
  عباس غالب

رسـائل ونصـائح 
الـزعيم صالح

رسائل ونصائح عدة حملتها مضامين خطاب الزعيم علي 
عبدالله صالح، عقب توقيع المؤتمر وأنصارالله وحلفائهم 
على إنشاء المجلس السياسي األعلى إلدارة شئون الدولة إثر 
الفراغ الدستوري والعدوان السعودي الغاشم والمستمر على 

بالدنا منذ أكثر من عام ونصف العام.
أحسب أن خطاب الزعيم في دالالته وتوقيته ومضمونه 
وشخص قائله يعّبر أصدق تعبير عن مرحلة جديدة في 
هذا الظرف االستثنائي, بل ونقطة فاصلة بين مرحلة الفراغ 
الدستوري وحالة العدوان المستمر وبين مرحلة جديدة تقوم 
على حقائق األمر الواقع الذي وضع حدًا للمماطلة والتسويف 
واالبتزاز السياسي الذي مثل -واليزال- مظلة لتبرير العدوان 

السعودي.
ربما كانت الرسالة األهم في سياق هذا الخطاب اإلعالن 
عن تأسيس مرحلة جديدة, لعل أبرز سماتها إغالق مكامن 
الضعف الداخلي التي أدت إلى ضبابية المشهد السياسي القائم 
بين الشرعية الثورية التي طبعت الفترة المنصرمة، وبين 
استئناف الشرعية الدستورية س��واء في ع��ودة الحياة في 
المؤسسات الدستورية أو  في التوافق بين القوى الوطنية في 
الداخل على الشراكة في ادارة شئون الدولة والمجتمع.. وهي 
- بالقطع-  إشارة واضحة ال تخطئها الداللة في أن مشاورات 
الكويت المفترض تواصلها ينبغي أن تضع بعين االعتبار هذا 
المستجد الوطني، فضاًل عن المتغيرات االقليمية والدولية 
التي تتضح معالمها في أكثر من ساحة على مستوى الوطن 

العربي.
 وبالطبع ليس جديدًا أن يقدم الزعيم صالح سردًا بانوراميًا 
للعالقة مع "الشقيقة الكبرى" التي ال تزال تتعامل مع اليمن 
بعنجهية وصلف وغرور.. وأنه قد حان الوقت لتصحيح هذه 

العالقة على أسس من االحترام والندية والتكافؤ.
لكل ذل��ك ك��ان تركيز الزعيم صالح على أن أي��ة حلول 
للمستجد اليمني الذي تورطت فيه السعودية هذه المرة 
بصورة مباشرة ينبغي أن يضع النقاط على الحروف في حوار 

مباشر وندي لتصحيح مسار هذه العالقات.  
ة الواعية  وفي هذا السياق ال أنسى اإلش��ارة إلى تلك القراء
التي قدمها الزعيم صالح إلرهاصات الواقع السعودي الداخلي 
المضطرب أساسًا والذي تحاول قيادة المملكة الهروب منه 
وتصديره إلى خارج حدودها.. ولعل تأكيد الزعيم في هذا 
الصدد أن المحاوالت السعودية ال��دؤوب��ة إلع��ادة تموضع 
اليمنيين على حدودهم الشطرية سوف يترك الباب مفتوحًا 
أمام تفكك جغرافيا المملكة إلى ثالثة كيانات تتحدد معالمها 

في نجد والحجاز ونجران.. 
وألن المحارب الشجاع علي عب�دالله صالح لم يفر من معركة 
التصدي لهذا العدوان وبقي ملتصقًا بهموم ومعاناة شعبه 
يشاركهم في السراء والضراء حتى الخروج من هذا التحدي 
منتصرين، وقد كان لهم ذلك في الصمود البطولي طيلة هذه 

الفترة دون أن تلين لهم قناة.
 لم ينَس الزعيم صالح التأكيد على الدعوة للسالم القائم على 
الحرية واالستقالل والسيادة، وليس على المذلة االستسالم 
والمهانة والتبعية التي ت��ح��اول الصيغ المطروحة أم��ام 

مشاورات الكويت فرضها على المفاوض الوطني.
 باختصار شديد جدًا فإن مضمون رسالة الزعيم للجميع بأن 
يتذكروا أن توقيت إعالن قيام المجلس السياسي األعلى قد 
َجبَّ ما قبله من تفاصيل وشخوص مؤامرة األزمة والحرب.. 

فهل َمْن يستوعب رسائل ونصائح الزعيم صالح؟

 محمد عبده سفيان

تعز.. إلى أين؟!

 حزام الدغبشي

استمرار العدوان.. 
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> عام وأربعة أشهر مضت على بدء العدوان البربري 
الغاشم والحصار الجائر على وطننا وشعبنا اليمني من 
قبل آل سعود وحلفائهم من إمارات الخليج وأنظمة 
الشر العربي والعالمي وان��دالع الحرب المجنونة التي 
تدور رحاها بين اليمنيين في عدد من المحافظات 
ومنها محافظة تعز التي عمد حزب اإلصالح وشركاؤه 
من الحزب االشتراكي والتنظيم الوحدوي الناصري 
والجماعات السلفية المتطرفة والفار هادي إلى تحويلها 
من عاصمة ثقافية لليمن إلى ساحة مفتوحة لحرب 
 للجماعات اإلرهابية 

ً
ملعونة تهلك البشر والحجر وبؤرة

والعناصر اإلج��رام��ي��ة الش��ع��ال ن��ار الفتنة الطائفية 
والمذهبية والمناطقية في اليمن بدعم وتمويل من 
قبل آل سعود وإمارات الخليج ماليًا وعسكريًا وإعالميًا 

تحت مسمى تحرير تعز من المجوس والروافض..
والمؤسف أن البعض من أبناء محافظة تعز الذين ال 
يرون أبعد من أنوفهم انطلت عليهم اللعبة فحملوا 
السالح للقتال جنبًا إلى جنب مع القوات الغازية التابعة 
لدول تحالف العدوان والمرتزقة األجانب من شركتي 
»بالك ووتر وداين جروب« األمريكيتين والجماعات 
اإلره��اب��ي��ة م��ن أن��ص��ار الشريعة وتنظيمي داع��ش 
والقاعدة والجماعات السلفية المتطرفة وعصابات 
القتل والتقطع والنهب والسلب، والنتيجة اآلالف قتلوا 
وأصيبوا معظمهم من النساء واألطفال واآلالف شردوا 
من منازلهم وتدمير مئات المنازل والمحال التجارية 
والمؤسسات العامة والخاصة الخدمية والتعليمية 
والصحية واألمنية والعسكرية واألثرية والرياضية جراء 
الغارات الجوية التي تشنها الطائرات الحربية التابعة 
لتحالف ال��ع��دوان السعودي والمواجهات المسلحة 
فأضحت مدينة تعز مدينة اشباح وأصبحت العديد 
من القرى في المديريات التي تدور فيها المواجهات 
المسلحة وتتعرض لقصف الطيران الحربي المعادي 

خالية من السكان..
ع��ام وأربعة أشهر مضت واألرواح البريئة تزهق 
والدماء الزكية تسفك وجرائم السحل والذبح وتقطيع 

األط��راف ونبش القبور وح��رق الجثث ونهب وحرق 
وه��دم المنازل مستمرة في مدينة السالم وعاصمة 
الثقافة تعز وعدد من المديريات والتي كان آخرها ما 
حدث في قرى منطقة الصراري بمديرية صبر الموادم 
الثالثاء الماضي من جرائم إب��ادة جماعية وتطهير 
عرقي على يد الميليشيات المسلحة من حزب اإلصالح 
والجماعات السلفية وتنظيم القاعدة التي اقتحمت 
المنطقة بعد حصارها ألكثر من أربعة أشهر باسم 

تحرير تعز؟!
آالف المقاتلين تم حشدهم من أبناء محافظة تعز 
ومختلف المحافظات ومن تنظيمي القاعدة وداعش 
والجماعات السلفية المتطرفة والمرتزقة األجانب 
والقوات العسكرية التابعة لدول تحالف العدوان وآالف 
الدبابات والمدرعات والعربات واآلليات العسكرية 
ال��ح��دي��ث��ة وال��م��ت��ط��ورة وأط��ن��ان األس��ل��ح��ة الخفيفة 
والمتوسطة والذخائر ومليارات الرياالت التي تم ضخها 
من السعودية واإلمارات وقطر لقيادات الميليشيات 

المسلحة الموالية للعدوان..
وحشدت السعودية وال��دول المتحالفة معها في 
العدوان مئات الطائرات الحربية واألباتشي والبوارج 
والسفن والزوارق الحربية من أجل ما أسموها »معركة 
تحرير تعز« وأكثر من عام وأربعة أشهر مضت وهم 
غير قادرين على تجاوز مناطق باب المندب وكرش 
وأطراف الوازعية وحيفان والمسراخ وصبر ومشرعة 
وحدنان والضباب واألحياء والحارات التي يسيطرون 
عليها في مدينة تعز، ورغم ذلك مايزالون مصرين 
على االستمرار في إزهاق األرواح وسفك الدماء والدمار 
والخراب رافضين كل المبادرات والوساطات لوقف 
نزيف الدم والتدمير وإح��الل السالم في مدينة تعز 

وعموم المحافظة..
رى إلى أين ستقود تعز القيادات المغامرة والمتاجرة 

ُ
ت

بأرواح الناس وممتلكاتهم وتلك الميليشيات المسلحة 
والجماعات المتطرفة واإلرهابية.. وأي مصير ينتظر 

ها؟! تعز وأبناء

إنها أرض الحضارة والتاريخ.. 
إنها البلدة الطيبة..

إنها أرض أولي القوة والبأس الشديد..
إنها أرض بلقيس وقحطان..             
إنها الموطن األم لقبائل العرب أجمع..
إنها أرض األوس والخزرج والفاتحين..

انها بلد اإليمان والحكمة.. 
إنها اليمن بلد المفاجآت..

في ي��وم مجيد سيخلد في جبين التاريخ بأحرف من 
نور، أنه تم االتفاق والتوقيع بين المؤتمر الشعبي العام  
وحلفائه وأنصار الله وحلفائه على تشكيل مجلس سياسي 
لقيادة البلد وفقًا للدستور والقوانين النافذة.. هذا اإلنجاز 
العظيم انتظره ابناء اليمن بفارغ الصبر بعد ان تدهورت 
ها جراء استمرار  البلد ودمرها تحالف العدوان وقتل أبناء

العدوان السعودي الغاشم والحصار الجائر..
جاء هذا االتفاق لينهي حالة الجدل التي كانت مستعصية 
بين تلك القوتين المواجهتين للعدوان على الساحة اليمنية 
ليوحد كل الجهود والطاقات تحت قيادة وطنية واحدة.

كما جاء االتفاق لينهي أوهام ومخططات الخونة واالعداء 
والمتآمرين في الرياض ويفتح مرحلة جديدة في تاريخ 
اليمن المعاصر ويحشد كل الجهود لمواجهة تحالف 

العدوان...
أتى هذا االتفاق ليوحد كلمة أبناء اليمن على قلب رجل 
واحد وليشد من أزر وعزيمة أولئك الرجال األبطال من 

منتسبي الجيش واللجان الشعبية في كل الجبهات..
أتى هذا االتفاق ليبعث برسالة مهمة للعالم الذي تخاذل 
وتخلى وسكت عن مآسي اليمنيين، ويقول للجميع: إن 
هذه االرض لنا وسوف ندافع عنها ونبتر أعناق كل الغزاة 

والمحتلين..
أتى هذا الحدث العظيم ليثبت للبشرية جمعاء أن اليمن 

هي بلد السالم والنظام واالحترام..
حفظ الله اليمن وأهله..

   عادل الهرش

اتفاق الشجعان 
يربك العدوان

بعد أن أعلنت اليمن للعالم في مشاورات الكويت أنها 
مع السالم ومع الحل السلمي بمرجعية التوافق والشرعية 
التوافقية التي هي في اليمن المرجعية للشرعية الدولية 
التي أرستها منذ 2011م، بعد ذلك فسير القوى الوطنية 
إلى خطوة تكوين وتشكيل مجلس سياسي أعلى ليدير 
البالد على أساس وبمرجعية كل الشرعيات المعمول بها 
والمتعارف عليها عالميًا هو بمثابة رمي للكرة إلى ملعب 

النظام السعودي ليسير فيما يريد ويقرر ما يريد.
إذا من نتيجة أو استنتاج هو األهم من مشاورات الكويت 
فهي أن النظام السعودي الذي أراد بالعدوان دفع اليمن 
لالستسالم صمم في مشاورات الكويت على استسالم اليمن 
كحل سلمي أو سياسي.إذا من نتيجة أو استنتاج آخر فهو 
المقابل ويتمثل في رفض اليمن قطعيًا لالستسالم من 

خالل العدوان او من خالل حوارات أو مشاورات. 
العدوان باألزمة وأذنابه ظل منذ بدايته يطرح عن عفاش 
والحوثي أو المؤتمر وانصارالله بأنهم انقالبيون بل وأطلقوا 
مصطلح "الحوافيش".إذا هم يثقون في أنفسهم وبما 
يطرحون فالمفترض أن الينزعجوا أو يولوا إلى مستوى 
الهيستيريا من خطوة المجلس السياسي األعلى فهم 

انقالبيون بلجنة ثورية أو مجلس سياسي أعلى.

رد فعل النظام السعودي بأزالمه وأقزامه ومرتزقته 
على ه��ذه الخطوة بما تمثله م��ن شرعية ومشروعية 
داخلية وخارجية، وبالتالي فرد الفعل يؤكد الالمشروعية 
للعدوان بكل أدواته وأدواره واطرافه، فالسعودية التي 
ألغت بالمال قرارًا لألمم المتحدة ضدها باعتراف األمين 
العام اشترت بالمال واستصدرت القرار »2216« وتعاملت 
به في الواقع كأنما باتت هي األمم المتحدة، وهكذا فكل 
القرائن والثبوتيات تؤكد الالمشروعية في كل مايعمله 
النظام السعودي فهو بقدر مايمارس باإلرهاب إرهاب 
الشعوب والمال والتمويل مرتكزه فهو بالمال يشتري 
الشرعية الدولية والمنظمات العالمية واإلنسانية لتسكت 
او تصمت ليكمل ارهابه تجاه الشعوب وبتفعيل اإلرهاب 
ضد بلدان وانظمة وأطراف سياسية وذلك ما بات يتجسد 

في مشهد اليمني متكاماًل كإرهاب في األرض وإرهاب من 
الجو ومن البحر فأصبحت الشرعية هي لإلرهاب وبات المال 
السعودي لشرعية اإلرهاب. نحن نرفض االستسالم ونسعى 
للسالم المنصف والواقعي، وإصرار النظام السعودي على 
االستسالم هو اصرار على الحرب والعدوان الستحالة القبول 

بذلك من خالل حوار أو مشاورات كحل سياسي .
إن أراد النظام السعودي استمرار وتصعيد العدوان 
فقدرنا المواجهة وتصعيد ال��رد، وإن كنا نفضل السالم 
الواقعي والمنصف، فهل حسم خيار هذا النظام تصعيدًا 
للحرب والعدوان واستبعادًا للسالم العادل المنصف من 
خالل حل سياسي أم يفكر النظام السعودي في بديل أو 

بدائل بين البين؟

أينما سار وقرر واختار هذا النظام فإننا بكل مستطاع 
وك��ل ما نستطيع سندافع عن وطننا ووحدته وتالحم 
نسيجه الوطني االجتماعي من ثقتنا بالله ناصرًا ومعينًا ومن 
إيماننا بوطننا ووطنيتنا، وقد خبرنا هذا النظام وعرفناه 
بدقة في ظل األئمة والجمهورية واالممية وقبل وبعد 
الوحدة وأصبحنا خبرات وخبراء في مواجهة كل مكره 
وفسقه وف��ج��وره والعيبه وص��راع��ه بعد صمود بطولي 
واسطوري في وجه هذا العدوان وفي مواجهته والرد عليه 
لعام ونصف، اكتفينا بقذف الكرة إلى ملعبه لنتابع خياره 
ومساره في ظل استعدادنا لمواجهة كل احتماالت شرهه 

وجنونه وشروره.
في تقديري أن النظام السعودي ليست مشكلته أنه 
بالضرورة يريد استمرار العدوان والحرب، ولكنها في 
رفض أن تمارس اليمن كامل السيادة واالستقالل ولذلك 
ال يقبل بغير استسالم اليمن بالحرب أو السلم، وبقدر ما 
بات يشتري بالمال الشرعية الدولية والمنظمات الدولية 
فهو يريد شراء سيادة واستقاللية اليمن ومن اليمن مقابل 
أم��وال يدفعها لنخبوية التأثير السياسي أو االجتماعي، 
وذلك مالم ولن يقبله المؤتمر وأنصار الله وحلفاؤهما.. 

 في النار .
َّ
 شذ

َّ
ومن شذ

استمرار العدوان السعودي الغاشم وحلفائه على اليمن منذ 26 مارس 2015م ولمدة عام وأربعة 
أشهر هو عدوان بربري يخالف كل الشرائع الكونية والقوانين الدولية وبحجج واهية كإعادة الشرعية أو 
التدخل اإليراني في اليمن وتحويل اليمن إلى دولة فارسية.. فإن المتابع للعدوان من البداية سيجد أنه ركز 
على تدمير كل ماهو على االرض من منشآت حكومية وعسكرية ومصانع عامة وخاصة ومدارس ومنشآت 
صحية وأماكن تراثية وتاريخية وطرقات وجسور وتخلل كل ذلك تعمد العدوان ضرب مساكن المواطنين 
في المدن والريف في تجاوز وتحدٍّ سافر لكل القوانين واالتفاقيات الدولية التي تحرم استهداف المدنيين 

والمنشآت الخدمية أثناء الحروب..
 كل ذلك أمام صمت دولي مخٍز، حتى منظمة األمم المتحدة )مجلس األمن( كلما رفعت اليها المنظمات 
الدولية المتخصصة بحقوق اإلنسان استطاعت مملكة الشر السعودية بأموالها أن تتبع تلك التقارير وتلغيها 

كما حدث في التقرير المتعلق بانتهاكات التحالف السعودي لحقوق اطفال اليمن..
ورغم كل ذلك فإن الصمود األسطوري ألبناء الشعب اليمني العظيم ضد هذا العدوان البربري الغاشم قد 
أدهش العالم إضافة إلى صمود المقاتلين من أبطال الجيش واللجان الشعبية وباالمكانات العسكرية المتواضعة 
والدعم الشعبي ألبناء القبائل في كل المحافظات وأخص بالذكر كل الشرفاء من أحرار وحرائر اليمن الذين قالوا 
ال للعدوان، ال لالحتالل والتدخل األجنبي، ال لالرتهان والخيانة، وفي مقدمتهم قيادات وقواعد الموتمر الشعبي 
العام وأحزاب التحالف الوطني وقيادات وقواعد أنصار الله وكل الشرفاء من القوى السياسية اليمنية التي 
وقفت ضد هذه الغطرسة واإلبادة التي مارستها الجارة الكبرى مملكة الشر على كل ماهو جميل في اليمن ..
عون الشرعية بقيادة الفار هادي وكانوا سببًا في هذا العدوان باستدعائهم له لضرب اليمن  وأقول لمن يدَّ
بحجة إعادة شرعيتهم : إن شرعيتكم انتهت قبل ان تفروا من اليمن وانتهت بالمبادرة الخليجية التى 
اعطتكم سنتين وانتهت بالعدوان على اليمن وبالتالي انتهى معها قرار مجلس األمن »2216« الذي صدر 
بعد بدء العدوان السعودي على اليمن..أما األشخاص واألحزاب الذين يقاتلون إلى جانب العدوان او يؤيدون 
العدوان أو يؤيدونه نقول لهم: وصل بكم الحقد على خصومكم أن تبيعوا وطنكم بأبخس األثمان بهدف 
إعانة ارتهانه ليبقى حديقة خلفية لمملكة اإلرهاب، هنيئًا لكم ماكسبتموه من أموال وسالح وهنيئًا لكم 
االرتهان ونؤكد لكم انه لم يعد لكم مكان في قلوب اليمنيين األحرار ولن تتمكنوا من إعادة تسويق أنفسكم 

وأحزابكم من جديد...
ونقول للجارة الكبرى إن مجموعة العمالء والمرتهنين الذين معكم ومن تخرجوا من جامعاتكم الوهابية ال 
يمثلون 5% من الشعب اليمني ولن يفيدوكم في استعادة هيمنتكم وتدخلكم في شئون اليمن بعد اآلن، 
ويعلمون أن اليمنيين لن ينسوا لكم هذا العدوان سواء هذا الجيل أو األجيال القادمة فسيظل الثأر قائمًا منكم 
ومن عمالئكم لدى كل القبل اليمنية حقًا قائمًا طال الزمن أو قصر عن كل شهيد وشهيدة من المدنيين 
واألطفال والنساء الذين استهدفتموهم وهم آمنون في منازلهم أو في مصانعهم أو مؤسساتهم أو مزارعهم، 
وسيظل الحق لليمنيين في المطالبة أمام المحاكم الدولية بشأن جرائم الحرب السعودية على اليمن قائمًا..
وختاما نقول إنه مع فقدان األمل في الحل السلمي من خالل الضرب الوحشي واستمرار العدوان أثناء الحوار 
والصمت الدولي على الجرائم التي يرتكبها العدوان ومرتزقته وآخرها مجازر الصراري في محافظة تعز.. 
فإننا نشد على أيدي أبطال الجيش واللجان الشعبية لمواصلة المزيد من الصمود وتحقيق االنتصارات، فالعدو 
رغم الحشود واإلمكانات الهائلة قد انهزم هزيمة نكراء أمام صمودكم واستبساالتكم.. والله معكم، والشعب 

الصابر والصامد إلى جانبكم.. والعاقبة للمتقين..

شن نشطاء سياسيون عرب ويهود هجومًا الذعًا على النظام الديكتاتوري 
»بي بي سي« البريطانية المحلل السياسي  السعودي من خالل استضافة قناة ال�
االسرائيلي الدكتور إيلي كوهين والذي استنكر اللغات المختلفة للنظام السعودي 
في طرق التعامل مع الدولة العبرية وقد وصفهم بأنهم أكثر خبثًا سياسيًا 
من القيادة االسرائيلية، فكانت اسرائيل في أواخر الخمسينيات والستينيات 
تلعب بعدة أوجه وبلغات مختلفة، واليوم السعودية تظهر وجهًا وتخفي 
الوجه اآلخر وتلعب بكل األوتار.. وقد اتحفتنا قناة »بي بي سي« عندما استضاف 
البرنامج الرائع والجريء »نقطة حوار« البهلوان عبدالحميد مدير مركز الشرق 
األوسط للدراسات االستراتيجية من مدينة الرياض وكانت ردوده تتسم بالكذب 
والوقاحة، وأما الضيف االسرائيلي فكان صادقًا وجريئًا بكل ما تحمله الكلمة من 
معنى في فضح النظام السعودي، وقد رفض النشطاء السياسيون ومواطنون 
من داخل األراضي المحتلة كل أنواع التطبيع التي تمارسها السعودية من وراء 
الكواليس، وقد أكدت تلك اآلراء من خالل نقطة حوار »بي بي سي« وأكدت بأن 
زيارة الوفد السعودي للدولة العبرية أن نقطة خطيرة في عملية التطبيع مع 
الكيان االسرائيلي وفي ظل العدوان الصهيوني المستمر على األقصى الشريف 
وإقامة المستوطنات وتعطيل عملية السالم في المنطقة العربية ورفض اقامة 
الدولة الفلسطينية واالصرار على أن تبقى مدينة القدس الشريف عاصمة أبدية 
إلسرائيل وتظل السعودية متواطئة في كل ما تقوم به اسرائيل من ممارسات.. 
وقد أجمعت كثير من اآلراء الفلسطينية على أن آل سعود يرتكبون عيبًا 
وحماقات كبيرة في حق شعب فلسطين من خالل التقارب السعودي االسرائيلي، 

وزيارة الوفد السعودي ليست األولى ولن تكون األخيرة.
ومن جهة أخ��رى كشفت وسائل االع��الم االسرائيلية المتابعة للتحركات 
السياسية السعودية في اسرائيل أن مستشار الملك السعودي أنور عشقي يقوم 
بزيارة دورية السرائيل وأن التعاون االسرائيلي يعود الى ما قبل حرب الخليج 
األولى والثانية فقد زودت اسرائيل النظام الوهابي السعودي بمنظومة صاروخية 
من طراز كروز وتوما هوك.. ونشرت صحيفة أيديعوت أحرانوت العبرية خبرًا 
عن الملياردير السعودي الوليد بن طالل بأنه يتشرف بزيارة اسرائيل وبناء 
جسور من الصداقة مع الكيان االسرائيلي.. وقد أدلى بذلك التصريح للصحفي 
االسرائيلي إيلي نيسان.. والسؤال اليوم: هل للسعودية مصلحة في التقارب مع 
العدوان االسرائيلي، وهل الرياض تتعمد أن تكون الزيارة علنية وليست سرية 
وردًا على هذه التساؤالت أكد الدكتور ايلي كوهين أن الرياض تريد أن يكون 
الوفد السعودي في المشهد االسرائيلي وليس في السر ولو أرادت ذلك لكانت 
سرية، ولهذا فإن القضية الفلسطينية ال تشغل أي اهتمام لهم وأن مصالحهم 
مع اسرائيل هي األولوية وقد عبروا لنا بهذا الموقف أكثر من مرة، والموقف 
الخليجي يسير في هذا االتجاه، وقادة دول مجلس التعاون الخليجي متفقون 

في هذه الرؤية السياسية.
 ون��وه إيلي كوهين إل��ى أن الخليج والسعودية وأغلب ال��دول العربية قد 
استيقظت من سباتها وعرفت أن مصلحة السعودية والخليج مع اسرائيل فقط 
وزيارتهم األخيرة هي رسالة للفلسطينيين ويقول السعوديون: لقد كانت قضية 
فلسطين تهمنا وكانت جوهرية واآلن لم تعد تهمنا وال تشكل لنا أي مصالح 
نا في مجلس التعاون الخليجي يشاطروننا  وقد مللنا من قضيتكم وأن شركاء
هذه الرؤية السياسية وأكد ايلي كوهين المحلل السياسي االسرائيلي بأنه ليس 
هنالك أي خالف مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي ونحن قلقون من 
المتطرفين والذين لألسف هم أوراق وأجندة السعودية في المنطقة، وإيران 

اليوم هي العدو الحقيقي لنا جميعًا في هذه الزاوية الحساسة من العالم.
والسعوديون اليوم يتحدثون بلغتين مختلفتين ففي الظاهر يقولون شيء 
ووراء الكواليس يقولون أشياء مختلفة تمامًا واختتم ايلي كوهين كالمة قائاًل: إن 
على الشعوب العربية أن تصحو من غيبوبتها، وكل القادة العرب يتمنون رضى 
اسرائيل وإقامة عالقة دبلوماسية معها والجميع يهرول الينا وفي مقدمتهم 
السعودية وللتاريخ فإن ايلي كوهين حتى وإن كان صريحًا وجريئًا فإننا نحترمه 
على فضح النظام السعودي ودول الخليج في المتاجرة بالقضية الفلسطينية، 
 الثالثاء الماضي 

ّ
ولمن أراد المزيد فعليه مشاهدة برنامج »نقطة حوار« وقد ُبث

27 يوليو 2016م عبر قناة »بي بي سي« البريطانية ولألسف فقد ظهر أحد 
السخفاء السعوديين والمدعو عبدالحميد مدير مركز الشرق األوسط للدراسات 
االستراتيجية وكان وقحًا وغبيًا عندما قال إن زيارة الوفد السعودي السرائيل 
مهمة والفلسطينيين يطالبون بالمزيد من الزيارات وقد أغلق أذنيه عن 
الحقيقة فكل شرائح الشعب الفلسطيني تقول في نفس البرنامج إن السعودية 

ترتكب عيبًا وجريمة بحق شهداء فلسطين.
وشتان ما بين ايلي كوهين ومدير مركز الشرق للدراسات ف��األول يفضح 
طموحات السعودية في عرض سلعتهم الرخيصة لقادة اسرائيل واألخير 
يكذب ويغطي الوجوه القبيحة للقيادة السياسية السعودية مع اسرائيل.. 
»بي بي سي« التي عرت األلعاب الخفية ألحفاد الوهابي األول على  ونشكر قناة ال�
المستوى الدولي واالسالمي والعربي والسؤال الى متى ستظل السعودية تخفي 

الحقائق بينما الدولة العبرية تفضح نوايا السعودية أواًل بأول؟!
وأخيرًا ال ننسى ما قال الصحفي فيصل جلول عبر قناة »فرنسا 24«: »إن من 
يشكك بأن الوهابية وراء التدمير والتخريب في سوريا واليمن وليبيا هو غبي«.
أما السيد حسن نصر الله فقال في آخر خطاب له: من يقتل وينسف ويفجر 

في فرنسا وألمانيا وأمريكا هي الوهابية وأفكارها..

  محمد العسيري

الدكتور إيلي كوهين والنظام السعودي


