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قانون "جاستا" بداية النهيار النظام السعودي
»الميثاق« : سياسيون  لـ

أكــد عــدد مــن السياســيين والمثقفيــن أن قانــون محاكمة 
رعاة اإلرهاب)جاســتا( الذي أقّره مجلســا النواب والكونجرس 
األمريكي يعــد بداية حقيقية لتحوالت عميقــة وأول األحجار 

التي ستقود إلى انهيار النظام السعودي.
»الميثاق«: ان قــرار مقاضاة النظام  وقالــوا في تصريحــات لـ
الســعودي سوف يستنزف الخزينة الســعودية واستثماراتها 
وودائعها وسنداتها في أميركا وكذلك ثرواتها لعدة سنوات.. 
مشــيرين إلى أن اقرار هذا القانون جــاء كنتيجة طبيعية لتآمر 
النظــام الســعودي على قضايــا المنطقة العربيــة وحقوقها ، 
وفــي مقدمتهــا القضية الفلســطينية، وبمثابــة نهاية خدمة 

للسعودية.
مؤكديــن أنــه بعــد اقــرار هــذا القانــون ســيصبح مــن حق 
الشــعب اليمني االســتعداد الكامل وتجهيز الملفات لمقاضاة 
الســعودية، وكذا االستعداد لمواجهة التحوالت العميقة التي 
ستســتجد في المنطقة جراء هذا القانون وغيرها من األحداث 

التي أخذت بالتسارع في الفترة األخيرة.. فإلى الحصيلة :

 استطالع / عبدالكريم محمد

منذ أن ظهر التحالف بين انحراف محمد بن عبدالوهاب 
الدينــي الى التكفير وطموح محمد بن ســعود السياســي 
في إمارة الدرعية من صحراء نجد اســتفحل الشر في شبه 
جزيــرة العرب تبــرأ منه أشــد الكائنات حقــدًا وكراهية 
للبشــر والحيوانات األكثر توحشًا.. لتشــهد هذه الفترة 
إغــارات النهــب واالبــادة لكل مــا تطاله أيــادي معتنقي 
هــذا الفكــر اإلرهابي والطمــوح السياســي المنحرف غير 
المشــروع لتبــاد قرى ومناطــق بأكملها بصورة شــنيعة 
عــن قصد هدفها األساســي اشــاعة الخــوف والرعب في 
كل نجــد واالحســاء إلخضاعهــم واستســامهم لحكم بن 
ســعود الوهابي انطاقًا من ادعاء أن الوهابية هي االسام 
الصحيــح وما عداهم من المســلمين مشــركون وكفار وال 
خيار أمامهــم إاّل اعتناق الوهابية أو اســتباحة اعراضهم 

ودمائهم وأموالهم،.
 مقدمين اسالمًا وهابيًا ال عالقة له باالسالم المحمدي ورسالة نبي الرحمة 
الذي ُبعث ليتمم مكارم األخالق وإشاعة روح المحبة والتسامح ليس فقط 
بين المؤمنين بدعوته بل بين األمة االسالمية واألمم والشعوب التي لها 
معتقداتها وأديانها، ليكون االسالم بهذا المعنى مشروعًا ربانيًا أضاء أنواره 
العالم بالخير والعدل والعلم والمعرفة محققًا ثورة حضارية غير مسبوقة 
 
ً
في مسيرة التاريخ االنساني.. أما الوهابية فهي على تضاد مع كل هذا معطية

االس���الم معنى البربرية والهمجية 
والتوحش والتكفير واإلرهاب..

 وه��ك��ذا بعد أن سيطر آل سعود 
على نجد اتجهوا ال��ى الحجاز واليمن 
والعراق والشام حتى قضى على الدولة 
السعودية األول���ى بتوجيهات دول��ة 
الخالفة العثمانية على يد والي مصر 
محمد علي باشا في مطلع القرن التاسع 
عشر.. ومن جديد تخدمها المتغيرات 
الناجمة عن بدء انحطاط دولة الخالفة 
التركية وسقوطها في حبائل المخطط 
االستعماري البريطاني األوروبي وتعود 

الوهابية وعلى نحٍو أكثر حقدًا 
ع��ل��ى ال��ع��رب والمسلمين في 
محيطها حتى اسقطها أم��راء 
ح��ائ��ل م��ن آل ال��رش��ي��د ليكون 
بذلك سقوط ما يسمى بالدولة 
ال��س��ع��ودي��ة ال���ث���ان���ي���ة.. وم��ن 
جديد أيضًا تخدمها الظروف 
والمتغيرات بوضع االستعمار 
ال��ب��ري��ط��ان��ي منطقة ال��ج��زي��رة 
العربية ف��ي مركز اهتمامات 

مشاريعه في المشرق العربي كون الجزيرة العربية والخليج منطقة تحتوي 
على أكبر مخزون نفطي واأله��م وجود أقدس مقدسات المسلمين فيها 
والتي أبقاها خارج السيطرة البريطانية التي تشكل على مخططاتها الخطر 
األكبر والماحق خاصة مع توجهها إلقامة دولة لليهود في فلسطين فوجدت 
في الحركة الوهابية واب��ن سعود غايتها بعد أن أدرك��ت وايقنت بخبثها 
ودهائها االستعماري االنجليزي أن بن سعود عبدالعزيز ودعوته الوهابية 
هي االداة المضمونة لنجاح مشروعها االستعماري ليأخذ مداها االستراتيجي 
في التحقق والذي بدونه ال يمكن اقامة الكيان الصهيوني في فلسطين وهكذا 
ظهرت الدولة السعودية الثالثة بتخطيط واشراف بريطاني وكان لضباط 
االستخبارات البريطانية حضور اساسي في قيامها، كما كان الدعم العسكري 
 
ً
والسياسي والمالي عاماًل في توسعها على حساب ابناء هذه المنطقة موظفة

الفكر الوهابي اإلرهابي بصورة أبشع من ذي قبل.
العرب والمسلمون لم يفطنوا لحقيقة النظام  السعودي إاّل عندما بدأ 
بتدمير الذاكرة االيمانية الحضارية االسالمية بالقضاء على آثارها بما فيها 

ذات الطابع ال��روح��ي المرتبط 
بالرسول محمد »صلى الله عليه 
وآل���ه وص��ح��ب��ه وس��ل��م« وص���واًل 
ال��ى قبره الشريف في المسجد 
النبوي بالمدينة المنورة وفقًا 
لنهجهم التكفيري المستجيب 
لمتطلبات أعداء األمة الجديدة 
ف���ي ال��س��ي��ط��رة ع��ل��ى ث��روت��ه��ا 
النفطية ومقدساتها الدينية.. 
األخطر في هذا كله أن السعودية 
أصبحت بمذهبها الوهابي اإلرهابي هي االسالم، وهم أهل السنة والجماعة، 
وما عداهم من المسلمين مشركون وكفار، وألنهم كذلك فإن ما يقومون به 
ل الخطر األكبر على 

ّ
من اعمال اجرامية إرهابية تحت شعارات دينية يمث

دين ووجود وحاضر ومستقبل االسالم والمسلمين.
ومن هنا نقول إن ما تعرضت وتتعرض له دول وأوط��ان شعوب أمتنا 
العربية واالسالمية من فتن الصراعات والحروب الطائفية والمذهبية 
العبثية العدمية، وأصبح ضحايا الفكر المنحرف السعودي الوهابي بعشرات 
الماليين من نيجيريا الى اندونيسيا ومن افغانستان الى الصومال، لتكون 
األكثر استهدافًا األمة العربية بمشرقها ومغربها... يمنها وعراقها وشامها.
ولعل اليمن في هذا السياق كانت ومازالت األكثر استهدافًا من النظام 
السعودي االجرامي على مدى تاريخ ظهور هذا الفكر المنحرف في جزيرة 
العرب والذي اجتمعت فيه كافة األساليب الوحشية من الحروب العدوانية 
المباشرة الى دعم وتأجيج وتغذية الحروب الداخلية الى ارسال ودعم كتائب 
وفيالق التكفيريين الوهابيين اليه لقتل ابنائه وزعزعة أمنه واستقراره، 

وأخيرًا العدوان ال��ذي جمعت له بالمال النفطي تحالفًا دوليًا لتشن حربًا 
وحشية قذرة واجتمع فيها داخليًا كل المتناقضات من سلفيين وخونجيين 
وقوميين وليبراليين وماركسيين لتمويه أهدافها الحاقدة ومشاريع أسيادها 

الحامين لعرشها.
إن الحرب العدوانية التي تشنها مملكة آل سعود على الشعب اليمني منذ 
26 مارس 2015م واستمرارها طوال أكثر من عام ونصف بذات الوتيرة 
 الشجر 

ً
 عشرات اآلالف من الضحايا األبرياء شهداء وجرحى، مدمرة

ً
مخلفة

 شعبنا، وُيفترض بها جغرافيًا ودينيًا وعربي أنها جار 
ً
والحجر، محاصرة

وشقيق لكن من أين لألسرة السعودية عقل أو شعور بالوجود في هذه 
المنطقة أو إيمان بدين أو انتماء لقومية فهذه األسرة شجرة خبيثة في أرض 
مباركة حان اقتالعها من جذورها من أجل االسالم والعروبة واالنسانية.. 
وهذا يخلص بنا الى ضرورة التفكير والعمل على انشاء تحالف عربي يفترض 

أن يتشكل بأسرع وقت لمواجهة مملكة الشر..
 نعتقد أن األوان قد حان الستيقاظ القوى السياسية في الدول العربية التي 
تعاني الويالت من النظام الكهنوتي السعودي وتحديدًا منها اليمن وسوريا 
والعراق ولبنان وليبيا وشعب الصحراء ووادي الذهب والعمل على إيجاد صيغة 
تحالفية تنقذ األمة العربية واالسالمية من هذا الشر المستطير الذي بات 
يحرق األخضر واليابس ويهدد وجود هذه الشعوب ووحدتها الوطنية.. أما 
اذا ظلت الساحة في هذه الدول مفتوحة لعبث النظام السعودي واإلماراتي 
والقطري فإن لعنة التاريخ ستحل على القوى السياسية المتصدية لتمدد 

اإلرهاب الوهابي.
وعلى هذه القوى الحية في اليمن وسوريا والعراق ولبنان وليبيا استشعار 
مسئولياتها وتوحيد صفوفها باتجاه المواجهة المدروسة والمشترك إلنقاذ 

شعوبهم وامتهم من خطر السعودية.
فاللحظة فارقة والخطر ماحق فالعدو المتوحش ليس وحده في الميدان 
فمعه كل قوى الشر في العالم األم��ر ال��ذي يتطلب خوض معركة ضده 
بشكل جماعي، السيما وأنه منذ 2011م وهو يعمم الدمار والخراب والقتل 
الجماعي وينشر الفوضى مستهدفًا النسيج االجتماعي والوحدة الوطنية لهذه 
الشعوب بصورة ممنهجة، مستغاًل الحالة السائدة بأن مصير كل دولة يحدد 
بشكل منفرد وبذلك يتحولون الى فرائس سهلة لمملكة الشر واإلرهاب.واذا 
استمر التفكك العربي على هذا النحو المأساوي فإن المصالح الدولية ستظل 
تحابي السعودية ألن ما يهمها هو مصالحها، وتصالحها مع الشعوب والقوى 
العربية الحية ال يكون إاّل باجتماع إرادتها في الموقف والعمل لتصبح مؤثرة 
في مسارات الصراع وتوجيهه على نحو مغاير لما يرمي إليه النظام السعودي 
من اعتماده على ضرب وحدة دول وشعوب المنطقة وتقسيمها.وبذلك 

نكون انتصرنا لشعوبنا وأوطاننا وعدالة قضيتنا وأمتنا.

العدد:  
)1826(

3 / اكتوبر / 2016م  
2 / محرم / 1438هـ

< قال األستاذ طه حسين الهمداني- رئيس دائرة 
المنظمات الجماهيرية: 

< < إق��رار أمريكا قانون مقاضاة رع��اة اإلره���اب من قبل 
المؤسستين التشريعيتين  الرئيسيتين في الواليات المتحدة 
األميركية تحول مهم ،ال ينبغي التعامل معه كحدث عابر أو 
ّصل على مقاسات السعودية 

ُ
ْت، سيما وقد أعد وف غيمة وَعدَّ

كونها المتهم األول في دعم وتفريخ اإلرهاب بصورة مباشرة أو 
غير مباشرة ، اضف إلى ذلك توقيته الذي يأتي قبل االنتخابات 
الرئاسية األميركية وانتخاب، أو التجديد لعدد كبير من أعضاء 

الكنجرس والنواب.
وأضاف: أما حيثيات القانون ،يمكن القول إنه ُبني على عدة 
اعتبارات وضرورات انطلقت من المنظور األميركي الذي اتخذه 
بناًء على معطيات وحقائق واقعية، وعلى رأسها أحداث الحادي 
عشر من سبتمبر 2001م، التي راح ضحيتها نحو )4000( 
قتيل وجريح، وكان جميع المنفذين لتلك الجريمة اإلرهابية من 
 )16( المواطنين السعوديين ،ما عدا شخص واحد من أصل ال�

شخصًا لم يكن سعوديًا.
مشيرًا إلى أن القانون والخطاب السياسي األمريكي يقول إن 
التحالف مع السعودية صار عبئًا على واشنطن ، أكثر منه رافعة 
إيجابية لتحقيق مصالح معينة مادية وسياسية.. وبالتالي سيكون 
هذا القانون اضافة جديدة ورسالة تحول نوعية واستراتيجية 
تبعثها أميركا لواحد من أهم حلفائها االستراتيجيين في منطقتنا 
والعالم )السعودية( خاصة وقد سبقتها عدة رسائل  صدرت من 
أعلى الهرم في مؤسسات الدولة األميركية وهو الرئيس باراك 
أوباما الذي تحدث عن السعودية في أكثر من مناسبة، لكن ربما 
أن اهمها ما قاله لمجلة )إتالنتك( قبل عام تقريبًا والتي عرفت 
)عقيدة أوباما(، غير أن قانون  تلك النقاط واألفكار التي طرحها ب�
محاكمة رعاة اإلرهاب األخير والذي يقصد به مباشرة السعودية 
، هو األهم واألخطر في المسألة وفي مسلسل التحوالت الملحوظة 
في السياسة األميركية،يعتبر حدًا فاصاًل بين عهدين ، عهد 
اتسم بالعالقات الدافئة والحميمية، وعهد- منذ عام ومن اليوم 

تحديدًا- التنافر والتباعد  في السياسات والرؤى واألفكار..
وأوضح االستاذ طه الهمداني أن هذا التحول يأتي مبررًا لعدة 
أسباب أهمها: أن أميركا ضاقت ذرعًا من الممارسات السعودية ، 
سواء كدولة ديكتاتورية أو عقائدية ، أو كدولة ينظر لها الكثير 
على مستوى العالم بأنها مصدر لإلرهاب ومساهم في إذكاء 
الصراعات هنا وهناك ،من خالل تزاوج نظامها الديني بالسياسي 

وس���ط���وة ال��ف��ك��ر ال��وه��اب��ي السلفي 
المتشدد الذي يميز المملكة،ويظهر 
جليًا في إعالمها ومؤلفات علمائها 
ومناهجها التعليمية سواًء على مستوى 
التعليم العام أو الجامعي والديني، أو 
على مستوى ال��خ��ط��اب اإلع��الم��ي أو 
أنشطة الجمعيات داخ��ل السعودية 
وف���ي ال��ع��ال��م وال��م��دع��وم��ة سعوديًا 
بصورة رسمية أو من  خالل رجاالت 
الدين وم��ا يرتبط بهم من منظومة 
متكاملة تتبنى الفكر الديني .وأك��د 
طه الهمداني أن السعودية ستعاني 
كثيرًا على األصعدة المادية والسياسية 
واالجتماعية أيضًا، ولن نكون مبالغين 

إن قلنا إن هذه قد تكون أول األحجار القلقة التي تنزع من جدار 
الدولة والنظام السعودي وال نستبعد التداعيات الخطيرة جدًا 
ج��راء هذا التحول .وعلينا في اليمن أن نكون جاهزين لهذه 
التحوالت ، ونستعد بالوثائق والملفات المكتملة لمقاضاة 
رتكب 

ُ
رتكبت وت

ُ
السعودية وتحالفها المشئوم جراء الجرائم التي أ

كل يوم بحق أبناء شعبنا.
<  <  <

< الدكتور عبدالملك الشرعبي قال:
< < تفجيرات ال��ح��ادي عشر م��ن سبتمر 2001م هي 
صنيعة استخباراتية أمريكية، ربما أن الهدف منها كان وما 
يزال تحقيق أهداف الغرب عمومًا وأميركا وبريطانيا خصوصًا، 
وتنفيذ مشاريعهم االستعمارية الجديدة إلى جانب مصالحهم 
االقتصادية وقد مهدت لذلك باالحتالل العسكري ألفغانستان 
وسيطرتها سياسيًا على دول آسيوية وصواًل الى احتالل العراق 
وتمزيقه وفرض الهيمنة والوصاية االمريكية عليه دون أن 
يعارضها أحد بمن فيهم حلفاؤها المخلصون السعودية وبقية 
دول الخليج.. مشيرًا إلى أنه تحققت من خالل تلك السيطرة 
المدعومة سعوديًا عدة أه��داف منها أواًل: إع��ادة الثقة بقوة 
أمريكا وقدرتها على حشد الحلفاء حولها.. وثانيًا: تطمين البنت 
المدللة ألمريكا وهي إسرائيل بأنها تحت الحماية وال يمكن ان 
تسمح ألي دولة بتهديدها، وقد أكدت ذلك بمحاكمة الشهيد 
صدام حسين وإعدامه عقابًا له على تطاوله وتهديده إلسرائيل.
مشيرًا إلى أن أمريكا تمر حاليًا بتذبذب وضعف في اقتصادها 

وف��ي الثقة بها ك��راٍع أوح��د وشرطي للعالم كله ،األم��ر الذي 
يستدعي وضع معالجات وخطط يتم تنفيذها سريعًا، وقد 
كانت هذه المرة بتحريك ملف أح��داث )11( سبتمبر وفتح 
ملفات السعودية القديمة التي باعت بموجبها العرب وقضاياهم 
بدون أي ثمن . واألميركان استثمروا ذلك بشكل صحيح وأصدروا 
مؤخرًا قانون محاسبة رعاة اإلرهاب، والمقصود به بدرجة رئيسة 
السعودية ،حيث يمكن هذا القانون غير المسبوق أسر ضحايا 
تلك األحداث من مقاضاة الدول الراعية لالرهاب وقد ال يتوقف 
استخدامه ضد السعودية فقط ، بل سُيستخدم عند الحاجة 
إليه ضد أي دولة تراها واشنطن هدفًا لها، خاصة إذا كانت من 
ضمن الدول واألنظمة المتآمرة معها على دول وأنظمة أخرى  .
وأوض��ح الدكتور الشرعبي أن السعودية ونظامها تورطوا 

في دعمهم للجماعات المتطرفة 
منذ نشأتها وحتى اليوم ،ويكفي أن 
الرياض جمعت كل إرهابيي الدول 
العربية واإلس��الم��ي��ة وغيرها إلى 
أفغانستان بهدف محاربة النظام 
الشيوعي بحسب فهمهم ، لكن 
الهدف األول كان أميركيًا بامتياز 
لغرض محاربة االتحاد السوفييتي 
، ول��م يتوقف ال��ت��ورط السعودي 
عند ذلك الحد بل استمر في تقديم 
الدعم المباشر وغير المباشرألميركا 
وال���غ���رب، ل��ض��م��ان ب��ق��اء ن��ظ��ام آل 
سعود حاكمًا مهما كان الثمن ولو 
على حساب كل ثروات الشعب في 
نجد والحجاز وغيرهما، وهنا استطاع الغرب أن يورط 
السعودية بتبنيها ودعمها للجماعات اإلرهابية من جهة 
،وتحقيق الهدف االمريكي بتدمير عدة دول عربية من 

جهة أخرى..
وأك��د الشرعبي أن ما يقوم به النظام السعودي من 
تدمير للبنية التحتية وتدمير الممتلكات الخاصة 
والعامة وقتل الشعب اليمني ما هو إال توريط جديد 
آلل سعود سيمهد لمحاكمتهم، وهذا القانون يعطي 
الحق لليمنيين في مقاضاة النظام السعودي وكل من 
تعاون معهم بقتل المدنيين في هذا الشعب وتدمير 

البنى التحتية.
واختتم الدكتور الشرعبي تصريحه بالقول: إن هذا 
القانون سيعمل على إحداث متغيرات هائلة وعاصفة في العالم 
كله وسيتم مقابلته بالتعامل بالمثل وه��و ما يبشر بانهيار 
منظومة أنظمة ودول وربما في الغرب نفسه، كذلك وهو األقرب 

والمستهدف األول حاليًا من القانون إسقاط العالم أجمع..
<  <  <

< قال الكاتب والباحث خالد مطهر جبرة: 
< < قانون )جاستا( جاء ليضع نهاية للمكر والتآمر ولمزيد من 
االبتزاز ليقيني أن )السرق أخوة( كما يقال وأن أمراء النفط جزء 
ال يتجزأ من استراتيجية مؤامرة خارجية كبيرة لتدمير الوطن 
العربي بلدًا تلو اآلخر ابتداء بالعراق وانتهاء بآخر دولة يرون أن 
ها لهم أكبر والتي في تقديري  خطرها أقل من غيرها وأن والء

قد تكون السعودية وأنها ستكون هي آخر بلد سيتم تدميره 
واحتالله ومصادرة ثرواته مما يجعل السعودية في مأمن ولو 

لفترة وجيزة حتى تنتهي من تنفيذ المهمة الموكلة لها..
وأضاف: اصدار القانون سيجعل ملوك السعودية أمام مهام 
قادمة فدورهم قد اتضح للكل بأنهم ليسوا سوى معول دائم 
للهدم من الداخل العربي لبقية الدول التي يشعرون بأنها تشكل 
خطرًا على دول الغرب أو العمل على إيجاد ص��راع وتفجير 
ح��روب أهلية داخ��ل تلك ال��دول ليسهل تبعيتها للغرب ومن 
ثم تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ وتفتيت المفتت مما تبقى 
من البلدان العربية إال في حالة واح��دة وهي استمرار الضغط 
الشعبي  األمريكي الكبير مع أسر الضحايا على النخب السياسية 
األمريكية لمالحقة البقرة الحلوب لمعاقبتها جراء ما ارتكبته 
من جرم في حق ضحايا ما سمي بالثالثاء األسود 11 سبتمبر من 
عام 2001م مما قد يخلط األوراق ويحرج الساسة األمريكيين 
أم��ام الحليف  ويجعلهم أم��ام خيار ال ثاني له وه��و استعجال 
إغالق ملف السعودية وكتابة نهاية فصل التحالف الظاهر، مع أن 
الغرب يتأبطون بملوك النفط وببلدهم شرًا كما هو حال جميع 
البلدان العربية لكن بعد أن يقضوا منهم وطرًا.. الفتًا إلى أن أمراء 
بني سعود يعدون أهم وأقوى مخلب لدى الغرب يبطشون من 
خاللهم بالشعوب العربية، وخير شاهد ما حدث لليبيا ويحدث 
لسوريا واليمن وغيرها.. وهكذا ضغط شعبي أمريكي وإن كانت 
السعودية لم تقم بالدور المناط بها كما خطط له وإْن لم تنتِه 
الحاجة إليها إال أنه لزم التسريع بزوال هذا الملك أمام الضغط 
الشعبي.. وقال جبرة: لقد أعذر من أنذر فنحن اليمنيين وكل 
الساسة األحرار في الوطن العربي والعالم وعلى رأسهم المرحوم 
المفكر العربي الكبير محمد حسنين هيكل حذرنا السعودية منذ 
الساعات األولى من يوم 26 مارس 2015م بأن العدوان على 
اليمن ليس سوى فخ إلنهاء مملكة آل سعود واستنزاف أموالهم 
والسطو على ثرواتهم البترولية لكن غرورهم وغطرستهم 
وقتلهم لألبرياء والمدنيين وتدمير عدد من البلدان العربية 
وشغفهم بنشوة االنتصار، كل ذلك ساقهم لحتفهم، واأليام 
القادمة حبلى بالمفاجآت، وال شك ان مظلوميتنا في اليمن 
ستستفيد من هذا القانون وسنرفع آالف القضايا ضد السعودية.
المهم أالَّ ننسى أن الزعيم الصالح قد قالها قبل التصويت على 

القانون بيوم واحد:
غت اللهم فاشهد( 

َّ
)حلفاء اليوم أعداء الغد.. اللهم إني بل

)ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين(


