
رأي 13االثنين: 

 محمد العسيري

إن الملك سلمان أمريكي أكثر من األمريكان وهو يدور في فلك سياسة 
البيت األبيض ومن لف لفها بل هو جسر مهم لعبور السياسة األمريكية 
إلى المنطقة العربية فقد ساهم في ايجاد مواقع لها سبق أن افتقدتها ومن 
هنا فإن زعيمة االمبريالية الدولية وحلفائها وعمالئها يمتلكون من وسائل 
االعالم ما يمكنهم من قلب الحقائق وتزييف الوقائع وإظهار األراجيف 
واالباطيل وكأنها الحقيقة عينها.. وقد لعب المال السعودي المدنس دورًا 

ب نفوسًا..
َّ
ال يستهان به في هذا المضمار فقد أدار رؤوسًا وقل

وقللالللت مجلة ألمانية لقد دفللع تللزايللد خللوف الملك سلمان الللى إيللالء 
األمريكيين مهمة حماية سالمته وسالمة نظامه، والكيان الصهيوني 
بللدوره ينظر إلى سلمان كعنصر مهم لكبح القوميين العرب في كل 
االحتماالت وتدميرهم، كما أن النظام السعودي أهللم مقوم للكيان 
الصهيوني وبقائه حتى يتم تمييع الوضع العربي وقتل روح المقاومة لدى 

الشعوب العربية ولمصلحة اسرائيل.
ان العالقة بين النظام السعودي »سلمان بن عبدالعزيز آل سعود« 
والدولة العبرية ال تبدو مغلفة بالعداء ولكنها في جوهرها عالقة مصالح 
مشتركة فهما يدوران في فلك االمبريالية األمريكية، وهما ثانيًا يتبادالن 
الحماية، وسلمان ينظر الى الكيان الصهيوني على أنه عنصر مهم إلشغال 
االقطار العربية الفاعلة لكي ال تتفرغ لمستلزمات النضال العربي في 
الساحات األخرى.. وقد قال السيناتور األمريكي هنري جاكسون مرشح 
سابق للرئاسة األمريكية »إنه لو لم تكن اسرائيل موجودة فإن السعودية 
ودواًل أخللرى ستختفي«.. وأضللاف: »السعوديون يعرفون ذلك ودائمًا 
تمارس السعودية الكذب السياسي فقد كذبت خالل حرب اكتوبر 1973م 
من قطع امدادات النفط عن أمريكا والغرب.. ففي ذلك الوقت أصدرت 

ات بكميات النفط التي كانت تشحن من  وزارة التجارة األمريكية احصاء
السعودية ألمريكا« طوال فترة الحظر »857.178« برمياًل من النفط 
وأكثر من ضعفي هذه الكمية في شهر فبراير عام 1974م هذا هو 
الحظر السعودي.. وفي حرب تشرين أصدر رئيس دائرة الطاقة االتحادية 
األمريكية أمرًا الى وزارة التجارة باالمتناع عن اذاعة األرقام الخاصة بكمية 
االستيرادات النفطية وعلل ذلك بسياسة تتعلق باألمن، والملك فيصل 
لم يكن جادًا برفع االحتالل عن األراضللي العربية بقدر ما كان جادًا في 
رفع الحظر عن امريكا وكان عونًا لها على أن يحتال على الموقف الصحيح 
بموقف مخادع وأن أمريكا والسعودية يوافقان على قرار تقسيم فلسطين 
»242« األممي، واألهم من ذلك أنهما يؤمنان بأن الكيان الصهيوني البد 
من وجوده فهو قاعدة أمامية ألمريكا وهو من ضمن الضمانات لألنظمة 
الرجعية ألن انتهاء الصراع العربي االسرائيلي لصالح العرب يعني تفرغ 
االقطار العربية الفاعلة لساحات النضال العربي األخرى بينما وجود اسرائيل 
هو عنصر اشغال واستنزاف في آن واحللد.. وهنا تقول المجلة األلمانية 
»شتيرن«: لقد ساعد األمريكيون سلمان بن عبدالعزيز وأوعزوا له بدور 
ذكي في لعبة البوكر الدائرة بين الدول الكبرى في الشرق األوسط ولقد 
احتلت ايران الشاه جزرًا تابعة للنظام السعودي في عام 1954م ولم 
يحرك ساكنًا بل ظل هذا األمر غير معروف ألحد إاّل قلة من الناس، وتلك 
الجزر تابعة إلقليم االحساء في الخليج العربي خالل منتصف الخسمينيات، 
 عن الجزر فحسب بل ساهم في طمس سياسة 

َ
والنظام السعودي لم يتخل

ايران التوسعية الشاهنشاهية، وعندما احتلت ايران الجزر العربية الثالث 
في 30 تشرين الثاني عام 1971م لم يحرك النظام السعودي ساكنًا أيضًا 

اللهم إاّل بيانًا أصدره الديوان الملكي، أعلن فيه دهشته، ثم سرعان ما زار 
وزير الدولة للشئون الخارجية السعودي ايران وطرح مشروع اقامة حلف 
مح منها لمسألة الحلف، والشك أن أمريكا 

ُ
مع الشاه ثم قام بزيارة أخرى ل

تولي عناية خاصة بالنظام السعودي وتحرص عليه ومن هذا المنطلق 
ه.ولتلخيص الموقف  فإنها تبحث عن كل ما يعزز وجوده أو يطيل بقاء
األمريكي هذا فإننا نقول إن المتصارعين على السلطة في السعودية ال 
يمكن إاّل أن يحسبوا دور األمريكان وأن يتسابقوا على كسب رضاهم وهنا 
البد من إدراك حقيقة مهمة وهي أن األمبرياليين ليس لهم أشخاص 
دائمون إنما لهم مصالح دائمة ولذا فإنهم غير مطمئنين على مسيرة 
النظام السعودي الحالي وغير راضين تمام الرضا على سياسته الداخلية، 
ال ألن النظام السعودي يعاكس مصالحهم فهو خادم أمين لتلك المصالح 
في حاضرها ولكن األمريكان يهمهم جدًا مستقبل تلك المصالح وهنا تثار 
ر عقله فهم  مخاوف األمريكان من خالل معرفتهم بمسيرة النظام وتحجُّ
يتابعون بقلق متزايد أزمة النظام ويبحثون عن مخرج لها.. إن األمريكان 
يدفعون باألمور في اتجاه االتيان بأوضاع تحافظ على مصالحهم حاضرًا 
ومستقباًل ويقّدرون بأن تلك األوضاع يجب أن تكون في حدودها الدنيا 
كالنماذج المفبركة في الخليج حيث إن نظامًا كالنظام السعودي الحالي 
عاجز عن االبقاء على استمرار مصالحهم فهم يطرقون أبوابًا شتى لحل 

أزمة النظام ولكن بحذر ومراعاة دقيقين.
وختامًا فإن النظام السعودي لم يعترف بجمهورية اليمن الديمقراطية 
سابقًا إاّل بعد مرور أكثر من عشرة أعوام على تحررها من االستعمار 
البريطاني وافتعل صدامات مسلحة ضد النظام في الجنوب واحتضن كل 

العناصر المعادية له وامدها بالمال والسالح، وأما أعمال النظام السعودي 
في الشطر الشمالي سابقًا فحدث وال حرج فيكفي أن نعرف أن النظام 
السعودي قد أنفق على التآمر لإلطاحة بثورة 26 سبتمبر 1962م قرابة 
ستة مليارات دوالر في الفترة 1962-1970م وكبدت تلك الحرب اليمن 
والجمهورية العربية المتحدة عددًا من القتلى يتراوح بين 163-110 

ألف، والجرحى بين 220-326 ألفًا.
ر بل540 بليون برميل  واليوم السعودية تمتلك احتياطيًا نفطيًا ُيقدَّ

وليس في مستطاعها أن تستوعب مثل تلك العائدات الضخمة للنفط.
ولهذا أمريكا تنفذ مشاريعها في البلدان العربية في اشعال الحروب 
وتوكل آل سعود بشن الحروب وشراء السالح بمليارات الدوالرات، واألسرة 

الحاكمة تقوم بهدر الثروة النفطية من أجل مشاريع أمريكا.
وفللي 27 سبتمبر 2016م وقللف مندوب ايللران لللدى منظمة األمم 
المتحدة محذرًا سفير االمارات العربية المتحدة خالل مداوالت في األمم 
المتحدة من أي مطالب مستقبلية بالجزر الثالث، وجاء تصريح سفير 
ايران بعدم  اعتراف بالده بتبعية الجزر لإلمارات الحليف مع العدوان 

السعودي على اليمن.
ولقد بللدأت اآلثللار المدمرة للعدوان السعودي على اليمن تتجلى في 
تسريح 1300 موظف وعامل من مطبعة المصحف الشريف في المدينة 
المنورة وأمرت رئاسة طباعة المصحف الشريف موظفي وعمال المطبعة 
بمراجعة االدارة العامة للموارد البشرية حتى يتم البحث عن عمل لهم، 
ويأتي هذا اإلجراء بعد سنوات من المعاناة للكادر الوظيفي في مطبعة 
المصحف الشريف فهم يواجهون كثيرًا من االشكاالت كالقروض البنكية 
وديون لشركات السيارات، وليجدوا أنفسهم وأسرهم في مصير مجهول.. 
ونشر موقع »سبق« السعودي ذلك الخبر الحزين عن مطبعة المصحف 

الشريف ومعاناة الكادر الوظيفي  في مطبعة المصحف الشريف.

مادامت امريكا هي من )َدْهَدهت( النظام السعودي 
للعدوان على اليمن، وبعد اكثر من عام ونصف من 
هذا العدوان تدين النظام السعودي باإلرهاب ربطًا 
بللأحللداث سبتمبر 2001م فهي دهدهت النظام 
السعودي للقيام بدور االرهللاب المباشر في اليمن، 
وذلك مايؤكد للعالم ان االرهاب هو النظام السعودي.   
مايعتبره النظام الللسللعللودي نجاحات وإنللجللازات 
كإخراجه من قائمة العار السوداء لقتل اطفال اليمن 
او الحيلولة  دون قللرار تشكيل لجنة تحقيق دولية 
محايدة في جرائم الحرب المرتكبة في اليمن، ستصبح 
اقوى اثباتات ارهاب هذا النظام إذ اليفرق في المحصلة 
استعمال المال لمنع كشف إرهابه وإجرامه وجرائمه 
عن استعمال هللذا المال لتمويل ارهللابلله وجرائمه 

وإجرامه..
كل ما يؤكده هذا التفعيل للمال تجاه االمم المتحدة 
ومنظماتها هو اآللية والسرية التي تتعامل بها في 
تمويل االرهلللاب وايللصللال السفير السعودي باالمم 
المتحدة الى منصب تأثير فعلي او استشاري للمجلس 
العالمي لحقوق االنسان هو ارهللاب بللأي توصيف او 

تنصيص واقعي او تاريخي. 
وهكذا فللإن »َدْهللَدَهللة« اميركا للنظام السعودي 
للعدوان على اليمن بات يقدم مشهدًا وشواهد عالمية 
بمثابة الثبوتيات كواقع ووقائع بأن االرهاب هو النظام 
السعودي وذلك ماتؤكده الوقائع والواقع باليمن وربطًا 
به مايقدمه تعامل النظام السعودي مع االمم المتحدة 

والمنظمات العالمية بل ومع العالم. 
العدوان على اليمن وما ارتبط به من استعمال المال 
لعدم كشف ارهاب وجرائم النظام العالمي بات الدليل 
االقللوى على ارهللاب النظام السعودي في سبتمبر 
2001م او غيرها حتى انه لم يعد يحتاج إلثباتات 
وثبوتيات في الملف او التحقيق االميركي.. فهل ذلك 
بين ما ارادته اميركا حين دهدهت هذا النظام للعدوان 

على اليمن؟
استرجاع مابعد احداث سبتمبر 2001م في التعامل 
االميركي الرسمي كللإدارة والشعبي كواقع ووقائع 
لعله يؤكد ماذهبنا لفهمه واستنباطه في الطريقة 
والخطوات االميركية إلدانة النظام السعودي باالرهاب 

2016م .
الللواقللع الشعبي واللللرأي العام االميركي واالعللالم- 
تحديدًا الصحافة االميركية- تعاملت على اساس ان 
النظام السعودي هو االرهاب وهو وراء احداث سبتمبر 
2001م فيما الرئيس بوش االبن وادارته كان يطرح 
على ان هذا هو حال ورأي الصحافة االميركية التي هي 
حرة، واليجسد رأي او ادارة  وقرار اإلدارة االميركية. 
الرئيس االميركي اوباما عارض هذا القرار للكونجرس 
ومجلس الشيوخ بل واستعمل حق الفيتو لرفضه 
ولكن غرفتي الكونجرس والشيوخ  صوتت على القرار 
وتجاوزت حق الفيتو للرئيس اوباما وكأن الكونجرس 
والشيوخ سارا في موقف الواقع والشعب او الرأي العام 
والصحافة الذي تبلور وتصاعد منذ احداث سبتمبر 
2001م ومن هنا تتضح الحاجية للعدوان على اليمن 
بمشهده وشواهده وما ارتبط به من تعامل للنظام 
السعودي في التعامل مع العالم واالمللم المتحدة 
وكأن امريكا عززت الشعبية االميركية ضد النظام 
السعودي كإرهاب بشعبية  عالمية، ذلك انه معطى 
اخراج السعودية من القائمه السوداء لقتل االطفال او 
منعها تشكيل لجنة دولية محايدة بشأن اليمن بقدر 
مايبّرئ النظام السعودي شكليًا او يمنع كشف ارهابه 
وجرائمه فهو يدين هللذا النظام شعبيًا في العالم 
كإرهاب واجرام وهذا بتوافق القرار الشعبي االميركي 
عبر غرفتي الكونجرس والللشلليللوخ بللإدانللة النظام 
السعودي باالرهاب مع موقف شعبي عالمي يؤكد ذلك 
ويساند قرار ادانة السعودية كنظام باالرهاب.. فهل 
ذلك ما أرادته وخططت له اميركا وبالتالي يكون هذا 
من اهداف دفع او دهدهة اميركا النظام السعودي 

للعدوان على اليمن ومنذ مارس 2015م؟؟

  مطهر االشموري

 في أيام معدودة خسرت السعودية- أو باألصح مملكة داعش الكبرى- 
250مليون دوالر كرشاوى من أجل إسقاط مشروع قانون العدالة الذي 

يسمح بمقاضاة ومالحقة رعاة اإلرهاب أفرادًا وجماعات ودواًل.
دها نفعًا تمويل الحملة االنتخابية لمرشحة الحزب الديمقراطي  لم ُيِجْ
للرئاسة األمريكية "هيالري كلينتون وال أيضًا الكهانة السياسية للرئيس 
األمريكي "باراك أوباما" الذي استخدم حق الفيتو الرئاسي إلسقاط القانون، 
ألن الكونجرس األمريكي الذي أقر المشروع أسقط باإلجماع فيتو أوباما 
وفعل مثله مجلس النواب وبإجماع الجمهوريين والديمقراطيين.. اليوازي 
سفه وبالدة مملكة اإلرهاب والكهانة الدينية لرجال الدين فيها، إال الكهانة 
السياسية ألوباما طوال فترة رئاسته، والتي بلغت ذروتها باندفاعه إلسقاط 
وإبطال قانون العدالة "جاستا" أواًل بمحاولته الدؤوبة خلق اصطفاف 
ديمقراطي في مواجهة الجمهوريين وكأن األمر مجرد دعاية انتخابية من 
قبل الجمهوريين، ثانيًا بمحاولته خلق اصطفاف أمريكي إلسقاط القانون 
باعتبار أن إنفاذ القانون سيضر بالمصلحة األمريكية العليا.. لماذا سقط 
فيتو اوباما؟.. اليهمنا لماذا تأخر القانون لمدة14سنة ولم يظهر اال في 
هذه الفترة، ألن ذلك راجع الى حسابات المصالح األمريكية، وإن ما يهمنا 

أن القانون ظهر في النهاية وفي قضية إرهابية بامتياز.
الحقيقة أن فيتو أوباما سقط باإلجماع ألن هناك حالة ضجر واسعة 
في الداخل األمريكي على المستوى المؤسسي والشعبي من الدبلوماسية 
األمريكية التي تجاوزت سقف المعقولية ولم تعد تحكمها ضوابط أخالقية 
وقانونية، وخاصة مع السعودية التي لها يد في كل مايحدث في منطقة 
الشرق األوسط من اضطرابات ، مثلما هي ضالعة ولها يد في دعم وانتشار 

التنظيمات اإلرهابية وفي مقدمتها القاعدة وداعش.
 األحداث في ليبيا وسوريا واليمن أبرزت هذه المسألة بجالء، فالسعودية 
لتا إسقاط القذافي وقتله عبر تحالف دولي برئاسة  والى جانبها قطر موَّ
لق الوضع الفوضوي 

ُّ
أمريكا، إال انه بعد تدمير ليبيا وسقوط الدولة وتخ

بعد نظام القذافي، قدمت أمريكا اعتذارها للشعب الليبي ألنها تدخلت في 
 فادحًا ارتكبته السياسة األمريكية .

ً
إسقاط القذافي واعتبرت ذلك خطأ

أمريكا قبضت من السعودية وقطر ثمن السالح األمريكي الذي تدفق 
الى يد أكثر من 15فصياًل إرهابيًا في الداخل السوري وعلى رأسها جبهة 
النصرة وداعش والقاعدة، مثلما قبضت تركيا ثمن عبور السالح وإقامة 
معسكرات على الحدود السورية لإلرهابيين القادمين من جميع أنحاء العالم 
وتدريبهم ثم ترحيلهم للقتال في سوريا في صفوف التنظيمات اإلرهابية 

إلسقاط نظام األسد.
تجلت أكثر الصورة السيئة للدبلوماسية األمريكية في دعم أمريكا 
للسعودية في عدوانها على اليمن حتى ان قرار العدوان تم اتخاذه من 
داخل البيت األبيض.. أوساط امريكية سياسية وإعالمية اعترفت بأن 
الواليات المتحدة باعت للسعودية أسلحة حديثة واسلحة محرمة دوليًا 
استخدمتها في حربها على اليمن.. الدبلوماسية األمريكية التي ارتهنت 
للمال السعودي تجاوزت الحد المعقول واألخالقي في بيع األسلحة والصمت 
على جرائم السعودية في اليمن وبسالح أمريكي، باإلضافة إلى الفضيحة 
الالأخالقية لألمم المتحدة التي أخرجت السعودية من القائمة السوداء 
بالدول والمنظمات المنتهكة لحقوق اإلنسان، بعد ساعات من إقرار 

القائمة..
 هذه الدبلوماسية أصبحت غير مقبولة وبالتالي اليجب أن نتعاطى مع 
قانون العدالة الذي أصبح نافذًا بأنه مجرد ابتزاز أمريكي للسعودية، في 
اعتقادي أن هناك توجهًا للتخلص من البقرة الحلوب وتاريخ دبلوماسي 
سيئ مع هذه البقرة الحلوب، في نفس الوقت مواجهة األممية السعودية 

الداعشية التي أخذت تتوالد وتتناسل من رحم واحدة اسمها 
"الوهابية" ومنذ زمن طويل وتحت مرأى الواليات المتحدة التي 
تعاطت مع انتشار الوهابية المتطرفة بشكل انتهازي ونفعي 
حتى تجاوزت سقفها األخالقي واصبحت تشكل خطرًا عالميًا بما 

يشبه األممية من مركزها السعودية..
 تشعر بقية الدول الخليجية بحجم الورطة التي وقعت فيها 
السعودية ولذا التزمت الصمت إلدراكها حساسية الموضوع إال 
من التباكي واالستصراخ": هل من رجل أمريكي رشيد" للتدخل 
في إسقاط قضية متورطة فيها السعودية من رأسها الى قدمها، 
في حين نفشت ريشها على اليمن وشاركت في العدوان السعودي الذي 
يقتل أطفال اليمن ويدمر بلدًا عربيًا اسالميًا دونما سبب ولكن تحت ذرائع 

سخيفة وحقيرة، أحقرها الدفاع عن الدين والحرمين الشريفين.
هذه السخافات التي تسمى مجازًا دواًل، لماذا لم تناشد الرشد في السياسة 
السعودية وتحذرها مبكرًا من مغبة اللعب والعزف على الورقة الدينية 
والمذهبية ونشرها للوهابية الحاضنة الفكرية للتنظيمات المتطرفة 

واإلرهابية.
السعودية أصبحت بال غطاء وعلى جميع المستويات كدولة تحكمها أسرة 
مغتصبة للثروة والسلطة ومستبدة برعاياها، وكدولة داعمة لإلرهاب 
والتطرف والفوضى في العالم، هي في نظر الكثيرين أشبه بسجن كبير 
ألعرابي في الصحراء العتقال العقل والحريات والسالم والحضارة الكونية.

مثلما يتداول الناس في الشارع األوروبي السعودية بأنها" بنك اإلرهاب" 
وبأنها "الفرامة" في إشارة الى ضحايا اإلرهاب والفوضى والنزاعات الذين 

ها السعودية. سقطوا خالل خمس سنوات ويعدون بمئات اآلالف وراء
وبالتالي فإن السعودية أصبحت في قفص االتهام بشكل كبير، واليقتصر 
األمر على أحداث 11 سبتمبر فاألمر اصبح متعلقًا باإلرهاب عابر القارات 
من مركزه الرئيسي السعودية التي تحتاج تكاتف العالم لتأهيلها وإصالحها 

من الداخل على جميع المستويات..

 شوقي اليوسفي 

تعــز.. بين
 دم ونـدم !

اليمكن بأي حال من االحوال ان ندعو الى انسحاب الجيش وأنصار الله من تعز 
ومازال هناك من يقتل خارج القانون .. ومازالت تحتضن بين ظهرانيها عصابات 

اليردعها قانون .
ليس في مصلحة تعز ان ينسحب الجيش ومازال في الطرف اآلخر جيش من 
الغرباء - التعرفهم تعز - يمارسون القتل والنهب ، لديهم في الظاهر وفي 

الباطن مشاريع التقل خطورة عن المشروع االيراني .
ليس من المنطق ان يغادر تعز- الحوثيون - طالما الدولة غائبة، المدعو 
عدنان الحمادي اليستطيع وهو يمتلك السالح والرجال ان يمنع أي فصيل من 
مهاجمة مؤسسة حكومية او يمنع زعيم عصابة من سرقة محل تجاري .. ليس 
لدينا اآلن دولة نعتمد عليها، ما آلت اليه عدن رغم سيطرة دول تحالف العدوان 
عليها - ال أمن وال أمان والحياة كئيبة في ظل انعدام الخدمات الضرورية - خير 
شاهد على ان تعز ستكون اسوأ حااًل من عدن ولن ينظر الينا بعين الرضا ال من 
تحالف العدو وال من هادي الغبي وال من سلطة صنعاء، يقولون ان قاعدة صالح 
والحوثي هي من تقتل ابناء الجنوب ، فهل ثمة عالقة بين تفجير انتحاري واعادة 
تأهيل مدرسة او مشفى او ملعب او حتى سفلتة شارع ؟ التحالف لم ينهض 
بعدن وال لحج وال الضالع وال حضرموت رغم خلوها من الحوثيين وقوات صالح 

وما قدمه لسكانها فوضى وحرمان مع سبق االصرار .
تخيلوا تعز بدون جيش وامن في ظل وجود افراد عصابات تمتلك - في الوقت 
سمى 

ُ
الراهن - سالحًا خفيفًا ومتوسطًا وثقياًل ولديها قبل ذلك سلطة ما ت

»المقاومة«، هل هناك افضل من ان تكون فردًا في جبهة قاتلت الحوثيين  بل
وطهرت تعز منهم ؟ سيكون لك االولوية في استعراض عضالتك ، حتمًا 
سيكون من حقك ان تمارس اي فعل طالما كنت مقاومًا وتنتمي لكتيبة او لعصابة 
او لجماعة او حتى عملت بمفردك وشاركت في الحرب وانتصرت لتعز ، ستنشأ 
لغة تفاهم جديدة بين »مقاوم« لديه رفاق - اصحاب سوابق - وسالح - خفيف 
متوسط وثقيل - وذخيرة التحصى، وبين مواطن اليمتلك سوى وطن خاٍل من 
االمن واالمان .يجب ان نكون على قناعة انه مالم يكن هناك طرف ثالث يكبح 
جماح فصائل »المقاومة« بعد انسحاب الجيش والحوثيين سيكون الثمن باهظًا 
على مستوى الفرد او على مستوى الدولة ، سنعيش مآسي حقيقية وفي الغالب 
لن يتوقف نزيف الدم وستظل تعز محاصرة بعصابات وعقد يصعب حلها علينا 
جميعًا.. ان رجاًل بحجم شوقي احمد هائل لن يتكرر واي انفالت امني قادم لن 

يسيطر عليه رجل خارق حتى ولو هبط من كوكب آخر .
شوقي هائل أنفق الماليين وحصر االنفالت اواًل ثم انهاه .. التعتقدوا ان ذلك 
لم يكن له ثمن ، الرجل واجه بمفرده جيشًا من العصابات وحقق لتعز استقرارًا 

حسدنا عليه سكان محافظات كانوا افضل منا رعاية وثروة .
عديد أنذال من ابناء تعز جحدوا جهود شوقي هائل واثبتوا حقيقة ان في تعز 

كائنات التستطيع العيش اال في مستنقعات طافحة . 
عمومًا تعز في احسن االحوال وستحظى في المرحلة المقبلة بإعالم يدافع 

عن حقوق سكانها - دفاعًا مكتوبًا على الورق فقط - لكن بعد فوات األوان .
وااليام بيننا.

٭ رئيس تحريرصحيفة )نبأ الحقيقة(

  محمد علي عناش

 السعودية في قفص االتهام

السعودية كذبة كبرى وإيران تحتل جزرها

إن مللفللهللوم اللللوطلللن هو 
مفهوم ليس مجردًا.. عندما 
ينظر إليه من خالل عالقته 
باألفراد الذين يعيشون تحت 
سللمللائلله وعلللللى أرضللله فهذا 
الللمللفللهللوم وملللن خلللالل هللذه 
العالقة ينبثق عنه العديد 
من المفاهيم التي سوف يتم 
التطرق لها تباعًا إلظهار 

عالقة الجزء بالكل وعالقة األصل بالفرع.. وما تناولنا لهذه المفاهيم  
 
ً
إنما هو للتذكير وليس انتقاصًا إلدراك المجتمع بهذه المفاهيم. بداية
سوف يتم التطرق لمفهوم الوطن باعتباره الكل الجامع ثم سوف 

ننتقل للمفاهيم المنبثقة عنه. 
أواًل/ مفهوم الوطن:على الرغم من أن كلمة »وطن« تتكون من 
ثالثِة حروٍف إال أنها تحمل معاني كثيرة في نفوس أبنائها.. فهو اسٌم 
 لفترٍة طويلٍة 

ً
 بشرية

ً
يشير إلى األرض األم التي يعيش عليها جماعة

ينتج عنها نشوء هويٍة ذات صبغٍة وطنيٍة لألفراد ويعد الحب والعز 
واالفتخار واالنتماء من أهم مقومات العالقة بالوطن.

ويجب على الشعوب أن تدرك مفهوم الوطن بشكله الصحيح , إذ 
يجب على أبناء الوطن والدول االهتمام بتنمية حب الوطن من خالل 
االهتمام بأمنه الداخلي والخارجي والعمل على تطوير القطاعات 

الخدمية. 
ثانيًا/ مفهوم مواطنون: مواطنون هو جمع مواطن وهم مجموعة 
من الناس ينتمون إلى وطٍن واحٍد ويتميزون بهويةٍ واحدٍة وأصٍل 
 وسياسية ٌ 

ٌ
 مدنية

ٌ
واحللٍد وديللٍن واحللٍد ولغٍة واحللدٍة ولهم حقوق
 تختلف بحسب نظام الحكم القائم. 

ٌ
واقتصادية

ففي األنظمة الديمقراطية يمتلك المواطن الحق في التعبير 
والمشاركِة واالنتخاب- بينما في األنظمة الديكتاتورية والملكية ال 
يتمتع المواطن غالبًا بحق االنتخاب واختيار ممثليه كونهما أنظمة 
ال تسمح بالتداول السلمي للسلطٍة وفي بعض األحيان يكون هناك 

 للحريات العامِة وحقوِق اإلنسان. 
ٌ

قمٌع وتضييق
ونحن كمواطنين يمانيين نبلغ من التعداد 27 مليون مواطن 
 وديٌن واحٌد 

ٌ
 واحٌد ولغة

ٌ
 واحٌد وتاريخ

ٌ
 وأصل

ٌ
 واحدة

ٌ
تجمعنا هوية

ونعيش في ظل نظاٍم ديمقراطي هيأ لنا األجواء والمناخات المناسبة 
للتغيير والمشاركة المدنية والسياسية واعللتللرف لنا بالحقوق 
والحريات التي تضمن العيش بحريٍة وكرامٍة دون أية قيود تحد 

من حقوقنا. 
ثالثًا/ مفهوم االنتماء الوطني: يقصد بهذا المفهوم االنتساب الفعلي 
والشعور الكامل بوجود دعائم الحب تجاه الوطن واعتزاز الفرد بوطنه 
الذي ينتمي إليه بجميع مقوماته مع الحفاظ على استقراره األمني 
والعمل على االرتقاء به إلى أعلى المستويات والحرص على جميع 
مصالحه والمشاركة مع األفراد واألجهزة الرسمية في حل المشكالت 

والمعوقات التي قد تنجم. 
ويجب علينا كيمنيين شحذ الهمم ومضاعفة الجهود وبذل المزيد 
من اإلخاء لرفعِة وطننا من خالل الدفع بعجلة التنمية ونبذ العصبيات 
وتطويع القدرات واإلمكانات للحفاظ على وحدته وحماية مكتسباته 

وأيضًا صيانة أمنه الداخلي والخارجي وأمنه الغذائي والمجتمعي. 
رابعًا/ مفهوم المواطنة: هذا المفهوم يعبر عن وحدِة االنتماِء 
والللوالِء من قبل كل المكون السكاني في البالد على اختالف تنوعه 

العرقي والديني والمذهبي 
للللللوطللن اللللذي يحتضنهم , 
األمر الذي يقتضي أن تذوب 
كل خالفاتهم واختالفاتهم 
علللنلللد حلللللللدود اللللملللشلللاركلللة 
والللتللعللاون فللي بللنللاء الللوطللن 
وتللنللملليللتلله واللللحلللفلللاظ على 

العيش المشترك فيه. 
وقد نظم الدستور اليمني 
للمواطنين من خالل مفهوم المواطنة العديد من القواعد التي ضمنت 
لهم حرية االعتقاد والتعبير وحرية الرأي والمشاركِة السياسيِة 
والمدنيِة بما يضمن العيش المشترك إال أننا في هذه المرحلة نعيش 
 على مجتمعنا اليمني افتعلها أعداء 

ٌ
حالة من التشظي وهي حالة دخيلة

الوطن في محاولٍة منهم للقضاء على هذه اللحمة الوطنية وهذا التنوع 
اء وتحويله إلى عامل هدم وعامل خالف، إال أن طموحاتهم هذه  البنَّ
ذابت أمام قوة وعمق روابط المجتمع اليمني األصيلة التي رفضت كل 
ما هو خارج عن الطبيعِة اليمنيِة المفعمِة بالمحبِة والتالحِم واإلخاء. 
خامسًا/ مفهوم الوطنية: الوطنية هي التي ينبغي أن يتحلى بها كل 
إنسان يعيش على تراب الوطن , فالوطنية تعني الكثير من المعاني 

وتفرض على الفرد الكثير من الواجبات وااللتزامات. 
فهي ال تعني االستفادة من خدمات الوطن واستنزاف مقدراته 
فقط , فهي أيضًا تدل على حسن االنتماء إلى الوطن والوالء له.. وحتى 
يحقق الفرد هذا المفهوم يجب أن يكون وطنه أحب إليه من جميِع 
األوطان.. فالفرد الذي يحب وطن غيره يعد والؤه ناقصًا وشعوره 
الوطني مهزوزًا يتغير بتغير الظروِف واألحوال , بينما الفرد المحب 

 واخالصًا ووالًء لوطنه. 
ً
لوطنه أكثر يكون أكثر وطنية

وبما أن اإلنسان الفرد له حقوق على وطنه حيث إنه يعيش على 
ترابه وينعم بخيراته ويستفيد من خدماته ومرافقه فإن عليه أن 
يقابل كل ذلك بمسؤوليٍة وطنيٍة تتمثل بالمحافظة على مرافق وطنه 
وينتفع منها دون أن يسرف فيها أو يهدرها فالحفاظ عليها يعد 
 باإلضافة إلى أنه يجب على الفرد 

ً
 اجتماعية

ً
واجبًا وطنيًا ومسئولية

أن يكون مستعدًا للدفاع عن وطنه في أي وقت يتعرض فيه الوطن 
لالعتداء أو التهديد.. وهنا تتجلى الوطنية الصادقة حينما ترى الفرد 
ال يتردد للحظة في الدفاع  عن وطنه وتلبيته لنداء الواجب والمرابطة 
في الثغور، بينما اإلنسان الفاقد لوطنيته تجده مترددًا في الدفاع عن 

وطنه وال يشعر بالمسئولية تجاهه. 
ووطننا الحبيب يشهد في هذه المرحلة هذين النوعين من الوطنية 
فهناك من اليمنيون من يبذلون الغالي والنفيس من األموال واألرواح 
في سبيل الدفاع والذود عن وطٍن لطالما قدم ويقدم لهم الكثير 
من العطايا.. وهناك من قابل عطايا هذا الوطن بالنكران ويقبضون 
األموال الطائلة من أجل تدمير وتفكيك وطننا الغالي وسفك دماء 
أبنائه لمصلحة أعداء اليمن والمتربصين بتاريخه ووحدته المباركة. 
وبالنظر إلى هذه المفاهيم يتضح لنا كيمنيين أنه ما زال أمامنا 
الكثير والكثير لتقديمه لوطننا اليمن الحبيب وخاصة في ظل العدوان 
السعودي الذي لم يدخر أي آلٍة أو سياسٍة أو وسيلٍة في سبيل القضاء 
على وطٍن يمثل مهدًا للحضاراِت ومصنعًا للقدراِت ومصدرًا للقيم 
االصيلة، وطٌن يتطلب منا كأفراٍد أن نبادله الوفاء بالوفاء وأن نبذل في 
سبيل حمايته ونهضته كل ما لدينا من إمكاناٍت وقدراٍت وأرواٍح فهو 

لم يبخل علينا قط بعطائه الالمتناهي.

 عبداهلل محمد االرياني

مفاهيم وطن

العدد:  
)1826(
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