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«سوريا» االنسحاب األمريكي أسباب للحذر
ربم��ا كان��ت المرحل��ة اآلني��ة م��ن األزم��ة
الس��ورية تحم��ل اللحظات األش��د إرب��اكاً ألي
مخطط اس��تراتيجي يسعى الستعادة األوضاع
ف��ي ه��ذا البل��د لم��ا كانت علي��ه ما قب��ل العام
. 2011
واألكي��د أنه��ا تجم��ل اللحظ��ات األكث��ر
حرجاً عند منفذ ال يملك مفاتيح األرض وال
نوافذ السماء وال أدوات الفعل كلها في سورية
منذ بداية الحرب العدوانية التي كادت تطال
كل شبر من جغرافيا البالد.
فالح��ق أن��ي وم��ع س��عادتي بس��حب ترام��ب
ق��وات العدوان واالحتالل األمريكي من األرض
الس��ورية ،ل��م أ َر ف��ي األم��ر م��ا يدع��و للتف��اؤل
ول��م أر في��ه هزيم��ة أمريكي��ة وال حت��ى تراجع �اً
ع��ن عدواني��ة ودموي��ة ألفناها منه��م في الحال
العراقي��ة الس��ورية من��ذ ب��دء تس��عينات الق��رن
الماضي.
واألكي��د أن��ي ل��م أفس��ر الق��رار كتطبي��ق
لعقي��دة ش��خصية تحك��م الرئي��س األمريك��ي،
بإع��ادة قوات��ه لوطنه��ا ،والعم��ل فق��ط بمقاب��ل
كمرتزق��ة لمن يدف��ع  ..فهذه الصورة الرائجة
س��وقت ل��دى أع��راب جزي��رة الع��رب لالبت��زاز،
ودفع��وا ،والمعل��ن ال��ذي دفع��وه تج��اوز ف��ي أيام
قليل��ة زار فيه��ا ترام��ب الخلي��ج (الفارس��ي)
البلي��ون دوالر ،وحص��ل عل��ى األكث��ر عندم��ا
هددهم قبل أشهر باالنسحاب من سوريا وخرج
ابن س��لمان ليعلن أن االنس��حاب س��يكون خطأ
وقب��ض ترام��ب وبقي��ت قوات��ه أقل م��ن العام ثم
ها هو يسحبها..
وال��ذي أقص��ده أن التفس��ير القائ��ل بانف��راد
ترامب هذه المرة بقرار االنس��حاب والذي يعزز
فرضيته تغيير في قيادته العسكرية ثم حديثه
ع��ن تحمل آل س��عود تكلفة إعادة إعمار س��ورية
ه��و بالتحدي��د ما أرادوا لنا َم��ن وراء ترامب في
مؤسس��ات بالده والصهيونية العالمية الوصول
إل��ى اس��تنتاجه ،ف�لا الوالي��ات المتح��دة ه��ي
تل��ك الدول��ة التي ت��دار بإرادة ف��رد وعلى هواه،
وال ش��خصية ترامب نفس��ه تؤهل��ه التخاذ قرار
كه��ذا م��ن دون أن يش��ار علي��ه ب��ه ،والمش��ير
ولي��س المستش��ار ه��و زوج ابنت��ه الصهيون��ي
جاريد كوش��نير .ببس��اطة مؤسس��ات أمريكية
صهيوني��ة المعتق��د وع��راب للصفق��ات
الخليجي��ة الصهيوني��ة األمريكي��ة السياس��ية
واالقتصادية في س��رير ابنته ،ليس ممكناً أبداً
أن نصدق تحولهم فجأة إلى السلمية والبناء.
وبوضوح أقول إن معطيات تجاربنا التاريخية
ف��ي كل م��كان من خارطة أمتن��ا الممتدة مما
وراء الخلي��ج (الفارس��ي) وحت��ى المحيط ومن
آس��يا الوس��طى حتى القرن اإلفريقي ،تقول إن
ه��ؤالء أب��داً ال يتخل��ون ع��ن عدوانيته��م وهكذا
ب�لا مقاب��ل ..فال��ذي نعرف��ه يقين �اً أنن��ا عل��ى
األرض الس��ورية ل��م نح��ارب الق��وات األمريكية
َّ
نتصد لغارات طائراتهم بأي صورة كانت،
ولم
لتكون لديهم خسائر تجبرهم على االنسحاب،
وإن خط��وة كتل��ك ـ محارب��ة ق��وات االحتالل
األمريكي��ة  -لي��س ممكن �اً للجي��ش العرب��ي
الس��وري اتخاذه��ا مباش��رة ،لي��س ف��ي المرحلة
الحالي��ة وال ف��ي وق��ت قري��ب منظ��ور ،واألقرب
وحال اس��تتباب األوضاع في كل أنحاء سورية
سلس��لة الفضائ��ح الس��عودية متواصل��ة
والرئيس األمريكي يدافع عن نفس��ه داخليا
بفضيح��ة جدي��دة يس��وقها ع��ن النظ��ام
الس��عودي ،ويس��تحق ف��ي مقابله��ا أن يك��ون
الرئي��س األمريك��ي الوحي��د ال��ذي أم��اط
اللثام علنا وأمام وسائل اإلعالم عن المغزى
الحقيقي من وجود مملكة آل سعود.
أمام حش��د من وسائل اإلعالم في فلوريدا
ادل��ى ترام��ب بتصري��ح تحاش��اه لعق��ود
الرؤس��اء األمريكي��ون حت��ى ف��ي خض��م
تفجي��ر أب��راج مانهات��ن ع��ام 2001م :ل��و ل��م
تك��ن الس��عودية لم��ا كان��ت لدين��ا قواع��د
عسكرية كبرى ،إذا نظرت إلسرائيل لكانت
ف��ي م��أزق كبير بدون الس��عودية ،أعني إ ًذا،
م��اذا يعن��ي ه��ذا؟ رحي��ل إس��رائيل؟! ه��ل ما
تريدونه هو رحيل إسرائيل؟
م��ن المل��ك وحت��ى ول��ي العه��د وعل��ى
مس��تويات األس��رة المالك��ة الس��عودية
والنظام الس��عودي جميعهم بلعوا ألسنتهم
وت��واروا عن المش��هد ،كالم الثرث��ار ترامب
كم��ا وصف��ه الرئي��س اإليران��ي ل��م يك��ن
متوقع��ا ،وكان صادم��ا مفاجئ��ا للحلف��اء
قبل األعداء.
وزي��ر الخارجي��ة الس��عودي بل��ع لس��انه
كذلك وهو صاحب المقولة المشهورة« :
لس��نا جمهورية موز» إبان األزمة مع كندا
عق��ب تصري��ح خفيف اللهجة تس��اءلت فيه
الخارجي��ة الكندي��ة ع��ن قلقه��ا إزاء اعتقال
عدد من الناشطات السعوديات..
يش��ير المتابع��ون للش��أن األمريك��ي
الداخل��ي إل��ى أن ترام��ب م��ا كان ليقوله��ا
ويفض��ح الس��عودية به��ذه الفجاج��ة ل��وال

ه��و تفعيل خي��ارات المقاومة الش��عبية والعمل
الدبلوماس��ي مع �اً وبق��اء الجي��ش النظام��ي
بعي��داً ع��ن أي مواجه��ة تك��ون ذريع��ة لح��رب
ش��املة ومواجه��ة مفتوح��ة م��ع تحال��ف الش��ر
الغرب��ي الصهيون��ي الخليج��ي الترك��ي والتي
من المؤكد أن سورية ليست جاهزة لها.
وليس��ت حتى مس��ألة حلول القوات التركية
في مواقع قوات االحتالل األمريكي المنسحبة
إن جرت هي كل ما يمكن أن نراه مقلقاً ،وإنما
م��ا يأت��ي بعده��ا وال��ذي أراه هو اله��دف األقرب
احتم��ا ً
ال ،فبع��د ج�لاء الق��وات األمريكي��ة ال
ش��رعية عل��ى األرض س��وى للجي��ش وللدول��ة
الس��ورية ،والطبيع��ي أن تدف��ع الدول��ة بق��وات
عسكرية وأمنية إلعادة المناطق التي جال عنها
االحت�لال لس��يادتها وف��ي ذل��ك م��ن المتوق��ع
أن ت��دور بي��ن ه��ذه الق��وات وعناص��ر جماع��ات
وميليش��يات التكفي��ر المس��لحة واالنفصالي��ة
الكردي��ة المدعوم��ة غربي �اً وتركي �اً وس��عودياً
م��ن ناحي��ة وبينها وبين الق��وات التركية حال
دخوله��ا معارك أتصورها األصعب منذ انطالق
الح��رب الس��ورية وه��و م��ا سيس��تدعي تكثي��ف
الجي��ش العرب��ي الس��وري وحلفائ��ه ،مح��ور
المقاوم��ة م��ن دون الغط��اء الج��وي الروس��ي،
قوته بساحة الشمال.
وال��ذي أراه أن المخط��ط ه��و إنه��اك الجيش
السوري من ناحية وفرض واقع عسكري جديد
ف��ي الش��مال وإح��داث خل��ل متزام��ن ف��ي توازن
الق��وة عل��ى جبه��ة الجن��وب األوس��ع -س��ورية
ولبن��ان مع �اً ،-إذ ه��م يتص��ورون ب��ل يأمل��ون أن
ح��زب اهلل أقرب حلفاء س��ورية سيس��حب جانباً
كبيراً من قوة المواجهة مع العدو الصهيوني
ف��ي جن��وب لبن��ان وجن��وب غ��رب س��ورية للدفع
به��ا عل��ى جبه��ة الش��مال الس��وري ،وهن��ا يك��ون
التفسير األصوب هو أن من يحمل هذا التصور
إنما يسعى الستغالل األمر لفتح جبهة جنوب
الش��ام والجن��وب اللبناني ليواجه أخطر وأش��د
خصوم��ه ف��ي المنطق��ة ح��زب اهلل واألخي��ر
مشتتة قواته في أنحاء سوريا وشمالها وشرقها
البعيدي��ن وف��ي الج��رود والجن��وب غي��ر م��ا ه��و
معروف إمكانية حدوثه من طعنات الداخل .
الموق��ف الس��وري صع��ب وال ش��ك الدول��ة
مطالب��ة باس��تعادة المناط��ق الت��ي ج�لا عنه��ا
االحت�لال والجيش منش��غل بجبه��ات متعددة،
والحلي��ف الروس��ي رغ��م تقديرن��ا ل��كل م��ا قدم

لص أم رئيس ..ملاذا جاء ترامب تحت جنح الظالم؟

خلس��ة ،وم��ن دون مقدم��ات ،دخ��ل الرئي��س األميرك��ي
دونال��د ترام��ب الع��راق ،برفق��ة زوجت��ه ميالني��ا ترام��ب،
ومستش��اره لش��ؤون االم��ن القوم��ي ج��ون بولت��ون ،وتوج��ه
مباش��رة ال��ى قاع��دة عي��ن االس��د الجوي��ة غ��رب محافظ��ة
االنبار ،التي يتواجد فيها أكثر من الفي جندي اميركي،
ليبق��ى هن��اك مدة س��اعتين فقط ،حيث هن��أ جنوده بأعياد
الميالد ،وتحدث اليهم والتقط معهم الصور التذكارية.
ماذا يعني ذلك؟
ألول وهل��ة ،ف��إن رئي��س أكب��ر دول��ة بالعالم ،ال��ذي كان
بإمكان��ه أن يدخ��ل البي��ت من أبوابه وفي وض��ح النهار ،بدال
م��ن أن يقف��ز عب��ر الش��باك ،تح��ت جن��ح الظ�لام ،وكأن��ه
ل��ص ،تجاوز كل المعايي��ر والضوابط األخالقية والعرفية
والدبلوماس��ية ،وج��اء متس��لحا بعقلي��ة الق��وة والهيمن��ة
والغ��رور ،الت��ي تتمث��ل بعقلي��ة «الكاوب��وي» المتغطرس��ة
والمتحجرة.
وه��و نفس��ه أق��ر بذل��ك ،حينم��ا ص��رح لوس��ائل االع�لام
قائ�لا (ل��و رأيتم ما ال��ذي كان علينا المرور به في الطائرة
صرن��ا نع��رف أن��ه لي��س هن��ا لمنع ع��دوان على
المظلم��ة ونوافذه��ا المغط��اة بس��تائر بحي��ث ال يوج��د أي
س��ورية أياً كان طرفه صهيونياً غربياً تركياً،
ضوء في أي مكان ،ظالم شديد السواد)!
والمقص��ود بالمنع هنا ليس الدخول في حرب
أل��م يك��ن بإم��كان ترام��ب زي��ارة الع��راق وف��ق الس��ياقات
بالوكال��ة عن��ا ،ولك��ن ال��ذي نث��ق به أن روس��يا
االصولي��ة المتع��ارف عليه��ا ،لتح��ط طائرت��ه ف��ي المط��ار
إن أرادت فكلمته��ا وموقفه��ا الصل��ب أكثر من
ويحظ��ى باس��تقبال رس��مي ،ويلتق��ي نظ��راءه العراقيي��ن،
كافيين وجداً لردع عدوان من أي جهة ولكنها
ويتح��دث اليه��م ويتح��اور معه��م ،وم��ن ث��م التوج��ه للق��اء
في ذلك بال موقف وال كلمة فليس��ت روس��يا
جنوده في (عين االسد)؟.
الي��وم ه��ي االتح��اد الس��وفيتي ولي��س هن��اك
أل��م يك��ن بإم��كان ترام��ب أيض �اً أن
نيكيت��ا خروتش��يف وال عب��د الناص��ر (ح��رب
يتص��رف كأي رئي��س أو زعي��م دول��ة،
السويس .)56
وأن يك��ون أكث��ر ش��جاعة ،بحي��ث
تقدي��رات الموق��ف تحت��م أن تكون حس��اباتنا
ال يص��ل ب��ه األم��ر ال��ى اطف��اء أن��وار
بالغ��ة الدق��ة ،ف�لا ينبغ��ي اب��داً أن نأخ��ذ تب��دل
الطائ��رة واس��دال س��تائر نوافذه��ا،
مواقف أنظمة عربية نعلم مخبرها جيداً ،على
والعودة سريعا من حيث أتى؟
أن��ه عودة إلى الص��واب وتس��ليم بانتصار محور
س��لوك ترام��ب ،اذا كان يعك��س ف��ي
المقاوم��ة ف��ي س��وريا وال بأنه��ا بدل��ت مواقفها
جانب منه غروراً وغطرسة واستخفافا
بغير إذن س��يدها في البي��ت األبيض ..واألخير
بالس��ياقات الدبلوماس��ية ،فإن��ه يعب��ر
ترامب األرجح أنه س��حب قواته حماية لها من
ف��ي جان��ب آخر من��ه عن ش��عور كبير
خس��ائر حرب أش��رس وأعنف يس��عى إلش��عالها
بالخ��وف ،وع��دم الثق��ة بالنف��س،
وال يري��د أن تطاله��م نيرانه��ا ..ـ ،بع��د فش��ل
وع��دم الثقة بمجم��ل منظومة الدولة
جماع��ات المرتزق��ة الت��ي يدعمه��ا في س��احات
العظمى التي يتزعمها.
القتال المباش��ر والمتالحم التي انفتحت بكل
متأت م��ن ادراك
ولع��ل ه��ذا الش��عور
ٍّ
أرج��اء س��وريا ف��ي تحقيق مهمة تقس��يم البالد
حج��م الجرائ��م الت��ي اقترفته��ا ب�لاده
وه��دم الدول��ة  .-وه��و ف��ي هذه الح��رب ال يريد
ف��ي العراق ،وما خلفته تلك الجرائم
أن يخ��رج عن نمط الحروب األمريكية بإحراق
مآس وويالت ومش��اعر سلبية لدى
األرض من الس��ماء أو ً
ال ثم توجيه قوات أرضية
من ٍ
معظم -ان لم يكن جميع -العراقيين.
ليس��ت أمريكية لمهام التعامل الميداني ..قبل
كذل��ك ف��إن ه��ذا الش��عور الكبي��ر
الدفع بقواته الحتالل أرض بخس��ائر محدودة
�أت م��ن ادراك م��دى الرف��ض الواس��ع م��ن قب��ل
بالخ��وف مت�
ٍّ
تقبل داخلياً.
العراقيين للوجود االميركي في بالدهم.
س��عيد باالنس��حاب األمريك��ي وال أراه مخلفاً
كي��ف ال ي��درك ترام��ب كل ذل��ك ،وه��و يع��رف باالرقام
لف��راغ كم��ا يدع��ون ..فق��ط عل��ى الجي��ش
والتفاصي��ل ،الع��دد المه��ول للضحاي��ا العراقيي��ن وغي��ر
الس��وري المبادرة إلى فرض س��يطرته بمناطق
العراقيين ،التي تسببت حروب بالده ،والسياسات العدوانية
االنس��حاب وقبل دخول أي ق��وات غريبة .وعلى
في س��قوطها ،وكيف ال يدرك ذلك ،وهو يس��مع ويش��اهد
السياس��ة أن ترتق��ي لمق��ام م��ا بذل��ه ويبذل��ه
ويلم��س يومي��ا م��ا يقول��ه وما يطالب ب��ه العراقي��ون ،حيال
الرج��ال ف��ي المي��دان وأن تك��ون أش��د صراح��ة
الوجود العس��كري االميركي ،والتدخالت الس��افرة لساسة
ووضوحاً مع الحلفاء قبل األعداء.
البيت االبيض في العراق؟
أما أش��رف الرجال صناديد المقاتلين وس��يد
ولسان حال العراقيين ،هو ما عبر عنه نائب في البرلمان
المقاوم��ة (نص��ره اهلل) ،فأدرك أنه��م أكثر من
العراق��ي ،بقول��ه (إن زي��ارة ترام��ب إل��ى الع��راق مرفوض��ة
يعرف��ون أن��ه ال راحة في هذه الدنيا قبل تحرير
ومس��تنكرة ،فنح��ن ض��د سياس��ة ترام��ب وض��د اي تدخ��ل
األرض كل األرض وتطهيره��ا م��ن العدو ،وأنه
بالش��أن العراق��ي ،وان أمري��كا عل��ى رأس ال��دول المتدخل��ة
لي��س له��م فيه��ا غي��ر القت��ال ومن��ه مجده��م
بالش��وؤن الداخلي��ة ،وه��ي له��ا تأثي��ر س��لبي عل��ى الع��راق
وعزه��م وأتص��ور أن في��ه راحته��م ..فهنيئ �اً لهم
م��ن خ�لال تدخالته��ا ،خصوص��ا أن هذه الزي��ارة لها أهداف
بجهاد في ساحات شرف كاد أن ينسحب منها
ومآرب ،فسياسة ترامب باتت واضحة ومكشوفة للجميع).
الجميع.
وال نحت��اج للع��ودة كثي��را ال��ى ال��وراء ،ب��ل ان م��ا قالت��ه
خالد رزق

أوس��اط وش��خصيات سياسية عراقية بخصوص قرار ترامب
س��حب الق��وات االميركي��ة م��ن س��وريا ،يكف��ي للتدلي��ل
عل��ى حقيق��ة وجوه��ر المواق��ف العراقي��ة م��ن السياس��ات
والتوجهات االميركية ،ويكفي للتدليل على أن العراقيين
أصبح��وا يفهم��ون ويعرف��ون جي��داً نواي��ا واهداف واش��نطن
الحقيقية ،التي ال تعكسها االقوال بقدر ما تثبتها االفعال.
فإذا كان ترامب صادقاً في ادعائه أن قرار س��حب القوات
االميركية من سوريا ،جاء بعد زوال خطر تنظيم (داعش)
االرهاب��ي ،فهن��ا يقف��ز التس��اؤل التال��ي( :اذا كان االم��ر
كذل��ك ،فلم��اذا ال يس��حب ترام��ب قوات��ه من الع��راق بعد
القض��اء عل��ى داعش) ،وهو بدال من س��حبها يأت��ي لزيارتها
وتقدي��م التهان��ي له��ا بمناس��بة أعي��اد المي�لاد ،وأكث��ر
م��ن ذل��ك يكش��ف ع��ن نيت��ه االبقاء عل��ى قواته ف��ي العراق
بالق��ول (ان الجي��ش األميرك��ي ق��د يتخ��ذ الع��راق قاع��دة
لش��ن عمليات داخل س��وريا) ،مفصحاً عن وجود مخططات
النشاء ثالث قواعد عسكرية جديدة في العراق.
ولس��نا هن��ا بحاج��ة ال��ى البح��ث والتفتي��ش ف��ي دالئ��ل
واثبات��ات ومؤش��رات عل��ى ما تس��عى واش��نطن لفعل��ه ،حيث
ان م��ا أفص��ح عنه ساس��ة وعس��كريون أميركي��ون كبار في
مناس��بات عدي��دة ،بش��أن البق��اء ف��ي الع��راق ،كان واضح��ا
كوضوح الشمس في رابعة النهار.
بي��د أن م��ا ينبغ��ي لترام��ب وم��ن يدع��م ويؤيد ويس��اند
سياس��اته ،وم��ن يتحم��س له��ا ،س��واء ف��ي الع��راق أو ف��ي

المحي��ط االقليم��ي والفض��اء الدول��ي ،القيام ب��ه ،هو أن
يتوقف قلي ً
ال عند خلفيات وأبعاد االنسحاب االميركي
المذل من العراق قبل سبعة أعوام ،والرجوع اليه مجددا
بع��د ان وف��ر تنظي��م (داع��ش) الغطاء لذل��ك ،من خالل
اجتياح��ه لمس��احات م��ن الجغرافيا العراقي��ة في صيف
عام .2014
ربم��ا ال يعل��م البع��ض أن واش��نطن انس��حبت من الع��راق قبل
س��بعة أع��وام بع��د أن بل��غ ع��دد جنوده��ا القتل��ى أربع��ة آالف
وخمسمائة ،بينما تجاوز عدد الجرحى الثالثة والثالثين الفاً!
�اع ومخطط��ات جديدة
وال ش��ك أنًأي��ة مح��اوالت ومس� ٍ
لا ف��ي العراق ،وتوس��يع نط��اق ذل��ك البقاء،
للبق��اء طوي�
تعن��ي مزي��داً م��ن القتل��ى ،ومزي��داً م��ن االنكس��ارات
والمش��اكل واالزمات ،التي لن يقوى ترامب ـ العاجز بعد
م��رور عامي��ن على دخوله البيت االبيض ،ان يش��كل فريقا
مستقرا ومنسجما للعمل معه ـ ان يوجهها ويتعامل معها
بحكمة وهدوء.
عادل الجبوري

وسقط رداء «خادم الحرمني» ..حسنا فعل ترامب..
تداعي��ات قضي��ة مقتل الصحفي الس��عودي
جم��ال خاش��قجي ف��ي قنصلي��ة ب�لاده ف��ي
إس��طنبول ،وفت��ح مل��ف عالقاته مع األس��رة
السعودية.
الش��يوخ الديمقراطي��ون وع��دد م��ن
الش��يوخ الجمهوريي��ن عل��ى رأس��هم رئي��س
لجن��ة العالق��ات الخارجي��ة بالكونج��رس
ب��وب ووك��ر تعه��دوا بنقل القضي��ة – مقتل
خاش��قجي – إل��ى الكونج��رس بم��ا ف��ي
ذل��ك ف��رض عقوبات حقيقي��ة على النظام
الس��عودي ،وه��و م��ا يعن��ي بداي��ة مواجه��ة
بي��ن الس��لطتين التش��ريعية والتنفيذي��ة
ف��ي الوالي��ات المتح��دة االمريكي��ة ،ت��درك
إدارة ترامب نفس��ها خاس��رة فيها بعد تقرير
االس��تخبارات األمريكي��ة إل��ى س��ي آي إي��ه
يحم��ل ول��ي العه��د الس��عودي محمد
ال��ذي ّ
بن سلمان المسؤولية عنها.
الس��ي آي إي��ه مائل��ة إل��ى جان��ب
الديمقراطيي��ن الذي��ن يناصب��ون إدارة
ترامب العداء بش��كل غير مس��بوق في تاريخ
اإلدارات األمريكي��ة ،وبع��د مقت��ل الصحفي
خاش��قجي انض��م إليه��م ع��دد م��ن الش��يوخ
الجمهوريي��ن ،وانس��لخت ع��ن تأيي��ده ع��دد
م��ن المؤسس��ات األمريكي��ة بينه��ا صحيف��ة
واش��نطن بوس��ت حي��ث كان خاش��قجي
أحد كتابها ،وتعهد ناش��رها بالعمل بصبر
وج��د إلس��قاط الرئيس ترام��ب كما فعلت
الصحيفة بسلفه الرئيس ريتشارد نيكسون
في فضيحة ووترجيت.

األخط��ار المحدق��ة عل��ى بقائ��ه ف��ي س��دة
الرئاسة دفع بالرئيس األمريكي ترامب إلى
تذكير المناوئين بالقاس��م المشترك وهو
«إسرائيل» لعدم هز استقرار السعودية..
وإليه��م وج��ه س��ؤاله :ه��ل تري��دون م��ن
إس��رائيل الرحي��ل؟ وه��و يطم��ع ف��ي أن
يس��نده اللوبي الصهيوني إلقفال ملف قتل
الصحف��ي الس��عودي بداخ��ل قنصلية بالده
وعالقات��ه الش��خصية المش��بوهة بالعائل��ة
الحاكمة السعودية وجني شركاته أرباحا
من وراء ذلك.
تق��ول المص��ادر إن الس��عودية طلب��ت م��ن

إس��رائيل مس��اعدتها ف��ي إنه��اء تفاع�لات
قضي��ة خاش��قجي ف��ي الداخ��ل األمريك��ي
س��ريعا ،وأن األخي��رة قبل��ت بش��رط تس��ريع
إنج��از صفقة القرن ،ولن يجرؤ ابن س��لمان
أن يرفض أو يؤجل.
الجمع��ة الماضي��ة صرح المتحدث باس��م
رئيس ال��وزراء الصهيون��ي بنيامين نتنياهو
س��يزور البحرين ،وأن الزيارة ستمهد لحدث
كبير..
ووص��ف العالقات اإلس��رائيلية الخليجية
بأنه��ا تتطور في أس��ابيع بش��كل ل��م يحصل
خالل ال  20عاما الماضية.

اعت��راف رس��مي بإس��رائيل م��ن قب��ل
الممال��ك الخليجي��ة ب��ات وارد ،لك��ن ه��ذه
الخط��وة تأت��ي أيض��ا متأخرة ج��دا ،في ظل
صحوة ش��عبية إس�لامية تقف عل��ى حقيقة
األعداء من األصدقاء.
بتصريح��ه الص��ادم ،ترام��ب يه��دد به��دم
المعبد على رؤوس الجميع إن لم يتحركوا
لضم��ان بقائ��ه ف��ي البي��ت األبي��ض ،فعل��ى
م��دى عق��ود تحاش��ا الرؤس��اء األمريكي��ون
المتعاقب��ون الحدي��ث بوض��وح ع��ن ال��دور
الس��عودي ف��ي حماي��ة «إس��رائيل» حت��ى ال
يت��م اس��تفزاز العال��م اإلس�لامي ،وتألي��ب
المسلمين عليها.
واألم��ر المه��م واألساس��ي والوف��ود
اإلس�لامية لم تنفض بع��د غبار المؤتمر ال
 32للوح��دة اإلس�لامية ال��ذي انعق��د األي��ام
الماضي��ة ف��ي العاصم��ة اإليراني��ة طه��ران،
هل أيقن هذا العالم اإلسالمي أن اليمنيين
يقاتل��ون (إس��رائيل الكب��رى) من��ذ أرب��ع
سنوات وأنها تقبع منذ عقود على حدودهم
الش��مالية ال توف��ر فرص��ة لقت��ل اليمنيي��ن
من��ذ نش��أتها ،وجريم��ة قت��ل الحج��اج
اليمنيين في تنومة خير شاهد.
وه��ل له��ذا العال��م اإلس�لامي أن يرف��ع
الص��وت بع��د أربع س��نوات م��ن الصمت على
مج��ازر الس��عودية بحق الش��عب اليمني بأن
الس��عودية فعل��ت ذل��ك لتحقي��ق المصالح
الصهيوني��ة ف��ي المنطق��ة وإبق��اء البح��ر
األحم��ر بحيرة صهيونية بامتياز ،ويجب أن

يتوق��ف ذل��ك اإلج��رام أم س��يواصل تعمية
عينيه وبصيرته.
وثم��ة أمر يتعل��ق بالجناية الكب��رى التي
حض��رت والتزال ندوبه��ا في جميع األقطار
اإلس�لامية قت�لا وبش��اعة ف��ي المس��لمين
وتشويها لإلسالم ،ويعاد التساؤل ؟ ..لصالح
م��ن نق��ل ح��كام الس��عودية وعل��ى رأس��هم
الملك سلمان عراب الجهاديين العرب إلى
أفغانس��تان ،وأزهق��ت حي��اة عش��رات اآلالف
م��ن الش��باب الع��رب المتحمس��ون للجه��اد
ب��دل اس��تثمارها ف��ي المعرك��ة الحقيقي��ة
لتحرير فلسطين.
يق��ول ول��ي العه��د الس��عودي محم��د ب��ن
س��لمان لصحيف��ة واش��نطن بوس��ت اب��ان
زيارته الى واشنطن بان السعودية احتضنت
المذه��ب الوهاب��ي وقام��ت بنش��ره وتفري��خ
الجهاديين لتحقيق المصالح الغربية.
س��ؤاالن برس��م األنظم��ة اإلس�لامية
ومنظمة التعاون اإلسالمي ،أي حجة تبقت
وقد باح األمريكي بمكنون السر المخبأ عن
مملكة آل سعود حامية إسرائيل في جزيرة
الع��رب ،وطف��ت حقيق��ة القاع��دة وداع��ش
معها.
وحس��نا فع��ل ترام��ب ،فمن��ذ اللحظ��ة ل��م
يصدعن��ا الح��كام الس��عوديون بكونه��م قادة
العالم اإلسالمي ،وعلى الحكام السعوديين
القادمي��ن – وال نعتق��د ببق��اء المملك��ة
الس��عودية طوي�لا  -أن يبحث��وا ع��ن لق��ب
يلي��ق بدورهم المفضوح بدل التلطي بلقب
خ��ادم الحرمي��ن ،والمث��ل العرب��ي يقول :ما
جفت البركة وبانت ضفادعها..
إبراهيم الوادعي

