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أكاديمية األنصار
يف عامها الرابع

م/ أمني عبدالوهاب الجنيد
ــة أعوام  ــاج حصاد ثالث ــل للعالم نت ــادم أعظم سيحم ــام جديد والق ع
مارست فيه قوى الرش اعنف وأرشس هجمة وعدوان عسكري مستخدمني 

أقوى وأفتك وسائل القتل والتدمري والحصار.
ــون بمثابة  ــه استغاللها لتك ــة استطاع أنصار الل ــن رحم هذه املعرك وم
ــوا فيها إدارة األزمات والرصاعات وفنون القتال وقساوتها  أكاديمية تعلم
ــة والتصنيع  ــات العسكرية واألمني ــارات التكتيك ــة و مه ــة املواجه وبسال
ــة عما قريب  ــا أعظم قوة عسكري ــربي والبحري لتتخرج منه ــوي وال الج
ــق وان ذاق من بأسهم  ــه سب ــن انفه. برغم ان ــا العالم رغما ع ــرتف به سيع
ــا ولفيف  ــاخ أمريك ــودان وأوس ــان الس ــال وغرب ــح والعق ــاب املشال أصح

االرتزاق الذين استوردوا من كل مكان.
ــام الرابع  ــار سوى هذا الع ــام وتتويج االنتص ــل ذلك الوس ــم يتبق لني ل
ــوام وحتما سيقطفون  ــدوه يف الثالثة األع ــاح للتطبيق العميل ملا حص املت

ذلك الثمرة بمشيئة الله. 
ــت املواد  ــات. انته ــاورات والتدريب ــواع املن ــع أن ــت جمي ــد طبق ــم لق نع
ــا العدوان.انتهت كراسات دروس  ــة. انتهت املقررات التي فرضه التعليمي
ــت املنظمات من قواميس اإلنسانية.  فضح األمم املتحدة وتضليلها.حذف
سقطت الشعارات الكاذبة. سقطت كل الرهانات بعدما بعرثت كل األموال 

واستنفدت كل املخازن والطاقات والتجارب والخطط واالستشارات.
ــة  ــروب واألوبئ الح ــات  ــر وتبع ــات ومخاط ــة الصعوب ــا كاف تجاوزن

والتهديدات العاملية.
تخرجت عىل هامش ذلك مئات الدفعات العسكرية والثقافية والرتبوية 

والصحية والوقائية واللوجستية والسياسية واإلرشافية.
ــدروع واإلمداد  ــص والتدريع وال ــدات القن ــات الفرق من وح ــت مئ تأهل
واالتصاالت واإلنشاءات والهندسة والتصنيع الربي والبحري والجوي.

ــريان  ــخ والط ــع الصواري ــة بتصني ــدات الخاص ــم اآلالف إىل الوح انض
والذخرية والتدريع والبحوث والتطوير واالخرتاع. 

ــع يف األعمال العسكرية واألمنية  ــت املئات من فرق التدخل الرسي أنشئ
واالغاثية و الصحية والزراعية.

ــني العسكريني  ــال املؤمن ــة اآلالف من الرج ــذه األكاديمي ــن ه ــرج م تخ
ــن الوقائيني  ــرج اآلالف م ــال. كما تخ ــون املواجهة والقت ــني عىل فن املدرب

واملصنعني واملموهني.
ــرب نواة  ــة التي تعت ــدات العمالقة والنوعي ــذه الوح ــة له ــة طويل القائم
ــرشق شمسها عىل  ــا التاريخ وست ــاء حضارة سيخلده ــالق نحو بن لالنط
ــع بما لديها من  ــل إنشاء أعظم قوة ستستطي ــل اصقاع األرض. بما يكف ك
ــىل عاتقها هم الشعوب  ــل طغاة العالم لتحمل ع ــان وإعداد مواجهة ك إيم
ــر البرشية من طواغيت االستكبار  ــى يف تقديم التضحيات لتحري وستسع

واالستعباد يف هذا الزمان.
ــان الدين والوطنية  ــل األدعياء يف امتح ــا يف املقلب اآلخر سقط ك بينم
ــم أحذية  ــل جعلوا من أنفسه ــت سوءاتهم ب ــرشف وانكشف ــة وال والقومي
ــل للغرباء وللقطاء من أبناء نوادي القمار الذين سعوا بكل طاقاتهم  تنتع
ــار والعقاب  ــا سيلحقهم من الع ــدرات األجيال غري مدركني م ــري مق يف تدم
ــدار واألبناء  ــرض واملال وال ــني الدبر تاركني الع ــني مول ــوار. هارب يف دار الب

ملعونني مذمومني مدحورين إىل جهنم وبئس القرار.
ــان ومكرياس وطريمانة  ــم رصواح وميدي وحرض ونهم وبيح وظل اس
ــاء تتكرر يف القنوات واإلعالم أرقت دول  نجران وغريها من الجبهات أسم
ــدوان لثالثة أعوام مهزومني مدحورين غارقني يف مستنقع كلفهم مئات  الع

اآلالف من العبيد مستنفدين ما جمعوه من السالح وخزائن األموال.

إىل متى ؟!

سعاد الشامي
إىل متى ستظل طائراتكم تستعرض قواها وتسحب السماء من فوق 

أيامنا لتقصف أطفالنا ونساءنا ؟!
إىل متى ستظل شهيتكم متفتحة عىل التلذذ باألشالء والدماء ؟!

ــي واالبادي وهي  ــم توزع القتل الجماع ــى ستظل صواريخك إىل مت
ــة  ــن مزاول ــم وأماك ــم وأسواقه ــاء يف بيوته ــىل رؤوس األبري ــال ع تنه

أعمالهم؟!
ــم الزائفة من خيوط  ــون أوهام انتصاراتك ــى ستظلون تنسج إىل مت

األشالء املتناثرة واملتفحمة يف الطرقات وتحت الركام ؟!
ــم مخرتعا طقوسا فتاكة  ــل حصاركم مساندا لقصفك إىل متى سيظ
ــن اليمني وإماتته جوعا محاولني تركيعه بتجويعه  لنكال حياة املواط

؟!
ــى ستظل أجساد املرتزقة جسوراً تطأونها بأقدامكم القذرة ،  إىل مت
تداس كالبالط ذهابا وإيابا حتى خلت أفئدتهم من كل نبضات الحرية 

والعزة والكرامة والوطنية ؟!
إىل متى ستظل مجازركم الوحشية تنسف قلعة اإلنسانية املتهالكة 
املدعاة زورا بعد أن وضعت أكرب وحش إجرامي حارسا عىل أبوابها ؟!

ــيشء الوحيد الذي تتقن عزفه ألسنة  ــى سيظل الصمت هو ال إىل مت
املجتمع الدويل يف حرضة تلك املشاهد الدامية ؟!

ــت ومهما بلغ  ــاؤالت ألننا يف هذا الوق ــرثة تلك التس ــا الداعي لك ربم
ــل عدالة السماء منصفة  ــا الوجع ذروته عىل يقني أنه سيميض وتح من

ملظلومية وطن تشبعت تربته من دماء أبنائه األبرياء !
ــازر ليس غريبا يف رشعكم  ــوا علم اليقني أن ارتكاب تلك املج ولتعلم
ــه كمظلومني وال تكمن املعجزة هنا وإنما  ــاة وليس صعبا ردنا علي كطغ

يف عواقب األمور املحتومة قطعا للمتقني .
#مجازر_ديسمرب_الدامي

#اليمن_1000_يوم_من_العدوان

الهالكون على
سواحل الحديدة 

محمد صالح حاتم

ــع اسرتاتيجي  ــة اليمنية تتميز بموق الجمهوري
ــرب وتطل عىل  ــرة الع ــوب جزي ــىص جن ــام يف أق ه
ــدن والبحر  ــج ع ــاً وعىل خلي ــر غرب ــر األحم البح
ــع االسرتاتيجي  ــم هذا املوق ــي جنوباً وبحك العرب
ــاب املندب الذي  ــرشف اليمن عىل مضيق ب الهام ت
ــم لكونه يربط  ــرات املائية يف العال ــد من أهم املم يع
ــض املتوسط  ــر األبي ــدي والبح ــط الهن بني املحي
ــس وكما ان املوقع  ــرب البحر االحمر وقناة السوي ع
ــد 3 أميال  ــاء عدن الذي يبع ــرايف املتميز ملين الجغ
ــئ االخرى  ــط الدويل واملوان ــة فقط عن الخ بحري
ــغ طوله  ــي الذي يبل ــىل الساحل الجنوب ــد ع املمت

1906كم.
ــط أنظار  ــت اليمن مح ــة جعل ــذه األهمي ــل ه  ك
ــرب أيضا اكرث  ــرب والع ــن دول الغ ــن م املستعمري
ــدوان ظالم  ــت ع ــرزح تح ــوم واليمن ت ــف ي ــن أل م
ــدار  ــىل م ــة ع ــواء واالرض اليمني ــاح األج استب
ــالل  ــق واحت ــار خان ــة اىل حص ــة باإلضاف الساع
ــدف نهائي  ــن األرض اليمنية به ــزاء م ــيل ألج فع
ــة قواعد امريكية يف  ــذه الحرب يتمثل يف اقام من ه
ــا االسرتاتيجي  ــم بمقدراتها وموقعه اليمن تتحك
ــرات الدرون للقتل  ــام فهي اليوم تستخدم طائ اله
ــدة يف اليمن  ــة تنظيم القاع ــي بحجة مالحق اليوم
ــب أو رقيب من أي دولة  ــل املدنيني دون حسي وتقت
ــم وباعرتاف وزير الدفاع االمريكي جيمس  يف العال
ــان حريصون  ــأن االمريك ــذا االسبوع ب ــس ه ماتي
ــىل اليمن عرب  ــة ع ــارات جوية دقيق ــذ غ ــىل تنفي ع
الطيارين الحربيني ويعملون عىل تدريب الطيارين 
ــة جوية  ــارات عدواني ــىل القيام بغ ــني ع السعودي
ــداف عسكرية  ــن بحجة رضب اه ــة عىل اليم دقيق
ــل يرتكبون مجازر بشعة بحق املدنيني  وهم باالص
آخرها االسبوع املايض استهداف املدنيني بصعدة 
ــة صنعاء وارحب  ــدة وتعز وأمانة العاصم والحدي

حصيلتها الكثري من املدنيني وباستهدافها لجمرك 
ــادي الحيوي انما تريد تدمري  ذمار املدني االقتص

االقتصاد الوطني املتبقي لليمن.
ــن ألمريكا والسعودية واالمارات  من الذي رشع
ــا بأسلحة  ــرب عليه ــالن الح ــن واع ــالل اليم احت
ــارس 2015م كل  ــا منذ 26م ــة ومحرمة دولي حديث
ــا  ــة ألمريك ــرة الكامل ــرض السيط ــدف ف ــك به ذل
ــا نعلم تريد  ــن والسعودية كم ــا عىل اليم وحلفائه
فرض الوصاية عىل القرار اليمني ألهداف متعددة.
ــر  ــدة تستشع ــم املتح ــات األم ــس منظم  باألم
ــالل نرش  ــون من خ ــه اليمني ــذي يعيش ــر ال الخط
ــاة التي  ــة حجم املأس ــم تارك ــىل العال ــا ع تقاريره
تعيشها اليمن ونقص املواد الغذائية والطبية وقلة 
ــي تتحكم  ــة لليمن الت ــدات العاملي ــدرة املساع أو ن
ــح بإدخالها اىل  ــة وال تسم ــا والسعودي ــا امريك به
ــة بالسماح بدخول  ــدات الدولي ــن رغم املناش اليم
ــن الصلف  ــئ واملطارات لك ــرب املوان ــدات ع املساع
ــا يؤسف له ان  ــودي مستمر, ومم ــي السع االمريك
الدول االسالمية والعربية تقف موقف املتفرج مما 
يعانيه اليمنيون بذل ومهانة غري مسبوقة من اجل 
ــارات وال  ــا والسعودية واالم ــاب امريك ــدم إغض ع

يعلمون أن الدور قادم عليهم جميعا.
ــزة يف مراحل الحرب  ــدث يف سوريا العزي ما يح
ــا  بتواجده ــت  اكتف ــا  روسي ان  ــم  مؤل ــة  النهائي
ــري بإقامة قاعدتني عسكريتني يف حميميم  العسك
ــرار  ــة بالق ــت متحكم ــط واصبح ــوس فق وطرس
ــري كبري يف  ــا لديها تواجد عسك ــوري وامريك الس
سوريا عرب القوات الكردية وغريها وكذلك االتراك 
ــا بالرحيل عن سوريا  واليوم روسيا تطالب امريك
وترعى مفاوضات توجهها حسبما تريد واصبحت 

امريكا وروسيا تتقاسمان سوريا بكل أسف.
وما يحدث يف اليمن هو أن امريكا تريد أن يكون لها 

تواجد دائم عىل األرض اليمنية وكذلك السعودية 
ــئ واملناطق  ــد السيطرة عىل املوان ــارات تري واالم

السياحية أي احتالل لليمن بقوة السالح.
ــؤون  ــق الش ــني منس ــل اليمني ــم ك ــر باس أشك
ــد الذي  ــدة الرجل املحاي ــم املتح ــة لألم اإلنساني
يرفع تقاريره بدقة عن االوضاع اإلنسانية املرتدية 
ــاع وبكل أسف  ــي شج ــو رجل أوروب ــن وه يف اليم
ــة  ــل بجاح ــريه بك ــب بتغي ــة تطال ــد السعودي نج
ــت سيطرتها من ينقل  ــأن املنظمات الدولية تح وك
الحقيقة للعالم يجب إسكاته وتغيريه ومن يرتيش 
ويتغاىض عن معاناة اإلنسان اليمني تحت الحرب 

االمريكية السعودية االماراتية فهو جيد.
 يجب عىل اليمن ان تصعد من تقارير خسائرها 
ــات االممية  ــان اليمني لكل املنظم ــاة اإلنس ومعان
ــة املستمرة بفك  ــني واملطالب ــاة اليمني لرشح معان
ــة والدوائية  ــار وإدخال املساعدات الغذائي الحص
ــم  ــان يف العال ــني اىل أي مك ــل اليمني ــة تنق وحري

واملطالبة بإيقاف الحرب الظاملة عىل اليمن فوراً.
يكفي اليمنيني معاناة استمرت ملا يقارب الثالث 
ــل مقدرات اليمنيني  ــوات من الدمار الشامل لك سن
ــه..  ــن أراضي ــزاء م ــالل أج ــن واحت ــم اليم وتقسي
ــم  ــون مشاكله ــم سيحل ــا وه ــن ألهله ــوا اليم دع
ــل مفتاح  ــن سيظ ــا فاليم ــم علين ــد وصايتك ال نري
ــك يتحتم عىل العرب  ــور ملستقبل املنطقة لذل العب
ــة وسوريا  ــاة الجمهورية العراقي ــرار مأس عدم تك
ــن تواجد يف زمن  ــا تبقى للعرب م ــاظ عىل م والحف

تحيط بالعرب التحديات من كل جانب.
ــر االمريكي  ــروا الخط ــرب ان يستشع ــىل الع ع
ــىل  ــد ع ــن جدي ــرة م ــي للسيط ــي الساع األوروب
ــا ومواقعها  ــم برثواته ــة والتحك ــدول العربي كل ال
ــاد للجميع ابتالع فلسطني  وارسائيل تقف باملرص
وهدف نهائي تهجري مواطني غزة والضفة الغربية 

ــا  ــة وسوري ــرص ضعيف ــل م ــاء واالردن وجع لسين
ــالل االمريكي ونهب  ــة والعراق تحت االحت مقسم

ثرواته.
ــرات السيد  ــع تحذي ــان يسم ــا ك ــض عندم  البع
ــي منذ سنوات من  ــد حسني بدر الدين الحوث القائ
ــوب التصدي  ــا بدخول اليمن ووج خطورة امريك
ــه كانت له قراءاته البعيدة  لها يعتربونه مبالغا لكن
ــم  العال يف  ــة  االمريكي ــات  واملخطط ــاع  لألوض
االسالمي ويعلم ان اليهود هم من يحرك السياسة 
ــم االستعمارية  ــا ملصالحه ــة ويوجهونه االمريكي
بهدف نهب ثروات العالم العربي وبسط السيطرة 
اليهودية عىل العرب وهو بكل اسف ما يحدث اليوم 
ــو العرب من نومهم  عىل ارض الواقع فهل سيصح
ــرايس الحكم  ــاظ عىل ك ــل الحف ــل يف سبي أم أّن الك
ــي  ــار االمريك ــة لالستعم ــم عرض ــون بلدانه يرتك

الصهيوني الجديد؟!
بالرغم من كل ما تتعرض له بالدنا من عدوان لكن 
ــن نستسلم واحب ان اشري هنا اىل حكومة االنقاذ  ل
ــل بكفاءة عالية ممثلة باألستاذ  الوطني التي تعم
ــور عبدالعزيز صالح بن حبتور برغم ظروف  الدكت
العدوان الغاشم عىل بالدنا دشنت مؤخرا وبنجاح 
عملية الربط الشبكي بني وزارة الصناعة والتجارة 
ــز االقتصادي بالوزارة  ــات املعنية عرب املرك والجه
ــام بالدراسات والبحوث االسرتاتيجية  بهدف القي
ــال واالعمال  ــال امل ــوزارة ورج ــن املختصني بال م
ــاون  ــط والتع ــة والتخطي ــن وزارة املالي ــك م وكذل
الدويل والنفط والنقل واالتصاالت والبنك املركزي 

وغريها من القطاعات الحكومية.
ــا بتطوير اإلجراءات املتخذة  وكذلك استمراره
ــا يكفل  ــة بم ــة اإليرادي ــني األوعي ــل تحس يف سبي
ــرادات ملواجهة  ــة للدولة باإلي ــد الخزينة العام رف

التحديات االقتصادية التي تمر بها بالدنا.

موقع اليمن واالطماع االستعمارية
الفضل يحيى العليي

ــة  ــود أي دور أو مكان ــي سع ــة بن ــد ململك ــم يع ل
ــا خاصة وقد  ــت سقوطا مدوي ــرب وسقط ــدى الع ل
ــة نحوها يمأل قلب اليمني  أصبح الغضب والكراهي
ــي  واللبنان ــري  والجزائ ــوري  والس ــي  والعراق
والسوداني أصبح كل عربي ينتظر اقتالع الشجرة 
ــي سعود  ــرة العربية، بن ــن أرض الجزي ــة م امللعون
ــم  ــت عمالته ــاد وبات ــوا يف األرض الفس ــن عاث الذي
ألسيادهم اليهود يف حكم الثابت الذي ال رجعة عنه 
ــاً سعودياً  ــع ونشاهد انبطاح ــا بعد يوم نسم ويوم
ــيل عرب تحركات  ــع مع الكيان اإلرسائي تجاه التطبي
وبشكل متسارع دبلوماسية وثقافية نحو التطبيع 
ــم يف الحكم  ــن لبقائه ــم ان ذلك اضم ــا منه ــه ظن مع
ــني قوة الله وقدرته عىل نزع امللك منهم نزعا  متناس

ــا عملوه بحق الشعوب  وجعلهم عربة لآلخرين، فم
ــاب وان الله  ــاب وحس ــب دون عق ــن يذه ــة ل العربي

للظاملني باملرصاد .
ــني  ــىل الحرم ــالء ع ــون لالستي ــود يخطط اليه
ــدول املحيطة  ــل ال ــو جعل ك ــط ه ــذا املخط وأول ه
ــرضب من  ــى أن ت ــى تتمن ــا حت ــة تكرهه بالسعودي
أمريكا دون أن تتحرك شعوب هذه الدول لتقديم أي 
دعم أو مساندة ونتيجة لعمالة صهاينة العرب بني 
ــب بأن عاصمة  ــن مفاجئا إعالن ترام ــود، لم يك سع
إرسائيل أصبحت القدس حيث جرى التمهيد لذلك 
من خالل صفقة القرن بالتعاون مع صهاينة العرب 
ــوع ان هذه الخطوة  ــي سعود، الخطورة يف املوض بن
سيتلوها خطوات حيث سيتم إخراج الفلسطينيني 

من مدينة القدس وبعدها سيعمل اليهود عىل إقامة 
هيكلهم املزعوم عىل أنقاض األقىص وهذه الخطوة 
الخطرية لم يكن ليجرؤ عىل االقدام عليها لو لم يكن 
ــن حكام العرب الخونة ويف  هناك تعاون وتسهيل م

مقدمتهم السييس والنظام السعودي.
ــم يبق أمل للشعوب العربية واإلسالمية سوى  ول
محور املقاومة الذي يعول عليه الكثري لصد وإفشال 
ــرشوع الصهيوني ولذلك العمل الجاد هو التوجه  امل
ــال قائد  ــداء كما ق ــدى األع ــف ل ــاط ضع ورضب نق
ــن الحوثي حفظه  ــد عبدامللك بدر الدي الثورة السي
الله عندما قال نحن نعرف نقاط ضعفكم وسنرضب 
ــح وهو الحل  ــي توجعكم هذا هو الصحي ــاط الت النق
ــى العرب  ــي ال أن يتماه ــرشوع الصهيون إليقاف امل

معه، يسكتون ويجبنون عن مواجهته.
بن سلمان يبني وهابية من نوع جديد تتماىش مع 
املرشوع الصهيوني لم نسمع يف العالم بوزارة اسمها 
ــم بإفساد الشباب  ــه، أي أنها وزارة تهت وزارة الرتفي
أكرث مما هو فاسد من قنوات الوليد روتانا وأخواتها 
ــب سعيهم لتنفيذ تعاليم املدرسة األمريكية  إىل جان

بتفتيت املنطقة وإشعال حروب أهلية يف املنطقة.
ــن يف األيام  ــق ذلك يف اليم ــم يف تحقي ــد فشله وبع
املاضية عادوا إىل نقطة الصفر ومن اليمن بإذن الله 
ــن وستنطلق  ــه نفس الرحم ــرص ألن من ــون الن سيك
ــا وسيحرر األقىص من  ــاح العز والحرية لكل امتن ري
ــن صهاينة  ــه الجزيرة م ــود ويطهر شب ــس اليه رج

العرب بني سعود وجهال زايد.

هالك السعودية
يحيى صالح الدين

ــإن االنتقال  ــرشق األوسط، ف ــة لل بالنسب
ــور اقتصاد سالم  ــاد رصاع إىل ظه من اقتص
ــر بنية  ــادر لتطوي ــي حرص املص ــوف يعن س
تحتية تالئم هذا العرص الجديد من السالم، 
ــوط السكك  ــد خط ــرق وتمدي ــاء الط وأن بن
ــد املسارات الجوية وربط  الحديدية وتحدي
ــل وتحديث وسائل االتصاالت  شبكات النق
ــان وإنتاج  ــل مك ــاء يف ك ــط وامل ــري النف وتوف
ــق الكمبيوتر،  ــع والخدمات عن طري البضائ
سوف يفتح حياة جديدة يف الرشق األوسط، 
ــز عام  ــاب شيمون بريي ــن كت ــذه كلمات م ه

1993 "الرشق األوسط الجديد".
ــا دققنا النظر يف سطور هذا الكتاب  وإذا م
ــايس اإلرسائييل  ــره السي ــا ذك ــد أن م سنج
ــا يدور يف  ــع تصورا دقيقا مل ــي وض الصهيون
ــرشق األوسط يف وقتنا الحايل، فإعالن ويل  ال
العهد السعودي عن إقامة مدينة نيوم التي 
ــال الغربي للمملكة وستضم  ستقع يف الشم
أرايض مرصية وأردنية عىل مساحة 26 ألف 
ــدم فقط مرشوع شيمون  كيلو مرت مربع، يخ
ــط الجديد، وكل أحالمه  برييز للرشق األوس

الواردة يف كتابه "الرشق األوسط الجديد".
ــالن أهداف املرشوع  ــي البداية ومن إع فف
ــوم ستعمل عىل  ــد أن مدينة ني ــر نج املنتظ
ــة واملياه، مستقبل التقنيات  مستقبل الطاق
ــل الغذاء، مستقبل العلوم  الحيوية، مستقب
ــه وهذه القطاعات  التقنية ومستقبل الرتفي
ــون برييز يف الفصل الثامن  كلها ذكرها شيم

حتى الفصل الحادي عرش من كتابه.
ــرشوع منطقة خاصة مستثناة  سيكون امل
ــة،  ــة االعتيادي ــني الدول ــة وقوان ــن أنظم م
ــل  العم ــني  وقوان ــارك  والجم ــب  كالرضائ
ــىل األعمال  ــة األخرى ع ــود القانوني والقي
يف  ــز  بريي ــره  يذك ــا  أيض ــذا  وه ــة،  التجاري

الصفحة 154 من كتابه.
ــة املتشاطئة سوف  ــع بلدان املنطق "جمي
ــئ الرئيسية  ــة الدخول إىل املوان تمنح حري
ــىل اليمن  ــر (والحرب ع ــر األحم ــىل البح ع
جزء من مرشوع شمعون برييز)واملتوسط، 
ــة خفيفة  ــرة صناع ــة الح ــم املنطق وستض
ــات ترفيهية وإدارية  ــز تجارية وخدم ومراك
وتسويقية، وستكون هذه املناطق يف املرحلة 
ــي تقع فيها،  ــت سلطة البلدان الت األوىل تح
ــح خاضعة لإلدارة  ــا يف النهاية ستصب لكنه
ــي  اإلقليم ــع  باملجتم ــة  الخاص ــة  املركزي

وستتمتع بوضع إقليمي"..
ــرى العلم  ــن املنتظر أن ن ــك م ــا لذل وطبق
ــا عىل كل من تريان  اإلرسائييل مرفوعا عالي
ــة للبحر  ــا (البوابة الشمالي ــري وهم وصناف
ــق، نظرا  ــت الح ــني يف وق ــر) املرصيت األحم

لوجودهما ضمن نطاق مرشوع بن سلمان.
ــو  ــان ه ــن سلم ــرشوع ب ــا يف م ــر م وأخط
املصالح اإلرسائيلية العظيمة جدا املرتبطة 
ــادي  ــع االقتص ــا إىل الوض ــو نظرن ــه، فل ب
ــه اململكة السعودية من  الصعب الذي تمر ب
جراء انخفاض أسعار النفط يف أواخر 2014 
ــة يف  ــة السعودي ــع الحكوم ــى اآلن، وبي حت
سبتمرب املايض لسندات حكومية بـ12 مليار 
ــز امليزانية، يجعل من تنفيذ  دوالر لسد عج
ــدا دون دعم الرشكات  هذا املرشوع صعبا ج
العاملية، لذلك نجد رشكات أمازون، عيل بابا 

وإيرباص.
بالنسبة للرشق األوسط، فإن االنتقال من 
اقتصاد رصاع إىل اقتصاد سالم سوف يعني 
حرص املصادر لتطوير بنية تحتية تالئم هذا 
ــالم، وأن بناء الطرق  العرص الجديد من الس
ــوط السكك الحديدية وتحديد  وتمديد خط
ــل  ــات النق ــط شبك ــة ورب ــارات الجوي املس

ــاالت بشكل مبارش  وتحديث وسائل االتص
ــس لنقل  ــار قناة السوي ــرس احتك تتصل بك
ــن آسيا إىل أوروبا، ومرشوع نيوم  البضائع م
ــان مواز لقناة  ــل كامل إقامة كي يضمن بشك
السويس عىل خليج العقبة، ألن مرشوع نيوم 
ــع اإلرسائيلية يف هذا  سيعيد إحياء املشاري
الصدد، ألنه سيزيد من اهتمام املستثمرين 
ــة  ــك الحديدي ــع السك ــني يف مشاري الدولي
ــك الحديدية التي  ــالت- أشدود" والسك "إي
ــي تصل  ــت لك ــاض والكوي ــن الري ــرج م تخ
ــذه الخطوط  ــيل، وه ــا اإلرسائي ــاء حيف ملين
ــة %90 ألن املرشوع موجود  ــودة بنسب موج
أيام الدولة العثمانية، واستكماله لن يحتاج 
الكثري من الجهود، وال ننىس أن يف عام 2015 
فازت مجموعة شنغهاي للموانئ بمناقصة 
ــا لينتهي العمل  ــاء حيف ــة لتطوير مين دولي
ــر بالذكر أن عملية  ــام 2021  والجدي به يف ع
ــة ذكرها  ــك الحديدي ــوط السك ــاء خط إحي

شيمون برييز يف الصفحة 152 من كتابه.
ــزر يف كل من  ــوم ومشاريع الج مرشوع ني
ــن واإلمارات  ــت، البحري ــة، الكوي السعودي
ــي تريان  ــن جزيرت ــرص ع ــازل م ــة تن وعملي
وصنافري عبارة عن صور صغرية كثرية ُتَكون 
الصورة الكبرية للرشق األوسط الجديد كما 

تمناه شيمون برييز.
ــة االستعمارية بقيادة  والحرب العدواني
ــود  ــي سع ــع بن ــاب والتطبي ــة اإلره مملك
ــة  ــذ للهيمن ــي تنفي ــد ه ــي زائ ــارات بن وام
ــي للبحر  ــىل  املدخل الجنوب ــرة ع والسيط
ــدب والساحل  ــاب املن ــه ب ــر بمضيق األحم
الغربي لليمن وجزره وموانئه االسرتاتيجية 
ــان  ــع الكي ــع م ــع التطبي ــذ ملشاري ــي تنفي ه
ــع  التطبي ــع  ملشاري ــذ  وتنفي ــي  الصهيون

والسالم مع الكيان الصهيوني.

 د. انيس االصبحي

"الشرق األوسط الجديد
كما أراده »شيمون برييز«

ــة تحرير  ــن نسمع عن معرك ــدوان ونح ــذ بداية الع من
ــت اسم السيل الجرار ،وأخرى السهم  الحديدة ،مرة تح
ــن يف الحقيقة أنها  ــي ،وغريهما من املسميات ،ولك الذهب
ــة الحديدة  ــدة أنها محرق ــر الحدي ــت معركة تحري ليس
ــرتاب سوف يحرق بنار الصمود اليماني  ،من يحاول االق
ــي ،وزبيد  ــال  الخوخة والدريهم ــن تحت رم ،سوف يدف

والتحيتاء والجراحي ،وحيس والحايل وامليناء .
الحديدة أسطورة الصمود ،وملحمة الفداء ،من اجلها 
ــال والروح  ــن الطاهر يرخص امل ــل شرب من تراب اليم وك

والدم.
العدو بغبائه املتوارث ،واملتناسل من أجداده ال يعرف 
ــزج بجنوده   ــوم ي ــة ،كل ي ــس البرشي ــن النف ــدر ثم واليق
ــخ ليستفيد  ــن ،لم يقرأ التاري ــه إىل محارق اليم ومرتزقت
من هي اليمن ،وماذا يعني أن تخوض معركة عىل األرض 

اليمنية ؟
العدو لم يعرف أنها نهايته ونهاية جنوده ومجنزراته.
فالحديدة بالنسبة لليمنيني هي الرشيان الذي تمدهم 
ــذي يغذي كل  ــد الوحيد ال ــي الوري ــة ،ه ــواد الغذائي بامل
ــه إىل جنوبه  ــه إىل غربه ومن شمال ــن من رشق ــاء اليم أبن
بمايحتاجون رغم الحصار والدمار الذي لحق بمنشآت 

امليناء جراء رضبات طريان األعداء .
ــرتاب من  ــه االق ــره علي ــة عم ــون نهاي ــن أراد أن تك فم

الحديدة ومديرياتها.
ــة دروس وعظة،ملاذا تهلكون أنفسكم  ولكم من الخوخ

وتلقون بها إىل محرقة ومهلكة الحديدة ؟
ــار حمراء،شواطئها رشار تلتهم  ــة سواحلها ن الخوخ

من يقرتب منها .
راجعوا حساباتكم.

ــن الضالع  ــاء املحافظات املحتلة م ــاذا تزجون بأبن  مل
ولحج وأبني ويافع وشبوة إىل محرقة الخوخة؟

وأنتم تعرفون أنكم خارسون ال محالة ،وأنكم لن تعودوا 
إالجثثا متفحمة.

ــا مقربة ملتهبة  ــدة بكل بمديرياتها وسواحله فالحدي
تنتظر من يحاول االقرتاب منها.

ــم ومبعوثكم االممي يف تسليم الحديدة  لقد فشلتم أنت
مقابل الراتب ،رغم ضغوط العالم علينا، وفشلتم بقواتكم 
ــر والسنغال  ــالك ووت ــد والب ــن الجنجوي ــم م وحشودك
ــرات f16والتايفون واألباتيش ،واألبرامز  واملرتزقة وطائ
ــة 1000يوم،فكيف ستحققون  والرباديل ،والكايمان ،طيل

ما عجزتم عن تحقيقه اليوم ،كفاكم غباء وانتحارا .
ــا ال بالحوار،  ــدة أو أي مديرية منه ــذوا الحدي ــن تأخ ل
والبالحرب لو فنينا من عىل وجه األرض ،فكلنا الحديدة 
ــا بعض  ــا لنفيه ــرش يحميه ــورا من ب ــا س ــل عليه سنعم

ماأعطتنا طيلة تاريخها .
ــا الغايل يف عدن  ــل شرب من تراب وطنن ــوف نحرر ك وس
ــرة  ــوت وامله ــج وحرضم ــع ولح ــوة والضال ــني وشب وأب
ــارب ،فاليوم غري األمس ،واملعادلة  وسقطرى ،واملخا وم

تغريت .
ــة  ــار للخون ــزي والع ــاً والخ ــراً أبي ــن ح ــاش اليم وع

والعمالء.
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