
إتجــاهـ

 عبداهللا الصعفاني

ــم نــعــد نــســمــع صوتك  ــاذا ل ــم ـــي: ل قـــال ل
أو نشاهد صــورتــك وســط هــذا الضجيج 

اإلعالمي؟
قلت له: أنا كاتب لم يعد يعجبني شيء، 
والذي ال يعجبه شيء عليه أن ال يظهر على 
الناس ، وأن ال يضيف رقمًا في عدد الذين 
يسّودون حياة القابعين تحت ركام فائض 
تنغيص الحياة في مزاد " كذابي الزفة " .. 
وال بأس من إطاللة أسبوعية كتابية تظهر 
فيها محتفظًا بتوازنك النفسي والمعرفي 
الذي ال يدلي فيه كل من هب ودب بدلوه 
في شالل الدماء وركام الحزن الذي يتحكم 
فيه عــدوان فاجر من الــخــارج، وتقويض 
للطموحات تتواله قــرارات الالبوصلة في 

الداخل.
رني بالبراميل 

ّ
« أكره الصوت ألنه صار يذك

الفارغة وألحان الرقص على جثث الضحايا ، 
وأكره الصورة ألنها تجعل من األشالء حنيذًا 
ملفوفًا بــــاألوراق الالمعة فــي مـــزاد عدم 
الخوف من الله أو احترام موجهات رسوله , 
ثم أنه صار الصوت المرتفع عالمة الجودة 
رغم أنه يفتقر للصواب بل صار يتسكع في 

مطابخ النخاسة .
« قال: وماذا عن الكلمة المكتوبة؟ قلت 
له : تبقيك أكثر تجردًا من صراع الديكة 
ومن " خذوهم بالصوت حتى ال يغلبوكم 
".. ثم أن قيمة الكلمة بصرف النظر عن 
أداة نشرها هي في الذي تحمله من المعنى 
والعقل بدليل تكاثر فطر من يتكلمون 

كثيرًا وال يقولون شيئًا.
« أما القول في اإلجابة على السؤال اليمني 
المكرر: ها كيف تشوف ؟ فليس أقل من 
ة داخل مفهوم االختصار عدم المخل. القراء
« صار من اليمنيين من يتمسك بكارثة 
التصفيق للعدوان وهي كارثة ، وإنكارها 
ة عليها فضيحة.. وفي  أو إضــفــاء الــبــراء
العمق أكد من حسبناهم ساسة إسالميين 
وقوميين وأمميين حجم ما يمتلكونه من 
مخزون نزعات الثأر الجهوية والقروية، 
متعمدين نسيان حقيقة أنه ال يمكن لك أن 
تكون مسلمًا وأنت تكره وتقتل .. وال يمكن 
لك أن تكون أمميًا أو قوميًا وأنت عاجز عن 

أن تكون وطنيًا .
« في ذات سياق التوقف أمام الباحثين 
عن الظل فيما هم يعدمون األصل والفصل 
في مفردات االنتماء إلى منظومة القيم غير 
خاٍف ما يفعلونه لتنفيذ إرادة األغراب في 
رؤية يمن هش .. ممزق.. متقاتل .. حائر 
..واقــع في فتنة بال آخر .. تساعدهم في 
هذا الغواء دوائــر ال ترى العمق الحضاري 
ــراه مجرد صفحة  العظيم لليمن وإنــمــا ت

يمكن انتزاعها من كتاب التاريخ !
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ــرار مجلس الشيوخ والــنــواب األمريكي -األربــعــاء-  إق
قانون جاستا «قانون العدالة ضد رعاة اإلرهاب» والذي 
يتيح الحق ألسر ضحايا ١١ سبتمبر مقاضاة السعودية 
بعد ثبوت تورط مسؤوليها في تلك الجريمة اإلرهابية، 
يعتبر أول خطوة جادة فعًال تتخذها الواليات المتحدة 
في مكافحة اإلرهاب وتجفيف بؤره ومنابعه وردع الدول 
الداعمة والمساندة له منذ الهجمات اإلرهابية التي 

تعرضت لها أمريكا في ١١ سبتمبر ٢٠٠١م.
ات إصدار هذا القانون ليس في اسقاط  والالفت في إجراء
الفيتو الذي استخدمه الرئيس بــاراك أوباما ضد قانون 
لمحاسبة السعودية، بل في ذلك اإلجماع المطلق على 
تصنيف السعودية كدولة راعية لإلرهاب في جلسة 
الكونجرس ومــن ثم في جلسة البرلمان، حيث رفض 
اعضاء مجلس الشيوخ فيتو أوباما بعدد ٩٧ صوتًا مقابل 
صــوت واحــد ضــد الــقــانــون.. وعند عــرض القانون على 
مجلس النواب رفضت األغلبية الكاسحة «فيتو» أوباما 
ضد القانون، حيث جاءت نتيجة التصويت رفض ٣٣٨ 
سقط فيتو أوباما.. 

ُ
نائبًا للفيتو مقابل ٧٤ صوتًا.. وبذلك أ

ودقت األجراس للشروع بتنفيذ القانون ضد السعودية 
ومسئوليها.

تظهر نتائج التصويت حقيقة توجهات أهم مؤسسات 
صناعة القرار في الواليات المتحدة تجاه النظام السعودي 
والتي تعكس وجود إجماع ضد السعودية، وال يمكن عند 
التأمل في عدد المصوتين مع القانون ضد الفيتو أو العكس 
أو المصوتين مع الفيتو.. ال يمكن أن نجد هناك انقسامًا 
في القرار األمريكي تجاه السعودية، بل إن هناك اجماعًا 
غير مسبوق لتصنيف السعودية كدولة راعية لإلرهاب 

وضرورة مالحقة مسئوليها قضائيًا..
لم تفق السعودية ودول الخليج والمتحالفون معها 

في دعــم اإلرهــاب واإلرهابيين من هــول الصدمة بعد 
انقالب الموقف األمريكي الــذي بكل تأكيد جــدد ومن 
خالل القانون الذي أصدر األربعاء بأن المتهم الرئيسي 
ات اإلرهابية التي تعرضت لها أمريكا في ١١  في االعتداء
سبتمبر ٢٠٠١م والتي سقط ضحيتها آالف األبرياء هو 
النظام السعودي، وليس غيره، وأن على أسر ضحايا ١١ 
سبتمبر أن يقاضوا السعودية.. ويمثل صدور هذا القانون 
األمريكي بمثابة إعالن إدانة للسعودية بشكل صريح، 
وفي ذات الوقت دعوة لدول وشعوب العالم المتضررة 
من اإلرهاب السعودي الى أن تنهج نفس النهج األمريكي 
وتقدم على إقرار تشريعات مماثلة إلنصاف أسر الضحايا 

لمن طالهم اإلرهاب السعودي.
م المشرعون األمريكيون العالم الشجاعة بإصدار 

َّ
لقد عل

هذا القانون التاريخي الذي أكدوا من خالله أنه ال يمكن 
السماح لإلرهابيين وداعمي اإلرهاب االفالت من العقاب 
وال يمكن أيضًا المتاجرة أو التفريط بدماء المواطنين 

األبرياء.
وبكل تأكيد أن هذا القانون األمريكي ستكون له أهمية 
تاريخية في حياة البشرية حيث انتصر فيه اإلنسان للحق 

والعدالة وحق الحياة وأسقط والى األبد مزاعم المصالح 
ل اإلرهــاب ومقايضة دماء األبرياء ببراميل  لتبرير تغوُّ

النفط.
إن على أوروبا وبقية دول العالم أن تمضي بنفس شجاعة 
القرار األمريكي اذا كانت حقًا جادة في مكافحة اإلرهاب، 
فبدون اتخاذ قرارات شجاعة ستظل المعمورة ساحة 
مفتوحة لسكاكين ومتفجرات اإلرهابيين الذين تصدرهم 

السعودية الى مختلف دول العالم.
إن أمن واستقرار العالم وتخليصه من آفة اإلرهــاب 
تتطلب قــوانــيــن رادعـــة لــلــدول الــداعــمــة والمساندة 
لــإلرهــاب، وتقتضي مصلحة المسلمين تحركًا مماثًال 
لالنتصار لعظمة تعاليم ديننا االسالمي الحنيف الذي 
يتعرض لتشويه فظيع من قبل الفكر الوهابي اإلرهابي 
 على اإلسالم من حمالت الحروب 

ً
الذي يعتبر أشد وطأة

الصليبية.
الجدير بالذكر إن قانون جاستا هو قانون "العدالة ضد 
رعاة اإلرهــاب" والذي يضع  بداية لمرحلة جديدة من 
العالقات األمريكية  السعودية والعالقات بين دول العالم 
؛ حيث سيفتح مرحلة جديدة  في الصراع بين قوى الخير 

والسالم وقوى الشر واالرهاب.. خصوصًا وان القانون ينص 
على  رفع الحصانة للوجود السعودي بأمريكا، ويسمح 
بمقاضاة الحكومة السعودية، والحصول  على التعويض 
المناسب ، وهذا حق  مكفول في جميع التشريعات وال 

يجب التفريط أو المتاجرة به على االطالق ..
لقد دافعت امريكا بإقرار هذا القانون  عن مواطنيها 
وامنها واستقرارها وسيادتها باعتبارها  مقدسات ال 
يجب أليٍّ كان المساس بها، وال يمكن ان تكون عالقتها 
مع  السعودية أقدس من ذلك، بدليل ان مجلس الشيوخ 
-والذي لم يقم منذ عام ١٩٨٣م برفض أي فيتو رئاسي- 
استخدم هذا الرفض الول مرة في عهد باراك أوباما، وفي 
ذلك تأكيد ان ال مستقبل للعالقة االمريكية مع السعودية 

اذا استمر االرهاب الوهابي .
نعتقد انه ال يوجد مالذ آمن للسعودية بعد  هذا القانون 
وذهابها للتهديد بفرض عقوبات اقتصادية  على أمريكا 
مجرد هراء فال يمكن أن تقوم بسحب ٧٥٠ مليار دوالر 
من الواليات المتحدة األمريكية، كما سبق لها ان هددت  
في حال تم تفعيل هذا القانون، ولن تستطيع -كما صرح 
وزير الخارجية السعودي عادل الجبير- أن تبيع جميع 
األصول النه بعد هذا القانون سوف يتم  تجميدها قضائيًا.
واألســوأ من كل ذلك ان السعودية لن تستطيع بعد 
صــدور الــقــانــون إقــنــاع دول مجلس الــتــعــاون الخليجي 
الوقوف الى جانبها  خشية من ان تتعرض لما تعرضت 
له السعودية السيما وان بعضها متورطة في اعمال  
االرهــاب.. ولن تفكر ايضًا بتجميد عالقاتها مع امريكا 
خاصة وان عالقاتها سيئة جدًا مع روسيا والصين واوروبا 
والهند وايـــران ولــم يعد معها اال اسرائيل والــســودان  

وارتيريا وارض الصومال..

     محمد أنعم

السعودية دولة راعية لإلرهاب بقانون أمريكي

«هدنة» الجنرال ولد الشيخ!
عندما يتحدث المبعوث الدولي 
اسماعيل ولد الشيخ عن هدنة لوقف 

اطــالق الــنــار فــي اليمن فهو 
يتحدث عــن كــذب ويزين 
ــًا.. الــرجــل أجـــاد الكذب  ســراب

مثل كل مــرة، ويتحدث عن ذلك 
بدون خجل.. ويريد أن يقنعنا 

أن الخنزير يبيض..
ولد الشيخ يدرك أن كل 
الهدن السابقة كانت خدعًا 

ستغلها  ا ية  عسكر
تحالف العدوان 
ومــــرتــــزقــــتــــه 
م  تقد لتحقيق 

في الميدان ولم يلتزموا بأي هدنة.
روا أن المبعوث الدولي الذي  تصوَّ

ــاع  ــن عــجــز عـــن إق

السعودية واالمارات بالسماح بعودة 
الــوفــد الوطني الــى العاصمة صنعاء 
وإعـــــــــــــــادة 
العالقين في 
مطارات العالم، 
نجده يتحدث كجنرال 
عسكري عن هدنة لمدة 
٧٢ ســــاعــــة.. طــبــعــًا 
مــرواغــة كــهــذه يرحب 
ـــحـــروب  ـــجـــار ال بـــهـــا ت
ــــل شــيء  كـــثـــيـــرًا.. وك
بثمنه والدم من 

راس اليمني!!

جيش الكبسة و«باب الدموع»
جيوش الكبسة تندب حظها في باب المندب 
وتذرف الدموع ليل نهار وهي تتجرع كأس المنون 
على يد ابطال الجيش واللجان والمواطنين الشرفاء.
في باب المندب داس اليمنيون تحت أقدامهم 
رؤوس االقــــزام الــذيــن اعــتــقــدوا واهــمــيــن أن 
حــتــاللــهــم مضيق بـــاب الــمــنــدب سيمنحهم 
الحق في إعالن الجزيرة العربية جزيرة مغلقة 
وتمنحهم مكانة لشغل مقعد مهم في طاولة 
التسويات الدولية.. فها هو محمد زايد يريد بعد 
عدوانه على اليمن أن تصبح اإلمــارات من دول 
الفيتو.. ومحمد سلمان ذهب لتأسيس تحالف 
عسكري مــن جيوش الكبسة لمواجهة حلف 
االطلسي.. وبعد حرب اليمن سيعودون لرعي 

اإلبل في ممالك الرمال.

أمام التصنيع الحربي

طوال عام وثمانية أشهر وطائرات العدوان السعودي تسرح وتمرح في أجواء اليمن وتقتل وتمزق 
وتدمر كل جميل على أرضنا.

صحيح أن استمرار انتاج الصواريخ بمسمياتها المختلفة ضرورة ملحة في هذه المعركة الوطنية.. لكن 
يبقى األهم واألكثر إلحاحًا هو انتاج مضادات جوية أو صواريخ الصطياد طائرات تحالف العدوان.. الشعب 
اليمني من أقصاه الى أقصاه يتطلع أال تظل المعركة الجوية ساحة مفتوحة لعبث طيران العدوان السعودي، 

مثلما ال يجب أن تظل دولة االمارات بعيدة عن صواريخ اليمن.

أصدر المناضل يحيى حسين التاج 
الكوكباني كتابًا تضمن مذكراته من 
سنوات الدفاع عن الثورة السبتمبرية 

وما بعدها حتى عام ١٩٧١م.
ــكــتــاب الــــذي يــقــع فــي «٦٣٨»  ال
صفحة من القطع الكبير يشمل على 
الكثير من الحقائق واآلراء واالنتقادات 
والتفاصيل التي لم يتطرق إليها أحد 

قبله وخــاصــة بــعــد قــيــام ثــورة 
٢٦ سبتمبر ١٩٦٢م.. وقد 
التزم المناضل يحيى الكوكباني 
فيما دونـــه بــهــذه الــمــذكــرات 
باالنطالق من مبادئه الوطنية 
ـــأى من  وبالمعايير الــتــي ارت
خاللها أنها تخدم مصلحة 

اليمن أرضًا وإنسانًا.

مذكرات المناضل الكوكباني في كتاب

برلمان ساعات 
رولكس.. وجزر مصر!

القرار الشجاع الذي اتخذه البرلمان 
االمريكي وتصويته بأغلبية كاسحة 
على قــانــون لمقاضاة السعودية 
كدولة راعية لإلرهاب اثبت للعالم 
ــعــرض  ـــه ال مــســاومــة بــالــدم وال ان

واألرض..
ــجــرس  ــكــون شــجــاعــة اعـــضـــاء ال
والبرلمان االمريكي الذين اسقطوا 
فيتو الرئيس اوباما والمال السعودي 
المدنس.. األربــعــاء يجعلنا نتذكر 
كــيــف أن الــســعــوديــة استطاعت 
ـــكـــس) مــقــلــدة أن  ــســاعــات (رول ب
تشتري البرلمان المصري، ويذهب 
أعــضــاؤه للتفريط بــجــزر الشعب 
الــمــصــري.. فــي خيانة هــي األفظع 
في تاريخ مصر.. صحيح أن القضاء 
المصري تدخل ولملم الفضيحة، 
لكن يجب عليه أن يلزم نواب مصر 
بإعادة ساعات (رولكس) للسعودية 
ــورًا وأن يحترموا ارادة الشعب  ف
المصري مثلما احترم نــواب رعاة 

البقر إرادة شعبهم!!

يمنيون عالقون في مطارات العالم

< ألكثر من ٤٥ يومًا ومعاناة اآلالف 
مــن اليمنيين على حالها معلقة في 
مطارات الغربة، واالنتظار أن ينهي 
تحالف العدوان حصاره لهم ويسمح 

لرحالتهم بالعودة الى البالد.
ويستمر اشتياق آالف األسر لمعيلها 
أو أحد أفرادها كان قد سافر الى دول 
الجوار أو أبعد منها للعالج والدراسة 
وللعمل، غير أن الحنين يأخذه بشدة 
لزيارة منزله  وأبنائه وأبويه وأخوته 

وقضاء بعض الوقت برفقتهم.
ــحــصــار  ــمــن وال ــي ــى ال ــل ــــعــــدوان ع ال
المفروض عليه برًا وبحرًا وجوًا تجاوز 

مداه وحرم حتى الفرد من رؤية أهله.
المشكلة أن آالف المرضى وغيرهم 
مــن اليمنيين العالقين فــي مطارات 
العالم يتلقون معامالت سيئة ومهينة 
ال تراعي القيم واألخالق والقوانين وذلك 
ألنهم يمنيون، وألنهم في نظر تحالف 
الــعــدوان السعودي مذنبون بال ذنب، 
وال ذنب لهم سوى أن األقــدار وجرائم 
العدوان التي اضطرت بعضهم لطلب 
العالج وبصورة عاجلة أجبرتهم على 
السفر ولم تجبرهم على العودة، إال أن 
االنتماء لوطن العز والكرامة يجبرهم 

على ذلك.

مذنبون بال ذنب!

ال سالم مع القتلة

أياديهم تقطر بدماء اآلالف 
مـــن أطـــفـــال الـــيـــمـــن.. دمــــروا 
بيوتنا.. مساجدنا.. مدارسنا.. 
ــوا لقمة  مستشفياتنا.. أحــرق
عيش اطــفــالــنــا.. منعوا علينا 
ــــذاء.. يــتــآمــرون  ــــغ ــــــدواء وال ال
على الــوحــدة.. يــتــآمــرون على 
الجمهورية.. يتآمرون على كل 

شيء في اليمن.
لــم يعد هــنــاك شــيء يدعونا 

لمصافحة ايـــادي القتلة بعد 
اليوم.

دعوا الحرب تستمر.. دعونا 
ــتــحــرر من  نــنــتــزع حــريــتــنــا ون

العبودية والوصاية..
ــع االوغـــاد  ــا م ــن فــكــل حــوارات
ــرن مــن الــزمــن خسرنا  طـــوال ق
فيها أرضنا وُسلبت كل حقوقنا.. 
دعونا نشم رائحة الحرية من 

فوهات البنادق.


