
  املبيعات : 274039 فاكس : 2700064  | اإلعالنات : 274038 فاكس : 274035  | التوزيع : 274037 | الفروع > عدن > 231783 فاكس : 233354  تعز > 220800 فاكس : 220900  الحديدة > 245842 فاكس : 211537  حرضموت > 303930 فاكس : 303931  إب > تلفاكس : 400251 الضالع : تلفاكس : 232994 أبني > تلفاكس : 602096  عمران > تلفاكس :613388

الثــــورة
يومية  �  سياسية  �  جامعة  �  تأسست  يف ٢٩ سبتمرب ١٩٦٢م

ALTHAWRAH

DAILY
نائب رئيس مجلس االدارة للصحافة

نائب رئيس التحرير
نائب رئيس مجلس اإلدارة

للشؤون المالية والموارد البشرية
مدير التحرير

جمال فاضل - أحمد نعمان عبيد
نبيل نعمان مقبل - علي عبده العماري

 سليمان عبدالجبار

WWW.ALTHAWRANEWS.NET

dammajm@yahoo.comharoji@gmail.comalbasheri72@Gmail.com

تصدر عن مؤسسة الثورة للصحافة والنرش

االشرتاك السنوي :    يف الداخل للهيئات واألفراد 22.000 ريال 
   يف الخارج 150$ باالضافة إىل رسوم الربيد
اإلدارة العامة : صنعاء - شارع املطار  | تحويلة : 321528 - 321532/3 
           330114 - 322281/2   فاكس : 332505 

نواب مدير  التحرير

علي محمد البشرييخالد أحمد الهروجيمروان أحمد دماج الثــــورة
يومية  �  سياسية  �  جامعة  �  تأسست  يف ٢٩ سبتمرب ١٩٦٢م

ALTHAWRAHنائب رئيس مجلس االدارة للصحافة
نائب رئيس التحرير

نائب رئيس مجلس اإلدارة
للشؤون المالية والموارد البشرية

مدير التحرير

جمال فاضل - أحمد نعمان عبيد
نبيل نعمان مقبل - علي عبده العماري

 سليمان عبدالجبار

WWW.ALTHAWRANEWS.NET

dammajm@yahoo.comharoji@gmail.comalbasheri72@Gmail.com

تصدر عن مؤسسة الثورة للصحافة والنرش

االشرتاك السنوي :    يف الداخل للهيئات واألفراد 22.000 ريال 
   يف الخارج 150$ باالضافة إىل رسوم الربيد
اإلدارة العامة : صنعاء - شارع املطار  | تحويلة : 321528 - 321532/3 
           330114 - 322281/2   فاكس : 332505 

نواب مدير  التحرير

علي محمد البشرييخالد أحمد الهروجيمروان أحمد دماج

سگرتري التحرير التنفيذي

الثــــورة
▼

�א�
www.althawranews.net

9 الثــــورة
▼

�א�
www.althawranews.net

13

العراق يف العهد اإلسالمي
رسالة اإلسالم عامة لكل البرش ولكل 
الناس نور وهدى ومنهج لخري ومصلحة 
ــم  ــرة والحك ــا واآلخ ــان يف الدني اإلنس
ــاواة  ــىل العدل واملس ــالمي يقوم ع اإلس
ــكام  ــيادة أح ــع لس ــورى ويخض والش
ــاس, وإذا  ــرشع والرشيعة عىل كل الن ال
ــىل النصوص  ــدث يشء من خروج ع ح
ــواء البرش ومن  ــو من صنع البرش وأه فه
ــر عىل  ــي تؤث ــاة الت ــع الحي ــروف واق ظ
ــتورية أراد  ــة والدس ــب النظري الجوان
ــيايس  الناس أم لم يريدوا والتاريخ الس
ــذه  ــرة وه ــذه الفك ــد ه ــدول يؤك ــكل ال ل

املقولة.
العراق حررته مبادئ وتعاليم اإلسالم 
ــتبد بعد فتح  ــاريس املس ــن الحكم الف م
اإلسالم  للعراق يف عهد الخليفة عمر بن 
ــع العراق بالد  الخطاب؛ وتحرر كذلك م

ــد يف قلب بالد  ــة نهاون ــارس بعد معرك ف
ــث عثمان  ــد الخليفة الثال ــارس يف عه ف
ــانيني  ــقوط حكم الساس ــان وس ــن عف ب
ــض القوى والفئات  نهائياً وإن ظلت بع
ــالمية  ــة اإلس ــب الدول ــية تناص الفارس
ــباب شهوية وقومية  العداء الرسي ألس
ــرب  للع ــة  مناهض ــية  فارس ــة  عنرصي
ــة التي  ــة األموي ــد الدول ــة يف عه وخاص
ــوكة  كانت قوتها ترتكز عىل العرب والش

العربية.
ــالمي  ــراق أصبح بعد الفتح اإلس الع
من ركائز حيوية وقوة الدولة اإلسالمية 
ــن قبائل  ــداد كبرية م ــه أع ــرت إلي وهاج
الجزيرة العربية القحطانية والعدنانية 
ــا هذا  ــا إىل يومن ــدوا فيه ــوا وتوال وعاش
ــن  ــدان م ــة تع ــرصة والكوف ــت الب وكان
ــوش  ــارص الجي ــع عن ــز تجم ــم مراك أه
ــالمية يف طريقها إىل رشق وجنوب  اإلس

ــيا الوسطى, ولعبت  إيران ويف اتجاه آس
ــيايس  ــراق دوراً كبرياً يف الحراك الس الع
واالجتماعي داخل الدولة اإلسالمية ويف 
تفجر الفتنة التي أودت بحياة الخليفة 
ــث عثمان بن عفان؛ وعندما آل أمر  الثال
ــالمية إىل الخليفة عيل بن  الخالفة اإلس
ــه رابع الخلفاء  ــي طالب ريض الله عن أب
ــه إىل الكوفة  ــر حكم ــدين نقل مق الراش
ــهاده  ــاش يف العراق حتى يوم استش وع
ــف األول من  ــات النص ــة ثالثيني يف نهاي

القرن الهجري األول.
ــالء  ــة كرب ــراق يف موقع ــهدت الع وش
ــهاد الحسني بن  (موقعة الطف) استش
ــة القصري  ــن معاوي ــد يزيد ب ــيل يف عه ع
ــة  ــة لألم ــهاده فاجع ــدى وكان استش امل
ــني  ــرث املؤرخ ــرى أك ــا ي ــالمية, وكم اإلس
ــاً من الناحية  ــلمني فإنه كان مصيب املس
ــتوى  ــىل خطأ كبري عىل مس الدينية وع

ــة  واملادي ــية  السياس ــابات  الحس
والعسكرية؛ وظلت العراق واحدة من أهم 
ــة األموية وحكم  ــن التحدي للدول ميادي
ــية  ــام الثورة العباس ــى قي ــني حت األموي
ــالد فارس  ــان يف رشق ب ــن خراس ــدءاً م ب
ــد؛ ونجح ثوار  ــم الرضا من آل محم باس
ــود الدولة  ــيني يف وضع حد لوج العباس
ــاعدهم  ــة, وس ــام 132هجري ــة ع األموي
ــف الذي وصلت إليه  عىل النجاح الضع
ــبب كرثة ما وجه إليها  الدولة األموية بس
من رضبات خارجية ومن جراء رصاعات 
ــىل الحكم  ــهم ع ــني أنفس ــادة األموي الق
والسلطة والقوة وبعد وصول العباسيني 
إىل حكم الدولة اإلسالمية تفردوا بالحكم 
ــم العلويني  ــاب أبناء عمومته عىل حس
ــاردات  ــواع املط ــم كل أن ــوا ضده ومارس
ــوا بهم أكرث مما حل  واالضطهادات ونكل

بهم يف عهد األمويني. 

يف بلد الثمانية وعرشين مليون محلل سيايس أتمنى أن أجد 
يمنياً واحداً فقط يعرف ماذا يحدث يف اليمن ؟!

ــىل طول أصوات  ــارات إسعاف وبعدها ع ــع أصوات سي نسم
زغاريد وطماش والعاب نارية وزفة أعراس.

نميس عىل صيغة اتفاق ، ونصبح عىل إعالن حرب.
ــش فاهم  ــا؟ أنا م ــاس؟ حد يفهمن ــري يا ن ــذا الذي يج ــا ه م

حاجة!!
حد فاهم حاجة؟!!

ــا ألف (خري  ــة قال بينزلوه ــكلة بالضبط؟ الجرع ــش املش أي
وبركة )

الحكومة وقالوا بيغريوها ؟!! أيش باقي؟!!
وفني سارت الكهرباء فجأة يومني وال شفنا لها حس وال خرب؟!
ــا ناس حد يعربنا ، حد يفهمنا ، أو يقولنا ، لكن صحيح كيف  ي
ــعب الوحيد  ممكن نعرف أيش اليل بيحصل يف البلد إذا كنا الش

يف العالم الذي يستخدم التلفون لإلضاءة أكرث من االتصال.
ــح قرية صغرية وأتمنى أن ال تكون هذه  باختصار العالم أصب
ــا الغالبة وصاروا يف  ــي "حزيز" التي يسكنه القرية الصغرية ه
ــه من تلويحات وترصيحات يسمعونها  حالة ال يعلم بها إال الل
ــة منكوبة مقدما ، العجيب والغريب  توحي لهم بأن هذه املنطق
ــد يدافع عن  ــان كل واح ــال يقول للسك ــو أن لسان الح ــال ه فع

نفسه ويدبر حاله.
ــراف يف اليمن  ــار لجميع األط ــة لالنتص ــاك فرصة سانح هن
ــي املأزق  ــىل االتفاق الذي ينه ــع ع ــل يف اإلرساع بالتوقي وتتمث
ــرى حكومة  ــة ألف ريال ون ــد فتنزل الجرع ــروض عىل البل املف
ــاء وتنتهي  ــود األمن والكهرب ــف مستعمل ويع ــدة أو نظي جدي

سلسلة أفالم الرعب التي يخزن عليها الشعب اليمني.
ــة التي عمت دوال  ــكلة يف الجرعة اإلقليمي ــا إذا كانت املش أم
ــكل هنا  ــى يف املنطقة وتريد أن تحل باليمن فأعتقد أن املش شت
ــة الحكيمة  ــىص درجات السياس ــدا وبحاجة إىل أق حساس ج
لنزع الفتيل وعدم التورط يف الفخ اإلقليمي املنصوب خصوصا 

وانه أرسع اشتعاال من النار يف الهشيم.
ــراف التي تعكر  ــة عىل األط ــب أن نقيم الحج ــادي يج باعتق
األمن واالستقرار وتوضيح الصورة كاملة للشعب حتى ال ينزلق 

يف الحرب األهلية أعاذ الله البالد والعباد منها.
ــة لليمن  ــد الفتن ــن يري ــن رشور كل م ــوذ بك م ــا نع ــم إن الله

ونجعلك يف نحورهم. 
اذكروا الله وعطروا قلوبكم بالصالة عىل النبي.

ــع أموات  ــك وجمي ــح جنات ــه فسي ــي وأسكن ــم أب ــم ارح الله
املسلمني.

ماذا يحدث يف اليمن؟
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مرحى يا عراق
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ــتغل  يس أن  ــع  املتوق كان 
الطرف الداعم واملؤيد لتنفيذ 
قرارات مؤتمر الحوار الوطني 
ــور  أم ــام  زم ــىل  ع ــض  القاب
ــدات  الدولة النداءات واملناش
ــة،  ــري الحكوم ــة بتغي املطالب
ــمة  الحاس ــه  رضبت ــرضب  لي
ــة  مفصلي ــريات  تغي ــراء  بإج
ــؤويل  مس كل  ــمل  تش ــة  عام
ــة يف  ــة التنفيذي ــزة الدول أجه
ــن  ــات مم ــن املحافظ ــري م كث
ــة  املاضي ــنوات  الس ــت  أثبت
ــادهم الذي أزكم  فشلهم وفس
ــات  ــري املحافظ ــوف جماه أن
إىل  ــرب  األق ــم  ادائه ــوء  وس
ــور  ــيري أم ــة يف تس التجريبي
ــم  ــات وقراراته ــك املحافظ تل
ــع  تخض ال  ــي  الت ــاء  الهوج
ملقاييس ورشوط الوظيفة وال 
ــل وال قدرات  ــث عن مؤه تبح
قيادية ولكنها تلتزم العالقات 
ــة يف التعيني  املناطقية القبلي

واالختيار!!
ــو املتوقع حتى  ــذا ه كان ه

ــد أن  ــزال وال نعتق ي اآلن وال 
ــتأتي أكرث من فرصة  فرصة س
ــاخ املعاش بمرجعيته  هذا املن
ــعبية الضاغطة والتأييد  الش
ــوس  ــدويل امللم ــي وال االقليم
ــة  ــرارات فخام ــات وق لتوجه
ــس الجمهورية التي  األخ رئي
ــاذ  اتخ ــه  ل ــهل  وتس ــه  تمكن
اإلجراءات األكرث جذرية عىل 
ضوء نتائج ومخرجات مؤتمر 
ــامل  الش ــي  الوطن ــوار  الح
ــري  والنظ ــني  املت ــاس  األس
ــتقبيل  ــاء املس ــوات البن لخط
املنشود املؤسسة لبناء الوطن 
ــاد  ــايل من الفس ــد الخ الجدي
ــات االجتماعية  وجور العالق
ــمياتها  بمس ــة  القديم
وسجونها وقيودها املختلفة.

ــم  يلج ــد..  جدي ــن  وط
ــم  ويحجمه ــدين  الفاس
ــذرة  الق ــاليبهم  أس ــي  وينه
ــعب  ــب مال الش ــة ونه يف رسق
ويحرر مرتفعاته االقتصادية 
ــة من قبضة  ــذات النفطي وبال

ــة  الرشعي ــري  غ ــح  املصال
ــن الدولة  ــة ع ــر اإلناب ومظاه
ــه وأمواله  ــة ممتلكات يف حماي
ــع للرثوة  ــتغالل البش أو االس
ــازات التي ما  ــق االمتي وتحقي

انزل الله بها من سلطان.
ــعبنا كثرياً  ــذب ش ــد تع لق
ــد  جدي ــر  فج إىل  ــع  ويتطل
تسوده العدالة واملساواة فجر 
يرضب مستغل ثروات الشعب 
ــىل أيديهم ويقدم  وناهبيها ع
الكثريين ممن لم يكّف بعد عن 
ــب أموال  ــة جريمة نه ممارس
ــعب واإلثراء عىل  الدولة والش
ــدح ودموع  ــوع وك ــاب ج حس
ــى  ــة العظم ــان الغالبي وحرم
من أبناء الشعب ممن ال تجد 
يف  ــة  الكريم ــاة  للحي ــا  فرص
ــتوياتهم وال للتعليم  أقل مس
وال  ــرضوري  ال ــالج  للع وال 
ــكن والوظيفة بينما تجد  للس
ــتغالليني  ــة قليلة من االس فئ
ــتقراره  واس ــه  بأمن ــون  يعبث
يف  ــرثوة  ال ــىل  ع ــتولون  ويس

ــز من  ــار دون واع ــح النه وض
دين أو وطن.

وال  ــل  ب ــع  املتوق ــن  م كان 
ــىل  ع ــوداً  معق ــل  األم ــزال  ي
أن  ــس  الرئي األخ  ــة  فخام
ــن اإلجراءات ويصدر  يتخذ م
ــل يف  ــا يعج ــرارات م ــن الق م
ــوار  الح ــات  مخرج ــذ  تنفي
ــت  ــي اتفق ــة الت ــذه الوثيق ه
ــزاب، واعتربها  عليها كل األح
ــن والعالم الجرس القوي  الوط
ــح  مالم إىل  ــه  علي ــور  للعب
ــي  ــد ينه ــن جدي ــس وط وأس
ــيه  ــايض بمآس ــة بامل القطيع
وويالته وأمراضه وكافة أوجه 
ــتغالل والنهب والتمييز  االس
والظلم والتهميش وغريها من 
ــف والعالقات  ــن التخل عناوي
ــتغاللية االقطاعية التي  االس
ــعبنا  ــا وال يزال يأّن ش أّن منه

العظيم الصابر.
ــعب بقدر ما يساند  إن الش
إىل  ــة  الهادف ــات  التوجه كل 
ــم  الظل ــود  قي ــن  م ــره  تحري

واالستغالل والنهب والفساد 
ــع إىل تحقيق  ــا يتطل ــدر م بق
ــن  ــس م ــا الرئي ــد به ــا وع م
ــوات عميقة  ــراءات وخط إج
ــية  ــري يف الواقع السياس التأث
ــادي  واالقتص ــي  واالجتماع
ــة  ــز ومديري ــل إىل كل مرك تص
كل  ــس  يلم ــي  ك ــة  ومحافظ
ــن اإلرادة  ــاك م ــاس أن هن الن
ــق لهم كثرياً من اآلمال  ما يحق

والطموحات.
إن هواتف الشعب مفتوحة 
ــماع  ــد تنتظر س ــم تغلق بع ل
ــي ليعيد ثقتها  املزيد من اآلت

بالغد األجمل.
ــن  ــس م ــب الرئي ــم يطل ال
ــاء مؤتمر الحوار يف آخر  أعض
ــد  أح ــق  يغل أن ال  ــاته  جلس

منهم هاتفه؟!!
ــعب  الش ــح  أصب ــد  لق
ــر  ــاء املؤتم ــس أعض ــه ولي كل
ــراءات والقرارات  ينتظر اإلج
األخ  ــة  فخام ــا  ي ــمة  الحاس

الرئيس!!

ــفة التي مرت  لم تكن األحداث املؤس
ــراً أوىل األحداث بل هي  ــا بالدنا مؤخ به
أمتداد ملوروثات املايض ذلك أن الظروف 
السياسية التي تمر بها أمتنا منذ أحداث 
ــبتمرب مثلت عودة لهذه األحداث بيد  س
ــوم إال  ــدد الي ــيناريو يتج وإن كان الس
ــودة حارضة  ــة املعه ــة اليماني أن الحكم
ــارضاً  ــاً وح ــني ماضي ــدان اليمني يف وج
ومستقبًال فعقب سقوط اإلمامة ورحيل 
االستعمار شهدت بالدنا أحداثا مؤسفة 
لعبت الحرب الباردة آنذاك دوراً أساسياً 
يف احتدامها ، وجاءت املصالحة الوطنية 
ــية نحو التسامح  عام 70م خطوة أساس
ــي صفحة املايض غري أننا  والتصالح وط
ــة اليمانية تتجيل  ــل الحكم اليوم ويف ظ
ــعبنا  أمام املخاطر التي تهدد وطننا وش
ــة أيضاً  ــا عىل املنطق ــل وتلقي بظالله ب
ــة وأن ربيعنا اليمني مثل نموذجاً  خاص
رائداً للربيع العربي ومن خالل التسوية 
ــادرة الخليجية  ــية بموجب املب السياس
ــىل هداها خرج  ــة وع ــا التنفيذي وآلياته
ــامل بوثيقة تمثل  ــي الش ــوار الوطن الح
ــية لبناء الدولة املدنية  مخرجات أساس
ــس سليمة وراسخة يف  الحديثة عىل أس
ظل دولة اتحادية تلبي طموحات وآمال 
ــة ومواطنة  ــة اجتماعي ــعب يف عدال الش

ــعب وأمله املنشود ,  ــاوية حلم الش متس
ــبتمرب 2001م  بيد أن تأثريات أحداث س
ــهدتها أمريكا وألقت بظاللها  والتي ش
ــة ومنها بالدنا  ــىل األحداث يف املنطق ع
ــة إال  ــن أزم ــرج م ــات تخ ــي مافت والت
ــيناريوهات تتكرر  وتدخل أخرى يف س
ــة  ــة أو إقليمي ــداث دولي ــب أي أح عق
وكما استطعنا إخراج الوطن من أزماته 
ــودة ها نحن  ــة املعه ــة اليماني بالحكم
ــالل اصطفاف  ــن خ ــعي وم ــوم نس الي
ــن  ــا م ــراج وطنن ــعبي إلخ ــي وش وطن
أزماته الراهنة وبدعم من رعاة التسوية 
ــذي  ــي وال ــا اإلقليم ــة ومحيطن األممي
ــر فيها ، غري  ــر بأزماتنا ويوث ــاً يتأث دائم
أننا بحاجة إىل مصالحة وطنية شاملة 
ــية واالجتماعية  ــراف السياس كل األط
ــن ال من أجل  ــن أجل الوط ــة م مصالح
ــن  وط ــن  الوط ــا  عنوانه ــات  أيدلوجي
ــد  ــكل وبالتأكي ــئولية ال ــع ومس الجمي
ــراف لتنفيذ  ــع األط ــوة جمي ــل دع تمث
مخرجات الحوار أمًال يف تقارب وجهات 
ــل والتي  ــك أن بوادر األم ــر . والش النظ
الحت يف األفق لحل األزمة تمثل خطوة 
ــة  ــة وطني ــق مصالح ــة لتحقي إيجابي
ــة املخاطر  ــي ملواجه ــاف وطن واصطف

التي تهدد الوطن أرضاً وإنساناً.

املصالحة واالصطفاف الوطني
א��� א�כא�

حكومة.. ومحافظون!!
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