطن وحتقيق 

ال�صتقرار والطماأنينة.
- تطالب بو�صع حد للتداعيات الإعالمية واإظهار احلقيقة واعتماد مبداأ ال�صفافية واحلياد واإ�صاعة قيم احلوار 

والت�صامح والقبول بالآخر واحلفاظ على الهام�ض الدميقراطي.
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�سمت �سخ�سيات حزبية وم�ستقلة
اإعادة ت�سكيل جلنة الو�ساطة مع احلوثي

 �سنعاء28/ 7/ 2004م البيان االماراتية من حممد الغباري:

واملثقفني  ال�صيا�صيني  من  عدد  اطلقها  التي  للدعوة  �صالح  عبداهلل  علي  اليمني  الرئي�ض  ا�صتجاب 
التيارات  فريق و�صطاء لنهاء مترد ح�صني احلوثي و�صكل جلنة من خمتلف  ت�صكيل  اعادة  ب�صاأن  وال�صحافيني 
ال�صيا�صية برئا�صة الأمني امل�صاعد لتجمع ال�صالح عبدالوهاب الن�صى للتوجه اىل �صعدة لقناع الرجل بت�صليم 

نف�صه لل�صلطات. 
وقال م�صدر ح�صر اللقاء الذي دعا له �صالح ام�ض ان املجتمعني �صاندوا ما جاء يف البيان الذي وقعه �صبعة 
لت�صم �صخ�صيات عامة وممثلني عن الحزاب وبرملانيني  الو�صطاء  بتو�صيع جلنة  �صيا�صيا و�صحافيا طالبوا  ع�صر 

ومنحها �صالحية التفاو�ض وايجاد احللول واقرتاح املعاجلات اخلا�صة مل�صكلة التمرد التي اعلنها احلوثي. 
ال�صيا�صيني  قوامها خم�صة وع�صرون من  بت�صكيل جلنة  امر  اليمني  الرئي�ض  ان  »البيان«  لـ  امل�صدر  واو�صح 
وال�صخ�صيات امل�صتقلة برئا�صة عبدالوهاب الن�صي الأمني امل�صاعد لتجمع ال�صالح وع�صوية كل من عبدامللك 
للحزب  ال�صيا�صي  املكتب  ع�صو  احمد  غالب  وحممد  النا�صري  الوحدوي  للتنظيم  العام  المني  املخاليف 
امل�صاعد  المني  املتوكل  عبدامللك  وحممد  ال�صيا�صية  التنمية  منتدى  رئي�ض  ح�صن  �صيف  وعلي  ال�صرتاكي 
وال�صخ�صيات  النواب  القبائل, وعدد من  �صيوخ  ابرز  الغادر احد  وال�صيخ حممد  ال�صعبية  القوى  احتاد  حلزب 
والتي  املن�صور  حممد  ال�صيخ  برئا�صة  املا�صي  اخلمي�ض  �صكلت  التي  الوىل  اللجنة  قوام  اىل  لين�صموا  العامة 

تعرثت ومل تتمكن من الو�صول اىل جبال حيدان حيث يتح�صن احلوثي واتباعه.. 
وطبقا للم�صدر فاإن اللجنة �صتتوجه اليوم اىل حمافظة �صعدة بعد ان و�صعت برنامج عملها اخلا�ض باإنهاء 
العمليات القتالية ونقل احلوثي ومن معه من امل�صلحني اىل العا�صمة لت�صليمه اىل ال�صلطات متهيدا لحالته اىل 
ان عددا من  لـ»البيان«  اكدت  قد  للم�صكلة, وكانت م�صادر حملية  توفيقية  تعذر اخلروج بحلول  اذا  الق�صاء 
اع�صاء جلنة الو�صطاء التي توجهت اىل �صعدة ال�صبت املا�صي مل يتمكنوا من الدخول اىل »جبال مران« حيث 
اطالق  قرار وقف  متبادلة عن خرق  اتهامات  و�صط  تاأخر يف �صنعاء  منهم  اآخر  وان جزءًا  املطاردون  يتح�صن 

النار. 
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اأتباع احلوثي ينتهكون الهدنة
وجلنة الو�ساطة تتوجه اإىل �سعدة

�سنعاء: 29 / 7 / 2004م )البيان االماراتية - انرتنت/�سباأ(: 

لل�صرطة يف مديرية  الهدنة وهاجموا مركزاً  احلوثي  املتمرد ح�صني  الدين  يتبعون رجل  م�صلحون  انتهك 
�صحيان مبحافظة �صعدة. وقالت م�صادر يف املحافظة ان م�صلحني هاجموا ليل الثالثاء مركزًا لل�صرطة يف وقت 

التزمت فيه القوات احلكومية بالهدنة وان �صبعة من العاملني يف املركز ا�صيبوا نتيجة لذلك. 
ال ان م�صدرًا مقربًا من احلوثي نفى ذلك واكد ان اطرافًا يف احلكومة ت�صعى لتاأجيج املوقف حتى تف�صل 
ال�صيا�صية  الحزاب  قادة  من  �صكلت  التي  الو�صطاء  جلنة  �صعدة  اإىل  ام�ض  توجهت  وقد  الو�صاطة.  م�صاعي 

والربملانيني و�صيوخ القبائل والتي يراأ�صها المني امل�صاعد لتجمع ال�صالح عبدالوهاب الن�صي. 
اتفاقًا على  انتج  الثالثاء و�صباح الربعاء  ان اجتماعني عقدتهما م�صاء  »البيان«  لـ  اللجنة  وقال م�صدر يف 
اآلية عملها وال�صالحيات املمنوحة لها يف التفاو�ض واقرتاح املعاجلات ال ان الهجوم على مركز �صرطة �صحيان 
وتبادل القوات احلكومية واتباع احلوثي التهامات بخرق قرار وقف اطالق النار جعلها توؤجل �صفرها �صباحًا 
اإىل حني ح�صولها على تاأكيدات بالتزام الطرفني مبا ي�صدر عنها. واو�صح امل�صدر ان الو�صطاء تلقوا تاأكيدات من 
احلوثي وان�صاره باأن يلتزموا مبا تقرره وان يعملوا على اجناح م�صاعيها وان حالة من التفاوؤل ت�صود او�صاط اللجنة 

باإمكانية جناح مهمتها. 
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ترتيبات لبدء حماكمة اأتباع احلوثي
 وقيادات يف تنظيم "ال�سباب املوؤمن"

 

�سنعاء: 25 / 11 / 2004م "اليوم االإلكرتوين" اأبوبكر ناجي - انرتنت/ �سباأ(:

قال م�صوؤول يف النيابة العامة يف اليمن اأن الدعاء العام انتهى اأخريا من درا�صة ملفات عدد غري حمدود من 
اأع�صاء تنظيم )ال�صباب املوؤمن( الذي تزعمه رجل الدين ح�صني بدر الدين احلوثي يف حمافظة �صعدة ال�صمالية 

م�صريا اإىل اأن الرتتيبات جارية لإحالة ملفاتهم اإىل املحكمة بحلول نهاية الأ�صبوع اجلاري.
واأو�صح م�صدر ق�صائي اأن املتهمني الذين مل يحدد عددهم على نحو من الدقة, �صيحاكمون اأمام املحكمة 
�صري  تنظيم  يف  بالنخراط  تتعلق  تهم  يف  وذلك  الإرهاب  بق�صايا  بالنظر  املتخ�ص�صة  املحكمة  اجلزائية,وهي 
حمظور ومقاومة ال�صلطات وامل�صاركة يف اأعمال التمرد امل�صلح الذي قاده احلوثي منت�صف العام اجلاري. وطبقا 
للم�صادر ذاتها ف�صوف ميثل اأمام املحكمة اثنان من كبار قادة تنظيم ال�صباب املوؤمن هما يحيى الديلمي وحممد 
مفتاح واللذان كانا قد اعتقال يف اأثناء املواجهات امل�صلحة التي جرت بني قوات اجلي�ض اليمني واأن�صار رجل 
الدين ح�صني احلوثي الذي قاد متردا م�صلحا يف جبال مران مبحافظة �صعدة انتهى مبقتله واآخرين منت�صف اأغ�صط�ض 
الفائت. واعتقلت ال�صرطة اليمنية على حممد مفتاح وهو خطيب واإمام جلامع الرو�صة بالعا�صمة الِيمنية يف 28 
�صبتمرب   9 فى  الدليمى  يحيى  على  اعتقلت  كما  احلوثي,  لأفكار  والرتويج  التحري�ض  بتهمة  الفائت  يونيو 
الفائت بتهمة قيادته لفروع تنظيم ال�صباب املوؤمن والرتويج لأفكار املتمرد ح�صني احلوثي. ومل يعرف ما اإذا كان 
هناك ترتيبات ملحاكمة بع�ض اأعوان احلوثي الذين قاتلوا يف �صفوف احلوثي و�صلموا اأنف�صهم لل�صلطات طواعية 
بعد انتهاء العمليات الع�صكرية يف �صعدة.واأجرت النيابة العامة حتقيقات وا�صعة مع املعتقلني من اأن�صار رجل 
الدين ح�صني بدر الدين احلوثي املقدر عددهم بحوايل 700 �صخ�ض, ا�صتمرت حلوايل �صهرين فيما اأجرت جلنة 
احلوار امل�صكلة من قبل رئي�ض اجلمهورية وت�صم يف ع�صويتها علماء دين,حوارات مع اأتباع احلوثي يف حماولة 
لإقناعهم بالعدول عن اأفكارهم املت�صددة والداعية اإىل العنف. واتهمت ال�صلطات اليمنية تنظيم ال�صباب املوؤمن 
مبحاولة ا�صعال فتنة طائفية والرتباط بجهات خارجية والرتويج للتع�صب املذهبي وتنفيذ اعتداءات م�صلحة 

�صد اأفراد يف اجلي�ض وموؤ�ص�صات حكومية واخلروج عن الد�صتور والقوانني.
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ن�ص كلمة رئي�ص اجلمهورية
يف اختتام الدورة ال�سابعة للخطباء واملر�سدات 

 

�سنعاء – �سباأنت 2005/1/1

التدريبية  الدورة  اأعمال  اختتام  اليوم,  اجلمهورية  رئي�ض  �صالح  عبداهلل  علي  الرئي�ض  الأخ  فخامة  ح�صر 
والتي عقدت خالل  العا�صمة,  اأمانة  املحافظات و)150( مر�صدة من  لعدد )350( خطيبًا من جميع  ال�صابعة 
الفرتة من 23 دي�صمرب 2004 وحتى الأول من يناير 2005 حتت �صعار ) من اأجل اأ�صلوب اأمثل للخطاب الديني 

والإر�صادي(.
وقد القى فخامة الأخ الرئي�ض كلمة توجيهة بالإخوة اخلطباء واملر�صدين واملر�صدات,عرب فيها عن �صعادته 
باختتام اأعمال الدورة التدريبية للخطباء واملوجهات, وقال: اأ�صكر اأوًل وزارة الأوقاف والإر�صاد على انتظام 

هذه الدورات التي ت�صم اخلطباء واملر�صدين من كل حمافظات اجلمهورية للتعارف فيما بينهم, والتعرف
على ثقافة اخلطباء واملر�صدين.. فاحلياة مدر�صة متوا�صلة للتعليم ول يجوز الكمال اإل هلل, اأما نحن ب�صر 
الإميان,  بلد  نحن  والوطن..  الدين  خدمة  نحو  وجيدة  ح�صنة  النوايا  تكون  اأن  �صيء  واأهم  ون�صيب,  نخطئ 
ونحن بلد يعمل بالإمر باملعروف والنهي عن املنكر والتاأكد من �صحة املعلومات.. ولهذا يجب على اخلطيب 
اأن يكون لدى  اأن يكون ح�صيفًا ومتاأكدًا من املعلومات, لأنه يرتتب على ذلك م�صالح الأمة.. ولهذا ينبغي 
اخلطيب م�صداقية والنا�ض ي�صتمعون اإليه عندما يكون ح�صيفًا ومعلوماته �صحيحة ول يتاأثر بكالم اأي مغر�ض, 

ولكن عليه اأن يتناول الق�صايا التي حتث على الوحدة الوطنية.. فالإ�صاعات �صيء واحلقائق �صيء اآخر..
ولهذا ينبغي اأن يكون الإن�صان مت�صلحًا باحلقائق والأمر باملعروف يف كل �صيء يف الف�صاد اخللقي وف�صاد املال 
العام, والن�صيحة واجبة والإر�صاد واجب وحث النا�ض نحو طريق ال�صواء, وطريق اخلري ل طريق ال�صر, وكيف 
نحارب الثاأرات والتع�صب القبلي وال�صاليل, ونر�صد النا�ض لتكون اأمة و�صطًا.. واأ�صاف فخامته: الآن هناك 
ترويج للكتب اجلعفرية وبداأت تنت�صر, وهذا خطري على الوحدة الوطنية, وهي تدخل اإىل البالد على اأ�صا�ض 
اأن يتحروا كيف  اأنها كتب للزيدية ول عالقة للزيدية بها على الإطالق.. فهي كتب خطرية وعلى اخلطباء 
يتجنب النا�ض هذا الإنزلق.. فبلدنا مل يكن فيه خالف مذهبي ل زيدي ول �صافعي.. وهنا جاءت ال�صيا�صة 

وت�صي�ض الدين لتثري الفنت والتع�صبات وهي ممقوته وغري مقبولة على الطالق.
واأردف قائالأ: وهناأ ياأتي دور اخلطباء واملر�صدين واأنا امتنى على اخلطيب اأن يذهب للمنرب وهو معد اإعدادا 
مو�صوع  من  اأكرث  ويتناول  للمنرب  يطلع  البع�ض  لأن  م�صتفيدين,  وهم  امل�صجد  من  النا�ض  يخرج  حتى  جيدا 
ولناأخذ منه اإل �صياح ونياح.. وعلى اخلطيب عندما يتحدث عن ق�صايا مثل الف�صاد اأن يتناول الف�صاد اخللقي 
والف�صاد يف املال العام وتبعاته على الأ�صرة واملال العام والنظام ال�صيا�صي, وعندما تريد اأن تتحدث عن القت�صاد 

ر عن القت�صاد وتدعو اىل تر�صيد الإنفاق والبذخ, ويخرج النا�ض متاأثرين بهذه اخلطابة. حُتَ�صِ
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وخاطب رئي�ض اجلمهورية امل�صاركني يف الدورة قائال: البع�ض منكم لديه ملكة وذاكرة جيدة وحفاظة, 
اأن يتكلم عن  اأو نقاط ي�صرت�صد بها.. عليه  اأن يكون ح�صيفا, وتكون لديه خطبة مكتوبة  ولكن من الأف�صل 
الوحدة الوطنية وماهو تفكريه جتاه الوحدة الوطنية وكيف اأننا اأمة واحدة وعقيدة واحدة ولي�ض فيها من يدعو 
اإىل ع�صبية قبلية اأو مناطقية اأو �صاللية وغريها.. اأي�صا عندما يتم احلديث عن التطرف.. كيف نو�صح للنا�ض 
ماذا فعلت بالوطن تلك املجموعة من تنظيم القاعدة اأو ما ي�صمى باجلهاد اأو تلك املجموعة يف �صعدة..فهوؤلء مل 
ي�صيئو باأفعالهم بالنظام, لكنهم اأ�صاءوا للوطن.. فعندما فجروا املدمرة كول يف ميناء عدن, اأوقفوا و�صول ال�صفن 
التي كانت ت�صل عائداتها اإىل حوايل 250 مليون دولر مليناء احلاويات.. هل ت�صررت اأمريكا اأم ت�صرر اليمن 
عندما دفعنا خم�صني مليون دولر ل�صركات التاأمني, لأنها رفعت التاأمني 300 يف املائة على ال�صفن القادمة اإىل 

موانئنا.
اي�صا ما حدث للباخرة ليمبورج يف املكال, فالوطن كان هو املت�صرر.. وباملثل ح�صني بدر احلوثي عندما رفع 
�صعار )املوت لأمريكا( جاء من يقول الدولة غلطانة ودولة ظاملة, هو مل يفعل �صيئ هو رفع �صعار املوت لمريكا 
املوت ل�صرائيل.. األ يعرفون ما يرتتب على هذا ال�صعار من احل�صار ودخول اليمن قائمة الرهاب وو�صفه باأنه 

بلد التطرف والرهاب.
اأن يكون خطابهم موؤثرا واإيجابيا, ملا فيه  اأملي من اخلطباء واملر�صدين  واأ�صاف فخامة رئي�ض اجلمهورية: 
م�صلحة النا�ض, لأن البع�ض يعتربه واجب ويوؤدي اخلطابة كوظيفة.. فالنا�ض توؤثر وتتاأثر, واخلطيب لبد اأن 
باأنه منافق ومن علماء  يقولون  يقول اخلطيب كلمة حق  البع�ض عندما  يكون من�صفا ويقول كلمة احلق, لأن 
اذا  امل�صئول  وعلى  الدولة,  على  احلق  كلمة  يقول  اأن  اخلطيب  على  نفاقا؟..  احلق  كلمة  قول  هل  ال�صلطة.. 
كانت عنده حقائق, اأن يكون �صادقا ومتاأكدا من معلوماته.. فاحلياة تربية.. فكيف نوؤثر على �صبابنا ونربيهم 
لكي يكون ال�صباب �صاحلا وم�صلحا وقادرًا على اأن يعمل وي�صهم يف بناء الوطن, لن ترك ال�صباب للتطرف فيه 
تدمري وخراب.. ولهذا يجب تر�صيد اخلطاب الإ�صالمي ليكون خطابا ح�صيفًا ومو�صوعيا وهادفا, ويجب ان 
يكون اخلطيب واعيا ملا يقوله, واأن يدعو للوحدة الوطنية ويحذر من اأولئك الذين يدعون لل�صقاق واإثارة الفنت, 
لن البع�ض ليعي�ض اإل على اإثارة الفنت, وهو يعتقد اأن لي�ض له جاه اأو من�صب اإل اذا اأثار فتنة..وواجب علينا 
اأيا كان �صكلهم اأو وظيفتهم, ونح�صن النا�ض من مثريي الفنت.. بلدنا بلد اإ�صالمي كبري  ان نحذر من هوؤلء 
متم�صك ب�صرع اهلل, والنا�ض يجب اأن تتم�صك ب�صرع اهلل وتلجاأ اإليه.. فمثال ل ينبغي لحد حقه بالثاأرات, لأن 
الثاأرات من اجلهل وتو�صع رقعة الفتنة.. فكيف كعلماء وخطباء ومر�صدين نحذر النا�ض من الثاأرات ونحثهم 

على التوجه نحو �صرع اهلل.. فالبلد قوانينها اإ�صالمية وكل ياأخذ جزائه طبقا ل�صرع اهلل. 
وقال فخامته: اأنا كرئي�ض للجمهورية اأ�صادق يف ال�صهر الواحد على حوايل من �صبعة واأربعني اإىل خم�صني 
حكم ق�صا�ض, هذه التي اأ�صادق عليها بحكم الد�صتور, اأما ق�صايا الإرث وال�صريعة فتوقع من املحكمة العليا.. 
اأولوياتها فهي  اأردمت  اأن نعلنها, واإذا  اإذا تريدوا نعلنها يف التلفزيون ممكن  اأين ال�صريعة  وهذا رد على من يقول 
تاأتي هكذا: حمافظة اإب يف املرتبة الأوىل, تليها حمافظة ذمار, فمحافظة حجة, فمحافظة �صنعاء, حمافظة 
تعز وبقية املحافظات.. هذه مناذج لهذه الأحكام وناأمل اأن النا�ض كلهم يلجاأوا اىل ال�صرع.. فالق�صا�ض واإقامة 

احلدود لردع اجلرمية واحلد منها ولي�ض للمفاخرة, لأن من قتل نف�صًا حمرمة لبد اأن يقتل.
وتطرق الأخ الرئي�ض اإىل تنظيم الأ�صرة, وقال لقد حتدثت اأكرث من مرة حول تنظيم الأ�صرة ول ُيفهم ذلك 
باأنه حتديد الن�صل, ولكن تنظيم الأ�صرة يعني اأنه بدًل من اأن ينتج الواحد عدد كبري من الأطفال يندفعون اإىل 
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ال�صارع ول يعرف كيف يربيهم اأو يعلمهم, ويلبي متطلباتهم.. من هنا ياأتي الف�صاد وتاأتي اجلرمية. ولكن لو 
التعليم,  الرتبية قبل  اأ�صخا�صًا مفيدين لأ�صرهم وجمتمعهم, ولهذا كانت  فاأنه �صيجعل منهم  تربيتهم  اأح�صن 
يكونوا جمعيهم  اأطفال   4 اإىل   3 الأب من  لدى  اأف�صل ويكون  اطفالنا  نربي  البيت.. كيف  الرتبية من  وتبداأ 
جيدين وب�صحة طيبة اأو ملب�ض وماأكل وتعليم جيد بدًل من اأن ينتج 15 طفاًل يرميهم اإىل ال�صارع وهو ل يعرف 
كيف ماأكلهم وم�صربهم.. الإخوة يف اإيران جنحوا جناحًا جيدًا يف تنظيم الأ�صرة, من خالل اخلطباء واملر�صدين.. 
واملر�صدين  واخلطباء  العلماء  من  الواعية  الفئة  ولكن  اجلانب,  هذا  يف  دورًا  تلعب  ال�صحة  وزارة  ان  �صحيح 
واملثقفني لهم دور هام, وهم املكلفني باإفادة النا�ض وتب�صريهم يف هذا اجلانب, واذا مت تنظيم الأ�صرة ب�صورة جيدة 
فلن يح�صل ف�صاد خلقي ول جرمية مثل قطع طريق او قتل النف�ض املحرمة اأو ال�صرقة.. فاذا اأح�صنت الرتبية لن 
حمدودين..  الأطفال  من  كبري  عدد  انتاج  يريدون  الذين  واملي�صورين  و�صطا,  اأمة  نحن  جرمية..  هناك  تكون 
والفئة الثانية هم من بع�ض القبائل املتخلفة الذين يريدون اإنتاج اطفال اأكرث من اأجل الثاأر يقول باأنه اذا قتل له 
ولد, فاإن لديه البديل ليعو�ض عنه.. وهنا ياأتي دور املر�صدين واخلطباء لبراز باأن ذلك املفهوم مفهوم خاطىء.. 

وتربية املجتمع وتوعية اأفراده من م�صئولية العلماء والأمراء, ونق�صد بالأمراء هنا امل�صئولني.
الن�صاط  هذا  الأوقاف  لوزارة  واأقدر  مفيدة  �صتكون  الدورات  هذه  باأن  متاأكد  انني  الرئي�ض:  الأخ  وقال 
والتجمعات, التي يجب اأن تكون يف الفرتة القادمة غري مركزية, وتعقد يف املحافظات, وبحيث تعمم الوزارة 
كبرية  ر�صالة  امل�صجد  ور�صالة  ال�صليمة,  والتوعية  الن�صح  تقدمي  من  اخلطباء  يتمكن  وحتى  جديد  ماهو  بكل 
يثقفوا  ان  اخلطباء  ال�صحافة, وعلى  او  الذاعه  اأو  التلفزيون  كان  �صواء  العالم,  و�صائل  اأهم من  وهامة وهي 
انف�صهم ويتزودوا بالعلم واملعرقة من العلماء امل�صهود لهم بالعلم والر�صانة ولي�ض من العلماء امل�صي�صني الذين 
ي�صي�صون الدين.. فاخلطيب واملر�صد يجب اأن يحبب يف قلوب النا�ض الإ�صالم, واأن يغر�ض فيهم حبهم لدينهم 

ووطنهم.
اإن هذا يعتمد على لباقة اخلطيب وثقافته.. فعدد من اخلطباء يخطب �صاعة كاملة ول  واأ�صاف فخامته: 
متله, وبع�صهم ل تتحمله حتى خم�ض دقائق..واخلطيب اجليد هو الذي يتناول املو�صوع وي�صرت�صل , ولهذا 
احث اخلطباء على الإعداد ال�صليم خلطبهم حتى يخرج النا�ض وهم م�صتفيدين منه..فاجلمعة هي موؤمتر يلتقي 
فيه النا�ض وي�صتمعون اىل خطباء امل�صاجد الذين ينبغي ان يتحدثون حول امل�صتجدات �صواءا حملية او عربية 

او دولية وعن الق�صايا التى تهمهم.
راتب  بانها جمرد  للخطابة  ينظر  وان ل  الدين  ومتابع ومتفقه يف  ان يكون مطلع  ينبغي  " فاخلطيب  وقال 
و�صهرة او وظيفة وبحيث يخرج النا�ض من عنده وقد ا�صتفادوا وتب�صروا بامور دينهم ودنياهم ,وبحيث اذ �صعد 

اخلطيب اىل املنرب يوؤثر يف عامة النا�ض ويفيدهم.
وا�صاف الخ الرئي�ض لقد حتدثت يف منا�صبات كثرية عن كثري من الق�صايا واملو�صوعات ,لقد حتدث عن 
ارى  عندما  لنه  امل�صوؤولني  خا�صة  فيها,  البذخ  مظاهر  من  واحلد  والوفاه  الزواج  منا�صبات  يف  النفاق  تر�صيد 
م�صوؤول يقيم منا�صبة وي�صرف ماليني الريالت يجعلنا نت�صاءل من اين له هذا كله ,بالتاأكيد انه فا�صد و�صارق 

وان يده ممدودة ملكان اآخر.
اأو �صخ�ض  لي�ض ملك م�صوؤول  ال�صخ�صية لنه مال لالمة  للم�صالح  العام  املال  ا�صتخدام  وقال يجب حترمي 
ما  اأجمل  ما  وا�صاف  للمجتمع..  التحتية  البنية  ا�صتكمال  يف  اخلدمية  امل�صاريع  يف  العامة  الموال  تعود  بل 
ات�صالت و�صحة وتعليم وجامعات ومعاهد هذا كله من مال المة , وكذلك  نراه من �صبكة طرق وو�صائل 
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بناء امل�صاجد, اينما نحتاج لبناء م�صجد, ل بناء امل�صاجد على الطرقات بهدف نيل ال�صهرة وليقال فالنا بنى 
م�صجد.. انا راأيت يف ح�صرموت كيف مت بناء م�صجد اىل جوار م�صجد ولكرثتها مل جتد احد يدخلها ولكن 
ملجرد ال�صهرة..با�صتطاع هولء فاعلي اخلري ان يبنوا اي�صا املدر�صة واملعهد وامل�صتو�صف وفيها فعل اخلري لنها 

تلبي احتياجات النا�ض طاملا هناك م�صاجد كافية.
وا�صار فخامة رئي�ض اجلمهورية اىل ان عقد مثل هذه الدورات يوفر الفر�صة لاللتقاء والتقارب بني العلماء 
واخلطباء واملر�صدين ,وهذا ما يعمق وير�صخ وحدة الفكر ويتيح اخذ املوجهات ال�صا�صية التي متكنهم من اداء 

واجبهم. 
وتطرق الخ الرئي�ض يف كلمته التوجيهية اىل عالقة بالدنا مع الدول ال�صقيقة وال�صديقة ,وقال ان عالقة 
بالدنا مع الخرين جيدة فلقد ح�صنا بالدنا وحرزناها برا وبحرا فلقد حلينا امل�صكلة مع عمان ولنا عالقات معها 
ارترييا والعالقة جيدة, ونحن  امل�صكلة مع  ال�صعودية وعالقتنا معهم جيدة وحلينا  امل�صكلة مع  جيدة وحلينا 
نبحث الن لرت�صيم ما تبقى من احلدود البحرية مع جيبوتي, وبحمد اهلل حلينا م�صاكلنا احلدودية على قاعدة ل 

�صرر ول �صرار, وا�صتعدنا حوايل 47 الف كم مربع وا�صتلمنا حوايل 3 مطارات دولية وا�صتلمنا قرى ومدن.
وقال ان اخلطيب اذا كان لديه نية �صادقة ف�صيجد مادة يخطب فيها ل ينبغي ان يبحث عن ال�صليات فقط بل 
يبحث اي�صا عن اليجابيات فمن يريد ان يبحث عن ال�صلبيات �صيجدها ومن يريد ان يبحث عن اليجابيات 

�صيجدها ولكن على اخلطيب ان يتحدث عن ال�صلبيات من اجل جتنبها.
وا�صاف "اذا كان هناك �صيئ جيد فلماذا ليتم احلديث عنه ,فهذا لي�ض مدحا او نفاقا بل كلمة حق يجب 
ان تقال فهل اذا حتدث اخلطباء عن �صبكة الطرق وانت�صار املدار�ض البتدائية وال�صا�صية والثانوية واجلامعة اعترب 
ذلك نفاقا وهل عند ما نقول للنا�ض بانه كانت هناك جامعتني قبل 14 عاما والن توجد 8 جامعات حكومية 
بال�صافة اىل اجلامعات الهلية هل يعترب ذلك نفاقا وعند ما نقول مت ان�صاء ثالثة الف من�صاأة مائية من �صدود 

وحواجز وكرفانات خالل ثالث �صنوات فهل هذا نفاقا, ام �صيئ ايجابي.
بناء  اجناز  مت  يحدثكم  والر�صاد  الوقاف  وزير  الخ  لو   ", امثله  اعطيكم  "انا  الرئي�ض  الخ  فخامة  وقال 
ال�صيا�صة  وبف�صل  اهلل  نعم  من  هذه  الي�صت  املباركة  الوحدة  حتقيق  ا�صتعادة  مت  ان  منذ  عاما   14 خالل  م�صاجد 
احلكيمة ,ام انه عمل خاطئ وكذلك احلال كم مت اجناز معاهد فنية ومهنية وكم مت اجناز م�صاريع مياه و�صرف 
�صحي لي�ض يف العوا�صم الرئي�صية بل يف املدن الثانوية مثل �صيئون ويرمي والقطن وزبيد وبيت الفقية, والكل 
يعلم كيف كان حال النا�ض يف العهد المامي الرجعي مل يكن هناك مياه نظيفة لل�صرب واليوم ي�صرف النا�ض يف 
ا�صتخدام املياه وينفق الفرد حوايل 3 ليرتات من املياه ب�صدة واحدة لل�صيفون.. وهنا نقول لخواننا كيف نر�صد 
ال�صتهالك يف املياه ونوعي املزارعني كيف ير�صدون ا�صتخدام املياه يف الري بالتقطري بدل من الغمر.. لن املياه 

انخف�صت يف حو�ض �صنعاء و�صعدة وتعز وال�صكان تزايد اعدادهم.
"هذا جمال للخطابة والر�صاد فاملادة موجودة والهم هو النية فاذا كانت النية نحو اخلري فهناك  وا�صاف 
اخلري  فطريق  نواياك,  كيف  واملهم  موجودة,  ال�صر  فمادة  لل�صر  النية  واذا  فيها  احلديث  ميكن  للخري  جمالت 
معروف وطريق ال�صر معروف وعلينا ان نرفع �صعار طريق اخلري والمن والمان وال�صتقرار والوحدة الوطنية 

ونبذ الفرقة. 
وا�صاف "نحن امة واحدة ولي�ض منا من دعا اىل ع�صبية او قروية او مناطقية او فئوية.. امة واحدة ندعو اىل 
وحدتها والوقوف �صد من يدعي للخالفات وال�صقاق, فما اجمل البلد عظيمة وموحدة ونحن نتطلع ونطمح 
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ان نرى امة عربية وا�صالمية موحدة, ولقد قدمنا م�صروعا لوحدة المة العربية قالو ان ذلك جتاوزًا للواقع, ولو 
كنتم امة واحدة ملا ك�صرتكم ا�صرائيل, ولو و�صعت جمموعة ع�صي متفرقة لنك�صرت".

ان  با�صتطاعته  احد  ل  فان  وحدتكم  على  حافظوا  اقول  "وعندما  الرئي�ض  الخ  فخامة  وا�صاف 
ي�صعلوها  ان  ويريدوا  ت�صتعل  احلرائق  يرون  لال�صالم  امل�صيئني  بع�ض  لن  الحداث  من  يك�صركم,ا�صتفيدوا 
ب�صهولة هولء �صالني وغ�صا�صني  وا�صعلوا كربالء يف �صعدة هكذا  والنجف  راأوا الحداث يف كربالء  هناك, 
التوفيق  اتنمى لكم  ثم بكوا عليه, ل اطيل احلديث  قتلوه  لقد  الذي قتل احل�صني  ا�صالم من طراز جديد من 

والنجاح واهنئكم براأ�ض ال�صنة امليالدية اجلديدة وقدوم عيد ال�صحى املبارك وكل عام وانتم بخري".
وكان الخ حمود عباد وزير الوقاف والر�صاد قد القى كلمة اكد فيها على �صرورة تنزيه منرب امل�صجد من 

اية اثارة حزبية او مذهبية او عن�صرية او تطرف او اي غر�ض دنيوي او مق�صد نزوي. 
وا�صاف الخ الوزير بان منرب امل�صجد هو منرب لعالء كلمة اهلل وخدمة لال�صالم ورمزية لويل المر, م�صريا 

اىل الدور الذي يوؤديه يف خدمة ق�صايا المة ال�صالمية وحت�صني �صبابها واجيالها".
وا�صار الخ وزير الوقاف والر�صاد اىل ان هذه الكوكبة تدرك ر�صالتها يف خدمة دينها ووطنها من خالل 
جت�صيد قيم املجد واللفة والخوة والتكامل والت�صامح ويف مواجهة قيم النحراف والتطرف وثقافة التع�صب 

املذهبي وال�صاليل, وهيجان الفتنة والبغي.
هذه  زيغ  يف  الوقوع  من  والجيال  ال�صباب  وحت�صني  القيم  هذه  تر�صيخ  اهمية  يدركون  اجلميع  "بان  وقال 
الرتهات.. موؤكدا بان اليمن لميكن ان يكون ال ار�صا للوحدة ومنطلقاتها, ولمكان فيها لفتنة زائغ او �صالل 

دجال لن ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم, قال اذا هاجت الفنت فعليكم باليمن". 
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بيان بيان احلوزة العلمية بالنجف

حممد اخلامري: اخلمي�ص 21 اأبريل 2005- اإيالف نت

جاء يف البيان ال�صادر عن احلوزة العلمية بالنجف والذي عنون بـ)نداء اإىل حمافل حقوق الإن�صان يف العامل( 
اإن ال�صيعة يف اليمن �صواء الزيدية منهم اأو الإمامية الإثناع�صرية يتعر�صون اإىل حملة م�صعورة من العتقالت 
والقتل املنظم منذ ن�صوب الأزمة بني احلكومة وبني ح�صني احلوثي واأتباعه. وقد حظرت احلكومة على و�صائل 
الإعالم املحايدة والعاملية دخول تلك املناطق التي يدور فيها القتال وتتم فيها ت�صفية ال�صيعة ب�صكل جماعي ل 

�صابق له يف تاريخ اليمن اإل ما ح�صل بعد انقالب ال�صالل على حكم الإمامة. 
لقد تعاملت احلكومة اليمنية مع اأزمة احلوثي ب�صمولية غري منطقية وعممت امل�صكلة اإىل جميع اأتباع اأهل 
البيت عليهم ال�صالم مع اأن حركة احلوثي ل متثل ال تيارا حمدودا يف الزيدية ل يتوافق معه الكثري من نف�ض 
امل�صلح يف مثل هذه  التحرك  الزيدية  ال�صيعة الإمامية تقريبا, فلي�ض من نهج الأمامية ول بقية  الزيدية وجميع 

الظروف وتعري�ض الأبرياء للق�صف والهتك والتدمري. 
وما يزيد الأمر �صوءا تبني احلكومة اليمنية ب�صخ�ض رئي�صها خطابا طائفيا معاديا ب�صكل �صريح لعقائد الزيدية 
والأمامية و�صل اىل حد ت�صفيه مبداأ الإمامة الذي تقول به هذه الفرق الإ�صالمية, نا�صيا اأو متغافال عن اأن ن�صف 

�صعبه على الأقل ممن يقول بتلك املقالت التي خرج ي�صفهها على املالأ ويطعن بقائليها ويتهمهم باخليانة. 
اإننا نهيب بكل املحافل الدولية وموؤ�ص�صات حقوق الإن�صان ومنظمة الأمم املتحدة ومنظمة العامل الإ�صالمي 
واجلامعة العربية التدخل لدى احلكومة اليمنية لوقف هذا ال�صطهاد الديني والقتل اجلماعي الذي ميار�ض بحجة 
اإخماد التمرد يف جبال مران يف حمافظة �صعدة حيث خلطوا احلابل بالنابل ومل متيز احلكومة يف تطويق الأزمة 
الطائفية  ال�صراع, بل تعاملت مع اجلميع مبنظار  ال�صالح و بني من كان م�صاملا بعيدا عن �صاحة  بني من حمل 

والعقيدة, وهذا ما يعد اعتداء �صافرا وتعديا خطريا على حقوق الإن�صان يف حرية الدين واملذهب والفكر. 
نطالب احلكومة اليمنية برفع اليد عن املعتقلني يف ال�صجون الذين مل يحملوا �صالحا ومل يكن لهم ذنب اإل 
اأنهم من النا�صطني يف ن�صر الثقافة والفكر ال�صيعي زيديا كان اأو اماميا, ونطالبها بالكف عن قتل الأبرياء وق�صف 
التغافل عن حقوق املاليني من ال�صعب  القرى الآهلة بال�صكان من ن�صاء واأطفال و�صيوخ, ونحذرها من مغبة 
اليمني الذي لن ين�صى اجلرائم الفظيعة املرتكبة يف حقه وال�صتهزاء املهني الذي تعر�صت له عقيدته,على ل�صان 

الرئي�ض نف�صه وعلى األ�صن الأجراء من وزرائه وم�صوؤويل حكومته. 
الأب�صار". فيه  ت�صخ�ض  ليوم  يوؤخرهم  اإمنا  الظاملون  يعمل  عما  غافال  اهلل  حت�صنب  "ول 

ايالف نت 2005/03/12
ال�صلفي  الفكر  تبني  بعدم  اليمنية  احلكومة  على  ي�صغط  بان  الدويل  املجتمع  نطالب  البيان"  يف  وجاء 
التكفريي الإرهابي كخطاب اإعالمي ر�صمي للدولة اإ�صافة اإىل اإخراج عنا�صر تنظيم القاعدة من قيادة اجلي�ض و 
الأمن اليمني ملا ي�صكله تواجد هذه العنا�صر من خطر على الوحدة الوطنية و ال�صالم العاملي و كذلك ال�صغط 
على احلكومة لوقف دعم عنا�صر القاعدة الإرهابيني للقيام بعمليات تطهري مذهبي و عرقي و اإبادة جماعية �صد 

ال�صيعة عموما و الثنى ع�صرية خ�صو�صا".
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بدرالدين احلوثي لـ"الو�سط": 
الرئي�ص خاف اأن ياأخذ )ح�سني( منه الوالية.. واالإمامة خا�سة باآل البيت 

االربعاء16 مار�ص 2005 
حاوره: رئي�ص التحرير 

ل اأنكر اأين كنت مدركًا متامًا ملا �صيثريه لقاء مع �صخ�صية مثل املرجعية الزيدية بدر الدين احلوثي لي�ض لأنه يحمل 
اب هذه  هذه املكانة العلمية ولكن لرتباطه بحدث كبري وخطري كالذي حدث يف �صعدة ولأنه قبل كل ذلك والد عرَّ

الأزمة, ح�صني. 
ول يهمني هنا ول اآبه لكل التهامات وكل التحليالت التي �صيقت يف ظل �صياع ب�صرية واتباع هوى كوين معتقدا 
اأن مهمة اأي �صحفي يحرتم نف�صه هو الو�صول اإىل احلقيقة وعر�ض خمتلف وجهات النظر وعر�صها كما هي دون حتيز 

لكي يرتك للقارئ واملتابع فر�صة للحكم على بينة وهدى. 
يهمه  ما  بقدر  القارئ  يهم  نزيهة هذا ل  الدين وقد اختلف معه ويف مقابلة �صحفية  بدر  ال�صيخ  قاله  ما  اتفق مع  قد 
احل�صول على معلومة اآتية من املعني ابتداء, ردود الأفعال املت�صنجة والزاعقة جتاوزت اأدب الختالف واملحاججة اإىل 

ما ي�صبه الإ�صفاف. 
وفيما يخ�ض هذه املقابلة فقد ف�صر نزولها كل بح�صب هواه, فهذا يظن اأن ال�صلطة ومن اأعلى م�صتوى �صهلت ملثل 
هذا اللقاء لكي تف�صح اأفكار من ت�صميهم بالماميني هذا باعتبار اأن بدر الدين احلوثي عليه ح�صار ول يجروؤ اأحد على 

الو�صول اإليه. 
اآخرون اعتربوا نزول هذه املقابلة مرتبة ومق�صودة وفيها من الر�صائل الكثري, الأمر اأب�صط من كل تلك التهوميات.. 
فاحلوثي ل يختفي يف بروج م�صيدة, كما اأن ال�صلطة لي�صت فار�صة عليه ح�صارًا من اأي نوع عالوة على اأن هذا الرجل 
اأت�صور واأقل حذقًا و�صيا�صة, هو عامل يف مذهبه وم�صجون يف هذا العلم الذي  اأب�صط مما كنت  املتجاوز الثمانني عامًا هو 
مل يبارحه اإىل �صوؤون ال�صاعة ومتاهات ال�صيا�صة والقارئ �صيدرك ذلك منذ ال�صوؤال الأول. ومع ذلك نرحب باأي مناق�صة 

لأفكار الرجل تردنا ب�صرط التزامها باآداب احلوار ومنهجيته. 
وال�صيعة؟ ال�صنة  بني  جدي  خالف  هناك  هل   o

- كيف ل.. ي�صحك.. اأوًل اخلالف يف واقعة �صفني ويف اقتتال �صبعني األفًا ب�صبب خالف علي ومعاوية.
قرنًا؟  14 بعد  م�صكلتنا  ومعاوية  علي  واقتتال  خالف  مازال  هل   o

- ل.. م�صكلتنا الآن م�صكلة اإميان وكفر.. م�صكلة اأمريكا ومن معها وم�صكلة الإ�صالم ومن معه.
وال�صنة؟ ال�صيعة  بني  التقريب  يف  �صيعية  كمرجعية  دوركم  اأين   o

- اخلالف قد �صبق, ما هو اإل تكرار للما�صي.
قرنًا؟  14 بعد  الآن  اخلالف  اإثارة  مع  اأنتم  هل  يعني   o

- ما هو راأيي.. ول هو وقته ويجب اأن يتوحد امل�صلمون �صد الكفار و�صد اأعداء الدين.
بالذات؟ منها  كنتم  اأين  املوؤمن  بال�صباب  ما�صمي  �صببها  وكان  حرب  حدثت  �صعدة  يف   o

- هي ق�صية ا�صالم وتدعو اإىل الثبات على الإ�صالم وحتذر من النحراف اإىل الكفار وموالتهم واإعالن معاداتهم 
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كما اأوجبه اهلل يف القراآن حيث يقول »لقد كان لكم اأ�صوة ح�صنة يف ابراهيم والذين معه اإذ قالوا لقومهم اإّنا براآى منكم ومما 
تعبدون من دون اهلل كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغ�صاء ابدًا حتى توؤمنوا باهلل وحده«. »لقد كان لكم يف ر�صول 

اهلل اأ�صوة ح�صنة ملن كان يرجو اهلل واليوم الآخر ومن يتوىل فاإن اهلل هو الغني احلميد«.
املوؤمن؟ لل�صباب  املرجعية  كنتم  هل   o

معار�صة  ق�صية  فهي  املوؤمن  ال�صباب  ق�صية  اأما  ح�صني  الولد  هو  احلقيقة  يف  واملرجعية  ما..  دين  مرجعية  هذا   -
ح�صني  الولد  وكان  �صراحة  وامل�صلمني  الإ�صالم  �صد  قامت  �صبتمرب  من  ع�صر  احلادي  احداث  بعد  امريكا  لأن  اأمريكا 
يدعو امل�صلمني اإىل الثبات على الإ�صالم واإىل احلذر من تدخل اأمريكا يف الإ�صالم وتغيريها له والثبات اأمام ذلك باإعالن 
ال�صعار الإ�صالمي حتى يكون حاجزًا ما بينهم وبني اأمريكا لكي ل تدخل عليهم باأي طريقة وحينما ثبتوا على ال�صعار 

�صد اأمريكا طاردتهم.
اأجله؟ من  امل�صلمني  دماء  تراق  اأن  ال�صعار  بهذا  النداء  ي�صتاهل  هل   o

- احلفاظ على الإ�صالم ي�صتحق, لن اهلل قال: »ولول دفع اهلل النا�ض بع�صهم ببع�ض لف�صدت الأر�ض«.
امل�صلمني؟ لدماء  حفظًا  ال�صعار  هذا  عن  التنازل  الأوىل  من  يكن  اأمل   o

- نعم.. لكن ماهو فعلنا.. ونحن مل نقف اإل وقفة دفاع فقط ومل يكن موقفنا هو موقف البتداء لنقاتل.
�صعدة؟ اأحداث  اأثناء  م�صموع  غري  موقفك  كان  ملاذا   o

- لأين كنت بعيدًا يف ن�صور ولأن الولد ح�صني كان هو الأ�صل.
اأ�صا�صية؟ مرجعية  ولكنك   o

- نعم مرجعية الدين واملذهب وقد كانت قباًل اأما مرجعية هذه الق�صية فهو الولد ح�صني.
موقفه؟ عن  بالرتاجع  ح�صني  الولد  تن�صحوا  مل  ملاذا   o

- ل... لأنه هو امل�صيب عندنا كونه يدعو اإىل حماية الإ�صالم من تغرير اإ�صرائيل واأمريكا واف�صاد مكايدها.
حت�صل  ومل  ال�صرر  هو  حدث  الذي  ولكن  املنفعة  جلب  على  مقدم  ال�صرر  دفع  اإن  تقول:  فقهية  قاعدة  هناك   o

املنفعة؟
- ال�صرر حدث على الإ�صالم والأهم هو حماية الإ�صالم والذي حدث هو دفع ال�صرر عن الإ�صالم وحمايته وهو 

اأهم من دفع ال�صرر علينا.
الإ�صالم؟ عن  ال�صرر  دفع  مت  اأنه  تعتقد  هل  الطرفني,  من  قتل  من  حدث  ما  كل  بعد   o

- كان عليه اأن يبدي جهده وقد بلغ و�صعه وعلى املرء اأن ي�صعى اإىل اخلري جهده ولي�ض عليه اأن تتم املطالب.
المامة؟ يدعي  كان  ح�صني  اأن  يطرح   o

- هذا كذب.. مل يدع الإمامة وقد جوب على الرئي�ض اأن لي�ض غر�صه الرئا�صة واإمنا ين�صح حلماية الإ�صالم ودفع 
مكايد اأمريكا واإ�صرائيل.

به؟ التقيت  وهل  بالرئي�ض  عالقتك  هي  ما   o
- مل التق به.

اأبدًا؟  o
- ل... التقيت به قبل �صنتني.

الوقت؟ ذلك  يف  منكم  موقفه  كان  كيف   o
- كانت ق�صية ثانية حينما كنت يف اإيران وطلبني لي�صاألني اإن كان معي دعم من اإيران فاجبته بالنفي.

باإيران؟ عالقة  لكم  هل  ولكن   o
- ل... ل توجد لدينا عالقة باإيران واإمنا كانت تقوم علينا حمالت من جهة امل�صايخ يف وقت دفاعنا عن الإ�صالم. 
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وكانت ال�صلطة تقول اأن امل�صايخ كان ُي�صللون عليها.
ويتابع: وقد فررت اأثناء احلمالت الع�صكرية اإىل اإيران.

حل�صني؟ وبالذات  مايل  دعم  ذلك  على  وترتب   o
- ل... لي�ض �صحيحًا.

يقال اأن موقفكم كان مع النف�صال وانك �صخ�صيًا التقيت بال�صهيد جار اهلل عمر للتخطيط لذلك؟  o
- هذا كذب ومل يحدث.

البطنني؟ يف  هي  الإمامة  ان  تعتقد  مازلت  هل   o
- نعم هي يف البطنني اإذا كانوا مع كتاب اهلل, وكانوا مع �صالح الأمة فهم اأقوى من غريهم يف هذا ال�صاأن.

للد�صتور؟ نحتكم  ونحن  يحكموا  اأن  لهم  يحق  األ  البطنني  خارج  من  هم  من  ولكن   o
- يحكم بالد�صتور نعم ولكن بالعدالة.

الها�صمية؟ ال�صاللة  غري  من  كان  واإن  حتى   o
- نعم.

البيت؟ اآل  غري  من  ولو  كان  اأيًا  يحكم  اأن  يجوز  اأنه  منك  فتوى  اعتربها   o
- هناك نوعان, نوع ي�صمى الإمامة وهذا خا�ض باآل البيت ونوع ي�صمى الحت�صاب وهذا ميكن يف اأي موؤمن عدل اأن 

يحت�صب لدين اهلل ويحمي الإ�صالم وياأمر باملعروف وينهى عن املنكر ولو مل يكن من البطنني.
كيف توفق بني هذين النوعني؟  o

- ل يوجد تعار�ض لأنه اإذا انعدم الإمام يكون الحت�صاب.
الإمام؟ وجود  ظل  ويف   o

- هذا يكفي.. لأن المام هو اأقوى على القيام بحماية الإ�صالم وا�صالح الأمة؟
اأ�ص�ض الختيار  الذي يقوم على  امام وبني الحتكام للد�صتور  o طيب كيف نوفق بني كالمك يف �صرورة وجود 

الدميقراطي؟
- »ما نقدر نوفق بينهم ول اإلينا منهم«.

اإليها؟ تنظر  كيف  والنتخابات  الدميقراطية   o
-o النتخاب والدميقراطية طريقة لكن الإمامة طريقة ثانية.

تف�صل؟ اأو  انت  ترجح  ايهما   o
- اإذا كانت المامة �صحيحة و�صرعية على ما يقت�صيه القراآن وال�صنة هي الأف�صل من كل �صيء.

يعني هل انتم مع الدميقراطية؟  o
- نحن مع العدالة ول نعرف الدميقراطية هذه.

ها�صمي؟ اأو  البيت  اآل  من  لأنه  ولي�ض  الدميقراطية  هذه  خالل  من  النواب  جمل�ض  اإىل  و�صل  ولدك  ولكن   o
- نعم.. نحن ل نعرف اإل اإ�صم العدالة.

رف�صت؟ وانت  حينها  دعاك  الرئي�ض  اأن  يقال  �صعدة,  احداث  اإىل  عدنا  لو   o
اإذا  اإىل �صنعاء ووعد اأين  اأدري ولكنه دعاين بعد احلرب وطلب مني احل�صور  اأنا ل  اأدري ان كنت مدعوًا,  - ل 
ح�صرت فاإنه �صي�صلح كل �صيء وينفذ طلباتي ومنها اخراج امل�صاجني وكف التعدي على ا�صحاب الولد ح�صني وترك 
املطاردة واملالحقة وهذا مل يتم مع اأين الآن موجود يف �صنعاء منذ �صهرين وبدوري نفذت ولكنهم مل ينفذوا ومل يتم 

اأي �صيء.
كان  التعاي�ض  اأن  مع  بالذات  التوقيت  هذا  ملاذا  للنظر..  لفت  ب�صكل  وال�صلفية  الزيدية  ق�صية  تثار  بداأت  الآن   o
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قائمًا؟
- لأن اأمريكا �صد الدين وال�صلطة هنا تطبق اغرا�صها.

امل�صوؤولية؟ حتمل  من  �صعدة..  اأحداث  وقعت  اأجله  من  الذي  ال�صبب  اإذا  هو  هذا   o
- الرئي�ض.

الرئي�ض؟ اإىل  الو�صول  رف�ض  الذي  وهو  دوره  اأين  وح�صني   o
يطلب  نف�صه ومل  اإىل  يدع  املحا�صرات ومل  ن�صيحة من خالل  الأمة واحلكام  ن�صح  لأنه  تعدي  ما عنده  - ح�صني 

الرئا�صة وقد اعتذر للرئي�ض.
ولكن عدداً من علماء الزيدية افتوا بتجاوز ح�صني للمذهب الزيدي وزيغه عنه ومن هوؤلء اأحمد ال�صامي.  o

- دعوته موجودة يف املالزم وميكن قراءتها وهي اأي�صًا يف اأ�صرطة ميكن �صماعها والطالع على اأن الن�صان ي�صتخدم 
العقل يف هذا الطالع.

عليها؟ اطلعت  هل  اأنت   o
- نعم �صمعتها وقراأتها.

ب�صالله؟ افتوا  حينما  الزيدية  علماء  موقف  تف�صر  كيف  اإذا   o
- هم تابعون للدولة رمبا لأنهم يخافون منها.

تكن  مل  اأنها  مع  رئي�صية  ق�صية  جعلها  يحاولون  ال�صيعة  الغدير..  ق�صية  جاءت  ح�صني  دعوة  من  النتهاء  بعد   o
موجودة بهذا ال�صكل منذ عقد من الزمن؟

- كانت ظاهرة ولكنهم اظهروها بقوة حينما منعوها, هذا الظهور ب�صبب املنع.
دينية؟ �صرورة  الغدير  بيوم  الحتفال  هل   o

- فيها م�صلحة دينية لأن فيها اظهار لولية اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب لأن ر�صول اهلل )�ض( اأثناء عودته من 
حجة الوداع جمع امل�صلمني يف الطريق وكان الإ�صالم يف عز قوته واعلن لهم ولية اأمري املوؤمنني من بعده. قال: »اأيها النا�ض 
األ�صت اأوىل بكم من انف�صكم, قالوا: بلى يا ر�صول اهلل, فقال لهم: اللهم من كنت موله فعلي موله اللهم عاد من عاداه 

وان�صر من ن�صره«. وهذا احتج به اأمري املوؤمنني اأثناء حربه مع معاوية, ونا�صد النا�ض يف الرحبة و�صهد له كثريون.
بخطبته؟ الر�صول  عناه  ما  فهم  اأق�صد  خالفية,  مازالت  امل�صاألة  هذه   o

- هو خالف امللوك والروؤ�صاء.
وال�صعية؟ ال�صنة  علماء  بني  خالفًا  اأق�صد   o

- ال�صلطة تقوي جانب ال�صنة.. واآل البيت ومن معهم يف جانب اآخر م�صت�صعفني.
هناك  ان  اأم  احلا�صر  الوقت  يف  ق�صيتنا  هي  هل  معاوية,  علي  حروب  وا�صتدعاء  الأمور  هذه  مثل  اثارة  ولكن   o

م�صاكل اأخرى؟
- امل�صوؤول عنها من اأثارها. ونحن مل نرثها.

اليوم؟ حتى  معاوية  تلعنون  مازلتم  واأنتم  كيف   o
- هذا قاتل اأمري املوؤمنني وكان من جملة الفئة الباغية التي قتلت عمار بن يا�صر الذي قال عنه الر�صول )�ض( تقتلك 

الفئة الباغية, وهذا حديث م�صهور حتى بني ال�صنة.
بينهما؟ يحكم  وهو  اهلل  ذمة  يف  اأ�صبحا  قد  كالهما  ولكن   o

- ل... لن اهلل قال »يا اأيها الذين اآمنوا كونوا قوامني بالق�صط«, ولكن »يف نا�ض ي�صتوا يعتموا على الق�صية وي�صتوا 
يظهروا خالف احلقيقة ونحن نظهر احلقيقة«.

جانب  اىل  يقف  العراق  يف  الأكرب  ال�صيعي  املرجع  ال�صي�صتاين  فاإن  واإل  �صيا�صية  م�صاألة  هي  الآن  امل�صاألة   o
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اأمريكا؟
- مالنا ولهم.. طريقة الزيدية خمتلفة عن طريقة ال�صي�صتاين اجلعفرية.

املذهب؟ هذا  تبنى  قد  اأنه  قيل  ح�صني  ولكن   o
- غري �صحيح.. هذه دعاية كاذبة مثلها مثل ما قالوا اأنه ادعى النبوة والمامة, كله كذب.

مثاًل؟ البيت  لآل  ا�صتهدافًا  هناك  اأن  ت�صعر  هل   o
- نعم... نحن نح�ض بذلك لأن ال�صلطة ترى اأن موقفها يكون اأقوى مع اأمريكا لأن هذه تكره ال�صيعة ويعتقدون اأنهم 

اإذا ا�صتهدفوا ال�صعية فاإن هذه قوة لهم.
المامة؟ اإىل  بالدعوة  الوراء  اإىل  الزمن  اعادة  حتاولون  اأنكم  يقال  ولكن   o

- هذا غري �صحيح نحن ندعو اإىل الدين وحماية الإ�صالم.
القائم؟ النظام  ب�صرعية  تقر  هل  موجود  �صيعي  كمرجع  اأنت   o

- ما علينا من هذا الكالم.. ل حترجني.
اأنك  اأن ما يوؤخذ عليك  الغلو.. وقد حدث ما حدث ال  o اطلعت على بع�ض مالزم ح�صني وكان فيها نوع من 

مل تن�صح ح�صني ول ال�صلطة لتهدئة الأمور وكاأنك كنت على احلياد؟
- ل ل... مل اأكن حمايدًا.. كنت مع الولد ح�صني.

ذلك؟ عن  تعرب  مل  ولكنك   o
- اإل عربت.

ماذا؟ خالل  من   o
- بل�صاين.

اإليهم؟ تنظر  كيف  �صعدة..  يف  مركزهم  وكان  تواجدهم  يزداد  الآن  ال�صلفيون   o
- لقد رديت عليهم والفت �صدهم كتبًا وراأيي اأنهم قاموا �صد الزيدية ودعوا النا�ض اإىل التوحيد با�صم اأنهم م�صركون 

ورديت عليهم.
الإ�صالم؟ من  ت�صعهم  اأين   o

طريقتنا  ويخالفون  البيت  اآل  مع  خالف  معهم  لكن  الكفر  اإىل  يدعون  ل  انهم  الإ�صالم..  مع  اأنهم  زعمهم  يف   -
يف توحيد اهلل وهم ين�صبون اإىل اهلل ا�صياء ما هي عندنا وين�صبون اإىل الر�صول اأ�صياء ما هي عندنا �صحيحة وعداوتهم لنا 

اأ�صد ما يكون.
اظهروها؟ التي  العداوة  اأوجه  هي  ما   o

- ال�صب والكذب علينا ويف كتاب ا�صمه ريا�ض اجلنة بينت فيه كل �صيء.
امل�صلمني؟ الخوان  عن  وماذا   o

- لي�ض لنا عالقة بهم فهم بعيدون عنا ولي�ض بيننا تداخل ل خالف ول وفاق, نحن نعرف بحقيقتهم ايام ال�صيخ 
ح�صن البنا وال�صهيد �صيد قطب ولكن الآن ل نعرف طريقتهم.

والبعثيني؟ والنا�صريني  ال�صرتاكني  مثل  الأخرى  ال�صيا�صية  الحزاب  اإىل  تنظر  وكيف   o
- نحن ل نتكلم عن اأحد.. نحن نريد كتاب اهلل و�صنة ر�صول اهلل وهذا عندنا هو احلق.

لل�صيعة؟ عليا  مرجعية  اليمن  يف  يوجد  هل   o
- ال�صعية الزيدية طريقتهم غري ال�صيعة اجلعفرية.

اليمن؟ يف  للزيدية  مرجعية  هناك  هل   o
- مرجعيتهم علماوؤهم.
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يخ�ض  فيما  وبالذات  النق�صام  من  نوع  هناك  حدث  الزيدية  علماء  فتوى  وبعد  �صعدة  احداث  قبل  ولكن   o
ح�صني بعد اأن اأفتى علماء كانوا يعدون من مراجع الزيدية؟

فاملرجعية هي ملن كان على احلق وملن  بالباطل,  اتباعهم  الزيدية ول يجوز  لي�صوا مرجعية  بالباطل  اأفتوا  الذين   -
مت�صك بالقراآن.

ال�صلفيون  له  يدعو  الكل,  �صعار  اأ�صبح  القراآن  به..  التم�صك  اإىل  ويدعو  يرفعه  الكل  القراآن  اأن  امل�صكلة   o
والأخوان وال�صيعة وال�صنة؟

- البع�ض يرفعه �صيا�صة مثل عمرو بن العا�ض وال�صلفيون )هي دعاية منهم(. لأنهم يقولون اأن ال�صنة حاكمة على 
اأن البخاري وم�صلم حاكم على القراآن ونحن ل نقول  القراآن وهذا من اقوالهم وي�صتوا ال�صنة البخاري وم�صلم مما يعني 

بهذا.
اأنتم؟ تقولون  ماذا   o

- نحن نقول اأن القراآن الأ�صل وغريه ان وافقه فهو احلق وان خالفه فهو دليل على اأنه غري �صحيح.
م�صطفى؟ جن�ض  وكاأنهم  مطهرين  اأطهار  البيت  اآل  اأن  تقولون  اأنتم   o

- نحن ل نقول اطهار مطهرين باجلملة.
ذلك؟ على  دللة  هي  الإ�صم  ت�صبق  التي  �صيدي  فكلمة  موجودة  مازالت  والتعايل  ال�صطفائية  ولكن   o

- هو متييز للن�صب النبوي فقد روى م�صلم واأحمد بن حنبل وغريه عن ر�صول اهلل )�ض( اأن اهلل ا�صطفى كنانة من 
ولد ا�صماعيل وا�صطفى كنانة من قري�ض وا�صطفى من قري�ض بني ها�صم وا�صطفاين من بني ها�صم, هذا حديث يقول 

به حتى ال�صنة.
بالتقوى«. اإل  اأعجمي  على  لعربي  ف�صل  »ل  يقول  الر�صول  ولكن   o

- الرواية التي عندك �صعيفة.. التقوى عند اآل البيت اأقوى من غريهم.
ف�صادًا؟ اأكرث  هو  من  البيت  اآل  من  هناك  لأن  نظر  فيه  قلته  ما  يظل   o

- نعم يف من هو ظامل لنف�صه.
والف�صاد؟ بالفقر  املتمثلة  النا�ض  ق�صايا  يتبنى  كان  وغريه  ال�صعار  م�صاألة  ح�صني  يتبنى  اأن  من  بدًل  ملاذا   o

- ل, ل.. حماية الإ�صالم اأهم من كل �صيء.. هناك ا�صالم وكفر وامريكا تريد اأن تنتق�ض من القراآن, ت�صتي تبعد 
جذور الرهاب بدعوى اأن القراآن ارهابي والر�صول ارهابي, هذه تريد اأن »تطري الإ�صالم متامًا« ول بد اأن يكون للم�صلمني 

موقف يف هذا ال�صاأن.
قتلوا كانوا جنودًا م�صلمني؟ والذين  الدولة  جنود  حاربتم  اأنتم  امريكا  حتاربوا  مل  اأنتم  ولكن   o

- ل مل نحاربهم.. هم الذين حاربونا.
امل�صلم؟ دم  ل�صون  تنازلت  ح�صني  يقدم  اأن  ممكن  كان  اأقول   o

- كان الواجب على غريه اأن يحرتم دم امل�صلم لأن ح�صني وقف موقف حق ويف حمله ومل يخرج اأو يغزو اأحدًا ومل 
يدع اإىل قتل اأحد, لقد جاءوا اإىل بلده.

ح�صني؟ مقتل  على  نادمًا  األ�صت   o
- ل ل�صت نادمًا.. عندي ال�صهادة �صعادة »ول حت�صنب الذين قتلوا يف �صبيل اهلل اأمواتًا بل احياء عند ربهم يرزقون«.

كمذهب؟ الزيدية  على  �صيوؤثر  حدث  ما  هل   o
- ل بل تزيد قوة يف دينها وان �صعف اقت�صادها وحالها الدينوي.. فهوؤلء رجال اأقوياء وابطال.

الدولة؟ بها  واجه  التي  الأ�صلحة  هذه  كل  على  ح�صني  ح�صل  اأين  من   o
-o الباري ي�صر له »قليل قليل« وهو ما يف �صيء.. هي بنادق عادية وال�صعب كله م�صلح من قبل ولي�ض نحن فقط.
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ويرف�ض؟ يعاند  كان  اأنه  اإل  للتفاهم  مرة  من  اأكرث  ح�صني  دعا  اأنه  قال  الرئي�ض   o
- ل مل يرف�ض ولكنه قال عند الإمكان.. لأنه قد ظهر له اأن الرئي�ض حري�ض على ابعاده لأن الرئي�ض قد خاف اأن 

ياأخذ عليه الولية.
هل انت م�صتعد ملقابلة الرئي�ض؟  o

- اإذًا كان هناك ما يوجب املقابلة.
الق�صايا؟ لطرح  الأقل  على   o

لتنفيذ جميع  ال�صلطة م�صتعدة  اأن  النا�ض حولنا وقال  يتجمع  اإىل �صنعاء حتى ل  منا اخلروج  الرئي�ض  لقد طلب   -
الطلبات, ووعد بذلك الرئي�ض وعلي حم�صن الأحمر والتزموا وقالوا ل�صالح الوجمان التزم وهذا وجهي وقد ح�صرنا 

منذ �صهرين ومل يوفوا بالتزامهم ونحن مازلنا نطالب.
موقفكم؟ عليه  �صيكون  ماذا  �صيء  يتم  مل  اإذا  حالة  يف   o

- اهلل اأعلم.
ذلك؟ كيف  الزيدي..  املذهب  مبحاربة  تتهمونه  واأنتم  زيدي  ال�صل  يف  الرئي�ض   o

- ل اأدري واأنت ا�صاأل الرئي�ض, هو امل�صوؤول عنه.
باملال؟ ح�صني  الرئي�ض  دعم  لقد   o

- غري �صحيح الرئي�ض مل يدعم ح�صني ولو بريال واحد ونحن م�صتعدون لأن نرجع اأي ريال للرئي�ض.
ح�صني؟ يدعم  كان  من  اإذًا   o

- الباري �صبحانه وتعاىل وتاأتي له من جهات عديدة م�صاعدات عينية تتمثل يف املواد الغذائية كالقمح وما اأ�صبه ذلك 
وهو يحمل ديونًا كبرية, ونحن الآن نق�صي الديون وقد كان يكتبها بخطه اإل اأن الدولة اخذتها.

املوؤمن؟ ال�صباب  ق�صية  ذمة  على  امل�صجونني  عدد  كم   o
- ل ندري بال�صبط, رمبا حوايل الألف.

للرئي�ض؟ توجهها  التي  الكلمة  هي  ما   o
- ل اأقول له �صيئًا.. يحكم اهلل بيننا يوم القيامة فيما يخ�ض الق�صايا ال�صابقة لقد قتل ثالثة من اأولدي وثالثة من 
اأولد اأخي. يتدخل يحيى لي�صحح قائاًل انهم اأربعة مبا فيهم ح�صني, ولكن والده ي�صكك بقتل ح�صني قائاًل: ل اأدري 

هل هو �صحيح اأم ل.
ح�صني؟ جثمان  ت�صلمت  هل   o

- ل.. مل ن�صتلم جثته ل هو ول غريه وقد رف�ض الرئي�ض.
قتل؟ اأنه  متاأكدًا  ل�صت  يعني   o

- اهلل اأعلم... اأنا مرتدد.. املا�صي يحكم اهلل بيننا وبينه وامل�صتقبل عليه اأن يفي مبا وعد.
والأمان؟ ال�صالم  ليعود  �صعدة  يف  الأو�صاع  لتطبيع  نية  هناك  هل  جانبكم  من   o

- اهلل اأعلم.. اإذا.. هياأ الباري ا�صبابه.
اأنتم؟ عنكم  اأحتدث   o

- لي�ض يف جانبنا �صيء, هم الذين اعتدوا علينا.
ال�صيعية؟ املرجعية  من  وبالذات  النية  ح�صن  اظهار  منكم  تطلب  ال�صلطة   o

- قد هي من اأعظم البوادر اأننا جينا اىل عندهم.. اإي�ض عاد نفعل.
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م�سدر م�سئول يف اللجنة االأمنية العليا لـ"�سباأ":
مت اخماد فتنة التخريب والتمرد.. وقوات اأمنية تتعقب حاليا احلوثي االأب

 

�سنعاء– �سباأنت:

اأعلنت اللجنة الأمنية اليمنية العليا انتهاء العمليات الع�صكرية املوجهة لقمع التمرد امل�صلح الذي اندلع يف 
الـ 28من �صهر مار�ض املا�صي بقيادة املتمرد بدر الدين احلوثي. 

وقال م�صدر يف اللجنة الأمنية يف ت�صريح لـ �صباأ انه " مت اإخماد فتنة التخريب والتمرد التي اأ�صعلها املدعو/ 
بدر الدين احلوثي ومن �صاندوه من العنا�صر التخريبية املتمردة واخلارجة على الد�صتور والنظام والقانون ومت 
ومنذ يوم الأربعاء املوافق 6/ 4/ 2005م ال�صيطرة وب�صورة تامة على كافة اأوكارهم التخريبية التي انطلقوا منها 
ملمار�صة اعتداءاتهم الغادرة واجلبانة واأعمالهم التخريبية �صد املوؤ�ص�صات وامل�صالح واملمتلكات العامة ومراكز 
الآمنني  املواطنني  وترويع  الأمن  واإقالق  والأمن  امل�صلحة  القوات  واأفراد  والع�صكرية  الأمنية  والنقاط  ال�صرطة 
يف الطرقات العامة حيث اأدى ذلك اإىل ا�صت�صهاد وجرح العديد من اأفراد القوات امل�صلحة والأمن واملواطنني 

الأبرياء "
التم�صيط  عملية  با�صتكمال  املا�صية  الأيام  خالل  قامت  واجلي�ض  الأمن  من  م�صرتكة  قوات  اأن  واأو�صح 
الكثريين  اأجبار  يتم  اأن  قبل  اوكارهم  حما�صرة  مت  الذين  املتمردين  من  الفاره  العنا�صر  من  تبقى  ملا  واملالحقة 
وال�صخ�صيات  الأمن  وقوات  املحلية  ال�صلطة  حاليًا  تقوم  كما  لل�صلطة..  باأ�صلحتهم  نف�صها  ت�صليم  على  منهم 

الجتماعية يف املنطقة بتعقب بدر الدين احلوثي بعد جناحه يف "الفرار من اجلحر الذي كان يختباأ فيه".
وقال امل�صدر اأن احلوثي الأب ومنذ مغادرته �صنعاء ب�صورة مفاجئة يف تاريخ 11/ 3/ 2005م قام "باإ�صعال 
اإخماد تلك  اأن مت  بعد  ليعي�ض مواطنًا �صاحلًا  العفو والأمان  الدولة  اأن منحته  بعد  ن�صور  الفتنة يف منطقة وادي 
الفتنة التي اأ�صهم يف اإ�صعالها مع اأبنه ال�صريع/ ح�صني يف منطقة مران مديرية حيدان حمافظة �صعدة والتي ذهب 

�صحيتها الكثري من ال�صحايا الأبرياء من املواطنني واأفراد القوات امل�صلحة والأمن".
بتجميع  وقام  للدولة  قدمها  التي  التعهدات  كل  خالف  احلوثي  الدين  بدر  املدعو  اأن  ال   " وا�صتطرد 
امل�صلحة والأمن يف كل من  القوات  اأفراد  الغادر واجلبان على  له ودفعهم لالعتداء  التابعة  التخريبية  العنا�صر 
�صرطة مديرية �صحار والنقطة املوؤدية للبقع والنقطة املوؤدية ل�صعدة - �صحيان - باقم.. ونقطة العم�صية كما قاموا 

باإقالق الأمن وترويع املواطنني الآمنني يف مدينة �صعده وطريق كتاف - �صعده و�صنعاء – �صعده".
وحمل امل�صدر احلوثي الأب م�صئولية اخل�صائر الب�صرية واملادية التى اأ�صفرت عن املواجهات امل�صلحة التى 
ا�صتمرت ما يقدر باأ�صبوعني م�صريا اىل انه وعلى الرغم من كل اجلهود التي بذلتها الدولة لتطويق الفتنة وحقن 

الدماء ومن خالل جلان الو�صاطات التي وجه الرئي�ض علي 
عبداهلل �صالح بت�صكيلها من عدد العلماء وامل�صائخ وال�صخ�صيات الجتماعية واجلهود املبذولة من خالل 
جلنة احلوار الفكري برئا�صة القا�صي/ حمود الهتار ومب�صاركة كل من العالمة حممد حممد املن�صور والقا�صي/ 
اأحمد ال�صامي والعالمة/ حمود عبا�ض املوؤيد ملوا�صلة احلوار مع املغرر بهم من قبل /احلوثي/ لإقناعهم بالتخلي 

عن اأفكارهم اخلاطئة القائمة على الغلو والتطرف والتع�صب والعودة اإىل جادة احلق وال�صواب.
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بحيث  والأمان  الوجه  منحهم  يف  والتمرد  التخريب  عنا�صر  على  الو�صاطة  جلان  عر�صته  مما  الرغم  وعلى 
اإل  والقانون  والنظام  الد�صتور  ويحرتمون  �صاحلني  مواطنني  ويكونوا  وال�صتقرار  لالأمن  اإقالقهم  عن  يكفون 
الد�صتور  على  وخروجهم  وال�صتقرار  لالأمن  اإقالقهم  يف  املقيت  وتع�صبهم  وتعنتهم  غيهم  يف  ا�صتمروا  اأنهم 
طبقًا  وم�صوؤولياتها  بواجباتها  ال�صطالع  اإىل  امل�صلحة  والقوات  الأمن  قوات  ا�صطر  مما  والقانون..  والنظام 
للد�صتور والقانون يف الت�صدي لهم والتعامل معهم ومبا تقت�صيه امل�صلحة العامة ويكفل تر�صيخ الأمن وال�صتقرار 

وال�صكينة العامة وفر�ض احرتام الد�صتور والنظام والقانون.
وا�صاف امل�صدر اإن اللجنة الأمنية العليا وهي تعلن انتهاء كافة العمليات الأمنية والع�صكرية واإخماد الفتنة 
واإعادة الهدوء والأمن والإ�صتقرار وال�صكنية يف مناطق ن�صور والرزامات واآل �صافعة فاإنها حتيي باإكبار واإجالل 
الأداء البطويل لأفراد القوات امل�صلحة والأمن الذين ا�صطلعوا بواجباتهم وم�صئولياتهم على اأكمل وجه وباأعلى 

قدر من الكفاءة والقدرة وامل�صئولية.
والأمن  امل�صلحة  القوات  اأفراد  من  الوطني  الواجب  �صهداء  اأرواح  يتغمد  اأن  القدير  العلي  اهلل  وت�صاأل 
واملواطنني الذين �صقطوا خالل تلك الفتنة بالرحمة والغفران واأن مين بال�صفاء العاجل على اجلرحى وتوؤكد باأن 
الت�صحيات الغالية التي قدمها اأبناء القوات امل�صلحة والأمن ومعهم املواطنني ال�صرفاء يف �صبيل اأمن وا�صتقرار 
الوطن مل تذهب �صدى حيث تاأتي تلك الت�صحيات امتدادًا لتلك الت�صحيات الغالية واجل�صيمة التي قدمتها 
قواتنا امل�صلحة والأمن واأبناء �صعبنا دفاعًا عن الثورة اليمنية اخلالدة )26 �صبتمرب و14 اكتوبر( والنظام اجلمهوري 
فتنة النف�صال يف �صيف عام  للتحديات واملخاطر يف  الوطنية عندما تعر�صت  الد�صتورية والوحدة  وال�صرعية 
1994م.. حيث ان من الطبيعي ان �صكل عمل عظيم وتاريخي يجابه بالتحديات وي�صتحق الت�صحيات الغالية 
يف �صبيلة.. ولهذا فاإن القوات امل�صلحة والأمن �صتظل املوؤ�ص�صة الوطنية الكربى التي متثل رمز الوحدة الوطنية 
اليمني  �صعبنا  حققها  التي  ال�صاخمة  والجنازات  املكا�صب  لكل  المني  واحلار�ض  الوطن  م�صرية  اأمان  و�صمام 

املنا�صل يف ظل راية الثورة واجلمهورية والوحدة والدميقراطية..
كما حتيي باإكبار تعاون كل الخوة امل�صائخ واملواطنني ال�صرفاء وبخا�صة من ابناء حمافظة �صعدة وغريها 
من املحافظات الذين �صاندوا ودعموا اجلهود املبذولة من اأجل اخماد الفتنة وتر�صيخ المن وال�صتقرار واحلفاظ 
على ال�صكينة العامة واحرتام الد�صتور والنظام والقانون.. وما من �صك فاإن تلك اجلرمية ال�صنعاء التي ارتكبت 
بحق الوطن واأمنه وا�صتقراره و�صكينته العامة وما ا�صفر عنها من �صقوط ال�صحايا الأبرياء وتخريب املمتلكات 
الفتنة املدعو بدر الدين احلوثي  العامة واإحلاق ال�صرر بالوطن واملواطنني �صوف يتحمل وزرها ونتائجها راأ�ض 
معهم  وقف  او  التخريبية  افعالهم  يف  �صاندهم  من  وكل  والتع�صب  والتطرف  التخريب  عنا�صر  من  معه  ومن 
الوطن  م�صلحة  ح�صاب  وعلى  حزبية  او  ذاتية  مكا�صب  اأي  حتقيق  وراء  �صعيًا  مبا�صرة  غري  او  مبا�صرة  ب�صورة 

واملواطنني..
اإزاء الق�صايا الوطنية املتعلقة  اآرائهم  وحيث كان ينبغي لهوؤلء التمييز بني حقهم يف التعبري مب�صئولية عن 
باحلياة اليومية بالطرق ال�صلمية وهو ما كفله الد�صتور والقانون يف ظل النهج الدميقراطي التي التزمت به بالدنا 
وبني الق�صايا الوطنية املتعلقة ب�صيادة الوطن واأمنه وا�صتقراره وما يفر�صه عليهم الواجب الوطني اإزاء الوقوف 
يف وجه التمرد واأعمال التخريب واخلروج على الد�صتور والنظام والقانون وكل ما يهدد اأمن و�صالمة الوطن 

وال�صلم الجتماعي العام باعتبار اأن اأمن الوطن م�صئولية اجلميع فيه دون ا�صتثناء.. 
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ت�رسيح مل�سدر م�سئول بال�سلطة املحلية والقيادة االمنية ب�سعدة

�سنعاء 8 ابريل 2005م )�سباأ(- 

�صرح م�صد م�صوؤول بال�صلطة املحلية والقيادة المنية مبحافظة �صعدة باأنه وتنفيذا لتوجيهات فخامة الأخ 
الدين  الرئي�ض علي عبداهلل �صالح رئي�ض اجلمهورية بداأت جلنة و�صاطة جديدة م�صاعيها لقناع املدعو / بدر 
احلوثي ومن معه من العنا�صر املتمردة بت�صليم انف�صهم والكف عن اعتداءاتهم على موؤ�ص�صات الدولة وامل�صالح 
الأمن  تر�صيخ  �صاأنه  من  ومبا  للدماء  وحقنا  ا�صعلوها  التي  للفتنة  انهاء  والأمن  امل�صلحة  القوات  وافراد  العامة 

وال�صتقرار واحرتام الد�صتور والنظام والقانون.
ال�صيطرة  من  امل�صلحة  القوات  مب�صاندة  المن  قوات  اليوم  �صباح  متكنت  اهلل  وبحمد  وقال امل�صدر:" باأنه 
على منطقة التمرد, حيث جتري حاليا علميات التم�صيط والتفتي�ض عن العنا�صر املتمردة الفارة, كما �صبطت 

كميات كبرية من ال�صلحة والذخائر واملتفجرات ومن بينها ا�صلحة ثقيلة ومتو�صطة وخفيفة.
المن  باقالق  وتقوم  املنطقة  يف  تتح�صن  كانت  التي  املتمردة  العنا�صر  من  عدد  على  القب�ض  القي  كما 

والعتداء على افراد القوات امل�صلحة والأمن".
وا�صاف امل�صدر يف ت�صريح لوكالة النباء اليمنية /�صباأ/ " اأنه ونتيجة لت�صييق اخلناق على عنا�صر التمرد 
ويف حماولة يائ�صة منها قامت جمموعة م�صلحة من تلك العنا�صر وعددهم حوايل /ثالثني / �صخ�صا بالت�صلل 
وقد  والع�صكرية  الأمنية  والنقاط  المن  علىدوريات  بالعتداء  قامت  حيث  �صعدة  مدينة  �صواحي  اىل  ليال 

ت�صدت لهم قوات المن وا�صفر احلادث عن ا�صت�صهاد �صبعة من رجال المن وا�صابة ت�صعة منهم بجروح.
فيما القي القب�ض على عدد خم�صة ا�صخا�ض من عنا�صر التمرد وقتل منهم ت�صعة ع�صر �صخ�صا.

هذا و�صتوا�صل قوات المن والقوات امل�صلحة عملياتها من اجل �صبط بقية العنا�صر املتمردة والفارة ومبا 
من �صاأنه اخماد الفتنة وتر�صيخ المن وال�صتقرار وال�صكينة العامة يف جمتمعنا الذي يرف�ض كل ا�صكال الغلو 
والنظام  الد�صتور  على  اخلروج  او  المن  واقالق  العنف  ا�صكال  وكل  املقيت  العن�صري  والتع�صب  والتطرف 

والقانون.
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 اإيران تنفي عالقتها بتمرد احلوثي 
 

 �سنعاء 13 ابريل 2005م )ايالف من حممد اخلامري(:

نفت اإيران الأنباء التي حتدثت عن م�صاندتها للمرجع ال�صيعي العالمة بدر الدين احلوثي. يف غ�صون ذلك 
اإل  ماهي  احلوثي  الدين  بدر  ال�صيعي  املرجع  يقودها  التي  التمرد  حركة  اإن  �صالح  اهلل  عبد  علي  الرئي�ض  قال 

جمموعة اأفراد ل ي�صكلون اأي ثقل �صيا�صي بل هي جمموعة خارجة عن الد�صتور والنظام والقانون.
وقالت م�صادر ايرانية اإن املتحدث با�صم اخلارجية الإيرانية حميد ر�صا اآ�صفي �صرح اأن الأنباء التي حتدثت 

عن م�صاندة طهران ملجموعة احلوثي ل اأ�صا�ض لها من ال�صحة وهي جمرد �صكوك فقط.
ي�صار اإىل ان هذه الت�صريحات جاءت بعد �صل�صلة من النتقادات التي حملتها ال�صحافة الإيرانية وبع�ض 

الرموز الدينية على ال�صلطات لعدم اإ�صدار اأي رد فعل على الأحداث اجلارية يف اليمن مع اأن�صار احلوثي.
من جهة ثانية ويف �صياق مت�صل نفى العالمة ال�صيعي علي الكوراين العاملي موؤلف كتاب "ع�صر الظهور" 
ما ن�صريف تقرير �صابق انه املرجع الأول حلركة التمرد التي يقودها العالمة بدر الدين احلوثي وتنظيم ال�صباب 
اأنهم  �صببها  له ولكتابه  التهمة  ان هذه  اىل  العا�صمة �صنعاء(, م�صريا  �صمال  املوؤمن مبحافظة �صعده )270 كلم 
اإىل  اليمن يف طهران  ال�صالم ويخلطون عبا�صًا بدبا�ض, فقد جاءنا �صفري  اأحاديث الإمام املهدي عليه  يجهلون 
مدينة قم واأو�صحت له اأنه ل عالقة لنا بحركة ح�صني احلوثي, واأنه لي�ض اليماين املوعود واإذا ادعى ذلك ل 

ن�صدقه حتى ياأتي مبعجزة.
طويلة,  �صنني  من  موؤلف  كتابه  "اإيالف" اأن  ن�صرته  ما  على  تعليقا  املنتديات  احد  يف  الكوراين  واأ�صاف 
املهدي  الإمام  النبي والأئمة, �صلوات اهلل عليهم, ويتحدث عن ع�صر ظهور  �صريفة عن  اأحاديث  ينقل  واأنه 
عليه ال�صالم, الذي ل يعلم اأحد متى يكون فقد يكون بعد قرون, ولي�ض يف الكتاب خطة مني ولتوجيه ول 
حتريك, و�صخ�صيًا اأرى اأن القتال و�صفك الدماء حرام على الطرفني, واأنهم يجب عليهم حل م�صاكلهم بالطرق 

ال�صلمية.
وقال الكوراين انه �صمع اأحد كبار قادة اجلي�ض اليماين والذي و�صفه باملتطرف ونعته باأنه مييل اإىل تنظيم 

القاعدة, ويكره ال�صيعة, ويريد اإل�صاق التهمة بنا ملجرد اأنه قراأ كتاب ع�صر الظهور )ومل يذكر ا�صمه(!!
وكانت م�صادر مقربة قالت يف وقت �صابق اإن تنظيم ال�صباب املوؤمن لزال يحاول اإعادة ترتيب �صفوفه حتت 
ا�صم جديد قد يكون "حزب اهلل" ي�صري على منط “حزب اهلل" يف لبنان �صيا�صيًا واجتماعيًا وثقافيًا ودينيًا وتربويًا 
الكوراين  علي  ال�صيخ  وُيدعى  ال�صيعية  املراجع  لأحد  تبعًا  عقائدي  ومنهج  دينية  معتقدات  على  بناء  وقتاليًا 
العاملي موؤلف كتاب ع�صر الظهور الذي ُيعترب املرجع الرئي�صي لتنظيم ال�صباب املوؤمن والذي افرد بابًا خا�صًا 

باليمن حتت ا�صم "اليمن ودورها يف ع�صر الظهور".
واملكان  املنطقة  على  وال�صيطرة  تعقبهم  جرى  احلوثي  ان�صار  اإن  �صالح  الرئي�ض  قال  مت�صل  �صعيد  وعلى 
الذي كانوا يتمركزون فيه بف�صل تعاون كل املواطنني اإىل جانب القوات امل�صلحة والأمن, م�صريا اإىل ان تلك 
العنا�صر هم عنا�صر متطرفة رجعية ومتخلفة يعود تفكريها اإىل ما قبل 43 �صنة, موؤكدا اأن الدولة قد اتخذت 
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كافة الإجراءات الكفيلة باحلفاظ على الأمن وال�صتقرار يف كافة ربوع الوطن وطبقا للد�صتور والقانون.
اأن  اأثناء ا�صتقباله وزير اخلارجية الدمنركي  وقال �صالح يف ت�صريحات �صحافية لو�صائل الإعالم الدمنركية 
مايح�صل يف �صعده حالة نادرة اأخذت فرتة ب�صيطة وقد انتهى التمرد فعليا الأربعاء املا�صي ولي�ض هناك ما يقلق يف 

هذا اجلانب ولي�ض لها اأي تاأثري على الوحدة اليمنية التي �صنحتفل بعيدها الـ15 ال�صهر القادم 22 اأيار )مايو(. 
وكان م�صدر يف اللجنة الأمنية العليا قد اأعلن اأنه مت اإخماد فتنة التخريب والتمرد التي اأ�صعلها املدعو بدر 
الدين احلوثي ومن �صاندوه من العنا�صر التخريبية املتمردة واخلارجة على الد�صتور والنظام والقانون ومت ومنذ 
يوم الأربعاء املوافق ال�صيطرة وب�صورة تامة على كافة اأوكارهم التخريبية التي انطلقوا منها ملمار�صة اعتداءاتهم 
والنقاط  ال�صرطة  ومراكز  العامة  واملمتلكات  وامل�صالح  املوؤ�ص�صات  �صد  التخريبية  واأعمالهم  واجلبانة  الغادرة 
الأمنية والع�صكرية واأفراد القوات امل�صلحة والأمن واإقالق الأمن وترويع املواطنني الأمينني يف الطرقات العامة 

وحيث اأدى ذلك اإىل ا�صت�صهاد وجرح العديد من اأفراد القوات امل�صلحة والأمن واملواطنني الأبرياء..
واأ�صاف امل�صدر: ا�صتكملت قوات الأمن ومب�صاندة القوات امل�صلحة وخالل الأيام املا�صية عملية التم�صيط 
واملالحقة ملا تبقى من العنا�صر التخريبية الفارة واإخراجها من جحورها واإجبارها على ت�صليم نف�صها لتقدميها 
الأمن  وقوات  املحلية  ال�صلطة  حاليًا  تقوم  كما  لل�صلطة,  باأ�صلحتهم  منهم  الكثري  ا�صت�صلم  وحيث  للعدالة 
وال�صخ�صيات الجتماعية يف املنطقة بتعقب راأ�ض الفتنة املدعو بدر الدين احلوثي بعد اأن فر من اجلحر الذي 

كان يختبئ فيه.
11اآذار  يف  مفاجئة  ب�صورة  �صنعاء  مغادرته  ومنذ  احلوثي  الدين  بدر  ال�صيعي  املرجع  ان  امل�صدر  واأو�صح 
بعد  �صاحلًا  مواطنًا  ليعي�ض  والأمان  العفو  الدولة  منحته  اأن  بعد  ن�صور  وادي  منطقة  يف  الفتنة  ا�صعل  )مار�ض( 
اأن مت اإخماد تلك الفتنة التي اأ�صهم يف اإ�صعالها مع اأبنه ال�صريع ح�صني يف منطقة مران مديرية حيدان حمافظة 
�صعدة والتي ذهب �صحيتها الكثري من ال�صحايا الأبرياء من املواطنني واأفراد القوات امل�صلحة والأمن واأحلقت 
ال�صرر مب�صالح الوطن واملواطنني.. اإل اإن املدعو بدر الدين احلوثي خالف كل التعهدات التي قدمها للدولة وقام 
بتجميع العنا�صر التخريبية التابعة له ودفعهم لالعتداء الغادر واجلبان على اأفراد القوات امل�صلحة والأمن يف كل 
من ق�صم �صرطة مديرية �صحار والنقطة املوؤدية للبقع والنقطة املوؤدية ل�صعده –�صحيان- باقم, ونقطة العم�صية 

كما قاموا باإقالق الأمن وترويع املواطنني الآمنني يف مدينة �صعدة وطريق كتاف - �صعده و�صنعاء – �صعده.
وعلى الرغم من كل اجلهود التي بذلتها الدولة لتطويق الفتنة وحقن الدماء ومن خالل جلان الو�صاطات 
العلماء  الف�صيلة  اأ�صحاب  من  عدد  من  بت�صكيلها  اجلمهورية  رئي�ض  �صالح  عبداهلل  علي  الرئي�ض  وجه  التي 
والتمرد  التخريب  احلوثي ومن معه من عنا�صر  الدين  بدر  املدعو  لإقناع  الجتماعية  وال�صخ�صيات  وامل�صائخ 
لإنهاء فتنتهم وت�صليم اأنف�صهم والكف عن اأعمال التخريب والعتداءات التي ظلوا يقومون بها لإقالق الأمن 
وال�صكينة العامة وخمالفة الد�صتور والنظام والقانون بالإ�صافة اإىل تلك اجلهود املبذولة من خالل جلنة احلوار 
حممد  العالمة  ومنهم  العلماء  الف�صيلة  اأ�صحاب  من  عدد  ومب�صاركة  الهتار  حمود  القا�صي  برئا�صة  الفكري 
قبل  بهم من  املغرر  مع  احلوار  ملوا�صلة  املوؤيد  والعالمة حمود عبا�ض  ال�صامي  اأحمد  والقا�صي  املن�صور  حممد 
اإىل جادة  والعودة  والتع�صب  والتطرف  الغلو  القائمة على  اخلاطئة  اأفكارهم  بالتخلي عن  لإقناعهم  )احلوثي( 

احلق وال�صواب..
الو�صاطة على عنا�صر التخريب والتمرد يف منحهم الوجه والأمان وبحيث  وعلى الرغم مما عر�صته جلان 
اإل  والقانون  والنظام  الد�صتور  ويحرتمون  �صاحلني  مواطنني  ويكونوا  وال�صتقرار  لالأمن  اإقالقهم  عن  يكفون 
الد�صتور  على  وخروجهم  وال�صتقرار  لالأمن  اإقالقهم  يف  املقيت  وتع�صبهم  وتعنتهم  غيهم  يف  ا�صتمروا  اأنهم 
طبقًا  وم�صوؤولياتها  بواجباتها  ال�صطالع  اإىل  امل�صلحة  والقوات  الأمن  قوات  ا�صطر  مما  والقانون..  والنظام 
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للد�صتور والقانون يف الت�صدي لهم والتعامل معهم ومبا تقت�صيه امل�صلحة العامة ويكفل تر�صيخ الأمن وال�صتقرار 
وال�صكينة العامة وفر�ض احرتام الد�صتور والنظام والقانون..

وقال: اإن اللجنة الأمنية العليا وهي تعلن انتهاء كافة العمليات الأمنية والع�صكرية واإخماد الفتنة واإعادة 
الهدوء والأمن وال�صتقرار وال�صكينة يف مناطق ن�صور والرزامات واآل �صافعة فاإنها حُتيي باإكبار واإجالل الأداء 
البطويل لأفراد القوات امل�صلحة والأمن الذين ا�صطلعوا بواجباتهم وم�صوؤولياتهم على اأكمل وجه وباأعلى قدر 
اأفراد  من  الوطني  الواجب  �صهداء  اأرواح  يتغمد  اأن  القدير  العلي  اهلل  وت�صاأل  وامل�صوؤولية  والقدرة  الكفاءة  من 
القوات امل�صلحة والأمن واملواطنني الذين �صقطوا خالل تلك الفتنة بالرحمة والغفران واأن مين بال�صفاء العاجل 
على اجلرحى وتوؤكد باأن الت�صحيات الغالية التي قدمها اأبناء القوات امل�صلحة والأمن ومعهم املواطنني ال�صرفاء 
يف �صبيل اأمن وا�صتقرار الوطن مل تذهب �صدى وحيث تاأتي تلك الت�صحيات امتدادًا لتلك الت�صحيات الغالية 
واجل�صيمة التي قدمتها قواتنا امل�صلحة والأمن واأبناء �صعبنا دفاعًا عن الثورة اليمنية اخلالدة )26 �صبتمرب و14 
اأكتوبر( والنظام اجلمهوري وال�صرعية الد�صتورية والوحدة الوطنية عندما تعر�صت للتحديات واملخاطر يف فتنة 
بالتحديات  يجابه  وتاريخي  عظيم  عمل  كل  اأن  الطبيعي  من  اأن  وحيث  1994م..  عام  �صيف  يف  النف�صال 
وي�صتحق الت�صحيات الغالية يف �صبيله.. ولهذا فاإن القوات امل�صلحة والأمن �صتظل املوؤ�ص�صة الوطنية الكربى 
التي متثل رمز الوحدة الوطنية و�صمام اأمان م�صرية الوطن واحلار�ض الآمن لكل املكا�صب والإجنازات ال�صاخمة 

التي حققها �صعبنا اليمني املنا�صل يف ظل راية الثورة واجلمهورية والوحدة والدميقراطية..
كما حتيي باإكبار تعاون كل الإخوة امل�صائخ واملواطنني ال�صرفاء وبخا�صة من اأبناء حمافظة �صعده وغريها 
من املحافظات الذين �صاندوا ودعموا اجلهود املبذولة من اأجل اإخماد الفتنة وتر�صيخ الأمن وال�صتقرار واحلفاظ 
على ال�صكينة العامة واحرتام الد�صتور والنظام والقانون.. وما من �صك فاإن تلك اجلرمية ال�صنعاء التي ارتكبت 
بحق الوطن واأمنه وا�صتقراره و�صكينته العامة وما اأ�صفر عنها من �صقوط ال�صحايا الأبرياء وتخريب املمتلكات 
الفتنة املدعو بدر الدين احلوثي  العامة واإحلاق ال�صرر بالوطن واملواطنني �صوف يتحمل وزرها ونتائجها راأ�ض 
معهم  وقف  اأو  التخريبية  اأفعالهم  يف  �صاندهم  من  وكل  والتع�صب  والتطرف  التخريب  عنا�صر  من  معه  ومن 
الوطن  م�صلحة  ح�صاب  وعلى  حزبية  اأو  ذاتية  مكا�صب  اأي  حتقق  وراء  �صعيًا  مبا�صرة  غري  اأو  مبا�صرة  ب�صورة 

واملواطنني.. 
اإزاء الق�صايا الوطنية املتعلقة  اآرائهم  وحيث كان ينبغي لهوؤلء التمييز بني حقهم يف التعبري مب�صئولية عن 
باحلياة اليومية بالطرق ال�صلمية وهو ما كفله الد�صتور والقانون يف ظل النهج الدميقراطي التي التزمت به بالدنا 
وبني الق�صايا الوطنية املتعلقة ب�صيادة الوطن واأمنه وا�صتقراره وما يفر�صه عليهم الواجب الوطني اإزاء الوقوف 
يف وجه التمرد واأعمال التخريب واخلروج على الد�صتور والنظام والقانون وكل ما يهدد اأمن و�صالمة الوطن 

وال�صلم الجتماعي العام وباعتبار اأن اأمن الوطن م�صوؤولية اجلميع دون ا�صتثناء. 
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الرزامي للرئي�ص: الوجه من الوجه اأبي�ص

"النداء" - 2005/4/27

املعركة  ح�صم  قبل  �صعدة  غادر  احلوثي  بدرالدين  ال�صيخ  اإن  �صنعاء  يف  رفيعة  دبلوما�صية  م�صادر  قالت 
الع�صكرية بت�صهيالت وموافقة غري مبا�صرة من ال�صلطات الر�صمية العليا.

تواجد  ترجح  اليمن  عليها  ح�صلت  التي  الأولية  املخابراتية  املعلومات  اإن  "النداء"  دبلوما�صيون  واأبلغ 
احلوثي يف دولة خليجية جماورة م�صتبعدة اأن يكون قد و�صل اإيران.

لدى  يقيم  احلوثي  اأن  يعتقد  التي  البحرين  يف  الر�صمية  اجلهات  مع  ات�صالت  اليمنية  ال�صلطات  وجتري 
قيادات �صيعية فيها �صاركت يف ت�صهيل مروره عرب الأرا�صي ال�صعودية.

على �صعيد مت�صل علمت "النداء" من م�صادر وثيقة اأن ال�صيخ عبداهلل الرزامي يتنقل بني قرى تقع على 
احلدود اليمنية ال�صعودية.

واأكدت امل�صادر معرفة �صنعاء مكان الرزامي الذي يتنقل بحماية زعامات قبلية مينية و�صعودية كبرية.
وح�صب م�صادر قبلية يف �صعدة فقد �صهدت الأيام الفائتة مفاو�صات �صرية على نطاق حمدود لغر ت�صوية 

اخلالف بني الرزامي وال�صلطات.
الق�صر  مع  مبا�صر  ات�صال  لها  اأمن  التي  الو�صاطة  بهذه  تقوم  وائلة  قبيلة  من  قبلية  �صخ�صيات  اإن  ويعتقد 

اجلمهوري ب�صنعاء.
واأفادت امل�صادر اإن الرزامي طلب الأ�صبوع املا�صي, من الو�صطاء اإبالغ الرئي�ض مبطالبه التي حددها ب�صحب 
القوات احلكومية من الرزامات واآل �صافعة والنقعة ومناطق قبلية اأخرى ثم وقف حمالت العتقالت واإطالق 

جميع املعتقلني يف احلرب الأوىل والثانية.
وقال الرزامي للرئي�ض عرب الو�صطاء طبقًا للم�صادر بعد ذلك �صيكون لكل حادث حديث..

ما�صي فالوجه من الوجه اأبي�ض.
وتقول املعلومات اإن مفاو�صات الو�صاطة م�صتمرة رغم رد الرزامي احلاد.
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عزان يروي لـ"الو�سط" ق�سة ن�ساأة "ال�سباب املوؤمن":
اأدنّا �سعار احلوثي ودعمنا الرئي�ص حتى ال مند اأيدينا اىل اخلارج

 

يوليو 2005  االأربعاء 06  "الو�سط" - 
حاوره: جمال عامر

اأوانه بعد نظراً لأهمية ال�صيف الذي ارتبط ا�صمه مبنتدى  اأنه مل يفت  اإلَّ  هذا اللقاء قد يكون تاأخر قلياًل 
ال�صباب املوؤمن باعتباره امينه العام الأول ابتداًء من 2000م وكونه احد اأهم موؤ�ص�صيه.

احلركة  دور ح�صني يف هذه  اىل  بال�صافة  مادحدث يف �صعدة  املوؤمن وبني  ال�صباب  بني  رمبا حدث خلط 
ومدى ارتباط ال�صيخ العالمة بدر الدين يف هذه الق�صية التي اأو�صلت اىل حرب طاحنة.

رازح يف  قرى مديرية  املواليد يف احدى  الأ�صتاذ حممد يحيى عزان  مع  اأجريناه  الذي  احلوار  خالل هذا 
�صعدة عام 67م.

در�ض يف الكتاتيب ثم يف حلقات الدر�ض املذهب الزيدي اىل انه اأخذ العلم عن معظم علماء الزيدية حتى 
ا�صبح حمققًا وموؤلفًا لكثري من الكتب.. اختلف مع مراجع الزيدية وتعر�ض للقتل بعد فتاوى �صدرت بقتله.

هذا احلوار �صيناق�ض اخللفيات التي على ا�صا�صها مت تاأ�صي�ض منتدى ال�صباب املوؤمن وعالقته بالرئي�ض وقبله 
بح�صني واأبيه بدر الدين.. فاىل احلوار..

- كيف مت تاأ�صي�ض ال�صباب املوؤمن؟ وكيف كانت بداياته؟
* )ال�صباب املوؤمن( ت�صمية ن�صاأة ل ت�صمية تاأ�صي�ض, لأنها ن�صاأت ب�صكل تلقائي والفكرة كانت تراودنا منذ 
زمن يف اأن ن�صلح املوؤ�ص�صة التعليمية الدينية يف �صعدة لأنها كانت تقليدية بحتة وكنا نريد اأن ننقلها اإىل طور اآخر 
ونحافظ على الأ�صالة وننقلها اإىل املعا�صرة, وبعد الوحدة اتيحت لنا الفر�صة اأن نعمل �صيئًا مع اأجواء احلرية 
وبينما النا�ض يذهبون اإىل تاأ�صي�ض الحزاب "ولنا دور اأي�صًا يف تا�صي�صها" كنا نطمح اإىل حركة ثقافية لإ�صالح 
الو�صع القائم فجاءت فكرة اأن ندخل بع�ض الإ�صالحات على احللقات املوجودة يف امل�صاجد وكانت الفكرة 

ترتكز فيما يلي:
و�صع درو�ض حمددة مرحلية بحيث تدر�ض هذه ال�صنة كتب معينة واأخرى يف �صنة ثانية.

القاء  يف  اأ�صارك  كنت  اإذ  تلقائي,  وب�صكل  �صحيان  يف  طالب   8 وكانت  دورة  اأول  اأقمنا   1990 عام  ويف 
حما�صرات وجنحت بني الطالب فاجتمعنا وفكرنا باأن نو�صع الفكرة العام القادم.

- اأجتمعت مع من؟
اأخرين  �صباب  اإىل  بالإ�صافة  الدين,  بدر  حممد  جذبان,  الكرمي  عبد  الأخ  اإىل  بالإ�صافة  جمموعة  كنا   *
اآخرين  دعوة  اإىل  دعانا  ما  وهو  طالبًا  ثالثون  لدينا  واأ�صبح  التايل  العام  الفكرة  و�صعنا  موؤيدين  كانوا  ولكنهم 

للم�صاركة.. منهم ال�صتاذ علي اأحمد الرازحي للتدري�ض.
- ومن اأين لكم ميزانية لالإنفاق على هوؤلء؟

* التكلفة كانت ب�صيطة جدًا, اإذ اأنه يف الهجر العلمية الطالب عادة يعتمدون على ما ي�صمونه الراتب يف 
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القرية اأو املنطقة التي فيها هجرة ويف القرية اأو املنطقة التي فيها هجره كل بيت ل بد اأن ياأتي بجزء من الطعام 
اإىل الهجرة هذه وما كان يكلفنا ول رياًل واحدًا.

- طبعًا التدري�ض كان حم�صورًا يف اإطار املذهب الزيدي؟
* طبعًا مل يكن هناك اأي مذهب اآخر �صوى املذهب الزيدي, لأنه يف �صعدة كلهم يتبعون هذا املذهب ولي�ض 

عند النا�ض اأي فكرة ثانية.
- طيب كيف تطور الأمر اإىل اأن تبلورت الفكرة حتى اأ�صبح اإطارًا ي�صمى ال�صباب املوؤمن؟

* يف العام الثالث تو�صعت الدائرة وبدًل من ثالثني طالبًا اأ�صبحوا مائتي طالب, هذا التو�صع كان ب�صبب 
الثقة والتجديد الذي طراأ عليها. 

فكان يطلق عليه ب�صكل تلقائي منتدى ال�صباب املوؤمن, لأن املكان الذي كنا جنتمع فيه كان ناديًا ريا�صيًا 
وبدل ً من اأن ن�صميه ناديًا �صميناه منتدى ال�صباب وبعدها ا�صفنا املوؤمن وا�صتمرت العملية يف تطور عامًا بعد عام 
وكنا جنتمع اأ�صحاب الفكرة الذين اأ�صبحوا هم الهيئة الإدارية - حممد بدر الدين احلوثي, عبد الكرمي جذبان, 
اإلينا ال�صتاذ اأحمد حممد الهادي.. هوؤلء  علي احمد الرازحي, و�صالح اأحمد حربة, بالإ�صافة اإيل وان�صم 
ال�صتة هم الذين حتملوا اأعباء العملية طوال الفرتة ولهذا ح�صني بدر الدين مل يكن له عالقة ل من قريب اأو بعيد, 

كان واحدًا من �صمن املوؤيدين هو واأبوه وبعدين يف الأخري فر�صوا انف�صهم على هذا العمل.
لقد تطورت العملية و�صارت ت�صمى بال�صباب املوؤمن وتو�صعت حركتها وفتحت فروعًا و�صار لها عالقة 

ومنهج خا�ض.
- فروع اأين؟

* يف داخل املحافظة اأوًل, لأنه عندما تو�صعت حدث �صغط وكنا ل ن�صتطيع اأن ن�صتوعب اأكرث من مائتي 
طالب فا�صطرينا يف املناطق التي كان يوجد فيها اأكرث من خم�صني طالبًا اأن نفتح عندهم مركزًا ونزودهم فقط 
غري  وهذا  كبرية  تكاليف  هناك  اأن  يتوقع  والبع�ض  الأخرى.  احلاجات  تغطية  وعليهم  املدر�صني  من  باثنني 
اإل اإىل ع�صرة اآلف  �صحيح, لأن الطالب من املنطقة واملدر�صة يف املنطقة ومل نكن يف بع�ض الدورات حتتاج 

ريال لالحتفال.
- اإذن كانت النواة الأوىل لل�صباب املوؤمن يف �صحيان؟

* نعم, ثم انتقل املركز الرئي�صي اإىل �صعدة ولكن كان النتقال بح�صب الظروف, اإذ اأول ما نقلناه اإىل بني 
معاذ ثم اإىل احلمزات ثم اإىل �صعدة وعدنا اإىل �صحيان مرة اأخرى وبالن�صبة للفروع فقد فتحت اأوًل يف �صعدة 

ثم يف املحافظات الأخرى.
- كيف انتقلتم اإىل �صنعاء؟ ومتى كان ذلك؟

* انتقلنا اإىل �صنعاء عام 98م وكان تلقائيًا, لأنه كان عندنا طالب يدر�صون من �صنعاء وطلبوا منا اأن يقيموا 
مركزًا يف �صنعاء واأقاموه.

- هل كان ذلك يف اجلامع الكبري؟
* ل.. مراكز اجلامع الكبري مل تكن لنا بها عالقة, اإمنا اأقيم مركز عندي يف ذهبان وا�صتمر ملدة عامني حتى 
اأن مركز عبد اهلل بن عبا�ض الذي يف اجلراف كان يف البداية بيننا وبينهم تن�صيق ولكن اختلفنا يف الأخري, لأننا 

كنا نطرح افكارًا منفتحة واعتربوها منفتحة اأكرث من الالزم ومتييعًا للمذهب الزيدي.
- من كان يدير هذا املركز؟

* ل اأدري بال�صبط من كان يديره ومل اأزره ولو مرة.
- وبالن�صبة للجامع الكبري كيف كانت عالقتكم باملراكز املوجودة فيه؟
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* اجلامع الكبري مل يكن له عالقة بال�صباب املوؤمن على الإطالق, فقط هم عندما راأونا حتركنا ون�صطنا اأرادوا 
اأن يناظرونا.

- من هم؟
يعتربونننا  وببينهم خالف لأنهم كانو  بيننا  الكبري والآخرون يف �صنعاء, لأنه كان  اجلامع  ال�صباب يف   *
دائرة  يف  نكن  مل  ولكن  علينا  ي�صيطروا  اأن  ميكن  ول  �صعدة  من  هوؤلء  يقولون:  كانوا  واأي�صًا  اأكرث  منفتحني 

واحدة.
- حتى متى ظللتم ال�صتة املوؤ�ص�صني فقط؟

* يف عام 90م الأخ ح�صني بدر الدين احلوثي جاء من ال�صودان وبداأ يفر�ض نف�صه مع اخوة من املوؤيدين لنا 
على املنتدى باعتبار اأنه لزم اأن يتو�صع واإن الأعمال اأ�صبحت كبرية فاأ�صافوا اإىل ال�صتة �صتة اآخرين.

- من هم هوؤلء؟
اأحمد احلاكم  اإىل حم�صن �صالح احلمزي, حممد  اإ�صافة  ياأخذ عماًل حمددًا  اأنه مل  * ح�صني احلوثي مع 
وعبد اهلل ح�صني املوؤيد, عبدالرحيم احلمران, اإ�صافة اإىل م�صرفني وهما الوالد بدر الدين والوالد اأحمد �صالح 
الهادي. هذه املجموعة كانت مفرو�صة علينا لأننا كنا اأمام خيارين اإما اأن نواجه وندخل يف �صراع مع العلماء 
خ�صو�صًا اأنه كانت �صنت علينا حملة من قبل واأ�صدرت �صدنا فتاوى معروفة من اأننا �صرنا نحرف يف املذهب 

الزيدي وهو اأمر معروف, فاأ�صطرينا اأن نقبل.
- ما هي ال�صغوطات؟

* هم لديهم نفوذ بوا�صطة بع�ض الآباء العلماء الوالد بدر الدين والوالد حممد الهادي خ�صو�صًا اأننا كنا يف 
تلك الفرتة خارجني من مواجهة مع الوالد جمد الدين املوؤيدي وهذه املواجهة ظلت �صنتني اأو ثالث �صنوات 
واأ�صدر �صدنا اأ�صرطة وفتاوى و�صبه اإهدار دماء وعندنا وثائق و�صور واأ�صرطة بهذا اخل�صو�ض, فقلنا بدًل من اأن 
ندخل يف �صراع ولأن الأمر لي�ض اأكرث من تغيري يف �صكل الإدارة لي�ض هناك مانع وا�صتمر هذا التغيري حوايل 
اأن هناك �صعيًا للتغيري يف الأهداف املعلنة واملناهج  اأمينًا عامًا وعندما راأينا  ن�صف عام ويف هذه الفرتة انتخبت 
و�صعيًا للتغري يف نوع معني من الطرح والت�صييق على م�صاألة النفتاح على الآخرين مبا يعني ذلك اأنه عودة اإىل 
الوراء متردنا على هذا وظهراخلالف يف نهاية 99م. واأخذنا جمموعة من املراكز والولد بدر الدين واأولده ومن 

اأيدهم اأخذوا جمموعة من املراكز.
- ما هي املراكز التي اأخذوها؟

* هم غلبوا على بع�ض مراكز خولن وفيها 9 مراكز غلبوا على 7 منها وواحد يف همدان, بقية املراكز ظلت 
اأي�صًا غلبوا على  تتعامل معنا.. 2 يف خولن, واإحدى ع�صر يف رازح, و�صتة يف منطقة �صحار ب�صكل عام هم 
مراكز يف حجة يف مدان ومناطق اأخرى, وبهذا �صرنا منف�صلني ماليًا واإداريًا وكان هناك نوع من التناف�ض والتنافر 
واملواجهة والفتاوى امل�صادة حتى اأن ح�صني بدر الدين كان يقول اإنه ل ياأمن على اأولده اأن يدر�صوا عندنا ولكن 
ا�صتمرينا وكان اأكرثية ال�صباب معنا ول زالوا حتى الآن, اإل اأنه عندما جاءت الأحداث, يوؤ�صفني اأن اأقول اأن 
ال�صباب املوؤمن ظلموا مرتني.. املرة الأوىل يف مواجهة هذه الأفكار ويف حماولة ت�صحيحها. واملرة الثانية يف اأنهم 

حملوا م�صوؤولية الأفكار التي حاربوها طوال �صنوات كثرية.
- كيف كانت عالقة الرئي�ض بكم يف هذه الفرتة من حيث الدعم؟

م�صاكل  هناك  اأن  وا�صتهرت  �صعدة  يف  الدين  جمد  الوالد  وبني  بيننا  امل�صكلة  ظهرت  حينما  الرئي�ض   *
هوؤلء  اأن  هو  جممله  رمبا  عنا  كالمًا  و�صمع  واأ�صحابه  الدين  جمد  الرئي�ض  فقابل  الطرفني  ا�صتدعى  وحتزبات 
ال�صباب طائ�صون وا�صتدعانا الرئي�ض بطبيعة احلال و�صرحنا له منهجنا وكتبنا وقلنا له اإننا نريد اأن نخرج �صعدة 
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من حالة العزلة القاتلة التي هي فيها ونريد اأن ننفتح على الآخرين, نريد اأن يعرف النا�ض اأن يف الدنيا غريهم, 
واأنه يوجد مذاهب اأخرى, واأنه يوجد نا�ض اآخرون, و روؤى خمتلفة, واأنه بالإمكان احرتام الآخرين اإىل اآخر 
ما هنالك. الرئي�ض يف الواقع اأعجبه الطرح وقال هذا خالف بني عقليتني وجيلني وهو طبيعي ورمبا كانت قد 
و�صلته تقارير من املحافظة لأننا كنا ن�صتدعي املحافظ ومدير الأمن والناحية ليح�صروا ويقيموا يف حالة ما اإذا 

كان هناك خطاأ يف م�صريتنا فكانت العالقة عالقة ر�صا.
- هل خرجتم من عند الرئي�ض باتفاق على دعمه لكم؟

* م�صاألة الدعم اأنه كنا اأمام ق�صية وا�صحة ورمبا نحن اجلماعة الن�صطة يف البالد التي لي�ض لها اأي م�صاعدة 
وت�صور اأننا كنا نخرج اإىل الأ�صواق والدكاكني لكي ي�صاعدونا ببع�ض التكلفة الب�صيطة فرمبا اإنهم حينها �صعروا 
اأنه ل بد من م�صاعدة هذا الطاقم لأنه اإذا مل ينظر اإلينا بعني الهتمام كوننا نوؤدي واجبًا فرمبا مند اأيدينا اإىل اخلارج 

ونكون كاجلماعات الأخرى.
ديني  بدور  نقوم  اأننا  مقتنعون  لأننا  فاأقطعوها  اخلارج  اإىل  اأيدينا  مدينا  اأننا  علمتم  اإذا  اإنه  لهم  قلنا  ونحن 
واإن�صاين ووطني, فاإذا مل يتوفر هذا اإل اإذا �صار الإن�صان مدعوما من هذا اأو ذاك اأو اآلة يف يد هذه اجلهة اأو تلك 

فهذا ل خري فيه.
- وبداأ الدعم املايل؟

* نعم.. دعم مايل فقط وحمدود.
- كم هذا الدعم بالتحديد؟

* اأربعمائة األف ريال �صهريًا مقابل العمل الوا�صع جدا جدًا ولكن كنا نتق�صف اإىل درجة اأن الذين كانوا 
يريدون اإن�صاء مراكز كنا نقول لهم اأن يتكفلوا بـ80% من التكلفة.

- هل كان هذا الدعم مق�صودًا منه مواجهة بدر الدين احلوثي؟
* ل.. وفهمت اأن هذا الدعم كان لأنهم راأوا اأننا بداأنا ننظر نظرة جديدة ونفتح اآفاق املنطقة وجندد فكرها 

وهذا ال�صيء مطلوب يف الواقع.
- ح�صني احلوثي كيف تبنى بعد ذلك م�صاألة ال�صباب املوؤمن؟

* ح�صني مل يكن هكذا من قبل لكن من عام 90, 91م بداأ يحمل بع�ض الأفكار الغريبة التي نحن اأي�صًا 
ا�صتغربناها.

- مثل ماذا؟
* مثل الإنغالق واجلمود والنطواء والبعد عن النفتاح على الآخرين.

- وجعل م�صاألة البطنني حمورًا؟
القري�صية  هي  مثلما  الكتب  يف  �صيء  وهي  التاريخ  من  جزء  ولكنها  موجودة  هذه  احلال  بطبيعة  نعم   *
املو�صوع عدة كتب ومن  وقد كتبت يف هذا  الواقع  ولي�ض على  الكتب  لكن هي يف  الآخرين,  موجودة عند 

اأجلها اأ�صدرت �صدي عدة فتاوى.
ولهذا كان راأي ح�صني اأنه ل داعي لالنفتاح على الآخرين ول �صرورة لقراءة بع�ض الكتب اأو فائدة ولهذا 

فاإن ما عملناه طوال �صنوات وجدناه ينتق�ض ولهذا اختلفنا.
ح�صني بدر الدين بعد النتخابات املا�صية ب�صهر ات�صل بي وكان هو الت�صال الأخري وقال يل ما راأيك اأن 
نعلن يف ال�صحف اأنه مل يعد هناك �صيء مما كان ي�صمى بال�صباب املوؤمن واأجبته باأين �صوف ات�صاور مع الإخوة.

وحني ت�صاورت معهم اخربناه باأن هذا امل�صروع نحن من اأ�ص�صناه واأهدافه معلنة و�صفحته بي�صاء ولن نعلن 
هدمه ومن كان عنده اأفكار خمالفة ملا هو موجود فليعلن له الإ�صم الذي ي�صاء ويذهب يف الطريق الذي يحب 
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وبقينا على هذا الإ�صم على اأ�صا�ض اأنه الذي متثله الأهداف املعلنة والنا�ض يف �صعدة كبريهم و�صغريهم يعرفون 
اأن ال�صباب املوؤمن �صيء وح�صني احلوثي �صيء.

- اإذن ماذا كان ح�صني بعد هذه املرحلة؟
* مل يكن له اإ�صم معني ولكن كان اهتمامه ين�صب حول ما ياأتي يف املالزم ولهذا تالحظ اأن املالزم كانت 

رد فعل على ما كنا نطرح.
مثل ق�صية التعاي�ض مع الآخرين والنفتاح عليهم يف بع�ض امل�صائل املحنطة التاريخية التي مل يعد لها تاأثري يف 
واقع النا�ض مثل م�صاألة البطنني التي مل يعد لها اأي معنى وحينما كان يذكر يف مالزمه اأن »هنالك من يقول...« 

كان يق�صدنا.
- وماذا عن ق�صية ال�صعار امل�صبب للحرب؟

* ح�صني هو �صاحب الفكرة, لأنه كان يحب اأن يجمع النا�ض حتت �صعار معني من اأجل اأن يقول للنا�ض 
م�صادر  عن  بعيد  لأنه  �صيء  واأي  خزعبالت  لأي  قابل  واملجتمع  وجهل  م�صاكل  عندهم  النا�ض  لأن  �صيئًا 

التثقيف.
فطرحوا ق�صية ال�صعار وقلنا رمبا اأنها منا�صبة لتلك الحداث التي حدثت يومها واإذا بها تتحول من م�صاألة 

عادية اإىل م�صاألة دينية كال�صالة واأ�صدرت فتاوى بها والتاأكيد عليها حتى و�صلت اإىل املواجهات.
- هل ان�صم اإليهم من جماعة ال�صباب املوؤمن املح�صوبون عليكم؟

* نعم هذا �صيء طبيعي لعتبار اأننا كنا م�صرتكني ولنا عالقة واملنطقة مل ن�صتطع اأن نح�صنها خالل تلك 
ال�صنتني مع اأننا قد ح�صنا 70% منهم وامل�صكلة يف مران ويف ن�صور.

- وماذا عن اأولئك يف اجلامع الكبري؟
* �صجنوا لأنهم كانوا ياأتون لريددوا ال�صعار وكانوا ياأتون من �صعدة والذين �صجنوا من �صنعاء اأعتقد اأنهم 
العدد  يف  اأكرثية  اأنهم  رغم  نادرين  كانوا  منبه  �صحار-   - رازح  مثل  �صيطرتنا  حتت  كانت  التي  واملناطق  قلة. 

والقدرة على التنقل اأكرث من خولن ومران.
- لكن مل ن�صمع اأنكم اأدنتم ال�صعار؟

اأن  اأكرث من جمعة يف هذا املو�صوع مع  الدولة ب�صنتني وخطبت يف  اأن تواجهه  اأدناه وواجهناه قبل  * بل 
هذه  على  متعود  غري  املجتمع  اأن  نقول  نحن  لكن  لالأمة  يكيدون  اأعداء  هناك  باأن  نوؤمن  نحن  ذاته  يف  ال�صعار 
اإذا اأردت اأن متوت اأمريكا وا�صرائيل فاأوجد نف�صك  الأ�صياء وهذا ال�صعار لن ي�صنع �صيئًا وكنا نقول لل�صباب: 
من خالل تعلمك وثقافتك وحينها ت�صري �صيئًا لأن اأولئك هزمونا بالعلم والتقدم واحل�صارة ونحن لن ن�صتطيع 
تعرف  كانت  والدولة  وواجهناهم  فائدة  له  فلي�ض  امل�صاجد  يف  ال�صراخ  ترديد  اأما  ذلك,  مبثل  اإل  نواجههم  اأن 
ذلك.. ولكنا مل ن�صطر لأن نعلن موقفًا يف ال�صحف لأن الآخرين كانوا ي�صمعونهم حتى الدولة وكان موقفهم 

طبيعي.
- اإذا من اأين جاء ح�صني بكل هذا احل�صد وكيف ا�صتطاع اأن يوؤثر عليهم ما دمت تقول اأنكم متواجدون؟

* يف الواقع هم لي�صوا اأكرثية.. هم اأقلية ولكنهم م�صممون وت�صميهم كان له عوامل كثرية.
بق�صيته  يوؤمن  الذي  ال�صاحة لأن  اأو احل�صور يف  املواجهة  األف �صواء يف  اأن يكون مقابل  وامل�صتميت ميكن 

اأف�صل من ذوي الق�صايا العار�صة.
وم�صكلتنا اأثناء احلرب اأن ال�صباب املوؤمن و�صعوا يف �صلة واحدة, فكان اأول ما فعل اأنه مت اعتقايل وحينما 
عرفوا باعتقايل مع كوين اأكرث النا�ض مواجهة لهذا قالوا اإن هناك م�صكلة وتخوفوا ولزم كل واحد منهم مكانه 
وهدوءه ومل ي�صعوا للحركة امل�صادة وامل�صكلة اأنهم مازالوا حتى الآن مو�صوعني يف �صلة واحدة دون اأن ينظر 
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اإىل اأفكار هوؤلء وثقافتهم.
- ملاذا اعتقلت اأنت؟

* كان هناك ا�صتباه بح�صب ظني عندما عدت من لبنان رغم اأن �صفري كان مو�صحًا وحمددًا و�صمن وفد 
من منظمات حقوق الإن�صان ويظهر اأنهم اعتقدوا اأين ذهبت اإىل لبنان لكي ان�صق للحركة مع جهات خارجية 
مثل حزب اهلل رغم علمهم منذ البداية اأن هذا غري �صحيح ولكن كان هناك رمبا بع�ض التقارير تقول اأن هذا موؤ�ص�ض 

وعن�صر فاعل فاأرادوا ان يتحفظوا ولكن زاد التحفظ.
- هل كنت جتتمع واأنت يف ال�صجن مع املحبو�صني على ذمة ق�صية ال�صباب املوؤمن؟

* ل.. مل األتق معهم.
- ما هي التهم التي وجهت اإليك يف الأمن ال�صيا�صي؟

اأنه مل يكن له عالقة مبا يجري و�صاألوا عن  اإىل لبنان واقتنعوا  ال�صفر  اأ�صئلة عن �صبب  اإيل  * كانت توجه 
احلوثي وكيف تطورت حركة احلوثي و�صرحت لهم كما �صرحت لك الآن ب�صكل من التف�صيل.

- هل مازال منتدى ال�صباب املوؤمن قائمًا حتى الآن؟
* ال�صباب املوؤمن مل يعد قائمًا الآن كموؤ�ص�صة واإدارة وما اأ�صبه ذلك لكن كون هناك �صباب موؤمن متاأثرين 
لهذه  والنتماء  اجلامعات  اإىل  ذهبوا  فقد  متقوقعني  يعودوا  مل  وهوؤلء  موجودين  زالوا  ما  هلل  احلمد  بالفكرة 
اأو موؤ�ص�صة �صاء,  اأن ن�صلح الفرد ثم نرتكه ينتمي لأي حزب  اأنها �صنم, لقد كانت فكرتنا  املوؤ�ص�صة ل يعني 

املهم اأن يكون �صاحلًا يف ذاته فكريًا.
- اأحد موؤ�ص�صي ال�صباب املوؤمن مت اعتقاله موؤخرًا وهو عبدالرحيم احلمران؟

* احلمران اعتقل موؤخرًا وحممد بدر الدين اأي�صًا يف املعتقل.
- ملاذا اعتقال مع انهما كانا �صمن ال�صتة املوؤ�ص�صني معك؟

الكرمي جذبان, علي  اإىل حممد عزان وعبد  اإ�صافة  الآخر  ميثلون اخلط  * ل.. كان هوؤلء من �صمن من 
حممد الرازحي, �صالح اأحمد احلربة وكانوا معروفني اأنهم اأخذوا جمموعة من ال�صباب وهوؤلء كانوا ميثلون 

اخلط الآخر و�صدرت �صدهم مواقف با�صمائهم ولدينا الوثائق.
- هل كان هوؤلء مع الطرف الآخر 100%؟

* ل.. لي�ض دائمًا فلم يكونوا 100% مع ح�صني كانوا ينتقدونه يف بع�ض الأ�صياء مبن فيهم اأخوه يحيى.
- لكن احلمران اعتقل بعد مقتل ح�صني؟

* اإذا كنت قد اعتقلت واأنا يف اخلط املعاك�ض فالأوىل مبن هو يف نف�ض اخلط واإن مل يكن بنف�ض املقدار.
- ل اأدري اإن كان طلب منك اأو اإنك تطوعت للذهاب اإىل �صعدة لقناع ال�صباب هناك فقد قيل اإنك قوبلت 

بجفاء؟
* يف احلقيقة اإن املت�صرر مما يحدث هو نحن -�صباب موؤمن- �صعدة - زيدية �صمها ما �صئت هوؤلء هم اأكرث 
النا�ض ت�صررًا مما حدث, فال بد اأن نعمل �صيئًا �صواء ُكلفنا اأو طلب منا اأو مل يطلب فال بد من اأن نعمل �صيئًا 
لننزع فتيل هذه الفتنة لأن احلالة القت�صادية والفكرية والثقافية كلها متدهورة فال ي�صح اأن ننتظر حتى نكلف 

اأو يطلب منا.
التقي  ورمبا  �صعدة  اإىل  اذهب  �صوف  باأين  اإذن  هناك  كان  ولكن  ر�صمي  تكليف  دون  �صعدة  اإىل  وذهبت 
املوؤمن ولكن كان هناك  ال�صباب  اأنني واجهت يف �صعدة من  اأبذل كل جهدي وغري �صحيح  اآخرين و�صوف 
بع�ض اأ�صحاب احلوثي رمبا ت�صوروا اأننا �صناأتي لنقطع عنهم تعاطف النا�ض. فكان لهم موقف من خالل ر�صالة 
اأو ات�صال اأما بقية ال�صباب املوؤمن على العك�ض ا�صتقبلت بينهم واأكدت عليهم �صرورة الهدوء بل اأن من ل زال 
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منهم يف املواجهة ا�صتطعنا اأن ن�صل معهم اإىل فكرة الزموا اماكنكم بعيدًا عن املواجهة
- حينما تكلمت قلت: تدهور احلالة القت�صادية لدى الزيدية.. ملاذا مل تتحدث عن اليمن ب�صكل عام؟

القائم  الو�صع  نعالج  نحن  لذلك  ومناطقيًا  طائفيًا  طابعًا  اأخذت  وهي  �صعدة  يف  هي  الواقع  يف  امل�صكلة   *
وم�صكلة احلوثي وقعت يف �صعدة وا�صتغلت فيها الزيدية ول ي�صح اأن اأقول يف تعز اأو عدن لأن امل�صكلة لي�صت 

عندهم.
- لقد اأخذ الأمر بعدًا اأكرث من كونه زيدية اإىل اعتباره �صاللية؟

* هذا �صحيح.. كل هذه ال�صياء تطرح ولكن يفرت�ض اأن يكون كما �صمعنا ذات مرة من الأخ الرئي�ض اأن 
اأو  طائفيًا  اأو  �صالليًا  طابعًا  تاأخذ  اأن  اليمن  م�صلحة  من  فلي�ض  ال�صيء  بهذا  قام  من  يف  حم�صورة  الأمور  تكون 
مناطقيًا.. جمموعة حملوا اأفكارًا معينة يجب اأن يتخذ املوقف �صدهم كونهم ت�صرفوا هذا الت�صرف ل لأنهم 

من هذه ال�صاللة اأو هذا املذهب لأننا نعرف اأن من الها�صميني من هو �صد هذه الأفكار واأكرث الزيدية �صدها.
- ولكن العتقالت انتقلت اإىل ذمار ومناطق اأخرى؟

* مل تنتقل مبا تعنيه الكلمة ولكن كان هناك بع�ض املتاأثرين وهناك من يريد اأن يو�صع دائرة املواجهة واأن 
ي�صطاد يف املاء العكر.

- هل ت�صتطيع الآن القول اأن الأمور ت�صري نحو احللحلة؟
اأرجو ذلك.. ولكن احللحلة بحاجة اإىل خطوات جريئة من الطرفني وخ�صو�صًا من الطرف الأقوى كونه 

القادر الذي له الكلمة الف�صل حتى ياأمنوا ويتخلوا عن الأ�صياء التي من اأجلها قامت احلرب.
- ولكن الرئي�ض اأمنهم واأعلن العفو؟

* �صحيح لقد �صمعنا ولكنهم يقولون: نريد لهذه الأ�صياء اأن حتقق على الواقع واعتقد انهم رمبا يتفهمون 
ولي�ض لهم طريق اإل هذه ومل يعد لهم اأي مطالب اإل اأن ياأمنوا على انف�صهم واأن يخرج امل�صاجني.

- هل �صتعاود جمددًا لإحياء منتدى ال�صباب املوؤمن؟
* اأنا الآن �صارت لدي قناعة باأنه ي�صتح�صن العمل من خالل موؤ�ص�صات الدولة بحيث تفعل باعتبارها ملك 
اجلميع ول تكون بيد حزب اأو جماعة اأو طائفة وتكون موؤ�ص�صات لليمنيني كلهم بحيث يعود كل اليمنيني اإىل 

الفكر ال�صحيح وال�صتقامة ويفعل دور الأر�صاد والثقافة لأن اإلغاء املذاهب اأمر �صعب جدًا.
- متى كانت اآخر مرة التقيت فيها بال�صباب املوؤمن؟

* دائمًا األتقي بهم وياأتون اإيل با�صتمرار وحتى اأولئك الذين يف خط املواجهة اتوا�صل معهم با�صتمرار.
- هل ما زال هناك كثريون يف خطوط املواجهة؟

* يف الواقع لي�صوا كثريين ولكن القليل منهم �صيكون كثرياً لأنهم م�صتميتون وندعو اأن ل تتكرر املاأ�صاة 
لأنه لن يكون هناك منت�صر واأدعو الأخوة يف املواجهة اإىل اأن يتعقلوا وي�صتجيبوا لأي دعوة مت�صاحمة ويلتزموا 

بالد�صتور والقوانني باعتبارها مواثيق اتفق عليها اليمنيون والوفاء بها اأمر لزم.
- بعد كل ما حدث كيف تقيم كل ما ح�صل؟

باإمكان  اأنه كان  اأعتقد  اأكرث وكنت  ال�صبب  القدرة على احلكم مبن كان  ال�صجن حجب عني  * غيابي يف 
ح�صني احلوثي ومن معه انهم �صيقولون نحن لن نقاتل الدولة, واإن اعتقلوا واأن يعتقل الإن�صان خري له من اأن 

يكون �صببًا يف حدوث قتلى و�صحايا.
فكنت اأمتنى اأن ي�صتجيب وكنت اأمتنى اأن تتخذ الدولة اأ�صاليب اأخرى وكانت هناك اأ�صاليب ممكنة حتى 

ع�صكرية يف كيفية ال�صيطرة عليهم.
وامل�صكلة اأن من هو معهم حينما راأوا ع�صرات الدبابات ت�صرب وما زالوا �صامدين اعتقدوا اأنها معجزات 
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اإلهية وتاأييد اإلهي ورمبا اإن الدولة مل تكن حتاول ا�صتهدافهم واإمنا اخافتهم فظنه البع�ض عجزًا و الواقع اأن احلرب 
كريهة ول خري فيها.

- كيف تف�صر قيام الوالد بدر الدين بنف�ض ما قام به ولده؟
* ل اأ�صتطيع القول اأنه قام بنف�ض الدور لأن دور ح�صني كان اآخر ودور الأب كما يقولون اأنه مل يعد يدعو 

اإىل �صيء واإمنا يريد اأن ياأمن على نف�صه وعلى اتباعه ويخرج ال�صجناء.
- ولكن يف لقائه مع "الو�صط" اأكد اأن ح�صني كان على حق؟

* ل بد اإنه كان يقول مثل هذا ويف لقائه مع »الو�صط« اأعتقد اأنه عك�ض الواقع, فلم يكن كاذبًا ول ملتويًا, هو 
اأجاب ب�صراحة عك�صت افكاره و�صخ�صيته وقد ت�صاأل �صخ�صًا فيجيب بدبلوما�صية.

نحن  لكن  يتخلى  ولن  حلظة  اأي  يف  عنها  يتخل  ومل  قائمة  وهذه الأفكار التي طرحها يف "الو�صط" هي 
نريد اأن نقول اأن هناك فكرة جمرد فكرة لها تاأثري يف الواقع كما حدث مع ح�صني وهي ما ل يجب اأن تكون.. 
اأن الكتب التي ما  اأو حتى يف الظهر فله اأن يعتقد ما ي�صاء لأننا جند  اأما م�صاألة العتقاد باأن الإمامة يف البطنني 
زالت تدر�ض يف جامعة �صنعاء ما زالت تقول وتن�ض على اأن اخلليفة ال�صرعي ل بد اأن يكون قر�صيًا وهو ما اأجمع 

عليه امل�صلمون.
- هل تعتقد اأنت اأن هناك ا�صتقواء على الزيدية بال�صلفيني؟

اأجل  من  �صك  ل  القائم  الو�صع  وا�صتغلوا  املناطق  هذه  يف  منت�صرين  �صاروا  ال�صلفيون  حماولة,  هنالك   *
ومل  )موؤمتر(  كلها  وكانت  اجلانب  هذا  يف  جدًا  ح�صينة  كانت  لأنها  �صعدة  يف  الزيدية  مع  ح�صابات  ت�صفية 

تخرتق.. حتى الإ�صالحيون.. كانوا منفتحني جدا وحظوا ببع�ض القبول.
بالآخر  توؤمن  اأي جماعة ل  اأي مترت�ض وراء فكرة معينة طائفية, عرقية, مناطقية هذه �صتكون م�صكلة, 
ن�صارى جنران  عامل  وقد  هو  الآخر كما  مع  نتعامل  اأن  الإ�صالم  ولهذا علمنا  م�صكلة  �صتكون  هو  وتقبله كما 
كما هم وعامل يهود املدينة كما هم, مل يطالبهم اأن ي�صريوا مثله ثم يتعامل معهم والقوا�صم امل�صرتكة بني كل 
املذاهب كثرية وكبرية ولكن النا�ض تركوا القوا�صم امل�صرتكة وراحوا يبحثون عن اجلزء الأ�صغر ما هم خمتلفون 

فيه.
- كنت اأحد موؤ�ص�صي حزب احلق وخرجت منه ملاذا انتميت اإىل هذا احلزب بالذات وملاذا خرجت؟

اإ�صهام كاأي جمموعة وتعبنا يف  * عندما اتيحت الفر�صة للنا�ض اأن يوؤ�ص�صوا اأحزابًا كنا نريد اأن يكون لنا 
تاأ�صي�صه وعملنا عماًل �صاقًا حتى اأن الذين دخلوا جمل�ض النواب نحن الذين و�صعناهم يف هذا امل�صتوى وبف�صل 
الوجود الذي كان للحزب يف �صعدة ولكن عندما مل يعد احلزب موؤ�ص�صة حيث مل تغري قيادات ومل توجد 
روؤى جديدة يعني حزب قابل للتطور عندما �صار الأمر هكذا اأ�صبح عبئًا حتى حلركة ال�صباب املوؤمن من خالل 
مطالبته باأن تكون هذه احلركة جزءًا منه ورف�صنا لأننا اأردنا اأن تكون هذه احلركة بعيدة عن النتماءات احلزبية 

لأنه كان من اأدبياتها عدم الإنتماء اإىل اأي حزب.
- اأمل تخرت هذا احلزب لأنك زيدي؟

* طبيعي لأننا يف �صعدة ولأن املرء ينطلق من بيئته وعندما وجدنا اأن معظم النا�ض الذين هم زيدية اأو هم 
معتدلون يف هذا احلزب ف�صلناه ولكن نحن ل نرى اأن تقوم اأحزاب على اأ�ص�ض دينية اأو مذهبية لأنه معنى ذلك 

اأن ن�صيف اإىل املذاهب مذاهب واإىل امل�صاكل م�صاكل.
- هل كانت من م�صاكلك مع جمد الدين اأو ح�صني واأبيه راجعة اإىل كونك غري ها�صمي؟

للماألوف خ�صو�صًاً يف هذا اجلانب  اأفكارًا خمالفة  اأتبنى  اأنني كنت  الق�صية الأ�صا�صية كانت يف  اإن  * رمبا 
يف ق�صية الإمامة وال�صحابة والتعامل مع الآخرين ورمبا ف�صرها بع�صهم ب�صبب اأنني ل�صت ها�صميًا. وكانت هذه 
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قناعتي لأين بحثت جهدي حتى اأنني تعر�صت لفتاوى وملحاولة اغتيال يف يوم وا�صح جدًا واأنا على املنرب واأمام 
الآلف وعندي حكم هجر.

- الآن ماذا �صيفعل حممد عزان؟
* لقد ق�صيت 18 عامًا طفولة ومراهقة وع�صر �صنوات ق�صيتها يف عمل حزبي ومذهبي خرجت منه بتهم 
وفتاوى واإدانات وع�صر �صنوات من اأجل ت�صجيع النا�ض مع الدولة ومع النظام والدميقراطية والد�صتورر واأخريًا 
حب�صت فال هذا تاأتى ول ذاك ح�صل اأف�صل اأن اأعي�ض ما بقي من عمري لأولدي واأهلي واأن اأكتب ما ينفع اهلل 

به بعيدًا عن اأي خلفيات �صيا�صية اأو حزبية واأمتنى اأن اأعمل �صيئًا يوؤدي اإىل التقارب بني املذاهب.
- من اأين م�صدر دخل حممد عزان؟

* اأن مدر�ض ويف مدر�صة خا�صة واأي�صًا ا�صتغل يف حتقيق كتب واأ�صحح واحلمد هلل اأهلي لديهم مزارع.
- وعالقتك مبركز الرتاث والبحوث التابع لبيت الوزير؟

اأعمل  كما  فيه  املحققني  بع�ض  على  واأ�صرف  للتحقيق  الكتب  بع�ض  باختبار  عليهم  اأ�صري  م�صت�صار  اأنا   *
يف البحوث وغريها.
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علماء اليمن يردون على بيانات النجف وقم
 

 �سنعاء7مايو2005م ايالف - من حممد اخلامري: 

من  كل  يف  ال�صيعيتني  العلميتني  احلوزتني  اإىل  ن�صبا  بيانني  يف  وردت  التي  الدعاوى  اليمن  علماء  فند 
)النجف( الأ�صرف بالعراق وحوزة )قــم( الإيرانية حول ما �صمي با�صطهاد لل�صيعة يف اليمن )ح�صب البيانني 
املذكورين(, م�صريين اإىل اأن هذا الدعاء ينايف الواقع الذي يعي�صه اأبناء اليمن قاطبة بدللة التعاي�ض الأزيل بني 
اليوم عرب جمعية علماء  اأ�صدروه  اأو نزاع.وقال العلماء يف بيان  اأبناء املذهبني الزيدي وال�صافعي دون خالف 
اليمن وح�صلت "اإيالف" على ن�صخة منه اأن الإمامية الثناع�صرية غري متواجدة يف اليمن, م�صريين اإىل اأن ما 
ح�صل يف �صعدة من قبل بدر الدين احلوثي ومن قبله ولده ح�صني لي�ض اإل "حركة مترد عنا�صر حمدودة, ول 
متثل املذهب الزيدي الأمر الذي اأكده بيان اأ�صدره علماء املذهب يف اليمن يف بداية"الفتنة"يف )1425/5/8 هـ( 
ون�صرته �صحيفة الثورة الر�صمية يف عددها )14472( وقد اأو�صحوا فيه اأن احلوثي "ل ميثل اإل نف�صه ومن اتبعه, 
واأن الفتنة التي اأثارها قد ت�صببت يف اإزهاق الأرواح و�صفك الدماء واإتالف الأموال وزعزعة الأمن و ال�صتقرار " 
يف اليمن.كما ن�صح علماء اليمن يف بيانهم علماء احلوزتني يف النجف و قم بـ"اأن يهتموا مبا يجري يف العراق من 
اأحداث موؤ�صفة ويعملوا على اإ�صالح ذات البني واإيقاف نزيف الدم واإزهاق الأرواح واإخراج العراق من حمنته 
التي يعي�صها يف ظل الحتالل وال�صراعات املخيفة " وهو الأحرى بها, بدًل من تعاطفهم مع متع�صب اأثار الفتنة 
ومترد وخرج على الد�صتور والنظام والقانون املنبثق من ال�صريعة الإ�صالمية وخالف املاألوف يف ال�صعب اليمني 
املعروف بت�صاحمه منذ فجر الإ�صالم وت�صامنه وتعاي�صه يف اإطار اأحكام القراآن وتعاليم الإ�صالم وائتالفه بوحدته 
التي �صملته اأر�صًا و�صعبًا, م�صريين اإىل اأن املنتظر من احلوزتني كان “ حتري الدقة فيما يجري يف اليمن.واأهاب 
العلماء يف ختام بيانهم بال�صعب اليمني "اأن يقف وقفة رجل واحد خلف قيادتهم وعلمائهم لإف�صال اأي خمطط 
والوطنية,  الدينية  الأمة  ثوابت  عن  خرٍج  فكر  اأو  فتنة  كل  واإزاء  وا�صتقرارها,  واأمنها  الأمة  وحدة  ي�صتهدف 
وفيما يلي تن�صر "اإيالف" الن�ض الكامل لبيان جمعية علماء اليمن:احلمد هلل رب العاملني القائل " واعت�صموا 
بحبل اهلل جميعًا ول تفرقوا واذكروا نعمة اهلل عليكم اإذ كنتم اأعداًء فاألف بني قلوبكم فاأ�صبحتم بنعمته اإخوانا 
اأمنوا اتقوا اهلل وقولوا قول �صديدا, ي�صلح لكم اأعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن  اأيها الذين  " يا  ". والقائل 
يطع اهلل ور�صوله فقد فاز فوزًا عظيما "�صدق اهلل العظيم. وال�صالة وال�صالم على ا�صرف خلق اهلل حممد ر�صول 
اهلل �صلى اهلل عليه وعلى اآله و�صحبه و�صلم القائل امل�صلم من �صلم امل�صلمون من ل�صانه ويده واملهاجر من هجر 
ما نهى اهلل عنه.اأما بعد: فقد تناقلت و�صائل الإعالم بيانا من�صوبا اإىل احلوزة العلمية بالنجف الأ�صرف واآخر 
اليمنية )زيدية(  لل�صيعة يف اجلمهورية  ا�صطهاد  اأ�صمياه عن  ما  العلمية يف مدينة قم ت�صمنا  اإىل احلوزة  من�صوبا 
اثنا ع�صرية( مما جعل جمعية علماء اليمن جتتمع لتدار�ض حمتوياتهما للوقوف على ما  وكما يقولون )امامية 
اأ�صارا اإليه, وقد اتفق العلماء على ما يلي:-اأول: ما زعمه البيانان من ا�صطهاد لل�صيعة الزيدية والإمامية الإثنا 
ع�صرية كما يقولون ينايف الواقع الذي يعي�ض فيه اأبناء اليمن قاطبة وفق ثوابت �صرعية وقانونية ود�صتورية ل فرق 
بني مذهب ومذهب يدل على ذلك تعاي�ض املذهبني الزيدية وال�صافعية خالل مئات من ال�صنني دون خالف اأو 
اأن هناك من  اأماكنها ول وجود لها يف اليمن اأ�صال ول ننكر  اأما الإمامية الإثنا ع�صرية فهي موجودة يف  نزاع, 
الرئي�ض.ثانيا: ما ح�صل من مترد عنا�صر حمدودة يف بع�ض مناطق  الفتنة وجتاوز توجيهات الأخ  اإثارة  يحاول 
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�صعدة ل يعرب عن املذهب الزيدي الذي اأ�صدر علماوؤه يف بداية الفتنة بيانا بتاريخ 8 جمادي الأول 1425 هـ 
ون�صر يف �صحيفة الثورة يف العدد 14472 فندوا فيه مزاعم احلوثي وانه ل ميثل اإل نف�صه ومن اتبعه, وان الفتنة 
اإزهاق الأرواح و�صفك الدماء واإتالف الأموال وزعزعة الأمن وال�صتقرار.ثالثا: ما  اأثارها قد ت�صببت يف  التي 
ادعياه من جتاوزات من�صوبة اإىل رئي�ض اجلمهورية يتنافى مع الواقع ومع ما اأكده الأخ الرئي�ض يف منا�صبات عدة 

بان الدولة ل ت�صتهدف مذهبا اأو جماعة اأو اأ�صرة بعينها وانه ملتزم بحماية 
يجري  مبا  يهتموا  ان  احلوزتني  يف  بالعلماء  الأحرى  كان  باإجماعها.رابعا:  الأمة  وامن  ومقدرات  م�صالح 
اإ�صالح ذات البني واإيقاف نزيف الدم واإزهاق الأرواح واإخراج  اأحداث موؤ�صفة ويعملوا على  يف العراق من 
اأثار  متع�صب  مع  تعاطفهما  من  بدًل  املخيفة,  وال�صراعات  الحتالل  ظل  يف  يعي�صها  التي  حمنته  من  العراق 
الفتنة ومترد وخرج على الد�صتور والنظام والقانون املنبثق من ال�صريعة الإ�صالمية وخالف املاألوف يف ال�صعب 
اليمني املعروف بت�صاحمه منذ فجر الإ�صالم وت�صامنه وتعاي�صه يف اإطار اأحكام القراآن وتعاليم الإ�صالم وائتالفه 
التي �صملته ار�صًا و�صعبًا وقد تعاطف معه والده ثم �صلك م�صلكه.خام�صا: كان ينتظر من احلوزتني  بوحدته 
حتري الدقة فيما يجري يف اليمن واأل ي�صتقيا معلوماتهما من و�صائل الإثارة وتو�صيع دائرة ال�صر والفتنة, اإذ اإن 
معاجلة ما جرى قد مت وفق اآلية �صرعية اإ�صالمية ود�صتورية.�صاد�صًا: تهيب جمعية علماء اليمن بال�صعب اليمني 
ان يقف وقفة رجل واحد اإزاء كل فتنة اأو فكر خارج عن ثوابت الأمة الدينية والوطنية وان يقفوا خلف قيادتهم 
وعلمائهم لإف�صال اأي خمطط ي�صتهدف وحدة الأمة واأمنها وا�صتقرارها.واهلل ويل الهداية والتوفيق وهو ح�صبنا 

ونعم الوكيل, �صائلني لالأمة الإ�صالمية جمع كلمتها.
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حوار مع عبدامللك احلوثي حول ال�سعار وال�سالح والعنف 

نيوز مين: 2005/5/9

 يف اإطار حتقيق �صامل عن العنف والعنف امل�صاد الذي تتاىل وقائعه من �صعدة و�صنعاء وان�صمت له موؤخرا 
حمافظة حجة, اأجرى نيوز حوارا بالتلفون مع عبدامللك بدر الدين احلوثي.. ندعكم مع تفا�صيله:

نيوز: اإىل متى �صت�صمر موجة العنف؟
باملوؤمن  ال�صاب  ال�صعار" فتنظيم  "حركة  احلوثي: اأود بداية اأن اأفرق ما بني "تنظيم ال�صباب املوؤمن" وبني 
هو تنظيم ثقايف يتمثل يف مراكز �صيفية تعني ب�صوؤون التثقيف والثقافة لل�صباب اليمني من منطلق مبادئ ديننا 
احلنيف, اأما حركة ال�صعار فاإنها اأ�صمل واأعم من ال�صباب املوؤمن لأن معظم الذين ينتمون اإىل ال�صباب املوؤمن ل 
عالقة لهم بحركة ال�صعار, وهذه الأخرية لي�صت حركة حزبية اأو فهي عبارة عن جماميع من اأبناء اليمن امل�صلم 
تقوم بتدري�ض القراآن الكرمي والهتاف ب�صعار "اهلل اكرب املوت لأمريكا املوت لإ�صرائيل اللعنة على اليهود الن�صر 

لالإ�صالم".
والدولة قامت ب�صن عدوان علينا يف عدة مناطق والتي مل يكن �صدها اأي اعتداء من قبلنا فكان موقفنا هو 
اأنواع الأ�صلحة حتى املحرمة دوليًا كغاز الكلور اخلانق  القوات احلكومية هجومًا ب�صتى  اأن �صنت  الدفاع بعد 

وال�صام.
نيوز: واإىل متى �صي�صتمر متردكم �صد الدولة؟

احلوثي: نريد اأن تتوقف موجة العنف هذه من قبل الدولة اأوًل وذلك من خالل رفع الظلم عنا ورفع احلملة 
الع�صكرية.

نيوز: لكن كيف تعتربون اأنف�صكم طرف والدولة طرف اآخر, هذا غري �صحيح فاأنتم مواطنني وطاعة الدولة 
واجبة عليكم لأنها دولة �صرعية واأنتم رعايا لديها؟

اأنهى احلرب الأوىل التي دارت يف جبال مران وبع�ض مناطق �صعدة �صيف العام  احلوثي: التفاق الذي 
اأنه  تقل  الدولة مل  اأن  الأحداث من �صمنها مبعنى  ت�صبب يف  الذي  ال�صعار  بنود مل يكن  اأربعة  ت�صمن  املا�صي 
مقدمتهم  ويف  همدان  م�صائخ  قبل  من  وموقعة  معروفة  والتفاقية  ال�صعار  ترديد  عن  المتناع  �صروطها  �صمن 

ال�صيخ �صاجع.
ولكن فوجئنا باأن الدولة بعد م�صي �صهرين فقط على هذا التفاق الذي وافق عليه الطرفان تثري مو�صوع 

ال�صعار من جديد وجتعله نقطة لإعادة تاأجيج الأمور من جديد.
نيوز: ملاذا ت�صر على اأن جتعل من نف�صك اأو من حركة ال�صعار كما ت�صميها طرفا والدولة الطرف الآخر ملاذا 

ت�صر على اأن تكونوا ندًا لها؟
احلوثي: نعم نحن مواطنون واملواطن له حق ول يوجد ما يلغي هذا احلق اأو ينتق�ض منه يف اأي ت�صريع وهناك 

حقوق م�صرتكة بني الدولة وبني املواطن.
واأنا اأت�صاءل: اإىل اأي ت�صريع ت�صتند الدولة يف هجومها على اأنا�ض يرددون �صعارًا ل يتعار�ض مع احلرية ول 
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مع الد�صتور والقانون.
مواثيق  اليمنية  الدولة  وبني  بينها  دولة  ي�صتهدف  القانون,  خارج  جماهريي  تنظيم  اأ�صبح  ال�صعار  نيوز: 

واتفاقيات وم�صالح؟
احلوثي: وهل ذلك يربر للدولة ما قامت وتقوم به من قتل و�صحل وتدمري للمنازل واملمتلكات مثل حرق 
باجلرحى وحرقهم  بالتمثيل  قامت  ال�صبيل عندما  مدينة �صعدة وذات  بع�ض اجلرحى كما حدث يف  و�صحل 

و�صحبهم بال�صيارات؟
يف  احلق  يعطيكم  الذي  ما  مربر؟  غري  قتالها  يف  وال�صروع  �صرعية  �صلطة  وجه  يف  ال�صالح  رفع  لكن  نيوز: 

الهجوم على جنود الدولة وم�صاحلها ومقراتها وقتل الأبرياء من رجال اجلي�ض والأمن؟
انت�صر بعد ظلم  "وملن  الدولة ذاتها يقول اهلل  اأي معتد ولو كانت  اإلهية قراآنية �صد  احلوثي: لدينا �صرعية 

فاأولئك ما عليهم من �صبيل..". 
نيوز: ملاذا الدولة ا�صتهدفتكم دون غريكم؟ ملاذا مل جندها هاجمت اأي اأنا�ض اآخرين من مواطنيها غريكم يف 
طول البالد وعر�صها؟ مبعنى اآخر ي�صتحيل اأن تقوم الدولة يف مثل هذه املواقف اإل يف ظل وجود مترد وخروج 

على القانون؟
احلوثي: يا اأخي الدولة فاجاأتنا بهجومها على قرانا وبيوتنا لياًل دون اأي اإجراءات قانونية اأو حماكمات.

نيوز: هل ترى باأن �صعاركم هذا الذي تقول باأنه كان �صبب تاأجيج الفتنة يعد حاًل؟ هل �صيحل م�صكلة اأو 
ين�صر مظلومًا؟

احلوثي: هذا ال�صعار هو اأقل ما ميكن فعله يف مواجهة الهجمة الأمريكية ال�صليبية على العامل الإ�صالمي 
ممثلة يف الأمريكان واإ�صرائيل وما تفعالنه والهيمنة التي تفر�صها على اليمن وغريها من الدول من احتالل وذبح 

وانتهاك لكرامة الإن�صان.
نيوز: وهل ال�صعار حل اأم م�صكلة؟

الدول ل  تلك  فال�صكوت عما يجري من  راأينا  فيه عن  نعرب  �صلمي  لنا موقف  يكون  اأن  اخرتنا  احلوثي: 
يجوز, وهذا ال�صعار له تاأثري يحرق الأمريكان وهو ل يعد اإرهابًا ما يدل على اأنه مزعج يحرج موقف ال�صلطة.

نيوز: هل اأنتم م�صتعدون لو�صع ال�صالح واإعالن الطاعة للدولة كحق من حقوقنا عليكم؟
احلوثي: نحن على ا�صتعداد للحوار والتفاهم على اأ�صا�ض من املنطق الذي ل يغمط احلقوق ول يتجاهلها 

نحن نقول: ل للطاعة العمياء.
نيوز: اأنتم مواطنون..

احلوثي مقاطعا: نعم ولنا حق احلياة الكرمية.
نيوز: وقل قتل اجلنود اأمر مربر من وجهة نظرك؟

احلوثي: نعم مربر, فهم يالحقوننا يف كل مكان ويريدون قتلنا يف كل مكان ول منلك �صوى الدفاع عن 
اأنف�صنا.

نيوز: لكنكم ترف�صون مرجعية الد�صتور والقوانني التي نظمت العمل العام, والعالقات ين الدول؟ 
احلوثي: اخلطاأ لي�ض خطاأنا.

ب�صعة, و�صلت حد  اإن�صانية وبطرق  بطرق غري  القوة  وا�صتخدام  ال�صالح,  باإ�صهار  بادر  يتحمله من  اخلطاأ 
ال�صحل وده�ض النا�ض بالدبابات واأرجو اأن تن�صروا كالمنا هذا كما هو.

يف  تزهقونها  التي  املحرمة  والأرواح  الدماء  ل�صتباحة  مربرًا  ترددونه  الذي  ال�صعار  باأن  ترى  هل  نيوز: 
�صفوف اجلي�ض والأمن؟
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احلوثي: مل يكن ال�صعار هو املربر ل�صتباحة الدماء ونحن مل نقتل اأحدًا ب�صببه.
نحن قتلناهم عندما قتلونا والدماء هي التي ا�صتباحت الدماء ولي�ض ال�صعار.

نحن مل نقم بقتل اأحد طيلة عامني ون�صف من ال�صجون يف اجلامع الكبري والتنكيل من قبل جهاز الأمن 
ال�صيا�صي فلما ح�صدوا جنودهم ودمروا قرانا واأموالنا وا�صتباحوا دماءنا ردينا عليهم باملثل دفاعًا عن اأنف�صنا.

فكيف  فيها؟  احلديث  حترمون  واأنتم  امل�صاجد  داخل  امل�صاكل  اإثارة  يحرمون  العلماء  من  الكثري  نوز: 
با�صتخدامها للعمل ال�صيا�صي؟

احلوثي: طاعة اهلل فوق كل طاعة ول يوجد قانون يلزم بطاعة عمياء, ومن يرى يف ال�صعار خمالفة لل�صرع 
القراآنية  بالأدلة  نتحدث  احلرب  قبل  وكنا  ملناق�صتهم  وم�صتعدون  اهلل  �صرع  اإىل  لالحتكام  م�صتعدون  فنحن 

والأحاديث النبوية التي جتيز لنا ذلك واأكرب �صابط للخالف بني النا�ض هو ال�صرع.
نيوز: هل لديكم ا�صتعدد للرجوع اإىل ال�صرع والقانون وو�صع ال�صالح واإنهاء التمرد؟

احلوثي: نقول اأن الدولة مل تفتح اأي باب حقيقي للحوار, بل عاملتنا بقوة �صديدة ونحن على ا�صتعداد 
تام لو�صع ال�صالح واإيقاف كافة العمليات ب�صرط اأن ت�صع الدولة ال�صالح وترفع احلملة الع�صكرية واملالحقات 

وتكف الأذى وتعاملنا باملنطق واحلجة واحلوار اأما غري ذلك في�صتحيل اأن ن�صع اأ�صلحتنا ون�صلم اأنف�صنا.
ال�صتعداد  اأعلن  اأنا  موقفنا,  اجلميع  �صاءت و�صريى  اإذا  ذلك  قادرة على  لأنها  عنا  الكف  الدولة يف  لتبداأ 

الكامل للتخلي عن ال�صالح واأن نكون مواطنني �صاحلني دون اأي مقاومة.
نيوز: وال�صعار؟

اأن يعرب عن مواقفه  الإن�صان من  اأن هناك ما مينع  اأظن  التعبري والكلمة ول  اإطار حرية  ال�صعار يف  احلوثي: 
بطرق �صليمة مهما كانت مواقف التعبري تلك ل تر�صى الدولة.

الغطر�صة الأمريكية وال�صهيونية وما يفعلونه  ال�صعار موقفنًا تر�صى به �صمائرنا وربنا مقابل  ونحن تعترب 
باأمتنا ومن يرى عدم �صرعيته فليجاأ ونحن نقبل احلوار وم�صتعدون لأن نكون من خرية اأبناء اليمن.
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 دور اإيراين يف جلم النزاع بني احلكومة اليمنية واأتباع احلوثي

 ر. مونت كارلو 10 يونيو 2005م )ال�ساعة 6(:

الديني  الزعيم  ان�صار  وبني  اليمنية  احلكومة  بني  العنيف  النزاع  جلم  يف  احلا�صم  اليراين  الدور  اليوم  برز 
املقتول ح�صني بدرالدين احلوثي الذين تعهدوا بوقف متردهم والإلتزام ب�صروط العفو الرئا�صي:

 التقرير:
الرئا�صي الإيراين ل�صنعاء  اتباع حركة احلوثي متزامنا مع زيارة املبعوث  اليمني عن  الرئا�صي  العفو  جاء 
ح�صن روحاين الذي يعتقد انه لعب دور و�صاطة بني احلكومة اليمنية وحركة التمرد امل�صلحة بزعامة املرجع 

الزيدي بدرالدين احلوثي.
م�صمون الو�صاطة �صمل العفو احلكومي ال�صامل عن اتباع حركة احلوثي ووقف مالحقتهم مقابل القائهم 

لل�صالح ووقف متردهم �صد الدولة وذلك بعد اكرث من �صبعني يوما من جتدد املواجهات بينهما.
 دور الطرف الإيراين برز اإىل ال�صطح يف هذه الق�صية لول مرة بعد ان كانت �صنعاء توجة اتهامات مبا�صرة 

وغري مبا�صرة لطهران بالوقوف وراء حركة احلوثي نظرا لنطالق مترد احلركة من زاوية املعتقد ال�صيعي.
�صنعاء رغبت بهذا العفو لإغالق ملف التمرد امل�صلح الذي ا�صبح هاج�ض قلق �صيا�صي وع�صكري كبري.
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كلمة رئي�ص اجلمهورية يف لقائه الت�ساوري بجمعية علماء اليمن

26 �سبتمربنت - ال�سبت 14 مايو 2005

اأبناء الوطن  األقى فخامة الرئي�ض علي عبداهلل �صالح, يف لقائه الت�صاوري بالعلماء, كلمًة هناأ يف م�صتهلها 
بقدوم العيد الـ 15 لإعادة حتقيق وحدة الوطن وقيام اجلمهورية اليمنية والذي �صيتم الحتفال به خالل الأيام 
القادمة يف املنطقة ال�صرقية. وقال ي�صعدين يف هذا اللقاء الت�صاوري اأن اأطلعكم على اآخر م�صتجدات البلبلة التي 
جرت يف حمافظة �صعدة يف عامي 2004م, و2005م من اأحداث دموية وفتنة ل مربر لها من قبل بع�ض العنا�صر 
وتلك  ال�صعبية  القوى  واحتاد  احلق  حلزبي  الع�صكري  اجلناح  وهي  والقانون  النظام  على  واخلارجة  املتمردة 
امللي�صيات التي ت�صكلت واأرادت النقالب على النظام اجلمهوري واإعادة عقارب ال�صاعة للوراء وهذا ما اأثبتته 
الوثائق واملطبوعات التي دلت بان هناك انقالبا كامال على النظام اجلمهوري ورف�صه متاما واإعادة النظام اإىل ما 
كان عليه يف املا�صي, وهذا مال يقبله �صعبنا على الإطالق حيث قدم نهرا من الدماء ومن ال�صهداء واجلرحى 
الذي �صقطوا على �صخرة الوعي الوطني منذ تفجري الثورة يف الـ 26 من �صبتمرب والـ 14 من اأكتوبر وخا�صة يف 
ملحمة ال�صبعني يوما عندما حا�صروا �صنعاء واأرادوا ا�صتعادة ذلك املا�صي البغي�ض الكهنوتي ثم تاآمروا مع قيادة 
النف�صال يف حرب �صيف 94 م وجروا تلك القيادات اجلاهلة واملتخبطة اإىل تاأمر اأخر من اجل ف�صل اليمن 
واإثارة املناطقية حتت ما ي�صمى بالزيدية اأو ال�صافعية اأو البكيلية اأو احلا�صدية اأو املناطقية بكل اأ�صكالها من اجل 

ان يتمزق الوطن.
واأكد فخامة الرئي�ض اإن كل تلك املحاولت حتطمت على �صخرة الوعي الوطني و�صالبة ووعي املوؤ�ص�صة 
املواطنني  �صفوف  داخل  الوعي  خلق  يف  لدوركم  العلماء  الخوة  اأيها  ندعوكم  اننا  وقال  والأمن.  الع�صكرية 
النظام  التي حتاك �صد  املوؤامرة  لكم  تبني  وثائق  اأطلعكم على  الوطن.. و�صوف  وما عليكم من واجب داخل 
اجلمهوري.. وبدر الدين احلوثي او ابنه ح�صني ل ي�صكالن رقما.. لكن هناك تاآمر خارجي وتاأمر من الداخل. 
النا�ض  الأخرى يف جريدة  واملقابلة  قبل خروجه من �صنعاء  احلوثي  الدين  بدر  مقابلة  دليل على ذلك  واكرب 
لأحد اأع�صاء حزب احتاد القوى ال�صعبية الذي قال �صوف ن�صتعني باخلارج لإ�صالح الداخل..وهو يعرف اأننا 
ارجعناهم و�صربناهم على اأبواب �صنعاء وانهينا فتنه النف�صال على �صخرة وعي تلك الكوكبة من رجال اليمن 

واأفراد القوات امل�صلحة والأمن.. فلن تعود عقار ال�صاعة اإىل الوراء على الإطالق مهما كلفنا ذلك من ثمن.
وقال فخامته لقد اأحببت ان اأحتدث معكم وبدون مقدمات وافتتح هذا اللقاء الت�صاوري و�صوف يتحدث 
املارقة  املوؤامرة  هذه  �صد  الدامغة  والأدلة  واملقبو�صات  الوثائق  كل  على  ويطلعكم  الداخلية  زير  الخ  لكم 
ان  واأمتنى  الوزراء  رئي�ض  الخ  معكم  و�صيتحدث  والقانون  والنظام  الد�صتور  على  اخلارجة  واملاكرة  واملتمردة 
يقوم العلماء واخلطباء واملر�صدين وكل القوى ال�صيا�صية واخلرية من اجل راأب ال�صدع وتعميق الولء الوطني 

وخلق ا�صطفاف وطني واحد دون متزق.
راأي  الوطني..وهناك  ال�صف  �صرخا يف  ان تخلق  غاية ول ميكن  ولي�صت  و�صيلة  احلزبية  اإن  فخامته  واأكد 

وراأي اخر ولكن البع�ض ي�صتغلها ا�صتغالل �صيئا وغري م�صوؤول.
اإىل  دخولهم  بعد  احلوثي  الدين  بدر  وعبدامللك  الرزامي  عبداهلل  من  التزام  هذا  الرئي�ض:"  الأخ  وقال 
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�صنعاء باأنهم ملتزمني بالعودة اىل جادة ال�صواب وان يتخلوا عن اأفكارهم املتطرفة وهذا التعهد موجود, واأنا 
كلفت جمموعة من العلماء الأفا�صل ويف مقدمتهم الوالد حممد املن�صور والوالد احمد ال�صامي وقد كلفتهم 
ال�صجن  من  ويطلقوا  م�صايخهم  اأو  اأمورهم  اأولياء  طريق  عن  �صمانات  وتقدمي  ليقنعوهم  ال�صجن  اإىل  بالذهاب 
والوالد احمد ال�صامي موجود وذهب هو وعدد من ال�صخ�صيات ومن امل�صئولني ومنهم الوالد حممد املن�صور 
وامل�صوؤولون بوزارة الأوقاف والإر�صاد وذهبوا اإليهم ولكنهم رف�صوا واأكدوا اإنهم ل ميكن اأن يتخلوا عن اأفكارهم 
لأولده  قتله  بعد  احلوثي  الدين  بدر  ح�صني  لأولد  و�صرفت  مران  بعد  عام  عفو  اأ�صدرت  اأنا  املتطرفة.الآن 
مائتني  باعتماد  الع�صكرية  املنطقة  قائد  واأبلغت  ريال  مليون  اثنني  العي�ض  اجل  من  �صنعاء  اإىل  و�صلوا  عندما 
اإن�صانية لكن هناك اإجحاف ونكران  اأ�صرته وغذاء حلوايل مائة �صخ�ض وهذه جوانب  الف ريال �صهريًا لأفراد 
وعدم م�صداقية يف كل ما نعمله من خري.. كل �صخ�ض ما�صي على طريقه.. الآن مرة اأخرى ها انتم اأ�صحاب 
الف�صيلة العلماء نكلفكم ونبلغكم تف�صلوا اذهبوا اإليهم وهم موجودين يف ال�صجون اأقنعوهم بتقدمي �صمان اأولياء 
اأمورهم اأو م�صايخهم وعقالهم ويفرج عنهم ل نريد �صجينًا واحدًا.. النقطة الأخرى هم يتذرعون بان هناك نا�ض 
ف�صلوا من وظائفهم هذا غري �صحيح الذين اأوقفت مرتباتهم هم امل�صاركني يف القتال وما زالوا م�صاركني مع بدر 
الدين احلوثي ولي�ض �صحيح اأننا اأوقفنا مرتبات اأحد..�صحيح اإن بع�ض املوظفني اأو بع�ض املدر�صني نقلوا من 
حمافظة �صعدة هذا �صحيح نحن نقلناهم لن الع�صع�صة موجودة يف هذه املناطق وهي التي و�صلتنا لهذه التعبئة 
اخلاطئة.. وقد نقلناهم ومل نف�صلهم,وقلنا لهذا املدر�ض بدل ما تدر�ض يف �صعدة روح در�ض يف رمية اأو روح در�ض 
يف احلديدة.. الوطن واحد وجئنا مبدر�صني اآخرين مع ذلك جاءوا ايل علماء من �صعدة وقالوا: بع�ض املعلمني 
كبار �صن وليريدوا اأن يذهبوا من �صعدة.. فابلغنا احلكومة وقلنا اأعطوهم مرتباتهم التقاعدية ودعوهم يجل�صون 

يف البيت.
وت�صاءل فخامة الأخ الرئي�ض قائال.. ماذا نعمل؟ فهذه كلها معاجلات ومل يف�صل موظفا على الإطالق, 

ونحن حري�صون على مل ال�صمل واحلفاظ على الوحدة الوطنية ول نريد اأن ن�صتعدي احد هذه هي �صيا�صتنا.
اأن  يجوز  ل  البع�ض  لبع�صنا  مكملون  نحن  م�صلمة  اأمة  واحدة..  اأمة  نحن  قائال:  الرئي�ض  الأخ  واأ�صاف 
يحدث �صرخ يف ال�صف الوطني ول ن�صتعدي �صريحة �صد �صريحة ومن اأ�صاء يتحمل اإ�صاءتة لنف�صه ) ول تزر 
باطلة وكاذبة  امل�صئولية.. لن ن�صمل ولن نعم.. هذه دعايات  اأخرى(.. والذي ي�صيء يتحمل هو  وازرة وزر 

وزائفة اإننا ن�صتهدف اأحد هذا غري وارد.
وقال الخ الرئي�ض هناك �صق اآخر يتعلق باملراكز التعليمية و�صوف ت�صرف عليها الدولة �صواء التعليم الأهلي 
األفها اإىل يائها.. لرنبي جيل وطني معتدل غري متع�صب غري  اأو التعليم اخلا�ض.. �صت�صرف عليها الدولة من 

متطرف غري مذهبي, هذا ما اأحببت اأن اأطرحه على العلماء ونحن اأمة واحدة, ولن ن�صتهدف اأي مواطن.
واأردف الأخ الرئي�ض قائال: اأمتنى اأن يقوم العلماء بدورهم الإيجابي كعلماء اأفا�صل ليكونوا عونا لنا ملعاجلة 
مثل هذه الق�صايا التي تثار واملفرو�ض اإننا نكون قد كربنا بكرب الوطن ول نرجع اإىل قرى ونبدو �صغار الآن.. 
القوقعة وخروج تلك  العامل اخلارجي �صئ كبري ولكننا نتقزم داخليا ملاذا؟ نتيجة هذه  وطننا كبري, نحن يف 

العنا�صر من كهوف الظالم, نحن يف عامل جديد علينا اأن نواكب الع�صر.

كلمة رئي�ض جمل�ض الوزراء عبدالقادر باجمال يف اللقاء
هذا وقد حتدث الخ عبد القادر باجمال رئي�ض جمل�ض الوزراء بكلمة عرب يف م�صتهلها عن ال�صكر لفخامة 
الأخ الرئي�ض على دعوته لهذا الجتماع الذي ي�صم اخلريين والنا�صحني والرا�صدين يف جمتمعنا اليمني من 
اأجل اخلري وال�صالم الجتماعي, والوحدة الوطنية والتقدم التنموي.. م�صريا اإىل اأهمية هذا الإجتماع الذي 
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ياتي من اأجل تبيان احلقائق, وب�صط الوقائع, وا�صتظهار النوايا من خالل الأحداث التي حاول البع�ض امل�صا�ض 
بثوابتنا العقيدية, والوطنية والجتماعية, والثقافية, والن�صانية.. واخلروج عليها.

الوطنية  الق�صايا  جتاه  الكلية  مبواقفها  املتميزة  اليمنية  النخبة  لهذه  املو�صع  الجتماع  هذا  ان  وقال:" 
اليمني.. والتي  التي �صهدها وطننا  الأحداث  الكامل.. حيال جمريات بع�ض  الو�صوح  احلا�صمة.. �صيحقق 
حاولت بع�ض القوى الظالة اأن جترح وحدتنا الوطنية و�صالمنا الجتماعي.. وعقيدتنا الثابتة يف مبادئ ت�صيري 
املواطنة  يف  والتمييز  واملغالة  التطرف  ورف�ض  املت�صاوية,  الإن�صانية  حياتنا القائمة على " ال�صورى " واحلقوق 

اأو ال�صعي اإىل ا�صتعالء اأحد على اآخر".
لتحقيق  وت�صعى  املبادئ  هذه  كل  لتوؤكد  جاءت  اليمنية  الثورة  ان  قائال:"  الوزراء  رئي�ض  الأخ  واأ�صاف 
الإخاء, والت�صامح, وال�صالم الجتماعي.. ليحقق �صعبنا يف ظل هذه املبادئ كلها انتقاله احلقيقي من ع�صور 

الظلم والطغيان اإىل عهود احلرية والتقدم والوحدة والدميقراطية ".
العقيدة, والثوابت  اليه هوؤلء املنحرفون عن  الوزراء يف كلمته عن املدى الذي ي�صعى  - وت�صاءل رئي�ض 

الوطنية, الذهاب بهذا الوطن واأهله اإليه؟!.
نف�ض  يف  واملعار�صة  احلكومة  يظم  �صيا�صيا  ونظاما  �صعبا  جميعا..  امامنا  مطروح  ال�صوؤال  هذا  وقال:"ان 
الوقت ومن غري املقبول منطقيا واأخالقيا و�صيا�صيا ان يدعي احد منا ان له خياره اخلا�ض وروؤيته اخلا�صة وموقفه 
ال�صيا�صي اخلا�ض.. فاملوقف الوطني جتاه ق�صايا الوطن العامة هو موقف ال�صرورة وما عداه على الطالق فهو 
حتملت  واحلكومة  ال�صيا�صية  القيادة  ان  موؤكدا  وال�صريح"..  الوا�صح  التاريخي  امل�صار  يف  املرفو�صة  ال�صدفة 
اأوًل.. ثم  التي انطلقت من مديرية حديان ومنطقة مران يف �صعدة  التمرد  اأحداث  التاريخية جتاه  م�صوؤوليتها 
تلتها الأحداث الخرية يف منطقة الرزامات وامتدت اىل مناطق اأخرى حمدودة يف �صكل اأعمال اإرهابية �صريحة 
وا�صتقاللنا  الوطني  وكياننا  ووحدتنا  نظامنا  مب�صتقبل  واأخريا  اأول  يتعلق  الأعمال  هذه  جوهر  لن  ووا�صحة 

و�صالمنا الجتماعي"
وا�صتعر�ض باجمال يف ختام كلمته التقارير احلكومية التي �صيت�صمنها الجتماع وهي:

1 - تقرير وزير الداخلية املكر�ض ل�صتعرا�ض اأحداث التمرد احلوثي الأوىل والثانية والأحداث الإرهابية 
الأخرية يف العا�صمة �صنعاء.

لهذه  القت�صادية  الآثار  عن  الدويل  والتعاون  التخطيط  وزير  الوزراء  جمل�ض  رئي�ض  نائب  تقرير   -  2
الأحداث.

3 - تقرير وزارة الإدارة املحلية عن الإجراءات احلكومية ملعاجلة الآثار املادية الجتماعية يف املنطقة واإعادة 
اأعمار ما خلفته عمليات التمرد على املن�صات واملرافق وامل�صاكن يف املنطقة.

كما حتدث الأخ الدكتور ر�صاد العليمي وزير الداخلية حيث اطلع اللقاء الت�صاوري على اخللفيات والأبعاد 
التي ارتكز عليها ما  الفكرية والعقائدية  التمرد يف مران والرزامات مبحافظة �صعدة والأ�ص�ض  املرتبطة بفتنتي 
ي�صمى بتنظيم ال�صباب املوؤمن غري امل�صروع والتي اأبانتها حما�صرة األقاها ال�صريع ح�صني بدر الدين احلوثي على 
قيادة التنظيم يف املخيم ال�صيفي الرابع بحيدان والتي ك�صف فيها عن خمططه لالنقالب على النظام اجلمهوري 
واإعالن التمرد عليه, مو�صحًا بان ال�صريع احلوثي قد بداأ بت�صكيل خالياه اإبتداًء من العام 1984م وعك�ض يف 
للنظام  والرتويج  الوراء  اإىل  التاريخ  عقارب  اإعادة  اإىل  ت�صعى  التي  املتع�صبة  العن�صرية  الروؤية  تلك  حما�صرته 
الأمامي املتخلف والنق�صا�ض على مكا�صب ال�صعب التي نالها يف ظل ثورته ونظامه اجلمهوري ويف مقدمتها 

حقه يف حكم نف�صه بنف�صه وعرب اإراداته احلرة. 
ينبغي  التي  العملية  اخلطوات  لأتباعه  املحا�صرة  تلك  يف  اأو�صح  احلوثي  اأن  الداخلية:  وزير  الأخ  وقال 
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اإتباعها من خالل التغلغل يف اأجهزة الدولة واحلزب احلاكم وال�صعي لإق�صاء الآخرين واتخاذ مبداأ التقية �صبياًل 
لتحقيق 

اأهدافهم وتنفيذ خمططهم التاآمري املعادي للنظام اجلمهوري ومكا�صب الثورة اخلالدة.
خم�صمائة  بلغت  الأرواح  يف  خ�صائر  من  والرزامات  مران  فتنتي  �صببته  ما  الداخلية  وزير  الأخ  وتناول 
املتطوعني  والأمن وكتائب  امل�صلحة  القوات  والفني و�صبعمائة وثمانية جرحى من  �صهيدا  وخم�صة وع�صرين 
ال�صريع  بخط  كتب  انقالبي  خمطط  من  ب�صبطه  الأمنية  الأجهزة  قامت  ما  اإىل  م�صريًا  الأبرياء..  واملواطنني 
التمرد  منطقة  يف  �صواء  واملتفجرات  والذخائر  الأ�صلحة  من  كبرية  كميات  و�صبط  احلوثي  الدين  بدر  ح�صن 
اأو يف بع�ض ال�صقق ال�صكنية يف اأمانة العا�صمة �صنعاء عندما القي القب�ض على العديد من عنا�صر اخلاليا التي 
قامت باعتداءات واأعمال اإرهابية ا�صتهدفت اغتيال بع�ض ال�صخ�صيات ال�صيا�صية والعنا�صر الع�صكرية والأمنية 
وتخريب املن�صئات واملرافق اخلدمية.. حيث قاموا بالقاء عدد من القنابل يف اأماكن التجمعات العامة كالأ�صواق 
اإىل �صبعة  وباب اليمن وت�صببوا يف جرح حوايل �صتة وع�صرين مواطنًا.. م�صريًا بان تلك اخلاليا قد انق�صمت 
خاليا متكنت الأجهزة الأمنية من ك�صف عنا�صرها واإلقاء القب�ض على معظمها ويجري مالحقة بقية العنا�صر 

الفارة.
وحتدث يف اللقاء الأخ احمد حممد �صوفان نائب رئي�ض الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدويل, حيث 

قدم تقريرًا تناول الآثار القت�صادية املبا�صرة وغري املبا�صرة لفتنة التمرد يف مرحلتيها الأوىل والثانية.
حيث اأ�صار اإىل اخل�صائر املبا�صرة والتي بلغت حوايل 52 مليار ريال.. يف حني اإن اخل�صائر غري املبا�صرة قد 
تو�صعت اإىل احلد الذي ل ميكن ح�صره الآن, ناهيك عما �صببته الفتنة من ت�صويه ل�صمعة اليمن اأمام امل�صتثمرين 
اللقاء الأخ �صادق  اليمن..وحتدث يف  الدولية مل�صتوى ال�صتقرار يف  الإقليميني والدوليني ويف نظر املنظمات 
اأمني اأبورا�ض وزير الإدارة املحلية حول اجلهود التي قامت بها الدولة ملعاجلة اأثار فتنة التمرد يف منطقة مران.. 
متناوًل تقرير ال�صلطة املحلية والذي اأ�صار اإىل ما قامت به ال�صلطة املحلية من ح�صر لالآثار املرتتبة على الفتنة, 
على �صعيد املرافق واخلدمات وامل�صاكن يف منطقة التمرد.. م�صريًا اإىل انه قد مت اإ�صالح حوايل 22 مدر�صة يف 

حيدان وبناء ع�صر مدار�ض يف خمي�ض مران واإعادة �صبكة الكهرباء والت�صالت وغريها من اخلدمات.
وقال اإنه مت تخ�صي�ض �صرف تعوي�صات للمنازل التي ت�صررت يف املنطقة نتيجة الفتنة وقد بلغت حوايل 
خم�صمائة واثنني وثالثني منزًل ق�صمت اإىل 3 جمموعات, الأوىل التي ت�صررت كامال والثانية ت�صررها كان 
متو�صطًا والثالثة �صنفت اأ�صرارها بالب�صيطة. واأ�صاف: مت اعتماد مبلغ خم�صمائة وع�صرة ماليني ريال مت حتويلها 
حل�صاب ال�صلطة املحلية ل�صرفها مبالغ نقدية للمواطنني لإ�صالح منازلهم املت�صررة طبقًا لتوجيهات فخامة الأخ 

رئي�ض اجلمهورية.. م�صريًا اإىل اإنه توجد حاليًا جلنة حكومية حل�صر الأ�صرار يف املنطقة.
وعبدالعزيز  النواب  جمل�ض  رئي�ض  الأحمر  ح�صني  بن  عبداهلل  ال�صيخ  الإخوة  الت�صاوري  اللقاء  ح�صر 
عبدالغني رئي�ض جمل�ض ال�صورى والقا�صي حممد ا�صماعيل احلجي نائب رئي�ض جمل�ض الق�صاء الأعلى رئي�ض 

جمعية علماء اليمن وعدد من الإخوة الوزراء واأع�صاء جمل�صي النواب وال�صورى.
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اأنباء عن اإجراءات قانونية تطال حزبي احلق واحتاد القوى ال�سعبية

26�سبتمرب - 14 مايو 2005

خا�ض/ علمت ) 26�صبتمربنت( انه يف �صوء املعلومات املوؤكدة عن دور اجلناح الع�صكري حلزبي احتاد 
القوى ال�صعبية واحلق يف اإ�صعال فتنة احلوثي  الأوىل والثانية والتي ك�صفها لقاء فخامة رئي�ض اجلمهورية اأم�ض 
املوؤمن والتي  ال�صباب  لتنظيم  الدين احلوثي  ال�صريع ح�صني بدر  املتمرد  العلماء ويف �صوء حما�صرة  الأول مع 
حتدث فيها عن خمطط انقالبي فان اجلهات املخت�صة تعد ملفا �صامال متهيدا لتخاذ الإجراءات القانونية �صد 

احلزبني املذكورين.
اأن احلزبني خالفا قانون الأحزاب والتنظيمات ال�صيا�صية وخرقا الثوابت الوطنية   واأفادت م�صادر مطلعة 
والن�صو�ض الد�صتورية  يف ممار�صة العمل ال�صيا�صي ب�صكل �صلمي, وانتهجا ممار�صات عن�صرية وطائفية باملخالفة 
لكل القوانني واأ�صعال فتنة داخل املجتمع م�صتخدمني العنف وال�صالح �صد الدولة واأجهزتها املختلفة بهدف 

ال�صعي لالنقالب على النظام اجلمهوري واإعادة النظام الأمامي البائد بالقوة. 
وكان فخامةالخ الرئي�ض قد ك�صف اأن اأعمال الفتنة يف حمافظة �صعدة تاأتي امتدادًا ل�صل�صلة من املوؤامرات 
التي اأحيكت �صد النظام اجلمهوري والوحدة الوطنية وحاولت اإعادة عقارب ال�صاعة اإىل الوراء.. م�صريا اإىل 
النظام  ما حدث حماولة النقالب على  اأن  دافع  ب�صكل  توؤكد  املتمردين  امل�صبوطة بحوزة  والوثائق  الأدلة  اأن 
اإ�صعال  لعبا دورا رئي�صيا يف  اللذين �صبق وان  ال�صعبية  الع�صكري حلزبي احلق والقوى  قادها اجلناح  اجلمهوري 
فتنة الردة والنف�صال يف �صيف عام 1994م بتحري�ض القيادة النف�صالية يف احلزب ال�صرتاكي للخروج على 
ال�صرعية الد�صتورية والنكو�ض عن الوحدة واإعادة متزيق الوطن كما �صعيا اإىل اإثارة النعرات املناطقية والقروية 

واملذهبية والرتويج لفكارهما  الأمامية املناه�صة للنظام اجلمهوري. 
كما ك�صف الأخ وزير الداخلية ومن خالل الوثائق وامل�صبوطات التي مت احل�صول عليها اأن اأعمال التخريب 
والتمرد يف مران والرزامات نفذها اجلناح الع�صكري مليل�صيات ما ي�صمى تنظيم ال�صباب املوؤمن اجلناح القوي 

للحزبني اللذين ميثالن وجهني لعملة واحدة واأ�صفرت عن ا�صت�صهاد واإ�صابة األف الأ�صخا�ض. 
جلنة  اإىل  للحزب  اخلتامية  احل�صابات  ت�صليم  ال�صعبية  القوى   احتاد  حزب  قيادة  رف�صت  اأخرى  ناحية  من 
املطالبة  الرغم من  انه وعلى  الأحزاب  �صوؤون  الأحزاب. وقال م�صدر يف جلنة  بقانون  الأحزاب عمال  �صوؤون 

امل�صتمرة للحزب بتقدمي احل�صابات اإل انه يرف�ض وتتندر قيادته علي اللجنة وتقول انها غري حيادية. 
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ال�سجن 8 �سنوات خلطيب اآخر وتوقيف ذويهما بعد �ستم القا�سي
�سنعاء: االإعدام خلطيب م�سجد "حوثي" تاآمر مع ايران لقلب النظام

�سنعاء - في�سل مكرم احلياة 2005/5/30

ق�صت حمكمة مينية متخ�ص�صة بق�صايا اأمن الدولة باإعدام اأحد اأن�صار بدرالدين احلوثي بعدما دانته بالتخابر 
مع ايران, وق�صى احلكم باإعدام يحيى ح�صني الديلمي تعزيراً, وهوخطيب جامع الرو�صة, اأحد اأحياء �صنعاء 

ودين بالتحري�ض والتاآمر مع تنظيم »ال�صباب املوؤمن« ال�صيعي املت�صدد لقلب نظام احلكم.
وق�صت املحكمة بحب�ض املتهم الثاين حممد اأحمد مفتاح خطيب م�صجد قبة املهدي يف �صنعاء, ثماين 
�صنوات بدءًا من تاريخ القب�ض عليه العام املا�صي, اإبان التمرد الذي قاده ح�صني بدر الدين احلوثي يف حمافظة 

�صعدة.
القوات  ت�صدد  فيما  اليمن,  يف  »احلوثي«  التيار  اىل  اليمني  الق�صاء  يوجهها  �صربة  اأقوى  احلكمان  وُيعد 
»احلوثي« يف حمافظة �صعدة  اأن�صار  املطلوبني من  اجراءاتها ملالحقة  والأمن,  اجلي�ض  امل�صرتكة من  احلكومية 
)�صمال غرب(, بالإ�صافة اىل تنفيذ الأجهزة الأمنية حملة اعتقالت واقتحامات ملواقع كان يختبئ فيها اأتباع 
احلوثي يف العا�صمة اليمنية. وت�صتعد احلكومة لإحالة ع�صرات من املعتقلني »احلوثيني« على املحاكمة بتهمة 
النظام  لقلب  اأجنبية  جهات  مع  والتخطيط  واملذهبية,  الطائفية  الفنت  اإثارة  اىل  والدعوة  التمرد  يف  امل�صاركة 

اجلمهوري يف اليمن.
وكان الرئي�ض علي عبداهلل �صالح تراجع عن قرار بالعفو عن بدر الدين احلوثي وكبار م�صاعديه, بعد رف�صهم 
�صروط احلكومة و�صمانة الو�صطاء لت�صليم اأنف�صهم يف �صعدة, واتهم ميلي�صيات »حوثية« وجناحني ع�صكريني 
احلكم  نظام  لقلب  والتخطيط  التمرد  بقيادة  ال�صعبية«  القوى  و»احتاد  »احلق«  حزب  هما  املعار�صة  يف  حلزبني 

بالتعاون مع جهات خارجية.
ونقل وزير اخلارجية الدكتور اأبو بكر القربي اأخرياً ر�صالة اىل القيادة اليرانية من الرئي�ض اليمني تتعلق 
بالتمرد ووجهة نظر �صنعاء يف ما تعتربه تدخاًل ايرانيًا يف ال�صاأن الداخلي لليمن. وتاأتي اإدانة الديلمي بالتخابر 

مع ايران, اعالنًا ر�صميًا لتدخل ايراين يف اأحداث �صعدة ودعم مترد احلوثي.
وكانت املحكمة عقدت جل�صتها اخلتامية ام�ض برئا�صة القا�صي جنيب قادري, و�صط اجراءات اأمنية م�صددة 
وح�صور كبري لأن�صار املتهمني, وقبل تالوة احلكم قرر رئي�ض املحكمة اخراج املتهمني من قف�ض التهام اىل 
عربة ال�صجن, لعدم ال�صماح له بقراءة احلكم. وقال الديلمي خماطبًا القا�صي: »املحكمة م�صرحية, وهذا احلكم 
ال�صيا�صي )ال�صتخبارات( و�صنتم�صك مبذهبنا  اأحد ف�صولها ول نقبل بك ول باملحكمة, واأنت عميل لالأمن 

الزيدي ولو قطعت اأج�صادنا«.
واكتظت قاعة املحكمة بح�صد من اأهايل املتهمني, وفور �صماعهم قرار القا�صي غادر بع�صهم القاعة, فيما 
�صتم اآخرون القا�صي, ما دفعه اىل اإ�صدار قرار ب�صجن ثالثة من ذوي املتهمني. وقرر املحامي حممد العزاين 

الذي اختارته املحكمة ا�صتئناف احلكم, وا�صفًا اإياه باأنه غري عادل.
يف  والطعن  احلاكم  على  واخلروج  العنف,  على  بالتحري�ض  اتهامات  ومفتاح  الديلمي  اىل  ووجهت 
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م�صروعية الد�صتور, وبناء عالقات غري م�صروعة مع دولة اأجنبية )ايران(, والتخابر مل�صلتحها وتعري�ض الوحدة 
اإثارة فتنة طائفية ومذهبية, وم�صاندة مترد احلوثي لقلب نظام احلكم. وتزامنت  الوطنية للخطر, والدعوة اىل 
اإدانة الديلمي ومفتاح مع اعالن الداخلية اليمنية اعتقال ع�صرات من ان�صار احلوثي ينتمون اىل »خلية �صنعاء 
يف  ور�صمية  ع�صكرية  �صخ�صيات  ا�صتهدفت  العا�صمة  يف  اليدوية  بالقنابل  هجمات  بع�صهم  نفذ  الرهابية«, 

الدولة, كما كانوا يخططون ملهاجمة مباين وزارتي الداخلية والدفاع والق�صر اجلمهوري والتلفزيون.

هل لتمرد احلوثي باليمن �سلة باملراجع يف اإيران؟ 
االأحداث يف �سعدة �سهدت مواجهات عنيفة بني املتمردين والقوات اليمنية 

�سنعاء 4 يونيو 2005م )اجلزيرة نت( من عبده عاي�ص:

اأثريت يف اليمن ت�صاوؤلت كثرية عما تردد عن وجود عالقة للمراجع ال�صيعية الدينية وال�صيا�صية يف اإيران 
بالتمرد امل�صلح الذي قاده ح�صني احلوثي يف �صيف العام 2004, ومن بعده والده بدر الدين احلوثي يف مار�ض 

واأبريل هذا العام.
وكانت الأ�صئلة عبارة عن �صكوك ما لبثت اأن حتولت اإىل �صبهات ثم �صارت اتهامات ترددت عالنية على 

ل�صان عديد من امل�صوؤولني اليمنيني. 
 وت�صاءل البع�ض عن حقيقة الهتمام الإيراين ب�صيعة اليمن, هل تعترب طهران اأنهم رعايا لها اأم ياأتي من 
ينظر  وكيف  اإليها,  مذهبيا  ينتمي  كونه  العامل  يف  �صيعي  كل  حقوق  احرتام  على  تعمل  مذهبية  دولة  كونها 

اليمنيون �صواء يف ال�صلطة اأو املعار�صة اإىل الهتمام الإيراين بق�صية مترد احلوثي؟ 
 يف هذا ال�صدد قال وزير اخلارجية اليمني اأبوبكر القربي اإن الزيارة التي قام بها لطهران الأ�صبوع املا�صي, 
خامنئي  علي  اإيران  يف  الإ�صالمية  الثورة  مر�صد  اإىل  �صالح  عبداهلل  علي  الرئي�ض  من  ر�صالتني  خاللها  وحمل 

والرئي�ض حممد خامتي, كان الهدف منها تو�صيح حقيقة اأحداث التمرد يف مّران والرزامات ب�صعدة.
على  تعتمد  طهران  حلكومة  اإ�صافة  اإيران  يف  الدينية  املرجعيات  اأن  اإىل  نت  للجزيرة  حديث  يف  واأ�صار   
معلومات تاأتيها من م�صادر هدفها الإ�صاءة للعالقات بني اليمن واإيران, واإظهار اأن التطورات التي حدثت يف 

منطقة مّران ب�صعدة هي نتيجة �صراع مذهبي يف اليمن.
وقال الوزير اليمني "لقد اأكدنا للم�صوؤولني الإيرانيني اأن هذه املعلومات لي�ض لها اأ�صا�ض من ال�صحة, واأن 
املجموعة املتمردة ب�صعدة قد خرجت عن الد�صتور والقانون باليمن وحاولت اأن تلب�ض موقفها ال�صيا�صي بلبا�ض 

ديني حتى حت�صل على تعاطف من اإيران ومن بع�ض التجمعات الدينية".
واأ�صاف اأن اجلميع قدروا املبادرة اليمنية يف تو�صيح املوقف, وتابع "اأعتقد اأن التو�صيح اليمني �صينعك�ض 
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بالإ�صافة  �صيا�صيا,  اليمني  ال�صعب  لوحدة  اإيران  ودعم  اأهمية  على  يل  قيل  كما  توؤكد  اإيرانية  مواقف  على 
لرف�صهم لأي �صراعات مذهبية يف اليمن".

اخليواين: احلديث عن عالقة بني مترد احلوثي واإيران نوع من البتزاز )اجلزيرة( واأكد الوزير اليمني اأن ثمة 
دعما خارجيا ح�صل عليه املتمردون, لكنه ياأتي من اأ�صخا�ض وجماعات لي�ض للحكومات عالقة بها, وقال 
"بكل تاأكيد هذه الت�صرفات من هوؤلء الأ�صخا�ض واجلماعات ت�صع حكومات بلدانها يف موقف حرج جدا".

على  املح�صوب  املعار�ض  ال�صعبية  القوى  لحتاد  العامة  الأمانة  ع�صو  اخليواين  عبدالكرمي  قال  جانبه  من 
النجف  يف  موجودة  ع�صرية  الثنى  ال�صيعية  والزعامة  زعامة,  لديها  لي�ض  اإيران  اإن  ال�صيعي  الزيدي  املذهب 

بالعراق".
واعترب التهامات التي رددتها ال�صلطة اليمنية بوجود عالقة بني التمرد احلوثي مع اإيران "نوعا من البتزاز 
ميار�صه النظام اليمني لالآخرين الذين يف�صحون ما يتم من حرب عن�صرية وتطهري عرقي داخل اليمن, ي�صبه اإىل 

حد كبري ما يحدث يف دارفور بال�صودان وما حدث يف البو�صنة والهر�صك, ويف رواندا".
اأنها  اإيران تعترب يف د�صتورها  اأن  اأما نبيل ال�صويف رئي�ض التحرير ال�صابق لأ�صبوعية ال�صحوة فقد لفت اإىل 
املذهب  وهو  مذهبي,  اأ�صا�ض  على  القائمة  العامل  يف  الوحيدة  الدولة  وهي  العامل,  يف  ال�صيعة  عن  م�صوؤولة 

اجلعفري كمرجعية دينية وهو ن�ض يف د�صتورها.
وقال ال�صويف للجزيرة نت اإن مو�صوع احلوثي وامل�صكلة يف اليمن هي م�صكلة �صيا�صية ولي�صت دينية, واإن 
كانت املرجعيات يف اإيران حتدثوا عنها بلغة تنبئ عن اأنهم يخ�صون على املذهب الثنى ع�صري يف اليمن, وهذا 

عائد اإىل الثقافة التقليدية يف احلوزات العلمية باإيران وغريها التي عندها الفكر واملذهب اأهم من الإن�صان.
واأكد اأن مو�صوع احلوثي ل يتحكم بالعالقات اليمنية الإيرانية على امل�صتوى القريب, ولكن على امل�صتوى 

البعيد قد تكون مهمة وموؤثرة, باعتبار اأن اليمن حتى الآن لي�ض لها روؤية حقيقية لإنهاء امل�صكلة.
واعترب اأن احلوثي البن اأو الأب لي�ض �صخ�صية جممعا عليها من داخل املذهب الزيدي, ورمبا الذي يو�صع 
دعم احلوثي هو ت�صرفات ال�صلطات اليمنية يف الداخل جتاه الكثري من الأ�صخا�ض مبجرد ا�صتباه باأن له عالقة 

باحلوثي.
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بيان �سادر من جمعية علماء اليمن حول فتنة احلوثي:
اإدانة من اأثاروا الفتنة واأذكوا العن�رسية وخالفوا ال�سورى والد�ستور

26 �سبتمرب العدد )1911( 2005/6/5

احلمدهلل رب العاملني وال�صالة وال�صالم على املبعوث رحمة للعاملني حممد وعلى اآله و�صحبه و�صلم اجمعني:
اأما بعد:

فبدعوة كرمية من فخامة رئي�ض اجلمهورية علي عبداهلل �صالح -حفظه اهلل- عقدت جمعية علماء اليمن لقاًء 
ت�صاوريًا خالل الفرتة من 6-1426/4/7هـ املوافق 14-2005/5/15م بقاعة ال�صوكاين باأمانة العا�صمة.

حيث ح�صر اجلل�صة الفتتاحية فخامة رئي�ض اجلمهورية
والخ رئي�ض جمل�ض النواب ال�صيخ عبداهلل بن ح�صني الأحمر

والخ رئي�ض جمل�ض الوزراء الأ�صتاذ عبدالقادر باجمال
والأخ رئي�ض جمل�ض ال�صورى ال�صتاذ عبدالعزيز عبدالغني

وبح�صور ا�صحاب الف�صيلة العلماء وعدد من الوزراء ورئي�ض واأع�صاء جلنتي تقنني اأحكام ال�صريعة ال�صالمية 
والعدل والوقاف مبجل�ض النواب وعدد من اأع�صاء جمل�ض ال�صورى, األقى فخامة رئي�ض اجلمهورية كلمة اطلع فيها 

احل�صور على جمريات الأحداث التي ح�صلت يف حمافظة �صعدة.
حيث اأكد يف كلمته على مايلي:

1 - الوحدة الوطنية
2 - النظام اجلمهوري

3 - الد�صتور والقوانني
4 - نبذ الع�صبية بكل ا�صكالها احلزبية واملذهبية وال�صاللية والقبلية واملناطقية

اهلل  �صدق  اخرى«.  وزر  وازرة  »ولتزر  تعاىل  بقوله  عماًل  الغري  لتتعدى  �صخ�صية  اجلنائية  امل�صوؤولية  اأن   -  5
العظيم

الأمة وتربية جيل وطني  الأهلية واخلا�صة �صمانًا لوحدة  التعليمية  املوؤ�ص�صات  الدولة على كافة  اإ�صراف   - 6
معتدل غري متطرف اأو متع�صب

7 - النهج املت�صامح باإ�صداره قرار العفو العام بعد انتهاء احداث مران ومعاجلة اآثارها بطريقة ان�صانية �صملت اأ�صرة 
ح�صني بدر الدين احلوثي واخوانه ووالده وغريهم.

8 - اإجراء احلوار مع املتاأثرين باأفكار ح�صني بدر الدين احلوثي ووالده بغية اإعادتهم اىل جادة احلق وال�صواب 
واللتزام بالثوابت الوطنية.

كما حتدث الخ ال�صتاذ عبدالقادر باجمال رئي�ض جمل�ض الوزراء موؤكدًا على اأهمية هذا الجتماع لبيان احلقائق 
وب�صط الوقائع وا�صتظهار النوايا خالل الحداث التي حاول البع�ض امل�صا�ض بثوابتنا العقيدية والوطنية والجتماعية 

والثقافية والن�صانية واخلروج عليها.
واأ�صار يف نهاية كلمته اأن هذا الجتماع �صيقف اأمام التقاريرالتالية:
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التي  الرهابية  والحداث  والثاين  الأول  احلوثي  مترد  احداث  ل�صتعرا�ض  املكر�ض  الداخلية  وزير  تقرير   -  1
حدثت يف العا�صمة.

2 - تقرير نائب رئي�ض جمل�ض الوزراء وزيرالتخطيط والتعاون الدويل عن الآثار القت�صادية لهذه الحداث.
3 - تقرير وزير الدارة املحلية عن الجراءات احلكومية ملعاجلة الآثار املادية و الجتماعية يف املنطقة واعادة 
اإعمار ماخلفته عمليات التمرد, وقد اأ�صار الخ وزيرالداخلية يف تقريره اىل الأبعاد الفكرية ال�صيا�صية لفتنتي التمرد 
الأوىل والثانية واأن اخل�صائر يف الأرواح بلغت خم�صمائة وخم�صة وع�صرين �صهيدًا والفني و�صبعمائة وثمانية جرحى 
من القوت امل�صلحة والأمن وكتائب املتطوعني كما اأ�صار اىل اخل�صائر الب�صرية املرتتبة على العمليات الإرهابية التي 
مبحافظة  والأمنية  الع�صكرية  والقيادة  املحلية  ال�صلطة  اىل  الرئي�ض  الخ  فخامة  توجيهات  وبني  �صنعاء,  يف  حدثت 
�صعدة التي تف�صي بايقاف عمليات املتابعة لبدر الدين احلوثي وعبداهلل عي�صة الرزامي ومن معهما واإعطائهم الفر�صة 
الأخرية للعودة اإىل قراهم اآمنني مطمئنني م�صتفيدين من قرار العفو العام جوبا عليهم والإفراج عن املحتجزين بعد 
اأ�صار  وقد  �صاحلني,  مواطنني  ال�صواب  جادة  اإىل  وعودتهم  املتطرفة  الأفكار  عن  بالتخلي  الكافية  ال�صمانات  اأخذ 
تقرير نائب رئي�ض الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدويل اإىل اأن اخل�صائر املادية جراء فتنتي التمرد الأوىل والثانية 
بلغت اثنني وخم�صني مليار ريال وت�صمن تقرير الأخ وزير الإدارة املحلية الإجراءات التي اتخذتها احلكومة معاجلة 

الأ�صرار املرتتبة على الفتنة.
وقد وقف العلماء اأمام كل ما طرح اآنفًا باهتمام بالغ منطلقني من واجبهم ال�صرعي وم�صوؤولياتهم الدينية والوطنية 
وعماًل بقوله �صبحانه وتعاىل )واإذ اأخذ اهلل ميثاق الذين اأوتوا الكتاب لتبيننه للنا�ض ول تكتمونه( )86 ( اآل عمران, 
ومن قوله تبارك وتعاىل )واعت�صموا بحبل اهلل جميعًا ول تفرقوا واذكروا نعمة اهلل عليكم اإذ كنتم اأعداء فاألف بني 

قلوبكم( اآل عمران )103(.
ومن قوله تبارك وتعاىل )ول تنازعوا فتف�صلوا وتذهب ريحكم(.

ومن قوله تعاىل )اإن الذين فرقوا دينهم وكانوا �صيعًا ل�صت منهم يف �صيء(.
ومن قوله تبارك وتعاىل )يا اأيها الذين اآمنوا اأطيعوا اهلل واأطيعوا الر�صول واأويل الأمر منكم فاإن تنازعتم يف �صيء 
فردوه اإىل اهلل والر�صول اإن كنت توؤمنون باهلل واليوم الآخر( )59( الن�صاء ومن قوله تبارك وتعاىل )فال وربك ل يوؤمنون 

حتى يحكموك فيما �صجر بينهم ثم ل يجدوا يف اأنف�صهم حرجًا مما ق�صيت وي�صلموا ت�صليما(.
ومن قول الر�صول �صلى اهلل عليه واآله و�صبحه و�صلم )من اأطاعني فقد اأطاع اهلل ومن ع�صاين فقد ع�صى اهلل ومن 

اأطاع الأمري فقد اأطاعني ومن ع�صى الأمري فقد ع�صاين( رواه البخاري وم�صلم.
ومن قوله �صلى اهلل عليه واآله و�صحبه و�صلم )من خرج من الطاعة وفارق اجلماعة ثم مات مات ميتة جاهلية, 
ومن قاتل حتت راية عمية يغ�صب لع�صبية ويقاتل لع�صبية فلي�ض مني ومن خرج من اأمتي ي�صرب برها وفاجرها ول 

يتحا�صى ملوؤمنها ول يفي لذي عهد فلي�ض مني( رواه م�صلم.
ومن قوله �صلى اهلل عليه واآله و�صلم )من نزع يده من الطاعة مل يكن له حجة يوم القيامة(.

ومن د�صتور اجلمهورية اليمنية والقوانني النافذة امل�صتمدة من ال�صريعة الإ�صالمية الغراء الذي يت�صمن يف مادته 
الثالثة )على اأن ال�صريعة الإ�صالمية م�صدر جميع الت�صريعات( وملا كانت امل�صائل الفقهية اخلالفية قد ح�صمت باإقرار 
الد�صتور وال�صتفتاء عليه وتقنني اأحكام ال�صريعة الإ�صالمية, ومنها م�صاألة الولية العامة والتداول ال�صلمي لل�صلطة 
من خالل النتخابات و�صندوق القرتاع, فاإن اخلروج عن النظام بالقوة يعد مف�صدة كربى ملا يرتتب عليه من �صفك 
املادية  الأ�صرار  عن  املخت�صني  الوزراء  من  املقدمة  التقارير  اأو�صحته  ما  وهو  الأمن,  واإقالق  الأموال  واإهدار  الدماء 
�صخ�صًا  وع�صرين  وخم�صة  خم�صمائة  بحياة  اأودت  التمرد  فتنة  اأن  ذكرت  قد  التقارير  تلك  واأن  خا�صة,  والب�صرية 
وجرح األفني و�صبع مائة وثمانية اأ�صخا�ض من اأبناء القوات امل�صلحة والأمن واملتطوعني ناهيكم عن اخل�صائر الب�صرية 
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التي وقعت يف �صفوف املتمردين واأي ذنب اأعظم من هذا.
قال تعاىل )من اأجل ذلك كتبنا على بني اإ�صرائيل اأنه من قتل نف�صا بغري نف�ض اأو ف�صاد يف الأر�ض فكاأمنا قتل النا�ض 

جميعا ومن اأحياها فكاأمنا اأحيا النا�ض جميعا( �صدق اهلل العظيم.
هذا بالإ�صافة اإىل الأ�صرار املادية واملعنوية التي حلقت بالوطن واملواطن على حد �صواء وحيث تبني اأن الأحداث 
ثانيًا متثل عماًل  اإليه  اأوًل ووالده ومن  اإليه  الدين احلوثي ومن  بدر  ب�صبب مترد ح�صني  التي �صهدتها حمافظة �صعدة 
جنائيا قام به املتمردون حتم على احلكومة اتخاذ الإجراءات الكفيلة باإخماد التمرد وردع اخلارجني عن القانون طبقًا 
للد�صتور والقوانني النافذة ولي�ض منه ا�صتهدافًا لطائفة اأو �صريحة معينة من اأبناء املجتمع اليمني وقيامًا بواجب الن�صح 

هلل ولر�صوله ولأئمة امل�صلمني وعامتهم والأمر باملعروف والنهي عن املنكر فاإن علماء اليمن يوؤكدون على ما يلي:
1 - اإدانة التمرد واخلروج على النظام بالقوة ملا ميثله من فتنة وخروج عن ن�صو�ض القراآن الكرمي وال�صنة النبوية 

املتواترة ود�صتور اجلمهورية اليمنية وقوانينها.
2 - وجوب طاعة ولة الأمر طبقًا للد�صتور والقوانني النافذة.

3 - اللتزام بن�صو�ض الد�صتور والقوانني النافذة من قبل اأجهزة الدولة واملواطنني واللجوء اإىل الق�صاء حل�صم 
املنازعات تر�صيخًا ملبداأ امل�صروعية و�صيادة القانون.

والنظام  الوطنية  والوحدة  و�صريعة  عقيدة  الإ�صالم  مقدمتها  والوطنية ويف  الدينية  الثوابت  املحافظة على   -  4
اجلمهوري والبعد عن الع�صبية املذهبية واحلزبية وال�صاللية والقبلية واملناطقية.

املخالفني  مع  وت�صاحمه  اهلل  حفظه  اجلمهورية  رئي�ض  �صالح  عبداهلل  علي  الرئي�ض  فخامة  بنهج  الإ�صادة   -  5
املخت�صة  اجلهات  العلماء  ويو�صي  التمرد  اأحداث  املرتتبة على  الأ�صرار  معاجلة  الإن�صانية يف  واملعار�صني ومعاملته 

بتنفيذ توجيهات فخامته فيما يلي:
 اأ- �صرعة معاجلة الأ�صرار الناجتة عن اأحداث التمرد ويف مقدمتها اإعادة الإعمار.

 ب- الإفراج عن جميع الأ�صخا�ض الذي �صجنوا دون م�صوغ قانوين.
وفقا  التمرد  يف  امل�صرتكني  ومعاملة  التمرد  اأعمال  يف  ا�صرتاكهم  يثبت  مل  الذين  املوظفني  مرتبات  �صرف   ج- 

للقانون.
 د- اللتزام بقانون اخلدمة املدنية يف حالة نقل وندب املوظفني ومراعاة اجلوانب الإن�صانية.

6 - دعوة الأحزاب والتنظيمات ال�صيا�صية ومنظمات املجتمع املدين اإىل احلفاظ على الثوابت الدينية والوطنية 
وتفويت الفر�صة على كل من يحاول امل�صا�ض ب�صيادة اليمن وا�صتقالله واأمنه وا�صتقراره.

7 - اإن العلماء يدينون من اأثاروا الفتنة واأذكوا العن�صرية والطائفية وخالفوا ال�صورى والنظام والد�صتور والقانون 
وت�صببوا يف اإهدار الدماء والأموال واإخافة الطريق.

8 - ا�صتنكار جرمية تدني�ض امل�صحف ال�صريف من قبل اجلنود الأمريكيني يف �صجن جوانتانامو ويطالبون الإدارة 
الدولية ومراعاة للم�صاعر الإ�صالمية  باملواثيق  التزاما  ال�صارمة �صدهم  العقوبة  بالتحقيق مع اجلناة واإنزال  الأمريكية 

واحرتاما للكتب ال�صماوية.
امل�صجد  حماية  يف  الديني  بواجبهم  القيام  خ�صو�صا  الإ�صالمي  والعامل  عموما  الدويل  املجتمع  منا�صدة   -  9

الأق�صى اأوىل القبلتني وثالث احلرمني ال�صريفني لإيقاف العتداءات ال�صهيونية التي ت�صتهدف امل�صجد.
)ربنا ل تزغ قلوبنا بعد اإذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة اإنك اأنت الوهاب(

�صدق اهلل العظيم
وفق اهلل اجلميع اإىل كل خري 
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 اجلزائية اال�ستئنافية حتيل ق�سية الديلمي ومفتاح اىل املحكمة العليا
 

�سنعاء 3 دي�سمرب 2005م)�سباأ(

الديلمي وحممد  اليوم حكمها يف ق�صية يحيى ح�صني  املتخ�ص�صة  ال�صعبة اجلزائية ال�صتئنافية  اأ�صدرت 
احمد مفتاح املتهمني باثارة الفنت الطائفية والتخابر مع دولة اجنبية.

وق�صى منطوق احلكم بـ: " اإعتبار التقرير با�صتئناف احلكم البتدائي �صد املتهمني الديلمي ومفتاح والذي 
باأ�صباب ال�صتئناف  العري�صة  املتهمني عن تقدمي  به املحامي جمال اجلعبي كاأن مل يكن لرف�ض وامتناع  تقدم 
التي بني عليها الطعن اأو بيانها للمحكمة �صفاهة واإ�صرارهما على ذلك المتناع والرف�ض يف جميع جل�صات 

املحاكمة الأربع “. 
به من عقوبة  فيما ق�صى  املتخ�ص�صة  البتدائية اجلزائية  ال�صادر عن املحكمة  " اعتبار احلكم  كما ق�صى: 
النيابة  واألزم   , العليا  املحكمة  العر�ض على  واجب  الديلمي  يحيى ح�صني  الأول  املتهم  تعزيرا على  الإعدام 
املتهم  �صد  �صكال  العامة  النيابة  ا�صتئناف  وقبول   , العليا  املحكمة  على  الوجوبي  العر�ض  اإجراءات  مببا�صرة 

حممد اأحمد مفتاح للتقرير به يف امليعاد ورف�صه مو�صوعا “.
مفتاح  وحب�ض  الديلمي  باعدام  ق�صى  حكما  املا�صي  مايو   29 يف  اأ�صدرت  البتدائية  املحكمة  وكانت 
املوؤمن  ال�صباب  لتنظيم  فرع  وتاأ�صي�ض  واملذهبية  الطائفية  الفنت  اثارة  على  بالتحري�ض  لدانتهما  �صنوات  ثمان 
الذي تزعمه ال�صريع ح�صني بدرالدين احلوثي والتخابر مع دولة اجبية بطرق غري �صرعية بق�صد ال�صرار بامن 

وا�صتقرار البالد وزعزعة المن الجتماعي وحتري�ض املواطنني �صد النظام.
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اإيران تنفي التدخل يف مترد احلوثي وتتهم االأعداء بالفتنة 

�سنعاء 19/ 2/ 2006م "املدينة" ال�سعودية من جمال الهمداين:

ــالده يف دعم التمرد  ــري وجود اأي تدخل لب ــة الإيرانية حممد ر�صا باق ــر ال�صوؤون اخلارجي ــى نائب وزي نف
ــي ال�صريع ح�صني بدرالدين احلوثي يف حمافظة �صعدة �صمال غرب البالد  ــح الذي بداأه رجل الدين ال�صيع امل�صل

منذ اأكرث من عامني.
ــا يحدث يف املناطق ال�صمالية من اليمن بني اأن�صار احلوثي  ــال امل�صوؤول اليراين خالل زيارته لليمن اأن م وق

والدولة يعد م�صاألة داخلية تهتم احلكومة اليمنية بحلها ول داعي ليكرب الآخرون هذه امل�صاألة.
ــال ر�صا باقري ان احلكومة اليمنية �صتعالج الق�صية باحلكمة, ولكنه اأ�صار اإىل اأن هناك من ي�صعى لإيقاف  وق
قرار العفو الذي اأ�صدره الرئي�ض اليمني علي عبداهلل �صالح من الأعداء بهدف اإذكاء مزيد من الفنت وزعزعة اأمن 

وا�صتقرار اليمن ومل ي�صر امل�صوؤول الإيراين �صراحة اإىل هوية هوؤلء الأعداء الذين ق�صدهم.
ــي 8 ع�صكريني مينيني م�صرعهم واأ�صيب عدد اآخر بجروح خمتلفة فيما مل يعرف عدد  ــاق لق ويف ذات ال�صي
ــني الطرفني خالل اليومني  ــالل املواجهات التي جتددت ب ــن جانب املتمردين احلوثيني خ ــى واجلرحى م القتل

املا�صيني مبحافظة �صعدة �صمال غرب البالد.
وقالت م�صادر حملية يف مديرية �صحار مبحافظة �صعده اأن 8 ع�صكريني بينهم �صابط من لواء املهند�صني لقوا 
ــي �صهدتها منطقتا )اآل  ــة واأن�صار رجل الدين املتمرد احلوث ــات عنيفة بني القوات احلكومي ــم يف مواجه م�صرعه

بيان( و)ال العامري( مبديرية �صحار خالل اليومني املا�صيني.
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ر�ش���الة م���ن رئي����س ال���وزراء الأ�ش���بق الدكتور ح�ش���ن مكي اإىل حماف���ظ لواء ال�ش���ام بتاريخ 
1974/4/18 تتعل���ق بطل���ب من م�ش���ائخ احلمزات بدف���ع الزكاة اإىل الدولة مبا�ش���رة ولي�س 

عرب م�شائخ �شحار وهمدان..
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بطاق���ة ح�ش���ن بدرالدين احلوثي اأثناء درا�شت���ه املرحلة الثانوية يف معه���د �شعدة العلمي 
ال���ذي كان تابع���ٍا حينه���ا ل����ِ "رئا�ش���ة املعاهد العلمي���ة" كما هو وا�ش���ح يف البطاق���ة، ورئا�شة 
املعاه���د العلمي���ة اأن�شاأها واأ�شرف عليه���ا التيار الهادوي ، وهي تختلف ع���ن املعاهد العلمية 
الت���ي كان ي�ش���رف عليها تيار الإخوان امل�شلمن .. علم���اً اأن كال املوؤ�ش�شتن )رئا�شة املعاهد، 
هيئ���ة املعاهد( مت دجمهم���ا بعد ذلك يف مكون واحد هو "الهيئة العامة للمعاهد العلمية" 
بع���د جه���ود بذلها القا�شي يحيى لط���ف الف�شّيل، والعالمة اأحمد �شالم���ة، يرحمهما اهلل، 
واآخ���رون. واملتتب���ع لتاريخ ن�شوء املعاهد العلمية يف اليمن يجد اأن "رئا�شة املعاهد" التابعة 
لل�شيع���ة كان���ت اأق���دم من "هيئ���ة املعاهد" الت���ي اأن�شاأه���ا الرئي�س احلمدي وت���وىل الإخوان 

الإ�شراف عليها. ويقال اإن اإن�شاء الأخرية جاء مبثابة رد فعل على ن�شوء الأوىل.
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ا�شتالم اأحد الأ�شخا�س حلقيبة وما تبقى من كتب..
واجلزء الأ�شفل: ا�شتالم ح�شن احلوثي لبع�س الكتب ومتزيقها وخد�شها..

بتاريخ 13 �شوال 1409ه�
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ر�شال���ة م���ن بدرالدي���ن احلوثي لبنه ح�شن بتاري���خ 1 جمادي الثانية 1411ه���� ي�شرح فيها 
موقفه من من�شب رئا�شة حزب احلق.
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ر�شال���ة م���ن بدرالدين احلوثي لبنه ح�شن، يبدي فيها اإعجابه بكتاب ح�شن، ويناق�شه يف 
بع�س ق�شايا حزب احلق ويحّذره من مع�شيته.. بتاريخ 8 رجب 1411ه�.
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بيان  اإىل اأع�شاء حزب احلق موقع من قيادات احلزب والعلماء منهم بدرالدين احلوثي.. 
وغريه بتاريخ 1992/9/15
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ر�شال���ة �ش���ادرة ع���ن منظمة احلزب ال�شرتاك���ي - حمافظة �شع���دة اإىل بدرالدين احلوثي 
ت�شتنك���ر فيها م���ا و�شفته ب�"املوؤامرة الوهابية" التي حتاك �شد بدرالدين احلوثي، وتعده 

بالوقوف معه وتاأييده، ويدعوه اإىل �شرورة العمل امل�شرتك.
الر�شالة بتاريخ بتاريخ 1992/12/14، اأي قبل اندلع اأزمة 1993 مبّدة ق�شرية.
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اتف���اق موق���ع من وجاهات واأف���راد بع�س القبائل عل���ى حماية املذهب الزي���دي، وا�شتعمال 
ال�شدة اذا مل ينفع اللن والرفق.. بتاريخ 4 حمرم 1413ه�
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ر�شال���ة موجه���ة لرئي����س جمل�س الن���واب من مدي���ر اأمن اأمان���ة العا�شمة تتعل���ق بعدد من 
الف���راد اأتهمته���م الر�شال���ة باأنهم قاموا بتفج���ريات يف �شعدة واحتم���وا بح�شن بدرالدين 

احلوثي.. بتاريخ 1994/9/21 -اأي بعد انتهاء حرب 1994 ب�شهرين تقريباً.
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ر�شال���ة م���ن يحي���ى بدرالدي���ن احلوث���ي اإىل اأخي���ه ح�ش���ن، من عّم���ان يطمئن عل���ى حاله، 
وبجان���ب ر�شالت���ه -كم���ا جاء فيها- ن�ش���رة تعريفية عن جامعة اآل البي���ت يف عمان، ويطلب 
منه الكتب اجلّيدة لوالده بدرالدين احلوثي وبع�س الأ�شرطة، وكذلك �شرية املتوكل على 
اهلل اإ�شماعي���ل ب���ن القا�شم -اأحد الأئمة يف عهد الدول���ة الإمامية القا�شمية- وكذا جمموع 

القا�شم بن اإبراهيم وتف�شري الهادي وعّمه وجّده.. بتاريخ 1994/11/24
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�شك���وى مقدم���ة من اأح���د م�شائخ "مّران" اإىل حماف���ظ �شعدة بتاري���خ 1995/8/13 تتعلق 
بح�شن احلوثي واأعوانه.. 

وثائق ما قبل األزمة
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ر�شال���ة م���ن ح�ش���ن بدرالدي���ن احلوثي، وعب���داهلل الرزام���ي اإىل اأحمد ال�شام���ي، اأمن عام 
حزب "احلق" يطرحون فيها بع�س املقرتحات تتعلق باحلزب..

بتاريخ 1996/11/10

وثائق ما قبل األزمة
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ال�شتقالة املقّدمة اإىل اأمن حزب احلق من ح�شن بدرالدين احلوثي واآخرين..
بتاريخ 1996/11/29
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ر�شال���ة يرّج���ح اأنه���ا م���ن ع�ش���و اأمن���ي يف منطق���ة م���ران، ع���ن حت���ركات م�شبوه���ة لبع����س 
القيادين وعقد الجتماعات ال�ّشرية.. بتاريخ 1998/11/2

وثائق ما قبل األزمة
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ر�شالة قيادي اأحد فروع املوؤمتر ال�شعبي العام اإىل رئي�س حزب الأمة )!( يوؤكد فيها ولءه 
للملكية.. ويقول: املوؤمتر لن ينفعنا، والإ�شالح يرف�شنا، وامللكية تبعاً لنا..

تاريخ الر�شالة غري وا�شح يف الأ�شل.
وقد ن�شرت هذه الوثيقة يف �شحيفة "ال�شموع"، العدد )279(.

وثائق ما قبل األزمة
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ر�شال���ة م���ن حممد يحيى �شامل عزان، وعبدالكرمي جدبان موجهة اإىل بدرالدين احلوثي 
بتاري���خ 8 ربي���ع اأول 1417ه� ينك���رون فيها �شدق التزامهم وتعهده���م للعالمة جمدالدين 

ويو�شحون حقيقة موقفهم، وي�شتفتونه يف حكم ما حدث منهم..
واجلزء الأ�شفل من الوثيقة فيه: رد واإي�شاح من بدرالدين احلوثي..

وثائق ما قبل األزمة
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بي���ان موق���ع من عدد من علماء الزيدية يحذرون في���ه من ر�شائل اأ�شدرها "حممد يحيى 
عزان" تت�شمن، كما ت�شري الوثيقة، اإ�شاءة للعلماء ولبع�س القبائل.

وجمدالدين املوؤيدي، كما هو يف اأعلى الوثيقة، يوؤكد �شحة ما راآه العلماء.
بتاريخ 2 ربيع الأول 1417ه�
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ر�شال���ة ب���در الدين احلوث���ي اإىل عب���داهلل عي�شة الرزام���ي يطلعه على بع����س اأن�شطة اأحد 
املراكز ال�شيفية.. بتاريخ 12 ربيع الآخر 1418ه�
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بي���ان لكب���ار علم���اء الزيدية لأبن���اء املذهب الزي���دي، يو�شح���ون فيه تعار�س اأف���كار ح�شن 
بدرالدين احلوثي مع اأفكار املذهب الزيدي..

وثائق ما قبل األزمة
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ر�شال���ة م���ن بدرالدي���ن احلوث���ي موجه���ة اإىل العاّلم���ة من�ش���ور ب���ادي اأب���ي مال���ك بتاري���خ 
14�شف���ر 1422ه����، يبدو اأنها رد على ر�شال���ة تلقاها منه، يو�شح بدرالدين موقفه من كثري 

من امل�شائل الفقهية..
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توجيه���ات �ش���ادرة م���ن بدرالدي���ن احلوثي واأحم���د �شالح اله���ادي بتاريخ 19�شف���ر 1422ه�، 
لأ�شات���ذة يف الدورة ال�شيفية وطالبه���ا وغريهم من الأتباع الذين يريدون التم�شك باأهل 

البيت، تدعو اإىل اللتزام مب�شائل عدة يف املناهج وعدم جتاوزها..
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ر�شال���ة م���ن بدرالدي���ن احلوث���ي، موجهة اإىل ج���واد ال�شهر�شت���اين يف اإي���ران.. تتحدث عن 
جاهزية تنظيم ال�شباب املوؤمن، ون�شوج الو�شع الداخلي يف اليمن..

بتاريخ 1 ربيع اأول 1425ه�.. الر�شالة مت ن�شرها يف بع�س ال�شحف املحلية.
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ر�شال���ة م���ن اأحد املقيمن يف �شنعاء، اإىل ح�شن بدرالدين احلوثي، يخربه بو�شول حوالة 
مببلغ مليون ريال �شعودي، ويطلب منه اإر�شال مندوبه ل�شتالم املبلغ..
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ر�شال���ة اإىل بدرالدي���ن احلوث���ي تت�شم���ن �شوؤاله حول �شح���ة اإقامة �شالة جمع���ة م�شتقلة 
نتيجة معار�شة الآخرين لرتديد ال�شعار اأثناء ال�شالة، عماًل باأمر ح�شن بدرالدين.

اجل���زء الأ�شف���ل: رد بدرالدي���ن على ال�ش���وؤال، اأكد اأن �شالة املعرت�شن عل���ى ترديد ال�شعار 
فيها �شك.

وثائق ما قبل األزمة
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وثائق ما قبل األزمة

ر�شال���ة م���ن بدرالدين لبن���ه ح�شن بوا�شط���ة �شالح الوجم���ان يحذره فيها م���ن احل�شور 
اإىل ال�شلط���ة... وي���رى اأن ال�شلط���ة �شتغدر به كما غدرت بعلي �شامل من قبل، ويو�شيه باأن 

يحفظ نف�شه لأن الإ�شالم بحاجة اإىل بقائه، ويتوقع له ال�شهادة..
بتاريخ ربيع اأول 1425ه�
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وثائق أثناء األزمة

ر�شال���ة رئي����س اجلمهورية للعاّلم���ة/ حممد املن�شور، والعاّلمة/ حم���ود عبا�س املوؤيد، رداً 
على مطالبتهم له باإيقاف احلملة �شد ح�شن بدرالدين احلوثي..

بتاريخ 2004/9/1
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وثائق أثناء األزمة

ر�شال���ة العاّلم���ة حممد املن�ش���ور اإىل رئي�س اجلمهورية حول املحبو�ش���ن يف �شعدة، وفيها 
يدع���وه اإىل اإع���ادة اإم���ام م�شج���د اله���ادي ب�شعدة بع���د اأن مت عزل���ه، وين�شح الرئي����س اأي�شاً 

بتعين ال�شيخ �شالح الوجمان حمافظاً ملحافظة �شعدة.. بتاريخ 24 رجب 1425ه�
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وثائق أثناء األزمة

ر�شال���ة يحي���ى بدرالدين احلوثي لأبي���ه يدعوه فيها اإىل التعاون فيم���ا يكون �شبباً ليقاف 
احلرب.. بتاريخ 2004/9/8
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وثائق أثناء األزمة

ر�شالة العاّلمة حممد املن�شور اإىل العاّلمة بدرالدين احلوثي مرفقة بخطاب اأمان رئي�س 
اجلمهوري���ة، يوؤك���د له حر����س الرئي�س عل���ى راأب ال�ش���دع ومّل ال�شمل... ويدع���وه لغتنام 

الفر�شة للخروج من اأمٍر �شبب املحن الكثرية و�شفك الدماء وخراب البيوت... الخ..
بتاريخ 25 رجب 1425ه�
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وثائق أثناء األزمة

خط���اب اأم���ان م���ن رئي����س اجلمهوري���ة بي���د العاّلم���ة حمم���د املن�ش���ور، و�شال���ح الوجمان، 
لبدرالدين احلوثي واأفراد اأ�شرته وله اخليار بالعودة اإىل �شنعاء اأو �شعدة دون اأن مي�ّشهم 

اأي �شوء.. بتاريخ 2004/9/8
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وثائق أثناء األزمة

رئي�س اجلمهورية يوجه حمافظ �شعدة باإطالق بع�س ال�شجناء ب�شمان/ �شالح الوجمان 
وباإعادة اآخر اإىل عمله.. 
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وثائق أثناء األزمة

خط���اب ح�ش���ن بدرالدين احلوثي موجه ل�شالح الوجم���ان يخربه بطريقة الو�شول التي 
متّكن من مقابلته.. بتاريخ 2004/8/3
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وثائق أثناء األزمة
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وثائق أثناء األزمة

تقرير ال�شيخ �شاجع بن �شاجع عن نتائج الو�شاطة.. بتاريخ 2004/9/14
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وثائق أثناء األزمة

اإح���دى جل���ان الو�شاط���ة )املكون���ة م���ن ال�شي���خ/ حي���در �شوق���ة، وال�شي���خ/ حمم���د �شوم���ع، 
وال�شي���خ/ بخت���ان النم���ري، وال�شيخ/ �شاجع بن �شاج���ع، وال�شيخ/ �شال���ح الوجمان( تطرح 

مقرتحها.. بتاريخ 2004/9/17
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وثائق أثناء األزمة

خطاب اأمان من رئي�س اجلمهورية موّجه لأهايل منطقة الّرزامات..
يبدو اأنها بتاريخ 2004/10/2
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وثائق أثناء األزمة

ر�شال���ة تت�شم���ن طلب اأ�شلحة مببلغ اأربعة مالين ريال �شعودي، ح�شب ما توؤكده الر�شالة 
التو�شيحية يف اجلزء الأ�شفل.. بتاريخ 19 رم�شان 1425ه�
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وثائق أثناء األزمة

بيان من ال�شيخ/ حمد �شالح غرزة يترباأ فيه من اأفكار ودعاوى احلركة احلوثية..
بتاريخ 2005/4/10
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وثائق أثناء األزمة

التزام من عبدامللك بدرالدين احلوثي.. بتاريخ 2005/2/25
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وثائق أثناء األزمة
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وثائق أثناء األزمة
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وثائق أثناء األزمة

ر�شالة عبدامللك بدرالدين احلوثي اإىل رئي�س اجلمهورية حول الأزمة..
بتاريخ 2005/5/25
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وثائق أثناء األزمة

ه���ذه البن���ود و�شل���ت اإىل ال�شي���خ �شاجع حممد �شاجع م���ن عبدامللك احلوثي ي���وم الثالثاء 
املوافق 2005/5/31، ومت اي�شالها بعد ذلك اإىل رئي�س اجلمهورية.
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وثائق أثناء األزمة

ر�شالة علماء �شعدة للرئي�س اجلمهورية تتعلق باأزمة احلوثي.. بتاريخ 27 رجب 1426ه�
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من تعليمات ح�شن بدرالدين احلوثي اأثناء املواجهات..
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وثائق أثناء األزمة

نف�شه.
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نف�شه بتاريخ 19 جمادي اأوىل 1425ه�.
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وثائق أثناء األزمة

نف�شه.
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وثائق أثناء األزمة

نف�شه.
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وثائق أثناء األزمة

نف�شه.
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وثائق أثناء األزمة

نف�شه.
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وثائق أثناء األزمة

نف�شه.
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نف�شه.
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وثائق أثناء األزمة

نف�شه.
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وثائق أثناء األزمة

نف�شه.
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من مرا�شالت اأتباع احلوثي اأثناء املواجهات.
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وثائق أثناء األزمة
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وثائق أثناء األزمة



وثائـــــق

392

جر
الح

ر و
زه

ال

نف�شه.

وثائق أثناء األزمة
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وثائق أثناء األزمة
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وثائق أثناء األزمة
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مناذج من اأ�شعار وزوامل املواجهات من اجلانب احلوثي.

وثائق أثناء األزمة
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نف�شه.

وثائق أثناء األزمة



وثائـــــق

397

جر
الح

ر و
زه

ال

منوذج من "احُلروز" الواقية وجدت يف حوزة بع�س اأتباع احلوثي..

وثائق أثناء األزمة
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و�شية اأحد اأفراد ال�شباب املوؤمن.. بتاريخ 2004/7/9

وثائق أثناء األزمة
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ر�شال���ة من اأح���د اأن�شار احلركة احلوثي���ة بتاريخ 2004/5/7، ويظهر فيه���ا مدى التبجيل 
والولء وال�شتعداد للت�شحية وكتبت بعد اندلع املواجهات بتاريخ 2004/5/7..

وثائق أثناء األزمة
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وثائق أثناء األزمة
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ر�شالة من والد اأحد ال�شباب الذين ان�شموا اإىل جماعة احلوثي.. بتاريخ 6 �شوال 1425ه�ال

وثائق أثناء األزمة
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من�شورات احلركة احلوثية بغر�س التعبئة اأثناء احلرب.

وثائق أثناء األزمة
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احلركة احلوثية تدعو اإىل "اجلهاد يف �شبيل اهلل".

وثائق أثناء األزمة
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وثائق أثناء األزمة

بي���ان با�ش���م )املظلوم���ن م���ن اأبن���اء �شعدة( ح���رره عنه���م عبداملل���ك بدرالدي���ن احلوثي.. 
يو�شحون فيه موقفهم.
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بيان من اأتباع احلوثي يخاطب القيادات الع�شكرية واجلنود اأثناء املواجهة.

وثائق أثناء األزمة



وثائـــــق

409

جر
الح

ر و
زه

ال

وثائق أثناء األزمة

من�شور وجهته ال�شلطة املحلية مبحافظة �شعدة اإىل الرزامات وغريها.
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ق�شيدة لبدرالدين احلوثي ت�شف موقفه من الثورة اليمنية.

وثائق أخرى
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جزء من ق�شيدة اأخرى لبدرالدين احلوثي يف ذات ال�شياق.

وثائق أخرى
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اأحد من�شورات الثني ع�شرية يف اليمن.

وثائق أخرى
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وثائق أخرى

منوذج من الأدبيات الإدارية ملنتدى ال�شباب املوؤمن.
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نف�شه.

وثائق أخرى
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415
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ال

�شورة "الولية" املفرتاة واملد�شو�شة يف بع�س كتب ال�شيعة، والتي يحتجون بها على نق�س 
القراأن الكرمي.

وثائق أخرى
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اأهم رواد احلركة الوطنية

اأهم مفّجري ثورة �سبتمرب 1962

حممد حممود الزبريياأحمد حممد نعمان

امل�سري عبداهلل ال�ساللاملقدم علي عبداملغني



صـــــور

420

جر
ح

وال
هر 

الز

حكام الإمامة املتوكلية

الإمام اأحمد بن يحيى حميدالدينالإمام يحيى حميدالدين

العاّلمة جمدالدين املوؤيدي
رئي�س حزب احلق

العاّلمة بدرالدين احلوثي
املر�سد الأعلى لتنظيم ال�سباب املوؤمن
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421
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ح�سني بدرالدين احلوثي
زعيم تنظيم ال�سباب املوؤمن

عبداهلل عي�سة الرزامي
الرجل الثاين يف التنظيم

العميد يحيى العمري
حمافظ "�سعدة" �سابقاً، وحالياً "البي�ساء"

العميد علي حم�سن الأحمر
قائد املنطقة ال�سمالية الغربية
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من اأبرز املحاَكمني على هام�س الأزمة

حممد مفتاح ويحيى الديلمي

حمود عبداحلميد الهتار
رئي�س جلنة احلوار
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وجهان اأ�سهما يف تدويل الأزمة

اآية اهلل ع�سام العمادالنائب يحيى بدرالدين
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وجهان لعملٍة واحدة

ال�ساه ر�سا بهلوياملر�سد الأعلى اأية اهلل اخلميني
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ف�سل حماولت حت�سني ال�سيناريو

اأيُّ عالقة؟!

بيل كلينتونحممد خامتي

جورج بو�س )البن(حممود اأحمدي جناد



صـــــور

426

جر
ح

وال
هر 

الز

من طوابع بريد اململكة املتوكلية واأحدها مبنا�سبة راأ�س ال�سنة 1969، اأي بعد 
قيام اجلمهورية اليمنية بـ7 �سنوات.
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من اإر�سيف املواجهات
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نف�س ال�سابق
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عبداهلل!!" اأبا  يا  "قتلناك 

م�سجد الإمام الهادي ب�سعدة
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الرئي�س علي عبداهلل �سالح اأثناء لقائه بالعلماء
2004/7/3 وجانب من العلماء.
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رئي�س اجلمهورية اأثناء خطابه يف كلية ال�سرطة
بتاريخ 2004/7/7 وجانب من احل�سور.
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زيـــارة الوفـــد الربملـــاين اإىل �سعـــدة 2006/2/27 ويظهـــر فيهـــا ال�سيـــخ �سلطـــان 
الربكاين رئي�س الوفد وخلفه العميد يحيى ال�سامي حمافظ �سعدة اجلديد.



صـــــور

433

جر
ح

وال
هر 

الز

ال�سجـــن املركـــزي ب�سعـــدة.. جانـــب من املفـــرج عنهم مـــن اأتباع احلوثـــي الذين 
اعتقلوا اأثناء الأزمة.



صـــــور

434

جر
ح

وال
هر 

الز

خريطة اجلمهورية اليمنية حمافظات.



صـــــور

435

جر
ح

وال
هر 

الز

خريطة اإيرانية.







وفهارس مراجع
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