
ال نعــِرف األســباب التــي دفعــت بالســيّد 
إســحق جهانغيــري، النّائــب األوّل للرئيــس 
توجيههــا  أراد  التــي  والرّســالة  اإليرانــيّ، 
ــا  عِندمــا أعلــن “أّن بــاده تَبيــع النّفــط حاليًّ
ــم  ــكا، ورُغ ــرى، وأّن أمري ــاليٍب ُأخ ــرٍق وأس بُط
تصفيــر  تســتطع  لــم  الشّــديدة  عُقوباتهــا 
مــا  ولكــن  اإليرانيّــة”،  النفطيّــة  الصّــادرات 
هــذه  مــن  األساســيّ  الهــدف  أّن  نعِرفــه 
العُقوبــات، وهــو تجويــع الشّــعب اإليرانــي، 
بالنّظــام  لإلطاحــة  الّثــورة  علــى  وتحريضــه 
كاد أن ينجــح، عندمــا نــزل المُتظاهــرون إلــى 
ــا علــى  ــوارع اأُلســبوع الماضــي احتِجاجً الشّ
الدّولــة  إدارة  ولكــنّ  البنزيــن،  أســعار  رفــِع 
فــي  اآلن  حتّــى  نجحَــت  لاحتِجاجــات 
ــط، ســواًء كان عََفويًّــا،  إفشــال هــذا المُخطَّ
أو نتيجــة العُقوبــات والتّحريــض األمريكــيّ.
صحيــح أن صــادِرات النّفــط اإليرانيّــة تراجعــت 
مــن مِليونــيّ برميــل يوميًّــا إلــى أقــل مــن 390 ألــف 
ــي شــهر آب )أغســطس( الماضــي،  ــا ف ــل يوميًّ ِبرمي
الصيــن  عــودة  بعــد  االرتفــاع  إلــى  عــادت  ولكنّهــا 
لتحتــل مكانهــا كمُشــتٍر رئيســيٍّ للنّفــط اإليرانــيّ.

والعُقوبــات  للحِصــار  تخضــع  التــي  إيــران 
تمُلــك  باتــت  عامُــا،  ثاثيــن  مُنــذ  األمريكيّــة 
الوســائل العديــدة لبيــع نفطِهــا، أبرزهــا التّهريــب، 

وتقديــم خُصومــات كبيــرة علــى مبيعاتهــا للزّبائــن، 
ــة الشّــحن  ــا تكلف ــداد، وتحمّله ــهيات للسّ وتس
جّذابًــا  ِنفطهــا  يجعَــل  الــذي  األمــر  والتّأميــن، 

فــي  خاصّــًة  للعُمَــاء، 
الصينيّــة. المصافِــي 

ُكل  مــن  األخطــر 
النّاقــات  إغــاق  هــذا 
ألنظمــة  اإليرانيّــة 
لمســاراتها،  التتبّــع 
وجهــات  إلخفــاء 
النّفــط  شُــحنات 
البحــر،  عبــر  المَنقولــة 
العديــد  رفــع  وكذلــك 
مــن األعــام عليهــا، أيّ 

النّاقــات، فــي الرّحلــة الواحــدة، ونقــل الشّــحنة 
النفطيّــة إلــى ناقــات ُأخــرى فــي عــرِض البحــر، 

التتبّــع. خُبــراء  يقــول  مثلمــا 
األوروبيّــة  للــدول  إيــران  اجبــار  ولعــّل 
للمُقايضــة  “أنســتكس”  آليّــة  تبنّــي  علــى 
اســتِئنافها  خِــال  مــن  معهــا،  التجاريّــة 
ــة،  ــوم فــي مُفاعاتهــا النوويّ لتخصيــب اليوراني
ــة  ــى هــذه اآلليّ ــة إل ــام تســع دول أوروبيّ وانضم
وبلجيــكا  وألمانيــا  وفرنســا  بريطانيــا  مِثــل 
والســويد والدنمــارك والنرويــج وهولنــدا وفنلنــدا 

التجــاريّ  التّبــادل  تســهيل  فــي  سيُســاهم 
بيــن إيــران وأوروبــا، وااللتفــاف علــى العُقوبــات 
ــرة فــي الحِصــار. ــة وإحــداث ثغــرة كبي األمريكيّ

قــد  اشــتدّت  ومهمــا  األمريكيّــة،  العُقوبــات 
ولكنّهــا  القصيــر،  المــدى  علــى  إيــران  تُضعِــف 
ــران مــن  ــع إي ــى المــدى األبعــد، فمن ســتُقويّها عل
شِــراء طائــرات حربيّــة بعــد الّثــورة اإلســاميّة 
وإغراقهــا فــي حــرٍب اســتمرّت ثمانــي ســنوات 
مــع العِــراق، ومُصــادرة أو تجميــد، أِرصدتهــا فــي 
ــى البحــث  ــا إل ــل دفعته ــا عوام ــكا، كله ــوك أمري بُن
تطويــر صناعــة  أبرزهــا  بدائــٍل عســكريّةٍ،  عــن 
المدايــات  وبمُختَلــف  مُتطــوّرة  صاروخيّــة 
ــن  ــدة م ــر واح ــيّرة تُعتبَ ــرات مُس ــاد، وطائِ واألبع

األكَثــر تَقدُّمًــا فــي العالــم، وتصنيــع غوّاصــات 
ِجــدًّا. مُتقدّمــة  بحريّــة  وزوارق 

دول  قبَــل  مــن  الرّاهــن  العربــيّ  التوجّــه 
لفتــح  واإلمــارات،  الســعوديّة  مِثــل  خليجيّــة، 
قنــوات الحِــوار مــع إيــران هــو الخِيــار األفضــل فــي 
ــة  ــى الحِماي ــاد عل ــن االعتم ــه ال يُمكِ ــا، ألنّ نظرن
األمريكيّــة أوّاًل، وألّن الــدول العربيّــة الخليجيّــة 
هــي األكثــر تضَــرُّرًا مــن العَــداء مــع هــذه الدولــة 
الجــارة، شــاهَدنا كيــف حّققــت األذرُع العَســكريّة 
اليمــن  فــي  ســواًء  إليــران  والحليفــة  الضّاربــة 
أو العِــراق أو لبنــان تَغييــرًا فــي ُكل المُعــادالت 
تطــوّرات  فــي  وَلنــا  المِنطقــة،  فــي  العســكريّة 

الحــرب اليمنيّــة األخيــرة المِثــال األبــرَز.
“ســام  عُنــوان  تحــت  مُبــادرة  طرحــت  إيــران 
ــن  ــل يومي ــل قب ــة، ووصَ ــدول الخليجيّ ــى ال ــز” عل هرم
وزيــر  علــوي،  بــن  يوســف  الســيّد  طِهــران  إلــى 
الخارجيّــة العُمانــي لمُناقشــتها، وربّمــا لحمــل الــرُّدود 
ــر  ــا األمي ــي حمله ــرُّدود الت ــي ال ــا، وه ــعوديّة عليه الس
خالــد بــن ســلمان، نائــب وزيــر الدفــاع الســعودي، أثنــاء 
زيارتــه المُفاِجئــة لمســقط قبــل ُأســبوعين، ولعــّل هــذه 
ــات  ــي العُاق ــًة ف ــة تُحــدِث انفِراج ــود العُمانيّ الجُه
االبتِــزاز  عمليّــات  وتُوقِــف  اإليرانيّــة  الخليجيّــة 

المالــي “التّرامبيّــة”.. واهلُل أعلــم.
“رأي اليوم”.

الصبر اليماني أمثولة األحرار
غالب قنديل

نــادرا مــا شــهد التاريــخ الحديــث للوطــن العربــي ملحمــة صمــود وتحــرر بمثــل مــا ســطره اليمنيــون خــال 
الســنوات الماضيــة فــي مجابهــة العــدوان االســتعماري األميركــي الســعودي الــذي تحــول إلــى طاحونــة دمــاء 
ــى  ــن عل ــن المصممي ــاء اليم ــن أبن ــن م ــق المايي ــاملة بح ــانية ش ــة إنس ــف كارث ــاح وخل ــوق س ــط وس ونف

الصمــود والتحــرر الوطنــي الناجــز.
ــا  ــداد الضحاي ــن أع ــم المتحــدة ع ــر األم ــه تقاري ــرف ب ــا تعت ــة م ــذه المذبحــة المتواصل ــا عــن ه ــى بيان كف
والمصابيــن وعــن حجــم مــا خلفــه العــدوان والحصــار مــن ويــات وامــراض واوبئــة ومظاهــر جــوع وعــوز طالــت 
ــإرادة التحــرر والصمــود  ــم يخفــت صــوت اليمنييــن الصــارخ  فــي التصــدي للعــدوان والتمســك ب الماييــن ول
بــل والتضامــن مــع فلســطين وشــعبها ومقاومتهــا فــي مســيرات مليونيــة حماســية تحــت الغــارات والتهديــد.
ــان وســورية والعــراق مــن حصــار وضغــوط وأزمــات  ــه شــعبنا العربــي فــي لبن إن أقســى مــا يتعــرض ل
متفجــرة اليســاوي شــيئا ممــا يواجهــه اليمنيــون بــكل صبــر وثبــات وتماســك وتصميــم علــى النصــر ففــي 
اليمــن حصــار محكــم وتــام جــوي وبــري وبحــري يحكــم ســد ســائر المنافــذ المحتملــة للحصــول علــى المــواد 
الغذائيــة او لتصديــر المنتجــات والمحاصيــل ويعتمــد اليمنيــون علــى زوارق الصيــد فــي نقــل مــا يســتطيعون 
الحصــول عليهــم مــن الســواحل القريبــة بســليقة البحــارة وصيــادي اللؤلــؤ التــي هــي مراســهم منــذ قــرون 
بعيــدة بينمــا يواصلــون الــزرع والحصــاد تحــت الغــارات الجويــة المتواصلــة ويعتمــدون علــى االقتصــاد الريفــي 

الطبيعــي فــي قراهــم وبلداتهــم .
ــن  ــة ولك ــة شــاقة وشــديدة الصعوب ــات عملي ــة ب ــام  العالمي ــراف وســائل اإلع ــن باعت ــي اليم ــش ف إن العي

يتظاهــرون  اليمنييــن 
اهــل  مــع  تضامنــا 
المحاصريــن  غــزة 
الشــهداء  ويقدمــون 
علــى  ويعضــون 
وال يضغطــون  الجــراح 
قيادتهــم  علــى 
التــي  الحــرة  الوطنيــة 
خلــف  يتماســكون 
التحــرري  خطهــا 
االســتقالي الــذي هــو 

الضمانــة لتحريــر خيــرات اليمــن وبنــاء دولــة وطنيــة مســتقلة وناميــة ألجيــال فتيــة تتطلــع إلــى مســتقبلها بــكل 
وتحفــز. وعــي 

ــة  ــر شــهران او ثاث ــا يم ــم بانتظــام وربم ــة رواتبه ــي المؤسســات العام ــون ف ــون العامل اليتقاضــى اليمني
قبــل دفــع راتــب شــهر واحــد وهــم يواصلــون اداء الخدمــة العامــة بوصفهــا جهــدا يرفــد المقاومــة والصمــود فــي 
التصــدي للعــدوان االســتعماري ورغــم مــا يوجــه إلــى اليمــن مــن أدوات تحريــض وتخريــب سياســيا وإعاميــا 
فــإن الثقــة بالقيــادة الوطنيــة التحرريــة تترســخ وفــي  ظلهــا تكــرس طاقــات هائلــة إلبــداع ادوات الدفــاع والــردع 

بعقــول وســواعد الشــباب اليمنــي المتعلــم والمصمــم علــى النصــر.
لقــد تكيــف اليمنيــون تاريخيــا مــع ظــروف العيــش الصعبــة واتقنــوا حيــاة الجبــال والشــعاب الوعــرة الجــرداء 
فامتلكــوا مراســا هائــا فــي القــدرة علــى قهــر أشــد الصعوبــات والمشــقات وخــرج مــن صفوفهــم علــى الــدوام 

محاربــون أشــداء يحســنون انتــزاع النصــر مــن عيــون األعــداء.
 الصبــر والحكمــة واإلبــداع هــي ميــزات جيــل جديــد مــن المقاوميــن اليمنييــن الذيــن امتلكــوا التكنولوجيــا 
الحديثــة وطوعوهــا فــي ســاحي الصواريــخ الباليســتية الدقيقــة والطيــران المســير واألهــم مــن التســاؤل عــن 
كيفيــة انتقــال تقنيــات التصنيــع واالســتخدام  علــى يــد رفــاق محــور المقاومــة والتحــرر فــي المنطقــة هــو قــراءة 
تأثيــر الضربــات اليمنيــة النوعيــة فــي تــوازن القــوى وقــد ارتــدت أصداؤهــا فــي أعمــاق النــاس مزيــدا مــن الثقــة 
واألمــل بنصــر عظيــم وثقــة متجــددة بالقيــادة الوطنيــة التحرريــة التــي تقــود مقاومــة شــعبها وســط صعوبــات 
ــار دوالر كل ســنة  ــة وأربعيــن ملي ــا النظــام الســعودي ثاث ــة ينفــق عليه ــة حربي شــديدة وقاســية مقابــل موازن

حســب شــهادة جيفــري فيلتمــان امــام الكونغــرس األميركــي حــول لبنــان.
يعيــش الشــعب اليمنــي ظروفــا تشــبه مــا عاشــه الفيتناميــون فــي مقاومتهــم للغــزو االســتعماري األميركــي 
ــك  ــم ذل ــات ورغ ــن كل الجه ــم الحصــار م ــط به ــة ويحي ــة والحارق ــل القاتل ــارات بالقناب ــون عرضــة للغ فاليمني
يواصلــون زرع  حقولهــم والعمــل فــي المصانــع والتعليــم فــي المــدارس وتســتمر مرافقهــم الطبيــة فــي الخدمــة 
رغــم شــح األدويــة والمــواد الطبيــة حيــث تكافــح األطقــم الطبيــة المتخصصــة البتــكار الوســائل الممكنــة فــي 

معالجــة مرضاهــا وإلســعاف جرحاهــا.
رغــم تجاربنــا المتميــزة فــي المقاومــة والصمــود وانتــزاع النصــر نحتــاج فــي بلــدان المشــرق العربــي 
المحاصــرة إلــى التعلــم مــن الــروح اليمانيــة العظيمــة التــي تقــدم للعالــم امثولــة فــي الصمــود والثبــات والتكيــف 
والمقاومــة وعلينــا ان ننشــر وعيــا يقــوم علــى عبــرة ان الصبــر هــو مقاومــة فــي مجابهــة الصعــاب وابتــكار البدائــل 
ــف  ــه الحل ــي وج ــة ف ــة ومتواصل ــة مفتوح ــر فالمعرك ــى النص ــم عل ــف التصمي ــي ردي ــش ه ــل العي ــي تفاصي ف
ــاق مــن قبضــة  ــى النفــس هوطريــق الحريــة واالنعت االســتعماري الصهيونــي ومنظومــة الهيمنــة واالعتمــاد عل
الوحــش االســتعماري اللصوصــي وقيادتــه األميركيــة الصهيونيــة المتعطشــة للثــأر مــن هزائمهــا امــام المقاومــة 

الشــعبية والوطنيــة فــي لبنــان وســورية والعــراق وفلســطين واليمــن.
إننــا نلــح فــي دعــوة القــوى الوطنيــة األصيلــة وقيــادة المقاومــة بالــذات لبنــاء جبهــة شــعبية للتحــرر الوطنــي  
ولتحويــل الخطــاب األخيــر لقائــد المقاومــة  إلــى مشــروع برنامــج متكامــل للتحــرر واالســتقال ولقيــادة مســيرة 
وطنيــة تحرريــة  تضمــن توفيــر مســتلزمات الصمــود الشــعبي بــكل الوســائل المتاحــة فــي الداخــل ومــن ســورية 

والعــراق وإيــران .
مســيرة تقــود االنعتــاق مــن كل أشــكال الوصايــة والهيمنــة األميركيــة فــي لبنــان ونداؤنــا إلــى شــعبنا كونــوا 
يمانييــن فــي صبركــم وصمودكــم وصابتكــم فمــا نواجهــه ليــس ســوى القليــل ممــا يجابــه أشــقاءنا فــي اليمــن 

الذيــن يســطرون لنــا امثولــة غنيــة بالصبــر والتفانــي.

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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ــو  ــة العف ــد.. منظم ــي آن واح ــاد ف ــر وانتق تحذي
لمجموعــة  الســعودية  تــرؤس  تنتقــد  الدوليــة 
العشــرين وتحــذر مــن غــض النظــر عــن جرائــم 

اجتــازت  التــي  الريــاض 
مــا وراء  الــى  الداخــل 
يعطــي  تحذيــر  الحــدود. 
للتركيــز  األخضــر  الضــوء 
جرائــم  علــى  أكثــر 
ــي  ــعودية ف ــلطات الس الس
عهــد الملــك ســلمان وإبنــه 

لمتهــور. ا
الدوليــة  العفــو 
يمكــن  كيــف  تتســاءل: 
لبلــد لديــه ســجل مــروع 

حقــوق  احتــرام  يضمــن  أن  اإلنســان  لحقــوق 
ــة  ــة المهم ــة الدولي ــذه العملي ــل ه ــي مث ــان ف اإلنس

العشــرين(. مجموعــة  )اجتمــاع 
ويأتــي تــرؤس الســعودية لمجموعــة العشــرين 
وســط موجــة جديــدة مــن االعتقــاالت التعســفية 
ــورة  ــات المته ــًا للسياس ــلميين وفق ــن الس للمنتقدي
التــي ينتهجهــا ولــي العهــد محمــد بــن ســلمان 
مؤخــرًا حكمــا  الريــاض  اصــدرت ســلطات  حيــث 
تضــاف  جــدد  شــبان  خمســة  بإعــدام  ابتدائيــا 
أســماؤهم إلــى قوائــم أحــكام اإلعــدام الســابقة.

الجزائيــة  المحكمــة  إن  ناشــطون  وقــال 
المتخصصــة فــي الريــاض أصــدرت حكمــا بإعــدام 
الشــبان الخمســة فــي وقــت انتزعــت اعترفاتهــم 
خلفيــة  علــى  اعتقالهــم  بعــد  التعذيــب  تحــت 
ــة فــي  مشــاركتهم فــي مســيرات ســلمية احتجاجي
المنطقــة الشــرقية. وال تــزال االعتقــاالت التعســفية 
التــي تقــوم بهــا الســلطات الســعودية علــى خلفيــات 
سياســية تشــهد تصاعــدا مســتمرا منــذ بدايــة العــام 
الجــاري. وكانــت منظمــة "هيومــن رايتــس ووتــش" 

أعلــى  تمتلــك  الريــاض  أن  أكــدت  قــد  الحقوقيــة 
معــدالت اإلعــدام فــي العالــم.

فــي خطــوة لهــا تداعيــات خلــف الســتار، أطلقــت 

الســلطات الســعودية ســراح أحــد عشــر معتقــا، 
بعــد مطالبــات دوليــة باالفــراج عنهــم. وقــال مســؤول 
زالــت  مــا  القضيــة  إن  رويتــرز  لوكالــة  ســعودي 
مفتوحــة، ومــن المحتمــل توجيــه تهــم إلــى المفــرج 
ــي  ــاء قمــة مجموعــة العشــرين الت ــد انته عنهــم بع

ــل. ــام المقب ــة الع ــتضيفها المملك تس
التطــورات خلــف القضبــان تتناقــض مــع الواقــع، 
فقــد أكــد تجمــع حقوقــي ســعودي، إن الســلطات 
ــع ســنوات  ــا بالســجن أرب الســعودية أصــدرت حكم
مــن  أكثــر  بعــد  العويــد"،  "عصــام  الداعيــة  بحــق 

عاميــن ونصــف العــام علــى توقيفــه.
المعنــي  الــرأي”  “معتقلــي  حســاب  وأوضــح 
ــر”،  ــر “تويت ــة، عب ــي المملك ــن سياســيا ف بالموقوفي
أن محكمــة اإلرهــاب الجزائيــة المتخصصــة أصــدرت 

الحكــم العويــد”، ان تذكــر ادنــى تفاصيــل.
ــل  ــعودية تفاصي ــم بالس ــن المحاك ــادة ال تعل وع
كثيــرة عــن جلســاتها، وال تبثهــا وال تعلــن أســماء 

المتهميــن فــي القضايــا.
ســلطات  أعلنــت   ،2017 شــباط  فبرايــر/  وفــي 

تمويــل  بتهمــة  العويــد  علــى  القبــض  الريــاض، 
وفــق  أســرته،  نفتــه  مــا  وهــو  إرهابيــة،  منظمــات 

صحفيــة. تقاريــر 
مؤلفــات  لــه  بــارز  ســعودي  داعيــة  والعويــد، 
عديــدة، وعمــل محاضــرا فــي جامعــة اإلمــام بالريــاض 

وكان خطيبــا بأحــد مســاجد العاصمــة.
ــي  ــاض الت ــب آخــر مــن ســجون الري ــي جان وف
يقبــع بهــا مئــات المعتقليــن بــدأ الناشــط الســعودي 
الطعــام،  عــن  جديــدا  إضرابــا  أبوالخيــر"،  "وليــد 
احتجاجــا علــى ســوء معاملتــه، عقــب نقلــه إلــى 

أســباب. دون  المشــددة،  الحراســات 
منظمــة "القســط" لحقــوق اإلنســان، قالــت 
بهــذا الشــأن إن "أبوالخيــر"، نُقــل إلــى الحراســات 
معرفــة  دون  الماضــي،  الثاثــاء  المشــددة، 
األســباب. وأضافت فــي تغريــدة لهــا عبــر حســابها 
علــى موقــع "تويتــر": "دخــل أبوالخيــر فــي إضــراب 
عــن الطعــام، بعــد أن تعــرض لعــدد مــن العقوبــات 
فــي  عقوبــات  منهــا  الماضيــة،  األيــام  خــال 
ــل  ــي اللي ــه ف ــه ومداهمت ــحب كتب ــمس وس الش

وســحب فراشــه"
وهــذه ليســت المــرة األولــى، التــي يدخــل فيهــا 
معاملتــه  لســوء  الطعــام،  عــن  إضرابــا  "أبوالخيــر" 

داخــل معتقلــه.
جمعيــة  عضــو  نقــل  المنظمــة  أكــدت  كمــا 
مــن  الشــبيلي،  "عبدالعزيــز  المعارضــة  "حســم" 
ســجن عنيــزة الجنائــي، إلــى الحراســات المشــددة، 

الجنائــي. بريــدة  فــي ســجن 
و"وليــد أبوالخيــر"، محــام ســعودي، حُكــم عليــه 
ــن الســفر 15  ــه م ــي 2014، بالســجن 15 ســنة، ومنع ف
عامــا إضافيــة، مــع تغريمــه 200 ألــف ريــال ســعودي .

وأدانــت "المحكمــة الجزائيــة المختصــة"، وهــي 
محكمــة اإلرهــاب الســعودية، "أبوالخيــر" فــي يوليــو/
اإلعــام  لوســائل  تصريحاتــه  بســبب   ،2014 تمــوز 

ــا ســجل  ــد فيه ــي انتق ــر" الت ــى "تويت ــه عل وتغريدات
القاســية  األحــكام  الحقوقــي، ال ســيما  الســعودية 

بحــق المنتقديــن الســلميين.
ــة  ــت منظم ــي أبريل/نيســان الماضــي، طالب وف
الســعودية  الســلطات  ووتــش"،  رايتــس  "هيومــن 
بإطــاق ســراح "أبوالخيــر"، الــذي كان قــد أســس 
ــوق اإلنســان الســعودي"،  ــه، "مرصــد حق ــل اعتقال قب
وهــو جمعيــة تنشــر معلومــات عــن حقــوق اإلنســان 

ــي المملكــة. ف
لــه  الترخيــص  رفضــت  العــدل  وزارة  لكــن 
ــب  ــة طل ــت الحكوم ــا رفض ــاة، كم ــة المحام بممارس

منظمتــه. تســجيل 
وكانــت الســلطات الســعودية قــد ألقــت القبــض 
مقطــع  بــث  بعدمــا  الروقــي"  "زيــد  الشــاب  علــى 
فيديــو علــى "تويتــر"، تحــدث فيــه عــن مشــكلة 

البطالــة فــي المملكــة.
ــارج  ــي الخ ــم ف ــعودي المقي ــط الس ــد الناش وأك
"الروقــي"  اعتقــال  القحطانــي"،  ســعد  آل  "ناصــر 
بســبب مــا قــام بــه مــن نشــاطات ضمــن حملــة 
بهــا  والتعريــف  بالمملكــة  البطالــة  لحــل مشــكلة 

وبخطورتهــا.
دشــنوا  قــد  ســعوديون  ناشــطون  وكان 
العاطليــن  تجمــع  وســم  تحــت  حملــة 
البطالــة  بحجــم  للتعريــف  الســعوديين 
التــي ضربــت المجتمــع الســعودي بســبب 

االقتصاديــة. ســلمان"  "بــن  سياســيات 
ورغــم قســاوة الواقــع الــذي يعيشــه المواطــن 
ــه  ــن واقع ــن ســلمان لك ــر سياســات ب الســعودي اث
ناشــطون  ســخر  اذ  الســخرية  مــن  يخلــو  لــم 
الحــرم  امــام  الكلبانــي،  عــادل  مــن  ســعوديون 
المكــي الســابق والــذي تحــول الــى مدافــع عــن بــن 
ســلمان وسياســاته. بعــد ترويجــه للعبــة البلــوت او 

والغنــاء!!. العالمالكوتشــينة، 

كيف التفّت إيران على الُعقوبات األمريكّية.. وما هي الوسائل التي تستخدمها للعودة إلى تصدير نِفطها؟ 
ولماذا تُجاهِر اآلن بكسر الحِصار النفطيّ؟وما هو دور الصين؟ وماذا يَحمِل الوزير العُماني بن علوي من رسائٍل سُعوديّةٍ لطِهران؟

حقوق اإلنسان السعودي على المحك..

هنــاك مفارقــة كبــرى تتطلــب وقفــة شــعبية 
تطــورات  لتأمــل  العربيــة  بادنــا  كامــل  فــي 
فــي  االمــور  اليــه  آلــت  ومــا  الماضيــة  العقــود 

الراهنــة. لحظتنــا 
ــي بضــع  ــا ف ــن تلخيصه ــة يمك ــذه المفارق وه
انــه بعــد ســنوات مــن  كلمــات صغيــرة تقــول 
تجبــر االنظمــة الحاكمــة وتفريطهــا فــي قضايــا 
االمــة وحقوقهــا، واتباعهــا نمطــا تابعــا، وتضييقهــا 
تطلــب  ممــا  والمقاومــة  التحــرر  قــوى  علــى 
اطلــق  مختلفــة  بمســميات  وحــراكات  ثــورات 
ــر  ــي(، ازداد تجب ــع العرب ــرب )الربي ــي الغ ــا ف عليه
االنظمــة وتفريطهــا بشــكل غيــر مســبوق، بــل 
فاعليتهــا  وافتقــدت  المعارضــة  هامــش  وافتقــد 
التــي وضعــت اســقفا لانظمــة، وخفتــت اصــوات 

الشــعوب ووهنــت قواهــا وافتقــدت همتهــا.
الشــعوب وقبــل عقــد  النــاس ان  اال يذكــر 
ــاج  ــرج لاحتج ــت تخ ــن االن، كان ــط م ــد فق واح
الفعاليــات  تنظــم  وكانــت  المقاومــة،  ودعــم 
المســاندة وتعقــد النــدوات ويعلــو صوتهــا متضامنــا 
مــع فلســطين ولبنــان وكل مــن يتعــرض لعــدوان 

امريكــي او صهيونــي؟
مــن المفتــرض منطقيــا، ان تكــون الثــورات 

التــي ازالــت انظمــة مفرطــة وضعيفــة، تشــكل 
ذات  وفــي  فاعليتهــا،  وتطــور  للشــعوب،  رافعــة 
نجــد  بينمــا  لانظمــة،  رادعــا  تشــكل  الوقــت 
فالصهاينــة  تمامــا،  العكــس  هــو  حــدث  مــا  ان 
ــر  ــكل غي ــة بش ــة المركزي ــى القضي ــرأون عل يتج
ــون الفلســطينيين بشــكل شــبه  مســبوق، ويقتل
يومــي، ويغيــرون علــى بلــد يشــكل قلــب العروبــة 
مثــل ســوريا، ويهــددون لبنــان ويلوحــون بشــكل 
حــراك  وال  مؤجلــة،  حربــا  هنــاك  ان  روتينــي 
للشــعوب فــي مواجهــة ذلــك، بــل ان االنظمــة 
ــزداد تهاونهــا، بــل وتقابــل ذلــك بالتطبيــع ورفــع  ي
اغصــان الزيتــون التــي تختبــئ خلفهــا الرايــات 

واالستســامية! االنهزاميــة  البيضــاء 
وهــذا يطــرح عامــة كبــرى لاســتفهام، حــول 
طبيعــة مــا حــدث، فهــل كانــت الثــورات ثــورات 
للشــعوب، ام ثــورات لانظمــة علــى الشــعوب؟ 
وهــل كانــت حــراكات لاســتقال الوطنــي ونفض 
غبــار التبعيــة، ام كانــت ثــورات مــن االســتعمار 

ــا؟ ــي االمــة لتركيعه ــة ف ــى القــوى الحي عل
هــذا  ويفســر  هنــا،  االشــتباك  يفــض  مــا 
البوصلــة: وانحــراف  الخلــط  هــو  التناقــض، 

قــد  فالخلــط، 
متعمــد  بشــكل  حــدث 
شــعبية  ثــورات  بيــن 
وثــورات  مســتحقة، 
ومفتعلــة  مصنوعــة 

. مخططــة و
قــد  واالنحــراف، 
بالســماح  حــدث 
تحــدث  ان  لاختراقــات 
لهــا  ويتــرك  وتنمــو 
ــورات  ــادة لتخــرب الث القي

هدفهــا. عــن  وتحرفهــا 
اهــدرت  المطالــب  ان  هــي  والمحصلــة، 
واالنظمــة تجبــرت والقضايــا توشــك ان تهــدر، 
بــل واالنكــى مــن ذلــك ان دعــم القــوى الحيــة 

االمــة  تخــرج  ان  بهــا  ينــاط  والتــي  المقاومــة 
ــا،  ــر عنه ــاع االخي ــا وتشــكل خــط الدف مــن كبوته
يســعى االعــداء لحصارهــا دون تحريــك ســاكن او 

ابــداء الدعــم الائــق.
الحــال  لســان  يكــون  ان  المؤســف  مــن 
ومحاولــة  التأمــل  بعــض  مــع  ولكــن  هكــذا، 
التحليــل والتفســير، ربمــا يتجــدد االمــل فــي 

ــن  ــكل م ــأزق الوجــودي ل ــن هــذا الم الخــروج م
لــم يعتمــد خيــارا مقاومــا، حيــث الطــرف الوحيــد 
والفئــة الناجيــة مــن هــذا المــأزق هــو الفريــق 
ــد  ــم يفق ــه ول ــد بوصلت ــم يفق ــذي ل ــاوم وال المق
كرامتــه ولــم تلتبــس عليــه االمــور فتشــل قوتــه 

وتفقــده الهمــة والقــدرة علــى الفعــل.
يمكــن  اســباب  عــدة  هنــاك  تكــون  ربمــا 

يلــي: كمــا  بايجــاز  تلخيصهــا 
1ـ عــدم التشــخيص الجيــد للمــرض الــذي 
انتــج اوضاعــا ثوريــة وحصــره فــي اشــخاص ال 

سياســات، وحملــه علــى تيــارات ال خيــارات.
متعــدد  االمريكــي  الفــخ  فــي  الوقــوع  2ـ 
الثــورة علــى اوضــاع ســببتها  االشــراك، فرغــم 
التبعيــة المريــكا والتســليم لهــا بامتــاك اوراق 
اللعــب، فقــد وقــع الكثيــرون فــي التغييــر وفقــا 
للنمــط والمفهــوم االمريكــي، والــذي ال يقــود اال 

لــم تكــن االســوأ. الوضــاع مماثلــة ان 
3ـ عــدم التحلــي الكافــي بثقافــة المقاومــة 

والتــي تشــكل بوصلــة دقيقــة لمــا يكــون 
ــه  ــون علي ــا يك ــداء ولم ــاء واالع ــه االصدق علي

ــرز الســليم. الف
ــور"  ــر "اوتب ــة لفك ــر التابع ــات التغيي ان ادبي
الشــباب  مــن  لنشــطاء  تــدرس  والتــي 
مفاهيــم  عــدة  تعتمــد  التغييــر،  باكاديميــات 
يكفــي ان نذكــر منهــا مفهوميــن، فــإن لــم يكــن 

غيرهمــا بهــا لكفاهــا:
ال  بالقــدرة  التغييــر  فــي  العبــرة  ان  االول: 
بالنوايــا، وهــو مــا يعنــي االســتعانة بالشــيطان ان 
كان قــادرا علــى التغييــر ال بنيتــه او مــا ســيطلبه 

ــك! ــل ذل ــي مقاب ف
الثانــي: تحطيــم الرمــوز باعتبارهــا مدخــا 
خلــع  يعنــي  مــا  وهــو  والعبوديــة،  لاســتبداد 
اســلحة القــوة واالســتغناء عــن االجنحــة التــي 
يمكــن التحليــق بهــا وكســر االقــدام التــي يمكــن 

للمواجهــة. عليهــا  الوقــوف 
مــن  الحــراكات  بعــض  فــي  نلمحــه  مــا 
لنتائــج  يقــود  مــا  هــو  االفــكار  لهــذه  انعــكاس 
يــرى  ان  االســتعمار  ويريــد  رايناهــا،  عكســية 
المزيــد دون كلفــة مــن مواجهــة وحــروب يعلــم 

خاســرة. انهــا 

أين اختفت قوى األمة الفاعلة ولماذا؟
إيهاب شوقي


