
إتجــاهـ

 عبداهللا الصعفاني

ا 
ً
مــن شــروط المسؤولية والــقــيــادة وفق

لنفس  ا ــي عــلــم  لمشتغلين ف ء ا للفقها
السياسي واالجتماعي " مصداقية الذات، 
وروح الفريق ، وتجاوز الــذات إلى إسعاد 

اآلخرين " .
�  أمــا إذا كانت الــشــروط متصلة بمن 
ــرأس الــدولــة فــي الــزمــن الشرعي وحتى  ي
خــارج الشرعية فإنك ستجد نفسك أمام 

أزمة كبيرة اسمها عبد ربه .
�  وألن المتمسك بزعم شرعية رب 
البيت هو هــذا الــذي يعاقب الشعب على 
هذه الطريقة فال غرابة أن يتحدث عنه 
الجميع -أصدقاء متبرمين عالقين وأعداء 
مجاهرين- بهذه الصورة التي جعلت محلًال 
سعودًيا متقاعًدا يفسر بيان االعتراف 
ــهــروب مــن مــجــزرة قاعة المناسبات  وال
الكبرى فيلقي بالوزر على هــادي وبعٍض 
ــذي فعلوه  ــأن ال مــن طاقمه بــاالســم ، وك
ببالدهم هو الوسيلة السعودية الوحيدة 
إلقناع العالم بــأن المجزرة بالنسبة لمن 
ينفلت أخالقًيا من قناع المسؤولية الدينية 
والوطنية واإلنسانية هو مرشح ألن يكون 
الشماعة لكل نزف للدماء حتى لو كان بحجم 

مذبحة قاعة العزاء .
�  على أنه حتى لو كان الضمير والوعي 
الجمعي لكثير من اليمنيين يعانيان من 
الثقوب التي تشكلت عبر عقود وانكشفت 
أكثر وأخطر في عــام ٢٠١١م فإنها ال 
تليه  بقا لشعب  ا تلغي حقيقة معرفة 
والمصفقين لهم والمتحملين األوزار تحت 
شعار لم يعد العيب عيًبا وال الخيانة خيانة 

وال حتى الدماء دماء ..!
�  ومع أن كثرة مشاهد العنف والقتل 
لليمنيين هو خارجي كما هو معلوم وملعون 
إال أنها ال تلغي دور أحصنة طــروادة التي 
تبرر القتل للخارج بل واالستعداد لتحمل 
ا لرغبة الممولين 

ً
المسؤولية كاملة وفق

في أكبر عملية ارتهان تثير غضب الله 
والناس.

�  وعند هذه المجزرة وغيرها تفرض 
األسئلة نفسها .. أيــن مصداقية الــذات 
المسؤولة ؟ وأين روح الفريق ؟ وأين تجاوز 
الذات إلى إسعاد اآلخرين وليس إلى قتلهم 

بهذه الصور الجماعية؟!

انفالت 
قاتل ..!!
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باب المندب.. جــاءت هذه التسمية من أفــواه عامة شعوب 
الحضارة القديمة من الفراعنة واالغريق الذين كانوا يبكون او 
يندبون حظ اهاليهم الذاهبين بسفن تجارية او عسكرية الى بالد 
الشرق بحثًا عن كنوز وتوابل وبخور من اراضي تلك الشعوب.. 
فكانت تقيم مآتم جنائزية قبل أن تمخر تلك السفن عباب البحر 
لتوديعهم النهم يدركون ان من كلفوا بهذه المهمة اغلبهم لن 
يعودوا سالمين من باب المندب أو "باب الدموع"  كما يطلق عليه 

لكثرة الضحايا الذين ابتلعتهم مياهه.
عدو االمس الذي اثار ذعر ومخاوف شعوب العالم القديم كان 
عدوًا طبيعيًا كامنًا في اعماق البحر ويتمثل  بوجود شعب بركانية 
حادة في هذا الممر المائي المهم فما ان تصطدم بها السفن او 
المراكب حتى تشقها نصفين وتغرق  بمن  عليها في اعماق 
البحر الذي  خيل لهم ان ثمة وحشًا أدمن على التهام جثث البشر 

واخشاب المراكب البحرية وماعليها.. 
لكن رغم  تلك المآسي واالحزان والدماء والدموع والتي طواها 
ردح من الزمن، اال ان  دول وشعوب العالم القديم وصفوا اليمن 
(اليمن السعيد) ايمانًا منهم بأن الشعب اليمني ليس بربريًا  بـ
وال همجيًا وال توجد فيه بيئة لظهور القراصنة او من يعتدون 

على اآلخرين ..
  على مــدى قــرون  حفرت في ذاكــرة البشرية مضيق "باب 
المندب" كممر بحري آمن  لحركة المالحة البحرية التي تمر عبر 
هذا المضيق المائي الحيوئي في التجارة العالمية، وفي هذا تأكيد 
على  ان الشعب اليمني حتى في وقت الحروب يرفض رفضًا مطلقًا 

تعريض المالحة الدولية للخطر .
ات  لذا فإن ما يحدث اليوم من تصعيد عسكري خطير واعتداء
على اليمن واعتداء مزعوم على سفينة بحرية امريكية يكشف عن 
سيناريوهات خطيرة قد تجر شعوب المنطقة والعالم الى فترة 
النواح والعويل والبكاء من جديد بسبب السعودية التي تسعى إلى 

القيام بدور شرطي لخدمة امريكا من وراء  عسكرة هذا الممر 
المائي في إطار الصراع بين الدول الكبرى.. وهو صراع يدار عبر 

حروب تخوضها السعودية بالوكالة في المنطقة.
ات ليس من مصلحة اليمن- التي  منطقيًا وبكل الحسابات والقراء
تتعرض لعدوان سعودي غاشم  منذ ١٨ شهرًا أودى بحياة 
قرابة خمسين الف قتيل وجريح وحصار بري وبحري وجوي- ان 
تفتح جبهة مواجهات بحرية ، خاصة وهي لم تعد تمتلك قاربًا او 
سفينة حربية.. كما اليمتلك الجيش اليمني واللجان الشعبية قوات 

جوية او بحرية فقد دمر العدوان السعودي الغادر كل شيء..
فكيف  يمكن لليمن وهي بهذا الوضع الصعب ان تجازف وتقدم 
على فتح  مثل هذه الجبهة الخطيرة التي تستعدي العالم كله 
ضدها.. ان مناشدات المجلس السياسي والبرلمان اليمني  قادة 
العالم ليل نهار للتدخل لوقف العدوان ورفع الحصار تعكس 
حقيقة عمق المعاناة وحجم المأساة  حيث يعاني  أكثر من 
٢٠ مليون من سكان  اليمن البالغ تعدادهم ٢٧ مليون  مجاعة 
وامراضًا قاتلة وعدوانًا همجيًا يحرق االخضر واليابس وحصارًا 
جائرًا.. وهناك اربعة ماليين  نازح ، كما تعد اليمن من افقر دول 
العالم بحسب المؤشرات الدولية ، وال تمتلك قدرات  وامكانات 

لخوض معركة كهذه على االطالق، وهذه الحقائق يدركها الجميع 
 ..

فأي خطر تمثله اليمن على المالحة الدولية وهي بوضع بائس 
كهذا..؟  لكن هذا ال يعني على االطالق ان الشعب اليمني يمكن 

ان يركع او يخضع او يقبل بغاٍز ومحتل يدنس أرضه ..
اذًا فهناك سيناريوهات خطيرة تهدد دول المنطقة والعالم 
وتعمل السعودية ودولة االمارات العربية المتحدة على تنفيذها 
رغم الفضيحة المدوية لدول تحالف العدوان  امام العالم بزعمها  
ان السفينة االماراتية الحربية التي تم اغراقها بشاطئ المخا كانت 
تحمل مساعدات انسانية، اال ان االمم المتحدة وامريكا اكدتا ان 
السفينة المزعومة ال تحمل مساعدات انسانية وان ما حدث لها  
ال يعني بالمطلق تهديدًا للمالحة البحرية، ومع ذلك  لم تتراجع 
السعودية واالمارات عن تهويل الخطر المزعوم من اليمن على 
المالحة الدولية في باب المندب ، لنتفاجأ االربعاء  الماضي  بترديد 

اكذوبة اطالق صواريخ  يمنية على سفينة بحرية أمريكية ..
 وهنا ُيطرح  تساؤل: لماذا لم يتم االعتداء على سفينة دولة 
اخرى.. مثًال سفينة مصرية ..سودانية.. قطرية ..ارتيرية.. على 
افتراض ان هذه الدول تشارك في العدوان المباشر على اليمن.. 

ثم لماذا والبحر يكتض بمئات السفن تختار الصواريخ اليمنية 
المزعومة سفينة امريكية تحديدًا.. اكيد هنا يكمن السر ومربط 

الفرس..؟
ــرى هل نحن امــام سيناريو تأمري ال يختلف عن اكذوبة 

ُ
   ت

"اسلحة الدمار الشامل العراقية" التي اتخذتها دول الخليج وأمريكا 
وبريطانيا وفرنسا وغيرها ذريعة الحتالل العراق الشقيق وقتل 

أكثر من مليون ونصف شخص بدون حق.؟ 
ثم  ماذا بعد قصف البوارج االمريكية للشواطئ اليمنية الخميس 

١٣ أكتوبر ..؟
وهل يختلف  هذا العدوان عما ترتكبه الطائرات االمريكية 
بدون طيار من جرائم  بشكل مستمر بحق اليمنيين  بدعوى 
مكافحة االرهاب ..؟ ام ان القصف  االمريكي  لشواطئ اليمن جاء 
بمثابة رسالة  تطمين للسعودية تخفف من حالة الهلع  والمخاوف 

التي تنتاب  آل سعود، بعد اقرار قانون جوستا ؟
وقد يكون هذا العدوان رسالة ضغط امريكية إلجبار قيادتي 
المؤتمر الشعبي العام وانصار الله على القبول بتسوية بحسب 
االفكار التي طرحها جون كيري .. او ان  ما حدث محاولة لوقف 
جنون السعودية والتي اصبحت تدرك انها اذا لم تنتحر في اليمن 
ِبْد الشعب اليمني بشكل جماعي فإنها سُتشنق في ساحات 

ُ
وت

العدالة في المحاكم الدولية.    
ومع ذلك  تبقى كل االحتماالت  مطروحة  ، لكننا نستبعد ان 
تجازف امريكا في  احتالل اليمن ، حتى وان مولت السعودية 
واالمــارات هذا العدوان ،الن مغامرة كهذه تعني تسليم اليمن 
وباب المندب  للجماعات االرهابية  كتنظيمي داعش والقاعدة 
التي ترعاها وتدعمها وتمولها السعودية وقطر واالمــارات ، 
وال تريد امريكا  ان تكرر اخطاء تدخلها الكارثي في العراق 

وافغانستان وليبيا وسوريا.. 
ولعل االيام القادمة تحمل في طّياتها مفاجآت كثيرة.

     محمد أنعم

ماذا يحدث في باب الدموع؟

برع يا استعمار

برع يا استعمار *** من أرض األحرار
برع وإال الليلة *** يكويك التيار
تيار الحرية *** تيار القومية

برع .. برع .. برع .. برع
برع يا استعمار

تياري الجبار *** خال شعبي ثار *** خال دا الجنوب
يشعل كالجمره

م الستعمار
ّ
تياري الجبار *** هو نفس التيار *** حط

في مصر الحرة
تياري بركان من أجل اإلنسان *** أشعل في ردفان نيران الثورة
َصْر ناصر هو با ينصرنا *** واللي بنى الظافر هو اللي أيدنا واللي نـَ

برع .. برع .. برع .. برع
برع يا استعمار

طيارتك يا استعمار ما تفزعني *** وال تاجك واألموال تغريني
أما ظلمك يا قرصان أيقظني *** وال سحرك بعد اليوم يعميني

برع أقولك برع *** شعبي ما با يذعن
برع أقولك برع *** أرجع بلدك لندن

برع .. برع .. برع .. برع
برع يا استعمار

تحية إجالل 
لسلطان العرب

تثبت الوقائع واألحداث والشدائد أن السلطان قابوس 
بن سعيد- سلطان سلطنة عمان الشقيقة- من الزعماء 
الكبار على مستوى العالم.. زعيم حكيم وقائد سياسي 
محنك.. دائمًا يظل كبيرًا بمواقفه الشجاعة المنتصرة 
للحق والخير والــســالم، وســط واحــة عربية غرقت 
شعوبها واسقطها حكامها في صراعات دامية، ولم 

يعد فيها كبير إّال داعش والقاعدة وتجار السالح..
تحية للسلطان قابوس الذي يقف وسط هذا السقوط 
بإباء القادة الكبار، فعلى الرغم من سياسات التقشف 
في دول النفط إالَّ أننا نجده يسخر كل امكانات بالده 
لتخفيف أوجاع الشعب اليمني مداواة جراحهم.. بل ان 
سلطان العرب يتحمل من أجل اليمن وشعبها طعنات 
غدر الصغار وضجيج تخرصاتهم المقززة بقلب كبير..
لن ينسى الشعب اليمني أبدًا موقف السلطان قابوس 
وشعبه العظيم مدى الحياة.. لقد أثبت أنه قائد عظيم 
وزعيم كبير عندما تخلى كل حكام العرب عن شعب 
اليمن.. وعندما تــواطــأت دول كبرى مع الــعــدوان، 
وعجزت األمم المتحدة ومجلس األمن عن ان تتحمل 

مسئوليتها..
بينما نجد السلطان قابوس كالجبال الشامخة ينتصر 
لميثاق األمم المتحدة ويترجم قوًال وعمًال القوانين 
اإلنسانية الدولية، ولم يكل أو يمل من بذل الجهود 
إلنهاء العدوان وحل األزمة اليمنية عبر الحوار السلمي.. 
إيمانًا بأن الحروب ال تحل المشاكل، كما أكد على ذلك 
معالي وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي في آخر 

حوار صحفي معه..

 كلمات :  محمد محسن عطروش

منع رئيس مؤتمر مأرب من السفر رغم 
إصابته البليغة بقاعة العزاء

يسود استياء كبير داخل 
مختلف األوساط السياسية 
واالجتماعية إزاء إقــدام 
ــافــذة عــلــى منع  عــنــاصــر ن
الشيخ منصور الصيادي 
-رئيس فرع المؤتمر في 
محافظة مأرب- من السفر 
للعالج بالخارج رغم اصابته 
البليغة التي تعرض لها في 
ــعــزاء، واســتــبــدال  قــاعــة ال
اسمه بآخرين-من أقــارب 

من يعيشون في القاهرة واألردن وغيرهما.
هذا وطالب الشيخ/ حسين حــازب -عضو اللجنة العامة 
صيبوا 

ُ
للمؤتمر- بالتحقيق في واقعة ترك الجرحى الذين أ

في العدوان السعودي على القاعة الكبرى بصنعاء وحرمانهم 
من السفر.

واتــهــم حــازب -فــي منشور لــه فــي شبكة الــتــواصــل- قيام 
شخصيات نافذة بنقل زوجات بعض الميسورين الى الخارج، 
بدًال عن رئيس فرع المؤتمر في مأرب الشيخ/ منصور الصيادي 
وتركه في مطار صنعاء رغم اصابته البالغة.. وقال حازب: 
«عدد من الجرحى ُيتركون في المطار ويتم تصعيد نسوان 
المرتاحين في مسقط والقاهرة وعمان بدًال عنهم».. مطالبًا 

بالتحقيق مع من حرموا القيادي المؤتمري من السفر.

اليمنيون في ميدان التحرير يشتاقون 
لثورة أكتوبرية جديدة

< شهدت ساحة ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء- 
عصر السبت- فعالية جماهيرية حاشدة بحضور عدد 
من المسؤولين احتفاًء بالعيد الـ٥٣ لثورة الـ١٤ من 

أكتوبر المجيدة.
رفــع المشاركون فيها علم الجمهورية اليمنية، 

ورددوا هتاف «بالروح بالدم نفديك يا يمن».
وبــدأت الفعالية الجماهيرية بالسالم الجمهوري، 
أعقبه كلمات وفقرات متنوعة أشــادت بالتحوالت 
التاريخية التي قادتها ثورة الرابع عشر من اكتوبر 

ضد المحتل البريطاني.
وألقيت العديد من الكلمات بالمناسبة حيث أكد 
االستاذ أحمد غالب الرهوي أن ثورة الـ١٤ من أكتوبر 
١٩٦٣م قامت ضد أعتى امبراطورية استعمارية 
شهدها الكون، وأجبر على الرحيل في ٣٠ نوفمبر 

١٩٦٧م.
وخاطب عمالء االستعمار قــائــًال: مــاذا ستقولون 
للتاريخ عن صمتكم وقبولكم بالمستعمرين الجدد، 
ومــاذا ستقولون ألحفاد ثــوار ١٤ أكتوبر؟.. فها هو 
المستعمر يسترخص دماء أبناء اليمن وتحديدًا أبناء 
المحافظات الجنوبية، وما حدث في البقع وجيزان 

ومأرب يدل على ذلك.
ــال: نحتفل وعلم ثــورة ١٤ أكتوبر ذو األلــوان  وق
الثالثة -األحــمــر واألبــيــض واألســـود- يرفرف عاليًا 
والذي تم اختياره علمًا للجمهورية اليمنية تكريمًا 

لثورة ١٤ أكتوبر.
وتم في االحتفال عرض أوبريت بعنوان «الـ١٤ من 
أكتوبر- ملحمة وانتصار» إضافة الى تقديم الرقصات 

الشعبية المعبرة عن عظمة الثورة.

محكمة الجنايات ونهاية 
خدمة الخونة

< بنفس الغطرسة والتكبر حّمل تحالف العدوان السعودي 
الفار هادي وكبار مرتزقته- علي محسن وبن دغر والمقدشي 
وغيرهم- مسؤولية ارتكاب جريمة مجلس العزاء بالقاعة الكبرى 
في العاصمة صنعاء.. وفقًا لمزاعم تقرير لجنة شكلها العدو 

السعودي للتحقيق إلحباط تشكيل لجنة تحقيق دولية..
هكذا ستكون نهاية كبار الخونة والمرتزقة واحـــدًا بعد 
اآلخر.. وستقدمهم السعودية كباش فداء الى المحاكم الدولية 
لمحاكمتهم كمجرمي حــرب في محاولة إلفــالت المسؤولين 
السعوديين من العقاب جراء ما ارتكبوه من جرائم بحق الشعب 

اليمني.
تخذ 

ُ
كبار مرتزقة السعودية يعيشون حالة ذعــر، بعد أن ا

قرار بتصفيتهم وإنهاء خدماتهم بتحميلهم مسئولية ارتكاب 
المذبحة الكبرى..!!

وال مفر أمامهم بعد اليوم إال المثول أمام المحاكم الدولية.. بعد 
أن تجاهلوا قرار العفو العام الصادر عن المجلس السياسي األعلى..

مسيرتان في أمريكا وألمانيا

تنديدًا باستمرار العدوان السعودي على اليمن

تشهد العديد من المدن والعواصم 
العالمية مسيرات احتجاجية منددة 
باستمرار العدوان السعودي على اليمن 

والمطالبة بوقف العدوان وفك الحصار.
ــخــصــوص شــهــدت مدينة  وبـــهـــذا ال
ــات  ــوالي ديـــربـــورن واليـــة ميتشجن ال
المتحدة االمريكية -السبت- مسيرة 
احتجاجية ومجلس عزاء للتنديد بجرائم 
الــعــدوان الــســعــودي، وآخــرهــا مجزرة 
اســتــهــداف عـــزاء فــي الــقــاعــة الكبرى 

بصنعاء.
وتقدم المسيرة نبيل الجماعي نائب 
رئــيــس الجالية اليمنية فــي نيويورك 
،وفايز الجهمي القنصل اليمني العام 
سابقًا، وشـــارك فيها المئات مــن ابناء 
الجالية اليمنية والشباب العرب واالجانب، 

وعدد من نشطاء حقوق االنسان.
ـــك نــظــمــت الــجــالــيــة اليمنية  ـــى ذل ال
وناشطون عــرب وأجانب في العاصمة 
األلمانية برلين وقفة تضامنية مع الشعب 

اليمني أمام مقر السفارة السعودية.
وندد المشاركون بالعدوان السعودي 
ومـــجـــزرة الــقــاعــة الــكــبــرى فــي صنعاء 
والتي راح ضحيتها حوالي ٧٠٠ شهيد 

وجريح.
ــع الــمــشــاركــون العلم اليمني  كما رف
وصــــورًا لضحايا الـــعـــدوان الــســعــودي، 
والفتات تطالب المجتمع الدولي بالتحرك 
الجاد لوقف العدوان على اليمن ورفع 

الحصار ومحاسبة المجرمين.


