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 اعتقدت أن اإلعالن عن " يوم األرض " لفلسطني، 
ســيــدفــع بــاألنــظــمــة الــعــربــيــة ملــنــاصــرة املــســيــرات 
ــو بــالــكــلــمــة.  الــســلــمــيــة ضــد الــعــدو اإلســرائــيــلــي ولـ
ــدول الــتــي تــحــاصــر قــطــر منذ  ــ اعــتــقــدت أن تــلــك ال
بــال تحفظ نحو احضان  املندفعة  أشــهــر  عــشــرة 
ــــك في  ــان ذل ــواء كــ ــ ــادة الــصــهــيــونــيــة الــعــاملــيــة سـ ــ قـ
اسرائيل او الواليات املتحدة االمريكية او بريطانيا 
التي  السلمية  املــســيــرات  انــهــا ستؤيد  او فرنسا 
احتجاجا على حصار  غــزة  فــي  أهلنا  بها  يقوم 
غزة واحتالل االرض و"الثروة" الفلسطينية حتى 
في اعماق البحار ناهيك عن استنزاف مياه قطاع 
انهم  اعتقدت  الفلسطينية.  الغربية  غزة والضفة 
ــــذي يــمــارســه جيش  ســيــديــنــون الــعــنــف املــســلــح ال
الــعــدو االســرائــيــلــي ضــد مــســيــرات سلمية وقتل 
امــام  تــظــاهــروا  لكونهم  20 فلسطينيا،  مــن  اكــثــر 

الشريط الحدودي مع غزة.
كنت اتوقع ان يصدر من دول حصار قطر بيان 
ــعــزل فــي قــطــاع  يــشــجــب الـــعـــدوان عــلــى املــدنــيــني ال
غــــزة، كــمــا كــنــت اتـــوقـــع ان يــســتــغــلــوا صــداقــتــهــم 
االدارة  للكثير من رمــوز  التي قدمت  ورشاويهم 
السيد كوشنير زوج  االمــريــكــيــة وفــي مقدمتهم 
فينكا بنت الرئيس االمريكي ترامب وان يناشدوا 
الرئيس االمريكي وادارته بردع اسرائيل عن تلك 
الفلسطيني.  الشعب  انسانية ضد  الال  املمارسة 
لكن مع االسف فشلت كل توقعاتي ولم يحركوا 

ساكنا ملناصرة الشعب الفلسطيني.
º

الخليجي  الــتــعــاون  مــجــلــس  بــعــض حــكــام  يعتقد 
ان الصمت على جرائم اسرائيل ضد اهل  الجدد 
االمريكية  االدارة  الى احضان  يقربهم  فلسطني، 
وانها ستسخر كل قواها لحمايتهم من شعوبهم 
ومــحــيــطــهــم وبـــقـــاء أنــظــمــتــهــم الــــى يــــوم الــحــشــر، 
لــن يتعظوا،  الــتــاريــخ وإذا قــــرأوه  يــقــرأوا  لــم  إنــهــم 
الــذي كان  ايــران عميلهم  نهاية شــاه  ألــم يشهدوا 
االولــــــى بـــالـــرعـــايـــة فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق االوســــط 
والخليج خاصة، حتى انهم لم يستطيعوا ادخاله 
العالج  لتلقي  "نيويور"  املستشفى في مدينة  الى 
مما حل به بعد ازاحــتــه عن عــرش الــطــاووس في 
طهران؟ ألم يقرأوا ما حل بعميلهم ماركوس في 
كله  التاريخ  ان  الــســادات.  بأنور  ومــا حل  الفلبني، 

عبر فهل من معتبر؟

ــتــقــاريــر املــشــتــغــلــة بــقــضــايــا الــشــرق  تــقــول كـــل ال
االوســــط والــعــالــم الــعــربــي عــلــى وجـــه الــتــحــديــد إن 
األمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان آل ســعــود ولـــي عهد 
الــغــرب وامــريــكــا بالتحديد  الــى  الــســعــوديــة، ذهــب 
ــتـــراف بــه وبــســلــطــانــه عــلــى الشعب  لــيــســتــمــد االعـ
العربي عامة والسعودي خاصة، وتؤكد التقارير 
تعينه على  التي  والبرامج  الخطط  الــذي يرسم  ان 
ذلك هو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد 

أبو ظبي.
الــذي زيــن ورتــب لألمير بن سلمان  فاالخير هو 
ومــهــد لــه الــطــريــق لــكــي يــصــعــد الـــى هـــرم السلطة 
السياسية في الدولة السعودية وهو الذي دفع به 
ليكون في احضان قادة الكيان الصهيوني الذين 
اململكة واالقتراب من  السلطة في  سيمكنونه من 

البيت االبيض في واشنطن.
ــذه املـــســـألـــة، ان عــمــر الـــدولـــة  الـــــرأي عـــنـــدي فـــي هــ
الخبرات  ولديهم من  عــام،  املائة  قــارب  السعودية 
واملهارات ما يمكنهم من تحقيق اهدافهم واهمها 
السلطة بني  الحاكم وتداول  النظام  بقاء  استمرار 
ابــنــاء املــؤســس عــبــد الــعــزيــز آل ســعــود واحــفــاده. 
األمير محمد بن سلمان  بمقدور  أليس  والسؤال 
االعــتــمــاد عــلــى األمـــيـــر بــنــدر آل ســعــود صــاحــب 
األمــيــر تركي  بواشنطن وكــذلــك  واملعرفة  الخبرة 
والسفير في واشنطن  املخابرات  الفيصل مدير 
ســابــقــا، والـــحـــق اقــــول اذا صــدقــت تــلــك االخــبــار 
للشيخ  األمير محمد بن سلمان  بانقياد  القائلة 
كــارثــة سياسية ال محالة  فتلك  زايـــد  بــن  محمد 

السعودية. ستحل باململكة 
½

ــدور اخــوانــنــا فـــي املــمــلــكــة الــســعــوديــة  لــتــتــســع صــ
الحدود  األمــني من وراء  والناصح  الصادق  للرأي 
الزاوية  الفلسطينية هي حجر  املسألة  ان  بالقول: 
ــالـــة عمر  ــــط كــامــال واطـ الســتــقــرار الـــشـــرق االوسـ
االنظمة القائمة، وان اللعب بحسن نية أو سوء نية 
الخطورة على  امــر فــي غاية  فــي هــذه املسألة هــو 
الدولة او مجموعة الدول التي تعمل على تنفيذ ما 
بــان تكون  القبول  او   " الــقــرن  يسمى ب " صفقة 
القدس عاصمة اسرائيل. ان مكر اليهود معروف 
التاريخ واذكر بقول بن جامني فرانكلن احد  في 
البريطاني  االستعمار  امريكا من  ابطال تحرير 
يــقــول مــخــاطــبــا املــجــلــس الــتــأســيــســي عـــام 1789 

الــســادة ال تظنوا بــان امــريــكــا نجت من  ايــهــا  م: " 
االخطار بمجرد االستقالل. فهي ما زالت مهددة 
بــخــطــر جــســيــم ال يــقــل خـــطـــورة عـــن االســتــعــمــار 
تكاثر عدد  يأتينا من جــراء  الخطر ســوف  وهــذا 
انهم بمجرد تمركزهم في اي  اليهود في بالدنا. 
الى القضاء على تقاليد ومعتقدات  بالد يعمدون 
اهــلــهــا وقــتــل مــعــنــويــات شــبــابــهــا بــفــضــل ســمــوم 
االبــاحــيــة الــالاخــالقــيــة انــهــم اســـرع الـــى استنباط 
البالد  والسيطرة على  الحيل ملنافسة مواطنينا 

اقتصاديا وماليا.
ــرد هـــذه  ــ ــى طـ ــ ــان تـــســـارعـــوا الـ ــ ــنـــى انـــاشـــدكـــم بـ انـ
ــفــاجــرة مــن الــبــالد قــبــل فــــوات االوان "  الــطــغــمــة ال
وفــي هــذا املــقــام هــل مــا بــرح قـــادة دول الحصار 
الساعني لالستعانة باليهود لتمكينهم من فرض 
سلطانهم على الشعوب العربية والحاق االضرار 
الحاضر  لهم في  بدولة شقيقة هي قطر شريكة 

بأزماته واملستقبل بطموحاته.
ــيـــف الــــى ذلــــك قــــول املـــســـتـــشـــرق الــبــريــطــانــي  اضـ
الـــيـــهـــودي الـــديـــانـــة بــــرنــــارد لــــوس الـــقـــائـــل: "يــجــب 
واعــادة تشكيلها  االوسط  الشرق  تقسيم منطقة 
من جديد ورسم خريطة جديدة للمنطقة تتحول 
فيها كــل قبيلة فــي الــجــزيــرة الــعــربــيــة الــى دولـــة " 
الحاكمة في السعودية  النخب  هل من معتبر من 

وأبو ظبي؟
¾

اعـــود الــى " يــوم االرض " واقـــول لــم تتحرك دول 
مجلس الــتــعــاون الدانــــة الــعــنــف الــصــهــيــونــي ضد 
الــســلــمــيــة في  مــســيــرتــه  فــي  الفلسطيني  الــشــعــب 
إال مواقف قطر حكومة وشعبا  اسمع  ولــم  غــزة، 
ــــعــــدوان االســـرائـــيـــلـــي عــلــى املــســيــرات  فـــي ادانـــــة ال
الــســلــمــيــة وقـــــام طــــالب جــامــعــة قــطــر الــحــكــومــيــة 

باحياء يوم األرض تضامنا مع أهل فلسطني.
آخــر الــقــول: ال تــتــهــاونــوا يــا حكامنا املــيــامــني في 
ــع  ــد أزره ورفـ الــفــلــســطــيــنــي وشــ الــشــعــب  نـــصـــرة 
الحصار عن غزة حتى يسترد حقوقه املشروعة 
ــاء دولـــتـــه  ــنــ ــــى وطـــنـــه فــلــســطــني وبــ ــي الــــعــــودة الـ فــ
املــســتــقــلــة عــلــى تــرابــهــا الــوطــنــي، الـــى جــانــب ذلــك 
ارفـــعـــوا الــحــصــار عـــن الــشــعــب الــقــطــري وتــعــالــوا 
بدال  الفلسطيني  الشعب  نتعاون من اجل نصرة 
فالعدو متربص  انشغال بعضنا ضد بعض  من 

بنا جميعا. فهل أنتم مدركون!. 
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