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عبدالفتاح عيل البنوس 

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

ــني العام البالستي وما هي إال  من ذمار أعلن الرئيس الصماد تدش
ــاعات محدودة وإذا بأبطال سالح الجو املسري والقوة الصاروخية  س
ــىل األرض ، ليعلنوا للعدو  ــنون ويرتجمون توجيهات الرئيس ع يدش
ــن مرحلة  ــه ، واملفتتح  والذي دش ــة ومزلزلة ل ــة قوي ــعودي بداي الس
املشاركة امليدانية يف معركة النفس الطويل من داخل العمق السعودي 
ــث  أعلن عن تنفيذ رضبات جوية بطائرة قاصف1 عىل مطار أبها  حي
ــلطات  ــن الهلع لدى الس ــدث حالة م ــو األمر الذي أح ــري ، وه يف عس
ــذا التحول النوعي الخطري والتطور  ــعودية التي لم تكن تتوقع ه الس
غري املتوقع يف معادلة الرصاع مما دفعها إىل توقيف الرحالت الجوية 
من وإىل مطار أبها وتحويل الرحالت الواصلة إليه إىل مطارات جيزان 
ــعودي هذه  ــت الذي لم يتجاوز العدو الس ــدة والرياض ، ويف الوق وج
ــري يقوم   بتنفيذ رضبات جوية بطائرة  ــالح الجو املس الصدمة كان س
ــعود  ــزان ، وهو ما بعرث أوراق آل س ــىل رشكة أرامكو يف جي ــف 1ع قاص
وأدخل الذعر يف قلوبهم بعد أن ظنوا بأن اليمنيني قاب قوسني أو أدنى 

من إعالن االستسالم والعودة لبيت الطاعة السعودي .
ــه إنجازات مماثلة  ــري أعقبت ــالح الجو املس اإلنجاز الذي حققه س
ــنوا بها العام  ــددة ألبطال القوة الصاروخية دش ورضبات نوعية مس
ــت القوة  ــاد ، حيث قام ــس الصم ــه الرئي ــن عن ــذي أعل ــتي ال البالس
ــري  بقصف  ــالح الجو املس ــة اليمنية بمباركة إنجازات س الصاروخي
 2h وزارة الدفاع السعودية وأهداف أخرى بالرياض بصواريخ بركان
ــالة ردع قوية بالغة التأثري ، أعقب ذلك قيام القوة الصاروخية  يف رس
ــة يف جيزان وأهداف أخرى يف  ــف مدينة امللك عبدالله الصناعي بقص
ــىل ذلك قصف  ــتية ، ت ــة من صواريخ بدر1البالس ــاع جيزان بدفع قط
ــاع بدفعة  ــرى يف القط ــداف أخ ــران وأه ــو يف نج ــع أرامك ــى توزي مبن
ــة يف جيزان  ــف املدينة الصناعي ــدر 1، أعقب ذلك قص ــن صواريخ ب م
ــال القوة  ــدات من قبل أبط ــط تأكي ــتي نوع بدر 1، وس بصاروخ بالس
ــش واللجان  ــي التابعة للجي ــع الحرب ــدة التصني ــة ووح الصاروخي
الشعبية بأن القادم سيكون أعظم بإذن الله ، وأنهم ماضون يف تطوير 
ــلحة ضمن برنامج الردع الهجومي الذي  وتحديث الصواريخ واألس
ــتهدف املنشآت الحيوية واإلسرتاتيجية السعودية يف سياق الرد  يس
ــاء  ــعبنا من الرجال والنس ــىل جرائمهم ومذابحهم يف حق أبناء ش ع

واألطفال .
ــعودي ، وهذا هو  ــا ويفقهها العدو الس ــي اللغة التي يفهمه ــذه ه ه
ــلمان  ــوف محمد بن س ــاح رعونة املهف ــح جم ــل لكب ــلوب األمث األس
ــة والغرور  ــة والعنجهي ــل إىل مراحل متقدمة من الغطرس ــذي وص ال
ــتجلب له  ــىل العصا األمريكية ظنا منه بأنها س ــب إىل اإلتكاء ع ، وذه
ــي وأن بإمكانه إعادة عجلة  ــعب اليمن ــتمنحه االنتصار عىل الش وس
ــبتمرب  ــب ومنجزات ثورة 21س ــوراء والقفز عىل مكاس ــخ إىل ال التاري
ــام الوصاية  ــة لثورة الخالص من نظ ــت اإلنطالقة الحقيقي التي مثل
والتبعية العمياء للرياض ، متناسيا بأن األرواح التي أزهقت والدماء 
ــة جدا وال يمكن التفريط  ــفكت والتضحيات التي قدمت غالي التي س
ــار الذي كانوا عليه مهما  واملتاجرة بها ، وال الرتاجع عن النهج واملس
بلغ حجم التحديات ومهما بلغت الخطوب ومدلهماتها فال مناص وال 
ــتقالل ، وال عودة للوصاية  ــع عن درب الحرية واإلنعتاق واالس تراج

واالرتهان .
باملخترص املفيد، من اليوم لن ينام آل سعود ولن يستيقظوا إال عىل 
ــرية ، ورضبات  ــتية وطائراتنا املس ــع انفجارات صواريخنا البالس وق
ــان وقت الرد القايس  ــددة ، ح ــنا ولجاننا الحيدرية املس أبطال جيش
ــتي ، إنه زمن  ــه العام البالس ــاء ، إن ــعرنا معه باإلنتش الذي لطاملا ش
ــعب ، أعتدي  ــتية اليمنية التي تنترص ملظلومية ش الصواريخ البالس
ــته ،  وقضية وطن انتهكت  عليه وحورب وحورص يف اقتصاده ومعيش
سيادته ، ودمرت بنيته ، واحتلت أرضه ، إنه زمن القصاص اليمني من 

القتلة السعوديني واإلماراتيني ، والقادم أعظم بإذن الله .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله . 

طائراتنا املسرية ... 

وصواريخنا البالستية

"قادمون يف العام الرابع، بمنظوماتنا 
ــورة واملتنوعة التي  الصاروخية املتط
ــائل الحماية األمريكية  تخرتق كل وس
وغري األمريكية، قادمون يف العام الرابع 
ــرية التي هي عىل مدى  بطائراتنا املس

بعيد".
ــيد  ــورة الس ــد الث ــم قائ ــذا خت  هك
ــية  عش ــه  خطاب ــي  الحوث ــك  عبداملل
ــعودي  ــة للعدوان الس ــرى الثالث الذك
ــن  ــا م ــا رابع ــنا عام ــي مدش األمريك
ــع يتذكر تلك  ــزال الجمي ــود، ال ي الصم
العبارات وبسمة القائد التي ارتسمت 

عىل وجهه كعالمة للثقة واالطمئنان.
ــاعات كانت  ــالث س ــد اقل من ث وبع
ــق  ــد اوفت بالش ــة ق ــوة الصاروخي الق
ــلت  ــذا الوعد وارس ــاص بها من ه الخ
ــركان 2اتش  ــة صواريخ من طراز ب دفع
ــاض،  ــة الري ــداف يف العاصم ــىل أه ع
ــن صواريخ بدر1  ــة اىل دفعة م باإلضاف
ــزان  جي يف  ــرتاتيجية  اس ــداف  أه اىل 
ــا الرضبات  ــل بعده ــران، لتتواص ونج

ــكل شبه يومي،  وتتوج  الباليستية بش
اليوم بقصف أهداف تقصف ألول مرة، 
حيث توجهت دفعة من صواريخ بركان 
ــعودية يف  ــش إىل وزارة الدفاع الس 2 ات
ــداف أخرى، فيما اتجهت  الرياض وأه
ــدر1 لترضب  ــن صواريخ ب ــة م مجموع
أهدافا اقتصادية كمبنى توزيع ارامكو  
ــه  عبدالل ــك  املل ــة  ومدين ــران  نج يف 
ــن  ــا م ــزان،  وغريه ــة يف جي االقتصادي
ــا  ــام عام ــذا الع ــح ه ــداف، ليصب األه
ــا وصفه الرئيس  ــتيا بامتياز كم باليس

صالح الصماد.
ــالح الجو املسّري  القوات الجوية وس
ــهر اوفت  ــن جهتها وخالل اقل من ش م
بوعد القائد، وأعلنت اليوم عن تفعيل 
ــور نوعي  ــّرية، ويف تط ــرات املس الطائ
مهم بإطار الرد عىل العدوان السعودي 
املستمر منذ أربع سنوات، يعلن سالح 
ــني نوعيتني  ــن عمليت ــّري ع ــو املس الج
ــطة  بواس ــني  ومتزامنت ــني  منفصلت
طائرات مسرية من طراز قاصف 1 التي 

ــح عنها  ــا وازي ــورت محلي صنعت وط
الستار أواخر فرباير من العام املايض .

ــكري  ــب تأكيدات مصدر عس وحس
ــا إصابات  ــني العمليتني حققت فإن هات
ــرتاتيجية للعدو  ــارشة يف أهداف اس مب
ــت مطار  ــه األوىل رضب ــق أراضي يف عم
ابها االقليمي يف عسري والثانية رضبت 

رشكة ارامكو يف جيزان.
ــى جاءت  ــاعات حت ــض س ــم تم ول
ــا  أبه ــار  مط ــن  ع ــال  نق ــات  االعرتاف
ــف املطار عن  ــذي أكد توق اإلقليمي ال
ــباب  ــارة إىل األس ــة دون اإلش الحرك
ــون تغريدات تؤكد  ــا تداول املواطن فيم
ــري يف مطار أبها  ــماع دوي انفجار كب س
وزيارة تفقدية ألمري عسري أكدت وقوع 

الرضبة.
ــذي  ال ــار  االنج اىل  ــة  وباإلضاف
ــدة التحليق  ــه قاصف واحد يف م حققت
ــة  ــن األرايض اليمني ــافة م ــع املس وقط
ــإن  ــعودي ف ــق الس ــول اىل العم للوص
يف  ــا  أيض ــن  تكم ــني  العمليت ــة  أهمي

ــد  الرص ــزة  أجه ــات  تحصين ــاوز  تج
ــزات الدفاعية  ــعار والتجهي واالستش
ــى بها  ــي تتباه ــورة الت ــة املتط الجوي

قيادات العدوان.
عمليات الطائرات املسرية يف العمق 
ــب الخرباء العسكريني  السعودي حس
ــدة يف املعادلة  ــا جدي ــتضع خطوط س
العسكرية القائمة وترفع حالة التهديد 
للعدو وتوسع بنك األهداف يف مساحة 
ــادة العدوان  ــعة ما يفرض عىل قي واس
ــكرية  ــط العس ــر يف الخط ــادة النظ إع
ــواء  ــة والدفاعية عىل حد س الهجومي
ــرات بدون   ــه الطائ ــا تتميز ب ــبب م بس
طيار من مرونة يف الحركة والقدرة عىل 
ــاورة واخرتاق املنظومات الدفاعية  املن
ــدو  الع ــع  ــف مواق ــتطالع لكش واالس

وأهدافه الحيوية .
طائرة "قاصف واحد" بمداها الذي 
ــا  ــرتا ، وتحليقه ــل اىل 150 كيلوم يص
ــاعتني كاملتني تعد  ــد اىل س ــن يمت لزم
ــكري،  ــة يف امليداني العس ــة مهم إضاف

ــس فقط عىل  ــادرة لي ــتكون ق حيث س
ــاس مع قوات  ــتهداف خطوط التم اس
ــا اىل تجمعات العدو  العدو، بل تتعداه
ــرق اإلمداد  ــة وط ــوط الخلفي يف الخط
ــتكون تحت  ــدو س ــركات الع ، وكل تح

العني اليمنية.
ــالح  يضاف هذا االنجاز النوعي لس
ــري اىل جانب انجازات القوة  الجو املس
ــا  بيده ــت  وصل ــي  الت ــة  الصاروخي
ــيطان  ــة قرن الش ــة اىل عاصم الضارب
ــاع  الدف ــوات  ق ــب  جان اىل  ــاض،  الري
ــتمرة يف التطوير واإلبداع  الجوي املس
ــرتاتيجية الجديدة  ــيما مع االس ، ال س
ــس الصماد  ــا الرئي ــدث عنه ــي تح الت
ــتيا  ــا بالس ــع عام ــام الراب ــل الع بجع
ــتقبل املواقع  بامتياز، والتوعد بأن تس
ــعودية الصواريخ  ــرتاتيجية الس االس
ــن  ــدت م ــا حش ــوم مهم ــة كل ي اليمني
ــذه  ــكل ه ــة، لتش ــات الدفاعي املنظوم
الوحدات معا مثلث ردع سيغري موازين 

املعركة .

يف تسعينيات القرن املايض، وخالل خطوات 
ــع اتفاقية  ــارعة إىل توقي ــات املتس ــارس عرف ي
ــان الصهيوني، قدم إليه  ــالمية مع الكي استس
ــف  ــور يوس ــطيني الدكت ــادي الفلس االقتص
ــادي عاجل لغزة  ــة إنعاش اقتص صايغ، خط
ــغ قيمتها 11 مليار دوالر أمريكي،  وأريحا، تبل
منها مليارا دوالر بشكل عاجل. ووفًقا للكاتب 
ــهر محمد حسنني هيكل، فإن  الصحفي األش
الرئيس األمريكي -آنذاك- بيل كلينتون، توىل 
ــج بدفعها  ــوك الخلي ــراء ومل ــاع بعض أم إقن
ــطينية، يف محاولة  ــلطة الفلس ــات للس كتربع
ــطيني  ــارع الفلس ــاق" يف الش ــر "االتف لتمري

املنهك.
ــالل العراقي  ــم موقف عرفات من االحت رغ
ــط اإلدارة األمريكية يف  ــت، نجحت خط للكوي
ــطيني  ــل التوقيع الفلس ــال، وتحوي توفري امل
ــي،  ــع نهائ ــلو" إىل توقي ــىل "أوس ــي ع املبدئ
ــح التوقيع  ــنوات، ليصب ــالت الس ودارت عج
ــطيني جزءاً من خطة تصفية القضية  الفلس
ــة تحويل الوعي  ــطينية كلها، ومحاول الفلس
ــن  م ــدًال  ب ــزة"  "غ ــة  القضي أن  إىل  ــي  العرب

فلسطني.
ــرتف امللك  ــود، اع ــخ بعق ــذا التاري ــل ه وقب

ــعود بن عبد العزيز، عقب عزله  السعودي س
من قبل أخيه فيصل، بأن اململكة دفعت ماليني 
ــرى الوحدة  ــض ع ــوريا، لتنق ــاالت يف س الري
ــا أرادت يف  ــورية، وتحقق لها م ــة - الس املرصي
ــكرية، لم يسبقها  28 أيلول 1961، بحركة عس
أو يلحقها تحرك شعبي أو مظاهرات، لتنهار 
ــرص الحديث،  ــة كاملة يف الع ــدة عربي أول وح

بقوة الرياالت املدعومة باملخابرات الغربية.
ــال  ــه امل ــا فعل ــىل م ــواهد ع ــرشات الش ع
السعودي بالشعوب العربية ما تزال حارضة، 

ويصعب حرصها يف مساحة واحدة.
ــدة. تقدم  ــرات عدي ــن ويالته م ــت اليم  عان
ــيل عبد الله صالح  ــابق ع الرئيس اليمني الس
ــل مقتله -  ــعودية - قبي ــاده للس ــأوراق اعتم ب
مصحوبة بقنبلة سياسية، حني نرش نصوص 
مراسالت بني فيصل بن عبد العزيز والرئيس 
ــة حزيران  ــل نكس ــون، قبي ــي جونس األمريك

.1967
ــابًقا،  ــرش س ــا ُن ــوص، وإن كان بعضه النص
ــا حاكم عربي،  ــة نظًرا ألن من نرشه تعد مهم
أطلع سابًقا عىل سياسات السعودية املدمرة 
ــدول العربية، ويأتي نرشها يف وقت تخوض  لل
ــعودي  ــالح الس بالده حرًبا رضوس ضد الس

ــذي يحمل زوًرا  ــار العربي الخانق، ال والحص
عنوان الحلف اإلسالمي.

ــعودية  ــمي املوجه من الس ــاب الرس الخط
ــرضورة دفع الكيان  ــمرب ????، يطالب ب يف ديس
ــد مرص وعبد  ــكري ض ــي لعمل عس الصهيون
النارص يف سيناء، إلجبار مرص عىل االنسحاب 
من اليمن، باعتبار مرص عدواً مشرتكاً ألمريكا 

والصهاينة والسعودية.
ــعودية  ــف الخطاب عن مدفوعات الس كش
ــاندة "اإلمام"  ــن، ملس ــل اليم ــني لقبائ باملالي
ــعب  ــدر حميد الدين ضد ثورة الش ــد الب محم
ــرصي،  امل ــش  الجي ــا  دعمه ــي  الت ــي،  اليمن
ــة أجانب  ــت ملرتزق ــف بذلك بل دفع ــم تكت ول
ــقت مواقفها مع  للقتال بجانب امللكيني، ونس
الصهاينة إلرسال طائرات الذخرية للمرتزقة.
ــرش  ــلمان، ويل الع ــن س ــد ب ــرتاف محم اع
ــة يف مرص ضد  ــه اململك ــعودي، بما أنفقت الس
ــارص، وضد  ــال عبد الن ــل جم ــس الراح الرئي
ــوال  ــا أم ــتان، وكله ــوفييت" يف أفغانس "الس
ــة، يأتي  ــح األمريكي ــل املصال ــن أج رصفت م
ــواهد عديدة، غّريت األرض العربية  مكمًال لش
ــي العربي،  ــاهمت يف تغييب الوع ــا، وس تماًم
ــة طاهرة ال  ــاء عربي ــا نزيف دم ــت عنه ونتج

ــات املواجهة مع أعداء  ــيالة عىل جبه تزال س
األّمة.

ــعودية املتدفقة إىل الجماعات  األموال الس
ــن ومرص،  ــا واليم ــوريا وليبي ــة يف س اإلرهابي
ــه،  ــي كل ــن العرب ــداد الوط ــىل امت ــا، ع وغريه
ساهمت يف تعرية البلدان العربية أمام عاصفة 
ــة  ــي، وتركت األوطان فريس ــرف الوهاب التط
ــافر حيًنا،  ــي الس ــل الغرب ــاح التدخ ــام ري أم
ــعودية  ــا يمنح اململكة الس ــترت غالًبا، بم املس
ــد زرعها  ــا، وق ــة يف أداء دوره ــة الكامل الدرج

االستعمار الغربي من أجله.
ــع الدور  ــا م ــل هن ــعودي يتكام ــدور الس ال
ــني  ــدة للكيان ــف العدي ــي، والوظائ الصهيون
ــرب  الغ ــة  مصلح يف  ــب  تص ــني  الوظيفي
ــة موجودة  ــوة الصهيوني ــتعماري، فالق االس
ــة الوهابية املدعومة  للتطويع بعنف، واململك
ــدوء،  ــل به ــودة للتغلغ ــال موج ــب وامل بالذه
ــة  ــة املقاوم ــاب نظري ــة يف غي ــدول العربي وال
ــاب  ــة، يف غي ــهلة متتالي ــداف س ــا أه وأدواته
ــعوب من  ــرك وتتقدم، وتقنع الش ــدة تتح وح
ــادر-  ــل الق ــوة الفع ــج -بق ــط إىل الخلي املحي

بوجود بديل عربي حي.
* موقع العهد األخباري
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ــتعادة الدولة ،ومرشوع  ونحن يف بداية طريق اس
ــون ،دولة  ــام والقان ــات، والنظ ــاء دولة املؤسس بن
العدل واملساواة ،فإن من أهم األسس واهم الركائز 
التي يقوم عليها النظام والقانون هو العدل ،فمتى 
ــون ،وجدت  ــام والقان ــد النظ ــد العدل ،وج ــا وج م
ــات ،والعدل أساس الحكم ،فمن أراد  دولة املؤسس
ــا مكانتها بني األمم  ــم ويوجد دولة قوية له أن يحك
ــرون ،عليه أن يوجد العدل  يحرتمها ويهابها اآلخ

واملساواة.
ــزة القضائية  ــل األجه ــالح القضاء وتفعي فإص
ــاء العادل يتم  ــن أوىل األولويات ،فبوجود  القض م
ــدين ،والناهبني والعابثني  محاربة الفساد والفاس
ــام والقانون  ــربه تطبيق النظ ــام ويتم ع ــال الع بامل
ــاء دولة  ،وعندها نكون بدأنا الخطوة األوىل يف إرس

املؤسسات.
ــا املنظورة  ــل يف القضاي ــب اإلرساع يف الفص يج
ــوام عدة ولم  ــرت عليها أع ــم والتي م ــام املحاك أم
ــك هنالك مئات  ــة ،وكذل ــا أحكام قضائي ــدر به تص
ــم تكن باآلالف يف إدراج املحاكم،وهي  القضايا أن ل
ــني املواطنني لم يتم البت والفصل  قضايا نزاعات ب
ــات  ــأرات ،والتقطع ــا األرايض والث ــا ، كقضاي فيه
والرسقات لم يتم إصدار أحكام قضائية فيها ،يجب 

عىل الدولة والقضاء اإلرساع يف حلها.
ــون هنالك ثقة بني القضاء وصاحب  يجب أن تك
ــم يتم إصدار  ــن القضايا التي ل ــق املظلوم، وم الح
ــا اإلرهابية  ــاب والخالي ــا قضايا اإلره أحكام فيه
ــي ارتكبت  ــا، والت ــىل عنارصه ــم القبض ع ــي ت الت
ــا  ضحيته ،وراح  ــة  اإلرهابي ــم  الجرائ ــرشات  ع
العرشات بل املئات من الشهداء ضحايا التفجريات 
ــم القضايا التي  ــاالت، وهذه واحدة من أه واالغتي
ــات، ولم يأخذ  ــة املؤسس ــارشة بدول ــا عالقة مب له
ــادل ،ليكونوا عربة  املجرمون جزاءهم الرادع والع

لغريهم.
ــم  نعل ــا  كم ــة  القضائي ــلطة  والس ــاء  والقض
ــيني   والسياس ــة  للسياس ــل  دخ ــتقل،فال  مس
ــتقاللية  ــية يف اس والخالفات واملماحكات السياس

ــد الذي  ــادل الزاه ــايض الع ــه ،فالق ــاء وعمل القض
ــذي ال يتدخل يف  ــة الئم هو ال ــاف يف الله لوم ال يخ
ــة وال يتلقى توجيهات وأوامر من وزير أو  السياس
ــس ،بل عنده قانون ورشع الله يتم تطبيقه عىل  رئي
ــؤول  الصغري والكبري، الرئيس واملرؤوس ،ألنه مس

أمام الله عن الفصل يف الخصومات والقضايا.
ــاوين أمام القانون  فيجب أن يكون الجميع متس
ــوق رشع الله  ــون وف ــوق القان ــد ف ــد اح ــال يوج ، ف

وأحكامه .
ــلطات  ــة تكاملية بني س ــاء العادل عملي والقض
ــة  بالحكوم ــة  ممثل ــة  التنفيذي ــالث   الث ــة  الدول
ــة  ممثلة بمجلس  ــلطة الترشيعي ــة ،والس والرئاس
ــلطة القضائية من  ــرشع للقانون،والس ــواب امل الن

محاكم ونيابات عامة وغريها.
ــة يف إدارة  ــي الدولة الناجح ــة العادلة ه فالدول
ــاذ قراراتها  ــة يف اتخ ــة القوي ــؤونها،وهي الدول ش

الداخلية والخارجية.
ــوة يف  ــد أول خط ــاء ُيع ــزة القض ــل أجه فتفعي
ــة النظام،وهذا يتطلب   ــات، دول بناء دولة املؤسس
إيجاد مؤسسة أمنية قوية، تقوم بالضبط والربط 
،وتطبيق القانون وتنفيذ األحكام القضائية ،فيجب 
ــيفا  ــعب ال تكون س ــون الرشطة يف خدمة الش أن تك
ــاكني فقط، وكذا  ــلطا عىل رقاب املواطنني املس مس
عدم التداخل يف عمل أجهزة الرشطة واملؤسسات 
ــة العدل  ــوزارة الداخلية،فبداي ــة ل ــة التابع األمني
ــي واملخول  ــه املعن ــة ،ألن ــم الرشط ــن قس ــون م يك
ــذوا  ليأخ ــاء  للقض ــم  وتقديمه ــاة  الجن ــط  بضب

جزاءهم العادل والرادع .
ــاء يمن قوي،  ــا العمل من اجل بن ــا جميع فعلين
ــى نرتقي إىل  ــاواة ،حت ــدل واملس ــوده الع يمن يس
مصاف الدول املتقدمة، وهذه هي الفرصة املناسبة 
ــور  ــاء والتط ــة للبن ــادة والصادق ــة الج لالنطالق
ــم يوجد هناك  ــدم ،وذلك لن يتم ما ل ــي والتق والرق

امن قوي ورادع ،وقضاء عادل ونزيه .
ــاً، والخزي والعار للخونة  وعاش اليمن حراً أبي

والعمالء.

العدل أساس الحكم

محمد صالح حاتم 

(بن سلمان) یستحق العقوبة ولیس السجادة الحمراء

بقلم: فیلیب بولوبیون*

ــة  ــل,  2018(صحیف ــس, 12 ابری باری
”لیرباسیون“ الفرنسیة 

ــل  ایمنوی ــيس  الفرن ــس  الرئی ــتقبل  اس
ــعودیة  ــرون ويل عھد اململكة العربیة الس ماك
ــط  ــلمان بكل حفاوة وبس األمیر محمد بن س
ــت تلك هي أول  ــجاد األحمر، فقد كان له الس
ــیة.  ــمیة له إىل الجمھوریة الفرنس زیارة رس
یكمن السبب وراء حفاوة الرتحیب تلك التي 
حظي بھا  األمیر بن سلمان يف دفرت الشیكات 
ــرت صاحب  ــذا الدف ــات ھ ــه، فقد ب ــاص ب الخ
ــات املربحة  ــرام الصفق ــل يف اب ــة الفص الكلم
ــلحة الفرنسیة، كما أن ھذه الزیارة  لبیع األس
ــور الصداقة والتقارب  ــتعمل عىل مد جس س

بین البلدین.
ــل  إیمانوی ــيس  الفرن ــس  الرئی ــارك  یتش
ــاب يف  ــعودي الش ــر الس ــع األمی ــرون م ماك
ــعى  العدید من النقاط، فكل واحد منهما يس
ــة من خالل تنفیذ  ــل ببلده إىل القم إىل أن یص
ــا  ــري كم ــدة وذات تأث ــات واع ــة اصالح حزم
یطمحان إىل تجسید مبدأ الحداثة، فالعجلة 
ــة یمتاز بھا كل من ھو يف  ومواكبة العرص صف

ریعان الشباب.
ــنتوقف عن املقارنة، ألن وراء  ولكن ھنا س
ــعى ويل  ــي یس ــريء الت ــح الج ــورة املصل ص
ــا بعنایة تخفي  ــعودي أن یظھرھ العھد الس

وراءھا واقعاً مریراً.
ــة الحدیدیة الذي  ــد ذو القبض فذلك القائ
ــات  ــن اإلصالح ــة م ــذ حزم ــىل تنفی ــل ع عم
ــىل إغراق بالده  ــل يف املقابل ع الصوریة، عم
ــتنقع القمع، كما عكف ایضاً عىل مدى  يف مس
ــنوات الثالث األخیرة عىل إقحام اململكة  الس
ــرب ال ھوادة  ــة بالجرائم، ح ــرب ملطخ يف ح

فیھا يف الیمن.
ولسوء حظ األمیر الشاب، یوجد يف الیمن 
ــل وكاالت  ــى ألفض ــن حت ــاكات ال یمك انتھ

االتصال يف العالم أن تحجب الضوء عنھا.
كان العام 2015 شاھداً عىل جلوس األمیر 
ــريس وزارة الدفاع،  ــلمان عىل ك محمد بن س

ــب دورا محوريا يف ھذه الحرب  حیث بدأ بلع
التي أودت بحیاة أكرث من 6100مدني و جرح 
ــات الجویة التي  ــراء الرضب 9683 آخرون ج
ــي بقیادة  ــف العرب ــالت التحال ــنھا مقات تش
ــارات املوت  ــك الغ ــت تل ــد خلف ــاض، فق الری
ــواق، املستشفیات، املدارس  والدمار يف األس
ودور العبادة، كما أن تلك الغارات جعلت من 
ــزاء ھدفاً نصب  ــم الع حفالت الزفاف ومراس

اعینھا.
ــي عند ھذا الحد  ــم یكتف التحالف العرب ل
ــار خانق  ــل عىل فرض حص ــب، بل عم فحس
ــىل البلد. فوفقا للتقاریر الصادرة عن ھیئة  ع
ــوأ أزمة  األمم املتحدة يعاني ھذا البلد من أس
إنسانیة يف العالم، إذ یعاني املدنیون من نقص 
ــراض واألوبئة  ــار األم املواد الغذائیة وانتش

وهم اآلن بحاجة ماسة للمساعدات.
ــف العربي من  ــعى التحال ومن جانبه یس
ــلحة  ــراء ملنع إمدادات األس ــالل ھذا اإلج خ
ــاء  املين ــارصة  مح ــق  طري ــن  ع ــني  للحوثي
ــلع  ــتقبل الس ــذي يس ــد، ال ــيس يف البل الرئی
ــانیة. كما  جعلوا االمدادات  التجاریة واإلنس
ــحیحة ومكلفه  الغذائیة والوقود واألدویة ش
ــل التحالف  ــك عم ــىل ذل ــالوة ع ــة. وع للغای
العربي أيضاً عىل اغالق مطار صنعاء الدويل 
الذي حال دون إمكانیة املدنیین من املغادرة.

ــلحة إىل  ــن األس ــد م ــع املزی ــك أن بی الش
اململكة العربیة السعودیة من شأنه عدم منع 
ــي یرتكبھا التحالف  ــاكات املتكررة الت االنتھ
ــلحه  ــا ثالث أكرب مصدر لالس العربي، ففرنس
ــس  رایت ــن  ھیوم ــة  منظم ــت  طالب ــا  ولطامل
ــان  ووتش وغیرھا من منظمات حقوق اإلنس
ــد أو بیع  ــىل توری ــر ع ــرض حظ ــم بف يف  العال
ــلحة للریاض، إذ اثبتت دراسة أجرتها  األس
ــیة و جمعیة  ــة الفرنس ــة العفو الدولی منظم
ــع التعذیب أن  ــن أجل من ــیحي م العمل املس
صفقات بیع األسلحة الفرنسیة غري  قانونیة 
ــدويل ” ACAT“ املتعلق  ــون ال ــب القان بموج

بتجارة األسلحة.

ــلطت الضوء  ــود والصفقات س فھذه العق
ــي ترى يف  ــا الت ــة فرنس ــدى مصداقی ــىل م ع
ــع عن حقوق  ــع واملداف ــھا الحصن املنی نفس
ــن قادتھا  ــا جعلت م ــم ، كم ــان يف العال اإلنس
ــن يف  ــع املتورطی ــك“ م ــة إلی ــس ”خان يف نف
ــا  ــوم بھ ــي یق ــة الت ــر القانونی ــات غی الھجم

التحالف  العربي.
ــجل العام لويل العھد السعودي يف  إن الس
ــجل النظيف،  ــة الداخلیة، لیس بالس الجبھ
ــعودیة لوكاالت  ــع اململكة العربیة الس إذ تدف
ــض صورتھا  ــخاء لتبی ــات العامة بس العالق
وتسلیط الضوء عىل حزمة االصالحات التي 
ــدار قانون یقيض  ــھدتھا اململكة و منھا اص ش
ــعودیة بقیادة السیارة  ــماح للمرأة الس باس

بدءا من یونیو القادم.
ويف املقابل ال تزال املرأة السعودیة مقیدة، 
ــفر أو الحصول عىل  ــتطیع الس ــا ال تس إذ أنھ
ــدون إذن من  ــزواج ب ــى ال ــفر أو حت ــواز س ج

عائلتھا.
ــن  ــد م ــزال العدی ــك، ال ی ــىل ذل ــالوة ع وع
ــعودیني املدافعني عن حقوق  ــطني الس الناش
ــون للمضایقة وعملیات تكمیم  املرأة یتعرض
ــة  ــة العربی ــون اململك ــن ك ــك ع ــواه ناھی األف
ــايس يف تنفیذ  ــعودیة صاحبة الرقم القی الس

أحكام اإلعدام عىل مستوى العالم.
ــع  القم ــات  عملی ــدل  مع ــع  ارتف ــا  كم
ــوق  ــن حق ــن ع املدافعی ــد  ــاد ض واالضطھ
اإلنسان، باإلضافة إىل كافة أشكال املعارضة 

يف ظل سلطة ويل العھد.
ــد  ــعودیة ق ــة الس ــة العربی ــت اململك وكان
ــبتمرب من العام املنرصم موجة  ــهدت يف س ش
اعتقاالت  واسعة استھدفت العدید من رجال 
ــك املوجه  ــتمرت تل ــن واس ــن املعارضی الدی
ــام، حیث  ــس الع ــرب من نف ــھر نوفم ــى ش حت
ــون يف الریاض  ــز كارلت ــل فندق ریت ــم تحوی ت
ــه، العرشات من  ــجن ذھبي، احتجز في إىل س
ــس صفة األمیر  ــخصیات التي تحمل نف الش

محمد بن سلمان دون اللجوء إىل القضاء.

ــي أجرتها  ــدى التحقیقات الت ووفقا إلح
ــم  ــة، ت ــز االمریكی ــورك تایم ــة نیوی صحیف
ــز كارلتون إىل  ــخصا من نزالء ریت ــل 17 ش نق
ــات تعذیب  ــفى بعد تعرضھم لعملی املستش
ــىل دفع ملیارات  ــوء معاملة إلجبارھم ع وس

الدوالرات.
ــر إىل اإلجراءات القانونیة مما  وافتقر األم
ــزاز. وتم اإلعالن أن  ــح بثوب االبت جعله يتش
ــدم خطوة يف  ــو التق ــة ه ــك العملی ــداف تل أھ
ــاد، بید أن ھذه العملیة  مشوار مكافحة الفس
ــعودي  ــدور الذي یلعبه األمیر الس ــراً لل ونظ
الشاب يف جمیع تلك االنتھاكات، ینبغي عىل 
قرص األلیزیة الفرنيس أن یكون رصینا خالل 
ھذه الزیارة واالمتناع عن خلق زوبعة كبیرة.
ــم العقوبات  ــل لباریس دع ــا أن األفض كم
ــلمان، وذلك  ــة ضد األمیر محمد بن س الدولی
ــدويل رقم  ــرار مجلس األمن ال ــتناداً إىل ق اس
ــول  ــد األص ــىل تجمی ــص ع ــذي ین 2140 ،ال
ــد ارتكاب  ــؤولین عن ــفر عىل املس وحظر الس

انتھاكات خطیرة لحقوق اإلنسان يف الیمن.
ــة العربیة  ــر للمملك ــك املنتظ ــى املل یحظ
ــعودیة بدعم حلفائه األقویاء يف مجلس  الس
ــا عضوا  ــذي تعترب فرنس ــدة وال ــم املتح األم
ــدة  املتح ــات  الوالی ــب  ــه إىل جان ــا فی دائم
االمریكیة واململكة املتحدة ولكن يف حال كان 
ــا عندما أكد عىل أن  ــل ماكرون صادًق إیمانوی
ــكل متواصل“ بالدفاع  ــتلتزم ”بش ــا س فرنس
ــا ”التوفیق بین  ــان ویمكنھ عن حقوق اإلنس
ــن قیمھا“، كان عليه  ــة وبین الدفاع ع الواقعی
أن یفكر ملیاً يف ضحایا املذبحة الیمنیة حین 

التقى باألمیر محمد بن سلمان.
ــربه وبوضوح  ــه أن یخ ــا كان یجب علی كم
ــا لم تعد قادرة عىل  وعیناه يف عینیه أن فرنس
ــلحة له, طاملا استمر  ــتمرار يف بیع األس االس
ــن يف نھج  ــىل الیم ــوده ع ــذي یق ــف ال التحال

الالمباالة و انتھاك القانون الدويل.
* نائب مدير منظمة هيومن رايتس 
ووتش


