
اختطفت ق�وات أمني�ة موالية للنظام الناش�ط 
الش�اب أحم�د عبدالق�ادر الدميني م�ن حافلة 
ركاب تابع�ة لرشك�ة راحة واقت�ادوه إىل مكان 
مجهول عند الساعة السادس�ة مساء الثالثاء يف 

نقط�ة نقيل يس�لح يف العاصمة صنع�اء. ويعد 
املختطف من أبرز الش�باب الناشطني يف الثورة 

الشبابية السلمية يف محافظة تعز.
وأدان املجلس اإلعالمي للثورة اختطاف الدميني، 

مطالب�ا برسعة اإلف�راج عن الناش�ط الدميني، 
ودع�ا كاف�ة املنظم�ات الحقوقي�ة والفعالي�ات 
السياسية إىل إدانة االختطاف والعمل عىل رسعة 

كشف مكان املختطف واإلفراج عنه.

مس�رات  التغي�ر  س�احة  جاب�ت 
حاش�دة ش�ارك فيه�ا املعتصم�ون 
رجااًل ونساًء تأييًدا لحق العودة الذي 
تكفله الرشائع الس�ماوية، والقوانني 
األرضية ألبناء الش�عب الفلسطيني، 
الذين رشدوا م�ن ديارهم، وأُخرجوا 

عنوة منها.
وتأت�ي ه�ذه املس�رة تزامنً�ا م�ع 
 )63( والس�تني  الثالث�ة  الذك�رى 

للنكبة، حيث ش�ارك عرشات اآلالف 
من أبناء فلسطني بمختلف أجيالهم 
الذك�رى بطريق�ة  إحي�اء ه�ذه  يف 
ممي�زة ه�ذه الس�نة، حي�ث زحفت 
جموعهم نحو فلس�طني املحتلة من 
جهات عدة، وقد اس�تطاعوا بعزمهم 
وإيمانه�م أن يبعثوا األمل من جديد 
يف ص�دور أبناء األم�ة، يف غد مرشق 

عنوانه: »النرص لإلسالم«.

التغي�ر  س�احة  يف  ناش�طون  نظ�م 
بصنعاء مس�اء األربعاء املايض مسرة 
تحم�ل الش�موع للمطالب�ة بالكش�ف 
عن مصر املختطف�ني  واملفقودين ويف 
مقدمتهم املناضل حس�ن أحمد باعوم، 
ش�ائع،  حي�در  عبداإلل�ه  والصحف�ي 
وجميع املختطفني من شباب التغير يف 

عموم محافظات الجمهورية.

وانطلقت املس�رة التي حملت الشموع 
ابتداء من تقاطع عرشين وحتى منصة 
س�احة التغي�ر وذلك يف تمام الس�اعة 

السابعة مساًء.
وبحس�ب مص�ادر أن ع�دد املفقودين 
ممن قد يكونون قتلوا وتم إخفاء جثثهم 
أو ت�م اختطافهم أحياء من قبل النظام 

وأجهزته األمنية بلغ مئات األشخاص.

دورية - توعوية تصدرها حركة شباب الصمود يف ساحة التغيري بصنعاء
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1- استمرار التظاهر والتحرك واالعتصامات السلمية والحرص عىل  أن يتم ذلك يف إطار شعبي بعيداً 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 االلتفاف عىل مطالب الشباب الثائر أو التحاور مع النظام بواسطة السفارات 
األجنبية.

4ـ رفض أي وساطة ال تفيض إىل رحيل فوري للنظام ورموز فساده وتلبي كل مطالب الشعب اليمني.
سلمية  وبطريقة  النظام  عىل  الضغط  لفرض  االحتجاجات  من  املزيد  يضمن  بما  التصعيد  رضورة  5ـ 

وحضارية.
6ـ رفض التدخل األمريكي واألجنبي املساند للنظام واملساعد عىل إطالة بقائه يف الحكم.

مسريات جماهريية يف عموم املحافظات والزياني يغادر صنعاء غاضبا من الرئيس للمرة الثانية
الشباب يجددون رفضهم للمبادرة ويدعون دول الخليج إىل دعم ثورة الشعب السلمية

مسرية حاشدة يف ساحة التغيري بصنعاء
 تأييدا لحق العودة

مسرية شموع للمطالبة
 بالكشف عن مصري املختطفني 

)شباب الصمود( يدين منع الشيخ الغادر وأبناء خوالن من الوصول إىل ساحة التغيري

الدميني  عبدالقادر  أحمد  الطبيب/  الشاب  الناشط  اختطاف 

أدان ائتالف ش�باب الصمود ما تعرض له الش�يخ  
خالد حس�ني الغ�ادر وجمع كبر م�ن أبناء خوالن 
األحرار مساء الثالثاء املايض بعد قيام مجموعة من 
بالطجة النظام بمنعهم من دخول العاصمة صنعاء 

والتوجه إىل ساحة التغير بحجج وذرائع واهية.

وأكد االئتالف تضامنه الكامل مع الشيخ الغادر 
وقبائ�ل خ�والن، معتربا ذل�ك عمال اس�تفزازيا 
وخط�را ويم�س بحري�ة املواطن�ني يف التنق�ل 
والحرك�ة، مش�ددا يف الوق�ت ذات�ه ع�ىل أحقية 
أي مواط�ن يمني يف ممارس�ة حريت�ه يف العمل 

السلمي والوصول إىل س�احات التغير والحرية 
ملمارس�ة حق�ه يف النض�ال الس�لمي والتعب�ر 
ع�ن الرأي، محم�ال يف الوقت ذات�ه نظام صالح 
املس�ؤولية الكاملة عما يرتتب علي�ه منع الناس 

من ممارس�ة حقوقهم.

عىل غر املتوقع غلف الهدوء أيام األسبوع املايض، 
وس�اد االنتظار مجريات األح�داث فيه بعكس ما 
تنب�ئ عنه )جمعة الحس�م( وخل�ت يف العاصمة 
صنع�اء من أي فعل ث�وري ذي بال، فيما تكفلت 
املحافظ�ات بالقي�ام ببع�ض ذلك الفع�ل، ففي 
محافظ�ة الحدي�دة ويف إطار خط�وات التصعيد 
الس�لمي للث�ورة ق�ام مجموعة من ش�باب ثورة 
التغير املعتصمني بس�احة التغي�ر يف املحافظة 
الثالثاء امل�ايض بإغالق مبن�ى محافظة الحديدة 
لس�اعات بع�د اعتصامهم أمام املبن�ى منذ ثالثة 
أش�هر للمطالبة برحي�ل الرئيس صال�ح، وكتب 
شباب التغير عىل بوابة املحافظة »مغلق من قبل 
الشعب«، وكبداية إلغالق كافة املنشآت الحكومية 

يف املحافظة إلسقاط نظام الرئيس صالح.
كم�ا أفي�د مس�اء األربعاء ع�ن قي�ام متظاهرين 
بإغ�الق ميناء الحدي�دة عىل البح�ر األحمر الذي 
يعد ثاني أكرب موانئ اليمن مما أعاق الحركة منه 

وإليه، للضغط عىل الرئيس صالح حتى يرحل.
ويف ع�دن حاول�ت ق�وات أمنية مع�ززة بدبابات 
ومدرع�ات اقتحام مخي�م املعتصمني الس�لميني 
الع�زل من الس�الح يف املعال، وس�ط إط�الق نار 
كثي�ف يف الس�اعات األخ�رة من مس�اء الثالثاء، 

وقال�ت مص�ادر محلية إن ق�وات األمن حارصت 
املنطقة املؤدية إىل املخيم، وأطلقت النار الكثيف، 
إال انه لم ينتج أية إصابات عن ذلك، وتزامنت هذه 
املحاول�ة مع انقط�اع التي�ار الكهربائي عن عدة 

مدن، بينها العاصمة اليمنية صنعاء.
ويف محافظ�ة تعز قام متظاهرون الثالثاء املايض 
بإغ�الق مبني�ي املجم�ع الحكوم�ي يف مديريتي 
حيف�ان ودمن�ة خدي�ر يف إط�ار عملي�ة تصعيد 
س�لمي، كما جابت ش�وارع مدينة تع�ز، صباح 
األربعاء مس�رات شبابية بعرشات اآلالف مطالبة 
بإس�قاط النظ�ام، ورفعت فيها ش�عارات »ثورة 
التغير ألفتي القلوب.. وتوحدنا شماالً وجنوبا«.. 
وقام ش�باب الثورة بفرض سيطرتهم عىل شارع 
جمال عب�د النارص )الش�ارع الرئي�ي ورشيان 
الحي�اة يف تع�ز(، بهدف إيصال رس�الة للجهات 
األمنية بأن�ه بإمكانهم النزول للش�ارع وإغالقه 
وبسط سيطرتهم عليه يف أي وقت ومتى ما رغبوا 
يف ذل�ك، وبأنه�م ماضون يف برنام�ج تصعيدهم 
الس�لمي حت�ى رحيل النظام. وقد اس�تمر إغالق 
الشارع حتى قرابة الس�اعة الثانية ظهرا قبل أن 
يغادر املتظاهرون ويتأكدوا من أن رس�التهم قد 

وصل�ت إىل من يعني�ه األمر، 

¿ التوعية الثوريه/متابعات

الثائ��ر ش��بابه  وس��يحميها  الوح��دة..  صان��ع  الش��عب 
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شكرًا إذ.. لم ترحل!!

انضممتم  ملاذا  معكم.  باللقاء  نترشف   •
إىل الثورة الشبابية السليمة؟

¿¿ الحمدلله والصالة والسالم عىل أرشف خلق 
الله، وعىل أهل بيته وأصحابه األخيار، بداية 
الذين  أحب أن أشكر شباب الصمود األحرار 
انتهجوا املنهج الثوري فعالً، و دعموا ساحات 

بأفرادهم  الشباب 
وكان  وعنارصهم، 
له األسبقية يف رشاكة 
اآلخرين،  مع  الثورة 
ونحن ننتهج اىل هذا 
يتبعة  الذي  النهج 

شباب الصمود، وما هم عيل من حب للوطن، 
وتطلع إىل التغير، ساعني إىل إخراج بالدنا إىل 
بر األمان، مماثلة باألوطان األخرى، املتحررة 
انتشار  وكذلك  والظلم،  االستبداد  قيود  من 
واستحالة  الدولة،  إدارات  جميع  يف  الفساد 
إىل  االنضمام  إىل  دفعنا  ذلك  كل  اإلصالح، 

الثورة يف بداية حركة الشباب يف اليمن.
للمناطق  األعىل  املجلس  طبيعة  ما   •
»أحرار  يسمى  أوما  الوسطى؟ 

وحدويون«؟
يعد  الوسطى  للمناطق  األعىل  املجلس   ¿¿
تجمعا للقبائل، وهى عبارة عن 12 مديرية، 
من  منتخب  معني  مجلس  لها  مديرية  وكل 
يحتوي  الذي  املجلس  تأسس  أفراده،  قبل 
ومن  املديريات،  مستوى  عىل  مجالس  عدة 
ساحات  يف  املتواجدين  الثورة  شباب  واقع 
تنتهج  الشبابية  الثورة  إن  حيث  االعتصام، 
مع  يشارك  أن  والواجب  الحر  الثوري  النهج 
الشباب بقية الشعب لتغير األوضاع، والرقي.

هذه  يف  به  تقومون  الذي  الدور  ماهو   •
الثورة باعتباركم من الشخصيات القبلية 

املؤثرة داخل الساحة؟

¿¿ دورنا ال يقل أهمية عن دور كل فرد من 
أفراد الثورة، ونحن نعّد أنفسنا مقرصين إزاء 
وائتالفات  هناك حركات  اآلخرون،  يقدمه  ما 
مثل  الثورة،  توسيع  يف  دعم  ولها  نشيطة 
حركة شباب الصمود، ونحن نعتز بها، نحن 
ولدينا  مستويات،  عدة  عىل  بواجبنا  نقوم 
مجلس يضم أكثر من 
وحركة،  ائتالف   35
اآلن  إىل  تكونت 
األعىل  املجلس  تحت 
الوسطى،  للمناطق 
ونحن نسعى جاهدين 
يف املجلس بكل حركاتة وائتالفاتة وأفراده إىل 
املساعدة يف التنظيمات، ومشاركة الشباب يف 
جميع األنشطة واملسرات والتحركات الثورية، 
الثورية. نحن  العام مع الجماعات  والتنسيق 
كل  نستقطب  قبلية  كشخصيات  بدورنا 
القوى التي توجد يف القبائل األخرى الخاصة 
محافظة  مديريات  يف  توجد  هي  والتي  بنا، 
إب وغرها، ونقوم بدعوتهم إىل االنضمام إىل 
اإلجماع  إكمال  إىل  جاهدين  ونسعى  الثورة، 
ونعدها  اآلن،  موجود  هو  ما  فوق  العام 

مسؤولية يف أعناقنا لنجاح الثورة.
داخل  الثائر  الشباب  وجدتم  كيف   •

الساحات سواء يف صنعاء أو إب؟
الالعادي  والنشاط  التحّمس  فيهم  وجدنا   ¿¿
يسبق  لم  سابق،  وقت  أي  يف  نجده  لم  الذي 
لنا أن رأينا الشباب بهذا الوعي، وهذا النشاط 
نعتز  و  نفتخر  ونحن  الثورة،  هذه  قبل  من 
وفرضوا  ذلك،  علينا  فرضوا  ألنهم  بالشباب؛ 
الصعوبات  أن  ووجدنا  لهم.  ننقاد  أن  أيضا 
الشباب  عىل  النظام  فرضها  التي  والضغوط 
قد جعلت منهم شبابا أكثر مسؤولية ونضجا، 
قادرين عىل التغير، ونحن مؤمنون أن هؤالء 

بر  إىل  الثورة والبالد  الشباب هم من سيقود 
وقد  النور،  إىل  الظالم  من  بإخراجها  األمان 
بصنعاء  التغير  ساحة  يف  باملشاركة  ترشفنا 

مع املعتصمني فيها.
التغيري  ساحة  إىل  نزولكم  عن  سمعنا   •
تناقلت ذلك وسائل  يف محافظة إب، وقد 
يف  عنه  عربتم  الذي  املوقف  فما  اإلعالم، 

ساحة خليج الحرية بإب؟
من  اتصاالت  بعد  من صنعاء  نزلنا  نحن   ¿¿
مشائخ املناطق الوسطى يف يريم، وتم النقاش 
معهم عن األوضاع التى تمر بها املحافظة، وال 
سيما بعد جمعة الحسم والوفاء لصعدة، وعما 
ماحدث من قتل واعتقاالت ألبنائنا املعتصمني 

طريقهم  يف  وهم 
لتشييع جثمان الشهيد 
البعداني(،  )إبراهيم 
هذا  مثل  يحدث  ولم 
يف  حتى  أبدا  الجرم 

ما  هو  الثاني  املؤسف  واملوقف  إرسائيل! 
)وليد  اليمني  الشاعر  لسان  قطع  من  حدث 
قد  و  الوسطى،  املناطق  أبناء  أحد  الرميي( 
استقطاب  يف  الحادث  هذا  النظام  استغل 
أن  يعني  وهذا  وإثارته،  الشعب،  مشاعر 
النظام الحاكم ليس لديه أي نوع من األخالق 
أذهب  الذي جعلني  الثالث  واألمر  السياسية. 
إىل ساحة االعتصام هو أنني لم أفهم ملاذا تم 
االعتداء عىل الشباب بعد جمعة الحسم والوفاء 
لصعدة، رغم عدم وجود أي مؤسسة حكومة  
عىل  جاهدا  عملت  وقد  مسرتهم،  مسار  يف 
وإعالمهم  همتهم،  وتعزيز  معنوياتهم،  رفع 
ال  قانونية،  جريمة  هو  ويحدث  حدث  ما  أن 
يمكن السكوت عنها وأن عليهم امليض قدما إىل 
إنجاح الثورة  ونحن نحمل ما حدث الجهات 
إب  مديرية  ومشائخ  نحن  نزلنا  وقد  املعنية. 

الساحة  إىل  شخص  ألف  العرشة  وقريب 
الثورة  شباب  لدعم  خاص  ائتالف  وكونا 
ووجهنا رسالة رصيحة وواضحة ومؤكدة 
املقابلة  هذه  خالل  من  اآلن  نوجهها  كما 
حماية  عن  الوحيد  املسؤول  إن  قائلني: 
صالح(  الواحد  )عبد  هو  إب  يف  أبنائنا 
حزب  فرع  ورئيس  أول  محافظ  وكيل 
دورا  يلعب  الذي  املحافظة،  يف  الحاكم 

غره  أحدا  نحمل  ولن  املحافظة،  يف  محوريا 
كموقف  موقفه  يكون  أن  ونتمنى  املسؤولية، 
القايض )الحجري( املشهود له باالعتدال. وقد 
فوجئنا عندما كان رد الشباب عّما حصل لهم 
الواحد صالح(  )عبد  هو  ذلك  يف  السبب  بأن 
االتهام  موجهني 
يف  ألنه  وذلك  إليه، 
املقابالت  إحدى 
رد  ُسئل  وعندما 
وسخرية،  باستهزاء 
الجولة.  عىل  السيطرة  أرادو  الشباب  إن  قال 
وهذا جعل من الشباب أمانة يف عنقي وأن عىلّ 
الوسطى  واملناطق  وصنعاء  أب  يف  حمايتهم 

وبجهود الجميع ستنترص الثورة.
• كان لدخولكم إىل ساحة خليج الحرية بإب 
األثر  القبلية  الشخصيات  من  وبعض  أنتم 

الكبري لدى الشباب فما سبب ذلك برأيك؟
إىل  يحتاج  فشبابنا  غريبا،  يعد  ال  دخولنا   ¿¿
من  ويحس  بجانبه،  أنه  ويُعلمه  يدعمه  من 
بالطمأنينة والراحة النفسية، ونحن نقول لهم 
ونكرر إننا جادين، وسنبذل كل جهودنا لنكون 
معهم فعال، سواء بجانبهم أو عىل بُعد منهم، 
الشباب،  لحماية  الوسائل  كل  وسنستخدم 
الجهات  وعىل  تحفظات،  أي  بدون  وسأقولها 

املعنية أن تعرف ما املقصود بهذا الكالم.
• ما سبب تأخر الثورة يف إسقاط النظام 

بحسب رأيكم؟ وكيف يمكن تعجيل ذلك؟
¿¿ الثورة حقيقة لم تتأخر، فليس املتوقع من 
أن يسقط يف  نظام ظالم حكم ملدة 33 عاماً 
أقل من شهر؟ وليس عيبا وال ضعفا أن نصرب 

شهرين أو أكثر، بل بتأخرها ُفضح النظام.
والجديد،  املبادرات،  تتلوها  املبادرات   •
التي  املبادارات  هذه  من  موقفكم  فما 

تُقدم من دول الخليج؟
إال  هي  ما  املبادرات  هذه  أن  أعتقد  أنا   ¿¿
النظام  الدفاع عن هذا  القصد منها  تحركات 

الظالم.
• هل مسألة الزحف إىل الرئاسة أصبحت 

مسألة حتمية برأيكم؟
¿¿ أنا قلت سابقا إن الثورة لم تتأخر، ولكن 
رضوريا،  أصبح  والحسم  التصعيد  عملية 
الواحدة  الكلمة  جمع  أن  أؤكد  ولكنني 
واإلرصار القاطع هو النرص بحد ذاته، وال بد 
أن ينتبه الشباب وجميع الثوار إىل أن النظام 
يحاول تشتيتهم، من خالل التفريق والتمزيق 
و  الشاعر،  حادثة  يف  حدث  كما  أنواع  بعدة 

الهدف منها ضمان بقاء النظام مدة أطول.
أن  عليكم  الثورة:  لشباب  أقول  االخر  ويف 
العمل  تنسقوا  واحد،  رأي  عىل  تتجتمعوا 
وألبناء  للثورة،  حبي  من  نابع  وهذا  بينكم، 
الوطن، وكما أقول للرئيس عيل عبدالله صالح 
قال  وكما  الوطن..  ألبناء  املجال  يرتك  أن 

املرصيون كفاية كفاية. 

حققت إرسائيل أعظم وأخطر أهدافها 
إذ  املاضية  عاًما  الخمسني  فرتة  يف 
كأمر  وجودها  ترسخ  أن  استطاعت 
تجاوزه،  يستحيل  أو  يصعب  واقع 
وهكذا أصبح العربي يرسم لفلسطني 
يُشكل  مشوهة  خريطة  مخيلته  يف 
مساحة  فيها  الفلسطيني  الوجود 
اتفاقية  عليه  نصت  مما  بكثر  أقل 

)أوسلو( سيئة الذكر..
العربي  املواطن  لدى  اليأس  وتغلغل 
اإلسالمية  بأمته  الثقة  وفقد  واملسلم، 
وقراراته  الدويل  وباملجتمع  والعربية، 
أن  يتمنى  وأصبح  وقوانينه،  وهيئاته 
يتحقق الحد األدنى من )أوسلو( لعله 
حيث  الضمر  راحة  من  بيشء  يشعر 

سيكون للفلسطينيني دولة.. أي دولة، 
مشوهة،  صغرة  أو  مجزأة  فلتكن 
وأمريكا  اليهود  بذلك  يقبل  أن  املهم 

والغرب وحكام العرب األشاوس!
واملسلم  العربي  شعور  ينتهي  وبهذا 
الضمر  وتأنيب  والحرسة  باأللم 
لوقوفه عاجًزا أمام كل ما يعانيه أهله 

وأحباؤه يف فلسطني العزيزة..
بحكمة  يتغنون  الكثر  وأخذ 
أيامه  عىل  ويتحرسون  »السادات« 
قائلني: إن ما كان سيعطينا السادات 
به  نحلم  مما  بكثر  أكثر  هو  يومها 

اليوم! وإنا عىل موقفنا منه لنادمني!
أوال  واملقاومة  الله  وبفضل  واليوم 
األخرة،  السنوات  يف  حققته  وما 

املباركة  العربية  الثورة  وتسونامي 
االنهزامية  الصورة  هذه  بدأت  ثانيًا، 
تتكرس وتتحطم لتتشكل عىل أنقاضها 
صورة أخرى ظهرت كأبهى ما تكون 
يف يوم ذكرى )النكبة( حيث أطل عىل 
جديد  لفكر  يؤرخ  جديد  فجر  األمة 

وتاريخ جديد وحياة جديدة...
نحو  وتدافعوا  الشباب  خرج  فقد 
ولبنان،  سوريا  يف  املحتلة  األرايض 
الفلسطينية  األرايض  وداخل 
يحملون  وهم  العارية  بصدورهم 
ألوطانهم  ويهتفون  واألعالم  الرايات 
تالحم  يف  ويهللون  يكربون  وأمتهم، 
يواجهون  نظرهما،  قل  وثبات 
القمعية  وآالته  العدو  مجنزرات 

إىل  وجهها  التي  وأسلحته  الوحشية 
يرتاجعوا  فلم  ورؤوسهم  صدورهم 
األرض  يف  راياتهم  غرسوا  حتى 
لم  التي  الحواجز  وعربوا  الحبيبة 
العربية  واملدرعات  الدبابات  تعربها 

واإلسالمية منذ عرشات السنني..
هي  وهذه  الشعوب  إيمان  هو  هكذا 
التي  الصورة  وبهذه  وهكذا  إرادتها، 
برتاجع  إيذانًا  بساطتها-  عىل  كانت- 
من  واألمريكي  اليهودي  املرشوع 
اليهود  ساسة  خرج  حيث  ورائه، 
ويحذرون  الخطر  أجراس  يقرعون 
ويزبدون؛  ويرعدون  ويحللون 
وظهر  ترصيحاتهم،  فاضطربت 
من  وتخوفهم  ورعبهم  ارتباكهم 

مستقبل دولتهم وكيانهم.
النكبة  ذكرى  يف  حكامهم  خرج  لقد 
منا  مسكونا  تبقى  من  ليذكروا 
بهواجس املايض أن إرسائيل يجب أن 
تزول، ليس عن أرايض )67( فحسب 
الفلسطينية  األرض  جميع  عن  بل 

الغالية!
ذكرى  يف  اليهود  الحكام  قال  هكذا 
حلم  هذا  أن  عىل  مؤكدين  النكبة  يوم 
الذي  خيارهم  وهو  واملسلمني  العرب 
من  وتلوح  تتحقق  بشائره  بدأت 
خالل الدماء الزكية التي قدمها أولئك 
نادرة،  شجاعة  يف  والنساء  الرجال 
العالم  أمامه  وقف  بطويل،  ومشهد 
أن  الدماء  هذه  واستطاعت  مذهواًل، 
بجالء  تفضح  قوية  رسائل  تبعث 
الذي  العنرصي  الدموي  الكيان  هذا 
يف  ويستحث-  بالديمقراطية  يتغنى 
استغالل مقيت- دموع العالم بإدعاء 

مظلوميته ومعاناته بني الشعوب!
املجلجلة  الحناجر  هذه  تبعث  كما 
والدماء الطاهرة رسالة إىل كل عربي 
قد  والذل  الخضوع  زمن  بأن  ومسلم 
وىل وأنه ما ضاع حق وراءُه ُمطاِلب. 

املدة!  طول  رغم  السلمية  ثورته  من  الشباب  جناه  ما  أكثر  ما 
وتباطؤ  الحسم،  تأخر  من  الكثرين  وضجر  الشدة،  َوِضيِق 
وهناك  هنا  يطرح  بدأ  بعضهم  أن  حتى  الظلم،  رموز  رحيل 
السلمية؟«  الشعبية  الشبابية  الثورة  تساؤال يقول: »هل فشلت 
وهذا الطرح ال يعرب إال عن نظرة قارصة، وقلة تأمل، وتشاؤم يف 
قراءة الوقائع، إذ إن الثورة حققت مكاسب عظيمة ال يجحدها 

منصف.
لقد غدت ساحات الثورة يف ربوع الوطن مدارس تربي الشعب 
صوب  كل  من  الناس  اجتمع  حيث  افتقدها،  طاملا  مبادئ  عىل 
من  قرس  دون  تعب،  بال  شوق  يف  صفوفهم  وانتظمت  وحدب، 
أحد، وال إغراء من سلطة، وألول مرة استمعوا إىل أو قرؤوا عن 
معنى  وعرفوا  املدنية،  الدولة  معنى  فعرفوا  جديدة،  مفاهيم 
املفسدين،  ورشاهة  الفساد،  حجم  ووعوا  املؤسي،  العمل 
وتنبهوا إىل حقوقهم املسلوبة، وازدادوا يقينًا عىل يقني من أنهم 

مظلومون، وأن أولئك ظاملون.
وزيادة عىل ذلك فقد صارت الساحات ميادين تربي شتى فئات 
كانوا  أن  فبعد  وعمليًا،  نظريًا  فعرفوها  املدنية،  عىل  الشعب 
يسعون إىل حقوقهم بأساليب غر مرشوعة )رشوة –اختطاف 
متحرضة  بطرق  إليها  يسعون  اليوم  صاروا  –وساطة...إلخ( 
راقية سامية )اعتصامات –إرضابات –مسرات سلمية –ندوات 
–منشورات...إلخ(، وقد تركوا السالح وراء ظهورهم، وسعوا يف 
ميادين الكفاح، وفتحوا صدورهم شاهرين الورود أمام البارود، 
بالحق،  صادحني  واإلعدام،  القتل  آالت  أمام  األقالم  رافعني 

صادعني بالصدق.
إن الساحات الثائرة قد فتحت ذراعيها ملختلف أبناء الوطن، عىل 
تباين رؤاهم، وتنوع مذاهبهم، وتعجب الجميع من ائتالف هذه 
األطياف وانسجامها يف هذا العمل الجماعي! لقد تقبل بعضهم 
التعامل  بعًضا، واتفقوا عىل رؤية عامة، وأحسنوا إىل حد كبر 
يخططون  هبّوا  رؤاهم  تبلورت  وملا  الواقع،  هذا  متغرات  مع 
يف  املعالم  واضحة  املرشق  الغد  مالمح  فصارت  للمستقبل، 

عقولهم، ناصعة األلوان يف مخيلتهم.
عىس أن تكرهوا شيئًا وهو خر لكم، لقد أردنا أن يسقط النظام 
الثورة  ميادين  يف  ونحن  الشهور  تتتابع  أن  ظننا  وما  عاجاًل، 
السلمية دون أن يهوي النظام ويندحر، فالحمد لله أنه لم يرحل 
رسيًعا، حتى نرتبى عىل تقبل اآلخر، ونخطط للمستقبل، ونتعلم 

معنى املدنية ونمارسها يف سلوكياتنا، ويف التأخر خر!

موت النكبة يف الوعي العربي

الشيخ نصر الشاهري: جمع الكلمة واإلصرار القاطع هو النصر بحد ذاته

سنستخدم كل الوسائل 
لحماية الشباب، وسأقولها 

بدون أي تحفظات

الشباب فرضوا علينا أن 
ننقاد لهم

الشيخ / نرص الشاهري

حاوره / حامد البخيتي
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اطلب الشهادة توهب لك الحياة!

ليس يف مذمتك مدٌح يل، وليس إراقة دمك فرٌح يل، 
)أنا  زدُت يف حضارتي يشء،  ما  فيك  انتقمت  لو 
شعٌب( تهالك بنخرَك فيه، تحملُت حروبك طمًعا 
عني،  الفقر  تذود  وعودك  تعاظمْت  ني،  تؤمِّ أن 
عقوًدا تمرغت بوحلها عىس أن ترفق بي، ظلماتك 
كيف  مايل؟  أين  الَهِنّي،  وأنت  الشقي  عىل  ت  َشقَّ

أشالئي.. شمايل  مزقت  يل  قل  أمعائي؟  صادرت 
وجنوبي، وتَدَّعي حبك يل!

أتحسب أن صمتي نهاتي؟، وقد أضعت كرامتي 
وحكمتي! إرهابي.. متسول.. جهول! أرضيت هذا 
بي؟!! رصخُت ال فجيعًة وال خوًفا.. بل قهًرا: كفى 
بدونك  اخرتت  فقد  تنحى..  بي،  هذا  كفى  كفى 

دربي، فإن غضبَت وهددَت وسفكَت دمي!  فإن 
معي قومي وربي. 

يشء،  فيها  يبَق  ولم  َزلَّْت  أيامك  فإن  تنحى.. 
يدوِّي، وكن  أذنيك  يف  والصمود  العزيمة  فصوت 

رصيًحا وقل لنفسك: يكفي.. يكفي.

نعتقد أن الله –عز وجل- ما دام قد سمى نفسه بالرحمن 
الرحيم، فكل يشء فرضه علينا يف كتابه العزيز هو رحمة 
لنا، وإن ظننا بنظرتنا القارصة غر ذلك، ملا يف ظاهر بعض 
فالزكاة مثال قد يحسبها  الخسارة،  أو  القسوة  األمور من 
بعضنا خسارة وغراما، وهي يف حقيقة األمر نماء وبركة، 
يف  االستشهاد  وكذلك  إخراجها،  نتيجة  من  يظهر  كما 
الذي  أن  رغم  علينا،  بعضنا قسوة  قد يحسبه  الله،  سبيل 
فرضها هو الرحمن الرحيم بعباده، ويف حقيقة األمر هي 
غر ذلك، فإذا كنا نحب الحياة فليكن هدفنا هو النرص أو 
حياة  أبدية،  حياة  إىل  للشهيد  انتقاال  تعد  التي  الشهادة، 
أكرم وأجل وأخلد وأرشف، حياة عتبتها كرامات عظيمة، 
حيث يكون مع النبيني والصديقني، كل هذا وغره ملن أردا 
وأحب الحياة املتواصلة األبدية الكريمة الباقية غر الفانية، 
ويف الوقت الذي قد تستشهد فيه يف مكان ما قد يكون هو 
الوقت ذاته الذي ستجد فيه أجلك يف موقع آخر، لكنه موقع 
الشهادة،  إىل درجة  ترقى  ال  عادية،  ميتة  غر جهادي، يف 
يحس  ال  ترابا،  يصر  العادية  امليتة  هذه  مثل  يمت  ومن 
بيشء حتى يبعث للحساب، قال الله تعاىل: )قالوا يا ويلتنا 
من بعثنا من مرقدنا…(، فسماه مرقدا، فاخرت لنفسك ما 
الكريمة،  ونهاية  كريمة،  األبية، حياة  النفوس  إليه  تطمح 
بما  املؤمنني  وعباده  دينه  الله  بها  يحفظ  خالدة،  عزيزة 

بذلت من دماء كريمة.

سفاحٌ يحوله حلفاؤه إىل بريء
ملا  الحكم  كريس  إىل  عليه  ارتقى  الذي  الُسلم  الدماء  إراقة  جعل  سفاٌح 

اشرتط عليه حلفاؤه تصفية الزعيم السابق له.
تلبيًة  أهلها  عىل  متتالية  حروباً  ويخوض  كاملًة  بلدًة  يدمر  سفاٌح 

لرغبات حلفائه.
سفاٌح يفجر حرباً يف الشمال كلما انطفأت نار أخرى يف الجنوب

سفاٌح يعامل شعبه بالرضب بالحديد والنار حسب اعرتافه.
والدمار  والحروب  واالستبداد  القهر  أنواع  كل  مجتمعه  منه  نال  سفاٌح 
اللحظات  وحتى  الوطن،  خريطة  امتداد  وعىل  حكمه  فرتة  طوال 

األخرة من حكمه.
سفاٌح أقام عرشه عىل حمرة الدم املهراق كي ال يغيب عنه لقبه.

سفاٌح خاض ضد شعبه عدة حرب، ضحاياها اآلالف من أبناء الوطن.
سفاٌح ماهٌر يف خلق حروب أهلية وال زال يهدد بها.
سفاٌح مهارته سفك الدماء ومهنته تمزيق األشالء.

سفاٌح همه تصاعد عدد املصابني وسياسته الرقص عىل رؤوس  الثعابني املتعبني.
الرشفاء واألحرار يف سلطته تعاجلهم املنية رسيعاً، واملفكرون واملثقفون 
أو  والسجن  عليهم  والعيون  متهمون  األبرياء  األسوار،  خلف  يقبعون 
ومن  يتمتعون  بالحرية  وأوفياء  أبطال  واملجرمون  مصرهم،  القتل 

السجون يهربون وبالعيش الهنيء ينعمون.
سياسية  أو  ثقافيٍة  قامٍة  كل  لتصفية  املرورية  بالحوادث  اشتهر  سفاٌح 
حرة، كما اشتهر معاوية بعسله املمزوج بجنود الله، حتى أن الحوادث 
لتطال  السماء  حتى  تصاعدت  بل  األرض  تسعها  لم  هذه  املرورية 

الطائرات أيضاً.
سفاٌح يقتلك إذا ما انتابتك حالٌة سيئٌة ناتجٌة عن الوضع الذي تعيشه، أو 
إذا ما خط قلمك نربة أىس عىل واقعك، وأحياناً ملجرد نصيحة قدمتها له 

فيها مصلحته حتى وإن كنت أحد جالوزته أو املقربني منه.
هذا السفاح يحوله حلفاؤه إىل بريء عندما يصفونه أنه ابن بلده البار.

يحوله حلفاؤه إىل بريء عندما يطلبون له ضمانات األمان
دينهم  حساب  عىل  رشعيًة  يمنحونه  عندما  بريء  إىل  حلفاؤه  يحوله 

وأمانتهم.
خالف  طاملا  ملصحٍف  برفعه  يخدعهم  عندما  بريء  إىل  حلفاؤه  يحوله 

أحكامه وانتهك حرماته سراً عىل منهجية أسالفه.
يحوله حلفاؤه إىل بريء عندما يربرون جرائمه ومجازره.

هذا هو السفاح الذي يسعى حلفاؤه لتحويله إىل بريء.
فهل عرفتموه؟؟!!

محمد الشمريي

أبو جمال الدين

بعيدا  مبارشا  منهجا  الكريم  القرآن  اعتمد 
تفسره،  يف  املختلفة  األفكار  تأثر  عن 
بحفظ  فهو  تأويله؛  يف  املتضاربة  واآلراء 
صياغة  املسلم  صياغة  عىل  قادر  له  الله 
بالله  املؤمنني  بربط  كفيل  وهو  ربانية، 
ربطا يجعلهم ال يقدِّمون عىل رضاه أبا وال 
الله،  واىل  ملن  إال  يبذلون مودت�هم  أما، وال 
تالني  بطاعته،  عمل  ملن  إال  ينقادون  وال 
ِباللَِّه  يُْؤِمنُوَن  َقْوًما  تَِجُد  ﴿الَ  رب�هم:  قول 
َواْليَْوِم اآلِخِر يَُوادُّوَن َمْن َحادَّ اللََّه َوَرُسوَلُه 
إِْخَوانَُهْم  أَْو  أَبْنَاَءُهْم  أَْو  آبَاَءُهْم  َكانُوا  َوَلْو 
اإلِيَماَن  ُقلُوِبِهُم  يِف  َكتََب  أُْوَلِئَك  َعِشرَتَُهْم  أَْو 
تَْجِري  َجنَّاٍت  َويُْدِخلُُهْم  ِمنُْه  ِبُروٍح  َوأَيََّدُهْم 
اللَُّه  ِفيَها َريِضَ  َخاِلِديَن  األَنَْهاُر  تَْحِتَها   ِمْن 
إِنَّ  أاَلَ  اللَِّه  ِحْزُب  أُْوَلِئَك  َعنُْه  َوَرُضوا  َعنُْهْم 

ِحْزَب اللَِّه ُهُم اْلُمْفِلُحوَن﴾]املجادلة:22[.
راسخا  إيمانا  سبحانه  بالله  فاملؤمنون 
وثقتهم  الشمس،  بوجود  كإيمان�هم 
الطفل  كثقة  مطلقة  ثقة  الكريم  بالقرآن 

بأمه، ال يتزحزحون عن َهْدي هذه اآلية، وال 
ينخدعون بالروايات املصادمة للقرآن؛ مثل 
شأن  يف  قال  الله  صانه  النبي  أن  روي  ما 
الوالة: »أطيعوهم ما أقاموا فيكم الصالة«، 
الخضوع  من  األمة  عىل  حرج  ال  أن  يعني 
للوايل وامتثال أمره حتى وإن رشب الخمر، 
واللواط،  الزنى،  من  الفواحش:  وارتكب 
بمال  واستأثر  الحرام،  من  األموال  وأخذ 
وغرق  شهواته،  وإحياء  لنفسه،  املسلمني 
الطاعة  واجب  فهذا  أذنيه،  إىل  املنكرات  يف 
حسب مدلول الرواية ما أقام الصالة، املهم 
أن يتظاهر بأداء الصالة، وربما يكون حال 
الصالة سكرانا كالوليد بن عقبة، أو يكون 
بغر وضوء، أو عىل جنابة. ويف رواية: »إال 
أن تروا كفرا بواحا«. ولست أدري أي صالة 
ألجلها؟!  الوالة  نطيع  أن  أُِمْرنَا  التي  هذه 
الصالة  أم هي  بن عقبة  الوليد  أهي صالة 
الََة تَنَْهى َعِن  التي قال الله عنها: ﴿إِنَّ الصَّ

اْلَفْحَشآِء َواْلُمنَْكِر﴾؟
أليس  املنكرات؟!  من  األبرياء  قتل  أليس 

أليس  الكبائر؟!  من  ظلما  الناس  سجن 
الله  لعن  التي  املعايص  من  الرشوة  أخذ 
آذن  مما  بالربى  التعامل  أليس  مرتكبها؟! 
مجانب  الكذب  أليس  عليه؟!  بالحرب  الله 
لإليمان؟! أليس ن�هب املال العام والخاص 
الفواحش  من  الظاملني  الحكام  قبل  من 

واملنكرات التي ال أفحش وال أنكر منها؟!
فما معنى أقاموا فيكم الصالة ؟! لو أن�هم 
يقيمها  التي  بالصالة  خاصة  آية  اخرتعوا 
تأمر  صالت�هم  إن  وقالوا:  والحكام  الوالة 
عىل  حافظوا  فمتى  واملنكر  بالفحشاء 
دليل  ألن�ها  طاعتهم؛  وجبت  فقد  إقامتها 
ونشاطهم  املعايص،  أداء  يف  إخالصهم  عىل 
الله، وإهانة مقدسات  أذية عباد  الفائق يف 
يف   وإسهامهم  حقوقهم  وإهدار  املسلمني، 

استفحال الظلم وسيطرة األقوياء.
افرتضنا  ولو  تاما،  فسادا  القضاء  وفساد 
يجعل  التطويل  فإن  نزيه؛  قضاٍء  وجود 
سنوات  بعد  إال  حقه  إىل  يصل  ال  املظلوم 
وربما  حقه،  أضعاف  أضعاف  خرس  وقد 
مات وغصته يف حلقه! أما أن يكون خصمه 
شيخ  أو  الضابط،  أو  الوزير،  أو  األمر، 
فالشمس  ُمْخرِب  مجرد  حتى  أو  القبيلة، 
أبعد عليه من الوصول إىل حقه، فهل يجوز 

يصدق  أن  كرامة  من  ذرة  لديه  إلنسان 
ب�هذه  وهم  األمر  والة  طاعة  توجب  رواية 

الوحشية والقباحة؟!
ورسول الله  كان  قرآنا يميش، فهو قدوتنا، 
فلنجمد  واألحرار،  املجاهدين  إمام  وهو 
ظهرك...،  ُجِلَد  وإن  وأطع  اسمع  ثقافة: 
سرة  يف  واإلباِء  العز  ومضات  عن  ولنَُفتِّْش 
فعندما  وسلم،  وآله  عليه  الله  صىل  النبي 
ابن  ليَُسلَِّم  طالب  أبي  عىل  الضغط  اشتد 
الله( فقال: يا ابن أخي ارفق  أخيه )رسول 
بي وبنفسك، فظن صىل الله عليه وآله وسلم 
التي  الشهرة  قولته  فقال  خاذله،  عمه  أن 
وقف التاريخ عىل رجليه إحرتاًما لها: »يَا َعمِّ 
ْمَس يِف يَِميِني َوالَقَمَر يِف  واللِه َلْو َوَضُعوا الشَّ
يََساِري َعىَل أَْن أَتُْرَك َهذَا األَْمَر َحتَّى يُْظِهَرُه 
ُه  َعمُّ فانبهر  تََرْكتُُه«!،  َما  ِفيِه،  أَْهِلَك  أَْو  اللُه 
واإلرادة  الحديدية،  العزيمة  لهذه  الكريم 
والشجاعة  النادرة،  والبسالة  الفوالذية، 
الفائقة، فتدفقت يف عروقه الحمية والنخوة، 
من  وعاد  شئت،  ما  قل  أخي  ابن  يا  وقال: 
شئت، وصادق من شئت، فوالله لن أسلمك 
ليشء أبدا. هذه هي سنة النبي صىل الله عليه 

وآله وسلم وهذه هي همته.

وتعب  كرعية،  لنا  عاش  األثيم  األفاك  هذا  إن 
ما  قوتل   ، حقه  يستوف  لم  كأجر  أجلنا  من 

َل ما أبشعه!!. أخرصه، وُرحِّ
أنا  لوال  ليبيا،  لسان حاله كلسان حال فرعون 
لنا  جعال  وكأنهما  هكذا  تكون  ولم  كنتم،  ملا 
كينونة لها اعتبار بني األمم، بدد ثرواتنا، عطل 
والتعليمي  القيمي  عمراننا  خرب  مصالحنا، 
واإلنساني  والتنموي   واالقتصادي  واألخالقي 
االجتماعي،  وترابطنا  والقبيل  والفطري 
رش،  لكل  لنا  واستورد  املذهبي،  وتعايشنا 
ثم  شعبه،  عىل  خبيث  حقود  كل  مع  وتواطأ 
اليمنية،  البيوت  كل  لرتتاح  تعب  أنه  يّدعي 
هكذا  اليمنية،  األرس  كل  وتسعد  لتنام  وسهر 

أما  وديدنهم.  األرض  يف  املفسدين  منطق  هو 
واألرس  البيوت  ماليني  فإن  والواقع  الحقيقة 
وقتلت  وحاشيته،  وأرسته  هو  ليشبع  جاعت 
ليحيا هو وشلته عىل حساب أرواحها ودمائها، 
الله  فقاتله  النبيل،  شعبه  تفقر  عىل  واغتنى 

منافقا سفاحا ما أخطره وأخبثه!!
آه يا عيل، ثم آثاه يا عيل، ويا عجباه فهل كانت 
أيامك إال عدد؟! وحكمك إال شطط؟! عجبا وتبا 
لك كيف نزع ملكك واهتز عرشك وفضح أمرك 
وبان رشك وظهر مكرك وخبثك!! لم تستوعب 
قانون اإلنسانية، ولم تشعر بعاطفتها، فنزلت 
كنت  إنسان.  ال  إىل  كريم  كإنسان  قيمتك  من 
مهابا،  رفيعا  تكون خالل حكمك  أن  تستطيع 

لكنك أبيت إال أن تكون وضيعا مهانا يف شتى 
لم  وجنوبا،  شماال  وحروبك  وأزماتك  مواقفك 
تدرك ولم تفهم مبدأ ونبل القيادية ومسئوليتك 
املغوي،  الغوي  القائد  بئس  فكنت   ، كقائد 
فمحبوط  الغرباء،  ألسيادك  املخلص  والعميل 
ما  ورساب  عملت،  قد  ما  وباطل  صنعت،  ما 
أنجزت )أفمن أسس بنيانه عىل تقوى من الله 
ورضوان خر أمن أسس بنيانه عىل شفا جرف 
هار فانهار به يف نار جهنم والله ال يهدي القوم 
يف  ريبة  بنوا  الذي  بنيانهم  يزال  ال  الظاملني، 
قلوبهم إال أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم( 
لتكون  الزمان  عربة  ,إىل  التاريخ،  مزبلة  فإىل 

ألقربائك وملن خلفك آية.
واألمل  الصمود  جيل  إىل  الثائر:  الشباب  أيها 
املفقود،  األمل  فينا  أحييتم  لقد  املنشود: 
املشهود،  املستقبل  بتضحياتكم  وسطرتم 
عليها واجب  كان  التي  الهامات  أحرجتم  لقد 
القيام بهذه العهود لتصحح املعطوف، وتقف 

الله  فالله  كنود.  غدار  متغطرس  كل  يف وجه 
عرفتم فالزموا ، وبدأتم فأكملوا لتكن نواياكم 
وعزاءمكم  قويمة،  ومقاصدكم  سليمة، 
سوية،  وأدبياتكم  حكيمة،  وخططكم  سوية، 
والغرور  املن  عن  بعيدة  نبيلة،  ومواجهتكم 
فيما  والتعايل  الظهور  واألثرة وحب  والعجب 
بينكم، ليكن تعاليكم  عىل الجبابرة والظلمة 
العزيمة،  وصدق  اإلرادة،  ثورة  منكم  أروهم 
الرشيف،  املقاومة  ونبل  الحركة،  ورسالية 
أمثال  سبقوكم  الذين  الثائرين  من  تعلموا 
يحيى،  وابنه  عيل،  بن  وزيد  السبط،  الحني 
ليسوا  ممن  األبعدين  غر  إىل  بحاجة  ولستم 

عىل شاكلتنا كمسلمني.
نعم  فهو  الله؛  عىل  بالتوكل  عليكم   : الله  فالله 
الركون  من  حذار  وحذار  النصر،  ونعم  املوىل 
إىل سواه، وامليول إىل غره، فتتأخر الثمار التي 
نصبوا إليها من هذه الثورة املباركة )وال تركنوا 

إىل الذين ظلموا فتمسكم النار(.

دولة  إلعالن  السنوية  الذكرى  موعد  اقرتب 
النظام  حاول  لألسف  والذي  الوحدة، 
يف  تأسيسها  وتضحيات  جهود  حرص  فيها 
دولة  بناء  مرشوع  بأن  متناسيا  شخصه، 
الشمال  قيادات  و  ألبناء  حلًما  كان  الوحدة 
بأن  وتناىس  قرن،  من  ألكثر  والجنوب 
ضحية  راحوا  والجنوب  الشمال  من  قادة 

إرصارهم عىل تحقيق الوحدة.
النظام ألنكر أي دور  أتطرف كما فعل  لن 
قوله  أريد  ما  لكن  الوحدة،  تحقيق  يف  له 
نحرص  أن  املتعمد  اإلجحاف  من  أنه  هو 
الدور  وإنكار  شخصه،  يف  تحقيقها  فضل 
التاريخي واآلني الذي لعبه الكثرون لجعل 
من  واألسوأ  للتحقيق،  قابال  حلًما  الوحدة 
الذي  اليء  االستغالل  هو  التهميش  ذلك 
الوحدة  منجز  الستخدام  النظام  به  قام 

الذي  الفشل  مظاهر  كل  وتربير  لتمرير 
تعيشه الدولة.

»تكفينا  هو  املواطنني  حال  لسان  جعل 
الصحيحة  الوحدة  أن  متناسيًا  الوحدة«! 
من املفرتض أن تكون قوة ال ضعًفا، ال ألوم 
هنا الوحدة، فهي يشء عظيم، لكن عظمتها 
ضاع  و  استغاللها،  سوء  بسبب  تصاغرت 
ال  وهي  قبيًحا،  ثوبًا  ألبسناها  ألننا  جمالها 
يناسب  الذي  الثوب  نلبسها  أن  إال  نحتاج 
بجمالها  سماءنا  تيضء  و  لتعود  جمالها؛ 

اذ. األخَّ
أردد دائًما أن الوحدة هي وحدة قلوب قبل 
أن تكون وحدة أرض، وليس معنى الوحدة 
واحدة!  أرًضا  واحد  شخص  يحكم  أن  هو 
ولكن الوحدة هي أن تنّئ صنعاء آلالم عدن، 
نراه  بدأنا  ما  وهذا  تعز،  آلالم  عدن  تنّئ  و 

فقط منذ تفجر ثورة الشباب.
املتعددة  النظام  محاوالت  من  بالرغم 
انتصار  حال  يف  االنفصال  بشبح  للتلويح 
يتيقن  الراهن  للوضع  املراقب  أن  إال  الثورة 
بأن العكس تماًما هو الصحيح، فأن رحيل 
النظام والفساد هم أكرب صمام أمان للوحدة 
هو  بقائهما  عىل  والفساد  النظام  وإرصار 
للوحدة، وليس خطًرا فقط عىل  أكرب مهدد 
وحدة  عىل  وإنما  والجنوب،  الشمال  وحدة 

كل محافظة ومدينة يف اليمن.
اعتدنا لألسف من نظامنا استغالل األحداث 
والذهاب إىل صنعها أحيانًا لتهييج الشارع 
الشعب  أمام  نفسه  ليصور  ذلك  واستغالل 
من  أكثر  بأنه  متناسيًا  الزمان،  آخر  كمنقذ 
ثرواته  بنهب  الوطن  لهذا  بالرضر  تسبب 
عىل حساب احتياجات املواطن األساسية من 
االقتصاد والتعليم والصحة واألمن، وحاول 
او جماعة  دائًما تشويه صورة اي شخص 

تعارض سياسته وإدارته لشئون البالد.

زخم  استغالل  جاهًدا  النظام  سيحاول 
عىل  الشارع  لتأليب  بالوحدة  االحتفاالت 
أعداء  أنهم  عىل  للشارع  وتصويرهم  الثوار 
دامية  رضبة  لتوجيه  ذلك  ليستغل  الوحدة 
يحاول  النظام  أن  أخشاه  ما  أخىش  لهم، 
املجيدة  الوحدة  بأعياد  احتفالنا  يوم  جعل 
بني  األهلية  الحرب  لبدء  الصفر  ساعة  هو 

أبناء الشعب الواحد.
جميع  يف  الثورة  شباب  إخواني  أدعوا 
وغربا  ورشقا  وجنوبا  شماال  املحافظات 
وذلك  النظام،  عىل  الفرصة  هذه  تضييع 
بعيد  الحتفاالتهم  باإلعداد  فورا  بالبدء 
عنها  واإلعالن  ساحاتهم  يف  اليمنية  الوحدة 
يحاولوا  وأن  املواطنني،  جميع  ليعرفها 
يف  للوحدة  الحقيقي  املعنى  يجسدوا  أن 
القادمة  الجمع  تسمية  أقرتح  احتفاالتهم، 
جمعة وحدة القلوب والتالية جمعة الوحدة 
أننا  الجميع  يعرف  أن  يجب  اليمنية. 

الوحدويون وليس النظام.

           الرتبية القرآنية*
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عيد الوحدة اليمنية

* مقتطف من بحث للدكتور املرتضى بن زيد  املحطوري

مواجهات دامية
وكان متظاه�ر قتل الس�بت امل�ايض وأصيب ثالثة 
آخ�رون، منه�م اثن�ان يف حالة موت رسي�ري، إثر 
أق�دام ق�وات أمنية عىل إطالق نران أس�لحتها عىل 

مسرة سلمية بمدينة تعز
كما أصي�ب ثالث�ة متظاهرين الثالث�اء بجروح يف 
إط�الق نار م�ن قبل من يوصف�ون بالبلطجية عىل 
مس�رة آلالف املطالب�ني بإس�قاط نظ�ام الرئيس 
اليمني عيل عبد الله صالح ومحاكمته بمدينة ذمار، 
وق�ال ش�هود عيان ل�� »التغير« إن مس�لحني من 
أنصار النظام أطلقوا النار عىل املعتصمني بس�احة 
التغي�ر أمام املركز الثقايف عن�د محاولتهم اقتحام 
الساحة ما أس�فر عن إصابة 3 من املعتصمني عند 

مدخل الساحة بجروح مختلفة.

وضمن الرفض الش�عبي لكل الوسائل واملمارسات 
التي تستهدف الثورة الشعبية يف أهدافها ومطالبها 
التي انطلقت من أجلها فقد خرجت مسرة تظاهرة 
حاش�دة االثن�ني جابت ش�وارع )مدين�ة صعدة(، 
رفع�ت فيه�ا الالفت�ات الت�ي تع�رب ع�ن رفضه�ا 
للح�وارات واملبادرات التي ال تلبي مطالب الش�عب 
الذي ثار عىل الظلم والفس�اد واالس�تبداد، وأش�ار 
املتظاهرون يف بيانهم أنه يجب عىل الجميع الوقوف 
بمس�ئولية تج�اه التحدي�ات الت�ي تواج�ه الثورة 
والتوحد والصرب والصمود ملواجهة محاوالت النظام 
اليائسة والتي يسعى من خاللها إىل إجهاض الثورة 
وااللتفاف عليها، ون�وه بيان الجماهر أنه ال يجوز 
يف أي ح�ال م�ن األح�وال االس�تمرار يف الحوار مع 
النظام، ال س�يما وهو يقتل أبناء الش�عب ويعتدي 
عىل املسرات السلمية يف مختلف أنحاء البالد، فزمن 

الح�وارات م�ع النظام ق�د وىّل يوم أن ب�دأت هذه 
الثورة الس�لمية، وعىل النظام أن يس�تجيب ملطالب 

الشعب ويحرتم إرادته.
إىل ذلك خرج اآلالف م�ن أبناء محافظة البيضاء يف 
مدينتي رداع والبيضاء األربعاء املايض يف مسرتني 
حاش�دتني للمطالب�ة بإنهاء حك�م الرئيس صالح، 
كما ش�هدت محافظة شبوة مس�رة حاشدة مساء 
األربع�اء طالب فيه�ا املتظاهرون بإغ�الق اإلذاعة 
املحلية الس�تمرائها الك�ذب عىل الث�وار، ومرددين 
هتافات تطالب بإس�قاط النظ�ام ورحيل الرئيس 

صالح. 
وسياس�يا فشل أمني عام مجلس التعاون الخليجي 
عب�د اللطي�ف الزيان�ي يف الحص�ول ع�ىل توقي�ع 
الرئي�س عيل عبد الله صالح عىل املبادرة الخليجية، 
واضط�ر إىل مغادرة صنعاء للم�رة الثانية غاضبا، 

وكان الزيان�ي ق�د التقى صباح األربع�اء عددا من 
نش�طاء الثورة الس�لمية، حيث ج�دد هؤالء رفض 
الش�باب القاط�ع ألي مب�ادرة ال تضم�ن الرحي�ل 
الفوري لصال�ح، أوتوفر له حصانة قضائية، ونقل 
أن إح�دى الناش�طات قالت للزياني خ�الل اللقاء: 
س�تقدم خدمة للش�عب إن حجزت مقعدا للرئيس 

معك ملغادرة اليمن!
وخ�الل اللقاء ال�ذي جمع 14 ش�اب باألمني العام 
ملجل�س التع�اون الخليج�ي أك�د ه�ؤالء بأنهم لن 
يعرتف�وا للرئيس صالح ب�أي ضمانة، وأن ما يدور 
من حوار ومبادرات ال تعنيهم كش�باب يف الساحة، 
مؤكدي�ن أن املعارضة عاجزة ع�ن فعل أي يشء«. 
موضح�ني أنه »إذا أرادت املعارضة أن تس�تعرض 
قوتها وعضالتها فعليها أن تضغط عىل املتظاهرين 
يف الس�احة الذين يس�تجيبون لها، ونحن ندرك أن 

املعارض�ة إذا ب�ادرت بطل�ب مثل ه�ذا الطلب قد 
أحرقت ما تبقى لها من أوراق يف الس�احة«. وطرح 
املجتمع�ون عىل الزياني أثناء اللقاء صورة واضحة 
ع�ن النظ�ام، وكيف يعم�ل إلثارة الفتن ب�ني أبناء 
الش�عب اليمني ومجل�س التعاون، وأن�ه هو الذي 
حرض الشعب اليمني ضد األنظمة الخليجية، وهو 
النظام الذي يمارس نفس الدور ويحرض األنظمة 

الخليجية ضد الشعب اليمني.
وسياسيا أيضا فقد كشف النقاب عن جهود تبذلها 
املعارضة يف الوقت الراهن لتش�كيل ائتالف واس�ع 
يضم كل قوى التغير يف البالد إلنجاز عملية التغير 
والحوار حول املس�تقبل، وربما يتبوأ هذا التشكيل 
مه�ام مدني�ة يف ح�ال تعن�ت صالح وط�ال األمر 

بحسب مراقبني  اعتربوه اجراءا تاخر كثرا.
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من دعاء سيد الساجدين )اإلمام زين العابدين(
 إذا رأى أفعال الظاملني

سالم عىل الشهداء

وهم يحفرون الدجى

بصبح ينر الدروب

ويغسل ذل السنابل

بني الحقول.

يرسمون البداية..

فوق جدار الخرافة

للمتعبني سنًا ال يغيب

سالم عليهم

وقد أرشقت روحهم

يف ضفاف املدى

حني دوى الرصاص

فسالت دماهم

تلطخ وجه الطغاة... بعار الخطيئة

وتجلو عنا... غبار الكآبة

كي تسرتيح الغمام

وكيما يمر الندى

من وحشة األفق

عند اشتعال األماني

إىل وطن...مرتًعا بالحياة

سالم عليهم

وهو يصعدون السماء

شهيًدا... شهيًدا

كرسب حمام... داهمته العواصف

عند تخوم الغواية

فمىض الئذًا... باإلله

وعاد إىل منتهاه...!!

الشاعر: عبداهلل حمدين

سالم على الشهداء

دورية - توعوية تصدرها حركة شباب الصمود يف 
ساحة التغيري بصنعاء

لقنص  صالحيات  من  تمنحها  ما  بقدر 
أراضيك  واستباحة  بطائراتها  مواطنيك 

سيكون موقفها واضحا إىل جانبك!
يف  األمريكية  املتحدة  الواليات  ترددت  لهذا 
إعالن موقف واضح من الثورات العربية التي 
االستبداد  أنظمة  إسقاط  يف  أهدافها  حققت 
والتبعية. كما ترتدد اليوم أمام الثورة اليمنية. 
لقد أثبت صالح أنه رجل أمريكا املفضل كما 
يرونه! واعرتافا بذلك فقد زودت أمريكا النظام 
وقمعهم  املتظاهرين  ملواجهة  وأسلحة  بقنابل 
وزارة  لوثائق  استنادا  الكرامة،  جمعة  قبل 
الداخلية التي تم الكشف عنها من قبل منظمة 

الثورات  قيام  من  خطراً  أمريكا  تواجه  هود. 
تقديم  يف  مرنة  كانت  التي  فاألنظمة  العربية. 
يف  وتأثرها  سيطرتها  لفرض  لها  تسهيالت 
األخرى.  تلو  الواحدة  تتساقط  العربي  الوطن 
بأقل  الثورات  هذه  من  الخروج  تحاول  وهي 
الخسائر؛ إما بمحاولة اإلبقاء عىل هذه األنظمة 
من  جهة  من  االطمئنان  وإما  استطاعت،  إن 
سيحكم اليمن يف القادم القريب. ما يبدو اليوم 
االطمئنان،  عىل  تبعث  ال  القادمة  القوى  أن 
رفضا  أكثر  هم  بالثورة  قام  الذي  فالشباب 
يف  أمريكا  عليها  اعتمدت  طاملا  التي  لألنظمة 
الواضح  وموقفه  املشرتك  واللقاء  السيطرة. 

من العالقة بني أمريكا واألنظمة، فإسالميون 
كل  الحق،  وحزب  ونارصيون  واشرتاكيون 
والجميع  أمريكا.  مضجع  يقّضون  هؤالء 
طاملا رفضوا التنازالت التي قدمها عيل صالح 
يمنيني  مواطنني  لقنص  األمريكية  للطائرات 
املحاولة  عنا  بعيدا  وليس  يمنية.  أرض  عىل 
بطائرات  »العولقي«  لقتل  الفاشلة  األخرة 
التي  املعجلة  يف  حدث  ما  وقبلها  طيار.  بال 
ما  وأيضا  عائلتني.  من  ضحية  ب�44  أودت 
اليمن مهمة  الشبواني وقتله.  حدث مع جابر 
لتواجد »قاعدة« كان صالح يستغلها من أجل 
املساعدات مفتوحة، وهي  ضمان بقاء حنفية 
مهمة ألنها مهمة للسعودية التي ترسو سفن 
مهمة  وهي  بحورها،  يف  وأساطيلها  أمريكا 
عدن،  وخليج  املندب  باب  مضيق  تمتلك  ألنها 
كما أن عمليات القرصنة تشهد حركة متزايدة 

يف املنطقة. 
عدا  ففيما  املصلحة،   من  أكثر  يشء  ال  إذن، 
بحقوق  أمريكا  الخالة  تهتم  ال  محيطها 
اإلنسان وال دعم الشعوب للتخلص من فقرها 

وجهلها وتخلفها.
يف الدرجة الثانية، تتمنى السعودية أن تكون 
لكن  وينتهي.  حلم  مجرد  هي  اليمنية  الثورة 
هيهات فهي تعرف أنها يقظة يخيل لها أنها 
مرص  يف  فعلت  فكما  عليها.  تقيض  أن  يمكن 
مبارك  وإبقاء  الثورة  إلجهاض  محاوالت  من 
فسحة  صالح  منح  يف  سببا  اليمن  يف  كانت 
بمعيتها  صالح  يفعله  ما  عل  ويراوغ  ليناور 
تهتم  ال  هي  فيما  الثورة،  يجهض  أن  يمكن 

بمعالجة وضعها الداخيل الذي ال يعرب مطلقا 
عن أغنى دولة يف العالم بالنفط فيما تتجاوز 
كقطر  دولة صغرة  الخاوي  السعودية  نظام 

بمواقفها الداعمة للثورات العربية.
باليمن  األخرى عالقتها  السعودية هي  تقيس 
بقدر ما ستكسبه من نظام تستطيع أن تؤثر 
فيه وتضع فيه رجاالت يفيدونها. فعيل صالح 
ذهب  من  طبق  عىل  اليمن  أرايض  لهم  قدم 
وهي  صعدة  مدينة  قصف  لطائراتهم  وأباح 
تقصف  الحوثيني. وسيبقى الحديث عن حق 
األخوة والجار وادعاءات تبني السعودية لقيم 
كالم  مجرد  األخوة،  عىل  تحث  التي  اإلسالم 
خلقنا  فمنذ  الواقع.  يف  مكان  له  ليس  نظري 
ونحن نعرف أن النظام السعودي حريص عىل 
إذا  يمانع  وال  مفككا غر مستقر،  اليمن  بقاء 
تطلب األمر أن يدعم أي جهة ما تتبنى أهدافه. 
أننا  سوى  والسعودية،  أمريكا  بني  فرق  ال 

أصدقاء مع األوىل وأشقاء مع األخرى. 
ضد  والسعودية  أمريكا  وقوف  بقدر  لكن 
الثورة!  النجاح لهذه  اليمن سيكتب  الثورة يف 
املتحدة  الواليات  موقف  كان  أن  يسبق  فلم 
يسبق  لم  كما  العربية،  الثورات  مع  واضحا 
الشعب  إرادة  مع  وقف  أن  السعودية  للنظام 
الطريق  يف  نحن  نعم  حياته!  طوال  اليمني 
والثورة  إرادتنا،  ضد  يقفون  ألنهم  الصحيح 

هي أننا سنجربهم عىل احرتامنا.

املتظلمني،  أنباء  عليه  يخفى  ال  من  يا 
اىل  قصصهم  يف  يحتاج  ال  من  ويا 
قربت  من  ويا  الشاهدين،  شهادات 
نرصته من املظلومني، ويا من بعد عونه 
عن الظاملني قد علمت يا إلهي ما نالني 

من هذا الظالم )ويسميه( مما حظرت، 
بطًرا  عليه،  حجزت  مما  مني  وانتهكه 
يف نعمتك عنده، واغرتاًرا بنكرك عليه، 
ظاملي  وخذ  وآله،  محمد  عىل  فصلِّ 
وافلل حده  بقوتك،  وعدوي عن ظلمي 

فيما  شغال  له  واجعل  بقدرتك،  عني 
يليه، وعجًزا عما يناويه، اللهم ال أشكو 
بحاكم  أستعني  وال  سواك،  أحد  إىل 
وآله  محمد  عىل  فصلِّ  حاشاك،  غرك 
وصل دعائي باإلجابة، واقرن شكايتي 
من  بالقنوط  تفتني  ال  اللهم  بالتغير، 
إنصافك، وال تفتنه باألمن من إنكارك، 
وعرفه عما أوعدت الظاملني، وعرفني ما 

وعدت من إجابة املضطرين.

الشقيقة والصديقة *

مالمح الدولة املدنية عند اإلمام علي )ع(

،، لقطة ،،

،، تساؤالت ،،

إذا كان لنا أن نخاف، فإن من نخاف منه ومن 
جربوته ومن بطشه هو الله امللك الجبار املتكرب 

ملك السموات واألرض.
اليمتلكه  الذي  السالح  هو  اإليمان،  سالَح  وإن 
الطغاة الظاملون هو السالح الفتاك، هو السالح 

الذي يُغر موازين املعركة بكلها.

املستبدة  األنظمة  دعم  الدبمقراطية  هل   -
واملحافظة عليها؟

األمريكيه  األدارة  لدى  الدبمقراطية   هل   -
استعمار البلدان،وقتل الشعوب؟

- هل الدبمقراطية قمع حريات الشعوب؟
بالغازات  السلمية  املظاهرات  قمع  هل   -

االمريكية جزاء من الديمقراطية؟
األدارة  لدى  الدبمقراطية   مفهوم  هل   -

األمريكية نهب ثروات الشعوب؟
من  جزاء  إرسائيل  جانب  اىل  الوقوف  هل   -

الديمقراطية؟
لدى  الدبمقراطية   مفهوم  هو  هذا  هل   -

األدارة األمريكية؟
ملصلحة  تصب  األمريكية  الدبمقراطية  هل   -

الشعوب؟

محمد الشلفي

* نقال عن صحيفة النداء العدد )589(

املفاهيم  من  العديد  املدنية  الدولة  تتضمن 
والشفافية  بالنزاهة  املتعلقة  واملبادئ 
القانون، ومحاربة  الرشيد والتزام  والحكم 
والتداول  والتعبر،  الرأي  وحرية  الفساد، 
اإلنسان،  واحرتام حقوق  للسلطة،  السلمي 
الرشاكة  مبدأ  وتكريس  النزيه،  والقضاء 
والعدالة يف توزيع السلطة والثروة، وتفعيل 
آلية الرقابة واملحاسبة التي تحد من سلطة 

الفساد.
بن  عيل  اإلمام  به  أوىص  الذي  العهد  ويعد 
أبي طالب )ع( واليه عىل مرص مالك األشرت 
التي  اإلسالمية  التاريخية  الوثائق  أهم  من 
املسلمني،  تاريخ  يف  املرشق  الجانب  تربز 
واله  ملا  االشرت  ملالك  )ع(  عيل  اإلمام  يقول 
إىل  وجهتك  قد  أني  مالك  يا  »اعلم   : مرص 
عدل  من  قبلك  دول  عليها  جرت  قد  بالد 
أمورك  من  ينظرون  الناس  وأن  وجور، 
الوالة  أمور  من  فيه  تنظر  كنت  ما  مثل  يف 
قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم...« 
الصدق  أهمية  )ع(  املؤمنني  أمر  يبني  ثم 
نيل رضا  اىل  الهادفة  االنتخابية  الوعود  يف 

الشعب وكسب ثقته بقوله: »وإنما يستدل 
الله  الوالة( بما يجري  عىل الصالحني )من 
لهم عىل ألسن عباده..« وهو ما يطلق عليه 
اليوم االستفتاء أو االستطالع وقياس الرأي.

والدستور  القانون  التزام  يخص  وفيما 
مالك  )ع(  عيل  يخاطب  الرشيد  والحكم 
بنفسك  وشح  هواك،  »أملك  قائاًل:  األشرت 
عما ال يحل لم فإن الشح بالنفس اإلنصاف 
قلبك  وأشعر  أوكرهت،  أحبت  فيما  منها 
الرحمة للرعية، واملحبة لهم، واللطف بهم، 
وال تكونن عليهم سبًعا ضاريًّا تغتنم أكلهم 
فإنهم صنفان إما أخ لك يف الدين، أو نظر 

لك يف الخلق.
جميع  القانون  يسود  املدنية  الدولة  يف 
طبقات  بني  ذلك  يف  فرق  ال  املواطنني، 
وقادة  املسؤولني  بني  وال  الدنيا  املجتمع 
عامة  من  غرهم  أو  التنفيذية  السلطة 
الشعب. كما يحذر اإلمام عيل الحاكم املسلم 
أفراد  بعض  من  أو  الفاسدة  الحاشية  من 
أرسته، التي تستغل منصبه ملمارسة األثرة 
من  الناس  »أنصف  فيقول:  واالستبداد، 

نفسك ومن خاصة أهلك، ومن لك فيه هوى 
ومن  تظلم،  تفعل  ال  إن  فإنك  رعيتك،  من 

ظلم عباد الله كان الله خصمه«.
مواصفات  عن  عيل  اإلمام  يتحدث  كما 
الفاسدين  الوزراء  من  املستشارين ويحذر 
قائال: »وال تدخلن يف مشورتك بخيال يعدل 
جبانًا  وال  الفقر،  ويعدك  الفضل  عن  بك 

يضعفك عن األمور«.
معاير  اعتماد  أهمية  املؤمنني  امر  ويرى 
املناصب  تويل  يف  الوالء  وليس  الكفاءة 
واملهام اإلدارية يف الدولة اإلسالمية، ويقول: 
فاستعملهم  عمالك  أمور  يف  انظر  »ثم 
اختياًرا وال تولهم محاباة وأثرة...« ويحتل 
عيل  عهد  يف  رفيعة  مكانة  النزيه  القضاء 
اخرت  »ثم  فيخاطبه:  مرص  عىل  لواليه  )ع( 
نفسك  يف  رعيتك  أفضل  الناس  بني  للحكم 
تمحكه  وال  األمور،  به  تضيق  ال  ممن 
الزلة، وال ترشف  يف  يتمادى  وال  الخصوم، 
نفسه عىل طمع، وال يكتفي بأدنى فهم دون 
وأرصمهم  الشبهات،  يف  وأوقفهم  أقصاه، 
إطراء  يزدهيه  ال  ممن  الحكم  اتضاح  عند 

وال يستميله إغراء«.
أمر  كالم  تضمن  سبق  ما  إىل  باإلضافة 
الراقية  واملبادئ  القيم  من  الكثر  املؤمنني 
ومن  لرسدها  املقام  يتسع  والرفيعة،ال 
الثواب  مبدأ  تكريس  عىل  العمل  أهمها 
والنظر  واملحاسبة  والرقابة  والعقاب 

اإلداري  والتقسيم  االقتصادي  الشأن  يف 
للدولة، ومسألة الحرب والسالم واملعاهدات 

واملواثيق الداخلية والخارجية.
غر أن اإلمام لم يقل لواليه عىل مرص ]الله 
الناس  من  العامة  عند حديثه عن  إاّل  الله[ 
فقال:  السفىل  بالطبقة  )ع(  سماهم  ممن 
الذين  من  السفىل  الطبقة  يف  الله  الله  »ثم 
واملحتاجني،  املساكني  من  لهم  حيلة  ال 
احفظ  ومعرتا،  قانعا  الطبقة  هذه  يف  فإن 
واجعل  فيهم،  من حقه  استحفظك  ما  الله 
لهم قسما من بيت مالك، وقسما من غالت 
مثل  منهم  لألقىص  فإن  اإلسالم،  صوايف 
وال  بطر،  عنهم  يشغلنك  وال  لألدنى،  الذى 
تصعر خدك لهم، وتفقد أمور من ال يصل 
إليك منهم، ممن تحتقره الرجال وتقتحمه 
العيون...« ثم يضيف )ع(: » ففرغ ألولئك 
فلرفع  والتواضع،  الخشية  أهل  من  ثقتك 
إىل  باألعذار  فيهم  اعمل  ثم  أمورهم،  إليك 
الله سبحانه يوم تلقاه، فإن هؤالء من بني 

الرعية أحوج إىل االنصاف من غرهم«.
األشرت  املالك  )ع(  املؤمنني  أمر  عهد  إن 
اإلنسانية  الكنوز  من  كثر  عىل  يحتوي 
يف  )ع(  مكانتة  عظيم  عىل  تدل  التي 
الكاتب  وصفه  حتى  اإلسالمي  تاريخنا 
املسيحي جورج جرداق بأنه صوت العدالة 
االسالمية، وسنحاول إثراء هذا املوضوع يف 

حلقات أخرى قادمة إن شاء الله.

صرب الشباب

غضب يكاد أن يتفجر


