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قبل أن تغادرنا
محمد صالح حاتم

من حقي أن أسألك 
من حقي أن أعاتبك 

من حقي أن أذكرك 2017
والعالم يودع عاماً مىض ،ويستقبل عاما جديدا.

ــاً بالحروب  ــا مليئ ــزان ،عام ــاً باملآيس واألح ــاً مليئ ــودع عام ن
والنكبات ،عاما شهد فيه العالم مجازر وكوارث من صنع البرش .

آه منك 2017.
ــذي ننتظره ،وأصبحت الحارض  ــت  بالنسبة لنا املستقبل ال كن
الذي ليتنا لم نعشه ،واليوم ها أنت ماضينا الذي نتمنى إالَّ يعود .

ــرك إال سويعات  ــت لم يبق من عم ــل سألت نفسك وأن 2017 ه
قليلة، ماذا صنعت  البرشية يف أيامك ؟

ــب اليمني ،خالل  ــاء الشع ــت بحق أبن ــازر التي ارتكب ــم املج ك
أيامك من قبل تحالف قوى العدوان السعوصهيو أمريكي ؟

ــرشات اآلالف سقطوا خالل عمرك الذي لم يتجاوز 365يوما  ع
،آالف األطفال قتلوا ،عرشات اآلالف من األطفال ُيتِّموا ،وعرشات 

اآلالف من النساء أرامل ،جراء عدوان التحالف ؟
انترشت األمراض بيننا ،زاد اعداد الفقراء جراء الحصار الذي 
ــات ،واملراكز  ــت املستشفي ــرت املدارس ،ُقصف ــرض علينا  ،دم يف
ــن املواطنني  ــوق رؤوس ساكنيها م ــن ف ــت املساك ــة ،هدم الصحي
األبرياء ،شهدت اليمن حرب إبادة جماعية خالل أيامك 2017 من 
ــك اراد تحالف القتل  ــل تحالف القتل السعودي ،ويف آخر أيام قب
ــرص أباد أرسة عيل  ــازر بشعة، يف حي ع ــل بوداعك بمج ان يحتف
ــزارع ،وأبشع مجازره  ــة ،ويف الحديدة كذلك أرسة م ــي  كامل الريم
ــز ،راح ضحيتها أكرث من  ــة بمحافظة تع ــوق بمديرية التعزي يف س
ــل تحالف  ــل وداعك من قب ــذا هو حف ــد وجريح ،ه ــني شهي 100ب
ــد أيامك فقدت  ــة بثينة ،ففي اح ــل تتذكر الطفل ــاب 2017ه اإلره
ــد نفسها وحيدة بدون  ــادت لتفتح عينيها،لتج كامل أرستها ،وع
ــل أرستها بسبب  ــا فقدت كام ــا لتجد نفسه ــت عينيه أرسة ،فتح
ــد العالم  ــة عينيها  ليشاه ــت بثين ــريان العدوان ،فتح ــات ط رضب

مجازر العدوان بحق أرستها وبحق اليمنيني .
ــل تشاهد  ــات الثكاىل،ه ــى ،وآه ــني الجرح ــل تسمع أن 2017ه
ــالء األطفال ،وأجساد الشيوخ املسنني وهي ممزقًه من قصف  أش

طريان العدوان.
ــاب اىل عالم املايض  ــك الرحيل،والذه ــروق ل ــه عليك هل ي بالل

السحيق .
أين اإلنسانية التي تدعيها منظمات األمم املتحدة ،وجمعياتها 
ــري العاملي يف  ــاذا غاب الضم ــدث يف اليمن ،مل ــا يح ــة ، مم الحقوقي

ايامك2017.
ــل ان تنصفنا  ــا قب ــال وأنت تغادرن ــاح الب ــت راض ومرت ــل أن ه

وتقتص من عدونا وعدو اإلنسانية .
ــك له بعد ان  ــام 2018،ما هي وصيت ــي رسالتك لخلفك لع ما ه

أصبحت بالنسبة لنا ماضيا أسود مأساويا، نتمنى أالَّ تعود ؟
.2017

ــن لم نشاهد السالم ،ولم ننعم باألمان خالل  كيف نودعك ونح
أيامك .

2017ليتك لم تكن موجودا بني األعوام !
ــن منا لم  ــزا غاليا عليه،وم ــم يفقد عزي ــالل أيامك من منا ل فخ

يتذكر 2016 ويقول سالم الله عليه .
ويف األخري ال نقول وداعاً 2017،وال سالم الله عليك ،وخويف من 

املجهول الذي ينتظرنا يف 2018م والذي هو يف علم الغيب .

صواريخنا ستصنع 
السالم

يحيى صالح الدين
ــون ليس لديهم أخالق يمكنك أن توقف ظلمهم وعدوانهم  املجرم
ــات  ــه مفاوض ــا يسمون ــق أو بم ــة واملنط ــح والفلسف ــك بالنص علي
ــداء السالم منه بهذه الطريقه  قد يزيده ذلك طغيانا وتجربا  واستج
ويعترب ذلك منك ضعفا إن أردت السالم فاحمل السالح  لذلك هناك 
ــاد وال يمكن أن  ــرة البد من الجه ــن قتال هؤالء الفج ــاالت البد م ح
ــا التي تهزهم  ــم يشء سوى صواريخن ــن غيهم أو يردعه يثنيهم ع
هزا وترجهم رجا  صواريخنا املباركة نطلقها عىل عواصم التحالف 
ــىل الجرائم التي يرتكبها   ــودي أمر رضوري وهو رد طبيعي ع السع

صهاينة العرب بنو سعود وجهال زايد بحق نساء وأطفال اليمن
ــم يتوقف عدوانهم فإن الصواريخ ستنهمر عليهم وكما قال  وان ل
ــن الحوثي حفظه الله ورعاه  ــد الثورة السيد عبد امللك بدر الدي قائ
ــن والجروح قصاص  ــل الرياض وأبو ظبي السن بالس صنعاء مقاب
ــم الدعوة يف  ــا ملاذا ال يت ــو من أقواتن ــوة الصاروخية ول ــم الق سندع
ــاروخ واحد للمدينة  ــالة جمعة التربع للقوة الصاروخية فص كل ص
ــدوالرات الم  ــرسون املليارات من ال ــي سيجعلهم يخ ــة دب الزجاجي
ــق أسبوعيا عقب صالة  ــزب اإلصالح يف الساب ــن نسمع ونرى ح نك
ــة يجمعون التربعات ملا كانوا يسمونهم إخوانهم املجاهدين  الجمع
ــع  ــوم بجم ــا ال نق ــف بن ــك فكي ــة والهرس ــان والبوسن يف أفغانست
التربعات للمجاهدين يف بلدنا وللقوة الصاروخية التي بالتأكيد لها 
ــا وأعراضنا  وديننا من رش والعن من يف  ــر الكبري يف  حماية وطنن األث

األرض.
ــك ال يمنع من  ــال والنفس كذل ــاىل الجهاد بامل ــرن الله تع ــا ق دائم
ــىل الجميع أن يقدمه  ــات وذلك أقل واجب ع ــم قسط من املرتب خص
ــه وسيخرس كل ما لديه الن البخل  ــن يبخل فإنما يبخل عن نفس وم
ــاىل هالكا حيث ذكر يف نفس  ــن اإلنفاق يف سبيل الله سماه الله تع ع
أية األنفاق يف سبيل الله وقاله تعاىل "وال تلقوا بأيديكم إىل التهلكة".

رب صاروخ واحد صنع لليمنيني سالماً دائماً
ــف الظالم تحالف  ــودك وانرصنا عىل تحال ــدد رمي جن ــم س الله

الرش السعودي األمريكي اإلماراتي إنك عىل ما تشاء قدير.

ــاوزات  ــن لتج ــرض يف اليم ــا نتع "  إنن
ــل  قب ــن  م ــة  البشع ــة  العاملي ــروب  الح

التحالف السعودي األمريكي. 
ــازر وبهذا  ــذه املج ــب مثل ه ــم ترتك فل
التجاوز إال يف الحربني العامليتني ، فهل ما 

يتعرض له اليمن حرب عاملية؟؟
اإلجابة نعم بكل تأكيد.

التسارع يف ارتكاب املجازر ضد املدنيني 
األبرياء وبشكل يومي ملاذا؟؟

ــة واملتتالية  ــازر املتسارع ــي املج "تأت
ــن  وبشكل  ــاء يف اليم ــني األبري ــد املدن ض
ــف  ــل تحال ــن قب ــريي م ــف وهيست مخي
ــودي األمريكي ، تأتي بعد  العدوان السع
ــدويل الذي  ــان مجلس األمن ال ــدور بي ص
ــاروخ الباليستي عىل  ــالق الص ــن إط يدي

الرياض.
ــازر أيضا بعد ما هيأت  وتأتي هذه املج
ــة  ــت مرسحي ــا وأخرج ــة أمريك الساح
ــي يف مبنى األمم  ــاروخ اليمن ــرض الص ع
ــم  ــيل بتضخي ــي هي ــوم نيك ــدة لتق املتح
املشهد ، وتدعو كل البعثات الدبلوماسية 
ــه ، لتعمم   ــور التذكارية بجانب ألخذ الص
ــل  ــاروخ يف ك ــالل الص ــورة إط ــرش ص وتن
ــوات  ــل القن ــة ويف ك ــف األمريكي الصح

الفضائية األمريكية. 
ــس األمن  ــان مجل ــني (بي ــل الخطوت ك
ــم  األم يف  ــاروخ  الص ــرض  وع ــل  +نق

ــام  ــرأي الع ــة ال ــت لتهيئ ــدة)  كان املتح
ــأي تدخل  ــام ب ــة للقي ــة الدولي والساح
ــا  ــى م ــن مت ــات يف اليم ــري أو رضب عسك
ــا  ــك ، وطبع ــة ذل ــررت اإلدارة األمريكي ق

بمشاركة بريطانيا والناتو إذا أمكن. 
لكنه يبقى املربر األخري للتدخل برأيي 
ــان الشعبية  ــو ما دفع الجيش واللج ، وه
ــخ جديدة ضد  ــام بإطالق صواري إىل القي
ــا مهد له يف  ــي (وهو م ــاض أو أبوظب الري
ــم تضمني  ــن عندما ت ــس األم ــان مجل بي
ــان و التي تقول  ــرة من فقرات هذا البي فق
ــن قلقه من نية  ــس األمن يعرب ع أن مجل
ــالق الصواريخ  الحوثيني االستمرار بإط
ــدف السعودية  ــي تسته ــة الت الباليستي
ــرسع بقرار  ــاورة)، وما سي ــدول املج أو ال
ــو ارتكاب  ــان الشعبية ه ــش واللج الجي
ــل متسارع  ــني وبشك ــد املدني ــازر ض مج
ويومي،  لتكون إطالق صواريخ باليستية 
ــل  ــرد فع ــارات ك ــة أو اإلم ــىل السعودي ع
ــوف تستخدمها أمريكا  لهذه املجازر ، س
وحلفائها لتدخل عسكري واسع او او او. 
ــب اليمني اآلن يطالب وبقوة  الن الشع
ــة  ــرضب السعودي ــة ب ــه  السياسي قيادت
ــول ما  ــة له ــا ، نتيج ــارات باليستي واإلم
ــرض له من مجازر. ، ومن حق القيادة  يتع

السياسية أن تدافع عن شعبها. 
ــون لم يعودوا  "السعوديون واألمريكي

ــاء من املدنيني  ــرون إىل قصف األبري ينظ
ــا جرائم ،  ــة عىل أنه ــواق الشعبي يف األس
ــن ال حصانة له من وجهة  فكل من يف اليم
ــا منطقة  ــن كله ــربوا اليم ــم ، واعت نظره
ــرة  سيط ــق  (مناط ــة  عسكري ــاً  وأهداف
ــة) لقد تعرثوا  ــان الشعبي الجيش واللج
ــرض مرشوعهم بالحرب يف الجبهات  يف ف
ــة خالل ثالث سنوات ، وتحولوا  العسكري
ــة  ــداف الجبه ــني واسته ــرضب املواطن ل
ــوط عىل الشعب  ــة وفرض الضغ الداخلي
ــة ،  بعد أن عجزت كل  ــادة السياسي والقي
الضغوط االقتصادية والتجويع عن دفع 
ــب للقيام بفوىض وثورة ضد سلطة  الشع

أنصار الله. 
ــارات  ــوالت يف مس ــذه التح ــا ه وطبع
ــوا يف حسم  ــد أن فشل ــرب حدثت بع الح
ــج الزمنية  ــق الخطط والربام ــرب  وف الح

لهم. 
ــذه السياسة اإلجرامية  ولم يتخذوا ه
ــات الدولية  ــا  حيدوا كل املنظم إال بعد م
واإلنسانية وجمدوا عملها إزاء ما يحدث 
ــع لإلرادة  ــي أساسا تخض ــن والت يف اليم

األمريكية ، 
ــدويل  ال ــع  املجتم ــدون  تشاه ــك  لذل
ــرج يف ردة فعله تجاه هذه  ــه لم يخ ونظام
ــرة القلق الذي يعرب عنه  ــم عن  دائ الجرائ

دائما وبشكل مستمر وروتيني . 

صالح القريش

أمريكا تمنح السعودية وتحالفها شيكا 
على بياض  لقتل املدنيني اليمنيني

ــع  والوقائ ــق  الوثائ ــادة  بشه
التاريخية ففلسطني بلد عربي، 
ــاً لهم  ــاء الصهاينة حق ــا ادع وم

فيه سوى هراء باطل.
ــام 3500 قبل امليالد  ــذ الع فمن
ــأرض  ــرف ب ــني تع ــت فلسط كان
ــان» نسبة إىل قبيلة كنعان  «كنع
ــرب،  ــرة الع ــن جزي ــرة م املهاج
ــود إىل فلسطني إال  ولم يأت اليه
ــم  ــالد، ث ــل املي ــام 2000 قب يف الع
ــد حاكم  ــادة عىل ي ــوا لإلب تعرض
ــم سوى عدد  ــم يبَق منه بابل فل
ــة سورة  ــا ورد يف بداي ــل كم ضئي
ــم  ـــ 8). ول ــات 4 ـ اإلرساء (اآلي
تشهد فلسطني هجرات يهودية 
ــام 1432  ــان إال يف الع لالستيط
ــود أسبانيا  ــا يه ــا فر إليه عندم

والربتغال من محاكم التفتيش.
ــح اليهود يف  ــد أفضت مذاب وق
ــري  ــم بتدب ــب اتهامه ــا عق روسي
ــي  ــوال الثان ــرص نيق ــل القي مقت
ــام الحركة  ــام 1881 إىل قي يف الع
الصهيونية، وهي حركة عنرصية 
ــع  ــى إىل جم ــة تسع استعماري
ــني  ــم يف فلسط ــود وتوطينه اليه
ــا "أرض امليعاد"،  ــي يدعونه الت
ــت  نسج األوىل  ــة  اللحظ ــن  وم
ــر  لتمري ــري  األساط ــة  الحرك
ــا  لنفسه ــارت  فاخت ــا  مرشوعه
ــة» مشتقة إياه  اسم «الصهيوني
من «صهيون» وهو أحد الجبال 

املحيطة بمدينة القدس.
ــة  الحرك أن  ــوم  املعل ــن  وم
ــة عدائية ال  ــة توسعي الصهيوني
تستهدف فلسطني فحسب، بل 
إنها تروم إقامة "دولة الصهاينة 
ــر الفرات يف العراق إىل نهر  من نه

النيل يف مرص" .
ــة  كحرك ــة  الصهيوني ــرزت  ب
ــاد املؤتمر  ــب انعق ــة عق سياسي
ــي األول يف مدينة «بال  الصهيون

Bale» السويرسية يف العام 1897 
بدعوة من الصحفي النمساوي 
ــزل» املُنشئ األول  «تيودور هرت
ــع  وواض ــة  العاملي ــة  للصهيوني
التصور األول للحلم الصهيوني 
ــة  «الدول ــوم  املوس ــه  كتاب يف 
ــر/ ــادر يف فرباي ــة» الص اليهودي

شباط 1896.
ــا  بريطاني ــن  م ــم  وبدع
ــن الصهاينة  ــة تمك االستعماري
ــب  ــم الغاص ــاء كيانه ــن إنش م
ــذي  ال  1948 ــار  مايو/أي  15 يف 
ــي بصورة  ــرتاف األمريك نال االع
ــت «منظمة  ــا لبث ــم م ــة، ث فوري
ــي اإلرهابي»  ــش الصهيون الجي
ــل األرايض  ــت عىل كام أن استول
الفلسطينية والجوالن السورية 
ــو/ يوني يف  ــة  املرصي ــاء  وسين

حزيران 1967.
ومن تلك اللحظة عمل الكيان 
ــد املسجد  ــىل تهوي ــب ع الغاص
األقىص وتنفيذ الحفريات تحت 
ــل"  ــن "الهيك ــاً ع ــه بحث جدران
املزعوم، كما قام بعض الصهاينة 
بمحاولة إحراق املسجد األقىص 
ــة  ــرت «منظم ــف، واستم الرشي
ــي اإلرهابي»  ــش الصهيون الجي
ــة  الديني ــر  الشعائ ــل  تعطي يف 
ــني  ــان املستوطن ــة قطع وحماي
أثناء هجماتهم الرامية لتدنيس 
ــف، وظل املرابطون  الحرم الرشي
ــون  صهي ــر  لخنازي ــدون  يتص
بالسكاكني والحجارة حتى جاء 
ــب» ليعلن  ــر األكرب «ترام الفاج
ــدس عاصمة  ــرتاف بالده بالق اع

للكيان الصهيوني الغاصب.
ــالن اإلجرامي  إن توقيت اإلع
ــي  العرب ــن  الوط أن  إىل  ــري  يش
ــة خطرية من  ــاب مرحل عىل أعت
ــارص، إذ أن سقوط  ــه املع تاريخ
ــوى  ــىل املست ــاً ع ــدس نهائي الق

ــد  ــايس يمه ــايس والدبلوم السي
ــد وطأة عىل  ــم تنازالت أش لتقدي
ــم من التاريخ  العرب قد تخرجه
ــت  ــن يصم ــورة نهائية...فم بص
ــول  ــرسى الرس ــل م ــىل تحوي ع
ــىل الله عليه وعىل  ــ ص األعظمـ 
ــة لكيان  ــ إىل عاصم ــمـ  آله وسل
ــون يف  ــوف يك ــاق س ــذاذ اآلف ش
ــل عبداً إلرسائيل  القريب العاج
ــد نقل  ــع بع ــن املتوق الكربى..فم
ــدس  ــة إىل الق ــارة األمريكي السف
ــاً  ــرى، علم ــا دول أخ أن تتبعه
ــالث دول أخرى قد سبقت  بأن ث
ــا  سفارته ــل  نق يف  ــن  واشنط
ــدوراس  هن ــي  وه ــدس  الق إىل 

وكوستاريكا والسلفادور !!!.
ــاب أمام  ــم سيفتح الب ــن ث  وم
ــة  الصهاين ــات  مخطط ــذ  تنفي
ــي  العرب ــود  الوج ــاء  بإنه
ــي واملسيحي يف القدس  اإلسالم
ــط تفجري قبة  عىل شاكلة مخط
ــة القيامة الذي  الصخرة وكنيس
ــالم الصهاينة  َم كنموذج ألح ــدِّ ُق
ــدة  ــات ع ــني يف مناسب التلمودي
ــالم هوليودية عديدة  وظهر يف أف
ــاً ُيمهد  ــًال رضوري ــاره عم باعتب
ــم، ونعتقد أن  ــة العال لقيام قيام
ــور نقل  ــدأ ف ــة ستب ــك القيام تل
ــة إىل  ــة الصهيوني ــر الحكوم مق
ــا واثقون  ــة املقدسة، لكنن املدين
ــن لن يسمح  ــأن شعب الجباري ب
ــدس األقداس ولو كره  بتدنيس ق

الصهاينة واملتصهينون.
أن  ــد  نؤك أن  ــي  ينبغ ــريا؛  أخ
ــدس عاصمة  ــا اعتبار الق رفضن
لكيان العدو الصهيوني ال يعني 
ــا بتل  ــا أو اعرتافن ــا قبولن مطلق
أبيب عاصمة للكيان الرسطاني، 
ــوى لدولة فلسطني  فال وجود س

العربية..
* باحث أكاديمي وكاتب سيايس

فكـــري الرعـــدي*

هل ُتعَلن إسرائيل الكربى غـــدًا ...؟

يف  مصارعة اإلنسان  مع املوت يقوم الّطبيب 
بنكز قلب  املريض بالطاقة الكهربائية محاوال  

إنعاشه بتفعيل ما بقي حّيا من نبضاته ،،
ــر أحدنا  ــرتايض لو شع ــذا العالم االف ويف ه
ــة للهكر ، استغاث وطلب  بأّن صفحته معّرض

نكزا،،
فهل لنا أن ننكز  أرواحنا  محاولة الستثارة  
ــاذ  ما أغرقه  ــن ضمائرنا  ، واستنق ــا حيي م م
ــل  ــاس يف وح االنغم ــن  م ــرتاض  االف ــم  عال

الّتسابق عىل الال قيم والال أخالق ؟؟

ــع  نستطي ــزات  نك ــوا  اخرتع ــم  أنه ــت  لي
ــز  ملن  ــة ونك ــارات  شعوري ــا كإش استخدامه
ينحرف عن سواء الّسبيل ، وقد أشفقنا من أن 
يتلّطخ بسوء املنقلب ، فأحببنا نكزه ، فليت و 

ذلك محقق  ،،
نكزات لتلك الّنفس الغارقة يف ملّذات الّدنّية 

، لنقول لها بنكزة :
ــِك فاجعيل من   ــن الّله بعيني ــِت ال تري إن كن
ــه ،  وراقبي  ــا  تراقب وتخىش الّل ــِك روح روح

كّل خطواتك ، فهو يراِك،،

ــِك ناجية   ــوة صغرية تظّن ــري كب وال تحتق
منها ، فمستعظم الّنار من مستصغر الّرشر ، و 
ــان سهلة ويسرية ، ولكّن  طرق ورشاك الّشيط
ــاء نفس  ــاج لنق ــد وهو يحت ــه واح ــل الّل سبي
ــي العّفة  ــّذات ، فالتزم ــرأة يف مصارحة ال وج
ــّيل  باملصداقية معها  ــدي بالحياء ، وتح وتقّي

، و اطرحي سؤاال عليها :
ــِت مقتنعة بما تفعلني فلماذا تنطوين  إن كن
عىل ذاتِك وتخافني أن  يعرف الّناس بفعلك ؟؟

ــرتاف بالخطأ   ــم تمتلكي الجرأة لالع فإن ل

ــن نعمه عىل خلقه الّسرت ، ولكن  فاعلمي أّن  م
ــإن شكرنا فقد  ــه ، فالّله ينعم علينا ف ــّرت ب ال نغ
ــا فعذابه شديد ،  ــادة وإن جحدن وعدنا بالّزي
ــا أحمر تحت جملة عذابه شديد  ولنضع خط
ــان معني ، فهو  ــّدده بزمان أو مك ــذي لم يح ، ال

عذاب وقد يكون بغتة ،،
ولهذا  : 

ــا ــٍة  فارَعه ــَت يف نعم إن كن
ــل الّنعم ــايص تزي ــإّن املع ف

للّنفس نكزات 
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ــة دورا خطريا يف  ــب السعودي تلع
ــة؛ بداية من  ــرار املنطق رضب استق
دعم اإلرهاب يف سوريا، إىل العدوان 
ــرورا بمحارصة قطر،  عىل اليمن، م
وانتهاء بتضييق الخناق عىل حركة 
ــة القضية  ــة حماس وتصفي املقاوم
ــالل  االحت ــح  لصال ــة  الفلسطيني

الصهيوني.
يف مطلع الشهر الجاري، انترشت 
ــاول تمريرها  ــار عن صفقة، ح أخب
ــد بن  ــودي، محم ــد السع ويل العه
ــس الفلسطيني،  سلمان، مع الرئي
ــون مدينة أبو  ــاس، لتك محمود عب
ــة الفلسطينية  ــة الدول ديس عاص
بدال من القدس، ليستبق بأيام قرار 
ــي، دونالد ترامب،  ــس األمريك الرئي
ــدس عاصمة ملا تسمى  باتخاذ الق

بدولة إرسائيل.
ــا رئيس  ــس، أكده ــة أبو دي صفق
ــاس،  لحم ــايس  السي ــب  املكت
ــرار  ــال إن الق ــة، قائ ــل هني إسماعي
ــدس  ــول الق ــري ح ــي األخ األمريك
ــة كربى لتغيري  جاء جزًءا من معرك
ــة القضية  ــة وتصفي ــم املنطق معال
ــع  م ــاء  لق ــالل  ــة، وخ الفلسطيني
رؤساء العشائر يف غزة، طالب هنية 
الفلسطينيني بمواصلة االنتفاضة 

رفًضا لقرار ترامب.
ــاك حديث عما  ــة ”هن ــال هني وق
يسمى بالسالم اإلقليمي، وارتفعت 
ــع مع  ــن التطبي ــث ع ــرية الحدي وت
ــت  ــا ارتفع ــي، كم ــدو الصهيون الع
ــف الشديد  ــوات لألس ــض األص بع
ــب  والنخ ــني  املثقف ــض  بع ــن  م
ــي تريد  ــة الت ــة يف املنطق السياسي
ــىل  ــرر ع ــي، وأن تم ــف الوع أن تزي

ــة اإلسالمية  ــوب األم ــال وشع أجي
والعربية قضية التعايش واالعرتاف 

والتعامل مع الكيان الصهيوني“.
ــن  ــة أن واشنط ــف هني ــا كش كم
ــىل السلطة الفلسطينية  عرضت ع
منحها عاصمة يف ضاحية أبو ديس 
ــاك  ــاف إن هن ــدس، وأض ــرب الق ق
ــن الوطن  ــًدا ع ــاً ج ــاً واضح حديث
ــار األردني وعن  ــل وعن الخي البدي
ــن الكونفدرالية، ولكن  ــني وع التوط
ــان وليست  ــع السك ــة م كونفدرالي
ــو أساس الوطن  مع األرض، وهذا ه

البديل والتوطني.
ــورك تايمز  ــت صحيفة نيوي وكان
ــن  ــن أن اب ــت ع ــة، وكشف األمريكي
ــىل عباس يف شهر  سلمان عرض ع
ــزة  ــة متحي ــايض ”خط ــرب امل نوفم
ــم  زعي ألي  ــن  يمك وال  ــل  إلرسائي
ــي القبول بها“، وبموجب  فلسطين
ــل الفلسطينيون  ــة سيحص الخط
ــن ليس  ــة بهم، لك ــىل دولة خاص ع
ــة كلها،  ــة الغربي ــىل أرايض الضف ع
ــدودة  مح ــادة  سي إىل  ــة  باإلضاف
ــم  ــى معظ ــم، وستبق ــىل مناطقه ع
يف  ــة  اإلرسائيلي ــات  املستوطن
مكانها، ولن يحصل الفلسطينيون 
ــة  عاصم ــة  الرشقي ــدس  الق ــىل  ع
ــق لعودة  ــون هناك ح ــم، ولن يك له
ــني، ويف حال  ــني الفلسطيني الالجئ
ــة عىل الخطة  ــة الفلسطيني املوافق
ــة الفلسطينية  ــل السلط ستحص
ــة، باإلضافة  ــات مالي ــىل تعويض ع
ــزة إىل سيناء  ــع مناطق غ إىل توسي
للتعويض عن أرايض املستوطنات.

ــدى  ــان، إح ــق بلبن ــا يتعل وفيم
ــع  ــد أن األصاب ــة، نج دول املقاوم

السعودية تحاول العبث بها، األمر 
ــن خالل األزمة  ــذي بدا واضًحا م ال
ــس  ــة رئي ــا باستقال ــي افتعلته الت
الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، 
إىل  ــه  عودت ــور  ف ــا  عنه ــع  وتراج
األرايض اللبنانية، األمر الذي يشري 
إىل أنه تعرض لضغوط عىل األرايض 
ــم االستقالة، كما  السعودية لتقدي
ــورك تايمز،  ــة نيوي كشفت صحيف
ــق يف  ــن قل ــه، ع ــق أجرت ــرب تحقي ع
ــة رفيعة من مخطط  أوساط لبناني
ــة  لزعزع ــد  األم ــل  ــودي طوي سع
ــة  ــات الفلسطيني ــرار املخيم استق

غري الثابت أصًال يف لبنان.
ــون  لبناني ــون  مسؤول  
ــون أفصحوا  ــون غربي ودبلوماسي
ــة عن الخشية  للصحيفة األمريكي
ــاز  احتج ــاء  أثن ــادت  س ــي  الت
ــة من وجود  ــري يف السعودي الحري
مساع سعودية لتشكيل مليشيات 
ــه يف املخيمات  ــزب الل ــة لح معادي
ــة أو يف أماكن أخرى يف  الفلسطيني

لبنان.
ــر  ــة املستم ــداف السعودي استه
لحزب الله اتضح يف أزمة الحريري، 
ــة بالحزب  ــت باإلطاح حيث طالب
ــه، وهي  ــة ونزع سالح ــن الحكوم م
األهداف التي تتقاطع مع تل أبيب، 
ــاض  ــل الري ــت إرسائي ــث دعم حي
ــة الحريري املفتعلة،  مبارشة يف أزم
ــم الخطوة  ــت سفاراتها بدع وطالب
ــة ضد حزب  ــة التصعيدي السعودي

الله وإيران.
كما تسعى اململكة أيضا إىل تدمري 
ــار ”املوت  ــع شع ــذي يرف ــن، ال اليم
ــب  فالشع ــل“؛  وإلرسائي ــا  ألمريك

اليمني والنخب السياسية كاملؤتمر 
ــه، باإلضافة  ــار الل ــي وأنص الشعب
للجيش واللجان الشعبية يرفضون 
ــىل اليمن،  ــة ع ــة السعودي الوصاي
ــي  ــد الراع ــة تع ــة أن اململك خاص
ــي للسياسة األمريكية التي  الرسم
ــدس للكيان الصهيوني،  أعطت الق
فالنظام السيايس السعودي مازال 
ــال  ــن ب ــىل واشنط ــه ع ــدق أموال يغ
ــى الصفقة التاريخية  حساب، حت
ــن عبدالعزيز،  ــان ب ــني امللك سلم ب
ــي، دونالد ترامب  والرئيس األمريك
ــار دوالر، تمت  ـــ500 ملي ــدرة ب واملق
ــِف نيته نقل  ــب لم يخ ــم أن ترام رغ
سفارة بالده للقدس واالعرتاف بها 

عاصمة إلرسائيل.
ــودي يف اليمن جاء  ــث السع العب
عن طريق العدوان الذي استهدف 
املدنيني بال رحمة وال شفقة، والبنى 
التحتية أيضا، ويدور الحديث اآلن 
عن استثمارات سعودية وإماراتية 
ــىل أرايض وموانئ اليمن،  ــة ع ربحي
وقبل أسابيع حاولت اململكة اللعب 
بورقة الرئيس اليمني املخلوع، عيل 
ــذه الورقة،  ــراق ه ــح، وبعد إح صال
ــزب  ح ــالل  استغ ــا  حالًي ــاول  تح
ــة يف صنعاء  ــالح إلحداث فتن اإلص
ــر الشعبي،  ــار الله واملؤتم بني أنص
ــم اليمن  ــة تقسي ــة إىل محاول إضاف

إىل شمال وجنوب.
*كاتب صحايف مرصي


