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ــة االســتراتيجية لالنتصــار  ــا، واألهمي ــع السياســية وكثرته ــى الرغــم مــن زحمــة المواضي عل
ــة  ــة اإلعالمي ــه، والهجم ــن دور أســاس في ــة لحــزب اهلل م ــوات التابع ــا كان للق ــال وم ــي البوكم ف
والسياســية علــى إيــران وحــزب اهلل، كان لليمــن حصــُة أساســية مــن حديــث األميــن العــام لحــزب 
اهلل. بــل إن القــادر علــى الغــوص فــي خفايــا الخطــاب، يُــدرك أن الرســالة اإلنســانية التــي أطلقهــا 
الســيد نصــر اهلل للعالــم والشــعوب حــول ضــرورة إيقــاف العــدوان الســعودي علــى اليمــن تتضمَّــن 
ــر عــن حجــم  ــا تُعبِّ ــوف عندهــا. ليــس ألنه ــي يجــب الوق ــدالالت والرســائل الت ــر مــن ال الكثي
المظلوميــة التــي يعيشــها الشــعب اليمنــي فقــط، بــل ألنهــا تــدل أيضــًا علــى منظومــة القيــم التــي 

تحكــم ســلوك جميــع الالعبيــن علــى الســاحة اإلقليميــة والدوليــة.
وللغارقيــن فــي التحاليــل السياســية والعســكرية، وللواقفيــن أمــام صــورة منطقــةٍ تشــتعل فــي 
ظــل حــروٍب تتناقــض فيهــا أهــداف الالعبيــن، تختصــر مظلوميــة الشــعب اليمنــي كل الحكايــة. 
ــى إيصــال رســالةٍ إنســانية، هــي  ــة، أصــرَّ الســيد عل ــدًا عــن السياســة والحســابات الضيق فبعي
أعمــق فــي دالالتهــا مــن المشــاعر المتعاطفــة والمطلوبــة أمــام معانــاة شــعٍب أعــزٍل يتــم إقصــاؤه 
ــدة عــن انتصــار  ــم تكــن بعي ــه بشــكٍل وحشــي. الرســالة اإلنســانية ل مــن خــالل قصــف أبريائ
البوكمــال، والحــرب اإلعالميــة والسياســية علــى إيــران وحــزب اهلل، والتنســيق العلنــي الســعودي 

اإلســرائيلي، وحالــة التخــاذل والصمــت العربــي، والســلوك الســعودي تجــاه الحليــف والجــار. 
كل هــذه التفاصيــل تتفــرَّع مــن مشــهد تُعبِّــر عنــه صــورة الحــرب الوحشــية علــى اليمــن. هــو 

المشــهد الــذي أراد الســيد أن يقــف عنــده الجميــع. كيــف ولمــاذا؟
يختــزل مشــهد الحــرب علــى اليمــن بوحشــيته حالــة الشراســة التــي تســود الصراعــات 
فــي المنطقــة والعالــم باإلضافــة الــى وضــع األطــراف. ولعــل الحقائــق التــي تتعلــق بموقــع اليمــن 
ــداد  ــم وامت ــي العال ــي ف ــٍر مائ ــث أهــم معب ــدب ثال ــاب المن ــى ب ــه عل ــر إطاللت االســتراتيجي عب
الجبهــة البحريــة اليمنيــة علــى مســافة 2500 كيلومتــر وإطاللتهــا علــى بحــر العــرب وخليــج عــدن 
مــن الجنــوب والبحــر األحمــر مــن الغــرب وانتشــار جــزره البحريــة فــي مياهــه اإلقليميــة، باإلضافــة 
الــى األهميــة الجيوسياســية والجيوعســكرية للحــدود الســعودية المشــتركة مــع اليمــن )2000 كلــم(، 
تجعــل مــن الواضــح للجميــع مبــررات الحــرب األمريكيــة الســعودية علــى اليمــن وأهميــة التحكــم 

بقــراره.
وأمــام فشــل الرهــان األمريكــي علــى الحــرب فــي ســوريا ومــا تأتــي بــه النتائــج العكســية فــي 
اليمــن واإلصــرار علــى اعتبــار اليمــن ســاحة النــزال األخيــرة للمشــروع األمريكــي الســعودي بوجــه 
محــور المقاومــة، باتــت واضحــة أســباب اإلقصــاء الــذي يتعــرض لــه اليمــن عبــر العــدوان الهمجــي. 
حيــث ســعت واشــنطن لجعــل مســألة إعــادة تفعيــل الــدور الميدانــي لتنظيــم داعــش فــي ســوريا 
ورقــة ابتــزاز وتفــاوض ضــد محــور المقاومــة فيمــا يخــص ملفــات المنطقــة، فأقفــل تحريــر البوكمــال 

إمكانيــة حصــول ذلــك وفــرض واقعًــا جديــدًا ال يمكــن ألمريــكا إال الرضــوخ لــه.
مــن هنــا جــاءت الرســالة اإلنســانية التــي أشــار لهــا الســيد نصــر اهلل، ولــم يعــد مقبــواًل 
االســتمرار فــي حــرٍب فقــدت القــدرة علــى تحقيــق أهدافهــا منــذ فتــرة طويلــة. وال بــد مــن 
إعطــاء األولويــة لحجــم الكــوارث اإلنســانية التــي بــات يعيشــها اليمــن. وبعيــدًا عــن الحســابات 
السياســية والعســكرية بــات لزامــًا الدعــوة للمطالبــة بوقــف العــدوان. ومــن مُنطلــق القــوة، عبَّــر 
الســيد عــن فحــوى الحقيقــة التــي تُعبــر عنهــا الجرائــم بحــق اليمنييــن. "ال فــرق بيــن ســلوك 
الســعوديين فــي الحــرب وســلوك اإلســرائيليين". ومــا مظلوميــة الشــعب اليمنــي إال جــزٌء مــن 
التضحيــات التــي ُقدمــت مــن قبــل محــور المقاومــة وأثمــرت االنتصــار علــى اإلرهــاب. ومــا يجــري 
ــا  ــة ومنه ــات الســعودية كاف ــق بفشــل الرهان ــي، يتعل ــت الداخل ــد البي ــى صعي ــي الســعودية عل ف

الحــرب علــى اليمــن.
أقفــل الســيد نصــر اهلل مسلســل التصعيــد الســعودي. ال فائــدة مــن المقايضــة، بــل ال إمكانيــة 
ــا  ــن طابعه ــن خرجــت م ــى اليم ــأي شــيء ال ســيما أن الحــرب عل ــي ب ــف اليمن لمقايضــة المل
السياســي والعســكري الــى طابــٍع إنســاني تخطــى كل المعاييــر المقبولــة. فكانــت رســالة الســيد 
نصــر اهلل اإلنســانية محاولــة إليقــاظ الكرامــة العربيــة واســتحضارها بعــد أن غيَّبهــا البتــرودوالر.

ــرة مــن رجــس “داعــش”  ــة البوكمــال مطهّ مدين
ــا المقدســة  ــع مهمته ــرق الهندســة العســكرية تتاب وف
فــي إزالــة األلغــام والمتفجــرات التــي زرعهــا التنظيــم 

اإلرهابــي فــي شــوارع وأحيــاء 
وبيــوت المدينــة، ولــم يبــق 
لـ”داعــش” مــن وجــود فــي 
المنطقــة إال بضــع بــؤر فــي 
الضفــة  علــى  قــرى صغيــرة 
اليســرى لنهــر الفــرات وهــي 
ــارج االســتعادة  ــون خ ــن تك ل
األيــام  خــالل  والتطهيــر 

القليلــة القادمــة.
ولكــن ماذا بعــد البوكمال 
والمنطقــة الشــرقية ؟ وكيــف 

ســيتجه الجيــش العربــي الســوري الباســل ومــاذا 
ســيعمل بعــد القضــاء علــى "داعــش" بمــوازاة القضــاء 

عليــه أيضــًا فــي األراضــي العراقيــة؟ .
مناطــق  بــأن  شــك  أدنــى  مــن  هنــاك  ليــس 
الرقــة وشــرق حلــب وغيرهــا مــن األراضــي الســورية 
العســكرية  للعمليــات  القادمــة  الوجهــة  ستشــكل 
غيــر  األميركــي  للوجــود  يكــون  ولــن  المقدســة، 

المشــروع أي تأثيــر فــي تحــركات قواتنــا الوطنيــة، 
فالقــوات األميركيــة الغازيــة تخالــف القانــون الدولــي، 
ومبــررات وجودهــا الكاذبــة قــد ســقطت بالكامــل بعــد 

ــى اإلرهــاب مــن جانــب الجيــش العربــي  القضــاء عل
الســوري الباســل والقــوى الرديفــة والصديقــة التــي 
رســمي  بطلــب  الســورية  األراضــي  علــى  تعمــل 
ــدات  ــن والمعاه ــق القواني ــة وف ــة الوطني ــن الحكوم م
األميركــي مخالــف لجميــع  الوجــود  فيمــا  الدوليــة، 
القوانيــن والمواثيــق ويمثــل انتهــاكًا صارخــًا للســيادة 
ــه النجــاح ولــن يكــون  الوطنيــة، ولذلــك لــن يكتــب ل

بمقــدوره تقديــم أي مبــررات وذرائــع أمــام المحافــل 
الدوليــة تحــت مســميات محاربــة اإلرهــاب وأكاذيبــه، 
فضــاًل عــن أن المقاومــة الوطنيــة والشــعبية تبقــى 
االحتيــاط االســتراتيجي الكامــن لــدى جميــع أبنــاء 
الشــعب الســوري، وهــي تبقــى حقــًا مشــروعًا فــي 
جميــع  وفــي  كلهــا  األوقــات  وفــي  الظــروف  جميــع 
األماكــن، وبالتالــي فــإن آخــر األســاليب المحتملــة 
بيــد  هــي  وغيرهــم  األميركييــن  مواجهــة  فــي 
الشــعب الســوري ولــه الحــق فــي اتبــاع كل الطرائــق 
واإلمكانيــات للتخلــص مــن أي وجــود غيــر شــرعي 

علــى األرض الســورية كلهــا. 
ــإن  ــات والحــروب ف ــن أشــكال المواجه ــداً ع وبعي
ــون  ــا القان ــة وتحته ــن الوطني ــي والقواني الحــق الوطن
كل  اســتخدام  مــن  الســوريين  تمّكــن  الدولــي 
ووحــدة  ســيادة  علــى  للحفــاظ  المتاحــة  األســاليب 
وطنهــم، وبذلــك تتضــح الصــورة القادمــة التــي تمثــل 
مواجهــة  فــي  الوطنيــة  لالســتراتيجية  اســتمراراً 
اإلرهــاب ومتابعــة فلولــه للقضــاء عليــه كليــًا واســتئصال 
جــذوره وامتداداتــه ليــس فــي ســورية وحدهــا، ولكــن 
علــى امتــداد العالــم باعتبــار مخاطــر اإلرهــاب تتهــدد 
ــه  ــي دعمت ــدول الت ــك ال ــه تل ــن في ــه، بم ــم برمت العال

ورعتــه ومولتــه، بــدءًا مــن الواليــات المتحــدة األميركية 
ذاتهــا وصــواًل إلــى مشــيخات الخليــج الفارســي، مــرورًا 
ــي  ــا ودافع ــا ممــن خدعــت مواطنيه ــا كله ــدول أوروب ب
ضرائبهــا فــي دعــم اإلرهــاب بذريعــة محاربتــه، وهكــذا 
للجيــش  المقدســة  القتاليــة  العمليــات  ستســتمر 
العربــي الســوري الباســل فــي جميــع المناطــق التــي 
توجــد فيهــا مجموعــات مســلحة تحــت أي مســميات 
كانــت، فهــي كلهــا ال تمتلــك شــرعية الوجــود فــي ظــل 
أي مبــررات مخادعــة وتســميات تخالــف المبــادىء 
ــى المصطلحــات  ــة، وإن أي لعــب عل ــم الحضاري والقي
لــن يبــدل مــن الواقــع شــيئًا، وإن االرتمــاء فــي أحضــان 
المعتديــن واالســتعماريين لــن يغيــر مــن الحقائــق 
ــدان  ــع المي ــى وقائ ــر تبق ــة األم ــي نهاي ــة، فف الميداني
هــي الفيصــل األســاس فــي فــرض الصيغــة الوطنيــة، 
الســوريون  إال  وضعهــا  يســتطيع  ال  صيغــة  وهــي 
طــرف  أي  مــن  خارجــي  تدخــل  أي  دون  أنفســهم 
كان، وهــم ســيبنون تلــك الصيغــة بتالحــم وطنــي 
كامــل يعكــس حالــة ســورية التاريخيــة القائمــة علــى 
طبيعــة متكاملــة تحقــق التآلــف والمــودة واألخــوة فــي 
ــوق  ــي الحق ــة ف ــن المســاواة الكامل ــون يضم ظــل قان

والواجبــات. 

ــه الســلوك  الهســتيريا هــي أقــل مــا يوصــف ب
الســعودي األخيــر والذريعــة هــي صــاروخ يمنــي 
الفقيــر  الشــعب  مــن  ردا  الريــاض  علــى  واحــد 
طيلــة  والصواريــخ  بالقنابــل  المســتباح  الذبيــح 
المهيمــن  الذهــول  وســط  متواصليــن  عاميــن 
علــى المملكــة ذات القــدرات الماليــة والعســكرية 
الضخمــة فكيــف اســتطاع اليمنيــون فعــل ذلــك 
بينمــا  واحــدة  مــرة  اعصابهــم  وهــز  وإرعابهــم 
ــى اعصابهــم  يعيــش المالييــن مــن اليمنييــن عل
ــارة  ــا وخس ــا أو مرض ــا او جوع ــوت حرق ــية الم خش
عائالتهــم فــي وضــح النهــار وســط صمــت العالــم 

وتآمــره عليهــم وعلــى بلدهــم.
الذهــول الســعودي والهذيــان خبــط عشــواء 
يســود بعــد ذلــك الصــاروخ الــذي نســف فرضيــة ان 
ــان  ــالم واإلذع ــر االستس ــون غي ــن ال يملك اليمنيي
الســعودية  للهيمنــة  للمجــازر والرضــوخ بصمــت 
األميركيــة بــكل مــا فيهــا مــن قهــر سياســي ونهــب 
شــاملة  ومصــادرة  بالدهــم  لخيــرات  اقتصــادي 

لكرامتهــم ولحقوقهــم الوطنيــة الســيادية.
ال يحتمــل عقــل المهيمــن الســعودي فكــرة ان 
ضحيتــه تملــك القــدرة على المقاومة وال يســتوعب 
يمتلكــون  البســطاء  الفقــراء  هــؤالء  ان  حقيقــة 
الوعــي واإلرادة ويســتطيعون ردع العــدوان ورفــض 
الرضــوخ لحلــف العــدوان الــذي دمــر كل شــيء 
واشــترى صمــت العالــم وتواطــؤ الــدول الكبــرى 

والصغــرى علــى المذبحــة.
لكنــه اليمــن الصامــد والعصــي عبــر التاريــخ 
امــام جميــع الغــزاة فأيــن مبعــث العجــب ؟ نعــم 
إن حــزب اهلل ال يرســل الصواريــخ وال األســلحة 
ــذي ينتشــر  ــن الســالح ال ــر م ــم كثي ــم فلديه إليه

ــود ولديهــم وصــول  ــن مــن عق ــدي الماليي ــن أي بي
إلــى مصــادر ســالح كثيــرة علــى الســاحل اإلفريقــي 
المقابــل وحيــث تكثــر منافــذ الصيــد والتهريــب 
اليمنيــة مــن قــرون لــم تكــن فيهــا المملكــة موجودة 

وهــذا معلــوم وشــائع وليــس 
ــا . غريب

إرادة  اليمنييــن  لــدى 
األرض  عــن  دفاعــا  القتــال 
والكرامــة علــى مــدى قــرون 
عقــول  ولديهــم  مضــت 
ــة مــن زمــن  مبدعــة وخالق
ينتفضــون  وهــم  بعيــد 
التحقيــر  نظــرة  علــى 
واالســتعالء الســعودية بعــد 
صبــر طويــل وفــي أعقــاب 

صمــت مديــد ويتصــدون لمذبحــة متواصلــة دبرتهــا 
المملكــة لتمنــع قيــام وحــدة شــعبية وسياســية 
بتوافــق القــوى اليمنيــة ألنهــا تنــذر بجعــل اليمــن 
بلــدا متماســكا وناهضــا وقويــا بــل قطبــا إقليميــا 
فاعــال وهــو مــا يخيــف المملكــة مــن دور يمنــي 
ســيكون قياديــا بفعــل قــدرات البلــد وحجــم شــعبه 
ومســاحته وثرواتــه ومــن هنــا اختــارت المملكــة 
ــة  ــع ونشــر األوبئ ــادة بالحصــار والتجوي ــق اإلب طري
ــوم  ــى ال يق ــن حت ــة للمنكوبي ــة الدولي ــع اإلغاث ومن

اليمــن مــن ويــل الكارثــة لعقــود.
المعضلــة الفعليــة التــي تجدهــا المملكــة صعبــة 
الفهــم هــي ان يتمكــن هــؤالء اليمنيــون رغم حرب 
ــدة  ــخ بعي ــا الصواري ــالك تكنولوجي ــن امت ــادة م اإلب
المــدى والعنجهيــة الســعودية ترفــض االعتــراف 
ــن  ــا م ــدا م ــرض ان اح ــك وتفت ــى ذل ــم عل بقدرته

ــة  ــة الموجع ــدد الضرب ــذي س ــو ال ــن ه ــارج اليم خ
وشــاءت تــل أبيــب والريــاض توجيــه االتهــام إلــى 
حــزب اهلل الــذي كان القــوة السياســية األشــد جــرأة 
فــي كســر جــدران الصمــت حــول جريمــة ذبــح 

اليمــن وهــو إن قــدم شــيئا فقــد قــدم نموذجــا فــي 
النبــل والجــرأة األدبيــة فــي التضامــن مــع الشــعب 
األبــي المظلــوم وهــذا يســتحق العقــاب فــي نظــر 
ــى  ــرة التــي تســتقوي بالقــدرة عل المملكــة المتجب
التخريــب والتدميــر وهــي ســعت إلــى تخريــب 
الحكومــة  رئيــس  باختطــاف  اللبنانــي  الوفــاق 
فــي  إلقحامــه  االبتــزاز  تحــت  ووضعــه  وإذاللــه 

ــة ضــد حــزب اهلل. مواجه
كل مــا يتعــرض لــه لبنــان هــو عــدوان ســعودي 
ــن  ــراج المشــروط ع ــة اإلف ــه عملي ــه مفاعيل ــم تن ل
رئيــس الحكومــة فالضغــط متواصــل والغايــة هــي 
ــذات محاســبة  ــق هــدف إســرائيلي وهــو بال تحقي
الحــزب علــى نقــل الســالح إلــى غــزة وعلــى دعــم 
انتفاضــة الضفــة والداخــل وفتــح كــوة امــل للشــعب 
الفلســطيني بــأن االنتصــار علــى الصهاينــة هــدف 

ممكــن التحقيــق.
المملكــة المدججــة  الريــاض أرعــب  صــاروخ 
بالســالح األميركــي وهــز فرائصهــا المرتعــدة أصــال 
مــن هزائــم ادواتهــا اإلرهابيــة فــي الشــرق العربــي 
وحيــث لعــب أبطــال حــزب اهلل ادوارا حاســمة إلــى 
ولبنــان  وســورية  العــراق  فــي  اخوانهــم  جانــب 
ــول داعــش والقاعــدة تندحــر وتهــزم فــي زمــن  ففل
قياســي ونمــوذج حــزب اهلل ينتشــر كقــوة شــعبية 
ــاع  ــات الدف ــي منظوم ــة ف ــوش الوطني ــة للجي رديف
والوقايــة إذا فليحمــل حــزب اهلل تبعــة ذلــك الصاروخ 
المرعــب وتصبــح الفضيحــة الســعودية أهــون مــن 
ــاة  ــراة األب ــاة الع ــن الحف ــراء اليم ــأن فق ــراف ب االعت

ــة الصــاروخ واســتعماله!. ــم وراء صناع ه
الحمــالت والضغــوط هــي عربــدة الخائبيــن 
عليهــا  يعلقــون  شــماعة  عــن  يفتشــون  الذيــن 
ــة والصــورة  ــة الفعلي ــن المواجه ــي ميادي فشــلهم ف
مقلوبــة بــكل المعاييــر لكنــه تراكــم الهزائــم التــي 
يكفي بعدها صاروخ يمني واحد               ) يمني 
يــا للويــل !( ليثيــر كل الصــراخ والعويــل الســعودي 
ــه  ــي توج ــالت الت ــة والحم ــة العربي ــان الجامع وبي
االتهامــات فــي كل االتجاهــات انطالقــا مــن جامعــة 
ــى خطــف حليــف المملكــة فــي  ــة وصــوال إل الخيب
لبنــان رئيــس الحكومــة ســعد الحريــري وأخــذه 
االضطــرار  ثــم  االســتقالة  علــى  رهينــة إلجبــاره 
العمــل  باســتكمال  الفرنســي  الكفيــل  لتوكيــل 
علــى تنفيــذ خطــة الضغــوط ضــد لبنــان والمقاومــة 
اللبنانيــة لصالــح جهــة اولــى مســتفيدة قبــل ســواها 
هــي إســرائيل الحليفــة المنتقلــة مــن المخــادع 
الســرية وغــرف التآمــر إلــى الواجهــة اإلعالميــة 

والسياســية.

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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حــال  هــو  هــذا  اللعبــة  انتهــت  او   "Game Over"
ــى  ــان، فالمملكــة التــي دأبــت عل ــوم فــي لبن الســعودية الي
ــه  ــان، أقل ــي لبن ــط  فــرس" سياســي ف ــا "مرب ــار ان له اعتب
ــي  ــرة الت ــة األخي ــل االزم ــا قب ــى م ــف حت ــاق الطائ ــذ اتف من
اللبنانيــة  الحكومــة  رئيــس  واجبــار  باحتجــاز  تمثلــت 
ســعد الحريــري علــى تقديــم اســتقالته باالضافــة الــى 
ــن  ــد م ــى العدي ــوي عل ــذي يحت ــتقالة ال ــان االس ــي بي تبن

االفتــراءات بحــق مكونــات اساســية فــي لبنــان.
هــذه االزمــة لــم تكــن وليــدة الصدفــة، انمــا جــاءت 
نتيجــة لسلســلة مــن المعــارك الخاســرة التــي تقودهــا 
الســعودية علــى غيــر جبهــة، مــن اليمــن وســوريا والعــراق 
وصــواًل إلــى قطــر وبعــض المحافظــات الســعودية، وحتــى 
اهــم  احــد  ان  اعتبــرت  حيــث  الحاكمــة،  العائلــة  داخــل 
اســباب فشــلها هــو وقــوف محــور المقاومــة وفــي مقدمتــه 
حــزب اهلل، فــي وجــه مؤامراتهــا وحروبهــا لذلــك اخــذت قــرار 

ــر داره. ــي عق ــرار بضــرب الحــزب وف ــا ق ــزم له او ل
الســعودي  للشــأن  المتابــع  يظــن  االولــى  للوهلــة 
بــأن  للســعودية،  االعالمــي  الترويــج  يقــرأ  مــن  وخاصــة 
الســعودية  جديــدة،  مملكــة  تبنــي  ان  تحــاول  المملكــة 
بنســختها "الرابعــة" ومبادئهــا الديمقراطيــة والحريــة، لكــن 
ــة" و  ــات القــرارات "الملكي ــد الغــوص فــي حقيقــة وخلفي عن
"االميريــة" يجــد بــأن تلــك القــرارات وتلــك الجبهــات التــي 

تفتحهــا الســعودية واخرهــا الجبهــة اللبنانيــة تتناســب مــع 
كل شــيء اال مــع االهــداف االنســانية او االهــداف العربيــة.

الجــاري  العــام  مــن  ايار/مايــو  شــهر  اواخــر  فــي 
اســتضافت الســعودية رئيــس الواليــات المتحــدة االمريكيــة 
االجتماعــات  مــن  العديــد  عقــد  حيــث  ترامــب،  دونالــد 
حضرهــا ممثلــون عــن أكثــر مــن 55 دولــة عربيــة واســالمية، 
لكــن مــا كان الفتــًا فــي تلــك االجتماعــات، اللقــاءات الثنائيــة 
التــي جمعــت كاًل مــن ســلمان بــن عبدالعزيــز ونجلــه 
الــذي كان وليــًا لولــي العهــد محمــد بــن ســلمان آنــذاك مــن 
ــد  ــره جاري ــد ترامــب وصه ــة والرئيــس االمريكــي دونال جه
كوشــنر الــذي يعــد أحــد كبــار مستشــاريه، يومهــا قيــل 
الكثيــر عــن تلــك االجتماعــات ومــا نتــج عنهــا مــن صفقــات 
لصالــح االولــى والتــي فاقــت قيمتهــا 500 مليــار دوالر، حيــث 
ــي محمــد  ــارات هــي ثمــن تول رأى البعــض ان هــذه الملي
بــن ســلمان العــرش باالضافــة الــى التغطيــة االمريكيــة 
ــًا  ــًا داخلي ــه الحق ــه الســعودية وبمــا ســتقوم ب لمــا قامــت ب
وخارجيــًا، والــذي ال نــزال نعيــش تبعاتــه ان كان فــي لبنــان 

ــي. ــم العرب ــي العال او ف
لــم يكــن فقــط "حليــب البقــرة" الســعودية هــو المهــم 
عنــد القابــع فــي البيــت االبيــض بــل كان الرجــل يصبــو الــى 
اكثــر مــن ذلــك طالمــا وجــد مــن هــو متحمــس ومســتعد 
فلســطين،  كان  والثمــن  كانــت،  مهمــا  الفاتــورة  لدفــع 

ــا  ــاط التــي بحثه وهــي مــن المؤكــد كانــت احــد اهــم النق
ترامــب مــع اصحــاب رؤيــة "الســعودية 2030" داخــل الدهاليــز 
الســعودية والتــي انتجــت حســب مــا تبيّــن مــن مجريــات 
القضيــة  وانهــاء  االتفاقيــات  تلــك  "ســحت"  االحــداث، 
الفلســطينية والبــدء بمرحلــة جديــدة مــن تحضيرالــرأي 
عــام  والعربــي بشــكل  الخليجــي بشــكل خــاص  العــام 
النهــاء المقاومــة مــن اجــل فلســطين والبــدء بالتطبيــع 
العلنــي والمتواصــل مــع الكيــان الغاصــب "اســرائيل"، لذلــك 
كان ال بــد مــن تبنــي قــرار ضــرب احــد اعمــدة محــور 
المقاومــة أال وهــو حــزب اهلل، بغــض النظــر عــن النتائــج 
الكارثيــة ومــا ســتؤول اليهــا علــى لبنــان والمنطقــة، الن مــا 
ــي  ــة الت ــورة المالي ــة "اســرائيل"، والفات ــم االدارة االمريكي يه
ســيدفها ملــوك الســعودية الجديــدة لقــاء حمايــة عروشــهم 

والتغطيــة علــى جرائمهــم.
للحكــم  الصاعــد حديثــًا  والجيــل  الســعودية  تعتبــر 
علــى  للضغــط  القــوة  اوراق  مــن  الكثيــر  يملكــون  انهــم 
البيئــة اللبنانيــة منهــا السياســية، واالقتصاديــة، واالعالميــة، 
ألنهــم  العســكري  للخيــار  اســتبعادهم  مــع  واالمنيــة، 
اســتنتجوا باكــرًا بأنــه مكلــف كثيــرًا وســيرتد بشــكل كارثي 
علــى مصالحهــم ان كانــت داخــل الســعودية او خارجهــا 
خاصــة بعــد غرقهــم المميــت فــي المســتنقع اليمنــي، فهــل 

ســتبدأ الهجــوم الفاشــل بعــد فشــل الهجــوم االول؟

يبــدو أن حــرارة طبخــة التطبيــع الســعودي مــع الكيــان اإلســرائيلي 
فــي أوجهــا، فاألمــور تتســارع أكثــر مــن المتوقــع خاصــة بعــد مــا كشــفه 
الكيــان عــن عالقــات وطيــدة ال حاجــة للخجــل منهــا بينــه وبيــن دول 

خليجيــة علــى رأســها الســعودية.
بعــد الكشــف عــن الرســالة الســرية التــي أرســلها وزيــر الخارجيــة 
الســعودي عــادل الجبيــر إلــى ولــي العهــد محمــد بــن ســلمان والتــي 
تؤكــد التطــورات المتســارعة فــي العالقــة مــع الكيــان اإلســرائيلي 
للمفتــي  قــرا"  "أيــوب  الكيــان  فــي  االتصــاالت  وزيــر  دعــوة  أتــت 
الســعودي "عبــد العزيــز آل الشــيخ" لزيــارة فلســطين المحتلــة، دعــوة 
صريحــة وباإلســم لشــخصية يعــوّل عليهــا العــدو وعلــى هيئــة العلمــاء 

ــر فمــا الســرّ وراء هــذه الدعــوة؟ الســعوديين الكثي

هــذه  أهميــة  علــى  الوقــوف  أجــل  مــن 
الدعــوة ولتكتمــل الصــورة مــن الجيــد اســتذكار 
كبــار  هيئــة  عــن  الصــادرة  الفتــاوى  بعــض 
الكيــان  بخصــوص  الســعودية  فــي  العلمــاء 

الصهيونــي.
1- قتل اليهود حرام

2- حركة حماس هي حركة إرهابية
ــة  ــي مواجه ــزب اهلل ف ــر ح ــاء لنص 3- الدع

ــرام ــرائيل" ح "إس
4- التظاهر دعما للمسجد األقصى حرام

هــي أربــع فتــاوى كلهــا تصــب فــي مصلحــة 
الكيــان اإلســرائيلي، فتــاوى أتــت لتســاعد هــذا 
الكيــان لالســتمرار فــي انتهاكاتــه ولتهــدأ مــن 
غضــب الشــعوب اإلســالمية التــي تقبــل هــذه الفتــاوى فــي وجــه 

ــان اإلســرائيلي. الكي
فــي الواقــع إن هيئــة العلمــاء تســعى لمســاعدة الكيــان الســعودي 
علــى تهيئــة األرضيــة الشــعبية لتقبــل فكــرة التطبيــع مــع "إســرائيل". 
حيــث ومــن خــالل عمليــة تقســيم أدوار مدروســة وممنهجــة أخــذت 
علــى عاتقهــا الجانــب الدينــي فــي هــذا الملــف. الســعودية بــدأت منــذ 
ســنوات ببرنامــج سياســي أمنــي اقتصــادي لتهيئــة األرضيــة للتطبيــع، 
ــي  ــا ف ــل جــزءا مهم ــي تتحمّ ــة الت ــوم جــاء دور المؤسســة الديني الي

هــذا الســياق مــن أجــل الوصــول إلــى هــدف آل ســعود المنشــود.
الوقت

ماذا يكشف صاروخ الرياض ؟
غالب قنديل

ما بعد البوكمال.. إلى أين سيتحرك الجيش السوري و حلفاؤه ؟
مصطفى المقداد

’Game Over’... ’لبنان لـ ’السعودية
بالل عساف

هيئة العلماء وتعبيد الطريق أمام التطبيع


