
استمرار ا�جواء الباردةاستمرار ا�جواء الباردة

إجراءات لحل إشكالية التداخالت إجراءات لحل إشكالية التداخالت 
بين ا�مانة ومحافظة صنعاءبين ا�مانة ومحافظة صنعاء

سلسلة زالزل تضرب إيران في سلسلة زالزل تضرب إيران في ٢٤٢٤ ساعة  ساعة مناقشة آلية مكافحة المخدرات بعمرانمناقشة آلية مكافحة المخدرات بعمران
وتطال العاصمة العراقية بغدادوتطال العاصمة العراقية بغداد

ــديدة الربودة  ــواء الباردة إىل الش ــتمرار األج ــع املركز الوطني لألرصاد اس توق
خالل الـ 24 ساعة القادمة.

وأشار املركز إىل أن كتلة هوائية باردة أثرت عىل املناطق الصحراوية والهضاب 
ــار والبيضاء وإب  ــدة وعمران وصنعاء وذم ــة واملحافظات الجبلية صع الداخلي

والضالع وتسببت يف انخفاض ملحوظ يف درجة الحرارة الصغرى.
ــزاء من  ــابورة املائية عىل أج ــكل الش ــس تش ــرشة له أم ــع املركز يف ن ــا توق كم

محافظتي حجة واملحويت.
ــن التدني امللحوظ يف درجات  ــذر املركز املوطنني يف املحافظات املذكورة م وح

الحرارة الصغرى والربودة الشديدة خاصة كبار السن واألطفال.
ــربد حفاظا عىل  ــاد املزارعني من آثار موجة ال ــز الوطني لألرص ــا حذر املرك كم

محاصيلهم الزراعية.

ــر اإلدارة املحلية عيل بن عيل القويس  ــة وزي ــش اجتماع أمس بصنعاء برئاس ناق
ضم أمني العاصمة حمود عباد ومحافظ صنعاء حنني قطينة، التداخالت الحاصلة 
بني أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء عىل املستويات الجغرافية واإلدارية واإليرادية.

ــة لقطاع الرقابة  ــل وزير اإلدارة املحلي ــة وكي ــكيل لجنة برئاس وأقر االجتماع تش
ــل محافظة  ــة العاصمة ووكي ــوكة وعضوية وكيل أمان ــدات محمد ش ــؤون الوح وش
ــع مقرتحات بالحلول الالزمة  ــامل عن هذه التداخالت ووض صنعاء، لعمل تقرير ش

والرفع بها لقيادة الوزارة.
ــىل توجيهات األخ صالح  ــة أن االجتماع يأتي بناء ع ــح وزير اإلدارة املحلي وأوض
ــالت اإلدارية بني أمانة  ــيايس األعىل برسعة حل التداخ الصماد رئيس املجلس الس
ــهم يف تحسني األداء ويضمن تحصيل اإليرادات  العاصمة ومحافظة صنعاء بما يس

بعيدا عن العشوائية الناجمة عن التداخل الحاصل يف االختصاصات واملسؤولية.
وأكد الوزير القييس رضورة حلحلة مشكلة التداخالت يف إطار حل شامل يراعي 

الجوانب الفنية والديمغرافية ويؤسس ملرحلة جديدة من العمل املنظم.

عمران - سبأ
ــظ الدكتور  ــة املحاف ــاع بمحافظة عمران أمس برئاس ــش اجتم ناق

فيصل جعمان، آلية مكافحة املخدرات يف املحافظة.
ــة صالح  ــيل املحافظ ــام مح ــرضه أمني ع ــذي ح ــاء ال ــرق اللق وتط
ــوكل ورئيس جهاز  ــن املحافظة العميد محمد املت ــوس، ومدير أم املخل
ــتوي، إىل الجوانب املتعلقة بطرق  ــيايس العميد محمد الش األمن الس

مكافحة املخدرات والحد منها .
ــة والنيابة العامة  ــني األجهزة األمني ــيق ب ــد اللقاء أهمية التنس وأك
ــددا  ــكاليات .. مش ــأن ومعالجة اإلش لحل القضايا الخاصة بهذا الش

عىل رضورة تفعيل دور جهاز مكافحة املخدرات باملحافظة.
فيما أشار مدير مكافحة املخدرات العميد ماجد القيايف إىل املخاطر 
ــكل عام جراء جرائم املخدرات ..  التي تنعكس عىل الفرد واملجتمع بش
ــة آالف من تجار  ــاهم يف اإلفراج عن أكرث من ثالث ــدوان س ــا أن الع مبين

ومروجي املخدرات.

طهران/
عاشت عدة مناطق يف غرب ورشق إيران، أمس 
ــو 12 هزة أرضية مرتاوحة  الخميس، عىل وقع نح

القوة، مخلفة خسائر مادية وإصابات برشية.
وقال الهالل األحمر اإليراني، يف بيان: "تأثرت 
ــخاص يف منطقة كيالن  بعض املنازل وجرح 4 أش
غرب البالد، بينما رضبت 7 هزات متتالية منطقة 

سومار دون وقوع ضحايا".
وأفاد مركز رصد الزالزل اإليراني بأن: "الهزات 
ــا 4.2  ــت قوته ــومار بلغ ــت منطقة س ــي رضب الت

ريخرت و5.4 ريخرت".
ــات وعىل عمق 8  ــا رضب زلزال بقوة 5 درج كم

کم مدينة زرنة يف محافظة إيالم غرب إيران.

ــالم عراقية، بأنه  ــائل إع من جهتها أفادت وس
ــة يف العاصمة بغداد وعدد من  تم رصد هزة أرضي
ــكل واضح. ولم  ــعر بها األهايل بش املحافظات، ش
ــأرضار مادية  ــببت هذه الهزة ب ــرف بعد إن تس يع

أو برشية.
ــة لوزارة  ــد الزلزايل التابع ــت هيئة الرص وأعلن
ــزة، وقالت يف بيان لها  ــل العراقية عن قوة اله النق
إن: "الهزة األرضية التي حدثت صباح اليوم عند 
الساعة 9:59:31 بالتوقيت املحيل، بلغت درجتها 

5.5 عىل مقياس ريخرت".
ــة جنوب  ــد 25 درج ــزة تبع ــت أن: "اله وأضاف
ــداد"،  ــوب رشق بغ ــة جن ــديل، و104 درج رشق من

مبينة أن "املواطنني شعروا بها".

ــة جبل الرشق  ــة أمس بمديري ــة بنيان التنموي ــنت مؤسس دش
بمحافظة ذمار مرشوع أغنياء من التعفف.

ــهداء يف  ــالل غذائية ألرس الش يهدف املرشوع إىل توزيع 405 س
املديرية.

ــهداء باملحافظة  ــة الش ــرشوع ورئيس مؤسس ــر امل ــح مدي وأوض
عبدامللك املروني أن املؤسسة بالتنسيق مع املعنيني بأرس الشهداء 
ــع ميدانية من ضمن  ــة، كلفت ثمان فرق توزي ــة واملديري يف املحافظ
ــالل  ــهداء لتوزيع الس أعضائها عدد من أبناء وإخوان وأقارب الش
الغذائية وإيصالها إىل منازل أرس الشهداء يف كافة مناطق املديرية 
ــربي نقطة  ــهيد عبدالقوي الج ــزل الش ــة من ــد اختارت املؤسس وق

انطالق لتوزيع السالل الغذائية .
ــرشوع إبراهيم الوريث  ــاوري ضم مدير امل إىل ذلك عقد لقاء تش
ــك املروني  ــة القايض عبداملل ــهداء باملحافظ ــة الش ورئيس مؤسس
ــهداء يف املديرية أبو  ــان املنطقة عيل عاطف ومندوب الش وعن أعي

محمد صرب وعدد من أبناء وإخوان الشهداء .

ناقش اللقاء الجوانب املتعلقة بتكريم أرس الشهداء التي قدمت 
ــتقراره، وكيفية  ــن وأمنه واس ــبيل الدفاع عن الوط ــات يف س تضحي
تفعيل دور املجتمع تنمويا بما يعود بالفائدة عىل املنطقة وعوائل 

الشهداء.

ــري محمد  ــر الخارجية القط ــف وزي كش
ــس األربعاء،  ــي، أم ــن آل ثان ــد الرحم ــن عب ب
ــر قبيل األزمة  ــارات طلبت من قط عن أن اإلم
ــة معارض  ــليم زوج ــهرين تس الخليجية بش

إماراتي مقيمة يف الدوحة.
ــات  ترصيح ــالل  خ ــي،  ثان آل  ــط  ورب
ــارات يف حصار  ــاركة اإلم ــة، بني مش تلفزيوني
ــة املعارض،  ــليم زوج ــالده تس ــر ورفض ب قط
أي  ــت  كان ــة  الخليجي ــة  األزم ــل  "قب ــال:  قائ
ــار  إط يف  ــا  بوقته ــل  تح ــية  هامش ــات  خالف
ــهرين رصدنا  ــل األزمة بش ــن قبي ــي، ولك ثنائ
ــا  ــي، وتواصلن ــالم اإلمارات ــن اإلع ــات م هجم

ــكل ثنائي. أبو ظبي  ــاكل بش معهم لحل املش
ــارض إماراتي مقيمة  ــليم زوجة مع طلبت تس
ــل ويل عهد أبو ظبي الشيخ  يف الدوحة. وأرس
ــيخ  ــد مبعوثني ألمري البالد الش ــد بن زاي محم
ــام 2015 للمطالبة  ــد آل ثاني ع تميم بن حم

بتسليم املرأة".
ــليم املرأة  ــري تميم تس ــع: "رفض األم وتاب
ــي، وبهذا  ــرم جنائ ــري مطلوبة يف ج ــا غ كونه
ــون الدويل  ــا للقان ــليمها مخالف ــيكون تس س

والدستور القطري، 
ــدد عىل رضورة  ــيخ تميم ش ــد  أن الش وأك
عدم السماح ألي شخص باستخدام الدوحة 

ــارات أو أي دولة  ــىل اإلم ــوم ع ــة للهج كمنص
خليجية.

ــدد مجددا عىل  ــاف: "األمري تميم ش وأض
ــا لم تخالف  ــليم املرأة، كونه موقفه بعدم تس
ــأن  ــي ب ــريد آل ثان ــر، ل ــة يف قط رشوط اإلقام

التنسيق الثنائي سيتوقف بشكل تام".
ــياق متصل، كشف الوزير القطري  ويف س
ــرت يف جريمة قرصنة  أن التحقيقات التي ج
ــورط دولتني  ــاء القطرية، أثبتت ت ــة األنب وكال
ــذه الجريمة رفض ذكر  من دول الحصار يف ه
ــيتم اتخاذ اإلجراءات  اسميهما، معلنا أنه س

القانونية ضدهما.

ــىل  ــوء ع ــة الض ــت" األمريكي ــنطن بوس ــة "واش ــلطت صحيف س
ــهدها السعودية، والتي قالت  التغيريات االجتماعية الكبرية التي تش
ــة راعية للفنون  ــدد إىل دول ــن وصفها دولة راعية للتش ــا تنتقل م إنه

والحفالت املوسيقية واملهرجانات الهزلية.
ــعودية وبعد التغيريات الكبرية  وقالت الصحيفة األمريكية إن الس
ــاح دور  ــهد افتت ــلمان، ستش ــد محمد بن س ــا ويل العه ــي أدخله الت
ــينما التي تم حظرها عىل مدى عقود، كما أن اللوحات اإلعالنية  للس
ــعودي  ــباب الس ــعر الش ــي تروج لتلك التغيريات والحفالت، "تُش الت

بسعادة غامرة".
ــاوف من الخلفية  ــه املخ ــذه التغيريات تثري يف الوقت نفس إال أن ه
ــكاس ذلك عىل  ــعودية، وانع ــي تتمتع بها الس ــددة الت الدينية املتش

حياة الفنانني الذين يمكن أن يظهروا إىل املجتمع بنتاجاتهم.
ــل يمكن  ــوم ه ــاءلون الي ــعوديني يتس ــني الس ــن الفنان ــد م العدي
ــم يف حال تعرضوا  ــل يمكنها أن تدافع عنه ــة أن تحميهم؟ ه للحكوم

النتقاد جهة حكومية ما؟

ــل  ــي يف ظ ــعودية يأت ــة يف الس ــتقبل الثقاف ــول مس ــاش ح النق
ــم ويل العهد  ــري يف اململكة يف ظل حك ــحة التي تج ــريات الكاس التغي
ــي يف صلب الدعوة  ــة أن هذه التغيريات تأت ــلمان، خاص محمد بن س
ــع  ــة إىل التنوي ــلمان، باإلضاف ــن س ــا اب ــادى به ــي ن ــة الت اإلصالحي

االقتصادي.
ــلمان، إن هذه  ــن س ــة اب ــارصون لسياس ــعوديون املن ــول الس ويق
ــيارة والحد من  ــادة الس ــماح للمرأة بقي ــا الس ــن بينه ــريات، وم التغي
ــي عن املنكر)،  ــر باملعروف والنه ــة الدينية (هيئة األم ــلطة الرشط س
ــاءت لتنقل اململكة إىل عرص حديث وتبرش بفرص اقتصادية كبرية،  ج
ــنوات قبل أن  ــتغرق س ــرى أن هذه التغيريات قد تس ــض ي إال أن البع

يمكن الحكم عليها وعىل جدواها االقتصادية.
ندى املجداوي، مخرجة سعودية، قالت إن األمر قد يستغرق وقتاً 
ــعودي رؤية ومشاهدة منتج محيل؛  طويالً حتى يتقبل الجمهور الس
ــجع  ــاهدة قصصهم. وعىل الحكومة أن تش "إنهم لم يعتادوا عىل مش

ذلك وتعمل عىل تنمية األحداث الثقافية".
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٢٠١٨٢٠١٨ عام  عام 
المتغيراتالمتغيرات

بالنسبة  بالخير  وتبشر  مطمئنة  2018م  عام  بداية 
للشعب اليمني ففي األسبوع األول من شهر واحد كانت 
هناك أحداث كبيرة وبشائر نصر عظيمة كانت بدايتها 
من الساحل الغربي حين تم اإلعالن عن إلقاء القبض 
على مركبة تجسسيه في جبهة الحديدة وهذا انجاز 
الشعبية  واللجان  الجيش  لصالح  يحسب  عسكري 
فالعدوان أرسل مركبة تجسسيه لكن رجال الله كانوا 
عن  تدافع  أن  تستطع  فلم  واصطادوها  بالمرصاد  لها 
نفسها أو حتى ترسل استنجادا لغرفة عمليات العدوان 
أنها في حالة خطر أما على صعيد المعارك الميدانية 
فقد كانت بداية العام الجديد في محافظة الجوف عبارة 
عن وبال وهزائم وخسائر في صفوف مرتزقة العدوان 
حيث تمكن المجاهدون من التقدم بشكل واسع وكبير 
والحقوا بالمرتزقة أفدح الخسائر حيث سقط العديد 
من قياداتهم قتلى وجرحى خالل األيام األولى من شهر 

واحد ..
وفي اليوم السادس من الشهر األول في العام الجديد 
وصل نائب مبعوث األمم المتحدة إلى صنعاء الستئناف 
ما يسمى بالمفاوضات وهذه بداية مطمئنه نوعاً ما إذ أن 
الشعب اليمني لم يفتتح عامه بغراب الشؤم ولد الشيخ 
وهذه قفزة إنسانية وسياسية جيده رغم أننا ال نعلم بعد 
ما الذي حمله معين الشريم إلى صنعاء من مطالب إال 
أننا على ثقة أن قيادتنا لن تفرط في سيادة البلد وفي 
اليوم الثاني من الزيارة كان الشعب اليمني على موعد 
لخبر عظيم أثلج صدور اليمنيين حين تم اإلعالن من 
قبل الدفاع الجوي التابع للجيش واللجان الشعبية عن 
إسقاط طائرة حربية تابعة للعدوان من نوع تورنيدو في 
محافظة صعده ولم تمر ساعات بعد إعالن الخبر حتى 
تم اإلعالن مرة ثانية عن إصابة طائرة حربية أخرى في 
سماء صنعاء لتكتمل الفرحة وتعم البشرى في أوساط 

الشعب..
كان  فقد  الداخلي  السياسي  المستوى  على  أما 
اجتماع اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام في 
العاصمة صنعاء يمثل صفعة قوية للعدوان وللمرتزقة 
والخونة والمنافقين خصوصاً أنهم كانوا يراهنون على 
التحاق الحزب بالعدوان إال أن مخرجات اجتماع اللجنة 
العامة للمؤتمر كانت قوية وفي مقدمتها مواجهة العدوان 
والحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية وتعيين قيادة 
جديدة للحزب بكل حرية في ظل رعاية الدولة وأنصار 
الله فتفاءل الناس بالخير وتحطمت أحالم المعتدين 
بالنسبة للوضع السياسي واالقتصادي لدول العدوان 
الحظنا  فقد  جيده  غير  العام  هذا  بداية  كانت  فقد 
المشتقات  أسعار  لرفع  اضطر  السعودي  النظام  أن 
النفطية مما سبب حالة من الغضب واالحتقان داخل 
الشعب كذلك حالة ثورية تبشر بانفجار شعبي كبير 
ضد نظام سلمان وابنه محمد بدأت من األمراء الذين 
الحال  وهكذا  الثورة  جذوة  إلخماد  كمحاولة  سجنهم 

بالنسبة للنظامين اإلماراتي والبحريني ..
السابقة  األعوام  غير  يكون  أن  يجب  العام  هذا 
حافالً  عاما  نجعله  أن  كيمنيين  نحن  وباستطاعتنا 
إن  قال:  وتعالى  سبحانه  والله  لصالحنا  بالمتغيرات 
وقد   .. بأنفسهم  ما  يغيروا  حتى  بقوم  ما  يغير  ال  الله 
بدأت مؤشرات التغيير تلوح في األفق من خالل حملة 
المحافظات  مختلف  في  الواسعة  الطوعي  التجنيد 
لرفد الجبهات بالمقاتلين كذلك كان من ابرز مؤشرات 
التغيير إلى األفضل بيان القوة الجوية اليمنية الذي 
الجوية  الدفاع  منظومة  أن  أكد  والذي  مؤخراً  صدر 
دخلت حيز التنفيذ وأنها سوف تباشر عملها للتصدي 
لطائرات العدوان كذلك حديث الرئيس الصماد لنائب 
ويفك  العدوان  يتوقف  لم  إذا  فيما  األممي  المبعوث 
الحصار فإن القوة البحرية ستقوم باستهداف السفن 
التابعة للعدوان وهذا يعني أن عام 2018م سوف يكون 

عام المتغيرات بأذن الله.
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كل  الحكيمة  وبقيادتهم  اليمنيون  يصنع  هكذا 
وتتويجا  السعودي،  العدوان  لمواجهة  الوسائل 
بيان  هاهو  العدوان  لمواجهة  الوسائل  هذه  لصناعة 
اليمن  بامتالك  الجوي  الدفاع  قوات  وحدة  إعالن 
صواريخ ارض جو للدفاع عن السيادة الجوية اليمنية، 
بصناعة  الصاروخية  القوات  وحدة  سبقتها  قد  وكان 
صواريخ بركان H2 الذي دك سيادة عاصمة كيان العدو 
السعودي (الرياض) بدك مطار عاصمة الرياض األول، 
تاله مباشرة دك مقر سيادة حاكم كيان العدو السعودي 
البحرية  القوات  أيضا  ذلك  وسبق  اليمامة)،  (قصر 
بتدمير السفن والبوارج الحربية لتحالف دول العدوان 
وكان آخرها السيطرة على غواصة تجسسية، وقبلها 
بدخول  برا  أرضهم  حماية  أيضا  اليمنيون  استطاع 
المقاتل اليمني إلى مشارف نجران وجيزان واحتالل 

الربوعة والحثيرة..
وبحرا  برا  نفسه  يحمي  اليمني  اإلنسان  هو  هذا 
الركام  وجوا، ومن ابسط األشياء يظهر ماردا من بين 
ليسقط كل أوهام تحالف العدوان، تحالف أغنى دول 
العالم ماال وتسليحا وارهابا وإعالما يواجه أفقر دولة، 
لمقاتلتها  المرتزقة  ويجند  مكان،  كل  من  ويحاصرها 
من كل بقاع األرض، ويجيش اإلرهابيين من كل العالم، 
ولكنه يفشل ويسقط ويهزم، ولمدة ثالثة أعوام، وهذا 
وفي  ويهزمها،  باليمن  يستفرد  أن  يحاول  التحالف 
مقابل ذلك يقوى عودها وتنتصب قامتها أكثر، بينما 

ينثني العدو ويتكسر كل يوم..
قبل العدوان على اليمن كانت هناك مؤامرة كبيرة، 
المنظومة  وتفكيك  اليمني،  الجيش  تفكيك  تم  إذ 
كليا،  وتدميرها  وبعثرتها  كاملة،  اليمنية  الصاروخية 

ليأتي العدوان واليمن ال تملك أي جاهزية قتالية لصد 
العدوان  من  أعوام  ثالثة  تالها  صاروخ،  أو  طلقة  أي 
وتحالف العالم وصمته المخزي على جرائم صواريخ 
وقنابل طيران العدوان وبارجاته، لتنتهي هذه الثالثة 
الرسمي  التجنيد  اليمن  بإعالن  العدوان،  من  األعوام 
للقوات المسلحة وبناء المؤسسة العسكرية المفككة، 
قصور  تدك  التي  البالسيتية  الصواريخ  وتصنيع 
وعواصم ممالك ومشائخ الرمال، والصواريخ البحرية 
المجنحة التي تغرق السفن والبوارج الحربية التابعة 
يستولي  الذي  اليمني  والمقاتل  العدوان،  لتحالف 
ويسيطر على معسكرات ومدن وقرى العدو السعودي، 
وأخيرا تصنيع الصواريخ التي تحمي سماء اليمن من 

طائرات تحالف العدو..
انه االنتصار اليمني بكل ما تعنيه الكلمة، انتصار 
وعي المقاتل اليمني لمواجهة العدوان وأدواته وطغيانه 
وهزيمته، انتصار قيم الشعب اليمني في توحيد هويته 
اليمنية وصفوفة الداخلية لمواجهة العدوان، ومشروع 
الحرة  اليمنية  الدولة  مؤسسات  لبناء  اليمني  القائد 
واألبية والقوية والمهابة، دولة ترفض التبعية واالرتهان، 
دولة الحق والعدل والمساواه، دولة االنتصار والكرامة 
والكرماء  األبطال  اليمنيين  دولة  والعزة،  والشموخ 
المرتزقة  دولة  ال  والمنتجين،  واألقوياء  والعظماء 

والخونة والعمالء واألذالء..

اليمن تنتصر وتحالف العدوان 
ينكسر 

عبدالفتاح حيدرة 

مشهدمشهد

    عتادهم .. حطب لنريانناعتادهم .. حطب لنرياننا

الزهايمر   تحت عنوان ”مملكة الصمت واالستعباد يف ظل 
الفرحان،  خالد  املعارض  السعودي  األمري  كشف  السيايس“، 
عن كتابه، الذي يحاكي األوضاع الداخلية يف السعودية، التي 
والفساد  واملايل،  السيايس  الفساد  بسبب  مشاكلها  تتفاقم 
الذي يعّمق األزمات، ويستحيل معالجتها إال من خالل تغيري 

جوهري شامل، وفق الكاتب.
 خالد الفرحان الالجئ إىل أملانيا منذ عام 2013، أفصح عن 
أنه ال يمكن  إذ لفت إىل  الكتاب عرب تدوينات،  بعض مضامني 
السعودية  داخــل  تغيري  أي  تحقيق 
بوسيلة  إال 
وسائل  ــن  م
ـــط  ـــغ ـــض ال
ـــــــــــواء  س
أو  السيايس 
أو  ــي  ــالم اإلع
وال  الشعبي، 
التعويل  ينبغي 
ــري  ــي ــغ ــت ال يف 
خــالل  مــن  إال 
الحقيقي  الجهد 

يف  املرير  الواقع   من  أسفه  عن  معرباً  الشعبي،  الداخيل 
السعودية والعالم العربي واإلسالمي.

”أهم  كتابه  تضمن  أنه  الفرحان،  خالد  الكاتب  ويقول 
ومدى  اآلن  وحتى  سنوات  خمس  منذ  مرت  التي  املحطات 
وبنّي  الراهن“،  الوقت  يف  الواقع  أرض  عىل  وتحققها  صحتها 
حتى  وال  الله  برشع  تلتزم  ال  اململكة  يف  السلطة  أن  رصّح  أنه 
وترصافاتهم  وقراراتهم  وسياساتهم  الوضعية  بأنظمتها 
تحكمها إراداتهم وأهواؤهم الشخصية، وكل ما يصدره النظام 
ليعطي  شكلية  بطريقة  يدار  إنما  للرشع  املزعوم  اعتباره  من 

انطباعاً كاذباً بااللتزام بالرشع“.
ويروي خالد الفرحان طريقة سعي محمد بن سلمان إلقامة 
عالقات مع الكيان الصهيوني وتحقيق جميع مصالحهم عىل 
التخيل  طريق  عن  البالد  ومصري  ومستقبل  مصالح  حساب 
تماما عن الثوابت الدينية، وما سماه أمركة املجتمع والسعي 
الحثيث للتطبيع الكامل مع الكيان الصهيوني لكسب رضاهم 
عنه بغرض تنصيبه يف الحكم، حيث يرى الفرحان أن املخطط 
السعودي  التواطؤ  عىل  معرجا  برسعة،  يسري  السعودي 
األساس  والقضية  املحتلة  القدس  حول  اإلرسائييل  األمريكي 

لألمة العربية اإلسالمية.
شنها  التي  االعتقاالت  إىل  الصمت  مملكة  كتاب  ويتطرق 

ابن سلمان عىل األمراء ورجال األعمال ولم يستنث أحدا، غري 
تهدف  سلمان  ابن  من  املتبعة  والسياسة  الواضح  الواقع  أن 
أيا  الناقد  النّفَس  عىل  والقضاء  األموال  عىل  االستيالء  إىل 
كان توجهه، وأشار الكاتب أيضاً إىل أن ابن سلمان لم يكتفي 
لتطال  يده  امتدت  بل  الدولة  خزينة  أموال  عىل  باالستيالء 

أموال األمراء أيضاً.
حد  إىل  وصل  السيايس  ”التخبط  أن  إىل  ”الفرحان“  ولفت 
أو  الخارجية  العالقات  أو  والنفط  االقتصاد  يف  سواء  الجنون 

والشعب  واإلعالم  الدين  مع  العالقة  أو  الدفاع 
الهوجاء  للسياسة  نتيجة  وغريها  السعودي 

التي تبناها سلمان بن عبد العزيز وابنه املتهور محمد الذي 
بأي  أن يحققها  يريد  مالية وسلطوية شخصية  لديه رغبات 
ثمن“. هذا، ويشري الفرحان إىل التدخالت السعودية يف شؤون 
العدوان  خاصة  وخارسة،  عبثية  بأنها  ويصفها  املنطقة،  دول 

عىل اليمن الذي أزهق أرواح آالف اليمنيني.
يف  املشاكل  أن  إىل  الفرحان  خالد  املعارض  ويخلص 
ارتباطاً  تربط  مؤقتة،  وال  سطحية  وليست  عميقة  السعودية 
السلطة،  استغالل  وسوء  واملايل  السيايس  بالفساد  مبارشاً 
للسلطة  الشورى  ومجلس  القضاء  وتبعية  األمنية،  واإلدارة 

التنفيذية.

الصمت واالستعباد في ظل الزهايمر السياسي.. أمير سعودي يفضح فساد آل سعودالصمت واالستعباد في ظل الزهايمر السياسي.. أمير سعودي يفضح فساد آل سعود
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