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قريباً
حاول أن تتغير

أن تقرأ في قاموس الزمن اآلتي
معنى أن تتغير

أن تتطهر
أن تصبح إنساناً آخر..

يا هذا
حاول أن تتغير

إن لم تتغير
تتأخر

العصيان.. مراجعة مهمة..
عبداهللا الصعفاني

 ال تبحث
 عن الخبر
بعد اآلن
لالشتراك:
ارسل حرف 

على رقم: 
ش
5040

من حسنات الــذي يحدث هذه األيــام في   
اليمن أنه قد يدفعنا الى البحث عن تعريفات 
لكثير من العناوين والشعارات السياسية 

والحقوقية التي لم نكن نهتم بها.
ولقد بحثت وفقاً لما هو متاح أمامي عن حق العصيان 
المدني فوجدت أن العصيان المدني هو مخالفة 
قوانين وطلبات أوامر محددة لحكومة أو قوة احتالل 
بغير اللجوء الى العنف وهو أحد األساليب األساسية 
للمقاومة السلمية في أكثر أشكال المسالمة مثل 
حمالت المهاتما غاندي من أجل العدالة االجتماعية 
وحمالته من أجل استقالل الهند أو في مقاومة الفصل 
العنصري في جنوب افريقيا.. ومع اننا لسنا في هند 
غاندي واالستعمار البريطاني ولسنا في زمن الفصل 
العنصري ومانديال جنوب افريقيا فإنه البد من التفكير 
في تعريف العصيان المدني بأنه شكل من أشكال 
المقاومة بدون تهديد ودون اعتداء ولو حتى بغرض 

الدفاع عن النفس.
۹  وألن العصيان المدني مصطلح جديد عندي  
فاسمحوا لي بأن أ فتح قوسين ال بأس إن استطاال 
أو تطاوال، فلقد وضع غاندي هذه القواعد للعصيان 

المدني.
«المقاوم المدني لن يداخله أي غضب.. سيتحمل 
الخصم ولن يرد عليه مطلقاً، لكنه يخضع خوفاً من 
العقاب الى آمر يوجه إليه في غضب.. عندما يعمد أي 
شخص في السلطة الى اعتقال المقاوم المدني فإنه 
سيخضع طوعاً  لالعتقال، كما أنه لن يقاوم مصادرة 
متاعه.. وإن كان أي متاع من متاع المقاوم السلمي 
أمانة مودعة عنده فإنه سيرفض تسليمها حتى لو فقد 
حياته.. ورد الهجوم يشمل السباب واللعن ألن المقاوم 
المدني ال يجب أن يعمد الى إهانة خصمه مطلقاً، لذا 
فهو لن يشارك في أي من الصيحات التي تخالف روح 

فلسفة العصيان المدني.
 ويــرى غاندي أن العصيان المدني هو وسيلة 
مناهضة لالستعمار وهو حق أصيل للمواطن في أن 
يكون متمدناً وهو ينطوي على  ضبط النفس والعقل 

واالهتمام والتضحية».
۹  وهنا أغلق بالهاللين.. هل ما يجري من إجبار 
صاحب محل على إغــالق محله في إطــار أي من 
تعريفات العصيان المدني.. نفس السؤال يتكرر 
عند الحديث حول االعتصام إذا هو صادر على الناس 
هدوءهم وعطل مصالحهم؟! وذات السؤال يتكرر 
عندما تنتقل مظاهرة الى مستوى احتالل شركة 
خاصة أو االستيالء على مبنى محافظة أو أي موقع 

سيادي أهم.
۹  نحن فعالً بأمس الحاجة الى مراجعة كثير مما 
نفعله دون أن نسقط حقنا الشبابي والشعبي في 
التغيير والتطوير واسقاط كل ما هو متخلف في 

حياتنا اليمنية.

في خطوة مخيفة أقدم المدعو علي   
محسن االسبوع الماضي على إغالق 
جامعة صنعاء سعياً لضمها الى جامعة 
اإليمان بطريقة انقالبية ليس على النظام فقط 
وإنما على الفكر والعقل والحياة.. والعودة بالشعب 
اليمني الى عهد ما قبل التاريخ ونسف كل ما بناه 
االنسان اليمني وإحراق كل ما شيدته الحضارة 

االنسانية في وعيه ووجدانه..
لقد مثل إقدام علي محسن على إغالق جميع 
أبواب جامعة صنعاء أمام الطالب والمدرسين 
تطوراً خطيراً على  حاضر ومستقبل اليمن 
واليمنيين والمنطقة بشكل عــام.. خصوصاً 
وقد تزامن ذلك القرار مع تحويل علي محسن 
مباني جامعة االيمان الى مخازن للمواد الغذائية 

واالسلحة الخاصة بمليشياته.
 إن الشعب اليمني أمام خطر حقيقي والسكوت 
الرسمي على ذلك كارثة.. خصوصاً وأن ما أقدم 
عليه علي محسن ليس عمالً بريئاً وإنما جاء إغالق 
جامعة صنعاء ضمن مخطط تآمري كبير، وتزامن 
ذلك مع توجيهات لعناصر االخوان المسلمين في 
التربية بإغالق المدارس بالقوة وإيقاف العملية 
التعليمية وحرمان ابناء اليمن من حق التعليم 
والحياة الذي كفله اهللا واسوياء البشرية، فما حدث 
في بعض مــدارس تعز وإب ولحج وحضرموت 
وصعدة ال يختلف عن نفس المخطط التآمري 
االنقالبي الذي يقوده االخوان المسلمون وبحماية 

علي محسن ابتداًء من جامعة صنعاء.
 إن منظمة اليونيسيف بدأت تعبر صراحة عن 
قلقها لما يحدث من استهداف لضرب العملية 
التعليمية في المدارس اليمنية وتتعامل على 

استحياء مع جريمة كهذه.
 األمر الذي دفع علي محسن والقيادات المتطرفة 
المرتبطة بالقاعدة الى السيطرة على جامعة 
صنعاء وإغالقها ومنع الطالب والمدرسين من 
دخولها لتتحول الى ساحة تدريب ومعتقل يشرف 

عليها طالب جامعة االيمان.
وفي بالغ صحفي نشره موقع «الصحوة نت» 
منسوب ألبناء سنحان وبني بهلول وبالد الروس 
بتاريخ ١٠ / ٤ / ٢٠١١م، جاء فيه «توجه ما يقارب 
ثالثة آالف شخص صوب مقر الفرقة األولى مدرع 
وطلبوا مقابلة اللواء علي محسن فوجه بإدخال 
٤٠ شخصاً منهم إلى قاعة االجتماعات، لكن 
البعض منهم رفض وأصروا على خروجه اليهم 

فأمر بإدخالهم الى جامعة صنعاء».
اعتقد أن إغالق المدارس والجامعات بالقوة 
أمر جلل وفاجعة اشد مما اقترفته عناصر طالبان 
بأفغانستان خصوصاً  وأن من يرفضون االنصياع 
لهذا التوجه الظالمي يهددون بالموت وبخطف 

أوالدهم كما حدث مع عميد كلية التجارة بإب.
إننا نطالب جميع القوى الوطنية والمنظمات 
المدنية رفض إغــالق منابر العلم والمعرفة 
والتصدي لهذه المشروعات التخريبية.. كما نطالب 
سفراء الدول الشقيقة والصديقة وخصوصاً سفراء 
أمريكا وأوروبا وممثلي الدول المانحة أن يزوروا 
جامعة صنعاء ويحاولوا دخولها من أي األبواب 

الخمسة.
لهم  ى  سيتصد و ا  يستطيعو لــن  كيد  لتأ با
طالب جامعة االيمان بأسلحة مختلفة، وبدون 
شك ستنشر «الجزيرة» خبراً عاجالً أن السفراء 
الغربيين هم من الحرس الجمهوري أو قناصة 
من األمن المركزي يرتدون مالبس مدنية حاولوا 

اغتيال الفندم علي محسن..!!
نداء نضعه أمام الضمائر الحية قبل أن يزج 
ــؤالء االرهــابــيــون اليمن في ظــالم القرون  ه

الوسطى ويستبيحون كل شيء في أرضنا..
ــزال باإلمكان وقف هذه الجريمة وردع  والي
المجرمين.. واسقاط النظام ال يعني إغالق كل 

منابر العلم والمعرفة..!

 محمد أنعم

ضم جامعة 
صنعاء إلى 

جامعة اإليمان

benanaam@gmail.com
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توفيق عثمان الشرعبي

بعد «الجزيرة»
مطالب شعبية بإغالق سفارة قطر

تتزايد المطالب   
ليس  لشعبية  ا
ـــإغـــالق مــكــتــب قــنــاة  ب
«الجزيرة».. وإنما إغالق 
سفارة قطر في اليمن حتى 
تعتذر للشعب اليمني عن 

كل ما اقترفته.
واعتبر الماليين من أبناء 
الشعب تطاول قطر على 
اليمن هو من باب البحث 
عن الشهرة خصوصاً وان 
ــن الشعب  ــــراض م االم
القطري الشقيق يشعرون 
بعقدة النقص وسبق أن 
تآمروا على أقرب الناس 
اليهم وكان ذلك بحثاً عن 

الشهرة.
ــر أن  ــذك ــال ــر ب ــدي ــج ال
المواطنين  مــن  اآلالف 

يعتزمون االعتصام أمام 
سفارة قطر للضغط على 

الحكومة إلغالقها.
هذا وكانت وزارة اإلعالم 
السبت مكتب  قد أغلقت 
قناة «الــجــزيــرة» باليمن 
بسبب  ــر  ــم األح بالشمع 
مخطط  بتنفيذ  طها  ر تو
ــال الفتنة  ــآمــري إلشــع ت
وسفك الدم اليمني باطالً 
ــدم االلــتــزام  وتعمدها ع
لمهنية  وا ديــة  ــا ــحــي ل ــا ب
وممارسة أساليب الكذب 
والتضليل وفبركة األخبار 
للحقيقة  تفتقر  يقة  بطر
والمصداقية والموضوعية.. 
ــــوزارة الغــالق  ــع ال مــا دف
مكتب «الجزيرة» بالشمع 

األحمر.

 «الشعب يريد 
إسقاط النظام»

هـــــذا الـــشـــعـــار   
يعني أن االخــوان 
المسلمين يريدون 
الجمهوري..  النظام  اســقــاط 
يريدون العودة باليمن الى ما 
قبل ٢٢مــايــو.. يــريــدون عودة 
النظام اإلمامي وعــودة األمــراء 
والسالطين وتقسيم اليمن الى 

أشالء صغيرة..
فشعار اسقاط النظام أطلقته 
حركة االخـــوان المسلمين في 
ــاروق  مصر فــي عهد الملك ف
ــة  إلقــامــة إمـــارة اسالمية ودول
المخيمات عندما رفضت كجماعة 

اصالح النظام.
إذاً.. ال عجب أن يردد الشعار 
ــه المتمردون في صعدة..  ذات

وتباركه بقايا بيت حميد الدين!!

أبـــواق «اخــــوان» سجاح   
فشل وسقط بفضل وعي 
شعبنا.. وعدم تصديقه 
ين  ذ لمشعو ا و لين  جا لد ا لحيل 

وضاربي الودع.
لمشترك  ا ــب  ذي ــا ك أ تسببت  لقد 

وخداعهم وتزييف الحقائق والوقائع 
بهزيمة مؤامراتهم االنقالبية، وجعلت 

الشعب اليمني يخرج ليهتف بصوت واحد للرد 
على أولئك الكذابين والدجالين والمشعوذين وهزموا 
المؤامرة بذلك االلتفاف العظيم دفاعاً عن الشرعية.

 وصدق من قال: «من تغدى بكذبة ما تعشى بها..»!!

أسلحة «الفرقة» للبيع..!!

ـــات اعــتــصــام    ـــاح ـــي س ف
مليشيات الفرقة وبالطجة 
المشترك وحلفائهم هناك 
تباع مختلف األسلحة بأثمان بخسة.. 
وذلك بعد أن تم نهبها من قبل طالبان 

جامعة اإليمان..
 ويتردد أن عسكر زعيل هو تاجر 

السالح الوحيد بدون منازع..
يكتمل  لمؤامرة  ا سيناريو  فعالً 
ليس بالتخلص من علي محسن بهذه 
الطريقة الوقحة وإنما بنهب االخوان 
المسلمين لكل ممتلكات الفرقة، في 
اسلوب حاقد يكشف بشاعة المنتقمين 

وكراهيتهم لمنتسبي الفرقة.

ال عزمي وال بشارة.. إنه صهيوني!! مجلة كلية التجارة.. إصدار متميز

ــشــارة    ــي ب ــزم ــو ع ــدع ــم ال
ــخــدم  ــل الـــــذي ي ــي ــم ــع ال
الموساد الصهيوني ويبيع 
الــدم الفلسطيني داخــل الكنيسيت 
االسرائيلي.. ال يهتم بجرائم الغزاة 
الذين يبيدون الشعب الفلسطيني في 
غزة وغيرها.. نجده يظهر على شاشة 
قناة «الجزيرة» وال يخجل وهو يطالب 
ــوان المسلمين باليمن  بالطجة االخ

باالستيالء على المؤسسات الحكومية..
فعالً.. ماذا ينتظر من الخائن لقضية 
شعبه والــبــائــع لــدمــاء أهله أن يقول 
لصعاليك المشترك.. ولو كان فعالً يحمل 
ذرة وطنية أو قومية أو لديه بقايا دم 
عربي تجري في عروقه لكان في داخل 
سجون االحتالل الصهيوني وليس داخل 
الكنيسيت االسرائيلي واستيديوهات 

«الجزيرة».

ــن كلية    صـــدر ع
التجارة واالقتصاد 
ء  صنعا معة  بجا
ــدد الخامس  ــع حــديــثــاً ال
ــالثــون مــن المجلة  ــث وال
ــدد «مـــارس  ــع وحــفــل ال
٢٠١١م» بالعديد من 
الــدراســات االقتصادية 
ــمــتــمــيــزة وأبـــرزهـــا  ال

دراسات تحليلية لدور مراقب 
الحسابات في مباشرة خدمات 
لمراجعة  ا ألنشطة  لتأكيد  ا
الداخلية، واالبداع في ثقافة 
البنوك.. «دراســـة ميدانية 
التجارية  البنوك  لعينة من 
 . ليمنية». ا لجمهورية  ا في 
نون  لقا ا تطبيق  ومعوقات 

وإمكانية معالجتها.

إعالم «إخوان» سجاح


