
ــا  ــي رآه ــارات الت ــرة للق ــة العاب ــد الدموي املشاه
ــني يف ليبيا  ــح املواطنني املرصي ــواء عند ذب ــم س العال
ــاذ الكساسبة أو  ــار األردني مع ــراق الطي ــد إح أو عن
ــني يف مدينة  ــود الفرنسي ــس الشاحنة للجن عند ده
ــاالت 14 جويلية أو  ــة تزامنا مع احتف نيس الفرنسي
ــة 2013م يف جبل  ــني سن ــود التونسي ــد ذبح الجن عن
ــري الناس  ــن هزت ضم ــن والية القرصي ــي م الشعابن
ــم يتساءلون ويبحثون  ــل أصقاع الدنيا وجعلته يف ك
ــن األسباب التي جعلت النظام السعودي ال ينطق  ع
ــد املعلقني  ــث انفجر أح ــدم والقتل بحي ــة ال ــري لغ بغ
ــر أن للسعودية لغة  ــني قائال ملخاطبه “ يظه الفرنسي
رسمية نجهلها ليست ككل اللغات ، اإلرهاب هو اللغة 
ــة يف السعودية ومن النادر جدا إن لم نقل من  الرسمي
ــارس اإلرهاب  ــة يف العالم تم ــل أن نرى دول املستحي
ــة اإلسالم بالدم  ــذا الشكل املفرط ملطخ األعمى به
ــريء تماما من  ــع يعلمون أن اإلسالم ب ــع أن الجمي م
ــة “ ، املفارقة أن هناك  ــة السعودي ــذه اللغة الرسمي ه
دوًال  تسخر ميزانيتها للتعريف بلغتها وبحضارتها 
ــة ملياراتها النفطية لتقديم  يف حني تسخر السعودي

نفسها للعالم بلغتها الرسمية وهي االرهاب.
ــة واحدة  ــر اسرتاتيجي ــام يف السعودية سط النظ
ــة ممارسة إرهاب  ــي تحقيق مكاسب ذاتية بواسط ه
الدولة ومكاسب خارجية لفائدة ارسائيل والواليات 
ــة يف  ــة الفعال ــة املشارك ــة بواسط ــدة االمريكي املتح
ــى تفتيت الدول  ــذ مخطط صهيوني معلوم يبغ تنفي
ــة وابقاءها جزرا معزولة عن بعضها جغرافيا  العربي

ــا واقتصاديا وقوميا ، لهذه الغاية سخر النظام  ومالي
ــه النفطية  ــة أموال ــب يف السعودي ــودي املتعاق السع
ــى بثالثية  ــه فيما يسم ــة وإعالم ــه الديني ومؤسست
االرهاب الدموي لرضب أهداف متنوعة ودول عديدة 
ــس هذا  ــدول اليوم تتحس ــن ال ــدأت كثري م ــك ب ولذل
الخطر املفزع و تستجمع قواها األمنية واملعلوماتية 
ــة تتحدث عن  ــاك أصوات غربي ــه وباتت هن ملواجهت
ــم رشا بعد أن  ــودي الذي يريد به ــذا الصديق السع ه
ــات مصالح هذه  ــدة متطلب ــوات عدي ــدة سن طغت مل
ــا االمنية بحيث  ــىل متطلباته ــدول االقتصادية ع ال
ــني نظام التمييز  ــت الصفقات الخيالية املربمة ب عتم
ــاز وهذه الدول الغربية عىل حالة  العنرصي يف الحج
تمدد االرهاب السعودي داخلها رغم تحذير كثري من 
ــة من وجود خطر ارهابي سعودي  املخابرات الغربي

كشفته عديد التحقيقات والترسيبات االعالمية.
ــن وراء ممارسة ارهاب  ــودي يريد م النظام السع
الدولة كما كشف تقرير التحقيق يف احداث 11 سبتمرب 
2001م وقرار الكونغرس االخري الذي حمل دولة الرش 
السعودية مسؤولية هذه االحداث التي غريت صورة 
ــول االدارة االمريكية بقيادة  ــا دخ ــم ونتج عنه العال
ــالم واملسلمني  ــن معركة صليبية ضد االس بوش االب
ــربا وواضحا “ من ليس  ــا ان تحمل عنوانا مع أريد له
معي فهو ضدي “ رسم اسرتاتيجية إرهابية متفرعة 
يف عديد من الدول الغربية والعربية قادرة عىل فرض 
ــذا النظام بأية وسيلة  ــة السعودية بأن تغيري ه الرؤي
بما فيها الوسيلة الشعبية السلمية سيؤدي اىل قيام 

ــات وتفجريات  ــذ رضب ــة بتنفي ــات االرهابي املجموع
دموية ارهابية متنقلة بإمكانها زعزعة االستقرار يف 
ــد نسمع اليوم من لسان  ــدول األخرى ، لذلك لم نع ال
ــال أي تنديد متعلق باملمارسات  االدارة االمريكية مث
ــة ولم نعد  ــد املعارضة الداخلي ــة للنظام ض الوحشي
نسمع من يندد باملجزرة الدموية التي يرتكبها النظام 
ــة الشعوب االخرى يف  ــق الشعب اليمني أو بقي يف ح
ــدأت للمتابعني شديدة  ــراق ، فالعملية ب سوريا و الع
ــة املتعلقة  ــه املباحثات السياسي ــد وما تعاني التعقي
ــة السورية من  ــايس لالزم ــرج سي ــن مخ ــث ع بالبح
ــل واضح يؤكد  ــدادات وارهاصات دلي ــدات وارت تعقي
أن دولة االرهاب تتحكم بقدر معترب يف مخرجات هذا 

الحوار املفتوح يف مدينة االستانة الكازاخستانية.
ــودي اليوم ما يسمى بالتطرف  يقود النظام السع
ــة وضد الدول  ــر القاعدي ضد الشيع ــي والفك املذهب
ــة وضد بعض  ــة للسياسة السعودي ــة املعادي العربي
افراد اللوبي الصهيوني االمريكي املعادين لسياسة 
ــذا السياق يعترب  ــد ، يف ه ــام الدموي الفاس ــذا النظ ه
النظام السعودي ان االرهاب هو سالح توازن الرعب 
ــدى الدول  ــة النووية ل ــي مفعول القنبل ــذي يضاه ال
ــرض داعش  ــون أن ع ــدرك املتابع ــك ي ــربى ولذل الك
ــن وسائل  ــر مبتكراتها م ــني آخ ــا السعودي واخواته
ــط الضحايا  ــل رب ــاء مث ــاء االبري ــك دم ــل وسف القت
ــة واحدة أو  ــرات وتفجريهم دفع ــني باملتفج مجتمع
ــني يف ليبيا  ــع املواطنني املرصي ــدث م ــم كما ح حرقه
ومع الطيار االردني معاذ الكساسبة أو قطع الرؤوس 

ــاد  ــاء واالكب ــل االحش ــا وأك ــري أو سلخه بالسواط
ــدى املتابع  ــن الرعب ل ــق حالة م ــاب خل ــل يف ب يدخ
ــري مرارا  ــا حثه عىل التفك ــي بإمكانه ــي والغرب العرب
قبل السعي ملعاداة أو معارضة هذا النظام أو السعي 
ــودة الكثري من  ــع ع ــة كانت ، وم ــة طريق ــريه بأي لتغي
ــي التكفريي اىل  ــني املتشبعني بالفكر الوهاب االرهابي
بلدانهم االصلية بعد نهاية الحرب الدموية يف سوريا 
ــف ولذلك تشهد هذه  ــراق فان الخطر سيتضاع والع
ــق وتسعى بكل  ــن الرعب املسب ــدول اليوم حالة م ال
ــة االرهاب التي  ــرق لالنخراط يف منظومة مقاوم الط
اعدتها الواليات املتحدة والتي يجمع املتابعون عىل 
ــن االستعمار السيايس املقنع لهذه  أنها تمثل نوعا م

الدول املرتعشة.
ــدق أبواب  ــاب السعودي ي ــوم أن االره ــد الي األكي
ــم الخليجية  ــة بما فيها العواص ــل العواصم العاملي ك
نفسها ولذلك تبدو مواجهة هذا االرهاب عىل اجندة 
كل هذه الدول التي تحاول النفاذ من هذا الخطر بأقل 
الخسائر املالية والبرشية واالقتصادية املمكنة االمر 
الذى يفرس حالة الغضب التي بدأت تنترش يف وسائل 
االعالم الغربية والعربية التي تتهم النظام السعودي 
ــة وتطالب برحيله أو القضاء  بممارسة إرهاب الدول
ــل الوسائل الردعية املمكنة. ويف هذا السياق  عليه بك
ــي الجديد الذى توعد  ــي خطاب الرئيس االمريك يأت
ــم االموال مقابل الحماية  بمطالبة هذا النظام بتقدي
وهي خطوة لو تمت فهي ستؤدى اىل خطوات جريئة 
ــة أهمها عىل االطالق تقليم االظافر املالية لهذا  الحق
ــم الرئييس  ــي الداع ــوال ه ــة وأن األم ــام خاص النظ

والسبب الوجودي للجماعات االرهابية.
ــاء عىل هذا النظام يصبح  ــذا املعنى فان القض  وبه
ــا ويكفي بعض  ــح متوقع ــل أن انهياره يصب ــا ب ممكن
املظاهرات إلسقاطه واستبداله دون أن يتباكى عليه 
ــي تعودت عىل اغماض  ــد من االنظمة الغربية الت أح
ــوات الشعبية املطالبة  ــا تتحرك االص عينيها عندم

بالتغيري.
كاتب عربي

ــارات املرشوع  ــل ومس ــراءة تفاصي إن ق
ــي باملنطقة العربية ،تعيدنا  الصهيو أمريك
ــام 1948 م وتحديدا إىل مطلع  ــا قبل ع إىل م
ــل  ــاب ترشش ــدر كت ــث ص ــام 1922م حي ع
ــة أغراض  ــح بلهجة مخفف ــض ليوض األبي
ــىل فلسطني، إال أن  ــرة الربيطانية ع السيط
ــم تأكيده  ــس بيكو ت ــاق سايك ــوى اتف محت
ــام 1920م  ــان ريمو ع ــر س ــددا يف مؤتم مج
ــم وثائق  ــة األم ــس عصب ــر مجل ــا أق بعده
ــة  ــة املعني ــق العربي ــىل املناط ــداب ع االنت
ــورك  ــاء أتات ــران 1922 م إلرض يف 24 حزي
ــاف  وإضع ــم  تقسي ــط  ملخط ــاال  واستكم
ــدا  ــا جدي ــدت يف 1923 م اتفاق ــا، عق سوري
عرف باسم معاهدة لوزان لتعديل الحدود، 

التي أقرت يف معاهدة سيفر.
ــازل  ــوزان التن ــدة ل ــب معاه ــم بموج ت
ــا  ــة لرتكي ــة الشمالي ــم السوري ــن األقالي ع
ــق  ــض املناط ــة إىل بع ــة، إضاف األتاتوركي
ــت لليونان يف املعاهدة  التي كانت قد أعطي
السابقة، ولقد قسمت بموجب هذا االتفاق 
ــراق إىل  ــربى والع ــا الك ــا سوري ــا تبعه وم
ــدود  ــت الح ــة كرس ــات سياسي دول وكيان
ــل لليوم الذي أكتب فيه  املرسومة عىل األق

هذا املقال.
يف التاريخ العربي الحديث هناك ظواهر 
ــت أن حديث ومخططات تقسيم  عدة، أثبت

وتفتيت الوطن العربي قد أصبحت بالفعل 
ــار  ــدة لالستعم ــة جدي ــدة ورأس حرب عقي
الصهيو-أمريكي الجديد للمنطقة العربية، 
ــريا يف العراق، فقد  ــل هو ما جرى أخ والدلي
ــت لجنة الشؤون الخارجية يف مجلس  قدم
ــا للتصويت عىل  ــواب األمريكي مقرتح الن
ــراق، ويتعامل مع  ــرشوع قانون يقسم الع م
األكراد والسنة يف العراق كبلدين منفصلني 
ــو تمهيد مبدئي  ــداد، وهذا الطرح ه عن بغ
ــس األمريكي  ــب رئي ــرشوع نائ ــق م لتحقي
ــون بايدن يف تقسيم البالد إىل أقاليم عىل  ج
ــة، ويأتي  ــة وعنرصية وقومي ــس طائفي أس
ــذا الطرح استكماال ملرشوع كان قد صوت  ه
ــي كرشط  ــوخ األمريك ــس الشي ــه مجل علي
ــن العراق  ــوات األمريكية م ــاب الق النسح
ــم  ــىل تقسي ــص ع يف 29 /09 /2007م، وين
ــة يف أجزاء  ــالث دويالت سني ــراق إىل ث الع
ــال العراق، وشيعية  من وسط وغرب وشم
يف أجزاء واسعة من وسط وجنوب العراق، 
ــذه  ــراق، وه ــال الع ــىص شم ــة يف أق وكردي
ــل التشكيك، فالوقائع  الحقيقة اآلن ال تقب
ــل الديمغرايف عىل  عىل األرض وتغري العام
ــذه  ــل ه ــف ك ــد لألس ــة يؤك األرض العراقي

الحقائق.
 ويف اإلطار ذاته، وتزامنا مع طرح مجلس 
ــم العراق،  ــرتح تقسي ــواب األمريكي ملق الن

ــم» األمريكية يف  ــة «تاي ــت مجل ــد كشف فق
ــات نرش  ــي صفح ــن ثمان ــع م ــر موس تقري
بتاريخ 30 /04 /2015م عن تفاصيل خطة 
ــالث دول، واحدة منها  ــم العراق إىل ث تقسي
ــة للسنة  ــان، والثاني ــال لكوردست يف الشم
ــة  ــة فللشيع ــا الثالث ــا، أم ــاذاة سوري بمح
ــا يف جنوب العراق وتضم مساحات  ومكانه
ــر هنا، أن  ــن الجدير بالذك ــه، وم واسعة من
ــرب يف اغلب األحيان  ــة «تايم» التي تع مجل
ــر اإلدارة األمريكية، تحدثت  عن وجهة نظ
ــق الكردية يف  ــم املناط ــن ض ــا ع يف تقريره
ــة إىل  ــة ، إضاف ــة الكردي ــا إىل الدول سوري
ــة يف رشق سوريا  ــم بعض املناطق السني ض
ــرشت املجلة  ــة العراقية، ون ــة السني للدول
خرائط مفصلة توضح مناطق توزيع الكرد 
ــدت بغداد من ضمن  ــة والشيعة، وع والسن
ــوك فكانت داخل  ــة، أما كرك ــة السني الدول
ــة لكنها عىل خط التماس مع  الدولة الكردي
ــة السنة، أما الدولة الشيعية الجديدة ،  دول
فهي ستتجه جنوبا حيث تصل إىل الكويت، 
ــع مناطق حيوية منها إىل أن تصل  لتستقط
ــض أجزاء من شمال رشق  أيضا إىل ضم بع

السعودية.
ــق  الحقائ ــذه  ه ــح  توضي ــد  وبع ــا  وهن
ــرشوع وتوظيف نظرية  ــذا امل ــول نوايا ه ح
التقسيم الطائفي والديني والعرقي، وعدم 

ــذا املرشوع اآلن هو قيد  إغفال حقيقة أن ه
ــه وأهدافه  ــد لفصول ــم التمهي ــذ ويت التنفي
املستقبلية بشكل متسارع، وأن العمل فيه 
ــم فعال خلق  ــري اآلن بشكل واسع وقد ت يس
ــؤراً جغرافية عىل أرض  بيئة ديمغرافية وب
الواقع إلقامة هذا املرشوع عىل أرض الواقع 
ــوم للكيان  ــي، والهدف الي ــن العرب يف الوط
ــن من وراء  ــه بواشنط ــي وحلفائ الصهيون
ــة لربيع العرب  ــذه الفوىض املصاحب نرش ه
ــني كيانهم املدعو  ــي، هو تأم بالوطن العرب
ــع  ــة وتوسي ــل» يف املنطق ــة «إرسائي بدول
ــن خاللها  ــدر م ــة يق ــرب نقط ــوذه إىل أق نف
ــوع ثالثة  ــد املطاع ملجم ــون هو السي أن يك
وأربعني كيانا عرقيا ومذهبيا ودينيا تسعى 
اآلن أمريكا وبالتعاون مع بعض املستعربني 
ــني لتأسيسها باملنطقة العربية،  واملتأسلم
ــرب  ــم بالغ ــادة العال ــض ق ــع بع ــد وض فلق
ــة الصهيو -ماسونية  الذين ينتمون للحرك
ــذ  ــي من ــن العرب ــم الوط ــم لتقسي خططه
ــال الصهيو –  ــا األجي ــد لتتوارثه ــد بعي أم

ماسونية جيال بعد جيل.
ــاله  أع ــورة  املذك ــل  التفاصي ــذه  ه إن 
وبمجملها، تؤكد بما ال يقبل الشك أن هناك 
مسارا فعليا اليوم لتنفيذ املرشوع الصهيو 
ــدف إىل إضعاف العراق  -أمريكي، الذي يه
وسوريا، وتمزيقها وتفتيتها كنقطة أساس 

ــل،  ــة كك ــة العربي ــت املنطق ــق وتفتي لتمزي
ــك أيضا، أن  ــد بما ال يقبل الش وهذا ما يؤك
ــا املنطقة العربية  الهجمة التي تتعرض له
ــا باألساس هو تمزيق  واإلقليم ككل، هدفه
هذه املنطقة خدمة للمشاريع االستعمارية 

الصهيو -أمريكية.
ختاماً، يقول عراب الصهيونية األمريكي 
املتصهني برنارد لويس يف أحد كتبه املنشورة 
ــارب الثالثة عقود من اآلن، شارحا  قبل ما يق
ــزو املستقبيل الصهيو  ــة ومسارات الغ طبيع
ــة، يقول فيها: «إن  -أمريكي للمنطقة العربي
ــرب املسلمني  ــم للتعامل مع الع الحل السلي
ــم، وتدمري  ــم واستعماره ــادة احتالله هو إع
ــا االجتماعية،  ــم الدينية وتطبيقاته ثقافته
ويف حال قيام أمريكا بهذا الدور، فإن عليها أن 
ــة الربيطانية والفرنسية  تستفيد من التجرب
ــاء  األخط ــب  لتجن ــة،  املنطق ــار  استعم يف 
ــا الدولتان،  ــة التي اقرتفته واملواقف السلبي
ــم األقطار  ــادة تقسي ــرضوري إع ــه من ال وإن
ــدات عشائرية  ــة إىل وح ــة واإلسالمي العربي
ــم أو  ــاة خواطره ــي ملراع ــة، وال داع وطائفي
ــم،  ــل عنده ــم وردود الفع ــر بانفعاالته التأث
ــزوا كل يشء  ــن أن عمالءنا أنج ــن نضم فنح
ــك  ــذ اآلن، ولذل ــا إال التنفي ــق علين ــم يب ول
ــذه الشعوب  ــىل ه ــق الخناق ع ــب تضيي يج
ومحارصتها، واستثمار التناقضات العرقية، 
ــة فيها، التي  ــة والطائفي ــات القبلي والعصبي
ــب أن تغزوها  ــم، لذلك يج ــس لها حكامه أس
ــارة اإلسالمية  ــا وأوروبا لتدمر الحض أمريك

فيها ».
ــل أن تغزوها  ــل تصحو أمة العرب قب فه
أمريكا؟ السؤال سيرتك برسم اإلجابة لدى 

كل مواطن عربي من املحيط إىل الخليج.
* كاتب صحفي أردني

ــىل اليمن يف مارس 2015م، تم  ــذ األيام األوىل للحملة العسكرية ع من
ــم منطقة الغاز والنفط حرضموت لعنارص تنظيم القاعدة دون أي  تسلي
ــة العسكرية  ــن الشهر األول للحمل ــر، ويف النصف األول م ــة ُتذك مقاوم
ــم منتمني لتنظيم  ــن 1884 سجيناً غالبيته ــىل اليمن تم تهريب أكرث م ع
ــم، جرى تهريبهم بعد تعرض السجون  القاعدة وبينهم قيادات للتنظي
ــم القاعدة، كما حدث يف  ــات جوية، وهجمات ُمسلحة شنها تنظي لرضب
ــر ذكره هنا ويف  ــة يف املكال وعدن، والجدي ــوم عىل السجون املركزي الهج
أثناء تواجد هادي يف عدن "قبل اللجوء للرياض" قامت اللجان التابعة 
ــدن وإحراق أرشيف  ــن سجن املنصورة يف ع ــه بتهريب 887 سجيناً م ل
ــل إرهابي،  ــوة األوىل يف مشوار األلف مي ــدث الخط ــن، ومثل الح السج
ــا يف عمليات  ــراق وليبي ــاخ تجارب الع ــي إعادة استنس ــك كان يعن وذل
ــف، ويف هذا  ــوىض والعن ــراق البالد يف الف ــدف إغ ــاء، به ــب السجن تهري
ــا السنوي األخري  ــة األمريكية يف تقريره ــار، أقّرت وزارة الخارجي اإلط
ــددت خالل عام  ــو 2016م بأن القاعدة تم ــادر يف يوني ــن اإلرهاب الص ع
ــة عىل الرغم من خسارة عدد  ــات الجنوبية والرشقي 2015م إىل املحافظ
د  ــة يف اليمن، ما عقَّ ــت من توسيع مالذاتها اآلمن ــن كبار قادتها، وتمكن م

عملية مكافحتها بشكل أكرب.
ــا يف جغرافيا  ــم زراعته ــن ليت ــدة يف اليم ــارص القاع ــم تهريب عن وت
واسعة، ألجل موسم الحصاد اإلرهابي، والتدخل يف اليمن كما حدث يف 
ــدود، واملخيف هنا أن أماكن الزراعة  ــان والعراق، أو بشكل مح أفغانست
كانت يف مناطق غاية الحساسية والخطورة ملا يوفره املناخ الخصب من 
ــك التنظيم اإلرهابي  ــح للقاطف والجاني، حيث أمس إدرار وإثمار مري
بأكرث األماكن حيوية واسرتاتيجية يف املناطق الجنوبية لليمن، كموانئ 
ــت“ االمريكي يف تقرير،  ــا، وهنا يقدر موقع ”ذي إنرتسب النفط وحقوله
ــام الذي بدأت فيه  ــا أربعة أضعاف عن الع ــذا التنظيم قد نم ــم ه أن حج
ــة األمريكية، مشريا  ــر وزارة الخارجي ــق تقاري ــا، وف ــة حملته السعودي
ــدأت فيه السعودية  ــوىل يف ذات العام الذي ب ــم القاعدة است إىل أن تنظي
ــا عىل اليمن 2015م، عىل ميناء مهم، أدّر عليه عائدات تقدر بنحو  حربه
ــع املهّربة، مع  ــة والبضائ ــوم الجمركي ــن الرس ــاً م ــني دوالر يومي 5 مالي
ــراً عىل تلك املواقع  ــم أستمر ألكرث من عام كامل مسيط ــم أن التنظي العل
ــاض املنشغل بتدمري  ــف الري ــن تحال ــل م ــة، دون أي تدخ اإلسرتاتيجي
ــار، وملن يبحث عن إجابة  ــور والطرقات واملصانع وإطباق الحص الجس
لهذا الترصف، فإن الكاتب األمريكي "ماثيو باربل" قد أجاب يف صحيفة 
“هوفنغتون بوست“ االمريكية وقال إنه ال يقترص األمر يف أن السعودية 
ــدة، بل أنها ساعدت يف تمكنها،  ــت سياسة ناعمة تجاه تنظيم القاع تبن
ــرض حصار تركت الناس يموتون جوعا، فإن السعودية بذلك تدفع  وبف
ــاد إىل يشء من  ــان اإلرهابيني، وهذا ما ق ــني إىل أحض ــني البائس باليمني
ــات الدولية "انرتناشونال  ــة القاعدة، كما لم تخف مجموعة األزم نهض
ــول العالم يف  ــات ح ــل النزاع ــي تحل ــة الت ــروب" املستقل ــس ج كرايزي
ــدة يف اليمن: قاعدة يف طور  ــري والذي حمل عنوان "القاع تقريرها األخ
التوسع، كيف استفاد تنظيم "قاعدة الجهاد يف جزيرة العرب" وتنظيم 
ــام 2014م"حيث يقول  ــذ الع ــرب يف اليمن من ــن الفوىض والح ــش م داع
التقرير أنه رغم االنتكاسات التي لحقت به، فإن تنظيم القاعدة يف اليمن 
"يزدهر وسط بيئة انهيار للدولة، وطائفية متنامية، وتغيري التحالفات، 

والفراغات األمنية والحرب االقتصادية املتفاقمة"، بحسب الدراسة.
ــات أو  ــذه الجماع ــة له ــات املالئم ــل املناخ ــة أفض ــم تهيئ ــذا ت وبهك
املزروعات من بيئات شحن طائفي ودمار وتهجري وفقر وحاجة وانعدام 

ــاء" تماماً  ــوع ومشاعر الحسد والبغض ــرار وساد "الج لألمن واالستق
ــول الثالث لحكماء بني  ــوص بالحرف والكلمة يف الربوتوك كما هو منص

صهيون، حتى حان الوقت املناسب لحصادها.
ترامب وترسيخ " اسالم فوبيا"

ــب، إىل برهنة  ــد ترام ــي الجدي ــس األمريك ــع حاجة الرئي ــوم م والي
ــض  ــاب، وبغ ــالم إره ــه واإلس ــة قرارات ــة صح ــا وبرهن اإلسالموفوبي
ــي، إال أنه قد أسس  ــرة بالداخل األمريك ــن معارضة قرار الهج النظر ع
ــات، والسبيل  ــي تحتاج إىل إثب ــة العنرصية، والت ــل الدولة الرتامبي شك
ــي وصفها  ــرة الحلوب الت ــة البق ــس إىل مزرع ــة لي ــو الهرول ــك، ه إىل ذل
ــاً من الثمار  ــة اليمنية، لقطف بعض ــات، بل إىل املزرع ــدى املناسب يف إح
ــني أقرانه كما يصنفه  ــزاز التنظيم األكرث خطورة من ب ــة باستف اإلرهابي
ــربه مجموعة األزمات  ــت مىض كما تعت ــوى من أي وق ــون، واألق البنتاغ
ــزازات عدة نتائج وكلها مفيدة وكلها لن  الدولية، وستكون لتلك االستف
ــد عىل قوات شعبية  ــم القاعدة، ببساطة ألنها لم تعتم تقيض عىل تنظي
ــراً لحاجة ترامب  ــا والعراق، ونظ ــا يحدث يف سوري ــة محلية كم ووطني
ــق حاضنة  ــا تستوجب خل ــإن الحاجة هن ــالم إرهاب" ف ــة "اإلس إلدام
ــاز عليه يف عملية إنزال البيضاء األوىل،  ــدة ومتعاطفني، وهو ما ح للقاع
ــة األمريكية نفسها،  ــاد من صلب املؤسس ــي القت استهجان وانتق والت
ــور الجمهوري جون ماكني، رئيس اللجنة العسكرية  حيث قال السينات
ــه ال يستطيع وصف العملية التي قام  ــة للكونجرس األمريكي، إن التابع
ــه الجزيرة العربية يف  ــد تنظيم القاعدة يف شب ــا الجيش األمريكي ض به
اليمن بأنها عملية ناجحة، فيما أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" 
ــة البيضاء، قتلت 14 مدنيا عىل األقل، بينهم 5 نساء و9 أطفال،  أن عملي
ــات ذات مصداقية ونرش  ــراء تحقيق ــة بإج ــة األمريكي ــًة الحكوم مطالب

النتائج للعلن.
ــذا الصدد تشري تقديرات مؤسسة ”ذي نيو أمريكا فاونديشن“  ويف ه
ــد  ــة ض ــة األمريكي ــالت الجوي ــا أن الحم ــاء فيه ــي ج ــة، والت التحليلي
”القاعدة“ قتلت ما بني ألف و1250 مقاتًال يف اليمن منذ عام 2009م، لكن 
ــس كوسينيتش"،  ــو الكونجرس األمريكي، "ديني ــب اعرتاف عض بحس
ــرب 2012م، بأن عدد القتىل يف  ــح أمام الكونجرس يف نوفم ــه يف ترصي بقول
ــًال. وأضاف "نحن لم نعلن الحرب عىل أي من  ــن وصل إىل 1952 قتي اليم
ــن، والصومال، لكن أسلحتنا قتلت املدنيني  هذه الدول: باكستان، واليم
ــي أجريت أن عدد  ــر أشهر البحوث الت ــاء هناك". وأضاف "تظه األبري
لت  الشخصيات القيادية (من تنظيم القاعدة) التي تم استهدافها، شكَّ
ما يقارب %2 (فقط) من إجمايل اإلصابات"  .. كما استشهدت املجموعة 
الدولية لألزمات يف تقريرها األخري، بعملية اإلنزال يف محافظة البيضاء 

ــة أسفرت عن مقتل  ــدا"، الفتة إىل أن العملي ــك "ال يبّرش بالخري أب أن ذل
"العديد من املدنيني، بينهم عىل األقل عرش نساء وأطفال"، باإلضافة إىل 
ــا يعزز حجة التنظيم الذي يؤكد أنه "يدافع عن  رجال قبائل محليني، م
املسلمني ضد الغرب"... وبحسب موقع ”ذي انرتسبت“ األمريكي، ”فإن 
ــه نحو مزيد من املعاناة عىل يد ترامب“،  ــل تشري إىل أن اليمن يتج الدالئ
ــدث عن عزم وزارة الدفاع يف اإلدارة  ــك عىل ضوء التقارير التي تتح وذل
ــة الجديدة إدراج اليمن ضمن عداد ”امليادين الرسمية للحرب  األمريكي
ــم ورسعة تكثيف  ــوف يسمح بـ“رفع زخ ــاب“، األمر الذي س عىل اإلره

العمليات، بدًال من غارات الطائرات بدون طيار، وعمليات اإلنزال“.
شكل الحرب الرتامبية يف اليمن ؟

ــوان املسلمون شعار الوحدة اإلسالمية  يف القرن العرشين رفع اإلخ
ــل للقومية العربية فكان التكفري واالغتياالت والتفجريات والعنف  كبدي
ــي اإلخوان رضبات  ــًة يف مرص وسوريا، ومع تلق ــدام املسلح خاص والص
ــرج اإلخوان بشعار  ــن الجيش املرصي والعربي السوري، خ متتالية م
ــت إىل ترك  ــة وانته ــة املسلح ــة لألجنح ــة" خاص ــات الفكري "املراجع
ــل اآلخر يف سبات  ــالح، فأختفى البعض ودخ ــف والتخيل عن الس العن
ــى إىل جبال "تورا بورا" أفغانستان  ــوي طويل، والبعض اآلخر انته شت
"مجاهدين" ضد الروس "إرهابيني" ضد أمريكا واملصري جوانتانامو الال 

أخالقي بقواميس السماء وقوانني األرض .
ــوان من البيات الشتوي  ــرن الواحد والعرشين أستيقظ اإلخ ويف الق
وبشعار الخالفة اإلسالمية كبديل لألنظمة الوطنية خاصة الجمهورية، 
ــروف موضوعية  ــدة وعتاد غري مسبوق، وبظ ــاد اإلخوان وبع عموماً ع
ــري نحو األفضل، وبغطاء إعالمي  ــة يف الوطن العربي تشتاق للتغ خصب
ــل برئيس االتحاد العاملي للمسلمني  ومايل خليجي سخي، وديني تمث
ــم دويل واسع،  ــة وهابية مسلحة وبتناغ ــاوي، وبأجنحة تكفريي القرض
وهلم جرا .. والهدف "خالفة إسالمية" لدول حوض املتوسط من تونس 
ــا ومرص وسوريا حتى عقر دار الخالفة اإلخوانية تركيا والخليفة  وليبي
ــة إسالمية تمتد من باب املندب الساحل  غري املتوج "أردوغان"، وخالف

الغربي لتلتقي مع خالفة املتوسط . 
ــوء األخرض  ــإن الض ــم سوريا، ف ــرص ث ــر يف م ــع التقهق ــن م وبالتزام
ــرف العمليات يف تل أبيب واألب الروحي لندن الصهيونية،  يصدر من غ
ــي الرسمي أمريكا االستعمارية لهذه األدوات، بغسل ماء الوجه  والراع
ــل الخالفة اإلسالمية،  ــال مسبوق يف سبي ــذا الجنون واإلحراق ال بعد ه
ــوان ولبقية  ــة الفكرية الثانية لإلخ ــع تحت مسمى املراجع وكان املتوق
األجنحة املسلحة التكفريية، وبحق انتظرناها مراجعة فكرية لإلخوان 
ــن فكانت حقاً  ــدث يف القرن العرشي ــالح تماماً كما ح ــذ العنف والس بنب

ــد املراجعات والبداية  ــرن الواحد والعرشين لإلخوان ملا بع مفاجئة الق
كانت من تونس، بإقرار حركة النهضة التونسية اإلخوانية ذلك يف ختام 
ــث رصح رئيس الحركة  ــف التايل من مايو 2016م، حي ــا يف النص مؤتمره
ــن عن السياسة وعدم  ــة "راشد الغنويش" برضورة فصل الدي اإلخواني
ــن أجل الدين،  ــداف سياسية واستغالل السياسة م ــف الدين أله توظي
ــث جائزة  ــان صاحبة ثل ــه اإلخوانية توكل كرم ــا تقول ــو بالضبط م وه
ــي لإلصالح "إخوان اليمن"  ــالم، ورئيس حزب التجمع اليمن نوبل للس
ــن يف السياسة والتربؤ من  ــد اليدومي، بالتحذير من استغالل الدي محم
ــاً وال عالقة به  ــالح حزب سيايس وليس ديني ــوان، وأن حزب اإلص اإلخ
بالتنظيم العاملي لإلخوان، وهذا برأينا مؤرش خطري يشري إىل التأقلم مع 
ــالم إرهاب" والتي منعت مواطبني  سبع دول إسالمية من  موجة "اإلس
ــات املتحدة، وبالعودة لقائمة الدول السبع وعدم شمولها  دخول الوالي
ــه %90 مشاركة يف أحداث  ــدول التي كان من جنسياتها ما نسبت عىل ال
ــرب 2001م، وأكرث من ذلك كان بسببها قانون جاستا، وطبقاً  أيلول سبتم
لدراسة غربية حديثة نرشت مؤخراً تفيد بأن الخطر القادم عىل الغرب 
ــش - السلفيني) وهم لواء اإلسالم  ــو اإلسالم األصويل (القاعدة - داع ه
التكفريي واالسالم التقليدي يتمثل بـ ( إيران – حزب الله- أنصار الله- 
الحشد العراقي) وُتويص الدراسة بدعم األحزاب العلمانية والليربالية 
ــا تزعم الدراسة  ــذا الخطر عىل الغرب، كم ــي ملحاربة ه ــن العرب يف الوط
ــة ضعيفة،  ــب املواصفات الغربي ــة العربية حس ــأن األحزاب العلماني ب
وبحسب هذا التعريف سيكون اإلرهاب شامًال للسنة والشيعة، لتحقق 
ــا أطلق عليه ترامب  ــم يف عرص "اإلسالم إرهاب" وهو أيضاً م ــة العال رؤي
ــالم الراديكايل"،  ــام الكونجرس األمريكي بـ "اإلس ــه األخري أم يف خطاب
ليشمل التنظيمات التكفريية داعش والقاعدة وبوكو حرام ..إلخ، ومعها 
ــران واملقاومات الفلسطينية، كل املسلمني عدا حلفائه يف  حزب الله وإي
ــم اإلسالمي، والذين سيمولون الحرب ويقبلون بالناتو العربي مع  العال

الكيان الصهيوني.
ــدم بضعة نماذج  ــرب الرتامبية يف اليمن، نق ــل الح ــودة إىل شك وبالع
ــل هذه الحرب، وعليكم قياس قدرة تكّيف جناح اإلخوان املسلمني  لشك
ــىل قائمة وزارة  ــت اعتيادية ع ــم إدراج رموز ليس ــرب، برغ ــذه الح يف ه
ــايض فرضت وزارة  ــي 20 مايو/ أيار من العام امل ــة األمريكية، فف الخزان
ــم محافظ  ــاص من بينه ــىل ستة أشخ ــات ع ــة عقوب ــة األمريكي الخزان
ــيس، ويف 7  ــم القي ــف صالح سلي ــادي، نائ ــل ه ــن قب ــني م ــاء املع البيض
ديسمرب/ كانون أول أدرجت الواليات املتحدة اثنني من القيادات ضمن 
ــد مقاومة  ــادي يف حزب اإلصالح وقائ ــن بينها القي ــم االرهاب، وم قوائ
محافظة الجوف الحسن عيل عيل أبكر، ليس ذلك فحسب، فمدير دائرة 
ــش هادي، اللواء "محسن خرصوف"، لم  التوجيه املعنوي يف قوات جي

ــت اإلدارة األمريكية بأنها  ــة االنزال التي قال ــف استغرابه من عملي يخ
ــرب وقتلت "الشيخ  ــاء القاعدة يف جزيرة الع ــاءت لتصفية أحد زعم ج
عبدالرؤوف الذهب" يف البيضاء، ويقول بأن الشيخ الذهب لم يكن ُيعرف 
ــرف سواء القاعدة أو غريها،  ــه بأنه إرهابي أو ينتمي إىل تنظيم متط عن
ــخ الذهب بشأن إدارة  ــني قوات هادي وبني الشي ــاً عن تنسيق ما ب كاشف

العمليات ضد قوات الحوثي وصالح .
تدفق السالح للقاعدة

ــا وشحنات  ــت تدفق هداي ــرب الرتامبية كثف ــط، فالح ــس ذلك فق لي
ــادي والسعودية، والكالم  ــم القاعدة مصدرها قوات ه السالح إىل تنظي
واملعطيات هنا من مصادر تتبع هادي، ففي 21 فرباير من هذا العام قالت 
ــم القاعدة استوىل عىل ثالث شاحنات سعودية  مصادر محلية إن تنظي
ــة جداً صادرة  ــام قليلة خرجت وثيقة رسي ــة، وبعد أي ــة باألسلح محمل
ــوات هادي،  ــان التابعة لق ــة األرك ــن رئاسة هيئ ــر) م ــخ (23 فرباي بتاري
ــب اإلفادة  ــادة محور تعز تطل ــة الرابعة وقي ــة العسكري ــد املنطق إىل قائ
ــت محملة عىل قاطرة يف طريقها إىل  بخصوص مصري الشحنة التي كان
ــك املواقع..  ــا إىل تعز، حسب إفادة تل ــن مارب ويف طريقه ــدن قادمة م ع
ــادر عسكرية يمنية، عن استيالء  ــارس من هذا العام أعلنت مص ويف 3 م
ــة ومتوسطة ثانية  ــة خفيف ــدة عىل شحنة أسلح ــارص تنظيم القاع عن

كانت يف طريقها إىل معسكر اللواء 115 التابع لقوات هادي يف أبني.
ــن يسأل كيف ستحارب أمريكا أشخاصاً تعتربهم الرشعية يف آن،  وم
ــف تستثني الئحة اإلرهاب  ــه السؤال حني يصبح: كي ــإن ذلك هو نفس ف
ــون العدالة ضد داعمي  ــة دولة ُصنع لها قراراً خاصاً تمثل بقان الرتامبي
ــا، ورش البلية ما يضحك إعتزامها القضاء عىل اإلرهاب  اإلرهاب جاست
ــوب دعم  ــة التي ترى وج ــت الدراس ــة، لذلك كان ــذه الدول ــدة ه بمسان
ــارات العلمانية يف الوطن العربي باعتبارها معتدلة وتلبي الغرض،  التي

رضب اإلرهاب واملقاومات معاً.
ــذا االستغالل  ــح مع ه ــرة والقبي ــال، فإن النك ــة ما تق ــان جمل وإن ك
ــع من ضج  ــدة، وال نسم ــع متعم ــة تجوي ــوًال إىل سياس ــف وص والتوظي
ــدة إىل تعز  ــن كهوف صع ــى بالحوثي م ــا الدي أت ــول "م ــا بالق مسامعن
وعدن".. وال نسمع اليوم من يقول ما الذي أتى برتامب من كهوف وجبال 
ــوىض والتدمري وبأمثلة  ــات والبحار السبع، للنهب والف ما وراء املحيط

فوضوية مجربة يف أفغانستان والعراق وليبيا .
ــن تأتي يف ظل  ــرب عىل اإلرهاب يف اليم ــة.. فإن معالم الح والخالص
ــزارع اإلرهاب يف  ــرار دعم م ــك، واستم ــة األمريكية لذل ــروف الحاج ظ
ــراز مجاعة وجوع وحاجة،  ــري من املناطق وطاملا استمر الحصار بإف كث
ــرت الحملة العسكرية إلعادة الرشيعة بتدمري األخرض واليابس  واستم
ــل كافة أشكال الحياة، واستمرت العمليات األمريكية بحصد أرواح  وقت
ــداده الحالية، والنكرة  ــإن التنظيم سيحصل عىل أضعاف أع املدنيني ف
األخرى يف هذه املزرعة أن هذه األعداد سيتم توجيهها لجبهات الشمال 
ــذه الحرب  ــرزات ه ــه، كما أن مف ــىل أكمل وج ــا ع ــادة منه ــم االستف ليت
ــدة وداعش إىل اليمن  ــداد كبرية من عنارص القاع ــون استجالب أع سيك
ــل العوامل والنواتج تحقق  ــار فرصهم يف سوريا والعراق، وك بعد انحس
ــاً وأبداً،  ــر أما ما بطن دائم ــب، هذا ما ظه ــة لدونالد ترام ــة الكامل العالم
ــري املاكرين، ومن أشرتك بشكل أو  ــول ويمكرون ويمكر الله والله خ سنق
بآخر بعقاب الشعب عقاب جماعي سرناه قريباً عربة ملن يعترب، والله ال 

يهِدي القوم الظاملني .

اإلرهاب.. اللغة الرسمية يف السعودية 

ما حقيقة مشاريع التقسيم التي تستهدف املنطقة؟!

أحمد الحبايس*

هشام الهبيشان

04رأيرأيالثــــورة

ولد الشيخ ... 
اللعنة األممية 
عبدالفتاح عيل البنوس 

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

ــد الشيخ أحمد املبعوث  ــوط املهني واملذل للمدعو إسماعيل ول السق
ــرر مع كل تحركات  ــن والذي تحول إىل خصم سعودي يتك األممي لليم
ــان السعودي عرب األمم املتحدة ومبعوثها بهدف ممارسة  يقوم بها الكي
ــىل الخضوع  ــة وإجبارها ع ــىل القوى الوطني ــن الضغوطات ع ــد م املزي
ــة األمريكية وامليض  ــالءات السعودية والتبعي ــرشوط واإلم والخنوع لل
ــذي يستهدف  ــري التدمريي االنقالبي ال ــرشوع التآم ــا يف تنفيذ امل قدم
ــع ولد الشيخ  ــان والتاريخ والحضارة ، حيث يض ــن األرض واإلنس اليم
ــر أجندتهم وأهدافهم  ــد نفسه ممثال للكيان السعودي وأداة لتمري أحم
ــف أو توجه يشعرنا بأنه يلعب دور  ــم يحصل منه منذ تعيينه أي موق ول

الوسيط أو املقرب لوجهات النظر .
ــق أمام  ــع الطري ــاورات وقط ــة املش ــة وإعاق ــىل عرقل ــل ع ــث عم حي
ــغ توافقية يمكن  ــت تصب يف اتجاه التوصل إىل صي ــات التي كان التوجه
ــالق من خاللها للتوصل إىل حلول لألزمة اليمنية وتوقف العدوان  االنط
ــي ، حيث  ــني مليون يمن ــن ثالث ــاة أكرث م ــي معان ــار وتنه ــع الحص وترف
ــاء والتي ليست  ــه الرعن ــخ وتعاقبت مواقف ــات ولد الشي ــررت سقط تك
ــن توجهات األمم  ــا هي معربة ع ــه الشخصية بقدر م ــربة عن قناعات مع
املتحدة التي هي انعكاس لتوجهات آل سعود الذين يعملون عىل كسب 
ــدول االستعمارية الكربى  ــم وتقديم اإلغراءات لل الوالءات ورشاء الذم
ــرب واملهندس  ــدة األمريكية الشيطان األك ــات املتح ــا الوالي ويف مقدمته
واملخطط للمؤامرة الكربى عىل اليمن واليمنيني والتي يزورها املهفوف 
ــة لسيده دونالد  ــم قرابني الوالء والطاع ــن سلمان وذلك لتقدي محمد ب
ــا يف الحصول عىل هذه  ــم بواليته ويف سبيل ذلك وطمع ــب والتسلي ترام
ــىل 200مليار دوالر عبارة  ــدم بن سلمان ما يزيد ع ــة األمريكية يق املكرم
عن مشاريع استثمارية تعتزم استثمارها يف أمريكا يف الوقت الذي تعلن 
ــة يف السعودية  ــل يف املشاريع الحيوي ــة وقف العم ــات السعودي السلط
ــاق والتقشف ، وذلك  ــة من القرارات الخاصة برتشيد اإلنف وتتخذ حزم
ــن أجل الدفع نحو استمرار العدوان والحصار وإتاحة الفرصة لالعب  م
ــي للمشاركة بصورة أكرث فاعلية يف اليمن عىل أمل أن يثمر ذلك  األمريك

يف ترجيح كفة الكيان السعودي وأزالمه .
ــم الترصيحات  ــد الشيخ تلك ــات ول ــات وفضائح وسخاف ــر سقط آخ
ــا يسمى بالرباعية يف برلني والتي  ــاء التي أطلقها عقب اجتماع م الرعن
ــوى الوطنية التي يسميها بأنصار الحوثيني وصالح  دعا من خاللها الق
ــول يف نقاش حول مصري  ــخ البالستية كرشط للدخ ــم الصواري إىل تسلي
الدنبوع هادي والذي يرص ولد الشيخ عىل التعامل معه بوصفه الرئيس 
الرشعي، وهنا يتضح جليا وللمرة العرشين بأن ولد الشيخ يلعب بالنار 
ــاب أرواح ودماء أبناء الشعب اليمني، وال  ويحاول االسرتزاق عىل حس
ــم بأي عقل يفكر هذا املوريتاني العميل ؟! وما هذا املنطق السخيف  أعل
والطرح األرعن الذي يصدر عنه ويتمنطق به ؟ فبعد عامني من العدوان 
والحصار ال يرى ولد الشيخ بأن ما يحصل يف اليمن هو عدوان  سعودي 
ــا يحصل حرب  ــرص عىل أن م ــة واليمن وي ــني السعودي ــم ورصاع ب غاش
ــىل حد زعمه، وهذا  ــني الرشعية واالنقالبيني ع ــة ورصاع داخيل ب داخلي
ــد الشيخ وإرتهانه  ــل قاطع عىل عمالة ول ــد ذاته تأكيد واضح ودلي يف ح

ومجلس األمن واألمم املتحدة للكيان السعودي .
ــة والخماسية  ــد الشيخ والرباعي ــا يجب عىل ول ــرص املفيد، م باملخت
ــخ  ــأن الصواري ــة ب ــا ال نهاي ــة إىل م ــة والثماني ــة والسباعي والسداسي
ــة اليمنية هي ملك لليمنيني وهي ضمن قوة الردع الصاروخية  البالستي
للغطرسة السعودية وال مجال لألخذ والرد حول تسليمها ، فلم تلده أمه 
ــد من يفكر بتسليمها وتدمريها، وإذا كان آل سلول وتحالفهم العربي  بع
ــود الصواريخ  ــا يف اليمن يف ظل وج ــرون يومي ــون ويقتلون ويدم يقصف
البالستية فكيف سيكون الحال يف حال تم تسليم هذه الصواريخ حسب 
ــا نعرف ما سيحصل وما الذي  ــب الرباعية واملسخ ولد الشيخ ؟! كلن طل
ــذي ال يقبل به إال  ــرشط السخيف ال ــن وراء هذا ال ــد الشيخ م ــده ول يري
أحمق ومغفل وساذج وعبيط، فال تفريط يف السيادة اليمنية التي تمثل 
الصواريخ البالستية جزءا منها وال يمكن املساس بها أو التفاوض عليها 
مهما كان املقابل لذلك، فنحن كيمنيني ال قيمة عندنا لـ"الدنبوع" هادي 
ــم يعد يمثل أي أهمية لنا كيمنيني، فدخان الصواريخ البالستية أغىل  ول
ــل العمالء واملرتزقة  ــذا املسخ األقرع ووجوه ك ــن عندنا من وجه ه وأثم
ــش اليمني واللجان  ــب سالح الجي ــه ومن أراد أن يسح ــة أتباع والخون
ــن اليمنيني بما يليق  ــه وسيأتيه الرد م ــه أن يجرب نفس ــة ، فعلي الشعبي

بهم ويتناسب مع مقامهم السامي وامليدان الحكم  .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله. 

ماذا يريد ترامب من الحرب على "القاعدة" يف اليمن ؟!
جميل أنعم العبيس
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