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مهما صنعتم..
لن نركع 

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

عبدالفتاح البنوس
ــح يسري يف  ــودي بال كواب ــدو أن السفه السع يب
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
ــا يف  ــا ودنسه 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  ــة السعودية من أج النقدي

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
ــه أو السكوت  ــن القبول ب 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  ــدة له يف ه ــوى املسان ــودي والق السع

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 ــة التي قدم الجسيم
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 
ــار السعودي بعد كل  ــو محاولة إلظهار االنتص ه
ــية واإلعالمية  ــة والسياس ــات العسكري اإلخفاق
ــح  ــد يمن ــذي ق ــار ال ــذا االنتص ــة ، ه واالقتصادي
ــض الدول  ــط بع ــودي فرصة لتوس ــان السع الكي
ــقيقة والصديقة لدى القوى الوطنية اليمنية  الش
ــة مقابل رفع  ــالق الصواريخ البالستي 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
ــت حساباتهم  ــاض والتي أربك 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 ــة  بالستي ــخ  وصواري
ــم ، وحمما ملتهبة  ــم ومصانعكم ومدنك ومصافيك
ــم  ــرس غرورك ــات تك ــم ، وقاذف ــرك أجسادك 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

ــن طهران  ــرب املقاوم م ــق ال طري
ــريوت  ــق إىل ب ــداد إىل دمش إىل بغ
ــة أكتمل اليوم  ثم فلسطني املحتل
ــد العراقي  ــوات الحش ــول ق بدخ
ــة البو كمال  ــر مدين معركة تحري
السورية بقيادة املجاهد املهندس 
وسحق الوهابية التكفريية داعش 

وإخوانها وأخواتها.
ــرب املقاوم  ــق من ال ــذا الطري وه
ــني املحتلة  ــران إىل فلسط من طه
ــالم وآمال وأهداف  يطيح بكل أح
ــن بالسيطرة  ــىل اليم ــدوان ع الع
ــن جزيرة  ــري م ــر البح ــىل املم ع
ــى جزيرة  ــة حت ــقطرى اليمني س
ــالت يف فلسطني  ــريان وميناء إي ت

املحتلة.
هذا التطور امليداني وإنجازات 
الجيش العربي السوري يف الرقة 
ــود املجاهدين  ــر الزور، وصم ودي
 H-2ــان ــاروخ برك ــن وبص يف اليم
ــذي هتك  ــي ال ــي اليمن الباليست
ــد الدويل  ــار امللك خال عذرية مط
ــاض، وبرصاخ ُمدوَّي بعقد  يف الري
ــريان  الط ــة  هيئ ــه  وقعت ــمي  رس
ــودي باعرتاف مرير  املدني السع
ــي إىل  اليمن ــاروخ  ــول الص بوص
ــائل  حرم املطار وما لذلك من رس

ودالالت كبرية.
ــرث أصابت  ــورات وأك ــذه التط ه
ــن جنون البقر  األمريكي بنوبة م
ــوي  ــر الكاوب ــي البق ــو راع وهاه
األمريكي لم يكتفي بحلب البقرة 
ــا،  ــة وعلمنته ــوز السعودي العج
ــون األوىل واملفاجأة  ــة الجن ونوب

ــان  لبن وزراء  ــس  رئي ــتقالة  اس
ــن الرياض،  ــري وم ــعد الحري س
ــي  ــة لراع ــون الثاني ــة الجن ونوب
البقر األمريكي الكاوبوي السفري 

"ماثيو تولر" قادمة المحالة.
ــون  ــة الجن ــل موج ــن تكتم ول
باإلطاحة بقائد الحرس الوطني 
ــه،  ــن عبدالل ــب ب ــودي متع السع
ــتنتهي بذبح  ــون س ــة الجن موج
ــعل  ــم البقرة، وقبل أن يش وتقسي
ــة  خاص ــة،  املنطق ــوي  الكاوب
ــربى  ــات ك ــات ومفاجئ ــع رضب م
ــم يكن،  ــن، وإن ل ــن اليم ــة م قادم
ــعل املنطقة  فموجة جنون ستش
ــل الكربى  ــاذ إرسائي ــا إلنق برمته
ــرى، وال قلق، نعم القلق،  أو الصغ
ــة إذا تجاوزت  ــات معين ويف جزئي
ــال السيد  ــومة، ق الخطوط املرس
ــامنا "إذا  ــه من ش ــن نرصالل حس
ــا أجو مليح"..  ــو مليح.. وإذا م أج
ــد عبدامللك  ــن يمننا قال السي وم
ــات حينئذ  ــن الحوثي "ب بدرالدي
ــدم عىل  ــا أن نق ــم علين ــن املحت م
ــا  ــق أن أقدمن ــم نسب ــوات ل خط

عليها فيما مىض".
ــامنا: "نحن  ومن يمننا قال لش
ــعب  ــىل الش ــك ع ــد أن رهان نؤك
ــن  ــه"، وم ــاٌن يف محل ــي ره اليمن
ــامنا قال ليمننا: "نحن نفتخر  ش
ــذا املحور  ــزءا من ه ــوا ج أن يكون

وأن ننتمي إليهم“.
أرادوا فأردنا، كانوا فكنا، مكروا 
ــري املاكرين،  ــه خ ــه والل ــر الل فمك
ــن مراحل  ــا مرحلة م ــا ما إنه إنه

ــات  النكب ــرن  ق ــف  تحال ــاء  فن
الشيطاني، بوالدة تحالف القرن 
االسرتاتيجي برعاية إلهية، تنقل 
ــياطني،  ــر دار الش ــة إىل عق املعرك
ــوة عىل وجه  ــن تستطيع أي ق ول

األرض إيقاف هذه املعجزة.
ــات العسكرية  ــل املسمي ــا ُك وي
ــة  واإلعالمي ــية  والسياس
ــي وبما  ــك يعن ــة، ذل واالقتصادي
ــأن معادلة  ــك، ب اليدع مجاًال للش
ــة  النبوي ــزة  املُعج ــار،  االنتص
ــرتة والقرآن، قد تم  واإللهية وبالع
ــاعة الصفر  ــا، وتنتظر س تفعيله
ــوان  وبعن ــأل،  امل ــىل  ع ــا  إلعالنه
ــامنا ويمننا“ القتالع  ”تحالف ش
ــعود  س ــي  بن ــيطان  الش ــرن  ق
ــريي، واجتثاث  ــالمهم التكف وإس
الكيان الصهيوني، وليكن وبعون 
ــتاء  ش ــاىل،  وتع ــبحانه  س ــه  الل
ــدي  بالتح ــاخٌن  س ــام  الع ــذا  ه
ــف اإللهي،  ــار لهذا الحل واالختب
قلناها سابقاً ونكررها اليوم، ولن 
ــامنا  ــر توأمنا، "ش نخجل من ذك
ــا".. يف  انتصارن ــوان  ــا عن ويمنن
ــالن  إلع ــض  البع ــارع  ُيس ــت  وق
ــر بتوأمنا  ــل أبيب، نفتخ ــة ت توأم
وبكل السيناريوهات منصورين، 
ــة  بداي ــاوم  املق ــرب  ال ــق  وطري
ــىل  ع ــدم  ال ــار  انتص ــار،  االنتص
ــان...  ــه ك ــاء الل ــا ش ــف، وم السي

وللحديث بقية.

جميل أنعم العبيس

مملكة اإلرهاب - ٤٤ 

فساد األمراء..  مؤسسة نسمة

ــلمان،  وقد  ــة للمقاوالت هي ملكية ملحمد بن س ــسة نسم  مؤس
ــد بن الدن التي كانت  ــئت خصيصا لتحل محل رشكات محم أنش
ــات، وتقوم  ــل الستيني ــذ ما قب ــة، من ــاوالت الحكومي ــر املق تحتك
بخدمات املطارات والحرم املكي وغريها من املنشآت الحكومية.، 

واملقدسات.. 
ــاريع  ــض املش ــاء بع ــال بإنش ــة، فع ــسة نسم ــدأت مؤس ــد ب وق
ــون ببواطن  ــول العارف ــرم املكي. ويق ــعة الح ــكانية،  وتوس اإلس
الفساد السعودي : إن حادثة سقوط رافعة الحرم التابعة لرشكة 
ــح محمد بن  ــون لصال ــن مرصيني يعمل ــت مدبرة م ــن الدن كان اب
سلمان، ويديرون رشكة ابن الدن. وكان املقصود من تلك الحادثة 

إيقاف نشاط رشكات ابن الدن عن العمل يف مشاريع الحكومة.
ــض العمالة األجنبية  ــن الدن وتحري ــا تم إغالق أعمال ب بعده
ــرات للمطالبة بحقوقهم،  ــه،  وبالفعل قام العمال بعدة مظاه علي
ــن الدن إىل ترسيح 100 ألف عامل اجنبي،  كما قامت  مما اضطر ب
ــعودي  ــة بتغريم رشكة بن الدن مليار ريال س ــة السعودي الحكوم
ــض ملن لقوا حتفهم، أو جرحوا يف حادثة الرافعة، مما أوقع  كتعوي

رشكات ابن الدن يف حافة اإلفالس.
تسلمت مؤسسة بسمة مرشوع توسعة الحرم املكي بمبلغ 100 

مليار ريال سعودي. 
ــعة،   ويقول العارفون يف بواطن املقاوالت أن األمر ليس فيه توس
ــغ كنوع من  ــال، ويبدو املبل ــات ال تساوي مليار ري ــا تحسين وإنم
ــلمان. وقد همس يل احد العاملني يف الحرم  ــسة ابن س الدعم ملؤس
ــىل فقراء املسلمني يف العالم  ــال: كان املفروض أن يوزع املبلغ ع قائ
الذين يموتون جوعا،  بدال من اعطائه ملؤسسة محمد بن سلمان. 
ــلمان بنهب املال العام،  ــطون املسعودون يتهمون ابن س الناش
ــعودي كانت  ــتني مليار ريال س ــذا النهب، لهف أكرث من س ــن ه وم
ــكان الشعبي يف موازنة 2015 م،  حيث لم يظهر أي  مرصودة لإلس

أثر ملساكن شعبية. 
ــرسق،  أو يختلس األلف ريال  ــهر بمن ي الصحافة املسعودة تش
ــن يرسق  ــرؤ عىل ذكر م ــا ال تج ــن،  لكنه ــني املسعودي ــن املوظف م

املليارات من كبار القوم، وخاصة األمراء من األرسة السعودية. 

عبدالله األحمدي

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  ــذا التصعيد السعودي هو اغ له
ــف تعزيزات  ــت قوى التحال ــاً بعد ما دفع وخصوص
ــن،  ــي يف اليم ــل الغرب ــة الساح ــة إىل جبه عسكري
استعداداً لبدء معركة ميناء الحديدة االسرتاتيجي 
غرب البالد ((يصل عرب ميناء الحديدة أكرث من 70% 
ــن واردات الغذاء واملساعدات اإلنسانية إىل اليمن  م
ــذي  يمر عربه نحو  ــع قرب مضيق باب املندب، ال ويق
ــل من النفط يوميا)) فالسعودي  أربعة ماليني برمي
ــون السيطرة عىل  ــي  كانوا ومازالوا يحاول واألمريك
ــزة ومسلحة  ــرية مجّه ــوات كب ــرب الزّج بق ــاء  ع املين
ــىل هذا املوقع  ــل، يف محاولة للسيطرة ع ــكل كام 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 
ــّل هذا وذاك، يراقب  ــدة وصعدة. وتزامناً مع ك الحدي
ــعواء  العالم ككّل وكعادته صامتاً، مسار الحرب الش
السعودية األمريكية بغطاء «الناتو الخليجي » عىل 

ــات املاضية  ــاً بعدما جرى بالساع ــن، خصوص اليم
حول تشديد الحصار عىل اليمن .

ــد أّن مسار هذه  ــورات بمجموعها، تؤك 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  ــط قوى العدوان بمس ــدة، قد تسق جدي

يمتّد لسنوات عدة.
ــات معركة  ــح أّن  مسار وتداعي ــن الواض 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 ــودي تحدي ــام السع 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
ــدة يف اآلونة األخرية، لكنه  يف الوقت نفسه، ال يريد  ع
أن يتلقى هزيمة جديدة. وقد تكّررت هزائمه أخرياً يف 
ميادين عدة، ليس أولها وال آخرها امليدان السوري.

ــج أّن السعوديني ومعهم قوى  ــن كّل هذا، نستنت  م
ــم العدوانية عىل  ــيستمّرون يف معركته ــدوان، س الع
ــي الربيطاني  ــم األمريك ــن عىل الدع ــن، مرتكزي اليم
ــة العربية  الال  ــايس من بعض االنظم ــاء السي والغط
ــة  ــة التدمريي ــرب العدواني ــذه الح ــم، به ــدود له مح
ــكان، كما السعوديون،  عىل اليمن، ومع ذلك فاألمري
ــام السعودي،  ــر النظ ــم خسائ ــداً حج ــون جي يعلم

ــا  ــرتك فيه ــي يش ــرصاع الت ــات ال ــف جبه يف مختل
ــم،  بدوره ــون  املنطقة،والسعودي يف  ــون  السعودي
ــدة  ــة جدي ــوا جبه ــى أن يفتح ــداً، معن ــون جي يعلم
ورصاعاً جديدا يف ميناء الحديدًة، ويعلمون ما مدى 
ــورة املستقبلية وحجم التداعيات املستقبلية  الخط
ــل اليمن .  ــرب عىل اليمن ك ــتفرزها هذه الح التي س
ــرازات املبارشة  ــون حجم اإلف ــرى، هم يعلم وباألح
ــة، عىل الداخل  ــودي يف هذه املعرك لالنغماس السع
ــذا وذاك، قّرر  ــع كّل ه ــاً وجنوباً. وم ــودي رشق السع
ــدة،  ــة الجدي ــذه املعرك ــوا ه ــون أن يخوض السعودي
ــاراً حتى وإْن  ــوا انتص ــون أن يحقق ــم يستطيع عله
كان إعالمياً، لعّل هذا االنتصار يعطيهم جرعة أمل، 
ــي تلقوها يف أكرث من  ــلسلة الهزائم املدّوية الت بعد س

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 
ــّل ذلك التصعيد، يف الوقت الذي تزداد  عام. ويأتي ك
ــع حلول  ــة لوض ــة والدولي ــات اإلقليمي ــه املطالب في
ــي  ــف اليمن ــات للمل ــار تسوي 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 ــد مسار حربه ــالل تصعي خ
ــاً يف رشوط التفاوض املقبلة بني  ــرياً كامًال ومطلق تغي
ــن خالل السعي إىل السيطرة  جميع قوى اإلقليم، م
ــات اليمنية.  ــدن واملحافظ ــن امل ــد م ــالل املزي واحت
والواضح أّن املرحلة املقبلة ستحمل يف طياتها الكثري 
ــل واحتمال املفاجآت  ــات والتساؤالت، ب من التكّهن
ــدوان السعودية  ــار ع ــة ومس ــول طبيع ــربى، ح الك
ــدة مستقبلية  ــاد ع ــا أبع 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  ــًال. واحتم ــة مستقب ــدان املتوقع املي

الرصاع يف اليمن، إىل حرب إقليمية كربى.
 *كاتب وناشط سيايس – األردن.
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ــعب  ــني عامة الش ــة ب ــرى املحب ــت ع توثق
ــباب التضحية  ــادة وخلقت بدورها  أس والقي
ــة  ــادة حرك ــعب وقي ــة الش ــني عام ــار ب واإليث

التحرر الوطني .
ــة  ــرر الفيتنامي ــة التح ــادة حرك ــت قي بذل
ــة   ــة واإلداري التنظيمي ــكالها  ــا وأش بفروعه
ــىل  ــت ع ، وطبق ــية  ــة والسياس واالجتماعي
ــاذج نظامها  عىل  ــرب نم ــنوات الح امتداد س
ــيطرتها  ــق التي كانت تقع تحت س ــل املناط ك
ــوا  ــن أن ينعم ــني م ــت الفالح ــة ، فأمكن الكامل
بملكية األرض من خالل القضاء عىل االقطاع 
ــر  ــاء وتطوي ــادة بن ــتصالح األرايض وإع واس
ــألرايض التي كانت  ــبكات الري وإيصالها ل ش
ــار االقطاع  ــل احتكارها من كب ــم تصلها بفع ل
ــىل األرايض املحاذية  ــل ع ــن بالكام املسيطري
ــار الرئيسية والفروع وذلك  عرب  لضفتي األنه
ــي . ونرش برامج محو  ــج لإلصالح الزراع برنام

األمية ومراكز محو األمية .
ــج اإلداري ويف املناطق  ــا للربنام ــه وفق ثم ان
التي احكموا سيطرتهم عليها منحوا املناطق 
ــد أن أزاحوا تلك  ــؤونهم بع ــق إدارة ش تلك ح
ــع  ــان تمت ــتبدادية ب ــم االس ــارص والنظ العن
إدارة  ــة  بحري ــكان  الس ــوم  وعم ــون  الفالح

شئونهم .
ــت  واقعة  ــل منطقة كان ــة أخرى أن ك ونعم
ــرض فيها  ــه لم يتع ــيطرة الفيت من ــت س تح
ــذا  ــل ه . مث ــال  ــع أو واالعتق ــكان للقم الس
ــان السكان يجدون أنفسهم يف حالة  الوضع ك
ــة العميلة  ــيطرة األنظم ــم وقعوا تحت س أنه
ــي ما جعلت  ــب . وه يخرسون كل هذه املكاس
ــون ويميلون بل ومن ثم  ــكان عموما يقارن الس

ينضمون للفيت منه .

ــداث  القمع بني  ــأعقد مقارنة لوقائع وأح س
ــادة الفيت  ــيطرة قي ــق الواقعة تحت س املناط
ــالل  ــي خ ــيوعي الفيتنام ــزب الش ــه والح من
ــراف يف  ــلوك األط ــة س ــة ومراقب ــي متابع عام
تنفيذ اتفاق جنيف. ففي تقارير لجنة الرقابة 
ــوده جاء بالتقرير   ــة املكلفة بمراقبة بن الدولي
ــلطة  ــت س ــة تح ــق الواقع ــة أن املناط رصاح
الفيت منه.  ثم تلك الواقعة يف نطاق جمهورية 
ــدث  ولم تسجل  ــة لم تح ــام الديمقراطي فيتن
ــرتاق أو اعتقال ألي كان  ــان أي حالة اخ اللج

ممن تورطوا يف تلك املعارك .
ــيوعي بقيادة هويش منه  نجح  الحزب الش
ــد بقيادة موحدة  ــيايس واح يف بناء تنظيم س
ــدر كبري من األهمية  ــو بناء تنظيمي عىل ق وه
ــرتاتجية  االس ــة  صناع ــز  مرك يف  ــرضورة  وال
ــيايس  ــار س ــق إط ــح يف خل ــة .إذ نج الحربي
ــة التحريرية يف الوس   ــات الثوري يضم الحرك
ــبيل املثال ألفيت منه  وكمبوديا فكانتا عىل س
ــام والباثيت الو يف الوس هما أجنحة  يف الفيتن
ــك  ــرتاتيجية  وتكتي ــة الس ــة تنفيذي عسكري
ــد يف إطار قيادة  ــا الحرب القرار املوح مصدره

العامة للحزب الشيوعي للهند الصينية .
ــالل  ــة االحت ــة أي مرحل ــة التالي ويف املرحل
ــات والسبعينات  األمريكي املبارش يف الستين
ــات  التحرير التي  ــتنظم إليه فصائل جبه س
ــادت  ــي أع ــك الت ــا  وتل ــكل  يف كمبودي ستتش
ــام دييم  ــة نظ ــي يف مواجه ــا التنظيم بنيانه
ــا  ضد نظام   ــذي نفذ انقالبا أمريكي العميل ال
اإلمرباطور ( باي داي)  الذي كان تابعا لفرنسا 
ــوب  ــر  جن ــة تحري ــا . كجبه ــل انسحابه قبي
ــم الفيتكجنج  . ثم أن كل األجنحة  فيتنام باس
ــوب فيتنام الجنوبية والوس  العسكرية يف جن

ــا كانت تنضوي يف إطار قيادي واحد  وكمبودي
ــادة جياب قائد حرب التحرير الوطنية يف  بقي
ــالث . وقيادة  ــدان الهند الصينية الث ــوم بل عم
ــيوعي . يف  هويش منه األمني العام للحزب الش
ــام منذ العام  ــهدت فيه الفيتن ــت الذي ش الوق
ــت  ــي كان ــة  والت ــم الفرنسي ــق الهزائ 54 تالح
معركة ديني بيان فو الحاسمة وإثنائها راحت 
ــية الفرنسية تسارع الخطى نحو  الدبلوماس
اتفاق يف جنيف  ومرورا بالعامني 55 و56 التي 
ــت  فيها املعارك عىل أصوات املدافع من  حسم
جهة  ويف الكواليس عرب طاولة جنيف الدولية 
ــا هو متاح يل  ــد أضئت جوانبه بم ــي ق . واظنن

فيما سبق
ــا كانت  ــح أن فرنس ــت والواض ــري أن الالف غ
ــىل االحتفاظ  ــا اإلمرباطورية ع تمنى أحالمه
ــن جمهوريتها ففي الوقت  ــر كجزء م بالجزائ
ــرار  ــر الق ــه دوائ ــلمت في ــت وس ــذي أيقن ال
ــط  ــة الهزيمة يف الفيتنام وراحت تنش بحتمي
ــاب  ــاق وانسح ــاه اتف ــيتها يف اتج دبلوماس
ــت أيضا  ــام . راح ــه يف فيتن ــاء الوج يحفظ م
ــدالع الثورة الكربى  ــد كل الجهود منذ ان تحش
ــة التحرير  ــام 54م بقيادة جبه ــر ع يف الجزائ
ــوام 54م بداية  ــر الثالثة األع ــي  ويف بح الوطن
ــام مرورا بالعامني   الهزيمة العسكرية يف فيتن
ــن فيتنام يقابله  ــان كل انسحاب م 55 و56م ك
ــيد مماثل للعدة والعتاد املنسحبة نقال  تحش

للمعركة إىل الجزائر .
يف مقابل ذلك لم تكن عني الثورة الجزائرية  
الكربى املندلعة عام 54م لتغفل لحظة واحدة 
ــل الفرنيس وتداعيات   ــن مراقبة وضع املحت ع
هزائمه املتتالية يف فيتنام إال لتنتهز كل فرصة 
ضعف وكل هزيمة وانهيار هناك لتوظفه عىل 

ساحات الحرب التحررية .
ــس وزراء فرنسا املنحوس  ــن حظ رئي لم يك
ــيس  لبلده  ــوء الطالع الفرن ــري فرانس ، بس بي
ــن وهي تالحق  ــي لحالها يف هذين البلدي املرث
ــا يف فيتنام  ــها ومرتزقته اللعنات عىل جيوش

والجزائر ..
ــز عليها  ــن القف ــي اليمك ــق الت ــن الحقائ م
ــر واملتابعة  ــة دققت النظ ــورة الجزائري أن الث
ــيس يف  ــف الفرن ــتغالل الضع ــت اس وأحسن
ــة يف ذات  ــات القوي ــت الرضب ــام ووجه فيتن
ــل جراحا يف  ــد يف جيش املحت ــت لتزي التوقي

جراحه وعظامه .
ــة لفرنسا  ــاهد االنهزامي ــت املش ــا ان توال م
ــى  تم انسحاب آخر جندي من فيتنام يف  وحت
ــام 56م .حتى كانت فرنسا تغرق يف  8 ابريل ع
ــة جنوبا ، وتفقد البوصلة  الصحراء الجزائري
ــماال وجنوب  ــال الجزائرية  ش ــالم الجب يف ظ
ــسة  ــيا عىل  صعيد املؤس ــا  .وسياس صحرائه
ــس الوزراء  ــيئ الحظ رئي ــة لم يكن س الحاكم
ــؤوس الهزائم  ــده من تجرع ك ــري فرانس وح بي
ــواىل  ــد ت ــل لق ــه ب ــر لحكومت ــوط املبك والسق
ــقوط الحكومات يف فرنسا كسقوط ألويتها  س
ــر منهزمة ومكسورة عىل  العسكرية يف الجزائ
ــاد والسالح  ــة العدة والعت ــم من مضاعف الرغ
ــر ..إال أن  ــريان إىل ارض الجزائ ــور والط املتط
ــىل مصدر جزائري  ــز الصورة اعتمادا ع موج

يجملها بالفقرات التالية :
ــر الثورية  ــة الجزائ ــة يف تجرب ــرة رسيع نظ
ــتفادت من هزيمة فرنسا  التحررية وكيف اس

يف فيتنام وأزمة فرنسا الداخلية جراءها .

عبدالجبار الحاج 

تجربة حركة التحرر الفيتنامية          "١٣"


