
مايقوم به النظام السعودي من مغامرات ومقامرات جديدة، في المنطقة العربية واإلقليم ككل، يعيدنا 
إلى المشروع الذي تقدم به ماكس سينجر، مؤسس معهد "هدسون"، منذ سنوات، للمسؤولين في وزارة 
الدفاع األميركية، حول رؤيته لتقسيم السعودية التي تمحورت ضمن أهداف عدة، منها إقامة جمهورية 
إسالمية شرق البالد تضم حقول البترول فقط، مع اإلبقاء على حكومة ملكية في باقي السعودية، يحكمها 
"األمراء الشباب، الذين يحظون بدعم أميركي". على أن تكون هذه الحكومة الملكية، عرضة للسقوط 

طبق تدريجيًا في السعودية.
ُ
بعد وقف الدعم عنها. والواضح اليوم، أّن فصول هذه الخطة بدأت ت

في مطلع العام الماضي، نشرت صحيفة "غارديان" البريطانية، تقريرًا ُموسعًا حول تقييمها لمستقبل 
المنطقة، خصت فيه، بشكل عام، مستقبل الدولة السعودية. وأشار التقرير إلى "أن جميع صانعي الخرائط 
األنغلوسكسونيين، يتفقون في ما يخص السعودية، على أن المملكة يجب أال تبقى ُموحدة". موضحًا: "أن 
فكرة دمقرطة الشرق األوسط قد ترسخت، بثبات، في رؤوس االستراتيجيين األميركيين. وأّن إدارة 
الرئيس األميركي باراك أوباما، تنأى بنفسها عن السعوديين. والزمن يمارس لعبته ضّد البيت السعودي".
وأضافت الصحيفة: "إن السعودية تأمل أن تسقط سوريا، ألن سقوطها يعني، بالنسبة إليها، هزيمة 
إيران، عندئذ يمكن أن تصبح السعودية دولة إقليمية كبرى، لكن هذا الهدف بعيد المنال«. مشيرة 
إلى "أن النهج الذي تتبعه السلطات السعودية يمكن أن يحمل إليها مفاجآت كارثية"، مؤكدة: "أن 
حالة الفوضى سوف تضرب السعودية وذلك بسبب أفعال القمع التي تنفذها السلطات وتفشي الفساد 

واالعتقاالت الجماعية".
المفارقة العجيبة هنا، هي أّن من يحركون ملفات هذا التقسيم في السعودية، هم أصدقاء وحلفاء النظام 

السعودي، ُصناع القرار األميركي، وهم الذين يدرسون الخطط على األرض ويتنبأون بالنتائج، ثم 
ينفذون مخطط عملياتهم.. وهذا ما أكدته، أيضًا، مجلة "فانيتي فير" األميركية، التي قالت إن كاًل 
من المستشار في "معهد واشنطن" دينيس روس والمؤرخ األميركي دايفيد فرومكين والباحثين 
األميركيين كينيث بوالك ودانييل بايمان، تحدثوا، في شكل علني، عن وجوب تقسيم السعودية. 

 هذا، برنارد لويس ونوح فيلدمان..
ّ

ويشاركهم في كل
يبدو أن حجم الخطر الذي يواجه السعودية والمقبل عليها من حلفائها األميركيين، لم يغير 
حتى اآلن في رؤية النظام السعودي لطبيعة تعامله مع معظم ملفات المنطقة وملفات الداخل 
السعودي كذلك، فتصرفات ومغامرات النظام السعودي تظهر أنه لم يدرك، حتى اآلن، حجم 
مخاطر المشروع األميركي الذي يستهدف السعودية. هذا المشروع، الذي بدأ بدفع السعودية إلى 
االنزالق نحو مستنقعات سترهق السعوديين وتزيد من تفكك بنية المجتمع السعودي. وهو يهدف 

إلى توفير المناخ الخصب لتنفيذ فصول المشروع األميركي التقسيمي في السعودية.
وبالتزامن مع هذه التطورات والمتغيرات والخطط التي تحاك للسعودية، نشهد زيادة ملحوظة في 
حجم االنتقادات في الغرب لدور السعودية في تمويل الجماعات المتطرفة. والدليل هنا، ما جاء في مقال 
للكاتب ريتشارد نورتن تايلور، انتقد فيه بيع السالح البريطاني لـ "إسرائيل" والسعودية، معتبرًا أن 
صدر ما وصفه بـ "المذهب الوهابي وهو أكثر المذاهب معاداة للتسامح"، رابطًا بين ممارسات 

ُ
المملكة ت

الحركة الوهابية في السابق وتدمير جماعة "داعش" لألضرحة في العراق.
إّن ما أسلفُت به ليس كالمًا عاطفيًا عابرًا، بل هو موثق بأدلة. أما اليوم، فيبدو واضحًا، من خالل 

بعض األحاديث والتحليالت التي بدأت تخرج إلى العلن من مراكز األبحاث 
والدراسات في أميركا، أن هناك فعاًل مشروعًا أميركيًا جديدًا بدأ برسم 
سياسات جديدة للتعامل مع الملف السعودي.. واألكثر وضوحًا، هو أن 
هناك دعوات صريحة تصدر من داخل دوائر صنع القرار األميركي، تدعو 
إلى اختيار الوقت المناسب لالنقضاض على السعودية، التي من المتوقع، 
بحسب الرؤية األميركية، أن تخرج من حرب اليمن أكثر ضعفًا وهشاشة. 
والمطلوب هو تقسيمها إلى دويالت طائفية وديموغرافية. وبالطبع، 

هذا الموضوع بدأ يلقى رواجًا كبيرًا داخل دوائر صنع القرار األميركي.
 هذه التفاصيل، وهم 

ّ
يعلم السعوديون وبعض دوائرهم الرسمية، كل

متيقنون من ذلك، فهم يدركون جيدًا معنى أن يظهر إلى العلن مخطط 
 القائمين عليه من صناع القرار األميركي، وهؤالء أنفسهم، كان لهم الدور األكبر في رسم 

ُّ
كهذا، جل

سيناريوهات غزو العراق وأفغانستان والتحرك في ليبيا وسوريا، وهم الذين يرسمون اآلن خطوط 
واتجاهات شكل العالم الجديد.. لكن في هذه المرحلة يبدو أن النظام السعودي في عهد سلمان، ما زال 
يمارس مزيدًا من المغامرات والمقامرات، التي ستكون لها انعكاسات وارتدادات على السعودية حتمًا 
في األيام المقبلة، ومنها تأثيرات وارتدادات الحرب العدوانية األخيرة على اليمن، على الداخل السعودي.

٭ صحيفة "البناء"

 هل أصبحت السعودية الهدف المقبل للمشروع التدميري األميركي؟

هشام الهبيشان ٭ 

18شئون عربية ودولية
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كشف غموض مقتل أحد أفراد األسرة الحاكمة بالكويت
قالت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني بوزارة الداخلية الكويتية لوسائل إعالم محلية، إن 
األجهزة األمنية ممثلة في إدارة مباحث حولي، تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين بقتل الشيخ 
صباح مبارك الصباح الناصر الصباح، واثنين آخرين، بمنطقة سلوى، وذلك بعد عمليات بحث وتحريات 

مكثفة وسماع شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة بالعمارة محل الواقعة.
وذكر بيان صادر عن اإلدارة، أن التحريات كشفت أن المتهم األول )م. ع. ن.( إيراني الجنسية مواليد 
1976م، ويعمل طباخًا لدى صاحب المسكن، وهو من قام بتكبيل الضحايا من األيدي واألرجل تمهيدًا 
إلتمام الجريمة، والمتهم الثاني )ع. م. ب.( إيراني الجنسية أيضًا ومن مواليد 1985م، وهو من قام 
بعملية القتل بواسطة مسدس، بعد أن وضع االثنان سيناريو لخطة عملية إلتمامها.. وحول مالبسات 

الجريمة، قالت إدارة اإلعالم األمني: "إنه في يوم الواقعة كان المتهم األول متواجدًا بالشقة، حيث قام 
باالتصال بصديقه، المتهم الثاني، لتنفيذ الخطة التي اتفقا عليها مسبقًا، وذلك بعد أن حددا التوقيت 
المناسب لتنفيذ الجريمة، وعند حضور المتهم الثاني، قام األول بفتح باب الشقة له، ثم قام االثنان 
بتهديد الضحايا بالسالح وتكبيلهم، ثم ارتكبا الجريمة وسرقا مبلغًا قدره 276 ألف دينار كويتي 
وثالثة أسلحة خاصة بصاحب المسكن، ثم الذا بالفرار". واعترف المتهمان بارتكاب الجريمة، وأدليا 
بوصف تفصيلي للواقعة، وأرشدا األجهزة األمنية إلى مكان إخفاء المبلغ المسروق، وكذلك السالح 
المستخدم في الجريمة واألسلحة التي تم سرقتها أيضًا من صاحب المسكن، وتم تحويل المتهمين 

والمضبوطات إلى جهة االختصاص. 

اخبار متفرقـة

اشراف / احمد الرمعي

الُمتابع للش��أن اإلس��رائيلّي ُيواكب في هذه 
نها قادة تل 

ّ
األّيام أشرس حملة تحريض يش

أبيب وإعالمهم الُمتطّوع ضّد الفلسطينيين 
ف��ي مناط��ق ال���48، وال ُمجاف��اة للحقيقة الق��ول إّن 
ألس��نة التحري��ض بات��ت أعل��ى م��ن ألس��نة النيران 
ط األخضر، فقد 

ّ
التي تش��تعل داخل ما ُيّس��مى بالخ

رّك��ز اإلعالم العب��رّي، المق��روء، المس��موع والمرئّي 
على عنواني��ن اثني��ن: "انتفاضة إش��عال النيران"، 

و"إرهاب الحرائق".

ل ُمراقبون: هل هذه الحملة، التي يقودها بطبيعة الحال رئيس  ويتساء
ه في 

ّ
الوزراء اإلسرائيلّي، بنيامين نتنياهو، جاءت للتغطية على تورط

فضيحة شراء الغواّصات من ألمانيا؟ وفي هذه الُعجالة يكفي التذكير 
بأّن ُمواطًنا إسرائيلًيا من مدينة زخرون-يعقوف، المتاخمة لحيفا، والتي 
تعّرضت لحريٍق كبيٍر، صرخ أمام عدسات التلفزيون: أين اإلطفاء؟ 
نتنياهو يملك األموال لشراء الغواّصات، أين الميزانيات إلطفاء الحرائق؟

فة التغطية 
ّ
أّما السؤال الثاني الذي ُيطرح وبقّوٍة: هل هدف الحملة الُمكث

ق بـ"حرب 
ّ
على العجز اإلسرائيلّي في إخماد الحرائق؟ السؤال الثالث، يتعل

رح في القناة العاشرة بالتلفزيون العبرّي: 
ُ
لبنان الثالثة": وهو األمر الذي ط

ماذا سيحدث في الداخل اإلسرائيلّي فيما لو قام حزب الله اللبنانّي بقصف 
خليج حيفا، كما توّعد أمينه الّعام، حسن نصر الله، علًما أّن تقريًرا رسمًيا 
إسرائيلًيا، ُعرض على الكنيست، شّدّد على أّن قيام حزب الله بقصف 
منشآت )األمونيا( في خليج حيفا سُيوقع 17 ألف قتيل من اإلسرائيليين، 
وهو الرقم الذي يفوق عدد القتلى اإلسرائيليين الذين قضوا في جميع 

حروب إسرائيل، كما قال النائب يائير لبيد، رئيس حزب )يش عتيد(.
 عجز أطقم اإلطفاء 

ّ
إذًا مع استمرار الحرائق وامــتــدادهــا في ظــل

اإلسرائيلّية عن السيطرة عليها، اضطرت حكومة نتنياهو إلى طلب 
مساعدٍة دولّيٍة من روسيا وقبرص واليونان وإيطاليا وفرنسا، وبالنسبة 
دت اإلذاعة اإلسرائيلّية الرسمّية باللغة العبرّية، أّن تل 

ّ
لتركّيا، فقد أك

أبيب لم تطلب من أنقرة الُمساعدة، بل إّن األخيرة عرضت على الدولة 
 إلى أّن الخطوة التركّية تندرج 

ً
العبرّية الُمساعدة فوافقت عليها، الفتة

في إطار خطوات إعادة بناء الثقة بين الدولتين.
وبحسب المصادر اإلسرائيلّية، فقد وصلت 12 طائرة إطفاء كل منها 
محملة بعشرة أطنان من المواد المثبطة لالشتعال. كذلك طلبت إسرائيل 
في وقت سابق من إسبانيا والبرتغال والواليات المتحدة إرسال طائراتها 

للمساعدة..
 وزراء إسرائيليون عجز حكومتهم عن 

ّ
في أعقاب ذلــك، استغل

السيطرة على الحرائق، وفشلها في استخالص العبر من حريق الكرمل، 
لشّن الحملة ضد فلسطينيي الداخل واتهامهم بإشعال الحرائق عن 

سبق اإلصرار والترّصد.
نتنياهو، كان أّول من وّجه االتّهام خالل زيارته غرفة عمليات مواجهة 
الحريق، وتبعه وزير التعليم ورئيس حزب "البيت اليهودي"، الذي قال: 
فقط َمْن ال ينتمي إلى هذه البالد قادر على إحراقها، في إشارٍة واضحٍة إلى 
السكان األصليين من فلسطينيي الداخل. أّما وزير األمن الداخلي، غلعاد 
إردان، فقال إّن نصف الحرائق التي اندلعت في البالد سببها إضرام ناٍر 

متعمٍد، بحسب تعبيره.
وإلضفاء الخلفية الـ"قومّية" على "توّرط" فلسطينيي الداخل، أشار 
ُمحلل الشؤون العسكرّية في صحيفة )يديعوت أحرونوت(، أليكس 
فيشمان، نقاًل عن مصادر أمنيٍة رفيعٍة في تل أبيب، أشار إلى أّن ُمشاركة 

د على وجود خلفّيٍة قومّيٍة 
ّ
جهاز األمن الّعام )الشاباك( في التحقيق تؤك

للحرائق، بحسب تعبيره.
إلى ذلك، دان رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد 
بركة، حملة التحريض الدموية التي يقودها نتنياهو، ووزراؤه وعدد من 
المسؤولين، ضد فلسطينيي الداخل باتهام العرب بشكل مباشر أْو غير 
مباشر، بأّنهم يقفون وراء الحرائق.. وقال إّن نتنياهو يستغل كل مناسبة 
لتأليب الشارع اإلسرائيلّي وتحريضه ضّد العرب، من منطلقات عنصرية. 
 البصر عن تقصير حكومته باالستعداد 

ّ
وبموازاة ذلك، من أجل غض

للحرائق الموسمية.
وتابع بركة في بيان لوسائل اإلعالم: إّن جماهيرنا العربية لن تكون في 
موقع الدفاع عن النفس، بل هي من تتهم وتدين نتنياهو بعنصريته 
وقصوراته، فهي صاحبة البالد والوطن: هي الكرمل، وجبال القدس، هي 

الوطن بسهوله وأشجاره، ولن ترضى له أن يحترق.
وندد بركة بانضمام عدٍد من وسائل اإلعالم العبرية المركزّية إلى حملة 
التحريض، وشّدّد على أّن المسعى اإلسرائيلّي الرسمّي لوصم شعبنا إنّما 
هي محاوالت ساقطة وخطيرة إللصاق تهمة أّي سيئ في البالد بالجماهير 
العربية، وهو ذات النهج الذي سارت عليه أخطر األنظمة الفاشّية 

والعنصرّية التي عرفها التاريخ الحديث.

رئيس بيالروسيا يقّبل القرآن

قال رئيس جمهورية روسيا البيضاء ، ألكسندر لوكاشينكو، تعليقًا على االنتقادات 
الموجهة له عقب تداول صورة من حفل افتتاح المسجد الكبير في العاصمة مينسك، 

ويظهر فيها وهو يقبل المصحف: إن تقبيله للقرآن أمر عادي ال يستوجب االنتقاد.
وأضاف لوكاشينكو، في تصريحات، بعد أسابيع قليلة على افتتاح المسجد التاريخي في 
العاصمة البيالروسية مينسك: أن المسلمين في روسيا البيضاء جزء ال يتجزأ من الشعب 

البيالروسي الذي يرأسه دون تمييز.
ودافع لوكاشينكو عن المسلمين في بالده رافضًا كل المحاوالت الرامية إلى التقليل من 
وطنيتهم أو وصفهم كأعداء لباقي األديان في بالده، مؤكدًا في الوقت ذاته أن أعدادهم 

تصل لعشرات اآلالف، وهم بذلك فئة ال يمكن تهميشها. 
وشهد المسجد تحوالت تاريخية مثيرة، حيث سبق وهدمته السلطات في ستينيات 
القرن الماضي لتحويله إلى فندق ، قبل أن تعود وتحوله لمسجد مجددًا، بعد حصول 
جمهورية روسيا البيضاء على استقاللها في العام 1991م، وتحتضن أكثر من 100 

ألف مسلم.

مقتل جنود مصريين بانفجار في سيناء
تلوا في هجوم بسيارة 

ٌ
قال الجيش المصري- الخميس- إن ثمانية من عناصره ق

مفخخة استهدف حاجزًا أمنيًا في شمال سيناء حيث تخوض قوات األمن حربًا شرسة 
ضد الفرع المصري لتنظيم داعش.ويعتبر شمال سيناء معقاًل لجهاديي التنظيم الذين 

يستهدفون قوات األمن منذ اإلطاحة بالرئيس محمد مرسي عام 2013م..
وقال الناطق العسكري باسم القوات المسلحة المصرية في بيان على صفحته على 
فيس بوك: إن "مجموعة مسلحة من العناصر اإلرهابية هاجمت إحدى نقاط التأمين 
بشمال سيناء مستخدمة عربات الدفع الرباعي المفخخة والمحملة بكميات كبيرة من 

المواد شديدة االنفجار".

سعودية تطلب اللجوء السياسي للسويد
كشف موقع "هافينجتون بوست"، 
عــن تــطــورات جــديــدة بقضية الفتاة 
السعودية، شهد المحيميد، التي هربت 
إلى جورجيا عندما كانت مع عائلتها في 
رحــلــة سياحية لتركيا فــي أغسطس 
2016م...وقال الموقع: إنه بالرغم من 
تحدث وسائل اإلعــالم السعودية عن 
قرب عودتها، إال أن المعلومات تفيد 
بأن الموضوع أصبح أكثر تعقيًدا وأنها 
انتقلت من جورجيا إلــى السويد حيث 

طلبت هناك اللجوء السياسي. 
وأوضــــح مــصــدر مطلع عــلــى قضية 
الفتاة، أن شهد تقيم بملجأ في السويد 
وتنتظر الرد على طلب لجوئها بشكل 

نهائي..
ا في شهر أغسطس 2016م عن 

ً
وكانت السفارة السعودية في تركيا، تلقت بالغ

تغيب فتاة في الـ17 من عمرها عن منزل أسرتها، التي قدمت إلى تركيا بغرض السياحة، 
واختفاء وثائق السفر الخاصة بأفراد األسرة وهواتفهم المحمولة، ثم كشف الحقًا أن الفتاة 
هربت إلى جورجيا عبر منفذ حدودي بري مع تركيا. وبعد ذلك هددت الفتاة أسرتها، 
عبر الشبكات االجتماعية، بنشر مقاطع تثبت تعرضها وأخيها األصغر للعنف، ما لم 
تستجب األسرة لمطالبها بالتوقف عن مالحقتها وسحب بالغ الهرب، كما قامت بنشر 
صورة بطاقة الهوية الخاصة بها، والتي توضح اسمها كاماًل، إال أن الحساب قام بحذف 

جميع تغريداتها مؤخًرا في "تويتر".

البرلمان العراقي يصّوت  على قانون دمج الحشد الشعبي بالجيش
ت مجلس النواب العراقي بأغلبية النواب الحاضرين- السبت- على مشروع  صوَّ
قانون دمج الحشد الشعبي بالقوات المسلحة.وجرى التصويت رغم دعوة األمانة 
العامة لمجلس الوزراء البرلمان إلى إعادة المشروع لمجلس الوزراء، لمراجعة ما 
يترتب على المقترح من آثار مالية تستوجب بيان وجهة نظر الحكومة.ورفض 
ائتالف الوطنية )بقيادة رئيس الوزراء السابق إياد عالوي( التصويت على قانون 
الحشد، مؤكدًا أنه سيؤدي إلى تقسيم البالد، فيما انسحب نواب تحالف القوى 

العراقية )الكتلة السنية( من الجلسة.

بعد محاولة المخابرات األمريكية اغتياله )638( مرة:

الحزن يعم العالم برحيل زعيم حقبة مهمة في تاريخ البشرية
أعلن التلفزيون الكوبي- السبت- عن وفاة الرئيس السابق 
فيديل كاسترو عن عمر ناهز 90 عامًا.وقال شقيقه الرئيس 
الحالي لكوبا راؤول كاسترو في إعــالن تاله عبر التلفزيون 

الوطني: "توفي القائد األعلى للثورة الكوبية مساء السبت..
وجاءت وفاة كاسترو بعد مرور ثالثة أشهر على احتفاالت 
كوبا بعيد ميالده الـ 90 حيث نظمت احتفاالت حاشدة في 
العاصمة هافانا في 18أغسطس الماضي شارك فيها اآلالف..

وظهر كاسترو علنًا في عيد ميالده التسعين في أغسطس 
إلــى جانب شقيقه راؤول والــرئــيــس الفنزويلي نيكوالس 
مادورو.ُولد فيدل كاسترو في الثالث عشر من أغسطس عام 
1926م، في مقاطعة أورينت جنوب شرق كوبا، لعائلة ثرية 
تشتهر بأعمال الزراعة وتجارة األراضــي.. التحق بمدرسة 
داخلية يسوعية في مدينة سانتياغو، وانتقل في المرحلة 
الثانوية لمدرسة كاثوليكية في مدينة هافانا، ثم أكمل 
دراسته في جامعة هافانا حيث التحق بكلية الحقوق وتخرج 
منها عام 1950م بحصوله على درجة الدكتوراه في القانون.

الثورة الكوبية
بعد التخرج بدأ كاسترو بممارسة المحاماة لمدة عامين، 
كان حينها ينوي الترشح في االنتخابات البرلمانية لكن تأتي 
الرياح بما ال تشتهي السفن، فقد تم إلغاء االنتخابات بعد قيام 
فولغنيسو باتيستا بانقالب عسكري أطاح بنظام كارلوس 

بريو ساكاراس..
وبدأت الحياة السياسية في كوبا تتخذ مجرى آخر.. عصر 
جديد في ظل نظام ديكتاتوري مدفوع من الواليات المتحدة 
األمريكية، قيد حرية الصحافة واإلعــــالم، وبــات يالحق 
ه للحاكم ومن هنا دبت روح  المعارضين وكل من اليعلن والء
الثورة في كاسترو، حيث بدأ بتشكيل قوة ثورية لمهاجمة 
إحــدى الثكنات العسكرية إعالنًا لرفض سياسة باتسيتا 

القمعية، لكن محاولته باءت بالفشل، حيث أسفر الهجوم عن مقتل 80 من 
أتباعه كما تم إلقاء القبض عليه هو وبعض أعوانه وحكم عليهم بالسجن 

لمدة 15 عامًا وبعد عامين فقط تم اإلفراج عنهم في مايو 1955م..

سافر فيدل كاسترو إلى المكسيك بعد إطالق سراحه، بهدف البعد عن 
عيون االستخبارات األمريكية المزروعة في مختلف أنحاء كوبا، وهناك 
اجتمع كاسترو برفاقه الثوريين وعلى رأسهم أخوه راؤول للتخطيط لثورة 
مسلحة بهدف إنهاء الهيمنة األمريكية على كوبا، وإسقاط نظام باتيستا 

الديكتاتوري، كما قام بتأسيس حركة 26 يوليو الثورية، 
التي كانت سببًا في لقائه بالمناضل تشي جيفارا، وبمرور 
الوقت نشأت بينهما عالقة صداقة قوية، ساهمت فيما 

وصال إليه كالهما.
فور االنتهاء من تجهيز الخطة والتدريب الكافي، أبحر 
كاسترو ورفاقه إلى كوبا إلشعال فتيل الثورة، وبالفعل 
القت مبادئ كاسترو الثورية تأييدًا شعبيًا هائاًل، كما 
انضم عدد كبير من أفراد القوات المسلحة الكوبية إلى 
جانب كاسترو، األمر الذي ساعده ورفاقه في إسقاط نظام 
باتيستا الحاكم المستبد الذي اختار الهرب بعد فشل 

محاولة بقائه في الحكم في يناير 1959م..
خمسون عامًا من العداء مع أمريكا

بعد اإلطاحة بنظام باتيستا تسلم كاسترو مقاليد الحكم 
في البالد، وسرعان ما تحولت كوبا إلى بلد تعتنق الشيوعية، 
األمر الذي أثار غضب الواليات المتحدة فأبت إال أن تفشل 
الثورة، وتنتزع الحكم من كاسترو بأي ثمن كان.حكم 
كاسترو البالد قرابة الـ 50 عامًا، شهد فيها رحيل وصعود 
نحو 10 رؤساء أمريكيين، جميعهم حملوا البغض والكره 
والعداء لفيدل، فقد حاولت المخابرات األمريكية اغتياله 
638 مرة وفقًا لما صرح به أحد وزراء كوبا مؤخرًا، وتنوعت 
هذه المحاوالت ما بين محاولة قتله من خالل القناصة، 
وما بين حشو سيجاره الخاص بالمتفجرات، ودس السم 
له في كأس البيرة، وغيرها الكثير من الطرق التي باءت 
جميعها بالفشل..لم تنحصر محاوالت أمريكا في التخلص 
منه باالغتيال فقط، فقد حاصرته اقتصاديًا أيضًا لتضييق 
الخناق على الشعب الكوبي، أمــاًل في أن يحتج وينادي 
بإسقاطه، لكنها باءت بالفشل هي األخرى، وباتت الوسيلة 
الوحيدة لإلطاحة بحكمه هى التدخل العسكري والصراع 
وجهًا لوجه، وذلك في معركة خليج الخنازير عام 1961م 

التي شنتها الواليات المتحدة لالستيالء على الجزيرة.
هذا واعلنت الحكومة الكوبية امس بانها ستشيع جثمان الزعيم فيدل 

كاسترو بعد اسبوع.

األرض تحترق تحت أقدام الصهاينة


