
مشروع آل سعود ينتهي

ــدول  ــن ال ــعود م ــدى آل س ــداء ل ــرث األع ــا أك م
ــكار واملذاهب  ــم فقد عادوا األف ــعوب يف العال والش
ــفة والعلم وكانوا املبادرين يف العداوة  عادوا الفلس
عرب القارات و لنبدأ برسد أعدائهم يف املجال الدويل 

ثم ننتقل إىل املجالني اإلقليمي والعربي  
املجال الدويل :

ــيا حالياَ  ــوفيتي ووريثتها (روس ــاد الس االتح
ــداد آالف املقاتلني من معظم  ــب وإع ــد تم جل ) فق
دول العالم بحجة الجهاد ضد اإللحاد وإرسالهم 
ــيوعية وفعًال استنزف  ــتان لقتال الش إىل أفغانس
ــبعينات وثمانينيات القرن املايض  السوفيت يف س
ــحابهم من كابول ومازال  حتى تم هزيمتهم وانس
ــة  ــوا الهزيم ــن تلق ــوفيت الذي ــادة الس ــود وق جن
ــب  وعق ــرويس  ال ــش  الجي ــدى  ل اآلن  ــون  يعمل
ــن مكان يف  ــذاء يف أكرث م ــروس لإلي ــك تعرض ال ذل
ــالمية  ــات اإلس ــاز والجمهوري ــان والقوق الشيش
ــي ،  ــم ذات ــا حك ــرويس ولديه ــاد ال ــة لالتح التابع
بالتأكيد لن ينىس الروس ثأرهم من آل سعود والبد 

أنهم يمتلكون مشاريع وخططاً جاهزة لالنتقام .
ــرب  ديمقراطية يف  ــة الصاعدة واألك ــد الدول الهن
ــدد األعراق  ــكان وع ــدد الس ــن حيث ع ــم وم العال
ــي فقد تعرضت  ــات وذات التوجه العلمان والديان
لإلزعاج واإليذاء من قبل آل سعود بدعم الحركات 
ــمري املتنازع  ــم كش ــة يف إقلي ــلحة االنفصالي املس

عليه مع باكستان . 

ــات والتهديد من قبل  ــرض للتحرش الصني تتع
ــعى  ــذي يس ــور ال ــم إيغ ــلمة يف إقلي ــة املس األقلي
ــات  املجموع ــى  وتتلق ــني  الص ــن  ع ــال  لالنفص
ــة الفكرية من  ــلحة الدعم والتدريب والتعبئ املس
ــتحيل أن يتحقق  ــم أن من  املس ــعودية بالرغ الس
ــعودية يف الصني  ــه الس ــعى إلي ــدف الذي تس اله
ــدة عاملياً  ــات والصاع ــراق والديان ــددة األع املتع
ــكانيا  ومن  ــا وتكنولوجياً وأعظم دولة س اقتصادي
ــكاراً عن كيفية  ــاريع وأف املؤكد أن لدى الصني مش

تأديب السعودية عندما تحني الفرصة املناسبة .
ــا هي األخرى لن ترتك اململكة تعبث بأمن  أوروب
ــر التي  ــوط الحم ــارج الخط ــم خ ــتقرار العال واس
ــيطرة وتتسبب  كلفت بها والتي قد تخرج عن الس
ــن  ــرش م ــني الب ــق مالي ــرب تدف ــا ع ــد أوروب يف تهدي
ــة نتيجة الحروب يف  ــني إىل الدول األوروبي النازح
أوطانهم مما يخل بالتوازن الديمغرايف قارة أوروبا 
ــدات ثقافية وحضارية لصالح  ويرتتب عليه تهدي

شعوب العالم الثالث .
ــة عىل أهمية  ــمالية لم تعد حريص ــكا الش أمري
ــة يف أماكن  ــافات النفطي ــد االكتش ــعودية بع الس
ــري والغاز  ــاف النفط الصخ أخرى وكذلك اكتش
الصخري وقد بدأت السعودية تلعب خارج األدوار 
التي رسمها لها صانع القرار األمريكي ويظهر ذلك 
ــا بالتأكيد  ــالل ترصيح الرئيس أوبام ــا من خ جلي
ــعودية ليس  ــي عىل الس ــر الحقيق ــىل أن الخط ع

ــن داخلها وترصيح  ــران أو إرسائيل وإنما م ــن إي م
ــح الجمهوري ترامب بأن "السعودية قائمة  املرش
ــواء أحبت   ــا أن تدفع لنا، س ــا نحن وعليه بفضلن

ذلك أم ال ، نحن نحمي السعودية.
ويف املجال اإلسالمي

املرشوع الرتكي الهادف الستعادة دور السلطنة 
العثمانية بالروح الليربالية املتناقضة مع املرشوع 
ــك يف الواقع  ــعودي ولكي يتحقق ذل الوهابي الس
ــًال وعىل وجه  ــيطرة عىل الحجاز كام البد من الس
ــا  ــورة وبهم ــة املن ــة  واملدين ــة املكرم ــد مك التحدي

تكتسب الرشعية والهالة الدينية
ــعودية يف  ــي تماهت معها الس ــران الدولة الت إي
ــت إىل عداء ديني  ــاه وعقب الثورة تحول عهد الش
ــران دولة  ــري واعتبار إي ــيطنة املذهب الجعف بش

مجوسية
املجال العربي:

ــعودية بتوريط العراق يف حرب مع  شاركت الس
ــت عليه يف أزمة  ــنوات ثم انقلب ــران ملدة ثمان س إي
ــاريع تخريب وتدمري  ــاح الكويت وبدأت مش اجتي
ــاً ودينيا ومن  ــكرياً ومجتمعي وتمزيق العراق عس
ــرأ الكثري من  ــراق فقد تج ــرض له الع ــالل ما تع خ
السياسيني والقادة العسكريني بالقول بأن العراق 

لن يستقر مالم يتم تدمري اململكة السعودية.
ــعودية  ــوريا التي وقفت عىل الدوام مع الس وس
ــم يف حرب  ــت عنه ــم ودافع ــم تعاده ــج فل والخلي

ــاركة يف  ــال عدة ألوية للمش الخليج الثانية بإرس
ــال  ــر الكويت وقابل الخليجيون ذلك بإرس تحري
ــش  ــال الجي ــني لقت ــن اإلرهابي ــرشات اآلالف م ع
ــة واالقتصادية  ــري مقدراته العلمي ــوري وتدم الس
ــوريا  ــعب س ــىل قيادة وش ــذي يفرض ع ــر ال األم
ــعودية من  ــد أو إيقاف الس ــيلة للح ــري بوس التفك

تكرار تدخالتها.
ــارات وتبادل  ــاء الحض ــد التق ــان بل ــك لبن كذل
ــعودية وأعاقت  ــة والفنون فقد تدخلت الس الثقاف
ــدة وأدى  ــائل ع ــادي والتنويري بوس ــا الري دوره

ذلك التدخل إىل عدم استقرارها .
ــارص ومرص  ــرص عبد الن ــد عيل وم ومرص محم
ــن الرصاع والثارات  مريس كلها محطات طويلة م

بني البلدين يف أكرث من جبهة .
ــتقر  ــا لم تس ــتقالله عن فرنس ــر منذ اس الجزائ

العالقة مع السعودية يف أكرث من محطة وموقف .
إذاً كل هذه العداوات واملواقف السلبية من قبل 
ــعوب ودول العالم .جعل  ــعود ضد معظم ش آل س
ــة للقصاص وهذا  ــتغل أي فرص كل تلك األمم  تس
الصمود األسطوري لليمنيني يف مواجهة العدوان 
السعودي فرصة لن تتكرر ووفق معطيات التدخل 
ــه وكارثيته إال  ــعودي يف املنطقة رغم خطورت الس
ــوريا ولبنان  ــل ففي العراق وس ــه ينتهي بالفش ان
ــة وملصلحة حلف  ــة واضح ــل وهزيم واليمن فش

املقاومة .

حمود احمد مثنى

06 الثــــورةرأي

تصريح بن سلمان 
استمرار الفشل !  

زين العابدين عثمان 
ــه ويل العهد  ــذي أدىل ب ــب ال ــح الصاخ الترصي
ــرا والذي بدا  ــلمان مؤخ ــودي محمد بن س السع
وكأنه تجديد إلعالن الحرب عىل اليمن وامليض يف 
ــلمان  مسار التصعيد حيث رأى البعض ان بن س
ــوض الحرب  ــذا ينوي خ ــالل  ترصيحه ه ــن خ م
ــتمرار فيها إىل مدى  ــرب واالس ــن بتصعيد اك باليم
ــدف الجوهري  ــن الحقيقة واله ــى ، لك غري مسم
ــان خالف ذلك  ــف خلف هذا الترصيح ك الذي يق
ــدول املتحالفة مع  ــع ال ــلمان وجمي ــا فنب س تمام
ــا أمريكا تعلم  ــة للحرب عىل اليمن بما فيه اململك
ــا وقد كتبت  ــؤٍت ثماره ــلت ولم ت ــأن الحرب  فش ب
ــد ان أصبح الجيش اليمني  نتيجتها النهائية بع
ــوة التي جعلتهم  ــعبية يمتلكون الق واللجان الش
ــا   ــون أيض ــري ويمتلك ــؤ العسك ــور التكاف يف ط
ــر والجو  ــىل مستوى البح ــة واملبادرة ع األفضلي
ــىل مستوى البحر  ــد اثبت ذلك عمليا فع والرب وق
اثبتت قوات الدفاع الساحيل اليمنية قدرتها عىل 
تدمري السفن واملدمرات وجميع القطع البحرية. 
ــرب  ــالل الح ــرت خ ــث دم ــة حي ــة بسهول املعادي
ــىل  ــا ع ــف أم ــدول التحال ــة ل ــفينة وفرقاط 11 س
ــعبية  مستوى الرب فالجيش اليمني  واللجان الش
ــق الجنوبية  ــقاط املدن واملناط ــارف إس عىل مش
ــري ولن ننىس  ــران وجيزان وعس ــة بنج السعودي
ــت تطال  ــة التي بات ــوة الصاروخي ــا دور الق أيض

صواريخها كل منطقه يف جغرافيا اململكة.
ــو فالقوات  ــتوى الج ــىل مس ــبة ع ــا بالنس  وأم
ــت عىل  ــة برهن ــوي اليمني ــاع الج ــة والدف الجوي
ــالت العدوان  ــقاط مقات ــة عىل إس ــا العالي قدرته
ــع بمنظومات  ــل الثالث والرب ــن الجي املتطورة م
صاروخية طورت محليا حيث كانت آخر عمليات 
ــقاط مقاتلة اليورو فايرت تيافون  اإلسقاط هي إس
التابعة لسالح الجو السعودي يوم األحد املنرصم.

لذا فاملعركة باليمن وان استمرت لعرش سنوات 
ــن تعاظم قوة  ــيض اال ملزيد م ــة فهي لن تف إضافي
ــات والنزف  ــد من التداعي ــش اليمني واملزي الجي
ــة وحلفائها  ــري للسعودي ــادي والعسك االقتص
ــذا فالترصيح الذي أتى عىل  ــني . وعىل ه اإلقليمي
ــن للحرب أبدا  ــلمان لم يك ــان ويل العهد  بن س لس
ــلمان  ــح صفحة جديدة من التصعيد فنب  س أو فت
ــو ال يعني  ــتمرارية الحرب ه ــا تحدث باس عندم
ــري ولكن ترصيحه  ــتمرارية بمعناها الجوه االس
ــه هدفاً يصب يف  ــلفا يخفي خلف ــذا كما قلت س ه
ــان اإلرسائىيل  ــام الكي ــية أم ــب حاجة سياس قال
ــا  ــي تنفذه ــع الت ــة التطبي ــا وان موج خصوص
ــدول الخليجية والعربية مع  السعودية وبعض ال
ــتخدم  ــلمان عندما اس ــا وبن س ــري يف ذروته األخ
ــن نسمح بوجود حزب الله باليمن هذا كان  لفظ ل
ــبق وهو ان بن سلمان   له داللة حرصية عىل ما س
يحاول ان يطمنئ إرسائيل ولو صوريا بأن الحرب 
ــى زوال القوى  ــرة حت ــن مازالت مستم ــىل اليم ع
ــه الذين يهددون  ــها أنصار الل املقاومة وعىل رأس

األمن القومي اإلرسائييل 
ــب وثقة  ــلمان بح ــو ان يظفر بن س ــدف ه واله
ــرى  ــي األخ ــوم ه ــل ان تق ــن اج ــه م ــل ل إرسائي
بمساندته ضد إيران وتنفيذ مخططاته بالجزيرة 
ــي حقيقة ما تفوه به ويل  ــة واملنطقة هذه ه العربي
العهد السعودي بن سلمان يف خطابه الربوتوكويل 

مؤخرا ..

ــهود  ــهمت القبيلة اليمنية بدور فاعل ومش لقد أس
ــم  ــودي األمريكي الغاش ــدي للعدوان السع يف التص
بمواقف مرشفة تدون يف سجالت التاريخ، فعندما شن 
العدوان الغاشم الحرب عىل اليمن قبل أكرث من عامني 
ــة العدوان  ــل  اليمنية ملواجه ــف تحركت القبائ ونص
بكل صمود واعتزاز ودعمت الجبهات باملال والرجال 
ــهاماتها امللموسة وسخاؤها املعهود،  وتشهد لها إس
ــال والرجال فقد ضحت معظم  ــل العطاء من امل بقواف
ــن العزة والرشف  ــة برجالها يف ميادي ــل اليمني القبائ
ــه وبفضل ثقافة  ــني القبائل بفضل الل وزاد التالحم ب
ــة فيما بني  ــأرات القبلي ــة فأوقفت الث ــرية القرآني املس
ــأر من العدو  ــت صفا واحد لألخذ بالث ــا واتجه ابنائه
السعودي األمريكي كما وقفت إىل جانب قائد الثورة 
ــي للدفاع عن  ــن الحوث ــدر الدي ــك ب ــد / عبداملل السي

األرض والعرض والتحرر من الوصاية الخارجية.

دور القبيلة اليمنية يف 
التصدي للعدوان

عامر حسني الساملي 

بثينة الريمي تدينهم
مملكة االرهاب -  ٤٠

استماتة دبلوماسية الشيكات ململكة العهر السعودي يف 
ــني،  وذلك برشاء بعض  ــن جرائمها يف حق اليمني الدفاع ع
ــطي حقوق  ــات،  واالفراد،  ومغالطة الكثري من ناش املنظم
ــان يف العالم، اذ وقفت بكل ماليني الدوالرات يف وجه  االنس
قرار تشكيل لجنة اممية من مجلس حقوق االنسان التابع 
ــة للتحقيق يف جرائم  ــكيل لجنة دولي ــم املتحدة يف تش لألم
ــىل بقاء اللجنة  ــي ترتكبها يف اليمن،  وارصت ع ــادة الت االب
الوطنية املشكلة من طرف واحد،  وهي لجنة غري محايدة،  
ــذه الحرب،   ــعودية يف ه ــادي،  وهو يد الس ــار ه ــكلها الف ش
يعاونها يف ذلك بعض االنظمة املأجورة التي تبيع مواقفها 

يف بورصات الحروب. 
ماذا ستقول لجنة هادي عن جرائم االبادة التي يرتكبها 

الطريان السعودي يف اليمن؟  
ــتقول ان الحوثيني يمتلكون طائرات ، وهم من قام  هل س
ــراس،  واملآتم  ــتقول ان قاعات االع ــذه الرضبات؟  ام س به
ــتية،  ــازن للصواريخ الباليس ــني كانت مخ ــوت املواطن وبي

والسالح؟ 
ــمس اذ ال  ــادة يف اليمن واضحة، وضوح الش ــم االب جرائ

يمر يوم دون ان يرتكب الطريان السعودي جريمة، ابادة. 
ــاهدة مناظر  ــلمان مدمنا عىل مش ــدا محمد بن س لقد غ
ــة، واالطراف املقطعة،  ــاد املحرتقة،  والدماء النازف االجس

ــف الدم،   ــم يعانون نزي ــات،  وه ــال،  واالمه ــر االطف ومناظ
ويتأملون. 

ــن ، من  ــات اليم ــادة كل محافظ ــرب االب ــملت ح ــد ش لق
ــاء والجوف،  وذمار،   ــز، مرورا بعمران وصنع صعدة اىل تع
ــبوة،  وعدن،  والعالم كله شاهد عىل  والبيضاء،  ومارب وش
ــك الجرائم،  وال  ــورت كل تل ــار الصناعية ص ــك،  واالقم ذل

يستطيع مجرمو الحرب ان يغطوا عىل عني الشمس. 
ــة بثينة  ــعودية الطفل ــت املخابرات الس ــرا اختطف مؤخ
ــعودي يف  الريمي التي فقدت أرستها يف رضبة للطريان الس
فج عطان يف امانة العاصمة صنعاء، ومعها فقدت جزءا من 
برصها.  تحاول مخابرات آل سعود التغطية عىل جرائمها 
بمحو آثار تلك الجرائم،  وهي تعتقد بفعلها هذا ان اصحاب 
الدم سوف ينسون دماء أرسهم،  وان العالم سيتعاطف مع 
ــه،   ــن هيهات،  فالعدوان بفعله ذاك يدين نفس املجرم،  ولك
ــرة بجرم  ــم مرتني،  م ــة يدينه ــة بثين ــاف الطفل وان اختط
ــيقولون لبثينة  االبادة،  واخرى بجرم االختطاف.  ماذا س

عندما تسأل عن ابيها،  أو عن امها؟ 
إن العالم لن يطول سكوته عىل هذه الجرائم، والبد له ان 
يصحو،  ويفتح ملف االجرام، والبغي السعودي،  وحينها 
ستعجز دبلوماسية الشيكات عن رشاء أصحاب الضمائر 

الحية. 

عبدالله األحمدي

بن سلمان وآل سعود.. وال حتى كالنصارى واليهود !!

ــون  ــب أن يك ــذي يج ــلمان وال ــن س ب
ــال ترامب رئيس  ــوه متفاخراً به كما ق أب
ــدة األمريكية عند زيارته  الواليات املتح
للمملكة مؤخراً وأفصح عن غباء مركب 
ــامع عند سلمان وابنه  عند القائل والس
ــم يف اإلدارة  ــدة الحك ــن عىل س ــد م وعن
ــوا يتبادلون املجامالت  األمريكية..وكان
ــذه الجملة  ــع ه ــف وض ــا لألس .. عنده
ــه فخر  ــه بأن ــلمان يف رأس ــد بن س محم
ــتقبًال وهي  ــة اململكة مس أبيه يف سياس
السياسة التي ينتقدها القايص والداني 
ــب والقريب الرشقي والغربي وإذا  الغري
ــعودية  ــلمان يرصح اآلن بأن الس بنب س

لن تسمح بحزب الله جديد يف اليمن!!
ــهادة  ترامب أغبى رئيس أمريكي بش
ــيني يف  ــني والسياس ــن املحلل ــري م الكث
ــك وأبنه  ــلمان كمل ــكا والعالم..وس أمري
كويل للعهد من أكرث الحكام السعوديني 

طيشاً وتهوراً وإجراماً.
ــيهما  ــان نفس ــؤاالن يفرض ــا س لدين
..السؤال األول يوجه لرتامب وهو :كيف 
ــلمان بإبنه وأنت وإدارتك له  سيفخر س
ــاً تمثل  ــري أمني وأنت خصوص ناصح غ

عقلية غباء بشهادة الكثري.
السؤال الثاني لشعب نجد والحجاز 

وأمة العرب واملسلمني :
هل يفخر امللك بابنه الذي يحكم أمة 
وشعب نجد والحجاز وهي أمة مسلمة 
ــاوي شعب  ــلمان يس وابنه محمد بن س
مملكته بأمة وشعب وصهاينة إرسائيل?
ــعود إخفاء حب  ــاول آل س ــا ح لطامل
ــل وقادتها وألمريكا  هذه األرسة إلرسائي
واغبيائها وإذا بهم بترصيح بن سلمان 

ــفون  ــو كانوا كاذبني.ويكش يصدقون ول
العشق الحرام بني الطرفني.!!

ــة إذا  ــل الثاني ــة ارسائي ــن اململك لتك
ــه الثاني  ــزب الل ــن ح ــتطاعت ولنك اس
ــكلة لدينا كونوا من  ــا تتفوهون المش كم
ــن  ــنكون م ــتطعتم وس ــاؤون إذا اس تش

نشاء.!!
ــة اليهود  ــلمان يتبع مل ــن س ــا هو ب ه
ــة من خالل  ــارى ضمنياً باملقارن والنص
رىض  ــال  ين أن  ــاول  ويح ــح  الترصي

الصهاينة واألمريكان.
ــد ذاته  ــلمان نرص بح ــح بن س ترصي

لليمنيني..
ــدوان عىل  ــرص يف الع ــه انت ــزب الل ح
ــل مرشوع  لبنان من قبل إرسائيل وأفش

الطائفية يف لبنان يف 2006م.
ــرشق  ــرشوع ال ــل م ــه أفش ــزب الل ح
األوسط الجديد وأفشل مرشوع الرصاع 

الطائفي والتقسيم يف لبنان ..
ــع  ــط الربي ــل مخط ــه أفش ــزب الل ح

العربي يف 2011م يف لبنان.
باملقارنة ايضاً..

ــدوان  الع ــلوا  أفش ــه  الل ــار  أنص
ــون انتصارات  ــه  وهم يحقق ومخططات
وراء  ــا  وم ــات  الجبه يف  ــه  علي ــة  يومي

الحدود.
ــرشوع الرصاع  ــلوا م ــار الله أفش أنص
ــه أن يكون يف  ــي الذي كان يراد ل الطائف

اليمن بني الشوافع والزيود.
ــرشوع  ــلون اآلن م ــه يفش ــار الل أنص
ــيم يف  ــط واألقلمة والتقس الرشق األوس

اليمن والعمل جار عىل قدم وساق.
ــح بن  ــع ترصي ــاً م ــنتعامل إيجابي س

سلمان وسنعتربه مطلباً سعودياً إلنهاء 
الحرب وإيقاف العدوان.

لكن هناك كلمات البد أن نقولها وهي 
كالتايل:

عندما يقول بن سلمان وآل سعود لن 
ــد يف اليمن عىل  ــمح لحزب الله جدي نس
ــتقبل  ــون قوة اململكة يف املس ــل أن تك أم
ــلمان وآل  كإرسائيل ثانية نرد عىل بن س

سعود بقولنا :
- وال حتى إرسائيل ثانية ياسعودية !!
ــعود  ــلمان وآل س عندما يطمح بن س
ــتقبلية املزعومة  ــم املس ــوذج دولته لنم
إرسائيل نموذجاً لها نرد عىل بن سلمان 

وآل سعود بقولنا:
ــل  إرسائي ــوذج  نم ــى  حت وال   -

ياسعودية!!
ــلمان وآل سعود  عندما يتمنى بن س
ــة والصهينة  ــودة والنرصن ــاق اليه إعتن
ــرد عىل بن  ــتقبًال ن ــة اآلن أو مس واألمرك

سلمان وآل سعود بقولنا:
ــة  والنرصن ــودة  اليه ــى  حت وال   -

والصهينة واألمركة ياسعودية..!!
ــألتموني ملاذا وال حتى  أخرياً .. ولو س

اليهودة والنرصنة والصهينة واألمركة..
ــائل بقول الله  نرد بالجواب عىل الس

سبحانه وتعاىل :
(األعراب أشد كفراً ونفاقاً)

صدق الله العظيم 
الله سبحانه قد صنفهم باألشد كفراً 
ــراً ونفاقاً  ــد كف ــذا فهم أش ــاً ..وله ونفاق
ــارى وكل الصهاينة  ــود والنص ــن اليه م

واألمريكان..
وكفى بالله وكيال..

عامر محمد الفايق

العرب وصناعة 
األصنام 

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

عبدالفتاح البنوس
ــن الجاهلية وحتى  ــام منذ زم ــد العرب صناعة األصن يجي
ــا الحايل، مع االختالف يف طبيعة ونوعية هذه األصنام،  عرصن
ــرب يصنعون األصنام  ــالم كان الع ــي جاهلية ما قبل اإلس فف
ــىل عبادتها  ــار والتماثيل ويعكفون ع ــن األحج ــن التمر وم م
ــول  ــذا الحال إىل أن دخل الرس ــا، وظلوا عىل ه ــرب إليه والتق
ــيدنا محمد صىل الله عليه وآله وسلم مكة املكرمة  األعظم س
ــان التي كانت تعبد، ودعا  ــا، حيث حطم األصنام واألوث فاتح
ــد، ويف جاهلية ما  ــادة الواحد األحد الفرد الصم ــع لعب الجمي
بعد اإلسالم التي نعيش يف رحابها اليوم، نشاهد اليوم الكثري 
من العرب واملسلمني يف املنطقة العربية واإلسالمية يصنعون 
ــرب إليها،  ــا والتق ــىل عبادته ــون ع ــدة، ويعكف ــا جدي أصنام
ــت عبارة  ــت تماثيل من تمر، وال من صخر، وليس ولكنها ليس
ــخاص،  ــمات منحوتة، ولكنها عبارة عن أفراد وأش عن مجس
ــوذ، تم  ــطوة والنف ــرثوة والس ــلطة وال ــاه والس ــون الج يمتلك
ــلط يف داخلهم، وأفرطت  نفخهم وإذكاء نزعة الفرعنة والتس
ــم والثناء عليهم  ــة املحيطة بهم يف مدحه ــية والبطان الحاش
ــهم وظنوا بأنهم  ــم بما ليس فيهم حتى صدقوا أنفس ووصفه

من الذين يحسنون صنعا .
ــة تفعيلها،  ــدأ عملي ــام، وتب ــدأ صناعة األصن ــن هنا تب وم
ــقف كافة املعقوالت  ــذه األصنام البرشية يف تجاوز س وتبدأ ه
ــلوكيات،  ــات والس ــوالت من األقوال واألفعال واملمارس واملقب
ــل بهم الجرأة إىل امتهان كل من حولهم، والتعامل معهم  لتص
ــت خدمتهم  ــد يعملون تح ــارة عن خدام وعبي ــىل أنهم عب ع
ــمى  ــم، تماما كما هو حال ما يس ــن أجل راحته ــهرون م ويس
ــن  ــاء الدي ــايخ وعلم ــض مش ــج وبع ــراء الخلي ــوك وأم ب مل
ــخرون  ــية والقادة العرب الذين يس وبعض القيادات السياس
ــل تلميعهم،  ــعوبهم من أج ــة إمكانيات دولهم وثروات ش كاف
ــاالة يف حبهم وتأييدهم  ــهم واملغ والهتاف بحياتهم، وتقديس
ورفع صورهم والتغني بتاريخهم النضايل الحافل باملنجزات، 
ــيد وأغاني  ــابق عىل كتابة قصائد املدح والثناء، وأناش والتس
ــفه، ويا  ــد املبالغ فيها إىل حد الس ــراء والتمجيد والتأيي اإلط
ــف ثقافة الخنوع  ــتحقون كل ذلك، ولكنها لألس ليت وهم يس
ــعوب  ــري من الش ــاط الكث ــت يف أوس ــي تغلغل ــوع الت والخض
ــدات  ــر واملعتق ــتندت للفك ــي اس ــة الت ــذه الثقاف ــة، ه العربي
ــه وتحرم  ــم وتلمع ــد الحاك ــي تمج ــعودية الت ــة الس الوهابي
ــب كافة املحرمات  ــه وإن قتل وإن رسق وإن ارتك الخروج علي

ومارس شتى صنوف اإلجرام واإللحاد والفساد .
ــاز، يف إرسائيل وأمريكا  ــأن صناعة األصنام عربية بامتي وك
ــيتني  ــة ينتخب الرئيس لفرتة أو فرتتني رئاس ــدول األوروبي وال
ــهد السيايس  ــب من املش ــرتة ينسح ــي هذه الف ــا إن تنته وم
ــود ملزاولة عمله ووظيفته املعتادة دون أن يحتاج إلخراج  ويع
ــادة العرب، فاملسألة  ــح كما يفعل ق مظاهرات تطالبه بالرتش
ــه والتخليد يف  ــال للتألي ــون، وال مج ــام والقان ــا النظ يحكمه
ــعبه باعتبار  الحكم وال فضل ألي حاكم فيما ينجزه ألبناء ش
ذلك من املسؤوليات املنوطة به، والتي تم انتخابه من أجلها، 
ــة يف مجتمعاتنا العربية أن صناعة األصنام البرشية  واملصيب
وعبادتها والتسليم لها بالوالء والطاعة باتت ثقافة تتناقلها 
ــدة التي تعود  ــال املتعاقبة، وال أعلم ما الفائ ــا األجي وتتوارثه

عليهم من وراء ذلك ؟!
ــه الدول  ــا تعاني من ــت إليه وم ــا وصل ــد م ــرص املفي باملخت
ــذه الثقافة  ــي لتفيش ه ــو نتاج طبيع ــالمية ه العربية واإلس
ــي يتعصب ويقاتل من أجل فرضها الكثري، رغم أن الدين  والت
ــالمي جاء محررا من العبودية والكهنوت والطاعة لغري  اإلس
ــباتها،  ــعوب من س ــل آن األوان بأن تصحو هذه الش ــه، فه الل
ــام البرشية  ــن صناعة األصن ــن غفلتها وتتربأ م ــتفيق م وتس
ــرر  ــه التح ــا في ــب علين ــرص يتوج ــن يف ع ــا ؟! نح وعبادته
ــة األصنام  ــقاط كاف ــلط وإس ــة والهيمنة والتس ــن العبودي م
ــاواة  ــا لينعم الجميع بحياة هانئة قائمة عىل املس وتحطيمه
يف الحقوق والواجبات، ال هيمنة فيها لفرد أو أرسة أو قبيلة أو 
ــعب أو أمة بأكملها، شبعنا  جماعة أو حزب أو تيار ما، عىل ش
ــع وتزييف  ــس وتلمي ــاق وتدليس وتلبي ــري ونف ــل وتنظ تطبي
ــي وزياااااااااااااااااااا ــة وصناعة أصنام، إىل هنا ويكف ومداهن

ااااااااادة .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله . 
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