
ــة  األمريكي اإلدارة  ــور  صق أرسف 
ــام  ــالل األي ــالم خ ــم للس يف دعواته
ــة وكأنهم طرف محايد  القليلة املاضي
ــن  ــور الذي ــؤالء الصق ــن ه ــه ! م ونزي
ــاف الحرب  ــة بإيق ــوا إىل املطالب التفت
ــرب  ــا ح ــي يف حقيقته ــن -وه يف اليم
ــرب والعدوان  ــن - وزير الح ــىل اليم ع
جيمس ماتيس. هذا الوزير العدواني 
املخلص ألهداف بالده اإلسرتاتيجية 
ولطموحات أمراء النفط الذين يطمح 
ــد تركه  ــارا بع ــم مستش ــل لديه للعم
ــرت ماتيس أن  ــا قاله املس ــه. مم منصب
ــالم - التي يحلم بفرضها -  خطة الس
تتضمن انسحاب القوات اليمنية من 

ــع الصواريخ  ــعودية ووض أرايض الس
ــة دولية من غري أن  اليمنية تحت رقاب
ــن املحتلة من  ــات اليم ــر محافظ يذك
ــعودي اإلماراتي  قبل قوات الغزو الس
ــذي ألحقه العدوان باليمن  والدمار ال
ــا  أنتجته ــي  الت ــا  صواريخن ــا  .أم
ــم  ــهرهم وتعبه ــني وس ــة اليمني أدمغ
ــىل  ــد إرادة ع ــال توج ــم ف وتضحياته
ــتطيع انتزاعها ألنها يدنا  األرض تس
ــا كل متطاول  ــة التي نصفع به القوي
ــة  اليمني ــة  ــيادة الجمهوري ــىل س ع
ــالم  ــع الكريم واملس ــعبها املتواض وش

املدافع عن نفسه.
ــا املتغطرس  ــي يضعه الرشوط الت

ــرص وكان  ــي رشوط منت ــي ه األمريك
ــه أن يلوح بها يف مرحلة مبكرة  يمكن ل

من العدوان للمساومة . 
ــد ثالثة أعوام ونصف  أما اليوم وبع
ــد  ــار فق ــل والحص ــار والقت ــن الدم م
ــوى وأصبح العالم  ــريت موازين الق تغ
ــة،وكل الدعوات  ــذه الحقيق ــدرك ه ي
ــاس  ــرب تقوم عىل أس ــاف الح إىل إيق
ــبة لقوى  ــرة بالنس ــة امل ــذه الحقيق ه
ــعب اليمني  ــدوان. لقد عاش الش الع
الحرب بكل ويالتها ،وحورص حصارا 
خانقا تقلب خالله يف مقالة عىل زيت 
حار من النار والكراهية غري املربرة من 
ــعب لم يطالب  قوى متعجرفة نحو ش

ــاة الكريمة والحرة  بغري حقه يف الحي
ــيادة  ــه ويف دولته ذات الس ــىل أرض ع
ــني  ــن اليمني ــوم نح ــا الي ــد رصن . لق
املحارصين واملدافعني عن أرضنا أكرث 
ــر  ــا وبمخاط ــنا وبقدراتن ــة بأنفس ثق
ــوأ بني الحكام يف العالم  أشقائنا األس
ــذه الحرب من  ــا خالل ه ــد خرجن . لق
ــدام القدرة  ــة وأوهام انع ــاد التبعي وه
ــد  املج ذرى  إىل  ــا  وصعدن ــة  والحيل
ــيدتها جماجم  ــاللم ش والعزة عىل س
ــرم من فينا.  ــجع وأنبل وأك أرشف وأش
ــادرة  ــم بق ــوة يف العال ــة ق ــد أي ــم تع ل
ــا علينا.  ــا وإمالء رشوطه ــىل إذاللن ع
ــب ، وبدمائنا والجراح  فبصربنا والتع

ــام كل العواصف وال يمكن  ــا أم صمدن
ــرى أن ننحني أو ننكرس  بعد كل ما ج
ــة ، وتلك  ــا املعنوي ــي حالتن ــذا ه . هك
ــعب ،  ــطاء الش ــن بس ــا نح ــي لغتن ه
((أحرار من طني الكرامة نخلق والعز 

يف الحمض الوراثي الصق))
فإىل أن تنترص يامسرت ماتيس أنت 
ــار يمكنك أن  ــك محمد املنش ومهفوف
ــوم فعليك  ــا الي ــك، أم ــرض رشوط تف
ــرف أنك ال  ــون واقعيا ، وأنت تع أن تك
ــق  ــكالم املنم ــزع بال ــتطيع أن تنت تس
واملراوغة الحرباوية ما لم تستطع أن 
تنتزعه بأحدث أسلحتك التي رشبت 
بها دماء اليمنيني ولم ترتو حتى اآلن.

    

 احمد عبدالله الصعدي

عندما تنتصر افرض شروطك يا مسرت ماتيس

يحكى أن هناك حرباً رشيرة األهداف 
ــم إنتاجها يف "البيت  ــوداء النوايا ؛ ت س
ــة  ــق طويل ودراس ــد تعم ــض" بع األبي
ــار  والدم ــل  القت ــال  مج يف  ــة  ممنهج
ــاعتها من عدة  ــب بش واخرتاع ما يناس

وعتاد .
ــاتها  ــد تلميعها ووضع آخر ملس وبع
الشيطانية تم تقديمها إىل ملوك وأمراء 
العهر واإلجرام ليحملوها بني جنباتهم 
ويدفعون لها الكثري من األموال الطائلة 
والجهود الجبارة ؛  ليصبحوا عبيدا لها 
ــني بدماء  وتحت أمرتها ؛ يثملون منتش
ــىل الجثث  ــون معا ع ــاء ويرقص األبري

واألشالء !
ــت  ــا بذل ــكا أنه ــظ أمري ــوء ح ولس
قصارى جهودها وصدرت أخبث طرق 
ــانة  ــدث ترس ــلت أح ــا وأرس تكتيكاته
ــالد  ــىل ب ــا ع ــط رحاله ــلحتها لتح أس
ــطورة من أساطري  عرف عنها بأنها أس
ــذي طاملا عجز  ــود الرسمدي وال الصم
ــا وقرص الفكر  ــان عن نقل بطوالته البي

يف وصف تضحياتها..
فاليوم تكتشف أمريكا حجم الورطة 
ــا ويعرتيها القلق  ــاة أمام مطامعه امللق
ــس القلق املزيف الذي رصح به وزير  لي
دفاعها وإنما قلق الهزيمة والخوف من 

ــح يتمتع بها  ــس القوة التي أصب مقايي
ــرار اليمن فهل تعتقدون بأن الجالد  أح
يقلقه ويهمه أمر الضحية املأساوي ؟!

ــفكت  ال وحرمة كل قطرة دم يمنية س
ــا يقلق أمريكا اليوم  ظلما وغدرا  ..إن م
هو أن عصاها لم تعد تفي بغاية الرضب 
ــوا يمتلكون عصا  ــني أصبح وأن اليمني
ــا إجرامهم يف  ــتكرس حتما عص قوية س

أية لحظة .
ــكل املؤهالت  ــم جيدا ب ــكا تعل فأمري
ــل اليمن  ــي يتميز بها أه ــدرات الت والق
ــم كأنها كانت مطمئنة وراكنة  عن غريه
ــذي  ــة وال ــة الخارجي ــدأ الوصاي إىل مب

ــابق  ــم أولويات النظام الس ــن أه كان م
ــد كل هذه القدرات  والذي ضمن تجمي
ــة ومنكرسة  ــن دولة ضعيف ــى اليم لتبق
ــوى مد يدها إىل  ــتهلكة ال تفقه س ومس
ــك عىل  ــهل الضح ــك س ــارج وبذل الخ
ــيطرة عىل خرياتها وعقد  أبنائها والس

العزم عىل احتاللها!!
ــام  ــن نظ ــن اليم ــالىش م ــا ت وعندم
ــت  ــارج أدرك ــان للخ ــة واالرته الوصاي
ــالل  ــن خ ــع م ــورة الوض ــكا خط أمري
النهوض الذي سما إليه حال اليمنيني 
ورضب  ــا  عدوانه ــن  ش إىل  ــارعت  فس
ــتعربة  ــد تحالف النعاج املس اليمن بي

ــن القوة  ــاء عىل مكامك ــىل أمل القض ع
فيها وإرجاعها إىل كنف الذل والضعف 

واالنكسار.
ــر ببال أمريكا  ــن يا ترى هل خط ولك
ــنت عدوانها بأن األمور اليوم  عندما ش
ــا وأن  ــىل إرادته ــلبيا ع ــتنعكس س س
ــتصنع العظماء  ــا يف اليمن س جرائمه
يف زمن االنحدار ؛ وتثمر األحرار يف زمن 
ــان ؛ وتظهر القوة اليمانية يف زمن  االرته
ــتقف  ــار ؛ وبأنها س ــف واالنكس الضع
ــا إىل وهم إيقاف  ــذا قلقة تدعو غريه هك
ــا  ــة لذاته ــة واضح ــا يف مغالط حربه

وخساراتها املدوية؟!

    

سعاد الشامي

القلق األمريكي املهزوم

 0505 رأي

    

 هشام محمد الجنيد

محافظة القبائل اليمنية على املبادئ والقيم الدينية عرب التاريخ صنع القوة 
الجهادية للجيش واللجان الشعبية يف صد العدوان السعودي األمريكي وحلفائه (٥)

 (الماضـــــــــي الحاضــــــــــر)
ــة املحافظة  ــل اليمني ــم خصائص القبائ ومن أه
ــا الحارض  ــى وقتن ــل التاريخ حت ــرب مراح ــا ع عليه
ــة والتحصني من أعداء  ــبتها القوة واملنع التي أكس

اإلسالم هي كالتايل: 
ــوة  (الق ــديد  الش ــأس  والب ــوة  الق رس  إن    _   9
ــارص القبيلة اليمنية،  ــة) التي تمتلكها عن الحديدي
ــايض (األوس والخزرج)  ــن  يف امل ــي أن املجاهدي ه
ــش  ــارض (الجي ــت الح ــى الوق ــم وحت ــن بعده وم
ــعبية) كان والؤهم وطاعتهم خالصة  واللجان الش
ــالم الهدى يف دفاعهم  ــوله وألويل األمر أع لله ولرس

ــة إىل أن صمودهم يف  ــن. إضاف ــالم والوط ــن اإلس ع
ــىل واقع اإليمان  ــالم هي ع املعارك ضد أعداء اإلس
بوجوب الجهاد يف سبيل الله كمؤمنني بالله، جنود 
ــعار اإليماني، هو أساس العشق  الله. وهذا االستش
ــع بالنرص والتغلب  ــاس الذي دف للجهاد، وهو األس
عىل أعداء اإلسالم يف املعارك التي خاضها الرسول 
ــلم للدفاع عن اإلسالم،  صىل الله عليه وعىل آله وس
األمر الذي جعل صمودهم ورضباتهم وتسديداتهم 
ــديد  ــة وذات بأس ش ــداء الله قوي ــد أع ــم ض وقتاله
ــون اإللهي ضد  ــة املعيه والع ــب األعداء، نتيج تره
ــد الله بوقوفهم ضد  ــالم الذين وقفوا ض أعداء اإلس

اإلسالم وضد الحق.
ــي  ــل الهرم ــة التسلس ــراد القبيل ــرتام أف 10 _ اح
ــمع والطاعة لشيخ (رئيس)  ــلطة القبيلة بالس لس
ــة األعداء  ــف يف مواجه ــداء النك ــة ن ــة وتلبي القبيل
ــان،  ــن وحماية الوطن والعرض واإلنس لنرصة الدي
ــاء القبيلة  ــني أبن ــد ب ــآزر والتعاض ــن الت ــك ع ناهي
ــد الباطل  ــة وص ــل يف مواجه ــني القبائ ــدة وب الواح

لنرصة الحق.
ــىل تحمل ظروف الحياة  ــدرات اليمنيني ع  11 _ ق
ــا.  ــروب وآثاره ــدائد والح ــة الش ــة ومواجه الصعب
ــي نتيجة  ــعب اليمن ــي يتحملها الش ــات الت واألزم

العدوان والحصار والحرب االقتصادية الذي فرضه 
ــري دليل عىل أن  ــدوان الهمجي عىل بالدنا هو خ الع
ــُتثِمر هذه  املجتمع اليمني مجتمع جلد مقاوم، وس
ــاء  ــهداء، واألبري ــة، ودم الش ــات البطولي التضحي
ــاء واملدنيني، والصرب،  ــا من األطفال والنس الضحاي
ــتثمر  ــم، وما يرتتب عىل األزمات والحصار س والظل
ــدوان الهمجي. والله  ــإذن الله بالنرص عىل هذا الع ب

ويل النرص والتوفيق..  
ــأل الله تعاىل أن ينرص إخواننا املجاهدين يف   نس
ــميع  ــعبية، إنه س ــبيل الله الجيش واللجان الش س

الدعاء.

د. إسماعيل محمد املحاقري

نوال أحمد

الحل السياسي وقيم 
الطغيان

أمريكا تريد  قتل الشعب 
اليمني مرتني

ــم ال يتحملون  ــية مع أوالدي أالحظ أنه ــاتي السياس يف نقاش
ــن محاكمتهم عىل  ــكا قيما يمك ــدول الغربية وأمري ــي بأن لل كالم
ــية بناء عليها ولهم كل الحق  ــها أو توقع مواقفهم السياس أساس

يف ذلك.
ــا موقفها  ــو اآلخر ومنه ــدول الدليل تل ــذه ال ــت لنا ه ــد قدم فق
ــكوتها  ــارك أو املتفرج من االنتهاكات التي تمارس علينا وس املش
ــة واالنحطاط   ــتجمعه لكل رشوط الخس ــع الجرائم املس عن أبش
ــة، وقد أثبتت  ــرب واإلبادة الجماعي ــكل جرائم الح ــي ول االخالق
ــي املصالح، وخصوصا عندما  ــن يحكم مواقفها وعالقاتها ه أن م
يكون مصدر االنتهاكات هي إرسائيل وأمريكا والنظام السعودي 

وليس القيم املعلنة التي تدعيها.
ولكن يف حديثي معهم دائما ما أؤكد لهم أن تلك الدول لها قيمها 
ــانية املعلنة يف  ــن قربها أو بعدها عن القيم اإلنس ــرصف النظر ع ب

دساتريها.. 
ــاس عىل فكرة  ــذه القيم هي قيم الليربالية التي ترتكز يف األس ه
ــية، والقيم  ــادئ الحقوق والحريات األساس ــة املغلفة بمب النفعي

الديمقراطية.
ــات نفعية  ــن توظيف ــدر ما لها م ــات بق ــوق والحري ــذه الحق فه
ــة - ويجوز لنا أن  ــن مرتكزات جوهري ــدر ما تمثله م ــمالية بق رأس
ــيايس  ــكلية - يقوم عليها النظام الس نطلق عليها باملرتكزات الش
ــىل التعددية  ــدول القائمة أصال ع ــي الداخيل لهذه ال واالجتماع

الثقافية واآلليات والربامج الديمقراطية. 
ــدم، وبغياب هذا  ــكاد ينع ــي واملعتقدي في ــا األخالق ــا بعده  أم
ــع جدا  ــاورة والتالعب بتلك القيم واس ــد أن هامش املن ــد نج البع

وخصوصا فيما يتعلق بسياستها الخارجية.
ــك الحقوق  ــدول لتل ــاك تلك ال ــول إن انته ــن املهم الق ــن م ولك
ــد إىل تهديد  ــه الح ــل ب ــا يص ــف عندم ــن أن يتوق ــات يمك والحري
ــا آليات  ــي تقوم عليه ــربايل الجوهرية الت ــام اللي ــزات النظ مرتك
ــيا  الستمرار  اللعبة، ويمثل احرتامها يف حده األدنى رشطا أساس

عمل تلك اآلليات.
ــه الجرائم املرتكبة  ــبة لحرب اليمن وما مثلت وأعتقد أنه بالنس
ــا رافقها من انتهاكات  ــان وم من انتهاكات صارخة لحقوق اإلنس
ــاوز الهامش  ــذي تج ــري إىل الحد ال ــرأي والتعب ــة ال ــع لحري أفظ
ــس غريبا ما  ــا،    لذلك لي ــكوت عليه ــذه األنظمة يف الس ــاح له املت
ــجقي -  ــاهدناه من تحوالت كبرية - وخصوصا بعد مقتل خاش ش
يف خطاب تلك الدول وسياستها اإلعالمية وتزايد الضغوط التي 
ــك  ــها الرأي العام الغربي ومنظماته الحقوقية. فأنا ال اش يمارس
ــبة لألصوات اآلتية عرب  ــة تلك النداءات وخصوصا بالنس يف جدي
الصحافة.. وتلك القناعة مبنية عىل حقيقة أن مسألة االستمرار 
ــق أرضارا كبرية بتلك األنظمة  ــكوت عنها أمر قد يلح فيها أو الس
ــن أن تحققه من  ــورة كبرية - ما يمك ــا يفوق - وبص ــات عمله وبآلي
مصالح يف حال إرصارها عىل االستمرار يف الحرب مهما كانت تلك 
ــبة لها. وكذلك وفقا لعدم وجود حل  ــرتاتيجية بالنس املصالح اس
ــبب صمود شعبنا وجاهزيته عىل االستمرار يف  بديل بأيديهم بس

املوجهة وبذل التضحيات.
ــن“ - يجب أن  ــتصحاب ”لك ــن - ومع هذه االنظمة يجب اس ولك
ــتها الكذب واملراوغة  ــون عىل علم بأن من ضمن قيمها وسياس نك
ــواء يف عالقتها بالداخل أو الخارج، فهذا ما تعتمده يف مثل هذه  س
ــا عودت العالم  ــكرية، كما أنه ــاع كبديل مؤقت للقوة العس األوض
بأنها ال تخرج من حروبها مهزومة باملعنى الدقيق للهزيمة، فهي 
ــا، ودائما ما  ــكرية منه ــرتك األفخاخ بعدها حتى العس ــا ما ت دائم
ــة  كما حصل يف  ــاوالت عديدة وجرائم فظيع ــبق هزيمتها مح تس
ــتان والعراق وسوريا والصومال.. لذلك فالرهان  فيتنام وأفغانس
ــا، باإلضافة  ــك جبهاتن ــلحتنا ووعينا وتماس هو عىل صحوة أس

لبعض املنظمات الحقوقية وبعض الدول.. والله املوفق.

ــم يرتاجع ؛ برغم  ــي ال زال صامدا لم يخنع ول ــعب اليمن ألن الش
ــه وقتله وتجويعه وتدمري كل مقومات حياته من ِقَبل  االعتداء علي

أمريكا وجالوزة الخليج وحلفائهم ..
وبرغم مواجهة الشعب اليمني ألكرث من عرشين دولة ..

إال أنه لم يركعه عدوان غاشم ظالم قتل اإلنسان ودمر البنيان
ــراً جوع وأمات  ــواً وبراً وبح ــق خانق عىل البالد ج وحصار مطب

املاليني من هذا الشعب املظلوم.
ــعود واإلماراتيني املتواصل منذ أربعة  ألن عدوان أمريكا وبني س
ــك لم يهز عنفوان  ــان ؛ إال أن كل ذل ــتهدف األرض واإلنس أعوام اس
ــتطاعت قوى  ــال ؛ وما اس ــزع عزائم الرج ــان ولم يزع ــعب اإليم ش
ــات األبطال ؛ ومازلت قدم من أقدام املؤمنني  العدوان أن تحني هام

بعد ثبوتها أمام حشود وتحشيدات قوى العدوان  ..
ــت من عضد  ــان ؛ لم تف ــىل يمن اإليم ــة ع ــرٍب عاملي ــام ح وألن أم
ــن ؛ الذين هم بربهم  ــزع إيمان وثبات املجاهدي ــني ؛ ولم تزع اليماني
ــرى وطنهم  ــعبهم صادقني ؛ وعن ث ــن هم مع ش ــه واثقون ؛ وم وقوت

ذائدين ..
ــا؛ وأدواتها هزموا يف معركتهم  ــهد أن أمريكا وحلفاءه الواقع يش
ــاحل  ــائر وهزائم بالس ــني فيما تلقوه ويتلقوه من خس ــع اليماني م
ــم ومرتزقتهم  ــحق عبيده ــهم وُس ــث تقهقرت جيوش ــي؛ حي الغرب
ــاحل الغربي  ــعبية يف الس بأقدام الرجال من الجيش واللجان الش
ــات ؛ وما جلبوه من جيوش  ــدوه من قوات ومدرع ؛ برغم كل ما حش

مجيشة من املرتزقة املسنودة بالطريان و بكافة أنواعه وأشكاله
ــيطرة عن  ــلوا وخرسوا يف تحقيق أهدافهم وعجزوا عن الس فش
ــم من قوات  ــي برغم ما بحوزته ــاحل الغرب ــرب واحد من الس ولو ش

وإمكانات وتحشيدات ما يمكنهم من احتالل قارة بأكملها..
ــدد وُتفنى ؛ وعىل أيادي رجال  ــهم وعبيدهم يف أرضنا تتب جيوش
ــة يمنية بيد  ــا وأرساً وبوالع ــرع الهزائم قتال و حرق ــه ُتباد وتتج الل
ــزرة ؛ وبأقدام الرجال ُتداس  ــد أحرقت مدرعة وأُعطبت مجن مجاه

جماجم الغزاة وعبيد االرتزاق..
ــم ؛ و برصاصات  ــوة إيمانه ــوا العالم بق ــن أرعب ــال اليم ألن أبط
ــعب  ــات الش ــود وثب ــات  ؛ وبصم ــحقوا آالف الزحوف ــم وس بنادقه

اليمني هزم العالم ؛
ــعب اليمني من مآِس وظلم ومعاناة ؛  برغم كل ما حل بأبناء الش
ــالم املرشف الذي  جراء العدوان اآلثم إال أن الحرية مطلبهم ؛ والس
ــيكون غايتهم  ــيبقى مطلبهم وس يحفظ لهم حريتهم وكرامتهم س
ــعب اليمني بأي من  ــرص إال حليفهم ولن ُيخدع الش ــن يكون الن ول

الدعايات التي ترفعها أمريكا والواليات املتحدة أو غريها.
ــدي عليهم تقتلهم  ــعب اليمني يعلم أن أمريكا هي من تعت الش
ــرى ؛ ولكن  ــتفاوضهم باليد األخ ــول  أنها س ــي اليوم لتق ــد وتأت بي
ــنا  ــتمراً ؛ فدفاعنا عن أنفس ــه مادام عدوانهم مس ــن هنا نقول ان م
ــتبقى البندقية  ــة حارضة وال زالت وس ــتمر ؛ وقوتنا الدفاعي سيس
بأيادي الرجال األحرار ؛ فال سالم وال استسالم حتى تحرير الوطن 

كل الوطن من كل الغزاة.

ــن حادث مقتل  ــب أن يتجاوز ع ــتطيع أّي كات ال يس
الصحايف السعودي جمال خاشقجي، ألن ذلك يتعّلق 
بمستقبل الدولة السعودية، واألرسة السعودية ذاتها، 
فلقد اعرتف النظام السعودي بقتل خاشقجي داخل 
ــطنبول يف تركيا بعد  ــعودية يف مدينة اس القنصل الس
ــقجي يوم 2 ترشين  18 يوماً من اإلنكار، فقد ُقتل خاش
ــعودي إال  ــر 2018، ولم يعرتف النظام الس أول/أكتوب
ــهر ذاته، بعد أن ظّل يكّذب كل الروايات  يوم 20 من الش
التي تتحّدث عن مقتله داخل القنصلية، واإلّدعاء أنه 

خرج منها ساملاً ُمعاىف.
ــقجي إال بقدر ما  ــل خاش ــن مقت ــن ال نكتب ع ونح
يتعّلق عن مستقبل أرسة آل سعود، التي تحكم اململكة 
ــة تاريخها، لو  ــل لنهاي ــا تص ــال، وربم ــرب ثالثة أجي ع
ــاع العربي "عبد الرحمن أبن  صدق كالم عاِلم االجتم
ــة" ُعمر الدولة  ــّدد يف كتابه "املقّدم ــدون"، الذي ح خل
األرسية يف ثالثة أجيال آخرها يكون من امللوك الشباب، 
نتجاوز عن رؤية ابن خلدون، تماماً مثلما نتجاوز عن 
الرواية الرسمية الكاِذبة التي تؤّكد أن خاشقجي ُقتل 
ــجار مع 15 رجًال كانوا يتناقشون معه، فكل  نتيجة ِش
ــاوز هذا كله ونتحّدث  ــم يعرف كذب الرواية، نتج العال
ــرة  ــم الجزي ــعودية يف ُحك ــتقبل األرسة الس ــن مس ع

العربية.
ــّدده قوى  ــعود تح ــتقبل أرسة آل س ــد أن مس نعتق
ــعودية، حيث نالحظ أوًال  خارجية، ومحلية أرسية س
ــفت للشعوب كلها، خاصة  أن األرسة السعودية انكش
ــعودي عىل  ــعب الس ــالمية ومنها الش ــعوب اإلس الش
ــعوب التي كانت تعتقد أن أرسة  الخصوص، وهي الش
آل سعود يمّثلون اإلسالم، ألنهم يتحّكمون ويرشفون 
ــن الحرمني الرشيفني  ــاز املقّدس، بما فيه م عىل الحج
ــلمون  ــّورة، فقد كان املس ــة واملدينة املن ــة املكّرم يف مّك
ــّج أو  ــم عن الح ــاز عند حديثه ــن الحج ــون ع يتحّدث

الُعمرة، وصارت السعودية مكان الحجاز.

ــلمون األرسة السعودية يختلفون  واليوم رأى املس
ــاهدوا وّيل العهد محّمد  حول َمن يكون ولياً للعهد، وش
ــال األعمال يف  ــراء ورج ــىل األم ــلمان يقبض ع بن س
شهر آب/أغسطس 2017، من أجل استنزاف أموالهم 
ــاً للعهد،  ــه ولي ــل عىل مبايعت ــراء من قب ــار األم وإجب
ــال األعمال من األعداء املُفرتضني  فصار األمراء ورج
للملك ووّيل عهده، ألنه يف الوقت نفسه دفع حوايل 500 
ــس األمريكي دونالد ترامب عند زيارته  مليار إىل الرئي
ــو 2017، يف مقابل أن يوافق  ــهر أيار/ماي للرياض يف ش

عىل تعيينه ولياً للعهد.
ــتقبل  ــة األمريكية أيضاً مس ــاً، تحّدد السياس وثاني
ــب  ترام ــد  دونال ــب  طال ــد  فقل ــعودية،  الس األرسة 
ــل جمال  ــعودي قبيل مقت ــرش الس ــة الع ــن حماي ثم
خاشقجي، وهّدد بأن العرش السعودي يسقط خالل 
ــبوعني إذا ُرِفعت تلك الحماية، وجاء مقتله فرصة  أس
ــتنزاف، ويمكن مالحظة ذلك  ــتمرار االس جديدة الس
ــي يف قضية  ــب رأي الرئيس األمريك ــرى تقّل ــا ن عندم
ــلمان ووّيل  ــقجي، توّعد وهّدد يف البداية امللك س خاش
ــك بعد زيارة  ــات راِدعة، ثم تنازل عن ذل ــد بعقوب العه
ــوم 17  ــة ي ــو" للمملك ــك بومبي ــة "ماي ــر الخارجي وزي
ــكوت  ترشين أول/أكتوبر 2018، بعد أن حّدد ثمن الس
ــت اإلدارة  ــول، ولذلك صّدق ــايف املقت ــن دماء الصح ع
ــعودية، التي رّوجت أنه  األمريكية ووّثقت الرواية الس
ــكوت األمريكي،  ــجار، وبالطبع فإن ثمن الس ُقتل يف ِش

عبارة عن مليارات الدوالرات، بخالف ثمن الحماية.
ــان ثمن  ــي رجب أردوغ ــد الرئيس الرتك ــك يري كذل
ــو  ــد ه ــعودية، ووّيل العه ــة الس ــىل الرواي ــه ع موافقت
ــعب، وإذا كان  ــط الش ــن كامًال من نف ــذي يدفع الثم ال
ــقط  ــعودي قد يس ــال الس ــي للم ــتنزاف األمريك االس
ــعودية عىل الدولة  ــعودي، فإن حرب الس العرش الس
ــعودية حتى اليوم عام 2018،  اليمنية كّلف الدولة الس
ــب تقديرات  ــدوالرات، حس ــاراً من ال ــواىل 752 ملي ح

منظمة "فورين بولييس" األمريكية، هذا يف الوقت الذي 
ــات اقتصادية  ــعودي من أزم ــعب الس يعاني فيه الش
ــّودوا عليها،  ــم. التي تع ــعار ليس يف طاقته وغالء أس
ــعودي  ــعود وهو س يقول األمري خالد بن فرحان آل س
ــا "عاّمة  ــم يف أملاني ــة وُيقي ــة املاِلك ــن العائل ــّق ع ُمنش
ــعب السعودي لديهم من األموال اآلن أقّل من ذي  الش
ــل، بينما لم تتأّثر أمالك العائلة املاِلكة، قدٌر كبري من  قب
ــوال الدولة ال ُتدرج يف امليزانية، وهو أمر يقّرره امللك  أم
ــوم 19 ترشين  ــق ي ــده"، ثم طالب ذلك األمري املُنش وح
األول/أكتوبر 2018 بتأسيس ملكية دستورية يف أرض 
العرب، وهو طلب ُمخيف لكل أمراء األرسة السعودية، 
ــعب السعودي بني أزماته،  ومن املفرتض أن يقارن الش
ــعوديات  ــعوديني والس وإنفاق األمراء واألمريات الس
ــذخ ليس له مثيل، يكفي فقط الرتكيز عىل أن اليخت  بب
ــلمان" ثمنه نصف  ــوّيل العهد "محّمد بن س ــاص ب الخ
ــة الفقراء  ــاوي تكاليف معيش مليار دوالر، وهو ما يس
يف السعودية وخارجها، هذا يف الوقت التي أُغلقت فيه 

مؤّسسات وطرد عمال سعوديون ووافدون.
ــيكون  ــد أن دور رجال الدين الوّهابيني س ــاً، نج ثالث
ــعودية، صحيح  ــتقبل األرسة الس مؤّثراً يف تحديد مس
أنهم هم الذين منحوا الرشعية الفقهية الدينية الزاِئفة 
ــقجي، تماماً مثلما  ــعودية يف مقتل خاش ــة الس للرواي
ــعوديني،  ــال األعمال الس ــجن رج ــوا رشعية لس أعط
ــوّيل األمر،  ــتحَدث، وُترك ل ــر ُمس ــأن هذا األم ــوا ب وقال
ــعودية ليس  ولكن األمر فيه أبعاد أخرى، فالدولة الس
ــيوخ  ــون محّدد، بل إن ش ــتور مكتوب، وال قان ــا دس له

الوّهابية يحّرمون يف األصل كلمة "دستور".
ــّص  ــون، وال ن ــة إال بقان ــه ال عقوب ــداً أن ــم جي ونعل
ــون يف  ــتور أو قان ــود دس ــدم وج ــن ع ــة، ولك إال بعقوب
ــو ُتركت للقضاة  ــعودية، جعل القضية الواحدة ل الس
ــة،  ــكام مختلف ــاءت األح ــيوخ، لج ــل ش ــم يف األص وه
ــري هذا القايض أو ذاك للنّص  ألنهم يعتمدون عىل تفس

ــعودي  ــرش الس ــوي، والع ــث النب ــي أو الحدي القرآن
ــيوخ الدين،  ــه الوّهابي وش ــن الفق ــتمد رشعيته م يس
ــلوك األرسة  ــهم، يرون أن س وبعض رجال الدين أنفس
ــا  ــالمية يف ثوبه ــم اإلس ــع الِقَي ــاىف م ــعودية يتن الس
ــي، فرغم وّهابيتهم التكفريية لغريهم، فإنهم لن  الوّهاب
ينسوا ألبن سلمان أنه سمح للمرأة السعودية بقيادة 
السيارة، وسمح بالحفالت املوسيقية والغنائية، رغم 
ــد وتحّرم  ــّص وتؤّك ــة التي تن ــيوخ الوّهابي ــاوى ش فت

الغناء واملوسيقى والسياحة.
ــارة مقامات األولياء وأهل  تماماً مثلما يحّرمون زي
ــدوا عىل "املحمل  ــم الذين اعت ــت والصالحني، فه البي
املرصي" يوم الخميس 24 حزيران/يونيو عام 1926، 
ألنهم اعتقدوا أن "املحمل" عبارة عن صنم فيه بعض 
ــن قافلة طّبّية  ــم أن املحمل، كان عبارة ع املعازف، رغ
ــام يّمون الحّجاج  ــة دينية، ظّل طوال ألف ع اقتصادي
ــىل الغناء  ــن موافقتهم ع ــّج، فكيف يمك ــهور الح يف ش
واملعازف وقيادة املرأة للسيارة، حتى لو أباحها امللك 
ــد أماتوا فكرهم  ــد، فهم لو وافقوا يكونون ق أو وّيل العه

الوّهابي يف ديار نشأته.
ــجن  ــايل فإن موافقة هيئة كبار العلماء عىل س وبالت
ــقجي، ما هو إال  ــل جمال خاش ــال األعمال، أو قت رج
ــلطة الحاِكمة،  ــال الدين من الس ــوف تاريخي لرج خ
وال يمكن بأية حال من األحوال أن يوافق شيخ وّهابي 
ــيوخ ال  ــيقى، الش ــاء واملوس ــل الغن ــد عىل تحلي واح
ــدل، بقدر ما  ــعب أو إقامة الع ــم نهب ثروات الش يهّمه
ــدي، وهو  ــكيل التعّب ــالم الش ــك باإلس ــم التمّس يهّمه
ــاوي بني  ــري طاملا أنه ال يمّس الجيوب، وال يس أمر يس

الناس.
ــاً، واألرسة  ــة ثمن ــكل قضي ــد أن ل ــة نج ويف النهاي
ــداء الوطن  ــا مع أع ــن تحالفاته ــع ثم ــعودية تدف الس

واألّمة... تدفعه كامًال.
* كاتب مرصي

عيل أبو الخري *
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