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ملكة العربیة السعودیة مالدعم لل افة أشكالك وقفعلى الوالیات المتحدة   	

إن  .لمملكـة ا لعـربیـة السعـودیـةانـدعـو إدارة الـرئیـس أوبـامـا أن تنھـي تحـالـف الـوالیـات المتحـدة مـع 
و   سواء على حد ني و الشیعيھو الذي عرف بخصومتھ للمذھبین الس اعدام الشیخ نمر النمر في ینایر و

اعداما  157المملكة  لقد نفذتفعلى بربریة الدكتاتوریة السعودیة.  دلیل آخر الستراتیجیة الالعنف لھوتأییده 
إن و باإلضافة الى ذلك فبقطع الرؤوس بطریقة مخیفة و مفزعة. و معظمھا كان  2015على األقل في عام 

ولیة فإن و بحسب توثیق منظمة العفو الد . كذلكضطھاد الصارخ للنساء في السعودیة معروف للعیاناال
من  في الرأي إما جلدا بالسوط أو بأشكال أخرى لھ النظام السعودي یقمع بشكل منتظم كل المخالفین

ارس التمیز ال یزال یمال یفرق بین الذین ینتقدون الحكومة بطرق سلمیة و بین اإلرھاب, و التعذیب. و ھو 
 حقوق اإلنسان لقد عبرت واشنطن شكلیا عن قلقھا من انتھاكات و العنصري ضد األقلیھ الشیعیة في البالد.

 لعبت یةالمملكة السعود و یجدر بالذكر أن في حین أنھا ال تزال تقدم الدعم القوي للنظام السعودي.   ھناك
ت نظام ور المصري حسني مبارك حتى النھایة و بعدھا دعمدورا رجعیا في الشرق األوسط فدعمت الدكتات

	السیسي الغاشم الذي  ى . و عندما وصل الربیع العربي الانقالب عسكريعن طریق  لسلطة وصل الى ا
لكة المم وحشیة. و في الیمن ال تزال یة جنودھا لقمع المتظاھرین بطرقدالبحرین, ارسلت الحكومة السعو

الرغم من أن  قتل اآلالف من المدنیین.و علىمالشيء الذي أسفر عن  ,ون تمییزالسعودیة تتورط بالقصف د
یدة لبیع المملكة السعودیة تستمر بسیاساتھا الرجعیة الداخلیة , فان إداره أوباما عقدت عدة اتفاقیات جد

یكیة تقوم ملیار دوالر بینما ال تزال الشركات األمر 50االسلحة للنظام السعودي بما یبلغ تكلفتھ حوالي 
دمرة في الیمن ة السعودیة في حربھا المالعربی واشنطن المملكة و تدعم بتدریب الكوادر العسكریة السعودیة.

جستیا.عن طریق امدادھا بالقنابل (بما في ذلك القنابل العنقودیة المدمرة) و تزویدھا بالوقود و دعمھا لو  

فاظ على ریعة ھزیمة تنظیم الدولة االسالمیة و الحتبرر واشنطن تحالفھا مع السعودیة و بقیة الطغاة بذ
بیا. إن ھذه سل و الیزال . على النقیض تماما فإن تأثیر ھذه السیاسة األمریكیة كانفي المنطقةاالستقرار 

تمر أو األنظمة االستبدادیة, العلمانیة منھا و الطائفیة على حد سواء, و التي دعمت من أمریكا بشكل مس
و  عھد الشاه بحرین و سوریا و ایران فيلمملكة العربیة السعودیة و مصر واللفترات متقطعة, كالنظام في ا

یقة رالطو م الدولة و الحركات الدینیة  االجرامیة. العراق, كلھا ساعدت على ظھور تنظیم القاعدة و تنظی
مقراطیة كامل و نھائي ھو انتصار الحركات الشعبیة من أجل الدیعات بشكل الوحیدة للقضاء على ھذه الجما

قیة دول المنطقة  كاملة من العربیة السعودیة و مصر الى ایران و سوریة و ب دول و العدالة االجتماعیة في
 المنطقة.

سالمیة ولة اإلالوالیات المتحدة األمریكیة و بقیة الدول الغربیة مسؤولیة تمكین تنظیم القاعدة و الد تتحمل
على ذلك أن  بسبب تدخالتھم العسكریة الكارثیة في المنطقة. أضف أیضا بسبب دعمھم لألنظمة القمعیة و

ت الى وقف التي أد تلك دةالغرب یمارس الضغوط على دول الشرق األوسط لتتبنَى سیاسات لیبرالیة جدی
عندما مستوى المعیشة لدى المواطن العادي و التى ھي في األصل بائسة. ف تدھور البرامج االجتماعیة و



ات الحقوق المعیشیة األساسیة تولدت الحركسحقت حركات الربیع العربي من أجل الدیموقراطیة و 
اسة القت دعما و ھي سی –الفلسطیني  بعشسیة للالجھادیة. و فضال عن ذلك فإن إنكار إسائیل للحقوق األسا

ین في المنطقة و ھذا الغضب غالبا ما یستغل من قبل األصولی مشروعاولَد غضبا  -قویا من واشنطن
في ظل غیاب الحلول التقدمیة. تشددینالم  

یدة عن ظھور الوحو یجب التأكید على أن الوالیات المتحدة األمریكیة و بقیة الدول الغربیة لیست المسؤولة 
یة و دبیة السعوجماعات مثل تنظیم الدولة اإلسالمیة و تنظیم القاعدة. فالقوى اإلقلیمیة األخرى كتركیا و العر

دعمھا  بذلك عن طریقتشترك في ھذه المسؤولیة باإلضافة الى مساھمة روسیا الكارثیة  مجتمعة ایران 
لوالیات یمكن لسیاسة دیموقراطیة جدیدة لفإنھ  كل ھذاو على الرغم من لنظام األسد الدكتاتوري الوحشي. 

أن توقف عجلة تدھور السیاسة الخارجیة األمریكیة في الشرق األوسط. أحدى أھم عوامل ھذه المتحدة 
ي الوقت نفسھ, أشكال الدعم للمملكة العربیة السعودیة. و ف ن تقوم الوالیات المتحدة بوقف كافة السیاسة ھو أ

ن من الذین یعملو -معظمھم داخل السجون و-ضامننا مع السعودیین الشجعان رجاال و نساء نقدم دعمنا و ت
ل الدیمقراطیة في الشرق األوسط التي تكافح من أج طي كما نقدم دعمنا لكافة الحركاتأجل التغییر الدیموقرا

	 فھم أملنا. ,الظلم و القمع الالمساواة و و تتحدى


