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عبدالفتاح عيل البنوس 

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

من يوم آلخر تتجىل الحقائق ، وتظهر واضحة للعيان ، غري محتاجة لشواهد أو 
ــاهد وبرهان ، والحقيقة املعاشة هي لوحدها  أدلة أو إثباتات ،فالتجربة هي خري ش
ــاعات املغرضة ، كان يقال  ــف الدعاوى الكاذبة واالتهامات الباطلة واإلش من تنس
لنا يف السابق خالل مراحل الدراسة بأن آل سعود من أصول يهودية ، وإن زعيمهم 
املؤسس جذوره يهودية وأنه استوطن شبه الجزيرة العربية بتوجيهات بريطانية 
ــتور وأماط اللثام عن طبيعة  ــرت همفر والذي كشف املس ، تحكي ذلك مذكرات املس
ــا يف املنطقة من خالل  ــعودية واملهام املوكل إليها تنفيذه ــتلعبه الس الدور الذي س
ــم يهودي  ــعود يف تقاس ــع الوهابية بآل س ــيايس الذي جم ــي الس ــف الدين التحال
ــالم واملسلمني  ــيم الذي طال اإلس ــب ، اتضح للعالم رضره الجس األهداف واملكاس
ــتمرار العبث برثوات  ــواء ، وكل ذلك مقابل البقاء عىل كريس الحكم واس عىل حد س

ومقدرات الشعب السعودي .
ــلطة  ــلطة ،  فكانت الس ــعود الس ــاب ومحمد بن س ــد بن عبدالوه ــم محم تقاس
ــية بيد محمد بن سعود  ــلطة السياس الدينية بيد محمد بن عبدالوهاب وكانت الس
ــة السعودية والعقيدة الوهابية  ، وكانت النزعة اليهودية هي الطاغية عىل السياس
ــن قبل ملوك  ــذي حظيت به م ــم املايل الكبري ال ــة نتيجة الدع ــي انترشت برسع الت
السعودية ، حيث تم ترويض مشايخ ودعاة الوهابية باملال وتم تسخريهم ملصلحة 
ــخروا  ــم ويحرمون الخروج عليهم ، وس ــراء ، يمجدونهم ويعظمونه ــوك واألم املل
ــة الخنوع والعبودية والطاعة  ــم وخطبهم ومؤلفاتهم من أجل تكريس ثقاف فتاواه
ــاقوا لتمرير هذه الثقافة  العمياء لويل األمر حتى وإن جلد ظهرك وأخذ مالك ، وس
ــول الله والتي  ــة وهذا الفكر الخبيث الكثري من األحاديث املكذوبة عىل رس املغلوط
ــك الروايات اإلرسائيلية والتي  ــجلة ، بما يف ذل تحمل املاركة والعالمة األموية املس

تتعارض جملة وتفصيال مع كتاب الله وهدي رسوله الصادق األمني .
ومع مرور األيام وتعاقبها وجدنا آل سعود أقرب مودة لليهود والنصارى ، وأكرث 
والء وطاعة لهم حتى من الله جل يف عاله وكل ذلك من أجل الفوز برضاهم ودعمهم 
وإسنادهم ، حيث سخروا كل اإلمكانيات واملقدرات والرثوات السعودية ملصلحتهم 
ــعوب العربية واإلسالمية حالة  ودعم اقتصادياتهم يف الوقت الذي تعيش فيه الش
ــعود ، وجاء  ــاكن لدى ملوك وأمراء آل س من الفقر املدقع دون أن يحرك ذلك أي س
اليوم الذي ال يجد فيه ويل العهد السعودي محمد بن سلمان أي حرج يف املجاهرة 
ــطينية املحتلة ، وال يتورع  ــق اإلرسائيليني  يف إقامة دولتهم عىل األرايض الفلس بح
ــول معه يف عالقات  ــذا الكيان املحتل والدخ ــن تطبيع العالقات مع ه ــث ع يف الحدي
ــاب القضية الفلسطينية التي  ــية وعسكرية عىل حس اقتصادية وتحالفات سياس

لم تعد تمثل لهم أدنى اهتمام نزوال عند رغبة واشنطن وتل أبيب .
ــان اإلرسائييل ،وقام  ــلمان بزيارات رسية للكي ــب بل قام بن س ــس هذا فحس ولي
بإرسال وفود سعودية إىل تل أبيب لتطبيع العالقات مع هذا الكيان ، وهناك لقاءات 
ــي القضية  ــرضر الوحيد منها ه ــني الجانبني املت ــح متبادلة ب ــات ومصال واجتماع
الفلسطينية والشعب الفلسطيني الذي لطاملا خدع بآل سعود ودعمهم لفلسطني 
وإذا بهم يف خندق واحد مع الصهيوني املحتل ، يهاجمون حماس ويغذون الخالف 
بينها وحركة فتح خدمة إلرسائيل ، يفتحون األجواء أمام الطريان الهندي للوصول 
إىل تل أبيب ، وهي ذات األجواء التي منعوا الطريان القطري من املرور عربها ، اليوم 
آل سعود  هم من يهندس مع مرص وأمريكا لصفقة القرن والتي يراد بأن تقيض عىل 

حلم الشعب الفلسطيني يف إقامة دولته وعاصمتها القدس الرشيف .
ــة اليهودية اإلرسائيلية  ــعودية هي امتداد للعربي ــرص املفيد، العربية الس باملخت
ــالم ، وهم عىل استعداد  ــد العروبة واإلس ــعود رسطان خبيث ينهش يف جس ،وآل س
ــعودية  ــل البقاء عىل عرش الحكم يف الس ــرة بكل يشء مقاب ــع كل يشء واملتاج لبي
ــا ، ومرص ، وقطر  ــوريا والعراق ، وقبلهما ليبي ــىل اليمن ، وتآمروا عىل س ــدوا ع ، اعت
ــنة وشيعة ، وهم  ــلمني إىل س ــم املس ــعل الفتنة الطائفية واملذهبية وقس ، هم من أش
ــم للسياحة  ــم  الحج إىل موس ــات وحولوا موس من باعوا القدس وتاجروا باملقدس
واالستجمام ، شوهوا معالم الدين ، وأساءوا إىل قيم وأخالقيات املسلمني ، هم اليوم 
ــون األزمات يف املنطقة ،  ــنت ويغذون الرصاعات ويفتعل ــعلون الحروب و الف من يش
ــيعرتف بإرسائيل ، وأول من سيتحالف معها يف حربها عىل حزب الله  هم أول من س
ــب والتحضري لها حاليا ، هم من  ــطينية التي يجري الرتتي وحركات املقاومة الفلس
ــطاء اليهود للحرمني الرشيفني ، هم من يقتلون حجاج بيت  سمحوا بتدنيس النش
الله الحرام بدم بارد وينرشون الخبث والتطرف والتشدد ويغذون الرذيلة والسفور 
والفاحشة واالنفتاح يف آن واحد ، إنهم بحق وحقيقة صهاينة العرب شاء من شاء 

وأبى من أبى .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله .  

القضية الفلسطينية 
والعربية السعودية 

اليمن وسوريا.. ساحتان تعكسان ازدواجية املعايري الدولية 

لم ترتك السعودية أسلوباً للقتل إال واستخدمته 
ــعب  ــبيل كرس هذا الش ــىل اليمن يف س ــا ع يف عدوانه
ــة حربها  ــه، منذ بداي ــار مزعوم علي ــق انتص وتحقي
ــة، فهي جريمة  ــا القوانني الدولي ــي لم تطّبق يوًم الت
ــم يوًما  ــد لم يق ــوغ عىل بل ــنت دون مس ــة ُش عدواني

باستفزازها أو تهديد أمنها.
3 سنوات لم ترتك خاللها السعودية جريمة حرب 
ــدت منظمات دولية عدة،  ــب ما أك إال ونفذتها، بحس
ــقطوا ما بني شهيد وجريح،  أكرث من 35415 يمنيًّا س
ما يقارب الـ 14 ألف شهيد منهم تم توثيق شهادتهم، 
ــرأة، أما  ــل و2000 ام ــرب من 3000 طف ــم ما يق ومنه
ــة املركز  ــب إحصائي ــد بلغ بحس ــدد الجرحى فق ع
ــة، 21,812، بينهم 2.722  ــي للحقوق والتنمي القانون
ــدد النازحني  ــاوز ع ــا تج ــرأة، فيم ــًال، و2,233 ام طف
ــداد املنازل  ــني ألفا. وأع ــتمائة وخمس ــني وس مليون
ــدوان تجاوزت  ــرضرة جراء قصف الع ــرة واملت املدم
ــلم من بطش آل  ــاجد لم تس ـــ409,356، حتى املس ال
ــجًدا،  ــرت طائرات العدوان 826 مس ــعود، فقد دم س
إضافة إىل ما لحق باملنشآت واملؤسسات من قصف 
ــان اليمنية،  ودمار وهذا ما أكدته وزارة حقوق اإلنس
ــوء  ــار األوبئة وس ــدام األدوية وانتش ــًال عن انع فض

التغذية وأمراض الفشل الكلوي.
ــوم به الرياض  ــب تقارير دولية، فإن ما تق وبحس
ــقط  ــل األرايض اليمنية يعد جرائم حرب ال تس داخ
ــدويل واملعاهدات  ــون ال ــا للقان ــن، طبًق ــرور الزم بم
ــة جنيف 1949م، وهي  ــها اتفاقي الدولية، وعىل رأس

ــة الجنائية  ــايس للمحكم ــام روما األس ــب نظ بحس
ــات خطرية التفاقيات جنيف املوقعة  الدولية خروق
ــني  ــرى لقوان ــرية أخ ــاكات خط ــام 1949م وانته ع
ــع يف إطار  ــت عىل نطاق واس ــرب، متى ما ارتكب الح

نزاع مسلح دويل أو داخيل.
ــات أن  ــف أجنبية ومراكز دراس ــد عدة صح وتؤك
السعودية خالفت أحكام القانون الدويل اإلنساني، 
ــى بحماية  ــي تعن ــة الت ــة الرابع ــيَّما االتفاقي وال س
ــام التحالف بقتل  ــروب، حيث ق ــني أثناء الح املدني
متعمد آلالف اليمنيني، وشن هجوم جوي أسفر عن 
ــني املدنيني. ويف أكرث  ــائر يف األرواح وإصابات ب خس
ــا "هيومن  ــت منظمات دولية منه ــبة طالب من مناس
ــة حول ما  ــراء تحقيقات دولي ــس ووتش" بإج رايت

تقوم به السعودية.
ــك جريمة  ــعودية دون أدنى ش ــب الس ــا ترتك كم
ــا تقوم به  ــق اليمنيني النطباق م ــانية بح ضد اإلنس
ــام املحكمة الجنائية  ــن جرائم عىل املادة 7 من نظ م
ــار  ــول إن أي فعل من األفعال املش ــة التي تق الدولي
إليها يشكل جريمة ضد اإلنسانية "متى ما ارتكب يف 
ــع النطاق أو منهجي موجه ضد أية  إطار هجوم واس
مجموعة من السكان املدنيني، وعن علم بالهجوم".

ــكوت عن  ومن كل ما تقّدم، لم يعد من املقبول الس
ــعوديني  ــؤولني الس ــماح للمس ــذه الجرائم، والس ه
باإلفالت من العقاب. فاملسؤولية عن ارتكاب جرائم 
ــا، إىل  ــانية يتحمله ــد اإلنس ــم ض ــرب والجرائ الح
جانب الحكومات، األشخاص الطبيعيون املتهمون 

ــم توقع عىل  ــا، ومع أن اليمن ل ــط الرتكابه بالتخطي
ــوء إىل  ــن اللج ــه يمك ــة لكن ــة الجنائي ــام املحكم نظ
ــم وإحالة  ــدويل لعرض هذه الجرائ ــس األمن ال مجل
ــة الدولية، أو  ــة الجنائي ــعودية إىل املحكم ملف الس
ــدة، عرب  ــم املتح ــة لألم ــة العام ــوء إىل الجمعي اللج
استخدام قرار االتحاد من أجل السالم. إال أن ذلك ال 
يعني أننا سرنى تحقيق العدالة بحق هؤالء القتلة، 
ــؤولية  ــع الدويل ليس حارضاً لتحمل مس ألن املجتم
ــىل  ــتبقى ع ــعودية س ــا أن الس ــبة، كم ــذه املحاس ه
ــف اىل جانبها وتمنع  ــنطن تق ــا، طاملا أن واش نهجه

محاسبتها مثلها يف ذلك مثل "إرسائيل".
ــس األمن الدويل  ــذه األزمة أن مجل واملفارقة يف ه
ــاه اليمن، فهو يتعاطى  ــكل متخاذل تج يترصف بش
ــث يتغاىض عن  ــف بمعايري مزدوجة حي ــع هذا املل م
ــعودية، فمجلس األمن  ــي ترتكبها الس ــم الت الجرائ
ــو  ــيواجه بالفيت ــرك فس ــال تح ــرك، ويف ح ال يتح
ــا حقوق  ــني يف قضاي ــل بمكيال ــذي يكي ــي ال األمريك
ــرتي  ــعودية التي تش ــن الس ــاىض ع ــان فيتغ اإلنس
ــالح  ــة عنها بصفقات الس ــكوت اإلدارة األمريكي س
ــا ويل العهد  ــي يعقده ــة الت ــتثمارات الضخم واالس
ــلمان مع الرئيس األمريكي  السعودي محمد ابن س

دونالد ترامب.
ــدوّيل جهوده  ــس األمن ال ــتنفر مجل ويف حني يس
ــب إذا ما ارتبط امللف بانتهاكات  يف ملفات عدة، يغي
ــا، ويتم  ــي وحلفائهم ــان الصهيون ــنطن والكي واش
ــن كل قواعد القانون الدويل، كما يحصل  التغايض ع

اليوم مع السعودية وجرائمها اليومية يف اليمن، ومع 
ــطيني،  ــعب الفلس "إرسائيل" يف جرائمها بحق الش
ــمح ملجلس األمن أن  مع العلم أن القانون الدويل يس
ــف االنتهاكات مبارشة،  ــانية لوق يتدخل بصفة إنس
والذي يقيض بالضغط إلجبار الدولة املتدخل فيها 
ــن القيام به، كما  ــام بعمل ما، أو االمتناع ع عىل القي
فعلت أمريكا يف العراق والصومال وكوسوفو وأخرياً 
ــذايف، حيث أصدر  ــقاط نظام معمار الق يف ليبيا إلس
ــدويل القرار رقم 1973 والذي يطلب  مجلس األمن ال

فيه اإلرساء الفوري لوقف إطالق النار.
مع األسف، غاب اليمن ومعاناة شعبه عن مجلس 
ــي املتحكمة بقراراته،  ــنطن ه األمن الدويل، ألن واش
وهي التي تتدّخل مع حلفائها بحجة حماية حقوق 
ــي تحظى بها  ــة الت ــت غطاء الرشعي ــان، تح اإلنس
ــعار  ــتخدمة ش ــؤون الدول، مس ــم للتدخل بش األم
حماية حقوق اإلنسان وإرساء الديمقراطية وحجة 

تهديد السلم واألمن الدوليني.
ــض الدول يف  ــهري ببع ــي ذلك من خالل التش ويأت
ــرب املنظمات غري  ــان خاصًة ع ــوق اإلنس ــدان حق مي
ــا وتقّدم  ــد تقاريره ــي تعتم ــة الت ــة الدولي الحكومي
ــتهدفة وهذا ما  ــد الدولة املس ــاريع قرارات ض كمش
ــوريا اليوم حيث تضغط  ــنطن بحق س تقوم به واش
ــن حرب ضد سوريا  الواليات املتحدة األمريكية لش
تحت ذريعة الكيميائي، فيما تتغاىض عن السعودية 
ــان يف اليمن بل  التي لم تقم أي احرتام لحقوق اإلنس

هي تقتل أطفاله بدم بارد دون رادع.

ــائعات  الش ــار  انتش ــباب  أس ــن  م إن 
ــة  التكنولوجي ــورة  الث ــي  ه ــة  اإللكرتوني
ــر  الُح ــق  والتدفُّ ــال  االتص ــات  وتقني
ــارها  ــات، بدليل أن معّدالت انتش للمعلوم
ــتخدام املتزايد  ــع االس ــب طردياً م تتناس
ــة ، فاملنّصات  ــبكة العنكبوتي ــة الش لتوليف
ــع  ــا مواق ــا فيه ــة بم ــذ اإللكرتوني والنواف
ــوم  الي ــت  دخل ــي  االجتماع ــل  التواص
ــائل  ــري الرس ــاج عمليات س ــط إنت عىل خ
ــة، وجعلتها من القاعدة اىل القمة   اإلعالمي
يف ظل اإلنفراد اإللكرتوني الصادم لقواعد 
ــة تخلو من  ــري ويف بيئ ــة النرش والتعب حري
ــاءلة القانونية، األمر  ــص الرقيب واملس مق
ــًة  ــي عرض ــور املتلّق ــل الجمه ــذي جع ال

لرسعة التصديق أو اإلنكار .
ــأن ان التاريخ  ويرى العارفون بهذا الش
ــي غريت  ــائعات الت ــن الش ــري م ــر بكث يزخ
مجرى األمم وشتت املجتمعات ، باعتبارها 
ــات الحروب ألنها  ــلحة يف أوق من أهم األس
ــري عواطف الجماهري والخوف يف نفوس  تث

أفراده وتهيئهم للقبول بالهزيمة .
ويضيفون : عىل الرغم من أن الشائعات 
ــر العصور؛ إال  ــرش عىل م ــت مالزمة للب ظّل
ــدوت كوم  ــوم مع طفرة ال ــا  أضحت الي أنه
ــالحاً فّتاكاً له مفعول  واأللياف البرصية س
ــبب تويل  ــري اصبح تأثريه أكرث فعالية بس كب
ــج الشائعة  ــتهدف دور ناس الجمهور املس
ــة  ــع اآلل ــا يف مرب ــادة نرشه ــالل إع ــن خ م

االتصالية.
ــي يقودها  ــرب الت ــت ان الح ــن الثاب وم
ــي  ــعودي األمريك ــدوان الس ــف الع تحال
ــني  متوازيت ــني  بقوت ــدار  ُت ــن  اليم ــىل  ع
ــلحة املتطورة والتكنولوجيا  ترسانة األس
ــلحة  األس ــن  م ــاطيل  واس ــكرية  العس
ــي تتخذ من اإلنرتنت والفضاء  الناعمة الت
ــاوزة بمداها  ــي منصات لها متج اإللكرتون
ــة  املكاني ــز  والحواج ــة  الزمني ــل  الفواص
ــيًال من  ــى س ــي يتلّق ــل املتلق ــا جع ــو م وه
ــار واآلراء واملعلومات يصنف الكثري  األخب
ــي  ــائعات الت ــة الش ــا يف خان ــري منه والكث

ــف العدوان  ــا دول تحال ــن ورائه ــعى م تس
ــيخها يف العقل الجمعي للجمهور  إىل ترس
ــائعة  ع ألوان الش ــوُّ ــس املبّطن بتن بالتدلي
ــتغلة الطابع الفردي لإلعالم التفاعيل  مس
ــه األفراد من  ــي الذي يتعاطى مع املجتمع
ــة  ــة والثقافي ــم التعليمي ــالل خلفياته خ
ــد منهم   ــن ينجرف العدي ــة والذي واملعرفي
للتصديق  دون تثبُّت وإدراك لحجم انتشار 
هذا املحتوى  الذي يقارب الحرب النفسية  
ــعب اليمني يف  ــنها العدو عىل الش التي يش
ــالل األكاذيب  ــاملة من خ ــار حربه الش اط
ــق  وخل ــات  املعنوي ــدم  له ــائعات  والش
ــز من تحقيق أي  ــات بعد ان عج اإلضطراب

انتصار عسكري.
ــف  ــإن دول تحال ــني ف ــب مراقب وبحس
ــا اإلعالمية  ــرب منظومته ــدوان تقوم ع الع
ــها  ــموعة واملقروءة واملرئية وجيوش املس
ــن  وتلوي ــائعات  الش ــث  بب ــة  اإللكرتوني
ــتطيع أن  ــذي ال يس ــرب ال ــة أو الخ املعلوم
ــب  ــكال وقوال ــاس بأش الن ــة  ــه عام يدرك

مختلفة يديرها خرباء يف الدعاية والحرب 
ــق أهداف  ــس  لتحقي ــم النف ــية وعل النفس
ــة الداخلية والنيل من  رامية لرضب الجبه
ــعب  ــطره الش ــات والصمود الذي يس الثب
ــم وحصاره  اليمني يف وجه العدوان الغاش

الجائر .
ــه وال زال  ــقط في ــذي اس ــت ال ويف الوق
ــة  اإلعالمي ــة  والجبه ــي  الوطن ــالم   اإلع
ــائل  ــة للعدوان زيف وتضليل وس املناهض
ــن اإلعالميون  دول تحالف العدوان ، يٌدش
ــدوان بمزيد من  ــام الرابع من الع اليوم الع
ــي  ــاء الكرتون ــع فض ــي م ــي والتعاط الوع
اصبحت فيه املسؤولية اعظم واكرب . حيث 
تقوم وزارة اإلعالم بتنفيذ برنامج تدريبي 
يف  ــي  املجتمع ــالم  اإلع ــن  ع ــني  لإلعالمي
ــعار " يد  مواجهة الحرب الناعمة  تحت ش
تحمي .. ويد تبني " لتطوير األداء  ومواكبة 
تكنولوجيا العرص بما يضمن القيام بأدوار 
أكرث فاعلية ملواجهة حرب الشائعات التي 
يقوم بها اإلعالم املعادي  ويتناقلها األفراد 

ــك  ــا، وذل ــم الضحاي أنه ــوا  دون أن يدرك
ــري املعلومة الصحيحة وعرض  برسعة توف

جوانب الحقيقة أوَال بأول .
ــائعات  ــد أّن الش ــاري أح ــاً : ال يم ختام
اإللكرتونية موضوع من األهمية والخطورة 
ــن  ــرتاتيجيات تضم ــع اس ــن وض ــد م والب
ــا  ــع» يف مهده ــل الراب ــروب «الجي وأد ح
ــل  ــا يظ ــي ملواجهته ــب التعاط ، واىل جان
ــن كل رشائح املجتمع  التفاعل اإليجابي م
ــاته لزيادة وعي الجمهور وبنائه  ومؤسس
ــة  ــارص يف مواجه ــم العن ــد أه ــاً أح ثقافي
ــّرست فيه الجدران  ــائعات. ويف زمن تك الش
ــى  ــماوات يبق ــرص الس ــإن ع ــة؛ ف اإلعالمي
ــل  بالحق ــني  الفاعل ــدرة  ق ــىل  ع ــاً  متوّقف
ــة النوعية  ــي يف توظيف هذه النقل اإلعالم
ــل  ــن  جع ــا يضم ــارص بم ــا املع يف تاريخن
ــز الخيط الناظم  ــور قادراً عىل تميي الجمه
ــالم املعادي  ــعى اإلع ــي يس ــة  الت للحقيق
عىل اخفائها وتضليلها باستحضار غائٍب 

وتغييب حارض . 

الّشائعات »اإللكرتونية« حروٌب ناعمة..!!

باليستياتنا يا َحَمامنا الّزاجل  

املنافق و املرتزق و العميل  حني  يقلل من شأن مسريات رجال 
ــد / عبدامللك بن  ــّيد القائ ــماحة الّس الله املاليينّية حني يأمر س
ــخ يمانّية  ــتعرض صواري ــت و يس ــح الّن ــي ،فليفت ــدر الحوث الب
ــّيد القائد  ــة يف عهد اليمانّي الس ــال الله بأياد يمانّي صنعها رج
ــوب اليمن ،و لم  ــدة، و لم يرضب بها جن ــذي لم يرضب بها صع ال
ــلميني ، بل يرضب بها عمق العدوان  ــرضب بها املتظاهرين الّس ي

وعواصمه ..
ــض أبصاركم عن  ــد بغ ــيد القائ ــعبّية الّس ــم ش إذن  : إن أنكرت
ــارشة قنوات  ــم ببّثها مب ــم وتهت ــي يهت ــة ،الت ــريات املليونّي املس
ــاء ،وال أصدقاء فقد عادانا العالم بتحالفه  األعداء قبل األصدق
ــا  ــكبنا أملن ــة فس ــا اليمانّي ــا أرواحن ــا صادقن ــه ،وعنده و صمت
ــتّية  يمانّية لم  ــرا فكانت الّصواريخ البالس ــا صناعة وتطوي إليه
ــعب اليمني  ــيا وأمريكا وإرسائيل لرضب الش ــتورد من روس تس
ــإن أنكر املرتزقة  ــعب اليمني ،ف ــرضب بالّنيابة عن الّش ،لكّنها ت
واملنافقون الذين يقّللون من شأن شعبنا و رجالنا و االنتصارات 
ــلمان و ترامب  ــوّد وجوههم قبل س ــة ،وتس ــة اليمني الصاروخي
ــق  و اتجه ملّكة ،  ــون مّرة : نيس الّصاروخ الّطري ــث إّنهم يقول ،حي

ومّرة يقولون : اعرتض صاروَخ الحوثي مضاداُت نتنياهو ،
ــو أنكر املنافقون رجالنا و عتادنا وصواريخنا فلماذا يدرس  ل
ــاروخ بعثنا عربه  ــون كّل ص ــكا وإرسائيل   و يفحص ــرباء أمري خ
ــا ،وهتكوا ُحُجب  ــة إىل من أنكروا برشيتن ــائل الغزل الخاّص رس

الله فينا ،
و ألولئك املرتزقة :  لو الصاروخ ما وصل إىل هدفه ،فكيف تقوم 
ــباح الصواريخ املنطلقة أنها  الّدنيا وال تقعد ،وكيف يتهمون أش
لبنانية أو إيرانية  ،وهل أصبح لصواريخنا الباليستية أشباح ؟

يا مرتزقة يا أحمق من باقل :
صواريخنا هي جنود وجمهور من عداد جمهور الّسّيد القائد 
،فتى الكهف املّراني الذي تشّدق عليه من ال ُيذَكر ،فقال : سرنفع 
ــقط علم  ــك القائل (عبد ربه) أس ــن يف مّران ،و لكّن ذل ــم اليم عل

اليمن يف عدن وجنوب اليمن سقوطا مدّويا ،
ــد جو أعراس البدور مع الرباكني  ما علينا منه فال نريد أن نفس

بذكره
ــالء و يكّذب هذا، فليذهب بكامريات  فمن الزال يكابر من العم
التصوير و يقابل مع أشالء آرامكو وغريها من معشوقات بدورنا 

و براكيننا  التي  أدت الّرسالة عىل أكمل و أتم وجه ..
فـلكل بدر و بركان وباليستي :

ــائل فيها أجمل  ــد أوصلتم  رس ــا الّزاجل ،فق ــكرا َحَماَمن #ش
قوايف الغزل اليماني.

 أشواق مهدي دومان
بن سلمان بائع الصفقات لشراء املواقف

ــنطن، حّط الرحال بمحمد  بعد لندن وواش
بن سلمان مؤخراً يف باريس، وَمن تابع املؤتمر 
ــلمان  ــع بن س ــذي جم ــرتك ال ــي املُش الصحف
بالرئيس الفرنيس إيمانويل ماكرون، اختلطت 
عليه األمور، وبدا ماكرون بمظهر املتعاطف مع 
املأساة يف اليمن، وعقالنياً يف موقفه من االتفاق 
ــلمان عربياً  ــي، فيما بدا بن س ــووي اإليران الن
ــانية  ــًال الكوارث اإلنس ــة، ُمتجاه فقط يف اللغ
ــعب اليمني، وحاملاً  التي ُتسببها مملكته للش
ــع الغرب  ــي ُيربمها م ــه بالصفقات الت ــا أن ربم
ــي إليران، وأن  ــتغدو بالده بالحجم اإلقليم س

السعودية 2030 سُتصبح جنَّة عدن.
ــاه املنطقة  ــوارج يف مي ك الب ــرُّ ــط  تح ووس
ــتدعى  ــتعرايض أمريكي اس ــٍم اس ــن فيل ضم
ــل زيارات  ــياً، قد يبدو مسلس ــتنفاراً روس اس
ــى اآلن يف مدريد غريباً  ــلمان الذي انته بن س

ــد جولة  ــه بع ــاؤل، أن ــاة للتس ــض ومدع للبع
ــات  ــا والوالي ــربى بريطاني ــالث دول ك ــىل ث ع
ــا يختتمها يف اسبانيا التي قد  املتحدة وفرنس
ــعوديني املُرتفني  ــة ترفيه، ألن الس تكون محط
ــواطىء  ــىل ش ــم ع ــاء عطالته ــقون قض يعش
ــات  ــور واملنتجع ــون القص ــا“ ويمتلك ”ماربي
ــلمان اليها اآلن رمزية  هناك، لكن لزيارة بن س
ــة العائالت  ــالذ اآلمن لكاف ــا امل ــة، ألنه إيحائي
ــبق لها وهربت  ــورة التي س ــعودية امليس الس
ــة اإليرانية عام  ــرب العراقي ــالل الح ــا خ اليه
ــني  ــاً خالل اجتياح صدام حس 1980م، وأيض

للكويت عام 1990م.
ــة  املعارض ــادر  مص ــض  بع ــاءل  وتتس
السعودية عن جدوى صفقات رشاء األسلحة 
ــبوقة التي ُيِربمها بن سلمان، لدرجة  غري املس
ــية لرشاء  ر املليارات بصفقات هامش ــذِّ ــه ُيب أن

ــة ورشائح املجتمع  صمت املنظمات الحقوقي
ــاءل  ــا- ، وتس ــة يف بريطاني ــي – خاص املدن
ــون يف بريطانيا:  ــعوديون ُمقيم ُمعارضون س
ــذي لم يحتمل  ــعودي، ال ــل أن املجتمع الس ه
ــوار بني العراق  ــة تداعيات حروب الج مواجه
وإيران أو بني العراق والكويت، ويدفع األثمان 
ــة نتيجة غرق  ــتية يمني ــخ باليس اآلن صواري
ــاك، هذا  ــدود هن ــرب األفق املس ــه يف ح نظام
ــات رصاعات  ــل إرهاص ــل يحتم ــع، ه املجتم
دولية، نظامه هو أحد أبرز أدواتها يف املنطقة؟

وإذا كان بن محمد بن سلمان، قد باع الرئيس 
ــنوية  ــات ضاهت املوازنة الس ــي صفق األمريك
ــف تريليون دوالر، ُمقابل  للمملكة البالغة نص
ــوب“، فإن  ــرة الحل ــن ”البق ــكات ترامب ع إس
ــبع،  ــة لدى ترامب ال تش ــة التجاري الرباغماتي
ــوريا  ــحاب من س ح باالنس ــراً ولوَّ ــاد مؤخ وع

ــع كلفة البقاء  ــعودية ُملزمة بدف ــإن الس وإّال ف
ــلمان عقد صفقات  لفرتة أطول، وإذا كان بن س
ــليح،  ــال التس ــا يف مج ــا غالبيته ــع بريطاني م
ــة الربيطانية اىل  ــة الحكوم ــتفاد من حاج واس
ــن االتحاد  ــحاب م ــواق جديدة بعد االنس أس
ــم يتمكن من رشاء  ــلمان ل األوروبي، فإن بن س
املوقف الفرنيس مقابل الصفقات التي أبرمها، 
ــارة الرئيس  ــالل زي ــوف ُيربمها خ ــي س أو الت
ــررة بنهاية العام  ــعودية املق ــيس اىل الس الفرن
ــرى أتى موقف ماكرون  ــايل.  ومن جهة أخ الح
ِنتاج استجابة للداخل الفرنيس بعد أن طالبت 
ــة الرئيس الفرنيس  عدة منظمات غري حكومي
ــلحة فرنسية  ــعودية أس بالتوقف عن بيع الس
ــتخدم يف اليمن، وإعالن مديرة ”هيومن  قد ُتس
ــا بينيديكت جانرود  ــس ووتش“ يف فرنس رايت
أن الرياض عىل رأس تحالف قتل وجرح آالف 

ــذه الهجمات  ــن والعديد من ه املدنيني يف اليم
يرقى إىل جرائم حرب.

ــلمان  ــد بن س ــكان محم ــة، بإم ويف الخالص
ــة من أجل  ــُدر موازنات اململك ــع صفقات ته بي
ــون خارجياً ولكن،  د داخلياً وملع ــدَّ ــرٍش ُمه ع
أين مملكة ترسانات السالح من الذي يحصل 
ــتنفار قواعد  ــتجلب تحريك البوارج واس واس
ــع رضبة  ــوريا تتوقَّ ــت س ــخ، وإذا كان الصواري
أمريكية محدودة لحفظ ماء وجه ترامب، فألن 
ــبها  ــب براغماتي حتى يف عدوانه ويحِس ترام
ــروس، وألن أية حرٍب  ــتفزاز ال ــداً لعدم اس جي
بني الجبَّارين قد تورِّط كل الدول اإلقليمية بما 
ــاحة، والقرار  فيها إيران، وإيران القارة يف املس
ر بن سلمان  يف شعبها، ستكون الغلبة لها لو قرَّ

اعتبارها العدو األول له…
عن “ موقع املنار“

أمني أبوراشد 

أفيون الحكومات وشركات السالح الغربية

د.أحمد الصعدي
يف لحظٍة من لحظات التمرُكز حول الذات واتخاذها معياراً 
ــُم الَكونية املعارصة، كتب  ــق منه وتقاس إليه القي مطلقاً تنطل
الفرنسيان، الفيلسوف جيل دولوز َوالفيلسوف وعالم النفس 
فيليكس غتاري أن ((إنجلرتا وأمريكا وفرنسا بمثابة األقاليم 
ــفة. مركز اإلنماء  ــا هي الفلس ــان)) (م الثالثة لحقوق اإلْنَس

القومي. بريوت، 1997م صفحة 116).
ــري أن تثَري  ــام أنظارنا من غ ــرُّ أم ــاُت تُمــ ــذه الكلم ــت ه كان
ــدًة، يف ضوء  ــَرأُ قراءًة جدي ــا اليوَم ُتق ــاً، ولكنه ــاً خاص اهتمام
ــدوان عىل  ــة)) يف الع ــم الثالث ـــ ((األقالي ــة ل ــاَركة القوي املش
ــة والدعم بالخربات  ــلحة فتاك ــليح بأس اليمن، من خالل التس
ــار البحري  ــاركة امليدانية يف فرض الحص ــات واملش واملعلوم
ــيايس ودبلومايس مريح يف مجلس األمن ويف  وتوفري غطاء س

املحافل األممية واإلقليمية.
ــاًة للواقع  ــيني مجاف ــوفني الفرنس ــاُت الفيلس ــزداُد كلم وت
ــرم  ــني ومج ــاء اليمني ــّفاح دم ــام س ــى بقي ــن املعن ــواً م وخل
ــة يف ((األقاليم  ــة طويل ــعودّي بجول ــد الس ــرب ويل العه الح
ــر صفوهما  ــاوًة وترحيباً لم تعك ــا حف ــة))، لقي خالله الثالث

ــطني املعارضني لزياراته  ــواُت املنظمات الحقوقية والناش أص
ــالح لدول العدوان عىل اليمن وعىل  َواملطالبني بوقف بيع الس

رأسها مملكة ويل العهد.
ــَق  ــداً طري ــة معبَّ ــدان الثالث ــارات يف البل ــُري امللي ــاف أم ط
ــني للغاية هما:  ــيلتني مغريت ــك بوس ــب املل ــول إىل منص الوص
ــالح وصناعة  ــاُب صناعة الس ــيُل لها ُلع ــليح يس صفقات تس
ــبقه إليها أحٌد بتسكني الكيان  ــيايس َووعود لم يس القرار الس
ــال  ــف فّع ــادة تحاُل ــي)) وقي ــت العرب ــي يف ((البي الصهيون

لتصفية القضية الفلسطينية.
ــتقَبُل حيث يريد وكيفما  ــاراِت ويل العهد جعلته ُيس إنَّ ملي
يريد، حتى وسائل اإلعالم التي اشتهرت بحواراتها الرصيحة 
ــئلتها املحِرجة لضيوفها مهما كانت مناصُبهم َوأدواُرهم  وأس
ــه املجاَل ليرسَح يف  ــال اللطافة مع األمري وفتحت ل حّركت أذي

خياالته ويغِدَق عىل املشاهدين والُقّراء بدرر الكالم!
ــىل عاصمة  ــّفاُحها ضيفاً ع ــرب وس ــلَّ أمُري الح ــرياً، َح أخ
((النور)) باريس، وكما دافع رئيُس الوزراء الفرنيس السابق، 
ــدوان التي تقتل  ــليح دول الع ــل فالس، عن صفقات تس مانوي

ــن املعيب أن  ــؤال صحفي ((هل م ــني بقوله رداً عىل س اليمني
ــة الحالية دافعت  ــف عملنا؟))، فإن الحكوم ــَع عن وظائ نداف
ــا تحتاُجُه من  ــعودّية بكل م ــتمرار مد الس ــوم بقوٍة عن اس الي
ــيس يف املنطقة  ــن الحضور الفرن ــة الدفاع ع ــلحة؛ ِبُحجَّ األس
ــل، ما يعني أن ويلَّ  ــالح وتوفري فرص عم وإنعاش صناعة الس
ــعودّي يعلو بملياراته عىل ُكّل صوٍت حتى لو ذهب  العهد الس
بخياله إىل اّدعاء توأمة الدرعية وباريس وتقاسمهما ((عرص 
ــر الفرنيس ال  ــاَرصة أعالم التنوي ــتناداً إىل مع ــر))، اس التنوي
ــو (1712 -  ــاك روس ــان ج ــري (1694 - 1778) َوج ــيما فولت س
ــع محمد بن عبد الوّهاب (1703 -  1792م)، فلن يجَد  1778) م
ــاً عىل عدم جرح  ــاف العظيم؛ حرص ــاَر بهذا االكتش إال االنبه

شعور األمري الرثي.
ــول ((إن حقوَق  ــوز َوفيليكس غتاري الق أضاف جيل دول
ــا أن  ــٌة (axiomes): يمكنه ــُري اصطالحي ــي معاي ــان ه اإلْنَس
ـة تلك املتعلقة  ــوق، وَخاصَّ تتعايَش مع معايَري أُْخــَرى يف الس
ــة التي تتجاَهُل هذه املعايَري أَْو تعلقها أَْكَثـر مما  بضمان امللكي
تتعارض معها)) (ص119)، وال شك أن معايَري السوق ال تلقى 

ــان وتجاهلها بإرصار  ــايس معايري حقوق اإلْنَس ــًة يف تن صعوب
ــي املحاَرص والفقري  ــعب اليمن ــٍف إَذا ما تعلق األمر بالش وصَل
ــمُعه  ــذي أدرك بالتجربة أن ُكّل ما ظل يس ــت ذاته، وال يف الوق
ــيي ودبلوماسيي  ــان من قبل سياس منبهراً عن حقوق اإلْنَس
ــأن  ــة))، وكل ما قالوه ويقولونه يف هذا الش ــم الثالث ((األقالي
ــيئاً.. كما أكلوا  ــو أنهم ((قالوا: هم البرش األرقى وما أكلوا ش ه

اإلْنَسان أَْو رشبوا))
ــعودّية  ــل الس ــن قب ــلُّح م ــىل التس ــإرساف ع ــاَق ب  إنَّ اإلنف
ــكرية  ــات العس ــكر رشكاِت الصناع ــج يس ــيخات الخلي ومش
ــن  ــٍري م ــة يف كث ــية واإلعالمي ــب السياس ــات والنخ والحكوم
البلدان، ويف مقدمتها أمريكا وبريطانيا وفرنسا، َويصم آذاَنها 
عن سماع أية انتقادات بشأِن حقوق اإلْنَسان وُيعمي أبصاَرها 
ــالحها يف اليمن، بل  ــطة س عن رؤية املجازر التي ُترتَكُب بواس
لعلنا نستطيُع استعارَة عبارة معروفة لكارل ماركس فنقول: 
ــيخات  ــعودّية ومش ــا الس ــي تربمه ــلح الت ــاِت التس إن صفق
الخليج مع الدول املذكورة وغريها هي أفيون لتلك الحكومات 

والرشكات وقلب عاَلٍم ال قلب له.
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