
2) رشعية الفار هادي 
ــادي إىل موقع رئاسة الجمهورية  صعد ه
ــت  سمي ــة  هزلي ــة  مرسحي إىل  ــاداً  استن
ــة لبنود املبادرة  ــات املبكرة ترجم باالنتخاب
ــس األمن مع  ــا مجل ــي أيده ــة الت الخليجي
ــارض مع  ــا تتع ــي أنه ــب اليمن ــني الناخ يق
ــة ، إال أنه أندفع  ــد الديمقراطي أبسط قواع
ــة  ــاوز األزم ــة تج ــرتاع برغب ــز االق إىل مراك
وخدمة املصلحة العليا للوطن . وقد حددت 
ــددت املهام  ــة وح ــرتة االنتقالي ــادرة  الف املب
ــوًال إىل صياغة وثيقة  ــوب انجازها وص املطل
الدستور واالستفتاء عليه وإجراء العملية 
ــة وتسليم السلطة إىل  االنتخابية والربملاني
ــدث أن الرجل ماطل  ــادة منتخبة ، ما ح قي
ــادرة  ــا ورد يف املب ــق أي يشء مم ــم يحق ول
ــد  ــة لتبدي ــدم السلط ــة ، واستخ الخليجي
ــرشاء الضمائر ، كما  ــرات وتوظيفها ل املدخ
ــوات الجيش  ــك املمنهج لق ــد إىل التفكي عم
واألمن ، بدعوى الهيكلة وأسند املهام لخرباء 
ــب وارتكب أبشع جريمة ضد البلد من  أجان
ــدة والنرصة  وداعش  خالل احتضان القاع
للقيام بأعمال التفجري واالغتياالت الفردية 
ــادات السياسية  ــة لتصفية القي والجماعي
ــد  ــا عم ــالم ، كم ــة االست ــة لسياس املعارض
ــات  ــة والزعام ــوى التقليدي ــة الق إىل تقوي
ــة بهدف إضعاف األحزاب والكيانات  القبلي
ــا الديمقراطي وبرامجها  ــة بأفقه املجتمعي

التطويرية الحضارية . 
وهناك تفاصيل كثرية جداً تؤكد أن هادي 
فاقد للرشعية تماماً واستند إىل رشعية كاذبة 
ــة األمريكية وساندها الريال  دعمتها الرغب
السعودي فقط دون الستخدامه كورقة تربر 
تنفيذ مخطط إجرامي ضد اليمن يدخل يف 
ــة بشكل عام  ــوم للمنطق ــاق ما هو مرس نط
ــال أقول :  ــد مثل هذه األعم ــار تبدي ، ويف إط
ــا بالنسبة لليمن وقعت يف أخطاء  إن  أمريك

فاحشة أهمها خطآن . 
أخطاء أمريكا 
الخطأ األول / 

ــة والشعارات  ــع مصداقية هذه الدول وض
التي تسوقها باعتبارها ثوابت يف سلوكيات 
وقيم املجتمع األمريكي عىل املحك ، خاصة 
ــة وحقوق  ــة الديمقراطي ــق بحماي ــا يتعل م
ــرتام إرادة الشعوب وحقها يف  ــان واح اإلنس
ــام حكمها تجسد هذا املوقف يف  اختيار نظ
األعمال املخالفة التي أسقطت أقنعة زيف 
ــة يف دور سفريها  ــى خلفها هذه الدول تتخف
ــذي أدى إىل املساعدة يف تهريب  ــادع ال الخ
ــه من صنعاء  ــادي املنتهية واليت الرئيس ه
ــن استقالته التي  ــدول ع ــه عىل الع وإرغام
ــا إىل مجلس النواب ، خالفاً  كان قد تقدم به
ــف سابقة  ــه يف مواق ــح عن ــان قد أفص ــا ك مل
ــني يف األمم  ــات ملسؤول ــع ترصيح ــت م التق
ــن بإحاطة  ــس األم ــا مجل ــدة ، عززه املتح

رئاسية رفضت التمديد لهادي بعد انقضاء 
ــة  ــادرة الخليجي ــددة يف املب ــني املح العام
ــان السفري  ــىل لس ــون ورد ع ــس املضم ، نف
ــن الصحفيني يف بهو  ــي أمام عدد م األمريك
ــن قبل  ــد م ــب التمدي ــك عق ــدق موفمبي فن
مؤتمر الحوار ، قال رداً عىل أحد الصحفيني 
( املؤتمر أعطى ما ال يملك ملن ال يستحق) 

 .
ــوة بعد  ــاد وأيد الخط ــث أن ع ــه ما لب لكن
ــدو أن  ــارك يب ــور بن مب ــادي بحض ــاء ه لق
ــه  ــوب من ــام املطل ــادي أم ــع ه ــري وض األخ
ــذه  ــدة ه ــم ومسان ــى بدع ــاً ليحظ أمريكي
الدولة العظمى ، وهو ما حدث بالفعل إذ تم 
اإلعالن بعد يومني أن هادي تلقى مكاملة من 
ــا أشاد فيها  ــس األمريكي باراك أوبام الرئي
ــدث مؤكداً دعم أمريكا لكل ما يجري  بما ح
ــن هادي رسعة  ــي طالباً م ــاق اليمن يف النط
انجاز الدستور ، كلمة الدستور كشفت عن 
ــا والتزام هادي  ــم مكنون  للرغبة األمريك أه
ــه الخصوص  ــاً ، وعىل وج ــا حرفي برتجمته

تقسيم اليمن بتنفيذ مرشوع األقلمة . 
ــف أمريكا  ــة اكتنف موق ــك اللحظ من تل
ــري من حراك  ــاه ما يج ــوض شديد تج غم
ــة الوطنية يف  ــوى السياسي ــني الق وحوار ب
ــدة  ــم املتح ــة األم ــك برعاي ــدق موفمبي فن
ــام السابق جمال  وحضور ممثل األمني الع
بن عمر كان اليمنيون قد اتفقوا عىل مخرج 

ــف  ــايس موق ــراغ السي ــب الف ــة وتجن لألزم
أمريكيا وبريطانيا والسعودية والبعض لم 
يتوقف عند التعاطي السلبي وتثبيط الهمم 
ــىل املقاطعة أو  ــه حرض قوى بذاتها ع ، لكن
ــة والتسويف ووضع  ــوب املماطل اتباع أسل
ــام االتفاق ، وهو ما يؤكد  العراقيل الجمة أم

أن قرار  العدوان كان ُمتخذاً سلفاً . 
ــذا هو ما  ــم يتفقوا ه ــون أم ل ــق اليمني أتف
ــل األمني  ــن عمر ممث ــال ب ــح عنه جم أفص
ــت الحق حيث  ــم املتحدة ، يف وق ــام لألم الع
ــة اليمنية  ــوى السياسي ــت الق ــال : ( كان ق
ــل األطراف  ــت إىل اتفاق مريض لك قد توصل
وتستعد للتوقيع عليه ، إال أن أزيز الطائرات 
وانفجار صواريخ العدوان يف سماء صنعاء 
أفشل املرشوع يف آخر لحظة).. أما املفاجأة 
ــي دحضت مربر أن العدوان جاء  الثانية الت
بطلب من هادي لنرصة الرشعية فقد وردت 
ــه إذ رصح يف مقابلة  ــىل لسان هادي نفس ع
ــدث دون علمه ،  ــدوان ح ــة أن الع تلفزيوني
وأنه لم يسمع عنه ، إال يف اليوم التايل وهو يف 
ــروب إىل السعودية ويف هذا داللة  طريق اله
ــدوان الهمجي السافر  ــىل أن الع واضحة ع
ــد أن تيقنت  ــدول بع ــض ال ــم إرادة بع ترج
ــة رغباتها  ــاً عن تلبي ــادي عاجز تمام أن ه
ــاد إدارة  ــة يف التقسيم وإسن ــة املمثل الدنيئ
ــي بادرت  ــض الدول الت ــا لبع ــم بذاته أقالي
ــىل أمل أن تحقق  ــة يف العدوان ع إىل املشارك
ــاالة بمعاناة  ــا بنفسها دون أدنى مب رغبته
ــن قتل  ــرض له م ــي وما يتع ــب اليمن الشع
ــة التحتية  ــال البني ــد ، وما ن ــادة وترشي وإب
ــراب وتدمري شامل  ــات الحياة من خ ومقوم
ــادة جماعية يف ظل الصمت املخزي من  وإب

كل دول العالم . 
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ــد الشيخ أحمد  ــاك اللئيم إسماعيل ول ــام عىل تخرصات األف بعد أي
ــة اليمنية ودعا إىل  ــن الصواريخ البالستي ــذر من خاللها م والتي ح
ــود عىل حد  ــدا ألمن بني سع ــا تهدي ــا باعتباره ــا أو تدمريه تسليمه
ــل استمرار  ــاورات وال مفاوضات يف ظ ــىل أنه ال مش ــه وتأكيده ع زعم
امتالك بالدنا قوة الردع الصاروخية البالستية طويلة املدى، جاءت 
ــذا املسخ األممي حيث  ــة اليمنية املستعجلة عىل طلب ه االستجاب
ــد والبداية بصاروخ  ــة اليمنية يدا بي ــم الصواريخ البالستي تم تسلي
ــام بزيارة تفقدية خاطفة لرشكة أرامكو السعودية بجيزان  بالستي ق
ــي سعود بقصف املناطق  ــام بالواجب  ، وكان الرد من قبل بن ــث ق حي
التهامية الساحلية وارتكاب املجازر البشعة يف حق املواطنني األبرياء 
ــات يف مشاهد  ــات عىل الطرق ــدة وسائقي الشاحن ــاء الحدي ــن أبن م
دامية فيها من البشاعة والفظاعة والصلف والوحشية ما يستوجب 
ــدود وفاقت كل  ــي تجاوزت كل الح ــذه الهمجية الت ــرد بقوة عىل ه ال
ــف، فكان ال بد من رد يشفي غليل كل اليمنيني ويف مقدمتهم أرس  وص
ــودي الذي  ــال منهم الوجع السع ــم الرضر ون ــداء الذين طاله الشه

استهدف أقاربهم وذويهم دونما ذنب ارتكبوه أو جريمة اقرتفوها. 
ــال القوة  ــر وكعادتهم أبط ــم يتأخ ــذه املجازر ل ــي عىل ه ــرد اليمان ال
ــان والزمان املحددين  ــة كانوا عىل املوعد ويف املك ــة اليمني الصاروخي
ــة يمانية مباركة، كان  ــدد األبطال مساء أمس رضبة حيدري حيث س
ــان 2 وكانت وجهته  ــاروخ اليماني برك ــدام الص ــا وفارسها املق بطله
عاصمة العدوان السعودي الرياض وبالتحديد قاعدة امللك سلمان 
الجوية والتي يستخدمها العدوان لشن هجمات طائراته عىل بالدنا 
، حيث وصل الربكان اليماني بسالمة الله وحفظه وما إن وصل حتى 
ــام بالواجب وزيادة محدثا حالة من الهلع داخل األرسة السعودية  ق
ــة آل نهيان يف  ــور مشيخ ــة إىل أروقة القص ــه املرعب ــت تأثريات ووصل
ــة الثانية من  ــان يف زيارته التفقدي ــل خلفه الربك ــار هائ ــارات ، دم اإلم
ــالم العدوان  ــل إع ــث حاولت وسائ ــة ،حي ــاض العاصم ــا للري نوعه
ــار وصوله، وتارة بالحديث  ــة عىل هذا الحدث الهام، تارة بإنك التغطي
ــة السعودية التي لو  ــه يف الجو من قبل الدفاعات الجوي عن اعرتاض
كانت تنطق لقالت بالفم املليان (لعناتي عليكم آل سعود هذا الربكان 

اليماني الذي ال طاقة لنا به وال قدرة وال سلطة لنا عليه ) .
ــا أمامها فأعلنت حالة  ــان اليماني تطايرت حممه لتحرق كل م الربك
ــوف والذعر والرعب عىل كل  ــوارئ يف القاعدة الجوية وخيم الخ الط
ــن فيه وعىل الفور تم تحويل الرحالت الجوية من وإىل املطار حتى  م
إشعار آخر ، وتسابق املغردون السعوديون عىل التغريد يف تويرت عىل 
االنفجار الهائل الذي أحدثه الصاروخ اليمني والحريق الهائل الذي 
ــات بأن الخسائر  ــر الذي يشري من خالل هذه املعطي ــه وهو األم خلف
ــاض كبرية جدا وسيجن  ــان 2  يف زيارته الثانية للري ــي خلفها برك الت
ــون آل سعود بسببها ومن املتوقع أن يتصاعد النفس الهستريي  جن
ــة لهم يف قاعدة  ــار السعودية عقب الرضبة املوجع ــة القتل والدم آلل
ــة والطفولية التي  ــة واملريض ــرا للعقلية املأزوم ــة نظ ــان الجوي سلم
ــيض يف املغامرة وعدم  ــود والتي تدفعهم للم ــا غلمان  آل سع يمتلكه
العودة إىل جادة الحق والصواب واالعرتاف بالخطأ الفادح والجسيم 
ــذي أوقعوا أنفسهم فيه ، فلو أن هؤالء األوغاد يمتلكون ذرة عقل ملا  ال
ترددوا عقب وصول الربكان املظفر من اتخاذ قرار إيقاف العدوان ورفع 
ــول يف مفاوضات ثنائية سعودية يمنية ووضع نهاية  الحصار والدخ
ــن بأياد سعودية  ــارة السعودية التي تمارس يف اليم ــة والحق للسفال
ــالء، ولكن العنجهية والغطرسة  ــة ويمنية من املرتزقة والعم وإماراتي
ــول دون ذلك وستتواصل الحماقات السعودية  والكرب السعودي يح
ولن تتوقف إال عندما تسقط مملكتهم وينهار ملكهم وتتطهر املنطقة 

من رجسهم ووساخاتهم وجرائمهم ومذابحهم الوحشية .
ــرص املفيد الربكان اليماني شفاء ودواء لألوجاع اليمانية التي  باملخت
ــه إىل عمق  ــذا التوقيت ووصول ــود ،وإطالقه يف ه ــا آل سع ــب به تسب
ــاض للمرة الثانية هي رسالة تحد يمنية لكل القوى التي تسعى  الري
ــب سالح الجيش اليمني واللجان الشعبية ويف مقدمتها القوة  لسح
ــأن صواريخنا  ــازل عنها ومن يظن ب ــة ، فال تفريط وال تن الصاروخي
ــة الصواريخ  ــب كاف ــة، عليه أن يسح ــن املنطق ــدد أم ــة ته البالستي
ــة من كل دول العالم إذا ما كان منصفا،  وهنا أستغرب ملاذا كل  املماثل
ــة اليمنية؟؟! الصواريخ  ــذه املعايري املزدوجة يف تعاملها مع القضي ه
ــل العنقودية  ــدر خطر،أما القناب ــة اليمنية مص ــة الدفاعي البالستي
ــي تقصف بها  ــة والربيطانية الت ــة األمريكي ــة واالنشطاري والفراغي
ــة يتم رضبها للشعب  ــول فهي عبارة عن حقن مهدئ ــرات آل سل طائ
ــب ولد الشيخ منا  ــىل سالمتهم وراحتهم !! لقد طل ــي  حرصا ع اليمن
ــب له ونسلمها ولكن  ــم الصواريخ البالستية وها نحن نستجي تسلي
ــي غليلنا ويطبب جراحنا ويداوي أسقامنا  عىل طريقتنا وبما يشف

وتطمنئ به نفوسنا والقادم أعظم بإذن الله  .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله  . 

ــس غريباً عليك أيها اليمني الحر واملناضل الجسور أن تمارس  لي
عملك كموظف حكومي يف أٍي من مؤسسات ودوائر الدولة الحكومية 
ــي بصورة يومية , ومؤدياً  ــذه األيام بصمت , ملتزماً بالدوام الرسم ه
ــه ودون كلل أو ملل ,  ــات املناطة بك عىل أكمل وج ــام واملسؤولي للمه
بالرغم من انقطاع رصف راتبك الشهري ملا يقارب الـ 6 أشهر , وأيضا 
ــرى من إضايف ومكافآت  ــدم رصف أي من مستحقاتك األخ يف ظل ع
ــك ولزمالئك بصورة  ــا والتي كانت ترصف ل ــز شهرية وغريه وحواف
دائمة قبل العامني املاضيني من عمر العدوان الرببري الغاشم والظالم 
ــرش واإلرهاب  ــف قوى ال ــا تحال ــن يمارسه ــر اللذي ــار الجائ والحص
السعوصهيو أمريكي بحق اليمن أرضا وإنساناً منذ الـ 26 من مارس 

2015م حتى اليوم .
ــف الحكومي – املناضل  ــا – عن دورك أيها املوظ ــا أتحدث – هن وأن
ــي البطل الذي  ــل أهمية عن دور املقاتل اليمن ــور – الذي ال يق الجس
ــوف األمامية  ــة الصف ــن يف مقدم ــن الوط ــاع ع ــة الدف ــوض معرك يخ
ــن ومرتزقتهم , قد ال  ــان الشعبية ضد الغزاة واملعتدي للجيش واللج
ــل بالنسبة لك ولزمالئك  ــت بأنه كان من املستحي ــون مبالغا إن قل أك
ــني الحكوميني يف بالدنا ككل أن يعيشوا وأفراد أرسكم قبل بدء  املوظف
ــاه كل منكم من  ــب الشهري الضئيل الذي يتقاض ــدوان عىل الرات الع

هذه الجهة أو تلك لكونه لم يغط سوى حق إيجار البيت وجزء يسري 
من النفقات املعيشية األساسية بل والرضورية التي تتطلبها األرسة 
ــن إضايف ومكافآت  ــم رصف مستحقاتكم األخرى م ــا, وما لم يت يومي
وحوافز شهرية , فإن األمر سيعد بالنسبة لكل منكم كابوسا وجحيما 
ــا تتطلبه الحياة  ــاء جوعاً .. نظرا مل ــدد حياته وأفراد أرسته بالفن يه
ــرية تثقل كاهل رب  ــن أعباء إضافية كب ــة يف املدن م ــة اليومي املعيشي
ــني الذين تحتم عليهم  ــص رشيحة املوظفني الحكومي األرسة وباألخ
ــش يف املدن , بالقرب  ــل الحكومي االنتقال بأرسهم للعي ظروف العم
ــم ومؤسساتهم ودوائرهم الحكومية التي يشتغلون  من مقار أعماله

بها .
ــف الحكومي املجاهد  ــاً عليك أيها املوظ ــايل فإنه ليس غريب وبالت
ــدى العامني  ــد عىل م ــاً- أن تستنف ــدوان – أيض ــه الع ــد بوج والصام
ــة األشهر  ــدى الست ــدوان وخصوصاً عىل م ــر الع ــن عم ــني م املاضي
ــك وتبيع كل غاٍل  ــك الشهري , كل مدخرات ــرية من انقطاع راتب األخ
ونفيس لتغطية نفقات الحد األدنى من متطلبات الحياة املعيشية لك 
وألفراد أرستك بما من شأنه أن يضمن لكم جميعا استمرارية الحياة 
ــدوام الرسمي يف  ــه  الخصوص يف االلتزام بال ــك عىل وج واسمراريت
الجهة الحكومية التي تشتغل بها وتأدية ما عليك من مهام وواجبات 

وظيفية دون أي مقابل يذكر سوى استشعار منك للمسؤولية امللقاة 
ــك الجريح يف ظل ما يتعرض له يف هذا الظرف  عىل عاتقك تجاه وطن
العصيب من تاريخه من تآمر املتآمرين والذي تكالبت عليه الوحوش 
ــاه مجتمعك اليمني  ــة من كل حدب وصوب، وتج ــة واملفرتس الضاري
ــن الغريب يف  ــه التاريخ.. وليس م ــرض ألبشع عدوان عرف ــذي يتع ال
يشء كذلك أن تصربِّ نفسك أيها املوظف الحكومي املناضل والوطني 
من الدرجة األوىل، وأفراد أرستك بما فيهم األطفال يف ظل هذا الوضع 
ــي عموما ورشيحة  ــل الشعب اليمن ــذي يعيشه الشعب ك املرتدي ال
ــه الخصوص، عىل  ــي تنتمي إليها عىل وج ــني الحكوميني الت املوظف
ــراً كريماً  ــة يف سبيل أن يحيا الوطن ح ــدة يف اليوم والليل ــة واح وجب
ــرق واألساليب  ــل الط ــك ك ــرار بذل ــالؤك األح ــاً وزم ــاً، قاطع شامخ
الخبيثة وامللتوية لقوى تحالف الرش والعدوان السعوصهيوامريكي 
ــار- إىل خلخلة  ــل نه ــن ورائها –لي ــي تسعى م ــذرة الت ــا الق وأدواته
ــم وثباتكم  ــوة، لكنكم بصربك ــل ما أوتيت من ق ــم الداخلية بك جبهتك
ــخ واألجيال  ــم للعالم وللتاري ــوري أثبت ــم وصمودكم األسط ووعيك
ــة أن اليمن عيص عىل الغزاة والطامعني وكل رشار األرض ممن  القادم
ــون الصابرون والثابتون يف  ــون إىل صفوفهم، ألنكم أيها املوظف يقاتل
ــوا من صربكم  ــرار أكرب من أن ينال ــم كل اليمنيني األح ــم ومعك أعمالك
ــاً- لقوى تحالف الرش والعدوان  ــم وصمودكم، كما أثبتم –أيض وثباتك
ــم وعتادهم  ــم وجربوتهم وعدته ــم بقوته ــي أنه السعوصهيوأمريك
ــل مرتزقتهم وأموالهم الطائلة وماكينتهم اإلعالمية املهولة،  وجحاف
ــوا أمامكم سوى حثالة من األقزام الذين تدوسون عىل رؤوسهم  ليس
ــم القبيحة كلما حاولوا دغدغة مشاعركم أو االقرتاب منكم  ووجوهه
ــر وتنفيذ مخططاتهم القذرة التي تصطدم وتتحطم دوماً أمام  لتمري
ــم الشديد  ــوة وصالبة بأسك ــوي والصلب بق ــم الفوالذي الق جدارك

ومعدنكم األصيل.

املوظف الحكومي .. صرب وصمود يطاول عنان السماء 
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بالبداية ،يجب التأكيد عىل إّن ما يجري 
ــرار أمريكا  ــد استم ــة يؤك ــة السوري يف الرق
وحلفائها يف حربهم املبارشة وغري املبارشة 
عىل سورية،ويؤكد بما ال يقبل الشك يف أّن 
ــرات هدفها الوصول  ــث عن مؤتم أّي حدي
ــة  ــىل الدول ــرب ع ــايس للح ــّل سي إىل ح
السورية ، ما هو يف النهاية إال حديث وكالم 
ــن تطبيقه عىل  ــن أّي مضمون يمك ــارغ م ف
ــا وحلفاؤها يف الغرب  أرض الواقع، فأمريك
ــوا وما زالوا يمارسون دورهم  واملنطقة كان
ــة السورية بكّل  ــي إىل إسقاط الدول الساع
ــب  ــي حس ــة تنته ــوىض طويل ــا بف أركانه
ــة. وإىل حني اقتناع  رؤيتهم بتقسيم سوري
ــت الحلول  ــول وق ــا بحل ــا وحلفائه أمريك
ــى  ــة ستبق ــة السوري ــىل الدول ــرب ع للح
ــرصاع الدموي، إىل  ــة تدور يف فلك ال سوري
ــا وحلفاؤها بأّن مرشوعهم  أن تقتنع أمريك
ــري سورية قد حقق جميع  الساعي إىل تدم
أهدافه، أو أن تقتنع بانهزام مرشوعها فوق 
األرايض السورية، وإىل ذلك الحني سننظر 
ــا  ــىل األرض لتعطين ــارك ع ــار املع إىل مس
ــار  ــة ومس ــن طبيع ــة ع ــؤرشات واضح م
ــىل الدولة  ــة للحرب ع ــول املستقبلي الحل
ــب السوري الخارس  السورية، وعىل الشع
ــرب املفروضة  ــن مسار هذه الح الوحيد م

عليه.
ــالن  ــد إع ــداً بع ــة وتحدي ــذه املرحل يف ه
ــىل الرقة  ــا ع ــالق حملته ــن انط ــا ع أمريك
ــا  ــن أن أمريك ــداً ع ــث أب ــن الحدي ، ال يمك
ــة  دراس ــادة  بإع ــوا  قام ــد  ق ــا  وحلفاءه
ــة،  ــىل سوري ــرب ع ــم للح السرتاتيجيته
ــدون وجود مؤرشات ميدانية وسياسية  وب
ــداً الحديث عن  ــن أب ــي بذلك، ال يمك توح
ــة األمريكيني  ــري اسرتاتيجي مؤرشات لتغي
ــم للحرب عىل سورية، فهم اليوم  وحلفائه
ــن تدريب َمن  ــدداً للحديث ع يعودون مج
ــة» «بعد  ــة املعتدل ــم بـ«املعارض يسّمونه
ــا أّن  ــي، كم ــج التدريب ــذا الربنام ــف ه وق
األمريكان اليوم ُيِعّدون العّدة ملعارك كربى 
ــّرسب  ــا ت ــاً، كم ــا قريب ــش تفاصيله سنعي
ــال رشق  ــة بشم ــالم الغربي ــل اإلع وسائ
سورية سيدعمون خاللها ما تسّمى بقوات 
ــة وما حولها  ــة الديمقراطية يف الرق سوري
ــازات الحليفني  ــىل إنج ــق ع ــع الطري لقط
الرويس والسوري يف مناطق رشق وشمال 
ــا وحلفاءها ما  ــة، كما أّن أمريك رشق سوري
ــة «وفد  ــاورون بورق ــوا يحتفظون وين زال
ــة رابحة، وليس كما يعتقد  الرياض» كورق
البعض أّن وفد الرياض املعارض قد انتهت 

مدة صالحيته بالغرب واملنطقة.

ــوا  زال ــا  م ــا  وحلفاءه ــا  أمريك أّن  ــا  كم
ــار االقتصادي  ــون دورهم بالحص يمارس
ــوا يسعون  ــة، وما زال ــة السوري عىل الدول
ــّل يضمن تحقيق  ــل أي مسار أو ح لتعطي
ــّل سيايس للحرب عىل الدولة السورية،  ح
ــأن ال  ــي ب ــا توح ــؤرشات جميعه ــذه امل فه
ــا  ــا وحلفائه ــة أمريك ــري يف اسرتاتيجي تغي
بحربهم عىل الدولة السورية، ومن هنا فإّن 
ــي تؤكد  ــل والتحليالت الت ــع األقاوي جمي
ــدوث تغيري ما باملوقف األمريكي، ما هي  ح
إال تحليالت فارغة من أي مضمون واقعي.
ــالل  ــن خ م ــاً  ــدو واضح يب ــا  ــن هن وم
ــىل  ــرب ع ــداث الح ــع أح ــل ووقائ تفاصي
ــع  ــع توّس ــن م ــة، وبالتزام ــة السوري الدول
ــم داعش اإلرهابي  رقعة املعارك بني تنظي
ــام " اإلرهابية  ــح الش ــة النرصة "فت وجبه
ــوري من  ــش العربي الس ــة والجي من جه
ــة، يبدو  ــىل األرض السوري ــة اخرى ع جه
ــد  ــا ق ــا وحلفاءه ــوم أّن أمريك ــاً الي واضح
ــة  ــم املرشوخ ــرار اسطوانته ــادوا إىل تك ع
ــا والتي يكّررونها منذ خمسة أعوام  نفسه
وإىل اليوم، والخاصة بفدرلة سورية، وهذا 
ــان بعض  ــي ره ــل قطع ــض بشك ــا يدح م
ــوا عن  ــن تحّدث ــني الذي ــني واملتابع املحلل
ــرية عىل  ــرتة األخ ــن يف الف ــت واشنط صم

ــي تجري بسورية، أنه  معظم األحداث الت
ــول بسياسة األمر الواقع، وأّن واشنطن  قب
قد أقّرت بهزيمتها فوق األرايض السورية، 
ــا وراء  ــا م ــع وخفاي ــق الواق ــن حقائ ولك

الكواليس تدحض كّل هذه التحليالت.
ــات  ــاً أّن مجري ــدو واضح ــا يب ــن هن وم
امليدان السيايس السوري ومسار املعارك 
ــة  بإمكاني ــداً  أب ــي  يوح ال  األرض  ــىل  ع
ــي  ــايس دويل توافق ــّل سي ــول إىل ح الوص
ــة بسهولة،  ــة السوري ــىل الدول ــرب ع للح
ــارك تدور عىل األرض وبقوة  فما زالت املع
ــع دوي وارتفاع صوت هذه  ــم أكرب، وم وزخ
ــذه املرحلة ال  ــارك، يمكن القول إنه به املع
ــو عىل مسار الحسم العسكري،  صوت يعل
ــروراً بالرشق  ــوب م ــال إىل الجن ــن الشم م
ــري بعكس عقارب  ــوري. فاملعارك تس الس
الحلول السياسية، فكلما سمعنا مؤرشات 
عن حّل سيايس يأتي من هنا وهناك، نرى 
حالة من التصعيد العسكري غري املسبوق 
عىل مختلف الجبهات السورية املشتعلة، 
ــارات الحسم  ــا يؤكد حتمية أّن خي وهذا م
ــو ما  ــدان ه ــوة باملي ــزان الق ــي ومي امليدان
ــة عىل األرض  ــة املعرك ــم يف النهاي سيحس

السورية.
ــن  ــداً م ــة تحدي ــذه املرحل ــاً، يف ه ختام

ــداث يف سورية،  ــح أّن مؤرشات األح الواض
ــداف املطلوب تحقيقها  تعكس حجم األه
ــات  الرهان ــن  م ــة  ومجموع ــة  سوري يف 
ــري فيها.  ــّل ما يج ــة بك ــة املتعلق األمريكي
ــات  ــا حساب ــل فيه ــداف تتداخ ــي أه وه
ــداث امليدانية عىل  ــرتض لألح ــع املف الواق
األرض مع الحسابات األمنية والعسكرية 
ــة  ــا السياسي ــة للجغرافي والجيوسياسي
ــوى يف اإلقليم مع  ــن الق ــة وموازي السوري
ــح واالسرتاتيجيات للقوى الدولية  املصال
عىل اختالف مسّمياتها، كما تتداخل فيها 
ــن «إرسائيل» والطاقة  ملفات املنطقة وأم
ــذا ما يوحي  ــع أخرى. وه ــة مواضي وجمل
ــل  ــه تفاصي ــك دخلت ــد شائ ــار تعقي بمس
ــىل الدولة السورية، فطرق الحّل  الحرب ع
ــع للكثري من  ــات يف سورية تخض والتسوي
ــول  ــل وص ــرّد قب ــذ وال ــات واألخ التجاذب
ــة  ــة إىل قناع ــة املعني ــراف الرئيسي األط
ــا لم تنضج  ــّو وقت الحلول، وم شاملة بدن
ــة – اإلقليمية ال  ــروف التسويات الدولي ظ
ــان فرض حلول يف  ــن الحديث عن إمك يمك
املدى املنظور للحرب عىل الدولة السورية.
*كاتب وناشط سيايس – األردن.
hesham.habeshan@yahoo.com

"األمريكان يعطلون الحلول السياسية ... ماذا عن 
التحشيد بالرقة !؟"

 هشام الهبيشان


