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حديث الطوارئ

عبدالفتاح عيل البنوس 

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

ــت ويف ظل هذه  ــوارئ يف هذا التوقي ــوة إلعالن حالة الط الدع
املرحلة وإن جاءت متأخرة فإنها طبيعية ومنطقية وذلك قياسا 
ــني واملخاطر  ــد اليمن واليمني ــرة التي تحاك ض ــم املؤام إىل حج
ــه الثالث ،  ــول العدوان عام ــالد والعباد يف ظل دخ ــة بالب املحدق
ــراج اليمن من هذه الظروف  ــاب أي بوادر أممية ودولية إلخ وغي
ــار  ، ووسط  ــراء العدوان والحص ــاع املريرة ج ــة واألوض العصيب
ــف الداخيل وإلهاء  ــة لقوى العدوان لشق الص تحركات مشبوه
ــدوان خلف املناكفات والسجاالت  القوى الوطنية املناهضة للع
ــودي بأنها  ــرى فيها العدو السع ــة التي ي ــات اإلعالمي والرتاشق
ــني وثباتهم  ــود اليمني ــال للنيل من صم ــع والفع ــالح الناج الس
ــة وذلك بهدف جر البالد  ــاء عىل وحدة جبهتهم الداخلي والقض
ــم تنفيذ خططهم  ــة ،تسهل له ــات داخلي ــات ومواجه إىل رصاع
ومؤامراتهم بيرس وسهولة ، ويف ظل نشاط ملحوظ من قبل بعض 
ــا النائمة التي كانت صامتة خالل الفرتة املاضية ، قبل أن  الخالي
ــن يف تحد  ــدأ بالعمل يف العل ــذه الفرتة وتب ــرك يف ه ــط وتتح تنش
ــة قبيحة لتضحيات الشهداء  ــر للنظام والقانون ، واستهان ساف
ــي ، ومتاجرة رخيصة بآالم  ــى وكافة أفراد الشعب اليمن والجرح
ــي قاطبة، ويف إسناد ودعم مفضوح لقوى  وأوجاع الشعب اليمن
ــط ، وهو األمر  ــرار العفو العام عرض الحائ ــدوان ، ضاربني بق الع
ــب العمالء  ــوارئ لردع وتأدي ــل حالة الط ــذي يستدعي تفعي ال
ــرة عمالتهم وخيانتهم املعززة واملسنودة باألدلة  والخونة الظاه

القطعية الدامغة التي ال شك وال لبس فيها .
ــة الوطنية  ــر لخدمة املصلح ــب أن تسخ ــة الطوارئ يج حال
ومعززة ومرسخة للصمود والثبات الوطني ، فال نريدها من أجل 
ــاد الطائفية واملناطقية والساللية  تصفية الحسابات ذات األبع
ــة والسياسية والشخصية  ، ولذلك من الالزم  والحزبية واملذهبي
ــع ، وخلق حالة  ــرأي العام وتبيانه ألفراد املجتم ــح ذلك لل توضي
ــة الوطنية  ــف القوى السياسي ــان يف أوساط مختل ــن االطمئن م
ــوة ، والتئامها  ــذه الدع ــىل ه ــا تحفظات ع ــزال لديه ــي ال ت والت
ــث والتشاور والنقاش حول هذا املوضوع  بصورة عاجلة للتباح
وإزالة كافة املخاوف التي تسيطر عىل البعض ، ليصبح الجميع 
ــل بروح الفريق  ــرار وتحمل املسؤولية والعم ــاء يف اتخاذ الق رشك
الواحد ملواجهة األخطار املحدقة بالوطن والتعامل معها بحكمة 
وعقالنية وبعد نظر بحيث تسري األوضاع الداخلية نحو اإلنفراج 
ــح لألعداء أي فرصة  ــوب املسار الصحيح الذي ال يتي وتتجه ص
ــاب القوى الوطنية  ــاط وتحقيق مكاسب عىل حس لتسجيل نق
ــة للعدوان والتي كان لها رشف الدفاع عن الوطن والذود  املناهض
ــي يمارسها  ــل واملؤامرات الت ــة الحي ــاه والتصدي لكاف ــن حم ع
ويسعى لتنفيذها الكيان السعودي ومن تحالف معهم من قوى 

الرش واإلرهاب واإلجرام واإلرتزاق والعمالة .
ــرار السيايس والتوافق  ــد، الرشاكة يف صنع الق باملخترص املفي
ــت لدق إسفني بني  ــة األبواق اللئيمة التي سع ــه سيلجم كاف علي
ــرس ألسنتهم  ــذه املرحلة وسيخ ــي يف ه ــال الوطن ــي النض قطب
ويجفف حرب أقالمهم، ويحد من حماقات وسخافات منشوراتهم 
ــىل شبكات التواصل االجتماعي املختلفة ، ويضعهم بعد ذلك  ع
ــرة املساءلة القانونية كون إرصارهم عىل (اللت والعجني )  يف دائ
والسخف والحماقة بعد كل ما سبق سيعترب خيانة وطنية وتآمراً 
عىل الوطن وهذا هو بيت القصيد املنشود من وراء الدعوة إلعالن 
حالة الطوارئ ، وال يوجد أي استهداف لحزب أو جماعة أو أفراد 
ــني واملساندين للعدوان من أي  ــن وراء ذلك إال املوالني والداعم م
ــون سيايس  ــىل أي طرف أو مك ــن العار ع ــوا، وهؤالء م ــرف كان ط
ــت املربرات ، فالوطن  ــاع عنهم والوقوف إىل صفهم مهما كان الدف
ــح الشخصية  ــات واألفراد واملصال ــزاب والجماع ــىل من األح أغ

والحزبية والسياسية .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله  .

ــذ نشأة  ــة – من ــادي اإلدارت األمريكي ــاً أي ــن يوم ــم تك ل
الواليات املتحدة – نظيفة من الدماء البرشية التي راحت 
ــاً حتى أقايص رشق آسيا وغرباً حتى البحر  تسفكها رشق
ــاًال وجنوباً بطول وعرض الخارطة .. لكن  الكاريبي، وشم
ــول"- تريد أن ترتكب  ــا "املسط ــة – بتهوره اإلدارة الحالي
ــه اإلدارات السابقة  ــت ارتكاب ــا تداول ــام م ــد أو يف ع يف عق
ــة التي حلْت  ــادات الجماعي ــدة، منذ اإلب ــات املتح للوالي
ــة والتصفيات  ــارة أمريكا الشمالي ــان األصليني لق بالسك
ــرب األهلية  ــروراً بالح ــي حلت بالسود، م ــة الت الجماعي
ــخ أمريكا  ــن الزمن وتاري ــك عرب عقود م ــة... وذل األمريكي
ــات املتحدة" كالح السواد بالنسبة مليزان البرشية  "الوالي

واإلنسانية.
ــب" اآلن يف قارة  ــذي يقوده "ترام ــور املحموم ال إن الته
ــة أو يف  ــن خاص ــة واليم ــرة العربي ــواًء يف الجزي ــا س آسي
ــراق، وانتهاء بتجربة أم القنابل يف أفغانستان  الشام والع
وتحريك القوات بالقرب من كوريا الشمالية، وغريه..، كل 
ــد اختصار األحداث  ــا إىل أن إدارة ترامب تري ــك يقودن ذل
ــر للسيطرة عىل  ــاق محموم مع منافس آخ ــا يف سب وكأنه

العالم، أو لغرض هيمنتها أو لهذين الهدفني معا.
ــداث، تتسابق اإلدارة  ومع غبشية الرؤية وتسارع األح
األمريكية الخرقاء مع نفسها، وتتحرك كحيوان وقع للتو 
يف مصيدة، محاولة إرباك العالم باألحداث "أفعاًال وردود 
ــراض واألهداف التي ترمي إليها من وراء  أفعال" عن األغ
هذه األحداث... وكأنها تدفع نفسها للتضحية بزوالها يف 

سبيل كيان آخر.
ــة وجلية وهي ال تلخص هنا  ــن الرؤية العامة واضح لك
ــال، وإنما األحداث الجارية تشري  يف تقرير سيايس أو مق
إىل أن هناك تخبط وعدم عقالنية وتهور يف صناعة القرار 
ــة اآلن أصبحت تدار  ــأن السياسة األمريكي األمريكي، وك
ــل عسكري محض..  ــو "ترامب" أو هو عق ــل واحد، ه بعق
ــة أن أمريكا بدأت باالنهيار  ــذا يقودنا إىل معرفة يقيني وه

عىل يد ترامب.

أمريكا بدأت باالنهيار 
على يد "ترامب"

صالح الشامي

ــي الفلسطيني، باعتباره  ــام 1974م أقر املجلس الوطن يف ع
ــر الفلسطينية،خالل دورته  ــة التحري ــة العليا ملنظم السلط
العادية يوم السابع عرش من إبريل، يوًما وطنًيا للوفاء لألرسى 
ــوم األسري  ــان وال يزال ”ي ــخ ك ــك التاري ــذ ذل وتضحياتهم،ومن
ــاة األرسى الفلسطينيني  ــا الستذكار معان ــي“ يوًم الفلسطين
ــول انه لطاملا  ــذه املرحلة أق ــرب ،وهنا وبه ــم األرسى الع ومعه
ــن حويل، بأن مفاهيم اإلنسانية  كنت مقتنعاً وحاولت إقناع م
العاملية هي كذبة كبرية وليس لها أي معنى وخصوصاً عندما 
ــرب واملسلمني هي الحارضة، ولطاملا تناقشنا  تكون قضايا الع
ــة ومسمى  ــان كلم ــة ب ــدوات الحواري ــالم وبالن ــل اإلع بوسائ
املجتمع الدويل هذه الكلمة الهالمية الغامضة والتي تستعمل 
ــدت لتحمل  ــي كلمة أوج ــب بمواقف أخرى ه ــف وتغي بمواق
ــى ومفهوم ان معايري  ــي والتفاصيل باستنثاء معن آالف املعان
ــىل هذه  ــي البرش ع ــىل كل بن ــق ع ــح لتطب ــة ال تصل اإلنساني
املعمورة، فمفهوم اإلنسانية العاملية كذبة كبرية ومن يصدقها 
ــا أي معنى  ــات عابرة ليس له ــد ضحايا كلم ــو لألسف أح فه
ومن أخرتعها وأوجدها هو شخص مغفل ال يعرف حقيقة هذا 
ــاً ودينياً وعقائدياً واقتصادياً ولغوياً  العالم املتصارع حضاري
وفكرياً والناقد بفجور لكل مفاهيم اإلنسانية وأكذوبتها التي 
ــث اإلعالميني والساسة  ــرأ تفاصيلها عىل الورق ويف أحادي نق

وليس لها أي تطبيق عىل ارض الواقع. 
 هذه الكلمات، الواردة أعاله جاءت للتذكري بمأساة يعيشها 
ــرية فلسطيني وعربي، يقبعون  ــني 7800-8530أسرياً وأس ماب
ــة والعربية، وليس أول  ــل لألرايض الفلسطيني بسجون املحت
ــوري املحرر  ــري العربي الس ــو األس ــؤالء األرسى ه ــر ه وال أخ
ــىل عمره ”27  ــي املقت“ الذي قىض ج ــري مجدداً ”صدق واألس
ــدد أعتقاله مؤخراً،  ــاً بسجون االحتالل والذي ج عاماً“ قابع
ــوا محتلني يحتلون  ــم الوحيد أنهم قاوم فهؤالء األرسى ذنبه

ــارات ”الهاغانا  ــرة للق ــات إرهابية عاب ــم قاوموا تنظيم أرضه
ــع العلم ان  ــا املستمر لليوم“ م ــون وساللتها وتناسله واالراغ
ــا منذ عام 1948م  ــات قد دعمت فصول إجرامه هذه التنظيم
واىل اليوم معظم حكومات العالم، ويا ?إلجرام هذه الحكومات 
ــات ويصمتون عىل  ــون عصاب ــا، يدعم ــة مفاهيمه والزدواجي
ــذه االزدواجية  ــاء األرايض املحتلة، فه ــال اآلالف من أبن اعتق
ــؤالء األرسى الذين  ــاؤل عن مصري ه ــري تدفعني للتس باملعاي
نسوا من أقرب الناس لهم، فهؤالء ذهبوا ضحية إلجرام عاملي 
تسبب بكارثة إنسانية كربى وهي كارثة األرسى الفلسطينيني 
والعرب الذين يقبعون لليوم بالسجون فهؤالء األرسى لألسف 
ــري أصبح عبارة عن  ــن أرقام متدوالة، فأالس ــوا عبارة ع أصبح
ــات العاملية التي تدعي دفاعها  رقم بقواميس وأجندة املنظم
ــان الفلسطيني من  ــان، واإلنسانية واإلنس عن حقوق اإلنس

هذه املنظمات براء. 
ــي تحكى يف  ــص والحكايا الت ــوم الكثري من القص ــاك الي هن
ــاة األرسى  ــي عن معان ــض العامل ــالم العربي وبع ــض اإلع بع
ــت رهيب يطبق  ــون ، مع صم ــرب بالسج ــني والع الفلسطيني
عىل دوائر صناعة واتخاذ القرار العربي والعاملي بهذا اإلطار، 
فأالرسى الفلسطينيون والعرب والذي غفل العالم كل العالم 
وأكذوبة اإلنسانية واملجتمع الدويل عن معاناتهم، وكأن هؤالء 
ــر أكذوبة ما يسمى باملجتمع الدويل هم  األرسى أصبحوا بنظ
أرقام عابرة ليس لها أي معنى بل قد يكونوا قد أصبحوا بنظر 
هذا العالم عبارة عن أرقام وضحايا إلجرام وحروب هذا العالم، 
ــل أن ال احد  ــوا هكذا والدلي ــم بالفعل قد أصبح ــح أنه والواض

يكرتث ألمر هؤالء األرسى. 
ــي  ــة والت ــة العاملي ــات اإلنساني ــا ان املنظم ــرث هن ــم أك املؤل
ــي األخرى جزء ال يتجزأ  ــح بعد عدة تجارب معها أنها ه أتض
ــات الدفاع عن  ــة تسمى بمنظم ــة ومنظومة هالمي ــن أكذوب م

ــوق اإلنسان، وهنا فمن املحتمل أن يكون اإلنسان العربي  حق
ــادالت اإلنسانية  ــل ضمن حساب ومع ــي ال يدخ والفلسطين
بنظر هذه املنظمات، والذي يؤكد هذا الطرح أن قضية األرسى 
ــون هي من أخر اهتمامات هذه  الفلسطينيني والعرب بالسج
ــات وأذرعها اإلعالمية ان تحدثت عن  املنظمات، فهذه املنظم
ــني والعرب، تحدثت بحياء وضمن  قضية األرسى الفلسطيني
حيز زماني ومكاني مغلق بكل املقاييس، فاليوم ال يمكن إنكار 
ــة بحقوق اإلنسان كانت  ــم املنظمات العاملية املختص ان معظ
ــات العاملية ولألسف  ــألرسى، فهذه املنظم ــاً بما يجري ل سبب
ــن منظومة دولية تتقن فن صناعة األكاذيب  أصبحت جزءاً م
ــا العاطفيون  ــون ويتأثر به ــا املغفل ــة التي يصدقه التاريخي

ويجني ثمارها سمارسة الحروب. 
ــر مأساة  ــرف إىل أي مدى سوف تستم ــذا ال اع ــد كل ه فبع
ــة  ــروب اإلنساني ــل ح ــرب يف ظ ــني والع األرسى الفلسطيني
املصطنعة عىل هؤالء األرسى، فهؤالء األرسى أصبحوا ضحية 
ــاة هؤالء  ــة واملضللة، فمأس ــارات الكاذب ــل املفاهيم والشع لك
ــة اإلنسانية الكاذبة، وعرت  ــي من أسقطت كل أقنع األرسى ه
ــن أكذوبة املجتمع  ــم ومصطلحات من يتحدثون ع كل مفاهي
الدويل الواحد ،، فإجرام العالم بحق هؤالء األرسى يستحق أن 
ــون هو العالمة الفارقة التي ستسقط كل الشعارات املظللة  يك
ــم املجتمع الدويل إىل مفاهيم  ــن مفاهيم اإلنسانية إىل مفاهي م
ــم بحكوماته  ــل العال ــم ك ــخ، فالعال ــالم وو.. ال ــة اإلع مصداقي
ــه الدولية واملحلية كان سبباً يف ما يجري من تعذيب  ومنظمات

ممنهج يمارس بحق هؤالء األرسى. 
ــع الدويل  ــات العربية وال املجتم ــو الحكوم ــاً، لن أدع  ختام
ــة اإلنسانية، ألن هذه املفاهيم  ولن أخاطب شعوب العالم بلغ
ــوا كل حر ورشيف  ــذ زمن، وهنا سأدع ــة قد سقطت من الكاذب
ــؤالء األرسى،  ــف ه ــدق وص ــون بخن ــم إىل أن يك ــذا العال به
ــم، والذين كان  ــاء الغيورين عىل أوطانه ــرار الرشف هؤالء األح
ــن فلسطني ”العربية  ــم دافعوا برشاسة ع ــم الوحيد، أنه ذنبه
ــن أرقام  ــوا لألسف عبارة ع ــة“، فأصبح ــة -املسلم -املسيحي
ــا فواجب الدفاع عن  ــدث بها البعض هنا وهناك، ومن هن يتح
ــب التذكري بمعاناتهم  ــو واجب مقدس، وواج هؤالء األحرار ه
ــاة واقعهم املعاش يف السجون اإلرسائيلية  والحديث عن مأس
هو فرض وواجب عىل كل مسلم وعربي وغربي ورشقي بغض 

النظر عن انتمائه الديني أو العرقي .
* كاتب صحفي اردني.

يف يوم األسري الفلسطيني ... نسأل عن 
اإلنسانية ومصطلحاتها الكاذبة؟

هشام الهبيشام

ــل املراحل و  ــة القضايا الوطنية يف ك ــل تعز حامل تظ
ــو راية كل أبناء  ــات التاريخية والهم الوطني ه املنعطف
هذه املحافظة وان اختلفت الوسائل وتنوعت األساليب 
ــوا حاملني قضية وطن  ــى شباب فرباير يف ????م كان وحت
حتى ركب املوجة االخوان املسلمون فحولوا مسارها إىل 

بؤرة عنف. 
- تجدد تعز مرشوعها الوطني تحت شعار (ال للموت 
ــق مسريتان األوىل  ــوع) تنطل ــه للدنب ــوع ال رشعي ال للج
ــرصف الرواتب لكل املوظفني  ــه إىل عدن للمطالبة ب تتج
من املهرة حتى صعدة وهم أصحاب (البطون الخاوية) 
ــة نحو ميناء الحديدة يف محاولة  وتنطلق املسرية الثاني
ــة وحمايته  ــة اإلنساني ــم نحو الكارث ــت أنظار العال للف
ــرية الخبز) وكالهما هدفهما  شعبيا وهم أصحاب (مس
ــن اليمن وحالة الفقر التي وصل إليها وما يرتتب عليه  اب
من مؤرشات لحدوث مجاعة يف حال استمرار عدم رصف 

الرواتب واحتالل ميناء الحديدة.

ــز و كل  ــد وراءه أبناء تع ــي تج ــرشوع وطن ــل م - إن ك
ــا اإلخوان  ــع خلفه ــذه املشاري ــاوالت اإلجهاض له مح
ــام املسرية التي  ــذا نراهم يزرعون الشوك أم املفلسون ل
ــث الشائعات  ــم عليهم وب ــدن وتوزيع الته ــه إىل ع تتج
ــاح  ــاب ويف نج ــة الشب ــق بعزيم ــن نث ــم ولك ــل منه للني

مساعيهم الوطنية واإلنسانية.
ــري لم يستفد  ــي حبل الكذب قص ــول املثل العرب - يق
ــوا أن يمرروها  ــة وحاول ــم السابق ــن تجاربه ــوان م اإلخ
ــب ما اعتادوا عليه ولكن فضحهم  بيان ممثل األمم  حس
ــة الذي زار مدينة تعز والذي  املتحدة للشؤون اإلنساني
أشار فيه لتمكنه من زيارة املدينة (ومقتضاه نفي وجود 

حصار عىل املدينة).
ــاض األعمال  ــودة الحياة وانخف ــر ع ــار إىل مظاه أش
ــة أنهم  ــوره املرتزق ــاول ان يص ــا يح ــا مل ــة (خالف القتالي

يخوضون مواجهات عنيفة).
ــة املبارشة يجب  ــزه عىل أن املساعدات اإلنساني تركي

ــة يف  ــرص اآللي ــز وأن ال تقت ــاء تع ــل أنح ــل إىل ك أن تص
التوزيع عىل املدينة وإنما تتحسن للوصول اىل املناطق 
ــة حريصني عىل حرص تعز  ــة (وهو ما كان املرتزق الريفي
ــدات اال لها) فأين  ــة فقط وال يريدون مساع به يف املدين
الناشطون والناشطات والسياسيون يف مدينة الضباب 
ــون بصدق أمام  ــرة ملاذا ال يقف ــدن والعائمة دبي وأنق لن
ــيسء لكل  ــي ت ــالح الت ــي لإلص ــع اليمن ــب التجم اكاذي
ــة سياسية طوال كل  ــن استغالل لتعز كورق ــاء تعز م أبن
ــد املناطقي  ــن نفوسهم الحق ــرتة ويسقطون م ــذه الف ه

والطائفي واالنتصار ملدنية تعز وعظمتها.
ــور الخامس من رجال األعمال  - يجب أن يرتك الطاب
ــع بعملية السالم الحقيقي افضل  أفعالهم القذرة والدف
من خلق البلبة و الفنت لربط عالقات مع كل الخطوط يف 
ــارج وهؤالء اشد خطرا من تنظيم القاعدة  الداخل والخ
ــالل الفرتة  ــد املناطقي خ ــار الحق ــا يف انتش ــم سبب ألنه
ــة والزال بعضهم يمارس ( قيح قبحه ) من مقايل  املاضي

يف صنعاء.
- إن بعض رجال األعمال فعال ( القباحة أجمل منهم 
) و( الخساسة اطهر منهم ) وسلوكياتهم يجب أن تعلن 
ــم وقانون الطوارئ املؤكد  للمؤمنني ليكونوا عربة لسواه
ــم اإللتوائية  ــم واساليبه ــم وقذارته ــد من عمالته سيح
ومحاوالتهم لتجنيد شخصيات هامة يف صنعاء لصالح 

العدوان.
ــار الشباب  ــن يكفي التالعب بأفك ــول للمنظري - ونق
ــا بالداعشية واتركوهم  بدأتموها بالشيوعية لتختموه
ــودون الوطن و يحققون أحالمهم يكفي خرابا و دمارا  يق
ــا تحقق لكم من  ــاع جديدة يكفي م ــال لتحقيق أطم وقت
ــرة وبريطانيا  ــا و القاه ــا و امريك ــارات يف ماليزي استثم

والسعودية عىل حساب تعز وشبابها.
              ( وقفة )

ــي أن أبتعد عن  ــة و حوثية نصحون ــادات إصالحي قي
الرتويج ملبادرة األستاذ/ حمود خالد الصويف وباملقابل 
ــرز شخصيات اللجنة املجتمعية و  تواصل معي أحد أب
ــادرة األستاذ / الصويف واخذنا  ــال لقد استفدنا من مب ق
عدداً من النقاط وسوف تضاف لرؤية اللجنة املجتمعية 
ــة بتحقيق السالم يف تعز والتي ستقدم للطرفني  الخاص
للموافقة عليها رسميا قريبا واقول طاملا اخرتتم الشيخ/ 
سلطان الربكاني رئيسا للجنة فهي ارشاقة جميلة وأمل 

يتجدد والجميع سيكون عونا لكم وأنا أولهم.

تعز والقضية الوطنية!!
نزار الخالد

ــاون مع إيران  ــداوة السعودية ودول مجلس التع مشكلة الع
هل هي ناتجة عن  تمذهب الشعب اإليراني وحكومتة  باملذهب 

الشيعي الجعفري ؟
ــه أكرث لينا مع األنظمة  ــل وهابية النظام السعودي جعلت وه

العربية غري الشيعية أو باألصح األنظمة السنية ؟
عندما ينظر اإلنسان بعمق وتجرد يف سرية النظام السعودي 
وعالقته اإلقليمية والدولية  يجد أن هناك محركات عديدة تؤثر 
يف عالقة النظام السعودي باألنظمة التي حوله سواًء  العربية  

أو اإلسالمية  أو غريها من أنظمة العالم .
ــام السعودي مع  ــرة يف بنيان عالقة  النظ ــذه  العوامل املؤث  ه
ــاً وطي  ــا خفياً ورسي ــزء كبري منه ــة يعترب ج ــن األنظم ــريه م غ
الكتمان ومقترصا عيل أفراد العائلة املالكة باعتبار ذلك أساساً 
ــه عىل شعبي نجد  ــام واستمرارية هيمنت ــاً يف بقاء النظ رئيسي
ــر يف  ترصيحات  ــا يظه ــع م ــا م ــض تمام ــو  مناق ــاز   وه والحج
املسؤولني السعوديني ويف ما يبث يف الخطاب اإلعالمي  للنظام 
والذي مهمته التربير والتأييد لكل فعل يقوم به النظام أو موقف 
يدعية إضافة إىل مهمته  يف تغييب  وحرف الوعي   العام  العربي  
ــي قد تكون  ــري املربرة و الت ــق يف عالقة النظام غ ــط الحقائ وغم

خطرا عليه  إذا ما تم الكشف عنها .... 
ايران دولة مسلمة جارة  لدول الخليج يعتنق غالبية  شعبها 
ــران  1979م ملكياً موالياً  ــام يف إي ــب الجعفري وكان النظ املذه
للغرب بنسبة كبرية وقد تخلص الشعب اإليراني من هذا النظام 
ــام الخميني يف  ــة يف املنطقة بقيادة االم ــورة كربى ونموذجي بث

العام 1979م ...
ــودي يتمتع بعالقة  ــام السع ــورة اإليرانية كان النظ ــل الث قب
ــاك أية مشكلة يف  ــي اإليراني ولم تكن هن ــة مع النظام امللك قوي
ــب الشعب والدولة  ــة اإليرانية رغم أن مذه ــات السعودي العالق
ــذي يعتنقه الشعب  ــم يكن املذهب ال ــري كما هو اليوم ول جعف

اإليراني طارئا مع انتصار الثورة ...
ــات حميمة مع  ــي قبل الثورة عالق ــان للنظام اإليران ــا ك أيض
ــي أن إرسائيل وأمريكا  ــا ومع دولة الكيان الصهيوني يعن أمريك
كانتا يف رضا تام عن نظام إيران ما قبل الثورة  وكذلك السعودية.
ــورة سياسة  ــادة الث ــة تبنت قي ــورة اإليراني ــام الث ــد قي .وبع
ــم ويف مقدمتها  ــة واالستكبار  يف العال ــة لقوى الغطرس مناهض
ــدى سلبي لدى  ــان لهذه السياسة ص ــا وإرسائيل وقد ك أمريك
ــة كون والءه  ــات وهمية وغري منطقي ــام السعودي وتخوف النظ
ــق للنظام األمريكي جعل  شعوره تجاه أي  موقف مبارشة   املطل

ــه وهذا ما وجهته   ــا وإرسائيل وكأنه موجه إلي ــة ألمريك مناهض
ــادة  الثورة اإليرانية تجاه النظام األمريكي مما جعل النظام  قي
ــورة اإليرانية  ــن قيادة الث ــان تلك الحدة م ــودي يحكم  ب السع
تصب يف اتجاه زعزعة أركانه وتقويض بنيانه  وتعد خطرا عليه 
وهذا ما انعكس عمليا يف مواقف النظام السعودي تجاه الثورة 
ــودي  قد صنع له  ــون النظام السع ــدة وبهذا يك ــة الولي اإليراني
ــاً وهو يف غنى عنه إرضاء ملن الف الخضوع واالستسالم  خصم
ــوال حياته السياسية  بل  ــم من قوى الهيمنة واالستكبار  ط له
ــا وإرسائيل  ــا أن والء أمريك ــراءات رسيعة اتخذه ــت يف إج واثب
مقدم عىل كل عالقة له  ثنائية وسلمية  بل انه جعل من  أمريكا 
ــن االستغناء عنه  يف أي  ــل  محور االرتكاز الذي ال يمك وإرسائي
ــرر إعالن  ــي واالقليمى ولهذا ق ــه العرب ــه   مع محيط ــف ل مواق
ــاء عىل تلك  ــي الجديد  بن ــام اإليران ــاء للنظ ــداوة والبغض الع
ــار  العداوة  للنظام  ــربرات التي رأى أنها  كافية للسري يف  مس امل

اإليراني الجديد ..
ــع بخبث وبضوء أمريكي بالنظام العراقي بقيادة صدام  فدف
ــة الوليدة لغرض القضاء عليها  حسني ملواجهة الثورة اإليراني
ــا بصورة رسية  ــي يعمل لصالحه ــاء للقوى الت ــا إرض يف مهده
ــت  ــا   وكان ــي وأمريك ــان الصهيون ــة يف الكي ــة واملتمثل يف املنطق
ــة اإليرانية التي دامت ثمان  ــج خالل الحرب العراقي دول الخلي
سنوات  هي املخزون املايل  إىل جانب أمريكا التي تمثل  املخزون 
ــى  فأصبح النظام العراقي  يقاتل ويقدم التضحيات   التسليح

بالنيابة عن أنظمة الخليج .....
ــة واملمولة من الرثوات  ــت الوسائل اإلعالمية الهائل وقد حرف
ــب  العربية  ــم لدى الكثري من النخ ــة الخليجية املفاهي النفطي
ــوى الدولتني  ــرب التي استهلكت ق ــت املربرات لتلك الح وسوق
الجارتني لصالح العدو الحقيقي املتمثل يف الكيان الغاصب ولم 
يكتف النظام السعودي بذلك بل زرع عىل املدى البعيد  الخوف 
ــع اإليراني أو املد الشيعي كما يسمى بدال  والتوجس من البعب
ــر إىل الثورة اإليرانية وفق املصالح العربية واإلسالمية  من النظ
ــر األرايض العربية املحتلة من  ــا رافدا من روافد تحري باعتباره

رجس الصهيونية  ورعاتها األمريكيني ....
ــني النظام  ــالف املذهبي ب ــد يف االخت ــودي وج ــام السع النظ
اإليراني الجديد واألنظمة العربية فرصة سانحة   لحرف مسار 
ــن خالل األنظمة العربية  املهيمنة  ــم  الرأي العام العربي م وفه
ــدال من العدو  ــام اإليراني ب ــد هو النظ ــه باتجاه عدو جدي علي
ــي وجعل  ــان الصهيون ــل يف  الكي ــي املتمث ــي والتاريخ الحقيق

ــوم واالختالف املذهبي هو  ــم املد الشيعي اإليراني املزع من وه
الطريق للتأجيج،  ونقول لقد نجح النظام السعودي إىل حد ما  
يف مهمة خلط األوراق وامتصاص الغضب العربي نحو إرسائيل  
وتوجيهه  نحو العدو الوهمي الجديد ولو بنسبة قليلة وهذا ما 

هو مالحظ يف املواقف الرسمية العربية وبعض النخب ....
ــن األنظمة  ــام السعودي م ــف النظ ــرنى موق ــب تعالوا ل طي

السنية ..
ــة العربية  ــىل األنظم ــودي مشفقا ع ــام السع ــل كان النظ ه
باعتبار سنيتها مثل ماهو معلن العداء اليران باعتبار شيعيته.
أم أن التسنن والتشيع ال اعتبار لهما حني توجد الرغبة واإلرادة 

الصهيونية االمريكية ؟
ــام  ــان النظ ــا وك ــني سني ــدام حس ــام ص ــان نظ ــراق ك يف الع
ــة لغزوه وتدمريه  ــول واملحرض للقوات األمريكي السعودي املم

واإلطاحة بنظامة السني .
ــزان املذهبي لدى  ــن أن املي ــة تربه ــىل حقيقة دامغ ــا تتج هن
ــان سنيا أو شيعيا وان اعتبار  ــام السعودي ال اعتبار له أك النظ
ــا الصهاينة واألمريكان عًال  ــوالء والعداء هو حسب مدى رض ال
ــران الشيعية  ــودي إلي ــاداة النظام السع ــل  مع ــة  بدلي األنظم
ــه السني    ــي واإلطاحة بنظام ــب العراق ــزو الشع ــا لغ وتمويله
ــل يف   أن  ــن أغفالها تتمث ــة التي ال يمك ــذا فإن الحقيق ــىل ه وع
ــا وإرسائيل هما محور االرتكاز ألي عالقة يتبناها النظام  أمريك
ــودي أو يعاديها بغض النظر عن املذهبية وحتى الديانة   السع
ــىل تغييبه  عن الرأي العام  ــذا ما يعمل  النظام السعودي  ع وه
ــي والعربي ولكن  األحداث املتسارعة يف العالم العربي  الخليج
ــذه الحقائق وأزالت اللبس عنها حتى صارت  عجلت بكشف ه
ــام السعودي الداعمة  ــان  السيما مع تبعية النظ واضحة للعي
ــل لتدمري  بعض األنظمة  ــة الواليات األمريكية وإرسائي لسياس

العربية السنية يف ليبيا ويف سوريا ...
ــارع العربي أن مشكلة  ــذه الحقائق يجب أن يعي الش ومن ه
النظام السعودي مع إيران ليست مشكلة مذهبية إطالقا  ولو أن 
النظام السعودي يريد أن يظهرها كذلك وان املشكلة الحقيقية 
هي مدى رضا أو سخط الواليات املتحدة وإرسائيل عىل يران ...
ــران وهذا  ــة إي ــاه  جمهوري ــي تج ــزاج األمريك ــري امل ــو يتغ فل
ــودي هي النظام  ــر النظام السع ــد لصارت إيران يف نظ مستبع
الشقيق الذي له قواسم مشرتكة مع شعب اململكة والتي أهمها 

الدين وحسن الجوار ..
**رئيس التيار الوطني الحر للسلم واملصالحة الوطنية

أمريكا وإسرائيل ..محور االرتكاز ألي عالقة مع النظام السعودي ..
عبدالغني العزي 
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