
رأي 13االثنين:  العدد:  
)1837(

19 / ديسمبر / 2016م  
20 / ربيع االول/ 1438هـ

 رجاء الفضلي
> تعالت أصواتهم اليوم بعد أن أحكم الجيش السوري قبضته على مدينة 
حلب، وذهب المعتدون والمحرضون والداعمون وعلماء اإلفك ودعاة االرتزاق 
يصرخون »حلب تستغيث« »واسلمان« »وا أوباما« »وا أردوغان« »وا هوالند«، كما 
ظهرت وسائلهم اإلعالمية المنحطة تتحدث عن جرائم الحرب التي ارتكبتها 
روسيا ومعها الجيش السوري في حلب، وتعدد المنشآت الخدمية والمصالح 
العامة التي تم استهدافها وتدميرها من قبل سالح الجو الروسي، كما استمرت 

كعادتها في المتاجرة بدماء األبرياء، وتوظيف الدين لمصالحها القذرة!..
كما ذهبت هذه الوسائل اإلعالمية تستعرض حجم الدمار الذي طال حلب من 
 تقارير بعض منظماتهم التي تتهم 

ً
مدارس ومستشفيات ومساجد، متناولة

روسيا بارتكاب جرائم حرب!!..
أردوغان يطالب بإخراج من تبقى من العناصر االرهابية الداعشية عبر ممرات 
آمنة، وهوالند يدعو مجلس األمن لالنعقاد لمناقشة سقوط حلب، ودول الخليج 
تبكي على طريقتها المعهودة وتصعد من عدوانها في اليمن وتغازل روسيا، 
وأوباما يظهر من جانبه مهددًا روسيا التي أسهمت في فوز ترامب ويتهمها 

بالتالعب باالنتخابات األمريكية!!..
صراخ وضجيج ال حدود له من قبل حماة االرهاب ومشعلي الفتن والحروب 
وفي مقدمتهم الواليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا أعوان الشيطان 

وتالمذته!.
أين هؤالء األوغاد من العدوان على اليمن وقتل المدنيين وتدمير المساجد 
والمدارس والمستشفيات وشبكات االتصاالت والطرق والجسور والموانئ 

والمطارات والمصانع؟!..
أين هم من الجرائم والمجازر االرهابية البشعة التي يرتكبها النظام السعودي 

في اليمن منذ قرابة العامين؟!

أين هم من جرائم الحرب التي ارتكبها هذا النظام وحلفاؤه في قاعات العزاء 
وصاالت األفراح ومنازل المواطنين اآلمنين؟! أين هم من الحصار والتجويع 

والقتل اليومي المستمر للمدنيين اليمنيين منذ قرابة العامين؟!
تبت أيديهم جميعًا على سياساتهم القذرة عديمة األخ���الق.. سياسة 
المعايير المزدوجة أو الكيل بمكيالين التي يمارسونها ويكشفون عنها بوضوح 

في تعاملهم مع مختلف القضايا في العالم!..
يتباكون على حلب وعلى جماعاتهم االرهابية التي أرسلوها لتخريب وتدمير 
سوريا وقتل السوريين.. فيما نراهم يحرضون ويدعمون ويؤيدون العدوان 
السعودي االرهابي على اليمن واليمنيين، بل وينكرون استهداف المدنيين أو 

ارتكاب جرائم حرب في اليمن وانتهاك القانون اإلنساني الدولي!!
تبت أيديهم جميعًا وفي مقدمتهم الدول التي توجه لها االتهامات بارتكاب 
جرائم حرب وانتهاك القانون اإلنساني الدولي في سوريا، فيما بقيت تهادن 
العدوان السعودي على اليمن وتشاهد الجرائم والمجازر المرتكبة بحق المدنيين 

وتلتزم الصمت!
عي لنفسها مبدأ في سوريا، فيما ممارساتها وأقوالها في مكان  تلك الدول تدَّ

آخر تظهر العكس تمامًا!..
جميعهم أوغاد وبال قيم وأخالق، يكيلون بمكيالين ويتعاملون بازدواجية 

في قضايا واحدة وتتشابه مع بعضها!..
يصمتون في الحالة اليمنية، وتتعالى أصواتهم في الحالة السورية من 
منطلق بعيد عن األخ��الق والقيم كذبًا وزيفًا وهو منطلق المصلحة الخاصة 

واالستراتيجية التي يسيرون عليها..!.
وليبدو مفهوم القانون اإلنساني الدولي الذي يتحدثون عنه هو: حيثما تكون 

مصالحنا تعلو أصواتنا وتتحقق العدالة والمساواة!..
تبت أيديهم جميعًا.. ولتذهب تلك المفاهيم والمعايير الى الجحيم.. ولن 

تسقط العدالة، ،ولن يضيع الحق مطلقًا..

برز خطر ال��دوالر النفطي منذ مطلع السبعينيات عندما قرر الملك 
فيصل آنذاك استخدام النفط كسالح لمواجهة اسرائيل، بحيث ارتفع 
برميل النفط من سبعة دوالرات الى ستة وثالثين دوالرًا وتصاعد الى ما 
فوق خمسين دوالرًا، وتحولت السعودية -بحسب الكاتب المصري محمد 
اب المنطقة مع بقية مشيخات النفط وتحولت مصر  حسنين هيكل- الى عرَّ
الى حنجرة سعودية خليجية، وتراجع تدريجيًا دور بغداد ودمشق في 

سلم النظام االقليمي العربي بما في ذلك الدور المحوري للجزائر.
وبرغم تنامي الكتلة السكانية لمصر العربية وشمال المغرب العربي 
واليمن والسودان والعراق وسوريا، إاّل أنه لم يصاحبه نمو شامل للبنى 
االقتصادية واالجتماعية والبنى التحتية بشكل عام إذ تراجع متوسط 
دخل الفرد وبالذات في اليمن والسودان ومصر الى أقل من خمسمائة دوالر 
في العام، وبالتالي تحولت مشيخات الخليج الى متصرف أول بمقدرات 
األمة العربية من تنميتها االقتصادية واالجتماعية الى ارساء استقرارها أو 
زعزعته إْن هي حاولت الخروج على الخطوط المرسومة لها من الرياض؟! 
وهنا تكمن خطورة الدور المحوري لمشيخات الخليج ودوالرات النفط 
في مستقبل النظام العربي بما في ذلك النظام االقليمي العربي ودور 
الجامعة العربية في ضبط إيقاعات الصراع العربي-العربي، والصراع العربي 
الصهيوني، وكذلك موقع األمة من النظم االقليمية الكبرى المحيطة 
بالوطن العربي مثل اي��ران وتركيا وباكستان، وطبيعة الصراع الدولي 
ومصالح الغرب من جهة وروسيا االتحادية والصين من جهة أخرى التي لها 
مصالح محورية في الوطن العربي.إذ برز دور مشيخات النفط في تمزيق 
األمة العربية على إثر اجتياح بغداد إلمارة الكويت في مطلع أغسطس 
1990م المتزامن مع قيام الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990م، والتي 
سعت مشيخات النفط الى تمزيق اليمن بأي ثمن، وفشلت اثناء قيام 
الوحدة، ولكنها لم تمل، فسعت الى زرع الشقاق والصراع داخل القيادات 

التي أقامت الوحدة اليمنية..
ولكن مشيخات النفط نجحت في االنقضاض على نظام صدام حسين 
وتحولت الى ممول أول للواليات المتحدة وبريطانيا اللتين جيشتا قوات 
ومشاة بحرية لضرب القوات العراقية بذريعة اخراجها من الكويت حتى 
أجهزتا على أهم نظام اقليمي في المنظومة العربية عسكريًا واقتصاديًا، 
وتوعدتا اليمن بتمزيقه الى ست يمنات بذريعة تأييد النظام اليمني 
الحتالل العراق للكويت إذ قامت حرب ابريل-يوليو 1994م بين طرفي 
الوحدة اليمنية، فدخلت مشيخات الخليج بعشرات المليارات لتمويل حرب 
الغرب على العراق والحرب اليمنية-اليمنية، وبرغم انتصار الوحدة على 
مؤامرة االنفصال، إاّل أن السعودية ومشيخات الخليج األخرى سعت الى 
خلق فرص أخرى بغرض اقتناصها واإلجهاز على ما بقي من نسيج الوحدة 
اليمنية، ومع ذلك سعت السعودية وبقية مشيخات النفط الى ضرب آخر 
مقدرات األمة العربية بضرب العراق في مارس 2003م بذريعة أن 
النظام يشكل خطرًا نوويًا على اسرائيل والعالم، وأجهزت على النظام 
م واذا بسعود الفيصل يتباكى على العراق 

ُ
نهائيًا، وُسِلم العراق لماللي ق

لوا  أن أمريكا سلمته على طبق من ذهب لطهران، مع أن أذياله هم َمْن موَّ
نفقات الحرب على العراق بصورة كاملة ومباشرة.

وبنفس الهمة سعت الرياض وشركاؤها في مجلس تعاون الخليج الى 
تجنيد اإلرهابيين من تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة االسالمية لضرب 
سوريا -جيشًا وشعبًا- وكذلك ضرب نظام معمر القذافي في ليبيا، ونظام 
مبارك في مصر، ونظام الجمهورية اليمنية، وبعقلية تآمرية استخباراتية 
حيكت المخططات ونسجت اكليشات لإلجهاز وتدمير أهم نظم الوطن 
العربي وجيوشها تحت الفتة ثورات التغيير العربية، وتحولت المدن 
العربية الى مرتع للتنظيمات اإلرهابية التي تمول بمرأى ومسمع من العالم 
أجمع من قبل دول الخليج العربي، وأثبتت أن هذه النظم خنجر في خاصرة 
األمة العربية وليس أمامها -أي النظم- سوى المقاومة أو االذعان للنظم 
التآمرية، وتحولت دوالرات النفط من مقدرات يمكن بها تحديث ُبنى األمة 
العربية وتحسين مستويات معيشة أبنائها الى نفقات بمئات المليارات من 
الدوالرات سنويًا، وتحول جيش مشيخات النفط الى أكبر منفق على السالح 
في العام 2015م بحسب تقرير استوكهولم بعد الواليات المتحدة، وهو 

جيش ال يقدر على حماية شارع من شوارع الرياض!

 ثارت ثائرة الجماعات اإلسالمية وثائرة السعودية بعد انتصار الجيش 
السوري في حلب، ويبدو أن مسلسل الهزائم للسعودية قد بدأ، فهي في 
اليمن من هزيمة عسكرية وأخالقية وثقافية إلى أخرى تنتظرها في 
أبراج الغيب، وهي في الموصل كذلك، وكانت حلب هي الصفعة الكبرى 
لما تمثله حلب من بعد عقائدي عند السلفية الوهابية التي ترى في حلب 

المكان الذي تنطلق راية المهدي منه.
 وقد يشهد الملحمة الكبرى التي ينتصر فيها الجيش اإلسالمي 
على جيش الروم، وقد حدث ذلك من حيث ال يدركون وال يفهمون، 
فالجماعات المسلحة التي تخوض المعركة العقائدية للسلفية في حلب 
هي جماعات أنشأتها المخابرات البريطانية واالمريكية واالسرائيلية 
ولذلك كان انتصار الجيش االسالمي عليها، وهزيمة تلك الجماعات في 
حلب هي هزيمة مباشرة للمشروع األمريكي »الرومي« باعتبار تلك 
الجماعات تقاتل - من شان المصاري- كما تدل التسريبات لمقاطع 
الميديا المنتشرة على شبكة التواصل االجتماعي، وتلك الجماعات تقول 
بصريح العبارة نحن ال نقاتل من أجل الدين بل من أجل المال وبالتالي 
فهي تعبير عن الجيش الرومي التي يجدها أرباب السلف في المرجعيات 
الدينية لهم، ويبدو أن الشيعة الذين يرون في حلب اليوم انتهاء الزمن 
 الصفات 

ّ
 أّن جل

ْ
وبداية التأريخ هم األقرب الى الواقع في معتقدهم، إذ

التي توردها مرجعياتهم عن »السفياني« نجدها في بشار األسد.
 ولعل أبرز تلك الصفات طول العنق، وطول القامة في الجسد النحيل، 
ويشد من أزر هذا المعتقد ما يتداوله الناس عن حديث قرن الشيطان 
والربط في الدعاء بالبركة للشام واليمن وتجاهل نجد، وحين يزداد 
اإللحاح على الرسول األكرم عليه الصالة والسالم يقول بصريح العبارة 
وفق نص الحديث ذلك قرن الشيطان منه تخرج الفتنة، ودالئل الواقع 
ومؤشراته تشير الى هذه الحقائق النبوية بجالء ال يقبل الشك وال التأويل، 
فالسعودية تعمل على إشاعة الفتنة في العراق، وفي اليمن، وفي 
سوريا وفي كل بلد كمصر ولبنان وغير كل أولئك، وهي أكثر حضورًا 
في اليمن بعدوانها المباشر، وفي سوريا عبر الجماعات التي تدعمها 
بالمال وبالسالح وباإلعالم والسياسة، وحين تنفق السعودية أو حين 
تنفق نجد األم��وال الطائلة وتشتري األسلحة الحديثة وتوفر الغطاء 
السياسي وتوظف االمبراطورية اإلعالمية في العالم وتشتري المواقف 
للدول والمنظمات ثم ال  تجد نفسها اال في خسران مبين في مقابل 
جهود وإمكانات عسكرية بسيطة كالذي هو حاصل في اليمن، مثل هذا 
المؤشر البسيط يوحي لكل متأمل بالبركة التي تضمنها دعاء الرسول 
عليه الصالة والسالم، فالكثير الذي تحشده السعودية النجدية يصبح 
قلياًل في سوريا وهباًء منثورًا في اليمن، بدليل أن ما يحدث في الحدود 
الشمالية لليمن وخاصة في حرض وميدي ال يتحدث عن مؤشر البركة 
فقط ولكنه يتحدث عن معجزات فوق القدرة الذهنية المنطقية 
للتصور والقبول، وكان بإمكان رجال الدين فهم مثل هذه الحقائق التي 
يجدونها في مرجعياتهم لكنهم آثروا الصمت أو ذهبوا الى التأويل وهم 

يكتمون الحق خوفًا من آل سعود أو طمعًا في أموالهم.
 فهم يقولون إن نجد هي في العراق، ولذلك فالحرب في العراق هي 
، وقد كذبوا وهم يعلمون أنهم كاذبون 

ً
حرب مقدسة ألنها تدرأ فتنة

ورأينا أولئك النفر من رجال الدين الوهابي وهم يجمعون المرويات 
 على االلتحاق بجيشها، 

ِّ
والنصوص في فضل بالد الشام، وفي الحث

ويتحدثون عن الملحمة الكبرى التي س��وف تحدث في ب��الد الشام، 
ويقولون إن جيشها هو جيش الحق وبه ترتفع راية المهدي المنتظر 
وقد قرب زمانه، لذلك حشدوا لسوريا من كل بقاع األرض بالبناء على 
هذا المعتقد، وحين انتصر الجيش السوري على الجماعات في حلب 
رأينا عويل الوهابية واإلخوانية، وصراخهم وقد أوقعهم ذلك العويل 
والصراخ في دائرة الحرج األخالقي والثقافي، إذ أّنه كان في دائرة التضاد 
مع ما يحدث في اليمن بل ومع ما حدث في سوريا على مدى األعوام 
الستة التي مضت، فالبعد اإلنساني الذي أبكاهم ورفع عقائرهم بالصراخ 
حدث ما هو أفظع منه في سوريا، فالجماعات مارست النخاسة، والذبح، 
واإلعدامات الجماعية، وكانت مواقفها من الكيان الصهيوني موقف 

التابع األمين.
لقد انتصرت حلب وهي كما يقال خاصرة الشرق.. وانتصار حلب كما 
قال الرئيس السوري نهاية الزمن وبداية التأريخ.. وعلى آل سعود أن 

يدركوا أن نهايتهم قربت وهي قاب قوسين أو أدنى، فليعتبروا.

إن أكثر مايهدد الشعوب ويدمرها ويفتت وحدتها وكيانها االجتماعي ويسقط مؤسساتها 
ونظامها السياسي، هي الصراعات الداخلية التي تتفجر بخلفيات عقائدية وأيديولوجية 
وطائفية وعرقية اوقبلية الى آخر الخلفيات الهوياتية أو مايتم التعارف عليها والتعبير 
عنها ب�"الهويات القاتلة" كمعظم الصراعات الكارثية والمأساوية التي حدثت في بعض 
دول أفريقيا وآسيا وكما حدثت في اوروبا في القرون الوسطى، وكذلك الصراعات الحالية في 
بعض المناطق العربية كالعراق وسوريا وليبيا واليمن التي تحمل بصمات ودوافع وأسباب 
هذا النوع من الصراعات التي تؤججها وتغذيها ثقافة الكراهية.. ليس بالضرورة أن تسوى 
التبايانات األيديولوجية او الدينية بالصراعات وإنما بتنمية ثقافة المشتركات بين البشر 
وكفالة الحقوق والحريات وحمايتها.. وليس بالضرورة أن تمر جميع الشعوب بهذه األنواع من 
الصراعات التي مرت بها اوروبا، وإنما يمكن تجاوزها باإلصالحات الدينية واالقتصادية وإعادة 
فرز المجتمع الى مؤسسات مدنية ونقابية وإنتاجية.. الصراعات التثور فجأة وإنما عندما 
تنمو ثقافة الكراهية وتتخصب في أوساط المجتمع، ولذا فهذه الصراعات هي الحصاد المر 
ات االجتماعية والعرقية،  لتنمية ثقافة الكراهية والتطرف في األفكار والمعتقدات واالنتماء
وهي حالة مرضية سيكوباتية تقفز على ماهو مشترك بين أفراد المجتمع الواحد بمختلف 
تعددهم وتنوعهم، وتتجاوز قيم التعايش المشترك، مقابل تضخم سلطة األنا والرؤى 
األحادية القامعة لآلخرالمختلف، فتنمو ثقافة الكراهية وتجد لها مجااًل واسعًا لالستقطاب 
والفرز المشوه والمرضي لقوى المجتمع، ويتضخم االحتقان بداخله فيتفجر في النهاية في 

شكل صراعات عصبوية كارثية.
 التوجد قضية عادلة وأخالقية للصراعات واالختالفات ذات األبعاد التعصبية والمشاريع 
الصغيرة المأزومة القائمة على ثقافة الكراهية واإللغاء، ولن تفضي إلى دولة العدل والمساواة 
وال إلى أنظمة ديمقراطية وإنما إلى سلطات وأنظمة مستبدة وفاسدة، وشعوب مقموعة 
وفاقدة لألمن واالستقرار والتنمية والرخاء المعيشي، نتيجة لسيطرة األقلية واستحواذها على 
السلطة والثروة بقوة الغلبة والعصبية لدين أو مذهب او عرق او منطقة، واستنزافها لثروة 
المجتمع في المحافظة على بقائها واستمرار سلطتها.. التاريخ مليئ بمثل هذه الصراعات 

وهذه النماذج واألنماط السيئة من الدول واألنظمة التي خلفت وراءها كوارث ومآسي وجراحات 
لن تندمل بسهولة.. لن نذهب بعيدًا ولن نغوص في أعماق التاريخ كي نستشهد وندلل على 
كالمنا ونأتي بالنماذج من الصراعات التي قامت على ثقافة الكراهية والعصبوية فكل محطات 
التاريخ البعيد والقريب تعج بذلك وكأن تاريخ البشرية مدون بحبر احمر من دماء بني البشر 

ُسفكت نتيجة ثقافة الكراهية واإللغاء.
مشروع الربيع العربي ال��ذي تحرك فجأة في الشارع العربي مطلع 2011م،ل��م يكن 
مشروعا للتغيير والحياة، بقدر ماكان مشروعًا تدميريًا ومشروعًا للفناء والفوضى والصراعات 
العصبوية، وأدوات هذا المشروع كانوا هم اإلخوان المسلمون ومن التف معهم من القوى 
المتطرفة والمأزومة، ألن هذا المشروع تأسس على ثقافة الكراهية وتنميتها في أوساط 
المجتمعات العربية تحت شعارات الحرية والديمقراطية وحقوق اإلنسان من أجل الوصول 
للسلطة، وهي سلطة النوع الواحد القامع لآلخر، كما رأينا حوادث السحل الطائفي في شوارع 
القاهرة في عهد اإلخوان، واالغتياالت اليومية في شوارع صنعاء في عهد اإلصالح والعمليات 
االنتحارية في الجوامع.. وها نحن بعد مرور ست سنوات من مشروع ربيع الفوضى والكراهية، 
نشهد النتائج ونجني الحصاد المر في كل البلدان التي استوطن فيها هذا المشروع.. تيار 
اإلخوان المسلمين وتيار الوهابية هما معاول الهدم والفوضى والتخلف في المجتمعات العربية 

وهما الينابيع الغزيرة التي تتدفق بثقافة الكراهية والتطرف وتأجيج الصراعات المدمرة، 
إلنهما اليحمالن مشروعًا للحياة والتعايش وإنما مشروعًا مأزومًا وضيقًا ومتخلفًا يكرس 
سلطة التنظيم والمذهب عبر ماكينة إعالمية هائلة وعبر أدوات تنظيمية بالغة التخلف 
في التفكير والوحشية تجاه اآلخر، كداعش والقاعدة وغيرهما من المسميات التي تمارس 
الجريمة وترتكبها وهي في حالة خدر فكري وموت للضمير والعقل وامتالء بثقافة الكراهية 
المتلبسة بشعارات سياسية ودينية مقدسة.. كما أن الذي يحدث في اليمن وبالتحديد في 
المحافظات الجنوبية ومحافظة تعز،هو نتاج لهذه الثقافة وتنميتها في اوساط وفئات 
المجتمع والتعبير عنها بأشكال مختلفة ومسميات متعددة كالمقاومة والحراك الجنوبي 
والفصائل المختلفة،والتي تحولت الى أدوات يحركها ويمولها قطبا ثقافة التطرف والكراهية 

اإلخوان والوهابية.
ثقافة الكراهية هي ثقافة المأزومين والمتخندقين خلف مشاريع صغيرة وخلف مشاريع 
متطرفة ورجعية تستثمر وتوظف الدين والجغرافيا توظيفًا سيئًا وخطيرًا يدمر وحدة 
المجتمع ويمزق نسيجه االجتماعي والثقافي المتناغم ويلغي القيم المشتركة والثوابت 
الوطنية والقومية لبلوغ السلطة بالفوضى والعنف واإلره���اب وق��وة الغلبة.. هي ثقافة 
االنتهازيين من القوى السياسية الذين يتخندقون خلف الشعارات الكبيرة التي ال يخلصون 
لها وال يتمسكون بها إلنجازها وتفعيلها على أرض الواقع، بوعي وضمير خالق وناضج متحرر 
ات المريضة وثقافة الكراهية، وإنما يتسترون خلفها لتحقيق المصالح وممارسة  من االنتماء
االنتقام السياسي وتصفية الحسابات وإقامة حقول المكائد.. هي ثقافة الغوغائيين والرماديين 
الذين ال يستطيعون التحرك إالَّ في الفوضى وضبابية األحداث، فيعرضون أنفسهم للبيع في 
سوق األحداث والسياسة الرخيصة والهابطة، لممارسة التضليل والنفاق وقلب الحقائق وتمييع 
القضايا الوطنية وتشويه المفاهيم وضخ ثقافة الكراهية، ليغدو على أيديهم اإلرهابي مقاومًا، 

والسحل في الشوارع بطولة، والعمالة ذروة الوطنية، والعدوان فعاًل قوميًا ودينيًا مشرفًا. 
نحن اآلن نجني الحصاد المّر والكارثي لثقافة الكراهية وتنميتها البشعة من قبل هؤالء 

المشوهين والصغار.

 عبدالرحمن مراد

حلب انتصرت

  محمد علي عناش

تنمية الكراهية 
مّر

ُ
وحصادها ال

سوريا واليمن..وسياسة المعايير المزدوجة!

ف��ي رد مستهجن وم��س��ت��غ��رب لمجلس 
التعاون الخليجي على البيان الذي أصدرته 
وزارة ال��داخ��ل��ي��ة المصرية بعد التفجير 
اإلره��اب��ي ال��دم��وي للكنيسة البطرسية في 
العاصمة المصرية القاهرة وذهب ضحيته 
العشرات بين شهيد وجريح من المسيحيين 
المصريين االقباط وهم يؤدون صالة قداس 
األح��د، اتهمت مصر فيه جماعة االخ��وان 

المسملين المقيمين في قطر بتدريب وتمويل منفذي التفجير.
مؤكدًا بيان الداخلية المصرية أن المتهم الرئيس في الشبكة المسئولة عن 
التفجير هو القيادي االخواني مصطفى السيد قاسم والمعروف في تنظيم 
االخوان اإلرهابي المصري باسمه الحركي »الدكتور«.. وأشار البيان الى أن 
المسئول اإلرهابي عن تفجير الكنيسة سافر الى دولة قطر عام 2015م.. 
الى هنا وينتهي بيان الداخلية المصرية والذي لم يتهم مشيخية قطر بأنها 
كدولة ونظام وراء التفجير بصورة مباشرة، وإنما كان االتهام موجهًا ألعضاء 
تنظيم االخوان المسلمين الهاربين في قطر، إاّل أن مجلس التعاون الخليجي، 
ر عن انزعاجه من زج اسم دولة  وفي سياق تصاعد األزم��ة مع مصر عبَّ
قطر في هذه الجريمة.. جاء ذلك في بيان صادر عن أمين عام دول مجلس 
التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني.. المتابعون والمهتمون علقوا على 
بيان الزياني بقول الشاعر »يكاد المريب أن يقول خذوني« مشيرين الى أن 

موقف دول الخليج من اإلرهاب 
باستثناء سلطنة عمان هو دعمه 
وهذا ما أصبح معروفًا ليس فقط 
من مصر فحسب، بل من الدول 
والشعوب العربية على رأسها 
ال��ع��راق وس��وري��ا وليبيا واليمن 
الذي يتعرض الى عدوان غاشم 
من الدول الخليجية اإلرهابية برًا 
وبحرًا وجوًا، أداته الرئيسية على األرض تنظيمات االخوان والقاعدة وداعش.

ودور األنظمة -السعودي والقطري واإلماراتي- في دعم ومساندة اإلرهاب 
التكفيري الوهابي وتصديره وتمويله بات معروفًا ليس فقط للدول العربية 
وإنما للعالم كله في مقدمتهم الواليات المتحدة األمريكية والدول الغربية 
الحليفة والحامية لدول اإلرهاب الخليجي، وقد تحدثت وسائل اعالم تلك 
الدول، وأعلن ذلك بصورة مباشرة كبار مسئوليها مرارًا وتكرارًا.. البعض 
فسر بيان الرد الخليجي المنزعج من اتهام مصر لجماعة االخوان المسلمين 
المتواجدين في قطر بأنه يحمل رسالة مبطنة لمصر بسبب مواقفها االخيرة 
تجاه بعض القضايا وخاصة سوريا ويعني هذا في مضمونه نفي-النفي الذي 
يثبت دور االخوان المسلمين في قطر بتفجير الكنيسة المصرية، حيث إن 
قطر وكل الدول الخليجية -عدا سلطنة ُعمان- تقف وراء اإلرهاب الذي دمر 

العديد من الدول العربية واالسالمية واصبح خطرًا على العالم كله.

بفضل الله ثم بصمود شعبنا اليمني العظيم وشجاعة وبسالة الجيش 
اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من أبناء القبائل، عجز تحالف العدوان 
السعودي عن تحقيق أي نصر أو تحقيق تقدم على الميدان منذ أكثر من 
630 يومًا من العدوان الغاشم والحصار الظالم ، برغم ارتكابه أكثر 56 
مجزرة ابادة جماعية ، قتل فيها أكثر من عشرة آالف مدني، ودمر البنية 

التحتية في كافة المجاالت  بمافيها  664 مسجدًا.
اتهم وأكاذيبهم المفضوحة،  ونحن نسمع نعيق مرتزقة العدوان  وافتراء
وذرف دموع التماسيح على الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية..
نقول لعيال العاصفة ان شعبنا اليمني مازال يتذكر جيدًا ،  خيام جولة 
الجامعة في عام   2011م وهي تجمع عيال العاصفة مع انصار الله ، يأكلون 
معًا في صحن واحد وطعام واحد طبخ في مطبخ فرقة علي محسن وينامون 
معًا في خيمة واحدة صرفت من مخازن فرقة علي محسن  ، طالبوا معًا من 
شوارع وخيام 2011م باالعتذار  عن حروب صعدة وهذا ماتم فعاًل من 

قبل حكومة الوفاق الوطني برئاسة باسندوة في نهاية العام 2011م..
 ويتذكر الجميع ايضًا عندما دخل انصارالله محافظة عمران ، قال الخائن 

هادي إن محافظة عمران عادت الى حضن الدولة والشرعية.
ك��ان  أنصار الله ث��وارًا أح���رارًا، فكيف ص��اروا اليوم خطرًا على الثورة 

والجمهورية؟
أليس أنكم يا عيال العاصفة لو نجحتم  في  تسمية فوضى 2011م 

)ثورة( فهذا معناه  االنقالب على ثورة ال�26 سبتمبر1962م الخالدة؟! ب�
وف��ي 2011م ك��ان عيال العاصفة يتهمون المؤتمر الشعبي العام 
بالتفريط باالراضي اليمنية )عسير ونجران وجيزان وشرورة والوديعة(؟

فلماذا يقوم عيال العاصفة اليوم ومعهم الجماعات االرهابية بالقتال 
نيابة عن جنود العدو السعودي  في األراض��ي اليمنية المحتلة )نجران 

وعسير وجيزان(؟
أليست هذة األراضي يمانية؟

إن شعبنا اليمني العظيم يعرف حق المعرفة عدوه الحقيقي، ومهما 
بلغت جرائم العدوان السعودي  لن يركع شعبنا إال لله سبحانه وتعالى.

ال غارات طائرات العدو السعودي تخيفنا وال أمواله المدنسة تغرينا.. 
الدفاع عن الوطن هو غايتنا والشهادة في سبيل الله أسمى أمانينا..

شعبنا اليمني العظيم يقف في خنادق الدفاع عن الوطن- وفي المقدمة 
المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصار الله وحلفاؤهم- ويعلم جيدًا أنكم 
يا عيال العاصفة مجرد دمى بيد اسيادكم آل سعود )شاقي بشقاه وحمار 

بكراه(!
اليجوز أن يتحدث عن الوطن والوطنية  من يتسكع في شوارع الرياض 
المتسول في أبواب قصور آل سعود المسؤول في مأرب والفراش في أبواب 
أمير النفط.نعلم جميعًا أن تحالف المؤتمر الشعبي العام وحلفائه  وانصار 
الله وحلفائهم تحالف وطني فرضه العدوان السعودي.. ونفتخر نحن في 
المؤتمر بوقوفنا في خندق الدفاع عن الوطن والتصدي لتحالف العدوان 
السعودي فهذا قد زاد من شعبية المؤتمر وارتفع كثيرًا عدد محبي وأنصار 
ات العدو السعودي  الزعيم المناضل علي عبدالله صالح، لرفضه إغ��راء
وتفضيله االنحياز للوطن والدفاع عن سيادته واستقالله  والثوابت الوطنية 

الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية.
 يسخر الشارع عندما يسمع الخونة  يقولون إن الزعيم علي عبدالله صالح 

فرط بالثورة والجمهورية والوحدة اليمنية!
فإذا كان الزعيم مفرطًا كما تزعمون، فهل صار مجرم الحرب الملك 
السعودي سلمان هو المدافع عن الثورة والجمهورية والوحدة اليمنية 

والديمقراطية؟!
سحقًا لمن هو مسؤول في مأرب وفراش في أبواب آل سعود!!

 محمد حسن شعب

الدوالر النفطي خطر
 على األمة

  أحمد الزبيري

الرد الخليجي على بيان تفجير 
الكاتدرائية المصرية.. االتهام واإلثبات

حسين علي الخلقي

مسؤولون في مأرب  
اشون في باب آل سعود! وفرَّ

يستخدم حزب اإلص��الح »تنظيم االخ��وان المسلمين في اليمن« 
كل وسائل وأساليب الكذب وال��زي��ف والتضليل وال��خ��داع، متخذًا 
ه حقيقة أهدافه السياسية  الدين االسالمي الحنيف ستارًا يخفي وراء
ومنطلقاته الفكرية الوهابية االخوانية ومشروعه التدميري القائم 
على مبدأ إعالء مصلحة الجماعة -أي جماعة االخوان المسلمين- على 
المصلحة العامة للوطن والشعب ولذلك فهو كغيره من فروع تنظيم 
االخوان في البلدان العربية واالسالمية يسعى للوصول الى السلطة 
مستخدمًا كافة الوسائل المشروعة وغير المشروعة وبالرغم من عدم 
إيمان جماعة االخوان بمبدأ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة 
حيث يعتبرون الديمقراطية وتداول السلطة عبر االنتخابات الحرة 
والمباشرة بدعة مستوردة من الغرب »الكافر« ومخالفة شرعية 
في اختيار الحاكم عبر »البيعة« كما هو الحال في مملكة بني سعود 
وإمارات الخليج والدول الملكية.. وعندما قبلوا بالنهج الديمقراطي 
واالنتخابات في البلدان التي تنتهج الديمقراطية مثل اليمن ومصر 
وت��ون��س فقد قبلوا بذلك على مضض واستخدموا ك��ل الوسائل 
واألساليب لتحقيق الفوز في االنتخابات المحلية والنيابية والرئاسية.

كان االخوان المسلمون قبل إعادة وحدة الوطن اليمني أرضًا وإنسانًا 
عام 1990م يحرمون مشاركة المرأة في الحياة السياسية وتوليها أي 
مناصب قيادية في مختلف مرافق الدولة المدنية وفي مهنة المحاماة 
حتى أنهم عملوا إعالنًا في كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء 
رفضوا فيه عبارة »القانون« وأصروا على تسميتها كلية الشريعة 
فقط ألنهم ال يعترفون بالدستور والقانون حيث تضمن ذلك اإلعالن 
بأنه ال يحق للطالبات اللواتي تقدمن لاللتحاق بالدراسة في الكلية 

العمل بعد التخرج في مهنة المحاماة أو النيابة العامة.
كان االخوان المسلمون »حزب االصالح« حاليًا يحرمون على المرأة 
قبل إعادة وحدة الوطن المشاركة في االنتخابات المحلية والنيابية 
»المجالس البلدية، المجالس المحلية، مجلس الشورى« سواًء ناخبة أو 
مرشحة ولكنهم اضطروا بعد الوحدة إلى الموافقة على مشاركتها 
كناخبة فقط ولذلك فلم يرشحوا أي امرأة من المنتميات لحزبهم في 
كل االنتخابات المحلية والنيابية التي جرت وسمحوا لهن بالمشاركة 

كناخبات فقط ليدلين بأصواتهن لمرشحيهم.
عندما حصل حزب االصالح على المرتبة الثانية بعد المؤتمر الشعبي 
العام في االنتخابات البرلمانية التي جرت عامي 1993م و1997م 
والمحلية عام 2002م قالوا إن تلك االنتخابات نزيهة ولكنهم قالوا 
عن االنتخابات النيابية التي جرت في أبريل عام 2003م والمحلية 
والرئاسية التي جرت في سبتمبر عام 2006م بأنها غير نزيهة 
وأن��ه حصل فيها تزوير ألنهم لم يحصلوا على األغلبية الكاسحة 
التي كانوا يتوقعونها في مقاعد البرلمان والمجالس المحلية ولم 
يحقق مرشحهم للرئاسة المرحوم المهندس فيصل بن شمالن الفوز 
باألغلبية لتولي منصب رئيس الجمهورية.وكذلك الحال في االنتخابات 
الخاصة بالنقابات واالتحادات المهنية ومنظمات المجتمع الدني، 
فعندما يفوزوا بأغلبية مقاعد الهيئة االدارية يقولوا إنها نزيهة، 

واذا لم يفوزوا باألغلبية يصفونها بأنها مزيفة.

 محمد عبده سفيان
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