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املبادرة واملشرتك يهديان النظام اآليل للسقوط فرصة البقاء والحصانة 
شباب الثورة يجددون رفضهم املبادرة الخليجية

أية  املطلق  رفضهم  الثورة  شباب  جدد 
مبادرات أو مفاوضات ال حتقق مطلب الثورة 
األساسي، واملتمثل في رحيل الرئيس صالح 
كان  أن  بعد  الرفض  هذا  ويأتي  ونظامه، 
املعارضة  وفدا  األربعاء  يتوجه  أن  املقرر  من 
على  للتوقيع  الرياض  إلى  احلاكم  واحلزب 
املبادرة اخلليجية، التي وافقت عليها أحزاب 
تلقيها  عن  حتدثت  أن  بعد  املشترك  اللقاء 
لها  أكدت  اخلليجي،  اجلانب  من  توضيحات 
التزام صالح بالتنحي بعد 30 يوما من بدء 

حكومة  وتشكيل  االتفاقية،  بنود  تطبيق 
لوحده  احلاكم  احلزب  يحصل  وطنية  وحدة 

على 50% من قوامها.
بدا  املشترك  اللقاء  أن  الثورة  شباب  وقال 
إلي  قاضية  ضربة  يسدد  كمن  هذا  مبوقفه 
هذا  رحيل  في  املتمثل  النبيل،  الثورة  هدف 
في  يده عميقا  أغرق  الذي  الفاسد،  النظام 
واختطف  حريتهم،  وصادر  اليمنيني،  دماء 
النجاة،  طوق  له  وميد  عيشهم،  لقمة 
دماء  في  نفسه  أغرق  هو  الذي  الوقت  في 

أو  الداخل  في  مقبوال  يعد  ولم  اليمنيني، 
اخلارج.

ومت تأجيل توقيع االتفاق على تطبيق املبادرة 
التعاون  مجلس  دول  بها  تقدمت  التي 
اخلليجي إلى يوم االثنني من األسبوع القادم.

الذي  الوقت  في  الثورة  شباب  موقف  ويأتي 
يكتنف املبادرة اخلليجية الغموض بشأن تنحي 
خليجي  مسئول  ذكر  فقد  صالح،  الرئيس 
اجلانبني  بني  مباشرة  محادثات  جترى  رمبا  أنه 

لالتفاق  الرياض،  في  اليمنيني 

اعتقل��ت األجه��زة األمنية ي��وم األربعاء 
5/24 األس��تاذ/ إبراهي��م زي��د عامر أحد 
الث��ورة الس��لمية، وخمس��ة  نش��طاء 
آخرين معه، وذلك في طريق عودتهم إلى 
صنعاء قادمني من تعز، بعد زيارة لساحة 
احلرية بتعز، وكان��ت األجهزة األمنية قد 
اختطفتهم في أح��دى النقاط األمنية 

ف��ي س��نحان، وال ي��زال إل��ى اآلن املصير 
مجه��وال، وعلي��ه: ف��إن ش��باب الث��ورة 
يحمل��ون األجه��زة األمنية املس��ئولية 
الكاملة عن س��المة األس��تاذ/ إبراهيم 
ورفاقه، ويطالبون بس��رعة الكشف عن 
مصيره��م، واإلفراج عنه��م، والتحقيق 

مع اجلهة املسئولة عن تغييبهم.

إن من يتطلع بعينيه إلى وجوه الش��باب في 

س��احات احلرية والتغيير يق��رأ فيها عالمات 

الدهش��ة واالس��تنكار، مل��ا يق��وم ب��ه م��ن 

يجلسون مع النظام على كراسي املفاوضات، 

فإذا كان اهلل ينس��أ األج��ل بالصدقة وصلة 

الرحم، فإن املدمنني على املفاوضات ينسأون 

في أجل النظام، ويؤخرون رحيله.

وي��كاد املرء يعجز عن صم أذنيه أمام لس��ان 

حال ش��باب الث��ورة، ال��ذي يهت��ف بالرحيل 

الف��وري، ويوج��ه أصاب��ع اإلدانة بكل أس��ف 

ومرارة إلى أولئك الذين ال يكتفون بالتفاوض 

مع الس��لطة خلف الكواليس؛ بل جتمعهم 

املفاوض��ات م��ع س��فير الوالي��ات املتح��دة 

األمريكي��ة علنا، في اعت��راف ضمني منهم 

بش��رعية التدخ��الت األمريكية في ش��ئون 

بالدنا، ووصايتها علينا.

يعّب��رون  الرحي��ل  عل��ى  يفاوض��ون  م��ن  إن 

بعملهم هذا عن ضعف ثقتهم باهلل، وعدم 

إميانهم بالثورة، ويضعون أنفسهم في مواقع 

املس��تخفني واملتاجرين بدماء شهداء الثورة 

الس��لمية، الذين ال تقبل الثورة التقليل من 

حجم تضحياته��م، لتصير ورقة تفاوض بيد 

هذا أو ذاك.

مطلبن��ا واضح، فارحل يا صالح، وليس��قط 

معك نظام��ك اجلاثم على صدر الوطن، فقد 

آن للوطن أن يعيش.

1- استمرار التظاهر والتحرك واالعتصامات السلمية واحلرص على  أن يتم ذلك 
في إطار شعبي بعيًدا عن احلزبية والطائفية واملذهبية حتى إسقاط النظام.

2ـ  النظام الذي نطالب بإسقاطه هو الرئيس وأقاربه دون استثناء ورموز نظامه 
الفاسدين والذين ثبت تورطهم في قمع وقتل وجتويع هذا الشعب.

3ـ إدانة كل شكل من أشكال االلتفاف على مطالب الشباب الثائر أو التحاور مع 
النظام بواسطة السفارات األجنبية.

إلى رحيل فوري للنظام ورموز فساده وتلبي كل  4ـ رفض أي وساطة ال تفضي 
مطالب الشعب اليمني.

5ـ ضرورة التصعيد مبا يضمن املزيد من االحتجاجات لفرض الضغط على النظام 
وبطريقة سلمية وحضارية.

6ـ رفض التدخل األجنبي املساند للنظام واملساعد على إطالة بقائه في احلكم.

 ثوابتنا الثورية •

ال مساومة على دماء الشهداء
مطلبنا واضح؛ فارحل يا صالح

Anyone looks to the faces of young 
people in the arena of freedom 
and change، can read the signs 
of astonishment and indignation 
against those who sit down with 
the regime over the chairs of 
negotiations، if God delays fate 
through charity and kinship، the 
addicts on the negotiations setback 
the end of the system، and delay its 
departure.
Any person might almost be 
unable to be deaf towards the 
current situation of the youth of 
Revolution، who are acclaiming for 
the immediate leave، and who are 
drawing the fingers of condemnation 
with sorrow and bitterness to those 
who do not just negotiate with the 
regime behind the scenes; but also 
gather the negotiations with the 

U.S. Ambassador publicly، in a tacit 
acknowledgment of the legitimacy 
of the American interventions in 
the affairs of our country، and its 
supervision on us. 
Those negotiating on the leave 
are expressing their weakness 
of the trust in God، and their 
disbelief in the Revolution. They are 
underestimating and trading by the 
blood of the martyrs of the Peaceful 
Revolution. However، the Revolution 
will never accept to diminish the 
value of their sacrifices by becoming 
a bargaining chip of any party or 
body. Whoever he was!  
Our demand is clear، be gone، O 
Saleh، along with your corrupt 
system which was destroying the 
country. Time has come for the 
nation to live.

قادمني من ساحة الحرية بتعز
األجهزة األمنية تعتقل مجموعة من شباب الثورة

مسرية حاشده حفاظا على روح الثورة ورونقها
املداني: مستقبل الوطن نرسمه جميعا ونجاح الثورة مرهون بالجميع

فيما يزفون شهيدين ..  شباب الصمود: سائرون على درب الشهادة أبًدا

أكد املشرف العام على حركة شباب الصمود أن 
جناح الثورة مرهون بتكاتف اجلميع، ووحدة اجلميع 
بهدفهم  الشباب  وبوعي  الساحات،  سائر  في 
العظيم الذي ثاروا وثار معهم كل الوطن ألجله. 

املسيرة  ختام  في  املعتصمني  الشباب  وخاطب 
التي نظمت عصر االثنني بساحة التغيير بصنعاء 
اآلن  أنتم  والتهميش:  واإلقصاء  للتفرد  رافضا 

وأصواتكم  بأيدكم  اليمن  مستقبل  تصنعون 
وهذا  القادمة،  األجيال  وتقررون مصير  وأقالمكم، 

لن يكون إال بالتشارك مع اجلميع.
ومن على منصة الساحة جدد التأكيد على مبادئ 
التفرد  أحد  حق  من  ليس  أن  في  املتمثلة  الثورة 
ثورة  فالثورة  الثوار،  كل  ميثل  أنه  ادعاء  أو  بالثورة، 

اجلميع، واجلميع هم من يرسمون سياسة الثورة.

أسسه  سنضع  الوطن:  مستقبل  عن  وقال 
وال  بذلك،  يتفرد  أن  أحد  يستطيع  وال  جميعا، 
ميكنه أن يتحمل مسئوليته لوحده، وهذا ما يجب 
أن يعيه اجلميع، ويدركه اجلميع، وسنحافظ على 
من  وأعظم  بل  عيوننا،  على  نحافظ  كما  ثورتنا 

ذلك.
ال  تفاوض  أو  مبادرة  أي  الثوار:  مخاطبا  وأضاف 

 ... تتمة ص 3

 ... تتمة ص 3

الثورة  الرد سريعا على رفض شباب  النظام  قرر 
العتراض  بالطجته  ووجه  اخلليجية،  املبادرة 
املاضي في شارع  األربعاء  مسيرة سلمية عصر 
حيث  التغيير،  ساحة  من  انطلقت  التلفزيون 
 150 عن  يزيد  وما  قتيال،   13 صفوفها  في  أوقع 
قّدم  وقد  احلي،  بالرصاص  معظمهم  جريحا 
شباب الصمود شهيدين: عبداهلل علي عبداهلل 
)إب(  املتوكل  جمال  ومحمد  )خوالن(،  ري  مَّ السُّ
كما جرح العديد منهم، في مقدمتهم: هشام 
املتوكل،  شرف  ومحمد  خطرة(،  )إصابة  اجلبري 

ومطهر  الكتف(،  في  ناري  )طلق  الشرعي  وليد 
الكتف(،  في  ناري  )طلق  اجملد«  »طالئع  عامر 

وغيرهم...
اجملاميع  بادرت  النكراء  اجلرمية  تلك  إلى  وإضافة 
املركزي  األمن  من  وقوات  مدني  بلباس  املسلحة 
واملصابني  اجلرحى  اعتقال  إلى  اجلمهوري  واحلرس 
الرياضي،  الثورة  مدينة  مبنى  في  واحتجازهم 
والذي يعد أحد األوكار الرئيسة لبالطجة صالح .

واحلرس  األمن  من  قوات  إن  عيان  شهود  قال  و 
املتظاهرين  على  النار  أطلقت  قد  اجلمهوري 

املتظاهرين  برشق  البالطجة  بدأ  حيث  مباشرة، 
وسط  من  الرصاص  إطالق  ثم  ومن  باحلجارة، 
وسط  ومن  املتظاهرين  على  الرياضية  الصالة 
الشارع من قبل رجال يرتدون زيا مدنيا، كما قام 
املصابني  من  العشرات  باحتجاز  مسلحني  رجال 
ومت نقلهم إلى وسط الصالة الرياضية واالعتداء 
مبحاصرة  املسلحني  قام  حيث  بالضرب،  عليهم 
الوصول  اإلسعاف  سيارات  وصول  ومنع  اجلرحى 

إلى املكان.
وعرضت قنوات فضائيه صورًا لقناصة يطلقون 

ص  تتمة   ...  

13 شهيدا يف عدوان جديد لبالطجة النظام وأجهزته القمعية بصنعاء
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خرجت  طاهرة  شبابية  ثورة  إنها 
اليمانية،  احلكمة  رحم  من 
إلى  جاءت  الطاغية  غيبها  التي 
الساحات بقلوب سليمة سلمية، 
منشرحة  وصدور  نقية  وأياد 
والقلوب  األيادي  هذه  باإلميان، 
والعزائم التواقة هي وحدها التي 
النظام،  أفسده  ما  ستصلح 
وأزالمه من  وستبني ماهدمه هو 
من  أهدر  وما  ومنظومات،  قيم 
بإذن  ستنشئ  وثروات،  طاقات 
اهلل وطنا فيه املواطنة مستاوية، 
والعقوبات  متكافئة،  واحلقوق 
اجلميع  على  مجراها  جتري 
للغد  ستؤسس  استثناء.  دون 
والتراحم  واألخوة  بالعدل  املشرق 
بعيدا  والتناصح  والتكامل 
األنانية  ومنطق  التسلط  عن 
املنظور  هذا  ومن  الفرعونية، 
الصافي واملقصد النبيل والسعي 
الدؤوب اخلالص هلل والوطن يجب 
الطاهرة  الثورة  خطى  تسير  أن 
بسلب  تدنست  أياد  عن  بعيدا 
وتلطخت بسفك  العامة،  احلقوق 
في  املعصومة،  اليمنيني  دماء 
قرب  ومع  وجنوبه،  ميننا  شمال 
الهمجي  النظام  هذا  نهاية 
أن  ينبغي  الفاسد  الفوضوي 

أن يلمع  نحذر أشد احلذر ممن يريد 
مبواقف  إفساده،  ويرقع  إجرامه، 
ظاهرها  معسولة،  كلمات  أو 

الرحمة وباطنها النقمة.
فمهما حاول بعض اجملرمني الذين 
اإلجرام  هذا  نواة  من  جزءا  كانوا 
صالح  نظام  املسمى  والفساد 
أن  يستطيعوا  فلن  الالصالح، 
كان  الذي  البرئ،  مبظهر  يظهروا 
يزعمون  به، حيث  ضحية، ومغررا 
أنهم أصيبوا بتثقيف ديني ممنهج، 
وتخدير سياسي، أو تنومي رئاسي! 
املساءلة  من  إعفاؤهم  ميكن  فال 
األخالقية،  واملسؤولية  القانونية، 
نَْفِسِه  على  »اإلنسان  أن  بحكم 
َمَعاذِيرَُه«  أَلَْقى  وَلَْو   * بَِصيرٌَة 
املسئوليات  يتقلدوا  أن  قبل  فمن 
ينفكون  ال  هم  بهم  املناطة 
مخاطبني  مثلنا،  بشرا  معدودين 
أن  قبل  ومسلمني،  كمكلفني 
أصحاب  أو  وجاهة،  ذوي  يكونوا 
ورتب  حكومية،  ومناصب  اعتبار، 
اجتماعية  مكانات  أو  عسكرية، 
الشعوب  بحق  فاجلرائم  وقبلية. 
نعلم،  كما  بالتقادم  التسقط 
واملواطنني  األبرياء  بحق  فاجلرائم 
العزل ومن سفكت دماؤهم بغير 
حق لن تذهب هدرا، بل يكفل لكل 

على  املقاضاة  في  احلق  مظلوم 
األقل، ليعلم الشعب مظلوميته، 
على  وغرر  لبس  من  وينكشف 
مبظهر  امللبس  وظهر  اليمنيني، 
واملصلح  احلرامي،  وهو  احلامي 
وهو  واحلكيم  ذاته،  املفسد  وهو 

الشيطان الرجيم.
أو  أفسده،  ما  يصلح  أن  أراد  فمن 
ماهدمت  ويبني  ارتكبه،  مما  يتوب 
يداه، يجب عليه أن يسلك مسلك 
الراغبني  باجلرم،  املقرين  النادمني 
في زوال اإلثم، فيدخل البيوت من 
أبوابها، ويطلب اإلذن من أصحابها، 
من  والعفو  الصفح  ويلتمس 
ممن  نفسيته  كانت  وإال  أربابها، 
شأن  في  ربنا  قول  عليها  يصدق 
تَْسَمْع  يَُقولُوا  وَإِْن   …( املنافقني 
ُمَسنََّدٌة  ُخُشٌب  َكأَنَُّهْم  لَِقْولِِهْم 
يَْحَسُبوَن ُكلَّ َصْيَحٍة َعلَْيِهْم ُهُم 
أَنَّى   ُ َقاتَلَُهُم اهللَّ َفاْحَذرُْهْم  الَْعُدوُّ 
تََعالَْوا  لَُهْم  ِقيَل  وَإِذَا   )4( يُْؤَفُكوَن 
وْا  لَوَّ  ِ

اهللَّ رَُسوُل  لَُكْم  يَْسَتْغِفرْ 
وَُهْم  وَن  يَُصدُّ وَرَأَيَْتُهْم  رُُءوَسُهْم 

ُمْسَتْكِبُروَن )5(( ]املنافقون[. 
إن سوابق املفسدين الذين أوغلوا 
أزالم  احلروب من  وجتار  الفساد  في 
يجب  املُرّحل  اخمللوع  النظام  هذا 
يستوجب  بل  الكرام؛  مرور  متّر  أال 

الوقوف  الثورة  وتتطلب  الواقع 
الصرامة،  موقف  سوابقهم  أمام 
وقانونا،  شرعا  والتأديب  واملعاقبة 
املباركة  الثورة  لهذه  يكون  حتى 
بداية  من  ومكانتها،  هيبتها، 
بهدوء  تسير  أن  أجل  من  أمرها، 
اخلبثاء،  نوايا  عن  بعيدا  وأمان، 
وتطلعات  الفجراء  ومقاصد 
حتما  سيكون  وذلك  املستأثرين، 

في وقته املناسب.
إن وضوح هذا املوقف من الشباب 
وقعا،  لها  يُحِدث  أن  شأنه  من 
النفوس  فتشرأب  جدية،  وبصمة 
الشرفاء  نفوس  وتتطلع  إليها، 
والسهر  خدمتها،  إلى  واحلكماء 
الثورة  فإشراق  إجناحها،  أجل  من 
أساسه تصحيح كل ماض أذاقنا 
االختالفات  فينا  وزرع  الويالت، 
وسلب  االختالالت،  لنا  وورث 
حقوق  واغتصب  ونهب  وسرق 
قاموسا  نريد  واملؤمنات.  املؤمنني 
وأياد  جديدة،  ووجوها  جديدا، 
وكوادر  مقتدرة،  نظيفة  طاهرة 
واقتصادية  وعسكرية  علمية 
كفؤة، ودولة مؤسساتية مقتدرة، 
واستئثار  الطغاه،  ظلم  تنسينا 
شاء  إن  اجلبابرة  وأنانية  القساة، 

اهلل!

؟ ل�ك ع�ق�قا · ك�ق�ف �قم�ق طر�ق�ق�ق ا
·· في البداية كنت داخل املسجد، 
وسرق حذائي، فبحثت عنه وتأخرت 
إيجاده،  من  يئست  حتى  ذلك  في 
القدمني،  حافي  العودة  فقررت 
وعند خروجي من املسجد أتى إلي 
رجل بلباس مدني وحتدث إلي قائال 
وذكر  ما!  شخص  من  مرسل  أنه 
أعرف  ال  »أنا  له:  فقلت  إسًما  لي 
هذا الشخص« فحاول استدراجي 
محراب  من  اخلارجية  اجلهة  إلى 
هناك  وكان  الشارع،  في  املسجد 
ولم  الظالم،  في  متخفٍّ  شخٌص 
أنتبه إلى وجوده، ففوجئت بسائل 
ثم  التوازن،  أفقدني  أذني  في  وضع 
سمعت صوت فرامل قوية لسيارة 
أصوات  وسمعت  بجوارنا،  توقفت 
شحذ أسلحة نارية، وبعد ذلك قام 
وجهي،  على  بخاخ  برش  أحدهم 
شبه  تخديرًا  مخّدرًا  جعلني 
كامل، وبعد ذلك مت نقلي بالسيارة 
في  أني  استيقاظي  عند  وفوجئت 
ذلك  وكان  القومي،  األمن  مبنى 
التحقيق  بدأ  العشاء. عندها  بعد 
إلى  اليدين  مربوط  وأنا  معي 
وكانت  العينني،  ومعصوب  الوراء 
السخرية  منتهى  في  أسئلتهم 
أجبتهم  أن  وبعد  بدايًة،  والبذاءة 
التهمة  هي  ما  أعرف  ال  بأني 
باالعتداء  قاموا  إلّي   املوجهة 

بقضبان  الشديد  بالضرب  عليَّ 
وكان  مطاطية،  ووايرات  حديدية، 
احملققون ثالثة أشخاص، وبعد هذا 
كانت بداية سلسلة من التعذيب 
لم  التي  الطرق  أشنع  باستخدام 

أكن أتخيلها في حياتي.
�ق 

ل�ق �ق�ف ا
ل�قع�ف ع ا ا و · ما ه�ق اأ�ف
؟ �ك � ها �ف مو � س�ق�ف ا

املبرح  الشديد  الضرب   : أوالً   ··
في  حتى  اجلسم  أنحاء  جميع  في 
كانوا  سابقا  ذكرنا  وكما  الوجه، 
احلديدية  القضبان  يستخدمون 

ووايرات بالستيكية.
أشد  من  وهي  التعليقات،   : ثانيا 
أنواع التعذيب، حيث يقومون بربط 
ثم  ومن  اخللف  إلى  اليدين  كلتا 
ويشد  األعلى،  إلى  بحبل  ربطهما 
يدي  من  معلقا  أصبح  حتى  احلبل 
هي  األصابع  رؤوس  إال  تبقى  وال 
وتستمر  باألرضية،  تتصل  التي 
هذه الوضعية لفترات طويلة، ومرة 
حلوالي  الوضعية  هذه  على  جعلوني 
من  متواصلة،  ساعة  عشرة  أربعة 
السابعة ليالً وحتى التاسعة صباًحا، 
»العفو  قالوا لي بعدها استهزاًء:  ثم 

منك نسيناك«!
ثالثا: الصعق الكهربائي.

رابًعا: احلرق باستخدام املاء املغلي.
�ق  س� ل�ف ا �ق�ف 

ل�قع�ف ا ا ع�ف  ه�ف  ·
س�ق؟ �ف �ق�ف �ف

�ك �قع�ف ا هل ه�ف
�ف

النفسي  التعذيب  ويبدأ  نعم،   ··
ووصل  والتجريح،  البذيء  بالكالم 
بالدين  االستهزاء  إلى  احلد  بهم 
يوهموا  ثم  ومن  والعقيدة، 
من  يخرج  لن  بأنه  الشخص 

عندهم أبًدا.
أنهم  كذلك  أساليبهم  من 
بأنهم  الشخص  بإيهام  يقومون 
طرقهم  عبر  اجملاري  في  سيرمونه 
اخلاصة، وكانوا يضعون أشياء على 
ويحركونها  هي  ما  أعلم  ال  رأسي 

مع  وعقارب،  أفاعي  بأنها  ويقولوا 
كنت  الوقت  طوال  أني  العلم 

معصوب العينني.
في  غريبة  مواد  وضع  إلى  إضافة 
بحاالت  تصيبني  كانت  الطعام 
تطوروا  ذلك  وبعد  الهذيان.  من 
الوهمي، حيث  إلى مرحلة اإلعدام 
وقال  املساء  في  أحدهم  إلي  أتى 
لي: استعد ألن تلقى ربك غًدا، ثم 
صلي  لي:  وقال  الصباح  في  أت�ى 
ربك،  ستلقى  أنك  حيث  ركعتني 
قائالً:  شبابي  على  يتأسف  وجعل 
»حرام يضيع الشباب«، بعد ذلك مت 
نقلي بالسيارة إلى مكان مجهول 
هذا  ساحة  وكأنه  أحسست 
الوقت  طوال  معصوبتان  وعيناي 

وأتى  جلنود،  بتحركات  شعرت  ثم 
إلي شخص بدا لي وكأنه مسؤول 
نص  علي  وقرأ  القومي،  األمن  في 
اإلعدام، ومن ثم كان يطالبني بأن 
»سيخارجني«  الذي  وهو  أعترف، 
وكان  قوله،  حسب  فيه  أنا  مما 
يسخر من اسمي ونسبي، ورفضت 
املوافقة على اتهامي بتهم لم أقم 
عمود  إلى  بربطي  قاموا  ثم  بها. 
بعد  بالضبط،  ماهيته  أعلم  ال 
النار  إطالق  أمر  بتنفيذ  قاموا  ذلك 
طلقات  صوت  أسمع  وكنت  عليَّ 
وظللت  جانبي،  من  متر  الرصاص 
أشهد الشهادتني وأكبر حتى أغمي 
علّي، ولم أشعر بنفسي إالَّ وأنا في 

الزنزانة.
طلقات  صوت  سمعت  بأيام  بعدها 
وقال  أحدهم  أتاني  ثم  رصاص، 
أقاربي، وظل يقول  بأنهم قتلوا أحد 
لي: خمن من هو؟ .. هل هو أبوك أم 

أخوك؟
بإدخالي  قاموا  أيامي  آخر  وفي 
أن  بحجة  ا،  جدًّ مظلمة  غرفة  في 
الكهرباء مقطوعة عنها، وتركوني 
خمسة  ملدة  الغرفة  تلك  في 

الضوء  أرى  ال  وكنت  يوما،  عشر 
وكان  احلمام،  إلى  نقلي  عند  إال 
على  املتعمد  الضوء  تسليط  يتم 
عيني، ومع كل هذا كانوا يزعمون 
أني لم أرَ شيئا بعد، أو كما كانوا 
من  أبسرت  ما  »عادك  يقولون: 

اجلمل إال إذنه«.
النفسية  حالتي  تدهورت  بعدها 
ونقلوني  واجلسدية،  والصحية 
إلى  ذلك  بعد  وأضطروا،  للمعاجلة 
نقلي إلى سجن األمن السياسي، 
بشدة  األمن  ضباط  فوجئ  حيث 

التعذيب الذي تعرضت له.
؟  ل�ق��ق�ق�ق ا �ق  لسا �ف د  ع� كم   ·

لس�ق؟ �ق كل �ف �ق م� �ف كم كا و
جلسة  وثالثني  ست  حوالي   ··
تتراوح  جلسة  كل  وكانت  حتقيق، 
بني ست ساعات إلى ثمان ساعات، 
قبل  إلى  العشاء  بعد  من  وتبدأ 

الفجر.
لها؟ و

�ف �ق�ق
د اأ �قر�ق �قو · كلم�ق اأ�ف

زاد  كلما  إنه  أقول  نعم،   ··
بطشهم ازددنا يقينا أنهم ظاملون، 
من  نلقاها  كنا  التي  الرحمة  حتى 
خديعة  بأنها  نحس  كنا  بعضهم 
ميأل  الكذب  وكان  بنا.  لإليقاع 
أفواههم، وكانوا قد طلبوا مني في 
النهاية أن أكون عميال لهم لكنني 
قلت لهم بأني أفضل االنتحار على 

أن أكون عميالً لديهم.

بعيدا عن التلميع والرتقيع

احلادي  القرن  في مطلع  ثورة  أعظم  إنها 
أعماق  من  أتت  ثورة  ألنها  والعشرين، 
أعماق  من  أتت  وألنها  القبيلة،  آالم 
أعماق  من  أتت  وألنها  الهاشميني،  آالم 
أتت  وألنها  األنبياء،  ورثة  العلماء  آالم 
إلى  املتطلع  الغد  جيل  آالم  أعماق  من 
مستقبل آمن، وألنها ثورة أتت من أعماق 
آالم األرامل في صعدة وفي عدن وفي أبني، 
وألنها  اليتامى،  آالم  أتت من عمق  وألنها 
املال  ورجال  املقاولني  آالم  عمق  من  أتت 
أطباء  من  املهن  أصحاب  وكل  واألعمال، 
ومهندسني ومحامني وصيادلة، وإعالميني 
وصحفيني وكتاب، لقد أتت من عمق آالم 
من  أتت  لقد  واملتقاضني،  القضاء  رجال 
أعماق آالم املرأة املضتهدة في كل مرفق 
أتت  لقد  بيتها،  في  أسرة  وربة  حكومي، 
من أعماق آالم الرجال الذين تعوذ الرسول 
دعاء  في  قال  حني  قهرهم،  من  األعظم 
مأثور له صلى اهلل عليه وآله وسلم »…

وأعوذ بك من غلبة الدين  وقهر الرجال«. 
العسكريني،  آالم  أعماق  من  أتت  لقد 
األبرياء،  السجناء  آالم  أتت من عمق  لقد 
الذين مألوا الزنازين بأوامر الهوى واإلقصاء 
من  أتت  لقد  وعدواناً،  ظلماً  والبطش؛ 
عمق آالم الفقراء، لقد أتت من عمق آالم 
طلباً  العالم  أنحاء  شتى  في  املهاجرين 
أعماق  من  وأتت  البطون،  إلشباع  للرزق 
آالم هجرة العقول. لقد أتت من عمق آالم 
ثورة  أنها  اإلنساني  بل  الوطني  الضمير 
أرى أن  قوانني أحداثها ونصرها وبقائها قد 
جرت في عالم الغيب، وما نحن إال سبب، 
كوننا أمة مأمورة ببذل السبب والوسيلة 
من أجل التغيير، ونصرة احلق، وألن التغيير 
كان  الذي  واألمم،  اجملتمعات  مستوى  على 
يتم بوسائل من خارج ذوات بني اإلنسان، 
عاتية  صرصر  وريح  والغرق  كاخلسف 
رسالة  بعد  وجود  له  يعد  لم  وغيرها، 
اهلل  صلى   - محمد  القاسم  أبي  ونبوة 
كي  ذلك  في  والعلة   - وسلم  وآله  عليه 
من  عاملة؛  حية  أمة  اإلسالم  أمة  تبقى 
وعبادة  واجلمال  واخلير  والعدل  احلق  أجل 

اهلل الواحد األحد. 
إنها أعظم ثورة ألنها كذلك، وألنها ثورة 
العنف  وسائل  كل  تركوا  من  الزاهدين، 

الثورة،  بحسم  تسرع  رمبا  التي  املسلح، 
وحتقيق النصر، لكننا في جميع ساحات 
قد  ميننا  في  السلمية  والثورة  التغيير 
ثورة سلمية، سلمية، سلمية.  جعلناها 
وبنادقنا  حناجرنا،  هي  فيها  خناجرنا 
هي  فيها  وقاذفاتنا  أقالمنا،  هي  فيها 
ومعسكراتنا  وثكناتنا  وهتافاتنا  الفتاتنا، 
مليئة  مفتوحة  وحتصيناتنا هي ساحات 
املدرعة  وعرباتنا  و«الطرابيل«،  باخليم 
يغدر  وحني  أقدامنا،  هي  نقلنا  ووسائل 
والقنابل  احلي  بالرصاص  اجملرمون  بنا 
من  أال   تكون  أن  ميكن  ال  التي  السامة 
وزارين   - وديفوسجني   - )فوسجني  نوع 
وزومان - وفي إكس( نقوم بهجوم مضاد 
سلمية«،  سلمية..  »سلمية..  بقولنا: 
لنا  ليس  عارية،  بصدور  ذلك  ونواجه 
نحمل  ساحاتنا  إلى  ونعود  الهتاف  إال 
ألننا  النصر؛  ونحمل  وجرحانا،  شهداءنا 
وأمة  وطن  إلى  ننتمي  السلمية  بثورتنا 
أصيلة  حضارة  نؤسس  بل  وحضارة، 
معاصرة، وعدونا وخصمنا يحمل الهزمية 
والرغبات؛  األهواء  إلى  ينتمي  واخلزي؛ ألنه 
ألنه  اخلناس؛  الوسواس  إلى  ينتمي  ألنه 
والشركات  والقصور  األرصدة  إلى  ينتمي 
من  قادم  وألنة  املشروعة؛  غير  والثورات 

مربع الكبر واحلماقة واجلهل واألطماع.
إنها ثورة قد أحدثت فرزًا عظيًما بني بني 
وخارجه،  الوطن  مستوى  على  اإلنسان 
ولن  الباطل،  مع  وفريٌق  احلق  مع  ففريٌق 
يناصر الباطل سوى فريق املنافقني داخل 
مهزوما،  يظل  ذلك  ومع  وخارجه،  الوطن 
وكان  العصور،  الباطل على مر  وقد وجد 
موجودًا بقوة وبخطورة أكبر، ال سيما في 
 - محمد  اهلل  حبيب  النبي  رسالة  بداية 
صلى اهلل عليه وآله وسلم - قال تعالى: 
وَإِذَا  آَمنَّا  َقالُوا  آَمُنوا  الَِّذيَن  لَُقوا  )وَإِذَا 
َمَعُكْم  َّا  إِن َقالُوا  َشَياِطيِنِهْم  إِلَى  َخلَْوا 
يَْسَتْهزُِئ   ُ اهللَّ  )14( ُمْسَتْهزِئُوَن  نَْحُن  َا  إِنَّ
يَْعَمُهون(  ُطْغَيانِِهْم  ِفي  ُهْم  ومََيُدُّ بِِهْم 

]14:البقرة[.
بفضل  منتصرون  السلمية  بثورتنا  إننا 
دولة  وسنبني  توفيقه،  وحسن  اهلل 
واملساواة،  والعدل  والقانون،  النظام 
الكرمية،  واحلياة  واألمان،  واألمن  واحلرية 

كما جاء في أدبيات ثورتنا السلمية.

ثورتنا الشعبية الشبابية السلمية

  أحد السجناء املحررين من سجن األمن القومي:
قاموا باالعتداء عليَّ بالضرب الشديد بقضبان حديدية، ووايرات مطاطية

مقدم / يحيى احمد صالح سفيان

 بعد  وضع مواد غريبة يف الطعام كانت    
تصيبين حباالت من اهلذيان، تطوروا

إىل مرحلة اإلعدام الوهمي!!

إننا وبخروجنا إلى ساحات احلرية وميادين 
وأرق  شهدائنا  بدماء  نكتب  التغيير  ثورة 
على  وأقالم صمودنا  آالمنا  بلغة  جهودنا 
عزتنا  خيار  بذلك  نبتغي  أحالمنا  أوراق 
وإيجاد  كرامتنا  على  واحلفاظ  وحريتنا 
إلى  بالدنا  مبستوى  واالرتقاء  ملآسينا  حّد 

األعلى على مختلف األصعدة.
وعليه فإننا نقول لكل من يحاول االلتفاف 
أو املساس أو االبتزاز أو ينوي سوًءا بثورتنا 
وإرادتنا وأهدافنا نحذر اجلميع في الداخل 

تعرض  من  كل  إن  لهم  قائلني  واخلارج 
أو  التخذيل  أو  التثبيط  ثورتنا بشيء من 
االلتفاف أو الغمط أو التحويل أو التبديل 
أو التغيير فإننا سنتقاضى دماء شهدائنا 
وعناه،  ماله  من  فقرنا  ونعتاض  دمه،  في 
حريته  من  وكرامتنا  حلريتنا  وسننتقم 

وكرامته كائًنا من كان.
في  وشركائنا  املشترك  في  إخواننا  وإلى 
الثورة نقول بأن حب الشهرة يقمع الثورة، 
وتهميش  الظهور  يقصم  الظهور  وحب 

يوجب  التصدر  وحب  الندم،  يوجب  األمم 
التأخر.

عامة  العالم  في  األعزاء  إخواننا  وإلى 
إن لم  العربي خاّصة، نقول:  ودول اخلليج 
تنصرونا فال تنصروا علينا وإن لم تنفعونا 
ملآسينا  ا  حدًّ جنعل  دعونا  تضرونا،  فال 
وغربتنا  وقهرنا  وفقرنا  وأزمتنا  وجهلنا 
وتهريبنا إليكم وطردنا في سبيل البحث 
عن لقمتنا ولئن تعادون الفرد خير من أن 
يعاديكم الشعب ولئن تبلغون رضاء اهلل 

خير من إرضاء علي عبداهلل.

رسالة وتنبيه من أحد شباب الساحة
بقلم: محمد صغري مزود
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رزينة  الثورة بخطوات  مبعنى كيف تسير 
إلى  وتصل  متاسكها  على  حتافظ  وكيف 
أمر  هذا  لنفسها  رسمته  الذي  الهدف 
مهم يجب استيعابه وفي اعتقادي لكي 
يجب  ومبادئ  أخالقيات  هناك  يتحقق 
أفرادها  من  فرد  ويعيها كل  بها  يلتزم  أن 

تتمثل فيما يلي:
فوعد  بنصره:  والثقة  باهلل  اإلميان   -1
علينا  حقاً  }وكان  هو:  سبحانه  اهلل 
القصص  سورة  وفي  املؤمنني{.  نصر 
سبحانه   يقول  فرعون  عن  احلديث  وقبل 
آيات  }تلك  الرحيم:  الرحمن  اهلل  بسم 
موسى  نبأ  من  عليك  نتلو  املبني  الكتاب 
اخلبر:  ما  يؤمنون{  لقوم  باحلق  وفرعون 
أهلها  وجعل  األرض  في  عال  فرعون  }إن 
يذبح  منهم  طائفة  يستضعف  شيعاً 
من  كان  إنه  نساءهم  ويستحي  أبناءهم 
من  فرعون  كل  صفات  وهذه  املفسدين{ 
أي عصر ألنه ال يقوم حكمه إال على تلك 
الصفات، ثم يأتي الوعد ويأتي احلديث عن 
السنة اإللهية التي جتري في الكون وبها 
على  نن  أن  }ونريد  الظلمة:  عروش  تزول 
وجنعلهم  األرض  في  استضعفوا  الذين 
في  لهم  ونكن  الوارثني  وجنعلهم  أئمة 
وجنودهما  وهامان  فرعون  ونري  األرض 
منهم ما كانوا يحذرون{ ثورة تزيل النظام 
اهلل  }وعد  واجلنود:  والوزير  امللك  بأكمله 
ال  الناس  أكثر  ولكن  وعده  ال يخلف اهلل 

يعلمون{.
أساس  هي  اخلالصة  النية  اإلخالص:   -2
جناح أي عمل، بوجودها يكون العمل نقياً 
من أي شائبات، والطريق إلى الهدف خالياً 
من أي مطبات تعرقل حركة السير، وبها 
يكون الهدف واحداً ومحدداً والسعي إليه 
أو عراقيل  سريعاً، فإذا ما وجدت شوائب 
من أطماع أو رغبات أومكاسب شخصية 
أو  مادية  كانت  سواء  القضية  تخدم  ال 
وقد  ويتردى،  يتعثر  عمل  أي  فإن  معنوية 
علي  واإلمام  والفناء،  السقوط  إلى  يؤول 
يضرب أروع األمثلة على اإلخالص عندما 
واالستبداد  الغطرسة  رموز  بأعتى  أطاح 
على  جاثم  هو  وبينما  ود،  عبد  بن  عمرو 
صدره تفله اللعني فقام اإلمام عنه وهدأ 
اإلمام  رأسه فعندما سئل  واحتز  غضبه 
قتله  يكون  أن  يريد  ال  أنه  أجاب  ذلك  عن 
يشوبه انتقام لنفسه أو حال غضبه وإنا 

يكون خالصاً هلل سبحانه.
والبطوالت  املواقف  هذه  مثل  ففي 
ونزعاتها  النفس  إلغاء  يجب  والثورات 
وارنستو  معنوية،  أو  مادية  وشهواتها 
تشي جيفارا شارك رفيقه فيدل كاسترو 
في الثورة الكوبية وملا حتقق النصر كتب 
جيفارا لرفيقه كاستروا رسالة قال فيها: 
واجبات  من  لدي  ما  أمتمت  أني  »أشعر 
أرضها،  على  الكوبية  بالثورة  تربطني 
لهذا أستودعك وأستودع الرفاق وأستودع 
وأتقدم  شعبي  أصبح  الذي  شعبك 
ومن  احلزب  قيادة  من  باستقالتي  رسمياً 
القائد  رتبة  عن  وأتنازل  كوزير  منصبي 
وعن جنسيتي الكوبية، لم يعد يربطني 
أكد  الكالم  بهذا  بكوبا«  قانوني  شيء 
بل  رسمية  بصفة  كوبا  إلى  عودته  عدم 
يبحث  وأخذ  آمن  بالد  عن  يبحث  كثائر 
عن قضية عاملية أخرى ألنه ليس له هماً 

شخصياً يبحث عنه أو مكاسب يتشبث 
تردد  التي  الكلمات  صاحب  هو  بل  بها 
يهمني  »ال  ومكان:  زمان  كل  في  صداها 
يبقى  أن  يهمني  لكن  وأين سأموت  متى 
ضجيجاً  األرض  ميلؤون  منتصبني  الثوار 
كي ال ينام العالم بكل ثقله فوق أجساد 

البائسني والفقراء واملظلومني«.
محمودة  عاقبة  دائماً  للصبر  الصبر:   -3
الثائر  به  يتحلى  أن  يجب  عظيم  وخلق 
اصبروا  آمنوا  الذين  أيها  }يا  واملناضل: 
لعلكم  اهلل  واتقوا  ورابطوا  وصابروا 
الفالح  عقد  عليه  مهم  أمر  تفلحون{ 
رمز  فرعون  واجه  ملا  وموسى  والنجاح، 
بالصبر  قومه  أوصى  العاملي  االستكبار 
اهلل  قال  فرعون،  تهددهم  عندما 
سبحانه: }قال سنقتل أبناءهم ونستحي 
نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى 
لقومه استعينوا باهلل واصبروا وإن األرض 
والعاقبة  عباده  من  يشاء  من  يورثها  هلل 

للمتقني{.
به  ليواجهوا  الصبر  إلى  قومه  وجلأ 
أن  إال  منا  تنقم  }وما  فرعون:  ومكر  كيد 
علينا  أفرغ  ربنا  جاءتنا  ملا  ربنا  بآيات  آمنا 
عاقبته  فكانت  مسلمني{  وتوفنا  صبراً 
}فانتقمنا  تعالى:  قال  كما  النصر، 
منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا 
القوم  وأورثنا  غافلني  عنها  وكانوا  بآياتنا 
األرض  مشارق  يستضعفون  كانوا  الذين 
كلمة  ومتت  فيها  باركنا  التي  ومغاربها 
ربك احلسنى على بني إسرائيل مبا صبروا 
وما  وقومه  فرعون  يصنع  كان  ما  ودمرنا 

كانوا يعرشون{.
سبحانه  الكرمي  يخاطبنا  عمران  آل  وفي 
كيد  مواجهة  في  بالصبر  نتسلح  أن 
الغطرسة، فيقول: }إن متسسكم حسنة 
تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، 
كيدهم  يضركم  ال  وتتقوا  تصبروا  وإن 

شيئاً إن اهلل مبا يعملون محيط{.
من  واحلذر  الشمل  لم  على  احلفاظ   -4
شق العصا واستيعاب اآلخر: }وال تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن اهلل 
في  اختالف  يحدث  فقد  الصابرين{  مع 
جزئيات صغيرة يجب أال تؤثر على ما احتد 
عليه الناس من هدف كبير ألن ذلك يؤدي 
وطاغور  والفشل،  والتالشي  التمزق  إلى 
جتعلني  ال  رب  ))يا  الصدد:  هذا  في  يقول 
أتهم من يخالفني الرأي باخليانة((. واإلمام 
علي )ع( يقول وهو يوصي ابنه محمد بن 
)ارم  اجلمل:  يوم  الراية  أعطاه  ملا  احلنفية 
ببصرك أقصى القوم وغض بصرك( وهنا 
قال الشراح: إن معنى ذلك  غض بصرك 
عن االلتفات مييناً وشماالً فإن  ذلك يكون 
وأنا  للطمأنينة.  وأقرب  للجأش  أثبت 
أضيف إلى ذلك أن اخلطاب بداية يدل على 
أن جتعل محط بصرك هو الهدف )أقصى 
أو يعرقل  يثني  القوم( وغض بصرك عما 

مسارك بعدم االلتفات لغير  ذلك.
وفي العدد القادم سنتناول:

حتقيق  سبيل  في  والثبات  االستبسال   -
الهدف الذي تنشده الثورة.

- عدم االكتراث بقلة العدد وكثرة العدو.
- عدم املباالة باألراجيف والشائعات.

والقصص  األحداث  واستيعاب  فهم   -
املشابهة.

عدو  الفاسد  النظام  أحب 
البالد  يغرق  أن   )1( رقم  الشعب 
في أزمة، أزمة في الشارع، وأزمة 
األمن،  في  وأزمة  التعليم،  في 
الغاز. وهذا األخير هو  وأزمة في 
البيوت  سائر  في  احلياة  عماد 
تقريبا، ال سيما في استخدامه 
الغاز  وصار  للطبخ،  كوقود 
كابوسا  بل  الناس،  يراود  حلما 
القلق  منامهم  في  يفزعهم 
أصال، وهي تكتيك مرحلي تعود 
النظام أن ينفذه من حني آلخر، 
ليشغل الناس عن قضايا البالد 
حيالها،  ويحيدهم  الكبرى، 
وكان ذلك يأخذ أشكاال عديدة، 
من إشعال للحروب هنا وهناك، 
الوهمية  املواجهات  خوض  أو 
النظام  يصفهم  من  مع 
باملتطرفني، أو حتى برفع اسعار 
املرات  الغذائية، وكم هي  املواد 
من  الغاز  مادة  انعدمت  التي 
أن  دون  من  قبل،  من  السوق 
يقطع  مشترك  هناك  يكون 
النظام  يزعم  كما  الطريق 

يندى  حقائق  أمام  بكم  نقف  واليوم  وإعالمه، 
لها اجلبني، وينفجر القلب غيظا عند معرفتها، 
والغاز  والشجر  احلجر  لسان  عندها  ويصدح 
ال  ارحل«  ارحل..  ارحل..  ارحل..  »ارحل..  قائال: 
يرحل  حتى  أبدا،  ينقطع  وال  الصوت،  يخرس 
أو  وراءهم،  يقف  ومن  وأعوانهم،  الظاملون 

يتفاوض معهم.
بعض  لقرائها  الثورية  التوعية  تقدم  وهنا 
اإلحصاءات التي نشرتها شبكة سما – صنعاء، 
النهب،  فداحة  تبني  حتى  اليمني،  الغاز  عن 
رأسه  يطأطئ  أن  يجب  الذي  اجلرم،  وعظمة 
خجال كل من يسكت عن الصدح باحلق، واملناداة 
برحيل النظام الفاسد، أو يساهم بإطالة عمره 
اخلوار، عفوا..  اجللوس معه في موائد  من خالل 
البيانات  مع  اللحظات  اآلن هذه  ولنعش  احلوار، 
التي كان مصدرها املهندس ناصر عبده اللهبي 

من هيئة االستكشافات النفطية:
- احتياطي اليمن من الغاز الطبيعي 33 ترليون 

قدم مكعب.
مت  بلحاف  مشروع  قيام  وحتى   1984 عام  من   -
احراق 12 ترليون قدم مكعب من الغاز وهو الغاز 
الذي يخرج مع النفط فتسلمه شركات النفط 
للدولة ومبا أن الدولة ليس لديها منشآت غازيه 

تقوم باحراقه.
مكعب  قدم  مليون   90 حرق  يتم  اليوم  حتى   -
يوميا من ثالث شركات منقبه عن النفط وهذا 
يسبب خسارة 10000 دوالر يوميا أي 3650000 

دوالر سنويا.
- احلكومة باعت الغاز لكوريا ملدة عشرين سنة 
وبسعر ثابت غير قابل للزيادة وهو 3.2 دوالر لكل 

مليون وحدة حرارية.
- سعر املليون وحدة حرارية في املؤشر العاملي 

ألسعار الغاز اليوم هو 11.5 دوالر.
املليون وحده حرارية بسعر  - قطر تبيع لكوريا 
12.1 دوالر وأندونيسيا تبيع املليون وحدة حرارية 

بسعر 9.5 دوالر.
- اليمن تنتج سنويا 6.7 مليون طن متري سنوي 
وهو ما يعادل 345،988،000 مليون وحدة حرارية، 
ومائة  مليار   )1،107.616،000( يقارب  بسعر 
وسبعة مليون وستمائة وستة عشر ألف دوالر.

دوالر(   11.5( العاملي  بالسعر  الغاز  بيع  مت  لو   -
ملياران   )2،800،000،000( هي:  فاخلسارة 

وثمانائة مليون دوالر سنويا.
ريال   213 املركزي  البنك  من  الصرف  سعر   -
 600 يقارب  ما  سنويا  اخلسارة  يعني  سابقا، 

مليار ريال ميني.

- 600  مليار ريال خسارة سنوية 
 12 خسارة  معناه  سنة   20 ملدة 
عشرين  ملدة  ميني  ريال  ترليون 

سنة.
يستفيد  أن  ميكن  التي  املشاريع 
منها الشعب اليمني من قيمة 

الغاز املفقودة:
- ب� 600 مليار ريال سنويا ميكن 

تنفيذ املشاريع التالية:
 50 براتب  وظيفة  ألف   100  -
ريال  مليار   60( ميني  ريال  ألف 

سنويا(.
بواقع  مدرسة   10000 بناء   -
مدرسة  لكل  ريال،  مليون   13
 130( اجلكومية  اجلهات  حسب 

مليار ريال(.
مثل  كهرباء  محطة  بناء   -
ميجا   400 بقوة  مأرب  محطة 
املصادر  حسب  وتكلفتها  وات 
احلكومية 392 مليون دوالر )83 

مليار و496 مليون ريال(.
ووالدة  نساء  مستشفى  بناء   -
الشارقه،  مستشفى  يشابه 
وتكلفته 100 مليون دوالر )213 

مليار ريال(.
من  ويتبقى  ريال(   486496000000( اجملموع   -

اخلسارة أكثر من 110 مليار ريال فائض. 
سعر أسطوانة الغاز في األسواق العاملية:

- في اليمن السعر الرسمي 5.4، دوالر ما يقارب 
1150 ريال.

- في مصر 6-7 جنيه ما يعادل 200 ريال فقط.
- في سوريا 150 ليرة ما يعادل 600 ريال.

- في اجلزائر 2 دوالر ما يعادل 430 ريال.
 1.57 اليمن  من  الغاز  تشتري  التي  كوريا  في   -

دوالر مبا يعادل 335 ريال.
وفي آخر املشوار:

- يوجد في مشروع بلحاف 4 ناقالت للغاز هي 
أروى، بلقيس، بلحاف، مأرب.

 20 اإليجار  ومدة  مس�تاجرة  األربع  الناقالت   -
اختيار  عرض  االتفاقيه  في  يوجد  وال  سنة 

الشراء )يعني الشراء بعد انتهاء مدة اإليجار(.
وكلها  مينية،  نفط  أو  غاز  شركة  يوجد  ال   -

شركات أجنبية.
- بعد إقالة احلكومة الشهر املاضي مت عرض مشروع 
مجلس  على  للبترول  الوطنية  الشركة  قانون 
النواب بعد أكثر من 26 سنة من تنقيب واستغالل 

النفط اليمني من قبل الشركات األجنبية.

إبليس- لعنه اهلل- يزين ألوليائه أعمالهم بل ويجعل لهم سبال من احليل 
واخلدع واملكر؛ كي يكون ملا يقترفون من مآثم مسّوغ شرعي، ال سيما أن في 
هذا الغطاء الشرعي دليل إقناع للهمج الرعاع، أتباع كل ناعق. مع العلم 
أن هذه الشريحة من اجملتمع ال ميكن أن تتكون بعفوية على الهيئة اآلنف 
بالقصيرة،  ليست  لفترات  وتضليل  جتهيل  سياسة  إلى  حتتاج  بل  ذكرها؛ 
حتى ال تفّرق بني الناقة واجلمل! مبعنى أن سياسة التضليل والتجهيل قد 
ا أن يُعِمل عقله وفكرَه عند التعامل مع احلقائق  بلغت حًدا ال تدع للمرء بُدًّ
الظاهرة البينة؛ ألنه أصبح يفكر بعقل غيره، أو مبعنى أوضح صار مبرمًجا 

على طريقة تلقٍّ ال تفرِّق بني أبسط املعارف.
الغطاء  أهمية  دا  جسَّ احلصر-  سبيل  على  ليسا  نوذجني-  طرح  وميكن 
الشرعي كوسيلة يعتمده رواد الظلم واجلور والفسوق في جورهم وفي سوق 
الهمج الرعاع؛ أما النموذج الثاني فهو حّي نعايشه ونعاصره، وأما األول فهو 
سابق له بقرون، ويتمثل األول في شخص معاوية بن أبي سفيان، في معركة 
صفني، عندما شارف على السقوط هو وزمرته حتت حّر سيوف احلق، ولكي 
وهو  إليها،  محتكًما  املصاحف  رفع  أمكن  ما  السقوط  من  نفسه  يحمي 
الذي ال يعي ما تنطوي عليه من تشريعات، وال يكترث مبا حتمله من أحكام، 
وال يرقب في مؤمن إال وال ذمة؛ ألنه لو وعى و اكترث مبا في القرآن الكرمي ملا 
خرج أصالً لقتال أمير املؤمنني علي بن أبي طالب -عليه السالم-، فضال عن 
ا، فهب اإلمام علي -عليه السالم- لدحر هذه اخلدعة  سفكه الدماء مسبًقً

بفكر العالم النير قائالً: »كلمة حق يراد بها باطل«، ولكن معاوية قد أعد 
عدته التي تتمثل في نشر ثقافة اجلهل، وسياسة التضليل، وكان يستند 
ال  أفراده  إذ كان  به،  يقاتل   الذي  اجلرار  بجيشه  مرة  ذات  تفاخر  عليها حني 

يفرقون بني الناقة واجلمل، وما عصي اهلل بذنب أشد من اجلهل.
نعايشه،  الذي  املعاصر  احلي  بالنموذج  اليوم  نفسه  يعيد  التاريخ  وهاهو 
حيث  عفاش،  اهلل  عبد  علي  العامليتني  القوتني  خادم  شخص  في  ويتمثل 
اليمني بكل  سعى سعًيا حثيًثا ملا يزيد عن ثالثة عقود، لتجهيل الشعب 
بكونه  األقطار  يديه في كل  اليمني على  الشعب  ذاع صيت  السبل، حتى 
الذي ال يعي غير »القات« شيئا، وهذه السياسة لم تكن  الشعب اجلاهل، 
عفوية؛ بل هي وفق مخطط يخدم شخصه، -ال سيما أنه أمي- فاستطاع 
حكمه  فترات  طوال  وهميني  أعداء  مع  حروبًا  يشن  أن  مخططه  خالل  من 
البشعة على  احلرب  وآخرها  -غالًبا-،  عليه  تأييد شعب مضلل  تقريًبا حتت 
أبناء الشعب اليمني في محافظة صعدة، فلم يُرِنا فيها إال أشالء األطفال 
وبكاء الثكالى، وعندما هزم هذا الظالم سلمًيا، وسقط كخفافيش الظالم، 
فعل  كما  إليه،  االحتكام  إلى  داعيا  الناس،  أمام  الشريف  املصحف  رفع 
الظالم في النموذج األول، فعجًبا عجًبا!! أين كان املصحف الشريف طوال 
وأحرقت  بيوت اهلل؟  ودبابته هي من هدمت  أليست طائراته  فترة حكمه؟! 
هذا املصحف الشريف؟! ألم يقرأ القرآن الكرمي عندما قتل شبابًا في ربيع 
يريد،  واخلديعة  فاخلديعة  باطل،  بها  يراد  حق  كلمة  إنها  واهلل..  ال  العمر؟! 
وميكرون وميكر اهلل، واهلل خير املاكرين، وهيهات هيهات أن يضلل بخديعته 
التقليدية التي عفا عليها الزمن، فال زال يتوهم أن جيل اليوم كجيل األمس.

أسس ومبادئ الثائرين  ) 1 (

كلمة حق يراد بها باطل

محمد الشمريي
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تبني فداحة الفساد 
حقائق وأرقام عن الغاز اليمني

قاعة 22  املسيرة متركزوا على سطح  النار على 
مايو لألنشطة الرياضية، واملؤمترات الدولية، ومقر 

اللجنة األوملبية .
بالرصاص  اإلصابات  فإن  طبية  مصادر  وبحسب 
الرأس  من  اجلسم،  أنحاء  مختلف  شملت  احلي 
رصاص  أن  املصابني  أحد  وأفاد  القدمني،  وحتى 
كاملطر،  عليهم  تهاطلت  والبلطجية  األمن 
القتلى  تساقط  رغم  املسيرة  واصلوا  أنهم  إال 

واجلرحى .
التأكيد  وجددت مسيرة األربعاء املاضي بصنعاء 
رحيل  في  السلمية  الثورة  موقف  ثبات  على 
من  أي  أو  منحه  وعدم  الفوري،  صالح  الرئيس 
القانونية  املالحقة  أي حصانة من  أركان حكمه 

والقضائية.

على التفاصيل النهائية قبل توقيع االتفاق.

13 شهيدا

شباب الثورة يجددون

وإلى جانب موقف شباب الثورة فقد أعلن حزب 
التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أحد عناصر 
ووقوفه  اخلليجية،  للمبادرة  التام  رفضه  املشترك 

إلى جانب شباب الثورة.
رسميا  وافق  صالح  اهلل  عبد  علي  الرئيس  وكان 
خالل  بتنحيه  تقضي  التي  اخلليجية  اخلطة  على 
شهر من تاريخ توقيع االتفاقية وتشكيل حكومة 

وفاق وطني.
اليوم  في  فإنه  لالتفاقية  الزمني  اجلدول  ومبوجب 
التاسع والعشرين من سريان االتفاق يلتئم مجلس 
املالحقة  ضد  احلصانة  متنح  قوانني  إلقرار  النواب 
القانونية والقضائية للرئيس ومن عملوا معه خالل 
فترة حكمه، كما يقوم الرئيس باإلنابة بالدعوة إلى 
مبوجب  يوًما  ستني  غضون  في  رئاسية  انتخابات 
فيما  العام،  الشعبي  املؤمتر  فيها  يشارك  الدستور، 
أو  البالد  صالح  الرئيس  مغادرة  إلى  املبادرة  تشر  لم 
امتناعه عن مزاولة أي نشاط سياسي عقب تنحية 
وهو ما كان اللقاء املشترك يصر عليه خالل االتفاق 
الذي أبرم في منزل نائب رئيس اجلمهورية في فبراير 

املاضي ورفضه الرئيس صالح.

اللجنة  رئيس   - باسندوة  محمد  أشار  وفيما 
يتوقع  أنه  إلى  الوطني-  للحوار  التحضيرية 
والتوقيع على االتفاق  الترتيبات  اتخاذ  استكمال 

وأنه كلما كان ذلك أسرع كان ذلك أفضل.
عضو   - املتوكل  امللك   عبد  محمد  وقال 
الشباب  »إن  املشترك:  للقاء  األعلى  اجمللس 
أن  يجوز  ال  واحلرية  التغيير  ساحات  في 
تقتنع باملبادرة اخلليجية في هذه املرحلة وأن 
حتى  الساحات  في  ينتظرون  سوف  الشباب 
الرئيس صالح«. وحول توقعات بعدم  يتنحى 
قبول مجلس النواب الذي يهيمن عليه حزب 
عند   - شهر  بعد  صالح  استقالة  الرئيس 
املبادرة  تقدميها من قبله، حسب ما جاء في 
حق  على  الشباب  »سيكون  قال:  اخلليجية 

واملشترك على باطل«.
على  وافق  املشترك  »اللقاء  بأن  املتوكل  وأكد 
سواء  الضمانات،  وقبل  األخيرة  اخلليجية  املبادرة 
أو  األميركية  املتحدة  الواليات  أو  اخلليج  دول  من 
هي  األساسية  الضمانة  أّن  إال  األوروبي  االحتاد 

الشعب والشباب في الساحات«.

احلزب  رئيس  نائب  قال  متصل  صعيد  وعلى 
احلاكم، واملستشار السياسي للرئيس علي عبد 
اهلل صالح، الدكتور عبد الكرمي اإلرياني، بأن ثورة 
الشباب في اليمن متكنت من اإلجهاز على نظام 
يحاول  الذي  صالح  بأن  مؤكدا  صالح،  الرئيس 
إلى  نظامه  انتهى  قد  احلكم  مبقاليد  التمسك 

غير رجعة في اليمن.
ظهر  اجلزيرة،  لقناة  لإلرياني  حوار  في  هذا  وجاء 
اليمن  في  التغيير  أن  أكد  حيث  املاضي،  الثالثاء 
قادم وال بد منه، الفتا إلى أن الرئيس القادم لليمن 
لن يكون كالرئيس صالح، ولكنه سيكون رئيسا 

تنحصر مهامه فيما يتعلق بالسيادة الوطنية،
وأشار اإلرياني إلى أن مستقبل احلكم في اليمن 
بكل  متحكم  رئيس  هناك  يكون  لن  أنه  يبشر 
أن  املستقبل  في  ممكن  هو  ما  وكل  اليمن،  في  شيء 
قضايا  في  وجوده  ينحصر  شرفي  رئيس  هناك  يكون 

السيادة الوطنية كما هو حال العديد من الدول.
من  الثورة  شباب  موقف  صوابية  يؤيد  ما  وهو 
قوى  موقف  من  وغضبهم  اخلليجية،  املبادرة 
اللقاء املشترك، التي أنقذت نظام الرئيس صالح 

البقاء،  فرصة  ومنحته  الكامل،  االنهيار  من 
واحلصانة التي ظل يراوغ ألجلها.

يبدوا  الذي  السياسي  االنفراج  عكس  وعلى 
القمعية  حملته  واصل  النظام  فإن  ظاهريا 
ساحات  في  واملعتصمني  السلمية  الثورة  ضد 
التغيير واحلرية حيث سقط العديد من الشهداء 
صنعاء  العاصمة  في  مسيرات  خالل  واجلرحى 

وعدن وتعز وإب.

من  خرجتم  أنتم  يعنينا،  ال  أهدافكم  فيه  حتترم 
وألجلها  واملساواة،  والكرامة،  والعزة،  احلرية،  أجل 
ثار اليمنيون، وبذلت الدماء، ولن نتنازل عنها أبدا، 
والشباب  بالشباب،  بدأت  فالثورة  أي مسوغ،  حتت 

يحمون الثورة ويحرسونها.
»شباب  نظمها  التي  املسيرة  وجابت  وقد  هذا 
الصمود« و«ائتالف أحرار للتغيير« و«حركة طالئع 
من  اآلالف  فيها  وشارك  التغيير،  ساحة  اجملد« 

املعتصمني بساحة التغيير.

املداني: مستقبل الوطن
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وهو دعاء روي أن انس بن مالك رضي اهلل عنه دعا به 
وجناه اهلل من احلجاج .

وقال إن - رسول صلى اهلل عليه وآله وسلم- علمه 
إياه وقال له:

»من دعا به في كل صباح لم يكن ألحد عليه سبيل«.
وه��و :

»بسم اهلل الرحمن الرحيم.. باسم اهلل خير األسماء 
باسم اهلل  أذى،  الذي ال يضر مع اسمه  ، بسم اهلل 
املعافي، باسم اهلل الذي ال يضر مع اسمه شيء في 
العليم. باسم  والسماء وهو السميع  األرض وال في 
اهلل على نفسي وديني، باسم اهلل على أهلي ومالي، 
اكبر،  اهلل  ربي.  أعطانيه  شيء  كل  على  اهلل  باسم 

واحذر..  أخاف  مما  باهلل  أعوذ  اكبر،  اهلل  اكبر،  اهلل 
اهلل ربي وال أشرك به شيئا، عز جارك، وجل ثناؤك، 
وتقدست أسماؤك، وال إله غيرك.. اللهم إني أعوذ 
بك من شر كل جبار عنيد، وشيطان مريد، ومن شر 
قضاء السوء، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، 

إن ربي على صراط مستقيم«.

دعاء املظلوم 

)إىل ثائر(

زامل شعبي

اغرس جذورك في التراب بعزم قادر
وارفع جبينك للسماء فأنت ثائر

اهتف فما أشهى الهتافات التي 
رشرشتها

من فوقنا لوزا وجوزا وسكاكر
اهتف لتكسر حاجز الصمت املشيد 

حولنا
اهتف لنسلك درب من ساروا وثاروا 

قبلنا
اهتف لنا

اهتف فان الصمت ملعون ومطعون 
ومنبوذ

ومشبوه ومكروه وعاهر
اهتف فان اخلوف أضعفنا وأتلفنا

فغّلفنا تخلفنا
وأصبحنا دجاجات ٍ

وقد كنا نسورًا ال تهاب وال حتاذر
اهتف لتكسر شوك من جلموا فمك

اهتف لتسقط سقف من شربوا دمك
اهتف لنجتاز العنا

واهتف لتمسح دمعنا
اهتف لتطرب سمعنا

واهتف لتشعل شمعنا
اهتف فأنت اليوم قيثار وعصفور وشاعر

اهتف فقد جف املداد من احملابر
اهتف فقد عاث الطغاة بدون زاجر

اهتف فإن الشمس مطلعها احلناجر
اهتف لنرجع من حناجرنا صداك
اهتف فلم يبقى لنا حلنا سواك
اهتف لتحيينا بصوتك يا مالك
اهتف لتنقذنا من انياب الهالك

اهتف لترعب كل مغتصب وقاهر
يا صاحب الوجه املرصع بالبخور 

وباجلواهر
اهلل ما أبهى سناءك

إني أرى شمس السماء تسير كالظل 
ورائك

انشر حولينا ضيائك
يا جنمة زرقاء
يا قنديل زيت

وزِّع شعاعك كالهدايا
في زوايا كل بيت

عّلق مالمحك املضيئة في املداخل 
واملعابر

وعلى شبابيك املنازل كي يراها كل زائر
ال تركَنْ أبدا لنا

ما كنت يوما مثلنا
شتان ما بني صفاتك يا نقي وبيننا

الطقس فينا قاحل
والطقس في عينيك ماطر

قد كممت أفواهنا
فأبيت إال أن جتاهر
قد قيدت أقدامنا

فسموت كالسرب املهاجر
قد حطمت أحالمنا

وبقيت حلما في مدى األيام عامر
هان اجلميع وما انحنيت
ذهب اجلميع وقد بقيت

تعب اجلميع من الكفاح مع احلياة 
وأنت صابر

أنت النقاوة إن تلطخت الضمائر
هلل درك يا فتى

من أين جئت؟ وكيف جئت؟
كيف انتزعت بلحظة خوف الشعوب؟

وكيف أنعشت القلوب؟
وكيف أيقظت املقابر؟

هلل درك يا فتى!
أخرست بالكلمات ثرثرة البنادق 

والذخائر
هلل درك يا فتى!

أعطتك أرضك درسها
فغدوت تلميذا مثابر

لم يبق للتاريخ إال أنت

هم غابوا
وأنت بقيت رغم القمع رغم املنع رغم 

الدمع
 واألوجاع واألحزان 
في امليدان حاضر

فروا وأنت بقيت مغروسا بأرضك لم 
تغادر

فاجعل بنادقهم ورودًا
واجعل مشانقهم ضفائر

ل دموعك باألغاني بدٍّ
ل قيودك باألساور بدِّ

هم حاصروك فكنت أدهى من يحاَصر
بوك هم كذَّ

وقد أتيت تزف للدنيا البشائر
هم حاربوك

وقد حملت لهم ورودا ال خناجر
هم أرهبوك وخوفوك

هم أوصدوا األبواب حتى يوقفوك
ففتحت باإلميان آالف املعابر

هم حاولوا أن يشتروك
ضنَّوا بأنك تشتري

بدراهٍم مشبوهٍة في جيب تاجر
ضّنوا بأنك تشتري

وتبيع روحك سلعة لنظام سمسار 
مقامر

تبا لهم
ظنوا بأنك مثلهم

جهلوا بأن دم الشهيد مقدس
ودموع طفلته البريئة ال يقايض باجلواهر
هم ملا سقطت تكالبوا مثل الوحوش 

لينهشوك
تسابقوا وتسارعوا

كي يزرعوا في قلبك الصافي اخملالب 
واألظافر

لكن حلمك كان مرًّا..
وضلوعك السمراء أقوى من رصاصات 

العساكر
لكنهم ملا رأوك مرابًطا

سقطوا على قدميك مثل أعقاب 
السجائر

أوولست تلمحهم أمامك مثل أوراق 
اخلريف

فانهض وَعْف دفء الوسائد والسرائر
انهض وخذ بيد املشرد في الرصيف

انهض وكن أنت الضماد على النزيف
كن أنت كوب املاء
كن أنت الرغيف

انهض وكن ضوء الصباح
يطل من خلف النوافذ والستائر

انهض وأيقظ ماردك
هذه اخلرائط عانقت مثل الفراشات 

جدارك
فامدد يدك

واختر مسارك
انهض لتحجز مقعدك

وارسم مدارك
ما زال عرشك شاغرا بني الكواكب

فامِض وربك خير ناصر
هذا دم الشهداء يهتف ال حتاور

فامِض وإن حفوا طريقك يا بن أرضي 
باخملاطر

امِض فقد سقط القناع عن الوجوه 
الشائهات

ولت مراسيم احلداد
بان البياض من السواد

احلق عاد
زال الرماد عن العيون

عن احملاجر
فاحلّق أنت وكل من عاداك كافر

والنصر أنت وكل من يأبى الرهان عليك 
خاسر.

الشاعر: عمر النهمي

من أخالق الثورة
التحلي بالتواضع

الدينية  املسؤولية  حتملك  حني 

للنشاط  وممارستك  واالجتماعية 

قيما  أصبحت  أنك  يعني  ال  الثوري 

حقك  من  وإن  اجملتمع،  شؤون  على 

وإرضاخهم  عليهم  االستعالء 

من  وليس  وتقديرك..  الحترامك 

مبطالب  ذرعا  تضيق  أن  أيضا  حقك 

وتباطؤهم  غفلتهم  أو  اجلماهير 

إلى دعوتك،  تأييدك واالستجابة  في 

الرسالي  اإلنسان  مفخرة  تأتي  وإنا 

والتحمل  الصبر  على  مقدرته  في 

وهكذا  الفاضلة،  باألخالق  والتحلي 

رسوله  ميتدح  سبحانه  اهلل  رأينا 

ويسجله  أخالقه،  على  )ص(  محمد 

في قرآن يقرأ صباح مساء إلى قيام 

ُخلٍُق  لََعلَى  )وَإِنََّك  يقول:  إذ  الساعة، 

َعِظيٍم(

بتلك  يتمتعون  ال  الذين  إولئك  أما 

الرسالية  األخالقية  الصفات 

عن  فضال  العامة  للحياة  الضرورية 

العمل الرسالي فإنهم سوف يعزلون 

في  ويفشلون  ينعزلون  أو  احلياة  من 

)وَلَْو  يقول اهلل سبحانه:  مهامهم.. 

وا  اَلنَْفضُّ الَْقلِْب  َغلِيَظ  ا  َفظًّ ُكْنَت 

ِمْن َحْولَِك(، ويقول اإلمام علي عليه 

النفس،  يوحش  اخللق  سوء  السالم: 

ويرفع األنس، وقال أيضا: »سوء اخللق 

يوحش القريب وينفر البعيد«.

الِْعَب��ادْ وََش��رُّ  وَُمْتَقلِّ��ْب  َكاذِْب 

اجْلَ��رَادْ ِمْث��َل  لِ��ألَْكِل  َش��ِهيَِّتْه 

َم��ا َقْد َكَفاْه َم��ا ِقْد ِفِع��ْل بِالِْباَلدْ

وِزَادْ الَبلَْطِجيَّ��ْه  َعلَْيَن��ا  َفيَّ��ْش 

أَبَْق��ى رَئِي��ْس اَل يَ��ْوِم ثَانِ��ي التََّنادْ

ِعَنادْ وََصاِح��ْب  وَُمْتَبلِْطْج  َس��ارِْق 

��َباْب: ابِْش��رِ بَِث��ْورَْة ِجَيادْ َقاَل الشَّ

َح��رَاْم َم��ا تِْبَقى وَلَ��ْو ِصرْنَ��ا رََمادْ

وََكاذِْب ُمْتَقلِّ��ْب  َكاَن  َم��ْن 

امْلََصايِ��ْب رَأْْس  الَب��اَل  أَبُ��و 

وَالَْعَجايِ��ْب الَْغرَايِ��ْب  ِم��َن 

َس��انِْب بِالَْقْص��رْ  أَنَ��ا  يُُق��وْل: 

لِلَْمَقالِ��ْب َمِثيلِ��ي  َمابِ��ْش 

وَِس��الِْب ُمْوَج��ْب  بُ��ورْ  وَلِلدَّ

��َوارِْب وَالشَّ ُعُيونَ��ْك  تِْقلَ��ْع 

��ْعْب َغالِ��ْب َم��ا بِ��ْش لَِع��زْم الشَّ

الصمود  شباب  حركة  أقامت 
بعنوان:  ندوة  املاضي  السبت  عصر 
الثوار  لتعريف  املدني«،  »العصيان 
في  ذلك  وتأثير  وأهميته،  بآلياته، 
الندوة كل من  الثورة. وقد قدم  إجناح 
واألستاذ/  املفتي،  نبيلة  األستاذة/ 
عدنان احملطوري، وكان ذلك في خيمة 

في  املشاركون  خرج  وقد  القضاة، 
العصيان  عن  واضحة  برؤية  احملاضرة 
على  احملاضرة  خالصة  وكانت  املدني، 

هذا النحو:
تعريف الع�صيان املدين:

من  متحضر  مدني  أسلوب  هو 
بالطرق  الرأي  عن  التعبير  أساليب 

إلى  للوصول  املشروعة،  السلمية 
األهداف املشروعة، التي يسعى إليها 

القائمون به.
م�رشوعية الع�صيان املدين:

املدني  العصيان  أن  الندوة  في  وذكر 
 )42( املادة  من  مشروعيته  يستمد 
وكذا  واحلالي،  القائم  الدستور  من 
العاملي  واإلعالن  املتحدة،  األمم  ميثاق 
حلقوق اإلنسان، وغيرها من االتفاقيات 
الدولية، باعتباره مظهرا من مضاهر 
مطالب  لتحقيق  الرأي،  عن  التعبير 

مشروعة.
السلوكيات  في  األصل  أن  كما 
اإلباحة، وال جرمية وال عقوبة إال بنص، 
وال  الدستور،  من   )47( للمادة  وفقا 
يوجد أي نص قانوني يجرم العصيان 

املدني، وبذلك تتأكد مشروعيته.
هدفه:

العصيان  هدف  أن  الندوة  في  وذكر 
ظاهرة  على  احملافظة  هو  املدني 
معينة  ظاهرة  تغيير  أو  معينة، 

بالطرق السلمية.

اأخالقيات الع�صيان املدين:
املدني  العصيان  يكون  أن  يجب 
بالثقة،  جديرا  يكون  حتى  أخالقيا، 
استعمال  عن  بعيدا  يكون  أن  ويلزم 
مصدار  يصبح  سوف  ألنه  العنف، 
للخوف، وسيعزز قوة اخلصم، كما أنه 
يجب احملافظة على البيئة واملمتلكات 

العامة.
ملحوظة:

املدني  العصيان  أن  إلى  االنتباه  يجب 
فال  التحدي.  على  أنشطته  تقوم 
وإن  قراراته،  أو  النظام  قوانني  تقيده 
القوانني، ومن ثم  كان غالًبا يتم عبر 
على  يفرض  أن  النظام  يستطيع  ال 
أو  بعينه،  نشاًطا  العصيان  حركة 
عليها  يفرض  أو  نشاط،  من  مينعها 

ميدانًا بعينه.
آليات العصيان املدني:

منها:  اآلليات  من  العديد  هناك 
-اإلضراب عن العمل.
–عدم دفع الضرائب.

– عدم دفع فواتير املاء والكهرباء.

يف ندوة توعوية: 
»العصيان املدني« أسلوب مدني متحضر

مجرد سؤال ؟!

إلى  النظام  جلأ  هل   -1

عن  بدال  الكهرباء  قطع 

واإلنترنت،  اإلتصاالت  قطع 

من  الفضائي  البث  وحظر 

عصافير  ثالثة  رمي  باب 

بحجر ؟!

حل  عن  اإلعالن  هل   -2

السفير األمريكي ملشكلة 

الغاز  إليصال  طريق  فتح 

إلى العاصمة مجرد حتسني 

وإظهارها  أمريكا  لوجه 

باملواطن  املهتم  مبظهر 

اهتمام  من  أكثر  اليمني 

حيث  واملعارضة!  احلكومة 

في  الغاز  أزمة  زالت  ال 

تصاعد رغم ذلك اإلعالن؟!

األب  ذلك  يشعر  كيف   -3

الذي  الذي قدم فلذة كبده 

شبابه،  شرخ  في  كان 

األم  تلك  تشعر  وكيف 

على  الوالهة  الثكلى، 

يشعر  وكيف  عينها،  قرة 

يسمعون   حني  الدرب  رفاق 

ويشاهدون أولئك الزاعمني 

إلى  يسعون  بأنهم 

خالل  من  اليمن  مصلحة 

االرمتاء في األحضان الدافئة 

للسفير األمريكي؟!


