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النار تهــدد الجزيرة العربية
بهدوء

أمين لحزب الله ،أم لحركة التحرر العربي؟
ناهض حتر

مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،قـ ـ ـ ــال امل ـ ـت ـ ـحـ ــدث ب ــاس ــم
«عــاص ـفــة ال ـح ــزم» ،أح ـمــد الـعـسـيــري،
يــوم أم ــس ،إنــه جــرى تنسيق مباشر
مــع «امل ـقــاومــة الـشـعـبـيــة» (املسلحني
التابعني لهادي) في زنجبار جنوبي
ال ـي ـمــن ،حـيــث كــانــت ه ـنــاك تجمعات
للحوثيني جرى القضاء عليها األمر
ال ــذي سـمــح لـلـمـقــاومــة بــالـتـقــدم على
األرض.
ـح الفـ ـ ــت ،ق ـ ــال الــرئ ـيــس
ـ
ي
ـر
ـ
ص
ـ
وف ـ ــي تـ
ٍ
اليمني السابق ،علي عبد الله صالح،
ي ـ ــوم أم ـ ـ ــس ،إن ـ ــه لـ ــن ي ـ ـغـ ــادر الـ ـب ــاد،
نافيًا تقارير أوردت ـهــا وســائــل إعــام
خـلـيـجـيــة ع ــن سـعـيــه ل ـل ـخــروج اآلم ــن
من اليمن .وكتب صالح على صفحتة
الــرس ـم ـيــة ع ـلــى م ــوق ــع «ف ــاي ـس ـب ــوك»:
«لست من النوع الــذي يرحل ليبحث
عن مسكن في جدة أو عن مسكن في
ب ــاري ــس أو ف ــي أوروبـ ـ ـ ــا ،ب ـ ــادي هي
م ـس ـقــط رأسـ ـ ــي .ولـ ــم ولـ ــن ي ـخ ـلــق من
يقول لعلي عبد الله صالح أخرج من
بالدك».
م ـي ــدان ـيــا ،م ـضــى تـنـظـيــم «ال ـق ــاع ــدة»
فــي الـسـيـطــرة عـلــى مــديـنــة امل ـكــا في
حضرموت ،إذ سيطر يوم أمس ،على
معسكر «ال ـلــواء  »27الـتــابــع للجيش
اليمني مصادرًا أسلحة ثقيلة ،وذلك
ب ـع ــد يـ ــوم م ــن س ـي ـطــرتــه ع ـل ــى م ـطــار
«الريان الدولي» في املدينة التي تعد
مركز املحافظة األكبر في اليمن.
وشـ ـه ــدت م ـ ــأرب يـ ــوم أم ـ ــس ،تـقــدمــا
لـلـجـيــش و»ال ـل ـج ــان ال ـش ـع ـب ـيــة» في
كل من صــرواح وبراقش والجدعان
والسيطرة على الجبال املطلة على
مــدي ـنــة مـ ــأرب ب ـعــد س ـق ــوط ق ـي ــادات
لـ ـ ـ ـ «الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــاع ـ ـ ــدة» فـ ـ ــي االش ـ ـت ـ ـبـ ــاكـ ــات
املتواصلة.
وعـ ـ ـل ـ ــى صـ ـعـ ـي ــد ال ـ ـق ـ ـصـ ــف ،ش ـه ــدت
العاصمة صنعاء يــوم أمــس ،قصفًا
عنيفًا غير مسبوق بصواريخ عالية
ال ـت ـف ـج ـيــر ي ـع ـت ـقــد ع ـس ـك ــري ــون أن ـهــا
كـ ــروز .وف ــي ص ـعــدة قـصــف ال ـعــدوان
ال ـع ــدي ــد م ــن األمـ ــاكـ ــن ال ـس ـك ـن ـيــة فــي
ض ـح ـيــان ورحـ ـب ــان ومــدي ـنــة صـعــدة
وباقم وغيرها من املناطق ،مستهدفًا
أســواقــا ومـحــات تـجــاريــة .وشهدت
مديرية ساقني إنزال قنابل مظلية من
طــائــرات الـعــدوان ،القنابل تساقطت
على املنازل واألحياء السكنية في ما
وصف بجريمة حرب.
(األخبار ،رويترز ،أ ف ب ،األناضول)

منذ ستينات جـمــال عـبــدالـنــاصــر ،لــم تـ ّ
ـدوي
صرخة الحقيقة ،في الفضاء العربي ،مثلما
ّدوت ،أمـ ـ ــس ،ف ــي م ـه ــرج ــان ال ـت ـض ــام ــن مــع
الشعب اليمني في بـيــروت .حسمها ّ
السيد،
وحـ ـ ـ ـ ّـدد ،ب ــدق ــة ووضـ ـ ـ ــوح ،امل ـه ـم ــة الــرئـيـسـيــة
لحركة التحرر الوطني العربية (املهمة الغائبة
ّ
واملغيبة منذ هزيمة حزيران  ،1967وبسبب
تداعياتها) ،واملتمثلة في املواجهة مع النظام
ال ـس ـعــودي وهــزي ـم ـتــه ،ك ـشــرط الزم لهزيمة
امل ـشــروع الـصـهـيــونــي ،والـتـبـعـيــة السياسية،
وال ـت ـخ ـلــف ال ـث ـقــافــي ،وال ـت ــأخ ــر االق ـت ـص ــادي
واالجتماعي في البلدان العربية ،والستئصال
الطائفية واملــذهـبـيــة والتكفير واإلرهـ ــاب في
العالم العربي واإلسالمي.
ظ ـه ــرت ال ـ ّ
ـوهــاب ـي ــة ـ ـ ـ ـ ال ـس ـع ــودي ــة ،ب ــاألس ــاس،
ً
كتنظيم صحراوي إرهابي في نجد ،مستندة
إلى نسخة دينية تقطع مع كل تراث اإلسالم
الحضاري ،وتلغي كل أشكال التعددية املذهبية
والدينية والثقافية التي صاغتها املجتمعات
العربية واإلســامـيــة ،طــوال قــرون مــن الجهد
اإلن ـس ــان ــي ،ل ـت ـفــرض مـنـهـجــا مـسـتـنـبـطــا من
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــات ،وت ـح ــل إل ـه ــا م ـس ـت ـعــارًا من
«يهوه» ،إله الجنود واملــوت ،محل الله الرحمن
الرحيم .عقلية الكراهية على املدنية والحقد
على البشرية ،اندمجت مع عقلية الغزو والقتل
والسبي ،لتؤسس «دولة» سوداء القلب والعقل
والضمير ،رعتها االمبرياليتان ،البريطانية
ّ
واألميركية؛ فمكنتها من السيطرة ،بالعنف
ّ
الدموي اإلجرامي على املناطق األكثر تحضرا
فــي ال ـجــزيــرة الـعــربـيــة؛ املـحــافـظــات الـشــرقـيــة،
والـ ـحـ ـج ــاز ،واملـ ـح ــافـ ـظ ــات ال ـي ـم ـن ـيــة (نـ ـج ــران
ً
وجـيــزان وعـسـيــر) .واملـفــارقــة الـتــي ،ع ــادة ،ما
يـتـنــاســاهــا ال ـن ـقــاش ال ـع ــرب ــي ،ه ــي اآلتـ ـي ــة :ما
الذي جعل اإلمبريالية التي ّ
ألحت على تمزيق
مــركــز القومية والـحـضــارة العربية فــي بالد
الشام والعراق ،في مؤامرة سايكس ـ ـ بيكو،
بينما قدمت الــدعــم لتوحيد مناطق الجزيرة
تحت إمــرة آل سـعــود؟ ألــم تكن تلك الصيغة
الــوحــدويــة الغاشمة املتحققة بالعنف ،سوى
الـطــريـقــة املــائ ـمــة إلخ ـض ــاع امل ـنــاطــق الـقــابـلــة
للتقدم فــي الجزيرة العربية ،لحكم الرجعية
الصحراوية ّ
الوهابية؟

فــي خــواتـيــم ال ـحــرب الـعــاملـيــة الـثــانـيــة ،انتقلت
رعــايــة الـنـظــام ال ـس ـعــودي ،مــن اإلنـجـلـيــز إلــى
االمبريالية األميركية ،فتحولت الرياض إلى
مــركــز للتآمر على وح ــدة امل ـشــرق ،والــوحــدة
املصرية ـ ـ الـســوريــة ،وث ــورة اليمن ،وتجربة
ن ــاص ــر الـ ـتـ ـح ــرري ــة ،إلـ ـ ــى درج ـ ـ ــة ت ـحــريــض
األم ـي ــرك ـي ــن واإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــن ع ـل ــى تــوج ـيــه
ضربة لنظامه ،العام  ،1967وقبلها ،وبعدها،
اإلمـ ـس ــاك بـمـفــاصــل ال ـحــركــة الـفـلـسـطـيـنـيــة،
واخـضــاعـهــا سـيــاسـيــا ،وم ـحــاربــة كــل نــزوع
تحرري وتقدمي ومقاوم في العالم العربي،
ودعم االنقالب الساداتي.
اإلنجليز ،فاألميركيون ،رأوا ،فــي الرجعية
السعودية ،أداة استراتيجية ،لتحقيق أربعة
أه ـ ـ ــداف رئ ـي ـس ـي ــة :ال ـس ـي ـط ــرة ع ـل ــى امل ــرك ــز
املعنوي لإلسالم وتوظيفه في نشر صيغة
رجعية تكفيرية متوافقة مع املنظور الديني
ال ـع ـن ـصــري اإلس ــرائ ـي ـل ــي ،ون ـه ــب ال ـب ـت ــرول،
ومنع التوجهات االستقاللية والتنموية في
منطقة البترول ،واستخدام النظام السعودي
وفوائضه املالية في مجابهة حركة التحرر
العربية.
م ـ ـ ّـول آل سـ ـع ــود ،واس ـت ـخ ــدم ــوا ،ف ــي تــوافــق
كامل مع استراتيجية االمبريالية األميركية،
وب ــرع ــاي ـت ـه ــا ،الـ ـح ــرك ــات ال ــدي ـن ـي ــة الــرج ـع ـيــة،
ك ـ ــاإلخ ـ ــوان امل ـس ـل ـم ــن ،وشـ ـبـ ـك ــات ال ــدع ــاي ــة
للوهابية في العاملني العربي واإلسالمي ،كما
ل ــدى األق ـل ـيــات املـسـلـمــة فــي ال ـعــالــم ،وتمكنت
من تحشيد أكبر جيش إرهابي في التاريخ،
حتى حينه ،للقتال ضد االتحاد السوفياتي
فــي أفـغــانـسـتــان ،واط ــاق منظمة «الـقــاعــدة»
والحركات السلفية ـ ـ املقاتلة ،واستخدامها
ح ـيــث ي ــري ــد الـ ـغ ــرب ،ك ـمــا ح ـصــل ف ــي حــرب
تفكيك يوغسالفيا.
ك ــان آل س ـع ــود ،م ــرك ــز ال ـتــآمــر ع ـلــى ال ــدول ــة
الـعــراقـيــة ،فــي توريطها فــي حــرب طويلة مع
إيــران ،ثم التخلي ،مع الكويتيني والخاليجة،
عنها بعد ال ـحــرب ،والـتـحــريــض على ضرب
ال ـ ـعـ ــراق ،وح ـ ـصـ ــاره ،واحـ ـت ــال ــه ،وت ــدم ـي ــره،
والحقا ً،التسلل إلى مقاومته ،وحرفها باتجاه
تـحـ ّـولـهــا إل ــى ميليشيات وهــاب ـيــة ،وإش ـعــال
الـحــرب املذهبية فــي بلد طاملا كــان مجتمعه
منسجمًا ومتحضرًا .آل سـعــود هــم املـمـ ّـول
ّ
واملسهل والصانع لظاهرة القاعدة ـ ـ داعش

في العراق .ومنذ العام  ،2011تشن السعودية
ـ ـ وقطر وتركيا والوهابيني في الخليج ـ ـ حرب
إب ــادة تكفيرية طائفية إرهــابـيــة ضــد الــدولــة
واملـجـتـمــع ال ـســوريــن ،وم ــا ت ــزال تــرفــض كل
إمكانية لتسوية توقف أنهار الــدم السوري،
وتتحالف مــع إســرائـيــل ،ضمنًا وعلنًا ،ضد
م ـحــور امل ـق ــاوم ــة ،بـحـجــة أول ــوي ــة ال ـت ـصــدي لـ
«الخطر اإليراني» .القوات السعودية املسماة
«درع الخليج» تقمع شعب البحرين املسالم
على مدى أربع سنوات ،وتقمع أبناء الجزيرة
العربية مــن الشيعة واملـتـنــوريــن والوطنيني.
وفي ذروة من الجنون الحاقد ،تشن ،منذ ثالثة
أسابيع ،حرب إبادة ضد الشعب اليمني ملنعه
من التحرر والتقدم .وهي عملية تاريخية من
شأنها قلب املعادالت الجيوسياسية للجزيرة
العربية.
كفى! قالها األمني العام ،حسن نصرالله؛ بهذه
الكلمة ،أغلق السيد ،أربعني عامًا من الصمت
على جرائم آل سعود ،وشبكاتهم السياسية
والدينية واملالية واإلعالمية واإلرهابية .وإذا
ك ــان ه ـنــاك م ــن أدع ـي ــاء ال ـي ـســار والـلـيـبــرالـيــة
والقوميةَ ،مــن هم أســرى تلك الشبكات ،فلم
ً
يـعــد مـقـبــوال مــن ال ـقــوى الـيـســاريــة والقومية
والــدي ـمــوقــراط ـيــة ،أي ت ــردد ف ــي تـبـنــي املهمة
التي طرحها السيد في مكانها وزمانها ،ال
بوصفه أمينًا لحزب الـلــه ،بــل بوصفه أمينًا
للمرحلة الجديدة من حركة التحرر الوطني
العربية.
وقد ّقدم نصرالله ،في أوراق اعتماده ملوقعه
الـجــديــد ه ــذا ،بــاإلضــافــة إل ــى تـحــديــده املهمة
املركزية للتحرر العربي ،ثالثة أوراق تضعه
في صــدارة تجمع جبهوي ،هي ( )1اعترافه
ب ـت ـعــدديــة قـ ــوى امل ـق ــاوم ــة ف ــي ل ـب ـنــان (ح ــزب
ال ـلــه ،حــركــة أم ــل ،جـبـهــة امل ـقــاومــة ـ ـ ـ ـ القومية
ال ـش ـي ــوع ـي ــة) )2( ،ن ـش ـي ــده ال ـب ـل ـيــغ الـشـجــي
الـجـمـيــل الـعـمـيــق غـيــر امل ـس ـبــوق ف ــي ام ـتــداح
العرب وتاريخهم ونسبهم وقبائلهم وشيم
العروبة ،قبل االســام وبعده ،خالل امتداحه
أهــل الـيـمــن ،أصــل الـعــرب وفــرســان اإلس ــام،
( )3شكره القلبي الصادق لصمود سوريا ـ ـ
وهي ،للتذكير ،قومية وعلمانية ـ ـ لصمودها
في وجه قطعان اإلرهــاب ،وخططها الجتياح
ل ـب ـنــان وذبـ ــح الـلـبـنــانـيــن وهـ ــدم مـســاجــدهــم
وكنائسهم.

