
 ثورة السيقان :
ــعودية  ــت الرشطة الس ــرا اعتقل  مؤخ
ــة  ــود بتهم ــمها خل ــعودية اس ــاة س فت
ــف عن  ــريا، يكش ــتانا قص ــا فس ارتدائه
ــون الناظرين.  ــا لعي ــاقيها، ويعرضه س
ــورة عىل  ــرت يف ص ــت قد ظه ــاة كان الفت
ــي، يف إحدى  ــبكة التواصل االجتماع ش
ــة  مدين ــي  ضواح يف  ــة  األثري ــرى  الق
ــع  ــة م ــك القري ــارة لتل ــاض، يف زي الري
ــر منظمات حقوق  ــراد عائلتها. تقاري أف
ــوت آل  ــام أن طاغ ــد كل ع ــان تؤك اإلنس
ــوأ الدرجات يف قضايا  سعود يسجل أس
حقوق اإلنسان لكل املواطنني يف اململكة 
رجاال ونساء، لكن املرأة تعيش قهرا اشد، 
ــلطات  ــرض عليها قيود من قبل الس وتف
الحكومية، والرشطة الدينية، ثم املجتمع 
الذي الزال يقدس قيم البداوة االقطالية. 
املرأة يف مملكة العهر الداعيش تعيش 
ــافر،  ــتطيع ان تس ــة، فهي ال تس يف محن
ــار  تخت أن  ــتطيع  تس وال  ــرم،  بمح إال 
ــا حياة  ــرض عليه ــا، وتف ــك حياته رشي
ــتطيع  ــى أنها ال تس ــارج إرادتها، حت خ
ــا، إال بوجود محرم،  ــرصف بأمالكه أن تت
ــرة القارصة للمرأة،  فالنظام يكرس النظ
ــن، كما يفتي  ــا ناقصة عقل ودي ويعتربه

له فقهاء الوهابية. 
ــا تعمل عارضة  خلود املقبوض عليه

ــرض، وتجرب ما  ــاء، ومن حقها أن تع أزي
ــة أنها يف  ــاء، وخاص ــل إليها من أزي يص
قرية بعيدة عن الكثري من السكان، فهي 

ليست يف شارع عام. 
ــيش  الداع ــر  العه ــة  مملك يف  ــرأة  امل
ــام وتخلفه،  ــة النظ ــش محنة رجعي تعي
ــعب  ــىل الش ــها ع ــي يكرس ــه الت وبداوت
بالقوة القهرية. انه يفرض عىل املرأة نوع 
ــام، وكيف  ــا، وكيف تن ــها، وزواجه لباس
ــف  ــعرها، وكي ــط ش ــف تمش ــأكل، وكي ت
ــل  ــل طوي ــرأة مسلس ــاة امل ــه، حي تخفي
ــا اىل الجحيم.  ــن القهر والقمع، يوصه م
ــة أي  ــة من ممارس ــاك ممنوع ــرأة هن امل
ــاط اجتماعي، وتقترص حياتها عىل  نش
ــة الرجل، وتلبية رغباته  اإلنجاب، وطاع
ــدى القمع  ــرف العالم م ــية. ويع الجنس
ــطات يف هذه اململكة،  الذي تعانيه الناش
ــيارات معروفة، والتي  ــادة الس وقصة قي
حرمت عىل املرأة بفتاوى وهابية، بحجة 

أن قيادة السيارة مثري جنيس للمرأة. 
ــرأة عىل  ــت امل ــام 2015م حصل يف الع
ربع صوت يف املجالس البلدية ، ونجحت 
امرأتان يف بلدية جدة، ولكن هذا النجاح 
ــكان جلوس  ــة يف م ــاء الوهابي ــري فقه ح
ــرأة، يف األمام، هل أم يف الخلف، أم عىل  امل

اليمني، ام عىل اليسار؟! 
ــعودي،  الس ــورى  الش ــس   ويف مجل

ــكلن جزيرة بعيدة  ــاء يش هناك أربع نس
عن أعضاء املجلس. 

ــرية  ــا يف ح ــدة ظلت ــة ج ــا بلدي عضوت
الجلوس، ثم غادرتا املجلس إىل البيوت. 
ــاء  ــرم عىل نس ــعودية تح األرسة الس
األرسة،  ــاء  لنس ــه  تحلل ــا  م ــعب  الش
ــدون محارم،  ــافرن ب ــاء األرسة يس فنس
ويلبسن آخر املوضوع، شبه العارية، بل 
ــن الجنس بحرية مع من يردن،  ويمارس
ــذي تمتلكه  ــرون الفيديو ال ــم تذك ولعلك
ــن  ــريات م ــن أم ــية ع ــرات الروس املخاب
األرسة مارسن الجنس مع ضباط يهود .

ــار  ــود أث ــة خل ــىل العارض ــض ع القب
ــة، فخرجن  ــاء يف اململك ــورة لدى النس ث
ــيقانهن عىل شبكة التواصل  يعرضن س
ــارخ  ــد ص ــاآلالف، يف تح ــي ب االجتماع
ــي  ــدة، وه ــة البائ ــام األرسة الرجعي لنظ
ــل مملكة  ــرأة داخ ــورة للم ــا بداية ث ربم

العهر الداعيش. 
ــا من الزمن، كانت  قبل أكرث من 14 قرن
ــؤونها  ــر ش ــة، تدي ــة واملدين ــرأة يف مك امل
ــل، وكانت يف عهد  ــتقاللية عن الرج باس
ــد  ــارك، وتضم ــارك يف املع ــول تش الرس
ــم، وتحمل  ــقيهم وترعاه الجرحى وتس

السيف، وتجاهد. 
ــى  ــول أعط ــخ أن الرس التاري ــر  يذك
ــم يف  ــن الغنائ ــل م ــهمي رج ــيبه س لنس

ــع املرأة يف  ــارك. إذا قارنا وض ــدى املع إح
ــيطاني بذلك العرص  ــر الش مملكة العه
ــت إىل ما قبل  ــرأة قد رجع ــنجد ان امل ، س
الجاهلية. وحتى وضع املرأة يف الجاهلية 
ــعود  ــارن بوضعها تحت حكم آل س ال يق
االستبدادي، الطاغوتي. لقد كانت املرأة 
ــرة، ال تباع، بعكس ما هو  يف الجاهلية ح
موجود اليوم من إكراه، واستعباد للمرأة 
ــعودي  يف ظل إرهاب النظام البدوي الس
ــم  ــة، ويحك ــا وال مل ــرتم دين ــذي ال يح ال

الناس بالشهوات والندوات. 
لقد فرضوا عىل املرأة ما يسمى بنظام 
الوالية، فاملرأة ال تترصف، وال يجوز منها 
ــفر، وال  ــكاح، وال س ــع وال رشاء، وال ن بي
ــويل، حتى وان كان  ــم إال بحضور ال تعلي

متعنتا. 
ــش  ــش تعي ــة الدواع ــرأة يف مملك امل
ــخ، فهي عبارة  ــا لم يعرفها التاري أوضاع
عن سلعة تباع وتشرتى بأسواق نخاسة 
ــات  باملقتني ــادل  وتب ــة،  املالك األرسة 
املعروضة، وتهدى لهذا، أو ذاك من رساة 
ــم، وال فرق بني  ــة اعزك ــوم، وهي حرم الق
عبوديتها يف القصور امللكية، او يف الخيام 
ــة. فالعبودية واحدة. يفرض عىل  البدوي
ــاع وهي  ــا، وتب ــا عنه ــزواج رغم ــرأة ال امل
ــة، وتتكدس  ــمال واألغطي مغطاة باألس
ــوت، طبقا لنظام األربع  الزوجات يف البي

زوجات، ويف قصور األمراء هناك الرسايا، 
ــواري، ومازالوا يعملون بنظام ملك  والج
ــوم  ــواق تق ــوارع واألس ــني. ويف الش اليم
ــاء  النس ــة  بمالحق ــة  الوهابي ــة  الرشط
ورضبهن كاألغنام دون احرتام أو حياء. 

يف هذه اململكة السجن ينزل عىل املرأة 
ــها  ــد العذاب، فصوتها عورة، وملبس اش
ــورة، وهي كلها عورة. وكل فتاوى هيئة  ع
ــة ضد املرأة، وكأن  علماء الوهابية مكرس
ــد  ــة إال تكبيل جس ــذه الهيئ ــل له ال عم

املرأة وعقلها، وروحها. 
ــوار  ــع للمرأة داخل أس ــوت يرتف ال ص
ــجن اململكة، وإال فالصوط يف ظهرها،  س
املرأة تجلدها األرسة، وتجلدها السلطة، 
ــواع الجلد  ــكل أن ــع، ب ــا املجتم ويجلده

والحصار. 
ــه، رجل  ــع صوت ــد أن يرف ــن يري كل م
ــا ان يهرب  ــر إم ــة العه ــرأة يف مملك أو ام
يف  ــا  غالي ــا  ثمن ــع  يدف أو  ــارج  الخ إىل 
ــم. مملكة  ــعود ومقاصله ــجون آل س س
ــة يف الداخل  ــر الداعيش هي إرهابي العه
ــا تعنيه  ــكل م ــجن ب ــي س ــارج، وه والخ
ــاء، وال فرق بني  ــة للنس ــة، وخاص الكلم
ــواق الرقيق والنخاسة يف املايض، وما  أس
ــه املرأة اليوم يف مملكة الدواعش،  تعيش
ــها،  ــكل يشء مفروض عليها من ملبس ف

إىل حياتها، إىل موتها. 

ــرى  األخ ــو  تل ــة  الصدم ــش  نعي  
ــة يف أقطارنا العربية  والفضائح املتتالي
ــف  ــة األعن ــالمية ، إال أن الصدم واإلس
ــث عن ما  ــو الحدي ــرب ه ــة األك والفاجع
ــن  ــا م ــلمو الروهينج ــه مس ــرض ل يتع
ــاء ودمار  ــية ودم ــازر ومذابح وحش مج
ــيات  ــش ومليش ــا جي ــق يرتكبه وحرائ
بورما بصورة ممنهجة أمام الرأي العام 
ــع الدويل ، كما يرتكب " دواعش  واملجتم
ــح دون أدنى  ــلمني املذاب ــرب واملس " الع
ــتغاثة  ــاني ، الس ــري إنس ــة أو ضم رحم
ــال  ــب أطف ــاة ورع ــكاء ومأس ورصاخ وب

ونساء وشيوخ وشباب " الروهينجا".
ــعب  ــرض له ش ــا يتع ــإن م ــك ف ولذل
الروهينجا من اغتصاب وجرائم مروعة 
ــنة 1785  ــذ الغزو البورمي ألراكان س من
ــف أراكاني إىل  ــارب الـ 35 أل ــرار ما يق وف
ــاورة التابعة  ــيتاكونغ املج ــة ش مقاطع
ــنة 1799م هربا  ــال الربيطاني س للبنغ
ــني وطلبا لحماية  ــن اضطهاد البورمي م
ــل  ــازال مسلس ــة ، وم ــد الربيطاني الهن
ــل منذ  ــذي وص ــري ال ــش والتهج التوح
تاريخ 25 أغسطس املايض اىل 145 ألف 
ــانية  ــار يف جبني اإلنس ــئ وصمة ع الج
ــم  ــالمية واألم ــة واإلس ــدول العربي وال
ــات  ــن واملنظم ــس األم ــدة ومجل املتح

الحقوقية واإلنسانية.
ــح يواصل  ــك املجازر واملذاب ورغم تل
ــار وكتائب  ــش ميانم ــس أراكان جي رئي
ــا تقوم به  ــم بأن م ــاً العال ــوت متحدي امل
ــو "إنهاء ملهمة بدأ تنفيذها منذ  قواته ه

أيام الحرب العاملية الثانية".
ــاء جلدتنا  ــا وأبن ــاءل أن ما زلت أتس
ــالم أين  ــانية واإلس ــا يف اإلنس وإخوانن
ــالمي واألزهر  دور منظمة التعاون اإلس
ــا الذين  ــة وقادته ــف وعلماء مك الرشي
ــالمية  ــة إس ــن 170 دول ــرث م ــوا أك جمع
ــفكوا دماء  ــنة الذين س تحت غطاء الس

ــط بالفتاوى  ــرشق األوس ــلمني بال املس
الشيطانية؟.

ــخ  ــوش وصواري ــارات وجي ــن ملي وأي
ــعودية  ــل الس ــرات وقناب ــوارج وطائ وب
واإلمارات والبحرين ومرص وإندونيسيا 
ــذي  ــر ال ــن دور قط ــتان ،،؟ ، وأي وباكس
ــاً عىل عقب يف الربيع  قلبت املنطقة رأس
ــاوي  ــاوى القرض ــي وفت ــي الدام العرب
ــي  والقرن ــيخ  الش وآل  ــديس  والس
ــعلت  ــي أش ــي الت ــي والزندان والعريف
ــلم  ــي ومس ــد كل عرب ــريان يف جس الن
ــزل ومتجر  ــارع ومن ــة وقرية وش ومدين

ومؤسسة حكومية ؟.
ــيات  مليش ــرك  وُتح ــار  الُتث ــاذا  ومل
ــرام  ــو ح ــودانية وبوك ــد الس الجنجوي
ــا  ــس وليبي ــش" تون ــدة و"دواع والقاع
ــا  ــر وبريطانيا وفرنس ــرب والجزائ واملغ
ــن تم  ــروب ،،الذي ــن ق ــان وداي والشيش
تجنيدهم وتدريبهم والزج بهم يف اليمن 
ــوريا والعراق ولبنان وليبيا إلسقاط  وس
ــعوبها  ش ــدرات  مق ــري  وتدم ــا  أنظمته
ــاق أرواح أطفالها  ــا القومي وإزه وأمنه
ــت ذرائع وحجج  ــائها ورجالها تح ونس

أضعف من بيت العنكبوت .
ــاء  ــوك وزعم ــت ملل الوق ــن  ــم يح أل
وعلماء وقادة وسياسيي ودبلوماسيي 
ــياطني  ــالمية وش ــدول العربية واإلس ال
ــانية  ــة واإلنس ــن الخمس ــس األم مجل
ــري والضغط عىل  ــاء تفعيل الضم جمع
ــا تبقى  ــي إلنقاذ م ــام بورما اإلرهاب نظ
ــض النظر عن كونهم  من الروهينجا بغ
مسلمني أو غري مسلمني والوقوف بحزم 
ــدة ومجلس األمن الدويل  يف األمم املتح
ــة  ــان ومحكم ــوق اإلنس ــس حق ومجل
الجنايات الدولية ضد الجرائم البشعة 
ــن 140 ألف  ــي رشدت وهجرت أكرث م الت
روهينجي ، وقتلت واغتصبت وأحرقت 

منازل اآلالف املدنيني .

ــاذل وملصلحة من  ــاذا كل هذا التخ مل
ــذا الضعف والهوان والتلذذ بدماء  كل ه
ــرج األمم املتحدة  ــعوب ، وملاذا تتح الش
ـــ " االرهابي  ــا ب ــام بورم ــف نظ ــن وص م
ــابع إال ضد  ــل البند الس ــاذا الُيفع "، ومل
ــني  ــا يف ح ــعوب بعينه ــادة وش دول وق
ــى الضوء األخرض الرتكاب املجازر  يعط
ــن الدويل  ــزاري مجلس األم وباتفاق ج
الذين يوفرون الغطاء األممي الستمرار 

مسلسل سفك دماء اإلنسانية .
ــن  ــد م العدي ــرح  ــب ونط ــا نعج كم
ــف  املواق ــن  م ــتفهام  االس ــات  عالم
العربية واإلسالمية املخجلة واإلدانات 
ــة  ــف األمريكي ــة واملواق ــة املهين األممي
ــازة لجزاري  ــية املنح ــلبية والروس الس
ــالح اإلرسائييل لقتلة  بورما وتدفق الس
ــت ،  ــدي الصام ــف الهن ــا ، واملوق بورم
ــتمراره  ــالد عىل اس ــجعت الج ــي ش الت
ــة الترشيد  ــازر وسياس ــكاب املج يف ارت
ــش والرعب  ــوع والعط ــري والج والتهج
ــد أن تحولت البرشية  ونزيف الدماء بع
إىل وحوش مفرتسة تأكل بعضها يف ظل 
ــف األديان والنفاق  ــار القيم وتوظي انهي
ــالمي والفجور  ــي والتخاذل اإلس العرب

الدويل .
ــة  العربي ــدول  ال ــف  مواق ــت  ومازال
واإلسالمية املخجلة مجرد بيانات إدانة 
ــر  ــدم وال تؤخ ــتنكار ال ُتق ــجب واس وش
ــهوة الحكم وعبث  ــم ش ــد أن تملكته بع
السلطة ونزيف املسؤولية ، ألن كل تلك 
الُدمى والقيادات الساقطة واملتساقطة 
ــانية وماتت  ــاعر اإلنس ُقتلت فيهم مش
ــيل  الغرية وأصبحوا وصاروا كغثاء الس
ــلطة  الس ــم  همه كل  ــوا  جعل أن  ــد  بع
ــم  وديدنه ــر  والتآم ــال  وامل ــلط  والتس
ــاة  وحي ــول  والخم ــور  والخم ــة  الراح

القصور والليايل الحمراء.
ــاء أو نبلع  ــف رشبة م ــف لنا نرتش كي

ــدأ قلوبنا  ــا أو ته ــو عيونن ــة أو تغف لقم
ــعادة واألمن  ــاعرنا أو نشعر بالس ومش
ــدة  ــم املتح ــالم واألم ــتقرار والس واالس
ومجلس األمن الدويل عىل مدار الساعة 
يمارسان قمة النفاق واالبتزاز والتوحش 
ــاعة عن  الدويل ، وهي يف ذلك ال تقل بش
مجرمي بورما وإرسائيل والرصب ومافيا 
ــش وجيش  ــات داع ــدرات وتنظيم املخ
ــل إنها  ــرصة وبوكوحرام ، ب ــام والن الش
ــؤالء اإلرهابيني  ــع واخطر من كل ه أفظ

بعد أن نصبت نفسها الخصم والحكم.
ــة  ــاب يف ممارس ــك اإلره ــىل ذل ويتج
ــس األمن الذين  ــة الكبار بمجل الخمس
ــة من بقاع  ــروب يف كل رقع ــعلوا الح أش
ــرأي  ــداع ال ــات خ ــت إيقاع األرض تح
ــوق  ــن حق ــث ع ــدويل والحدي ــام ال الع
ــالم  والس ــدول  ال ــيادة  وس ــان  اإلنس
ــة  ــذه املنظم ــف أن ه ــي ، لنكتش العامل
ــا"  ــان " زواله ــي ح ــذرة الت ــة الق األممي
ــار  ــفك أنه ــببت يف س ــرب تس ــر ح تاج
ــتضعفة ودمار  ــعوب املس من دماء الش
ــري  ــاً وتهج ــة أراضيه ــا وتجزئ مقدراته
ــعوبها ونهب خرياتها بعد أن  وترشيد ش
ــوة واالغتصاب  ــة االبتزاز والرش ممارس
والتجسس وإسقاط األنظمة املستقلة 
ومارست القمع ودعم األنظمة الرجعية 
ــعوبها  ــحقت ش ــة التي س والدكتاتوري
ــو الدولية  ــة بتقارير منظمة العف ضارب
ــد  ض ــا  بورم ــم  جرائ أن  ــدت  أك ــي  الت
ــانية"  الروهينجا ُتعد جرائم ضد اإلنس
ــرارات  الق ــك  وكذل ــط  الحائ ــرض  ع
الصادرة ضد إرسائيل والجرائم املرتكبة 

ضد الشعب الفلسطيني .
ــيد بترصيحات  ــاً للحق نش وإنصاف
ــب  ــب طي ــي رج ــس الرتك ــة الرئي ووقف
ــا  الروهينغ ــلمي  مس ــع  م ــان  أردوغ
ــالل  خ ــة  القضي ــرح  لط ــتعداده  واس
ــاع الجمعية العامة لألمم املتحدة  اجتم

ــدر مواقف  ــبتمرب ، ونق ــب يف 19 س املرتق
ــان  ــيا والشيش ــعوب اندونيس قادة وش
ــع املعذبون يف األرض  وكل من تضامن م
ــة املنظمة لجائزة  كما نتمنى من اللجن
ــالم أال تتورط يف منح الجائزة  نوبل للس
ــارس  ــي تم ــا" الت ــة وزراء " بورم لرئيس
ــش ، ومنح  ــون التوح ــع فن ــا أبش قواته
ــاهمت يف إحالل  ــخصية س الجائزة لش

السالم العاملي الحرتام املصداقية.
وأخرياً نأمل من السعودية واإلمارات 
ــا  عدوانه ــف  وق ــا  وحلفائه ــكا  وأمري
ــىل قطر ،  ــع حصارها ع ــىل اليمن ورف ع
ــا الحربية  ــا وطائراته ــه بوارجه وتوجي
ــها  وجيوش ــا  وقنابله ــا  وصواريخه
ــش والفتاوى ضد  ــيات والدواع واملليش
ــة  اإلرهابي ــا  بورم ــيات  ومليش ــش  جي
ــراض ، أو عىل  ــن االنق ــعب م ــاذ ش إلنق
ــارات يف رشاء  ــل إنفاق جزء من امللي األق
ذمم القادة والدبلوماسيني والسياسيني 
ــانية ضد  ــات الحقوقية واإلنس واملنظم
بورما التي سعت يف األرض فساداً ، بدًال 
ــة وتدمري  ــىل الدول العربي ــن التآمر ع م
أمنها القومي وترويع شعوبها ، السيما  
ــاب  ــات واألقط ــفت املنظم ــد أن كش بع
الدولية ودول البرتو دوالر عن بشاعتها 
ــاء يف  ــانية جمع ــىل اإلنس ــا ع وحقده

سبيل مصالحها الشخصية.
فهل ينجح الرأي العام الدويل يف قلب 
ــز القرار يف  ــن والضغط عىل مراك املوازي
ــار  ــري واالنتص ــازر والتهج ــاف املج إيق
ــاح توحش بورما  ــانية بكبح جم لإلنس
وإحالل السالم وتهدئة خواطر مسلمي 
ــعوب  " الرهيننجا" وكل األقليات والش

املستضعفة .. أملنا كبري .
 أم انه ال حياة ملن تنادي؟

Shawish22@gmail.com
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عبدالله األحمدي

أحمد عبدالله الشاوش 

مملكة اإلرهاب (٢٢)

توحش األمم املتحدة ومأساة " الروهينجا " وفضائح العرب!!

ــة  ــة معين ــبة لطائف ــس مناس ــر لي ــوم الغدي  ي
ــام عيل  ــس خاصا باإلم ــه أيضا لي ــدث في ــا ح وم
ــبة  ــالم وبالجيل األول وإنما هو مناس ــه الس علي
ــبة  ــة إىل يوم القيامة مناس ــالمية ترتبط باألم إس
ــه محمد صىل الله  ــول الل ــن أحياها هو رس أول م
ــلم بأمر الله سبحانه بإجماع  عليه وعىل آله وس
ــني أو  ــن املؤرخ ــد م ــاك أح ــس هن ــني فلي املسلم
ــن عرش من ذي  ــا حدث يف الثام ــني ينكر م املحدث
ــرة يف حجة الوداع  ــة العارشة للهج الحجة السن
ــالف فقط يف مدلول قول النبي  يف غدير خم والخ
ــن كنت مواله  ــلم( م ــىل الله عليه وعىل آله وس ص
ــول يف  ــن نعتقد بأن الرس ــواله) فنح ــذا عيل م فه
ــة إىل يوم  ــار السيايس لألم ــم املس ــذا اليوم رس ه
ــة. ومن خالل اإلمام عيل قدم لألمة املعايري  القيام
ــات التي يجب أن تتوفر يف من ييل أمرها  واملواصف

إىل يوم القيامة.
ومن يتأمل يف واقع األمة اليوم يجد أن معاناتها 

ــع من  ــذا املوق ــن ه ــو م ــا ه ــا وحارضه يف ماضيه
ــن ال  ــة الذي ــاء الجهل ــاء الجبن ــا الضعف حكامه

يهمهم إال مصالحهم ولو عىل حساب شعوبهم.
ــد تحرك أمريكا  ــي زعماء أمتنا بع الحظوا مع
ــم؟ فبدال من  ــاذا كان موقفه ــالل منطقتنا م الحت
ــذا الخطر  ــن ه ــعوبهم م ــىل حماية ش ــل ع العم
ــدف األمة يف كل يشء حتى يف  الكبري الذي يسته
وجودها ذهبوا إىل أمريكا ليقدموا أنفسهم جنودا 
ــا لرضب كل من يتمرد ويرفض ما تريده أمريكا  له

بهذه الشعوب.
ــام السعودي واإلماراتي  ما الذي عملنا بالنظ
ــذا  ــا ه ــنوا علين ــى يش ــا حت ــني معهم واملتحالف
ــا الذي  ــكا؟ م ــتجابة ألمري ــس اس ــدوان؟ ألي الع
ــى يديروا  ــي حت ــعب السودان ــاه بالش ــد عملن ق
ــي ترضبهم بني حني وآخر  ظهورهم إلرسائيل الت

ويأتوا لحربنا؟ 
ــن جندوا  ــكام الذي ــو من الح ــل ما يحصل ه ك

أنفسهم ألمريكا. فقدموا أمتنا ضعيفة ولديها كل 
مقومات القوة، طلعوا أمة القرآن أغبى أمة يف أزهى 
ــل ما تمتلكه من  ــور الدنيا، أمة ممزقة رغم ك عص
عوامل التوحد! فلو فهمنا ما حدث يف يوم الغدير 
لعرفنا املعايري القرآنية واملواصفات اإليمانية ملن 
ييل أمرنا من خالل اإلمام عيل الذي قدمه الرسول 
ــة من بعده  ــلم لألم ــه عليه وعىل آله وس ــىل الل ص
ــات واملؤهالت ومعايري  ــه من املواصف بما يتمتع ب
الكمال التي ال بد أن تتوفر فيمن يحكم هذه األمة 
التي اختارها الله إليصال هذا الدين إىل البرشية 
ــة ال تتعلق بالجيل األول بل هي  جمعاء. فاملسأل
ــة. ونحن عندما نحيي هذه  ممتدة إىل يوم القيام
ــبة فليس الغرض نبش قضايا تاريخية ال  املناس
ــية بما  عالقة لحارضنا بها وإنما لها عالقة أساس
تعانيه أمتنا اليوم فنحن بأمس الحاجة إليها فال 
ــودة إىل ما قدمه  ــرج لألمة مما تعانيه إال بالع مخ
الرسول محمد صىل الله عليه وعىل آله وسلم عن 

ــرف من هو الجدير  ــذا اليوم العظيم فنع ربه يف ه
ــري واملواصفات اإليمانية  بأن ييل أمرنا وفق املعاي

التي عرف بها اإلمام عيل عليه السالم.
ــة بمعايريها  ــدال عن الوالي ــا الذي قدم لنا ب وم
ــذا اليوم؟  ــل ه ــت يف مث ــي قدم ــا الت ومواصفاته
ــري وإن قصم  ــا ثقافة أطع األم ــم يقدم بدال عنه أل
ــدون  والفاس ــاء  السفه ــة  األم ــم  فحك ــرك؟  ظه
ــوا ظهر األمة  ــت وفعال قصم ــالء والطواغي والعم

وأوصلوها إىل ما وصلت إليه اليوم.
ــذه الثقافة إىل  ــم تحديث ه ــذه املرحلة ت ويف ه
ــت ثرواتك  ــت بلدك ونهب ــكا وإن احتل ــع امري أط
ــعوبنا  ــذا ما يراد لش ــك! أليس ه ــت عرض وانتهك
ــس يف هذا ما يجعلنا نعود إىل ثقافة  اليوم؟ ثم ألي
ــر؟ فنصحح  ــوم الغدي ــت يف ي ــي قدم ــة الت الوالي
ــا املزيد من الذلة والهوان  واقعنا أو فلتنتظر أمتن
ــر أن تسحق وتسحق وتسحق تحت أقدام  وتنتظ

األمريكيني واإلرسائيليني.

يحيى قاسم أبو عواضة

ملاذا نحيي يوم الغدير؟

متى يحرتم هؤالء 
أنفسهم..؟

عبدالوهاب الضوراني
ظاهرة الفساد ولألسف أصبحت من الظواهر واآلفات الخطرية والشائعة كثريا 
ــا بأي حال من األحوال  ــكوت عنه ــا اليوم والتي ال يمكن التغايض أو الس يف حياتن
ــتوى الفردي  ــمية أو عىل املس ــتوى اإلداري وأجهزة الدولة الرس ــواء عىل املس س
والقطاع الخاص وعملية الحد من انتشار هذه الظاهرة واآلفة التي أصبحت تهدد 
ــتثناء وما طرأ عىل هذا  ــؤوليتنا جميعا دون اس املجتمع أفرادا وجماعات هي مس
الجهاز الحيوي والبالغ األهمية ومؤسساته الخدمية والقضائية يف اآلونة األخرية 
ــا املواطنني أوًال بأول  ــوهات والتهميش وعدم االهتمام أو النظر يف قضاي ــن التش م
ــات القانونية التي  ــرسي أيضا عىل مكاتب املحاماة والترصف ــالح ذات البني ي وإص
أصبحت منترشة اآلن وبمعدالت خيالية انتشار النار يف الهشيم وأبوابها مفتوحة 
ــن أصحاب  ــا واملخدوعني م ــواج وطوابري الضحاي ــتقبال أف ــىل مرصاعيها الس ع

القضايا واملغرر بهم وما أكرثهم ولألسف اليوم.
ــمى "مكاتب  ــة تحت مس ــة واملصنف ــاوالت القانوني ــق ومكاتب املق ــذه املراف ه
ــبوهة عادة يف الظل  ــاطاتها املش محاماة وترصفات قانونية" كما أرشنا تمارس نش
ــي ال تعيش أو تتنفس إال يف العتمة  ــن وراء حجاب تماما كخفافيش الظالم الت وم
ــمارستهم  ــوم أصحابها عيني عينك بتوزيع س ــاذورات ويق ــط األوحال والق ووس
ــن املزدحمة كاملحاكم  ــم وعمالئهم يف األرصفة والطرقات خصوصا األماك وأبواقه
ــباكهم  ــبة ومضمونة لنصب رشاكهم وش ــات باعتبارها أماكن ومراتع مناس والنياب
ــد حولوا البحر يف أعينهم طحينية  ــي يقع فيها غالبا األغبياء الذين يكونون ق الت
ونهرا من اللنب املصفى فيه لذة للشاربني والتي يفلت منها األذكياء الذين يطلعون 
ــم املرشوعة  ــا الناس وحقوقه ــؤالء يعتربون قضاي ــن العجني، ه ــعرة م منها كالش
ــم الذي ال يأتي إال  ــا أيضا من الصيد الثمني والدس ــه لعبة يف أيديهم ونوع والثابت
ــة تربأت منها األرض والجبال  ــرة واحدة يف العمر وليس أمانة يف أعناقهم واألمان م
وحملها هؤالء السمارسة واملقاولون الذين نصبوا أنفسهم أوصياء ومتنفذين عىل 
أعناق الناس وأرواحهم وحقوقهم التي جعلوها يف ظل غياب أجهزة الرقابة وهيبة 
ــي عينك بجلخ وتنظيف  ــلية والعبث والذين يقومون عين ــون نوعا من التس القان
ــة عمياء دونما رحمة أو  ــن يقعون يف أيديهم ويثقون بهم ثق ــوب الضحايا الذي جي
ــتقلة ومتنفذة عىل األرض.  ــلطة مس ــيب أو رقيب وكأنهم س وازٍع من ضمري أو حس
ــع أيدينا يف أيديهم بل  ــة عنهم وعدم التعامل معهم ووض ــؤالء يجب حجب الثق ه
ــح مزاولة املهنة  ــحب ومصادرة تصاري ــمعة أيضاً وس ــيئة الس وإقفال مكاتبهم س
ــتخدامها من أيديهم والتي جعلوها مجرد غاية من أجل الكسب  ــاءوا اس التي اس
ــن خصوصا  ــل مع اآلخري ــيلة للتواص ــس وس ــرشوع ولي ــع والالم ــراء الرسي واإلث
ــف معاملتهم وشاركوا أيضا يف  ــاؤوا ولألس أصحاب القضايا واملتنازعني الذين أس
مضاعفة شعورهم بالظلم والغنب الجائر والكبري الواقع عىل عاتقهم وحتى ال أكون 
ــامال السيئ والحسن عىل حد سواء ألنه كما يوجد بني هؤالء  مترسعا وحكمي ش
منافقون وعديمو الذمة واألمانة يوجد أيضا الرشيف والعفيف وأصحاب املبادئ 
ــمعتهم أو كرامتهم وثقة الناس بهم  واملثل العليا الذين ال يمكن لهم التفريط يف س
ــد عىل  ــتحقون أن نش ولو تضوروا جوعا أو أغدقت عليهم أموال قارون هؤالء يس
أيديهم وننحني لهم أيضا احرتاما وإجالال ألنهم نالوا احرتام وثقة الناس بهم بعد 

أن أصبحت هذه الثقة عىل كف  عفريت ويف مهب الريح.
ــؤولية وحسن ظن الناس  ــتوى املس أدعو املعنيني بني هؤالء أن يكونوا عند مس
ــاس وأن تقوم  ــع اآلخرين عىل هذا األس ــور التواصل م ــدوا بناء جس ــم وأن يعي به
ــليمة التفاهم والشفافية  عالقتهم مع الطرف اآلخر عىل أرضية وقواعد متينة وس
ــتنقع راكد يقوم عىل حافة جرف هار وأنا عىل ثقة  والثقة املتبادلة وليس فوق مس
ــة وإيجابية  ــرث صدقا وأكرث نزاه ــنني أك ــتقبل وقادم الس ــيكونون يف املس بأنهم س
ــنه والوقوف أيضا جنبا إىل جنب يف خندق  ــمعون القول ويتبعون أحس وممن يس
واحد لخوض معركتنا الحقيقية واملصريية ملواجهة عدونا املشرتك الذي يريد أن 
يغتصب أرضنا وكرامتنا أيضا وبيده أسوأ أسلحة إبادتنا وقتل أطفالنا وأن يعرفوا 
أن ثقة الناس بهم وبأمانتهم هي رأس مالهم الوحيد وثروتهم الحقيقية والباقية.

والعاقبة للمتقني.. والله املستعان

تضحيات العظماء ... 
وهرطقات املبقبقني

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

عبدالفتاح البنوس
ــون املنايا وال  ــداء, وللبطولة مغاوير أبطال, ال يهاب ــان أش ــجاعة فرس للش
ــدون املناصب  ــلطة, ويتقل ــىل هرم الس ــى وهم يف أع ــوب, حت ــون الخط يخش
ــم, ال يتهربون أو  ــن أداء الواجب الوطني املنوط به ــون ع الرفيعة, ال يتقاعس
ــم التخلف عن  ــربرات واهية ترشعن له ــن أعذار وم ــون وال يبحثون ع يتملص

الركب والتهرب عن أداء املهام مهما كانت طبيعتها.
وتستحرضني اليوم بعض هذه الشخصيات التي أذكرها عىل سبيل املثال 
ــن  ــهيد البطل اللواء طه حس ــخصية الش ــتحرضني ش ــرص, حيث تس ال الح
ــن املليص, والشهيد البطل  ــهيد املقدام العميد حس ــن, والش املداني أبوحس
ــة الصفوف  ــوا يف مقدم ــاء الذين كان ــؤالء العظم ــقاف, ه ــني الس العميد حس
ــطروا أروع  ــات العزة والكرامة, حيث س ــداء الوطن هناك يف جبه ــة أع ملواجه
ــع الخوالف أو البقاء يف  ــة والفداء ورفضوا البقاء م ــم البطولة والتضحي مالح
ــه وللوطن, حيث نالوا  ــني أروع األمثلة يف العطاء واإلخالص لل ــرة, ضارب املؤخ
ــهادة عن جدارة واستحقاق وفازوا بالفضل الكبريوالعطاء الرباني  وسام الش
ــدوا الربح األكرب  ــهم لله, فحص ــد أن تاجروا مع الله وباعوا أنفس ــل, بع الجزي
الذي ال يحصل عليه إال من بلغوا أعىل درجات ومستويات اإلخالص والصدق 

مع الله ومع النفس .
ــاروا, كان بإمكانهم  ــعداء, ومن عىل دربهم س هؤالء العظماء, الكرماء, الس
ــؤولينا اليوم,  ــل الكثري من مس ــم كما يفع ــم, أو يف مكاتبه ــوا يف منازله أن يقبع
ــة ورنة عىل الفايض,  ــهم طن ــهم بالحماية, ويصنعون ألنفس ويحيطون أنفس
ولكنهم ليسوا من هذا الصنف, فالثقافة التي يحملونها, والفكر الذي تختزله 
ــذا الوطن الغايل  ــذه األرض الطيبة وله ــوالء واإلخالص له ــم النرية, وال عقوله
ــوا يف املقدمة للدفاع عن الوطن,  ــم أن يكونوا يف الصدارة, وأن يكون تحتم عليه
ــن أمثالهم, ممن تجردوا من الوالءات الضيقة  ــا يزال الوطن يزخر بالكثري م وم
وأخلصوا النية والوالء للوطن, منحوا املناصب والرتقيات ولكنهم لم يجعلوها 
ــاس, بل جعلوا منها حافزا لهم للثبات  ــتعراض بني الن للزينة والتفاخر واالس
واملواجهة واإلقدام, باعتبارها مسؤولية ال يمكن التهرب منها, فمنهم من قىض 

نحبه ومنهم من ينتظر وهم ينشدون النرص أو الشهادة .
ــم أمام تضحيات  ــب واملغان ــه عليكم ما قيمة املناصب والرتب واملكاس بالل
أولئك العظماء ؟! هل رأيتم نماذج يف التضحية والفداء يف عرصنا كهؤالء ؟! أين 
ــيمة ؟! أين شلة البقبقة الفيسبوكية الذين  نحن منهم ومن تضحياتهم الجس
أصموا أسماعنا بهرطقاتهم وخزعبالتهم وتحليالتهم البيزنطية املبنية عىل 
ــن املداني  ــألوا كم فلة مع أبو حس الرساب واألوهام والخياالت ؟! ليذهبوا ويس
ــيص وكم هي الفلل التي يمتلكها  ــم هي القصور التي يمتلكها أبو حرب املل وك
ــف القحوم ؟!  ــي يمتلكها لط ــي املنازل الت ــقاف ؟! وكم ه ــني الس العميد حس
ــاريعهم  ــعب عىل مش ــوا يف البنوك عن أرصدتهم املالية, وليطلعوا الش ليفتش
ــتثمارية, وكم لديهم من سيارات وأراض وعقارات ؟!, وليزوروا  ورشكاتهم االس
ــاذا يمتلك كل  ــم, ويقولوا لنا م ــوفات منه ــهداء ويأخذوا الكش ــة الش مؤسس

شهيد ؟! وماذا تركوا ألوالدهم وذويهم من مرياث ؟! 
لقد حصحص الحق ولم يعد من مجال للمداهنة والنفاق والتزلف, إىل هنا 
ــبوكية وجبهات إعالمية يف غري محلها,  ــي, ال نريد بقبقة وبطوالت فيس ويكف
ــوا أرواحهم  ــن أي طرف كان, هم قدم ــهداء م ــتغالال قذرا لتضحيات الش واس
ــؤال,  ــه هذا الس ــأل نفس ــداء لهذا الوطن, فماذا قدمنا نحن ؟! كل واحد يس ف
ــا وإىل أي مدى وصلت ببعضنا الروح  ــندرك جميعا حجم تقصرين وحينها س
ــال وتوزيع  ــل والق ــة والقي ــن والبقبق ــالطة األلس ــة بس ــة املصحوب االنهزامي
ــب  ــابات ضيقة وطمعا يف مكاس ــن تصفية لحس ــات وتخوين اآلخري االتهام

رخيصة وخدمة ألجندة ملعونة .
ــه لله ويف سبيله لم تكن لتؤثر فيه تخرصات  باملخترص املفيد، من باع نفس
ــة البعض من هنا وهناك, ومهما أرجفوا وتقولوا فلن يصح إال الصحيح,  وبقبق
وال يمكن التفريط بتضحيات الشهداء األبرار تحت أي ظرف, وسيكون الوفاء 
ــي محط فخر واعتزاز األجيال  ــم بحجم التضحيات التي قدموها والتي ه له
ــاهدة عىل البأس اليماني الشديد والشجاعة والبطولة  ــتظل ش املتعاقبة وس
واإلقدام الذي ال مثيل له وال نظري يف عرص الخنوع والهوان والذل واالستسالم 

واالنبطاح. 
ــرص لليمن  ــألرسى, الن ــى, الحرية ل ــفاء للجرح ــهداء ،الش ــة للش الرحم
واليمنيني, وال عزاء لشلة البقبقة والهدرة الفيسبوكية والتحليالت الخرقاء .

هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله . 
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