
الثورة/ قاسم الشاوش
يواصل ويل العهد السعودي محمد بن سلمان 
السعوديني  األعمال  ورجال  األمــراء  مقايضة 
يف  ريتزكارلتون"   " بفندق  الرياض  يف  املعتقلني 
دفع 100 مليار دوالر أي %70 من أصول أموالهم 
وثرواتهم مقابل حريتهم واطالق رساحهم وهي 
الفساد  مكافحة  ذريعة  تحت  مشبوهة  صفقة 

وغسيل األموال.
بها  يقايض  التي  واملبالغ  األمــوال  هذه  وتعد 
املعتقلني  األعمال  ورجال  األمــراء  سلمان  بن 
الخزينة  استنزاف  يف  الذريع  لفشله  تعويضا 
السعودية بشكل يومي من أجل تغذية نفقات 
اليمن  عىل  والفاشل  الغاشم  وعدوانه  حربه 
وقتل األبرياء من املدنيني واألبرياء من األطفال 
إضافة  لليمن  التحتية  البنية  وتذمري  والنساء 
إىل الحروب التي يفتعلها ويمولها بن سلمان يف 

املنطقة بدعم دول الغرب وأمريكا.
وكشفت مصادر مطلعة عىل مجريات األحداث 
ورجــال  األمــراء  من  ــدداً  ع أن  السعودية  يف 
فعًال  بدأوا  قد  املعتقلني  السعوديني  األعمال 
للحكومة  ثرواتهم  من  وأصول  أموال  تسليم  يف 

السعودية من أجل حريتهم.
ونقلت صحيفة "الفيننشال تايمز" الربيطانية 
تسلَّمت  السعودية  الحكومة  إنَّ  أحدهما:  عن 
يسعى  إذ  الدوالرات،  مليارات  من  عدة  بالفعل 
العهد السعودي، األمري محمد بن سلمان،  ويل 
هذه  من  األقل  عىل  دوالر  مليار   100 الستعادة 

الحملة.
وأشارت الصحيفة الربيطانية اىل أنَّ السلطات 
تسوياٍت  حول  مفاوضات  ُتجري  السعودية 
إطالق  تأمني  بموجبها  للمحتجزين  يمكن 
يف  تصل  وأمــواًال،  أصوًال  سلَّموا  إذا  رساحهم، 

بعض الحاالت إىل %70 من ممتلكاتهم.
استقدم  سلمان  بن  محمد  أن  املريب  واألمــر 
محققني غربيني للعمل مع مسؤويل وزارة املالية 
الذين ُيدقِّقون يف رزم من الوثائق لتحديد حجم 
أن  يجب  التي  الغرامة  ومقدار  املزعوم  الفساد 

يدفعها كل محتجز.
ز السلطات السعودية حالياً جهودها عىل  وُتركِّ
إدارة  ورشكات  البنوك  لدى  املوجودة  الودائع 
قد  إنَّه  الرياض  يف  مرصفيون  وقال  األصــول. 
ُطِلَب منهم البقاء يف مكاتبهم لساعاٍت، انتظاراً 

لوصول املراقبني من أجل فحص الحسابات.
من جانبه فضح مستشار أحد املشتبه بهم ما 
يضعون  "إنَّهم  قائال:  املعتقالت  داخل  يجري 
الدليل  هذا  ويقولون:  الطاولة  عىل  الوثائق 
ضدك، وإنَّ تسوية ذلك ستستغرق سنواٍت، أو 

يمكنك إعادته فحسب وسينتهي األمر".
ظل  يف  ــه  أنَّ املُّطِلعان  الشخصان  أكــد  كما 
ُيحرضِّ  رسيع،  ملخرٍج  املحتجزين  أكرث  سعي 

يف  لوضعها  املدفوعات  ورشكاؤهم  مساعدوهم 
األمر  أحدهما:  وقال  املالية.  وزارة  حسابات 
بسيٌط للغاية: الوزارة تقول لديك 8 ماليني ريال 
سعودي يف هذا الصندوق، قم بتحويلها إىل هذا 

الحساب.
ح النائب العام بأنَّ أكرث من 200 شخص  وقد رصَّ
الفساد، وهو  قد خضعوا للتحقيقات يف مزاعم 
الرقم الذي يقول السعوديون إنَّه تزايد من ذلك 

ع حملة االعتقاالت. الحني بسبب توسُّ
املالية  التنظيمية  الجهات  أمرت  قد  وكانت 
حساب   1400 من  أكرث  بتجميد  السعودية  يف 
وذلك  التحقيقات،  تستمر  بينما  مــرصيف 
التي  التعميمات  عىل  اّطلعوا  ألشخاٍص  وفقاً 

أصدرتها تلك الجهات.
الحملة  يف  املستهدفني  بني  من  أنه  اىل  يشار 
طالل،  بن  الوليد  األمري  امللياردير  املستثمر 
واألمري متعب، أقوى أبناء امللك الراحل عبدالله. 
ومسؤولون  أعمال  رجال  أيضاً  احُتِجَز  وقد 
تكنوقراط يف أجنحة وغرف فندق ريتز كارلتون، 
القطبان  ذلك  يف  بما  غرفة،   600 عددها  البالغ 
املقيمان يف جدة، صالح كامل ومحمد العمودي.
الحرية"  مقابل  "الــدفــع  تسويات  وكانت 
إىل  تشري  ناٍت  بتكهُّ كبريٍة  فرتٍة  منذ  مصحوبًة 
بعملية  يسمى  فيما  املحتجزين  عرشات  أنَّ 
"التطهري العربية" قد ُيطلق رساحهم قريباً من 
 52 مساحة  عىل  يقع  الذي  ب،  املُذهَّ سجنهم 

فداناً من الحدائق.
إجراءاٍت  وسط  الفندق  يف  االجتماعات  وُتعَقد 
الفريق  أفـــراد  فاضطر  ــددة.  ــش م أمنية 
يف  السري  إىل  األعمال  رجال  ألحد  االستشاري 
طابوٍر عرب البوابات املعدنية للفندق عىل طول 
ويف  الفندق.  رواق  مدخل  إىل  املؤدي  الطريق 
الداخل، تحوَّلت الغرف إىل مكاتب مؤقتة. ونادراً 

ما يخرج املشتبه بهم من غرفهم.
بدأت  عندما  إنَّه  أيضاً  األشخاص  أحد  وقال 
الحملة، جرى إقناع بعض هؤالء املحتجزين يف 
فندق ريتز كارلتون اآلن بالعودة إىل اململكة عرب 
يف  أحدهم  عىل  القبض  وأُلقي  هاتفي.  اتصاٍل 
وُنِقَل  السعودية،  من  املقرَّبة  الحليفة  أبوظبي، 
رجال  من  اثنان  وتلّقى  الرياض.  إىل  مبارشًة 
األعمال األثرياء االستدعاء وهم يف جدة، لكنَّهم 
ألنَّ  وذلك  براً،  الرياض  إىل  السفر  إىل  اضطروا 
الخاصة  طائراتهم  منعت  السعودية  السلطات 

من الطريان.
ولم يستجب الجميع لطلب االستدعاء، فُيشاع 
الذي كان  الراحل عبدالله،  امللك  أبناء  أنَّ أحد 
موجوداً يف باريس، قد تجاهل طلباً للعودة إىل 

البالد.
من   90% مــن  ــرث  أك إنَّ  ــايل  م خبري  ويــقــول 
األرسة  من  ألفــراٍد  تابعة  دة  املجمَّ الحسابات 
السعودية  العائلة  أفراد  عدد  ر  وُيقدَّ الحاكمة. 

الحاكمة بأكرث من 10 آالف فرد.
فندق  داخل  مصادر  من  لع  ُمطَّ شخٌص  وقال 
تزال  ال  السوداء  الكوميديا  إنَّ  كارلتون،  ريتز 
حارضة داخل الفندق ذي الخمس نجوم، وسط 
من  انتحار  ومحاوالت  اعتداءات  عن  شائعاٍت 

جانب معتقلني.
ُيقال إنَّ أحد املشتبه به وهو ُمِسنٌّ ُمقَعد يصيح 
يف رفاقه النزالء اآلخرين يف ردهة الفندق ويقول: 
"يا فاسد رقم 1، كيف حالك؟ يا فاسد رقم 2، من 

الجيد أن أراك"
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من يذبحنا...!؟

عبدالحليم سيف
ــداء قضوا بفعل تفجري إجرامي بشع،   (305) شه
استهدف أبرياء يف مسجد العريش بسيناء املرصية 
الجمعة، وهو رقم مهول، يمثل قمة الفاجعة املرصية 

واإلنسانية.
ــراه يف  صورة  ــري مؤثر وموجع، ما ن ــل أبلغ تعب ولع
ــل اإلعالم، ملشهد مؤلم  ــة ، تناقلتها وسائ فوتوغرافي
ــوف طويلة  ــا، وهي مرتاصة بصف ــني الضحاي لجثام

وملفوفة باألكفان البيضاء.
ــل أن توارى  ــا، قب ــالة عليه ــد، للص ــل مسج داخ
ــى ارواحها حية، تنتظر إنزال القصاص  الرثى..لتبق

العادل بالقتلة واملخططني واملمولني.
ــز أرض الكنانة ، يفجر  ــدث اإلجرامي الذي ه  الح
ــرشات التساؤالت  ــا ع ــا ومحيطن ــا ويف وسطن حولن
القديمة - الجديدة، الباحثة دوما عن إجابات ناطقة 

بالحقيقة دون سواها..منها- بدون ترتيب -:
ــوى بنريان  ــا تكت ــة وحده ــة العربي ــاذا املنطق * مل
ــة  الشامل..األمريكي ــار  الدم ــة  الحروب..وأسلح
ــة  ــة واإلرسائيلي ــة والربيطاني ــة والفرنسي والروسي

الصنع ؟!
ــة محكومة  ــى الشعوب العربي ــى ستبق * وإىل مت

بقوانني القتل اليومي ؟
ــاوون يف انتهاك  ــني العرب متس ــاذا كل املواطن * مل
ــب الجسدي  ــة التعذي ــان..ويف عقوب ــوق اإلنس حق

والنفيس؟
ــس األمن  ــربى يف مجل ــدول الك ــرص ال ــاذا تح * مل
ــني األوروبيني  ــه عىل حقوق األمريكي الدويل وخارج

والروس ويعذبوننا نحن ؟
ــوق اإلنسان الدولية  ــف ترسع منظمات حق * وكي
ــم  ــي واملسل ــق العرب ــة بح ــات اإلدان ــدار بيان يف إص
ــق ..وسط تحرك  ــه باإلرهاب ، قبل أي تحقي وتوصم
ــف األطليس لبوارجه وأساطليه الربية والبحرية  حل
ــة عربية  ــرد يف دول ــرح ق ــة أن ينج ــة ، يف حال والجوي
ــدي /  ــاب جن ــأن يص ــة..أو ك ــة أو آسيوي ..أفريقي
األرايض  يف  ــة  حالق ــوس  بم ــي  صهيون ــن  مستوط
ــة  ــاب بالسكت ــني تص ــة..يف ح ــة املحتل الفلسطيني
ــن  ــف م ــع األل ــة توق ــزرة مروع ــاه مج ــة تج الكالمي

الضحايا العرب ونحوهم ؟
وتتناسل التساؤالت وتتفرع صارخة :  

ــن الوريد إىل  ــدم بارد م ــح العرب اليوم ب ــن يذب * م
الوريد?

وبسالح من....?
ــذه الحروب  ــول.. ويخطط.. وينفذ كل ه ــن يم * م

الفاجرة وأعمال العنف القذرة...؟
وملاذا..؟

ــن املسؤول عن تحويل املدن العربية إىل مقابر  * م
مفتوحة وجماعية لدفن املوتى والقتىل؟

ــدد املوتى والجرحى  ــى سنظل  نحيص ع * إىل مت
ــني واملرشدين والالجئني والجوعى  واملعاقني والنازح

والفقراء واملرىض؟
ــغ الفلكية  ــدوره أن يرصد املبال ــن يا ترى بمق * وم
ــوب العربية  ــوال الشع ــن أم ــرصف يوميا،  م ــي ت الت
املستلبة، لتلتهمها محارق الحروب، ودوامة العنف 

، ومصانع األسلحة األمريكية  ؟
* أليس هناك من سبيل لوقف املوت املجاني، وقد 

أصبح وأمىس متجوال بحرية يف مدننا العربية ؟
ــع السائل  ــرب نظل يف موق ــة ...ونحن كع الخالص
ــات، ونتعرض النتهاك  التائه والغارق يف بحر الظلم

مركب أو مكثف ..
ومن ثم فلنا الجنة بإذن الله تعاىل.!!

قايضهم بالحرية مقابل المال:قايضهم بالحرية مقابل المال:

بن سلمان يواصل ابتزاز األمراء ورجال األعمال السعوديينبن سلمان يواصل ابتزاز األمراء ورجال األعمال السعوديين

موقع أمريكي: ال ذريعة لبقاء القوات األمريكية في سورياموقع أمريكي: ال ذريعة لبقاء القوات األمريكية في سوريا
واشنطن/ وكاالت

أن  األمريكي   Moon of Alaba موقع  نرشه  مقال  أكد   
إعالن  بعد  سوريا  رشق  شمال  يف  األمريكي  الوجود 
رشعي،  غري  وجود  هو  هناك  جنوده  زيادة  البنتاجون 
أن  إىل  الفتاً  كانت،  أياً  مآربه  يبلغ  أن  يمكن  ال  أنه  كما 
الجرناالت الذين وضعوا هذه الخطط يفتقرون إىل البصرية 

االسرتاتيجية.
سابق  وقت  يف  األمريكية  الدفاع  وزارة  أعربت  قد  وكانت 
عن نّيتها لزيادة عدد الجنود األمريكيني يف سوريا الذين 

يدعمون قوات سوريا الديمقراطية.
 2249 رقم  الدويل  األمن  مجلس  قرار  أن  إىل  املقال  ولفت 
جميع  سيادة  احرتام  عىل  ينص  داعش  بمحاربة  املتعلق 
وفقاً  ووحدتها  واستقاللها  اإلقليمية  وسالمتها  الدول 
الدول  القرار  ودعا  ومبادئه،  املتحدة  األمم  ميثاق  ملقاصد 
وقمع  ملنع  وتنسيقها  جهودها  مضاعفة  إىل  األعضاء 
تحديداً  داعش  تنظيم  يرتكبها  التي  اإلرهابية  األعمال 
القاعدة  بتنظيم  املرتبطة  اإلرهابية  الكيانات  من  وغريه 
والقضاء عىل املالذات اآلمنة التي أقامتها هذه التنظيمات 

يف أجزاء من العراق وسوريا.
منطقة  أي  هناك  يعد  لم  أنه  من  انطالقاً  املقال:  وتابع 
القضاء  تم  وقد  سوريا  يف  «داعــش»  لسيطرة  خاضعة 
عىل مالذاته اآلمنة عىل يد الجيش السوري لم تعد هناك 
ذريعة لوجود القوات األمريكية يف سوريا أو العراق، ومع 
من  دعوة  مثل  أخرى،  قانونية  مربرات  تطبيق  يمكن  أنه 
الحكومتني الرشعيتني يف سوريا والعراق، إال أن الحكومة 
ما  أراضيها  يف  للبقاء  األمريكية  القوات  تدُع  لم  السورية 
يشري إىل أن وجود هذه القوات يف شمال رشق سوريا هو 
املعتد  األوروبي  االتحاد  ينتظر  ماذا  موصوف،  احتالل 
للقانون  انتهاكها  عىل  املتحدة  الواليات  ملعاقبة  بنفسه 

الدويل وعدم احرتامها السيادة السورية؟
وأكد املقال استناداً إىل الوثائق الرسمية أن العدد الفعيل 
يتجاوز  سوريا  يف  حالياً  املوجودين  األمريكيني  للجنود 
كثرياً الرقم املعلن عنه، حيث ارتفع العدد اإلجمايل للقوات 
األمريكية يف الرشق األوسط بنسبة %33 عىل مدى األشهر 
األربعة املاضية، وتضاعفت األرقام يف تركيا والكويت وقطر 

واإلمارات، بينما لم يتم تقديم أي تفسري لهذه الزيادات.
يف  األمريكية  القوات  أن  خافياً  ليس  املقال:  ــاف  وأض

الشعب  حماية  وحدات  مايسمى  مع  متحالفة  سوريا 
لحزب  العسكري  الجناح  أنها  عىل  إليها  ينظر  التي 
العمال  لحزب  بدوره  يتبع  الذي  الديمقراطي  االتحاد 
يف  إرهابية  كمنظمة  واملصنف  املدرج  الرتكي  الكردستاني 
تركيا والواليات املتحدة واالتحاد األوروبي وحلف شمال 
األطليس وغريه، وهذه الوحدات تسيطر اآلن تحت قيادة 
الواليات املتحدة عىل حوايل ٪40 من احتياطيات سوريا 
أن  ننىس  وال  فاضحة،  لصوصية  يف  الهيدروكربونات  من 
داعش  إرهابيي  بعض  انضمام  سهلت  املتحدة  الواليات 
وعدتهم  أن  بعد  الديمقراطية  سوريا  قوات  يسمى  ما  إىل 

بأجور أفضل.
قد  كانت  الروسية  الدفاع  وزارة  أن  اىل  املقال  أشار  كما 
تقوده  الــذي  التحالف  طــريان  أن  لها  بيان  يف  أعلنت 
واشنطن حاول التشويش عىل عمل سالح الجو الرويس 
الجيش  كان  بينما  البوكمال  فوق  الجوي  املجال  يف 
املقاومة  أن  إىل  املدينة، مشرياً  السوري وحلفاؤه يحررون 
تقدم  كانت  األمريكية  القوات  أن  بدورها  أكدت  اللبنانية 
يقصف  الذي  لـداعش  دقيقة  استخباراتية  معلومات 

األهداف وفقاً لذلك، كما أن القوات األمريكية استخدمت 
ما  كل  عىل  للتشويش  اإللكرتونية  الحرب  إجــراءات 
وتتفق  التنظيم،  محاربة  يف  وحلفاؤها  سوريا  تستخدمه 
هذه املعلومات مع تقارير أخرى تؤكد أن الواليات املتحدة 
وحلفاءها يواصلون دعم التنظيمات اإلرهابية األخرى يف 

شمال غرب وجنوب غرب سوريا.
واختتم املقال بفضحه للدور األمريكي املخرّب يف سوريا: 
كان وزير الدفاع األمريكي جيمس ماتيس قد كشف قبل 
بشكل  سوريا  يف  للبقاء  املتحدة  الواليات  نيات  عن  ذلك 
تقوده  الذي  الــدويل  «التحالف  إن  قائًال:  قانوني،  غري 
لن  والعراق  سوريا  يف  اإلرهابيني  ضد  املتحدة  الواليات 
يغادر هذين البلدين طاملا أن مفاوضات جنيف للسالم يف 
سوريا، التي ترعاها األمم املتحدة، لم تحرز تقدماً، وتباعاً 
هدفها  غريت  األمريكية  اإلدارة  فإن  مسؤولني  وبحسب 
املعلن يف سوريا وهي تحمي اإلرهابيني علناً وتأمل فوقها 
توظيف وجودها يف شمال سوريا يف محاولة للضغط عىل 
الدولة السورية لتقديم تنازالت يف محادثات السالم التي 

ترعاها األمم املتحدة يف جنيف.

قاسمي: الواليات املتحدة 
شريكة بجرائم النظام السعودي

أكد املتحدث باسم 
الخارجية  وزارة 
بهرام  اإليــرانــيــة 
البيان  أن  قاسمي 
ــــدره  الـــــذي أص
الــبــيــت االبــيــض 
ــم  ــزاع بـــشـــأن م
السعودي  النظام 
ــــــــادة فــتــح  إع
ــأ الــحــديــدة  ــرف م
صنعاء  ــار  ــط وم
”يثبت  ــــدويل  ال
مشاركة  بوضوح 
ـــة  ـــي ـــؤول ـــس وم
املتحدة  الواليات 

يف جرائم هذا النظام ضد اليمن“.
وعرب  املتحدة  الواليات  أن  له  ترصيح  يف  قاسمي  وأوضح 
تسعى  إيران  ضد  تماما  وكاذبة  فارغة  اتهامات  ”طرحها 
الجرائم  عن  الدويل  واملجتمع  العام  الرأي  أنظار  لتحويل 
ضد اإلنسانية التي يرتكبها تحالف العدوان السعودي يف 
اليمن نحو جهة ومسار آخر“ مضيفا أن إيران أعلنت مرارا 
قدرات  وأن  اليمن  مع  عسكرية  ”عالقة  بأي  ترتبط  ال  أنها 

هذا البلد الدفاعية والصاروخية قضية داخلية بحتة“.
إىل  تفيض  مبادرة  بأي  ترحب  إيران  أن  إىل  قاسمي  ولفت 
إرسال املساعدات اإلنسانية إىل اليمن وخفض آالم ومعاناة 

شعب هذا البلد.
إىل  ومطاراته  اليمن  موانئ  عىل  املفروض  الحصار  وأدى 
املنفذ  وهو  الحديدة  ميناء  إىل  الوصول  يف  جمة  صعوبات 
البالد بينما حذرت  األسايس السترياد األغذية والدواء إىل 
يعرفها  مجاعة  ”أكرب  سيواجه  اليمن  أن  من  املتحدة  األمم 
العالم منذ عقود“ إضافة إىل انتشار األمراض واألوبئة إذا لم 

يتم رفع الحصار عنه الذي يفرضه النظام السعودي.


