
صنعاء / سبأ 
ــيايس األعىل  ــى األخ صالح الصماد رئيس املجلس الس  ألق
القائد األعىل للقوات املسلحة كلمة خالل حضوره أمس األول 
ــد امللك الكبيس  ــهيد العقيد محمد عب ــل تخرج دفعة الش حف

من قوات األمن املركزي فيما ييل نصها:
ــلم عىل سيدنا محمد  الحمد لله رب العاملني وصىل الله وس

وعىل آله الطاهرين
ــرج لهذه الوحدات  ــعدنا ويرشفنا أن نحرض حفل التخ يس
الرمزية من "قوات األمن املركزي" ويسعدنا أن نكون حارضين 
ــكر التدريبي، وأسعدنا ما ملسناه من األداء  معكم يف هذا املعس
والتدريب العايل واللياقة البدنية التي إن دّلت عىل يشء فإنما 
تدلُّ عىل املستوى العايل والراقي الذي يتمتع به منتسبو هذه 

الوحدات األمنية يف "األمن املركزي".
ــوة ال لنوعظكم أو نذّكركم، بل  ــن حرضنا إليكم أّيها اإلخ نح
ــم، فأنتم رجاُل اليمن أولو  ــتمد املعنوّيات منكم ومن إبائك لنس
ــة عندما  ــرون يف املواقف الصعب ــن يظه ــديد، الذي البأس الش
ــا تتناثر  ــدوان، عندم ــا يتصاعد الع ــرون، عندم ــي اآلخ يختف
ــرّكام جراء قصف هذا العدوان  ــالء تحت البيوت وتحت ال األش
ــدام "أمريكا  ــد العبيد، عبيد وخ ــم، عبي ــم املجرم الغاش الظال
ــروا مقدراته، غري  ــعبنا ودم ــل" هؤالء الذين فتكوا بش وإرسائي
ــالت عىل تراب  ــني بحجم الضحايا، وحجم الدماء التي س آبه
ــن املرتزقة  ــك حفنة م ــاعدهم عىل ذل ــن الطاهر، س ــذا الوط ه
ــوا مطية  ــم، وأصبح ــم، وقيمه ــهم، ودينه ــوا أنفس ــن باع الذي

وأحذية للعدوان، يعرب من فوقهم الحتالل بلدهم.
ــعوديني  ــرى األمريكيني، والس ــف عندما ن ــيشء مؤس إنه ل
ــمونهم  ــل وتدريب من يس ــم يقفون عىل تأهي ــني وه واإلماراتي
ــا  ــي نعتربه ــيات الت ــذه امليليش ــي" ه ــش الوطن ــوات الجي "ق
عصابات -فعًال- تخدم العدوان، وتخدم أجندته، وهم يسعون 

إىل تمكني العدوان من احتالل أرضهم.
ــؤولية كبرية، ونحن اآلن نشارف  أّيها اإلخوة: إن أمامكم مس
ــىل بلدنا،  ــدوان والحصار ع ــام الثالث من الع ــىل انتهاء الع ع
ــذا التحدي  ــاهد هذا الصمود وه ــاهد عنفواناً، ونش ــن نش ولك
ــة ال محالة؛ لذلك  ــذه اإلرادة، مما يجعل حتمية الّنرص آتي وه
ــبق له  ــهرين املاضيني تصعيداً لم يس نحن واجهنا خالل الش

ــبحانه وتعاىل-  ــل منذ بداية العدوان، ولكن بفضل الله -س مثي
ــهر  وبفضل تلك الّدفع التي كنا نحرض حفل تخرجها يف األش
ــم  ــد، وأن نلّقنه ــك التصعي ــس ذل ــتطعنا أن نلم ــة، اس املاضي

دروساً بفضل الله -سبحانه وتعاىل-
لّقنهم إخوانكم وزمالؤكم، وداسوا عىل آلياتهم، وقتلوا منهم 
ــن عام،  ــّدوا له ألكرث م ــداد الذي أع ــك اإلع ــل كل ذل اآلالف، ب
ــام "العاصمة"، وكانوا يراهنون عىل  وكانوا يراهنون عىل اقتح
ــىل احتالل "الجوف"،  ــدة"، وكانوا يراهنون ع احتالل "الحدي
ــن مع أحداث  ــدة" بالتزام ــون عىل احتالل "صع ــوا يراهن وكان
ــا خابت كل  ــايض، إّال أّنه ــمرب امل ــة التي حصلت يف ديس الفتن

ــقطت كل أوراقهم، وخابت ظنونهم، بفضل الله  رهاناتهم، وس
ــن أثبتوا أنهم  ــل أولئك الرجال، الذي ــبحانه وتعاىل- وبفض -س
ــه الذين حكى الله عنهم  ــديد، وأنهم رجال الل أولو البأس الش
يف القرآن، ونحن اليوم ُنَدّشن مرحلة جديدة، وبالذات من هذه 

القوة الضاربة، من "قوات األمن املركزي".
ــا  ــا وإرادته ــوان صموده ــت يف عنف ــي الزال ــوة الت ــذه الق ه
ــن نحن اآلن مرحلة جديدة  ــالها وتضحياتها، لندش واستبس

عليهم، من التصعيد.
ــل أفرادهم، أذنابهم، ُدّمرت آلياتهم  هم قد أُنهكت قواهم، ُقت
عىل أيدي زمالئكم، ويجب أن تشهد الّساحة، ويشهد امليدان، 

ــا، ليس لديهم  ــوا مثلن ــن التصعيد، هم ليس ــة جديدة م مرحل
ــتطيعون أن يتحركوا من  ــم أي عنوان يس ــة، وليس لديه قضي
ــعبنا، املال امللّطخ بدماء  خالله إّال املال املّدنس بدماء أبناء ش
ــهر  ــة، فهم يحتاجون إىل أش ــس لديهم قضي ــعبنا، لي أبناء ش
ــى يعّدوا مثل هؤالء الرجال، ولكن رجالنا جاهزون، ما عىل  حت
ــيتحركون  ــداد الخطط وهم س ــم إّال إع ــم ومن يديرونه قادته
ــبحانه وتعاىل- كبريـ وثقتنا  ــدان؛ لذلك أملنا يف الله -س إىل املي
ــتمثلون نموذجاً ونواة إلعادة  بكم –أيًضا- أّيها الرجال أنكم س
ــد الجبهات بالرجال  ــوة الضاربة، وتعزيز ورف تجميع هذه الق
ــاء الله- أن يقتدي بكم بقية  الصامدين األوفياء، ونأمل -إن ش

ــذا الفضل  ــي ملن فاته ه ــارة ه ــارة كل الخس ــم، فالخس زمالئك
ــول  ــة حصلت من بعد الرس ــا أرشف معرك ــه إنه ــم، والل العظي
ــذاذ اآلفاق  ــل أن تجمع ش ــه وآله، ولم يحص ــوات الله علي صل
ــي البلد  ــرب، ومنافق ــة ومنافقي الع ــكان والصهاين ــن األمري م
ــذاذ  ــة، فأنتم تواجهون ش ــذه املعرك ــة كه ــيل" يف معرك "الداخ
ــارة كل  ــني أو أدنى، والخس ــاق يف العالم، والنرص قاب قوس األف
ــارة هي عىل من قعد يف بيته، من تنّصل، أما النرص فهو  الخس
آٍت المحالة، ألن هذا سيخرس قريباً، قال الله سبحانه وتعاىل: 
ــإِْن أََصاَبْتُكْم ُمِصيَبٌة َقاَل َقْد أَْنَعَم الَلُّه  َنئَّ َف َوإَِنّ ِمْنُكْم َلَمْن َلُيَبِطّ

َعَيلَّ إِْذ َلْم أَُكْن َمَعُهْم َشِهيًدا [النساء: 72].
ــا، ولكن نحُن من  ــوٌم لنا ويوٌم علين ــجاٌل، ي دائماً الحرب س
ــينترص يف نهاية املطاف؛ لذلك تأتي هذه االبتالءات، وتأتي  س
ــكاذب، َوإَِنّ ِمْنُكْم َلَمْن  ــل هذه املواقف؛ ليتبني الصادق من ال مث
ــْد أَْنَعَم الَلُّه َعَيلَّ إِْذ َلْم أَُكْن  ــَنئَّ َفإِْن أََصاَبْتُكْم ُمِصيَبٌة َقاَل َق َلُيَبِطّ
ــم هؤالء لن  ــم: قد قلنا له ــان حاله ــِهيًدا....يكون لس ــْم َش َمَعُه
تستطيعوا يف أمريكا، وإرسائيل، والسعودية، وسيتورطون َوإَِنّ 
َنئَّ َفإِْن أََصاَبْتُكْم ُمِصيَبٌة َقاَل َقْد أَْنَعَم الَلُّه َعَيلَّ  ــْن َلُيَبِطّ ِمْنُكْم َلَم
إِْذ َلْم أَُكْن َمَعُهْم َشِهيًدا وقال الله تعاىل: َوَلِنئْ أََصاَبُكْم َفْضٌل ِمَن 
ٌة َيا َلْيَتِني ُكْنُت َمَعُهْم  الَلِّه َلَيُقوَلَنّ َكأَْن َلْم َتُكْن َبْيَنُكْم َوَبْيَنُه َمَوَدّ
ــِبيِل الَلِّه اَلِّذيَن  ــاء: 73] َفْلُيَقاِتْل ِيف َس َفأَُفوَز َفْوزًا َعِظيًما النس
يِل الَلِّه َفُيْقَتْل  ــبِ ْنَيا ِباآلِخرَِة َوَمْن ُيَقاِتْل ِيف َس وَن اْلَحَياَة الُدّ َيْرشُ
ــاء: 74] َوَما َلُكْم ال  ــْوَف ُنْؤِتيِه أَْجرًا َعِظيًما [النس أَْو َيْغِلْب َفَس
ــاِء  ــَتْضَعِفنَي ِمَن الرَِّجاِل َوالِنَّس ــِبيِل الَلِّه َواْلُمْس ــوَن ِيف َس ُتَقاِتُل
اِلِم  ــِذِه اْلَقْرَيِة الَظّ ــا أَْخرِْجَنا ِمْن َه ــَداِن اَلِّذيَن َيُقوُلوَن َرَبَّن َواْلِوْل
ــْن َلُدْنَك َنِصريًا  ــَك َوِلًيّا َواْجَعْل َلَنا ِم ــْل َلَنا ِمْن َلُدْن ــا َواْجَع أَْهُلَه
ــِه َواَلِّذيَن  ــِبيِل الَلّ ــوا ُيَقاِتُلوَن ِيف َس ــَن آَمُن ــاء: 75]. اَلِّذي [النس
ْيَطاِن إَِنّ  اُغوِت َفَقاِتُلوا أَْوِلَياَء الَشّ ــِبيِل الَطّ َكَفُروا ُيَقاِتُلوَن ِيف َس

ْيَطاِن َكاَن َضِعيًفا [النساء: 76] . َكْيَد الَشّ
نشكر كل القائمني عىل هذه الدورات ونشكر اإلخوة يف قيادة 
ــن املركزي" ... عىل الدور الرائد  "وزارة الداخلية" وقيادة "األم
ــىل هذا اإلنجاز الذي نعتربه نواة وبداية، ونقول لهم: مزايداً  وع
ــال؛ ليكونوا رافداً  ــاء، مزيداً من االهتمام بهؤالء الرج من العط
إلخوانهم وزمالئهم، متمنني لكم التفوق والنجاح، وستحظون 

بدعمنا... والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته.

تقرير / جمال محمد األشول
ــاً عىل  ــكرية رأس انقلبت املوازين العس
ــوف لصالح  ــة اليتمة بالج ــب يف جبه عق
ــد  ــعبية ض ــان الش ــش واللج ــوات الجي ق
ــدت  ــي تكب ــدوان الت ــة للع ــوات املوالي الق
ــد واحدة من  ــة وبرشية وتع ــائر مادي خس
ــي تعرضت لها األخري  بني أكرب الهزائم الت

منذ قرابة ثالثة أعوام .
ــملت سقوط جبهة اليتمة  الخسائر ش
ــدداً من  ــي تضم ع ــل الت ــوف بالكام بالج
ــرتاتيجية فضًال عن  الجبال والتباب االس
ــة ومقتل  ــة ومدرع ــن 11 آلي ــري أكرث م تدم
ــد الكتيبة  ــم قائ ــرشات بينه ــة الع وإصاب
الثانية لحرس الحدود السعودي ، املقـدم 
ــة) وأرس ما  ــى (أبو عقب ــراد املكن نافع ج

يزيد عن 14 ضابطاً وجندياً.
كيف سقطت اليتمة :

ــان  واللج ــش  الجي ــوات  ق ــت  وضع

ــكرية إلحداث صدمة  الشعبية خطة عس
ــف العدوان  ــوات تحال ــرية يف صفوف ق كب
ــتعادة  ــع الس ــوم واس ــن هج ــت بش تمثل

منطقة اليتمة من محورين :
املحور األول :

شنت وحدات عسكرية خاصة هجوماً 
ــاب املجاورة لجبل حبش وانتهت  من التب
ــيطرة عىل جبل حبش وتم االمتداد  بالس
ــع  ــف وقط ــال ووادي القعي ــال كه إىل جب
طريق إمداد العدو بالكامل املؤدي لوادي 

تمر .
املحور الثاني :

ــكرية بهذا  ــوات العس ــة الق ــت مهم كان
ــر الصيد وحمر  ــور تطهري مواقع حم املح
ــيطرة عىل جبل  ــداداً إىل الس ــاب امت الذي

تواثنة االسرتاتيجي .
انقالب املوازين :

ــيطرة  ــكرية انتهت بالس العملية العس
ــرتاتيجية هامة  ــاب إس ــة جبال وتب الكامل

ــي تتمثل يف ، وادي  ــة اليتمة والت يف منطق
ــاب املجاورة له  ــش والتب ــلبة وجبل حب س
وجبال كهال ووادي القعيف وجبال حمر 
الصيد وجبال حمر الذياب وجبال تواثنة.

ــري  ــم تدم ــكري ، ت ــدر عس ــاً ملص ووفق
ــدوان من  ــكرية لتحالف الع ــة عس 11 آلي
ــا دمرت  ــش واللجان كم ــوات الجي ــل ق قب
ــلحة  األس ــن  م ــات  كمي ــىل  ع ــتولت  واس
ــل وإصابة العرشات  ــط مقت والذخائر وس
ــدوان  ــف الع ــة لتحال ــوات املوالي ــن الق م
ــة  ــة الثاني ــمى الكتيب ــد مايس ــم قائ بينه
ــدم نافع جراد املكنى  لحرس الحدود املقـ
(أبو عقبة) إضافة إىل أرس ما يزيد عن 14 

ضابطاً وجندياً.
إىل ذلك يرى مراقبون أن سيطرة قوات 
ــىل املواقع  ــعبية ع ــش واللجان الش الجي
ــرتاتيجية وسقوط  والجبال والتباب االس
ــة  صدم ــل  تمث ــل  بالكام ــة  اليتم ــة  جبه

وهزيمة للعدوان ومرتزقته.

كيف سقطت جبهة اليتمة بالجوف بيد الجيش واللجان الشعبية بالكامل ؟كيف سقطت جبهة اليتمة بالجوف بيد الجيش واللجان الشعبية بالكامل ؟
ــوف  الج ــة  بمحافظ ــان  اإلنس ــوق  حق ــب  مكت أدان 
ــعودي  ــي ارتكبها طريان العدوان الس ــس املجزرة الت أم
ــال يف  ــني عش ــن عيل حس ــق أرسة املواط ــي بح األمريك
مديرية خب والشعف وراح ضحيتها سبعة شهداء من 

أرسة واحدة.
ــخة منه  ــبأ) نس ــان تلقت (س ــب يف بي ــح املكت وأوض
ــاء وطفالن  ــدوان هم خمس نس ــا مجزرة الع أن ضحاي
ــث قضوا  ــال حي ــن أرسة املواطن عيل عش ــم م جميعه
بغارة جوية استهدفت منزلهم بشكل مبارش يف جريمة 

حرب متعمدة.
ــعودي  ــدوان الس ــتهداف الع ــان أن اس ــرب البي وأعت
ــم  ــع القي ــاىف م ــة تتن ــكان جريم ــة بالس ــرى املأهول للق
ــني الدولية التي  ــادئ واألعراف والقوان ــالمية واملب اإلس

تجرم استهداف املدنيني وتدعو لحمايتهم .
ودعا البيان املنظمات الدولية وأحرار العالم للتحرك 
العاجل لوقف مجازر العدوان السعودي بحق املدنيني 

وتجنيب املناطق السكنية الغارات الجوية .

حقوق اإلنسان بالجوف يدين مجزرة حقوق اإلنسان بالجوف يدين مجزرة 
العدوان في خب والشعفالعدوان في خب والشعف

 إسالم أبو العز 
ــوام  ــة يف األع ــة املتالحق ــات اإلقليمي ــم األزم يف خض
ــلطنة ُعمان  ــام عن س ــور الع ــة، كان التص ــالث املاضي الث
ــة-  ــات الخليجي ــراء الخالف ــدوء يف صح ــة اله ــا واح أنه
ــات اإلقليمية، حتى صار األمر  الخليجية وكذلك الرصاع
ــاتها الخارجية  ــلطنة وسياس ــدوء الس ــدر به ــادة للتن م
ــواء املتعلقة  ــات املتالحقة، س ــذه األزم ــة تجاه ه الحيادي
ــات اإلقليمية  ــاون الخليجي، أو األزم ــدول مجلس التع ب
ــوى اإلقليمية  ــتدامة، والتي تتماس مع الق ــع واملس األوس
ــة الفاعلية يف املنطقة  ــى القوى الدولي ــة، أو حت املتطاحن
ــها الواليات املتحدة األمريكية، والتي تنظر إىل  وعىل رأس
ــري طامح إىل دور  ــقط باعتبارها حليفاً غري مزعج وغ مس
أكرب من املحافظة عىل مصالحه وأمنه، يف وسط مضطرب 
ــب  ــتقطاب ملواقف حدية ال يتناس ــد فيه حدة االس تتزاي

معها سياسات السلطنة ”املحايدة“.
ــالل العْقد  ــقط خ ــت مس ــة، كان ــذه الرسدي ــا له وطبق
ــن  م ــدر  بق ــة  الخارجي ــاتها  سياس ــم  ترس ــرصم،  املن
ــالع  ــن االضط ــان م ــض األحي ــا يف بع ــتقاللية، مكنه االس
ــة واإلقليمية،  ــة الدولي ــد السياس ــىل صعي ــدور مميز ع ب
ــن الدول  ــص جريانها م ــا يخ ــن م ــد ع ــى أبع ــكل حت بش
ــاطتها لحل أزمة داخلية ذات  الخليجية وإيران، مثل وس
ــاطتها  خلفية طائفية يف الجزائر 2015-2014. واألهم وس
واستضافتها لجوالت من املحادثات الرسية والعلنية بني 
ــج النووي  ــة بالربنام ــذ 2009، املعني ــران ودول 1+5 من إي
ــم  ــا 2014 ث ــات فيين ــت إىل محادث ــي أفض ــي، والت اإليران

ــن  ــب م ــد أي مكاس ــوح لحص ــووي، دون طم ــاق الن االتف
ــات، وذلك  ــة أطراف املفاوض ــلطنة بخالف ثق جانب الس
ــق  ــف، واكتفائها بدور ”منس ــا الهام يف هذا املل ــد دوره بع
ــارك  ــس“، حتى مع رغبة ورضا دول1+5 يف أن تش الكوالي
مسقط يف املفاوضات بدور مراقب. وهو األمر الذي لم يكن 
ــلطنة، وخاصة  ــث عىل االرتياح من جانب جريان الس يبع
ــف كل من  ــني: األوىل موق ــارات من زاويت ــعودية واإلم الس
ــلمية للملف النووي وما نتج  ــوية الس الجارتني من التس
ــران، وكذلك موقف  ــام طه ــاف ملوقفهم أم ــا من إضع عنه
ــي تجاه إيران وعالقاتها الجيدة بها ككل،  ُعمان املوضوع
ــتدام من توسع نفوذ ُعمان ضمن  والثانية من تخوف مس
ــي ودويل  ــل إقليم ــي، أو كفاع ــاون الخليج ــة التع منظوم
ــة، يف وقت كانت  ــة واإلقليمي ــوى الدولي ــى بثقة الق يحظ
السعودية فيه نموذج لالرتجال والعشوائية يف سياساتها 
الخارجية، والتي حتى اآلن تشكل عامل إزعاج وقلق من 
ــنطن، عىل مختلف  ــة بما فيهم واش ــب القوى الدولي جان

األصعدة وامللفات.
ــقط  ــني مس ــات ب ــت العالق ــريات وثواب ــالف متغ وبخ
ــأتهم، – اإلمارات والبحرين وقطر وجزء  وجريانها منذ نش
كبري مما يعرف بالسعودية اليوم، كان حتى السبعينيات 
ــاحل الُعماني، وحظيت بحكم مستقل عن  جزءا من الس
ــط يف أواخر النصف  ــرة فق ــة املزده ــة الُعماني اإلمرباطوري
ــنوات  ــلطنة تتعامل يف الس ــرن املايض- فإن الس األول الق
ــواء  ــرية بمنطق ”محايد“ تجاه األزمات املتالحقة، س األخ
ــعودة القرار الخليجي  ــرصاع مع طهران، أو س مفاعيل ال
ــد حياد  ــذي لم يع ــني له، وال ــض املخالف ــي وتروي والعرب

ــو ظبي يف  ــن الرياض وأب ــبة لكل م ــاً بالنس ــقط كافي مس
ــق باليمن،  ــرية، وخاصة فيما يتعل ــنوات الثالث األخ الس
ــكل  ــت مرسحاً لرصاع نفوذ وطموح الحلفاء، بش التي بات
ــقط  ــمته مس ــبه الوحيد الذي رس جعل الخط األحمر ش
ــا، والخاص بأمن  ــاتها ”املحايدة“ تجاه جريانه يف سياس
ــتقرار الحكم فيها غري مرئي وغري  ومصالح السلطنة واس
ــاض وأبو ظبي  ــوح وهيمنة كل من الري ــار طم هام يف مس

عىل مستويات متعددة.
ــيايس يف املنطقة يف  ــتقطاب الس ــتوى االس ــىل مس فع
ــي تخرجه من  ــه الطائفية الت ــرية، ومظلت ــنوات األخ الس
ذات  ــلطنة  الس ــإن  ف ــي،  طائف رصاع  إىل  ــيايس  س رصاع 
ــاز لهذا  ــا مصلحة يف االنحي ــة ليس له ــة األباضي األغلبي
ــن جانب  ــيايس الطائفي م ــاب الس ــذا الخط ــكل وه الش
ــا تكون عن الحاجة  ــكل أعم هي أبعد م جريانها، بل وبش
ــتقطاب طائفي  ــغ باس ــذا رصاع يصطب ــج مثل هك لتأجي
ــة األوىل ال  ــة بالدرج ــار مجتمعي ــى أخط ــا يف مرم يجعله
ــات جريانها الخارجية التي تستخدم  تنحرس عند سياس
ــن  ــة، ولك ــم املتتالي ــب تحالفاته ــد عص ــة يف ش الطائفي
ــي منفلت ال  ــاب طائف ــا لخط ــا هدف ــد ذاته ــا بح يجعله
يكتفي فقط بالتجييش ضد إيران، ولكنه ُيلحق السلطنة 
ــا“، والتي  ــس معنا فهو علين ــار معادلة ”من لي ــا يف إط به
تصوغ من خاللها الرياض سياساتها يف الداخل والخارج 
ــا، ناهيك  ــى مع حلفائه ــالث األخرية حت ــنوات الث يف الس
ــرب جزيرة يف بحر من  ــقط من هذا املنطلق تعت عن أن مس

االستقطاب الطائفي يف دول مجلس التعاون.
ــتوى سالمة أرايض السلطنة، فإن الحدود  أما عىل مس

ــد من أعقد  ــيمها ُيع ــرة العربية وترس ــبه الجزي يف دول ش
ــذ القرن املايض، والذي  ــية من املوضوعات وأكرثها حساس
ــاون الخليجي كآلية  ــس التع ــيس مجل ــم من أجله تأس ت
بديلة عن النزاعات املبارشة الخاصة بالحدود؛ ليس فقط 
ــويتها  عىل الخرائط واألرايض التي يف معظمها لم يتم تس
ــكل نهائي، ولكن أيضا فيما يخص املجتمعات هناك،  بش
ــدود والخرائط غري  ــألة الح ــا بينها تعترب مس ــي فيم والت
ــكلها  ــيادة القبلية بش ــرا لس ــكل فعيل، نظ ــودة بش موج
ــيايس يف مناطق  االقتصادي واالجتماعي، بل وحتى الس
ــة التي بني  ــني دول الخليج، وخاص ــابكة ب ــدود املتش الح
ــل األوىل تفكر يف  ــي تجع ــان، والت ــلطنة ُعم ــارات وس اإلم
ــبه جزيرة ”مسندم“  ــيناريو تريان وصنافري يف ش تكرار س

الُعمانية ذات املوقع االسرتاتيجي.
ــارات يف اليمن،  ــوح اإلم ــياق، يأتي طم ــس الس ويف نف
ــقط، ليس فقط  وتحديدا يف جنوب اليمن، كعامل قلق ملس
ــيمها  ــن يعني عمليا تقس ــي يف اليم ــع اإلمارات ألن التوس
ليمن جنوبي ويمن شمايل، وهو ما ترضرت منه السلطنة 
ــن أيضا  ــايض، ولك ــرن امل ــات الق ــبعينيات وثمانيني يف س
ــذي تعرضت له مرص  ــرار ضغط مماثل لل ــة لتك كاحتمالي
فيما يخص مثلث حاليب الذي دعمت الرياض الخرطوم 
ــايض مقابل التنازل عن جزيرتي تريان  فيه حتى العام امل
وصنافري، وبالتايل قد يكون مسعى اإلمارات والسعودية يف 
السيطرة عىل محافظة ”املهرة“ اليمنية املحاذية للحدود 
الُعمانية، والتي شكلت يف وقت مىض ظهري لثورة ظفار يف 
سبعينيات القرن املايض التي هددت حكم أرسة البوسعيد 
ــة اليمن الجنوبي  ــبب دعم جمهوري الُعمانية، وذلك بس

ــرك إقليمي يف  ــر الذي يجعل أي تح ــا لها، وهو األم وقته
ــقط، وهو ما  ــذه املحافظة اليمينية مثار قلق لحكام مس ه
ــعودية عىل اليمن  حدث منذ عدوان التحالف بقيادة الس
ــاض وأبوظبي،  ــن بني الري ــوب اليم ــارات جن 2015، ومس
ــة املتعلقة بمحافظة ”املهرة“ ومناطقها الحدودية  وخاص
ــلطنة ُعمان،  ــالف مجاورتها لس ــي بخ ــرتاتيجية الت االس
تمثل تاريخيا بوابة اليمن البحرية الرشقية، وخاصة بعد 
ــذه املنطقة، وأيضا  ــعي أبوظبي لتوطيد تواجدها يف ه س
ــرتاتيجية، ضمن طموح  ــوقطرى اليمينية االس جزيرة س
ــوذ عىل املمرات  ــرتاتيجي يف التواجد والنف ــارات االس اإلم
ــر األحمر وحتى  ــوب البح ــرتاتيجية من جن ــة االس املائي
ــايل عن التمكن  ــل لعجز اإلمارات الح ــج ُعمان، كبدي خلي
ــزر ومضايق الخليج  ــرتاتيجي يف ممرات وج ــن نفوذ اس م

العربي، الذي يصطدم فيه طموح أبوظبي بإيران.
ــقط األخرية الناذرة  من جهة أخرى تأتي تحركات مس
ــارات يف ”املهرة“ الحدودية  ــعودية واإلم ملا يحدث من الس
ــة ”ُعمانية“ الطابع لنزع  ــواحل اليمن جنوبا، كمحاول وس
ــيكة عىل نمط ما حدث مع قطر من محاولة  فتيل أزمة وش
ــة  األزم أدت  أن  ــد  فبع ــا؛  ترويضه ــارات  واإلم ــعودية  الس
ــات والخالفات بني  ــن النزاع ــقف جديد م ــة إىل س القطري
دول الخليج وطريقة إدارة أطرافها لها التي وصلت إىل حد 
ــتبدالهم بموالني  ــزو واإلطاحة بالحكام واس ــد بالغ التهدي
ــوح الرياض  ــي أن طم ــقط تع ــس األرسة، فإن مس ــن نف م
ــيناريو  ــتبعد أن يتكرر س وأبوظبي قد يجعل من غري املس
قطر –بمعطيات مختلفة طبعا- معها إذا تحول االحتقان 
ــنوات األخرية إىل  ــالث دول يف الس ــادئ بني الث ــأزم الب والت

ــيتم جرها حال انفالتها إىل منطقة تختلط  أزمة مبارشة س
ــة، وهو األمر  ــة والقبلية والطائفي ــا األبعاد االجتماعي فيه
ــارات يف التجهيز له  ــعودية واإلم ــل بدأت الس الذي بالفع
ــرة“ خالل  ــرب تحركهم يف ”امله ــد ُعمان ع ــة ضغط ض كورق
ــف الثاني من العام املايض، برتكيز ورعاية أطر قبلية  النص
ــم  ــلفية، وخطابه ــة س ــلحة ذات إيدلوجي ــية مس وسياس
ــا  بصفته ــعيد  البوس وأرسة  ــني،  األباضي ــد  ض ــي  الطائف

الحامل السيايس لهذا املذهب اإلسالمي.
ــارة الرئيس عبد  ــا من هذا الطرح، قد تكون زي وانطالق
ــلطنة ُعمان قبل أيام، ولقائه ألول  ــييس إىل س الفتاح الس
ــذا التوقيت الهام  ــعيد، يف ه ــلطان قابوس بن س مرة بالس
ــات  ــن –االنتخاب ــن البلدي ــل يف كل م ــد الداخ ــىل صعي ع
ــرج  الح ــت  التوقي ــك  ــوس- وكذل قاب ــة  ــية وخالف الرئاس
ــاطة لحل  ــن، يف إطار وس ــق باليم ــة املتعل ــا خاص إقليمي
ــيكة بني ُعمان،  توافقي خاص باليمن ينزع فتيل أزمة وش
ــوازن يف عالقاتها  ــد األدنى من الت ــي تحافظ عىل الح الت
ــم يعد  ــني ل ــعودية، اللت ــارات والس ــني اإلم ــة، وب الخارجي
ــآ إىل تصعيد  ــقط، ولج ــة“ مس ــوازن و“حيادي ــا ت يكفيهم
ــاتهم الخارجية يف  ــارات سياس ــع مس ــجم م ــارش ينس مب
ــيايس  ــتقطاب الس ــة االس ــىل أرضي ــرية، ع ــوام األخ األع
ــن، ولكن فيما  ــق باليم ــط فيما يتعل ــس فق ــي، لي والطائف
ــة الراهنة  ــة يف الحقب ــقط املتوازن ــات مس ــق بسياس يتعل
تجاه إيران ومختلف امللفات، وهي السياسة التي حظيت 
ــعودية  باحرتام وقبول القوى الدولية واإلقليمية، عدا الس

واإلمارات.
كاتب صحفي مرصي

ــا حياده ــن  ع ــان  ُعم ــرج  تخ ــن  اليم ــي  ف ــارات  واإلم ــعودية  الس ــاع  ــاأطم حياده ــن  ع ــان  ُعم ــرج  تخ ــن  اليم ــي  ف ــارات  واإلم ــعودية  الس ــاع  أطم

ستمثلون نواة لتجميع هذه القوة ورفد الجبهات بالرجال الصامدين األوفياءستمثلون نواة لتجميع هذه القوة ورفد الجبهات بالرجال الصامدين األوفياء

قوات األمن المركزي ال زالت في عنفوان صمودها وندشن اليوم مرحلة جديدة من التصعيدقوات األمن المركزي ال زالت في عنفوان صمودها وندشن اليوم مرحلة جديدة من التصعيد

ليس لدى العدو ومرتزقته قضية يتحركون من خاللها سوى المال الملطخ بدماء أبناء شعبناليس لدى العدو ومرتزقته قضية يتحركون من خاللها سوى المال الملطخ بدماء أبناء شعبنا

خالل حضوره حفل تخرج دفعة من قوات األمن المركزيخالل حضوره حفل تخرج دفعة من قوات األمن المركزي

ــش واألمن  ــود أبناء الجي ــلحة: بفضل جه ــوات المس ــى للق ــد األعل ــش واألمن القائ ــود أبناء الجي ــلحة: بفضل جه ــوات المس ــى للق ــد األعل القائ
ــعبية استطعنا أن نلقن العدوان وأذنابه دروسًا لن ينسوها ــعبية استطعنا أن نلقن العدوان وأذنابه دروسًا لن ينسوهاواللجان الش واللجان الش
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