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مسرية حاشدة تطالب بالعصيان املدني
افتتاح املعرض الثوري األول بساحة التغيري بذمار

يضم أكثر من 100 حركة وائتالف 
اشهار مجلس شباب الثورة املستقل 

يف ساحة التغيري

صالح يتصدر قائمة 
»صيادو حرية الصحافة«

االعتقال التعسفي يتصدر 
انتهاكات حقوق االنسان يف 

اليمن خالل 2010م

يف مجعة الوفاء للجنوب.. املاليني يبادلون إخوانهم مشاعر الوفاء

املع�رض  الصم�ود  ش�باب  افتت�ح 
الثوري األول بس�احة التغيري بذمار 
والرس�وم  الفوتوغرافي�ة  للص�ور 

الكاريكاتريية.
القائم�ون ع�ى املعرض أك�دوا بأنه 
يأت�ي يف ظ�ل الثورة التي تش�هدها 
اليم�ن م�ن أج�ل التغي�ري، وأضاف 
ش�باب الصم�ود أن املعرض يهدف 
إىل تعزي�ز الس�لوك الث�وري ل�دى 
الن�اس ويرص�د انته�اكات النظام 
األس�اليب  ويوث�ق  املدني�ن  ض�د 
القمعية التي يمارس�ها النظام ضد 
املعتصمن كأرشيف وثائقي للثورة 
املع�رض احتوى عى صور للمجازر 

واملذاب�ح الت�ي يتعرض لها ش�باب 
التغي�ري يف اليم�ن من قبل الس�لطة 
س�قطوا  الذي�ن  للش�هداء  وص�ور 
يف ميادي�ن االعتص�ام كم�ا احتوى 
املع�رض عى املجازر الت�ي ارتكبها 
وكان  صع�دة،  ح�روب  يف  النظ�ام 
ضحيته�ا األطفال والنس�اء والدمار 
والخ�راب  الح�رب  أحدثت�ه  ال�ذي 

للبيوت واملساجد.
وق�د تميز املعرض ببعد عربي أيضا 
من خ�ال عرض ص�ور االنتفاضة 
العربي�ة التي تش�هدها الي�وم ليبيا 

والبحري�ن.
 املعرض الذي أقيم يف مخيم ش�باب 

الصمود يس�تمر ملدة أس�بوع، ويعد 
هذا املعرض األول من نوعه يف ساحة 

التغيري بذمار. 
ويف سياق متصل ش�هدت املحافظة 
الثاث�اء امل�ايض مس�رية لع�رات 
اآلالف جابت ش�وارع املدينة، نددت 
بجرائ�م النظ�ام الت�ي يرتكبه�ا يف 
حق املعتصمن س�لميا، كان آخرها 
اقتح�ام مخيم املنص�ورة بعدن من 
قب�ل ق�وات الح�رس الجمه�وري، 
وراح ضحيته�ا ش�هداء وجرح�ى، 
ورف�ع املتظاه�رون الفت�ات تدع�و 
دول الخليج إىل وق�ف املبادرات مع 
صالح، الذي يحاول املراوغة وإفشال 

أي مب�ادرة. وأك�د املش�اركون عى 
مطلبهم بالرحيل الفوري، واملحاكمة 
ل�كل من تس�بب يف قت�ل األبرياء يف 
س�احات التغيري وميادي�ن الحرية، 
وق�د طالب املتظاه�رون بالعصيان 
املدني حتى تتحقق مطالب الش�عب 

بإسقاط النظام 
م�ن جانب آخ�ر اعتصم مئ�ات من 
املعلمن أمام منزل املحافظ بس�بب 
اس�تقطاعات مكتب الرتبية والتعليم 
باملدينة من رواتب املعلمن املشاركن 
يف االعتصام السلمي بساحة التغيري، 
وأدان املعتصمون اإلجراء التعس�في 

الذي طال مرتباتهم.

تص�در الرئي�س ع�ي عبد 
الل�ه صالح قائمة »صيادو 
الت�ي  الصحاف�ة«  حري�ة 
مراس�لون  منظمة  أعلنتها 
العال�م  يف  ح�دود  ب�اد 
وش�ملت 38 رئيس دولة، 
يش�يعون  ح�رب  وزعي�م 

الرعب بن الصحافين .
وقال�ت املنظمة يف تقريرها 
الذي نرته الثاثاء املايض 
ونقلته وس�ائل االعام ، إن 
هم  الصحاف�ة«  »صي�ادو 

تسرتسل  لعصابات  زعماء 
مس�ؤولون  أو  القم�ع  يف 
سياس�يون يف نظ�ام معاٍد 
منظم�و  أو  للحري�ات، 
العن�ف  إلش�اعة  حم�ات 
ضد الصحافين، ووس�ائل 
فريس�تهم،  ه�ي  اإلع�ام 
و بل�غ عدده�م ه�ذا العام 

ثمانية وثاثن.
وج�اء يف تقري�ر املنظم�ة 
ح�ول الرئي�س صال�ح يف 
تقريره�ا قولها »لم ينتظر 

صال�ح املرتبع ع�ى عرش 
الس�لطة منذ العام 1978 
االحتجاجي�ة  الح�ركات 
ع�ى  س�يطرته  ليع�زز 
ب�ه يفرض  فإذا  القط�اع، 
من�ذ الع�ام 2009 تعتيماً 
الهجم�ات  ع�ى  إعامي�اً 
العس�كرية يف شمال الباد 
أصبحت  حت�ى  وجنوبه�ا 
والتوقيف�ات  االعت�داءات 
االختط�اف  وعملي�ات 

واإلدانات 

يف مؤتمر صحفي بس�احة 
ج�رى  بصنع�اء  التغي�ري 
اش�هار  امل�ايض  الس�بت 
الث�ورة  ش�باب  مجل�س 
املس�تقل الذي يض�م أكثر 
م�ن 100 حرك�ة وائتاف 
متواج�د يف س�احة التغيري 
افتت�اح  ويف  بصنع�اء، 

املؤتمر .
املجل�س  كلم�ة  وألق�ى 
محم�د  يحي�ى  األس�تاذ/ 
حج�رية : وضح فيها رؤية 
تش�كيله  وكيفية  املجل�س 
م�ن الكيان�ات املختلفة يف 
الس�احة م�ن حي�ث ع�دد 
اللج�ان،  املمثل�ن، وع�دد 
وكيفي�ة توزيعها. وأش�ار 
يف كامه بأن الباب مفتوح 
لانضم�ام إىل املجلس ألي 
كي�ان مس�تقل وبمميزات 

ومه�ام مس�اوية للكيانات 
للمجل�س؛ ف�ا  املؤسس�ة 
فرق بن أي كيان،وأوضح 
بأن القرارات تؤخذ بأغلبية 
األعض�اء يف املجلس، وبأن 
كي�ان  أول  ه�و  املجل�س 
موح�د ال رئي�س في�ه وال 
مرؤوس. ودعا خال كلمته 
لانضم�ام  اليمني�ن  كل 
إىل الث�ورة ودعمها وكذلك 
دع�ا كل ال�دول الش�قيقة 
األمن  والصديق�ة ومجلس 
للوقوف إىل جانب الش�عب 
والث�ورة وإدان�ة الجرائ�م 
الت�ي يرتكبه�ا النظ�ام يف 
ح�ق املعتصمن، والضغط 
للتنح�ي  الرئي�س  ع�ى 
ك�ون  رشط  أو  قي�د  دون 
املس�اومات خيان�ة يف حق 

دماء الشهداء.

كم�ا أكد االس�تاذ / محمد 
يحي�ى الش�امي يف كلمت�ه 
: فيه�ا ع�ى البق�اء يف كل 
واالس�تمرار  الس�احات 
حت�ى  االعتصام�ات  يف 
تتحق�ق أه�داف الثورة يف 
بن�اء الدول�ة املدني�ة دولة 
املؤسس�ات، وبن�اء وط�ن 

لكل اليمنين.
وم�ن ث�م ألقى األس�تاذ/ 
أحم�د عنان بي�ان مجلس 
ش�باب الثورة املستقل وقد 
تلخ�ص يف: التأكي�د ع�ى 
بالقي�ام  الش�باب  أحقي�ة 
يكفله�ا  س�لمية  بث�ورة 
وندد  والقانون،  الدس�تور 
ال�ذي  والقت�ل  باملج�ازر 
قوبلت به هذه االعتصامات 
، وكذل�ك رفض أي مبادرة 

أو اتف�اق 

تصدر االعتقال واالحتجاز التعسفي 
املرتبة االوىل ع�ى قائمة االنتهاكات 
لحقوق االنس�ان يف اليمن  بحس�ب 
تقرير حالة حقوق االنسان يف اليمن 
لعام 2010م والذي اصدره امللتقى 
الوطن�ي لحقوق االنس�ان وش�مل 

عرمحافظات يمنية.
وتص�درت محافظات ع�دن وابن 
والضال�ع قائم�ة املحافظ�ات التي 

شهدت انتهاكات من هذا النوع .
وحل�ت جريم�ة القت�ل يف املرتب�ة 
الثاني�ه يف قائمة االنتهاكات لحقوق 
االنسان يف اليمن، تاها ثالثا االعتداء 

الجسدى والجرح
ش�هري  ان  ايل  التقري�ر  واش�ار 
نوفمري وديسمرب شهدا املوجة االعى 
م�ن انته�اكات حقوق االنس�ان يف 

العام  اليمن خال 
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 ... تتمة ص 2

 ... تتمة ص 2

 ... تتمة ص 2

بعد اعتقالهم أثناء عودتهم من ساحة الحرية بتعز

استقبال جماهريي حافل

¿ كتبت /أمل الشامي

¿ طه عبدالقدوس - ذمار

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.
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)إن الله ال يغري ما بقوم حتى يغريوا ما بأنفسهم(
)إن تنرصوا الله ينرصكم ويثبت أقدامكم(

قوانن إلهية: )ال تبديل لكلمات الله(
إن من يريد أن يطهر البلد من نظام فاسد عليه أن يبدأ بتطهري 

نفسه وأرسته ومحيطه الذي يعيش فيه.
فقد جاءت هذه الثورة حاملة معها إكسري الحياة لهذا الشعب، 
بعد أن أجدب األمل أمامه، واضمحلت أمانيه باملستقبل القريب 
الثورة سيجدها تقلب  يتأمل يف معاني هذه  والبعيد، وكل من 
الظام الحالك نوًرا ساطًعا، وتحيي ميت اإلنسانية املدفون يف 
مقابر النظام البائد، ومن رحم هذه التأمات يف أعماق معاني 
هذه الثورة نجد هذه التقابات التي تظهر بجاء ما ذهبنا إليه 

فيما سبق، ومن تلك املقابات ما يأتي:
ثورة الحق ضد الباطل.
ثورة العدل ضد الظلم.

ثورة الصدق ضد الكذب.
ثورة الوضوح ضد الخداع.

ثورة النقاء ضد التزييف.
ثورة الحرية ضد العبودية والتسلط واالستبداد.

ثورة املظلومن ضد الظاملن.
ثورة الحقوق ضد الوصاية تحت أي مربر )وطني- ديني- 

ثوري(
ثورة اإلخاء ضد االتهام والتنابز باأللقاب )انفصايل- متمرد- 

إمامي- حوثي- حراكي ... إلخ(
ثورة الحقيقة ضد التدليس.

ثورة النفوس الصافية ضد النفوس املريضة املتآمرة.
ثورة القانون ضد املحسوبية تحتي أي مسمى يف أيام الثورة 

وبعد الثورة.
ثورة املساواة ضد اإلقصاء والتهميش.

ثورة اإلنصاف ضد االلتفاف وانتزاع الحقوق بدون وجه حق.
ثورة الدولة املدنية ضد عسكرة الدولة.

ثورة اإلعام الحر ضد اإلعام املتملق واإلعام األصفر.
ثورة السيادة الوطنية ضد االرتهان لألجانب واألشقاء.

ثورة العمل والجد ضد الكسل.
ثورة البناء ضد التخريب
ثورة السام ضد الحروب

ثورة الجيش للوطن ضد الجيش لحزب أو طائفة أو قبيلة أو 
شخص ما.

ثورة التعليم ضد التجهيل.
ثورة الحرية الفكرية ضد القمع واإلرهاب الفكري

ثورة الشفافية ضد اإلخفاء واالحتكار للمعلومات )وخاصة 
الثروات(.

ثورة تحمل املسئولية ضد احتكار السلطة والتجارة يف آن 
واحد.

ثورة الكفاءة ضد املحاباة واملحسوبية.
ثورة جميع الشعب ضد جميع رموز الفساد.

*     *     *

ورسوله  الله  )وأطيعوا  تعاىل:  قال 
وأويل األمر منكم(

النظام،  منارصي  نسمع  ما  كثريًا 
والدعاة  الحوارات  إعامه  يف  ونشاهد 
نهار،  ليل  اآلية  هذه  عى  يعزفون 
الحاكم  طلب  حسب  ويفرسونها 
من  الحجة  إقامة  من  كنوع  وأهوائه؛ 
القرآن عى املطالبن بإسقاط النظام 
مخالفون  وأنهم  عليهم،  يجوز  ال  أنه 
نسمعهم  ولم  الكريمة.  اآلية  لهذه 
يتحدثون عن طاعة الله ورسوله صى 
تحثنا  فاآلية  وسلم؛  وآله  عليه  الله 
بكتابه  العمل  وهي  الله،  طاعة  عى 
جميع  يف  إليه  واالحتكام  الحكيم، 

شئون حياتنا. 
بسننه،  العلم  هي  رسوله  وطاعة 
وتريعاته التي ال تخالف كتاب الله 
)وما ينطق عن الهوى إن هو إال وحي 

يوحى(
االستجابة  يف  هي  األمر  ويل  وطاعة 
يف  وأحكامه  الله  رشع  لتطبيق  له 
مخالفا  األمر  ويل  كان  فإذا  املجتمع، 

لله ورسوله فهل يجب طاعته؟؟!!
)وليا  النظام  أفعال  نجد  وباملقارنة 
لله  مخالفة  يدعون(  كما  ألمر 
ورسوله، فعى سبيل املثال ال الحرص؛ 
جميعا  لذكرها  يتسع  ال  املجال  ألن 

التايل:
حق:  بغري  املحرمة  النفس  قتل   *
بسبب  صعدة؛  حروب  يف  حدث  كما 
 ... ألمريكا  املوت  لشعار:  رفعهم 
املعجلة  مجزرة  يف  حدث  وكما  إلخ. 
بما  أمريكي  مخطط  ضمن  م/أبن 
يحدث  وكما  القاعدة.  تنظيم  يسمى 
يوميا من قتل املعتصمن يف ساحات 
من  ذلك  وغري  والحرية،  التغيري 
املرورية  والحوادث  االغتياالت  حاالت 
)وال  يقول:  تعاىل  والله  املؤسفة؛ 
تقتلوا النفس التي حرم الله إال بالحق 
تعقلون( لعلكم  به  وصاكم  ذلكم 

مؤمنا  يقتل  )ومن  ]األنعام:151[. 
فيها  خالدا  جهنم  فجزاؤه  متعمدا 
وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا 

عظيما(]النساء:93[. 
وسلم  وآله  عليه  الله  صى  والرسول 
الريفة:  الكعبة  مخاطبا  يقول 
))لهدمك حجرا حجرا أهون عند الله 
كما  أو  مسلم((  امرئ  دم  إراقة  من 
قال، و))كل املسلم عى املسلم حرام: 

دمه، وماله، وعرضه((.
لثروات  والرسقة  والنهب  الفساد   *
مجموعة  مع  بها  والتحكم  الباد، 
أشخاص، وحمايتهم ضد أي مساءلة 
فسادهم  نر  حتى  أو  محاكمة  أو 
أو  بالتريعات  الحصانة  ومنحهم 

واملعنوي  العسكري  الدعم  أو  القوة 
حقول  بيع  يف  حدث  كما  وغريه؛ 
لعدة  بما فيها من ثروة  النفط جملة 
األثمان-  بأبخس  الغاز  بيع  سنوات- 
النظام-  مسئويل  من  األرايض  نهب 
املشاريع الوهمية التي تعود ميزانيتها 
إىل جيوب هذا النظام- توزيع ثروات 
وحسب  للمقربن،  وتقسيمها  الباد 

الوالء للنظام.
الفساد  تبغ  )وال  يقول:  تعاىل  والله 
الله ال يحب املفسدين( إن  يف األرض 

يحب  ال  )والله  ]القصص:77[، 
املفسدين(]املائدة:64[.

وسلم  وآله  عليه  الله  صى  والرسول 
أهلك  ))إنما  حديثه:  معنى  يف  يقول 
من كان قبلكم إذا رسق فيهم الريف 
الضعيف  فيهم  رسق  وإذا  تركوه، 
عاقبوه، والله لو أن فاطمة بنت محمد 

رسقت لقطعت يدها((.
أفراد  جميع  منه  ينئ  الذي  الظلم   *
النظام  تطبيق  عدم  بسبب  الشعب؛ 
الحق  فصاحب  وأحكامه؛  الله  لرع 
ال يجد من ينصفه، والقاتل ال يردعه 
أحد، والسارق يرسق دون حسيب أو 
رقيب، وكم قضايا وحقوق يف املحاكم 

تشكوا من الظلم والجور.
يحكم  لم  )ومن  يقول:  تعاىل  والله 
الظاملون( هم  فأولئك  الله  أنزل  بما 

]املائدة:45[.
وسلم  وآله  عليه  الله  صى  والرسول 
))يا  الله:  عن  قديس  يف حديث  يقول 
نفيس  عى  الظلم  حرمت  إني  عبادي 

فا تظاملوا(( أو كما قال.
املخططات  تنفيذ  يف  املشاركة   *
الشعب  تجاه  والصهيونية  األمريكية 

واألمة؛ فعى سبيل املثال: 
لبني  الجهاد والعداء  آيات  1- حذف 
إرسائيل من املناهج التعليمية؛ بحجة 
بهذا  ثقافة  أي  ومواجهة  تطويرها 
السام؛  ثقافة  ونر  الخصوص، 

تمهيدا لتطويع الشعب للموافقة عى 
السام مع إرسائيل.

يف  اإلرهاب  مكافحة  خطة  تبني   -2
املنطقة تحت عنوان: تنظيم القاعدة، 
املواطنن،  قتل  إىل  أدت  والتي 
وانتهاك  األبرياء،  الجيش  وأفراد 
األمريكية،  بالطائرات  الوطن  سيادة 
الخوف،  وزرع  وتعذيب،  واعتقاالت، 
تحت  والشعب  املواطنن  وإرهاب 
وثيقة  إال  تكف  لم  ولو  الغطاء،  هذا 
 : ويكيلكس إلدانة حول مجزرة أبن 
)اقتلوهم وسأقول: إنه أنا( ، وترصيح 
خري  األخري  األمريكي  الدفاع  وزير 
ستخرس  أمريكا  إن  ذلك:  عى  دليل 

رشيكا فاعا يف محاربة اإلرهاب.
اليمن عى شمال  3- محاولة تقسيم 
سياساته  من خال  وغريها  وجنوب، 
يف  وترصفاته  وفساده  اإلقصائية 
األمريكية  الخريطة  لتطبيق  سعي 
الخاصة باليمن ضمن الرق األوسط 

الجديد.
الذين  أيها  )يا  يقول:  تعاىل  والله 
آمنوا ال تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء 
تلقون إليهم باملودة...(]املمتحنة:1[، 
ويقول: )يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا 
بعضهم  أولياء  والنصارى  اليهود 
أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه 
منهم إن الله ال يهدي القوم الظاملن(

]املائدة:51[.
آية  يف  كما  منا  النظام  هذا  فهل 
األمر  وأويل  ورسوله  الله  )أطيعوا 
)ومن  آية:  يف  كما  منهم  أم  منكم( 

يتولهم منكم فإنه منهم(؟!
تستدلون  الدعاة  أيها  كنتم  فإذا 
أبصاركم  تعموا  فلماذا  الله  بكتاب 
النظام  أفعال  عن  أسماعكم  وتصموا 
)أفتؤمنون  الله  لكتاب  املخالفة 
ببعض(  وتكفرون  الكتاب  ببعض 

صدق الله العظيم.
بروايات  السلطة  علماء  عضد  وقد 

عن  بروايات  الظاملن  امللوك  تدعم 
النبي )ص(، صانه الله عن أن يتفوه 
قوله:  من  إليه  نسبوه  ما  ومنها  بها، 
ِبُهَداَى  يَْهتَُدوَن  ٌة الَ  أَِئمَّ »يَُكوُن بَْعِدى 
ِفيِهْم  َوَسيَُقوُم  ِبُسنَِّتى  يَْستَنُّوَن  َوالَ 
ِف  يَاِطِن  الشَّ ُقلُوُب  ُقلُوبُُهْم  ِرَجاٌل 
أَْصنَُع  َكيَْف  ُقْلُت  َقاَل  إِنٍْس«.  ُجثَْماِن 
َقاَل  ذَِلَك  أَْدَرْكُت  إِْن  اللَِّه  َرُسوَل  يَا 
َب  ُضِ َوإِْن  ِلألَِمرِي  َوتُِطيُع  »تَْسَمُع 
َوأَِطْع«.  َفاْسَمْع  َمالَُك  َوأُِخذَ  َظْهُرَك 
وَسأََل َسَلَمُة بُْن يَِزيَد اْلُجْعِفىُّ َرُسوَل 
أََرأَيَْت  اللَِّه  نَِبىَّ  يَا  َفَقاَل  )ص(  اللَِّه 
ُهْم  َحقَّ يَْسأَلُونَا  أَُمَراُء  َعَليْنَا  َقاَمْت  إِْن 
َفأَْعَرَض  تَأُْمُرنَا؟  َفَما  نَا  َحقَّ َويَْمنَُعونَا 
َعنُْه ثُمَّ َسأََلُه َفأَْعَرَض َعنُْه ثُمَّ َسأََلُه ِف 
الثَّاِنيَِة أَْو ِف الثَّاِلثَِة َفَجذَبَُه األَْشَعُث بُْن 
َفِإنََّما  َوأَِطيُعوا  »اْسَمُعوا  َوَقاَل  َقيٍْس 
ْلتُْم«.  ُحمِّ َما  َوَعَليُْكْم  لُوا  ُحمِّ َما  َعَليِْهْم 
من  إليه  نسب  مما  أيضا  روي  وما 
أَِمريِِه  ِمْن  َكِرَه  »َمْن  )ص(:  قوله 
َشيْئًا َفْليَْصرِبْ َعَليِْه َفِإنَُّه َليَْس أََحٌد ِمَن 
ْلَطاِن ِشرْبًا َفَماَت  النَّاِس َخَرَج ِمَن السُّ

َعَليِْه إاِلَّ َماَت ِميتًَة َجاِهِليًَّة«.
وما من شك أنها روايات خرجت من 
يعقل  وهل  أمية،  بني  ملوك  مظبخ 
املهاجرين  قاد  الذي  النبي  يتفوه  أن 
واألنصار قارع األسود واألحمر، أجل 
الحرية والكرامة والعدل، ورفع شأن 
اإلنسان الذي كرمه الله، ليكون عبًدا 
لله وحده، وليس للظاملن املستبدين، 
الذل  عى  تحث  كهذه  بروايات 
املجاهدن  إلمام  يجوز  فا  والهوان، 
به  يدجن  كاما  يقول  أن  واألحرار 
األبطال، ويطأطئ به هامات الرجال، 
القيامة،  يوم  إىل  وألمته  لهم  قال  بل 
آبائه  عن  عي  بن  زيد  عن  روي  ما 
عن النبي عليه وآله: »ال قدست أمٌة ال 
منكٍر،  عن  تنهى  وال  بمعروٍف،  تأمر 
تعن  وال  الظالم،  يد  عى  تأخذ  وال 
املحسن، وال ترد امليسء عن إساءته«، 
و قال: »سيد الشهداء حمزة بن عبد 
جائر  إمام  إىل  قام  رجل  و  املطلب، 
أيضا:  وقال  فقتله«،  ونهاه،  فأمره 
»أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان 
يف  ملخلوق  طاعة  »ال  وقال:  جائر«، 
معصية الخالق«، فهذه هي الروايات 
واملوجهة  الكريم،  للقرآن  املطابقة 
ال  حرا،  شجاعا  ليكون  مسلم  لكل 
إىل  قياده  يعطي  وال  الله،  إال  يخاف 
ألولياء الله الرحماء بعباده، املطبقن 
قبل  وأقاربهم  أنفسهم  عى  لرعه، 
العزيز  القرآن  ثقافة  إن  غريهم، 
الله،  أولياء  محبة  النفوس  يف  تغرس 
وكراهية أولياء الشيطان، قال تعاىل: 
بَْعُضُهْم  َواْلُمْؤِمنَاُت  )َواْلُمْؤِمنُوَن 

ِباْلَمْعُروِف  يَأُْمُروَن  بَْعٍض  أَْوِليَاُء 
َويُِقيُموَن  اْلُمنَْكِر  َعِن  َويَنَْهْوَن 
َويُِطيُعوَن  الزََّكاَة  َويُْؤتُوَن  َاَة  الصَّ
اللَُّه  َسرَيَْحُمُهُم  أُوَلِئَك  َوَرُسوَلُه  اللََّه 
إِنَّ اللََّه َعِزيٌز َحِكيٌم(، وقال عز قائا: 
بَْعُضُهْم  َواْلُمنَاِفَقاُت  )اْلُمنَاِفُقوَن 
َويَنَْهْوَن  ِباْلُمنَْكِر  يَأُْمُروَن  بَْعٍض  ِمْن 
أَيِْديَُهْم  َويَْقِبُضوَن  اْلَمْعُروِف  َعِن 
ُهُم  اْلُمنَاِفِقَن  إِنَّ  َفنَِسيَُهْم  اللََّه  نَُسوا 
والرتكيع  التدجن  إن  اْلَفاِسُقوَن(. 
من  جاء  إنما  املسلمن  واستذالل 
اتخذ  الذي  العضوض،  امللك  مدرسة 
خوال،  الله  وعباد  دوال،  الله  مال 
وعباد  الحديث  تجار  واستأجر 
وجوب  روايات  من  فأكثروا  الدنيا، 
عىص  شق  وتحريم  األمر،  ويل  طاعة 
والرضا  الصرب  ووجوب  الجماعة، 
زعمهم  بحسب  الوايل  ألن  بالظلم، 
وهو  وتعاىل،  سبحانه  الله  عن  نائب 
ألمر  وتوليه  األرض،  يف  الله  ظل 
وقدره،  الله  بقضاء  هو  إنما  األمة 
منع  وإن  الله،  فبقضاء  أعطى  فإن 
فبقضاء الله وقدره، فهو بحسب هذا 
وعا،  جل  العزة  برب  متشبه  املنطق 
أن  إال  يبق  ولم  يفعل،  عما  يسأل  ال 
الريفة  اآلية  إن  تقول:  برواية  يأتوا 
)ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُْؤِتي اْلُمْلَك َمْن 
َوتُِعزُّ  تََشاُء  ْن  ِممَّ اْلُمْلَك  َوتَنِْزُع  تََشاُء 
َمْن تََشاُء َوتُِذلُّ َمْن تََشاُء ِبيَِدَك اْلَخرْيُ 
ٍء َقِديٌر( نزلت يف هذا  إِنََّك َعَى ُكلِّ َشْ
الظاملن،  والوالة  الحكام  من  الصنف 
كبريا،  علوا  يفرتون  عما  الله  تعاىل 
وأدهى من ذلك أن الطغيان قد أحيط 
إذ  واملخدوعن،  العوام  من  بإيمان 
بالرضا  إال  إيمانكم  يتم  ال  لهم:  قالوا 
والظلم،  البا  عى  والصرب  بالقدر، 
بوالية  والقبول  واالستبداد،  والكبت 
العهد، ولو لطفل رضيع، أو حمل يف 
لم  التي  األمة  تضيع  لئا  أمه،  بطن 
الرشد بحسب سياسة  تبلغ بعد سن 
با  كالغنم  تبقى  ولكيا  املستبدين، 

راع، بمنطق الظاملن املتجربين.
أو  يواىل  الظالم  الكافر  الفاسق  فهل 
وظلمه  فسقه  عن  يسكت  أو  يطاع؟ 
يَتَِّخِذ  )اَل  وكا،  حاشا  وكفره؟ 
ُدوِن  ِمْن  أَْوِليَاَء  اْلَكاِفِريَن  اْلُمْؤِمنُوَن 
َفَليَْس  ذَِلَك  يَْفَعْل  َوَمْن  اْلُمْؤِمِنَن 
ِمنُْهْم  تَتَُّقوا  أَْن  إاِلَّ  ٍء  َشْ يِف  اللَِّه  ِمَن 
اللَِّه  َوإىَِل  نَْفَسُه  اللَُّه  َويَُحذُِّرُكُم  تَُقاًة 
الظلم  ملوك  مطابخ  لكن  اْلَمِصريُ(، 
الوجبات  قدمت  قد  الجور  ووالة 
والعسل،  بالسم  املصبوغة  الشهية، 
الكبائر،  ارتكاب  شأن  من  وهونت 
وطبخت يف ذلك روايات مزقت القرآن 

إربا إربا.

شهدت مدينة عدن االثنن املايض مسرية 
باألحداث  للتنديد  كريرت  بمنطقة  حاشدة 
املنصورة  منطقة  لها  تعرضت  التي 
وقتل  االعتصام  ساحة  باقتحام  املتمثلة 
الساحة  محتويات  ونهب  املعتصمن 

والفنادق املجاورة.
بطول  وطنياً  علماً  املتظاهرون  رفع  وقد 
منددة  الفتات  إىل  إضافة  أمتار،  عرة 
بالتعامل األمني القايس وقمع املعتصمن 
صوًرا  رفعوا  كما  الساحة،  يف  السلمين 
املنصورة  يف  سقطوا  الذين  للضحايا 
الجمهوري  الحرس  قوات  برصاص 

واألمن املركزي.
وشارك يف املسرية ايل ساحة الحرية مئات 
أساتذة  من  ونخبة  واملعلمن  املثقفن 
صادر  بيان  إىل  واستمعوا  عدن،  جامعة 
الساحة  يف  املعتصمن  الثورة  شباب  عن 
مع  الكامل  تضامنهم  فيه  أعلنوا  الذي 
يف  التغيري  ساحات  يف  الثورة  شباب 
عموم الوطن وساحة الشهداء باملنصورة 
بعدن،  والسام واالحمدي  السعادة  وحي 
ومعربين عن رفضهم لجميع »الترصفات 

الشنعاء« الصادرة عن األجهزة األمنية.

املظاهرات  تواصلت  متصل  سياق  ويف 
للمطالبة  صعدة  يف  الحاشدة  واملسريات 
برحيل النظام واسقاط املؤامرات ورفضا 
النظام  هذا  مد  ايل  الساعية  للمبادرات 
باسباب البقاء ففي مسرية حاشدة االثنن 
محافظة  أبناء  من  اآلالف  خرج  املايض 
ملدينة  العام  الشارع  يف  صعدةوتجمعوا 
صعدة مجددين مطالبهم بإسقاط النظام 
وقد   ، برحيله  وهاتفن  والظالم  الباغي 
والسخط  الغضب  مشاعرهم  عى  سيطر 
فيهامؤامرات  رأو  التي  املبادرات  عى 
تهدف إىل احتواء الثورة وتحويل مسارها 
وعمائهم   لليهود  العمالة  طريقة  إىل 

ونددوا بمن يقبل مثل هذه املبادرات .
وتميزت مظاهرة االثنن بصعدة بمشاركة 
الذين  املدارس  طاب  من  غفرية  جموع 
انضموا بشكل ابهر الجماهري ليعربوا عن 
املنقطع  ووعيهم  باملسؤولية  إحساسهم 
النظري ، وقد ألقى احد الطاب كلمة أمام 
املتظاهرين عرب فيها عن ما يعانيه الطالب 
حكم  تحت  التجهيل  سياسة  من  اليمني 
هذا النظام الغاشم واملستبد وما يدور يف 
السفارة األمريكية من مؤامرات عى جميع 

طوائف الشعب اليمني ، وحّمل يف كلمته 
سامهم وتحياتهم لكل األرس التي قدمت 
الشهداء يف هذه الثورة املباركة وتعهدهم 

بالسري عى خطاهم .
والهتافات  األعام  املتظاهرون  رفع  وقد 
الثوار  أيدي  عي  تشد  التي  والشعارات 
بمواصلة االستبسال والصرب واملرابطة يف 

ميادين الحرية والرف والعزة.
ايل ذلك قصفت الطائرات الحربية الثاثاء 
املايض عدداً من املواقع العسكرية يف جبل 
العر بمديرية الحد يافع التابعة ملحافظة 
ثمانية  القصف  جراء  واصيب  لحج 

اشخاص، 
وتزامن القصف الجوي مع قصف مدفعي 
نفذته املدفعية العسكرية من منطقة »ذي 
وهي  البيضاء،  ملحافظة  التابعة  ناعم« 

محاذية ملديرية الحد.
الجمهوري  الحرس  قوات  وانسحبت 
املايض  االثنن  مساء  آلياتها  أغلب  مع 
حصار  بعد  العسكري  العر  موقع  من 
أسبوعن،  لنحو  القبائل  فرضته  خانق 
وإصابة  مقتل  يف  تسببت  ومواجهات 

العرات من الجانبن.

معزوفة الطاعة
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اشهار مجلس

صالح يتصدر

االعتقال التعسفي

م�ن قبل أطراف املنظومة السياس�ية املتعارضة مع ثورة 
الش�باب، ورف�ض أي وصاية عى ثورة الش�باب من قبل 

أحزاب املعارضة.
وت�ا البيان مداخ�ات وأس�ئلة للصحفين والناش�طن 
أجاب عليها كل من: األس�تاذ/ محمد الصياد، واألستاذ/ 
محمد يحيى حيدرة، واألس�تاذ/ عيىس محمد املس�اوى، 
واألستاذ/ حميد عي الش�جاع. وقد تركزت األسئلة حول 
موق�ف املجلس من القضي�ة الجنوبي�ة، وقضية صعدة، 

ومحاكمة املفسدين بعد نجاح الثورة...
وألقى األس�تاذ/ قاس�م املحض�ار برنامج عم�ل املجلس 
رقم)1(: وقد احتوى عى 6 نقاط سيقوم املجلس بالعمل 

لتحقيقها  بشكل متوازي ويف وقت واحد.
وخال املؤتمر أعلنت كًا من: الدكتورة/ س�امية األغربي 
من حركة نساء التغيري، واألستاذة/ نادية الكوكباني من 
تحالف وطن أعلنتا عن انضمام الحركتن ملجلس ش�باب 

الثورة.

الخب�ز اليومي للصحافين واملواطن�ن االلكرتونين الذي 
يبتعدون عن الخط الرسمي«.

ومن�ذ بداي�ة التظاه�رات املنادي�ة بالديمقراطية، ضاق 

الخن�اق ع�ى الصحافين يف ظل س�عي النظام إىل فرض 
الصم�ت املطبق ع�ى القمع الذي تلوذ ب�ه القوى األمنية. 
فازدادت التهديدات واالعت�داءات واالعتقاالت املنّفذة ضد 
اإلعامين، والق�ى صحافيان يمنيان حتفهم�ا بينما كانا 
يغطيان التظاهرات، كما قامت الس�لطات بإغاق مكاتب 
قن�اة الجزي�رة يف صنعاء وطرد صحافي�ن أجانب ومنع 

آخرين عن دخول الباد .

2010م كرد من الس�لطات عى ارتف�اع وترية املظاهرات 
واملسريات خاصة يف املمناطق الجنوبية .

وبحس�ب التقرير فق�د تصدرت محاف�ظ الحديدة قائمة 
املحافظ�ات من حيث ع�دد االنتهاكات املرص�ودة .تليها 
محافظ املحويت ثانيا،ومحافظة صنعاء يف املرتبة الثالثة.

ولف�ت التقري�ر ايل ان اليم�ن بحاج�ة ايل اع�ادة هيكل�ة 
نظام�ه الس�يايس برمت�ه وتغي�ريا يف املؤسس�ات واليات 
عمله�ا وتغيريا يف الش�خوص الحاكمة واعادة النظر يف يف 
السياس�ات االقتصلدية، وضورة اعتماد رؤية اجتماعية 
موجهة للسيس�ات االقتصادية للتخفيف من أزمات الفقر 
والبطاله، وقد ش�ملت عمليات الرصد للتقرير محافظات 
صنع�اء، ع�دن، تع�ز، الحديدة، حج�ة، اب�ن، املحويت، 

الضالع ،ريمة، عمران. 

قصف بالطريان يف لحج
تواصل املظاهرات يف مختلف املحافظات للمطالبه برحيل النظام وإسقاط املؤامرات

ثورة الجميع ضد الجميع!!
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تناولنا يف العدد املايض بعض من األسس املفرتض أن تسري 
الثورة عليها لتحافظ عى تماسكها، وتصل إىل هدفها، ويف 

هذا العدد نستكمل موضوعنا ...
5- االستبسال والثبات يف سبيل تحقيق الهدف الذي تنشده 
الثورة، ويف هذا األمر يقول عمر املختار: )نحن شعب نموت 
الحنفية:  بن  محمد  لولده  عي  اإلمام  ويقول  ننترص(.  أو 
)تزول الجبال وال تزل عض عى ناجذيك وأعر الله جمجمتك 

ِتد يف األرض قدمك(.
الله  أن  دام  ما  العدو:  العدد وكثرة  بقلة  االكرتاث  6- عدم 
حرم الظلم عى نفسه وجعله محرماً عى عباده ونهى عن 
املظلومن،  بنرص  نفسه  عى  وعداً  قطع  كذلك  ممارسته 
به  اإليمان  فيجب  الظاملن  إزالة  عى  وعادته  سنته  وجرت 
ولقد نرصكم  املؤمنون  فليتوكل  الله  }وعى  بنرصه:  والثقة 

الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون{.
وكم كان عدد املسلمن يف بدر ويف أحد ويف الخندق، وعى مر 
التاريخ كم عدد الثوار يف أي ثورة قامت، وكم عدد أعدائهم.

ما  كل  الظلمة  شديدة  غرفة  »يف  يقول:  غاالوي  وجورج 
ثقاب  عود  بإشعال  واحد  شخص  يقوم  أن  هو  نحتاجه 

عندها سريى الجميع النور«.
»فا تخف من املغامرة فالهواة هم الذين بنوا سفينة نوح، 
واملحرتفون هم الذين بنوا السفينة تيتانيك، كما يقول أنيس 
الرضبات  »تكرار  يقول:  فراسكلن  وبيجامن  منصور 

الصغرية أسقطت األشجار الكبرية«
حرب  أي  طبيعة  والشائعات:  باألراجيف  املباالة  عدم   -7
أو معركة أو مواجهة أو ثورة أو حتى مشكلة يكون فيها 
ونر  اإلرجاف  دورهم  واملنافقن  للنفاق  واسع  مرسح 
لخلق هزيمة  ذلك محاولة  الكاذبة وكل  والبلبلة  الشائعات 
نفسية يف نفوس أنصار الحق، والقرآن الكريم يف آل عمران 
فاخشوهم  لكم  جمعوا  قد  الناس  لهم  قال  }الذين  يقول: 
الناس  الوكيل{  ونعم  الله  حسبنا  وقالوا  إيماناً  فزادوهم 
وخدمتهم  الظلمة  بصف  الواقفون  لهم،  منصارين  الغري 
أنواع  من  نوع  وهو  لكم{  جمعوا  قد  الناس  }إن  قالوا: 
}ألقطعن  ثورة:  كل  يف  تتكرر  التي  واألراجيف  الشائعات 

أيدكم وأرجلكم من خاف وألصلبنكم أجمعن{.
املؤتمر  رئيس  سأبقى  السلطة  عن  تنازلت  وإن  ))حتى 
وسأريكم املعارضة وسأقف يف وجوههكم(( }فزادهم إيماناً 

وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل{.
الله  }حسبنا  يكون  أن  ويجب  دائماً  ردهم  واألحرار  الثوار 
أن  إال  منا  تنقم  وما  ملنقلبون  ربنا  إىل  }إنا  الوكيل{،  ونعم 
وتوفنا  صرباً  علينا  أفرغ  ربنا  جاءتنا،  ملا  ربنا  بآيات  آمنا 

مسلمن{.
}لن نؤثرك عى ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض 
بربنا  آمنا  إنا  الدنيا.  الحياة  إنما تقيض هذه  أنت قاض  ما 
ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خري 
لحمك  إال  إىل جلدك وما حززت  فريت  ما  ))فوالله  وأبقى{ 
فكد كيدك. فوالله ال تمحو ذكرنا وال تميت وحينا وال تدرك 
أمدنا وال تدحض عنك عارها وهل رأيك إال فند وأيامك إال 
عى  الله  لعنة  أال  املنادي  ينادي  يوم  بدد  إال  وجمعك  عدد 
الظاملن(( بذلك يأتي الوعد: }فانقلبوا بنعمة من الله وفضل 
الفضل  ذو  والله  الله  رضوان  واتبعوا  سوء  يمسسهم  لم 
ذلكم  }إنما  الشائعات:  تزعزعهم  ولم  ثبتوا  ألنهم  العظيم، 
كنتم  إن  وخافوني  تخافوهم  فا  أولياءه  يخوف  الشيطان 
مؤمنن وال يحزنك الذين يسارعون يف الكفر إنهم لن يرضوا 

الله شيئاً ولهم عذاب عظيم{.
   8-   فهم واستيعاب األحداث والقصص املشابهة: فالثائر 
املشابهة  والقصص  باألحداث  أوالً  محيطاً  يكون  أن  يجب 
للوضع أو الواقع الذي يعيشه ليستحرض املايض عّله ييضء 
له املستقبل، واإلمام عي يقول يف وصية له: )استدل عى ما 

لم يكن بما قد كان فإن األمور أشباه(.
ويأتي يف مقدمة ذلك القصص القرآني، والقرآن تحدث عن 
أنزلنا  }ولقد  قيمة:  وأمثلة  قصصاً  وضب  والظلمة  الظلم 
إليكم كتاباً فيه ذكركم أفا تعقلون وكم قصمنا من قرية 
كانت ظاملة وأنشأنا بعدها قوماً آخرين{ فيه ذكركم رجاء 
أن تعقلوا وتفهموا، ويذكر: }كم قصمنا من قرية{ سمتها 
بعدها  وأنشأها  الهاك،  نهايتها  فكان  ظاملة{  }كانت  أنها: 
خال  بعد  فيما  إليه  لنعود  السياق  آخر  إىل  آخرين،  قوماً 
أخرى  آيٍة  ويف  الثورة،  ونتيجة  الظلمة  مصري  عن  الحديث 
بأسنا  يرد  }وال  فيقول:  للمجرمن  نقمته  عن  الله  يتحدث 
فيقول  االنتباه  يلفت  ثم  قائمة،  سنة  املجرمن{  القوم  عن 
}لقد كان يف قصصهم عربة ألويل  بعدها مبارشة:  سبحانه 
األلباب ما كان حديثاً يفرتى ولكن تصديق الذي بن يديه 

وتفصيل كل شء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون{.
القرآن  يف  املذكور  القصص  أن  يخربنا  رباني  توجيه  هذا 
عى  ويحدث  يتكرر  الذي  القصص  أن  إىل  ويشري  عربة 
مشابه،  حدث  كل  قراءة  يجب  عربة،  أيضاً  التاريخ  امتداد 
وعرب  وسلطنات،  دول  يف  به  واالستضاءة  واستحضاره 
إال  ليس  الثورات  لبعض  سابقاً  استعرضناه  وما  التاريخ  
جزءاً من أحداٍث مشابهة استلهامها واستحضارها يقدم لنا 

دروساً قيمة وعظيمة.

محمد الشمريي

أسس ومبادئ الثائرين  ) 2 (

من آالم السجون .. واملعتقلني السياسيني

منذ األيام األوىل لثورة الشباب وإعام 
من  الكثري  إثارة  عى  يعمل  السلطة 
والتغرير  التدليس  بهدف  الشبهات 
قد  الذين  اإلمعة  العوام  بعض  عى 
يف  خصوصاً  األمور  عليهم  تختلط 
ظل سياسة التجهيل التي انتهجتها 

السلطة لثاث وثاثن سنة...
هو  وردها  الشبه  نفي  وألن  لذلك 
املحامون  يربع  التي  املجاالت  أحد 
باعتباري  املناسب-  من  فإن  فيها، 
تلك  بعض  إىل  أتطرق  أن  محامياً- 
إن  شبهة  شبهًة  ألفندها  الشبه 

أسعفني الوقت.
الشبهة األوىل: الفتنة نائمة لعن الله 

من أيقظها.
الفتنة لفظ مشرتك يف اللغة بن عدة 
معاٍن، منها ما يحصل من اضطراب 
كما  وأرزاقهم،  الناس  معايش  يف 
يطلق هذا اللفظ ويقصد به ما يََقُع 

بَن النّاِس من الِقتاِل.
أن املرجفن من عبدة  إذن فالظاهر 
الشبهة  هذه  يشيعون  الطاغوت 
بها رشيحتن: رشيحة  ويستهدفون 
يملكون  ال  الذين  املرتددين  العوام 
ولبعدهم  يومي،  دخل  مصدر  إال 
أن  يظنون  به  ثقتهم  وعدم  الله  عن 
واحًدا  يوًما  العمل  عن  انقطاعهم 
فهذه  انقطاع رزقهم،  عليه  سيرتتب 
الريحة عندما يستهدفها املرجفون 
لتأليبهم  ذلك  إنما  الشبهة  بهذه 
بأن  إقناعهم  بعد  املعتصمن  عى 
أزمة  يسبِّب  من  هم  املعتصمن 
اقتصادية يتجرع املواطن آثارها عى 

مستوى دخل الفرد.
رشيحة  فهي  الثانية  الريحة  وأما 
بلغوا  الذين  املعتصمن  الشباب 
أن  معها  يبعد  مرحلة  النضج  من 
األول  بمعناها  الشبهة  عليهم  تنطي 
االقتصادية(،  الحياة  )اضطراب 
عندما  السلطة  إعام  فإن  وبالتايل 

هذه  نحو  الشبهة  هذه  يوجه 
فإنما  والناضجة  الواعية  الريحة 
وسفك  بحربهم  التهديد  بذلك  يعني 

دمائهم وهتك أعراضهم.
اعلموا  األوىل:  للريحة  نقول  وعليه 
التغيري  ساحات  يف  املعتصمن  أن 
يكون  وقد  ديارهم  من  خرجوا 
وما  منكم،  حاالً  أحسن  بعضهم 
بالحياة  للمطالبة  إال  خروجهم  كان 
يف  مستجيبن  ولهم،  لكم  الكريمة 
التي  الله  ولفطرة  الله  ألمر  ذلك 
يستوي  حياة  عليها،  الناس  فطر 
فيها القوي والضعيف، حياة ينتزع 
القوي، وأما  الضعيف من  فيها حق 
الفتنة التي يشيعها املرجفون بينكم 
أكثر من ثاثة  فأنتم تعيشونها منذ 
عقود، فالرتدي االقتصادي، والتدني 
هو  االجتماعي،  واالنشقاق  الثقايف، 
حكم  التي  الفرتة  خال  اليمن  حال 
ونهب  اختاس  النظام،  هذا  فيها 
األموال واملمتلكات العامة والخاصة، 
القطاع  موظفي  بن  الرشوة  تفيش 
املواطن  أن  حتى  والخاص  العام 
أصبح عاجًزا عن الوصول إىل الحق، 
قد  بما  ويرش«  »يعيش  أن  بعد  إال 
به،  يطالب  الذي  حقه  عن  يزيد 
لسنوات  املحاكم  املواطن عى  وتردد 
دون أن يصل إىل حقه بعد أن يبيع 
كل ما يملكه دون أن يجني من تلك 
السنوات سوى القهر واليأس والَكبَد، 
يف حن يصل أصحاب النفوذ والقوة 
أو  املروعة  إىل حاجتهم  والسلطان 
سماعة  رفع  بمجرد  املروعة  غري 
الفتنة؟!  أليس كل ذلك هو  الهاتف، 
وخرياتها  بادنا  ثروات  تقدم  عندما 

دون  الخارج  إىل  شعبنا  ومدخرات 
مقابل عدا ما يحصل عليه القائمون 
ومنافع  عموالت  من  السلطة  عى 
الفتنة؟!  هو  ذلك  أليس  شخصية 
عندما تتجه سياسة السلطة إىل فتح 
الخارجية  لاقتصادات  الباد  أبواب 
الصحية  املياه  مستوى  عى  حتى 
أن  دون  الخارج  من  تستورد  التي 
هذه  تبايل  أن  ودون  مانع،  يمنعها 
السلطة بما يؤدي إليه ذلك من إعدام 
للمزارعن والحرفين اليمنين، حتى 
شعب  مجرد  اليمني  الشعب  أصبح 
مستهلك، ال يملك قوتًا للعيش سوى 
ما يقدم إليه من الخارج وعى أسوأ 
الفتنة؟!  هو  ذلك  أليس  املواصفات، 
الواحد  عندما يرصخ  وفوق كل هذا 
الحال،  ضيق  من  الجماعة  أو  منا 
الناس  لتوعية  أحدنا  أو عندما يقف 
يجب  التي  السبل  إىل  وإرشادهم 
من  للخروج  يسلكوها  أن  عليهم 
تشن  حالهم؟  يكون  ماذا  ضائقتهم 
إبادية،  دامية  حربًا  عليهم  السلطة 
تستخدم فيها جميع أنواع األسلحة، 
ملك  أصاً  هي  التي  األسلحة  تلك 
املادي  الدعم  وتتلقى  الشعب، 
واملعنوي من الخارج إلسكات صوت 

الحق، أليست هذه هي الفتنة؟!
عندما تحكمنا حكومات مبطنة تكن 
الرأسمالية،  العظمى  للدول  الوالء 
التوجيهات  وتتلقى  سياساتها  تنفذ 
الدول  تلك  يحقق مصلحة  بما  منها 
الصهيونية  الركات  مصلحة  بل 
أليست  الدول،  تلك  عى  املسيطرة 

هذه هي الفتنة؟!
إذن عى املرتددين الذين يعانون من 

صوت  بأن  يعلموا  أن  الحال  ضيق 
اليوم  املعتصمون  رفعه  الذي  الحق 
نحن  التي  الفتنة  من  إلخراجهم  هو 
جميًعا فيها منذ ثاث وثاثن سنة، 
تعاىل:  الله  قول  يقرأوا  أن  وعليهم 
أَيَُّها  )يَا  الرحيم:  الرحمن  الله  بسم 
اللََّه َوَرُسوَلُه َواَل  أَِطيُعوا  آَمنُوا  الَِّذيَن 
َواَل  تَْسَمُعوَن )20(  َوأَنْتُْم  َعنُْه  تََولَّْوا 
اَل  َوُهْم  َسِمْعنَا  َقالُوا  َكالَِّذيَن  تَُكونُوا 
ِعنَْد  َوابِّ  الدَّ رَشَّ  إِنَّ   )21( يَْسَمُعوَن 
يَْعِقلُوَن  اَل  الَِّذيَن  اْلبُْكُم  مُّ  الصُّ اللَِّه 
َخرْيًا  ِفيِهْم  اللَُّه  َعِلَم  َوَلْو   )22(
َوُهْم  َلتََولَّْوا  أَْسَمَعُهْم  َوَلْو  أَلَْسَمَعُهْم 
آَمنُوا  الَِّذيَن  أَيَُّها  يَا  ُمْعِرُضوَن )23( 
َدَعاُكْم  إِذَا  َوِللرَُّسوِل  ِللَِّه  اْستَِجيبُوا 
يَُحوُل  اللََّه  أَنَّ  َواْعَلُموا  يُْحِييُكْم  ِلَما 
وَن  تُْحَرُ إَِليِْه  َُّه  َوأَن َوَقْلِبِه  اْلَمْرِء  بَْنَ 
الَِّذيَن  تُِصيبَنَّ  اَل  ِفتْنًَة  َواتَُّقوا   )24(
اللََّه  أَنَّ  َواْعَلُموا  ًة  َخاصَّ ِمنُْكْم  َظَلُموا 
الله  صدق   .))25( اْلِعَقاِب  َشِديُد 

العي العظيم.
أحوال  يف  االضطراب  هي  فالفتنة 
الظلمة  سياسة  بسبب  الناس 
واستكبارهم يف األرض، واستبدادهم 
بها،  الناس  واستعباد  باألموال، 
األمر  عن  املؤمنون  يتوىل  وعندما 
خوًفا  املنكر  عن  والنهي  باملعروف 
طمًعا  أو  الطاغوت  بطش  من 
ستصيبهم  الفتنة  فإن  عنده  فيما 
االقتصادية  األزمات  ألن  محالة  ال 
وهذه  ومظلوم  ظالم  بن  تفرق  ال 
إىل  سبيل  ال  الكون،  سنن  من  سنة 
األمر  بواجب  القيام  إىل  أو  تجنبها 
حتى  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف 
كفاك  ظالم  »يا  للظالم  بقولك  ولو 

سبحانه  الله  يقول  ولذلك  ظلًما«، 
تَُكوَن  اَل  َحتَّى  )َوَقاِتلُوُهْم  وتعاىل: 
يُن ُكلُُّه ِللَِّه َفِإِن انْتََهْوا  ِفتْنٌَة َويَُكوَن الدِّ
 )39( بَِصريٌ  يَْعَملُوَن  ِبَما  اللََّه  َفِإنَّ 
َمْواَلُكْم  اللََّه  أَنَّ  َفاْعَلُموا  تََولَّْوا  َوإِْن 
 .))40( النَِّصريُ  َوِنْعَم  اْلَمْوىَل  ِنْعَم 
فما يرتتب عى مواجهة الظالم ليس 
هي  الظلمة  مواجهة  بل  الفتنة،  هو 
الوسيلة الوحيدة للخروج من الفتنة، 
أما الفتنة فهي كل ما يحل باإلنسان 
وذل  وقهر  وخوف  وجوع  فقر  من 
عندما  بنا  يحل  ما  وكل  واستعباد 
فيسعون  الناس  عى  الظلمة  يتوىل 
الحرث  ويهلكون  فساًدا،  األرض  يف 
والنسل، فيظل الناس عى تلك الحال 
من الفتنة بسبب سكوتهم، يقول الله 
سبحانه وتعاىل: )ذَِلَك ِبأَنَّ اللََّه َلْم يَُك 
َحتَّى  َقْوٍم  َعَى  أَنَْعَمَها  ِنْعَمًة  ًا  ُمَغريِّ
َسِميٌع  اللََّه  َوأَنَّ  ِبأَنُْفِسِهْم  َما  ُوا  يَُغريِّ

َعِليٌم( صدق الله العي العظيم.
فعودوا  بالقتل،  يهددونا  الذين  أما 
الحياة  تبيعوا  وال  رشدكم  إىل 
الله  رىض  تبيعوا  وال  باآلخرة  الدنيا 
بسخطه، وال تكونوا عبدة للطواغيت 
الله سبحانه  الظلمة املستبدين، قال 
وتعاىل: )ُقْل َهْل أُنَبِّئُُكْم ِبَرٍّ ِمْن ذَِلَك 
َمثُوبًَة ِعنَْد اللَِّه َمْن َلَعنَُه اللَُّه َوَغِضَب 
َواْلَخنَاِزيَر  اْلِقَرَدَة  ِمنُْهُم  َعَليِْه َوَجَعَل 
َمَكانًا  رَشٌّ  أُوَلِئَك  الطَّاُغوَت  َوَعبََد 
 ))60( ِبيِل  السَّ َسَواِء  َعْن  َوأََضلُّ 

صدق الله العي العظيم.
وأما للطواغيت الذين يوجهون ساح 
الشعب  ومال  الشعب،  إلبادة  الشعب 
للقضاء عى الشعب، نقول لهم ما قاله 
الله الرحمن  الله لهم وألمثالهم: بسم 
يُنِْفُقوَن  َكَفُروا  الَِّذيَن  )إِنَّ  الرحيم: 
اللَِّه  َسِبيِل  َعْن  وا  ِليَُصدُّ أَْمَواَلُهْم 
ًة  َحرْسَ َعَليِْهْم  تَُكوُن  ثُمَّ  َفَسيُنِْفُقونََها 
َجَهنََّم  إىَِل  َكَفُروا  َوالَِّذيَن  يُْغَلبُوَن  ثُمَّ 

وَن( صدق الله العي العظيم. يُْحَرُ

الذي  واملعتقليلن  السجناء  إن 
خرجوا من معتقات األمن السيايس 
رحلة  من  عادوا  قد  القومي  واألمن 
طويلة دامت سنوات، وحملوا معهم 
تحكي  قصًصا  اليقن،  الخرب  إلينا 
وما  املعاناة،  من  به  مروا  ما  هول 
وقسوة  املعاملة،  سوء  من  القوه 
اإلخوة األعداء، وكأنهم عادوا من 
وادي الذئاب، أو غابة السباع، حيث 
يستخدمها  التي  اللغة  مفردات  إن 
السجانون مستقاة من قاموس قلة 
ووسائل  التعذيب  وأداوت  األدب، 
مبتدعة  اإلنسان  كرامة  إهانة 
ومبتكرة عى أرقى مستوى تّوصل 
املنحرف،  البري  العقل  إليه 
التعذيب،  أماكن  تصميم  من  بدًءا 
وكذلك املشانق التي تنصب لتعليق 
الرضب،  بأدوات  ومرورا  الرجال، 
استوردوها  التي  التنكيل  ووسائل 
هذا  أبناء  من  املحرومن  بأموال 
ويدوسوا  بها  يذلوه  لكي  الوطن؛ 
بها كرامة أبنائه، وهذا ليس بغريب 
باعت  التي  السلطة  هذه  مثل  عى 

نفسها للشيطان.
املجاهدون  عاد  الغابة  تلك  ومن 
األبطال، حاملن الراية نفسها التي 
عالية  بها  إخوانهم وخرجوا  رفعها 
لينرصوا  والحرية  العزة  سماء  يف 
الجميع  فخرج  املستضعفن،  بها 
متحررين  السماء،  يف  ورؤوسهم 
املأساوية  يف  غاية  قصًصا  يحكون 
وغريبة عى الذوق اإلنساني؛ ألنهم 
-السيما  السجون  يف  حياة  عاشوا 
األمن  وسجن  القومي  األمن  سجن 
خارج  استثنائية  حياة  السيايس- 
حيث  ونرى،  نسمع  كما  املألوف، 
مقيد  يُعلَّق وهو  منهم  الواحد  كان 
متفاوتة  ملدد  الخلف  إىل  اليدين 
ساعات  ست  من  أكثر  إىل  تصل 
يصل  متفاوتة  لفرتات  يوميًا، 
إىل  إضافة  ّعدة،  أشهٍر  إىل  بعضها 
يزج  والتي  املكهربة  املاء  أحواض 
يغمى  حتى  فيها  منهم  بالواحد 
عليه ومن التكبيل بالقيود ملجموعة 

يف  أفراد  إىل ستة  أربعة  من  مكونة 
إىل  تصل  قد  فرتة  طوال  واحد  قيد 
بذلك  فيدخلون  شهر،  من  أكثر 
الحمام وينامون ويصلون ويأكلون 
الحالة،  تلك  عى  وهم  ويربون 
وال  لحاف  بدون  النوم  وكذلك 
عاج،  دون  يرتك  واملريض  غطاء، 
إىل  يرقى  يُشِبع وال  ال  الذي  واألكل 
للحيوان،  الصالح  األكل  مواصفات 
البذاءة يف الكام  أضف إىل ذلك أن 
إىل مستوى أن يتحدثوا عن محارم 
وكأن  ذكره،  يليق  ال  بما  السجن 
الغرض  ليس  القومي  األمن  جهاز 
منه إال إهانة كرامة الشخص الذي 
كون  عن  النظر  بغض  فيه،  يدخل 
ال،  أم  لذنب  مرتكب  الشخص  هذا 
املربح  بالرضب  االعتداء  إىل  إضافة 
السجن،  وحراس  ضباط  قبل  من 
ينسبون«  الذين  من  أيدي  عى  أو 
حن  القاعدة«،  بتنظيم  يسمى  ملا 
باالعتداء  الخرضاء  الشارة  يُعطون 
املساجن،  من  أخرى  طائفة  عى 

بسبب أو بدون سبب .
تفننت  فقد  السجون  بناء  عن  أما 
الدولة عند إنشائها املباني العقابية 
نفسه  والتصميم  الشكل  أن  بحيث 
نفس  يف  والخوف  الرعب  يولد 
املواطن الذي يحكم عليه بالسجن، 
السجن  ينتظر  ما  إىل  إضافة 

السجون من  وأروقة  دهاليز  داخل 
جاوزة  أيدي  عى  اإلهانة  أنواع 
النظام ومرتزقته، ولذلك فإن كثرة 
وغلظتها  السجون  عى  األبواب 
وارتفاعها  الفتحات وصغرها  وقلة 
منه  تصنع  التي  الحديد  وضخامة 
يف  تزرع  السجون  وشبابيك  أبواب 
نفس السجن اليأس أول ما يدخل 

السجن.
هؤالء املجاهدون األبطال قد عاشوا 
خلف  أعمارهم  من  غاليًا  جزًءا 
أنواع  شتى  خالها  ذاقوا  القضبان 
صابرين  صامدين  عاشوها  الهوان 
سبحانه  الله  من  األجر  محتسبن 
غري  مطمئنة  بنفوٍس  وتعاىل 
عليهم  األعداء  يجلبه  بما  مكرتثن 
ألوان  من  رؤوسم  فوق  صبوه  وما 

العذاب .
الطريقة  عى  القومي:  األمن   *

األمريكية !
جهاز األمن القومي مستحدث منذ 
رأسه  عى  ويقوم  قصرية،  فرتة 
الذين  العسكرين  من  عتاولة 
بل  األمريكين  وثقافة  فكر  تربوا 
لقد فاقوهم يف اإلفراط يف استخدام 
الكرامة  وسلب  اإلهانة  وسائل  كل 
الغرض  لهذا  أنشئ  قد  وكأنه 
تجربة  خاضوا  من  تعبيري  بحسب 
يتبق  لم  أنه  حتى  فيه،  الدخول 

يف  ما جرى  تقليد  إال  األساليب  من 
سجن » أبو غريب » عى حد تعبري 
مجموعة من اإلخوان حيث أنهم قد 
خرجوا من املألوف مما اعتاد الناس 
األخرى  األجهزة  عن  سماعه  عى 
الرضب  إسلوب  تستخدم  قد  التي 
والتعذيب من أجل انتزاع االعرتاف 
القومي  األمن  أما  السجن،  من 
عندهم  فسواًء  دأبهم  هذا  فليس 
من  بد  فا  تعرتف،  لم  أم  اعرتفت 
واإلهانة  التعذيب  من  جرعات  أخذ 
وج�د   ُ ألنه  ويومي؛  مركز  بشكل 
مرسوم  برنامج  تنفيذ  أجل  من 
أمريكين،  خرباء  أيدي  عى  هناك 
الذين  السجناء  كل  يجمع  ويكاد 
مع  السابق  من  عنهم  اإلفراج  تم 
هؤالء عى هذا وعى حقائق أخرى، 
ما  ورصف  املتعمد،  التجويع  منها 
من  جوع  من  يغني  وال  يسمن  ال 
األكل، إضافة إىل مزج الخبز بمادة 
إىل  تصل  طويلة  لفرتات  الديزل، 
عدة شهور، كذلك ال يعطى للسجن 
فرش وال بطانيات، حتى ولو مكث 
يف السجن طوال عمره، وال مابس 
ما  عن  الزائدة  القطع  يُسلب  بل 
األمن  يف  وخاصة  جسده  يُغطي 
السيايس والقومي، أما العاج فهذا 
من األشياء املحظورة واملحرمة عى 

السجناء.

* فضاعات بدون حساب :
بشكل  اإلنسان  بني  لدى  املعروف 
تضمنها  حقوق  له  األسري  أن  عام 
الدول عرب اتفاقيات ومواثيق دولية 
جريًحا  األسري  هذا  كان  إذا  فكيف 
أو مكسور اليد أو الرجل، بالتأكيد 
أن  يفرض  اإلنساني  الواجب  أن 
أثناء  سواء  حالته،  وتُراعى  يُعالج 
ما  أما  السجن،  يف  أو  التحقيق 
يكون  فقد  الواقع  وأثبته  حصل 
كان  لألسف  لكن  تصديقه،  صعبًا 
أحد  ُكرِس  شخص   ،!%100 واقعيًا 
أعضائه، وكان يقيد ويضغط عليه 
من  العضو  هذا  بكرس  املحققون 
يعاد  عليه  يغمى  وعندما  جديد، 
حتى  يعالج  أن  دون  الزنزانة  إىل 
بااللتحام والجرب،  العضو  يبدأ هذا 
فيستدعى ثانية ويُكرس من جديد، 
مرات  ثاث  من  أكثر  هذا  وتكرر 
طوال فرتة استمرت أكثر من ثاث 
سنوات. وبالتحديد من أجهزة األمن 
مكافحة  وقسم  والقومي،  السيايس 
ومن  الجنائي.  البحث  يف  اإلرهاب 
هذه الصورة املأساوية قتل الشهيد 
الكبد  بسبب مرض  »هاشم حجر« 

داخل السجن، ولعدم معالجته.
حالته  تكن  لم  حجر«  و»هاشم 
مئات  فهناك  األخرية  وال  األوىل 
بصوٍر  انتهت  التي  القصص 
سجن  يف  حدثت  كالتي  مأساوية 
م   2005 عام  يف  صعدة  إصاحية 
شهداء  فيها  الرصاص  حصد  التي 
داخل  األمن  أيدي  عى  وجرحى 
السجن العام، وهناك سلسلة ذهبية 
يف  استشهدوا  الذين  اإلخوان  من 
السجون بالرصاص الحي أو بفعل 
دون  اإلهمال  أو  الجروح  تأثري 
عاج، وهناك من ال يزال يعاني من 
التغذية  سوء  بفعل  نشأت  أمراض 
أو اإلجهاد أو ألسباب أخرى تنامت 

داخل السجون.
وال بد لليل أن ينجي   

               وال بد للقيد أن ينكرس

املحامي/ إبراهيم شرف الدين
الفتنة نائمة
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الفتِن،  َزيُْغ  َشَمَلنا  وقد  »الَلُهمَّ 
الَحرْيَِة،  َغْشَوُة  علينا  واستولت 
وحكم  َغاُر،  والصَّ الذلُّ  وَقاَرَعنَا 
علينا غريُ املأمونن عى ِديِنك، وابْتَزَّ 
َص حكَمك وسعى يف  أموَرنَا من نَقَّ
املاهي  يَِت  واْشرُتِ عباِدك،  إتاِف 
يف  وَرتََع  واألْرَملِة،  اليتيم  ِبَسْهِم 
ُحْرَمًة،  له  اليَْرَعى  من  الّله  مال 
أهُل  املؤمنن  أَبَْشار  يف  وحكم 
زرُع  اْستَْحَصَد  وقد  الَلُهمَّ  الذِّمة، 
واستغلظ  نهايَتَه،  وبلغ  الباطِل 
الَلُهمَّ فأتح  َعُموُدُه وَخِرَف وليُده، 

ُع  ترَْصَ حاِصَدًة  يداً  الَحقِّ  ِمن  له 
ُم ُسْوَقُه، الَلُهمَّ وال  بها قائَمُه، وتَُهشِّ
تَدَْع َلُه دَعاَمًة إال َقَصْمتََها، والُجنًَّة 
إال  مجتمعًة  والكلمًة  َهتَْكتََها،  إال 
َخَفْقتَها  إال  تعلو  يَّة  فرقتَها، والرَسِ
وال  َخَفْضتََها،  إال  َعَلٍم  والقائمَة   ،
التََدَعنَّ  الَلُهمَّ  أبدتها.  إال  فائدًة 
إال  والنَبَْوًة  أفنيَت،  إال  بقيًة  منه 
يَْت، والَحْلَقًة إال أكَلْلَت ، والَحّداً  َسوَّ
إال َفَلْلَت،الَلُهمَّ وأرنا أنصاره بََعاِئَد 
اجتماع  بعد  وَشتَّى  اإلْلَفِة،  بَْعَد 
بعد  الرؤوس  وُمْقِنِعي  الَكِلَمِة، 

وأْسِفْر  الَلُهمَّ  ة.  األمَّ عى  الظُّهور 
َمداً  رَسْ وأرناُه  الَعْدِل،  نََهاِر  َعْن 
نَاِشئَتَُه،  علينا  وأْهِطل  فيِه،  الليَل 
الَلُهمَّ وأحيي به  وأِدْله ممن ناواه، 
األهواَء  به  واجمع  امليِّتة،  القلوَب 
املختلفَة، وأقْم به الحدوَد امُلَعطَّلة، 
األبدان  به  وأرْح  امُلْهَمَلَة،  واألحكاَم 
الاَِّغبََة من ذرية محمد نبيك صى 
وأشياعهم،  وسلم،  وآله  عليه  الّله 
ل  وَعجِّ ومحبيهم،  وأنصارهم، 
بقدرتك   ، وانِْتيَاَشُهم  َفَرَجُهم 

ورحمتك رب آمن رب العاملن.«

وأمام  املستضعفن  أمام رصخات 
تهاوت  الهادرة  تحركاتهم  أمواج 
وغدت  الدكتاتورية  القواعد  تلك 
الغربية  األمريكية  املحميات  تلك 
والظلم  الفساد  بأنظمة  واملمثلة 
من  تمتلكه  ما  بكل  والطغيان 
والرتهيب  والدمار  القتل  وسائل 
العنكبوت  بيت  من  أوهن  
والقواعد  املحميات  تلك  وبتهاوي 
الدكتاتورية وجدت أمريكا لها أنها 
النرصاني  اليهودي  تحالفها  مع 
التواجد  وقواعد  مربرات  كل  تفقد 
العربية  املنطقة  يف  والبقاء 
معناه  اليمن  يف  النظام  وسقوط 
ستفقد أمريكا كل مربرات التدخل 
هذا  وسيهدد  اليمن  شؤون  يف 
والتدمري  التمزيق  مشاريع  كل 
مروعي  رأسها  وعى  والحروب 
وانفصال  بالقاعدة  يسمى  ما 
ومعناه  الشمال  عن  الجنوب 
والحقيقي  الشامل  اإلفشال 
اإلجرامية  مخططاتهما  لكل 
وعى  البلد  هذا  يف  التدمريية   و 
والعالم  العربية  املنطقة  مستوى 
وعمائها   فأمريكا  اإلسامي، 
تراهن  إنما  فلكها  يف  يدور  ومن 
كان  باعتباره  الحاكم  النظام  عى 
ومايزال البوابة التي ولجت عربها 

وبمربراتها  بمخططاتها  أمريكا 
التي تم بها احتال املياة  اليمنية 
تحت مسمى مكافحة القرصنة إىل  
السيطرة األمريكية بمخابراتها عى 
اليمنية  السلطة  مؤسسات  جميع 
لألجواء  املطلقة  االستباحة  إىل 
ما  محاربة  مسمى  تحت  اليمنية 
األمريكي  املنتج  بالقاعدة  يسمى 
خال العقد املايض، لذلك يجب أن  
أبناء  ذاكرة ومشاعر  يغيب عن  ال 
االحتال  ماصنعه  اليمني  الشعب 
ثم  األفغاني  بالشعب  األمريكي 
للشعب  العراقي ومايراد  بالشعب 
فالشعب  األيام  هذه  خال  الليبي 
كل  أن  يعلم  أن  يجب  اليمني 
هيمنة ألمريكا ويف املنطقة العربية 
هذا  أصاب  وإجرام  إفساد  وكل 
العربية  املنطقة  وشعوب  الشعب 
ومتوقفا  مرتبطا  ومازال  كان 
تخدمه  وأياد  أنظمة  بقاء  عى 
وتمنحة كل املربرات وتهيئ له  كل 
واالحتال، ونظام  الهيمنة  أسباب 
كان  التقليدين  ورشكائه  صالح 
حربة  رأس  عقود  ثاثة  خال 
والتدمري  والفتنة  والفساد  اإلجرام 
يف  االرسئيي  األمريكي  والخراب 
رشكائه  مع  وبسقوطه  البلد  هذا 
الطريق  اليمني  الشعب  سيقطع 

التي  عى كل املخططات األمريكية 
تسهدف  هذا البلد وشعبه.

وزير  وصل  حتى  أيام  إال  وماهي 
الرياض  إىل   األمريكي  الدفاع 
قالوا  بمبادرة  ذلك  بعد  لنسمع 
عنها خليجية لقيت التأييد املطلق 
ذلك  بعد  لتبدأ  األبيض  البيت  من 
املرحلة التنفيذية لعملية االلتفاف 
الحر  اليمني  الشعب  ثورة  عى 
مع  وبالتزامن  أهدافها،  ملصادرة 
تلك  أصوات  اختفت   املبادرة  تلك 
واالجتماعية  السياسية  الرموز 
التي  والتقليدية  والعسكرية 
أيام  قبل  الشعب  عى  خرجت 
بعباءة املنارصة لثورة الشعب فما 
الذي اسكت تلك األصوات وخاصة 
ألبناء  واالستهداف  اإلجرام  يد  أن 
يف  بقوة  عادت  اليمنية  الثورة 
ذهبت  أين  صنعاء  يف  وحتى  تعز 
يف  الثورة  لشباب  الحماية  وعود 

صنعاء؟!!! ثم ماذا كان يدور بن 
أصحاب تلك الوعود وبن املندوبن 
والرسل اإلقليمين والدولين داخل 
أخرى  جهة  ومن  املغلقة؟  الغرف 
من  صالح  موقف  غري  الذي   ما 
التي  الخليج  ملبادرة  الرفض 
وصفها بالتدخل السافر يف شؤون 
املوافقة  املبادرة  موقف  إيل  اليمن 
الرياض  بيان  بعد  عليها  املبدئية 
ليلتقي صالح ومنافسيه بعد ذلك 
تضمنه  مما  املوافقة  موقف  عى 
بيان الرياض؟!!! الم نجد أن نظام 
صالح ومسانديه ورشكائه باألمس 
اليوم منشقن عنه  والذين صاروا 
قد  الكريس  عى  له  ومنافسون  
التقوا يف النهاية عى عامل مشرتك 
بإنصات  االستماع  اسمه  واحد 
اإلقليمي  و  األمريكي  للصوت 

والرهان عليه بل واالرتهان له؟
تلك تساؤالت تحتاج  إيل إجابات، 

قبل  ذاتها  بحد  تكشف  تساؤالت 
التفافية  مؤرشات  عن  إجابة  أي 
ووقائع  الشعب،  أبناء  ثورة  عى 
،ولكل  باإلجابة عليها  األيام كفيلة 
نقول:  التآمرية  املنظومات  تلك 
اليمني  الشعب  أبناء  هانحن 
التقليدين  للنظام ورشكائه  نقول 
واهمون  أنتم  واليوم  باألمس 
أبناء  شب  فلقد  واهمون  واهمون 
هذا الشعب العربي املسلم األصيل 
يعرفونكم  وأصبحوا  الطوق  عن 
وبأسمائكم   بل  بسماتكم 
وحاضكم  األسود  بماضيكم 
وبالفم  نقول  جميعا  ولكم  املتآمر 
الشعب  هذا  عن  ارحلوا  املآلن 
وجرائمكم  وخزيكم  بفسادكم 
ومؤامراتكم  بعمالتكم  ارحلوا 
واملهن  املخزي  والزوال  فالرحيل 
نراه  الذي  املحتوم  مصريكم  هو 

قريبا وقريبا جدا إن شاء الله

بعد االنطاقة املوقفة لقناة شباب 
رجعت  برس،  يمن  عى  الصمود 
طيبة  بصورة  العمل  هذا  أصداء 
وقد  لها،  املتابعن  أوساط  يف 
سجل بعضهم إعجابه بهذا العمل 
قائا: »ال اقدر أن أصف سعادتي 
بهذا اإلنجاز العظيم، كان الله يف 
هذه  إنجاح  يف  مساهم  كل  عون 
الكبيس:  أحمد  »وقال  القناة«. 
عن  تعجزان  ويداي  »لساني 
أحسست  التي  السعادة  وصف 
بها عند معرفتي بما قمتم به من 
القناة  افتتاح  وهو  مميز،  إنجاز 
الله  من  وأرجو  لكم،  املبارشة 

بالنرص  يمدكم  أن  األحد  الواحد 
يحيى  وقال  والثبات«.  والصرب 
أروعكم!  ما  الله  »الله  السياني: 
الله...«،  نرصكم  الله  وفقكم 
وقال أكرم جزيان: »ماشاء الله! 
أحسنتم يا شباب الصمود، خطوة 
يف العز مغنم، نفع الله بكم، ورفع 
ومناكم.  منانا  وحقق  قدركم 
باالحرتام،  مليئة  سام  تحية 
شعارها  االلتحام،  قوامها 
النظام«.  إسقاط  يريد  الشعب 
القانوني  املستشار  وصفها 
إبراهيم الشامي بأنها »صوت كل 
وقال  الكبري«.  اليمن  يف  مظلوم 

تجعلوني  الشيباني:  عدنان  األخ 
يا  والشموخ  بالفخر  أشعر 
شباب، اآلن أنتم بالفعل تقودون 
وقال  الغد«.  عالم  نحو   اليمن 
اإلنسان  »عندما  زيدالحسني: 
تعاىل  الله  أجل  من  ينطلق 
ويعمل يف سبيله، ومن أجل دينه، 
عمله  يف  إبداعه  أن  سيكتشف 
نتيجة عن أن الله هو الذي يوفقه 
يقف  إنسان  كل  عى  وينرصه 
بارك  العظيم،  الدين  هذا  أمام 
الله لكم يف عملكم الذي أسعدني 
واسعد كل انسان حر ورشيف«. 
»هذه  عّد  فقد  مفضل  رشيد  أما 
مقدار  عى  ت��نم  الخطوة 
إحساسهم  ومدى  شبابنا  وعي 

برضوريات املرحلة«.

من دعاء اإلمام زيد على الظاملني

يا ليا غافل عيني الدنيا

هل تعلم أن الشعب يثور؟

هل تعلم؟.. وملاذا

يرعبك النور؟

هل تعلم أنك ترسق أحاما، لوالك لكانت يف الواقع 

أشجارا وزهورا؟

هل تنكر ذلك؟

هل تنكر أنك تقتات عليها منذ دهور؟

هل تنكر ذلك يا مثبور؟

عجبا منك!!

عجبا!!عجبا !! أسئلتي أجوبة أخرى

تطرحها أسئلتي األخرى

أنا لست غبيا يا أحمق

فاألرض تدور!

وشموس الفجر تراقبها

وغدا تهتك أستار الزور

أنا ما ذنبي إن لم تدرك ما أعنيه

أن تدرك ماال تبغيه

فالشعب يثور

وغدا تهتك أستار الزور

تصحو أفواج نائمة كانت تحلم

فرتى النور

أمل يغنيها عن أحام تقتات عليها أنت

وأراض بور

زرعت من شظف العيش

تسكنها أنت وحاشيتك واألرض تدور!!

الشاعر: حسني بن سالم الشريف

الشعب يثور

الصفحة اإلخبارية عى الفيس بوك -شباب الصمود:

http://www.facebook.com/yemenipress

املدونة اإلخبارية - شباب الصمود:

http://shababwithstand.wordpress.com

قناة الحركة عى اليوتيوب - شباب الصمود:

http://www.youtube.com/user/YouthStandYEMEN

مجموعة شباب الصمود عى الفيس بوك:

http://www.facebook.com/home.php?sk=grou

p_204567402886985&ap=1

أخبار الثورة اليمنية شباب الصمود عى الفيس بوك:

http://www.facebook.com/yemenipress

قناة الثورة اليمنية:

http://yemenipress.com/live

روابط تهمك

إنجاز إعالمي متميز

ثورة الشعب اليمني يف مواجهة مخطط 
االلتفاف األمريكي اإلقليمي واملحلي

لقطة

دورية - توعوية تصدرها حركة شباب 

الصمود يف ساحة التغيري بصنعاء

إعان عن فقدان 
حقيبة تابعة التحاد 

ثورة الشباب السلمية 
)من أجل اليمن( 

والتي كان بداخلها 
أوراق مهمة وختم 
االتحاد وعليه يعلن 

اإلتحاد إيقاف 
التعامل بالختم 

السابق واستبداله 
بختم جديد .

رئيس االتحاد/ 
مهاب الحيدري

إعالن
عىس الذكرى تنفع صالح

هل يظن الرئيس صالح أن بإمكانه مواصلة اللعب 
بأقوات الناس ووسائل عيشهم فيقطع الغاز 

والكهرباء ومن ثم املحروقات يريد بذلك أثنائهم عن 
حق طلبوه إياه. 

أال يعرف الرئيس والشياطن من حوله أنهم بذلك 
يستعدون الله ويقفون ضد إرادته ووعده لعباده 
بتأمن احتياجاتهم، ألنه انتدبهم ألمر عظيم وهو 
عبادته، يقول أحدهم متهكما: إن الخطوة القادمة 

للرئيس صالح وزبانيته هي قطع املاء!
و نذكره بأن سنة الله قضت باإلمهال ال اإلهمال، 

وحن يأخذ فإن أخذه أخذ عزيز مقتدر، ولن تجديه 
حينها ضمانة أهل األرض أجمعن.

ما يفعله النظام اليوم بالتاعب بمعيشة الناس هو 
فعل الذليل والجبان عن مواجهة الحق الصادح يف 
وجوههم، لقد صار صالح والذل سيان يف مفهوم 

وحياة اليمنين اليوم، ويأبى الكريم الحياة مع الذل. 


