
• ثوابتنا الثورية •
1- إستمرار التظاهر والتحرك واإلعتصامات السلمية والحرص على  أن يتم يف إطار شعبي 

بعيدًا عن الحزبية والطائفية واملذهبية حتى إسقاط النظام.
2ـ  النظام الذي نطالب بإسقاطه هو الرئيس وأقاربه دون استثناء ورموز نظامه الفاسدين 

والذين ثبت تورطهم يف قمع وقتل وتجويع هذا الشعب
3ـ إدانة كل شكل من أشكال اإللتفاف على مطالب الشباب الثائر او التحاور مع النظام 

بواسطة السفارات األجنبية.
4ـ رفض أي وساطة ال تفضي إىل رحيل فوري للنظام ورموز فساده وتلبي كل مطالب الشعب اليمني.

5ـ إدانة املوقف االمريكي والربيطاني واألوروبي املساند للنظام واملساعد على إطالة بقاءه 
يف الحكم .

6ـ ضرورة التصعيد بما يضمن ملزيد من االحتجاجات لفرض الضغط على النظام وبطريقة 
سلمية وحضاريه.

   شهيد و مئات املصابني.. قوات األمن تعتدي على املتظاهرين سلميا يف صنعاء

دورية - توعوية تصدرها حركة شباب الصمود يف ساحة 
التغيري بصنعاء
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  تعرض  المتظاهرون سلميا مساء السبت الماضي التاسع من 
بشعة  لمجزرة  الزبيري  بشارع  جولة كنتاكي  في  نيسان  ابريل 
راح ضحيتها شهيد ومئات من الجرحى . وقامت قوات االمن  
باعتقال عدد من المصابين.  واستمر جنود اآلمن وعدد من 
البالطة في محاصرة عدد من المصابين والمتظاهرين سلميا في 

احد األحياء المجاور للجامعة القديمة
فيما ال تزال حالة بعض المصابين حرجة، فيما تزايدت عدد 

المصابين بالغازات المحرمة دوليا . 
التغيير بصنعاء  الميداني بساحة  المستشفى  وكان مصدر في 
قال أن المستشفى غص بمئات الجرحى وأن ما يزيد عن 60 
في  الحي  للرصاص  اصحابها  تعرض  الحي  بالرصاص  إصابة 

الرأس والصدر . 
وذكر شهود عيان أن جنودا وبالطجة أطلقوا في العاشرة والربع 
من مساء  السبت الماضي نيران حية وقنابل غازية سامة على 
آالف المعتصمين الذين خرجوا من ساحة التغيير في مسيرة 
سلمية باتجاه جولة كنتاكي. وتم نقل المصابين على الدرجات 
النارية ودبابات النقل الصغيرة، قبل ان تصل سيارات اإلسعاف 
. وحسب شهود عيان فإن مصير عدد من المصابين ال زال 

مجهوال. 
في  أشخاص  عدة  اختطاف  الفائت  األسبوع  شهد  وقد  هذا 
أوقات مختلفة ممن يرتادون الساحة، وال تزال األخبار عنهم 

منقطعة، فال يعلم مكان احتجازهم وال مختطفيهم.

شباب الثورة يعلنون رفضهم املبادرة الخليجية
الفوري  الرحيل  على  تنص  التي ال  الخليجية  المبادرة  اليمنية  الثورة  رفض شباب 
وبقية  بصنعاء  التغيير  ساحة  في  المعتصمون  وأصدر  الرئيس  وتنحي  للنظام 
المحافظات اليمنية بيانا أعلنوا فيه رفضهم للمبادرة الخليجية، وأكدوا إلى أنهم 
النظام  التغيير حتى تتحقق جميع المطالب وعلى رأسها إسقاط  باقون في ساحة 
دون إعطاء أي ضمانات له، ودون أن تفرض عليهم أي شروط في كيفية رحيله، 

أو في اختيار من يخلفه.
أي جهة  أو  أي شخص  يرفضون  أنهم  المعتصمون  عليه  الذي وقع  البيان  وأكد 
الخارج،  أو  الداخل  النظام في  المعتصمين في أي حوار مع  تمثل  بأنها  تدعي 

وقالوا بأنه ال شرعية ألي جهة في التفاوض أو الحوار نيابة عن الثوار.
وجاء في البيان الصادر عن  المجلس التنسيقي لشباب ثورة التغيير )تنوع(: إن ما 
تشهده الساحة اليمنية من تطورات متسارعة وخاصة ما يتعلق بالمبادرة الخليجية 
األخيرة والتي ال تتضمن الرحيل الفوري للرئيس ونظامه، وحيث أن هذا النظام منذ 
بدء اإلعتصامات لم يسعى بجدية الحتواء الشارع اليمني بكافة شرائحه وال زال 
يستخدم العنف المطلق مع تضليل إعالمي لغرض كسب الشرعية على حد قوله.

لهذا فقد أجمعت الحركات واالئتالفات الشبابية في مختلف المحافظات اليمنية 
على رفض نتائج هذه المبادرة لما تحتويه من سلب لحقوق المواطن اليمني وترجيح 

مبادرات  ظل  في  نعيش  زلنا  ال  بينما  ونظامه،  لعلي صالح  السياسية  القوى  كفة 
الذين  اآلمنين  السلمية وترويع  المسيرات  المعتصمين في  تتزامن مع سفك دماء 

يطالبون بحقوقهم.
وثمن البيان  الجهود التي تبذلها  دول مجلس التعاون الخليجي وكافة األصدقاء 
في المجتمع الدولي. مؤكدا على وضوح مطالب ثورة الشباب والتي تضمنتها وثيقة 
الثورة وعلى أن أية مبادرات أو حوارات ال تلبي تلك المطالب بداية برحيل النظام 
أننا مواصلون االعتصام حتى تحقيق  للجميع  تعتبر مرفوضة وغير شرعيه، ونؤكد 

مطالبنا.

خرج مئات اآلالف من اليمنيين في مسيرات حاشدة في مختلف المحافظات 
للتأكيد على مطالبهم برحيل الرئيس علي عبداهلل صالح وإدانة االعتداءات من 
قبل قوات صالح على المتظاهرين، فيما شهدت خمس محافظات عصيانًا مدنيًا 

بشكل جزئي وكامل..
جابت  حاشدة  مسيرات  في  المحتجين  من  اآلالف   مئات  خرج  صنعاء  ففي 
شوارع أمانة العاصمة وشارك فيها مختلف شرائح المجتمع ورفعت في التظاهرة 
الالفتات باللغتين العربية واإلنجليزية، واإلعالم الوطنية إضافة إلى صور الشهداء، 
نظامه  الرئيس صالح فورَا مع  المدني وتنحى  بالعصيان  تطالب  التي  والالفتات 
ومحاكمة مرتكبي جرائم القتل في ساحات وميادين التغيير بالجمهورية فيما عم 

العصيان المدني عدد من الشوارع والمدارس والجامعات..
من  الثانية  هي  مليونية  تظاهرة  األربعاء  خرجت  خرج   اليمن  وسط  تعز  وفي 
نوعها في أقل من أسبوع تشهدها المحافظة للتنديد بأعمال القتل التي تطالب 
المعتصمين في ساحات التغيير والحرية وللمطالبة بإسقاط حكم الرئيس صالح 
ومحاكمته وكل رموز نظامه. وهتف المتظاهرون بشعارات تطالب بإسقاط النظام 
قضايا  بسبب  المحاكمة  إلى  عائلته  وأفراد  عبداهلل صالح  علي  الرئيس  وتقديم 
الفساد المالي والسياسي وجرائم القتل التي مارسها طيلة حكمــه بما فيها أعمال 
العصيان  وعم  نظامه.  بإسقاط  المطالبين  المتظاهرين  بحق  ارتكبت  التي  القتل 

المدني حوالي 90% من المحال التجارية والمؤسسات الحكومية والخاصة..
الفينة  بين  الحاشدة  المظاهرات  تسيير  في  صعدة  محافظة  تستمر  جهتها  من 
مئات  فيها  شارك  المظاهرات  من  عددا  الماضي  االسبوع  وشهدت  واالخرى 

المحتجون  خاللها  رفع  المدينة  شوارع  وجابت  المحافظة  ابناء  من  االالف 
الالفتات التي أشادت بصمود الشعب اليمني األبي الذي ما زاده عناد النظام 
وهتفت  السلمي.  االحتجاج  لمواصلة  وإصرارًا  وثباتًا  صمودًا  إال  ومراوغته 
الجماهير بصيحاتها المدوية المطالبة بالتغيير وإزالة الفساد ومحاسبة المجرمين، 
واالستقرار.  واألمن  واإلخاء  والعطاء  بالخير  وواعد  زاهر  بغد مشرق  والمطالبة 
الثورة  لهذه  الشعبي  الطابع  الحفاظ على  إلى ضرورة  الجماهير  بيان  أشار  وقد 
التي جسدت حتى اآلن أبدع معاني الود واإلخاء بين أبناء الشعب اليمني وهم 
يجمعهم  واحد  بمطلب  البالد  أنحاء  في  ويهتفون  الساحات  في  يقفون جميعًا 

الهم والغاية المشتركة.
ودعا أبناء محافظة صعده إلى ضرورة الحفاظ على الطابع الشعبي لهذه الثورة 
اليمني    الشعب  أبناء  بين  واإلخاء  الود  معاني  أبدع  اآلن  حتى  جسدت  التي 
وأدانوا كل األعمال الدموية التي يرتكبها نظام صالح بحق أبناء الشعب اليمني، 
مؤكدين أن تلك التصرفات لن تثني الشعب عن مطالبه وال الطموح إلى تحقيق 

آماله وبناء مستقبله مهما استمرأ النظام في عدوانه أو استمر في غيه وبطشه
وفي ذمار خرج اآلالف من طالب مدارس الثانوية   في مسيرة حاشدة   جابت 
بإسقاط  المطالبة  لالحتجاجات  السلمي  التصعيد  إطار  في  المدينة  شوارع 
ضد  النظام  بجرائم  في  المتظاهرون  ومحاكمته.وندد  صالح  عبداهلل  علي  نظام 
وكافة  ومحاكمته  السلطة  عن  عبداهلل صالح  علي  برحيل  مطالبين  المعتصمين، 

رموز النظام الفاسد.
االربعاء  والبيضاء  ولحج  وتعز  عدن  محافظات  شهدت  التصعيد  سياق  وفي 
عصيانا مدنيا شامال، فيما تفاوتت االستجابة للدعوة التي أطلقها شباب الثورة 

في عدد من المحافظات.
وفي صنعاء شهد شارع هائل أبرز الشوارع التجارية في اليمن والعاصمة إضرابا 
شامال استجابة لدعوة اإلضراب التي وجهها شباب التغيير، كما شهدت معظم 
مدارس العاصمة شلال عن الدارسة، فيما أقفلت الجامعات الحكومية والخاصة 

أبوابها تماما.
 وفي محافظة لحج بلغت نسبة االستجابة للعصيان المدني 100% في الشوارع 
الساعة  منذ  المتاجر  أغلقت كافة  حيث  الحوطة  المحافظة  لعاصمة  الرئيسية 
الثامنة صباحا وهي الساعة التي حددتها الدعوة وحتى الساعة العاشرة،  بينما 
كان العصيان المدني في المؤسسات واإلدارات الحكومية منذ الصباح وحتى 

نهاية الدوام.
أغلقت كافة  حيث  شامال  مدنيا  عصيانا  شهدت  األخرى  هي  البيضاء  مدينة 
المحالت التجارية ألكثر من ساعتين، كما تعطلت كثير من المرافق الحكومية 

عن العمل تضامنا مع شباب الثورة.

عصيان مدني يف تعز وصنعاء ولحج ومدن مختلفة للمطالبة بالرحيل 
مسريات مليونية تشهدها عدد من املحافظات اليمنية 
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الثورة الشعبية يف اليمن بني مطالب الشعب وطموح أمريكا

التوافق حول »حركة توافق«
كانت حاجة الميدان وإلحاح الساحة هما من أفرز »حركة توافق« 
التي استلهمت أهدافها من واقع الساحة، الذي ال نقول »تشظى« 
الجمود، السيما حين  ويحرك  الحياة  يثري  والتنوع  »تنوع«.  بل 
يشكل روافد تلتقي وتتحد نحو الهدف األسمى، الذي من أجله 
أنشئت ووجدت كل الجماعات والتنظيمات والحركات واألنشطة 

والهتافات والتضحيات والعطاءات و… و…
و »حركة توافق« اليوم تنظر بإيجابية إلى تنوع الساحة، وتتوق إلى 

رسم لوحة جميلة من هذه األلوان التي تزين الساحة حتى تكتمل 
الصورة الرائعة، التي غدت الحلم الذي ننام ونصحو عليه.

فإلى التوافق يجب أن نمضي، و أعني توافق الفكرة والمعنى، ال 
الحركة؛ التي ستكون بمصداقية القائمين عليها هي الكفيلة بدعوة 

الناس إليها، وخلق عوامل نجاحها بعطائها.
إن التوافق اليوم في مقدمة عوامل النجاح وتجاوز العوائق، مهما 

تكن قوتها.

نفوذها  بذلك  وتستخدم  لها،  مطيعة  أنظمة  صناعة  على  األمريكيون كثيرا  يحرص 
الواسع، ال سيما في العالم العربي واإلسالمي، والذي يصل إلى حدود واسعة تتجاوز 
الحكومات والمؤسسات الرسمية، كما لسفاراتها أيضا نفوذ يتجاوز حدود الدبلوماسية 
األطياف  بمختلف  صنعاء  في  األمريكي  السفير  يلتقي  بحيث  المعروفة،  والتقاليد 
السياسية في اليمن، وكذلك الشخصيات االجتماعية، ويعقد لقاءات متكررة ومتنوعة 
مع مختلف الشرائح، بعكس السفير الصيني الذي ربما لم يعرف شخصية اجتماعية 

واحدة، ولم تعقد له جلسة مع أي طرف سياسي في البلد . 
بالطبع لم تصل الواليات المتحدة األمريكية إلى ما وصلت إليه من قوة وهيمنة ونفوذ، 
وتدخل في كل صغيرة وكبيرة في هذا الكوكب نتاج الصدفة أو الجهود العادية، بل 

جهود كبيرة تلبي طموح  دولة أمريكا، التي تعتبر نفسها سيدة هذا العالم.
حجم النتائج التي سمحت لألمريكيين أن يصلوا إلى ما هم عليه اليوم هو نتيجة طبيعية 
لجهود كبيرة بذلت في مختلف المجاالت، ومنها صناعة حكومات ومؤسسات في 

العالم اإلسالمي، تخدم في مجملها هيمنتها المطلقة على العالم.
الروتين  ذلك  وأزالــت  األوراق كثيرا  الشعبية خلطت  الثورات  أن  للعيان  واضحا  بدا 
الطبيعي الذي كانت أمريكا منسجمة عليه للغاية فعندما بدأت الثورة في تونس تحركت 
الواليات المتحدة األمريكية باتجاهات عديدة، منها المحافظة على األنظمة إن كان 
هناك مجال لذلك، وكذلك عدم التصادم مع إرادة الشعوب والتحرك سريعا؛ الختراق 
رموز الثورات تحت أي العناوين كانت، دينية أو سياسية أو اجتماعية؛ لتحصل على 
بديل مناسب عن النظام السابق وهو ما فعلته تماما في ثورة تونس، حيث أوجدت 

فراغا سمح لها اآلن بصناعة نظام جديد بكل يسر وسهولة.
المتحدة  الواليات  في  العليا  والعسكرية  الدبلوماسية  الهيئات  مصر كانت  ثورة  وفي 
األمريكية على انعقاد دائم لمتابعة الوضع في مصر وحرصت بكل إمكانياتها الحفاظ 
على حسني مبارك إلى آخر فرصة، فيما كانت االتصاالت مستمرة مع محمد البرادعي 
وآخرين في مصر إليجاد البديل المناسب ـ طبعا البديل المناسب لإلدارة األمريكية ـ 

وليس لشعب مصر.
في اليمن الموقف األمريكي هو ذاته يحرص جدا على إبقاء النظام؛ ألنه كما قالت 

آخر تصريحات للبيت األبيض حليف استراتيجي في مكافحة اإلرهاب ولم يخل بأي 
تعهدات معه في هذا الجانب، إال أن الواليات المتحدة األمريكية تتحرك في الجانب 
اآلخر، وهو إيجاد البديل، وألنها تعرف جيدا مكونات المجتمعات وتنوعاتها من بلد 
إلى آخر فقد حرصت هذه المرة أن تكون المملكة العربية السعودية هي من تتحرك 
لهذا الموضوع وقد صدرت تصريحات أمريكية عليا تفيد أن أمريكا أوكلت المهمة إلى 
الرياض، إليجاد حل مناسب للخروج من األزمة اليمنية ـ وطبعا الحل المناسب لإلدارة 

األمريكية ـ وليس للشعب اليمني.
وصدرت تصريحات لبعض قادة اللقاء المشترك في البلد تقول: إن أي حكومة قادمة 
في البلد ستحارب اإلرهاب والقاعدة!! هي ذات المواقف التي صدرت من البرادعي 
وآخرين في مصر أن أي حكومة قادمة في مصر ستظل محافظة على المعاهدات الدولية.

ومنها معاهدة كامب ديفيد مع إسرائيل. بين هذا وذاك يتضح لنا جيدا أن الموقف 
األمريكي يتحرك على أكثر من صعيد

ويستخدم كافة األدوات المناسبة فحين تتحدث المعارضة أنها ستحارب اإلرهاب في 
اليمن وكذلك القاعدة فمعناه أن أول ما يهم أي نظام قادم في اليمن أو في غيره أن 

تثبت أوال والئها لألمريكيين تحت أي عنوان مطلوب.
التحرك األمريكي األخير في الرياض جاء واضح األهداف أنه من أجل بحث الوضع 
في اليمن، وما أكثر ما يبحث األمريكيون عن الوضع في اليمن في العاصمة السعودية

الرياض! 
وندرك جيدا أن الواليات المتحدة األمريكية أو المملكة العربية السعودية ال يبحثون في 
المقام األول إال من هو النظام البديل لنظام صالح الذي رفضه الشعب اليمني؟  وهل 
اليمن والمنطقة،  القادمة ملبية لطموح ومطالب أمريكا في  اليمنية  ستكون الحكومة 
وتحافظ على أمن حلفائها وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية من مخاطر ما يسمى

بالقاعدة والحركات المتشددة في اليمن!
هذا هو الموقف، والهم والرغبة األمريكية المطلوبة من ثورة الشعب اليمني، وللتعامل 
تحركت،  هــل  اليمني  الشعب  ألبــنــاء  لنقول  وفهم  بصيرة  إلــى  نحتاج  األحـــداث  مــع 
الواليات المتحدة األمريكية يوما ما لتحرير الشعوب من هذه األنظمة التي ترعاها، 
ورغم  المصرية  الثورة  بديل.  نظام  أي  من  أجــل مصالحها   من  فقط  تتحرك  أنها  أم 
تسارع فصولها كانت اإلدارة األمريكية وقتها تصنع البديل المناسب، وخلق الوضع 
المناسب الذي تسميه انتقاال سلميا وسلسا للسلطة، وهي اآلن في اليمن تبحث بكل 
إمكانياتها البديل المناسب لخالفة صالح وبانتقال سلمي، وسلس يحافظ في النهاية 

على المصالح واألهداف األمريكية.
ما يثير التساؤل أيضا هو هذا البعبع الذي تتحرك أمريكا في العالم طوال وعرضا
باسمه وتحت عنوان محاربته والذي يسمى ) القاعدة ( ما باله هذه األيام ؟ وأين

نشاطه ؟ وأين هي تصريحاته النارية؟ 
لبدء مرحلة جديدة لصراع جديد  أوراق  ترتيب  أم في حالة  استجمام  أهو في حالة 
المنطقة والتي هي أيضا مشغولة  المغلقة لالستخبارات األمريكية في  تصنعه الدوائر 
لترتيب أرضية مناسبة تتحرك فيها وعليها لتبدأ بعد ذلك تشغيل أدواتها تحت عنوان 

الشراكة الدولية في مكافحة اإلرهاب والقاعدة.

بقلم/ محمد زكريا

إلهي هديتني فلهوت، ووعظت فقسوت، وأبليت 
الــجــمــيــل فــعــصــيــت، ثــم عــرفــت مــا أصـــــدرت؟ إذ 
عرفتنيه فاستغفرت، فأقلت فعدت، فسترت فلك 
ــهــالك، وحللت  ال الــحــمــد. تقحمت أوديــــة  إلــهــي 
وبحلولها  لسطواتك،  فيها  تعرضت  تلف  شعاب 
عقوباتك، ووسيلتي إليك التوحيد، وذريعتي أني لم 
أشرك بك شيئا، ولم أتخذ معك إلها، وقد فررت 
إليك بنفسي، وإليك مفر المسيء، ومفزع المضيع 
لحظ نفسه، الملتجئ. فكم من عدو انتضى علي 
سيف عداوته، وشحذ لي ظبة مديته، وأرهــف لي 
شبا حده، وداف لي قواتل سمومه، وسدد نحوي 

صوائب سهامه، ولم تنم عني عين حراسته، وأضمر 
مــرارتــه،  الــمــكــروه ويــجــر عني زعـــاف  أن يسومني 
فنظرت يا إلهي إلى ضعفي عن احتمال الفوادح، 
بمحاربته،  قصدني  ممن  االنــتــصــار  عــن  وعــجــزي 
ووحدتي في كثير عدد من ناواني وأرصد لي بالبالء 
فــابــتــدأتــنــي بنصرك،  فــيــه فــكــري،  لــم أعــمــل  فيما 
وشددت أزري بقوتك، ثم فللت لي حده، وصيرته 
بعد جمع عديد وحــده، وأعليت كعبي عليه،  من 
وجعلت ما سدده مــردودا عليه، فرددته لم يشف 
شــواه،  على  عــض  قــد  غليله،  يسكن  ولــم  غيظه، 
وأدبر موليا قد أخلفت سراياه. وكم من باغ بغاني 

بمكائده، ونصب لي شرك مصائده، ووكل بي تفقد 
انتظارا  لطريدته،  السبع  إظبآء  إلــي  وأظبأ  رعايته، 
بشاشة  لــي  يظهر  وهــو  لفريسته،  الفرصة  النتهاز 
رأيــت  فلما  الــحــنــق،  شــدة  على  وينظرني  الــمــلــق، 
ما  وقبح  سريرته،  دغــل  وتعاليت  تباركت  إلهي  يا 
انطوى عليه، أركسته الم رأســه في زبيته، ورددتــه 
في مهوى حفرته، فانقمع بعد استطالته ذليال في 
ربق حبالته التي كان يقدر أن يراني فيها، وقد كاد 

أن يحل بي لوال رحمتك ما حل بساحته.

* * *

هــي دولـــة حديثة تــقــوم على مــبــادئ الــمــســاواة 
في  أخالقية  قيم  من  وتنطلق  الحقوق،  وترعى 
الدولة  فكرة  تبلورت  ولقد  والسيادة..  الحكم 
المدنية عبر إسهامات كثيرة من مصادر مختلفة 

في العلوم االجتماعية.
الجديدة  الدولة  طبيعة  المفكرون  يبلور  ولكي 
لجأوا إلى تصوير حالة الطبيعة التي تقوم على 
الحالة  فهذه  األقـــوى.  طغيان  وعلى  الفوضى 
والسيطرة؛  والــغــضــب  الــقــوة  مشاعر  تحكمها 
بالتسامح  تتسم  الــتــي  الــمــدنــيــة  الــــروح  فتفقد 
المشترك.  العيش  أجل  من  والتعاون  والتساند 
بسيادة  الكفيل  هو  المدنية  الدولة  تأسيس  إن 
هذه الروح التي تمنع الناس من االعتداء على 
بعضهم البعض من خالل تأسيس أجهزة سياسية 
وقــانــونــيــة خــارجــة عــن تــأثــيــر الــقــوى والــنــزعــات 
الحياة  تنظم  أن  المذهبية، تستطيع  أو  الفردية 
وتنظم شئون  الخاصة،  الملكية  العامة وتحمى 
الناس  جميع  على  القانون  تطبق  وأن  التعاقد، 
بصرف النظر عن مكاناتهم وانتماءاتهم. وتمثل 
فكرة  أن  ذلـــك  المجتمع.يعني  إرادة  ــة  ــدول ال
الدولة المدنية تنبع من إجماع األمة ومن إرادتها 

المشتركة.
ومن خصائص الدولة المدنية أنها تتأسس على 
نظام مدني من العالقات التي تقوم على السالم 
والتسامح وقبول اآلخر والمساواة فى الحقوق 
والواجبات، والثقة في عمليات التعاقد والتبادل 
المختلفة وتحدد لهم صور التبادل القائم على 
العنف،  ال  الــســالم  وعلى  الفوضى،  ال  النظام 
وعلى العيش المشترك ال العيش الفردي،وعلى 
القيم اإلنسانية العامة ال على القيم الفردية أو 

النزعات المتطرفة.
بــشــرط  تــســتــقــيــم أال  الــمــدنــيــة ال    والــــدولــــة 
بدينه  أو  بمهنته  ــعــرف  ُي ال  فــالــفــرد  الــمــواطــنــة 
ُيعرف  وإنما  بسلطته،  أو  بماله  أو  بإقليمه  أو 
أنه  أي  مــواطــن،  بــأنــه  اجتماعيا  قانونيا  تعريفا 
له حقوق وعليه واجبات.  المجتمع  عضو في 
فإذا  المواطنين.  جميع  مع  فيها  يتساوى  وهو 
قيمة  المدنية  الــدولــة  في  يؤسس  القانون  كــان 
العدل، وإذا كانت الثقافة المدنية تؤسس فيها 
قيمة السالم االجتماعي، فإن المواطنة تؤسس 
في الدولة المدنية قيمة المساواة. فالمواطنون 
يتساوون أمام القانون ولكل منهم حقوق وعليه 

التزامات تجاه المجتمع الذي يعيشون فيه.
والمواطنون هنا ال يجب أن يعيشوا كمواطنين ال 
مبالين، بل يجب أن يكون جلهم من المواطنين 
وواجباتهم  حقوقهم  يــعــرفــون  الــذيــن  النشطاء 
جــيــدا، ويــشــاركــون مــشــاركــة فعالة فــى تحسين 

أحوال مجتمعهم بحيث يرقون بمدنيتهم على 
ما  لكل  إخالصا كبيرا  ويخلصون  دائــم،  نحو 
العامة،  والملكية  الــعــام،  الصالح  »عـــام«:  هو 
والمبادئ العامة. فهم يحرصون دائما على كل 

ما يتصل بالخير العام.
ومـــــــن خــــصــــائــــص الــــــدولــــــة الــــمــــدنــــيــــة وجـــــود 
من  تمنع  التي  هي  فالديمقراطية  الديمقراطية. 
أن تؤخذ الدولة غصبا من خالل فرد أو نخبة 
أو عائلة أو أرستقراطية أو نزعة أيديولوجية. إن 
الديمقراطية هي وسيلة الدولة المدنية لتحقيق 
الــعــام للمجتمع كما  الــعــام والــصــالــح  ــفــاق  االت
أنها وسيلتها للحكم العقالني الرشيد وتفويض 
السلطة وانتقالها. إن الديمقراطية تتيح الفرصة 
السياسية  األفكار  بين  الخالق  الحر  للتنافس 
المختلفة، وما ينبثق عنها من برامج وسياسات. 
لــلــتــنــافــس تحقيق  الــنــهــائــي  ـــهـــدف  ال ـــكـــون  وي
المصلحة الــعــلــيــا  والــحــكــم الــنــهــائــي فــي هــذا 
التنافس هو الشعب الذي يشارك في انتخابات 
عــامــة الخــتــيــار الــقــيــادات ونــــواب الــشــعــب، ال 
بصفتهم الشخصية وإنما بحكم ما يطرحونه من 

برامج وسياسات.
وأخيرا فليس صحيحا أن الدولة المدنية تعادى 
الــديــن أو تــرفــضــه. فــالــديــن جــزء ال يتجزأ من 
منظومة الــحــيــاة وهـــو الــبــاعــث عــلــى األخـــالق 
واالستقامة وااللتزام، بل إنه عند البعض الباعث 

على العمل واإلنجاز والنجاح في الحياة.  
الدين  استخدام  هو  المدنية  الدولة  ترفضه  ما 
مع  يتنافى  فــذلــك  ســيــاســيــة،  أهــــداف  لتحقيق 
المدنية،  الدولة  عليه  تقوم  الــذي  التعدد  مبدأ 
فضال عن أنه - وربما يكون هذا هو أهم هذه 
مــوضــوع خالفي  إلــى  الــديــن  العوامل - يحول 
ـــى تــفــســيــرات قــد تــبــعــده عــن عالم  وجــدلــي وإل
القداسة وتدخل به إلى عالم المصالح الدنيوية 
المدنية  الدولة  في  الدين  فإن  ثم  من  الضيقة. 
ولكنه  المصالح،  وتحقيق  للسياسة  أداة  ليس 
في  األفـــراد  تمنح  وإيمانية  طاقة وجــوديــة  يظل 
العمل وحب  األخـــالق وحــب  مــبــادئ  حياتهم 

الوطن وااللتزام األخالقي العام.
وأخـــيـــرا، فــــإذا كــانــت هـــذه هــي أركــــان الــدولــة 
المدنية فال يصح أن نأخذ منها ركنا دون آخر، 
بعضها  يــدعــم  متساندة،  متكاملة  أركـــان  فهي 
بعضا أما في حال بروز نماذج مشوهة للدولة 
مــراكــز قوى  الــى قيام  فــإن ذلــك يعود  المدنية 
أطراف نفعية بتوظيف مصطلح المدنية لخداع 
وامتصاص  الحكم  فــي  واالســتــمــرار  الجماهير 

الثروة..

* * * 

ماذا تعنى الدولة املدنية؟من دعاء اإلمام زين العابدين يف دفع كيد األعداء

ال أحد يستغني عن إخوانه وأشقائه، وال يصح أن 
يتجاهل أي دعوة تحمل خيرا أو تؤدي إلى حقن 
الدماء، وطمأنة النفوس وتهدئتها، وال ينبغي الشك 
في النوايا سلفا، وال التخوين وال سوء الظن تجاه 
أن  هو  الحق  لكن  واألشقاء،  األصدقاء  من  أحد 
الشعب  هو  األمر  هذا  مثل  في  والمرجع  المعول 
فئاته وطبقاته وأطيافه، وال سيما م ضحوا  بجميع 
الحرية  مذبح  على  رخيصة  وقدموها  بدمائهم 

والعدالة. 
  األشقاء يهمهم األمن واالستقرار وال شك أنهم 
أبناء  لكن  واليمنيين  لليمن  الخير  يحبون  كذلك 
الحق  وإقرار  والعدالة  الحرية  ينشدون  الثورة 

والصواب وجبر النفوس والقلوب الكسيرة.
معطياتها  في  النظم  يجب  معادلة  أمام  نحن  إذن 

التمادي في هضم الحقوق  بحكمة وإنصاف. إن 
واألرواح  بالحقوق  واالستخفاف  الدماء  وسفك 
والوطنية و..، كل ذلك  اإلنسانية  والقيم  والعقول 
قد خلق جوًّا من االحتقان ال يمكن لمبادرة تفتقر 
األرض  وتتجاهل حقائق على  تنفيذها  أدوات  إلى 
واضحة للعيان، ال يمكن لها أن تحل هذه المعادلة 
القمع  أدوات  عقدها  وأحكمت  عقدتها  التي 
والجبروت المادي المتمثل في العنف الجسدي، 
والتضليل  الفكري  واإلرهاب  القمع  وكذلك 
الفضيلة  الحرمات وجّرم  أباح كل  الذي  اإلعالمي 
مبادئ  وتجاهل  الجالد،  برأ  الضحية  وحاكم 

وأخالقيات المهنة بصورة فجة وسافرة.
لليمن  تحفظ  أن  مبادرة  أي  من  ننتظر  نحن 
واليمنيين كرامتهم وال تتجاوز أبسط حقوقهم، وال 

ساعات  أرستها  التي  القيم  منظومة  بالتالي  تقتل 
الكرامة  ساحات  في  والصبر  والثبات  الصمود 

والعزة ساحات التغيير.    
رفضها  التنظيمية  اللجنة  تؤكد  الصدد  هذا  وفي 
مجلس  دول  أطلقتها  التي  للمبادرة  المطلق 
التعاون الخليجي، وترفض أي مبادرة ال تنطلق من 
الساحات، كونها لن تلبي طموحات الشباب، ولن 
الرئيس  تنحي  رأسها  وعلى  الشعب،  إرادة  تمثل 
في  المتورطين  مع كل  ومحاكمتهم،  فورا،  وأقاربه 

قتل أبناء الشعب.
اليمني  والشعب  الثورة  شباب  أن  اللجنة  وتؤكد 
تحقيق كافة  حتى  الساحات  في  ثورته  سيواصل 

مطالبه.

* * * 
سمعنا  الرؤساء  ألحد  قال  الشعراء  أحد  أن  يقال 
قطرت  حتى  بنا  فتأثرنا  التلفاز  في  أمس كلمتكم 
نبكي  مرة  وألول  وأوالدي  زوجتي  ودموع  دموعي 
أحد  فهمس  جدا،  جدا  جدا  البليغة  لكلمتكم 

جدا،  البليغة  الكلمة  صاحب  أذن  في  الشياطين 
كانت  وقد  جيران،  المتملق  وهذا  أنا  وقال: 
فضحك  الكلمة؛  إذاعة  وقت  مقطوعة  الكهرباء 

وضاعف الجائزة تقديرا لبراعته في النفاق.

الثورة واملبادرة الخليجية

أنا حاكم .. أنا أحب النفاق!!

تؤكد اللجنة التنظيمية رفضها املطلق للمبادرة



رب ضارة نافعة 
ورب سّفاح مفيد!

الوفاء وقود الثورةمفاهيم من وحي الثورة
فهم  إساءة  يتعمد  الرئيس  وسمعنا  »ارحل«  الثوار  يردد  ما  كثيرا 
بالرحيل هو الرحيل  الناس، ونحن نقصد  الكلمة عمدا، حتى يضلل 
من السلطة وليس الرحيل من الوطن فليس من حق احد ترحيل أي 

شخص عن وطنه دون رغبته.
وكذلك ليس من مطالبنا إلغاء أو تهميش أو إقصاء حزب المؤتمر أو 
المؤتمريين،- كما يزعم الرئيس- وإنما نطالب بالفصل بين ما يمتلكه 
المؤتمر كحزب وبين أمالك الدولة، بحيث يتم استعاده كل األموال 
العامة النقدية والعينية التي قد تكون اختلطت مع أمالك الحزب نتيجة 
العربية  البلدان  أغلب  في  المعروفة  الواحد  الحزب  لسياسات حكم 

ودول العالم الثالث.
يبقوا  أن  المؤتمر  أعضاء  نطالب  فنحن  ذلك  من  العكس  وعلى  بل 
الذين  فساده،  ورموز  وبالطجته  وزمرته  الرئيس  من  يتبرؤوا  وأن  فيه، 
على  خوًفا  وإنما  فيه  حبا  ليس  الرئيس،  على  للمحافظة  يستميتون 
أنفسهم ومصالحهم، وخوفا من أن يكونوا كبش الفداء بعد أي اتفاق 
مع الرئيس، بل ويسعون إلى توريط الرئيس في مجزرة جديدة؛ ليضمنوا 
استماتته معهم، وعدم تخليه عن السلطة؛ خوًفا من محاكمته. نطالبهم 
ارتكبها بعض  التي  الجرائم  بذلك حتى يتضح موقفهم ويتحللوا من 
بالطجة المؤتمر ويؤسسوا لمرحله جديدة في المؤتمر يستطيعوا من 
خاللها إلغاء السياسة اإلقصائية التي كانت تمارس حتى داخل المؤتمر 

نفسه؛ لينتخبوا قيادة جديدة بناء على معايير الكفاءة والنزاهة والقدرة 
على العطاء الحزبي، ليتمكنوا من المنافسة في الساحة السياسية بعد 

الرحيل المؤكد للنظام.
نمارس  لن  أننا  ونظامه  الرئيس  فيهم  بما  للجميع  سنثبت  بذلك 
االقصائية مثلهم، وبهذا نسحب من يده ورقه مهمة، حيث إنه يوهم 
أعضاء المؤتمر أنه سيتم إقصائهم جميعًا بعد رحيله ليجمعهم لدعم 

استمراره في السلطة ويجعلهم يستميتون ألجله.
التهم على جميع من عمل ويعمل  وكذلك يجب علينا عدم إطالق 
مع النظام واتهامهم جميعا بالفساد دون وجه حق فليس كل من عمل 
مع النظام ظالم أو فاسد، وليس كل من مع الثورة نزيه، أو سيعطى 
الناس من  التسامح، وأال نخوف  مبدأ  نرسي  أن  براءة، وعلينا  صك 
التغيير بدعوى المحاكمات واالنتقام، وغيرها من التهديدات التي قد 
تجعل بعضهم يستميت مع النظام خوفا على نفسه، ولو لم يكن من 
الفاسدين أو الظلمة، بل خوفا من كيدية أعدائه الشخصيين لمجرد 
أنه  نتذكر  النظام، وعلينا أن  الحاكم، أو عمل مع  كونه في الحزب 
وشارك  بل  الحاكم،  الحزب  في  من كان  أيضًا  المعارضة  في  يوجد 
النظام في بعض جرائمه، أو سبق وأن عمل مع النظام وشارك في بعض 

الفساد في مراحل معينه.

* * * 

ألف  يعطيك  التاريخية«..  اللحظِة  هذه  »بانتظار 
في  دهرًا  أوجزت  فقد  هرمنا«  »أحمد  يا  عافية 
المصرية  الثورة  مراحل  يتابع  من   ... كلمتين 
الذي  الشباب  بالدهشة من مستوى وعي  يصاب 
مشرقا،  مستقبال  ولبلده  لنفسه  ينجز  يزال  ال 
والحرية  التغيير  ثورة شباب  على  ينسحب  واألمر 
الكيان  في  المتعدده  الفوارق  مع   – بالدنا  في 
المجتمعي والمدني – الذين استلهموا الكثير من 
بفضل  وأخيرًا  أواًل  االعتراف  مع  الكنانة،  شباب 
بوابة  فتحت  التي  تونس  في  العربي  الشباب  ثورة 
العربية.  شعوبنا  من  الكثير  إليه  لتلج  التغيير؛ 
الفساد  طغيان  من  التحرر  في  بنوره  واستضاءت 
مما  وخوًفا  ولذلك  العربية.  الرقعة  على  الجاثم 
»الثورة  أو  الثورة  هذه  على  بااللتفاف  يسمى 
مرة  التأكيد  يجب  الفساد  رحيل  بعد  المضادة« 
بعد أخرى برفض مصادرة أجور وأتعاب الشباب 

الذين ضحوا بأرواحهم وأمنهم في ساحات التغيير 
ينشدون مستقبال آمنا في كل نواحي الحياة. ولن 
يكون ذلك إال باجتثاث النظام البائد وأسلوبه في 
قانون  الدستور والقوانين، وأهمها  الحكم، وتغيير 
القادم،  الرئيس  صالحيات  وتحديد  االنتخابات، 
وضرورة الحفاظ على المال العام، فيجب أن نتعلم 
بكل  )بإخالص(  نهتم  وأن  الماضية  التجارب  من 
أو  تدخل  أي  ننتظر  وال  بالدنا  أوضاع  يصلح  ما 
إمالءات ألي جهة تريد فرض أي حسابات لها في 
أي منطقة في بالدنا، ويجب على أي مسئول أن 
يولي وجهه شطر اليمن فقط. مطلوب »مأسسة« 
وعيه،  ليزداد  وتعليمه  الشعب،  و«مدننة«  النظام 
ويجب علينا التغيير، ال نريد تكرار الماضين ألننا 

هرمنا.

* * * 

يزرع  الوفاء  أن  شك  ال 
ويغري  النفوس،  في  الطمأنينة 
الناس ببذل المزيد واإلخالص 
في  يشعر  واليوم  الوفاء.  ألهل 
إلى  بحاجتهم  التغيير  ساحة 
تمسك ثورتهم وصمودها حتى 
العادلة كاملة  مطالبهم  تتحقق 
غير منقوصة، فهل كانت الثورة 
سيكون  وهل  الثوار؟  مع  وفية 
األحرار أوفياء مع الثوار الذين 
للثورة،  وقوًدا  أرواحهم  موا  قدَّ
جراحهم،  اقعدتهم  والذين 
حياتهم  ممارسة  وحبستهم عن 
اليومية مثل بقية الناس في هذه 

الحياة؟
النسيان؟  هل سيكون جزاؤهم 
سواء نجحت الثورة كما نحب 
لها، أم لم تنجح ال سمح اهلل.

من  »بسام«  الشاب  إن 
نالتهم  الذين  األبطال  أوائل 
فأصيب  اآلثمة،  العدوان  يد 
قعيد  جعلته  خطيرة  بجراح 
المؤشر  اليوم  وهو  الفراش، 
األحرار  وفاء  مدى  على 

وصدق  بالمسئولية،  وشعورهم 
رغبتهم في إشاعة مبادئ الخير 
خرجوا  التي  والمحبة  والرحمة 

اليوم وضحوا ألجلها.
يستجدي  لن  »بسام«  إن 
معاناته،  إلى  ينظر  كي  أحدا 
متخاذل  كل  سيفضح  لكنه 
إننا  أناني..  أو  متقاعس  أو 
وأمثاله  بسام  إلى  نحتاج  اليوم 
نتحرك  أننا  ألنفسنا  لنثبت 
وإنسانية  وطنية  منطلقات  من 
لنا  امتحان  صادقة،  وأخالقية 
توجهاتنا،  والصدق  ولثورتنا، 
ثورتنا.  بذلك كله  نصنع  لكي 
لذلك ال نحتاج إلى أي دعوة 
أو تذكير بواجبنا نحو هذا الحر 
إلى  سباقا  الذي كان  )بسام( 
البذل، ونرجو اهلل أن ال يخذله 
وأمثاله من الشرفاء، وهل جزاء 

اإلحسان إال اإلحسان؟..
للتواصل مع األخ بسام: 
733079672

* * * 

ثورة الشباب السلمية الرشدية
في اليمن اآلن نجد الشعب بدأ يستعيد ذاته 
و يبتعد عن القوى التي تحكمت في أفكاره 
يزوروا  لم  البعض ممن  يعتقد  لعقود ماضية، 
إنما  أنهم  االعتصام  ساحات  في  الشباب 
بقوى  وأجندات خاصة  أوامر  لتنفيذ  خرجوا 
نيابة عنهم، وهذا افتراض بعيد  تفكر وتقرر 
عن حقيقة األمر فما يحصل في اليمن اليوم 

أعمق من ذلك بكثير.
تشاهد  التغيير  ساحة  في 
شجاعة،  إلى  يتحول  الخوف 
والدفن  فرح،  إلى  والحزن 
الشباب  ألن  احتفال،  إلى 
جنب  إلى  جنًبا  الواقفين 
في  وأثبتوا  حقيقتهم  أظهروا 
بحب  يثقون  أنهم  النهاية 
بعًضا،  بعضهم  وبحب  العالم 

وهذا أساس الفعالية.
أنهم يشكلون خليًطا متعدًدا 

واإليديولوجيات  والمبادئ  األفكار  من  جديًدا 
القديمة والجديدة، تم حياكتها بأفضل معنى، وبأطهر 

حب، وبأحالم بريئة، شكلت بهم نسيًجا رائًعا.
إن مطلب رحيل الرئيس ليس حقًدا عليه أو بغًضا 
الماضي الذي  له، وإنما ألن الشباب يرون فيه 
جديًدا،  شعًبا  تصنع  اليوم  فالثورة  عليه،  يثورون 
وال يليق بالشعب الجديد أن يقوده رئيس قديم.

ويمهد  الظروف  يهّيئ  اليوم  اليمني  الشعب 
التي  فالمؤثرات  حريته،  لممارسة  الطريق 
منعته من أن يكون حرا كانت كثيرة، وليست 
السلطة السياسية هي وحدها من كانت تعيق 
الُمفترض، وقد  الُمخلص  لكنها كانت  حريته، 
المؤثرة  القوى  وقاسمت  بل  الشعب،  خذلت 

األخرى صكوك عبودية الشعب.
يجب أن يكون التحرر الثقافي 
يتحقق  فلن  الثورة،  ثمار  أول 
نجاح  بمجرد  إليه  نصبو  ما 
عقالء  نكون  لن  الثورة،  هذه 
بأن  رغبنا  لو  أنانيين  وسنكون 
نرى  وأن  الظلم،  سقوط  نرى 
إنجازها،  بمجرد  أعمالنا  ثمرة 
ال بد أن نجعل الخير يعبر فوق 
وأسمى  الخير  فكل  أجسادنا، 
أن  التفاني  و  النضال  مراحل 
تسقط أجسادنا لينهض العدل.

لن ننسى يوما أن رب ضارة نافعة، وأن لعلي 
صالح فضال علينا، نعم!

ال تستغربوا، فقد كان ذلك من غير قصد منه، 
فكيف كان ذلك؟

 أخرج أجمل ما فينا ووحدنا وألف بين قلوبنا.
وكل ذلك بسبب طغيانه.

والحرية  التغيير  ساحات  في  ارتسمت  لقد 
لوحة إنسانية رائعة،

ال تمل العين من رؤيتها والتأمل فيها.
ليتك ترى يا علي صالح ما رأينا باألمس!

ليتك ترى سائقي الدراجات النارية يتطوعون 
بالمئات إلنقاذ الجرحى

غير آبهين برزق يومهم اليسير!
يتبرعون  الغذائية  المواد  حوانيت  ترى  ليتك 
من  يخفف  أن  عسى  والخل  الغازية  بالمياه 

لهيب غازاتك السامة!
يفرغ  البسيط  الخضروات  بائع  ترى  ليتك 
مخزونه من البصل ويقوم بتوزيعه علينا! عسى 
السامة،   غازاتك  من  أختناقاتنا  يداوي  أن 

ولعلنا نشتم منه رائحة الحرية.
سالحنا بصل وخل ومياه غازية، إرادة وعزيمة 

وصدور عارية، 
فلنر لمن الغلبة .

العدد )الرابع( 
3الجمعة 11 جمادى أول 1432 هـ  الموافق 15 / 4 /2011م  

موضع  من  أكثر  في  اإللهي  الخطاب  لعل 
قرآني الذي يدعو ويحث على الصبر - له 
ما ال  منه  ما يدرك حكمته و  مغازيه، ومنها 
هو  التاريخ  سير  أثبتت  الذي  ولكن  يدرك، 
الصبر  بل  صبر،  دون  يتأتي  ال  النصر  أن 
يمكن  ال  ولذا  للنصر،  استراتيجي  حليف 

القائمة  المحكمة،  اإللهية  المعادلة  إغفال 
على كون :

 )الحق + الصبر = النصر األكيد(
ولكن دون السؤال متى النصر؟! فربما بعد 
ميعاد  عن  يتساءل  ومن  ساعة..  أو  لحظة، 

نصر اهلل نقول له: عسى أن يكون قريبا.

النصر صرب ساعة

وماذا إذا رحل؟
إذا رحل فالقاعدة خطر داهم!

إذا رحل فالحوثي سيعيد اإلمامة!
إذا رحل فاإلصالح سيسيطر على البالد!
إذا رحل فالقبائل ستتقاتل ويذهب األمن!

إذا رحل سيتوقف النفط والغاز!
إذا رحل لن نجد الدقيق والحليب والماء والكهرباء!

وعراقا،  صوماال  ونصبح  اليمن  ستنتهي  رحل  إذا 
ونصبح أفغاًنا وقطعاًنا وخراًفا و…!

ضرورة،  وجوده  يصبح  أن  الدكتاتور  عالمة  إن  يقال 
وسيبقى ضرورة ما لم نضح في سبيل التخلص منها..

ونحن اليوم نرى أنه بمجرد أن دعوناه للرحيل 
- التقت النفوس وتوحدت القلوب وترك السالح.

- التحق أبناء صعدة بركب الثورة ضمن اليمن الواحد.
- تواسى الناس باللقمة والشربة والغطاء والسكن.

- ظهر الخطاب الواحد، والصوت الواحد، والشعار 
الجامع، واللُّحمة الصادقة.

يكون  فكيف  الرحيل؛  إلى  الدعوة  بركات  إذن  هذه 
الحال لو تم الرحيل؟

إال  يعقبه  ال  والظالم  الصبح،  إال  يعقبه  ال  الليل  إن 
النور، والصبر يعقبه النصر.

بالمستقبل؛  تتنبأ  وال  العباد،  لرب  العباد  ودع  فارحل 
ألنه ال شك  سيكون أفضل حين تغيب أنت عنه.

* * *

ألننا هرمنا!!
بقلم: هاشم عبداهلل املحضار

مصطلح الثورة يشير في واحد من معانيه إلى حالة مزمنة 
والقلوب  األبية  النفوس  في  تزرع  والطغيان  الظلم  من 
الصادقة مشاعر الرفض للواقع  المنحرف وما تلبث تلك 
المشاعر أن تتمتد لتشمل مساحة واسعة من المنتمين إلى 
مجتمع ما، وتتحول إلى ثورة تقتلع جذور البغي وتتعقب 
الطغيان  لضحايا  وتعيد  منهم  لتقتص  والمستبدين  الطغاة 
رسم  في  ودورها  مكانتها  واألخالقيات  وللقيم  اعتبارهم، 

معالم الصورة الجديدة التي يسودها العدل والمساواة..
وعلى خلفية المفهوم السابق فإن الثورة تمثل قيمة أخالقية 
عالية يمتزج فيها التضحية بأحالم الغد المشرق وال يمكن 
للثوار أن يبيتوا النوايا السيئة أو أن يقعوا في خطيئة ممارسة 
تلك  تكن  أيا  أو  الفعل  ذلك  أيا كان  أخالقي  الال  الفعل 
النية ألنهم بذلك يتصرفون ضد الثورة التي يحملون رايتها 
ولن يحالفهم الظفر والفوز بأهدافهم الشريفة ما لم تكن 
أدواتهم وأساليبهم الثورية شريفة ونظيفة ومن هنا نستطيع 
من  الكثير  فيها  وقعت  التي  االنتكاسات  أسباب  تفسير 
إلى مآس وأنصاف حلول  الثورات حين فشلت وتحولت 
ليعود  األولويات  وتربك  وتخلط  المعاناة  تزيد من حجم 

االستبداد يطغى على المجتمعات بأسوأ مما كان.
القيم  من  الديكتاتور كثيرا  على  ينقمون  الثوار  إذا كان 
الشريرة مثل الكذب والمراوغة والخداع والمتاجرة بالقيم 
المجتمع وشراء  البسطاء وخداع  لتدجين  الدين  وتسخير 

األخالقي  تميزهم  يفقدون  الثوار  فإن  العام  بالمال  الذمم 
ممارسة  في فخ  إذا وقعوا  الظالم  الحاكم  يضارعون  حين 
أي من أساليبه ووسائله حتى لو فسروا ذلك بأن أهدافهم 
للنفس  خداع  إال  ليس  فذلك  نبيلة  وغاياتهم  شريفة 
سالح  ولذا كان  فقط  وأخالق  أخالق  الثورة  واآلخرين 
الثائر على  التضحية فإذا ما كان  الثورة األكثر أهمية هو 
الكذب  ممارسة  يستسيغ  ذريعة  فبأي  للتضحية  استعداد 
والمداهنة والمرواغة، وِممَّ يخاف حتى يمتطي تلك الطرق 
القذرة في رحلته المزعومة للوصول إلى الهدف الشريف؟  
األكرم  رسولنا  هو  الحقيقي  بمعناها  الثورة  رائد  أول  إن 
ثورة  دعوته  فكانت  وسلم؛  وآله  عليه  اهلل  صلى  محمد 
أخالق  سنة  وسلم  وآله  عليه  اهلل  صلى  وسنته  األخالق 
حيث يقول : إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق.. وزرع في 
أمته أخالق التحطيم لألصنام كل األصنام مهما كانت وقد 
خاطبه اهلل تعالى بقوله: )وإنك لعلى خلق عظيم( ومن أهم 
ما عرف به النبي صلى اهلل عليه وآله وسلم صفة الصدق 
حتى مع خصومه؛ فكان يلقب بالصادق األمين، فكانت 
هذه الصفة عامال قويا من عوامل نشر الفكر الجديد بين 
إليهم  ما دعاهم  في  للنبي  يمنعهم مخالفتهم  ولم  الناس، 
من وضع ثقتهم الكاملة فيه؛ فكان مستودعا ألماناتهم في 
الظاهر، ومستودعا لقلوبهم في الباطن؛ وقد رأينا بعد حين 
كيف أثمرت هذه االستراتيجية في مستقبل الدعوة حين 

دخل الناس في دين اهلل أفواجا. 
من  ويشفيها  الروح  يعالج  الذي  النور  هي  األخالق  إن 
فاألخالق  البدن،  أمراض  الطب  يعالج  كما  أمراضها، 
العظيمة السامية ترافق الرسالة العظيمة واألهداف الشريف.

كما أن مواقف اإلمام الحسين عليه السالم األخالقية وهو 
التي  واإلجرام  البطش  جحافل  يواجه  صعيد كربالء  على 
أكدت ألحرار العالم أن القوة ضعيفة أمام الحق، والبطش 
الحق  مطالب  بشموخ  الشامخة  اإلرادات  أمام  حقير 
التي جعلها  اهلل ميزان اإلنسانية الحقيقة  والعدل والخير 
َبِني    )َوَلَقْد َكرَّْمَنا  تعالى:  قال  الحضاري؛  التفاضل  ومعيار 
يَِّباِت  الطَّ ِمَن  َناُهْم  َوَرَزقـْ َواْلَبْحِر  رِّ  اْلبـَ ِفي  َوَحَمْلَناُهْم  آَدَم 
ْفِضياًل( ]اإلسراء:70[. ولهذا  ْن َخَلْقَنا تـَ ْلَناُهْم َعَلى َكِثيٍر ِممَّ َوَفضَّ
قال اإلمام الحسين عليه السالم غير مبال بغطرسة الطغاة 

وال مهزوم امام حروبهم الدعائية :
سأمضي وما بالموت عار على الفتى

إذا ما نوى حقا وجاهدا مسلما   
وواسى الرجال الصالحين بنفسه

وفـــارق مثبورا وحـــــارب مجرمـــا   
فإن عشت لم أندم وإن مت لم ألم

كفى بك داء أن تعيش وترغما   

* * *

أخالق الثوار



ـــــــوََّق النظام لمحدودية مواردنا، وشـــــــحة  بالدنـــــــا اليمن تزخر بخير كثير، ونعم وافرة، وإن َس
مصادرنا االقتصادية، وســـــــنرى خير هذه الثروات الهائلة إن شـــــــاء اهلل عّما قريب بعد رحيل 
هـــــــذا النظام، والذي نورد من صحيفة 26 ســـــــبتمبر العدد 1417 كشـــــــاهد على صحة ما 

ذكرناه ما يأتي:
• )1824( بئرا بترولية حفرت، منها 929 استكشافية و )1422( تطويرية.

• )57( شـــــــركة دولية في مجال االستكشـــــــاف النفطي و)43( شركة خدمات نفطية دولية 
تعمل في اليمن.

• )57( بئرا تم حفرها عام 1995 ارتفعت إلى  )138(  بئرا عام 2007.
• حجم اإلنتاج الســـــــنوي للنفط ارتفع من )2.6( مليـــــــون برميل عام 1986 إلى )116.6( 

مليون برميل عام 2007.
• 100  قطـــــــاع نفطي في أحدث خارطـــــــة نفطية منها )12( منتجة و)25( استكشـــــــافية 

و)14( قيد المصادقة، و)49( مفتوحة، و )11( ضمن المنافسة الدولية الرابعة.
• ارتفع عدد القطاعات النفطية من )56( قطاعا عام 1996 إلى )87( عام 2006.

• )575( ألـــــــف كم مســـــــاحة القطاعات المفتوحة تمثل )72%( من المســـــــاحة اإلجمالية 
للقطاعات، أما القطاعات المنتجة فتمثل مساحتها )3 %( فقط، وتمثل القطاعات االستكشافية 

14 %، أما القطاعات قيد المصادقة فتمثل )11 %( من إجمالي مساحة القطاعات.
• )13(  حوضا رســـــــوبيا عدد األحواض الرسوبية في اليمن ويتم العمل في ثالثة منها حتى 

اآلن.
• أخذ إنتاج النفط خالل الفترة 1986- 2004 م مسارًا تصاعديًا ولم يتجاوز خالل عام 
1986-1987م )20( ألف  برميل في اليوم، ثم وصل مستوى اإلنتاج في عام 1988م  
ـــــــاج اليومي ما دون )200( ألف برميل حتى  إلى )160( ألف برميل، واســـــــتمر معدل اإلنت
عـــــــام 1992 وأصبح أقل من  )400( ألف برميل حتى نهاية عام 1999م، وخالل الفترة 
)2000-2004م( بلغ معدل اإلنتاج النفطي )438( ألف برميل في اليوم  في المتوسط.

• وتوضـــــــح دراســـــــات دولية أن اليمن لم تســـــــتثمرحتى اآلن ســـــــوى )5%( من المســـــــاحة 
المخصصـــــــة للعمليات البترولية، أي أن )95%( من مســـــــاحة القطاعـــــــات تحت عمليات 

االستكشاف ومعظمها مفتوح حتى اآلن.
• في منطقة )الجبلي( بمحافظة صنعاء، وقد نجحت الشركة خالل عام 2002م في زيادة 

كمية االحتياطات إلى )9.4( مليون طن من الخام.

للتواصل معنا على الفيس بوك 

»شباب الصمود ساحة التغيري اليمن«

www.shababwithstand.wordpress.com :املدونة -

shababwithstand@gmail.com :الربيد اإللكرتوني -
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إنت الفسادارحل

رسائل قصرية جدا

للشاعر: مصطفى عبداهلل املحضارللشاعر: الطائر السجني

الثورة والتحديات

- األقوال المتشنجة والمتشددة والفجة تضطر صاحبها إلى 
االعتذار دائما حين تتحول األمور.

- من يملك الرؤية يصل أسرع.
- ضيق األفق يولد العصبية ويدفع إلى العنف.

- حين تحب النخب أوطانها فإنها تشكل جسًرا لبناء هذه األوطان.

- حين يشعر اآلخر بقوتك فإنه يمد إليك يديه كلتيهما.
- الحق أبلج، والباطل لجلج.

- من شاور الرجال شاركها في عقولها.
- من تواضع هلل رفعه.

- وأخيًرا، ما ضاع حق وراءه مطالٌب.

وحدويـــــــا حـــــــرًّا  زال  مـــــــا  شـــــــعبنا 
ـــــــد صاغـــــــت رجـــــــااًل ســـــــاحة التغييـــــــر ق
الجـــــــرح عزًمـــــــا ـــــــاء  ـــــــن كبري م ســـــــطروا 
ـــــــوا رباًطـــــــا أحي قـــــــد  اليـــــــوم  والشـــــــباب 
ســـــــناها ـــــــو  يخب ال  األحـــــــرار  ـــــــورة  ث
حتـــــــى التغييـــــــر  ـــــــورة  ث تبقـــــــى  ســـــــوف 
ال يجـــــــوز الصمـــــــت إّن الصمـــــــت عـــــــاٌر
ال نريـــــــد الدعـــــــم مـــــــن شـــــــرق وغـــــــرٍب
ـــــــرًا ـــــــا شـــــــعبي نصي ي حســـــــبنا الرحمـــــــن 
ـــــــٍح صري ـــــــذاٍر  بإن أعذرنـــــــا  نحـــــــن 
ـــــــن شـــــــباٍب يعشـــــــقون الموت عشـــــــًقا م
يا علـــــــيُّ ارحـــــــْل فشـــــــعبي ضـــــــاق ذرًعا
ـــــــا هـــــــذا إلهـــــــا فـــــــوق شـــــــعبي لســـــــَت ي
ـــــــا علـــــــيُّ ارحـــــــل بـــــــال عنـــــــٍف وغـــــــادر ي
ـــــــالدي يـــــــا علـــــــيُّ ارحـــــــل وال تحـــــــرق ب
الثكالـــــــى هتافـــــــات  افهـــــــم  علـــــــيُّ  ـــــــا  ي
عجـــــــاٍف بانتخابـــــــاٍت  زوٌر  أنـــــــت 
ـــــــر تكاب ال  ـــــــادر  فغ شـــــــرعّيا  لســـــــت 
عمـــــــرًا ـــــــك  تعطي بـــــــأن  ألمريـــــــكا  قـــــــل 
شـــــــعبًا تعطيـــــــك  بـــــــأن  ألمريـــــــكا  قـــــــل 
الرعايـــــــا داس  ـــــــذي  ال فرعـــــــون  إن 
ـــــــي دحـــــــر حـــــــزب اهلل عوًنا لـــــــم يجـــــــد ف
قـــــــد كتبنـــــــا ـــــــا  فإن ارحـــــــل  علـــــــيُّ  يـــــــا 
ـــــــؤس ســـــــجلنا نشـــــــيًدا ـــــــن دمـــــــوع الب م
ـــــــرًّا ُم الجـــــــوع  ـــــــب  لهي تجرعنـــــــا  قـــــــد 
الرزايـــــــا نخشـــــــى  ال  اهلل  ســـــــبيل  فـــــــي 
عذابًـــــــا أو  ســـــــجًنا  اليـــــــوم  نخـــــــاف  ال 
ـــــــر أرضي ال نخـــــــاف المـــــــوت في تحري
ـــــــي أرضـــــــي ليبقي صـــــــادر الخيـــــــرات ف
وانتهابًـــــــا ـــــــال  قت الشـــــــعب  واســـــــتباح 
ـــــــا بريًئا كـــــــم رمى فـــــــي الســـــــجن مظلوًم
ســـــــئمنا قـــــــد  فإنـــــــا  ارحـــــــل  علـــــــيُّ  ـــــــا  ي
كيف تغري الشعب بالشـــــــعب احتقارًا؟
شـــــــبٍر فـــــــي كل  إخـــــــوٌة  شـــــــعبي  كل 
ـــــــٍل كئيٍب ـــــــات هـــــــذا الشـــــــعب فـــــــي لي ب
قبـــــــرًا ـــــــداع  اإلب يـــــــرى  موهـــــــوب  كلُّ 
نهبًـــــــا ينهـــــــاُل  وظفتـــــــه  مـــــــن  كل 
لم يعـــــــد للصـــــــدق فـــــــي أرضـــــــي وجوٌد
تلقـــــــي خطابًـــــــا أن  ـــــــوم  الي ـــــــد  تري هـــــــل 
ـــــــاًل طوي دهـــــــًرا  دجلكـــــــم  شـــــــربنا  ـــــــد  ق

أبيـــــــا يحيـــــــا  أو  المـــــــوت  يســـــــتطيب 
ســـــــرمديا عهـــــــدًا  بالـــــــدم  ســـــــجلوا 
ـــــــا" "البلطجي ـــــــث  الخبي القمـــــــع  يهـــــــزم 
البهيّـــــــا ـــــــر  النصـ ـــــــع  يصن وحدويًّـــــــا 
قويًّـــــــا بركانـــــــًا  األرض  فـــــــي  أصبحـــــــت 
العنجهيـــــــا ـــــــض  البغي الحكـــــــم  نســـــــقط 
العســـــــكرّيا النظـــــــام  هـــــــذا  أســـــــقطوا 
ســـــــنًيا ـــــــا  إلهيًّ غيثًـــــــا  حســـــــبنا 
وليًّـــــــا شـــــــعبي  ـــــــا  ي الرحمـــــــن  حســـــــبنا 
عالميًّـــــــا نـــــــداًء  وّجهنـــــــا  نحـــــــن 
ِنيّـــــــا الدَّ والعيـــــــش  ـــــــذّل  ال يرفضـــــــون 
فوضويًـــــــا ـــــــا  ظلوًم حكًمـــــــا  يطـــــــق  لـــــــم 
ـــــــى أرضـــــــي وصّيا لســـــــَت يـــــــا هـــــــذا عل
غبيـــــــا حديديّـــــــًا  ـــــــاًل  عق تكـــــــن  ال 
عليًّـــــــا نهـــــــوى  نعـــــــد  ـــــــم  ل بالتعالـــــــي.. 
عتيـــــــا فّظـــــــًا  تكـــــــن  ال  واليتامـــــــى 
شـــــــعبي دعيـــــــا فـــــــي  بالتزويـــــــر  صـــــــرت 
عشـــــــًيا أو  ـــــــا  صباًح تنهـــــــار  ســـــــوف 
الوفيـــــــا ـــــــكا  أمري عبـــــــد  يـــــــا  ـــــــًا  ثاني
غويـــــــا دجـــــــااًل  يرضـــــــاك  ـــــــا  غيرن
ـــــــب مهزوًما شـــــــقيا ـــــــي الذن قد هـــــــوى ف
ذكيـــــــا ـــــــٍل  عق ذا  إن كنـــــــت  ـــــــر  فاعتب
زكيـــــــا مرســـــــوًما  األحـــــــرار  دم  ـــــــن  م
شـــــــجًيا القاســـــــي  ـــــــا  ليلن فـــــــي  ـــــــا  دافًئ
ســـــــويًّا( الـخبـــــــز  كـســـــــرة  )واقتســـــــمنا 
قـــــــد كـســـــــرنا حاجـــــــز الخـــــــوف العصيا
بربريًّـــــــا هجوًمـــــــا  أو  ـــــــًدا  وعي أو 
الهنيـــــــا العيـــــــش  أعـــــــدم  نظـــــــاٍم  مـــــــن 
ثريًّـــــــا ا  ضـــــــدًّ ـــــــا  طاغًي ا  مســـــــتبدًّ
األجنبيـــــــا ـــــــالل  االحت ـــــــوق  يف إذ 
تقيًّـــــــا بـــــــرًّا  مســـــــتبصـرًا  ـــــــا  عالًم
الصبيًّـــــــا ـــــــل  الطف ترحـــــــم  ال  فتنـــــــًة 
منطقيًّـــــــا؟ ســـــــلوًكا  هـــــــذا  ـــــــرى  ت هـــــــل 
الثريّـــــــا ـــــــوق  ف مجدنـــــــا  بالتآخـــــــي 
الجامعيّـــــــا البريـــــــَق  ـــــــَت  أغفل حيـــــــن 
العبقريّـــــــا الضيـــــــاء  ـــــــت  أعدم ـــــــن  حي
خفيّـــــــا هـــــــذا  ـــــــد  يع لـــــــم  واختالًســـــــا 
جليّـــــــا ـــــــا  كذاًب أصبحـــــــت  أن  منـــــــذ 
نديًّـــــــا؟ رقراًقـــــــا  الدجـــــــل  ـــــــق  رحي مـــــــن 
ـــــــن تخـــــــدع الشـــــــعب األبيـــــــا فارتحـــــــل ل

عرقك فساد
أنفاسك اللهثى فساد
قلبك مضخة للفساد
بدنك مجاري للفساد

كل قطرة من دّمك فساد
كل شخطة من قلمك فساد
كل نظرة من عينك فساد
كل ِكْلمة من فمك فساد

أما السؤال ..
قلي بربك كيف بتجفف ينابيع 

الفساد ؟!
وإنت الفساد..!

********
في ثمانية وسبعين طلعت قرون 

الفاسدين
في ثمانية وسبعين كبرت بطون 

الفاسدين
في ثمانية وسبعين ...

زاد الطمع .. قل الحيا في 
الفاسدين

وسنين تعقبها سنين ...
ويطول صبر الصابرين

وسنين تعقبها سنين ... يزيد جوع 
الصابرين

سنين تعقبها سنين .......
شبعوا وعود الصابرين!

أحوالهم إلى أسفلين
إلى أسفل أسفل أسفلين

واللي يمصمصوا دم البالد ...
لي ينهشوا لحم البالد ...
لي ينخروا عظم البالد ...

يتكاثرون ... يتكاثرون ... يتكاثرون
أعدادهم في إزدياد

إنت الفساد
********

هذا الحصان يتستروا خلفه ذئاب 
الليل

في الدائرة الزرقا تشوفه خيل ...!
لكنه في الواقع ..

قناع
منبر طواغيت الضياع
مومس غواية للجياع

هذا الحصان 
رمز الخيانة والتالعب والخداع

رمزك ورمز الفاسدين
تعرفهم إنته واحد بواحد

هم مثل أصابيعك وأسنانك
ما في البلد سارق وال فاسد
إال من أهلك أو من أعوانك

ال تئمنوا للجمر من تحت الرماد
إنت الفساد
********

حديث األرقام

جرب ولن تندم.. واخرج إىل ساحة التغيري
اخُرج إلى ســـــــاحة التغيير بعد العشـــــــاء، على أن تكون متجرًدا 
من أي ارتباٍط أو موعٍد أو شـــــــاغٍل، ســـــــر بهدوء وأناة من بداية 
ر،  الســـــــاحة وتأمـــــــل ما حولك متفحصـــــــا بعين الناقـــــــد والمتبصِّ
تأمـــــــل الخيام وألوانها وأشـــــــكالها وما كتـــــــب عليها أو وضع من 
الملصقات والعبارات والصـــــــور، تأمل في وجوه الناس واقترب 
من المنصة وتأمل الحشـــــــد الذي حولها، واصل طريقك مصغًيا 
إلـــــــى األصـــــــوات التي تصلـــــــك مختلطة مـــــــن المنصـــــــة والباعة 
المتجوليـــــــن والمحتشـــــــدين وغيرهم، تأمل أســـــــماء الجماعات 
والحـــــــركات والقبائل والتحالفات واإلتحـــــــادات و …، توقف 

قلياًل أمام بعض الخيام واسمع ذلك الحوار المتميز حول قضية 
من القضايا الوطنية أو اإلجتماعية أو السياســـــــية في هذه الندوة 
أو تلك، ثم تحرك لترى خيمة أخرى وقد توسط الجالسين فيها 
منشد رائع يرســـــــل بصوته ترنيمة شعبية تحمل دالالت تستحق 
التأمل و تجبرك  بطرافتها على إرهاف السمع و الوقوف طويال.

ال تتوقف بل تابع الســـــــير لتلمح أثرًا لدماء شهيد هنا أو شهيد 
هناك، أو أثـــــــرًا في الجدران لرصاص الغدر، أو صورة كبيرة، أو 

صغيرة لمشهد ثوري أو كاريكاتور معبر، أو …
تابع ســـــــيرك لتـــــــرى كم حوت الســـــــاحة من مختلـــــــف األطياف 
تتالقى  وكلهـــــــا  واإلتجاهـــــــات،  والمشـــــــارب 
وتنســـــــجم وتتجـــــــاوب حتى تخلـــــــق بتمايزها 
ألوان الطيف اليمني الرائع والنادر، ولســـــــت 
أشك بعد ذلك أنك ستحب هذه الرحلة وقد 
تدمنها، وتجد نفســـــــك تحملك على تكرارها 
كلما تهيأت لك فرصة في غمرة هذه الحياة، 
التـــــــي زادت رونقا وجماال ومتعة وعطاء ببركة 
وجـــــــود هذه الســـــــاحة التي ســـــــيحن إليها كل 
روادها والمقيمين فيها يوم يضطرون إلى تركها 

بعد نجاح ثورتهم العظيمة بإذن اهلل.

إن التحديات تبـــــــدو كبيرة وكثيرة، فهـــــــي بحجم الهدف 
وبقدر الغاية، البد أن تكون كبيرة. 

الخالف والتباين تحٍد كبير، االختراق للســـــــاحة ولألحرار 
وللتنظيمـــــــات والجماعات تحدٍّ كبيـــــــر، عامل الزمن تحٍد 
كبيـــــــر، الرهانات الخاســـــــرة علـــــــى )الخارج القـــــــادر( أو 
)الداخل القوي( تحدٍّ كبير، الملل واليأس وضغوط الحياة 
تحدٍّ كبير، التأثر باإلرجاف الذي يمارسه اإلعالم بصحفه 

وأســـــــاليبه  وقنواتـــــــه 
تحدٍّ كبير،  وإشاعاته 
وضيق  الظن،  ســـــــوء 
األفق، وحب الذات 
وســـــــيطرة  واألنانية، 
الظهـــــــور،  شـــــــهوة 
)كاميـــــــرا  وعشـــــــق 
التلفزيـــــــون، أو مايك 
و…  الســـــــاحة(، 
تحدٍّ كبيـــــــر، العجب 
مـــــــا  وكل  والتعالـــــــي 

يـــــــؤدي إلى التفرد بالقرار وتهميش اآلخر تحدٍّ كبير، عدم 
وضوح الرؤية لدى بعضنا، وقلة الوعي تحدٍّ كبير، وستظل 
التحديـــــــات قائمة ولن يهزمها إال الثقـــــــة باهلل ثم بالنفس، 
وصـــــــدق اإليمان بعدالة القضيـــــــة، والوعي بكل ما حولنا، 
وسالمة النية، والرغبة في البذل، والعمل الدءوب، الذي 

ال يعرف الكلل وال السآمة؛ حتى تتحقق األهداف.


