
ماذا لو.. انسحبت قوات الجيش 
والــلــجــان الشعبية مــن مدينة 
ــعــز، واســـتـــعـــادت تــمــركــزهــا  ت
في األلوية العسكرية، وعودة 
اللجان الشعبية من حيث قدمت، 
بحيث تتضح الــصــورة الكاملة 
لــتــي تعيث في  للميليشيات ا
األرض فسادًا، وتظهر في ذات 
الوقت، القوى الوطنية الحقيقية، 

التي تحرص بالفعل على تحقيق السالم في مدينة 
تعز ومديرياتها، من القوى التي دأبت على اقتحام 
بيوت النازحين، وسرقة ممتلكاتهم، والعبث بمقدرات 
الدولة، ربما كان ذلك أفضل من االستمرار في تأجيج 
حدة المواجهات، وتقديم صورة قاتمة للمستقبل 
الــذي يبعث على المخاوف، بــدًال من دعــاوى السالم 

الممجوجة دون أي طائل.
مــاذا لــو.. أســرع المجلس السياسي األعلى بتشكيل 
حكومة اإلنقاذ واتخذ التدابير العاجلة للحيلولة دون 
تفاقم األزمـــات فــي مختلف المحافظات الخاضعة 
لسيطرة الدولة، وبما يكفل اعادة الطمأنينة الى نفوس 
الناس، وخصوصًا أزمة السيولة النقدية التي الشك أنها 

مثار حديث الناس وأكثر ما يثير هواجسهم.
ماذا لو.. اتخذ المجلس السياسي األعلى ممثًال رسميًا 
على قدر كبير من الرصانة والكياسة والدقة والوضوح، 
بحيث تتحد منابع التصريحات فــي صــوت واحــد ال 
فصال فيه، وال خطاب بعده.. فالتصريحات تعددت 
واألصــوات كثرت، والثقة في نفوس الناس انعدمت 

تمامًا.

ـــــــو.. ســـــارع  ـــــــاذا ل م
المجلس السياسي الى 
دعــــــوة الــشــخــصــيــات 
السياسية األكثر تأثيرًا 
واألقــــدر على تكوين 
ـــســـفـــراء  ــــن ال فــــــرق م
السياسيين الى مختلف 
دول الـــعـــالـــم، لــوضــع 
الصورة الحقيقية أمام 
العالم، عما تعانيه اليمن، وما تتعرض له من عدوان، 
فالجهد االعــالمــي محدود وسيئ للغاية، والنشاط 
السياسي يكاد أن ينحصر على تقديمنا بشكل ال يواكب 

الحقيقة على االطالق.
مــاذا لــو.. أعلن المجلس السياسي األعلى، وبشكل 
رسمي، ايقاف الحرب الداخلية في مختلف الجبهات، 
وتعزيز جبهة المواجهة الخارجية ضــد الــعــدوان 
ــدرة على  السعودي الصلف، ربما كــان ذلــك أكثر ق
حشد الجهد الشعبي، وتحقيق اصطفاف وطني واسع 
لمواجهة هــدف وعــدو واحـــد، وفــي المقابل دعــوة 
المواطنين النازحين من المدن الرئيسية كمحافظة 
تعز، الــى الــعــودة لمنازلهم والــبــدء بتطبيع الحياة 
ات التعسفية بحق  العامة..ماذا لو.. تم ايقاف االجراء
الكثير من الكوادر الوطنية التي تمت اقالتها دون أي 
مبرر، وتخفيف حدة االحتقان بين أوســاط الكوادر 
يك 

ّ
الوطنية في مختلف مؤسسات الدولة، فظاهرة «خل

في البيت» ال يمكن أن يتقبلها الشعب، وخصوصًا ونحن 
على أعتاب العام الثالث من الحاجة الى جبهة عريضة 

وقوية، ال تقبل االنهيار من الداخل.
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< مع تزايد المعاناة اإلنسانية وارتفاع وتيرتها ووصولها إلى 
الذروة لتأخر صرف مرتبات العاملين في القطاعين: المدني 
والعسكري، ارتفعت األصوات الشاجبة والمنددة بالحال الذي 
وصل إليه اإلنسان اليمني وبدأت أبواقهم ونشطاؤهم يتحدثون 
عن مآٍس وجوع وفقر في غباء مفرط في الغباء ونذالة تستغرق 
نفسها بشكل قذر في بحيرتها اآلسنة، ذلك أن الذي يتحدث 
عن المأساة والجوع والفقر في حالين متضادين الحال األول: 
أنه يعيش في الفنادق الفارهة في عاصمة من عواصم العدوان 
على اليمن، والحال الثاني: ان المتباكي مؤىد للعدوان وللحصار 
البري والبحري والجوي وهو جزء مفصلي من المأساة لكنه ال يرى 
نفسه كذلك، ولذلك أصبح لزامًا علينا القول إن اليمن تخوض 
حربًا ضروسًا.. مع عدو غير شريف يفرط في حصارها وبمساندة 
عمالء ال يتصفون بالضمير اإلنساني النزية وهي معضلة، حين 
يصبح العميل بوقًا يبرر النتيجة ويرمي بمسؤوليتها على خصوم 
له، ويترك المقدمات التي يصنعها العدو الحقيقي للوطن، 
فالحصار الذي تفرضه دول التحالف بقيادة السعودية على 
اليمن، هو السبب وراء تدهور الوضع اإلنساني في اليمن والعميل 
الخائن لوطنه يبرره ويؤيده ولكنه ال يرى إّال المأساة التي تجتاح 
البلد، وإن قلت له ما سبب هذه المأساة ساق لك المبررات وصاغ 

الحجج والبراهين وبما يتنافى مع الحقائق والواقع..
وإذا ما عدنا إلى حقائقه التي يراها نجد أن رئيسه الفار هادي 
كان قد أعلن أكثر من مرة عدم قدرة البنك المركزي على دفع 
أجور الموظفين وهذا أمر مثبت وال داعي للمزايدة فيه، وبرغم 
ذلك االعتراف استمر البنك المركزي يدفع أجور العاملين في 
القطاعين المدني والعسكري لمدة سنة وسبعة أشهر إلى أن 
بادر هادي بنقل البنك إلى عدن فأصبح عاجزًا عن دفع األجور، 
وربما سوف يصبح عاجزًا عن توفير القدر الالزم من حركة 
التوازنات في توفير العملة األجنبية للغذاء والقوت الضروري..

لقد قاد ابن همام المرحلة التي شهدت العدوان والحصار 
باقتدار ومــهــارة أذهلت خبراء االقتصاد في صندوق النقد 
الدولي الذين توقعوا االنهيار في ظرف أشهر ال تتجاوز الستة، 
ولكنه استمر في تقديم خدماته المصرفية وتسديد التزاماته 
والمحافظة على حركة التوازن في السوق الوطنية، ومواجهة 
كل أنواع واشكال االستهداف التي كانت تناله كتبعات للعدوان 

والحرب..
ما يبعث على الحزن ويقلقنا في هذه المرحلة أن نرى من أبناء 
اليمن ومن األحزاب التي تؤيد هذا العدوان على اليمن استغالًال 
رخيصًا ومبتذًال آلالم الناس وأوجاعهم وكأنهم بمثل ذلك 
ينتصرون سياسيًا وهم ال يدركون حجم الفجوة بين االنتصار 
السياسي المبتذل وبين السقوط األخالقي في وحل الرذيلة، إذ 
أن ما بينهما مساحات رخوة ال يمكن الركون عليها أو الصعود 
منها، وكان من األجدر بأولئك النفر الذين يعزفون على وتر 
االنتصار بريشة الجرح النازف واأللــم والجوع أن يعودوا إلى 
ضمائرهم وينتفضوا في وجه التحالف معلنين رفضهم حصار 
أبناء جلدتهم وأبناء وطنهم ألن االنتصار بالصغائر صغار وذلة، 
 الصغار وهوانهم، 

ّ
ومن أراد المجد سعى إليه بروح الكبار ال بذل

وهم يدركون- إن كان بقي في عروقهم شيء من حميريتهم 
ومن يمنيتهم- أن اليمن لها مبدأ تاريخي ال يمكنها أن تتجاوزه 
في كل حقبها وتاريخها، كما دلت على ذلك األحداث والوقائع 
وهي ألنها تفضل الموت على العيش هوانًا وذلة وُسنارًا ولذلك 
لم تنتفض صنعاء يوم أعدَّ العمالء حملة- أنا نازل- ألن صنعاء 
تعرف عدوها الحقيقي وقاتلها الحقيقي ولذلك فشلت الحملة 
رغم الغطاء اإلعالمي المكثف، وفشلت الخاليا العنقودية التي 
كانت تعد العدة إلحداث الفوضى وأعمال الشغب في صنعاء 
وفشل المال والبناء التنظيمي المحكم الذي كان االشتغال عليه 
اشتغاًال واعيًا ورصينًا، وانهار ذلك البناء وذلك االشتغال أمام 
يقظة الحس الوطني الرافض للعدوان والحصار والرافض 

للخضوع والذل والهوان..
لقد مارس التحالف وعمالؤه كل اشكال القبح واستغلوا كل 
المآسي اإلنسانية، ولم يدركوا أن االشتغال على البعد اإلنساني 

سالح العاجزين وقد خابوا وخسروا..

يأتي قرار وزارة الداخلية في السعودية بتاريخ ٤ أكتوبر ٢٠١٦م والموجه الى 
وزارة االتصاالت السعودية ليؤكد القبضة البوليسية آلل سعود ضد شعب نجد 
والحجاز وليثبت للعالم شمولية هذا النظام وأن الفكر الرجعي والمتخلف رافق حكام 
السعودية واحدًا تلو اآلخر.. وقد حدد قرار الداخلية السعودية بأن جميع المكالمات 
مسجلة وبما فيها محادثات البيبي محفوظة، وخدمة التويتر مراقبة، والفيس بوك 
وجميع التطبيقات المرتبطة بالتواصل االجتماعي مراقبة.. وشــددت الداخلية 
السعودية على ضرورة أن يتبادل المواطنون والمقيمون ذلك التعميم األمني، كون 
جميع الجواالت في السعودية مربوطة بالسجل المدني والبصمة، وحذرت الداخلية 
السعودية من ارسال ما ليس له داٍع وسوف يحاسب من يخالف قرار وزارة الداخلية 
ات الالإنسانية في السعودية لتتوج  بموجب إقرار قانون الجرائم االلكترونية واالجراء
بأنها من أكثر البلدان التي تتعامل مع مواطنيها بشكل بوليسي ولم يشهد العالم 
أنظمه بوليسية إّال في عهد جوزيف استالين الزعيم السوفييتي الراحل ومستشار 
ألمانيا الديمقراطية آريش هونيكر والزعيم االيطالي بنيتو موسيليني والرئيس 
الروماني نيقوال تشاوشسكو، وكانوا حكامًا بوليسيين بمعنى الكلمة ومع هذا بنوا 
بلدانهم في كافة المجاالت.. أما آل سعود فهم حكام بوليسيون في القرن الواحد 

والعشرون ولم يبنوا مجتمعات صناعية سوى االرتهان والعمال للخارج.
لقد درج الحكم السعودي على فرض نطاق من العزلة حول الجزيرة العربية بقصد 
اعاقة عملية التطور الفكري والحضاري والتكتم على األوضاع السياسية واالجتماعية، 
كما حرص على منع تسرب األنباء عن األحداث التي تدور في البالد واألوضاع السياسية 
التي تعيشها مستعينًا في ذلك كله بنشر اإلرهاب وتسليط أجهزة القمع وتجنيد 
االذاعات ومحطات التلفزيون والصحف المحلية والكتب المدرسية وكل وسائل النشر 
واالعالم إلخفاء الصورة الحقيقية للبالد وإظهار صورة مزيفة ال تمت للواقع بصلة، 
وكان الحكم السعودي يتبجح دائمًا بأن األوضاع مستقرة في مملكته مستشهدًا من 
ذلك االيحاء بأنه توجد في البالد معارضة سياسية وأن النظام السعودي هو النظام 
األمثل للجزيرة العربية وأنه يجب على دول الخليج واالمارات العربية أن تتخلى عن 
نهجها وتحذو حذو نهجه األوتوقراطي، إّال أن االعتقاالت الواسعة التي شملت المئات 
من المواطنين من مدنيين وعسكريين في كل مدينة وقرية قد فضحت الزيف 
السعودي ولم يعد بمقدوره إعالميًا أن يتجاهل هذه األعداد الهائلة خصوصًا وأن 
ارتال الالجئين الذين لجأوا الى الدول العربية المجاورة والدول التي تعادي الفاشية 
واالستبداد قد نهجوا نهجًا إعالميًا واسعًا واتخذوا من المؤتمرات الدولية منبرًا لنشر 
قضية الشعب والدفاع عن المعتقلين السياسيين وتأكيد وجود المعارضة السياسية 
وأفكارها وأيديولوجياتها ونشاطاتها، مما أرغم السلطات السعودية وفي طليعتها 
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على اإلقرار بوجود معارضة سياسية وان حاول أن 

يقلل منها ويصفها باالنحراف الذي يتطلب شيئًا من التقويم.

وتتكون المعارضة السياسية من مجاميع 
شــابــة تعتنق مختلف األفــكــار السياسية 
واالجتماعية ابــتــداًء باالصالحية وانتهاًء 
بالثورية وهــذه المعارضة فرضت نفسها 
عبر سنوات من الكفاح والمعاناة والسجون 
والمعتقالت والفصل واإلبعاد والتصفيات 
الجسدية وكل ما في قواميس الجالدين من 
مبتكرات العسف واإلرهـــاب.. فهل يطمع 
الحكم الــســعــودي فــي أن يقضي على هذا 

الوجود الشعبي الراسخ بمجرد عفو عن السجناء والالجئين؟!
يتمسك الحكم السعودي في تسلطه اإلرهابي بمبدأ حق الفتح ويتبجح بأنه أخذ 
البالد بالسيف وأنه سيظل يحكمها بالسيف وأن األرض وما عليها من قوى بشرية وما 
في باطنها من ثروات طبيعية هي مغنم لألسرة الحاكمة وأنه ليس من حق الشعب 
أن يشارك في تقرير مصيره وال أن يعرف شيئًا عن األحــداث الجارية على أرضه 
ولذلك نجد البون شاسعًا بين الحكم السعودي والقوى المعارضة التي تطالب على 
أقل تقدير بحكم دستوري وهيئات تشريعية حقيقية وقوانين محدثة وتنظيمات 
سياسية ونقابية وحرية عامة في الفكر والقول والعمل، فهل ستتنازل هذه القوى عن 
مطالبها الشعبية وتجمد نفسها في مقابل عفو سعودي ذليل.. ولقد جرت االعتقاالت 
السياسية ابتداًء من عام ١٩٥٣م وحتى اليوم بشكل همجي وعشوائي وهو في الواقع 
تعبير حي وصادق عن بدائية الحكم السعودي وتخلفه فكان المواطن ُيختطف من 
عمله وُيسجن شهورًا دون أن يعرف ذووه عن اختطافه، وكانت البيوت تهاَجم أحيانًا 
دون حضور أربابها، وكل ما فيها من آثاث ومدخرات ُيسرق من قبل جالوزة النظام 
لون ُيتركون في المعتقالت دون اجراء محاكمة 

َ
بدعوة البحث والتفتيش، وكان المعتق

ودون ابالغهم بمدة السجن ودون ان ُيسمح لهم بالدفاع عن انفسهم.. 
وأن الحكم السعودي ينطلق من منطلق رجعي متعفن وينتهج االستئثار بالسلطة 
وتوزيع المناصب على األسرة الحاكمة ويتصرف بأموال الدولة وفق رغباته وبدون 
رقابة شعبية ويؤمن بالمقولة السعودية المأثورة «جّوع الشعب تستذله»، وهل 
أي عفو ملكي يغير شيئًا كما ان طبيعة الذئب عندما يتقمص جلد الحمل؟ وإن 
ما يشاهد في السعودية اليوم هو زيادة تشديد قبضة األسرة على مرافق الحكم 
واقتسام المناصب الرئيسية في الدولة من قبل أجنحة األسرة الحاكمة فأصبح لرئيس 
مجلس الوزراء أكثر من نائب وكلهم من هذه األسرة الديكتاتورية وظل التبذير على 
ما هو عليه فما الذي تغير؟ إن المواعيد التي يكيلها أقطاب الديكتاتورية السعودية 
هي نفسها التي كالها فيصل بن عبدالعزيز وسلمان بن عبدالعزيز آل سعود وهي 
التي أدخلت مئات المناضلين السياسيين سجون سلمان ومن قبله اخوته، وترك من 

أجلها مئات الالجئين السياسيين بالدهم، 
ولنفترض حسن النية ونقول إن هذه األمور 
تحتاج انجازها الى وقت فهل يحتاج اطالق 
حرية الصحافة الى وقت..؟ ان صحافة الحكم 
السعودي مازالت تمجد الطغاة من آل سعود 
واستبدادهم وديكتاتورياتهم، وعهد 
سلمان ليس أفضل من اخوانه بل إنه األسوأ.

إن األوضاع المتردية في السعودية مازالت 
على ما هي عليه فما يزال العامل المواطن 
ضائعًا بين آالف الوافدين يبحث عن العمل، ومايزال الفالح عاجزًا عن تصريف 
حاصالته في األسواق التي تزخر بالمواد الغذائية المستوردة، ومايزال التاجر الصغير 
يبحث عن بضاعة يسيطر على استيرادها أمراء آل سعود، ومايزال البدوي والقروي 
يبحثان عن وظيفة جندي بسيط ألنهما لم يناال تعليمًا يؤهلهما لعمل يتناسب 
ومتطلبات العصر، ومايزال الشيعة ُيطردون كالكالب من الجيش والشرطة وحرس 
الحدود وكلية تربية البنات وال تقبل شهاداتهم في جميع المحاكم السعودية، 
ومايزال الطالب يالَحقون في مدارسهم من قبل أجهزة المباحث وتحصى عليهم 
أنفاسهم، وماتزال الكتب تصادر وتحرق وتعتبر مادة جرمية كالحشيش واالفيون، 
ومايزال الحظر قائمًا على كل تنظيم سياسي أو نقابي الى آخر القائمة.. فما الذي تغير 

في األوضاع الداخلية.. ال شيء؟!
إن الحكم السعودي الجديد «سلمان بن عبدالعزيز» مازال قائمًا وبكل صالفة، 
وسياسته لن تتغير عما كانت أيام عبدالله أو بقية أخوته وأن االرتباط بأمريكا 
مازال هو القاعدة التي يرتكز عليها، وهو أمر يتأكد من خالل عدة ظواهر منها 

زيارة كبار المسئولين األمريكان وخاصة الرئيس األمريكي أوباما المتكررة للبالد.
ويظن الحكم السعودي أنه نجح بواسطة سياسة االعتقاالت والسجون التي نشط 
في اتباعها خالل فترة الحكم السلماني في تحقيق عدة أهداف أساسية ويمكن 
تصورها كما يلي: ترسيخ الرعب في قلوب المواطنين الذين لم تطلهم االعتقاالت 
والتشريد وتشتيت شمل العوائل التي ُنكب ذووها باالعتقاالت والتشريد وتصفية 
القيادات السياسية النشطة جسديًا وتعطيل الكوادر السياسية عن مواصلة دورها 
النضالي بسبب ما تتركه العاهات الجسدية من أثر على نشاطها والوصول الى 
المعلومات المطلوبة عن المنظمات السياسية وتنظيماتها ونشاطاتها وكوادرها 
بهدف االستمرار في مكافحتها ووضعها تحت الرقابة الشديدة وتأكيد قدرة 
األجهزة القمعية على تعقب كل نشاط سياسي وضربة بقوة ودون رحمة وحجزهم 

عن السفر الى الخارج بصورة دائمة ولمدة طويلة.

إن طبيعة الحكم السعودية اإلرهابي المعادي للشعب والمتواطئ مع االستعمار 
األمريكي لن تتغير وإن مصيره المحتوم أقرب مما يتصور وإن قافلة المناضلين 
ستظل سائرة في درب الكفاح حتى يطل عليها فجر الثورة بشمس الحرية 

واالنعتاق.
ات التقشفية في السعودية جاءت مواكبة لخسائرها جراء  وختامًا فإن االجــراء
الحرب العدوانية على اليمن واشعالها الحرب في سوريا وليبيا ولهذا فقد اتخذت 
الحكومة السعودية اصالحات كتخفيض ٢٠٪ من رواتب الوزراء، و١٥٪ من 
رواتب اعضاء مجلس الشورى، وتم إلغاء بدل اإلجازات لجميع موظفي الدولة وبمعدل 

ثالثة شهور، عالوة على منع التعيين في الجهاز الحكومي للدولة.
إن َمــْن ُيبتلع اليوم في السعودية هو المواطن البسيط والطبقة الكادحة.. 
ومصروفات األسرة الحاكمة خيالية وما السيارات الفارهة على سبيل المثال في 
القصور الملكية وقصور األمراء السعوديين والتي توضع كفازات الورود في قصور 
األمراء إال شيء مخجل في حق آل سعود، وتلك التصرفات تأتي بسبب عدم وجود 
الشفافية.. والجميع من مواطني السعودية يعرفون أن آخر زيادة في الرواتب كانت 
عام ١٩٨٥م وحصل ارتفاع متصاعد في أسعار السلع الغذائية بلغ ١٠٠٠٪ 
ولم يحصل المواطن السعودي إّال في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز على زيادة 

طفيفة في المرتبات بلغت ١٥٪.
والحكومة السعودية اتخذت قــرارات انفرادية سواًء لدعم السيسي في مصر 
بعشرات المليارات من الدوالرات ومنحه نفطًا مجانيًا لمدة خمس سنوات، ثم حربها 
الغاشمة على اليمن واشعالها الحرب في سوريا، تلك التدخالت السعودية آلل سعود 
أثرت على المواطن السعودي فهو ال يملك ضروريات الحياة والسكن المناسب بل إن 
ات الحكومية قد مست لقمة العيش لهذا المواطن والبد للحكومة السعودية  االجراء
أن تصرف بدل سمعة للمواطن السعودي فقد خسرت سمعتها داخليًا وخارجيًا 
فرجال المباحث في السعودية يصرف لهم بدل سمعة ألن مهنة المباحث مهنة 
تمس رجولة المواطن الشريف كونه عمًال جاسوسيًا، وإن قرار تخصيص شركة 
أرامكو تلك البيضة السعودية األخيرة التي ُرميت في سيرك موحش عالوة على 
قانون جاستا سيعرض السعودية إما للرهن أو البيع كما عمل عبدالعزيز آل سعود 
عندما قال لإلنجليز بأنه مستعد لرهن كل أراضي نجد والحجاز وكل ما تحت سلطانه 
بعشرة آالف جنيه استرليني، وقد نشر موقع سعودي حول مؤسسة أوجه لطباعة 
الصحف والمملوكة للملياردير اللبناني سعد الحرير بأن مجلس اإلدارة قد أنهى 
وسرح حوالي ١٣٠٠ موظف وقد وجهت إدارة الموارد البشرية بسرعة تسريح 
ات الحكومية قد  الموظفين وتكليفها بالبحث عن وظائف للمسرحين، وتلك االجراء

عكست نتائج على القطاعين الخاص والحكومي.

 فيصل عساج

القبضة البوليسية آلل سعود 
على شعب نجد والحجاز

تتشوه صورة العربي بشكل كبير في أوروبا حتى وفي 
أمريكا، كإنسان متخلف وفوضوي وغير منظم، وغير قابل 
للتحضر والتمدن على المدى القريب، كما أنه غير محب 
للسالم والتعايش المشترك مع المغاير، وميوله دائمًا 
تتجه نحو الصراعات العصبوية التي تحركها جذور االفراد 

العقائدية واالجتماعية..
 الصورة النمطية هذه لإلنسان العربي يتم التعبير عنها 
بمختلف الوسائل، هي عن ذلك العربي الثري الذي يلبس 
 ويسكن في الصحراء، ويثير ماحوله من مشاكل 

ً
عقاال

وصراعات وتطرف، وكــان الى وقت قريب قبل الطفرة 
 بخيمته وراء الكأل 

ً
النفطية يعيش على حرفة الرعي متنقال

من مكان الى آخر كما كان يعيش على اإلغارات والتقطع 
للحجيج والبحث عن األضرحة وقباب األولياء ليقوم بهدمها 
د مابداخلها، وفجأة وجد نفسه يقبع على بحيرة  وتفوُّ
كبيرة من النفط، نقلته وعلى وجه السرعة من السكن داخل 
خيمة الى السكن داخل قصر حديث ووجد نفسه يقضي 
 من قضاء 

ً
فترة استجمام في ارقــى عواصم العالم، بــدال

الحاجة في العراء..وعلى الرغم من الثروة الهائلة والطارئة 
التي امتلكها، إال أنه لم يغادر هذه العقلية ولم تصنع منه 
كائنًا متمدنًا وديمقراطيًا ومتعايشًا مع اآلخرين، فما يزال 
تستهويه هدم األضرحة والقباب ويدفع األموال لمن يقوم 
بذلك، وماتزال تسكنه روح الغرور والتكبر واإلذالل المشين 
للمرأة، حتى في هيداتهم يحتقرونها كهيدة كسر خشم 

المرأة.

وتعمقت هذه الصورة المشوهة خالل هذا العقد من 
٢٠٠١م،  الزمان وبالتحديد منذ حادثة ١١سبتمبر
وماتالها من أحداث وتحوالت كارثية في منطقة الشرق 
األوســط والتي كانت أبرز سماتها الفوضى والصراعات 
واإلرهاب والتي اقترنت بصورة العربي، ألنها أخذت طابع 
التخصيص للكائن الخليجي وبالذات السعودي الضالع في 
كل مايحدث من أهوال وفظائع في المنطقة وبالذات في 
اليمن، هو نفسه ذلك الكائن الذي النجده اال في نوادي 
القمار والمالهي الليلية في أوروبا ومصر والمغرب وغيرها 
من الــدول، أو في الكهوف يتزعم التنظيمات اإلرهابية 
ويمولها، أو في عشرات اآلالف من مدارس السلف يعلمون 
الناس أن الديمقراطية واالنتخابات حرام وكل المذاهب 
واألحزاب كافرة وملحدة، والعالم ينقسم الى دارين دار كفر 
وجب جهاده ودار إيمان وجب االلتحاق به، والمرأة خلقت من 
ضلع أعوج لذا يجوز حرمانها من الميراث وصوتها عورة 
وقيادتها للسيارة حرام الى آخر ثقافة االنحطاط واالحتقار 

التي تعمل السعودية على نشرها وتعميمها..
في هذا المجتمع الخليجي عامة والسعودي خاصة، الذي 
يختزل بداخله الصورة المشوهة لإلنسان العربي، ليس 
هناك دولة بمفهوم الدولة كتطور بشري واجتماعي، هناك 
أسرة مستحوذة على السلطة والثروة الهائلة، وليس هناك 
مشروع ينتمي للحياة والعصر والعقل والمدنية، وإنما 
هناك مشروع مذهبي ينتمي للعصور المظلمة، يحقر 
العقل ويصادر التفكير الحر ويثير النزاعات والصراعات 
بالهوية.. في مجتمع كهذا تحضر التناقضات االجتماعية 
المتراكمة الناتجة عن غياب التوزيع العادل للثروة وعن 
غياب الدولة الضامنة والراعية للحقوق، هناك ثراء فاحش 
والى جانبه فقر مدقع، هناك من يصب الماليين في لحظة 
متعة تحت أقدام راقصة بارعة في استثارة عقلية هذا 
العربي، وهناك من يتسول قيمة الدواء والعالج، في نفس 
الوقت الــذي يعتبر فيه معارضة الحاكم وأسرته كفرًا 

تستوجب اعدام المعارض، وتنفيذ حد الجلد ومصادرة 
الراتب لكل من يلوم األسرة ويعاتبها بمنشور على صفحة 
التواصل االجتماعي.. صورة العربي في ذهنية اآلخر تتجسد 
في هذه العقلية وهذا النمط السعودي الذي يثير القالقل 
والكوارث فيما حوله، وفي هذا النمط السعودي المفزوع 
والمرعوب من عملية تحرير مدينة الموصل العراقية 
من براثن وسيطرة تنظيم داعش اإلرهابي، كأم تخشى 
على أوالدها من الهالك، لذا تسعى بكل الوسائل إلى إرباك 
العملية وتعرقلها او تؤجلها ريثما يتمكن عناصر التنظيم 
من الفرار الى المدن السورية، لكن ليس لديها ماتقنع العالم 
بذلك سوى التحريض الطائفي بأن مايحدث هو استهداف 
ألهل السنة، غير ان الساعات األولى للعملية أزاحت الستار 
عن هذا الفزع وعن جانب رئيسي لهذه الصورة، أعداد هائلة 

من القتلى واألسرى السعوديين في صفوف داعش..
 هــذا النمط العربي المشوه يتجسد فيما ترتكبه 
السعودية من جرائم ومجازر وعــدوان بربري في اليمن 
ودون غطاء قانوني أو شرعي، يتجسد في الرشاوى وشراء 
المواقف وتجنيد المرتزقة في هذا الضخ الطائفي المقيت 
في االستبداد الديني والسياسي في المملكة في هذا الجنون 
الذي تبديه في المنطقة ال لشيء وال من أجل شيء نبيل سوى 
الهمجية التي تسكن روح هذا األعرابي والعقلية الصحراوية 

التي يتمتع بها والتي تختزلها ذهنية اآلخر للعربي.

عبدالرحمن الرميمة ٭
ظلت محافظة تعز مدنية منذ نشأتها وتطورت حتى 
حازت على لقب العاصمة الثقافية وانتشر أبناؤها في كل 
ربوع اليمن ينشرون العلم والمعرفة والطب والسياسة 
وجميع المعارف، فكان الجهل يترصد لهذه المدينة 
الحالمة كالشيطان حتى تمكن منها اإلخوان   وتأصلوا 
فيها ينشرون افكارهم الوهابية التي حملوها من  نجد 
وبدأ انتشار أفكار هذه الجماعة في المساجد في كل 
منطقة وحارة وفي مدارس تحفيظ القرآن الكريم على 
طريقتهم والدولة في سبات عميق لم تتنبه لهذا 
الخطر الداهم باسم الدين والناس طيبون اليشكون 
بمن يتحدث باسم الدين، إلى آخره من هذه الشعارات 
الزائفة، وكثرت المنشورات والكتب المنمقة الصفراء 
والخضراء والحمراء واستقطاب األطفال إلى صفوفهم 
واألميين ذوي الحاجات والعاهات ليحيلوا الدين إلى 
سياسة، واستطاعت دولة العدوان اليوم ان تنشر 
الثقافة الوهابية عبر هــؤالء  األتباع وبــدأت مالمح 
الخالفات تظهر عبر المساجد  والمدارس والمعاهد، 
خالفات باسم الدين فوجدوا النفسهم ارضية خصبة 
لزرع الفتنة بين أبناء الوطن الواحد   وكان للمال دوره 
حيث جمع  المتأسلم والقومي واالشتراكي في صف واحد 
وعملوا جاهدين على تقويض نظام الدولة وخاصة في 
تعز حيث كان الممول يستهدف تعز المدنية تعز 
الثقافة والعلم تعز الزوايا الصوفية والنوادي االدبية، 
الزوايا الروحية، فأتى الربيع العربي  وهذه األصناف من 
احزاب المشترك جاهزة لالنقضاض على مدنية تعز 
وتنوعها مقابل المال الذي تدفق برًا وبحرًا وجوًا من 
مملكة العدوان واسيادها فوقعت تعز فريسة لألفكار 
الهدامة والتخلف والعمالة واالرتــزاق وانقلبت هذه 
المحافظة من آدميتها إلى حيوانيتها عبر الوهابيين 
فرسم لها الداعمون أن تصبح مدينة اشباح مدينة 
حيوانات مفترسة تذبح فيها كرامة اإلنسان  وتنتهك 
الحقوق ويذبح الناس فيها كما تذبح الشياه  وتدمر 
حضارة مدينة الثقافة وتراثها وتاريخها  المنقوش 
في ذاكرة التأريخ.. ومن كانوا مثقفين  يرفعون صور 
المعتدين على حضارتهم وتراثهم وتاريخهم.. دمرت 
عاصمة الثقافة على يد أبنائها العصاة المتمردين  على 
الفضيلة البائعين وطنهم وكرامتهم وشرفهم  بمال 

أعدائهم .. 
ظللنا ننتظر إخواننا أحزاب المشترك ان يعودا إلى 
رشدهم لعلهم يدركون  ماذا ُيراد بنا وبالدنا ولكنهم  
مصرون على عقوق بلدهم وخاصة تعز التي نكبت 
بهؤالء الرويبضة والمسوخ البشرية الذين يرون بأم 
أعينهم وطنهم يدمر من الجو والبر والبحر وياليتهم 
يسكتون، إال أنهم يبررون للعدوان مايرتكبه بحق 
وطنهم..   على اإلخوة في المشترك ان يدركوا أنهم 
مسئولون أمام الله وامام الخلق عن دمار حل في يمن 
االمن واإليمان ولن يسقط عنهم عار مافعلوه بالتقادم، 
لقد تمكن األعداء عبركم ان يصلوا إلى مبتغاهم بتمزيق 
النسيج االجتماعي وتدمير التراث اإلنساني وتعميق 
الخصومات التي لن ينتهي ثارها مادامت اطالل تعز  
تبكي ثقافتها وتبكي زواياها الصوفية وصروحها 
العلمية..ورغم كل ذلك ورغم الحرب الكونية فإنا 
منتصرون - بإذن الله- «وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 

ينقلبون»..
٭ عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر 

< مــنــذ أن تــأســســت مملكة بــنــي ســعــود فــي أرض تعز.. والفتنة الطائفية
الحرمين - نجد والــحــجــاز- على يــد عبدالعزيز آل 
سعود في ٢٣ سبتمبر عام ١٩٣٢م الذي وافق على 
إعطاء فلسطين للصهاينة، حيث حرر بخط يده تلك 
الموافقة: «أنا السلطان عبدالعزيز عبدالرحمن آل سعود 
أقر وأعترف ألف مرة للسير (برسي كوكس) مندوب 
بريطانيا العظمى ال مانع عندي من أن أعطي فلسطين 
للمساكين اليهود أو غيرهم وكما تراه بريطانيا التي ال 

أخرج عن رأيها حتى تصبح الساعة».
منذ أن تأسست هذه المملكة بدعم من بريطانيا وهي تصدر الموت للدول العربية 
واالسالمية والعالم تنفيذًا لمخطط الماسونية والصهيونية العالمية في تدمير األمة العربية 
ه مملكة بني سعود.. الحروب  واإلسالمية..ما يحدث في العراق وسوريا وليبيا ولبنان وراء
التي شهدتها اليمن منذ عام ١٩٦٢م عقب قيام ثورة ٢٦سبتمبر وحتى عام ١٩٧٢م 
ها مملكة  سببها مملكة بني سعود.. .الحرب الملعونة الدائرة حاليًا منذ العام ٢٠١٥م وراء
بني سعود.. العدوان البربري الغاشم والحصار الجائر جوًا وبرًا وبحرًا على الشعب اليمني من 

قبل مملكة بني سعود.
الجرائم االرهابية التي شهدتها وتشهدها اليمن ومصر والجزائر وتونس والعراق وسوريا 

ها مملكة بني سعود.. ولبنان والصومال ومختلف بلدان العالم وراء
مملكة بني سعود مثلها مثل دولة بني صهيون تم زرعهما من قبل بريطانيا في قلب الوطن 
العربي ومثلما ارتكب الصهاينة مجازر دموية وحشية بحق الفلسطينيين بدعم من بريطانيا 
التي منحتهم الحق في إقامة دولتهم الصهيونية على أرض فلسطين بناًء على وعد بلفور 
المشؤوم.. فقد ارتكب بنو سعود مجازر دموية وحشية بحق أبناء نجد والحجاز وعسير ونجران 
وجيزان بدعم من بريطانيا التي دعمت السلطان عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن سعود ضد 
عائلة الشريف حسين ومكنته من السيطرة على معظم أراضي الجزيرة العربية بعد أن أدركت 

أن هذه األراضي تحتها أكبر الحقول النفطية في 
العالم، وبعد ظهور النفط وبكميات كبيرة طلبت 
ها حصة من  أمريكا رسميًا من بريطانيا إعطاء
نفط الخليج، فرفضت في البداية بريطانيا ولكنها 
تحت الضغوط األمريكية أعطتها حصة في نفط 
السعودية واحتفظت لنفسها بالسيادة والسيطرة 
العامة على السعودية عسكريًا وسياسيًا وعينت 
مستشارين (حاكمين) للملك عبدالعزيز أحدهما 
بريطاني - مستشار سياسي وعسكري- والثاني أمريكي - مستشار نفطي واقتصادي..ومع 
انتهاء الحرب العالمية الثانية جاء الرئيس األمريكي (روزفلت) الى الشرق األوسط والتقى 
بالملك عبدالعزيز آل سعود في قناة السويس على ظهر الطراد األمريكي (كوينسي) فقال 
له الملك عبدالعزيز:«أنت أخي وكنت أشتاق دائمًا الى رؤيتك وأريد أن يكون تعاملي معك أنت 
وليس مع غيرك ألنك رجل مبادئ ونصير حقوق، ونحن العرب نتطلع اليك في طلب العدل 
واإلنصاف من تحكم اآلخرين»- يقصد بريطانيا- ومنذ ذلك اللقاء انتقلت مملكة بني سعود 

من مواالة بريطانيا الى مواالة أمريكا بشكل كامل في جميع الشؤون.
 وفي عهد الملك فهد أقامت أمريكا القواعد العسكرية الضخمة في السعودية  وأخذت 
جميع االمتيازات المطلوبة وحولت الجزيرة العربية الى منطقة عسكرية أمريكية مغلقة، 
وبهذه العالقة بين حكام مملكة بني سعود وأمريكا ومن قبلها بريطانيا أصبحت السعودية 
تمتلك أكبر ترسانة عسكرية في الشرق األوسط وتستخدمها الى جانب األموال الباهظة التي 
لديها في تمويل الجماعات االرهابية وإشعال الحروب كما هو حاصل اليوم في سوريا والعراق 
وليبيا ومصر واليمن، ولم تكتِف بتمويل الجماعات االرهابية وعمالئها ومرتزقتها بالمال 
والسالح، بل تدخلت بشكل سافر بشن العدوان الهمجي الغاشم ضد الشعب اليمني.. وهي 
بذلك تؤكد للعالم أجمع أنها مملكة الشر التي تصدر الموت الى الدول العربية واالسالمية، 

بل والى العالم أجمع.

 محمد عبده سفيان

الموت القادم من مملكة الشر

عمار المعلم

ماذا لو؟!!
وقف الحرب في اليمن

 أبو وضاح العتمي

فجأة وجدنا من شنوا العدوان على اليمن»بريطانيا وأمريكا» 
تسعيان عبر مجلس األمن إليقاف تلك الحرب في اليمن...!

والدالئل تشير إلى أنهما جادتان في ذلك فاعتراف آل سعود 
بجريمة القاعة الكبرى وتضحيتها بقائد مرتزقتها في مأرب 
العميد المقدشي في أنه سبب معلوماتها المغلوطة أكبر دليل 
على نية السعودية إنهاء الحرب في اليمن وتحميل مسؤولية 
لة القانونية وتحمل  الحرب هادي وجماعته للخروج من المساء
التعويضات...ذلك كله يأتي بعد أن أحدثت شرخًا بين شمال 
الوطن وجنوبه وقضت على البنية التحتية تمامًا والتي يحتاج 
الشعب لسنوات طوال إلعادتها....مشروع القرار البريطاني 

األمريكي لم يكن لسواد عيون اليمنيين..
مشروع القرار هذا يأتي بعد أن قام األمريكان بخداع الروس 
باجتماع لوزان بشأن سوريا والذي تم فيه إدخال إيران على 
مضض بل والقبول األمريكي باقتراح إيران إضافة مصر والعراق 

الى قائمة المجتمعين..
كل ذلك ليس إال مراوغة أمريكية هدفها تزويد الدواعش في 
سوريا بصواريخ مضادة للطيران إلسقاط الطائرات الروسية 
،وهم يخشون قيام روسيا بتزويد صالح والحوثيين بصواريخ 
مشابهة فيخسرون الحرب في اليمن وتسقط المدن السعودية.
تلك الحقيقة يجب معرفتها والتنبه لها ،فالثعلب ال يصلي 

بالديكة والذئب ال يحرس الحمل.


