السعودية واحلوثيون هل ينكشف املستور ويصبحون بعد العداء أصدقاء؟
إن الدور الذي يقوم به نظام آل سعود منذ نشأته موغل ف اخليانة لألمة والعمالة للكفار املستعمرين اترة
لربيطانيا واترة ألمريكا ،وحكام إيران ال يقلون خيانة عن حكام آل سعود ،فقد وظفت أمريكا الفريقني لاثرة
الفنت الطائفية بني املسلمني ،ابدعاء أن مملكة آل سعود متثل السنة وأن إيران متثل الشيعة ،وابلتايل ينشغل
املسلمون هبذه الفتنة ،وتدخل إىل بيوتم ،ويقتتلون فيما بينهم ،ويسيل دمهم احلرام ،...واحلقيقة اليت جيب أن
يدركها املسلمون هي أن حكام آل سعود وحكام إيران أدوات بيد أمريكا ،لذلك ليس مستغرابا ما تناوله
السفري األمريكي األسبق لدى اليمن جريالد فايرستاين ،حيث قال (إن مليشيا احلوثي ستتخلى عن حليفها
اليراين وستتفق مع السعودية ،وأشار فايرستاين ،الذي يقود مبادرة "تيسري السالم" ف اليمن داخل أروقة وزارة
الدفاع األمريكية ،إىل وجود إمكانية اللتقاء مصاحل السعودية مع احلوثيني ،مؤكدا أن األمر وارد جدا ابلنسبة
للرايض ،وأوضح ف حوار مع مركز "صنعاء" للدراسات االسرتاتيجية ،أن السعوديني سيشعرون ابلراحة أكثر
حني يكون لديهم أصدقاء ف صنعاء ،بينما سيحصل احلوثيون على ما حيتاجونه ،وكانت تقارير غربية كشفت
ف وقت سابق وجود اتصاالت مباشرة وغري مباشرة بني السعودية ومجاعة احلوثيني ،مل تتوقف منذ عدة
سنوات ،وحتديدا منذ لقائهما ف "ظهران اجلنوب" ،قبل أربعة أعوام تقريبا ،وأضاف أن إدارة ابيدن ستعيد
إدخال القيم األمريكية املتعلقة حبقوق النسان واحلرايت املدنية ،لكن الدور السعودي ف اليمن من املهم أن
يبقى ،مؤكدا ف الوقت ذاته أن إعمار اليمن سيكون من مهمة السعودية ف املقام األول( .مأرب برس
2021/1/2م).
عندما تكون التحركات السياسية مبدئية ،فاعلم أن السياسي الرأمسايل يبيعك ويشرتيك ف سياسته حنوك
ألف مرة ،ألنه يستند ف حتركاته إىل مبدئه ،فأمريكا الرأمسالية عندما أوجدت هلا عمالء ف املنطقة الشرق
أوسطية إيران وغريها ،ففي اليمن على سبيل املثال أوجدت احلوثيني عن طريق إيران ليقوموا ابملهام اليت من
شأهنا التهديد إبسقاط نظام اهلالك علي صاحل التابع لربيطانيا ،ومل يكن ألمريكا فيه حظ وال نصيب فأشعلت
نريان الفتنة واملذهبية والطائفية املقيتة ،فعن طريق احللقات اليت تلقاها حسني بدر الدين احلوثي من إيران أخذ
يدعو أتباعه ف جبال صعدة ويغرس فيهم األفكار الطائفية ويشحنهم ضد ما يسميه ف مالزمه وحماضراته أتباع
من سلبوا اخلالفة من المام علي بن أيب طالب ويكيل التهم كلها ابسم الظلم اليت تعرض له آل بيت رسول
هللا ﷺ كما يقول ،وقد استغل ف دعوته الظلم الذي يتعرض له أهل اليمن بسبب احلكام الظلمة ،ودعا إىل
أفكار تغرس وتزرع احلقد والبغض للخلفاء ومؤيديهم ولدولة اخلالفة الراشدة اليت ال يفتأ الغرب الكافر يؤرقه
اترخيها وموقفها الدويل آنذاك.

بعدها استخدمت أمريكا وسائلها وأساليبها وعمالءها ف املنطقة لدعم احلوثي والسكوت عنه حىت وصل
إىل صنعاء حيمل السالح بدعم إيراين وعدم التعرض له بدعم أممي يفرضه مجال بن عمر لكونه مبعواث أممي ا
يرعى التسوية السياسية ف اليمن حىت جاء الوقت الذي رسم فيه الدور السعودي لتقود حتالفا عربيا حتت
مسمى عاصفة احلزم لدعم الشرعية ف اليمن ظاهره الرمحة وابطنه العذاب ،وكل ذلك تنفيذا ألوامر البيت
األبيض لبناء حاضنة شعبوية يستطيع احلوثي أن يتحرك حتت الغطاء الشعيب الذي ولده القصف العشوائي
على اليمن وأهله.
واليوم ها هي األخبار ترد من أمريكا نفسها عرب سفريها السابق لليمن تفسر مدى عمالة العمالء
واالتصال السري بني مجاعة احلوثي والسعودية ،وأن السعوديني سيشعرون ابلراحة عندما يكون هلم أصدقاء ف
صنعاء ،وأن احلوثيني سيتخلون عن حلفائهم اليرانيني ،وسيحصلون على ما حيتاجون إليه ،وسيتفقون مع
السعودية.
وف األخري سواء اختارت الدارة األمريكية أن يتوافق حكام آل سعود مع مليشيات احلوثي ف الظاهر
وتقلص دور إيران ظاهرايا أو تبقي دور إيران كما هو اليوم وتظل حالة العداء بني السعودية واحلوثيني ظاهرة،
فكال اخليارين فيه خدمة ألمريكا ومصاحلها وذل للمسلمني ،فيجب أن يدرك املسلمون عامة وأهل جند
واحلجاز واليمن خاصة ما حياك ضدهم من شرذمة قليلة من احلكام السفهاء الغاوين الذين ابعوا بدينهم دنيا
غريهم.
إن أهل اليمن اليوم يكتوون بنار عمالء بريطانيا املتمثلني ابجمللس االنتقايل اجلنويب وحكومة عبد ربه
منصور هادي وعلي حمسن األمحر وأتباعهم ،وانر عمالء أمريكا تالميذ طهران احلوثيني ف الشمال وحراك
ابعوم ف اجلنوب.
وهكذا حترك أمريكا عمالءها وترسم هلم األدوار لينفذوا خمططاتا وحيققوا مآرهبا ،فإىل مىت سيبقى أهل
اليمن ألعوبة بيد هؤالء اخلونة والعمالء ينفذون عليهم خطط الكفار ومساعيهم؟! وما كان ذلك ليكون لو
كان للمسلمني دولة يتقون هبا ،وهو كائن إبذن هللا قريبا عند قيام اخلالفة الراشدة الثانية على منهاج النبوة،
وما ذلك على هللا بعزيز.
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