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عبدالفتاح عيل البنوس 
ــس األمريكي دونالد  ــي عليها الرئي ــدو أن الحماقة األمريكية الت يب
ــا يف ورطة عاملية ال تتمكن  ــب لن تتوقف قبل أن تجد أمريكا نفسه ترام
ــه عدائية  ــوه الذي يحمل يف قلب ــالم  ، فهذا املعت ــروج منها بس ــن الخ م
ــة التي منحته  ــا من نزعته اليهودي ــة لإلسالم واملسلمني انطالق مفرط
ــة األمريكية  ــا يف االنتخابات الرئاسي ــودي يف أمريك ــي اليه ــم اللوب دع

والتي فاز فيها متفوقا عىل هيالري كلينتون. 
ــن ترامب لم تقترص عىل نقل السفارة األمريكية لدى  حماقات األرع
ــم العالقات  ــب إىل القدس الرشيف وتأزي ــيل من تل أبي ــان اإلرسائي الكي
ــم ويف مقدمتها روسيا وكوريا الشمالية وإيران  األمريكية مع دول العال
ــن الكراهية  ــة م ــة مفرط ــا حال ــرق تجاهه ــذا األخ ــدي ه ــرية يب واألخ
ــووي املوقع معها  ــه منها وعدم قبوله باالتفاق الن ــث أبدى انزعاج حي
ــة وأكاذيب  ــت ذرائع وحجج واهي ــا باالنسحاب منه تح ــل يتهدده وظ
وافرتاءات من نسج املخابرات الصهيونية وتنفيذا للمخطط املاسوني 
ــه حالة العداء نحو  ــي السعودي الذي يسعى لتوجي ــودي الوهاب اليه
إيران وحرف األنظار عن العدو الحقيقي وهو الكيان اإلرسائييل ، وعىل 
ــت لألرعن ترامب بشأن اإلتفاق  ــم من النصائح األوربية التي قدم الرغ
ــه األمريكي قاد املعتوه ترامب لإلعالن عن  ــووي اإليراني إال أن العت الن
انسحاب بالده من اإلتفاق النووي اإليراني والتوقيع عىل مرسوم قىض 
ــا راعية اإلرهاب  ــران التي اتهمها بأنه ــادة فرض العقوبات عىل إي بإع
ــن عىل حد زعمه، وهي الخطوة  ــا تشعل املشاكل يف سوريا واليم وبأنه
ــيل ملباركتها وتأييدها وسط  ــي سارع الكيانان السعودي واإلرسائي الت
ــة واسعة وهو األمر الذي يمثل  ــادات روسية قوية ومعارضة أوربي إنتق

تهديدا لألمن الدويل والسالم العاملي حسب الخارجية الروسية.
ــورة ما أقدم  ــا هل يعي ترامب خط ــذي يفرض نفسه هن ــؤال ال والس
ــخ اإلرسائييل الذي قدم له معلومات  ــه؟! وهل يدرك بأنه وقع يف الف علي
ــة أسلحة  ــوم وصناع ــب اليوراني ــران بتخصي ــول قيام إي ــة ح مغلوط
ــة النووية التي  ــة ومن حقها امتالك الطاق ــة؟!  إيران دولة مستقل نووي
ــدم لألغراض السلمية والدفاعية حالها حال الكيان اإلرسائييل  تستخ
ــة دون أن يتعرض ألي مضايقات أو تتخذ يف  الذي يمتلك أسلحة نووي
ــه أي عقوبات وكأنها محرمة فقط عىل العرب واملسلمني الرافضني  حق

ملرشوع الهيمنة والغطرسة األمريكو صهيوني. 
ــران وبجربها عىل الخنوع واالستسالم  ــن ترامب بأنه سريعب إي يظ
ــة احتياطاتها  ــا وعملت كاف ــران قد حددت مساره ــه متناسيا بأن إي ل
ــدم عليها أمريكا  ــاء عوجاء تق ــاء أو قرارات هوج ــات رعن ألي ممارس
ــة األمريكية  ، ولن  ــويل الهمجي ترامب مهام الرئاس ــا عقب ت وخصوص
يفلح آل سعود وآل يهود يف تحقيق حلمهم بالقضاء عىل إيران ومرشوع 
املقاومة واملمانعة  مهما حصل وستجد أمريكا نفسها يف نهاية املطاف 
ــران ومع ملفها النووي ولكن بعد  ــربة عىل التعاطي اإليجابي مع إي مج
ــض ثمن قرار االنسحاب من االتفاق النووي مع إيران من البقرة  أن تقب
ــران عدوها األول وتسعى يف الوقت  ــوب السعودية التي ترى يف إي الحل
ــات وتحالفات  ــل والدخول، معها يف عالق ــه لتحسني صورة إرسائي ذات

وتفاهمات عىل طريق االعرتاف بها وبالقدس عاصمة لها.
ــد، ترامب يلعب بالنار وهو يدرك جيدا بأن بالده هي  باملخترص املفي
ــاب وبأنهما  ــة السعودية صانعة اإلره ــاب وبأن الوهابي حاضنة اإلره
ــات العالم وما  ــل وأزمات ورصاع ــب كل مشاك ــا إرسائيل سب وثالثتهم
ــىل ذلك فالسعودية  ــاهد ع ــو حاصل يف سوريا واليمن خري دليل وش ه
ــىل سوريا ومن قاموا بتدمريها وهم  ــا وإرسائيل هم من تآمروا ع وأمريك
ــنوا العدوان عىل بالدنا وهم من يحارصوننا ويقتلوننا يوميا بدم  من ش
بارد  ، وال وجود للخطر اإليراني إال يف مخيلتهم، يريدوننا ضعفاء أذالء 
ــن بال إرادة ، يريدون أن نكون خداما مطيعني لهم ننفذ أوامرهم  صاغري
ــا وأوطاننا  ،  ــك حق الدفاع عن أنفسن ــم  ، وال نمل ــع لتوجيهاته ونخض
يريدون بأن تكون القوة بأيديهم لتصبح الغلبة لهم ، يريدوننا أن نختار 
إما أن يحكمونا أو يقتلونا وهو منطق أرعن ال تقبل به حتى الحيوانات، 
ــرام وسيحصد ترامب  ــرة الثالثية األبعاد مرور الك ــن تمر هذه املؤام ول
ــم حكموا عىل  ــدرك األمريكيون أنه ــربى وسي ــذه الخطيئة الك ــار ه ثم
ــذا األرعن املتهور  ــم بالفناء بانتخاب ه ــم بالهالك وعىل دولته أنفسه
ــوم به من  ــدرك لخطورة ما يق ــط غري م ــرصف كاألبله والعبي ــذي يت ال

مغامرات قد تكلفه وبالده وشعبه كثريا. 
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله  .  

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

إيران وأمريكا 
وإسرائيل والسعودية 

ــد محل  ــت اقص ــا كن ــرص عندم يف م
ــرضوات واطلب من صاحب املحل  الخ
ــه ال يوجد  ــّيل ان ــرد ع ــان ي ــزره“ ك ”كب
ــي إىل  ــري باصبع ــه فأش ــوب لدي املطل
ــذه ”كزبرة  ــريد عّيل بقوله ه املطلوب ف
ــني تسميتي وتسميته  ــع أن الفرق ب ” م
ــرف الـ“ب“ عىل حرف  هو أني أقدم ح
ــن  م ــري  لكث ــة  بالنسب ــذا  وهك ـــ“ز“  ال
ــة حتى  ــرق يف التسمي ــات أي ف املسمي
ــارج الحرف ولهذا  لو كان الفرق يف مخ
كنا نقول عليهم بأنهم مصابون ببالدة 
ــة واملناسبة يف ذكر هذا أن البعض  لغوي
ــة فهو  ــالدة سياسي ــن ب ــي م ــا يعان من
يصدق كل ما يسمعه وخصوصا عندما 
يأتي الخرب من مؤسسة إعالمية كبرية 
ــدرك أن السياسة هي بمثابة فن   غري م
ــل إىل الحقيقة  ــي نص ــا لك ــذب وأنن الك
ــب أن نقرأ ما وراء الخرب، واملوضوع  يج
الذي سنتكلم عنه هو تحديد حرب من 

تكون هذه الحرب ولخدمة من؟ 
ــودي  السع ــدو  الع ــان  ك ــا  *فبينم  
ــي يربران حربهما  عىل اليمن  واالمارات
ــن الوطني  ــة االم ــي حماي ــا لدواع انه
واالقليمي من التهديدات االيرانية عرب 
ــذه االخرية ودعمها لجماعة  تحالف ه
أنصار الله  -حسب زعمهم -باالضافة 

إىل حجة االنقالب وعودة الرشعية. 
ــي  الت ــارات  املس ــوء  ض يف  ــن  ولك
ــن  ــري م ــا لكث ــرب وكشفه ــا الح أخذته
ــد تماما صحة  ــي تستبع ــق الت الحقائ
ــاء التفكري من  ــك املزاعم اتجه بسط تل
ــاء الحرب تفسريات  املوطنني إىل إعط
ــاءت نتيجة حقد  ــا أنها ج ــرى منه أخ
ــىل اليمن  ــذه الدويالت ع ــد ه ــني عن دف
ــه بتاريخ عريق  ــه عليها باتصال لتفوق

ــا يتمع  ــة  ومل ــة االصيل ــم العربي وبالقي
ــزة وكرامة ومكنات  ــه اليمنيون من ع ب
ــه إمكانية  ــح ل ــة تتي ــة واقتصادي ذهني
ــة التبعية،  ــرر من ربق ــوض والتح النه
ونتيجة أطماع اقتصادية مع إحساس 
ــا يعتقدان أن  ــور العظمة جعلهم بشع
ــة امرباطورية عىل  ــا صناع بمقدورهم
ــالل استعراضهما  أرايض اليمن من خ

لقفزات بهلوانية خادعة.
ــرث  االك ــاب  االسب أن  ــة  والحقيق
ــا هي  ان هاتني الدولتني تنوبان  وضوح
ــوض هذه  ــا وإرسائيل يف خ ــن أمريك ع
ــل ارسائيل  ــرب  فهي حرب من اج الح
ــن  م ــة  االمريكي ــح  املصال ــة  ولحماي
ــد كثري من  ــي تفجرت عن ــوة الت الصح
الرشفاء يف املنطقة وبروز قيادات قادرة 
عىل تحريك الشعوب ضد هيمنة قوى 

الطغيان والجربوت أمريكا وإرسائيل. 
ــوض  ــرب أن تخ ــن املستغ ــس م ولي
ــدال عنها  ــرب ب ــان الح ــان الدويلت هات
ــان تلك تتعامل معهما  الن قوى الطغي
ــا صنيعتيها  ــة لهما فهم كواليات تابع
ــت  اقتض ــد  وق ــا   حمايتهم ــوىل  وتت
ــي  ــروب الت ــدو  الح ــا أن تب مصلحته
ــة حروب عربية وان  تشعلها  يف املنطق
ــا التبعات  ــالت عنه ــذه الدوي تحمل ه
ــة  واالخالقي ــة  والبرشي ــة  االقتصادي
ــرب  للح ــة  والسياسي ــة  والقانوني
ــا   ــراق ولبي ــا والع ــت يف سوري ــا فعل كم
ــرف مخاطر  ــا تع ــا أن أمريك وخصوص
ــع اليمنيني  ــا املبارش يف حرب م دخوله

املتشوقني ملواجهتها. 
ــن  م ــدد  لع ــرض  نع ــوا  تعال واآلن   

الشواهد املؤكدة ملا ذهبنا اليه :
*من ذلك إعالن الحرب من واشنطن 

ــيل  االرسائي ــرك  التح ــع  م ــن  بالتزام
ــط بخصوص تصفية  واالمريكي النش
ــة وتسخني جبهة  القضية الفلسطيني

املواجهة مع إيران. 
ــة بكل  ــر االسلح ــرار تصدي   *استم
ــة املحرمة  ــا االسلح ــا بما فيه أنواعه
ــة رشوط يف تحد صارخ  ــا ودون أي دولي
ــي تطلقها االصوات  ــداءات الت لكل الن
ــة  االنساني ــات  واملنظم ــرة   الح

والحقوقية يف العالم .
ــداث  االح ــب  حس ــا  تعلمن ــد  ولق
ــة يف العالم أن مثل هذا الصلف  املتعاقب
ــون الحرب  هي  ــدث إال عندما تك ال يح
ــل املصالح االرسائيلية أو  حرب من اج

االمريكيهة.
 *ومن مظاهر كون الحرب هي حرب 
ارسائيل فظاعة ما ترتكبه هذه االدوات 
ــدون أدنى  ــم غري مسبوقة وب من جرائ
ــات القانونية  ــوف أو وجل من التبع خ
ــرية أن جميع املنظمات  ــل ومع ثقة كب ب
ــوق  ــا حق ــا مجلس ــا فيه ــة بم االممي
ــرك ساكنا  بل  ــان واالمن لن تح االنس
ــة والتغطية  ــوىل الرشعن ــن ستت هي م
ــا   ــذا أيض ــل ه ــات  ومث ــذه االنتهاك له
ــا  ــورة إال عندم ــذه الص ــدث به ال يح
ــوذ االمريكيني   ــد السطوة والنف تتواج
ال  ــادة  الع يف  ــا  وهم ــني   واالرسائيلي
ــا  قضاياهم ــة  لخدم إال  ــدان  يتواج

االسرتاتيجية.
ــم  الجرائ ــك  تل ــة  لطبيع ــع  *واملتاب
ــي  اليمن ــب  الشع ــق  ح يف  ــة  املرتكب
ــل مقومات  ــدف ك ــا تسته ــد أنه سيج
ــا  إرادتن ــرس  ك إىل  ــدف  وته ــاة   الحي
وامتهان كرامتنا   مما ينذر عىل -فرض 
ــة وانفجار  ــة إنساني ــم- بكارث نجاحه

ــذه الدويالت  ــون ه ــري ستك ــي كب سكان
هي أول من تلحقها آثاره املدمرة بفعل 
ــار كارثية  ــه ستكون له آث الجوار أي ان
ــالت   ــذه الدوي ــرار ه ــن واستق ــىل ام ع
ــايل لن يحقق عند حصوله  سوى  وبالت
ــدو الصهيوني  ــات الع ــداف وتطلع أه
ــىل أن هذه الحرب  ــذا دليل إضايف ع وه
ــل  ــرب ارسائي ــون إال ح ــن أن تك ال يمك

وامريكا .
ــن  ــد م ــا إىل أبع ــا  برصن * وإذا مددن
ــرث داللة   ــا هو أك ــد م ــا سنج ــك  فإنن ذل
ــذه  ــأن ه ــه  ب ــى إىل إثبات ــا نسع ــىل م ع
ــل وليست  ــرب إرسائي ــي ح ــرب ه الح
ــارات وذلك يف  ــة واالم ــرب السعودي ح
ــوم بها  هذه  ــوء  املمارسات  التي تق ض
ــة ويف  ــق الجنوبي ــالت يف املناط الدوي
ــا بالسيطرة   ــل الغربي كقيامه الساح
ــدب وميناء املخا  ــاب املن عىل مضيق ب
وعمل قاعدة عسكرية يف جزيرة ميون  
ــرة سقطرى  ــا السافر لجزي واحتالله
ــع املواجهة بأكرث  ــم بعدها عن مواق رغ
ــن  ــك م ــري ذل ــرت إىل غ ــف كيلوم ــن ال م
ــا االمارات  ــوم به ــي تق ــات الت الترصف
ــا  إنه ــرة  وامله ــال  واملك ــوت  يف حرضم
جميعها ال تشري إال إىل أهداف إرسائيل 
ــا يف البحر االحمر والعربي  ومصالحه
ــا إذا ما تم الربط بني ما تقوم  وخصوص
به االمارات وإعالن إرسائيل حفر قناة 
ــا  أية  ــي  لن يكون له ــون“ الت ــن ”جري ب
ــرات البحرية  ــني املم ــع تأم ــة إال م قيم
ــط بنب  ــك الرب ــر وكذل ــر االحم يف البح
ــودي وبني  ــام السع ــه النظ ــوم ب ــا يق م
ــه  ايدلوجيت يف  ــة  الجذري ــوالت  التح
ــة  والثقافي ــة  والفكري ــة  السياسي
ــو العوملة ”االمركة“  وتبديل هويته نح

ــول يف مواقفه من القضية  وكذلك التح
ــن تطورات يف  ــة وما طرأ م الفلسطيني

العالقات السعودية االرسائيلية . 
ــن  ــا أن م ــة رأين ــة ثاني ــن ناحي * وم
ــرب  ــات الح ــة عملي ــىل غرف ــرشف ع ي
ــات  ــد للمعلوم ــدر الوحي ــل املص ويمث
ــؤون  ش ــل  بك ــة  املتعلق ــات  والتعليم
ــا وبريطانيا  كما أن  ــرب هما أمريك الح
ــرب  ــة يف الح ــا اللوجستي مشاركتهم
ــا  ــد سمعن ــد  وق ــىل اح ــة ع ــري خافي غ
ــة  باملشارك ــون  البنتاج ــات  ترصيح
ــود ومستشارين  ــالده بجن ــة لب الفعلي
ــني اسماهم بأصحاب القبعات  عسكري
ــالم أمريكا  ــرض، ورأينا كيف أن إع الخ
ــم االوروبية  ــة دول العال ــالم أكرثي وإع
ــف  يف  ــم مخي ــل بتناغ ــة  يعم والعربي
تضليل الرأي العام العاملي وقد تجاوز 
ــددات املسموح بها يف ممارسة  كل املح
ــاوز  ــي وتج ــداع االعالم ــذب والخ الك
ــة والتي تجازي من  ــل القواعد املهني ك
ــة كأن تفقد  ــا  بعقوبات قاسي ــر له يتنك
ــة االعالمية  مقومات وجودها   املؤسس
ــة فيما تقوله أو  ــا  للمصداقي بخسارته

تقوم بنرشه. 
ــات  املعطي ــب  حس ــاد  املعت ــن  وم
ــأ إىل هذا  ــة أن االعالم ال يلج التاريخي
ــذب  إال  ــه من الك ــغ في ــوب املبال االسل
ــوة أمريكا  ــون  خاضعا لسط عندما يك
ــا  ــر متعلق ــون  األم ــل وان يك وارسائي
ــذا ما  ــة وه ــا االسرتاتيجب بمصالحهم
ــراق ويوغسالفيا   ــاه يف حرب الع تابعن
ــزب الله   ــيطنة طالبان وح ــأن ش وبش
وإيران وسوريا والسودان قبل أن تعود 

هذه االخرية إىل بيت الطاعة.

الحرب حرب إسرائيل وأمريكا وكفانا بالدة سياسية
د. إسماعيل محمد املحاقري 

سقطرى.. بني اإلرهاب والتدويل والحكم الذاتي 

محمد صالح حاتم

ــرب الجزر  ــن اك ــة م ــرى اليمني ــرة سقط ــرب جزي تعت
ــا إىل آالف  ــود تاريخه ــي يع ــة، والت ــة والعربي اليمني
ــا الحيوي  ــا الفريد وتنوعه ــوات ، ونظرا ملوقعه السن
ــرة فقد جعل منها  ــادر واألهمية البيئة لهذه الجزي الن
ــاع دولية قديما وحديثا ،فمن حيث موقعها  محل أطم
ــرق من املمرات  ــط الهندي  عىل مفرتق ط تقع يف املحي
ــايل يمكن ألي  ــة اإلسرتاتيجية، وبالت ــة والبحري املائي
ــة يف  ــة البحري ــة الحرك ــا مراقب ــة فيه ــدة عسكري قاع

املحيط الهندي والبحر الحمر ومضيق باب املندب .
وهذه الجزيرة هي يمنية حمريية وسكانها يمنيون 
ــرة من احتالل  ــن ماتشهده هذه الجزي ــن املهرة، ولك م
ــل  ــا وإرسائي ــا وراه أمريك ــي ظاهري ــري إمارات عسك
ــذه الجزيرة  ــرة عىل ه ــاع يف السيط ــا لهاأطم ،فأمريك
ــد حاولت  ــة فيها،وق ــدة عسكرية أمريكي ــة قاع وإقام
عدة مرات ولكنها فشلت يف السابق ،ويف ظل ماتشهده 
ــل واإلرهاب  ــف القت ــن قبل تحال ــن عدوان م ــن م اليم
ــود ودويلة  ــة بني سع ــا ومملك ــادة أمريك ــي بقي العامل
ــال زايد،والهدف من هذا العدوان هو السيطرة عىل  عي

سواحل وجزر اليمن ونهب ثرواته.

ــوم ،فما تقوم  ــىل ارض الواقع الي ــل ع ــذا ما يحص ه
ــات واحتالل  ــال وممارس ــارات من أعم ــه دويلة اإلم ب
ــرى  ــرة سقط ــون وجزي ــرة مي ــا وجزي ــدن واملخ يف ع
ــف العدوان،فدويلة عيال  ــداف تحال ــدرج ضمن أه ين
ــة قاعدة  ــرة سقطرى واقام ــوم باحتالل جزي زايد تق
ــة فيها،وكذا تسيري رحالت طريان بني مطاري  عسكري
ــرة ونقل مواطنني  ــرى وأبو ظبي بصورة مستم سقط
ــة والرتويج  ــار وأصحاب رشكات عاملي ــني وتج إماراتي
ــرب إعالمهم ،وتشغيل رشكة اتصاالت  لهذه الجزيرة ع
إماراتية وتدريب أفراد رشطة من أبناء الجزيرة يف أبو 
ــاء واملؤسسات  ــوا بحراسة املطار واملين ظبي، ليقوم
ــي فيها هو  ــرب املندوب  اإلمارات ــة فيها ،ويعت الحكومي
ــا إمارة من  ــم بكل يشء،وكأنه ــر والناهي واملتحك اآلم
ــة عند هذا  ــرص التدخالت اإلماراتي ــم تقت إماراتهم،ول
ــن ذلك،فقد قامت  ــاوزت إىل ماهو ابعد م ــل تج الحد ب
ــا والسيطرة عىل  ــزال جنود مظلي ــارة أبو ظبي بإن إم
املطار وبعدها تم إنزال املدرعات والدبابات اإلماراتية 
وانترشت يف الجزيرة يف عملية احتالل مكتملة األركان 
نحن نعلم أن دويلة اإلمارات ليست بحجم، وال تمتلك 

ــرى أو غريها دون  ــرة سقط ــىل احتالل جزي ــدرة ع الق
ــم األمريكان  ــل أسياده ــق من قب ــط و إذن مسب تخطي
ــع ان يستعيد جزره املحتلة  وبريطانيا،فمن لم يستط
ــه، ال يمكن ان  ــىل أرض ــادة والقرار ع ــك السي وال يمتل
ــارات ال تستطيع ان  ــة اإلم ــريه، فدويل ــل ارض غ يحت
ــوارع أبو ظبي  ــدة يف ش ــة واح ــة أو مدرع ــرك دباب تح
ــي يف أبوظبي  ــل السفري األمريك ــح من قب بدون ترصي
ــة، فما بالك  ــيل لهذه الدويل ــذي يعترب الحاكم الفع وال
ــات وطائرات حربية عىل مسافة  بنقل مدرعات ودباب

مئات الكيلومرتات.
ــا يتم  ــن تحركات وم ــرة م ــذه الجزي ــهدته ه وما ش
تناقله من أخبار, والذي يعترب حديث الساعة, يندرج 
ــذه الجزيرة،  ــا يف السيطرة عىل ه ــن أطماع أمريك ضم
ــات والتهديدات  ــات والترصيح ــالم والتحرك فكرث الك
ــن يملك هذه الجزيرة،  والتلويحات بتاريخ وأحقية م
ــن له الحق يف حكمها ،قد نسمع أنها عمانية او تتبع  وم
ــال ،وغريها  ، ومسؤولية من إدارتها وحمايتها  الصوم
والخوف من سيطرة "القاعدة" والجماعات اإلرهابية 
ــة اإلرهابيني،  ــة انطالق للقراصن ــا وجعلها نقط عليه

ــة, وعندها سوف  ــارة الدولي ــة والتج ــد املالح وتهدي
ــرة النزاع  ــن دائ ــرج م ــدويل وتخ ــع ال ــل املجتم يتدخ
ــارات،  ــة اإلم ــادق ودويل ــة الفن ــني حكوم ــرصاع  ب وال
ــرصاع الدويل وعندها  ــود إىل دائرة ال ومملكة بني سع
ــب التدخل  ــة دولية يج ــرة سقطرى قضي ــون جزي تك

الدويل، خوفا من وقوعها بيد اإلرهابيني. 
ــاً تطالب  ــا أصوات ــوم م ــع يف ي ــد ان نسم وال نستبع
ــة وذات حكم ذاتي  ــرة سقطرى مستقل ــون جزي أن تك
،ويكون بقرار أممي وعندها تحقق أمريكا وإرسائيل ما 
تهدف إليه ، وهو خروج الجزيرة من السيادة اليمنية، 
ــؤونها ونهب  وتواجد قوات أممية لحمايتها وإدارة ش
ــىل أراضيها وقيام  ــة قواعد عسكرية ع ــا واقام ثرواته
رشكات صهيونية باستغالل تنوعها الحيوي والبيئي 
ــب عن  ــة والتنقي ــة وعالجي ــع سياحي ــة مشاري بإقام
ــو املخطط الذي  ــة يف باطنها،وهذا ه ــرثوات املعدني ال

يراد لهذه الجزيرة ،وغريها من الجزر اليمنية .

قرار ترمب إلغاء االتفاق النووي مع 
إيران لصالح من؟ 

ــواق  ــرب وأب ــني الع ــض الطائفي ــع بع يشي
ــا وإرسائيل أن إلغاء  ــة العميلة ألمريك األنظم
ــح  ــدا لصال ــرب وتحدي ــح الع ــاق لصال االتف
ــا  ــل وأبرزه ــع إرسائي ــة م ــة املتحالف األنظم
ــة كالسعودية واإلمارات  املشيخات الخليجي
ومرص, بينما الواضح أن نقض االتفاق لصالح 
ــني اإلرسائييل  ــط، ومع تبني اليم إرسائيل فق
ــن  م ــني  التدبريي ــني  واإلنجيل ــني  والتوراتي
ــني االمريك الضغط لنقض  صهاينة املسيحي
ــاب مختلفة إال أن إلغاء االتفاق  االتفاق ألسب
قد يكون حتى كارثة للسعودية ودّول الخليج 

وإرسائيل .
ــاق سيعيد  ــض االتف ــو سلمنا أن نق ــه ل ألن
فرض الحصار االقتصادي والعزلة عىل إيران 
ــام اإلصالحي اإليراني الحاكم  ويضعف النظ
ــداء إيران  ــون كارثية ألع ــد تك ــج ق ــإن النتائ ف
ــة الخليجية  ــم إرسائيل واألنظم ــىل رأسه وع
ــة تفقد  ــأي دول ــة ف ــع الصهيوني ــة م املتحالف
ــا مستهدفة تتطرف  ــر بأنه مصالحها وتشع
ــب، وإيران  ــا العواق ــا والتهمه يف ردود أفعاله

ليست دولة هشة وضعيفة بل العكس .
هل ضعف إيران مصلحة للمشخيات 

الخليجية والعرب ؟ 
ضعف إيران نتائجه سلبية عىل املحيط 

ــوة أسهمت يف استقرار  الجغرايف لها الن ق
املنطقة ووفرت أجواء من االستقرار ليس لها 
فقط بل ملحيطها العربي واإلسالمي كالعراق 
وسوريا وتركيا وأفغانستان وباكستان ودول 
الخليج كاإلمارات والسعودية والكويت وقطر 
ــع إيران  ــك وتتعامل م ــان التي تدرك ذل وعم

ومحيطها عىل أساس ذلك.
حتى لو اعتقد األعراب أن إيران هي العدو 

وليست إرسائيل وأمريكا فما مصلحة 
األعراب لو ضعفت إيران،؟ 

ما هي املكاسب التي ستتحقق 
لالعراب لو افرتضنا اختفاء إيران من 
الوجود؟! ما الذي ستكسبه دويالت 

الخليج ومرص واملغرب والسودان 
وأنظمتها ؟ 

اليشء ألن الحكام واألنظمة ليسوا فاعلني 
وإيران ليست منافسة لهم يف أي مجال.

ــدول  ــا ك ــدي لن ــد ج ــران تهدي ــاف إي إضع
ــران سينشئ  ــة وإسالمية الن ضعف إي عربي
وضعاً أمنياً مكلفاً للدول والحكومات العربية 

واإلسالمية.. 
فإضعاف العراق لم تستفد منه إال إرسائيل 
ــران وتركيا الن  ــة وإي ــدول العربي ــرضرت ال وت
ضعف العراق أتاح الفرصة لداعش بالتواجد 
ــران وتركيا  ــة العربية وإي ــف األنظم ــذا كّل وه
ــود ملواجهة مخاطر  ــوارد والجه ــري من امل الكث

ــا  ــراق وسوري ــكك الع ــاب وتف ــش واإلره داع
ــكك  ــد بتف ــان والتهدي ــم كردست ــوء إقلي ونش
ــة كردية  ــراق ونشوء دول ــاورة للع ــدول املج ال
ــا والعراق وإيران  ــاب العراق وسوري عىل حس

وتركيا.
ــن  ــم الذي ــالء لسادته ــام وك ــرب كحك الع
 ( ــل  وإرسائي ــا  أمريك  ) ــم  بقاءه ــون  يضمن
ــم، وبعض  ــب منه ــا يطل ــاً مل ــون وفق ويترصف
ــم  ــع أو ألنه ــة القطي ــة ثقاف ــني نتيج املثقف
ــة  ــة بعالق الحاكم ــة  ــع األنظم ــون م مرتبط
ــا تتبناه األنظمة  ــح متشابكة يتبنون م مصال

خدمة إلرسائيل. 
أي اقتصادي أو سيايس أو حتى 
صاحب مهنة عندما يتخذ قرارا 

أو يتبنى موقفا يسأل نفسه ما 
مصلحتي؟ مصلحة املجتمع من هذا 
القرار أو املوقف وما اآلثار السلبية التي 

ستنشأ نتيجة للقرار واملوقف.. 
فما مصلحة األنظمة التابعة ألمريكا 
وتحديدا للصهيونية املسيطرة عىل 

القرار األمريكي ؟ !
ــود  وج ــي  ينه ــد  فق ــس  بالعك اليشء، 
ــني  املحافظ ــن  ويمك ــران  إي يف  ــني  اإلصالحي
ــىل كل  ــة ع ــن الهيمن ــداً م ــني تحدي واملهدوي

مفاصل السلطات واملوارد يف إيران.
وزير الشباب والرياضة

خواطر عن قرار ترامب باالنقالب على االتفاق النووي مع إيران

خاطرة ١ - ملصلحة من؟!
حسن محمد زيد 

ــرث فأكرث يف دماء املجازر التي  ــازال العدو السعودي يغرق أك م
يرتكبها بحق أبناء اليمن بكل حمق وغباء.. فهو ما ان تم إعطاؤه 
ــل والتدمري  ــا يف اإلمعان يف القت ــل أمريك ــوء األخرض من قب الض
ــيلء بالفخار  ــج الذي حبس يف محل م ــو أصبح كالثور الهائ وه
ــرضب كل مكان يقتل األطفال والنساء يدمر املنازل عىل رؤوس  ي

ساكنيها يحرق املزارع واملصانع واملدارس
لكن ماذا بعد كل هذا !!!

ــل توقفت الصواريخ اليمنية التي تصيبهم يف مقتل وتحقق  ه
أهدافها بدقة عالية عن زيارتهم يوميا؟

ــة الحماية من  ــوت األمريكي ــخ الباتري ــم صواري ــل وفرت له ه
بطش صواريخ القوة الصاروخية اليمنية ؟

ــات ما وراء  ــار ملموس يف جبه ــدم أو انتص ــوا أي تق ــل حقق ه
الحدود أو الجبهات الساحلية والداخلية ؟؟

كل ما يجري أنهم بعد كل جريمة يرتكبونها بحقنا ينفضحون 
أكرث وتتعرى حقيقتهم 

ــه يقوم منها  ــل فاجعة تصبي ــي فهو بعد ك ــا الشعب اليمن ام
أقوى مما كان فيلملم جراحه لينهض من جديد لريفد الجبهات 

باملال والرجال ألخذ الثار من هذا العدو األحمق األهوج .
ــرث والسعودية يف  ــة أعوام وأك ــرأ السطور خالل الثالث ــن يق وم
هبوط متسارع نحو حتفها والشعب اليمني يزداد صمودا وثباتا 
ــب الوضع عن كثب  وتنتظر اللحظة  ــا كل هذا وأمريكا تراق وعزم

املناسبة لالنقضاض عىل الثور الهائج وذبحه .
فهي وان رصحت يف البتناغون األمريكي بأنها تدعم السعودية 
ــات خاصة تدعى  ــاك مجموع ــىل حدودها وبأن هن ــاظ ع للحف

القبعات الخرضاء  تقوم بعمليات نوعية من اجل هذا الغرض 
ــى الدعم املادي من السعودية كي تحقق  إال انها هي من تتلق
ــن عمالئها يف بالد  ــا االستعمارية يف اليمن وتتخلص م أغراضه
ــت وأصبحت تزكم األنوف  ــني الرشيفني الن رائحتهم فاح الحرم

فالبد من استبدالهم كما فعلوا بمن سبقهم من زعماء العرب 
ــا وإرسائيل من  ــاب أمريك ــك القلق الذي أص ــا نرى ذل فعندم
التطور املتسارع يف التصنيع الحربي  وسماعهم وهم يصيحون 
ــن خطورة الوضع عندها تتوضح لنا الصورة بانهم قلقون عىل  م
ــون عىل مصري إمرباطورياتهم وليس عىل حكام  مصالحهم وقلق

ممالك الرمال والزجاج 
ــدا أن تلك الصواريخ ستكون يف يوم ما ضيفا  فهم يعلمون جي
ــرا  ــون فك ــا يحمل ــا ويطلقونه ــن يصنعونه ــم ألن م ــال عليه ثقي
ــن يقتلهم هي أمريكا  ــدة سليمة قوية ويعرفون جيدا أن م وعقي

الشيطان األكرب
وهذه هي أخطر األسلحة التي يهابون مواجهتها. 

ــوا يقولونها علنا بعد  ــن أنفسهم اآلن وأصبح لذلك كشفوا ع
أن كانوا يسريون من تحت الغطاء  نحن هنا ونشارك يف العدوان 
ــر يتغطون به  ــي السعودية غطاء آخ ــعبه لنحم عىل اليمن وش

لكنه رسعان ما سينكشف .
ــه فالغرض كان  ــا خططوا ل ــىل حسب م ــم ترس ع ــور ل الن األم
ــة فهي من  ــم القذرة يف املنطق ــن طريق أدواته ــالل اليمن ع احت
ــا أرادوا فهم ال يحبون  ــم سيوجهونها حيثم ــول الحرب وه ستم
ــد الدوافع  ــا اّال عن ــي يشنونه ــىل الحروب الت ــم ع رصف أمواله
ــن آل سعود وال زايد  ــدون أمثال الحمقى م ــوى لذلك  يج القص
ومن يقومون باملهمة حتى تتحقق األهداف املرجوة وعندها يتم 
ــذرة لكن لم تجر األمور  ــة ورمي تلك القفازات الق استالم الغنيم

حسبما يشتهون 
ــل واقفا بقوة يف وجههم  ــعبا مقاوما ظ فقد وجدوا يف اليمن ش

صاداً لهجماتهم 
وبدًال من ان ينهار اليمن وُيحتل خالل شهر أو شهرين بالحد 
ــوا  ما كانوا  ــع دون أن يحقق ــون العام الراب ــم يدخل ــىص هاه األق
ــألرايض اليمنية هاهم  ــالل الكيل ل ــدال من االحت ــون اليه فب يصب
ــر األرايض املغتصبة من آل سعود  املجاهدون يف طريقهم لتحري
ــري أسلحته هانحن اليوم  ــن تدمري الجيش اليمني وتدم وبدال م

نرى الشعب بكامله أصبح جيشا مجيشا يف وجه العدو 
وأصبح يصنع األسلحة من الرصاصة إىل الصاروخ 

ــوب  ــن أرايض الجن ــزء م ــم لج ــدون ان احتالله ــوا يعتق كان
ــة األرض لكنهم وجدوا مقاومة  ــف عزمنا فنسلم لهم بقي سيضع
وبأسا شديدا لذلك تيقنوا ان أدواتهم فشلوا يف املهمة وأصبحوا 
ــه املوجعة ولكن  ــم لينقذوهم من اليمني ورضبات ــون به يستغيث
ــن أمر الله  ــم وال ألمريكا م ــوم له ــال عاصم الي ــات هيهات ف هيه

وغضب الشعب وانتقامه 
ــن الحماية  ــن تكوي ــم بأكرث م ــان له ــم األمريك ــون دع ــن يك ول
ــا دون ذلك لن يهمهم  ــا يف السعودية ال أكرث وال اقل وم ملصالحه
ــا الطوفان ) لذلك  ــا (أمريكا ومن بعده ــار أمريكا وحكامه فشع
ــك الجرائم وذلك االنتقام والبأس  أصبحت السعودية تواجه تل

بمفردها 
ــن طوفان اليمني  ــات خرضاء والصفراء ستعصمها م فال قبع

وبأسه وسيذبح الثور عاجال ام اجال مهما حطم من فخار .

الثور الهائج والفخار

امل املطهر
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