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الجامعة العربية ... 
واإلرهاب السعودي 

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

عبدالفتاح البنوس
منذ تأسيسها يف العام 1945م ولم تقدم ما يخدم األمة العربية 
ــات ذات الصلة بالشأن والهم العربي  ــم تنترص للقضايا وامللف ول
ــق أي هدف من  ــم تحق ــة ، ول ــة الفلسطيني ــا القضي ويف طليعته
ــا ، وال غاية من الغايات التي تأسست من أجلها ، بل عىل  أهدافه
العكس من ذلك تماما ، حيث كانت السبب يف شق الصف الوطني 
ــات العربية بني الدول األعضاء ، ومع  وإذكاء الخالفات والتباين
ــة ، ومن  ــة ومشتت ــة إىل مفرق ــن جامع ــني تحولت م ــرور السن م
ــوى تقديم الدعوة للكيان  ــة إىل عربية ، ولم يعد ينقصها س عربي
ــذا الكيان ال يرشفه ذلك  ــي لالنضمام إليها ، وإن كان ه الصهيون
ــار ، وتعامله معه  ــان بازدراء واحتق ــث يتعامل مع هذا الكي ، حي
يتم عرب اليهودية السعودية التي باتت تمثل العربية اليهودية يف 

جامعة اليهودة والدياثة العربية .
شعب بأكمله يتعرض للقتل منذ قرابة الثالثة أعوام من خالل 
العدوان والتحالف الغاشم الذي تقوده السعودية اليهودية ، ولم 
ــرك هذا الكيان العميل ساكنا ، بعد أن كان يف مقدمة املباركني  يح
ــازر ومذابح يرتكبها آل  ــع بداية العدوان ، مج ــن لذلك م واملؤيدي
ــن واليمنيني وهم يتفرجون وكأننا ال نستحق  سلول يف حق اليم
ــاة من وجهة نظرهم ، صمت مريب وعمالة فاضحة ، وجوة  الحي
ــار نسبها للعروبة أو  ــة والعهر واالبتذال من الع ــة بالدياث مشبع
ــذا الكيان دور العاهرة يف  ــا رشف تمثيل العرب ، يمارس ه منحه
تعاطيها مع العدوان عىل بالدنا ، غارات مهولة وغري مسبوقة يف 
ــا بالكم بعدوان وقصف  ــخ الحروب عىل مستوى العالم ، فم تاري
ــل ، ومذابح تقشعر من هولها  ــوي من طرف واحد ؟! دمار هائ ج
ــم بمباركة هذا  ــل ذلك يت ــار جائر ، ك ــدان ، حص ــا األب وبشاعته
ــدارة الرافضني له ،  ــذي كان من املفرتض أن يكون يف ص الكيان ال
من العربي نبيل العربي إىل الغائطي أبو الغيط تتحكم اليهودية 
ــل تمرير  ــن أج ــره م ــان وتسخ ــذا الكي ــرارات ه ــة يف ق السعودي

أجندتها وأهدافها .
مجلس وزراء خارجية هذا الكيان املشبع بالدياثة خرج ببيان 
ــوة الصاروخية اليمنية ملطار امللك خالد  أدان فيه استهداف الق
بالرياض يف سياق الرد عىل جرائم العدوان ، هذا االجتماع الذي 
ــام اليهودية  ــاروخ وعقب قي ــىل إطالق الص ــاء بعد أسابيع ع ج
ــدف إىل تربير هذه الخطوة  ــة بإغالق املنافذ اليمنية يه السعودي
ــاء عىل الطلب وحسب  ــة تجاه الشعب اليمني وذلك بن اليهودي
الرغبة السعودية وعىل الفور انعقد اجتماع هذا الكيان وكالعادة 
تمت إدانة الضحية واالنتصار للجالد ، فبحسب عرف الجامعة 
العربية من حق آل سعود تدمري اليمن وقتل كل اليمنيني وقصفهم 
ــخ املحرمة دوليا ، وال  ــل العنقودية والفراغية والصواري بالقناب
ــالق ، وهذا هو منطق العاهر  ــق لليمنيني الرد عليها عىل اإلط يح
ــان املشبع بالحقارة  ــط وبقية الجيف يف هذا الكي ــد أبو الغي أحم

والوساخة والدياثة ، منطق أشباه الرجال .
ــىل املجلس  ــان ينبغي ع ــذا الكي ــان وه ــذا البي ــىل ه ــرد ع ولل
ــم املجلس والربملان  ــوة لعقد اجتماع موسع يض السيايس الدع
ــب عضوية اليمن  ــة ومجلس الشورى يتم خالله سح والحكوم
من هذا الكيان أو حتى تعليق العضوية حتى يتحرر من الهيمنة 
ــالل السعودي ، فال يرشف أي يمني البقاء يف عضويته  واالستغ
ــاض الكيل وبلغ السيل الزبى ولم يعد من الالئق املماطلة  ، لقد ف
ــي البقاء يف كيان  ــوع ، ومن غري املنطق ــف يف هذا املوض والتسوي
ــري وطننا ويدافع عن قتلتنا ومن  يرشعن لقتلنا وحصارنا  وتدم

يعتدون علينا .
ــرص املفيد، ال خري لنا من هذا الكيان العميل ، وليس من  باملخت
ــا عدم اتخاذ القرار الشجاع باالنسحاب منه أو تعليق  مصلحتن
ــة فيه ، ليذهب هذا الكيان وكل قاذوراته إىل الجحيم غري  العضوي
ــة ورياالتها ونفطها ، أما  ــوف عليهم ، وليشبعوا بالسعودي مأس
نحن فلن نقبل بأن يكون الغائط ممثال لنا ، وال أن تكون الجامعة 
ــر والعمالة  ــرب ، وهي الجامعة للعه ــة كياننا الجامع للع العربي
واالرتزاق والدياثة ، وعىل املهفوف وعيال زايد أن ينتظروا املزيد 
من الهدايا البالستية اليمنية الكفيلة بتأديبهم وتجريعهم السم 
ــم وتسلطهم ويرد عىل  ــاف الذي يردع غطرستهم وغروره الزع

جرائمهم ومذابحهم وحصارهم ، وعىل الباغي تدور الدوائر .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله . 

لجوء العدوان للحيلة .. دليل إفالسه

مكن التواطؤ الدويل مع تحالف العدوان 
ــم  الجرائ ــىل  ع ــي  األمريك ــودي  السع
ــي  اليمن ــب  الشع ــق  بح ــا  يرتكبه ــي  الت
ــن اعتماد  ــادة العدوان م ــوام ، ق لثالثة أع
ــي التي تجسد  سياسات العقاب الجماع
ــار صنعاء الدويل  ــا يف إغالق مط جزء منه
ــن  ــف ،ضم ــدة والصلي ــاءي الحدي ومين
ــرب  الح يف  ــة  العدواني ــم  إسرتاتيجياته
ــىل استخدامها  ــن ، التي دأبوا ع عىل اليم
ــب اليمني وإجباره عىل  ُبغية تركيع الشع
ــن بصعوبة  ــد قناعتهم م ــالم ، بع االستس
ــدان العسكري  ــق أي مكاسب يف املي تحقي
ــات ، عالوة عىل  ــل اإلمكان ــذي أمدوه بك ال
ــق الخناق عىل  ــي يف تضيي ــم العدائ هدفه
ــام منهم  ــم واالنتق ــني يف معيشته املواطن
لصمودهم ، وهي اسرتاتيجية ثُبت فشلها 
ــوري ألبناء الشعب  ــام الصمود األسط ام
اليمني وتواصل رفدهم للجبهات بقوافل 

املال واملقاتلني.
ــة  ــودي اىل الحيل ــام السع ــوء النظ لج
ــة  الدولي ــات  الضغوط ــاوز  لتج ــرا  مؤخ
ــاء الدويل وفك  ــح مطار صنع املطالبة بفت
ــدة دون رشوط  ــن ميناء الحدي الحصار ع
ــني بالهبوط  ــاح لطائرت ــالل السم ــن خ ، م
ــا نقلت  ــدويل ، إحداه ــاء ال ــار صنع يف مط
ــاء  صنع يف  ــة  الروسي ــارة  السف ــم  طاق
ــة الدولية للصليب  ــرى تابعة للجن واألخ

ــالء طبي لبعض  ــر جاءت لعمل إج األحم
ــه  رفض ــرار  استم ــل  ظ يف   ، ــا  موظيفه
ــم املتحدة  ــح لرحالت األم ــاء تصاري إعط
ــل  تحم ــي  الت ــة  اإلنساني ــات  واملنظم
ــل األطفال ، هو  ــدات ولقاحات شل املساع
ــر الرأي  ــه تخدي ــوح أراد من ــل مفض تحاي
ــراءات الحصار  ــدد بإج ــدويل املن العام ال
ــع ، وإسكات  ــار قد رف ــرية بأن الحص األخ
ــة واإلنسانية  ــوات املنظمات الحقوقي أص
ــي غليله من  ــة لبعض الوقت ليشف الدولي
ــه يف تركيعه  ــراء فشل ــب ج ــاة الشع معان
ــوى  ق ــة  حيل ــة  قل ــن  ع ــك  بذل ــا  كاشف  ،
ــرار  ــا يف استم ــف حججه ــدوان وضع الع
ــع الشعب اليمني  الحصار الجائر وتجوي
ــذي بات  ــرج ال ــع الح ــن الوض ــربا ع ، ومع
ــق مليارات  ــذي انف ــا وهو ال ــه خصوص في
الدوالرات أصبحت هباء منثورا ، وبشكل 
ــف العدوان ألساليب  عام استخدام تحال
ــام اإلرادة  ــرارا أم ــا م ــت فشله ــع ثُب تركي
ــة القيادتني  ــا األبي وحنك الصلبة لشعبن
ــدة وطأتها  ــة ، رغم ش ــة والسياسي الثوري
ــن إفالسهم  ــرب إال ع ــا ، ال تع ــن سابقاته ع
ــايس واستنفادهم لكل  ــري والسي العسك
ــق أهدافهم ، وأن حملتهم  األوراق يف تحقي
ــا، وأن  ــب ريحه ــت وذه ــة فشل العسكري
ــىل يف األفق، وما علينا  النرص املؤزر قد تج

سوى الصمود والثبات.

مروان حلييص

تفاؤل عريب بصحوة ضمري  وربيع سعودي

ــال  ــذي ط ــاالت ال ــار االعتق ــك أن إعص ال ش
ــوزراء السعوديني يف اآلونة  ــراء وال عدداً من األم
ــرث انتفاخا وأشد  ــرية سيجعل بن سلمان أك األخ
ــأ اآلن   ــل سيتهي ــل ب ــن ذي قب ــاً م ــربا وتسلط تج
ــش أبناء  ــاء وتهمي ــع دائرة إقص ــز وتوسي لتعزي
عمومته وأصحاب النفوذ املحسوبني عىل امللوك 
ــن يراه من  ــى إىل تمكني م ــن سبقوه وسيسع الذي
ــرث والًء له   ــني والحجاب األك ــن واملعاون املساعدي
ــرار يف األعمال السيادية  لتويل مراكز النفوذ والق
ــة  ــن اململك ــة بأم ــة املرتبط ــة الحساس واإلداري
ــن أولوياته  ــي والسيايس وسيجعل ذلك م القوم
ــك القرارات   ــد أن تل ــى عىل أح ــا ال يخف ــي مم الت
املفاجئة ستطلق له الحرية أيضا يف اتخاذ أعمال 
ــه وتحقيق  ــز واليت ــل تعزي ــة يف سبي ــرث همجي أك
مآربه التي ستعمل حقيقة عىل تقويض وتحجيم 
ــال املال  ــة الحاكمة ورج ــراد العائل ــوذ بقية أف نف
ــوراً رئيسياً ومهماً  ــال الذين يشكلون مح واألعم
ــز االقتصاد  ــة التجارية وتعزي ــك العجل يف  تحري
ــىل اململكة فقط  ــا ليس ع ــا يؤثر سلب ــي مم الوطن
ــل ، إن قرارات  ــج واملنطقة كك ــىل دول الخلي بل ع
ــن قيايس وفرتة  ــاء كهذه ويف زم متسارعة وهوج
ــودي ستنتهي يف  ــام السع ــا النظ ــة يمر به حرج
ــدع كيان النظام وهالك البقية  نهاية األمر إىل تص
ــم رحى الفتنة  ــراء الذي تطحنه ــة من األم الباقي
ــب ود ووالء األمريكي  ــق يف كس ــم  التساب ويغريه
واإلرسائييل  ولو عىل حساب الدم العربي املسلم 
ــا والعراق واليمن ، القرار اليوم والسلطة  يف سوري

ــد واحدة تحركها  ــوذ أصبحت جميعها يف ي والنف
بمرونة اآللة األمريكية والصهيونية بغية تحقيق 
ــة اإلسرتاتيجية يف املنطقة وذلك  األطماع الغربي
ــود طويلة يف توازن  ــد أن كانت السلطة منذ عق بع
ــة ، بن سلمان  ــع أفراد األرسة الحاكم يريض جمي
املتهور واملندفع وعديم الخربة ستؤدي توجهاته 
ــودي من  ــام السع ــل النظ ــك إىل تآك ــال ش ــك ب تل
ــة لتؤول بعد ذلك  ــل وتصدع وانهيار اململك الداخ
ــارشة لفرض  ــة ومب ــة حقيقي ــة خارجي إىل وصاي
ــط وأطماع  ــع خط ــم م ــم وتنسج ــة  تتناغ معادل
ــإذا كان  ــة ، ف ــرة العربي ــة الجزي ــني يف شب الطامع
الوزراء واألمراء املعتقلون بالعرشات فكم سيكون 
عدد  مساعديهم ومعاونيهم وأبنائهم وموظفيهم 
ــل سيصمتون ويظلون  ــم  وأتباعهم وه وحراسه
مكتويف األيدي إزاء تلك اإلجراءات القمعية التي 
ــود ، موجة  ــل يف تاريخ آل سع ــا مثي ــم يحدث له ل
ــة  ــج كارثي ــا إىل نتائ ــؤدي حتم ــاالت ست االعتق
ــن  ــني الذي ــوال املعتقل ــاب رؤوس األم ــع أصح م
ــالت تجارية مع كبار رجال  لديهم اتفاقات وتعام
ــد لديهم  ــن دول العالم فلم يع ــري م ــال يف كث األعم
ــىل أموالهم وأوراقهم املالية التي  قرار أو سلطة ع
ــب والتبادل  ــل والسح ــة التعام ــم حري ــح له تتي
ــذي سيؤدي  ــد الصفقات األمر ال ــداول وعق والت
ــز الوظيفية لعرشات  ــىل املراك ــري سلبا ع إىل التأث
ــن العاملني معهم ، وبالتايل كيف سيكون  اآلالف م
ــع ثروات  ــن سلمان م ــف وتعامل ب ــرصف وموق ت
وأرصدة األمراء ورجال املال واألعمال املعتقلني 

والتي لو ُسخر توظيفها خدمًة للشعوب العربية 
واإلسالمية ألغنتهم جميعا ، األحداث املتسارعة 
ــت  البي ــل  داخ يف  ــات  والخالف ــات  واالضطراب
السعودي أهم بكثري بالنسبة للمجتمع السعودي 
ــازر وحشية  ــم دولية ومج ــن جرائ ــا يحدث م مم
ــن حصار  ــا صاحبها م ــة وم ــا السعودي ــوم به تق
ــاة تمثل أسوأ  ــاً ومعان ــن أرضاً وشعب خانق لليم
األزمات اإلنسانية يف العالم ألن الوضع السيايس 
ــة  ــار السلط ــئ واحتك ــش والسي ــودي اله السع
ــة  ــاالت والتبعي ــة واالعتق ــات الداخلي واالنقالب
العمياء لألجنبي وقمع الحريات وانتهاك الحقوق 
ــرأي والعالقات الحميمية  ــدم حرية الفكر وال وع
مع إرسائيل وتدخل النظام السعودي يف الشؤون 
ــة االتفاقيات  ــة ومخالف ــدول العربي ــة لل الداخلي
الدولية وخرق قانون الحرب وانتهاكات القوانني 
ــىل اليمن كل  ــا ع ــة يف عدوانه ــة واإلنساني الدولي
ذلك  سيرسع يف تهالك وسقوط النظام السعودي 
ــوب العربية أن يقود ذلك إىل  ، وأمل وتفاؤل الشع
ــوة  وانتفاضة وربيع عربي يف نجد والحجاز   صح
ــرار ممن لديهم بقية ضمري  يترشف بقيادته  األح
حي ونزعة دينية وعربية تهدف إىل إقامة السالم 
ــض األدوار التخريبية التي  ــة وترف يف دول املنطق
ــا وتعمل عىل  ــة ألمريك ــة العميل ــا األنظم تنفذه
ــادة وتحقق األمن  ــة الج ــاد الحلول السلمي إيج

واالستقرار والسيادة والسالم.

مطهر يحيى رشف الدين

كلمة إنسان.. كلمة قديمة ومألوفة كقدم الحياة 
ــق عليها  ــة اعتيادية ويتف ــذه األرض.. كلم ــىل ه ع
ــف جنسياتهم وانتماءاتهم..  جميع البرش بمختل
ــة يف ذات الوقت.. وقد  ــة ذات أهمية بالغ ــي كلم وه
أجمع البرش عىل أهميتها وقداستها يف كل منطقة 

يف هذا العالم..
ــوا قوانني ووضعوا قواعد وأقاموا  لذلك فقد سّن
ــة والدولية ألجل  ــات الحقوقي ــد من املنظم العدي
حماية هذه الكلمة.. ولكي تظل اإلنسانية هي التي 

تحكم البرش يف ما بينهم يف كل أرجاء املعمورة..
ــة هي الفطرة الطبيعية والسوية  وألن اإلنساني
ــة يف  ــدة والغالب ــي السائ ــون ه ــب أن تك ــي يج الت
ــون حياتهم عىل درجة عالية  املجتمعات حتى تك
ــا يكون  ــا يشذ عنه ــة فإن كل م ــن والراح ــن األم م
ــن كل بني  ــق عليها م ــذه الفطرة املتف ــا له مخالف
ــاً لإلنسانية وقيمها  ــداء صارخ البرش وتمثل اعت

السامية..
ــات األممية عىل  ــة إىل تركيز هذه املنظم وإضاف
ــزت عىل حقوق  ــام فإنها قد رك ــان بشكل ع اإلنس
ــزت أيضا عىل  ــاص ورك ــل بشكل خ ــرأة والطف امل
ــذي ُيمِثّل أساس  ــص ال ــوق الطفل بشكل أخ حق
ــأت طفًال  ــك إن انش ــذه األرض وأن ــاة عىل ه الحي
ــل الجوانب فقد انشأت مجتمعا وحياة  سوياً يف ك

مثالية..
ــن حق هذه املنظمات  ــاًء عىل ما تقدم فإنه م وبن
ــرصخ  ــه أن ت ــان وحقوق ــة باإلنس ــة املعني الدولي
ــد  ــن يف بل ــار الس ــال وصغ ــد أن األطف ــا تج عندم
ــدون يف جبهات  ــن يحملون السالح ويتواج كاليم
ــع طفولتهم وصغر سنهم  ــال وأن هذا يتناىف م القت
ــد هذه املنظمات املعنية خاصة  ومع قوانني وقواع

بحقوق هؤالء األطفال.!
نعم.. ارصخي أيتها اإلنسانية ومنظماتك فيا له 
من انتهاك صارخ لحقوق اإلنسان وخاصة هؤالء 
األطفال املساكني الذين حرموا من طفولتهم بهذا 

الشكل.!
ــاً يبدو أكرب منك أيها الصغري  ملاذا حملت سالح

حتى أنه أفسد براءتك ويبدو غري الئٍق بك.؟
ــرصخ فينا  ــات اإلنسانية ت ــاذا جعلت املنظم مل
ــة والتخلف،  ــر إلينا بعني الرجعي ــا وتنظ وتزدرين
ــاب خاطرهما  ــك؟ هل ط ــن كل ذل ــن والداك م وأي
ــن القتال..  ــاب إىل ميادي ــا لك بالذه ــا سمح عندم
ــذا عىل صغر  ــت شهيداً يف مكان كه ــا سقط وعندم

سنك.!
ــي.. هيا  ــة.. فلترصخ ــا اإلنساني ــي أيته ارصخ
ــاه وقد غاب عّنا  ــع صوتك فقد افتقدن دعينا نسم
ــى ِخلنا أنِك قد ُمّتي منذ زمٍن بعيد وأنه  طويًال حت

لم يعد منك يشء يذكر.!
ــل تعريف أيتها اإلنسانية هنا يف اليمن.. لم يعد  ه
بإمكانك أن تسأيل الطفل عن الحدائق واأللعاب أو 
عن وسائل التسلية والرتفيه التي يحظى بها غريه 

من األطفال يف مختلف بقاع األرض..
لكن.. اسأليه..

قيل له.. ملاذا أيها الصغري لم تبَق يف مكانك تنتظر 
ــد حارصتك من كل  ــوع والفقر ليبطش بك وق الج
ــاً وال بريا وال بحرياً إال  ــان ولم أترك منفذاً جوي مك

وقمت بتدمريه أو أغلقته يف وجهك الصغري..
ــا اإلنسانية.. وقيل له..ملاذا ذهبت  ارصخي أيته

أيها الصغري الكبري يف نضجك وأفعالك.؟
ــدواء وانعدامه وتدمري  ــص ال ــم تنتظر نق ملاذا ل
املستشفيات واملرفقات الصحية ليفتك بك عندما 
تصاب من تلك األسلحة املحرمة وسمومها أو من 

تداعيات ذلك الحصار الخانق.!؟
ــاذا لم  ــة.. وقيل له.. مل ــا اإلنساني ــي أيته ارصخ
ــوق رأسك سواءاً  ــر حتى تتم تسوية بيتك ف تنتظ
ــار.. أو وأنت نائم يف  ــت تلعب يف النه ــان ذلك وأن أك
ــب أن تلفظ آخر أنفاسك  ــن الليل..! وهل تح حض

تحت سقف أم عىل قارعِة الطريق.؟
ــٍة  ــه.. أُيّ طريق ــيس أن تسألي ــي.. وال تن ارصخ
ــة أم بتمزيق وبعرثة  ــا يف الرحيل هل بحرق يفضله

أشالئه.!
ــه وأهله أمام عينيه  ــل يفضل أن يحرتق بيت أم ه

وينجو هو ليعيش ُمعاقاً ويتيماً.!
ــم أعد  ــك؟ ملاذا ل ــاذا بح صوت ــا.. مل ــي هي ارصخ
اسمع صدًى لصوتك.. وملاذا جفت دموعك؟ وأين 

ذهب بكاؤك وعويلك؟
ــن حقوقه ال  ــم حق م ــي.. والتعلي ــم.. صدقت نع
يحق ألحد أن يمنعه منه.. دعيه يذهب إىل املدرسة 
مهما كانت الظروف واألحوال التي تحيط بأرسته 
ــه الناتجة عن الحرب الكونية العسكرية  ومجتمع

واالقتصادية عىل بلده..
ــر ابنتها  ــب خصالت شع ــك األم تداع ــي تل دع
ــرية وتلبسها الحجاب األبيض وتقبلها عىل  الصغ
جبينها بحب وتوصيها حني العودة أّال تتأخر كي 
ــن تتأخر ثانية  ــذه املرة ل ــق عليها.. لكنها ه ال تقل
ــل أن تصل حتى  ــا الطاهرة قب ــت روحه ق فقد ُرسِ
ــة الطريق وهي  ــة.. ولتسقط عىل قارع إىل املدرس
ــؤاد أمها التي  ــة وليحرتق ف ــن حلماً وأمني تحتض
ــا آلخر مرة.! وليتخضب  ــم تكن تعرف أنها تقبله ل
ــزف  ــاء لت ــه ِحن ــاء كأن ــض بالدم ــاب األبي الحج
ــروس الصغرية إىل السماء.. وُتساق اإلنسانية  الع
ــة النفط املدنس إىل مزبلة  املزعومة امللوثة برائح

التاريخ.. وال عزاء...

د. أسماء الشهاري

فلتخرس اإلنسانية يف حضرة طفل اليمن..

ــٌن وال معتقل، وال  ــا سج ــس كمثله لي
ــاٌر وال حبٌس،  ــا يف التاريخ حص مثيل له
ــًال ويف العاملني  ــخ مث ــت يف التاري ــد بات فق
ــًة ورواية،  ــربًة وعظ ــًة، وع ــًة وحكاي قص
ــا سكانها ويرسد قصتها جريانها،  يرويه
ــا وإخوانها،  ــا أهله ــدث عن آالمه ويتح
ــا، ومن  ــة سكانه ــول الفاجع ــنئ من ه وي
عمق األزمة أبناؤها، ويشقى السامعون 
من مآسيها، وغدت بني الشعوب معروفة 
ولدى الدول والحكومات معلومة، بأنها 
السجن الكبري واملعتقل الواسع، الذي ال 
ــح ألحٍد بالدخول إليها ولو كان من  يسم
ــا، أو يسجن  ــا، ينتظر عىل أبوابه أبنائه
ــراً فتح معربها،  ــِة املطارات منتظ يف أقبي
ويكون سعيداً بدخولها ولو كان السبيل 
ــًال مهيناً، أو سفراً  إىل العودة إليها ترحي
قاسياً صعباً وعراً، كما ال يسمح ألبنائها 
ــرىض أو طلبة، أو  ــو كانوا م ــادرة ول باملغ
ــا  ــني معه ــدوا أو متضامن ــا وف زواراً إليه

وصلوا.
ــة الدولية،  ــال الجريم ــزة مث قطاع غ
ــم  واملفاهي ــة  الظامل ــري  املعاي ــوذج  ونم
ــىل  ع ــٍل  دلي ــح  أوض ــي  وه ــدة،  الفاس
ــادئ الوهمية  ــة واملب ــارات الكاذب الشع
واملُثل الشكلية، التي ال تقيم وزناً للعدل، 
ــة اهتماماً، وال  ــم اإلنساني ــري القي وال تع
ــروق،  ــا الخ ــوق وال تعنيه ــا الحق تهمه
ــات، وال  ــا االنتهاك ــرك ضمائره وال تح
ــر  ــداءات، إذ يفتخ ــا االعت ــري غضبه تث
ــا، ويباهي بها  ــة مرتكبوه ــذه الجريم به

ــاون يف تنفيذها أطرافها،  صنَّاُعها، ويتع
ــت  ويسك ــاء،  األقوي ــا  عليه ــرج  ويتف
ــراس العدل،  ــالم وح ــوا الس ــا مدع عنه
ــون الدوليون  ــا املرشع ــد بعدالته ويشه
ــون، الذين ينافقون الظالم،  وصناع القان
ــدي القاتل،  ــرف عن املعت ويغضون الط
ــن املعذبني،  ــون من املحارصي وال يغضب
وال يغارون عىل املرأة الضعيفة والرجل 
ــري، وال يحرك  ــل الصغ ــوز أو الطف العج
ــم الدماء التي تسيل أو األرواح  ضمائره

التي تزهق وتقتل.
ــواٌن،  ــزة أشكاٌل وأل ــاع غ ــا قط ضحاي
ــداُء  الشه ــم  فمنه ــاٌف،  وأصن ــواٌع  وأن
واألرسى،  ــون  واملعتقل ــى،  والجرح
ــون  واملشوه ــرىض،  وامل ــون  واملعاق
ــوت  البي ــاب  أصح ــم  ومنه ــى،  والحزن
ــارة  ــة، والتج ــال املهدم ــرة واملح املدم
ــة واملشاريع  ــال املتوقف املعطلة واألعم
ــون والفقراء  ــدة، والعمال العاطل املجم
ــون،  املعدم ــني  واملساك ــون  املهمش
ــال  استكم ــن  م ــون  املحرم ــالب  والط
ــارصون املمنوعون من  دراستهم، واملح
ــة  ــم والضائع ــددة إقامته ــر، وامله السف
إىل  ــون  والساع ــم،  فرصته ــم  التعلي يف 
ــد تعذره يف غزة  ــالج واالستشفاء بع الع
ــه وتجهيزاته،  ــق ظروف ــه وف واستحالت
ــال قطاع  ــون يف األرض، ف ــم املشتت ومنه
ــم  شمله ــع  يجم ــات  شت وال  ــم  يجمعه
ــم املرىض املزمنون،  ويقرب بينهم، ومنه
ــون  والخائف ــون،  اليائس ــون  واملدمن

ــون،  املهموم ــون  والقلق ــذرون،  الح
واملجرمون بدافع الحاجة، واملنحرفون 
ــة األمل  ــة، والبائسون لقل ــب الفاق بسب
ــن  مم ــري  كث ــم  وغريه ــاء،  الرج ــد  وبع
ــون عىل  ــزن، ويلتق ــون عىل الح يجتمع
ــم املصيبة، ويجمع  املحنة، وتوحد بينه
ــق واملعاناة، حيث ال  ــم األلم والضي بينه

فرج ينتظرونه، وال أمل يرتقبونه.
ــدو،  ــه الع ــاٍر يفرض ــب يف حص ال عي
ــه فرضه  ــدد في ــل، ويتش ــه املحت ويطبق
ــداء  ــة األع ــي طبيع ــذه ه ــب، فه الغاص
ــر التاريخ، وهو  وديدن الخصوم منذ فج
ــار عىل  ــه الشعوب وس ــادت علي ــا اعت م
ــون، وقد اعتاد  ــه املحتلون الغاصب منوال
ــىل ظلم املحتلني  ــب الفلسطيني ع الشع
ــم،  بغيه ــىل  ع ــرف  وتع ــني،  اإلرسائيلي
ــم، وصمد يف  ــىل اعتداءاته ــن صرب ع ولك
ــان ينتظر منهم رحمًة  مواجهتهم، وما ك
ــذا عدٌو  ــواً، فه ــًة وعف ــاً، وال رأف أو صفح
ــم أنه  ــني األم ــخ وب ــه يف التاري ــوٌد ل مشه
دموٌي قاتل، ومعتد باغ، يغدر يف الحرب، 
ــون يف العهد،  ــام، ويخ ــر يف الخص ويفج
ــىل االتفاق،  ــث يف الوعد، وينقلب ع وينك
ــه  ــن وال تهم ــوق اآلخري ــه حق وال تعني
ــه مصالحه،  ــل غاية ما يعني شجونهم، ب
ــا تحركه غرائزه، وعىل هذا مىض  وأشد م
ــاً  ــاًال، وقصف ــًال واعتق ــزة قت ــاع غ يف قط
ــاً، فكان هو  ــاراً وتضييق ــرياً، وحص وتدم
ــل مصيبٍة،  ــٍة، وأساس ك ــل محن ــب ك سب

وعنوان كل نكبٍة ونكسٍة.

ــي القلب  ــس ويدم ــا يوجع النف ــا م أم
ــاً ويؤملهم،  ــزن الفلسطينيني جميع ويح
ــه حصار العرب  ــم ويخيفهم، فإن ويقلقه
ــوان واألشقاء، وقسوة قلوب  وظلم اإلخ
ــن يشرتكون  ــى والرحم، الذي ذوي القرب
ــة، واألرض والتاريخ  معنا يف الدين واللغ
ــا كعدو،  ــم يقسون علين ــوار، ولكنه والج
ــا بال  ــٍم، ويحارصونن ــا كخص ويعاقبونن
رحمٍة، ويعاملوننا بال رأفٍة وال شفقٍة، بل 
ــاع غزة أو  ــن نجدة أبناء قط يمتنعون ع
ــم، ويغلقون األبواب يف وجوههم،  نرصته
ــم  ــول بلدانه ــم بدخ ــون له ــال يسمح ف
ــًة،  أو إقام ــًة  ــًال، ودراس ــًة أو عم سياح
ــرة، ويف الدراسة  ــم يف العمل مه ــم أنه رغ
ــني، يحفظون ويتميزون،  أذكياء ومتفوق
ويتقدمون غريهم تفوقاً وإبداعاً، وعطاًء 
ــون لجنسيتهم،  ــم يحرم ــاً، لكنه وإنتاج
ــردون  ويط ــم،  غزيته ــىل  ع ــون  ويعاقب
ــاع  ــم لقط ــني وحبه ــم لفلسط لعصبيته

غزة.
ــه ال نستطيع أن  ــا يف الوقت نفس لكنن
ــادة الفلسطينية،  ــىل دور القي ــت ع نسك
ــا  وحكومته ــا،  وفصائله ــا  سلطته
ــا  وتنظيماته ــة،  األمني ــا  وأجهزته
ــاً رشكاٌء يف معاناة  وأحزابها، فهم جميع
ــٌم قذٌر  ــم، ولهم سه ــزة وحصاره ــل غ أه
ــم، ويشرتكون  ــول ليله ــم وط يف معاناته
ــم، ويف محاولة  وإياهم يف قهرهم وإذالله
ــون  ــم يظلم ــم، فه ــم وحرمانه تجويعه
شعبهم ويقحمونه رغماً عنه يف معاركهم 

البينية وحساباتهم الداخلية، ويجربونه 
ــن  وثم ــم  اختالفه ــة  رضيب ــع  دف ــىل  ع
ــون بحجم ما يالقي  ــم، وال يبال رصاعاته
ــة تناقضاتهم،  ــم ونتيج بسبب أخطائه
ــى  ــه ويشق ــون في ــذي ينعم ــت ال يف الوق
ــزدادون ثراًء ويرتكس أهلهم  شعبهم، وي

يف حمأة الفقر وأتون الحرب والقتال.
ــا  ــاة، أيه ــزة األب ــل غ ــا أه ــه ي ــم الل لك
ــون  املظلوم ــاء،  األبري ــون  املستضعف
ــاء، يا صناع  ــاء، الصادقون األنقي الرشف
ــم، وأبطال العزة يف  ــرص يف زمن الهزائ الن
ــون السهام  ــم، من أين تتلق عالم الحمائ
ــف تصيبكم املحن  ــل بكم، وكي وماذا تفع
ــب، وكيف تتمكنون  وتنزل عليكم املصائ
ــني أسوار قطاعكم  ــن مواصلة العيش ب م
ــه الشائكة، والعدو  العالية وخلف أسالك
يحيط بكم من كل مكان، يفتك بكم وينهش 
ــى  ــون، وجرح ــاٌء تئن ــم أحي ــم وأنت لحك
تعانون، وال من يسمع رصاخكم، ويصغي 
ــم، ويكون إىل  ــم، ويلبي دعواتك إىل ندائك
ــم يا أهل غزة  ــم يف محنتكم، فما لك جنبك
ــداً وعوناً،  ــه وتعاىل سن ــري الله سبحان غ
ــًال، فإليه وحده تلجأون ومنه  ورجاًء وأم
ــه  ــو سبحان ــون، وه ــه تأمل ــون وفي ترج
ــم وعداً، وسيقف إىل  وتعاىل سيكون معك
ــداً، وسيكتب لكم النرص عىل  جانبكم عه
ــون  ــٍذ ستفرح ــم، ويومئ ــم بأيديك عدوك
ــن عباده من  ــه الذي ينرص به م بنرص الل

يشاء.
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