
هل يمك��ن توقع أن تصي��ب العدوى ح��ركات انفصالية 
في أوروبا بعد اس��تفتاء الفاتح من أكتوبر حول اس��تقالل 
كاتالوني��ا؟ الخبيران بارب��ارا لوييه وفانس��ان البوردوري 

يقدمان أجوبة حول هذه الفرضية.
بعد استفتاء أول غير شرعي نظم في العام 2014م، نظمت كاتالونيا 
استفتاء في الفاتح من أكتوبر 2017م حول استقالل اإلقليم عن إسبانيا 

رغم معارضة مدريد.
وبحسب حكومة كاتالونيا، فإن 90% من المشاركين في استفتاء األحد 
الماضي صوتوا لصالح االستقالل )2,26 مليون شخص أدلوا بأصواتهم، ما 
يعادل أكثر بقليل من 42% من ناخبي اإلقليم(، ما قد يثير رغبة حركات 

انفصالية أخرى في أوروبا الحتذاء مثال هذه الخطوة.
باربارا لوييه األستاذة في المعهد الفرنسي للعلوم جيوسياسية في جامعة 
باريس 8 تعتبر أن إمكانية زعزعة استقرار القارة األوروبية كبيرة جدا. كما 
أن مشاهد العنف التي رافقت االستفتاء خطيرة: كونها "تفتح باب النقاش 
حول مسألة الديمقراطية، ألنها تختزل الحوادث التي رافقت االستفتاء في 

مواجهات بين الشعب والسلطة".
فرصة قد يستغلها تيار الحركات االنفصالية األوروبية. في وقت تعتبر 
فيه إسبانيا من أكثر دول أوروبا "ال مركزية" إال أنها أخفقت في تغيير طبيعة 

العالقة مع الوطنية.
على العكس من هذا، يرى فانسان البوردوري األستاذ المحاضر في الجامعة 
الكاثوليكية في لوفيان ببلجيكا أن "التباين التاريخي والثقافي في أوروبا قد 
تكون له تداعيات مهمة". كما أن "القمع البوليسي قد يؤثر على الكاتالونيين 
المترددين في الدفاع عن قضيتهم، لكن أعمال العنف هاته قد تقلل من 

عزيمة الحركات االنفصالية األخرى في أوروبا".
إقليم الباسك، إسكتلندا، دول البلقان... عودة على األقاليم والحركات 

االنفصالية التي قد تتأثر أو ال باستفتاء كاتالونيا في أوروبا.

إقليم الباسك
بعد استفتاء كاتالونيا تتجه األنظار إلى إقليم إسباني آخر وهو إقليم الباسك 
الذي يتمتع بحكم ذاتي وصالحيات موسعة منذ 1970م وخالل عقود نظمت 
حركة إيتا االنفصالية عماًل مسلحًا للمطالبة بانفصال اإلقليم، قبل أن تتخلى 

عن أسلحتها في عام 2011م.
بحسب ب��ارب��ارا لوييه وفانسان الب���وردوري ف��إن احتمال انتقال العدوى 
االنفصالية إلى هذا اإلقليم محدود، ألنه يتمتع أصال بحكم ذاتي أوسع من 

كاتالونيا وخصوصا على المستوى الضريبي.
فانسان البوردوري يعتقد أن أولوية إقليم الباسك في الوقت الحاضر هي 

لملمة جراح الحرب األهلية.

إسكتلندا
في إسكتلندا خسر االنفصاليون استفتاء أواًل في 2014م، لكن قد ينظم 
استفتاء ثان لالنفصال عن المملكة المتحدة. رئيسة الوزراء اإلسكتلندية نيكوال 
ستيرجن تساند تنظيم هذا االستفتاء بعد رفض اإلسكتلنديين للبريكسيت.

إسكتلندا قد تلجأ إلى تنظيم استفتاء لالنفصال، لكن الحكومة اإلسكتلندية 
ال تزال تفكر في هذا األمر ولم تتخذ قرارها بعد، بحسب فانسان البوردوري. 

إذ أن رئيسة الوزراء أعلنت أواخر يونيو الماضي عن تأجيل االستفتاء الجديد 
إلى خريف 2018م بعد االنتهاء من المفاوضات حول البريكسيت. وفي حال 
الموافقة عليه فلن يرى هذا االستفتاء النور قبل ربيع 2019م على أقل 

تقدير، بعد خروج المملكة المتحدة النهائي من االتحاد األوروبي.
نيكوال ستيرجن عبرت على حسابها على تويتر عن دعمها الستفتاء 
كاتالونيا وانتقدت الرد الحكومي الرسمي عليه. وقالت يوم األحد: "أنا منشغلة 

بشدة بعد رؤية مشاهد كاتالونيا".
دول البلقان

األوضاع في دول البلقان التي عانت من الحروب األهلية خالل التسعينيات 
تبقى متوترة، "ونتصور أن إقليم فوفودين في صربيا قد تكون لديه طموحات 
انفصالية. في البوسنة أيضًا حيث قد يطالب الشق الصربي بتنظيم استفتاء.. 
الفارق مع إسبانيا هو أن الشرطة قد ال تعيق هذا التحرك لضعف إمكاناتها" 

بحسب فانسان البوردوري.
إقليم الفالندر

إقليم الفالندر الناطق باللغة الهولندية في بلجيكا يضم حركة انفصالية 
قوية لديها برلمانها الخاص حيث يشغل القوميون 50 مقعدًا من مجموع 
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الفالمنك )أقلية تسكن إقليم الفالندر( مستعدون لالستقالل، لكن ما الذي 
سيكسبونه؟ ألنهم أص��اًل في نظام تقريبًا فيدرالي حيث ال تملك الدولة 

المركزية صالحيات تذكر- كما تشير باربارا لوييه.
إيطاليا

في إيطاليا يناضل "حزب رابطة الشمال" الشعبوي الستقالل منطقة الباداني 

الواقعة بين لومباردي وفينيسي عن السلطة المركزية في روما.. ومن المقرر 
تنظيم استفتاء استشاري في الخريف في هاتين المنطقتين اللتين تعتبران 

من أغنى مناطق إيطاليا.
الباداني هي أسطورة كبيرة اندثرت " بحسب فانسان الب��وردوري ، ليس 
لديهم حقيقة تاريخية ، شمال إيطاليا كان دائمًا على حدة . لكن في سردينيا 
الحركة االنفصالية ملموسة أكثر، ولو أنها ال تزال بعيدة عن مرحلة تنظيم 

استفتاء. فضاًل عن أنهم هناك يتمتعون بالكثير من االستقاللية".
جزر فارو

جزر ف��ارو التي وتقع في شمالي المحيط األطلسي تتبع للدانمارك منذ 
1948م، وتتمتع بحكم ذاتي وتسير أعمالها باستثناء المسائل المتعلقة 
بالدفاع.. الطموحات االستقاللية لهذه الجزر عادت إلى السطح مع اكتشاف 
حقول غاز ونفط في هذه المنطقة منذ حوالى عشرين عامًا.. ويأمل أنصار 
االستقالل في أن يمكنها ذلك من تحقيق استقالل اقتصادي عن كوبنهاغن، 
خاصة أن موارد هذه الجزر الرئيسية تقتصر على الصيد البحري.. ومن المتوقع 

أن تنظم هذه الجزر استفتاء إلقرار دستور جديد في العام 2018م.
جزيرة كورسيكا

باربارا لوييه تقول: "في الوقت الحاضر يسود الهدوء في كورسيكا ألن 
السياق غير مالئم- لكن إذا قررت كورسيكا تنظيم استفتاء فستكون األوضاع 
مشابهة لما حدث في كاتالونيا، حيث قد تندلع مواجهات بين الشرطة 

والشعب".
القوميون هم أصحاب األغلبية في البرلمان في كورسيكا، وتمكنوا من تبنى 
إعالن مساندة في البرلمان يؤكد على "شرعية حكومة كاتالونيا التي ال جدال 

فيها".
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الجيش السوري يدخل الميادين 
دخ��ل��ت ق���وات ال��ح��ك��وم��ة ال��س��وري��ة مدينة 
الميادين، التي يسيطر عليها مسلحو تنظيم 
"داعش" . حسبما أفادت وكالة "فرانس برس"
وقصفت الغواصات الروسية في وقت سابق 
مواقع لتنظيم "داعش" في مدينة الميادين 

بصواريخ "كاليبر".

وكان رئيس مركز دراسة المشاكل التطبيقية 
العامة لألمن القومي، ألكسندر زيلين، قد أكد 
في مقابلة أجراها مع " وكالة االنباء الرسمية " 
في شهر  يوليو المنصرم، أن الوضع في سوريا 
في المستقبل القريب لن يتغير بشكل ملحوظ.

اخبار متفرقـة

اشراف / احمد الرمعي

ق على توريد منظومة
ّ

الكرملين يعل
 "إس 400" للرياض

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن تعاون 
موسكو والرياض في المجال العسكري غير موجه ضد دول ثالثة، والقلق 

هنا غير مبرر.
وقال بيسكوف للصحفيين: "نحن مقتنعون بأن تطوير التعاون الروسي 
_ السعودي يصب في مصلحة الدولتين في المقام األول، وفي مصلحة 
االستقرار في العالم وفي المنطقة، وبطبيعة الحال غير موجه بأي شكل 
من األشكال ضد بلدان أخرى، ولذلك فإن أي قلق في هذا الصدد نعتبر أنه 

ال أساس له".
وأضاف بيسكوف، في سياق تعليقه على أنباء التوصل إلى اتفاق لشراء 
الرياض منظومة "إس _400" دون أن يؤكد ذل��ك: "مسألة التعاون 
العسكري كانت على أجندة المباحثات الروسية _ السعودية على أعلى 

مستوى، وال أستطيع أن أقدم لكم تفاصيل…".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "كومرسانت" الروسية، أن السعودية 
مهتمة بشراء أحدث أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية الروسية "إس-
400". وأشارت الصحيفة نقاًل عن مصادر مطلعة، الى أن الجانب الروسي 
أعد مجموعة من العقود لتوريد أسلحة ومعدات روسية للرياض بما يقرب 
من 3 مليارات دوالر.. كما ذكرت قناة "سكاي نيوز" أيضًا، أن موسكو 
وافقت على توريد انظمة الصواريخ "إس-400" إلى المملكة، حسب موقع 
"لينتا رو"..وتجدر اإلشارة إلى أنه في سبتمبرالماضي، تم الكشف عن توقيع 
عقد بين روسيا وتركيا لتسليم أنظمة "إس-400".. وقال الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان إن أنقرة سددت الدفعة األولى من قيمة الصفقة.
وقد عبرت الواليات المتحدة عن استيائها وقلقها أيضا بسبب هذه 
الصفقة، ووفقًا ألردوغان "كان بعضهم يفقد صوابه من الغضب"، مشيرًا 

ات الالزمة لضمان أمنها. إلى أن تركيا اتخذت وستواصل اتخاذ اإلجراء

الجيش العراقي يقتحم آخر معاقل "داعش"
اق��ت��ح��م��ت ال���ق���وات 
العراقية فجر األربعاء 
ب��ل��دة ال��ح��وي��ج��ة آخ��ر 
م����ع����اق����ل ت��ن��ظ��ي��م 
"ال���دول���ة اإلس��الم��ي��ة" 
ف����ي ش����م����ال ال����ب����الد. 
وان���ط���ل���ق���ت م��ع��رك��ة 
لحويجة في  تحرير ا

21 سبتمبر الستعادة 
المدينة، وتمكنت القوات العراقية من استرجاع أربع مدن وعشرات القرى، 

من قبضة التنظيم المتطرف.
وقال قائد عمليات تحرير الحويجة الفريق  الركن عبداألمير رشيد يار 
الله: "شرعت قطعات الجيش والشرطة االتحادية والرد السريع وقطعات 
الحشد الشعبي بتنفيذ عملية واسعة لتحرير مركز قضاء الحويجة وناحية 

الرياض والقرى والمناطق المحيطة بها".
وكانت القوات العراقية بدأت في 21 سبتمبر عملياتها العسكرية 
الستعادة مدينة الحويجة، وتمكنت في هذا السياق من استعادة أربع 

مدن وعشرات القرى.
من جهته أعلن قائد الشرطة االتحادية الفريق رائد جودت انطالق 
المرحلة الثالثة من عمليات تحرير الحويجة تحت قصف مدفعي وصاروخي 

موجه لمقرات التنظيم في البلدة.
وجاء في بيان أن الشرطة االتحادية دفعت "وح��دات مغاوير النخبة 
والفرقة اآللية وألوية القناصين والطائرات المسيرة مسنودة بقوات الحشد 

الشعبي من منطقة التمركز شمال غرب الحويجة".
وق��ال ج��ودت: إن "ق��وات الشرطة االتحادية تحركت باتجاه أهدافها 
المرسومة حيث تسعى الستعادة السيطرة على سبع مناطق رئيسية في 

القضاء و12 هدفًا حيويًا".

السجن المؤبد ل� 34 شخصًا في تركيا
     

أص��درت محكمة موغال 
ف��ي ج��ن��وب غ���رب تركيا 
أح��ك��ام��ا بالسجن المؤبد 
ب��ح��ق 34 ش��خ��ص��ًا إث��ر 
إدان���ت���ه���م ب��ال��ت��خ��ط��ي��ط 
الغ��ت��ي��ال ال��رئ��ي��س رج��ب 
ط��ي��ب أردوغ�������ان، خ��الل 
محاولة االن��ق��الب بصيف 

2016م.. وب��رأت المحكمة عسكريًا سابقًا، بينما فصلت ملفات ثالثة 
متهمين آخرين عن القضية، بينهم الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه 

أنقرة بالوقوف وراء االنقالب الفاشل.
وحكمت محكمة موغال )جنوب غرب( على 34 شخصًا بالسجن المؤبد 
ضمنهم العميد السابق غوكان شونميزتس، الذي يعتبر قائد فريق من 
االنقالبيين كانت مهمته "القبض على أو قتل" أردوغان، وفقًا لمحطتي "إن 
تي في" و"سي إن إن-تورك". كما برأت المحكمة عسكريًا سابقًا، وفصلت 
عن المحاكمة ملفات ثالثة متهمين بينهم الداعية فتح الله غولن، الذي 

اعتبرته أنقرة العقل المدبر لمحاولة االنقالب الفاشل.
والمحاكمة هي األبرز في تركيا بعد محاولة االنقالب التي أسفرت عن 

مصرع حوالى 250 شخصًا، عدا االنقالبيين.
وليل 15-16 يوليو 2016م، عندما كان االنقالبيون يحاولون السيطرة 
على مراكز السلطة في إسطنبول وأنقرة، اقتحمت مجموعة من الجنود 
فندقًا حيث كان أردوغان يمضي عطلة برفقة عائلته في منتجع مرمريس 

)جنوب غرب(.
وقال أردوغان: إن االنقالبيين الذين كانت مهمتهم "القتل أو القبض" 
عليه وصلوا بعد وقت قصير من مغادرته الفندق. وقتل اثنان من رجال 

الشرطة المكلفين بحماية الرئيس التركي في إطالق النار.
واختبأ االنقالبيون في المناطق الريفية المحيطة بالمنتجع وعثر عليهم 
بعد عدة أي��ام. ويحاكم غولن المقيم في الواليات المتحدة منذ أواخر 

التسعينيات، غيابيًا في هذه القضية.
وتم نقل جلسة المحاكمة األربعاء إلى غرفة التجارة والصناعة في موغال، 
األكثر اتساعًا من قاعة المحكمة، وفقًا لوكالة األناضول لألنباء، التي أشارت 
إلى استخدام كالب مدربة لتفتيش المكان، كما انتشر قناصة على أسطح 
المباني المجاورة..وجرت المحاكمة التي بدأت في فبراير الماضي وسط 
أجواء متوترة للغاية مع مطالبة متظاهرين بإعادة العمل بعقوبة اإلعدام 
في كل جلسة.بعد محاولة االنقالب، باشرت السلطات التركية حملة ال 

هوادة فيها ضد األنصار المفترضين للداعية غولن.
وبدأت عمليات لم يسبق لها مثيل "لتطهير" المؤسسات التي تسللت 

إليها حركة غولن، وفقًا للحكومة التركية.
ومنذ يوليو 2016م، اعتقلت السلطات نحو 50 ألف شخص وطردت 

أو علقت مهام أكثر من 140 ألفًا آخرين.

هل يذكي استفتاء كاتالونيا النزعات االنفصالية في أوروبا؟

وافقت الجمعة الماضية ذكرى حرب أكتوبر 1973م، 
ال��ت��ي يطلق عليها أي��ض��ا ف��ي س��وري��ا "ح���رب تشرين 
التحريرية"، وفي إسرائيل "حرب يوم الغفران"، وهي 
الحرب التي خاضتها كل من مصر وسوريا ضد إسرائيل، 
الستعادة شبه جزيرة سيناء في مصر، وهضبة الجوالن 
في سوريا، والضفة الغربية في األردن، وقطاع غزة في 

فلسطين.
وانتهت ال��ح��رب، كما ه��و م��ع��روف، بانتصار جيشي 
مصر وسوريا على الجيش اإلسرائيلي، بعد سلسلة من 
قصص التضحيات سواء على المستوى الفردي للمقاتلين 
أو بمساعدات معظم ال��دول العربية واألجنبية ومنها 
االتحاد السوفييتي آنذاك، ومن بين قصص التضحيات 
التي سطرتها كتب التاريخ، قصة الرقيب نورد الدين 
المال، الذي يعتبر من أوائل الذين رفعوا العلم المصري 
على أراضي سيناء خالل حرب أكتوبر 1973م، بحسب 

.cairoscene موقع
وكان الرقيب  نور الدين علي المال قد التحق بالخدمة 
العسكرية عام 1966م، ومن ثم خدم في صفوف قوات 
سالح المشاة، حيث شارك في حرب االستنذاف، حسبما 
ذكر موقع "أخبارك" المصري، ويذكر من بين بطوالته 
في تلك الفترة، أن��ه أثناء إبحار قاربه س��أل قائده عما 
سيكون الوضع عليه إذا أصيب القارب، فلم يجب المال لكنه 
لم يتردد في أن يقفز بمالبسه كاملة في المياه، وسبح 
إلى الضفة األخرى من القناة وأشار إلى قائده برفع سالحه 

في رسالة طمأنة له.

وك��ان��ت بطولته الكبرى ف��ي ح��رب أك��ت��وب��ر، وش��ارك 
ضمن فرقة كلفت بعبور قناة السويس، وبالفعل وصلت 
مجموعة كان يقودها قبل وصول المهندسين العسكريين 
المكلفين بفتح ثغرة في حقول األلغام لعبور القوات 
من خاللها، لكن المال لم ينتظر كثيرًا حيث بادر بقطع 
األسالك الشائكة، وبالفعل نجح بالتعاون مع المجموعات 

األخرى في اقتحام النقطة رقم 146 .
مزق الرقيب المال العلم اإلسرائيلىي، ثم استولت وحدته 
على النقطة وقتلت وأسرت من بها من جنود إسرائيليين، 
ثم تقدمت الوحدة فى اتجاه المواقع التي تتمركز فيها 
الدبابات اإلسرائيلية وتضرب منها المواقع المصرية، 
فاشتبكت وح��دة المال مع ق��وات إسرائيلية احتياطية 
لمدة ساعة خسرت فيها القوات اإلسرائيلية العديد من 

الدبابات والعربات المجنزرة.
في 11 أكتوبر 1973م شن الجيش المصري هجومًا 
ليليًا على مركز قيادة إسرائيلي بممر متال، شارك فيه 
الرقيب المال ضمن مجموعة االستطالع المتقدمة، 
ونجحت مجموعته في مهمتها ودخل البطل في معركة 
ضارية مع القوات اإلسرائيلية وظل يقاتل بشجاعة وبسالة 
حتى نفذت ذخيرته، واستشهد الرقيب نور الدين المال 
في ال�12 من أكتوبر 1973م، بعد أن اعتبره كثير من 

المؤرخين من أوائل من رفعوا العلم المصري في سيناء.
 وك��ّرم الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات 
اسم الرقيب نور الدين المال، عرفاًنا بتضحياته البطولية، 

ومنحه وسام "نجمة سيناء".

ما ال تعرفه عن أول من رفع العلم المصري في سيناء في أكتوبر 1973م
استياء برلماني

وأطلع رئيس المجلس األعضاء على بعض ما تم مناقشته من 
قضايا في اللقاء مع رئيس المجلس السياسي صالح الصماد والحكومة 

ورئاسة البرلمان.
وأشار إلى تأكيد الصماد على الحكومة بضرورة تحمل مسؤوليتها 
بروح الشراكة بعيدًا عن االتهامات المتبادلة بين الوزراء وإفادة النواب 

برؤية موحدة لمعالجة المشاكل المالية.
مشيرًا الى أن اللقاء أسفر عن تشكيل الحكومة لجنة وزارية إلعداد 

مصفوفة معالجات تمهيدًا لتقديمها إلى البرلمان األيام المقبلة.
وكان البرلمان شكل لجنة مشتركة مع الحكومة لمناقشة معالجات 
الحكومة لعدد من البنود بينها التهريب وعائدات المشتقات النفطية 

والغاز، وصرف مرتبات موظفي الدولة.
وفي هذا الصدد نوه الراعي إلى خالفات الوزراء فيما بينهم وعدم 

طرحهم حلواًل حكومية لتلك البنود.
وعبر نواب عن استيائهم من تصرفات وتهديدات تطلقها بعض 

الجهات.
الى ذلك قال النائب عبدالوهاب عامر: "ثبت أنه ال وجود لطابور 

خامس وأن الموجود هو طابور المستفيدين".
ل عن بث وسائل إعالم تهديدات اجتماع ألحزاب وصفها  وتساء

بالكرتونية للعودة إلى الشارع.
وق��ال النائب عبدالرحمن األك��وع: إن باستطاعة الحكومة إيجاد 
الحلول إذا ما توافرت النية الصادقة، مؤكدًا على ض��رورة صرف 

المرتبات ال سيما الخاصة بالمعلمين.
ووصف عدم التعاطي مع حقوق المعلمين بأنه "أم الجرائم".

وقال النائب الخضر العزاني: إن الحكومة لم تحدد بوضوح متى ستبدأ 
بصرف مرتبات المعلمين، منبهًا إلى استغالل "العدوان الخارجي 
والداخلي" للمسألة وتأكيد حكومة فنادق الرياض على شروعها في 
صرف مرتبات المعلمين في المناطق المحتلة التي تصفها بالمحررة- 

حسب العزاني.
واستغرب األكوع اقتحام مسلحين الوزارات واالعتداء على وزراء 
تحت سمع ومرأى المجلس السياسي الذي حمله مسؤولية انتهاكات 

الدستور والقانون من قبل بعض الفئات.
كما دان استهداف الصحفيين، مؤكدًا أن أي تجاوزات من األخيرين 

ات القانونية. يمكن التعاطي معها وفق اإلجراء

واعتبر العزاني تهديدات معلمين يطالبون بمرتباتهم أمرًا غير 
مقبول.

إدراج التحالف والسعودية 
ه��ذا وكانت مبعوثة األم��م المتحدة بشأن األطفال والصراعات 
حة فرجينيا جامبا قد أع��دت التقرير عن االنتهاكات التي 

ّ
المسل

يتعرض لها االطفال، وص��در باسم جوتيريش. والتقرير أحدث 
تشهيرًا كبيرًا بالسعودية وتحالف العدوان على مستوى العالم، وأثار 
هلعًا لدى مسئولي النظام السعودي واألنظمة المشاركة في تحالف 
العدوان إلدراجهم في القائمة السوداء والتأكيد على تورطهم في 

قتل أطفال اليمن.
هذا ورحبت منظمات حقوقية دولية بقرار األمين العام لألمم 
المتحدة أنطونيو غونتيريس إدراج التحالف العربي الذي تقوده 

السعودية على القائمة السوداء للدول المنتهكة لحقوق األطفال.
وقالت مديرة قسم حقوق األطفال بمنظمة هيومن رايتس ووتش 
جو بيكر: إن إدراج التحالف العربي على القائمة السوداء يجب أن 
تتبعه خطة عملية واضحة للتأكد من تنفيذ التحالف التزاماته بحماية 
األطفال.. وأضافت: "حان األوان ألن يوقف التحالف غاراته في اليمن 

بشكل كامل".
ودعت المنظمة الحكومات إلى تعليق جميع مبيعات األسلحة 
للسعودية، وطالبت التحالف العربي الذي تقوده السعودية بالكف عن 
بذل "الوعود الجوفاء" والسماح بوصول الوقود والمساعدات إلى من 
ات  يحتاج إليها في اليمن، مشددة على ضرورة اتخاذ التحالف اإلجراء

لوقف الهجمات غير القانونية
وفي السياق نفسه قالت ممثلة منظمة العفو الدولية في األمم 
المتحدة شيرين ت��ادروس: "إننا مسرورون ألن غوتيريش فعل ما 
تلوا بسبب 

ُ
فشل فيه سلفه، وأدرك أن هناك عددًا كبيرًا من األطفال ق

عمل التحالف العربي".
وأك��دت ت��ادروس في تصريح لوسائل اعالمية ، أنه يجب عدم 
المساومة والتعامل مع العدالة بحل وسطي من أجل أهداف سياسية.. 

 إلى حظر بيع السالح لدول التحالف العربي.
ً
داعية

وفي باريس رحبت منظمة "أفدي" الدولية لحقوق اإلنسان بالقرار 
األممي.. كما رحبت به منظمة "ووت��ش ليست"، وقالت إنه يشكل 
خطوة مهمة في محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الخروقات، ومنعهم 

من القيام بهجمات مستقبلية في اليمن.

بقية.  بقية. بقية. بقية. بقية. بقية. بقية. بقية. بقية. بقية. بقية. 

ها هي األيام تمضي سريعًا كلمح البصر وتأتي الذكرى األوى المؤلمة لتذكرني 
بأبشع جريمة تمر على مسرح التاريخ اإلنساني وهي مجزرة القاعة الكبرى، فوالله 
لو أعطيت قدرة التصوير على التعبير ما استطعت أن أصف ذلك المشهد الرهيب 
وتلك الجريمة النكراء، فأي مأساة وأي فجيعة حدثت فقد اشتد البالء واحتدم الخطب 
وادلهمت األمور في هذا اليوم الذي لن يمحى من ذاكرة كل يمني الى أن يرث الله 

األرض ومن عليها.
نعم.. هذه ليست حكاية أرويها من نسج الخيال أتحدث فيها عن خرافة أومثااًل 
أو تخياًل ولكنها كلمات ممزوجة باآلالم والجراح من أرض الواقع كوني أحد جرحى 
تلك المجزرة.. لقد ذهبت يوم السبت الموافق 8 أكتوبر 2016م بعد أن تناولت 
طعام الغداء في بيتي وذهبت لتقديم واجب العزاء آلل الرويشان في وفاة المغفور له 
بإذن الله والدهم الفاضل الحاج علي بن علي الرويشان عليه من الله سحائب الرحمة 

وشآبيب المغفرة.
وكان وصولي للقاعة الساعة الثانية والنصف ظهرًا وإذا بي أرى القاعة ممتلئة بأناس 
من جميع شرائح المجتمع بعدها أخذت مجلسي وسط القاعة وانتظرت دقائق 
لدخول وقت صالة العصر فأقمت الصالة مع جموع المصلين في المصلى الخاص 
بالقاعة ورجعت مجلسي وما هي إاّل دقائق معدودة وفجأة كانت المأساة بإطالق 
صاروخ علينا من قبل أشباه الرجال آل سعود ولم أجد نفسي إال وأنا في ظالم دامس 

ونار ملتهبة أصابتني بحروق جسيمة وشظايا مزقت جزءًا من جسدي وكسر 
أحد أصابع يدي اليسرى فكنت أخلع مالبسي وأرميها وهي تحترق إال الثوب 
الذي ألبسه فقد التصق بجسدي وأثر الحريق عليَّ بالكامل من الرأس الى 
القدمين، وبقدرة الله تعالى كنت أشعر أنني قد تخدرت ولم أحس بالحروق 
فكان همي الوحيد أن أنجو بنفسي فكانت عناية الله أن يسر لي أن أخرج من 
إحدى زوايا القاعة التي تهدمت قفزًا الى الخارج وعند وصولي باب القاعة 
الرئيسي فوجئت بإطالق صاروخ ثاٍن فانبطحت على األرض وأخذت أزحف 
ببطء شديد وأنا أعاني من األلم ما ال يعلمه إال الله الى جانب إحدى السيارات 

التي كانت تنقل الجرحى فصعدت عليها.. بعدها وجدت نفسي طريح الفراش في 
احدى مستشفيات العاصمة فرأيت أمي الحبيبة حفظها الله وأطال في عمرها قد 
انهالت عليَّ تبكي بكاء شديدًا وتدعو الله أن يعجل بزوال آل سعود الذين ارتكبوا هذا 
العمل اإلجرامي الذي ال يرضاه مسلم أو كافر.. والتفت عن يميني فرأيت شقيقي األكبر 
محمد -حفظه الله- قد سقط مغشيًا عليه عندما رآني بتلك الصورة التي يدمى لها 
القلب، وفي نفس الوقت رأيت رجاًل أمامي كان منتظرًا خروج أحد أقاربه من العناية 
المركزة وهو من آل الرويشان فسألته طمئني كيف الفندم محمد الرويشان والفندم 
جالل الرويشان فقال لي هم في خير ولم يصابوا بشيء فحمدت الله على سالمتهم.

وسألت نفسي لماذا أنا هنا وما الذنب الذي ارتكبته فأنا لم أذهب لقتال وال لخوض 

حرب بل ذهبت للتخفيف عن أناس يمألهم الحزن.
وبعد كل هذا ال��ذي كتبته باختصار شديد عن هذه المآسي 
التي ال تشرحها العبارات أقول لن أنسى أنهار الدم القاني الزكية 
التي غطت كل أرج��اء القاعة الكبرى خاصة وأشالؤنا عامة التي 
مألت رحاب اليمن بأكمله فال نجد مدينة أو قرية وال رأس جبل 
وال بطن وادي إال وفيه من أشالئنا ونرى فيه أثرًا من آثار المجازر 
التي يرتكبها آل سعود الذين يقبلون األيادي األجنبية ويركعون 
عند النعال األمريكية ويتمسحون بأرض أمريكا ويطلبون منها 

الوصاية والوصية.
وأخيرًا.. ال يسعني في ذكرى تلك المجزرة إال أن أقدم عزائي الحار ليس في من 
استشهدوا فهم وحدهم الذين نالوا الحياة، ولكن أقدم عزائي في كل من ينتسب الى 
االسالم وينتمي للعروبة ويبيع وطنه من أجل مال لن يدوم.. وأبث أشواقي وأشجاني 
الى يمننا الحبيب الذي لن ينثني ومازالت أرحام نسائه تلد األبطال واألجيال من الرجال.. 
وأوجه تحيتي الى كل من نالهم العدو وأصابهم سهم الغدر وسالح الفتك.. أقول 
أبشروا من بين كل هذه األشالء والدماء والجراح من تحت الرماد سيبزغ نور نصرنا 
نا  وفجر انتصارنا وسنثأر للشهداء وللجرحى.. ونسأل الله العظيم أن يرحم شهداء

ويشفي جرحانا وينصرنا على أعدائنا.. إنه على كل شيء قدير..

الذكرى األولى للجريمة التي لن أنساها

حسين علي الغانمي

الذكرى األولى للجريمة التي لن أنساها

حسين علي الغانمي


