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مهما صنعتم..
لن نركع 

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

عبدالفتاح البنوس
ــري يف  ــعودي بال كوابح يس ــفه الس يبدو أن الس
اتجاه يجرب أبطال القوة الصاروخية اليمنية عىل 
توسيع نطاق الرد عىل سفاهاتهم لتطال رضباتهم 
الحيدرية اليمانية كل ما هو متحرك وساكن عىل 
األرايض السعودية دون استثناء ، بهدف الضغط 
عىل العدو السعودي والدفع بالشعب السعودي 
ــوف والصمت  ــز الخ ــل لكرس حاج ــع الذلي الخان
ــة التي تعيث  ــذه األرسة اليهودي والخروج عىل ه
ــها يف  ــا ودنس ــرش خبثه ــاد ، وتن ــة الفس يف املنطق
ــكان وتنفيذا  ــة واألمري ــاء خدمة للصهاين األرج
ــت الخزينة  ــي أفرغ ــة الت ــم اإلجرامي ملخططاته
ــل تنفيذها وترجمتها  ــعودية من أج النقدية الس

عىل أرض الواقع .
الكيان السعودي وعقب وصول الربكان املفدى 
ملطار امللك خالد بالرياض سارع إىل إعالن إغالق 
ــول األدوية واملواد  ــذ اليمنية أمام دخ ــة املناف كاف
الغذائية واالستهالكية والتموينية املختلفة تحت 
ــذا الكيان  ــة ، حيث صعق ه ــربرات واهي ذرائع وم
ــاض فذهبوا  ــخ اليمنية إىل الري ــول الصواري بوص
ــي والقول بأن  ــة الدعم اإليران للحديث عن فزاع
ــلهم  ــك لتربير فش ــة ، وذل ــخ إيراني ــذه الصواري ه
ــخ اليمنية التي قال  وعجزهم عن تدمري الصواري
املسخ العسريي بعد أسابيع من بدء العدوان بأنه 
تم تدمريها بالكامل ، ومن هنا قرروا إغالق املنافذ 
الربية والبحرية والجوية املغلقة أصال ، هذا القرار 
ــد الحياة عىل  ــو بمثابة إعالن حرب ض األرعن ه
ــكوت  ــن القبول به أو الس ــة وال يمك األرض اليمني
ــاك الكثري من  ــت تجاهه ، وال تزال هن عنه والصم
خيارات الرد عىل هذا القرار والكفيلة بردع الكيان 
ــذا التوجه  ــاندة له يف ه ــوى املس ــعودي والق الس

وإجباره عىل العدول عنه .
ــدون منا أن نركع ونخضع لهم ، ونتحول إىل  يري
ــة ، وهذا هو  ــم بالوالء والطاع ــد لهم ندين له عبي
عشم إبليس يف الجنة ، فكل التضحيات والخسائر 
ــرتة املاضية من  ــت طيلة الف ــيمة التي قدم الجس
عمر العدوان لم تقدم من أجل أن نستسلم ونخنع 
ــعود ، هناك من يرى  ونركع لصهاينة العرب آل س
بأن هذا القرار األمريكي املنبع السعودي اإلعالن 
ــعودي بعد كل  ــو محاولة إلظهار االنتصار الس ه
ــية واإلعالمية  ــكرية والسياس ــات العس اإلخفاق
ــح  ــد يمن ــذي ق ــار ال ــذا االنتص ــة ، ه واالقتصادي
ــض الدول  ــط بع ــعودي فرصة لتوس ــان الس الكي
ــقيقة والصديقة لدى القوى الوطنية اليمنية  الش
ــتية مقابل رفع  ــالق الصواريخ البالس إليقاف إط
ــر عن كافة املنافذ الربية والبحرية والجوية  الحظ
اليمنية ، بعد أن وصلتهم رسالة الردع القوية التي 
ــي يف زيارته الخاطفة ملطار  حملها الربكان اليمان
ــاباتهم  ــاض والتي أربكت حس ــك خالد بالري املل
ــا يف  ــم يف حيص بيص ، يرضبون أخماس وأدخلته
ــداس، نتيجة حمقهم وعمالتهم وعنجهيتهم  أس

التي باتت تهدد وجودهم وملكهم  .
باملخترص املفيد لن نركع يا صهاينة العرب ولن 
ــم، وحربة يف صدوركم،  ــوكة يف نحورك نكون إال ش
ــم  مطاراتك ــدك  ت ــة  يماني ــتية  بالس ــخ  وصواري
ــم ، وحمما ملتهبة  ــم ومصانعكم ومدنك ومصافيك
ــم  ــرس غرورك ــات تك ــادكم ، وقاذف ــرك أجس تح
ــتكم ، ولن ينفعكم ( األخرق )  ترامب وال  وغطرس
ــون لكم عاصم من بأس  ــنت ) بنيامني ، ولن يك (الن

اليمنيني بإذن الله وتوفيقه .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله .  

شتاء ساخن باالختبار لتحالف القرن اإلسرتاتيجي

ــق  ــران إىل بغداد إىل دمش ــاوم من طه ــق الرب املق طري
ــوم بدخول  ــة أكتمل الي ــطني املحتل ــريوت ثم فلس إىل ب
ــر مدينة البو كمال  ــد العراقي معركة تحري قوات الحش
ــحق الوهابية  ــد املهندس وس ــادة املجاه ــورية بقي الس

التكفريية داعش وإخوانها وأخواتها.
ــطني  وهذا الطريق من الرب املقاوم من طهران إىل فلس
ــداف العدوان  ــال وأه ــالم وآم ــكل أح ــح ب ــة يطي املحتل
ــن جزيرة  ــىل املمر البحري م ــيطرة ع ــىل اليمن بالس ع
ــريان وميناء إيالت يف  ــقطرى اليمنية حتى جزيرة ت س

فلسطني املحتلة.
ــش العربي  ــازات الجي ــي وإنج ــور امليدان ــذا التط ه
ــود املجاهدين يف  ــزور، وصم ــة ودير ال ــوري يف الرق الس
ــتي اليمني الذي  ــاروخ بركانH-2 الباليس اليمن وبص
ــاض،  ــدويل يف الري ــد ال ــك خال ــار املل ــة مط ــك عذري هت
وبرصاخ ُمدوَّي بعقد رسمي وقعته هيئة الطريان املدني 
ــعودي باعرتاف مرير بوصول الصاروخ اليمني إىل  الس

حرم املطار وما لذلك من رسائل ودالالت كبرية.
ــي بنوبة من  ــت األمريك ــورات وأكرث أصاب ــذه التط ه
ــوي األمريكي  ــي البقر الكاوب ــر وهاهو راع ــون البق جن
ــعودية وعلمنتها،  ــم يكتفي بحلب البقرة العجوز الس ل
ــتقالة رئيس وزراء  ــون األوىل واملفاجأة اس ونوبة الجن
ــة الجنون  ــاض، ونوب ــري ومن الري ــعد الحري لبنان س
الثانية لراعي البقر األمريكي الكاوبوي السفري "ماثيو 

تولر" قادمة المحالة.
ــون باإلطاحة بقائد الحرس  ــن تكتمل موجة الجن ول
ــه، موجة الجنون  ــعودي متعب بن عبدالل الوطني الس
ــعل  ــل أن يش ــرة، وقب ــيم البق ــح وتقس ــتنتهي بذب س
الكاوبوي املنطقة، خاصة مع رضبات ومفاجئات كربى 
ــعل  ــن اليمن، وإن لم يكن، فموجة جنون ستش قادمة م
ــربى أو الصغرى،  ــاذ إرسائيل الك ــة برمتها إلنق املنطق

ــة إذا تجاوزت  ــق، ويف جزئيات معين ــم القل ــق، نع وال قل
ــن نرصالله من  ــيد حس ــومة، قال الس ــوط املرس الخط
ــامنا "إذا أجو مليح.. وإذا ما أجو مليح".. ومن يمننا  ش
قال السيد عبدامللك بدرالدين الحوثي "بات حينئذ من 
ــبق أن أقدمنا  املحتم علينا أن نقدم عىل خطوات لم نس

عليها فيما مىض".
ــد أن رهانك عىل  ــامنا: "نحن نؤك ــن يمننا قال لش وم
الشعب اليمني رهاٌن يف محله"، ومن شامنا قال ليمننا: 
"نحن نفتخر أن يكونوا جزءا من هذا املحور وأن ننتمي 

إليهم“.
ــه والله  ــر الل ــروا فمك ــا، مك ــوا فكن ــا، كان أرادوا فأردن
ــل فناء  ــة من مراح ــا إنها مرحل ــن، إنها م ــري املاكري خ
ــيطاني، بوالدة تحالف القرن  تحالف قرن النكبات الش
ــل املعركة إىل عقر دار  ــرتاتيجي برعاية إلهية، تنق االس
ــه األرض  ــوة عىل وج ــتطيع أي ق ــن تس ــياطني، ول الش

إيقاف هذه املعجزة.
ــميات العسكرية والسياسية واإلعالمية  ويا ُكل املس
ــك، بأن  واالقتصادية، ذلك يعني وبما اليدع مجاًال للش
ــة واإللهية وبالعرتة  ــار، املُعجزة النبوي ــة االنتص معادل
والقرآن، قد تم تفعيلها، وتنتظر ساعة الصفر إلعالنها 
عىل املأل، وبعنوان ”تحالف شامنا ويمننا“ القتالع قرن 
ــالمهم التكفريي، واجتثاث  ــيطان بني سعود وإس الش
ــبحانه وتعاىل،  الكيان الصهيوني، وليكن وبعون الله س
شتاء هذا العام ساخٌن بالتحدي واالختبار لهذا الحلف 
ــوم، ولن نخجل من  ــابقاً ونكررها الي ــي، قلناها س اإلله
ــامنا ويمننا عنوان انتصارنا".. يف وقت  ذكر توأمنا، "ش
ــل أبيب، نفتخر بتوأمنا  ــارع البعض إلعالن توأمة ت ُيس
ــرب املقاوم  ــيناريوهات منصورين، وطريق ال ــكل الس وب
بداية االنتصار، انتصار الدم عىل السيف، وما شاء الله 

كان... وللحديث بقية.

جميل أنعم العبيس

مملكة اإلرهاب - ٤٤ 

فساد األمراء  مؤسسة نسمة

ــلمان،  وقد  ــة ملحمد بن س ــاوالت هي ملكي ــمة للمق ــة نس  مؤسس
ــي كانت  ــد بن ألن الت ــل رشكات محم ــا لتحل مح ــئت خصيص أنش
تحتكر املقاوالت الحكومية، منذ ما قبل الستينيات، وتقوم بخدمات 
املطارات والحرم املكي وغريها من املنشآت الحكومية.، واملقدسات.. 
وقد بدأت مؤسسة نسمة، فعال بإنشاء بعض املشاريع اإلسكانية،  
وتوسعة الحرم املكي. ويقول العارفون ببواطن الفساد السعودي : 
ــقوط رافعة الحرم التابعة لرشكة ابن الدن كانت مدبرة  إن حادثة س
ــلمان، ويديرون رشكة ابن  ــن مرصيني يعملون لصالح محمد بن س م
الدن. وكان املقصود من تلك الحادثة إيقاف نشاط رشكات ابن الدن 

عن العمل يف مشاريع الحكومة.
بعدها تم إغالق أعمال بن الدن وتحريض العمالة األجنبية عليه،  
وبالفعل قام العمال بعدة مظاهرات للمطالبة بحقوقهم، مما اضطر 
ــت الحكومة  ــي،  كما قام ــف عامل اجنب ــح 100 أل ــن الدن إىل ترسي ب
ــعودية بتغريم رشكة بن الدن مليار ريال سعودي كتعويض ملن  الس
لقوا حتفهم، أو جرحوا يف حادثة الرافعة، مما أوقع رشكات ابن الدن 

يف حافة اإلفالس.
ــعة الحرم املكي بمبلغ 100  ــلمت مؤسسة بسمة مرشوع توس تس

مليار ريال سعودي. 
ــعة،   ــون يف بواطن املقاوالت أن األمر ليس فيه توس ــول العارف ويق
وإنما تحسينات ال تساوي مليار ريال، ويبدو املبلغ كنوع من الدعم 
ملؤسسة ابن سلمان. وقد همس يل احد العاملني يف الحرم قائال: كان 
املفروض أن يوزع املبلغ عىل فقراء املسلمني يف العالم الذين يموتون 

جوعا،  بدال من اعطائه ملؤسسة محمد بن سلمان. 
الناشطون املسعودون يتهمون ابن سلمان بنهب املال العام، ومن 
ــتني مليار ريال سعودي كانت مرصودة  هذا النهب، لهف أكرث من س
ــعبي يف موازنة 2015 م،  حيث لم يظهر أي أثر ملساكن  ــكان الش لإلس

شعبية. 
الصحافة املسعودة تشهر بمن يرسق،  أو يختلس األلف ريال من 
املوظفني املسعودين،  لكنها ال تجرؤ عىل ذكر من يرسق املليارات من 

كبار القوم، وخاصة األمراء من األرسة السعودية. 

عبدالله األحمدي

                                      
"بإسم اهللا ُيقتل اليمنيون"

ــش الكابوس  ــت أعي ــل مازل ــي ه ــا إله ــرى ي ُت
ــف  ــه يف منتص ــي مع ــدأت قصت ــذي ب ــب ال املرع

إحدى الليايل املوحشة ؟!
ــرف ملاذا ال  ــه ، ال أع ــف دخلت في ــرف كي ال أع

أستطيع االستيقاظ منه؟!
حاولت أكرث من مرة أن أستجمع قواي وأرصخ 
ــوة عّلني  ــن ق ــا أوتيت م ــكل م ــوت وب ــىل ص بأع
ــتطيع أن أفيق منه، ثم أتركه يغادرني ويغادر  أس

ُمخيلتي وال يعود ثانيًة إىل األبد.
ــت ال أزداد إال  ــا حاول ــدوى فمهم ــن ال ج     لك
ــط رمال متحركة تسحبني  إيغاًال فيه وكأّني وس
ــن األرض دون أن أمتلك القدرة عىل عمل  إىل باط
ــدي خارجاً منها  يشء، فال قدرة يل عىل دفع جس

أو بعيداً عنها.
ــذ أن دخلت فيه، بل منذ أن أتى إيلَّ وأنا أرى  من
يف كل ليلة أشالء متفحمة لجثث املئات بل اآلالف 
ــاء  ــة ومبعرثة ونس ــازل مهدم ــال ومن ــن األطف م
ــن أو أطفالهن  ــن يف بطونه ــدالت مع أجّنته مجن
إىل جانبهن وفوق صدورهن، وأرى أيضاً جماجم 
ــأل األفق لرجال ُكرث. كرث جداً، لم أعد أعرف هل  تم
ــراح وعزاء أم  ــاالت أف ــواق أم ص ــا أراهم يف أس أن

مصانع ومساجد أم عىل قارعة الطريق؟!
ــة إىل  ــت ذاهب ــة كان ــاك طفل ــد أن هن ــل أعتق ب
ــا  بدمائه ــى  محن ــا  حجابه ــح  فأصب ــة  املدرس

الطاهرة.
ــذ بيدي يا  ــاذا ال أُفيق؟! خ ــي. أين أنا، مل ــا إله ي
إلهي. أيقظني من هذا العالم املخيف أو اقبضني 

إليك، فما ُعدُت أقوى عىل البقاء.
ــال ُدِفنوا تحت  ــمع رصاخاً ألطف يف كل يوم أس

ِفناء منازلهم.
 أرى دماءهم وجماجم رؤوسهم املهرتئة .

  ال أيها العالم الخانع األعمى واألبكم، ال ُتيسء 
ــتدعاء  ــرتجاءك وال اس ــي، فأنا ال أقصد اس فهم
ــك العميائني،  ــوع عيني ــتدرار دم ــك وال اس عطف
ــوات، وقد  ــم األم ــت يف حك ــم. أن ــت. نع ــت مي فأن
ــن مناداة املوتى  ــا الله أن ال فائدة ُترجى م أخربن

واسرتجائهم.
ــل تعلم لو كان للجبال قدرة عىل أن ترتك هذا  ه
ــد تركته منذ  ــة ولكانت ق ــا تأخرت هنيه العالم مل
أمٍد بعيد، ولكانت البحار واملحيطات قد تبّخرت 
وتالشت يف الهواء ولكانت الكواكب قد تبعرثت يف 
ــن مظلومية  ــمع م ــاء من هول ما ترى وتس األرج

شعب اليمن وأطفال اليمن؟! 
وأنت. أنت فقط لم تحرك ساكناً، ألنك ميت. لم 

يعد فيك يشء يسمع وال يبرص ،
ال قلب وال روح وال يف عروقك دماء .

كم ناشدتك أيها اإلنسان. يا أخي يف اإلنسانية 
ــها  ــن تتحدث عن نفس ــور هي م ــك والص . أخربت
ــوم ومكان عىل  ــازر بالجملة يف كل ي أن هناك مج
أرض الحكمة واإليمان، ويف كل مرة تفنن منقطع 
ــّد ملصايص الدماء  ــا؛ إذ إنه ال ب ــري يف ارتكابه النظ
ــنع  ــة أش ــرتاف جريم ــرة باق ــوا يف كل م أن يتفنن
ــرب عدد  ــدوا أك ــابقاتها وأن يحص ــن س ــع م وأفظ
ــيطان  ممكن من أرواح األبرياء حتى يرضوا الش
ــيطانية القذرة  ــرب، ولكي تتلذذ أرواحهم الش األك
ــاء  ــة بالدم ــال املرضج ــالء األطف ــاهدة أش بمش
ــوة االنحطاط من  ــون رشاب نش ــم يحتس وكأنه
ــرخ بني أيديهم ويف  ــم الحية التي تصط جماجمه

وجوههم وتعلن الساكتني عنهم ومؤيديهم.
ــمع  أعرف أني مهما قلت فليس هنالك من يس
ــم الغائرة  ــتغاثات أبدانه ــال واس ــداءات األطف ن
ــة الباكية  ــم الحزين ــوف األرض وال أرواحه يف ج
ــرف أني مهما ناديت  ــة يف هذا الفضاء ، أع املحّلق
ــذا الكوكب أن انظروا وأفيقوا. فال صدى  يا أهل ه

لصوتي وبني الناس ال أحياء. 
ــانية إن أردتم فال    أيها املجرمون أبيدوا اإلنس
ــن أو قيم تجري يف  ــن دي ــم وال وازع م رادع يردعك
ــه وعقابه وناره  ــان بالله وآخرت ــم وال إيم عروقك
يخيفكم،  لكن عىل األقل كفى كذباً عىل الله وقتًال 

باسمه.
كفى تشويهاً لرسول الله وتحريفاً ملا جاء به.

ــن الرحمة  ــالم الذي هو دي ــاءًة لإلس ــى إس  كف

والسالم،  ال دين الوهابية وسعود.
ــن بيده الخري  ــبون القبح والرش إىل م ملاذا تنس

سبحانه ؟!
ــم الدولة التي  ــون زوراً وبهتاناً أنك ــم تدع فأنت
ــعى  ــالم وتقوم عىل خدمة الدين وتس تمثل اإلس

لنرشه يف األرض! 
ــعون لنرشه هو ديٌن آخر ال  لكن الدين الذين تس
ــالم الحنيف الذي جاء به محمد  يُمت لدين اإلس
ــلم بأي صلة،  بن عبدالله صىل الله عليه وآله وس
فأنتم منحرفون وبعيدون عن تعاليمه ونهجه بعد 
ــني لكل حرف  ــماوات عن األرض بل ومخالف الس
ــى ذلك عىل أحد إال من  ــاء به حتى لم يعد يخف ج
يف قلبه مرض مثلكم، بل أنتم يد األعداء الطوىل يف 

حربه وتشويهه يف جميع أسقاع األرض. 
    إن ما تدعون أنه اإلسالم الذي تمثلونه إن هو 
ــياتكم  ــن إرهابي وهابي ُمتأمِرك يمثل نفس إال دي
ــة  الرذيل ــب  جوان كل  يف  ــدرة  املنح ــة  الخبيث
ــار حتى أصبحت  ــفاهة والصغ واالنحطاط والس
نفوس األعداء الذين يستخدمونكم يعافون حتى 

ارتداءكم كأحذية لهم! 
وعن أي خدمة حرمني تتحدثون وأنتم لم تألوا 
ــتى  جهدا يف محاربة وقتل كل من يقصدونه يف ش
بقاع األرض بشتى السبل وحتى من يعيشون يف 
ــتخدام أبشع الطرق  بلدانكم ولم تتورعوا عن اس
ــال يف تاريخ  ــا مثي ــبق له ــم يس ــي ل ــنعها والت وأش

الجريمة وقواميس الخزي والعار! 
ــلخون عن الدين القويم وحتى عن  فأنتم منس

كل معنًى من معاني اإلنسانية! 
ــه وال  ــن اإلل ــس دي ــو لي ــذا ه ــالمكم ه إذن إس
ــن عبدالله وال  ــا محمد ب ــل به ــالة التي أرس الرس

الكتاب السماوي الذي أنزله وارتضاه وحاشاه. 
ــوا اإلله من افرتاءاتكم . كفاكم كذباً عليه   فلترتك
ــم اللعينة تقتل األطفال  أيها األدعياء، فطائراتك
وهي تحمل اسم الله ومكتوب عليها شعار "ال إله 

إال الله محمد رسول الله"،
ــاء الرشعية إىل جرائمكم  ــم تريدون اضف وكأنك

والقداسة إىل قبائحكم..
 أال يكفيكم حرباً لهذا الدين وإجراماً باسمه.

ــع اآلمنني ودفن  ــداء وتروي ــم باالعت ــه أمرك  آلل
األحياء؟

ــداء ربكم  ــواالة أع ــم بم ــا لك ــوله أذن ــه ورس آلل
ــلمني وأن تكونوا  وأعداء دينكم ونبيكم وقتل املس

ُسّلما وعوًنا لألعداء وناراً وحرًبا عىل األتقياء؟
ــم أن تتزعموا وتكونوا يف مقدمة من  آلله أذن لك
يحاربونه ودينه ونبيه وتعيثون يف األرض فساداً 

ودماراً وسفكاً للدماء؟
ملاذا تغتالون كل جميل وتحاربون كل فضيلة؟

ــماء ال تستحي أو ترتدع  ملاذا طائراتكم يف الس
ــكم يف األرض  ــمه ودواعش ــل األطفال باس من قت

تستبيح الحرمات باسمه أيضاً؟
ــه املقدس وما أنتم  ــم تحاربون تحت لوائ وكأنك

إال وحوش تقاتل تحت راية الشيطان.
لكنكم مهما حاولتم ادعاء اإليمان

ــال ارتكابكم  ــى ح ــالم حت ــاءة اإلس ــس عب ولب
ــرت قبحكم  ــعة؛ فهذا لن يس ــذه املجازر البش كل ه
ــة  الصهاين ــان  أحض يف  ــم  وارتماءك ــم  وعمالتك
ــم وبيعكم لقضايا  ــود وتنفيذكم ملخططاته واليه

أمتكم وأوطانهم. 
ــعة  ــىل حقيقتكم البش ــرت ع ــم التس وإن حاولت
ــتطيعوا طمس  ــن تس ــعارات، فل ــذه الش ــت ه تح
ــاعة  ــزدادون قبحا وبش ــم هكذا ت ــة، ألنَّك الحقيق
ــم إال أن  ــن دول العال ــم الكثري م ــأ معك ــا تواط مهم
ــعوب العالم يدركون  هناك أحراراً كرث يف جميع ش

حقيقتكم ويتنبهون لخطركم
ــة ويقني أننا أنصار  ــم من ذلك أننا عىل ثق واأله
ــه،َ وأنكم أهل  ــول الل ــه، وأبناء أنصار رس ــن الل دي
ــدُّ كفراً  ــر والنفاق كما قال تعاىل "األعراب أش الكف

ونفاقاً" 
ــرص وكرس  ــق الن ــى تحقي ــدون حت ــا صام وأنن
طغيانكم، أنتم بتحالفكم ونفاقكم ونحن بإيماننا 

وثقتنا بربنا، ويقيننا بتأييده لنا.
وما النرص إال من عند الله

د. أسماء الشهاري

ــاً مع  الوقت الذي عاد به  الحديث اإلعالمي  تزامن
لقوى التحالف والعدوان عىل اليمن  عن نيتها تشديد 
الحصار عىل اليمن براً وبحراً وجواً ، بحجة الصاروخ 
البالستي الذي  استهدف الرياض خارجاً من اليمن 
ــايس  ــدف االس ــدرك ان اله ــم ون ــا نعل ــن بدورن ، نح
ــالق ميناء الحديدة  ــعودي هو اغ لهذا التصعيد الس
ــف تعزيزات  ــت قوى التحال ــاً بعد ما دفع وخصوص
ــن،  ــي يف اليم ــاحل الغرب ــة الس ــكرية إىل جبه عس
استعداداً لبدء معركة ميناء الحديدة االسرتاتيجي 
غرب البالد ((يصل عرب ميناء الحديدة أكرث من 70% 
ــاعدات اإلنسانية إىل اليمن  من واردات الغذاء واملس
ــذي  يمر عربه نحو  ــع قرب مضيق باب املندب، ال ويق
ــعودي  أربعة ماليني برميل من النفط يوميا)) فالس
ــيطرة عىل  ــي  كانوا ومازالوا يحاولون الس واألمريك
ــلحة  ــرية مجّهزة ومس ــوات كب ــرب الزّج بق ــاء  ع املين
ــىل هذا املوقع  ــيطرة ع ــكل كامل، يف محاولة للس بش
ــذا الحديث لقوى  ــرتاتيجي "الهام" ويتزامن ه االس
ــّنها هذه القوى  العدوان، مع رضبات جوية كثيفة تش
عىل مواقع عدة يف محيط العاصمة صنعاء ومدينتي 
ــع كّل هذا وذاك، يراقب  ــدة وصعدة. وتزامناً م الحدي
ــار الحرب الشعواء  العالم ككّل وكعادته صامتاً، مس
السعودية األمريكية بغطاء «الناتو الخليجي » عىل 

ــاعات املاضية  ــاً بعدما جرى بالس ــن، خصوص اليم
حول تشديد الحصار عىل اليمن .

ــار هذه  ــورات بمجموعها، تؤكد أّن مس ــذه التط ه
الحرب العدوانية، خصوصاً مع حديث قوى العدوان 
ــاعة  ــا وتنفذها إلعالن س ــتعدادات تجريه ــن اس ع
الصفر النطالق  معارك كربى بالداخل اليمني ، التي 
ــذه املعارك بمجموعها  ــدأت مؤرشاتها بالظهور، ه ب
تعترب يف توقيتها ونتائجها املستقبلية عنواناً ملرحلة 
ــار دموي قد  ــقط قوى العدوان بمس ــدة، قد تس جدي

يمتّد لسنوات عدة.
ــات معركة  ــار وتداعي ــن الواضح أّن  مس ــوم، م  الي
ــا تأثريات  ــتكون له ــىل اليمن ،س ــديد الحصار ع تش
ــلبية جداً عىل قوى العدوان، فهذه القوى ما زالت  س
ــكل أعمق يف املستنقع اليمني،  مّرصة عىل الغرق بش

ــوم يف  ــس الي ــداً واملنغم ــعودي تحدي ــام الس فالنظ
ــة أزمات افتعلها يف اإلقليم، بدءاً من الحرب  مجموع
عىل الدولة السورية وليس نهاية بالحرب العدوانية 
ــة هزيمته يف ميادين  ــدوره، يعلم حقيق عىل اليمن، ب
ــه، ال يريد  عدة يف اآلونة األخرية، لكنه  يف الوقت نفس
أن يتلقى هزيمة جديدة. وقد تكّررت هزائمه أخرياً يف 
ميادين عدة، ليس أولها وال آخرها امليدان السوري.

ــعوديني ومعهم قوى  ــتنتج أّن الس  من كّل هذا، نس
ــم العدوانية عىل  ــتمّرون يف معركته ــدوان، سيس الع
ــي الربيطاني  ــم األمريك ــن عىل الدع ــن، مرتكزي اليم
ــة العربية  الال  ــيايس من بعض االنظم ــاء الس والغط
ــة  ــة التدمريي ــرب العدواني ــذه الح ــم، به ــدود له مح
ــعوديون،  عىل اليمن، ومع ذلك فاألمريكان، كما الس
ــعودي،  ــائر النظام الس ــم خس ــداً حج ــون جي يعلم

ــا  ــرتك فيه ــي يش ــرصاع الت ــات ال ــف جبه يف مختل
ــم،  بدوره ــعوديون  املنطقة،والس يف  ــعوديون  الس
ــدة  ــة جدي ــوا جبه ــى أن يفتح ــداً، معن ــون جي يعلم
ورصاعاً جديدا يف ميناء الحديدًة، ويعلمون ما مدى 
ــتقبلية وحجم التداعيات املستقبلية  الخطورة املس
ــن كل اليمن .  ــرب عىل اليم ــتفرزها هذه الح التي س
ــرازات املبارشة  ــون حجم اإلف ــرى، هم يعلم وباألح
ــة، عىل الداخل  ــعودي يف هذه املعرك لالنغماس الس
ــذا وذاك، قّرر  ــع كّل ه ــاً وجنوباً. وم ــعودي رشق الس
ــدة،  ــة الجدي ــذه املعرك ــوا ه ــعوديون أن يخوض الس
ــاراً حتى وإْن  ــوا انتص ــتطيعون أن يحقق ــم يس عله
كان إعالمياً، لعّل هذا االنتصار يعطيهم جرعة أمل، 
ــي تلقوها يف أكرث من  ــلة الهزائم املدّوية الت بعد سلس

ساحة رصاع إقليمي.

ــوال، إنكار  ــن األح ــأّي حال م ــن، ب ــوم، ال يمك الي
ــدوان حربها عىل اليمن،  حقيقة أّن تصعيد قوى الع
ــىل  ــرية ع ــات خط ــام، تداعي ــكل ع ــه، بش ــتكون ل س
مستقبل استقرار املنطقة الهش واملضطرب، بشكل 
ــي كّل ذلك التصعيد، يف الوقت الذي تزداد  عام. ويأت
ــع حلول  ــة لوض ــة والدولي ــات اإلقليمي ــه املطالب في
ــي  ــف اليمن ــويات للمل ــار تس ــاد مس ــة وإيج عاجل

ومعظم ملفات اإلقليم العالقة.
ــدوان تحاول من  ــن الواضح أّن قوى الع ــاً، م ختام
ــن، أن تحقق  ــا عىل اليم ــار حربه ــالل تصعيد مس خ
ــاً يف رشوط التفاوض املقبلة بني  ــرياً كامًال ومطلق تغي
ــعي إىل السيطرة  جميع قوى اإلقليم، من خالل الس
ــات اليمنية.  ــدن واملحافظ ــن امل ــد م ــالل املزي واحت
والواضح أّن املرحلة املقبلة ستحمل يف طياتها الكثري 
ــل واحتمال املفاجآت  ــاؤالت، ب من التكّهنات والتس
ــعودية  ــدوان الس ــار ع ــول طبيعة ومس ــربى، ح الك
ــتقبلية  ــدة مس ــا أبعاد ع ــة له ــن، فاملعرك ــىل اليم ع
ــة وال يمكن ألحد أن يتنّبأ مرحلياً بنتائجها  ومرحلي
املستقبلية، فمسار ونتائج املعركة تخضع لتطورات 
ــاالت تطور هذا  ــتقبًال. واحتم ــة مس ــدان املتوقع املي

الرصاع يف اليمن، إىل حرب إقليمية كربى.
 *كاتب وناشط سيايس – األردن.
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