
الدكتور خالد املطري –جامعة صنعاء:
ــكل  ــة بش ــرية مرتبط ــورات األخ التط إن 
ــة األمريكية أكرث من كونها  جذري بالسياس
نتاج سياسة سعودية .. فترصيح ويل العهد 
ــعودي بأن حربهم عىل اليمن مستمرة  الس
ــبيه  ــون ش ــه إىل مك ــار الل ــول أنص ــع تح ملن
ــان مملكته,  ــدد كي ــه اللبناني يه ــزب الل بح
ــب  ــا تقدمه -حس ــران وم ــر بإي ــه لألم وربط
ــكري ألنصار  ــه- من دعم حربي أو عس زعم
ــن ناحية  ــرصاع, وربطه م ــه خالل هذا ال الل
ــد أنصار الله للمالحة  أخرى بإمكانية تهدي
ــري ذلك عىل  ــدب وتأث ــرب باب املن ــة ع الدولي
ــىل االنقياد  ــه يدل ع ــة, فإن ــارة العاملي التج
ــرتاتيجية ترامب املستهدفة  ــعودي إلس الس
ــة األمريكية  ــوى املقاومة للهيمن إليران والق
ــح  ــد هذا األمر ما رش ــىل املنطقة. وما يؤك ع
ــعودية يف إنهاء  ــة الس ــن رغب ــك ع ــل ذل قب
ــادة العالقات  ــعيها إىل إع ــرب وس ــذه الح ه
ــابق عهدها  ــران إىل س ــع إي ــية م الدبلوماس
ــوده العالقات  ــن قرب ع ــالن الطرفني ع وإع
ــييه إىل  ــال كل طرف دبلوماس بينهما وإرس

عاصمة اآلخر.
وأضاف : إن ترصيحات بن سلمان األخرية 
واعرتافه بأن العدوان الذي يتعرض له اليمن 
يهدف يف املقام األول إىل القضاء عىل تهديد 
ــان مملكته وللمالحة الدولية  أنصار الله لكي
ــالد ليس إال اعرتافا  ــال تم لهم حكم الب يف ح
ــة األهداف التي طاملا جرى إخفاؤها  بحقيق

خلف ستار الرشعية املزعومة  ..
ــرى  ــي ج ــرب الت ــه: إن الح ــم حديث وخت
إعالن انطالقها من قلب العاصمة األمريكية 
ــل األمريكي إىل  ــا يص ــف إال عندم ــن تتوق ل
ــداف  ــك األه ــق تل ــتحالة تحقي ــة باس قناع

بشكل كيل من خالل القوة العسكرية.
تقسيم المملكة

ــعبي – ــا  تحدث الدكتور مجاهد الش فيم
جامعة صنعاء- قائال: قد تظهر لنا األحداث 
ــاه قناعاتنا  ــريها يف اتج ــورا ال يمكن تفس أم
ــأن مواقف  ــتطيع القول ب ــن هنا ال نس .. وم
السعودية مرتبكة إن لم تكن هناك مؤرشات 
ــعودي  عىل ذلك. وفيما يتعلق باملوقف الس
ــا عىل  يف عدوانه عىل اليمن فقد ارتكز أساس
ــام االول, فاألمر  ــد اإليديولوجي يف املق البع
يمثل عداء إيديولوجياً بني آل سعود وإيران, 
نجني عواقبها السلبية نحن يف اليمن, وأما 

ــدوان فالفاعل  ــتمرارية الع ــق باس ــا يتعل م
الدويل املتمثل يف الواليات املتحدة األمريكية 
ــدوان يف أي لحظة  ــا إنهاء الع هي من بيده
تريدها لكنها تطيل من أمد العدوان ملصالح 
وأهداف إسرتاتيجية من شأنها تعظيم تلك 
ــيناريو إعادة  ــح واألهداف .. ولعل س املصال
ــم  ــة يت ــية للمنطق ــة السياس ــم الخارط رس
ــوريا والعراق, وهو ما لم  تنفيذه يف كل من س
ــن لهم تحقيقه يف اليمن إىل حد اآلن إال  يتس
ــموه بأقلمة الدولة  إذا تمت العودة إىل ما أس
ــردي يف إقليم  ــل النموذج الك ــة .. ولع اليمني

كردستان ليس ببعيد.
وأوضح أن الخالف الداخيل والتباينات يف 
ــراد العائلة الحاكمة  ــية ألف املواقف السياس
ــراط حبل الدولة  ــرش بقرب انف يف اململكة تب
ــيم اململكة إىل  ــعود وتقس ــية آلل س البوليس
دويالت صغرية وهو ما سنشهده عىل املدى 

املنظور..
اضحوكة

ــماعيل  إس ــيل  ع ــور  الدكت ــار  أش ــا  فيم
ــم يكن خفيا  ــة إب- إىل أنه ل ــاج –جامع الح
ــداف  ــة األه ــال السياس ــالء ورج ــىل العق ع
ــف وراء العدوان  ــة الحقيقية التي تق الخفي
ــن  اليم ــىل  ع ــر  والجائ ــم  الظال ــعودي  الس
وشعب, فالسعودية حني أعلنت شن حربها 
ــت زورا وفجورا عىل  ــادر، ادع ــا الغ وعدوانه
ــرب التي  ــن العالم أن الح ــمع م ــرأى ومس م
ــت أمرتها ضد أبناء  ــا التحالف تح يخوضه
ــعب  ــن، تهدف إىل مصلحة اليمن والش اليم
اليمني، وإعادة الرشعية، وتخليص الشعب 
ــني ”قوات الحوثي  ــمونهم االنقالبي ممن يس
ــح“. وكان ردنا منذ اللحظة األوىل عىل  وصال
ــد تنطيل عىل  ــم والرتهات التي ق ــذه املزاع ه
ــعودية لم  ــذج، أن الس ــطاء الس بعض البس
ــة اليمن  ــر غايته مصلح ــىل أم ــن تقدم ع ول

وأبنائه مطلقا..
وتابع :ونحن نقول ذلك ليس تحامال تجاه 
السعودية، ولكن ألن الكثري من املعاناة التي 
ألحقت الرضر باليمن من أزمات اقتصادية، 
ــية، تقف وراءها  ــداث ورصاعات سياس وأح
ــعودية، وتعمل عىل تغذيتها وتمويلها،  الس
ــس أدل  ــك .. ولي ــهد بذل ــال يش ــع الح وواق
ــهريا  عىل ذلك تلك املاليني التي ترصفها ش
كمرتبات لكثري من املشائخ وزعماء القبائل، 
ــاط وقادات الجيش  ــض الخونة من ضب وبع
ــعودية  ــة عقود .. ولو كانت الس طوال خمس
ــعبه لكان األجدر  هدفها مصلحة اليمن وش
ــي تحتلها  ــليم األرايض اليمنية الت ــا تس به
ــن قضمها  ــدال م ــا، ب ــن النواي ــات حس إلثب
ــزاء جديدة بني الحني واآلخر، ولو كانت  ألج
ــت اليمن ضمن  ــا مصلحة اليمن لكان غايته
ــي .. لذلك يجب  ــاون الخليج ــس التع مجل
ــعودية  ــك بأن الس أن يعلم من لديه أدنى ش
ــن األزمات التي  ــف وراء الكثري م ــي من تق ه
ــل  ــدف أن يظ ــي، به ــعبنا اليمن ــا ش يعانيه
ــدرة عىل  ــه الق ــا ليس ل ــا راكع ــن جائع اليم

استعادة أراضيه ..
ــعودية أن اليمن  واردف :فحني أدركت الس
بدأ ينهض، وأصبح يمتلك جيشا قادرا عىل 
ــرتجاع األرايض  ــه، واس ــه ووطن ــة أرض حماي
ــة  األزم ــن  م ــعودية  الس ــذت  اتخ ــة  املحتل
ــاض عىل  ــة لالنقض ــيلة وذريع ــة وس اليمني
اليمن وتدمريه ، من خالل الدول العرش التي 
ــتدراج  ــت ترعى املبادرة الخليجية، باس كان
إىل  ــوا  ووصل ــة  األزم ــوا  افتعل ــن  م ورشاء 
ــن تحت الوصاية  ــلطة، كي يضعوا اليم الس
ــعودية ما أرادت .. فعملت  الدولية فكان للس

ــن وتدمري  ــف لرضب اليم ــع التحال عىل جم
ــت  ــي تحقق ــه الت ــه ومنجزات ــه وبنيت جيش
ــرية, ليظل اليمن  ــالل الثالثة العقود األخ خ
فقريا عاجزا عن استعادة أراضيه أو التفكري 

يف ذلك.
ــت بالقول: ها هي اليوم وبعد مرور  وختم
ما يقارب ثالث سنوات من قيادتها لتحالف 
ــه وبنيته  ــد اليمن وتدمري جيش العدوان ض
ــه من قتل  ــا ارتكبت ــعبه، ورغم م ــار ش وحص
ــها عاجزة عن ما وعدت  ودمار وجدت نفس
به من إعادتها للرشعية املزعومة، أو القضاء 
ــت  ــني، فأضح ــميهم االنقالبي ــن تس ــىل م ع
ــاك والتخبط،  ــة، ويف حالة من اإلرب أضحوك
مما دفعها إىل أن تقولها رصاحة بأن حربها 
ــك الرشعية  ــن أجل تل ــت م عىل اليمن ليس

املزعومة ..
حالة نفسية

ومن جهته يرى الكاتب والباحث الدكتور 
ــعودية  ــة الس ــارضي أن اململك ــف الح يوس
ــا  ــية يديره ــة رئيس ــارات بدرج ــك اإلم وكذل
ــم  له ــوا  فأنتج ــون  ومجهول ــة  جهل ــكام  ح
ــع جهلهم فأصبحت  ــقت م مجتمعات تناس
ــم ال تهتم إال بما تهتم به األنعام  مجتمعاته
ــذا ما فطن  ــس  ) وه ــرشب والجن (األكل وال
ــتغلت  ــهم أمريكا فاس ــه الغرب عىل رأس إلي
ــكام  الح ــؤالء  له ــة  العقلي ــة  الحال ــذه  ه
ــور تعظيمهم  ــم من منظ ــتنزاف ثرواته الس
ــقط فيه  ــذي س ــذا ال ــم وه ــم أعماله وتعظي
ــل العاملي  ــل ، فكان التجاه ــكام هذا الجي ح
ــج يف اليمن بجانب  ــات حكام الخلي ملمارس
ــن أنتج هذه  ــود التاريخي ألبناء اليم الصم
ــج فتارة  ــط لحكام الخلي ــن التخب الحالة م
ــة لعدوانهم ويف  ــداف معين ــن أه ــون ع يعلن
ــدف بأهداف  ــون اله ــس اللحظة يناقض نف
ــرى  ــات أخ ــم يف اجتماع ــم نجده ــرى ث أخ
ــون كل ذلك  ويذكرون أهدافاً جديدة  يناقض
وهكذا ، عوضا عن أن االستمرار من التوقف 
خرج من أيديهم بعد أول مجزرة ارتكبوها يف 
ــدوان فما بالك واليوم  ــن يف أول يوم للع اليم
ــي تلوح بها  ــات الجرائم والت ــن مئ نتكلم ع
ــدة ودول أوروبية كثرية  ــكا واألمم املتح أمري
ــا كفيلة بأن  ــدة .. هذه جميعه ألهداف عدي
ــعودية يدخل يف  ــل ويل عهد عرش الس تجع
ــية وعقلية مختلة، نتيجتها تلك  حالة نفس

الترصيحات املتناقضة ..

مجرد غطاء
ــل   ــريس -محل ــد الغ ــد  زي ــه أك ــن جانب م
ــلمان  ــيايس- أن ترصيحات محمد بن س س
ــف عن جزء من الحقيقة التي  األخرية تكش
ــرث من  ــا ألك ــدوان إخفاءه ــاول الع ــا ح طامل
ثالث سنوات لكنها اليوم تتضح  بشكل أكرب 
وهي السيطرة عىل اليمن وموقعه الجغرايف 
ــي  ــدو الصهيون ــة الع ــرتاتيجي لطمأن االس
ــن املطل عىل باب  ــأن املوقع الجغرايف لليم ب
املندب الزال تحت سيطرة أدواته يف املنطقة 
ــي وأن  ــعودي واإلمارات الس ــني  النظام ــن  م
ــاء لتحرك  ــة كان مجرد غط ــوان الرشعي عن
ــق هذه األهداف وهو ما  دول العدوان لتحقي
نراه واضحا يف احتالل اإلمارات لجزر اليمن 
ــا  ــون ونهبه ــقطرى ومي ــرتاتيجية كس اإلس
ــعيها  ــبوة وس ــاز اليمني من ش ــط والغ للنف
ــا  فم وإال   .. ــئ  واملوان ــارات  باملط ــم  للتحك
ــى اليوم ترفض  ــة ذلك بالرشعية ؟ حت عالق
ــودة هادي إىل عدن فعن أي  دول العدوان ع

رشعية يتحدثون ؟.
للتغطية

ــا  ــا جمعن ــال: إذا م ــريس قائ ــاف الغ وأض
ــلمان باستمرار الحرب  ترصيح محمد بن س
يف  ــف  التحال دول  ــاع  واجتم ــن  اليم ــىل  ع
الرياض بعده بأيام يتضح من ذلك استمرار 
ــد امليداني  ــار التصعي ــدوان يف مس دول الع
ــا  بعد ذلك  ــذا ما برز واضح ــكري وه والعس
يف شن زحوفات كبرية يف جبهات نهم ومارب 
ــوف وميدي وزيارة بعض قيادات  وتعز والج
املرتزقة ألبوظبي يف سياق التحضري لخوض 

معركة الحديدة
ــث عنه حول  ــا يتم الحدي ــت إىل أن م ولف
ــد  ــدوان فق ــاف الع ــية إليق ــادرات سياس مب
ــدوان أن  ــة الع ــذ بداي ــداث من ــت األح أثبت
ــيخ   ــركات مبعوث األمم املتحدة ولد الش تح
ــد العدوان  ــىل تصعي ــا للتغطية ع ــي إم تأت
ــارات  ــاف انتص ــة إليق ــكري أو محاول العس
الجيش واللجان الشعبية واعتقد أن الحالة 

األوىل هي الحاصل اليوم فتحركاتهم غري ما 
يعلنون به يف وسائل اإلعالم ..

يف مخنق ومأزق
ــط إعالمي-  ــري النعيمي -ناش ــا أكد  أم فيم
ــلَّمات بل من القطعيات أن  أنه أصبح من املُس
ــد عليه بعد  ــأزق  ال تحس ــارة الكربى يف م الج
ــدوان علينا منذ ما  ــاركوا الع تورطها مع من ش
ــول يف العام  ــف والدخ ــني والنص ــارب العام يق
ــلها يف عدوانها .. فاليوم أدركت  الثالث من فش
ــن مليارات  ــف كثرياً م ــا  كل ــة أن عدوانه اململك
ــذي يالحقها يف  ــل ال ــدوالرات وأدركت الفش ال
ــواء  ــدث الطائرات س ــقاط أح ــد إس ــو بع الج
ــة  الحربي أو  ــو ”   كي ــراز“إم  ــتطالعية ط االس
ــا الجوية يف  ــي أن دفاعاتن ــا يعن ــون مم التايف
ــم الحربية, وكذا  ــور طائراته تطور يواكب تط

ــا متعددة  ــر مرتزقته ــن خالل دح يف األرض م
ــا يف الداخل, إىل جانب  ــيات ومرتزقته الجنس
ــد يوم من  ــة يوماً بع ــة املتعاظم ــوة البحري الق
ــكل بارجة  ــبة ل ــخ نوعية مناس ــالل صواري خ
ــة.. كل هذا  ــيادة اليمني ــك الس ــفينة تنته وس
ــاك واضح بعد  ــط وإرب ــة يف تخب ــل اململك جع
ــالل جوالت بن  ــلها يف كل املجاالت من خ فش
ــيا  ــم وآخرها روس ــض دول العال ــلمان لبع س
ــد  ــد عق ــن بع اليم ــاه  ــتها تج ــري سياس لتغي
صفقات لرشاء أسلحة روسية متطورة وضمان 

من السعودية بتهدئة الوضع يف سوريا..
ــد اإلخفاقات التي  ــاف بالقول : إن أح وأض
منيت بها السعودية وأدخلتها يف حال جنون 
ــة  ــة الداخلي ــق رصاع يف الجبه ــل خل ــو فش ه
ــا املتخفية التي  ــا وأدواته ــف مخططاته وكش
تعمل عىل خلق فربكات وأكاذيب لنتهم بعضنا 

البعض وفضح من يمولها ويقف وراءها..
بلسان الفشل

ــبب الجوهري يف  ــي  أن الس ــد النعيم وأك
ــة هو صرب  ــاط يف اململك ــة اإلحب ــاد حال ازدي
ــرب االقتصادية املفروضة  ــعب عىل الح الش
ــش  الجي ــدم  وتق ــدوان  الع دول  ــل  قب ــن  م
ــعودي  الس ــق  العم يف  ــعبية  الش ــان  واللج
ــا مرتزقة  ــي يتواجد به ــري املناطق الت وتطه
ــت أمراء  ــذه املعطيات جعل ــدوان، كل ه الع
وملك آل سعود يشعرون أن“ اململكة يف حالة 
تآكل“ وخوفهم عىل ملكهم ومملكتهم الذي 
ــلمان األخري  ــح بن س ــاً يف ترصي ــدا واضح ب
ــق والخوف  ــان القل ــذي أقر واعرتف بلس وال
ــم ويالحقهم حني  ــل الذي يلحقه من الفش
ــزب الله آخر يف  ــمح بوجود ح ــال ” لن يس ق
ــن مراهق  ــح الغبي م ــذا الترصي ــن ” فه اليم
ــف للعالم أن دولة السعودية هي ”دولة  كش
ــي يف  ــالل الصهيون ــس االحت ــعية ”  نف توس
ــد للعالم  ــا أك ــان مم ــوب لبن ــطني وجن فلس
ــة العربية  ــن اململك ــل من أم ــن إرسائي أن أم
ــالل  االحت ــاء  بق ــن  م ــا  وبقاءه ــعودية  الس

الصهيوني يف فلسطني..

ــعودية بعد  ــرث من عامني ونصف من العدوان الرببري الوحيش عىل اليمن من قبل الس أك
ومن خلفها أمريكا بذريعة إعادة رشعية من ال رشعية له..من جديد ظهرت ترصيحات 
ــعودي يف اليمن  أن يخفي عوارها ثم تجشم  ــفري الس ــلمان مضطربة ليحاول الس محمد بن س
ــد أن ظهر الهدف والغاية  ــم العدوان لكن بع ــابق باس عناء إصالح ذلك االضطراب الناطق الس
ــها محل  ــعودية نفس ــن العدوان عىل اليمن ...فال رشعية مزعومة هي الهدف بل وضعت الس م
إرسائيل..وكشفت هدفها الخبيث تجاه اليمن وهو اجتثاث ما تراه انه نموذج يف اليمن  يحاكي 
ــيد وزراء خارجية دول العدوان   ــان..ويف الوقت الذي قامت فيه  بتحش ــة حزب الله يف لبن تجرب
ــتجدي  حال امميا من األمم املتحدة....فأين  ــعري حربها   تس ــاء أركانها إىل الرياض لتس ورؤس
ــارفنا عىل نهاية  ــعودي..وما دالالته اليوم بعد أن ش يا ترى يضع املراقبون كل هذا االرتباك الس

العام الثالث للعدوان؟..نتابع مع نخبة من األكاديميني والسياسيني..ماذا قالوا:
استطالع/ محمد مطري

 د. الحاج:
 السعودية يه من 

تقف وراء الكثري من 
األزمات التي يعانيها 
شعبنا اليمني ليظل 

جائعا وتابعا

 النعيمي:
 تصريحات محمد 

بن سلمان مراهقة 
كشفت للعالم أن 

أمن إسرائيل من أمن 
اململكة املتآكلة

د. الشعبي:
الخالفات الداخلية 

بني آل سعود 
تبشر بقرب تقسيم 

اململكة .

 د. الحاضري:
ويل عهد السعودية 

بتصريحاته املتضاربة 
يدخل يف حالة نفسية 

وعقلية مختلة

 الغرسي:
تحركات املبعوث 

األممي تأتي للتغطية 
على تصعيد العدوان 

وجرائمه

 د. املطري:
هناك انقياد سعودي 
السرتاتيجية ترامب 
املستهدفة للقوى 
املقاومة للهيمنة 

األمريكية

05 الثــــورةتتصغصات

أكاديميون وسياسيون يفسرون ما وراء االضطراب أكاديميون وسياسيون يفسرون ما وراء االضطراب 
السعودي يف التصريحات تجاه اليمنالسعودي يف التصريحات تجاه اليمن
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