
                                      
ماذا بعد فشل العرب يف الفوز بمركز مدير عام اليونسكو؟

ــام  ــر الع ــز املدي ــات مرك ــت االنتخاب انته
ــية اليهودية ذات  ــكو بوصول الفرنس لليونس
ــة  نتيج ازوالي  أودري  ــة  املغربي ــول  األص
ــيح  ــف العربي املتقدمني للرتش ــام املوق انقس
ــيات اللبنانية واملرصية والقطرية  من الجنس
وهو انقسام يعرب بوضوح عن الحالة املرتدية 
ــؤويل  ــا العرب من خالل مس ــي وصل اليه الت
ــؤونهم، هذه اإلدارة الغبية، الجاهلة،  إدارة ش
ــا القومية من  ــة لرثواتن ــري املكرتث ــة غ املتخلف
ــة اآلثار التي  ــم والرتبية والثقافة وخاص العل
ــة يف تاريخ هذا  ــز امتنا العربي ــد مدى تمي تؤك
ــة والهدم عىل  ــتهدفة للرسق العالم،وهي املس
ــن األخريين  ــة يف العقدي ــنني وخاص ــر الس م
ــاهد عىل ذلك ما حصل وعىل مرأى من  والش
ــالل األمريكي للعراق  ــم وما قام به االحت العال
ــان  ــات عىل االنس ــكل االتجاه ــم ب ــن جرائ م
ــي يختزنها يف ارضه، بما يقوم  والحضارة الت
ــطني يف هذا  ــالل فلس ــة منذ احت ــه الصهاين ب

ــارة  ــس الحض ــرتاث وطم ــاء ال ــبيل اللغ الس
ــوف  ــالمية. وهذه الجرائم س ــة واإلس العربي
ــري خاضعة  ــعبنا ان تمر وهي غ ــن يرتكها ش ل
ــني  ــا كل الفاعل ــب عليه ــادم وسيحاس للتق
ــني أياً كانت  ــاركني واملتدخل واملجرمني واملش
ــياتهم ومهما بلغ جربوتهم، ولو تركتها  جنس
ــا واجب  ــة التي عليه ــدول العربي ــة ال جامع
توحيد الكلمة العربية عىل كل املستويات بما 
ــة والعلوم والثقافة  ــا كل ما يتعلق بالرتبي فيه
ــف موقعاً  ــت مع األس ــي أصبح ــرثوة والت وال

عربياً معطًال ال حياة فيه.
ــاري من  ــا الحض ــه تراثن ــرض ل ــا يتع ان م
ــكالها يهدد حضارة وتاريخ  مخاطر بكافة اش
ــا وهذه املخاطر ناتجة  االمة العربية وهويته
ــاب الدويل  ــوده اإلره ــود يق ــل مقص ــن عم ع
ــرات األمريكية  ــن املخاب ــط وتنفيذ م بتخطي
ــاركة أدوات عربية  ــة وطبعاً بمش والصهيوني
ــة واملتطرفني  ــن الجهلة والخون ــالمية م وإس

ــني والعنفيني ومن املتوفر وجودهم  واملتعصب
ــوالدة  بال ــني  والحامل ــيات  الجنس كل  ــن  م
ديانات مختلفة علماً انها كلها جاءت لصالح 

االنسان واإلنسانية.
واني بهذه املناسبة اشري وأؤكد عىل ما جاء 
ــرتاث الحضاري  ــالن القاهرة لحماية ال يف اع
ــدر  ــذي ص ــر / 2014م ال ــي يف 16 فرباي العرب
ــاً عاماً  ــه بصفتي امين ــوت الي ــاع دع يف اجتم
ــاد املحامني العرب يف مقر االتحاد حيث  التح
ــن املجتمعون بأن انقاذ تراثنا وحضارتنا  اعل
ــر كافة الجهود  ــتلزم تضاف مما يتهددهما يس
ــع  ــة واملجتم ــة العربي ــة والتنفيذي الترشيعي
ــن  ــؤول ع ــع مس ــار ان الجمي ــي باعتب املدن

املحافظة عليها.
ــاً املحافظة عىل  ــاً ايض ــا جميع ــذا وعلين ه
ــكو  ــة االونيس القرارات الصادرة عن مؤسس
ــوق العربية  ــم الحق ــكل حاس ــي تؤكد بش الت
والفلسطينية عىل ارض فلسطني حول الرتاث 

ــجد  ــة املس ــل وحماي ــطيني يف الخلي الفلس
ــة،  ــاكات الصهيوني ــن االنته ــي م االبراهيم
ــائد داخل  ــام الس ــرأي الع ــز ال ــك تعزي وكذل
املنظمة ضد إرسائيل نتيجة عمليات التهويد 
ــة  الغربي ــة  الضف يف  ــتوطنات  املس ــاء  وانش
ــرة العامة  ــود املدي ــة بوج ــدس خاص ويف الق

الجديدة لليونسكو.
ــاهم يف الجواب  ــك نعتقد اننا نس ــا بذل وانن
ــه يف جريدة االهرام  ــؤال الذي طرح عىل الس
ــري من هذه االمة عنيت به  29 /10 /2017م كب
ــتاذ محمد سلماوي األمني العام التحاد  األس
ــيكون  ــرب واالفارقة حول ماذا س الكتاب الع
موقف العرب من ذلك وقد منح بعضهم صوته 
ــخ  ــدة يف تاري ــة الجدي ــك املرحل ــحة تل ملرش

اليونسكو.
االمني العام التحاد املحامني العرب 
(سابقاً)

املحامي/ عمر زين

04 الثــــورةرأي

ــعودي األمريكي  ــعة جديدة يرتكبها تحالف العدوان الس جريمة بش
ــهيدا  ــوق عالف بصعدة راح ضحيتها ما يقارب 40 ش بحق املدنيني يف س
ــعودي املدنس  ــبب املال الس ــل صمت دويل مخز بس ــا يف ض و30 جريح
ــل  ــاني املتمث ــدويل اإلنس ــون ال ــا للقان ــة طبق ــري الدولي ــم ان املعاي ورغ
باتفاقيات جنيف ونظام روما النظام األسايس ملحكمة الجنايات الدولية 
ــم دولية باعتبارها جرائم حرب وجرائم  دت مثل هذه الجرائم جرائ ــد عَّ ق
ــا  املنظمات الدولية التي  ــانية وهذه املواثيق الدولية تعتمده ضد اإلنس
ــان كمنظمة العفو الدولية وحقوق اإلنسان  تعمل يف مجال حقوق اإلنس
ــالفة  ــن املنظمات جميعها تعتمد عىل املواثيق الس ــفام وغريها م وأوكس
ــقط بالتقادم  ــم حرب ال تس ــال التي تعد جرائ ــا لألعم ــر يف تكييفه الذك
ــات الدولية مخجلة وال  ــف املجتمع الدويل واملنظم ــف أن مواق لكن لألس
تتناسب مع حجم ما يرتكبه تحالف العدوان السعودي من جرائم حرب 
ــعبي املكتظ  ــوق عالف الش ــتهداف لس ــق املدنيني كما حدث من اس بح
باملدنيني وال يوجد به أي معلم أو تواجد عسكري ما يفرس أن هذه املواقف 
ــعودي املدنس مما يعد  ــبب املال الس املخزية للمجتمع الدويل كانت بس
وصمة عار تجاه هذه املنظمات املتشدقة بحقوق اإلنسان وحرصها عىل 
ــاني لذلك نحمل املجتمع  ــادئ القانون الدويل اإلنس ــا طبقا ملب حمايته
ــدويل ممثال باألمم املتحدة واملنظمات الدولية العاملة يف مجال حقوق  ال
اإلنسان مسؤولية تمادي تحالف الرش السعودي يف غيه وارتكاب املزيد 
ــع عىل عاتق  ــؤولية تق ــعب اليمني، ان هناك مس ــازر بحق الش ــن املج م

املجتمع الدويل تجاه ما يقوم به تحالف العدوان السعودي األمريكي .
املجتمع الدويل اليوم يمر بأزمة إنسانية وأخالقية لعدم قيامه بمواقف 
ــادة  تجاه ما يحصل يف اليمن والكتفائه بدور املتفرج العاجز عن منع  ج
ــعودي وحلفائه من ارتكاب هذه الجرائم دون محاسبة ودون  النظام الس
ــة والضعيفة من  ــف الخجول ــض املواق ــن بع ــة إال م ــم للمحاكم تقديمه
ــب مع  بعض املنظمات الدولية وبعض الهيئات الحكومية  التي ال تتناس
ــعودي يف اليمن والتي تعد جرائم حرب وجرائم  حجم جرائم النظام الس
ــع الدويل  ــىل عاتق املجتم ــادم وتلقي ع ــقط بالتق ــانية ال تس ضد اإلنس
مسؤولية مالحقة  النظام السعودي وحلفائه كمجرمي حرب وتقديمهم 
ــلم واألمن  ــوه من جرائم يف اليمن تهدد الس ــة. باعتبار ما ارتكب للمحاكم

الدوليني.
ــك يعد امرا مخجال وغري مقبوال تجاه هذه الجرائم أال نرى مواقف  لذل
ــعودي األمريكي عىل اليمن  جادة للمجتمع الدويل  إليقاف العدوان الس
والتي اكتفت بعض املنظمات والحكومات ببيانات الشجب واالدانة رغم 
ــانية  تهدد  ــعودي من جرائم بحق اإلنس ــا يرتكبه النظام الس خطورة م
ــدويل وملبادئ ومواد  ــني يف تحد صارخ  للمجتمع ال ــلم واألمن الدولي الس
ــق الدولية  ــارخ للمعاهدات واملواثي ــاني وتحد ص ــون الدويل اإلنس القان
املتمثلة باتفاقيات جنيف 1949م والربوتوكولني االول والثاني املتعلقني 
بحماية املدنيني واملنشآت املدنية أثناء النزاع املسلح ومخالفة ملا يعرف 
ــدت الحصار الجماعي  ــايس ملحكمة  ع بنظام روما 1998م النظام األس

جريمة ضد اإلنسانية .
ــة لعدم قيامه  ــانية وأخالقي ــوم يمر بأزمة إنس ــع الدويل الي ان املجتم
ــف جادة  تجاه ما يحصل يف اليمن والكتفائه بدور املتفرج العاجز  بمواق
عن منع النظام السعودي وحلفائه من ارتكاب هذه الجرائم دون محاسبة 
ــم للمحاكمة إال من بعض املواقف الخجولة والضعيفة من  ودون تقديمه
ــب مع  بعض املنظمات الدولية وبعض الهيئات الحكومية  التي التتناس
ــعودي واملتعارضة مع  االتفاقيات الدولية التي  حجم جرائم النظام الس
ــات جنيف االربع  ــي تتمثل يف اتفاقي ــعودي والت ــا التحالف الس انتهكه
ــذه االتفاقية 1977م  ــني له ــي املضاف ــني االول والثان 1949م والربوتوكول
املتعلقة باستهداف املدنيني واملنشآت املدنية والخاصة بحقوق األرسى.
-نظام روما الخاص بالجرائم ضد اإلنسانية النظام األسايس ملحكمة 
ــم اإلبادة والتي عدت الحصار  ــات الدولية 1998م املتعلقة بجرائ الجناي

الجماعي من ضمن جرائم اإلبادة الجماعية.
-اتفاقية حماية املمتلكات الثقافية 1954م

-اتفاقية حقوق الطفل 1990م
ــكل  ــلحة تقليدية بش ــتعمال أس -اتفاقية جنيف الخاصة بحظر اس

مفرط وعشوائية األثر 1980م.
-الربوتوكول الخاص يحظر استعمال األسلحة املحرمة 1980م.

-اتفاقية حظر استخدام األسلحة الكيميائية.
باريس 13يناير 1993م.

جرائم الحرب التي انتهكها التحالف السعودي ال تسقط بالتقادم.

جريمة سوق عالف بصعدة

يحيى صالح الدين

ألف يوم على الحرب: ابن سلمان يواصل ضرب الرأس بالجدار

ــلمان  ــل أيام، قّدم محمد بن س قب
ــرب اليمن،  ــدى أهم «وثائق» ح إح
ــيف  إرش ــا  به ــيحتفظ  س ــي  الت
املؤرخني، كما سيتعاملون مع وثيقة 
ال تقل أهمية، َمَنحها بالتزامن حمد 
ــأن الحربني اليمنية  ــم بش بن جاس

والسورية
ــك وقع مواقف  ــة، لم ي يف السياس
ــد  محم ــعودي،  الس ــد  العه ويل 
ــة  ــع وكال ــواره م ــلمان، يف ح ــن س ب
ــني  اليمني ــبة إىل  ــرتز» بالنس «روي
مفاجئاً، بقدر ما مّثل فرصة جديدة 
ــة)  ــة الخليجي ــة األزم ــد فرص (بع
ــرأي  ــة ال ــاط يف معرك ــب النق لكس
ــول  ــي ح ــيل واإلقليم ــام الداخ الع
ــر  وجوه ــرب  الح ــع  دواف ــة  حقيق
ــا (إضافة  ــعودية فيه األهداف الس
ــر  ــة لوزي ــات املحرج إىل الترصيح
ــابق، حمد  الخارجية القطري الس
ــم). أما القراءات الرسيعة  بن جاس
ملآالت موقف ابن سلمان، فانصّبت 
ــتنتاج أن ال حل رسيع يلوح  عىل اس
ــف وما  ــات املوق ــق. يف حيثي يف األف
ــركات،  ــات وتح ــن ترصيح ــه م تبع
ــن املالحظات حول  ــر جملة م تظه
ــعودي من امللف اليمني  املوقع الس

بعد ألف يوم من الحرب.
ــلمان  ــن س ــه اب ــكل، توّج يف الش
ــرب منرب  ــي ع ــام الغرب ــرأي الع إىل ال
ــني،  األمريكي ــاً  مخاطب ــرتز»،  «روي
ــم وخطابهم،  ــداً، بلغة تتناغ تحدي
ــاخ تجربة  عرب التحذير من استنس
«حزب الله اإلرهابي» وفق املنظار 

ــورة  خط إىل  ــه  والتنبي ــي،  األمريك
ــاب  ــر ب ــىل مم ــة ع ــارة اإلطالل خس
ــد  ــر وتهدي ــر األحم ــدب والبح املن
ــتدعي  ذلك للتجارة العاملية، ما يس

استمرار الحرب.
ــر موقعه  ــد يف تقدي ــغ وّيل العه بال
ــع  بموق ــة  مقارن ــنطن  واش ــدى  ل
ــل، الحليف األول لألمريكي،  إرسائي
ــتغالل لحظة تتصاعد  حني أراد اس
ــي يقودها  ــا حملة «العزل» الت فيه
ــب ضد إيران،  ــس دونالد ترام الرئي
ــن  ــد م ــه ال ب ــاه إىل أن ــت االنتب ليلف
ــعودي  ــزام تجاه الصديق الس االلت
ــك التي تلحظ  ــابهة لتل بدرجة مش

فيها هواجس تل أبيب.
ــرى، كان ال بد من  ــة أخ ــن زاوي م
ترصيح مماثل يف هذا التوقيت، نظراً 
ــتحقاقات بخصوص  ــة اس إىل جمل
ــط  ــي. فمن جهة، تنش ــف اليمن املل
ــت  تح ــة  األمريكي ــية  الديبلوماس
ــف أعباء  ــة لتخفي ــوط داخلي ضغ
ــاني املحرج،  الحرب وملفها اإلنس
ــيايس  وبدرجة أقل بحثاً عن حل س
ــة، تتزايد  ــة ثاني ــن جه ــة. وم لألزم
ــن  م كل  يف  ــة  الربملاني ــوط  الضغ
ــات املتحدة حول  بريطانيا والوالي
ــعودية. وثالثاً  موضوع تسليح الس
ــرس يلزم  ــدم إىل الكونغ مرشوع مق
ــاركته  ــحب مش البيت األبيض بس

اللوجستية يف حرب اليمن.
ــلمان بتحركاته،  ــا أراده ابن س م
عرب اجتماع «التحالف» يف الرياض، 
ــاني،  اإلنس ــف  املل يف  ــازالت  والتن

ــف  ــرتز»، ومواق ــه لـ«روي وترصيح
ــو  ــح... ه ــة للترصي ــعودية الحق س
«تصويب» الرؤية األمريكية للملف 
ــه، وأن يحجز مكاناً يراعي  ملصلحت
ــب  ترام ــالت  تعام يف  ــه  هواجس
ــواء  الجديدة مع ملفات املنطقة، س
أكانت تصعيداً شامًال أم بحثاً خلف 

تسوية هنا وتصعيد هناك.
ــه  ــاً، إن ــلمان، ضمن ــن س ــال اب ق
ــعارات  ــيل عن كل ش ــتعد للتخ مس
ــة»  «الرشعي ــم  دع ــن  اليم ــرب  ح
والرئيس املستقيل عبد ربه منصور 
ــرشوع  ــاظ بامل ــع االحتف ــادي) م ه
ــود  صع ــاط  إحب ــو  وه ــي؛  الحقيق
حركة «أنصار الله» كقوة ال تخضع 
للوصاية السعودية وتتهدد هيمنة 
ــاض التاريخية عىل اليمن، وأن  الري
الضغط يجب أن يكون عىل إيران ال 

عليه.
ــلمان  ــى آخر، رشوط ابن س بمعن
ــه»  الل ــار  بـ«أنص ــول  قب ال  ــي:  ه
ــرار  الق يف  ــر  ومؤث وازن  ــك  كرشي
ــروج الحركة  ــي، وال تقّبل لخ اليمن
ــمال املعزول  ــمال الش ــن إقليم ش م
ــاض  ــده الري ــدرايل تري ــن في يف يم
ــاب  ــر وب ــر األحم ــن البح ــداً م بعي
املندب واملمرات االسرتاتيجية، مع 
ــزل الحدود  ــاء املطلب امللّح يف ع بق
ــوة الصاروخية لليمن  ــليم الق وتس
ــي  الصاروخ ــج  الربنام ــك  وتفكي
ــا مطالب ال  ــور، وكله ــذ بالتط اآلخ
ــا، فضًال عن بحثها  مجال لتحقيقه
ــار الله»، كما تبقى معركة  مع «أنص

ــة وجودية»  ــار «معرك اليمن يف إط
مفتوحة إىل ما ال نهاية.

ــع لالجتماع األول من نوعه  املتاب
ــل أيام،  ــاض، قب ــد يف الري الذي عق
ــاء أركان  ــة ورؤس ــوزراء خارجي ل
ــف» الذي  ــرب يف دول «التحال الح
ــعودية يف اليمن، يحصل  تقوده الس
ــع االجتماع  ــاع بأنه يتاب ــىل انطب ع
ــو، ال ملعركة  ــرب بدأت للت األول لح
ــف يوم. لكن ال جديد  تخاض منذ أل
ــرر عىل  ــا تك ــوى م ــهدية س يف املش
ــؤولة عن  ــان الجميع: إيران مس لس
«الفشل». ويف ذلك اعرتاف ضمني 

بتعرث العمل العسكري يف اليمن.
ــه  ــلمان ترصيحات ــن س ــق اب ألح
ــكل  الش يف  ــة  متناقض ــف  بمواق
أطلقها فريق عمله يف امللف اليمني، 
ــرتز» يف  ــه إىل «روي ــت حديث ووضع
إطار تحديد سقف التسوية املرتفع 
ــم  لتقدي ــاء  صنع ــىل  ع ــط  والضغ
ــالق  إغ دون  ــن  م ــربى  ك ــازالت  تن
ــفري  ــب الس ــوية. وبحس ــاب التس ب
ــد  محم ــن،  اليم ــدى  ل ــعودي  الس
ــعى  ــزال الرياض تس ــر، ال ت آل جاب
«لتحريك الحل السيايس يف األزمة 
ــود املبعوث  ــم جه ــة»، وتدع اليمني
ــماعيل ولد الشيخ أحمد  الدويل إس
«يف سبيل حل األزمة وإعادة إحياء 
ــت  ــا». ولف ــني أطرافه ــاورات ب املش
السفري السعودي إىل أن ولد الشيخ 
ــوس مع األطراف  يحتاج إىل «الجل
ــم  ــكار ث ــة كل األف ــة ملناقش اليمني

تقديم مقرتحاته بعد ذلك».

عضو آخر يف «فريق اليمن» لدى 
ــب رئيس جهاز  ــلمان، هو نائ ابن س
ــعودي،  ــتخبارات العامة الس االس
أحمد عسريي، دعا املجتمع الدويل 
إىل اإلسهام يف «إيجاد حل سيايس 
ــالل املبعوث  ــة اليمنية من خ لألزم
ــيضع حداً  ــر الذي س ــي، األم األمم
ــن». ويف  ــانية يف اليم ــة اإلنس لألزم
ــاض،  ــن الري ــة م ــات املّرسب املعلوم
ــادي لم  ــواء لدى فريق ه ــإن األج ف
ــا كانت عليه قبل ترصيح  تتبدل عّم
ــوث  املبع ــراك  وح ــلمان  س ــن  اب
ــن يتحدث  ــح مل ــي تفص ــدويل، وه ال
ــيخ  ــماعيل ولد الش ــأن إس ــا ب إليه
ــاً للقاءات مع  ــعودية طلب غادر الس
«أنصار الله» لتسليمها املقرتحات 

الجديدة.
عىل األرض، بالنسبة إىل «أنصار 
ــول  ــة تق ــد، والحرك ــه»، ال جدي الل
ــاالت،  ــكل االحتم ــتعدة ل ــا مس إنه
ــا منصّب عىل امليدان، حيث  ورهانه
ــائل الرد عىل ترصيح  كانت أوىل رس
ــرب مفاجأة  ــعودي ع ويل العهد الس
ــالح  ــقاط مقاتلة «تايفون» بس إس
ــادة الحركة  ــو. وترى قي ـــ ج أرضـ 
ــلمان  ــتطاع ابن س ــا كان بمس أن م
ــة قد أقدم  ــوال املدة املاضي ــه ط فعل
ــلحة بوجه  عليه، ولم يوفر كل األس
ــاء، ويف النتيجة ال أثر يذكر يف  صنع
ــكرية بعد جرده ألف  املعادلة العس

يوم من الحرب.
* كاتب لبناني

خليل كوثراني

عقدة القائم والبوكمال ... هل تشهد انفجار صراع األقطاب اإلقليمية والدولية!؟

ــكري الذي يحققه  تزامناً مع التقدم العس
ــاء بعمق  ــوري والحلف ــش العربي الس الجي
ــر بلدة  ــد تحري ــي بع ــزور الرشق ــف ديرال ري
ــش العربي  ــتمر عمليات الجي امليادين ، تس
ــة  ــوات الرديف ــع الق ــاون م ــوري بالتع الس
ــوري وبكثافة  ــناد الطريان الحربي الس وإس
ــناد  ــريان الرويس وبإس ــادة من الط غري معت
ــي  ــن اإليران ــس م ــف الكوالي ــن خل ــوي م ق
ــال أقىص ريف  ــدة البوكم ــاه تحرير بل باتج
ــدة القائم غرب  ــة لبل ــي املقابل ــر الرشق الدي
ــا " القائم "عملية  ــهد بدوره االنبار التي تش
عسكرية عراقية – أمريكية و(سعودية أيضاً 
ولكن أيضاً ومن خلف الكواليس )، تستهدف  
السيطرة عىل جزء من صحراء غرب االنبار 
ــورية رشقاً ، العملية  ــة  بالحدود الس املرتبط
ــتهدف تحقيق  ــار تس ــة غرب االنب األمريكي
ــد يكون أبرزها  ــية ، ق مجموعة أهداف رئيس
هو السيطرة  عىل املثلث الحدودي السوري 
ــة " مرحلياً  ــة العراقي ــي من الناحي – العراق
ــع  ــا وملن ــت نظره ــل تح ــىل األق ــون ع " ليك
ــورية  ال يخدم  ــراق وس ــني الع ــل ب أي تواص
ــي، باإلضافة  ــي والصهيون ــح األمريك مصال
ــرى ومن  ــداف أمريكية أخ ــة أه إىل مجموع
ــط الرويس  ــع الطريق عىل خط ــا قط جملته
والسوري  الهادفة إىل تحرير البوكمال لقطع 

الطريق كذلك عىل مشاريع األمريكي بالرشق 
ــف زج األمريكي  ــك رأينا  كي ــوري ، ولذل الس
ــورية الديمقراطية لخلط  ــيا قوات س بميلش
األوراق بمعادلة معركة دير الزور والبوكمال 
ــياً بمعركة دير  ــاً رئيس ــداً لتكون العب تحدي
ــر الزور  ــود أمريكي بـ دي ــزور ولفرض وج ال
ــول النفط  ــد حق ــق تواج ــاً بمناط وخصوص
ــرتاتيجية  ــاز وباملناطق الحدودية االس والغ

مع العراق .
ــة  البوكمال  ــداً عن معرك ــا وليس بعي  وهن
والقائم ، وعن مجمل معركة الحدود السورية 
ــذه املعركة تعني  ــة رشقاً وغرباً، فه والعراقي
ــة  املنخرط ــة  ــة واإلقليمي الدولي ــراف  األط
ــاحة السورية  ــار عموم ما يجري بالس بمس
ــذه املعركة،  ــدة تعنيها ه ــراف ع ــاك أط ، فهن
فاألمريكان املنغمسون بالحرب عىل سورية 
ــيع دائرة  ــوة لتوس ــودة وبق ــني للع والطامح
ــدة عناوين ،ال  ــت ع ــراق تح ـــ الع ــم ب نفوذه
ــدون أن يتلقوا هزيمة جديدة وخصوصاً  يري
إىل  ــه  تتج ــدأت  ب ــا  بمجموعه ــار  األنظ ان 
ــث الروس  ــال والقائم،فحدي ــارك البوكم مع
ــوريني عن  قرب التوجه للبوكمال ، بدأ  والس
ــكان وحلفائهم ،وهو  ــع األمري ــض مضاج يق
ــرية لألمريكان  ــدة وكب ــارة جدي بالتايل خس
ــش العربي  ــر الجي ــال تحري ــن معهم بح وم

ــوري والحلفاء لبلدة البوكمال ، فاليوم  الس
ــوري وحلفائه  عمليات الجيش العربي الس
ــة بعمق  ريف  ــه إىل تصعيد وترية املعرك تتج
ــر الزور الرشقي وعىل مراحل   والعني عىل  دي
البوكمال والحدود العراقية – السورية رشقاً 
ــاك تحرك  ــوم نرى أن هن ــاً، ولذلك الي وغرب
"رسيع "من األمريكي بغرب العراق  والسعي  
بالوصول وبرسعة  عرب ميلشيا  قوات سورية 

الديمقراطية  للسيطرة عىل البوكمال  .
املوقف الرويس بدوره من عموم ما يجري 
من تطورات بـ محيط البوكمال رشق سورية 
والقائم غرب العراق  ،يمكن أن يقرأ من خالل 
الترصيحات الرسمية السياسية والعسكرية 
ــالم  اإلع ــائل  ووس ــة  للصحاف ــية  الروس
ــة ،هذه  ــية والدولي ــاث الروس ــز األبح ومراك
ــل  ــات  التي بدأت تتحدث عن فش الترصيح
ــورية  ــرتاتيجية األمريكية يف س الرؤية واالس
ــة بمحاربة اإلرهاب والتي ثبت أنها  والخاص
ــم وتتفاوض مع هذا اإلرهاب الذي خدم  تدع
ــورية والعراق  ومازال يخدم مصالحها يف س
،وتزامناً مع هذه الترصيحات اإلعالمية نرى 
ــية مكثفة براً وجواً  ــكرية روس تحركات عس
ــدة البوكمال ،  ــزور بمحيط بل ــر ال يف رشق دي
فمعركة السيطرة عىل البلدة تحولت بشكل 
أو بأخر إىل معركة تحٍد ورصاع نفوذ وموازين 

قوى بني الرويس واألمريكي .
ــو  ــدوره وه ــوري ب ــي الس ــش العرب الجي
ــي بتحرير  ــد والرشع ــق الوحي صاحب الح
ــن  ــن الوط ــا لحض ــال وعودته ــدة البوكم بل
ــوري ،بات يدرك جيداً إن تحرير  البلدة  الس
ــت  ــاج لوق ــل يحت ــهلة ب ــة الس ــس باملهم ،لي
ــا تدركه أيضاً  ــاً ما ،وهذا م وعمل طويل نوع
ــورية ،نظراً للمكانة  ــية الس القيادة السياس
ــكل أو بآخر  الجغرافية للبلدة ،وتحولها بش
ــر  ــد تنفج ــي ، ق ــؤرة رصاع دويل – إقليم إىل ب
ــر معها رصاعاً  دولياً – إقليمياً  ال يمكن  لتفج

التنبؤ بنتائجه املرحلية واملستقبلية .
ــوم  أن  األقطاب  ــول الي ــن الق ــاً ، يمك ختام
الدولية واإلقليمية  تراقب ككّل مسار معركة  
البوكمال السورية وارتباطها بمعركة القائم 
ــة ، هذه املعركة التي تعترب يف توقيتها  العراقي
ــاً  ــتقبلية عنوان ــة واملس ــا املرحلي ونتائجه
ملرحلة جديدة مفتوحة عىل عدة احتماالت 
ــتكون لها حتماً مجموعة نتائج ،مرتبطة  ،س
ــي لهذا  ــم امليدان ــة بخيارات الحس بالنتيج

الطرف أو ذاك.

* كاتب وناشط سيايس – األردن.
hesham.habeshan@yahoo.com
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بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

عبدالفتاح البنوس
يلجأ الكيان السعودي اإلرهابي للتغطية عىل الرضبات املوجعة التي 
ــابهم  يتعرض لها جنودهم وقطيع املرتزقة الذين يعملون ويقاتلون لحس
ــعة بحق املدنيني األبرياء من النساء  وتحت رايتهم الرتكاب املجازر البش
ــراق يف الدم اليمني واإلفراط يف  ــيوخ واألطفال ، حيث يرون بأن اإلغ والش
الوحشية ضد اليمنيني سيدفع بهم لرفع الراية البيضاء والتسليم بوالية 
ــع مع الكيان  ــة ترامب والتطبي ــوف ومبايعة الخليف ــلمان ونجله املهف س
الصهيوني ، والعودة لبيت الطاعة السعودي ، ومع كل مذبحة وعقب كل 
ــرة إىل بارئها ، وتتعاىل وتتواىل اللعنات  مجزرة ترتقي مئات األرواح الطاه
ــربي  وأذنابهم من  ــعود وتحالفهم الع ــة عىل صهاينة العرب آل س اليماني
ــات واملنظمات األممية  ــدويل والهيئ ــة ، وعىل املجتمع ال ــالء واملرتزق العم
والعربية واإلسالمية التي تتفرج عىل كل ما يحدث وتدعم وتساند وتؤيد 

وتوفر الغطاء السيايس واإلعالمي لقوى العدوان مقابل املال املدنس .
ــريان العدوان  ــاء املايض أقدم ط ــاح الباكر من األربع ــاعات الصب يف س
ــوق الليل يف منطقة( َعالف)  ــلويل الغاشم عىل قصف س السعودي الس
ــذي يتجمع فيه الكثري  ــوق ال ــحار محافظة صعدة  ، هذا الس بمديرية س
ــات املجاورة ،  ــن وإىل املناطق واملحافظ ــل القات م ــي القات لنق ــن بائع م
ــريان صواريخها  ــموم حقدها ونفثت ن ــث وجهت طائرات العدوان س حي
ــىل عرشات األبرياء الذين خرجوا للبحث عن الرزق وقصد باب الكريم  ع
ــهاد  ــف املبارش عن استش ــتهداف والقص ــة االس ــفرت عملي ــث أس ، حي
ــازر ذات  ــن يف واحدة من املج ــن 28آخري ــة ما يقرب م ــا وإصاب 29مواطن

الصبغة السعودية اليهودية الخالصة .
ــرام تعكس  ــف وإج ــاعة وصل ــن بش ــا تحمله م ــكل م ــزرة ب ــذه املج ه
ــعود ، هذه النفسيات املتصهينة  ــيات املريضة التي يمتلكها آل س النفس
ــوق الصهاينة  ــية ما يف ــن الحقد والغل والصلف والوحش ــي تحمل م الت
ــية ونفس الهوية اليهودية  ــة ، ونفس النفس ــهم ، إنها نفس املدرس أنفس
ــالم بأدنى صلة ،  ــد كل ما يمت للعروبة واإلس ــذور التي تمقت وتحق الج
ــزال وبال هوادة ، ويجب  ــبق يجب أن يكون الرد عنيفا ومزل ــام كل ما س وأم
ــعر الكيان السعودي بنفس الوجع  أن يكون الرد باملثل إذا ما أردنا أن يش
واأللم الذي نشعر به كيمنيني جراء املجازر واملذابح التي ترتكب يف حقنا 
ــن أبطالنا املغاوير  ــمع العالم أجمع ، يجب أن يدش يوميا عىل مرأى ومس
من جيشنا ولجاننا مرحلة جديدة من مراحل الرد اليماني عىل الهمجية 
ــعودية ، املعاملة باملثل وحدها من ستكرس شوكة العدو  ــية الس والوحش
ــده وتجعله يرعوي نوعا ما ويكف عن حماقاته اإلجرامية  وتعيد إليه رش

وهذا ما نأمله ونتطلع إليه خالل األيام القادمة  .
ــتظل تالحق آل  ــق وس ــني تالح ــات كل اليمني ــد، لعن ــرص املفي باملخت
ــيل اللعنات  ــه األرض ومن عليها ، وبالتوازي مع س ــعود إىل أن يرث الل س
ــتتواصل الرضبات املوجعة الواحدة تلو األخرى التي يسددها أبطال  س
ــعبية حتى يتحقق النرص ، وينكرس قرن الشيطان  الجيش واللجان الش

عىل يد رجال الرجال من أبناء الحكمة واإليمان بإذن الله وتوفيقه .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله . 
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