
راي 13االثنين: 
زاوية حرة

 فيصل الصوفي

ال يوجد في الشريعة اإلسالمية شيء ُيدعى "جهاد النكاح"، بالمفهوم 
ــة الخالفة  والتطبيق الــذي ابتكره التنظيم اإلرهــابــي المسمى "دول
اإلسالمية في العراق والشام- داعــش".. لقد عرف التاريخ اإلسالمي 
جماعات وتيارات متطرفة وإرهابية، سيطرت على مناطق وأقامت 
فيها إمارات خاصة، خارج سيطرة الدول المتعاقبة األموية والعباسية 
والفاطمية، وغيرها، ومع ذلك لم تجرؤ أي جماعة على فعل شيء مثل 

هذا الذي يسمى اليوم" جهاد النكاح".. 
في بداية اإلسالم وجد "زواج المتعة"، وهو زواج مؤقت، أبيح للمقاتلين 
خــارج أوطانهم أيــام الرسول، ثم حرمه الرسول في خطبة الــوداع، 
والمسلمون السنة متمسكون بهذا التحريم إلى اليوم، كما وجد وضع 
خاص، وهو أن تهب امــرأة نفسها للرسول، وال يجوز ذلك لغيره من 
الرجال.. أما "نكاح الجهاد" بالمفهوم والتطبيق الذي ابتكره التنظيم 
اإلرهابي "داعش" في هذا الزمن، فال سابق له، و" نكاح الجهاد" الداعشي، 
صورته على النحو التالي: أن هناك مجاهدين(إرهابيين) في سوريا 
وا من السعودية وموريتانيا واليمن، وبلدان مختلفة، وهم  والعراق، جاء
عزاب، ولديهم رغبة جنسية، وال بد لهم من تفريغ صديدهم لتستريح 

نفوسهم، ويقووا على الجهاد.
 ولذلك يتعين على المرأة المسلمة أن تجاهد بفرجها، بحيث تذهب 
إليهم، فينكحها األول بعقد زواج لمدة قصيرة، تكفي لسفح نطفته، 
وبعد أن يفرغ شحنته يطلقها، ثم يعقد عليها المجاهد الثاني، ويفعل 
مثل األول، ثم المجاهد الثالث، ثم الرابع، وهكذا، بحيث يمكن لمجاهدة 
واحدة أن تفترش لعشرين مجاهدًا في اليوم الواحد.. وآخر تقليعات 
"نكاح الجهاد" يقوم بها التنظيم اإلرهابي هذه األيام في بعض مناطق 

العراق، وبنسخة رمضانية.. 
وهــذا يرينا إلــى أي مستوى وصــل هــؤالء في ُسلم الفحش، رغــم أن 
مؤسسات دينية سنية معتبرة، ورجال دين سنيين علماء في الشريعة، 
قد قالوا إن هذا ال يجوز، ال يجوز.. لجنة الفتوى في األزهر الشريف، 
ودار اإلفتاء المصرية، وعلماء في الشريعة مثل نصر فريد واصل، و 
أحمد كريمة، وعبدالله النجار، وغيرهم كثير، يقولون إن"نكاح الجهاد" 
ليس زواجًا، بل بهيمية، إنه زنا صريح وبّين، حرام، وسفالة وانحطاط، 
ونخاسة، وتجارة بالرقيق األبيض.. ومع ذلك اإلرهابيون مستمرون 

في"نكاح الجهاد"، وكله جهاد!
وفي رمضان هذا، صعد إرهابيو "داعش"، درجة أخرى في سلم الدعارة 
والقوادة والسفالة والنخاسة، فقد اختطف نساء سوريات غير مسلمات- 
يسميهن سبايا-، ونقلهن إلى العراق، وفي هذه األيام يعرضهن للبيع، 
بسعر يتراوح بين ٥٠٠ و٢٠٠٠ دوالر للواحدة، على أن الفائز في 
مسابقة القرآن الرمضانية يمكنه أن يحصل على سبية سورية!.. ورجال 

الدين لم يتكلموا هذه المرة عن هذا الفحش، ربما ألنهم صائمون!

أحيانًا نخجل أن نصف السعودية بالدولة، ألنها 
دولة طارئة في التاريخ ال يتجاوز عمرها ١٥٠ 
سنة، ولم تمر مرورًا طبيعيًا في تشكلها انطالقًا 
من عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكوم، تفرضه 
تطورات الواقع االقتصادي واالجتماعي، وانما 
نشأت باإلغارات والضم واإللحاق، وأيضًا باتفاق 

مبرم بين شيخ قبيلة وشيخ دين..
أي أن المجتمع (مجتمع نجد ومجتمع الحجاز) في 
هذه الجغرافيا الصحراوية لم يكن له دور أو دخل 
في ذلك، ولم يعبر األمر عن ذاته وعن تفاعالته 
وارادته، وإنما تم قسرًا إلحاقه وتنسيبه الى أسرة 
نافذة (أسرة آل سعود) فكان هذا أولى خطوات 
تدجين المجتمع الحجازي والنجدي، وأول سرقة 
تطاله وهي سرقة ذاته، وفرض ذات االسرة على 
المجتمع، واستمر تكريس هذه الــذات والحاق 
المجتمع باألسرة منذ تكون المملكة وارتفعت 
وتيرته منذ اكتشاف النفط في ثالثينيات القرن 
الماضي، ليرتفع معه سقف الحاق المجتمع باألسرة، 
الــى منح أســرة آل سعود حرية التصرف بموارد 
المجتمع النفطية الخيالية، لكن بقوانين االسرة 
وتطلعاتها ال بقوانين المجتمع وتطلعاته، كي ال 
ينمو لديه وعي الدولة والسلطة وثقافة العدالة 
االجتماعية والتنمية الشاملة، (عمليًا واقتصاديًا 
ومعرفيًا) وهنا أصبح المجتمع تــمــارس عليه 
سرقتان (سرقة الذات واإلرادة وسرقة الموارد)..

لــم يقف تــوجــه االســـرة ونهجها فــي تدجين 
المجتمع وتخديره، عند حد سرقة ذاته وسرقة 
مــوارده، وانما تعداه الى سرقة واختطاف وعيه 
وعقله وروحه، بتوجه ديني جامد ومتخلف، عبر 
تكريس الوهابية كسلطة في الواقع وسلطة في 
الوعي، بكل ما تحمله الوهابية من جمود وانغالق 
وتقديس للماضي ومجافاة للعلم والعقل والعصر 
واثارة للفتن الطائفية، ورفض للتعدد والتنوع، 
ــغــاء لــآلخــر المختلف وتــكــفــيــره وتفسيقه،  وال
واإلذعان والخضوع لسلطة الملك واالسرة وسلطة 
رجال الدين، كسلطات مقدسة ومعصومة اليجوز 
الخروج عليها ومعارضتها أو حتى نقدها وكشف 
أخطائها، هــذه السلطات المقدسة الــتــي يتم 
تكريسها بتكفير الحزبية والديمقراطية والدولة 
المدنية، وسلب المرأة حقوقها وحريتها والحط من 
انسانيتها وكرامتها وانزالها منزلة األمة والجارية 

للرجل.
هذه السرقات واالختطافات للمجتمع الحجازي 

والنجدي وما تم ضمه وإلحاقه به من قبائل ومناطق 
يمنية، تتجلى بوضوح في دستور مملكة االسرة 
والمصنف عالميًا أنه من أسوأ الدساتير في العالم 
وأكثرها تخلفًا وانتهاكًا لحقوق الرعايا، فهو في 
معظم مــواده ينظم تــداول السلطة بين أفــراد 
األســرة، وينظم صالحياتها الواسعة، وحقوقها 
بما فيها حقوقها من العائدات النفطية، كنسبة 
مقتطعة من هذه العائدات، أما الشق اآلخر من 
دستور مملكة األسرة، فهي مواد قامعة وكابحة 
لحريات المجتمع ومــصــادرة لحقوقه، تكرس 
سلطة الملك واألســـرة ومــن حولهم مــن رجــال 
الدين وتغليفها بغالف ديني مقدس، كتحريم 
الديمقراطية والحزبية وفرض قيود على العمل 
النقابي، وتتدرج هذه القيود والكوابح الى القيود 
على الحياة الشخصية للمواطن كتحريم قيادة 

السيارة على الفتيات.
في السعودية ال توجد سلطة للمجتمع وال إرادة 
وال قرار فقط هناك سلطة الملك واألمراء وسلطة 
مشائخ الدين وهيئة األمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر..
منذ ثالثينيات القرن الماضي، ومملكة آل سعود 
تنتج النفط بكميات مهولة، والذي بلغ اليوم رقمًا 
خياليًا «١٢» مليون برميل يوميًا، دون أن تتحقق 
تــحــوالت حقيقية فــي المجتمع على المستوى 
االجتماعي والثقافي والعلمي، يفترض أن تواكب 
هذا الدخل المهول، بل ظل المجتمع راكدًا ومغيبًا 
ومستهلكًا ويشهد تحوالت ارتــداديــة خطيرة 
وكارثية، بسبب انحراف السلطة والثروة الناتج عن 
هذه السلطات القامعة والمستبدة، وهذه السرقات 

للمجتمع في إرادته ووعيه وموارده.
التحوالت التي تراكمت في هذا المجتمع المغيب 
والمدجن، أن أسرة آل سعود أثريت ثراًء فاحشًا 
ــثــروة بشكل مــهــول، أســرة  وتــراكــمــت لديها ال
استغرقت وقتها في التنافس على تحقيق رقم 
جديد ضمن قائمة أثرياء العالم، حيث يتصدر أكثر 
من ١٠٠ أمير من أسرة آل سعود قائمة أثرى أثرياء 
العالم، يقابله من جانب آخر، يتصدر المجتمع الذي 
تم سعودته وسرقته في وعيه ومــوارده، قائمة 
المجتمعات التي تضخ اإلرهابيين واالنتحاريين، 
بعد هذا المشوار الطويل من االنحراف والسرقات 
يمكن أن تصنف السعودية في الوقت الراهن بشكل 
دقيق، بأنها بحيرة نفط تجلب العار ومستنقع 

تخلف تتوالد فيه الدواعش.

لم يعد بخاٍف على أحد إن تمسك حكام الرياض بإعادة شرعية 
الرئيس الفار، والتي انتهت شرعيته اصــًال ، اصبح ضربًا من 
اإلدعاء الغبي ألنهم يعلمون جليًا إن شرعيته المزيفة وشعبيته 
قد بلغتا الحضيض بين أوساط الشعب اليمني . وأبسط دليل 
على هذا ما نشاهده في صفحات " الفيسبوك "  كمثال إذ أن 
٩٠٪ من مستخدميه يرون في " هادي " شخصًا خان وطنه 
واستعدى عليه من له مطامع ومصالح فيه ، بل إنه لم يعد 
مرغوبًا فيه وال يمكن أن يستقبله إالَّ من ارتهن به مقابل حفنة 
رياالت سعودية ، إذا علمنا أن هناك مليون وتسعمائة يمني 
مستخدم ومشترك في وسيلة التواصل االجتماعي هذه ، ناهيك 
عن الوسائل األخرى والمواقع اإللكترونية والصحف اليمنية وغير 
ذلك . إذًا فمسألة إعادة الشرعية  لهادي التي يتحجج بها آل 
سعود ال تعطيهم الحق في االعتداء على اليمن وتدميره وقتل 
شعبه وبخاصة طائرات الموت التي تجاوزت المائة يوم إلى اآلن .
اصبح وضع آل سعود اليوم من اعتدائهم الغاشم ، وبحسب " 
نيويورك تايمز" محاصرا بالتحركات الدولية.. وتقارير جرائم 
الحرب تحاصر وتالحق التحالف العسكري السعودي في اليمن 
بالضغوطات ، ورأت صحيفة "االندبندنت" البريطانية ان 
"السعودية  ألقت بنفسها في الهاوية، وأن غاراتها الجوية على 
اليمن تشكل ضربة قاضية لها وللشرق األوسط على حد سواء". 
لت الصحيفة "من اتخذ قرار خوض هذه الحرب في  وتساء
أكثر الدول العربية فقرا ؟ السعوديون، الذين يشتهر ملكهم 
في العالم العربي بأنه عاجز عن اتخاذ قرارات تتعلق بالدولة ؟ 
أم أمراء داخل الجيش السعودي قلقون من أن قوات األمن قد ال 

تكون موالية للعائلة الحاكمة ؟". 
إذن ما الهدف الخفي للسعودية في اليمن ؟! هذا السؤال اجاب 
عليه العديد من المراقبين والمحللين السياسيين ولم يعد بخاٍف 
على احد . فلو اخذنا مطامع حكام الرياض االقتصادية في اليمن 
وأولويتها في النفط بإيجاد منفذ بحري لنفطها في حضرموت 
يكون تحت اشرافها وتحكمها في ارضية مرور انابيبه ، فإن هذا 
المطمع االقتصادي ليس هو أعلى مطامعهم ، ولو قلنا أنهم 
يعملون على تأمين حدودهم من التوسع اإليراني المزعوم 
في اليمن فإن هذا القلق غير المشروع كان أولى بهم أن يبدوه 
تجاه جارتهم إيران التي يتعايشون معها حاليًا على الرغم من 
احتاللها جزرًا بكاملها هي أراض إماراتية إذن ما الهدف األبرز 
لحكام آل سعود في عدوانهم على اليمن ؟ّ بوجيز العبارة يتبلور 
هذا المطمع الدنيء في سعيهم لفرض الوصاية على الشعب 
اليمني وتركيعه ليكون ووطنه تابعًا لعجرفتهم وتسلطهم 
، وهذا هو طلب المستحيل إذا ما عرفنا إن الشعب اليمني درج 
منذ نعومة اظفاره على العزة والشموخ واإلباء ومن المستحيل 
تركيعه وشواهد التاريخ دالة على ذلك , فليتعظ "  آل سلول  " 
وليضعوا امام اعينهم إن الكرامة والسيادة الوطنية هي رأسمال 

هذا الشعب الفقير الصامد ولن يفرط في ذلك .

العدد:  
(١٧٦٨)
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من العجائب والنقائض التي عليها أعراب َنْجد أنهم قالوا بنكران ما 
حدث في الكويت وسارعوا الى القول باإلدانة وشناعة الفعل، في حين 
ماتزال كلماتهم ترن أجراسها في اآلذان وهم يقومون بالتحريض 
ــرون في  وتمجيد التفجيرات في مساجد الــروافــض والمجوس وي
استهداف الشيعة جهادًا مقدسًا، كما أنهم في السياق ذاته تهافتوا 
على ادانة أحداث سيناء وقالوا بضرورة محاربة اإلرهــاب، في حين 
كل الدالئل تشير الى ضلوع أعراب نجد والخليج في دعم وتسليح 
الحركات الجهادية بكل مسمياتها.. وقد كشف عدوانهم على اليمن 
الكثير من الحقائق، بل كاد أعراب نجد أن يقتلوا أنفسهم على شاشات 
هًا وظلمًا وهم يتحدثون عن اإلبادة الجماعية 

َ
قنواتهم التحريضية َسف

لسكان اليمن وسكان صعدة على وجه الخصوص كواجب ديني، وذهب 
أحدهم وهو من مخلوقات الله المسخ خلقًا وفكرًا وكان كويتيًا في 
إحدى القنوات الى القول إن تفجيرات الكويت كانت عنتًا وظلمًا وكان 
 

ُّ
من المفترض أن يتجه هذا النشاط الجهادي الى اليمن فهم األحق

بالقتل والتدمير، وكاد الرجل المسخ وهو يتحدث أن يقول نحن أبناء 
الله واحباؤه، وهؤالء الذين هم أرذلنا ال قيمة وجودية لهم ويستحقون 
الموت فالله قد اصطفى أهل نجد والخليج من األعــراب وأهمل من 
سواهم من البشر، وال أظنه يستنكف أن يقف يومًا في الفضائيات طالبًا 
من الله أن ينزل عليه مائدة من السماء تكون له ولمن خلفه عبيدًا، كما 
أن قتاله ألهل اليمن ال يتجاوز القول والتحريض حتى اذا قيل ادخل 
ة قال وهو يهم بالفرار لن ندخلها إن فيها قومًا 

ّ
 ِحط

ْ
ل

ُ
المدينة وق

جبارين، لكنه يفاخر كل الفخر وهو يرسل طائراته كي تقصف االحياء 
والمساجد والعمران في اليمن ويهلل ويكبر وهو يسمع أن البارجة 
البحرية قصفت عطان أو نقم بالقنابل الفراغية والصواريخ واألسلحة 
المحرمة دوليًا، ويبتهج وهو يتحدث عن ذلك االسلوب القتالي الذي 
يجعله مستترًا وراء ُجدر ويحجبه عن المواجهة الحقيقية، كما كانت 
العرب تعهد في جميع حروبها القديمة والحديثة، فأخالق القتال عند 
العرب المستعربة والعرب العاربة كانت واضحة الدالئل والصفات ولم 

تكن تحمل هذه الصفات التي بدت عليها الحالة العدوانية النجدية 
والخليجية على اليمن، وال أقول ذلك على وجه االطالق ففي ذلك ظلم، 
بل على وجه التقييد والتخصيص لجماعة بعينها نشأت في ظرف 
تاريخي للقيام بمقاصد وأهداف بعينها، وشيوع الروح فيها تدل على 
المؤسس فالقرآن جامع علوم وقد أوضح لنا صفات ووفقًا للقياس 
 تدل على البعير، كما أن الحقد والصلف الذي عليه 

ُ
األعرابي.. البعرة

العدوان لم يكن حقدًا عربيًا فالعرب لم تعهده ولكنه معهود عند 
غيرهم، وفي أحداث التاريخ ما يمكن القياس عليه، ولذلك يمكن 
للمرء أن يقول مطمئنًا إن اليمن تواجه عدوًا ذا صبغة ثقافية واخالقية 
ة هذا العدو وتحليله  مختلفة ال شبيه لها في التاريخ، وأصبح ممكنًا قراء
من خالل المرجعيات التي يقول بها كمعيارية وكمحك فهو يّدعي 
القرآن ويّدعي قداسته ويرى السنة النبوية أكثر قداسة من القرآن في 
تفاعالته وله تأويالت عدة ولذلك يقع في التناقض ويبدو أمام اآلخر 
حالة مزدوجة لما يكون عليه من التناقضات والثنائيات، فالفعل المحرم 
في الكويت مثًال حالل في اليمن، وإنسان نجد يستحق الحياة وانسان 
اليمن يستحق الموت، وقتاله لآلخر ال يكون إّال بالعبوات المتفجرة 
واألحزمة الناسفة، وهو أبعد ما يكون عن المبادرة والمواجهة، وكل 
صراعه الذي نعرفه ال يكون إّال من وراء جدر أو من حصون منيعة، 
يخشى المواجهة ويلوذ بالتقية نقلي ونصوصي وسيري ال يرى للعقل 
مر بذلك، إذا رأى بناًء قائمًا هدمه وأخذ حجارته 

ُ
والمنطق فضًال وقد أ

أثافي وأخشابه حطبًا، أكثر ميًال الى الغيلة وأكثر حرصًا على دنيا 
وحياة، يستغرق نفسه في الترف والملذات والشهوات ويستعذب 
الفخر والمديح، مستهلك أبدًا ال ينتج شيئًا كسول مرتكزه الوجودي 
المفاخرة في سباق الهجن أو في المزايين، وألنه ال يستند الى قيمة 
حقيقية ذات امتداد تاريخي وحضاري وثقافي يعيش فراغًا وفصًال 
حضاريًا ويعادي الحضارات والثقافات ذات االمتداد التاريخي ويسعى 
إلى تدميرها كما هو ثابت تاريخيًا منذ هدم المآثر االسالمية في عام 
١٩٢٦م في مكة المكرمة، وصوًال الى حركة طالبان وقصتها مع آثار 
افغانستان، مرورًا بما حدث في العراق وفي تدمر سوريا، وبما يقوم به 
طيرانهم في اليمن من هدم وتدمير وقصف لآلثار والمدن التاريخية 

والمآثر الحضارية والحصون.
لقد غاب عن أعراب نجد والصحراء المنظومة األخالقية العربية 
ة وللنجدة وللشهامة موضعًا، ولم نرى أخالق  فلم يعد للنخوة وللمروء
الفرسان ونبلهم في عدوانهم، ولم يؤثر في سيرهم وأخبارهم إّال 

لؤمهم وشهوات دنياهم وترفهم وتقتيرهم.
ليس ألعراب نجد والصحراء مشروع حضاري.. وسيركضون حين 

يشعرون ببأس أهل اليمن ويجعلهم الله حصيدًا خامدين.

 عبدالرحمن مراد

الكرامة والسيادة 
الوطنية أوًال

األعــــراب أشدُّ كفرًا ونفاقًا

 علي عمر الصيعري

داعش يطعمكم "سبايا" رمضانية!

 مطهر االشموري محمد علي عناش

السالح األخطر على الخليج والعالم في مواجهة الحصار
الذي ال أدريه وال أعرف كيف يفكر آل سعود واألخوة في الخليج ومن ثم الشرعية الدولية فيه هو: هل 

يريدون دفع اليمن إلى استعمال سالح ""باب المندب"؟
هذا الحصار الجوى والبحري الظالم وغير المشروع بات يمثل إبادة جماعية للشعب اليمني فماذا ينتظرون 

بهذا االستمراء لهذا الحصار كاستمرار للتجويع واإلبادة الجماعية للشعب اليمني؟ 
فماذا ينتظرون من أي شعب يتعرض لعدوان وإرهــاب ظالم غشوم انتقامي تكفيري دموي ومدمر 

ويتعرض إلبادة جماعية من خالل هذا الحصار. 
أليس من حق هذا الشعب وبعد استنفاد كل الوسائل المشروعة والسلمية أن يستعمل أي وسيلة متاحة 

للدفاع عن حياته وبقائه على قيد الحياة كشعب وليدافع عن وجوده؟ 
قد يقول قائل إن هذا ما يريده آل سعود حتى يتآلب العالم على اليمن ويدمرها أو يفنيها من الوجود. 

لعل ذلك ماجعلنا نتحمل ماال يستطيع شعب في العالم تحمله من عدوان وإرهاب وحصار.. وها نحن ندخل 
الشهر الرابع ونحن نناشد هذا العالم ونناشد اإلنسانية أن ترفع هذا الظلم عن الشعب اليمني. 

فإذا هذا العالم ال يحس بمرارة الظلم والمعاناة وبوقع اإلبادة الجماعية للشعب اليمني وظل في هذا 
التواطؤ مع آل سعود إلبادة الشعب اليمني، فاستعمالنا لسالح "باب المندب"على األقل فيه رد اعتبار لكرامتنا 
وانسانيتنا أيًا كانت تبعاته وسيمثل عقوبة آلل سعود واألخوة في الخليج والعالم الذي ظل ال يحس بعذاب 

ومعاناة وإبادة الشعب اليمني. 
أن يبيد آل سعود الشعب اليمني بالعالم هو أفضل للشعب اليمني من أن يبيدهم العالم بآل سعود. 

انني أفكر هكذا كمواطن وبما أتابعه واسمعه من أبناء الشعب وليس لي أي عالقة  تأثير سياسي أو بالقرار 
السياسي وكل ماأتمناه هو أن يحس العالم بحالة ووضع الشعب اليمني فوق تأثير آل سعود والمصالح والمال. 

""سعودة األنظمة بالمال..ارحموا عزيز قوم ذل""
قبل غزو أمريكا ألفغانستان بعد أحداث سبتمبر ٢٠٠١م لو أن آل سعود ومصر كان بمقدورهم لتبنوا 
قراري لمجلس األمن بأن يمارس غزو اليمن قبل أفغانستان كحرب ضد اإلرهاب، وكالعادة فأطراف معارضة 

كانت هللت ورحبت بل ونشرت خارطة اإلرهاب في اليمن المستهدف. 
من يرجع إلى اإلعالم والصحافة في آخر عقد للقرن الماضي سيجد ذلك واضحًا جليًا، وهكذا وبعد عقد 
ونصف وأكثر من هذا التعاطي السعودي المصري وبدال من أن يتحالفوا مع اليمن ضد اإلرهاب أو أن يأتوا 
بتحالف ضد اإلرهاب فآل سعود ومصر وتحالف اقطابه أمريكا وإسرائيل هو تحالف مع ومن أجل اإلرهاب. 

لقد كنا حين استعراض التحالف الدولي للحرب ضد اإلرهاب في أفغانستان أو التحالف األخير ضد اإلرهاب 
في العراق نرى أو نقدر أن التحالف هو أكبر بكثير من اإلرهاب ومع ذلك يقولون إن الحرب ضد اإلرهاب في 

العراق تحتاج لعقود. 
تحالف العدوان على اليمن سيكون في التاريخ أول وأكبر  تحالف مع اإلرهاب، وحين ينتهي هذا الضجيج 
الهادر لمال وإعالم آل سعود مضافًا إليه المشتري والمستأجر فالحقيقة التي تصبح سيد الموقف هو أن آل 

سعود مارسوا بالعدوان والتحالف نجدة اإلرهاب في اليمن كون آل سعود هم أساس وثقل اإلرهاب. 
آل سعود يريدون دمار وتدمير اليمن إما باإلرهاب أو بحرب ضد اإلرهاب وال تناقض في الهدف بين 

موقفهم في آخر عقد للقرن الماضي وموقفهم اآلن. 
إذا مصر كانت مع أولوية الحرب ضد اإلرهاب في اليمن قبل أفغانستان فكيف نفهم موقفها اآلن وهل ألن 
آل سعود يريدون ألهدافهم العدوان على اليمن فأولوية مصر لم تعد التي كانت اإلرهاب وباتت األولوية 

السعودية"العدوان".
مثلما المال السعودي هو قوة وقدرة تفعيل اإلرهاب النابع من تطرف الفكر الوهابي فهو يحدث تقاطعات 
حتى في إطار مصر كونه خطا أحمر ألصل وتأصيل اإلرهاب حسب الوقائع كسقف للقرار السياسي والسيادي 

لمصر وذلك حدث في عهد مبارك ويحدث في ظل السيسي.
إذا األولوية لمصر كانت اإلرهاب وكانت تحتاج لموافقة أو توقف مع آل سعود الذين دفعوا مصر بالمال 
إلى مواقف وتوافق على أولوية آل سعود العدوان على اليمن، فحلف اإلرهاب وتحالف إرهاب ومال آل سعود 

مارس إذالل حكام وأنظمة.. وينطبق على السيسي ما كان على غيره «ارحموا عزيز قوم ذل».

آل سعود.. تاريخ من اللصوصية للثروة والسلطة والدين


