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أوصت الثوار باالنتقال ملرحلة الفعل الثوري

دراسة: السعودية تحاول جر الثورة 
اليمنية إىل مربع السياسة 

استجابة لنداء الثوار
نجاح »العصيان املدني« يف أكثر من 

محافظة

لتوحيد الخطاب الثوري والرقي به ملؤازرة املرحلة الحاسمة

 »MCR« إشهار املجلس اإلعالمي للثورة

جمعة الوفاء ألهل الوفاء

جتسيًدا لوحدة
ميادين الثورة حتيي التضحيات يف مجعة الوفاء لصعدة املصري واملعاناة 

الثالثاء املايض بساحة التغيري إشهار 
املجل�س اإلعالم�ي للث�ورة كمجلس 
يمث�ل املراك�ز اإلعالمي�ة يف ميادين 
النض�ال يم�ارس نش�اًطا )إعالميًا 
تقوي�ة  ويتبن�ى  ثوري�اً(  توجيهيً�ا 
الخطاب اإلعالمي للث�وار .. وتوحيد 
الثوري�ة ونرشها  الجه�ود اإلعالمية 
املتنوع�ة  اإلعالمي�ة  الوس�ائل  ع�ر 
لغ�رض تقوي�ة الخط�اب اإلعالمي 
الثوري بش�كل أكث�ر فاعلية ومهنية 
لتصعي�د العم�ل الث�وري وتعزي�ز 

مفاهيم الدولة املدنية الحديثة ..
وبحسب بيان اإلش�هار فإن املجلس 
س�يعمل   »mcr« للث�ورة  اإلعالم�ي 
والخط�اب  العم�ل  توحي�د  ع�ى 
اإلعالمي للثورة الش�بابية الش�عبية 
املحافظ�ات بم�ا يخ�دم  يف جمي�ع 
توجيهات الث�ورة وأهدافها املرحلية 
واملستقبلية، وذلك من خالل عدد من 

املرتكزات 
يف مقدمتها:

* بناء جس�ور تواصل لعمل ش�بكة 
معلوم�ات موح�دة إلنج�اح النضال 
الث�وري الس�لمي إلس�قاط النظ�ام 

الحايل.
* تبني خطاب إعالمي موحد لشباب 
الثورة يف أنحاء اليمن يس�هم يف نرش 
الوعي الثوري لتحقيق أهداف الثورة 

وبناء الدولة املدنية الحديثة.
* إيج�اد منر مس�تقل وحر للتعبري 
يضم�ن  الش�باب  لكاف�ة  أراء  ع�ن 
حيادية ومصداقية وإيصال وإرسال 

الخر كما ورد من مصدره.
العم�ل عى تبن�ي القضاي�ا الوطنية 
* يف الس�احة التي عم�ل النظام عى 
إيجادها والعمل ع�ى تقديم الحلول 
لها بما يس�هم يف بن�اء الدولة املدنية 

الحديثة.
* تس�ليط الض�وء ع�ى كل األعمال 
واملنجزات الت�ي تحققت من أهداف 
الث�ورة واإلس�هام يف حمايته�ا بعد 

الثورة.

حق�ق العصي�ان املدن�ي نجاح�ا فاق 
التوقع�ات فق�د ش�لت الحركة بش�كل 
كام�ل يف العاصم�ة االقتصادي�ة عدن 
وعدد من املحافظات، كما شلت الحركة 

التجاري�ة بش�كل كب�ري يف العاصم�ة 
صنعاء ومحافظات أخرى، وبدا االلتزام 
بتنفيذ العصي�ان املدني كبريا وواضحا 

للعيان خصوصا يف العاصمة صنعاء.

أوصت دراسة حديثة الثوار اليمنيني 
إىل رسعة االنتقال مما أسمته »مرحلة 
الغضب الث�وري« إىل »مرحلة الفعل 
الث�وري«. وحذرت من ت�رك فرصة 

أكر للحوار السيايس.
وقالت الدراس�ة التي أنجزها »مركز 
إن  والبح�وث«  للدراس�ات  أبع�اد 
االس�تمرارية يف ترك األبواب مفتوحة 
أم�ام الحوار الس�يايس تح�ت مظلة 
املعارضة س�يؤدي إىل نتائج عكسية 
عى مس�رية الثورة الشعبية اليمنية، 
خاص�ة وأن هن�اك توج�ه لبع�ض 
األطراف الخارجية إلفش�الها وإنقاذ 
نظ�ام الرئي�س عيل عب�د الله صالح 

املتهاوي.
وقالت الدراسة إنه تم رصد »أكثر من 
6 مليون يمني من مختلف املكونات 
السياس�ية واالجتماعية يف س�احات 
التغي�ري ب��18 محافظ�ة يطالبون 

بإس�قاط نظ�ام صال�ح ويرفضون 
الحل�ول الرتقيعي�ة املتمثلة بإصالح 
النظام عر التعديالت الدستورية وال 
يعرتفون بأي مؤسسة دستورية بعد 
خروجهم وهو يتوافق مع آلية الثورة 

وليس آلية األزمة السياسية«.
وخلصت الدراسة إىل أن بقاء ماليني 
اليمني�ني واس�تمراريتهم ع�ى مدى 
أكثر من ثالثة أش�هر يف االعتصامات 
واملظاه�رات والعصي�ان املدني بكل 
الس�لمية وع�دم االنجرار  الوس�ائل 
لوس�ائل العن�ف ه�و رد واضح عى 
م�ن يق�ول إن هناك أزمة سياس�ية، 
وأن ذل�ك الثبات واإلرصار يف تحقيق 
أهدافه�م رف�ع التعاط�ف الش�عبي 
املحيل وال�دويل مع الثورة الش�بابية 
الش�عبية الرامي�ة إىل إس�قاط نظام 
الرئيس صال�ح، وإقامة دولة مدنية 

حديثة«. 

ساد يف األوساط الش�عبية يف محافظة صعدة 
وغريه�ا ارتي�اح كبري إلط�الق هذه التس�مية 
لهذه الجمعة، وقد عر مواطنون عن امتنانهم 
وشكرهم إلخوانهم يف الثورة يف عموم ساحات 
الجمهورية، وال سيما ساحات الثورة الشبابية 
يف الجن�وب، الذين أرصوا ع�ى أن تكون هذه 
الجمع�ة »جمعة للوف�اء ألبناء صع�دة« التي 
أش�كلتها س�تة حروب ظاملة. وقد كان السبق 
يف رف�ع كلم�ة حق عند س�لطان جائ�ر ألبناء 
محافظة صعدة، حني قالوها واضحة وجلية: 
»ال للنظام الفاس�د، والحاكم املس�تبد العميل 

الذي رهن سيادة البالد، وعبث بثرواتها«.
يف العام 2004م ش�ن السفاح صالح ونظامه 
حرب�ه البش�عة ع�ى أبن�اء اليمن األح�رار يف 

محافظة صع�دة، يف ذلك الوقت املبكر نس�ج 
السيد حس�ني بدر الدين خيوط الفجر األوىل، 
مس�لًحا بالعلم الص�ادق، والحج�ة الصادقة 
التي هزم�ت جحاف�ل الديكتات�ور وطائراته 

وصورايخه.
وبعدها بسنوات قليلة، انطلق الحراك السلمي 
يف محافظ�ات الجن�وب وكل ك�رة تتدح�رج 
الكرة وتك�ر كل يوم، حتى التح�م به نضال 
أبن�اء الش�عب اليمني يف مختل�ف املحافظات 
وانطلقت ثورة الشباب السلمية تقتلع عروش 
الطاغي�ة ال�ذي ع�ال يف األرض وجع�ل أهلها 

شيًعا..
الوفاء لصعدة م�ن األوفياء لش�عبهم وأمتهم 
أبطال الثورة يف مختلف املحافظات وامليادين.

بإط�الق النريان الكثيف واس�تهداف املتظاهرين س�لميا 
واإلمع�ان يف التنكي�ل بالش�عب املطال�ب بحق�ه واصلت 
الس�لطة خياراته�ا يف مواجهة التصعيد الس�لمي للثوار، 
وبعد انس�داد أفق الحلول السياس�ية التي راهن البعض 
عليها وثبت فشلها الذريع يف ايجاد مخرج ينقذ البالد من 
حال�ة الجمود الذي تعيش�ه نتيجة تعن�ت الرئيس صالح 

ورفضه االذعان ملطالب شعبه.

ففي العاصمة صنعاء س�قط13 ش�هيدا من املتظاهرين 
إث�ر إق�دام ق�وات النظ�ام القمعي�ة بإط�الق الن�ار عى 
املتظاهرين الذين اتجهوا يف مسرية سلمية إىل مقر مجلس 
الوزراء، وأعقبها هجوم لقوات النظام القمعية  عى ساحة 
التغي�ري بصنع�اء يف محاول�ة القتحامها، حي�ث دارت يف 
ش�ارع الزراعة مواجهات عنيفة بني املعتصمني والقوات 
املهاجم�ة، ومن�ع املعتصم�ون املعتدين م�ن الوصول إىل 

الساحة، برغم سقوط ش�هداء من الساحة، نتيجة إطالق 
الرص�اص من قبل قوات النظ�ام القمعية وبالطجته عى 
الس�احة، لكنها فش�لت يف التقدم نحو الساحة القتحامها 

برغم التعزيزات العسكرية الكثيفة.
وقال شهود عيان إن متظاهرين حورصوا  جوار بنك الدم 
بش�ارع الزراع�ة وتعرض�وا للقنص من قب�ل رجال أمن 
اعتلوا أس�طح املن�ازل املجاورة لبنك ال�دم بحي الزراعة، 
وذكرت مصادر طبية أن النظام اس�تخدم أسلحة رشاشة 

ثقيلة كما تبينه اإلصابات.
و دع�ا املركز اإلعالمي لدعم الثورة الش�عبية الس�لمية يف 
عدن »وعد« شباب الثورة يف جميع محافظات الجمهورية 
إىل التصعيد الس�لمي وبدء الزحف نح�و املقار واإلدارات 
الحكومي�ة ملس�اندة إخوانهم يف صنع�اء وتعز، وتخفيف 
الضغ�ط عنهم، بع�د ورود أنب�اء املجازر الت�ي يرتكبها 
النظ�ام يف صنعاء أن ما يحدث يف تعز وصنعاء عبارة عن 

مجازر ضد اإلنس�انية يرتكبها النظام ضد شباب الثورة 
الذين قرروا اليوم تصعيد عملياتهم الثورية السلمية ضد 

هذا النظام.
ويف تصعيد سابق غري متوقع كان شباب الثورة قد توسعوا 
ليل )الثالثاء 5/10( يف ساحة االعتصام بالعاصمة، حيث 

وصلت خيام املعتصمني إىل الجامعة القديمة، 
ومس�اء األربعاء أيضا قتل ش�خص وج�رح العرشات من 
املعتصمني يف س�احة الحري�ة بمحافظ�ة الحديدة، وقال 
ش�هود عيان إن ش�باب التغي�ري حارصوا مس�اء األربعاء 
مبن�ى املحافظ�ة بعد مهاجمته�م من قبل ق�وات النظام 
القمعي�ة بالرص�اص من املبن�ى ومن املصفح�ات والتي 

تتمركز امام بوابة املحافظة.
ويف محافظ�ة تع�ز  س�قط 6 ش�هداء م�ع ب�دء املرحلة 

التصعيدية للثورة، 
وكان ش�ارع جمال بمدينة تعز ش�هد 

ية
ثور

 ال
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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.

... تتمة ص 2

... تتمة ص 2

... تتمة ص 2

الثوار: الـ 20 من مايو موعد إلسقاط النظام

مواجهات داميه يف صنعاء وتعز وعدن والحديدة 
وسقوط عشرات الشهداء واملصابني

من شهداء مسرية  األربعاء الدامي 11 - 5 - 2011م

عدن - عصيان مدني
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الدولة الربملانية

مواجهات دامية

إشهار املجلس

الثالث�اء أيض�ا مواجهات مع ق�وى األمن 
أس�فرت ع�ن س�قوط ش�هيدين وع�دد 
م�ن الجرح�ى يف اقتح�ام ق�وات النظام 
القمعي�ة لس�احة االعتص�ام أم�ام مكتب 
الرتبي�ة والتعليم بمدينة تع�ز، كما تمكن 
متظاهرون من السيطرة عى مبنى املجمع 
الحكوم�ي يف الرتب�ة تع�ز، فيم�ا تحدثت 
أخ�رى ع�ن س�قوط معظ�م املؤسس�ات 

الحكومية يف الدمنة والراهدة، 
وليس بعيدا فف�ي محافظة إب قام الثوار 
للمطالب�ة  املحافظ�ة  مبن�ى  ٍبمح�ارصة 
باإلفراج عن املعتقلني عى خلفية املسريات 
االحتجاجي�ة. وعى بواب�ة املحافظة كتبوا 

عبارة »مغلق من قبل الشعب«.
وكان شباب الثورة بصنعاء قد دشنوا أوىل 
خطواتهم التصعيدية ضد النظام الثالثاء 
بالتزام�ن مع إش�هار برنام�ج تصعيدي، 
يتضم�ن ث�الث مراح�ل وبم�دة زمنية ال 
تتج�اوز 10 أيام، تنتهي بإص�دار البيان 
األول للث�ورة، وتش�كيل مجل�س وطن�ي 

مؤقت إلدارة البالد.

وأعلن املجلس اإلعالمي للثورة، الذي يضم 
ممثلني من جميع ساحات الحرية والتغيري 
يف مختل�ف املحافظ�ات اليمنية، يف مؤتمر 
صحفي يف س�احة التغيري، ع�ن الرنامج 
الزمن�ي للتصعيد الس�لمي، حيث يتضمن 
الرنامج ثالث مراح�ل، املرحلة األوىل هي 
مرحلة الغضب وتبدأ الي�وم الثالثاء حتى 
الجمع�ة القادم�ة، واملرحل�ة الثانية وهي 
مرحل�ة العم�ل الث�وري الش�عبي، وتبدأ 
الس�بت الق�ادم وتس�تمر حت�ى الثالث�اء 
الق�ادم، أما املرحل�ة الثالثة فه�ي مرحلة 
االنتصار الثوري الشعبي وتحقيق العدالة 
وتبدأ األربعاء 18 مايو الجاري، وتنتهي يف 

20 مايو الجاري.
وق�د دانت العدي�د من املنظم�ات الدولية 
املج�ازر البش�عة التي ارتكبه�ا النظام يف 
صنعاء وتعز بحق املعتصمني واملتظاهرين 
الس�لميني ودع�و املجتم�ع ال�دويل واالمم 
املتح�دة إىل االضطالع بمس�ئولياتهم التي 

يوجبها القانون الدويل االنساني.
ه�ذا وق�د خ�رج أبن�اء محافظ�ة صعدة 
ي�وم االثنني املايض يف مظاهرة حاش�دة و 
امت�دادا للمظاه�رات واالعتصام�ات التي 

قّضت مضجع النظ�ام، ورفع املتظاهرون 
نداءاتهم ال حوار.. ال مبادرات.. ال تفاوض.. 
ال تمديد.. فقط مطل�ب واحد وهدف واحد 
وكلمة واحدة يقولها شعب واحد: »فلريحل 

نظام العمالة«.

ووفقا للبيان سيعمل املجلس يف إطار من 
االس�تقاللية التامة وتقدي�م رؤية ثورية 
ش�بابية ش�عبية والعمل بعيًدا عن أي من 
التكتالت واألحزاب والتنظيمات السياسية 
م�ن خ�الل إيجاد خط�اب ث�وري يخدم 
توجيهات الثورة وإنج�اح العمل الثوري 
وإس�قاط النظام وبناء مؤسس�ات الدولة 

املدنية وفًقا ملا قامت من أجله الثورة.
اإلعالم�ي  املجل�س  س�يقوم  كم�ا 
للثورة»mcr« عر كافة املراكز اإلعالمية يف 
ميادين النضال بتوحيد عمليات التصعيد 
اإلعالمي عند حدوث أي عملية قمعية ألي 
يمني انتهك حقه كإنس�ان ، أو أي عملية 
قمعية ألي مسرية ثورية تطالب بإسقاط 
النظ�ام أو البدء بعمليات التصعيد س�واء 
عن طريق املس�ريات أو أي طريقة أخرى، 

وذل�ك عر خطة إعالمي�ة ينفذها املجلس 
عر كافة الوسائل اإلعالمية.

وكذا املشاركة يف رس�م األحداث وشكلها 
فيما يتعلق بالجانب اإلعالمي بما يتوافق 
مع التصعيد امليداني يتضمن ذلك متابعة 
والفيدي�و  بالص�ور  األخب�ار ورصده�ا 
،وإرسال الخر من موقع الحدث إىل جميع 
املراك�ز اإلعالمية يف مختل�ف املحافظات؛ 
الوس�ائل  ع�ر  تعميم�ه  ع�ى  والعم�ل 
اإلعالمية املتاح�ة املتفق عليها، إضافة اىل 
نقل تفاصيل األخبار بشكل دقيق وقياس 
تأث�ريه ع�ى الس�احات وخارجه�ا ع�ر 
تقارير واس�تطالعات ميداني�ة من كافة 
املراك�ز، وليس فق�ط من املرك�ز املعنى 
بالح�دث، ناهيك ع�ن معالجة أي قصور 
للخطاب اإلعالمية الثوري بوسائل اإلعالم 
املختلفة والرد عى كل اإلشاعات املغرضة، 
وتفنيد خطابات السلطة والنظام عر كل 
الوس�ائل اإلعالمي�ة واإلمكاني�ات املتاحة 
ونقل الصورة الش�بابية والسلمية للثوار 
املتواجدي�ن يف س�احات النض�ال وذل�ك 
ع�ر كاف�ة وس�ائل اإلع�الم واالتص�ال 

الجماهريي.

انتهجها ومارسها  اليمن، سياسة  الشبابية يف  الثورة  إحدى دوافع 
النظام طوال فرتة حكمه وكأن لسان حاله يقول« من ليس معي 
أي  ومحاربة  إقصاء  عى  يعمل  النظام  بدأ  هنا  ومن  ضدي«  فهو 
جهة أو مذهب أو فكر أو عقيدة ال تتوافق مع سياساته ومصالحه 
املرتبطة به مبارشًة من منطلق الخوف عى كرسيه وعرشه وليس 
غريزة  الوطن  فحب  يدَّعي..  كما  الوطن  عى  الخوف  منطلق  من 
فطرية يتشبع بها كل يمني مسلم. والنظام الكاذب كما هي عادته 
دائًما يبدأ بالعزف عى وتر الخوف عى الوطن، ويبدأ بتوجيه االتهام 
واملسموع  منها  املرئي  أنواعه  بكافة  واإلعالمي  السيايس  بخطابه 
التي  واملذاهب  والعقائد  واآلراء  اإليديولوجيات  هذه  تجاه  واملقروء 
وتارة  للخارج،  بالعمالة  باتهامهم  يقوم  فتارًة  وتعارضه؛  تخالفه 
االتهامات  من  الكثري  وغريها  وتمزيقه...  الوطن  لتخريب  بالسعي 
الواحد، ولم  الوطن  أبناء  التفرقة بني  إشاعة  التي عملت فعاًل عى 
يف  أي حق  واآلراء  واملذاهب  األفكار  من  الطيف  هذا  يعد ألصحاب 

االنخراط يف الحياة السياسية أو املشاركة الفاعلة يف إدارة البالد.
يمارسوا  أن  األخرى  الدينية  املذاهب  ألتباع  يسمح  يعد  لم  كذلك 

يَّة! معتقداتهم وشعائرهم الدينية ِبُحرِّ
كل هذه الترصفات ولَّدت لدى الناس إحساس بالظلم واالضطهاد 
واإلقصاء، وبرتاكم هذا الشعور خالل السنوات املاضية كان البد أن 
ينفجر؛ فجاءت موجة الثورات الشعبية العربية لتأخذ يف تيارها كل 
مظلوم يف اليمن، بل كل من يريد أن يجعل اليمن دولة مدنية حديثة 

يشارك جميع أبناء هذا الوطن بال استثناء يف بنائه. 
هذا  تعي  أن  اليمن  يف  الفاعلة  األطراف  بقية  عى  يجب  هنا 
الدرس، وأن ال تكرر نفس األخطاء التي ما زال يقع فيها بعض  

ممن ذاقوا مرارتها.
وأن  ملنهجهم  التاريخي  اإلرث  هذا  يرتكوا  أن  لهم  نصيحتي 
فإن  )وذكر  يقول:  حيث  تعاىل  الله  وصدق  باآلخر.  يقبلوا 

الذكرى تنفع املؤمنني(.

إشراق الشامي

سياسة اإلقصاء

أبناء  تعرض  املاضية  السنوات  خالل 
وجائرة  منظمة  لحمالت  صعدة  محافظة 
من التشويه اإلعالمي من قبل النظام الفاسد 

بالتوازي مع الحروب العسكرية.
الزيف،  عليها  يطغى  ال  الحقيقة  أن  غري 
والشمس ال يحجبها غربال، وهذه الحمالت 
لم تنطِل عى الكثري من أبناء الشعب اليمني 
يف  النظام  وطرق  أساليب  خروا  ممن 
يزال  وال  الوطن،  هذا  يف  الرشفاء  من  النيل 
الكثريون يتذكروا حمالت التشويه ضد أبناء 
املحافظات الجنوبية إبان حرب صيف 94م، 
حيث تحركت آلة النظام اإلعالمية والدعائية 

لوصمهم بامللحدين والشيوعيني الكفرة.
ولم يتورع النظام الفاسد يف اختالق أحداث 
الرأي  لخداع  التلفاز  شاشة  عى  ووقائع 
وبسطاء  العامة  قناعات  يف  والتأثري  العام 
تشويه  أجل  من  اليوم  يعمل  كما  الناس، 
النفس  بقتل  واتهامهم  وشبابها،  الثورة 
املحرمة وقطع الطريق و االختالط وغريها...

محافظة  أبناء  ضد  جرى  السيناريو  نفس 
ُرُموا  حني  املاضية،  السنوات  خالل  صعدة 
وحمل  التمرد  أبرزها  التهم..  من  بكثري 
ذلك،  عكس  والحقيقة  الدولة،  ضد  السالح 
يف  رشعت  التي  هي  الغاشمة  فالسلطة 
قصف القرى واملدن وقتل األبرياء؛ فاضطر 
عز  حني  أنفسهم  عن  للدفاع  املواطنون 

النارص وصمت الجميع.
انطالقة  للعيان  ظاهًرا  أصبح  كما  واليوم 
أبناء صعدة يف مسرية النظال السلمي جنبًا 
إىل جنب مع إخوانهم يف مختلف املحافظات 
يف  جرى  ملا  الحقيقية  الصورة  تتضح 
محافظة السالم عى أن األهمية الكبرية التي 
السلمي  للنضال  الحوثي   جماعة  تُوليها 
وحرية الرأي والتعبري لم تكن نتيجة التأثر 
محاولة  وال  تونس  أو  مرص  يف  جرى  بما 

متأخرة للحاق بركب الجماهري.
أرىس  الذي  الفكري  املرشوع  جوهر  إن 
الحوثي  الدين  بدر  حسني  السيد  قواعده 
يف  سلمي«  »مدني  مرشوع  األساس  يف  هو 
يسلكها  التي  املراتب  وأرقى  الصور،  أنصع 
وبصرية  كامل  بوعي  والقادة  املناضلون 

عالية وقوة وثبات.
البعض  نظر  وجهة  من  تكفي  حروب  ستة 
لتقديم  أبناء صعدة كجماعة تمرد مسلحة 
غري  بالطرق  أهدافها  لتحقيق  تسعى 
املرشوعة.. شبهة يفندها املراقب املوضوعي 

من ناحيتني األوىل نظرية والثانية عملية.. 

محارضات  مجمل  النظرية  الناحية  من 
وخطبه  الحوثي  الدين  بدر  حسني  السيد 
بالحق  الصدع  أهمية  تقرير  إىل  تخلص 
»حرية التعبري« وكثريا ما أشار إىل دور كلمة 
للشعوب  والتمكني  الطغاة  زعزعة  يف  الحق 

املستضعفة. 
الدين يف  بدر  السيد حسني  يؤكد  ما  ودائما 
املسلم  امتالك  رضورة  عى  أدبياته  كافة 
بطش  من  الخوف  دوَن  األدبية،  الشجاعة 
عى  مشددا  املستكرين  فعل  وردة  الطغاة 
باملعروف  األمر  تبعات  تحمل  رضورة 
هز  يف  دور  من  لذلك  ملا  املنكر  عن  والنهي 
الوعي  وزرع  من جهة،  املستكرين  عروش 

بني أفراد يف املجتمع من جهة ثانية.
وباالنتقال إىل مستوى الفعل ال يمكن ألحد 
للمرشوع  األوىل  البدايات  حقيقة  حجب 
محارضات  صعدة...  يف  القرآني  الثقايف 
الدين،  بدر  حسني  للسيد  ثقافية  فكرية، 
تنطلق من القرآن الكريم لقراءة واقع األمة 
إليها، ومن ثم  التي وصلت  واملآالت املحزنة 
املخارج  عن  وجل  عز  الله  كتاب  يف  البحث 
من  والعودة  النهوض   ملحاولة  والحلول 
الحقيقية  املحمدية  األمة  مكانة  إىل  جديد 
امة  خري  كنتم   « عنها  تعاىل  الله  قال  التي 
وكذلك   « تعاىل  وقوله   « للناس  أخرجت 
عى  شهداء  لتكونوا  وسطا  أمة  جعلناكم 

الناس«
عى  الدولية  السيطرة  بحقائق  منه  وبوعي 
ومصادرة  ثرواتها  واستالب  األمة  مقدرات 
إرادتها وتبني ودعم الحكام املستبدين، ومن 
األهداف  لخفايا  السليم  التشخيص  واقع 
التي يبيتها االستكبار واالستبداد من خلف 
واالحرتام  والرشاكة  الصداقة  مصطلحات 
املتبادل حرص السيد حسني بدر الدين عى 
والخصومة  الصدام  احتماالت  كل  تفويت 
الواحد  الوطن  وأفرقاء  الداخلية  القوى  مع 
اختيار شعار غري  وقرر  ومعارضة   سلطة 
مذهبي أو طائفي يجمع عليه ليس اليمنيني 
فقط بل كافة املسلمني عى اختالف بلدانهم 
اكر  )الله  وأحزابهم  وطوائفهم  ومذاهبهم 
اللعنة   � إلرسائيل  املوت   � ألمريكا  املوت   �

وبواسطته  لإلسالم(..  النرص   � اليهود  عى 
التوعية  عملية  توجيه  عى  الحوثي  حرص 
عى  الضوء  مسلطا  الحقيقي  العدو  نحو 
إضعاف  يف  واالستكبار  الهيمنة  قوى  دور 
الشعوب وإفساد أخالقها ورضب اقتصادها 

وسلب ثرواتها.
كما عمل السيد  حسني الحوثي جاهدا عى 
خاصة  والخارج  الداخل  يف  الجميع  تطمني 
وال  سلطة  يريد   ال  بأنه  معه  يختلفون  من 
يبحث عن ثروة أو جاه وحرص عى أن يقول 
الحاكم يف صنعاء   اليمني  وللنظام  للشعب 
بالشعوب  يرتبص  الذي  الحقيقي  العدو  أن 
التي  وإرسائيل  أمريكا  هي  إنما  والحكام 
رشعت يف احتالل البلدان العربية واإلسالمية  
واحدا تلو اآلخر بذريعة محاربة اإلرهاب كما 
حدث يف العراق وأفغانستان، وعرض مصري 
والرؤساء  امللوك  كل  عى  إيران  يف  الشاه 
األمريكي  بالدعم  ينخدعون  ممن  العرب 

مؤكدا أن الشعوب هي الباقية.
وبالتوازي مع تعرض أنصار الحوثي للكثري 
رضب  من  والتعسفات  االستفزازات  من 
الوظائف  من  وفصل  وتعذيب  واعتقال 
عى  إرصارهم  بسبب  الحقوق  من  وحرمان 
الرأي  عن  السلمي  التعبري  بحق  التمسك 
ظل  بالشعار  الشفهي  الهتاف  يف  ممثال 
التمسك بذلك الحق هو السالح الذي يشهره 
واملناسبات  املواقف  مختلف  يف  الحوثيون 
السيد  كشف  وقد  السلطة  تعسفات  بوجه 
حسني الحوثي أثناء الحرب األوىل يف اتصال 
هدده  الرئيس  أن  اإلعالم  وسائل  بعض  مع 
ترديد  عن  يتوقفوا  لم  إن  باإلبادة  وتالميذه 
السلطة عن  انحراف  إىل  إشارة  الشعار ويف 
للحريات  ومصادرتها  الديمقراطية  مبادئ 
من  السيد  طالب  تكفلها  أنها  تدعي  التي 
ترديد  إيقاف  أراد  اذا  الحاكم  النظام 
الشعار إصدار قانون يمنع ذلك.. وهو يعلم 
ذلك  تستطيع  ال  أنها  أيضا  تعلم  والسلطة 
ألنها هي من تنتهك حرية املواطنني وتصادر 
الرأي وصوال  السلمي عن  التعبري  حقهم يف 

إىل قتلهم وهدم بيوتهم عى رؤوسهم.  
السجون  وامتالء  القمع  حمالت  اشتداد 
بدر  حسني  السيد  أتباع  يثن  لم  بالشباب 
كثري  وكشف  مشوارهم  مواصلة  عن  الدين 
يف  يساوموا عى يشء  لم  أنهم  املعتقلني  من 
الشعار  رفع  بعدم  التعهد  سوى  السجون 
واقع  ومن  لكنهم  عنهم،  لإلفراج  كرشط 
التعبري  حرية  يف  املقدس  بحقهم  التمسك 
السماوية  الرشائع  تقرها  التي  الرأي  عن 
يف  الدستور  عليها  ونص  القانون  ويكفلها 
رفضوا  يقال  كما  تعددي  ديمقراطي  بلد 
عديدة  سنني  وقضوا  هذا  املساومة  منطق 
تحت وطأة التعذيب الوحيش وتويف بعضهم 

تحت سياط الجالدين.
من  والثبات  الصمود  من  املراحل  هذه  بعد 
يخلعون  كانوا  الذين  الشباب   هؤالء  قبل 
»الجنابي« قبل ذهابهم لرتديد الشعار حتى 
قبل  االعتداءات من  ال يضطروا تحت وطأة 

الطغيان  فقد  إليها  اللجوء  إىل  األمن  رجال 
لريف  الخاص  الوضع  واستغل  صوابه 
صعدة وابتعادها عن مركز القرار  ووسائل 
تجريد  وتم  األحمق  قراره  اتخاذ  يف  اإلعالم 
بالدبابات  املدججة  العسكرية  الحمالت 
التي  املنطقة  لدك  والصواريخ  والطائرات 
واندلعت  الثقافية  الحركة  منها  انطلقت 

الحرب األوىل يف 2004/6/18م 
والدعم  والتواطؤ  الداخيل  الصمت  وأمام 
واالستئصال  الحرب  ملنطق  اإلقليمي  الدويل 
أبناء  عى  الشامل  العسكري  والعدوان 
الوحشية  الجرائم  وبإزاء  صعدة،  محافظة 
بحق  صالح  عيل  جنراالت  ارتكبها  التي 
املدنيني العزل من النساء واألطفال لم يكن 
غري حمل  خيار  من  املناطق  تلك  أبناء  أمام 
متكافئة  غري  معركة  يف  الشخيص  السالح 
الكرامة   عن  والذود  النفس  عن  للدفاع 
وأسفر خيار الحرب والعنف الذي هرب إليه 
يف  املعنوية  هزائمه  من  للتعويض  النظام  

مواجهة أبناء محافظة صعدة.
ال نأتي بجديد عندما نقول أن السيد حسني 
الذين  العلماء  قائمة  يتصدر  الدين  بدر 
إزاء  مسئولياتهم  تحمل  يف  مبكرا  انطلقوا 
الشعوب،  بحق  الظاملة  والسياسات  الفساد 
ويف الوقت الذي لم تتبلور أي من الحركات 
وقت  ويف  العربي،  العالم  يف  االحتجاجية 
كان النظام يف صنعاء يعيش أقوى مراحله 
وأكثرها سيطرة وتمكينا اتخذ السيد قراره 
يشق  الله  يف  عالية  وثقة  عزيمة  يف  ومىض 
التحري  خالل  من  والتثقيف  التغيري  درب 
الكريم  القرآن  من  منطلقا  للحق  الصادق 
ملحاكمة تاريخ األمة نجاحاتها وإخفاقاتها، 
املجتمع  وتوعية  الهمم  بعث  من  وتمكن 
العزة  نحو  التحرك  يف   الحيوي  بدوره 

والكرامة والخالص.
ليس  صعدة  حروب  يف  انترص  الذي  إن 
إن  الطاغية،  دبابة  مقابل  السيد  بندقية 
ينترص  أن  الطبيعي  من  وكان  انترص  الذي 
هو الهدف النبيل، والقضية العادلة عى قوة 
شهادات  وليست  الظالم،  النظام  وجروت 
الذين وقعوا  الحوثيني والعسكريني  خصوم 
سلوكهم  حقيقة  حول  لديهم  األرس  يف 
قبل  خصومهم  مع  وتعاملهم  وأخالقهم 
أصدقائهم سوى جزء من صورة لم تكتمل 

مالمحها بعد.
يف  أّكد  عندما  الحوثي  امللك  عبد  السيد  إن 
عى  الرشيف  النبوي  املولد  بمناسبة  كلمته 
الجدي  السلمي  الشعبي  الخروج  أهمية 
االيجابي  التغيري  عملية  إلحداث  والشامل 
ما  عى  التأكيد  يعيد  ولكنه  بجديد  يأت  لم 
باملمارسة  الله  أنصار  مسرية  من  معلوم  هو 
بالتضحيات عى مدى سبع سنوات  املمهورة 
املساجد  يف  املئات  يعتقل  ألم  املواجهة،  من 
بجريرة الهتاف السلمي ب� »الشعار« ألم يتم 
الظلم  غياهب  يف  اليمنيني  من  بالكثري  الزج 
والسجون بشبهة اقتناء أو حيازة »محارضة« 

للسيد حسني بدر الدين الحوثي.

الرملاني،  النظام  مصطلح  السياسية  املناقشات  من  يطرح  ما  كثريًا 
من  الكثري  ولعل  الثورة،  بعد  النظام  لشكل  أفضل  كخيار  ويعرض 
الشباب يعرفون عن النظام الرملاني أشياء وتغيب عنهم أشياء؛ ومن 
أجل تسليط الضوء عى النوع من األنظمة نقول: إن النظام الرملاني 
الرملان  أعضاء  يشكلها  التي  النيابية  الحكومات  أنواع  من  نوع 
املنتخبون بشكل مبارش من قبل الشعب وفقا ألحجام القوى السياسية 
املتنافسة أو بالتحالف بينها، أو عدد منها يف حال عدم توفر األغلبية 
البد  الوزارة  فتشكيل  السياسية  العملية  اطراف  من  لطرف  املطلوبة 
أن يحظى بأغلبية من الرملان وكذلك سن القوانني واعتماد امليزانية. 

رشيكا  االقرتاع  وعمليات  التصويت  يف  بمشاركته  املواطن  ويصبح   
باإلرشاف عى  يقوم  الذي  الرملان،  تحديد شكل وخارطة  حقيقيا يف 
أو  عى  واملصادقة  الوزراء  رئيس  ترشيح  ويتوىل  التنفيذية،  السلطة 

رفض التشكيلة الوزراية املقدمة من رئيس الحكومة.
املوازنة  مرشوع  واعتماد  مناقشة  أهمها  أخرى  سلطات  وللرملان 
ومراقبة  القوانني،  وترشيع  وسن  الوزارة  تقدمه  الذي  للدولة  العامة 
الثقة بالوزارة  الوزارة، ومساءلة أعضائها، وللرملان حق طرح  عمل 
)مسئولية  فقط  واحد  عى  وزير  عن  أو  جماعية(  )مسئولية  كاملة 

فردية(،وإذا تم سحب الثقة فعى الوزير أو الوزارة االستقالة فوراً..
تكمن أهمية النظام الرملاني بالنسبة للشعوب املقهورة والباحثة عن 
العدالة والحرية يف أنه يقف عى النقيض تماما من نظام الفرد الواحد  
برملانيًّا  أو  رئاسيًّا  كان  سواء  واالستبداد،  الفساد  عليه  يطغى  الذي 
شكليًّا تتحكم فيه أغلبية حاكمة تعيد إنتاج نفسها من خالل انتخابات 
للحصول عى  الدولة  وإمكانات  والسلطة،  الثروة  باستغالل  صورية 

الرشعية الزائفة.
ويف هذا النظام تبدو آلية حكم الشعب لنفسه واضحة وجلية تنطلق 
وشفافة  نزيهة  انتخابية  عملية  عر  للمواطنني،  الحرة  اإلرادة  من 
تختزل إرادة الشعب يف برملان يجسد تطلعاته ويعر عن آماله وآالمه.

املدنية  واملنظمات  الشعب  لرقابة  يخضعون  بدورهم  والنواب 
التي  االنتخابات  وتضمن  املستقلة،  والفعاليات  العمالية  والنقابات 
تجري دوريا من 4� 6 سنوات عدم احتكار تيار أو لون سيايس واحد 
للسلطة التنفيذية لفرتة طويلة، كما تتيح االنتخابات لجماهري الشعب 
فرصة تقييم واكتشاف أداء األحزاب والتيارات السياسية يف الحكومة 
أوالرملان بعيدا عن الشعارات والرامج السياسية التي غالبا ما تكون 

فضفاضة ومثالية.
التكتالت  الشعب  يكتشف  عديدة  انتخابية  ودورات  بفرتات  ومرورا 
التجربة  تراكم  من  وباالستفادة  املخادعة،  أو  الصادقة  السياسية 
يراه  ملا  والتصويت  األفضل  عن  البحث  عملية  تستمر  الديمقراطية 
يف  حصل  كما  لهمومهم،  وحامال  إرادتهم  عن  معرا  الناخبون 
األحزاب  استطاعت  األخرية حيث  السنوات  الرتكية خالل  الجمهورية 
مع  الثقة  نحو  طريقها  شق  املعتدل  اإلسالمي  التيار  عى  املحسوبة 
غالبية الشعب الرتكي وباءت بالفشل محاوالت جنراالت الجيش التآمر 
هذا  التحام  السلطة بسبب  وإقصائه عن  والتنمية  العدالة  عى حزب 
الحزب وكوادره ومسؤليه بالشعب، واالنطالق الجاد يف حمالت منظمة 
ملعالجة قضايا املواطنني والتأثري اإليجابي عى حياتهم ال سيما الجانب 

االقتصادي والثقايف. 
حقيقية،  بسلطات  يتمتع  وال  منتخٌب  الرملاني  النظام  يف  والرئيس 
الوزارة؛ فهو يعد صاحب منصب  ولكنه يمارس سلطاته من خالل 
رشيف إلكمال هيكلية الدولة. ويتم اختياره إما باالنتخاب الرملاني أو 

االنتخاب العام من قبل الشعب. 
ضمانًا  الحكم  أشكال  أكثر  من  يعد  الرملاني  النظام  أن  إىل  نخلص 

لحقوق الشعب ومشاركته يف صناعة القرار..

النضال السلمي يف فكر
 السيد حسني بدر الدين الحوثي



3العدد )8(  الجمعة 9 جمادى الثانية 1432 هـ  الموافق 13 / 5 /2011م  

نرسمه  الذي  والهدف  ثورة،  أي  تبغيها  التي  النتيجة 
الشهادة،  وإما  النرص  إما  أمرين:  أحد  يف  يتمثل  لها 
املختار،  قال عمر  كما  ننترص(  أو  نموت  )نحن شعب 
ولن يصيبنا إال ما كتب لنا﴿ُقْل َلْن يُِصيبَنَا إاِلَّ َما َكتََب 
إما  اْلُمْؤِمنُوَن﴾  َفْليَتََوكَِّل  اللَِّه  َوَعَى  َمْوالَنَا  ُهَو  َلنَا  اللَُّه 
النرص وإما الشهادة ﴿ُقْل َهْل ترََتبَُّصوَن ِبنَا إاِلَّ إِْحَدى 
من  ينالنا  ما  أقىص  وهذا  نبغيه  ما  هذا   ،﴾ اْلُحْسنَينَْيِ
ِبَعذَاٍب  اللَُّه  يُِصيبَُكُم  أَْن  ِبُكْم  نرََتَبَُّص  ﴿َونَْحُن  عدونا 
ُمرَتَبُِّصوَن﴾،  َمَعُكْم  َّا  إِن َفرَتَبَُّصوا  ِبأَيِْدينَا  أَْو  ِعنِْدِه  ِمْن 
وإذا ما عدنا إىل قصة موىس وفرعون نجد أن الخطاب 
املستضعفني،  مصري  يقرر  بل  باملصري  التفاؤل  يضع 
ونتيجة ثورتهم وكذا مصري الظلمة، ويف سورة األعراف 
والصلب  بالقتل  موىس  أصحاب  فرعون  توعد  عندما 
لقومه  موىس  ﴿قال  بقوله:  لقومه  موىس  وصية  تأتي 
بالله  االستعانة  سالحكم  واصروا﴾  بالله  استعينوا 
يورثها  لله  األرض  ﴿إن  النتيجة:  هي  ما  ثم  والصر، 
للمتقني﴾ فريد قومه ﴿ من يشاء من عباده والعاقبة 

َقالُوا أُوِذينَا ِمْن َقبِْل أَْن تَأِْتيَنَا َوِمْن بَْعِد َما ِجئْتَنَا﴾ فريد 
املتفائل بنرصه: ﴿قال عىس  بالله  الواثق  عليهم  بلغة 
فينظر  األرض  يف  ويستحلفكم  عدوكم  يهلك  أن  ربكم 
الذي وصل  باملصري  إخبارنا  يأتي  ثم  تعملون﴾  كيف 
﴿فانتقمنا  سبحانه:  الله  فيقول  وقومه  فرعون  إليه 
وكانوا  بآياتنا  كذبوا  بأنهم  اليم  يف  فأغرقناهم  منهم 
عنها غافلني﴾ أما موىس وأصحابه فيقول الله عنهم  ﴿

َوأَْوَرثْنَا اْلَقْوَم الَِّذيَن َكانُوا يُْستَْضَعُفوَن َمَشاِرَق األَْرِض 
اْلُحْسنَى  َربَِّك  َكِلَمُة  ْت  َوتَمَّ ِفيَها  بَاَرْكنَا  الَِّتي  َوَمَغاِربََها 
فرعون  إىل  يعود  ثم  َصَرُوا﴾  ِبَما  اِئيَل  إرِْسَ بَِني  َعَى 
َوَما  َوَقْوُمُه  ِفْرَعْوُن  يَْصنَُع  َكاَن  َما  ْرنَا  ﴿َوَدمَّ فيقول: 

َكانُوا يَْعِرُشوَن﴾.
كل  مصري  هو  هذا  و  وقومه،  فرعون  مصري  هو  هذا 
مهما  والزوال  الهالك،  نهايته  متفرعن،  وكل  فرعون 
ومكرنا  مكراً  ﴿ومكروا  استبد:  أو  تجر  أو  تغطرس 
مكراً وهم ال يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم 
خاوية  بيوتهم  فتلك  أجمعني  وقومهم  دمرناهم  أنا 
لقوم  آلية  ذلك  يف  ﴿إن  ظلمهم  بسبب  ظلموا﴾،  بما 

يعلمون﴾.
فال ضري إن َقتَل الظالُم أو َسَفك الدَم الحراَم أو َصَلب 
د؛ ألن ذلك منتهى ما يقدر عليه، وتلك هي صفاته  أو رشَّ
أبناءهم ونستحي نساءهم وإنا  وممارساته: ﴿سنقتل 
من  وأرجلكم  أيديكم  ﴿ألقطعن  قاهرون﴾،  فوقهم 
نهايته  مؤرش  وذلك  أجمعني﴾  ألصلبنكم  ثم  خالف 
منها  الظاملني،  رقاب  تقطع  سيوًفا  لله  »فإن  وزواله 
السباعي،  مصطفى  قال  كما  وحماقاتهم«.  أخطاؤهم 
»فال  األشرت:  ملالك  وصيته  يف  يقول  )ع(  عيل  واإلمام 
تقويّن سلطانك بسفك دم حرام؛ فإن ذلك مما يضعفه 

ويوهنه بل يزيله وينقله«.
ويقول أيًضا يف نفس الوصية: »إياك والدماء وسفكها 
بغري حقها فإنه ليس يشء أدعى لنقمة وال أعظم لتبعة 
الدماء  بزوال نعمة وانقطاع مدة من سفك  أحرى  وال 
ظالم  لكل  حتمي  ومصري  جرت  سنة  حقها«  بغري 
مهما حشد حوله الناس: ﴿وابعث يف املدائن حارشين 
يأتوك بكل سحار عليم﴾ ومهما اغرت بسلطانه أو عدل 
الدستور لبقائه فال مصري له وال مهرب من غضب الله 
وانتقامه: ﴿فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب 
كل يشء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا 
هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله 

رب العاملني﴾.
الحكيم  الخالق  كالم  يعقل  ملن  ومهني  مخٍز  مصري 
ِكتَاباً  إَِليُْكْم  أَنَزْلنَا  ﴿َلَقْد  بنرصه:  ويؤمن  بوعده  ويثق 
َكانَْت  َقْريٍَة  ِمْن  َقَصْمنَا  َوَكْم  تَْعِقلُوَن  أََفال  ِذْكُرُكْم  ِفيِه 
وا بَأَْسنَا  ا أََحسُّ َظاِلَمًة َوأَنَشأْنَا بَْعَدَها َقْوماً آَخِريَن * َفَلمَّ
َما  إىَِل  َواْرِجُعوا  تَْرُكُضوا  ال   * يَْرُكُضوَن  ِمنَْها  ُهْم  إِذَا 
أُتِْرْفتُْم ِفيِه َوَمَساِكِنُكْم َلَعلَُّكْم تُْسأَلُوَن * َقالُوا يَا َويَْلنَا 
َّا ُكنَّا َظاِلِمنَي * َفَما َزاَلْت ِتْلَك َدْعَواُهْم َحتَّى َجَعْلنَاُهْم  إِن
﴿ ينكث:  ال  وعهد  يخلف  ال  وعد  َخاِمِديَن﴾  َحِصيداً 

ذو  الله عزيز  إن  الله مخلف وعده رسله  فال تحسبن 
انتقام﴾.

»فإياك واالستئثار بما الناس فيه أسوة، والتغابي عما 
تعني به مما قد وضح للعيون، فإنه مأخوذ منك لغريك، 
وعما قليل تنكشف عنك أغطية األمور، وينتصف منك 

املظلوم«. 
»إن الحقيقة محسومة فقد يستاء منها الرعب، ويسخر 
موجودة«،  تبقى  لكنها  الحقد  ويحرفها  الجهل،  منها 
الثبات  من  بد  فال  ترششل«،  و»نستون  يقول  هكذا 
نفوس  عى  يمر  الوقت  كان  وإن  النور،  إىل  والتطلع 
طموحهم،  لرؤية  التطلع  عند  سيما  ال  ثقيالً،  األحرار 
واسترشاف بوادر نجاحهم، »فالدقيقة األشد ظلمة هي 

التي تسبق الفجر بلحظة«
قريباً قريباً سيأتي الوطن  * ويبزُغ فجٌر بهٌي جديْد
غيوُم الظالِم بكم تنجيل * ليرشَق فينا الزماُن السعيْد

من سنن اهلل..
 الثورة ومصري الظلمة

محمد الشمريي
أال وإن الدعي بن الدعي قد ركز بني اثنتني 

بني السلة والذلة، فهيهات منا الذلة
,,

يف  الثوار  موقف  أشبه  وما  بالبارحة  اليوم  أشبه  ما 
السالم  عليه  الحسني  اإلمام  بموقف  العربية   املنطقة 
وصحبه يف كربالء، يوم كان يواجه طاغية عرصه يزيد، 
االستبدادية  األنظمة  تنهال عروض  املوقف  ذات  اليوم 
إثنائهم عن  تحاول  األخر،  تلو  واحدا  األمة  ثائري  عى 
رد  ذاته  هو  ردهم  فيكون  ألجله،  خرجوا  الذي  الحق 
ثوار كربالء قبل ألف عام، قائلني: »هيهات منا الذلة » 

و«الشعب يريد إسقاط النظام«.
إنه التاريخ وإن أعاد نفسه فهو من حمل معه تجربة 
فريدة لألمة املسلمة خصوصا؛ بل ولكل العالم قدمها 
ذلك اإلمام الشهيد يف كربالء، وهو يجتاز تلك اللحظات 
العصيبة، ويرى ضعف موقفه العسكري أمام حشود 
تقدم  أن  إال  الكريمة  الحرة  نفسه  فأبت  تتكالب، 
يف  درسا  الحرية،  يف  درسا  الصمود،  يف  درسا  للعالم 
يف  ثائر  كل  منه  يستفيد  الحق،  عى  واإلرصار  الثبات 
التي  اليوم،  العربية  الثورات  وتستلهمه  العالم،  هذا 
تواجه سلميا نارا حامية، تصبها األنظمة الطاغية التي 
الذل  بالحرية والكرامة. وتنبذ  املنادية  تواجه شعوبها 
لفجر  تواقة  فثارت، عليه  الذي تجرعته سنني طويلة، 
حر،  صباح  نسيم  القادمة  األجيال  فيه  تتنسم  جديد، 
تواجه بصدور عارية نريانا حاقدة، تنطلق من فوهات 
بحقه  ليطالب  غفوته،  من  اليوم  صحا  ممن  غاضبة، 

إيل  الواقفني  كثرة  عزيمتها  يف  التفت  ثورات  املسلوب، 
النفوس  به  الذي يشرتي  ماله  كثرة  وال  الظالم،  جوار 
تلك  يجتاز  وهو  الحسني!  درس  هو  ذلكم  والوالءات، 
العسكري  موقفه  ضعف  ويرى  العصيبة،  اللحظات 
معه،  من  قتل  و  لقتله  وتتعطش  تتكالب  حشود  أمام 
املاء  كرشبة  الحياة،  مستلزمات  أبسط  عنهم  ومانعة 
عليه  تنهال  زياد  وابن  يزيد  وعروض  رضيع،  لطفل 
»هيهات  الخالد  بشعاره  فيصعقهم  الحياة،  له  تزين 
منا الذلة«. ولتعلم األجيال أن للموت فضال عى حياة، 

يتجرع فيها الكريم مرارة الذل والهوان.
لقد قدم اإلمام الحسني - عليه السالم- يف موقعة كربالء 
تألفها  لم  جديدة  ثقافة  قدم  للبرشية،  درس  أعظم 
السيف،  عى  الدم  انتصار  ثقافة  قبل،  من  اإلنسانية 

وحقيقة إن بإمكان القلة غلبة الكثرة املتسلطة بجروت 
القلوب  وتتوحد  العزيمة  تصدق  حني  واملال،  السلطة 
ألجل اسرتجاع حق مسلوب، ثقافة جاهد بنو إرسائيل 

إلنكارها فقالوا )ال طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده(.
 ثقافة »انتصار الدم عى السيف«، تستلهمها الثورات 
العربية اليوم بعد ميض أكثر من ألف عام عى كربالء، 
وتجسد كل منها يف بلدها ملحمة كربالئية فريدة، يواجه 
وتواجه  املتأهبة،  البندقية  فوهة  العاري  الصدر  فيها 

فيها القلة املستضعفة جحافل القوة والغطرسة.
بصرية  لكن   ، كذلك!  أليس  متكافئة  املعادلة  تبدوا  ال 
الحسني النافذة هي األصدق حتى اليوم، فموقف اإلمام 
وصحبه يف كربالء يومها نبه األمة املغلوبة عى أمرها إيل 
حقها املسلوب يف العدالة والحرية، ورضورة خروجها 

لرفع الظلم وتقديم التضحيات، وهو أي اإلمام يف كل 
عى  يسري  ملن  بالنرص  وعدا  كانت  آنذاك،  قالها  كلمة 
خطاه، وقد كان ما وعد فأسقط حكم الطغاة ولو بعد 

حني.
العربية  الثورات  تستلهمها  الظلم،  الخروج عى  ثقافة 
مسرية  وكل  تقيمه  سلمي  اعتصام  كل  يف  أيضا 
الطغاة،  عرش  تزلزل  ما  بقدر  فهي  تنظمها  سلمية 
الحرية  يف  إيل حقها  أمرها  عى  املغلوبة  الشعوب  تنبه 
الظلم  واسرتجاع ما  والكرامة ورضورة خروجها عى 

سلب منها.
راقية  إنسانية  نفسا  للعالم  الحسني  قدم  كربالئه  يف 
البرشية  النفس  نوازع  عن  فرتفع  نظريه  عز  وموقفا 
القاه  الذي  الخذالن  موقف  يف  ستكون  التي  األليمه 
االنتقام  يف  راغبة  األنصار  من  السالم  عليه  الحسني 
وخذل  غاب  ملن  الدروس  تقدم  ان  يمكن  مما  أكثر 
فريدة  شخصية  عن  نتكلم  هنا  .لكننا  األمة  من 
علية   الله  صى  األكرم  الرسول  رباها  عظيمة  ونفس 
وأنامل بضعته  واله وسلم وشذبها وصيه وابن عمه 

الزهراء عليهم أجمعني السالم.
الذلة« يف حنجرة كل صارخ بمظلوميته،  »هيهات منا 
وكل مناد بأن »الشعب يريد اسقاط النظام«. فأي كنز 

أهديته للعالم، لكل مظلوم، لنا يا حسني.

إن الحقوق التي يحرم منها أبناء شعبنا ليست 
بالقليلة، ولوال جهل الناس بها لخرجوا منذ أمد 
الدكتاتوري  النظام  بمطالبة  ليجأروا  طويل 
حقوق  يجهل  النظام  فهذا  بحريتهم،  الجاهل 
كما  به،  عليه  يمتن  شيئا  منحه  ولو  شعبه، 
مدرسة  أو  هنا  طريق  بإنشاء  امتنانه  أسمعنا 
هنا  ننرش  الصدد  هذا  ويف  خجل.  بال  هناك 
اإلعالن  يف  البسطاء  الناس  لحقوق  توضيحات 
العاملي لحقوق اإلنسان، الذي يعد حجة قانونية 
السلطة  نظام  وليس  العالم،  يف  نظام  كل  عى 

الحاكمة يف اليمن فحسب.
االنسان  بشخصية  املتعلقة  والحريات  الحقوق 

وهي املتعلقة بكيان االنسان وحياته. 
- حق الحياة وحرمة أي اعتداء عى هذا الحق: 
لحقوق  العاملي  اإلعالن  من  الثالثة  املادة  نصت 
الحياة  يف  الحق  فرد  »لكل  أن   عى  اإلنسان 

والحرية و يف األمان عى شخصه«.
أمان  يف  الحياة  يف  فرد  حق  يعد  األمن:  حق   -
واطمئنان دون رهبة أو خوف، ويف هذه الصدد 
العاملي  الخامسة من اإلعالن  املادة  جاء نص يف 
أحد  إخضاع  يجوز  »ال  يقول:  اإلنسان  لحقوق 
للتعذيب وال للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الال 

إنسانية أو املحطة بالكرامة.
الذهاب  يف  الحق  بها  يقصد  االنتقال:  حرية   -
داخل  مكان  أي  إىل  السفر  حرية  أي  واإلياب، 
إىل  العودة  وحرية  خارجها،  أو  الدولة  حدود 
بعض  ضمن  إال  موانع،  أو  قيود  دون  الوطن 
من   13 املادة  نصت  املجال  هذا  يف  و  القيود، 

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عى أنه »لكل فرد 
حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل الدولة«

حرمة املسكن: تعد من حق االنسان يف أن يحيا 
مضايقة  دون  مسكنه  داخل  الشخصية  حياته 
يقتحم  أن  يجوز  ال  ولهذا  أحد  من  إزعاج  أو 
بتفتيشه  يقوم  أو  األفراد  من  فرد  مسكن  أحد 
أو انتهاك حرمته إال يف حاالت يحددها القانون،

اإلعالن  من   12 املادة  يف  السياق  هذا  قي  وجاء 
»ال  أنه  فيه  جاء  االنسان، حيث  لحقوق  العاملي 
حياته  يف  تعسفي  لتدخل  أحد  تعريض  يجوز 
أو  مسكنه  أو  أرسته  شؤون  يف  أو  الخاصة 
وسمعته،  رشفه  تمس  لحمالت  وال  مراسالته، 
من  القانون  يحميه  أن  يف  الحق  شخص  ولكل 

مثل ذلك التدخل«.
-رسية املراسالت: وتقيض عدم جواز انتهاك أو 
إفشاء رسية املراسالت املتبادلة بني األشخاص 
أو  طرودا  أو  هاتفية  اتصاالت  كانت  سواء 

رسائل.
الحقوق والحريات الخاصة بفكر اإلنسان: 

عليها  يغلب  التي  هي  تلك  هي  الحقوق  وهذه 
الطابع الفكري و العقيل لإلنسان، ومنها:

- حرية العقيدة: حق الفرد يف اعتناق دين معني 

العاملي  اإلعالن  كرسه  وقد  محددة،  عقيدة  أو 
للحقوق اإلنسان يف املادة 18، حيث ورد فيه أنه 
الوجدان  و  الفكر  الحق يف حرية  »لكل شخص 
والدين، ويشمل هذا الحق حريته يف التغيري دينه 
أو معتقده  أو معتقده، وحريته يف إظهار دينه 

بتعبد و إقامة شعائر«
عن  التعبري  يف  الشخص  حق  الرأي:  حرية   -
هذه  ونرش  الخاصة،  نظره  ووجهات  أفكاره 

اآلراء بوسائل النرش املختلفة
بوسائل  التعبري  حرية  هي  و  اإلعالم:  حرية   -
واملؤلفات،  الصحافة  يف  كالنرش  مختلفة، 

واإلذاعات املسموعة واملرئية.
- حرية التعليم: حق يف تعلم العلوم املختلفة وما 

يتفرع عن ذلك من نرش العلم.
تمتع  الحرية  هذه  تعني  االجتماع:  حرية   -
الفرد بحق يف االجتماع مع من يريد من األفراد 
مناسبا  يراه  وقت  ويف  معني  مكان  يف  اآلخرين 
بالخطب  نظره  ووجهات  آراء  عن  للتعيري 

وندوات املحارضات.
- حرية تكوين الجمعيات واألحزاب السياسية، 
تكوين  يف  الحق  فرد  لكل  إليها:  واالنضمام 
وذلك  السياسية،  واألحزاب  الجمعيات  وإنشاء 
لالجتماع مع األعضاء اآلخرين للبحث يف املسائل 
يف  الحرية  كامل  شخص  ولكل  تهمهم،  التي 
االنضمام يف الجمعيات القائمة، وقد عرت عنه 
اإلنسان،  لحقوق  العاملي  اإلعالن  من   20 املادة 
قائلة إنه »لكل شخص الحق يف حرية االشرتاك 

يف االجتماعات والجمعيات السلمية«.

إعالمه  وسائل  يف  ا  جدًّ كثريا  عنه  سمعنا  طاملا 
إنسانية،  الال  واملرئية  واملقروءة  املسموعة 
الال إنسان، فكل  والتي تحاكي وتخاطب يومنا 
كما  له  يطبل  الساعة  مدار  عنها عى  ما يصدر 
منها  يستفيد  حتى  املروضة؛  للحيوانات  يَُطبَُّل 
عواطف  دغدغة  حساب  عى  الخواص  بعض 
الحيوان  لهذا  يصفقون  الذين  البسطاء  العوام 
العربية،  والسياسية  الرسك  عاملي  يف  املروض 
عليهم،  يدركون خداعه ومكره وخطره  ال  وهم 
فيسعى  جهلنا؛  يتحمل  أن  املفرتض  من  كان 
أن  املعقول  من  وكان  إلصالحه،  وجاهدا  ا  جادًّ
بعدسة  شعبه  وتقييم  تقويم  يف  وسعه  يبذل 
العني البارصة، لكنه تنكر وتمرد وانفصل عنا، 
ونظر إلينا بنظارته السوداء؛ ببصريته السوداء، 
يف  وضيعا  جعلته  التي  النفسية  نقصه  وعقدة 

نظر اليمنيني دهرا طويال.
ظلمه  وتجرعنا  وجهالته،  وجله  رشه  تحملنا 
الذي  طعامنا  يف  وإفساده  فساده  وذقنا  وغيه، 
الذي  وماءنا  نستنشقه،  الذي  وهواءنا  نأكله، 

به  ونفاخر  به  نترشف  الذي  ووطننا  نرشبه، 
وطويته  التمرد،  طبعه  اللئم  لكن  األرض،  أمم 
النكران لكل رشيف، واملحاربة لكل رفيع يسعى 
التبعية  من  اولتحرر  والكرامة،  والعلياء  للمجد 

عى حساب حضارته وقيمه وموروثه األصيل.
الصمود  وشباب  الثائر  اليمني  الشعب  توقع 
يرحل  ال  األيام حتى  أوائل  يف  يرحل  أن  املرابط 
توبته  ويعلن  ويعزر  يعزل  أن  قبل  وينعزل 
ويهان،  يعتقل  أن  قبل  واعتذاره  واستغفاره 
لكن  قليال،  يخجل  أن  الحكماء  اليمنيون  توقع 
الخجل نزع منه منذ زمن حني تعظم عى الله، 
للدماء  بسفكه  بنيانه  أقدس  هدم  عى  وتجرأ 
الطاهرة  والبيوت  للمحارم  وانتهاكه  الريئة، 
املصونة، والتي نقم منها؛ ألنها ال تؤمن إال بالله 

العزيز الحميد وقرآنه املجيد.
ما،  يوما  ذاته  مع  يصدق  أن  اليمنيون  أمل 
ويصحوا ضمريه لحظة ما؛ لريى الشعب والواقع 
الطغاة  الطبيعية، لكن لسان حال  عى حقيقته 
واملتعجرفني، وواقع مآلهم كما أخر الله : )كال 

فكر  إنه  عنيدا سأرهقه صعودا  آلياتنا  كان  إنه 
وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر 
ثم عبس وبرس ثم أدبر واستكر  فقال إن هذا إال 
سحر يؤثر إن هذا إال قول البرش سأصليه سقر(

إن اليمنيني أملوا أن يقابل هذا الجاني واملتفرعن 
املتناهي مطالبهم السلمية ورؤيتهم الحضارية 
بالرحيل الفوري العاجل، لكنه ماطل، وأراده أن 
يكون آجال مخزيا، لكن بعد طيلة ثالثة وثالثني 
وإفكا،  زوًرا  فيه  من  خرجت  كلمة  كرت  سنة 
الشعب  وأخالق  نبل  بنكران  بواحا  كفرا  نطق 
اليمني العظيم. تنكر لجميل هذا الشعب الجميل 
الجاحد  الزعيم  فنطق  دهرا،  عليه  أرّص  أن  بعد 
كفرا؛ قال بال حياء يردعه: إنه سئم منا، وملَّنا، 
يغنم  علينا وال  يغرم  املدة  كان طيلة هذه  وإنه 
منا شيئا، وال قرصا وال فلال وال أرصدة وال هدايا، 

وال عسال، وال عمالة، وال مزارع، وال أرايض. 
عى  ختم  متكلم  من  وقبح  كلمات،  من  قبحت 
العمالة  غشاوة  برصه  عى  وجعل  وقبله  سمعه 
فمن  والطريد،  للغرب،  والتبعية  ألمريكا، 
أيها  تخيلوا  السفاح؟!  أيها  من شعبك  يخلصك 
إنه  يقول:  ببذاتها حني  الوقاحة  إنها  اليمنيون، 
هو الذي سئم منا، ولم يغنم من وطننا الحبيب 

املعطاء شيئا، بل غرم من أجله.

مبادرته؛  يرفض  ثم  يبادر  الرئيس   *
فكيف بمبادرة اآلخرين!

* الرئيس يتهم ويتطاول ويسب ويعتدي 
عى شباب الثورة ويدعوهم إىل الحوار!!

ويقول  دماء،  إراقة  يريد  ال  الرئيس   *
لطلبة كلية الرشطة: »سندافع عن الوطن 
)الشعب وشباب الثورة( حتى لو أريقت 

الدماء فداًء للوطن«
أبو  يف  للخليج  وفًدا  يُرسل  الرئيس   *
الحوار  نتائج  إعالن  وقبل  للحوار،  ظبي 
يُقرر«لن أتنحى إال عن طريق الصندوق«

ويف  وإرسائيل،  ألمريكا  يعتذر  *الرئيس 
سفكا  الشعب،  يستقوي  الصعيد   نفس 

لدمائه، وهتكا ألعراضه، وال يعتذر.
قرية  كل  من  مؤيديه  يجمع  *الرئيس 
فقط،  السبعني  يملؤا  حتى  اليمن  يف 
التغيري والحرية ملؤا  ومنارصي ساحات 
كل ساحات اليمن وعاد ليقول« قلة قليلة«

ومحبيه،  منارصيه  عى  كذب  *الرئيس 
وكذب عى خصومه، وكذب عى جريانه، 
عى  يكذب  أن  إىل  الحال  به  وصل  وقد 

نفسه لتناقض كالمه من وقت آلخر!!
   من بقي يا رئيس ستكذب عليه؟!!!

إكذب

دهًرا طوياًل تحت  العربية  الشعوب  لقد عاشت 
إنه  والفساد..  والقمع  واالستبداد  الظلم  وطأة 
ظلم أخذ رشعيته من ثقافة« أطع األمري ولو جلد 
ظهرك وأخذ مالك« التي كانت من أهم األسباب 
طوال  واستمراره  املستبد  الظالم  حكم  دوام  يف 

هذا الزمن.
وهذه  الرشعية  هذه  الظالم  الحاكم  طبق  لقد 
وكرسه،  بل  الظهر  وجلد  املال،  فأخذ  الثقافة 
الشعوب؛  خريات  وامتص  الحرام،  الدم  وسفك 
فأصبحت هذه الشعوب أشبه ما تكون بالهشيم 
بوعزيزي  محمد  أشعل  حينما  ولذلك  اليابس، 

وامتد  رسيًعا،  اشتعل  الهشيم  هذا  وسط  نفسه 
ليطال أغلب الدول العربية.

لقد كانت الثورة نائمة يف كثري من الدول العربية 
ولم تكن غائبة أبًدا؛ فحينما استيقظت يف تونس 

استيقظت يف دول أخرى..
قبل  واستيقظت  الجميع  سبقت  فقد  اليمن  أما 
الجميع؛ فما كان يجري يف املحافظات الجنوبية 
ذلك  قبل  جرى  وما  ومستمر،  يومي  حراك  من 
وغريها  والجوف  وعمران  صعدة  محافظة  يف 
موجودة  كانت  اليمن  يف  الثورة  أن  عى  دليل 
ومستيقظة ومتحركة وفاعلة وسابقة عى جميع 

ومرص  تونس  ثورة  جاءت  وعندما  الثورات. 
تحت  الثورة  فانتظمت  النائمني؛  جميع  أيقظت 
ومنظومة  الحاكم  إسقاط  وهو  واحد  مطلب 

الفساد.
إن ما تعيشه اليمن اليوم هي ثورة.. ثورة كانت 
من  الله  ورحم  أيقظها،  من  الله  ورحم  نائمة 
أيدها، ورحم الله من التحق بها، ورحم الله من 
استشهد يف سبيل انتصارها. إنها ثورة وليست 
فتنة، ومن يقول: إنها فتنة نائمة ولعن الله من 
أيقظها؛ فهو ال يفرق بني الفتنة والثورة وال بني 
الناقة والجمل! وهو النائم وليس الفتنة؛ فالفتنة 

ترسح وتمرح يف كل مجال وعى كل صعيد.
الرشوة فتنة؟  أليست  الفتنة؟  الفساد من  أليس 
أليس القمع والظلم فتنة؟ أليس يف مواالة أمريكا 

اعتقال  أليس  فتنة؟  األبرياء  قتل  أليس  فتنة؟ 
الفتنة  هي  هذه  فتنة؟!!  وعدوانًا  ظلًما  الناس 
يقول:)والفتنة  وتعاىل  فالله سبحانه  الحقيقية؛ 

أشد من القتل(.
 إنها فتنة الدين.. أن تُعذَّب وتُقمع حتى ترجع 
عن دينك دين الحرية والكرامة والعزة، وكما قال 
تعاىل: )إن الذين فتنوا املؤمنني واملؤمنات ثم لم 
الحريق(،  يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب 
الظالم  الحاكم  يستعملها  كثرية  أساليب  وهناك 
عن  يُرجعهم  حتى  واملؤمنات  املؤمنني  لفتنة 
هناك  والتعذيب،  والقمع  الظلم  ومنها:  دينهم 
أيًضا الفتنة بالفساد األخالقي والديني وغريها؟

ا  أما االنتفاضة عى هذه األمور فهي ثورة.. وحقًّ
رحم الله من أيقظها.

الثورة نائمة.. رحم اهلل من أيقظها !

الحقوق والحريات
 يف املواثيق الدولية

أي كنز أهديته لنا يا حسني..!

القائد الالإنسان.. واإلنسان الالقائد )1(

إبراهيم شرف الدين
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اً

��� َذيليِ َعَش  ََي��اَة  الحْ َح��بَّ 
َ
أ َم��نحْ     

﴿كل نفس ذائقة املوت﴾
يرفع شباب الصمود أصدق مشاعر العزاء واملواساة، إىل 

الدكت�رة/ �سل�ى امل�ؤيد
املؤيد،  آل  وكافة  محمد،  األصغر  وأخيها  وندى،  رحاب  وأختيها 

بوفاة املغفور له - بإذن الله - والدهم

علي قا�سم امل�ؤيد
أسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصر والسلوان، 

وإنا لله وإنا إليه راجعون!

من أدعية 
اإلمام عبداهلل بن حمزة

»نموت نموت ويحيا الرئيس«

هتاٌف، لقاء حشيش، وقات

ومال فتات

ملن بات يف خيمة للرئيس

يمّجد من مات

ضمريًا، وحكًما، ومؤتمرات

ويبرص ما فات

من الليل، والويل، والعاديات

نهاًرا مضيئًا برغم الضياع

وقوتًا هنيئًا لكل الجياع

فليس يهّم عبيد الرئيس

وليس يهّم لصوص الرئيس

وليس يهّم األذّل الخسيس

دمار البالد

ونار الهشيم وذّر الرماد

فلن يبرصوا غري خري الرئيس

وما هّمهم رغم سفك الدماء

ولو كان ما كاَن من ويل هذا الرصاص

ومن أمر ذاك الفساد

فلن ينكروا فعل أمن الرئيس

فكل املهم بقاء الرئيس

وما قيمة العيش دون الرئيس!

وما قيمة الفن دون الرئيس!

وكل غناٍء نعيُق حمرٍي

إذا لم يهّز فؤاد الرئيس

وكل نظاٍم جديٍد يخّلف فوىض

إذا غاب عنه الرئيس

فتعًسا وبؤًسا ملن ال يحب الرئيس

وليس له ِقبْلة نحو دار الرئيس

فتلك جموع العبيد تصيل ألجل الرئيس

ومن صاَم صاَم ألجل الرئيس

ومن حجَّ حّج لرييض الرئيس

ولو قيل إن الجحيم الرهيب غدا

بكل املقاييس مثوى رجال الرئيس

لهبّوا رِساًعا..

وصاح العبيد: »يعيش الرئيس«

وساروا إىل النار بعد الرئيس

فبئس القرار.. قرار الطغاة

وبئس الضالل.. ضالل العبيد

الشاعر: هادي أنيس الحاج

عبيد الرئيس

مع اهلل

دورية - توعوية تصدرها حركة شباب الصمود يف 
ساحة التغيري بصنعاء

العالم  ساحة  عى  اليوم  يجري  ما  إن 
مصري  تحدد  قد  عظيمة  أحداث  اإلسالمي 
املعادالت  تغري  أن  تستطيع  أحداث  األمة، 
ولصالح  اإلسالم  لصالح  املنطقة  هذه  يف 
أن  تستطيع  األحداث  هذه  الشعوب. 
العربية  للشعوب  والكرامة  العزة  تعيد 
غبار  وجهها  عن  وتنفض  واإلسالمية 
وأمريكا  الغرب  أنزله  مما  السنني  عرشات 
ظلم  من  العريقة  الشعوب  هذه  بحق 

واستهانة وإذالل. 
شديد  بحذر  وأمريكا  الغرب  يراقب 
العربي  الوطن  يف  الحاصلة  التطورات 
بدأت  التي  الشعبية  الثورات  هذه 
بالشعب التونيس ثم امتدت رشارتها إىل 
مرص  بدكتاتور  لتطيح  املرصي  الشعب 
وهاهي  والغرب  ألمريكا  حليفاً  األكثر 
 – اليمن   ( عربي  بلد  من  أكثر  إىل  تمتد 
ليبيا- البحرين – سوريا.. ودول أخرى 
أحدثت  التي  الشعبية  الثورات  هذه   )
صدمة سياسية غري مرتقبة لدى أمريكا 
والغرب وباألخص أمريكا بعد أن عجزت 
دراساتها اإلسرتاتيجية املرتبطة بها عن 

العالم  تهز  التي  باالنتفاضات  التكهن 
تدعم  ضلت  التي  أمريكا   – العربي 
وضعت  األنظمة  هذه  إبقاء  عى  وتعمل 
سياساتها  يف  وتخبط  إرباك  حالة  يف 
العربي  العالم  يف  الشعوب  ثورات  تجاه 
سؤل  من  أكثر  ليخرج  واإلسالمي 
ضبط  عى  ويحث  ليرصح  أمريكي 
أخرى  جهة  ومن  جهة  من  هذا  النفس، 
مع  وباألخص  سياسية  مناورات  تعمل 
يئست  أن  فبعد  املنطقة  هذه  شعوب 
الفاسدة  األنظمة  هذه  عى  الحفاظ  من 
عى  تعزف  راحت  تونس ومرص  يف  كما 
أرادت  مع  وإنها  الشعوب  حق  نغمة 
الشعوب فواشنطن التي عمدت تاريخياً 
عى عرقلة التطور االقتصادي والسيايس 
األخرية،  العقود  خالل  العربية  للشعوب 
الفاسدة ودعمها  بسبب دعمها لألنظمة 
أنه  رأت  املنطقة  يف  الالمحدود إلرسائيل 

الفائدة يف بقاء موقفها مع األنظمة التي 
تضعها يف املنطقة فدبلوماسية واشنطن 
يف  املتجلية  )الراغماتية(  بنهج  تميزت 
مفيداً  تعتره  الذي  للطرف  االنحياز 
املنترص  الطرف  أو  األمريكي  للمصالح 
هي  الشعوب  أن  حقيقة  تدرك  وهي 

املنترصة يف الثورات الحالية. 
هنا يف اليمن أمريكا ال تريد ان تفقد حليفاً 
عبدالله  عيل  كالرئيس  مهماً  اسرتاتيجياً 
التي  املواقف  فكل  الفاسد،  ونظامه  صالح 
تقوم بها أمريكا يف احتواء الثورة وتخديرها 
تصب  األمريكية  املصالح  فكل  وإفشالها، 
ترصيحات  ففي  قائم،  النظام  يبقى  ان  يف 
حليف  بأنه  النظام  تصف  األبيض  للبيت 
اسرتاتيجي يف مكافحة اإلرهاب ويف املقابل 
تتحرك بنفوذها الواسع الذي يتجاوز حدود 
إليجاد  املعروفة  والتقاليد  الدبلوماسية 
ترصيحات  لتخرج  صالح،  لنظام  البديل 

أوكلت  بأنها  تفيد  األمريكية  لإلدارة  عليا 
املهمة إىل الرياض. 

أيضا  هي  السعودية  العربية  اململكة 
األكثر نفوذاً يف اليمن والذي يمتد نفوذها 
والقبلية  الدينية  الرشائح  بعض  إىل 
والسياسية وغري ذلك، أمريكا والسعودية 
الخليجية  املبادرة  إنتاج  إىل  سعتا  التي 
اليمنية  الشعبية  الشبابية  الثورة  ووصف 
التي  املبادرة  هذه  سياسية،  »أزمة  بأنها 
وتفوت  النظام  بقاء  مدة  من  لتزيد  أتت 
من  التخلص  فرصة  اليمني  الشعب  عى 

االستبداد والفساد. 
األمريكية  املتحدة  الواليات  تحركات  إن 
الثورة  تجاه  السعودية  العربية  واململكة 
املقام  يف  يأتي  اليمن  يف  الشعبية  الشبابية 
األول لصنع بديل لنظام صالح يلبي طموح 
مخططاتها  تنفيذ  عى  ويعمل  أمريكا 
والحفاظ أيضا عى أمن حلفائها والحيلولة 

تُلهم  حقيقية  ديمقراطية  نشوء  من 
الثورات  سري  لركب  السعوديني  املواطنني 

العربية. 
لنا  توضح  األمريكية  التحركات  هذه  إن 
تجاه  الدنيئة  مخططاتهم  خطورة  مدى 
العالم  ساحة  عى  الشعبية  الثورات 
نفوذها  مد  يف  تستمر  حتى  اإلسالمي 
لكبح  واسع  بشكل  سياستها  وفرض 
املهددة  اإلسالمية  الثورات  هذه  جماح 
أمريكا  تعلم  ان  يجب  لذلك  ملصالحها، 
ويعرف  القرار  يملك  الذي  أن  وحلفائها 
الشعب،  هو  هنا  ومصريه  مصلحته 
املعانة  رحم  من  انتفض  الذي  الشعب 
واملحسوبية  والفساد  والبطالة  والفقر 

والظلم ومصادرة الحريات والحقوق. 
نعي  ان  اليمني  الشعب  نحن  علينا  ويجب 
أكثر وأن ننظر بعني الشك والتشاؤم إىل كل 
خطوة وتوصية أمريكية تجاه بالدنا والبالد 
الله  بها واالعتماد عى  اإلسالمية وأن النثق 
الفاسد  النظام  أنفسنا يف إسقاط هذا  وعى 

وتطهري بالدنا من املفسدين. 
*   *  *

إن ما حصل يف الجنوب من أحداث 
حكم  التي  املاضية  األعوام  يف 
والذي  الفاسد،  النظام  هذا  فيها 
أسس بنيانه عى الحرب والنهب 
النعرات  وإثارة  والقتل  والقمع 
واملناطقية،  والقبلية  الطائفية 
الذي  إعالمه  تغذيتها  يف  وزاد 
لياًل  جاهًدا  تعميقها  عى  عمل 
ونهاًرا، وعمل بنظرية فرق تسد. 

وقد نجحت هذه األعمال اإلجرامية 
حصل  فما  النظام؛  عمر  إطالة  يف 
يف جنوب الوطن من نهب للثروات 
وممتلكاتهم  املواطنيني  وألرايض 
معالجته،  ويجب  عميق  جرح  هو 
توحد  من  النظام-  به-  يزعم  فما 
بني شطري الوطن إنما هو توحد 

يف الثروات املنهوبة.
يكون  ال  للجنوب  الوفاء  إنَّ 

بل  فقط  عنه  الحديث  بمجرد 
يجب حل القضية الجنوبية حالًّ 
وإعادة  بإنصافهم  وذلك  عادالًّ 
واملمتلكات  الحقوق  جميع 
أهداف  إحدى  وهذه  املنهوبة، 

الثورة الشبابية.
للشهداء،  والرحمة  لليمن،  املجد 
أعزاء  الوحدة  ظل  يف  ودمنا 

وكرماء ورشفاء...

أمريكا بني الصدمة واملناورة السياسية

من جمعة الوفاء للجنوب

¿ حسني حسن

¿ عبد اإلله الخوالني
اآلخرون  يتسابق  حينما 
ليعلنوا والءهم للبيت األبيض، 
 ، ئيليني ا لإلرس ، يكيني لألمر
سنعلن ونؤكد - نحن وإياكم 
أن   - املؤمنني  إخوتنا  وكل 
بالغ  من  نابع  هو  موقفنا 
عليه وعى  الله  الرسول صى 
آله وسلم، وهو إستجابة لذلك 
النداء العظيم، ﴿يَا أَيَُّها الَِّذيَن 
آَمنُوا إِْن تُِطيُعوا الَِّذيَن َكَفُروا 
وُكْم َعَى أَْعَقاِبُكْم َفتَنَْقِلبُوا  يَُردُّ

يَن * بَِل اللَُّه َمْواَلُكْم َوُهَو  َخارِسِ
يَن﴾ َخرْيُ النَّارِصِ

إنهم ال يريدون لنا خريا مطلقا، 
إىل  يسعون  أنهم  زعموا  وإن 
الَِّذيَن  يََودُّ  ﴿َما  مصالحنا، 
َواَل  اْلِكتَاِب  أَْهِل  ِمْن  َكَفُروا 
ِمْن  َعَليُْكْم  َل  يُنَزَّ أَْن  ِكنَي  اْلُمرْشِ
يَْختَصُّ  َواللَُّه  َربُِّكْم  ِمْن  َخرْيٍ 
ذُو  َواللَُّه  يََشاُء  َمْن  ِبَرْحَمِتِه 

اْلَفْضِل اْلَعِظيِم﴾.
نحن مع الله، وإليه املآب.

اللهم كم من جبار عظيم الدولة أزلت دولته، فامنن 
وإن  استضعفنا،  فقد  وعدت  كما  املستضعفني  عى 
أحزاب  إن  اللهم  فأنصفنا،  ينصفونا  لم  أعداءك 
الطغيان  جنود  وإن  فاهزمها،  تجمعت  قد  الضالل 
قائم،  لقدرتك  يقوم  ال  فإنه  فاحطمها،  تكاتفت  قد 

وال يثبت لصولتك جيش ظالم، وإنك بما نالقي من 
املتمردين  عالم، وقد رجوناك لقشع سحاب الطغيان، 
األمور،  أعذنا من مهمات  اللهم  املنان،  الحنان  وأنت 
ونائبات  الحبور،  ومذهبات  الصدور،  ومحرجات 
إزالة  وبكرمه  الحوادث،  أزمة  بيده  من  يا  الدهور، 
الكوارث، ال تكلنا إىل أنفسنا طرفة عني، وال إىل أحد 

من خلقك، وال حول وال قوة إال بالله العيل العظيم
قد  الذنوب  وإن  محمد،  وآل  محمد  عى  صل  اللهم 
أثقلت ظهورنا فخففها بعفوك وكرمك، وإن األوزار 
عوارف  من  ثوابها  فاجعل  صدورنا  أحرجت  قد 
فرط،  ما  واستدرك  املبذولة،  توبتنا  واقبل  نعمك، 

فال يرجى لدفع الجّل سواك،  اآلمال خائبة إال فيك، 
والرجاء منقطع إال منك، والخضوع مستقبح إال لك، 
وقد تعفرت تذلالً لعظمتك خدودنا وجباهنا، وذبلت 
ألسنتنا وشفاهنا، كم من عورة سرتت، وزّلة غفرت،  
وعقوبة عفوت، ومصيبة صائبة سلمت منها تكرماً 
وعطفاً، وإحسانًا ولطًفا، ونحن بجهلنا عنك صادون، 
رشنا  رسعة  يمنعك  فلم  رادون،  بالجفوة  ولعوارفك 
من اإلحسان، وال قبح مكافأتنا من مضاعفة االمتنان، 
فيا من جل عن أن تحيط به الصفات، ال تخذل رجاءنا 
فيك، وال تقطع أملنا منك، وهب لنا عفًوا تحرس به 

صالح أعمالنا، وتوبة تدحض بها قبيح أفعالنا.

كلمات مضيئة
أسريا  ألوامرها،  مطواعا  لدنياه،  عبدا  عاش  من  حريته:  فقد 
لقيودها..!! تلفه الشهوات كما يلف الخاتم األصبع..!! ويدور 

حولها كما يدور الثور يف الساقية..!!
فقد حريته: من اتبع هواه..!! كلما اشتهي اشرتي، وكلما ملك 

انري، وكلما حكم افرتي..!! 
فقد حريته: من فقد األمل فراح يسوغ لليأس، ويبث القنوط، 

يعيش السلبية، ويقتل االيجابية...!! 
لسارقه..!!  واستسلم  حقه..!!  عن  تنازل  من  حريته:  فقد 

وعاش راضيا بالذلة والصغار..!! 
من ريض بالخضوع.! وعاش الخنوع.! وارتمي  فقد حريته: 

يف أحضان الجهل والجوع.!
ال  لدنياه  لربه...!! وغضب  ال  لنفسه  من غضب  فقد حريته: 

لدينه...!! غضب ملصلحته ال ملصلحة املجموع!..
فقد حريته: من داهن من اجل التملق والوصول، وأقام حياته 

عيل النفاق و الغلول، وبني طريقه عيل الفهلوة والفضول..!!
 فقد حريته : من بعثر كرامته يف هوي متبع، وفقد نخوته يف 
شح مطاع، وباع عزته إعجابه بنفسه، وقتل مروءته يف عبادته 

لذاته!..

هذا هو شعار األولياء واألحرار، فإن تحيا يف موتك قاهًرا للظاملني فتلك الحياة 
التي يرضاها الله ورسوله واملؤمنون، وإن تحيا مقهوًرا فذلك املوت الذي لم 
يكتبه الله لك؛ بل كتبته عى نفسك. إننا بعد اليوم لن نرىض أن نحيا، مقهورين 
لنموت.. بل سنموت قاهرين لنحيا بعد موتنا يف سعادة وسالمة وعز وكرامة!

يجب أن يعرف كل واحد منا أنه حينما يعيش ويحيا مقهوًرا فهو ميت، وإن 
والذل،  واالستبداد  القهر  هذا  من  نتخلص  أن  علينا  إذًا  يرزق،  حي  أنه  ظن 
لتكتب لنا الحياة، فحياٌة بال عزٍة وال كرامٍة هي موت وموٌت بعزٍة وكرامٍة هو 
ورجالنا،  نسائنا  يف  وكبارنا،  صغارنا  يف  الثقافة  هذه  ترتسخ  أن  يجب  حياة 
ثقافتنا ومن  ما ترسخت وأصبحت جزًءا من  فإذا  املجتمع،  أطياف  يف سائر 
سلوكنا ومن حركتنا ومن ديننا؛ فإننا والله سنحيا قاهرين وسنموت قاهرين.

الحياة يف موتكم قاهرين
واملوت يف حياتكم مقهورين

لحظات البهجة األوىل بإطالق سراح املعتقلني من شباب الصمود -إب 


