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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.

نهنئ ونبارك ألبناء ش��عبنا ايلمين مناس��بة عيد الوحدة ايلمنية اليت مثلت مكس��با ش��عبيا عظيما حققها الش��عب ايلمين، 
وجتسدت معاملها يف هذه اثلورة الشعبية املباركة تلؤكد جمددا أن الشعب ايلمين هو صانع الوحدة ايلمنية.

إن اثلورة الش��عبية املباركة قد جس��دت � فعالً � معاين ومعالم الوحدة الوطنية اليت يؤمن بها الش��عب ايلمين كخيار ثقايف 
ومنهيج أثبته الواقع اذلي نلمسه ىلع الساحة الوطنية ايلوم بعد جهد مكثف من انلظام إليصال الشعب إىل حالة ال يستطيع 

 ما اتلالحم واتلوحد.
ً
فيها يوما

فتوحد الش��عب جمددا حتت أهداف هذه اثلورة العظيمة ومطابلها املحق��ة والعادلة ملواجهة انلظام الظالم اذلي اكن وما زال 
يش��ل اخلطر احلقييق واملحدق ىلع وحدة الش��عب ايلمين وتآلفه وتعايش��ه، فنحن نعيش حالة مزدهرة أثبت فيها الش��عب 
تماس��كه وتوحده وجتاوز فيها عوائق انلظام واألهم أن االتلفاف الش��عيب الواس��ع مع هذه اثلورة املباركة أثبت كذب انلظام 

وتهويله املستمر أن زواهل يعين تمزق الوطن ودخوهل يف حروب أهلية.
لقد انكش��ف الس��تار عن انلظام الظالم وهو طاملا اس��تخدم من الوحدة ايلمنية عنوانا براقا أخ��ى وراءه حقيقته املخيفة 
اليت تهدم لك أراكن الوحدة ايلمنية، فارتكب لك أنواع الفس��اد والظلم وس��ى إىل تمزيق الشعب فشن احلروب، وعزف ىلع 
الطائفي��ة، وك��رس من العنرصية والعصبية، وش��جع ىلع اثلارات واتلناحر بني خمتلف القبائل ايلمني��ة، وهو ما يتناىف روحا 

ومعىن مع الوحدة ايلمنية.

خرج يف صنعاء ومعظم محافظات الجمهورية )ذمار – تعز – حرضموت 
– الحديدة – البيضاء – إب - الضالع( مئات اآلالف يف مس�رات حاش�دة 
للتعب�ر عن رفضهم ملح�اوالت صالح جر البالد إىل ح�رب أهلية، يف هذه 
األثناء تجددت االش�تباكات املسلحة األس�بوع املنرصم يف أكثر من مكان 
يف أمان�ة العاصمة، حيث وقعت يوم األربعاء اش�تباكات عنيفة بني قوات 
الحرس الجمهوري ومس�لحني قبليني تابعني للش�يخ ص�ادق األحمر يف 
تقاط�ع جولة مأرب ش�مال العاصمة صنعاء، وحدثت اش�تباكات عنيفة 
ب�ني قوات الل�واء 62 من الحرس الجمهوري وقبائ�ل منطقة أرحب، هذا 
فيما كانت االشتباكات قد تجددت بني قوات النظام وأتباع الشيخ صادق 
األحم�ر يف الحصبة، وانطلق القص�ف العنيف باملدفعية الثقيلة من جوار 
من�زل قديم للرئيس ع�ي صالح يف منطق�ة الحصبة ، فيذك�ر أن املنزل 

القدي�م لعي صالح يتمركز بداخلة لواء م�ن الحرس الجمهوري، وكانت 
املواجهات قد اشتدت يوم الثالثاء، وقد أعلنت لجنة الوساطة التي تتكون 
م�ن : )اللواء/ غالب القمش. والش�يخ/ فيصل عبد الله مناع  والش�يخ/ 
غال�ب األجدع. والش�يخ/ عي بن أحم�د الرصاص. والش�يخ/ أحمد أبو 
حورية. والش�يخ/ عي بن عي القويس. والش�يخ/ محمد بن عبد القادر 
العبديل( التوقف عن عملها، وحملت الرئيس مسؤولية تجدد االشتباكات. 
تجدر االشارة أن قصًفا اس�تهدف منزل الشيخ األحمر أثناء تواجد لجنة 
الوس�اطة يف منزله بحي الحصبة مما أدى إىل وقوع ضحايا ما بني قتيل 
وجري�ح، وكان م�ن بني املصابني رئي�س اللجنة غال�ب القمش، وبعض 
املش�ائخ منهم: سبأ سنان أبو لحوم وغالب مبخوت العمري وعبد الخالق 

ش�ويط وعبد الس�الم زابية، والقيادي املستقيل من 

تواف�د األحد املايض األح�رار يف عموم محافظات الجمهورية إىل س�احات 
التغي�ر والحرية، ففي العاصمة صنعاء قدر عدد املش�اركني يف االحتفال 
بذكرى عيد الوحدة ال� )21(  بأكثر من مليونني رغم كل الحواجز األمنية، 
وانتش�ار البالطجة يف الطرقات، وأنجزوا تلك اللحظات الجميلة لالبتهاج 

الوحدوي النابع من الصميم. 
وكان�ت الذكرى األوىل لهذا الحدث األروع يف حي�اة اليمنيني فعالً، بعد أن 
أفس�دت س�لطة عي عبد الله صالح معانيها الس�امية عندما حولت قيمة 

الوحدة إىل ممارسات للنهب واإلذالل والتنطع والدجل. 
عي�د صنعه الش�عب بنفس�ه وحم�اه  وأعده وش�ارك يف  كاف�ة فقراته. 
حرضه  املواطن البس�يط العادي حامالً عىل كتفيه ابنه أو ابنته من جميع 
املحافظ�ات اليمني�ة، وكان الجميع فيه سواس�ية، ال يوج�د منصة لكبار 

الضيوف.
-الصف�وف مرتاصة جنباً إىل جنب، هذا م�ن إب وذاك من صنعاء، وواحد 

من حجة، وآخر من الحديدة، وهكذا من مختلف محافظات الجمهورية.
يف املقاب�ل احتف�ل الرئيس يوم الس�بت 5/21 بالوح�دة يف مكان مغلق، 
ح�وش األمن املرك�زي القريب جداً م�ن مقره يف منطقة الس�بعني، وعىل 
طريقت�ه املعت�ادة بال�كالم املتناقض ظ�ل يرى يف فع�ل الث�ورة انقالباً 
عس�كريا، وعمالة ومؤامرة، كما س�مى س�احة التغير بس�احة التغرير، 

واصفا الثوار باملغرر بهم.
وبدا الرد العمي من شباب الثورة يف شارع الستني األحد املايض غر متوقع، 
م�ن حيث االحتش�اد، والنظام، والعرض املدني الذي لم تس�بقه بروفات، 

حي�ث عرض الثوار مجموعات تمثل رشائح الش�عب، 

ُد مبا حيصل يف صنعاء، ونؤكد حرصنا على إسقاط النظام وسلمية الثورة شباب الثورة : ُنَندِّ

سعي حثيث إىل إفشال ثورة الشباب السلمية

حضره الشعب رغم العوائق..وأعدوا فقراته بدون أموال.. وقالوا جميعًا: الوحدة يف قلوبنا

اشتباكات مسلحة متجددة
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• عرفنا عىل اسمك، وتاريخ ومكان اإلصابة؟
¿¿ هشام محمد عبد الله الجربي، أُصبت يوم األربعاء 

4/27 أمام بوابة ملعب الثورة.
• ما نوع اإلصابة التي تعرضت لها؟

¿¿ كانت إصابتي طلق ناري، وربما كان عيار )معدل( 
الطلقة لم تكن عادية  التي أحدثتها  الفتحة  ألن مكان 

بل كانت كبرة لم تلتئم حتى اآلن.
يف  عليك  تأثري  اإلصابة  لهذة  سيكون  هل   •

املستقبل؟
بعض  وقعت  األطباء:  بعض  يل  قال  ما  بحسب   ¿¿
الغليظة مما اضطرهم  األمعاء  الطلقة يف  الشظايا من 
انخفاض  ذلك  عن  ينتج  وقد  منها  جزء  الستئصال 

الوزن عىل املدى الطويل بسبب ضيق األمعاء.
• هل توقعت أن يتم إطالق النار عليكم؟

امللعب توقعت جًدا  إىل  اليوم عندما وصلنا  يف ذلك   ¿¿
كثرة  تجمعات  رأيت  ألني  علينا  النار  إطالق  يتم  أن 
النار  يطلق  املعدل(   ( وكان  املكان  ذلك  يف  للمسلحني 

من أمام البوابة!
• هل كان لدى من يف امللعب أي مربر إلطالق النار 

عليكم؟
لم  أصاًل  ومسرتنا  استفزازية  حركة  بأي  نقم  لم   ¿¿
يكن الهدف منها امللعب، لكن أي مسرة تخرج تكون 
أجهزة النظام القمعية قد أعدت لنا الكمائن فيطلقون 
علينا الرصاص الحي والغازات السامة، ومياه املجاري.

النظام.. كيف  حملت يف املسرية شعار إسقاط   •
اختلف ترديدك لهذا الشعار قبل اإلصابة وبعدها؟

¿¿ أنا اآلن ال أنادي فقط بإسقاط النظام بل أرى بأنه 

يجب محاكمة هذا النظام عىل الدماء التي ُسفكت وال 
زالت تُسفك يف كل يوم وأيًضا االختطافات واالعتداءات 
الكثرة التي تحدث خارج الساحة فكل ما يحدث من 
قتل واختطاف واستنزاف ثروات الوطن واتهام خرة 
أقنعة  كل  أسقط  هذا  كل  والخونة،  بالعمالء  أبنائه 

النظام وظهر بوجهه الحقيقي القبيح.
• ماذا أضافت لك اإلصابة التي تعرضت لها؟

¿¿ أعتقد بأني أصبحت أكثر قوة وثباتًا وصموًدا، ولن 
النظام  هذا  إسقاط  وهو  األسمى  الهدف  عن  أتراجع 
مرشق  غد  بناء  يف  الفاعلة  واملشاركة  العميل،  الفاسد 

ألبناء هذا الوطن الغايل.
• ما رأيك يف املبادرات املختلفة التي تُقدم للنظام 

يف هذه الفرتة؟
بأنها  أعتقد  تقديمها ألني  تم  بأي مبادرة  نقبل  ال   ¿¿
لم تأِت إال لخدمة رأس السلطة بشكل واضح وجي وال 

تهتم ألمر الشعب وتطلعاته.

• كيف تنظر لتعامل املجتمع الدويل وأمريكا عىل 
وجه الخصوص للوضع والثورة يف اليمن؟

إسقاط  حصل  وإذا  اليمن،  يف  كبر  دور  ألمريكا   ¿¿
فالنظام  املنطقة؛  يف  لدورها  اهتزاز  سيحصل  للنظام 

عميل لها بشكل كامل.
الحقوقية  املنظمات  إىل  توجيهها  تحب  رسالة   •

املحلية والدولية؟
¿¿ نطلب من كل املنظمات اإلنصاف وعدم الوقوف عىل 

الحياد يف التعامل مع نظام يقتل شعبه.
• ما هي رسالتك إىل زمالئك املتواجدين يف الساحة 

؟
خطوة  ألنها  التوقيع-  بعد  وخصوًصا  أنصحهم   ¿¿
كبرة- أن ال يرتكوا الساحة وأن ال يرفعوا االعتصامات 
أكرب  يجعلوا  وأن  وقائم،  موجود  النظام  هذا  دام  ما 
بالنظام  واإلطاحة  وتعاىل،  سبحانه  الله  رضاء  همهم 

الفاسد.

بعد شفائك؟ وهل من  الساحة  إىل  هل ستعود   •
املمكن أن تشارك يف مسريات أخرى؟

الساحة، وال  إىل  الله بعد خروجي سأعود  بمشيئة   ¿¿
مسرات  يف  املشاركة  يف  الله  شاء  إن  مانع  أي  يوجد 

أخرى.
*      *      *

الرسير  عىل  موجود  لهشام  زميل  إىل  بعدها  توجهنا 
معنا  بالتحدث  له  تسمح  لم  حالته  لكن  له،  املقابل 

فحدثنا شقيقه عن حالته:
• هل لك أن تعرفنا باسم املصاب وتاريخ ومكان 

اإلصابة؟
¿¿ اسمه: نبيه نارص عبادي من محافظة أبني، أصيب 
ناري  بطلق  الثورة  ملعب  أمام   4/27 األربعاء  يوم 
له  أُجريت  وقد  داخي،  نزيف  له  سبب  مما  الرأس  يف 
عملية فتح للجمجمة وبحسب قول األطباء ستؤثر هذه 

اإلصابة عليه يف املستقبل.
حضوره  أن  أم  العاصمة  يف  شقيقك  يقيم  هل   •

كان ألجل املشاركة يف الثورة؟
أو  هو يعيش ويعمل يف رشكة خاصة لم تتجاوب   ¿¿

تتعاون مع حالته بعد إصابته!
أُصيب  التي  املسرية  يف  معه  متواجًدا  كنت  هل   •

فيها؟
¿¿ ال. يف ذلك اليوم خرج بمفرده يف املسرة.
• هل توقعت أن يتم إطالق النار عليهم؟

ال؛ ألن املسرة التي خرجوا فيها كانت سلمية ولم   ¿¿
تستهدف أحد.

• هل تقبلون باملبادرات املقدمة من دول مجلس 
التعاون الخليجي؟

الفوري  الرحيل  مبادرة ال تنص عىل  بأي  نقبل  ال   ¿¿
لهذا النظام بكل أركانه؛ ألن هذا النظام قد سفك الدماء 

وفقد رئيس النظام رشعيته عند أول قطرة دم سالت.
• ما هي رسالتك التي توجهها للشباب املتواجدين 

يف الساحة؟
أن يستمروا عىل ما هم عليه  الشباب  أريد من كل   ¿¿
بتنظيم  يقوموا  وأن  بسلمية،  والتظاهر  الصمود  من 

مسرات أكثر وبشكل يومي.
الداخل  يف  الحقوقية  املنظمات  من  تطلب  ماذا   •

والخارج؟
¿¿ أطلب منهم أن يقفوا إىل جانب الشباب.

• هل تعتقد بأن املوقف الدويل غري كاٍف، وال يُلبي 
طموحات الشعب اليمني؟ وملاذا؟

املجتمع  يضلل  النظام  ألن  كاٍف؛  غر  اآلن  حتى   ¿¿
والقاعدة  باإلرهاب  ويخوفهم  عليهم  ويكذب  الدويل 
يف  النظام  نجح  مما  وهذا  واالنفصاليني..  والحوثيني 
غرسه يف أذهان الغرب وجعلهم ال يتبنون وجهة نظر 

الشعب الثائر.
• الرئيس دائًما ما يردد بأنكم دعاة انفصال، وأن 
اليمن لن تبقى موحدة يف حالة رحيله؛ فما رأيك؟

لسنا  نحن  ولكن  دائًما،  النظام  يردده  ما  هذا   ¿¿
اآلخرين  به  ليخوف  هو  زرعه  واالنفصال  انفصاليني، 

ونحن ال ندعو إليه.
• كلمة تحب توجيهها بمناسبة عيد الوحدة؟

العظيمة،  املناسبة  بهذه  اليمني  الشعب  أهنئ  أواًل   ¿¿
أكثر  ترتسخ  وسوف  باقية  الوحدة  بأن  لهم  وأقول 
وستكون أكثر عمًقا بزوال هذا النظام. والشعب اليمني 

سيظل موحًدا مهما حاول هذا النظام تفكيكه.
يف ختام حديثه معنا حملنا أمانة بأن نوصل عتابًا أراد 

توجيهه لصحيفة الصحوة قال فيه:
¿¿ أعتب كثرًا عىل املرسلة الصحفية ذكرى الواحدي؛ 
من  وبالرغم  وصورتهم،  الجرحى  بزيارة  قامت  ألنها 
األذن!  إصابته كانت يف  أن  أخي كتبت  إصابة  وضوح 
الصور وقامت هي  كافة  العلم ورأت  تمام  تعلم  وهي 
بنفسها بتصوير اإلصابة؛ فاإلصابة خطرة ويف الرأس 

وليست يف األذن.. أحملكم أمانة نرش عتابي هذا.

العربي  عاملنا  يف  يدور  ملا  املتابع  إن 
قوى  ضد  عارمة  شعبية  ثورات  من 
اليمن  يف  يدور  إنما  سيجد  االستكبار 
األرسي  صالح  نظام  ضد  ثورة  من 
ليس وليد الساعة، وإنما نتاج ملا عاناه 
الشعب اليمني طوال مراحل حكم هذا 
الطاغية والذي حكمه بالحديد والنار. 
النصيب  صعدة  ملحافظة  كان  وقد 
االستكبار  قوى  له  تخطط  مما  األكرب 
صالح  نظام  يف  املتمثلة  وحلفائها 

شعبه  ألبناء  يقدم  لم  الذي  الدموي، 
وثقافة  والتخلف  والفقر  الجهل  إال 
أّن  إال  ودوليا،  إقليميا  مدعوما  املوت، 
الله كان له باملرصاد، ولم يقف النظام 
عند ذلك بل عمل عىل اختالق األزمات 
والخارج،  الداخل  عىل  واألكاذيب 
عىل  صعدة  محافظة  يف  حدث  وما 
إال  النظام  لهذا  الست  الحروب  مدار 
بالقوى  استعان  فقد  لذلك،  مصداقا 
العسكرية  بآلته  واستعان  الخارجية، 

لالعتداء عىل أبناء شعبه، مربرا كعادته 
إىل  تمت  ال  التي  باإلدعاءات  جرائمه 
الواقع بصلة، بما يسمى بدولة شمال 
الشمال، إال أن وعي وصمود أبناء هذه 
الناجية  املحافظة  جعلها  املحافظة 
والعميلة،  الجائرة  السلطة  هذه  من 
أن  يالحظ  أن  املتابع  يستطيع  حيث 
يف   يخرجون  صعدة  محافظة  أبناء 
ثالث مسرات أسبوعية بمئات اآلالف، 
وقد  السلطة،  وأكاذيب  رهانات  رغم 

بانضمامها  صعدة   محافظة  وجهت 
يف  قوية  صفعة  للثورة  مكوناتها  بكل 
لتعيد  واملتهالك،  البائس  النظام  وجه 
بحق  لحق  الذي  الظلم  مدى  لألذهان 
الحروب  خالل  املحافظة،  هذه  أبناء 
الست الجائرة، وما رافقها من حمالت 
دعائية كاذبة ضد أبناء صعدة، والتي 
لم يكن ذنب أبناء هذه املحافظة سوى 
أنهم قدموا ثقافة قرآنية استطاعوا من 
وفضح  السلطة  هذه  تعرية  خاللها 
أكاذيبها وزيفها مبكرا، عىل الرغم من 
ممارسة هذا النظام الغاشم ألشد أنواع 
يف  والتدمر  الجماعية  واإلبادة  القتل 
حقهم، بدون وازع من ضمر، أو خلق 
العسكرية  آلته  عىل  معتمًدا  دين  أو 
واإلعالمية. ومع هذا لم يثن عزم أبناء 
محافظة صعدة عن مواصلة مسرتهم، 
ولم تلتفت صعدة إىل أراجيف النظام 
وعمالئه وهي تشق طريقها إىل الحرية 
واالستبداد،  الظلم  من  واالنعتاق 
ومقدمة  املستكربين،  وجه  يف  صارخة 
قوافل من الشهداء؛ دفاعا عن كرامتها 
وهويتها  القرآنية  وثقافتها  وعزتها 
هناك  يزال  ما  كله  هذا  ومع  اإليمانية. 
أيدي ترفض أن تبادل محافظة صعدة 
أسرة  مازالت  كونها  بالوفاء،  الوفاء 
مواقفها  حول  ومتخندقة  ماضيها، 
صعدة  محافظة  أبناء  أن  إال  القديمة، 
بالحسنى،  اإلساءة  قابلوا  كعادتهم 
بالتضحية  السباقون  وهم  ال  كيف 
من  اليمن  أجل  من  والنفيس  بالغايل 

أقصاه إىل أقصاه.

صعدة.. االنضمام، وفضيحة النظام

•  لقاء مع جريح    •

عدوة الشعوب
»يحتاج الرئيس صالح ملتابعة التزامه يف نقل السلطة«  باراك 

أوباما الرئيس األمريكي!!!
هذا كان نصيب اليمن من خطاب طويل جًدا مخصص لشئون 
الرشق األوسط، وهكذا ترى الدولة العظمى ما يجري يف اليمن... 

أزمة لنقل السلطة!!! 
السوري  الرئيس  عىل  بالده  فرضتها  عقوبات  عن  كثرًا  تكلم 
ويقمعون  شعبهم  دماء  يسفكون  الذين  )األرشار(  وأعوانه 
الذي  املظلوم  الشعب  بدعم  العالم  دول  كل  وطالب  حريتهم، 
ينادي بالحرية والديمقراطية!! ولم يُعر أنهار الدماء التي جرت 
يف بلدنا اليمن -الذي خرج شعبه أيًضا لنفس الهدف الذي يدعي 
إشارة  أدنى  ولو  أجله-  من  خرج  السوري  الشعب  بأن  أوباما 

أو اهتمام!
 ما الفرق يا تُرى بني الشعبني؟! ملاذا يدور ثلث خطابه تقريبًا 
اللحظة؛  حتى  غامًضا  فيها  الوضع  يزال  ال  التي  سوريا  عىل 
فاألخبار التي تصل من هناك فيها من التضارب الكثر؟! ملاذا 
لم تحظ اليمن إال بتلك العبارة القصرة التي ال تحمل حتى نربة 

تهديد ملتلقيها؟!!!
ناحية  فمن  أمريكا؛  ِقبَل  من  الدول  مع  التعامل  ازدواجية  إنها 
تنادي بحرية الشعوب التي تدعي  قمع حريتها كما هو حاصل 
وتعطي  الطرف  تغض  الوقت  نفس  ويف  وإيران،  سوريا  يف 
الرشعية ألنظمة تقتل شعوبها بكل وحشية وخر مثال عىل ذلك 

اليمن والبحرين.
 أمريكا يهمها يف املقام األول مصالحها الخاصة، ومصلحتها مع 
النظام القائم يف اليمن حتى وإن بدأت بسحب البساط من تحت 
يف جنوب  ذراعها  وهو  ال  كيف  وببطء شديدين!!  برفق  قدميه 

جزيرة العرب ومنفذ كافة أوامرها ونواهيها.
ومن جانب آخر ربما لم تجد حتى اللحظة كروتًا جديدة لرتمي 
بها يف ميدان العمل؛ فالوضع هنا ال ينبئ بسطوع نجم أشخاص 
كانت قد أعدتهم إلتمام املهمة يف حالة فشل )صالح(!! فاختارت 
أن ال تتخىل عن عبدها املطيع برسعة حتى تجد لها موضع قدم 

ثابت يف النظام الذي َسيَِلُد من رحم هذه الثورة، ولكن هيهات.
الوضع  إلشعال  طاقاتها  بكل  تعمل  فهي  اآلخر  الجانب  يف  أما 
أكثر يف سوريا؛ فربما نتج من خالل هذا العمل الشاق القضاء 
-إرسائيل-  املدللة  ربيبتها  معاداة  عناء  من  يريحها  نظام  عىل 

ومن دعم محاور املقاومة يف املنطقة!!!
إنها الشيطان بعينه بل قد يقف إبليس وينحني إجالاًل واحرتاًما 
الشعوب  بني  والفتن  القالقل  خلق  يف  املتميزة  وإلبداعاتها  لها 

املختلفة.

أبو عالء

قامت اللجنة اإلعالمية- القطاع النسوي- في حركة شباب الصمود بعمل زيارة ميدانية لبعض اجلرحى 
في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا، واالطمئنان على صحتهم، وإيصال رسائلهم التي وجهوها 

لزمالئهم في الساحة؛ فكان اللقاء اآلتي:

,,

وإني  الدواهي مخاطبتك  عليا  لقد جرت  يا عىل صالح 
توبيخك،  وأستكثر  تقريعك  وأستعظم  قدرك  أستصغر 
كل  فالعجب  حرى،  والصدور  عربى  العيون  ولكن 
أما  رعيته،  بقتل  ويأمرهم  الجند  يجند  ممن  العجب 
كفاك أنك عملت طوال فرتة حكمك عىل تفكيك الروابط 
االجتماعية بني جميع أبناء الشعب، فجعلت تثر الفتن 
القبائل  وبني  املذاهب  وبني  والجنوب  الشمال  أبناء  بني 

عىل بعضها بعض وبني...الخ.
أما كفاك أنك جعلت من اليمن مقربة للمواهب والنجاح، 
فهي كثرة جدا،  أفعالك وجرائمك  هَي  ما  لك  أقول  لن 
فالجميع  ذلك  ومع  كثرة،  صفحات  يستغرق  وذكرها 
ظلمه  بمن  وعارفا  واعيا  الشعب  صار  فقد  يعرفها، 

وأفقره طوال 33 عاما.
يوم  جوابك  سيكون  فكيف  املسلمني  دماء  أرقت  لقد 
الحساب حيث يجمع الله  بينك وبينهم ويأخذ بحقوقهم 
إِنََّما  الظَّاِلُموَن  يَْعَمُل  ا  َعمَّ َغاِفاًل  اللََّه  تَْحَسبَنَّ  ﴿َواَل 
الله  فحسبنا  اأْلَبَْصاُر﴾  ِفيِه  تَْشَخُص  ِليَْوٍم  ُرُهْم  يَُؤخِّ

حاكما بيننا وبينك.
فكد كيدك، واسع سعيك، فوا الله ال يسقط عنك عار ما 
فعلت، فم���ا رأيك إال سند، وأيامك إال عدد، وما جمعك 
إال بدد، يوم ينادي املنادي ﴿أاََل َلْعنَُة اللَِّه َعىَل الظَّاِلِمنَي﴾

فما أنت إال رئيس مسلط تقهر بسلطانك، ﴿َواَل يَْحَسبَنَّ 
َلُهْم  إِنََّما نُْمِي  أِلَنُْفِسِهْم  َلُهْم َخْرٌ  أَنََّما نُْمِي  الَِّذيَن َكَفُروا 

ِليَْزَداُدوا إِثًْما َوَلُهْم َعذَاٌب ُمِهنٌي﴾.
أما من بقي حولك فأقول لهم: ال يغرنّكم قول الزور، وال 
يُخيفنّكم طغاة القالع والقصور، فوالله ما أعز الله قوما 

أذلوا رقابهم للظاملني.

رسالة أخريه للرئيس 

أمل الشامي
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منها،  يستاء  قد  الرعب  محسومة   الحقيقة  إن 
والجهل قد يسخر منه، والحقد قد يحرفها، ولكنها 

تبقى موجودة!
الحرية  ساحات  يف  صامدون  أننا  والحقيقة 
الفردي األرسي  النظام  والتغير حتى سقوط هذا 

املستبد الفاسد، ومحاكمة الفاسدين والقتلة.
الشامل،  بالتغير  هدفنا  تحقيق  أن  والحقيقة 
وبناء دولة مدنية حديثة، لن يتم يف يوم وليلة؛ بل 
ومزيد  وتكاتف  وصمود  وإرصار  وقت  إىل  يحتاج 

من الجهود.

لدينا  وتتكون  ونرغب،  نؤمن  أن  يجب  والحقيقة 
إرادة قوية للتغير، وبهذه اإلرادة القوية يجب أن 
نبدأ بتغير أنفسنا وأوالدنا وأرسنا وأقربائنا وأهلنا 
وأصدقائنا ومحيطنا ومكان عملنا و...الخ. مكان 

عملنا إن كنا موظفني!

العاملني  الشباب  من  صغرة  مجموعة  أعجبني 
النظام  مارس  والذي  الحكومية،  املرافق  أحد  يف 
لعدم  واإلقصاء،  التهميش  سياسة  عليهم  الفاسد 
الفساد  شلة  مع  واالنخراط  التكيف  عىل  قدرتهم 
رغبتهم  الشباب  هؤالء  يف  أعجبني  وما  املرفق،  يف 

بدءا  الفساد  ومقارعة  التغير  يف  القوية  وإرادتهم 
من مقر عملهم  وذلك بقيامهم باالعتصام يف ساحة 
إىل  الهادفة  املطالب  من  مجموعة  وإعالن  املرفق 
إجراء بعض اإلصالحات، ورفض سياسة التهميش 
واإلقصاء واملحسوبية والشللية، ومع انطالق ثورة 
الشباب كان هؤالء هم السباقون يف االنضمام إليها. 
فحيّوا معي هؤالء الشباب ولنصمد جميعا ونناضل 
ولتكن  الفاسدين،  ومحاسبة  النظام  إسقاط  حتى 
الشبابية  الثورة  بركب  لاللتحاق  للجميع  دعوة 

الشعبية السلمية والتغير وارد ال محالة.

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

الرقابة واملحاسبة التي تحد من سلطة الفساد.
إن كثر من مالمح الحكم الرشيد والدولة العادلة 
سطرها االمام عي بن ابي طالب يف  عهده ملالك 
اال شرت ملا واله عىل مرص وقد تناولنا يف الحلقة 
املاضية عددا من مالمح الدولة املدنية عند االمام 
وصيته  يف  ورد  ما  بعض  نستكمل  واليوم  عىل 
)ع( ملالك االشرت وهي الوصية التي تعد واحدة 
الجانب  تربز  التي  التاريخية  الوثائق  أهم  من 
املؤمنني  أمر  يقول  املسلمني  تاريخ  يف  املرشق 
حول رضورة ان يكون الحاكم املسلم وخاصته 
بالقانون  االلتزام  عىل  حرصا  الناس  اكثر 
وتطبيق مواد الدستور وااللتزام باالخالق العامة 
ِمْن  النَّاَس  »أَنِْصِف  والسلوك:  السرة  وحسن 
ِفيِه َهًوى ِمْن  َلَك  َوَمْن  أَْهِلَك  ِة  َوِمْن َخاصَّ نَْفِسَك 
إاِلَّ تَْفَعْل تَْظِلْم َوَمْن َظَلَم ِعبَاَد اللَِّه  َفِإنََّك  َرِعيَِّتَك 
اللَُّه  َخاَصَمُه  َوَمْن  ِعبَاِدِه  ُدوَن  َخْصَمُه  اللَُّه  َكاَن 

تَُه..« أَْدَحَض ُحجَّ
يطلق  ما  أو  املستشارين  تعيني  يخص  وفيما 
)ع(  يبني  »البطانة«  االسالمي  الرتاث  يف  عليها 
بطانة  اختيار  يف  عليه  الواجب   املسلم  للحاكم 
»َوَليَْس  قائال:  السوء  بطانة  من  والحذر  الخر 
أََحٌد ِمَن الرَِّعيَِّة أَثَْقَل َعىَل اْلَوايِل َمئُونًَة يِف الرََّخاِء 
َوأََقلَّ َمُعونًَة َلُه يِف اْلباََلِء َوأَْكَرَه ِلْلِنَْصاِف َوأَْسأََل 
ُعذْراً  َوأَبَْطأَ  اإْلِْعَطاِء  ِعنَْد  ُشْكراً  َوأََقلَّ  ْلَحاِف  ِباإْلِ

ْهِر  الدَّ اِت  ُمِلمَّ ِعنَْد  َصرْباً  َوأَْضَعَف  اْلَمنِْع  ِعنَْد 
أَنَْصَحُهْم  ُجنُوِدَك  ِمْن  َفَولِّ  ِة...  اْلَخاصَّ أَْهِل  ِمْن 
َجيْباً  َوأَنَْقاُهْم  َوإِلَِماِمَك  َوِلَرُسولِِه  ِللَِّه  نَْفِسَك  يِف 
يُح  ْن يُبِْطئُ َعِن اْلَغَضِب َويَْسرَتِ َوأَْفَضَلُهْم ِحْلماًِممَّ
اأْلَْقِويَاِء  َعىَل  َويَنْبُو  َعَفاِء  ِبالضُّ َويَْرأَُف  اْلُعذِْر  إىَِل 
ْعُف،  الضَّ ِبِه  يَْقُعُد  َواَل  اْلُعنُْف  يُِثرُُه  اَل  ْن  َوِممَّ
يِف  اْلُحَكَماِء  َوُمنَاَقَشَة  اْلُعَلَماِء  ُمَداَرَسَة  َوأَْكِثْر 
َما  َوإَِقاَمِة  ِباَلِدَك  أَْمُر  َعَليِْه  َصَلَح  َما  تَثِْبيِت 

اْستََقاَم ِبِه النَّاُس َقبَْلَك..«
للمحسوبية  مكان  ال  والعدل  القانون  دولة  ويف 
املعاير  عىل  والتحايل  واملجاملة  والعصبية 
العامة  الوظيفة  عىل  الحصول   يف  املؤسساتية 
والقرابة  النسب  بمعاير  ال  الكفائة  وفقا 
والوساطة: »ثُمَّ اَل يَُكِن اْخِتيَاُرَك إِيَّاُهْم )موظفي 
الظَّنِّ  َوُحْسِن  َواْسِتنَاَمِتَك  ِفَراَسِتَك  َعىَل  الدولة( 
اْلُواَلِة  ِلِفَراَساِت  يَتََعرَُّضوَن  الرَِّجاَل  َفِإنَّ  ِمنَْك 
ِبتََصنُِّعِهْم َوُحْسِن ِخْدَمِتِهْم َوَليَْس َوَراَء ذَِلَك ِمَن 
النَِّصيَحِة َواأْلََمانَِة َشْ ٌء َوَلِكِن اْخترَِبُْهْم ِبَما ُولُّوا 
ِة  اْلَعامَّ يِف  َكاَن  أِلَْحَسِنِهْم  َفاْعِمْد  َقبَْلَك  اِلِحنَي  ِللصَّ
َعىَل  َدِليٌل  ذَِلَك  َفِإنَّ  َوْجهاً  ِباأْلََمانَِة  َوأَْعَرِفِهْم  أَثَراً 

نَِصيَحِتَك ِللَِّه َوِلَمْن ُولِّيَت أَْمَرُه....«
مرجع  هو  الشعب  أن  املؤمنني  امر  ويؤكد 
الخطوط  وتوجيه  صنع  يف  ورشيك  القرارات 
يِن  الدِّ ِعَماُد  ََّما  »َوإِن الدولة:  لسياسة  العامة 
ِة  ُة ِمَن اأْلُمَّ ُة ِلأْلَْعَداِء اْلَعامَّ َوِجَماُع اْلُمْسِلِمنَي َواْلُعدَّ

َفْليَُكْن ِصْغُوَك َلُهْم َوَميْلَُك َمَعُهْم..«
كما يحذر )ع( من الطابور الخامس وهم الوشاة 

أَبَْعَد  والساعون بالوقيعة بني املسلمني: »َوْليَُكْن 
ِلَمَعاِيِب  أَْطَلبُُهْم  ِعنَْدَك  َوأَْشنَأَُهْم  ِمنَْك  َرِعيَِّتَك 
النَّاِس َفِإنَّ يِف النَّاِس ُعيُوباً اْلَوايِل أََحقُّ َمْن َسرَتََها 
َعَليَْك  َفِإنََّما  ِمنَْها  َعنَْك  َغاَب  ا  َعمَّ تَْكِشَفنَّ  َفاَل 
تَْطِهرُ َما َظَهَر َلَك َواللَُّه يَْحُكُم َعىَل َما َغاَب َعنَْك 
َما  ِمنَْك  اللَُّه  يَْسرُتِ  اْستََطْعَت  َما  اْلَعْوَرَة  َفاْسرُتِ 
تُِحبُّ َسرْتَُه ِمْن َرِعيَِّتَك أَْطِلْق َعِن النَّاِس ُعْقَدَة ُكلِّ 
ُكلِّ  َعْن  َوتََغاَب  ِوتٍْر  ُكلِّ  َسبََب  َعنَْك  َواْقَطْع  ِحْقٍد 
َفِإنَّ  َساٍع  تَْصِديِق  إىَِل  َواَلتَْعَجَلنَّ  َلَك  يَِضُح  اَل  َما 

اِعَي َغاشٌّ َوإِْن تََشبََّه ِبالنَّاِصِحنَي..« السَّ
ال  العامة  الوظيفة  وشغل  اإلداري  الشأن  ويف 
األشرت  مالك  ويويص  والعصبية  لألثرة  مجال 
العباد  شئون  وتسير  البلد  ادارة  يف  باالعتماد 
َظاِلماً  يَُعاِوْن  َلْم  ممن   واألمانة  النزاهة  بأهل 
أُوَلِئَك  ألن  وذلك  إِثِْمِه،  َعىَل  آِثماً  َواَل  ُظْلِمِه  َعىَل 
َوأَْحنَى  َمُعونًَة  َلَك  َوأَْحَسُن  َمئُونًَة  َعَليَْك  »أََخفُّ 
ًة  َعَليَْك َعْطفاً َوأََقلُّ ِلَغْرَِك إِْلفاً َفاتَِّخذْ أُوَلِئَك َخاصَّ
ِلَخَلَواِتَك َوَحَفاَلِتَك.. ويضيف )ع( ثُمَّ ْليَُكْن آثَُرُهْم 
اْلَحقِّ  ِبُمرِّ  أَْقَوَلُهْم  ِعنَْدَك  والوالة(  )املوظفني  أي 
ا َكِرَه اللَُّه  َلَك َوأََقلَُّهْم ُمَساَعَدًة ِفيَما يَُكوُن ِمنَْك ِممَّ

أِلَْوِليَاِئِه َواِقعاً ذَِلَك ِمْن َهَواَك َحيُْث َوَقَع...
ويف دولة املؤسسات ال مكان للحاكم الفرد الذي 
بما  وتزييفا  تمجيدا  االعالم  وسائل  له  تسخر 
ليس فيه ويحذر من عواقب االعتماد عىل سياسة 
فيقول:  يستحقوه  ال  بما  األشخاص  ترميز 
َواَل  يُْطُروَك  أاَلَّ  َعىَل   � عمالك   � أي  ُرْضُهْم  »ثُمَّ 
اإْلِْطَراِء  َكثَْرَة  َفِإنَّ  تَْفَعْلُه  َلْم  ِببَاِطٍل  يَبَْجُحوَك 

تُْحِدُث الزَّْهَو َوتُْدِني ِمَن اْلِعزَِّة..«
لنقض  والقانون  العدل  دولة  يف  مكان  وال 
القوانني وتعديل الدستور أو تفصيله وفقا لهوى 
ومصلحة الحاكم الفرد »َواَل تَنُْقْض ُسنًَّة َصاِلَحًة 
ِة َواْجتََمَعْت ِبَها اأْلُْلَفُة  َعِمَل ِبَها ُصُدوُر َهِذِه اأْلُمَّ
َوَصَلَحْت َعَليَْها الرَِّعيَُّة َواَل تُْحِدثَنَّ ُسنًَّة ترَُضُّ ِبَشْ 
نَِن َفيَُكوَن اأْلَْجُر ِلَمْن َسنََّها  ٍء ِمْن َمايِض ِتْلَك السُّ

َواْلِوْزُر َعَليَْك ِبَما نََقْضَت ِمنَْها...«.
وفيما يخص التقسيم االداري للسلطة التنفيذية 
وموظفي االدارات الخدمية والوزارات الحكومية 
يشر )ع( اىل أن الرعية َطبََقاٌت يخدم كل منها 
ِغنَى  َواَل  ِببَْعٍض  إاِلَّ  بَْعُضَها  يَْصلُُح  واَل  اآلخر 
ِببَْعِضَها َعْن بَْعٍض َفِمنَْها ُجنُوُد اللَِّه َوِمنَْها ُكتَّاُب 
اُل  ِة َوِمنَْها ُقَضاُة اْلَعْدِل َوِمنَْها ُعمَّ ِة َواْلَخاصَّ اْلَعامَّ
اإْلِنَْصاِف َوالرِّْفِق َوِمنَْها أَْهُل اْلِجْزيَِة َواْلَخَراِج ِمْن 
النَّاِس  َوُمْسِلَمِة   ) الدينية  )االقليات  ِة  الذِّمَّ أَْهِل 
الطَّبََقُة  َوِمنَْها  نَاَعاِت،  الصِّ َوأَْهُل  اُر  التُّجَّ َوِمنَْها 
ِمْن  الفقر(  خط  تحت  يعيشون  )َمْن  ْفىَل   السُّ
َلُه  اللَُّه  ى  َسمَّ َقْد  َوُكلٌّ  َواْلَمْسَكنَِة  اْلَحاَجِة  ذَِوي 
ِه َفِريَضًة يِف ِكتَاِبِه أَْو ُسنَِّة  َسْهَمُه َوَوَضَع َعىَل َحدِّ
َفاْلُجنُوُد  َمْحُفوظاً  ِعنَْدنَا  ِمنُْه  َعْهداً  )ص(  نَِبيِِّه 
يِن  ِبِإذِْن اللَِّه ُحُصوُن الرَِّعيَِّة َوَزيُْن اْلُواَلِة َوِعزُّ الدِّ
اَل  ثُمَّ  ِبِهْم  إاِلَّ  الرَِّعيَُّة  تَُقوُم  َوَليَْس  اأْلَْمِن  َوُسبُُل 
اْلَخَراِج  ِمَن  َلُهْم  اللَُّه  يُْخِرُج  ِبَما  إاِلَّ  ِلْلُجنُوِد  ِقَواَم 
َويَْعتَِمُدوَن  َعُدوِِّهْم  ِجَهاِد  َعىَل  ِبِه  يَْقَوْوَن  الَِّذي 
َعَليِْه ِفيَما يُْصِلُحُهْم َويَُكوُن ِمْن َوَراِء َحاَجِتِهْم ثُمَّ 
ِمَن  الثَّاِلِث  نِْف  ِبالصِّ إاِلَّ  نَْفنْيِ  الصِّ ِلَهذَيِْن  ِقَواَم  اَل 
الصنف  ]وسنتناول  َواْلُكتَّاِب  اِل  َواْلُعمَّ اْلُقَضاِة 
الثالث وغره من املالمح يف العدد القادم إن شاء 

الله[.

املخلوع
اليمني  بالشأن  املهتمني  الدول  قادة  من  كثر  ينتظر  حني  يف 
يقدم  الخليجية  املبادرة  عىل  املخلوع  الرئيس  صالح  عي  توقيع 
املؤتمر  قادة  كذب  أولها  الثقيل،  العيار  من  مفاجئة  صالح  عي 
عىل دول الخليج بأن صالح سيوقع املبادرة )أو أنه قد وقع كما 
قال بعضهم(. وثانيها محارصة السفارة اإلماراتية، وثالثها قيام 
صالح بإصدار بيان يهدد بحرب أهلية اليوم 22 مايو 2011م، 
الرجل  اليمنية. كم يحمل هذا  للوحدة  ال� 21  العيد  يوافق  وهو 
املختل من حقد عىل الشعب اليمني؟ وعجبا كيف يفكر! فالقايص 
ملحارصة  بالطجته  من  بقي  وما  حرسه  وجه  أنه  يعلم  والداني 
وسفراء  أمريكا  وسفر  أووربا  سفراء  وفيها  اإلماراتية  السفارة 
الخليجي، ثم يقوم وفقا لألفالم األمريكية  التعاون  دول مجلس 
نحو  الجيش  بمروحيات  وإخراجهم  والسفراء  السفارة  بإغاثة 
القرص الجمهوري. ثم يشرتط للتوقيع أن توقع املعارضة أمامه 
يف القرص الجمهوري، وكأن القرص بيت الطاعة! هل كان يفكر 
باغتيال قادة املعارضة مع الشهود وهم السفراء الضامنني. لقد 
شهد السفراء والوسيط حامل املبادرة هذه املهزلة، ولعلهم شهدوا 
يتحاورون مع مختل عقليا؛ بل شخص غر مسئول كما  بأنهم 
عربت فرنسا، ورغم كل ما حدث ما زال يعتقد سفاح اليمن أن 
ما يقوم به نوع من الذكاء واملراوغة. »صح النوم« يا عىل صالح، 
ببساطة  أو قرص؛ ألنك  الزمان  اليمني سيقتلعك! طال  فالشعب 
الكريس،  وعبادة  العظمة،  بجنون  مصاب  للقذايف،  ثانية  طبعة 

وثقافة النفاق، وكرس العظم والقتل.

اهلل والثورة
وتعاىل  سبحانه  الله  يعد  عندما  األحرار  الثوار  أيها 
عباده بأنه سوف يغر أحوالهم وينرصهم عىل الظاملني 
وعد  فإن  أوكرها  طوعا  أرضه  ويمكنهم  واملستكربين 
الله قادم ال محالة  الله تعاىل  محقق ال محالة ونرص 
إىل  يسعى  من  كل  عىل  أوجب  وتعاىل  سبحانه  ولكنه 
الذل  من حياة  يخرج  أن  ويريد  والتمكني  التغير  هذا 
الله عليهم  الكرامة والعزة أوجب  واالستعباد إىل حياة 
جميعا أن يبدؤوا هم بتغير أنفسهم ونيتهم ويحملون 
فقد  ورسوله  لله  ويستجيبوا  واملودة  والحب  الخر 
ما  يغروا  بقوم حتى  ما  يغر  ال  الله  تعاىل: ﴿إن  قال 
َوْليُْؤِمنُوا  يِل  ﴿َفْليَْستَِجيبُوا  تعاىل:  وقال  بأنفسهم﴾ 
يِف  اللَُّه  يَْعَلِم  ﴿إِْن  تعاىل:  وقال  يَْرُشُدوَن﴾،  َلَعلَُّهْم  ِبي 
ا أُِخذَ ِمنُْكْم﴾ صحيح أننا  ُقلُوِبُكْم َخْرًا يُْؤِتُكْم َخْرًا ِممَّ
وعن  عنا  الظلم  ورفع  واقعنا  تغير  إىل  جميعا  سعينا 
والتي  أنفسنا  تغير  يف  جدا  مقرصين  ولكننا  شعبنا، 
وبعدنا  وجهلنا  وتخلفنا  وقهرنا  ذلنا  يف  السبب  هي 
تعاىل؟  لله  نستجيب  فكيف  وتعاىل،  سبحانه  الله  عن 
اتباع  خالل  من  يتأتى  ذلك  إن  أنفسنا؟  نغر  وكيف 
القرآن الكريم والعمل به وتفعيله يف حياتنا ويف قيمنا 
االجتماعية والسياسية، ويف واقعنا الذي لن يتغر ولن 
يتحسن ولن ينرصنا الله تعاىل إال بتصفية قلوبنا، قال 
﴿ تعاىل:  وقال  ُه﴾  يَنرُْصُ َمْن  اللَُّه  نَّ  ﴿َوَليَنرُْصَ تعاىل: 

الله  إن  أَْقَداَمُكْم﴾،  َويُثَبِّْت  ُكْم  يَنرُْصْ اللََّه  وا  تَنرُْصُ إِْن 
سبحانه وتعاىل ليس بحاجتنا لكي ننرصه، فكيف يتم 
نرصنا لله تعاىل؟ إن ذلك يتأتى بأن ننرصه يف أنفسنا 
وقلوبنا وحياتنا، بتغير ما تحمله من األطماع واألحقاد 
وعبادة الهوى واتباع الشهوات واتباع خطوات شياطني 
التعصبات  وترك  وإزالة  واإلنس،  الجن  من  السياسة 
الغدر  وعدم  و...و...،  والقبلية،  واملذهبية  الحزبية 
وخيانة اآلخرين فلن يستجيب الله لنا إال إذا استجبنا له 
ولن يقبل منا صالة وال جهادا وال شهادة وحتى أنه لن 
ينرصنا أبدا ما لم نتغر، وما دامت قلوبنا مليئة بحب 
السلطة والتسلط وااللتفاف عىل  الذات واألنانية وحب 
اآلخرين وعىل بعضنا بعض، وما دمنا نقدم مصالحنا 
ومصالح األحزاب والجماعات عىل تعاليم القرآن الكريم 
سبحانه  وعدنا  والذي  تعاىل،  الله  أوامر  وعىل  وآياته، 
وآمنا  كله،  ذلك  غرنا  إذا  والتمكني،  بالنرص  وتعاىل 
وعملنا الصالحات، قائال: ﴿َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمنُوا ِمنُْكْم 
اِلَحاِت َليَْستَْخِلَفنَُّهْم يِف اأْلَْرِض َكَما اْستَْخَلَف  َوَعِملُوا الصَّ
اْرتََض  الَِّذي  ِدينَُهُم  َلُهْم  َوَليَُمكِّنَنَّ  َقبِْلِهْم  ِمْن  الَِّذيَن 
َلنَُّهْم ِمْن بَْعِد َخْوِفِهْم أَْمنًا﴾ برشط هام جدا  َلُهْم َوَليُبَدِّ
ِبي  ُكوَن  يرُْشِ اَل  ﴿يَْعبُُدونَِني  وهو  علينا  الله  اشرتطه 
َشيْئًا﴾، أي ال يرشكون مع الله تعاىل أصناًما من البرش، 
أو من األحزاب والطواغيت، وال يقدمون مصالح دول 
إقليمية أو عاملية عىل مصالح املستضعفني واملساكني، 
وأعمالهم  نياتهم   تكون  وأن  دينهم،  تعاليم  عىل  وال 
ال  وحده  ألوامره  متعبدين  الكريم،  الله  لوجه  خالصة 
رشيك له، جاعلني رسول الله )ص( قدوة لهم، سالكني 
طريق الصادقني، قال تعاىل: ﴿يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اتَُّقوا 

اِدِقنَي﴾. اللََّه َوُكونُوا َمَع الصَّ

جمال الدين القاضي 

تتمات... تتمات... تتمات... تتمات... تتمات... تتمات

عبد الكايف الزبريي

صامدون حتى ترحل

سعي حثيث

حضره الشعب
املؤتم�ر محمد أبو لح�وم. وتذك�ر املصادر أن 

القتىل يف هذه االشتباكات قد بلغوا  العرشات.
وأثن�اء االش�تباكات الت�ي حدث�ت يف منطق�ة 
الحصب�ة، قال ش�هود عيان ملوق�ع التغير نت: 
بأنه�م ش�اهدوا ي�وم األربع�اء امل�ايض أجانب 
مس�لحني ببنادق قنص ُيعتقد أنه�م أمركيون 
مناظ�ر  ع�رب  االش�تباكات  يراقب�ون  كان�وا 
بندقياته�م وكان برفقته�م يمني�ني من حديقة 

فندق شراتون.
ويف ه�ذا الص�دد أكد ع�ي صالح أنه ل�ن يقدم 
املزيد م�ن التنازالت للمطالب�ني برحيله، وتوعد 
بقتال م�ن اتهمه�م بتهديد األمن واالس�تقرار، 
ويأت�ي هذا يف وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية 
عىل الرئيس، فبعد أن علقت فرنس�ا عىل مواقف 
الرئيس بأنه ش�خص غر مس�ئول دعا الرئيس 
األمرك�ي باراك أوباما األربع�اء الرئيس اليمني 
ع�ي عب�د الل�ه صال�ح إىل التنحي »ف�ورا« عن 

الحكم.
وكان محللون سياس�يون قد ذك�روا أن صالح 
بافتعاله ه�ذه املواجهات يود أن يخلق لنفس�ه 
مخرجا من مأزق التوقيع عىل املبادرة الخليجية، 
بع�د أن أفرغ ما بجعبته م�ن حيل للتملص من 

التوقيع، وليس�ت ه�ذه الطريقة بجدي�دة عليه، 
فطاملا كان يعالج األزمات بافتعال أزمات أخرى، 

طيلة فرتة حكمه.

من أطب�اء وأكاديمي�ني ومهندس�ني ومعلمني 
وعمال وط�الب... وغره�م، وكانت الحش�ود 
املليوني�ة ق�د احتفلت يف مختل�ف املحافظات، 
ففي صعدة أقيمت احتفاالت ش�عبية متميزة، 
لم تش�هدها املحافظة يف تاريخها، شارك فيها 
املئ�ات م�ن اآلالف، و يف مدين�ة إب أحيا مئات 
اآلالف من املواطنني عيد الوحدة وس�ط فرحة 
شعبية بدت عىل مالمح املشاركني الذين هتفوا 
»ال شمال ال جنوب وحدتنا وحدة قلوب« ورفع 
يف االحتف�ال عل�م وطني بط�ول ثالثمائة مرت، 
وكان ضي�وف االحتف�ال م�ن أبن�اء محافظة 
الضال�ع الذي�ن ش�اركوا بع�دد م�ن الكلمات 
والقصائ�د الش�عرية الت�ي تؤكد عىل تجس�يد 
الوحدة الوطنية، ونظم ش�باب الثورة بمديرية 
قعطبة بمحافظة الضال�ع مهرجانا جماهريا 

حاشدا احتفاًء باملناسبة.
فيما ش�هدت محافظة تعز مس�رات احتفالية 
عدة، جابت ش�وارع املدينة، ورفعت ش�عارات 
تعرب عن رفض الشباب للتفاوض مع النظام.

من تقتلون؟ 
 أتقتلون آمايل التي نُسجت 
من أرواِح الشهداِء سحابًة 

تعلو يف رحاب السماء؟
أتقتلون صوت الحبِّ الذي 

تغنَّى بي وأشجاني؟

أتقتلون أحالمي التي ُرسمت 
عىل جباه يتامى الشهداء؟
أتقتلون نداء الحق الذي 

صاحت به أحجاري، جبايل، 
أنهاري، وفوهة بركاني؟
أنجبت من رحمي نجوَم 

حٍق..
فعندما تحاولون طمس 

نجم.. سيسطع نجم.
فلترسعوا نحو الرصاص 

والبنادق.. 
وتخروا أخفى الخنادق.

سارعوا نحو الظالم...
حيث ال تداعبكم أنسامي

ال ترشبوا من ماء روحي.. لن 
يحتضنكم ترابي...

فأنتم لستم من أبنائي!
اقتلوا كيف شئتم..أينما 

شئتم!
إنَّ أريض ليست ألمثالكم.

لستم مني!
ال تنتمون لرتبتي..

حاولوا أن تخرسوا بالبنادق 
أصوات أحبتي..

لن تخرسوا بها نداء ترابي.
فلتستبيحوا دمي.. لن تنتهي 

قصة ثورتي.
فاقتلوا.. فلتطعنوا..

من تطعنون؟
أتطعنون حلمي الذي نُحت يف 

كل حبٍة من حباِت رمي!
أم تطعنون حرية شعٍب أحب 

بسمتي!
أتطعنون يأًسا من حالكم؟

بؤًسا عىل مصركم؟
من تطعنون؟!

أتطعنون طفل الحق الذي 
سجنتموه يف أقفاصكم!

طفي سينبت يف كل حبٍة من 
حبات سنابي..

كم ستطعنون؟ وكم 
ستحرقون؟

يا من تلذذتم بأوجاعي..
يا من دنستم أركاني..

هل تعلمون؟
من أوجعتم.. من دنستم!!

هل تدركون من أنا؟
أنا اليمن...

أقتلوا ما شئتم
بنت البتول

املحامي/ محمد علي الرعينيهيهات منا الذلة

مالمح الدولة املدنية عند اإلمام علي)ع( )2(

ـه ــلَـّ قـــولـــوا لـــــربِّ الــشِّ

ــه ــل ــال ــا ب ــن ــت ــق إحـــنـــا ث

ـــادق  ــدة ص ــي ــع ــس ــب ال ــع ش

ومـــــن بـــغـــى بـــاُنـــٌقـــلِّـــه

ــان ــم ــرح إحـــنـــا أُســــــود ال

ــــا واملـــــلَّـــــه ــــارن ــــع ش

يــحــمــيــنــا ـــســـمـــا  ال رب 

أدلــــــة ــــي  ــــب ــــن ال آل 

ــد ــمَّ ــح ــت ــــا ن ــــرخ عـــنـــد ال

ــه ــلَّ ــــر ك ـــا ال ـــاءن ـــو ج ل

ــم ــس ــل ــب ـــا ال ـــن ــري إح ــخ ــل ل

إحـــنـــا الــــــــدوا لــلــعــلــه

ــة ــل ق ـــا  ـــون ـــب ـــس ـــح ت ال   

ـــة ـــذل ال ـــا  ـــن م ـــات  ـــه ـــي ه  

حــــارق ـــده  ـــي ك رام  مــــن   

ـــة ـــذل ال ـــا  ـــن م ـــات  ـــه ـــي ه  

ـــان ـــم اإلي ــــــول  أُص ــي  ــم ــح ن  

ـــة ـــذل ال ـــا  ـــن م ـــات  ـــه ـــي ه  

ـــا  ـــن ـــدي ـــه ي ــــــه  ــــــرآن ق  

ـــة ـــذل ال ـــا  ـــن م ـــات  ـــه ـــي ه  

نــصــمــد  الــــشــــدايــــد  ويف   

ـــة ـــذل ال ـــا  ـــن م ـــات  ـــه ـــي ه  

ـــم  ــــمَّ ارق ـــــرور ُس ال  وعــــىل 

ـــة  ـــذل ال ـــا  ـــن م ـــات  ـــه ـــي ه  
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ً

��ال َذيليِ َعَش  ََي��اَة  احلحْ َح��بَّ 
َ
أ َم��نحْ     

من دعاء اإلمام زين العابدين بن علي

أعيدوا يل
قليالً من وجودي.

وفكوا القيَد
عن شعٍب تلظى

بنار الظلِم
يف الليل املجيِد.

أعيدوا بعَض تفكري
وفهمي

ألعرف من أنا
يف ظل حكٍم

يَُكلُِّل هامَة اليمن »السعيِد«.
فكْم ف��تَّ��ْشُت عني

يف حماكم
فما أبرصُت شيئاً

يف حطامي
سوى بعِض الرماِد

بال أننٍي
يَُكبَُّل بالسالِل والقيوِد.

 * * *
أعيدوا يل عيوني

كي أراكم
وأنتم تفتحون القدَس فتًحا
يحرره من الخطِر اليهودي.

أعيدوها
ألبكي باعتذاٍر

عىل ما نالكم عند احرتاقي
من األحزاِن

واأللم الشديِد.
أعيدوها

لتنظر بافتخاٍر
إلنجازاتكم بعد اعتقايل

وقد عمَّ الرخا
يمن التالحِم والصموِد.

 * * *
أعيدوا يل لساني

وانسجامي
وأنغامي

ألصدَح بالنشيِد.
وأشكركم عىل التفريق بيني

وبني أحبتي
من غر ذنٍب
سوى اإلمعاِن

يف دفء السجوِد.
وأشكركم

عىل إلغاء حقي
وإعداِم ابتساماِت الوروِد.

الليل املجيد

دورية - توعوية تصدرها حركة شباب الصمود يف 
ساحة التغيري بصنعاء

عادة ما يكون الساسة االمريكيون واالرسائيليون 
شفافون وصادقون يف خطابهم السيايس املوجهة 
الشعوب  يبعون  الذي  الوقت  يف  شعوبهم  نحو 
الخادعة  والشعارات  الوهم  واالسالمية  العربية 
ويروجون للقيم املنسلخة من مصاديقها عىل أرض 
الواقع فالحديث عن السالم يعني بالنسبة للعرب 
التبعية واالستسالم واالرتهان،  والديمقراطية التي 
دعم  تفسرها  األوسط  الرشق  يف  عنها  يتحدثون 

األنظمة الديكتاتورية واملستبدة.
الرئيس األمريكي الذي تحدث يف وزارة  الخارجية 
مراعاة  كما قال للدور الهام الذي تضطلع به هذه 
الوزارة يف خدمة االجندة السياسية االمريكية كان 
موضوعيا يف خطابه لالمريكان واليهود منافقا يف 
حديثه عن حقوق الشعوب العربية ودعم الواليات 
ألوباما  االسبوعي  الخطاب  كان  كما  لها،  املتحدة 
انعكاًسا ملدى تأثر عاصفة الثورات العربية  عىل 
األمريكان  مصر  أن  إىل  مشرا  الدولية  السياسة 
مرتبط باملنطقة العربية خاصة ما يتعلق بالجانب 
قال.  كما  والعقيدة  والتاريخ  واألمني  االقتصادي 
وتطرق الرئيس األمريكي يف كلمته التي خصصها 
العربية  الدول  يف  التغيرات  عن  للحديث  بالكامل 
األمريكية  املصالح  عىل  الشعبية   الثورات  وتأثر 
التي قال إنها ليست مجافية آلمال الشعوب بل هي 

أساسية لها. 
أوباما قدم مقتل أسامة بن الدن بأنه منجز أمريكي 
ويف سياق تربيره لتلك العملية حاول ربط الوجدان 
الدن  بن  إن  قال:  حني  بالقاعدة  املسلم  الشعبي 
كان ينرش رسالة الكراهية واالرصار عىل أن يحمل 
املسلمون السالح ضد الغرب، وتناىس أن األساطيل 
اال  الجيش  وأن  العربية  املياه  يف  تنترش  األمريكية 
ليبيا  تقصف  الناتو  وقوات  العراق  يحتل  مريكي 
وترتكب املجازر اليومية يف باكستان وافغانستان 

واليمن والسودان بزعم مكافحة االرهاب.
العراق  يف  السالح  حمل  أن  بكالمه  يقصد  أوباما 
النفس  عن  للدفاع  ولبنان  وفلسطني  وأفغانستان 
يعترب  فيما  إرهابا   واملحتلني   الغزاة  مواجهة  يف 
جرائم الجيش االمريكي يف تلك البلدان ديمقراطية 

وحضارة ومحبة وسالم !!!!
هذه مقاييس أمريكا وهذه سياسة البيت األبيض 
لم تتغر سواء ذهب بوش أو جاء الرئيس األسود 

»املعتدل« أوباما.
هل انتهت سلسة املهازل يف خطاب حسني باراك 
أوباما بالطبع ال فقد قال إن اإلحجام عن مخاطبة 
الشعوب يف الرشق األوسط  لن يؤدي إال إىل إذكاء 
الواليات  بأن  سنوات  طوال  املسترشية  الشبهات 

املتحدة تسعى ملصالحها الخاصة عىل حسابهم.
أنها  أو  السماء  من  مرسل  مالك  أمريكا  وكأن 
واملسلمني  العرب  لدى  اإللهية  العناية  مبعوثة 
لسانه  بعظمة  هو  عنها  قال  التي  أمريكا  وليست 
حماية  باملطلق  تلتزم  أنها  الخطاب  نفس  ويف 
عىل  بالالئمة  ونحى  الصهيوني  الكيان  أمن 
يف  تتساقط  بدأت  التي  املستبدة  العربية  األنظمة 
العداء إلرسائيل هروبا من تحمل  الرتويج ملشاعر 
والحريات  الحقوق  التنمية وحماية  يف  مسؤلياتها 
تحويل  املنطقة  قادة  من  الكثرون  حاول  وقال: 
أخرى.  اتجاهات  إىل  وشكاواها  شعوبهم  مظالم 
العلل  كل  مصدر  باعتباره  للوم  الغرب  وتعرض 
وصار العداء ضد إرسائيل املتنفس الوحيد املقبول 

للتعبر السيايس. 
الثوره  اسطورة  عن  حديثه  يف  اوباما  كان  لقد 
رؤفا،  فاشال،  واعظا  »البوعزيزي«  العربية 
تذرف  التي  التماسيح  شاكلة  عىل  ولكن  رحيما 
عىل  لالنقضاض  استعداها  لحظة  يف  دموعها 
املتجول  البائع  عمل  حرك  لقد  وقال  الفريسة   
فتدفق  البالد.  ساد  الذي  اإلحباط  شعور  اليائس 
العيص  وواجهوا  اآلالف.  ثم  الشوارع  عىل  املئات 
والرصاص رافضني العودة إىل بيوتهم – يوما بعد 
يوم وأسبوعا بعد أسبوع حتى تنحى عن السلطة 
أكثر من عقدين  الحكم  دكتاتور!!!! ظل يف  أخرا 

من الزمن.
وهكذا يعزف أوباما عىل ذاكرة العرب املثقوبة يف 
بعض األحيان متناسيا عن عمد مجددا ان امريكا 

كانت من أهم الداعمني لنظام املخلوع بن عي وقد 
ظلت واشنطن منحازة له حتى انهار وفر هاربا.

ال زلنا مع أوباما حني يتابع قائال : ال ينبغي لهذه 
تبعها  التونسية(وما  والثورة  )البوعزيزي  القصة 
نالت  فقد  مفاجأة.  أتت  قد  تكون  أن  ثورات  من 
استقاللها  أفريقيا  وشمال  األوسط  الرشق  دول 
منذ زمن طويل لكن شعوبها لم تنله يف كثر من 
األماكن. فقد انحرصت السلطة يف كثر من البلدان 
يف أيدي قلة. ويف كثر من البلدان لم يجد املواطنون 
من أمثال البائع املتجول الشاب مكانا يلجأون إليه 
– فال قضاء أمني يسمع شكواه، وال أجهزة إعالم 
موثوق  سيايس  حزب  وال  صوته،  تُسمع  مستقلة 
ونزيهة  حرة  انتخابات  وال  نظره،  وجهات  يمثل 
الحكام  استغالل  عن  وتحدث  قائده،  فيها  يختار 
والطائفية  والعرقية  القبلية  لالنقسامات  العرب 
انتزاعها  أو  بالسلطة  لالحتفاظ  كوسائل  الدينية 
واالستيالء عليها من طرف آخر. ومع ذلك بحسب 
الشعوب  املتحدة تمكنت رصخات  الواليات  رئيس 
أرجاء  اىل  الوصول  اإلنسان من  املعربة عن كرامة 
القوة  خالل  من  الجماهر  وتمكنت  املنطقة. 
األخالقية لالعنف، من تحقيق تغيرات خالل ستة 
عىل  اإلرهابيون  حققها  التي  تلك  عىل  تزيد  أشهر 

مدى عقود.
االمريكية  واملثل  املبادئ  خانته  ما  رسعان  اوباما 
الزائفة ويف الوقت الذي تحدث عما اسماه العنف 
بالغة  بليونة  ليبيا وسوريا تعاطا  املدنيني يف  ضد 
البحرين  أن  وأكد  والبحرين  اليمن  يف  يحدث  عما 
)نظام آل خليفة( رشيك طويل االمد لواشنطن وان 

األخرة ملتزمة بأمنه..
مؤامرة  البحرين  يف  الشعب  ثورة  اعترب  حني  ويف 
ويرى  الفلسطينية  املصالحة  يستسيغ  لم  ايرانية 
يف وحدة الصف الفلسطيني ممثال بتفاهم حركتى 
فتح وحماس تهديًدا ألمن الكيان اإلرسائيي داعيا 
التنصل  رسعة  اىل  الفلسطينية  السلطة  حكومة 
الضفة   يف  الفلسطينيني  بني  االرتباط  وفك  منه 

والقطاع..
يلقيها  التي  والخطابات  النصائح  حال  هو  وكما 
ساسة البيت االبيض وتنتهي عىل الدوام بالتزام أمن 
إرسائيل قال الرئيس أوباما : السؤال املطروح هو أي 

دور ستلعبه أمركا ازاء تطورات الرشق  االوسط؟
عقود  مدى  وعىل  إنه  قائال:  ذلك  عىل  أجاب  وقد 
عىل  العمل  املتحدة  الواليات  انتهجت  الزمن،  من 
اولويتها  يف  الجوهرية  املصالح  من  مجموعة 
النووية؛  مكافحة اإلرهاب ووقف انتشار االسلحة 

وضمان أمن املنطقة؛ والذود عن أمن إرسائيل.
هذه هي امريكا وهذا هو الرئيس املعتدل »باراك 
أوباما« غر أنه ال يمكن الجزم بأن املواطن العربي 
الرئيس  حديث  من  بفائدة  يخرج  ان  يمكن  ال 
القمع  أن اسرتاتيجيات  أوباما  اكد  االمريكي  فقد 
ناجحة  تعد  لم  االنتباه  تحويل  واسرتاتيجيات 
جديد  جيل  ظهر  فقد    � ذلك  يف  نوافقه  �ونحن 
الحرية والكرامة ويعلم جيدا حجم  ال يؤمن بغر 
للطغاة  االمريكي  واالقتصادي  السيايس  الدعم 
املنطقة  يف  واملحتلني  والفاسدين  واملستبدين 
تتوجه  أن  الغريب  من  ليس  ولذلك  العربية، 
األكرب  للشيطان   االتهام  بأصابع  الحية  الشعوب 

باعتباره رأس كل بالء وعنوان كل رش... 
الشء املهم الذي ربما ال يعلمه الرئيس االمريكي 
تعد  لم  الوهم  وشعارات  الخداع  مساحيق  أن 
مجدية مع شعوب عرفت بحق طريقها إىل الحرية 
األمريكية  غر  باملقاييس  واالستقالل  والكرامة 

طبعا...

العائذين،  معاذ  ويا  الالئذين،  مالذ  يا  اللهم 
ويا منجي الهالكني، ويا عاصم البائسني، ويا 
ويا  املضطرين،  مجيب  ويا  املساكني،  راحم 
كنز املفتقرين ويا جابر املنكرسين، ويا مأوى 
املنقطعني، ويا نارص املستضعفني، ويا مجر 
حصن  ويا  املكروبني  مغيث  ويا  الخائفني، 
الالجئني، إن لم أعذ بعزتك فبمن أعوذ؟ وإن لم 

الذنوب  ألجأتني  وقد  ألوذ؟  فبمن  بقدرتك  ألذ 
إىل التشبث بأذيال عفوك، وأحوجتني الخطايا 
اإلساءة  ودعتني  صفحك،  أبواب  استفتاح  إىل 
من  املخافة  وحملتني  عزك،  بفناء  اإلناخة  إىل 
نقمتك عىل التمسك بعروة عطفك، وما حق من 
اعتصم بحبلك أن يخذل، وال يليق بمن استجار 
بعزك أن يسلم، أو يهمل. إلهي فال تخلنا من 

عن  وذدنا  رعايتك،  من  تعرنا  وال  حمايتك، 
ولك  كنفك،  ويف  بعينك  فإنا  الهلكة،  موارد 
أسألك بأهل خاصتك من مالئكتك، والصالحني 
من  تنجينا  واقية  علينا  تجعل  أن  بريتك،  من 
من  وتكننا  اآلفات،  من  وتجنبنا  الهلكات، 
دواهي املصيبات، وأن تنزل علينا من سكينتك، 
وأن تغش وجوهنا بأنوار محبتك، وأن تؤوينا 
إىل شديد ركنك، وأن تحوينا يف أكناف عصمتك 

برأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمني.

أوباما واعظا !!

أخذه  فإذا  يهمله؛  وال  الظالَم  اللُه  يُْمِهُل 
أمه  أن  يتمنى  يوًما  للّظالم  وإِنَّ  يُْفِلتَُه،  فلن 
وأقبحه  وأبشعه  الظلِم  أشنع  إِنَّ  تَِلْدُه،  لم 
ُظْلُم الوايل لرعيته، وكذا كل ظالم ال يتمكن 
املظلوم من رد ظلمه، والويُل ملن ظلم َمْن لم 

يجد له نارًصا إال الله.
نحن  الذي  الزمان  هذا  حكام  عن  والحديث 
والتعذيب،  للقتل،  احرتافهم  وبيان  فيه، 
العامة  الناس  أموال  عىل  واالستحواذ 
وزجهم  األبرياء،  وقتل  واألوقاف،  والخاصة 
وانتهاكهم  اآلمنني،  وترويع  السجون،  يف 
للمحرمات بدون حدود وال قيود، وفتح باب 
والكذب،  والربى،  مرصاعيه،  عىل  الرشوة 
والخداع، والنفاق- يحتاج إىل لغة وقواميس 
وصف  عن  العاجزة  العربية  اللغة  تساعد 
حالهم، ورشح حقيقتهم، رغم ثرائها ووفرة 
إبليس، وابتكروا  مرتادفاتها؛ ألنهم قد فاقوا 
وقساوة  الطباع،  وثقالة  واآلثام  الرشور  من 
لم  ما  الدم  وبرودة  والعجرفة،  القلوب، 
القديمة  الشيطان وال وسائله  يكن يف خيال 
وتطور  الحضاري،  الخبث  بتفوق  مقارنة 
الفتاكة  األسلحة  كتطور  الحديث  الرجس 
عرشات  أحدهم  يكنز  الشامل،  التدمر  ذات 
الذهب،  وقناطر  الدوالرات،  من  املليارات 

والجواهر،  واللؤلؤ،  املاس،  أحجار  وأغىل 
جوعا،  يتضورون  الفقراء  جماهر  بينما 
لعله يجد ما  القمامة  ويلجأ بعضهم ملقالب 
يسد رمقه ورمق أطفاله،  ويف اليمن يزحف 
األلوف من األطفال البائسني من اإلناث 
الحدود  عرب  األقدام  عىل  َمْشيًا  والذكور 
دون  وأعماُرهم  السعودية،  إىل  الشمالية 
الخامسة عرشة: فمنهم من يُْستََغلُّ جنسيا، 
الصحراء  يف  األغنام  يرعى  من  ومنهم 
َل، ومنهم  التََّسوُّ الحارقة، ومنهم من يَْمتَِهُن 
طفولته،  يناسب  ال  عمل  أي  يف  يُْمتََهُن  من 
سبع،  يفرتسه  أو  ثعبان،  يلدغه  من  ومنهم 
من  يسقط  أو  وجوعا،  عطشا  يموت  أو 
برصاص  يسقط  من  ومنهم  واإلعياء،  الحر 
حرس الحدود، ومنهم من يُحَرُق كما حصل 
ملجموعة تقارب العرشين الذين تناقل الناس 
أخبارهم، وتسمع القادة يف البلدين يتبادلون 
الفحص  وبنجاح  باملناسبات،  التهاني 
ارتفاع  أو  الربد،  نزلة  من  والشفاء  الطبي، 
بني  املتينة  بالعالقة  ويشيدون  الضغط، 
البلدين الشقيقني، والعمل عىل تطويرها بما 
شعب  وخاصة  الشعبني،  عىل  بالنفع  يعود 
الذل،  أصناف  كل  أبناؤه  يالقي  الذي  اليمن 
ُه إىل ُحكَّاِم اليمن؛  وألوان املهانة، واللوم يُوجَّ

اليمني  اإلنسان  كرامة  أهانوا  الذين 
ال  ألنهم  إذالله؛  و  احتقاره  يف  وأمعنوا 
و  فروجهم،  و  ببطونهم،  إال  يهتمون 

كراسيهم، فصار الجميع مهينا.
       َمْن يَُهْن يَْسُهل الهَواُن َعَليِْه

         َما ِلَجْرٍح ِبَميٍِّت إياْلُم
يحسنون  أنهم  يحسبون  أنهم  واملشكلة 
صنعا، يرون يف بالدتهم ذكاًء، و يف كذبهم 
خيانتهم  يف  و  وفاًء،  غدرهم  يف  و  صدقاً، 
الحالل  و  حالالً،  الحرام  ويرون  أمانة، 
حراماً، يعتربون َمْن يَِئُّ ِمْن ظلمهم حاقداً، 
َوَمْن  ا،  ُمنَْشقًّ عنرصيتهم  من  يشكو  َوَمْن 
أسماعهم:  يف  شٍء  أََلذُّ  متآمرا،  ينصحهم 
آذَانُُه�م  املمجوج،  والتملق  والنفاق،  املديح، 
عشوائياً  األمور  تدار  للوشايات،  مفتوحة 
وارتجاالً بأجهزٍة غارقة يف التخلف والفساد؛ 
الله  لعن  والخالصة: عميا تخطط مجنونة، 

الظالم فرًدا كان أو جماعة.
 فالله الله، لقد حان الوقت النتزاع الحقوق 
من أيدي الظلمة ونرصة املظلومني، والدفاع 
ظامليهم،  من  وانصافهم  حقوقهم،  عن 
الحقوق  وإرجاع  املستضعفني،  ونرصة 
إرادة  وتحقيق  والعامة،  الخاصة  املسلوبة 
ومتطلبات الشعوب املتطلعة للعزة والكرامة 
وبث  واملساواة،  والعدل  واإلباء،  وللحرية 
﴿َوْلتَُكْن  تعاىل:  قال  واملحبة،  اإلخاء  روح 
َويَأُْمُروَن  اْلَخْرِ  إىَِل  يَْدُعوَن  ٌة  أُمَّ ِمنُْكْم 
ُهُم  َوأُوَلِئَك  اْلُمنَْكِر  َعِن  َويَنَْهْوَن  ِباْلَمْعُروِف 

اْلُمْفِلُحوَن﴾.
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