
                                      

قراءة للمستجدات

العدوان عىل اليمن لم يكن صدفة وتجدد عملية 
القصف الجوي لم يكن بأسباب الصاروخ اليمني 
ــعودية  ــة الس ــاراً يف العاصم ــتهدف مط ــذي اس ال
ــبق وأن قام بإطالق  ــاض, فالجيش اليمني س الري
عدد من الصواريخ لرضب أهداف معادية عسكرية 
يف نجران وجيزان والطائف وجدة وينبع والرياض 

وغريها..
ــم  ــاً ت ــا كان هدف ــىل بالدن ــدوان ع ــرب والع والح
اإلعداد له من قبل لسنوات ضمن مخطط صهيوني 
يستهدف املنطقة العربية كلها .. فمن يقرأ ويتابع 
ــت ذرائع متعددة وحجج  ــا يجري يف املنطقة تح م
ــن حني قيل "  ــال يف بالدنا اليم ــة كما هو الح واهي
ــادة الرشعية"  ــبيل إع ــدوان يف س ــرب والع أن الح
والحقيقة تقول خالف ذلك لتشطري اليمن ورضب 
ــة..  ــة والخدمي ــا التحتي ــا وبنيته ــا وعتاده قواته
ــلحة  ــرى للعراق تحت مربر نزع األس وكذلك ما ج
ــت رضب النظام العراقي  ــة والحقيقة كان الكيماوي
ــكرية والتي  ــة واالقتصادية والعس ــه العلمي وبنيت
ــهيد صدام  ــس العراقي الش ــنق الرئي ــت بش انته
ــا هو الحال يف  ــه ونظامه .. كم ــني ورجال دولت حس
ــبيل إزاحة  ــدوان يف س ــت الحرب والع ــوريا كان س
الرئيس السوري من نظام حكمه والهدف هو رضب 
القدرات العسكرية واالقتصادية لسوريا املحاددة 

ــي لفلسطني ..  ــة االحتالل الصهيون لـ لبنان ودول
ــتهدفت  ــرى يف ليبيا التي اس ــاٍف ما ج ــس بخ ولي
ــر القذايف ,  ــهيد معم ــا الش ــل رئيسه ــا وقت قيادته
ــذي أراده  ــي إىل الهدف ال ــعب الليب ويصل يف الش
العدوان وهو إيجاد حرب أهلية بني الليبيني ورضب 
القوة العسكرية واملالية واالقتصادية لشعب ليبيا 
وهاهو الدور يأتي عىل شعب لبنان ألهمية مكانته 
ــدو الصهيوني املحتل  ــة القريبة من الع الجغرافي
ــات الجوالن السورية ومناطق  لـ فلسطني ومرتفع
شبعا اللبنانية, والهدف رضب االستقرار اللبناني 
ــوب حرب أهلية جديدة يف لبنان ورضب حزب  ونش
ــس وزراء  ــالل تقديم رئي ــن خ ــو الهدف م ــه وه الل
ــة السعودية يف  ــعد الحريري من العاصم لبنان س

الرياض..
ــا يجري عىل  ــا م ــة ومنه ــداث املتسارع إن األح
ــي  الت ــة  ــة السعودي ــيل للمملك ــوى الداخ املست
ــُذ أن تربع عىل عرش ملك  ــهد تلك األحداث من تش
ــث أطاح  ــر حي ــن عبدالعزي ــلمان ب ــة س السعودي
باألمري مقرن بن عبدالعزيز وهو ابن امللك املؤسس 
من منصب ويل ويل العهد وحل محله نجله محمد 
ــة قلب نظام الحكم  ــلمان يف نية تبدو واضح بن س
ــس  ــك املؤس ــاء املل ــاء أبن ــه وإقص ــتئثار ب واالس
ــذي تحقق  ــم وأحفادهم وال ــز من الحك عبدالعزي

ــن نايف بن  ــري محمد ب ــة باألم ــالل اإلطاح من خ
ــة العهد وقيادة وزارة الداخلية  عبدالعزيز من والي
ــه محمد بن  ــه نجل ــل محل ــوزراء ليح ــة ال ورئاس
سلمان وتتسارع األمور تباعاً فيما وقع يوم السبت 
ــك الراحل  ــاء املل ــاء ألبن ــن عملية إقص ــايض م امل
ــادة وزارة الحرس  ــز من قي ــن عبدالعزي عبدالله ب
ــري منطقة الرياض  ــقيقه الذي كان أم الوطني وش
وكذا املليونري الوليد بن طالل بن عبدالعزيز وأحد 
عرش أمرياً تم اعتقالهم مع عدد من الوزراء والذين 
ال يطمنئ إليهم امللك ونجله ويريد التخلص منهم 
ــلمان من الرتبع  ــك محمد بن س ــن نجل املل ليتمك
ــة ولعل قادم األيام تأتي باعتقال  عىل عرش اململك
ــادات العسكرية والعلمية  ــن األمراء والقي املزيد م
واملدنية والتجارية واالقتصادية التي ال تثق بها ..

ــداث متسارعة توحي  ــن أح ــل ما يجري م إن ك
ــد مع حرب رضوس  ــأن املنطقة العربية عىل موع ب
ــا  ــل فيه ــا تدخ ــة كله ــة العربي ــمل املنطق ستش
إرسائيل وإيران وتركيا وربما تكون أمريكا وروسيا 
ــعال حرب عاملية  ــرب وجهاً لوجه إلش يف هذه الح

ثالثة..
ــن  ــم م ــي والعال ــن العرب ــري يف الوط ــا يج إن م
ــدام عوامل  ــع انع ــرية م ــات خط ــؤرشات وتداعي م
التوازن يف القوة والقيادة السياسية والعسكرية يف 

املنطقة العربية بؤرة الرصاع التي خلت من قيادات 
حكيمة ومؤثرة ومسؤولة وكذا دول النظام العاملي 
ــه أمريكا يف ظل فقدان  الجديد الذي تنفرد بقيادت
العالم لعملية توازن القوة العسكرية واالقتصادية 
التي كانت رضورية ألن تعادل القوة تخلق التوازن 
ــب ومنع العمل  ــق توازن الرع ــع الذي يخل والتداف
ــار .. ونحن يف اليمن  ــىل مستوى الكب العسكري ع
وما تشهده بالدنا من أوضاع اقتصادية وعسكرية 
ــية الفاعلة  وحصار يتطلب من القيادات السياس
ــة ودينية  ــة ومسؤولية وطني ــع املرحل ــل م التعام
ــل الخالفات  ــاوز العمل عىل حل ك ــة تتج واخالقي
ــة الوطن  ــية وتغليب مصلح ــات السياس والتباين
ــع يف أخطاء تضيف  ــعب حتى ال يقع الجمي والش
ــن تحملها  ــعب ع ــز الش ــاء يعج ــوق أعب ــاء ف أعب
ــية  ــلبية سياس ــردودات س ــون لها م ــاء يك وأخط
ــك  وأمنية تؤثر عىل وحدة القرار السيايس وتماس
ــه وندعو إىل  ــا نحذر من ــة وهو م ــة الداخلي الجبه
ــا واملواضيع  ــل القضاي ــاوز ك ــف وتج ــدة الص وح

السياسية واإلدارية الخالفية ...

* وزير الدولة عضو مجلس الوزراء
األمني العام للحزب القومي االجتماعي

أ. عبدالعزيز أحمد البكري

06 الثــــورةرأي

الربكان وقرن 
الشيطان 

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

عبدالفتاح البنوس
ــية يف حق  ــيطان يواصل إجرامه وعربدته الوحش وقرن الش
ــه ارتكاب  ــذي تواصل طائرات ــت ال ــني ، ويف الوق ــن واليمني اليم
ــن محافظات  ــانية يف عدد م ــرب ضد اإلنس ــازر ومذابح ح مج
ــوة  الق يف  ــر  املغاوي ــا  أبطالن ــىل  ع ــا  لزام كان   ، ــة  الجمهوري
ــرد عليها ، وتأديب صهاينة العرب ، عىل  الصاروخية اليمنية ال
الطريقة البالستية ، حيث برز بركان (H 2) للقيام بهذه املهمة 
ــربكان اليماني عىل رشف  ــور حصول ال ــة الوطنية ، وف التأديبي
ــوة الصاروخية كافة  ــر الق ــتكمل مغاوي ــذ هذه املهمة ، اس تنفي
ــرتاتيجية  ــات لإلطالق صوب وجهته اإلس التجهيزات والرتتيب
ــا ، وهو مطار امللك  ــة والتي تم توجيهه نحوه ــه الحيوي ووجهت
ــوايل 20كم غرب عاصمة العدوان  خالد بالرياض الذي يبعد ح
ــاره إىل أن  ــق طريقه ، ومس الرياض ، وفور انطالقته املباركة ، ش
ــل إىل هدفه الذي أصابه بدقة عالية ، بعد أن نجح يف إبطال  وص
ــوت ، التي عجزت  ــة الدفاعية باتري ــول بطاريات املنظوم مفع
ــه يف مملكة العدو  ــري املرغوب ب ــف اليماني غ ــن إيقاف الضي ع
ــعود ،  ــا يف نفوس أمراء آل س ــكان وقع ذلك مرعب ــعودي ، ف الس
ــاروخ قبل أن  ــة إنكار وجود ص ــت أبواقهم اإلعالمي حيث حاول
ــماء ، ولكن عقب قيام نشطاء عىل  تتحدث عن اعرتاضه يف الس
شبكات التواصل االجتماعي ملقاطع فيديو للمطار املستهدف 
ــطني  ــربكان ، بالتزامن مع تغريدات كثرية لناش ــقوط ال عقب س
ــعوديني تحدثوا من خاللها عن سماع دوي انفجارات هائلة  س
ــاهدة إشتعال الحرائق داخل  يف مطار امللك خالد ، أعقبها مش
ــاع املدني إىل املكان ، لم  ــيارات الدف املطار وهروع عرشات من س
ــعودية من خيار غري االعرتاف  تجد هيئة الطريان واألرصاد الس
ــار امللك خالد بالرياض ، وهو االعرتاف الذي  بزيارة الربكان ملط
ــي وإعالن  ــذا اإلنجاز اليمن ــان إىل إدانة ه ــة العرب ــع بحثال دف

التضامن مع الكيان السعودي ، قاتل أطفال ونساء اليمن .
ــها أولئك  ــالمية يمارس ــارة ووضاعة عربية خليجية إس حق
ــن والثقافة واألدب  ــة وأدعياء الدي ــة من القادة والساس املرتزق
ــآت  ــوب األهداف واملنش ــي املوجه ص ــرد اليمن ــا يأتي ال عندم
ــكرية واالسرتاتيجية السعودية ، ردا عىل املذابح واملجازر  العس
ــم ولن  ــعودي والتي ل ــريان الس ــا الط ــي يرتكبه ــية الت الوحش
ــالف بمحافظة  ــل بمنطقة ع ــوق اللي ــزرة س ــون آخرها مج يك
ــاء  ــارك البعض اآلخر يف قتل نس صعدة ، يصمت البعض ويش
وأطفال اليمن وعندما يأتي الرد عىل كل تلكم الجرائم يتسابق 
ــن  ــة م ــون واملرتزق ــراء واملتملق ــتغلون واألج ــون واملس املنافق
مختلف دول ومنظمات العالم إلدانة ذلك ، وكأنهم يريدون منا 
ــلم رقابنا لعنارصهم اإلرهابية واإلجرامية  أن نلزم الصمت ونس
التي تقاتل يف صفهم وتنفذ أجندتهم ؟! بالله عليكم بأي منطق 
يتحدث هؤالء األوغاد ؟! يساندون الجالد ويهاجمون الضحية 

، من أجل املال السعودي   .
ــن  ــعود وذهب بهم إىل ش الربكان اليماني املظفر ، أرعب آل س
ــاء ومحافظات  ــة صنع ــة عىل العاصم ــتريية مكثف غارات هس
ــأر لدماء  ــاروخ الث ــد عىل أن ص ــارب يف تأكي ــة وم ــدة وحج صع
ــالمة الله ،وحقق ما ذهب من أجله ،  اليمنيني األبرياء وصل بس
ــيدفع بالقوة  وأنجز املهمة التي أوكلت إليه ، وهو األمر الذي س
الصاروخية للرد عىل هذه الغارات الهستريية وامليض يف معركة 
ــرد ودخول مرحلة الرد باملثل الكفيلة بالقضاء عىل مملكة آل  ال

سعود وتط هري املنطقة من رجسهم وحقدهم وإجرامهم .
ــتتواصل زياراتها  ــة س ــني اليماني ــد، الرباك ــرص املفي باملخت
للسعودية ، وستزداد درجة سخونتها ، وسيتعاظم بنك أهدافها 
ــعود بإذن  ــتكون هي مهلكة آل س ــيمتد نطاق تأثريها ، وس ، وس
ــعودية إال عقب توقف  الله ، ولن تتوقف رحالتها التفقدية للس
ــب كرس قرنه ،  ــيطان للصواب ، أو عق ــدوان وعودة قرن الش الع
ــا هو حاصل من خالفات واعتقاالت ورصاعات داخل األرسة  وم
السعودية ثمرة من ثمار زيارة الربكان اليماني ملطار امللك خالد 

، عىل وعد بأن يكون القادم أعظم  بإذن الله وتوفيقه .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله . 

بن سلمان وانتهاكه للمبادئ 
األممية بشأن األلفية

أحرف النصر

مطهر يحيى رشف الدين 

زينب الشهاري

يتوجب علينا يف الظروف الراهنة وأمام العدوان السعودي األمريكي عىل 
بالدنا أن نواجه ونقف موقفا جادا ومسؤوال بكل اإلمكانات والقدرات املتاحة 
ــعب عزيز طاملا رفض  ــبل من أجل حياة كريمة لش ــتى الوسائل والس وبش
ــود رهينة للقرار  ــاح ألدوات ظلت عىل مدى عق ــة واالنبط ــة والتبعي الوصاي
األمريكي ومتعاطفة مع التوجهات واألطماع اإلرسائيلية يف بلداننا العربية، 
ــات عامة  ما ينبغي علينا جميعا أفرادا وجماعات ومجتمعاً مدنياً ومؤسس
ــف زيف إدعاء دول تحالف العدوان و مربراتهم الالعقالنية  وخاصة أن نكش
ــنت علينا دول التحالف  ــببها ش ــدق بالرشعية التي بس التي تتغنى وتتش
ــانية وعدواناً غاشماً وحصاراً جوياً وبحرياً  جرائم حرب وجرائم ضد اإلنس
وبرياً تسبب يف هالك الكثري من املرىض الذين تعذر سفرهم إىل الخارج لتلقي 
ــبب يف معاناة املاليني من املدنيني األبرياء األمر الذي يجعل هذا  العالج وتس
ــم اإلبادة الجماعية الغرض منها  ــار جريمة دولية تدخل ضمن جرائ الحص
ــعب  ــبب عمدا يف هالك ومعاناة ش ــية القصد منها التس فرض أحوال معيش
ــة الدولية وذلك كله  ــا املحكمة الجنائي ــه وهي جرائم  تختص بنظره بأكمل

بمربر إعادة الرشعية.
ــادئ األممية  ــان واملب ــة وإعالنات حقوق اإلنس ــي املواثيق الدولي وها ه
ــلمان  يف إدعاءاته  ــد بن س ــذب ومراوغة محم ــني للعالم مدى ك ــف وتب تكش
ومربراته بشأن العدوان وزعمه إعادة الرشعية فقد تحدث يف األمس القريب 
ــر يف اليمن وهذا  ــزب الله آخ ــىش أن يكون هناك ح ــات أنه يخ ــرب الفضائي ع
ــك أن  ــاد ودالالت تؤكد بما ال يدع مجاال للش ــح يحمل يف طياته أبع الترصي
ــرتاتيجية يخطط لها العدو  هناك مخططاً كبرياً وأطماعاً أكرب ومؤامرات اس

الصهيوني بالتنسيق مع األمريكي والسعودي.
ــلمان قد انتهك رصاحة  وأيا كانت عقيدتنا ومذهبنا ومعتقدنا فإن بن س
ــأن األلفية التي أعلنتها األمم املتحدة  عىل  أهم مبدأ من املبادئ األممية بش
ــد يف مضمونه أن عىل  ــامح والذي يؤك ــأل يف العام 2000 وأهمها مبدأ التس امل
ــم به معتقداتهم وثقافاتهم  جميع البرش احرتام بعضهم البعض بكل ما تتس
ولغاتهم من تنوع وينبغي أال يخىش مما قد يوجد داخل املجتمعات أو فيما 
ــا باعتبارها  ــل ينبغي االعتزاز به ــالف كما ال ينبغي قمعها ب ــا من اخت بينه
ــالم  ــىل تنمية ثقافة الس ــاط ع ــا للبرشية وينبغي العمل بنش ــدا ثمين رصي

والحوار بني جميع الحضارات.
ــوق املقرة يف املواثيق والعهود  ــد هذه املبادئ والنصوص والحق واآلن وبع
ــلمان املنافية  ــن ترصيحات بن س ــع الدويل م ــو موقف املجتم ــة ما ه الدولي
ــرأي و الفكر والعقيدة ،  ــات الدولية بحرية ال ــة للتوجهات والقناع واملخالف
ــان إزاء تلك  ــم املتحدة التي أضحت مرتهنة معقودة اللس ــا هو موقف األم م
الترصيحات وهي املنظمة األكرث عاملية من غريها واألكرث تمثيال يف العالم ما 
ــالم  موقفها وهي يف قيم ومبادئ األلفية تتحدث عن تصميمها عىل إقامة س
عادل ودائم يف جميع أنحاء العالم وهي تدرك أن عىل عاتقها مسؤولية دعم 
الكرامة اإلنسانية واملساواة والعدل عىل املستوى العاملي  ما هو موقفها وهي 
تكرس دائما دعم كل الجهود الرامية إىل دعم سيادة الدول واحرتام سالمتها 
ــيايس ، ما هو موقفها من تلك الترصيحات التي  ــتقاللها الس اإلقليمية واس
ــافر  ــىل اليمن إنما هو عدوان همجي س ــع أن العدوان ع ــت للعالم أجم أثبت
ــات الدولية  ــو موقف املنظم ــلم الدوليني ما ه ــن والس ــدف لتقويض األم يه
ــانية والحقوقية من الحصار الربي والبحري والجوي عىل بالدنا وما  اإلنس
ــؤوليات  ــرض الحصار ، ما هي مس ــن الحرب وف ــي الدوافع الحقيقية لش ه
ــيعمل وكيف سيواجه تلك االنتهاكات  مجلس األمن وما هو موقفه وماذا س
ــطور  باإلجابة التالية   ــيجيب عليها من يقرأ هذه الس ــئلة س الصارخة ؟ أس

"فغض الطرف إنك من نمري  فال كعبا بلغت وال كالبا".

هل ستتوقف طائرات الحقد السعودي عن استهداف 
ــاء واغتنام كل  ــاد األبري ــا تالقيه ويف املقدمة أجس كل م

حشد وتجمع لحصد أكرب قدر ممكن من الضحايا؟!
ــفعت براءة الطفولة أو ضعف الكهولة لطائرات  هل ش
ــدوان أن تتوقف أو أن تخفف من قصفها؟! هل راعى  الع
ــعود حقوق جار أو حتى خجل من عروبة أو  نظام آل س
ــن يقال أنه ينتمي إليه؟! هل توقفوا عند تلك املجزرة  دي
البشعة أو تلك الجريمة الشنيعة؟! هل فرقوا بني مصنع 
ــتكفوا من بحار  ــة أو طريق أو مسجد؟! هل اس أو مدرس

الدماء، هل شبعوا من تقطيع وحرق األجساد؟! 
ــاد أكرث ويزدادون  ــوا أبداً بل إنهم يف تم ــم ولن يكتف ال ل

وحشية ودموية يف كل ثانية؟!
ــذا العدوان  ــل وما العمل تجاه ه ــا ترى أين هو الح في

الذي ال يرحم وال يستثني أحداً؟! 
ــارك  ــواح والتباكي وانتظار الخارج املش ــل يفيد الن ه
ــليم  ــالم والتس واملنتفع بما يحصل؟! هل يفيد اإلستس

واالنقياد؟! 
ــت بحلول وإنما موت بطيء ذليل، فهل  كل هذه ليس

هناك حل حقيقي؟!
ــو أرض امليدان فهو  ــم هناك حل وحل وحيد أال وه نع
ــم؛  ــم والفصل بيننا وبينهم وهو القادر عىل الحس الحك
ــتدافع عن نفسك بدال من انتظار القصف عىل  هناك س
ــتأخذ بثأر جريانك وأبناء وطنك، فقط  ــك، هناك س رأس
ــزم الجهاد وأن ترفع  ــلح باإليمان وأن تعت عليك أن تتس
ــاحات  ــقط يف س ــعار إما أن نحيا أحرارا رشفاء أو نس ش
ــات منا الذلة  ــاء وأن تجعل من هيه ــهداء كرم القتال ش
ــارك العدوان  ــك أن ال تش ــاد، علي ــق جه ــا وطري منهج
ــاركون يف كتابة  ــن يش ــون مم ــك وأن تك ــودك وتثاقل بقع
ــهامتك ووطنيتك  ــك وش ــظ حميت ــرص، أيق ــرف الن أح
وأظهر بأسك اليماني وقاتل من أشهر سالحه ضدك وال 
ــتطيع وعندها  ــوف اليدين وجاهد بكل ما تس تقف مكت
ــب، يا صاحب  ــا اليمني وبال ري ــة لك أيه ــتكون الغلب س

الحق واألرض.

إسرائيل سددت أول سهامها ضد حزب اهللا باستقالة الحريري

ــوى  الق ــن  موازي ــريت  تغ أن  ــد  بع
ــة  ــرة باملنطق ــروب الدائ ــة الح وخارط
ــي  ــو- أمريك ــرشوع الصهي ــاق امل وإخف
ــد أن  ــراق ،وبع ــوريا والع ــدا يف س تحدي
ــكل  ــالمية يتش بد? محور املقاومة اإلس
ــاحة  ــىل الس ــيئا ع ــيئا فش ــو ش ويطف
ــط  األوس ــرشق  لل ــرتاتيجية  الجيواس
ــا  ــي عادته ــا ه ــل كم ــرت إرسائي .ظه
ــاحب والتحركات املتخمة  بالوجه الش
ــب املفرطني وهذه املرة يف  بالقلق والرع
ــفني حرب كربى ضد  ــارة إىل دق اس إش
ــلم أولوياتها  حزب الله الذي يتصدر س

اإلسرتاتيجية.
ــرتة  ف يف  ــل  إرسائي ــت  حاول ــا  طامل

ــع تدخل  ــل" م ــي بالتقاب ــع العرب الربي
ــات اإلقليمية األكرث  ــه يف امللف ــزب الل ح
حساسية باملنطقة واقصد بذلك امللف 
ــي " أن تدفع باالدراة  ــوري والعراق الس
األمريكية إىل تقويض تحركات الحزب 
ــل تركاته يف موجه الرصاع بسوريا  وش
ــات قد  ــار وتداعي ــه من آث ــراق ملا ل والع
ــح محور  ــرب لصال ــن الح ــب موازي تقل

املقادمة.
ــرتاتيجية  فمع وقع االنتصارات االس
ــوري  ــا كل من الجيش الس التي حققه
ــزب  ــب ح ــن كتائ ــناد م ــي بإس والعراق
ــة  هزيم يف  ــتمر  املس ــدم  والتق ــه  الل
ــات التكفريية ،كانت  اإلرهاب والتنظيم

ــرى تعد العدة  ــل يف الضفة األخ ارسائي
ــيق أمريكي مع بعض من الحلفاء  بتنس
ــعودية  ــرب أبرزها الس ــني الع االقليمي
ــارات بهدف إعداد تحالف  ومرص واإلم
مشرتك تحت مسمى التحالف العربي 
ــذي يندرج يف إطار الحد  اإلرسائييل وال
من تحركات حزب الله وإيران باملنطقة.

موجة التطبيع والتقارب الدبالمايس 
اإلرسائييل- العربي الذي خرج من طي 
ــان إىل العلن مؤخرا ،كان الخطوة  الكتم
ــد  تمهي ــو  نح ــة  والفعلي ــية  األساس
ــا مع ارسائيل  الطريق ألفق أكرث التماس
ــكرية  ولتبادل الخربات والقدرات العس
والتجارية ثم ييل ذلك الرشوع يف إعالن 

ــرتكا  ــرتاتيجياً مش ــزب الله عدوا اس ح
ــن خالل إدراجه ضمن قائمة اإلرهاب  م

العاملي.
ــرتاب العراق  ــن مع اق ــوم وبالتزام الي
ــن الهيمنة  ــا م ــن خروجهم ــوريا م وس
ــد ان اخفق  ــة واإلرسائيلية بع األمريكي
ــروب الطائفية،  ــاب والح مرشوع اإلره
ــرى  ــن ذك ــا م ــكا انطالق ــت أمري توجه
ــز  ــن املارين ــاً م ـــ241 جندي ــة الـ "مقتل
ــة اللبنانية بريوت  األمريكي يف العاصم
" نحو الدفع بالكنغرس بإقرار عقوبات 
ــد  ــة ض ــراءات تحضريي ــة وإج إضافي
ــزب الله ،األمر الذي تجاوبت له عدد  ح
ــعودية والتي  ــة كاس ــدول العربي من ال

ــدات الورقية التي  ــد?ت تلقي بالتهدي ب
ــان وزير دولتها لشؤون  جاءت عىل لس

الخليج ثامر السبهان .
ــتقالة  ــن القول أن اس ــري يمك يف األخ
وزير الحكومة اللبناني سعد الحريري 
ــارض مع وقع  ــت يتع ــت يف وق ــي أت والت
ــوريا والعراق  ــارات يف كال من س االنتص
ــعودية  وتوازا مع تهديدات أمريكا والس
ــزم وأقولها بملئ  ــزب الله، فإني اج لح
ــتقالة الدراماتيكية  ــذه االس الفم بأن ه
ــارش األمن  ــكل مب ــتهدف بش ــي تس الت
ــد أول تهديد ينفذ  الداخيل اللبناني تع
ــهام ارسائيل يف  ــد حزب الله وأول س ض

خضم معركتها املقبلة ضد الحزب.

زين العابدين عثمان

فساد األمراء صفقة اليمامة نموذجا

نبش املاضي.. سالح العدو

ــرت الصحافة الربيطانية  ــام 2004 م فج يف الع
فضيحة الفساد والرشاوى التي صاحبت صفقة 
اليمامة.  ورد األمري بندر بن سلطان عىل الصحافة 
ــا  ــول: إن بريطانيا لم تدفع بنس الربيطانية بالق
واحدا،  فالباليني كلها من مال السعودية،  فلماذا 

تتفوه هذه الصحافة بفضولها.
ــام 1985 م  ــذه الصفقة كانت يف الع ــة له البداي
ــض الكونجرس األمريكي تمرير صفقة  عندما رف
ــي الصهيوني،  ــالح للمملكة بضغط من اللوب س
ــرتف الرئيس  ــام 1985م اع ــن الع ــر م ــي فرباي فف
األمريكي ريجن بعدم قدرته عىل تمرير الصفقة،  
ــلطان،  ومعه والده الذي  فاتجه األمري بندر بن س
ــة  ــاع نحو رئيس ــر الدف ــب وزي ــغل منص كان يش
ــرش من اجل  ــت تات ــة مارجري ــوزراء الربيطاني ال
الحصول عىل الطائرات،  وخالل أشهر تم االتفاق 
ــرات تورنيدو،   ــملت طائ ــي ش ــة الت ــىل الصفق ع

ــا.  كان عدد الطائرات يف  ــوك،  والتدريب عليه وه
حدود 72 طائرة،  وثمن الصفقة يصل إىل أكرث من 

عرشة باليني من الجنيهات االسرتلينية. 
سميت هذه الصفقة باتفاق اليمامة. ( اليمامة 
طائر سالم ) ومع الطائرات هناك أسلحة أخرى،  
ــكرية  ــد العس ــض القواع ــاء بع ــة إىل بن باإلضاف
ــن عاما.                         ــىل عرشي ــة ع ــذ االتفاقي ــرسي تنفي ، وي
ــدء قيل أن قيمة الصفقة بلغ 5 باليني دوالر،   يف الب
ــرشات الباليني،   ــام 2000 م ارتفعت إىل ع ــع الع وم
أكرث مما أنفقته اململكة يف أي عملية أخرى لرشاء 
ــلحة من أمريكا عرب تاريخها. وقيل أن قيمة  األس
ــا الرشكة بلغت  ــاوى التي قدمته ــا،  والرش الهداي
أكرث من بليون جنيه ( سيارات، ورحالت، وفنادق،  
ــاتني،   ــات،  وفس ــات،  وترفيه ــارات،  وراقص وإيج
وبدالت، وأحجار كريمة،  ومقاعد دراسية لبعض 
ــورد النقود منها إىل بنك ريجز  الفتيات ) كانت ت

يف واشنطن عىل أقساط يف كل أربعة أشهر،  وملدة 
عرش سنوات، وكل قسط قدره 30 مليون دوالر إىل 

حساب األمري بندر بن سلطان. 
ــوال باريحية،   ــرصف بهذه األم ــري يت وكان األم
ــة  ــركات املناوئ ــدول،  والح ــا ال ــم ببعضه ويدع
ــيا،  ومنها مجاهدو  ــا،  واس ــيوعية يف إفريقي للش
ــا قام  ــري. كم ــه األم ــا قال ــب م ــتان،  بحس افغانس
ــا للحزب  ــني دوالر دعم ــرشة مالي ــع ع ــري بدف األم
ــه من  ــا ليمكن ــيحي يف ايطالي ــي املس الديمقراط
ــلم  ــيوعي االيطايل، وقد س الفوز عىل الحزب الش
ــكان،  لكن  ــيس يف بنك الفاتي ــطة قس املبلغ بواس

القس أنكر ذلك.
ــريه،  ولم  ــة،  كثله مثل غ ــاد هذه الصفق مر فس
يتخذ فيه أي إجراء، ألن فساد األرسة خط احمر 

ال يجوز الكالم عنه. 

ــىل مجتمعنا ومنها يوم  ــذه األيام،من ظواهر جديدة ع ــمعه ه ما بتنا نس
النبش العاملي ،وهذا هو من األفكار الدخيلة علينا والتي،ابتكرها العدو وهي 
من الغزو الفكري ،وهذا ليس موضوعنا ولكن أردت أن أتطرق إليه يف مستهل 
ــايل هذا،حتى يكون مدخال ملوضوعنا وهو ماضينا الذي ليس ببعيد،أي  مق
ليس العرص الذهبي للعرب واملسلمني ،وإنما عرص احتالل واستعمار البالد 

العربية واإلسالمية ،يف أواخر القرن التاسع عرش والقرن العرشين .
فما تعيشه بالدننا العربية واإلسالمية من حاله الضعف والهوان لدرجه 
ــات التي  ــه ،فالرصاع ــتعماري ومخلفات ــا االس ــبب ماضين ــاط بس االنحط
ــي تتعرض لعدوان همجي ظالم  ــها املنطقة العربية ومنها اليمن والت تعيش
ــعود  ــل تحالف القتل واإلرهاب العاملي بقيادة مملكة بني س ــم من قب وغاش
ودويلة عيال زايد،فهذه الحرب هدفها إعادة ماضينا بآالمه ومآسيه ،فالعدو 
ــيايس  ــه عىل القرار الس ــه املتمثلة يف هيمنت ــا رشوط ــرض علين ــد أن يف يري
ــن إىل عدة دول عىل  ــيم اليم ــىل ثرواتنا ،وذلك من خالل تقس ــيطرته ع ،وس
ــم والدولة االتحادية  ــي  ومذهبي ،من خالل األقالي ــاس طائفي  ومناطق أس
ــم بعد خروجه من اليمن  ــدو ومن خالل مرتزقته وعمالئه الذين زرعه ،فالع
ــابقا وهنا نقصد بريطانيا،فعرب هؤالء العمالء الذين كنا نعتقد  الجنوبي س
ــمعهم هاهم اليوم يظهرون  ــخ قد طوى صفحاتهم وأننا لم نعد نس أن التاري
ــع الذي  ــة الجنوبية،والواق ــوب والقضي ــن الجن ــون ع ــد ويتحدث ــن جدي م
تعيشه املحافظات التي تقبع تحت االحتالل السعودي واإلماراتي يف عدن 
ــرصاع بني الزبيدي  ــيد ونبش للمايض فال ــات الجنوبية هو تجس واملحافظ

ــايل ،وبني هادي واإلصالح  ــمى املجلس االنتق املدعوم إماراتيا رئيس ما يس
املدعومني سعوديا ،يعيدنا ألحداث 86 بني ما سمي بالزمرة والطغمة ،أبناء 
ــا تقوم به دويلة اإلمارات من تجنيد قوات  ــع  وبني أبناء أبني، وكذلك م الضال
ــبوانية  ــة الحرضمية والش ــوات النخب ــم ق ــذه املحافظات باس ــدة يف ه جدي
ــيخات  ــيد للمش ــو تجس ــط ، ه ــة فق ــاء املحافظ ــن أبن ــم م ــة وكله والعدني
ــمون أنفسهم سالطني ومشايخ الجنوب  ــلطنات ،وظهور من كانوا يس والس
ــادوا للواجهة  ــايخ الذين ع ــلطان املهرة والفضيل وغريهم من املش أمثال س
ــدو الذي يريد ان  ــلحه الع ــالح من أس من جديد ،فهذ النبش للمايض هو س
ــل اليمن يف الرصاعات القبلية واملناطقية وكذلك يريد أن يضيف إليها  يدخ

الرصاعات الطائفية واملذهبية.
فمتى سننظر للمستقبل ونطوي صفحة املايض الذي ليس ببعيد،فعلينا 
ــم عندما ترك  ــرشق ألبنائنا،فالعال ــاء الغد امل ــتقبل بن ــر يف بناء املس أن نفك
ــتطاع أن يصل للفضاء ووفر كل سبل  ــلبي ونظر للمستقبل اس ماضيه الس
ــة باخرتاعاته  ــدم البرشي ــتقرة  ألبنائه،وخ ــة واملس ــة اآلمن الراحة واملعيش
ــايض التي أوجدها لنا  ــن الزلنا نعيش رصاعات امل ــه العلمية ،ونح وابتكارات
ــن ورائهم أمريكا العدو  ــا والحركة الصهيونية وم ــا ممثال يف بريطاني أعداؤن

الجديد . 
ــلبي الذي يخدم مرشوع  ــدو يحاربنا بماضينا الذي أخذنا منه الس فالع

العدو، وتركنا كل ما هو ايجابي ويخدم امتنا العربية واإلسالمية.

عبدالله االحمدي

محمد صالح حاتم
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