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ــقوط   املراقب ملآالت الرصاع يف اليمن بعد س
ــه صالح الحليف  ــابق عيل عبد الل الرئيس الس
القوي لإلمارات والذي كان من املؤمل أن يخلط 
ــد تمتد إىل  ــرب ق ــاء بح ــل صنع األوراق و يدخ
ــيطرة القوات االماراتية  ــنوات وُتمكن من س س
وقوات التحالف عىل اليمن... لكن عملية حسم 
األجهزة األمنية مسنودة باللجان الشعبية يف 
صنعاء لهذه األحداث وبفرتة قصرية أربكت كل 
املخططات وألقت بظاللها عىل تداعيات كبرية 
ــار األحداث الدراماتيكية التي  يف التحول بمس
ــدوان بقيادة آل  ــف الع ــول عليها تحال كان يع
سعود . ولعل أبرز تداعيات سقوط ورقة صالح 
ــيايس يف  ــول عليه من ُبعد قبيل وس ــا كان يع بم
ــمال يمكن  ــيطرة  انصار الله يف الش ــق س مناط

إيجازها يف اآلتي : 
ــوي  ــف ق ــي كحلي ــدور اإلمارات ــف ال     ضع
ــدور اإلماراتي  ــث أن ال ــني ، حي ــام األمريكي أم
ــتيالء قوات التحالف  ــدأ يأخذ الثقة عقب اس ب
ــالن ما  ــهر من إع ــد أش ــدن بع ــىل ع ــي ع العرب
ــحاب  ــزم ، إذ كان النس ــة الح ــمى بعاصف يس
ــة لنجل  ــوري  - املوالي ــرس الجمه ــوات الح ق
ــه صالح  ــيل عبد الل ــابق أحمد ع ــس الس الرئي
ــدن األثر البالغ  ــارات - من ع ــد يف اإلم واملتواج
ــن  ــنودة م ــوات املس ــرية للق ــرة كب ــح ثغ يف فت
ــداء من  ــىل الجنوب ابت ــيطرة ع اإلمارات للس
ــحاب الجيش واللجان الشعبية من  عدن وانس
معظم املحافطات الجنوبية. حسب ما يتناقله 
ــيل  ــابق ع ــس الس ــيني ان الرئي ــض السياس بع
ــليمهم صنعاء كما  صالح وعد اإلماراتيني بتس
ــلمهم عدن رشيطة إزاحة اإلخوان املسلمني  س
(حزب االصالح ) من أي تسوية سياسية، وما 
ــم الدعم املايل اإلماراتي  يؤكد هذه املقولة حج
لشيوخ قبائل شماليني موالني لصالح كشفتها 
ــح . لكن  ــقوط صال ــة  عقب س ــزة األمني األجه
ــف  ــاء كش ــح يف صنع ــع لصال ــقوط الرسي الس

ــمال من ناحية،   الحجم الحقيقي  لقوته يف الش
ــني غري املتوقعة  ــر قوة أنصارالله الحوثي وأظه
ــد ، كما أظهر  ــديدة التعقي ــة ش ــق قبلي يف مناط
ــارات ) بأنها صورة  ــه (اإلم ــم الرئييس ل الداع
ــا الحقيقي  ــع حجمه ــب م ــة ال تتناس مضخم
ــار اإلخوان  ــر قوة تي ــل أظه ــرصاع ،باملقاب يف ال
ــعودياً  ــلمني (حزب االصالح ) املدعوم س املس
ــني إىل عقد لقاء مع قادة  وهو ما دفع باإلماراتي
ــلمان  الداعم  ــن س ــاطة ب ــزب اإلصالح بوس ح
ــقوط صالح  ــة االخوان يف اليمن بعد س لجماع
ــوة األدوات املحلية  ــاب ق ــذا من ناحية حس .ه
ــات املرتزقة  املحلية التي  أو باألحرى الجماع

تديرها كل من الدولتني .
     الجانب اآلخر يتمثل يف املصالح املستقبلية 

للدولتني ؟
ــن  ــارة ع ــعود  عب ــبة آلل س ــن بالنس      فاليم
عمق اسرتاتيجي ململكتهم وال يمكن بأي حال 
ــمح ألي دولة عربية أخرى  من األحوال أن تس
ــبنا  ــد مضاه لها فيه ، وحس ــون لها تواج أن يك
ــني عبد النارص  ــتذكر الرصاع الذي دار ب أن نس
ــعود بخصوص اليمن يف ستينات القرن  وآل س
ــعودية  ــايض ... فمهما كانت العالقة بني الس امل
ــابات  ــن لكن الحس ــت الراه ــارات يف الوق واإلم
املستقبلية بوجود قوة منافسة لهم يف اليمن لن 
ــعودية لم تقبل بوجود  تغيب عن ذهنهم ، فالس
ــق  ــوف كمناط ــأرب والج ــارات يف م ــوذ لإلم نف
ــراج اإلماراتيني  ــتطاعت إخ ــة لها واس محاذي
ــق خصوصاً  ــارش من هذه املناط ــكل غري مب بش
ــي تعرضت لها  ــكا الت ــد رضبة التوش ــارب بع م
ــني لها،  ــوان املوال ــىل اإلخ ــا ع ــا وقرصه قواته
ــد طارق  ــض تواج ــه أيضاً رف ــم من ــا يفه وهوم

عفاش املحسوب عىل االمارات يف مارب  .
     يف الجنوب يتمسك آل سعود بأن يكون مقر 
هادي يف اململكة وتفرض عليه إقامة شبه جربية 
ــمى رشعية  ــت ما يس ــاء تح ــه ألن البق يف تنقل

ــة يف مواجهة  ــة ضغط قوي ــادي تخولهم ورق ه
ــتقبال  ــاء اآلخرين مس ــاريع من الحلف أي مش
ــات ورقية  ــارات دخلت اليمن عىل سياس . اإلم
ــا الخاص (مرشوع  فضفاضة ولديها مرشوعه
ــرشوع  ــع م ــارض م ــا يتع ــو م ــات) – وه الوالي
السعودية بل ويشكل هاجسا لها - لكن سياسة 
ــر إىل الواقعية التاريخية يف فهم  اإلمارات تفتق
ــخ يف تضخيم  ــة اليمنية . فالنف ــة الرتكيب طبيع
ــي وتواجدها يف مناطق الجنوب  الدور اإلمارات
ــتتالىش بمجرد  ــة س ــو فقاع ــدب ه ــاب املن وب
ــعودية  ــح بمزعوم الرشعية من قبل الس التلوي
ألدوات  ــري  الكب ــتنزاف  االس ــع  م ــاً  خصوص
ــباب الحراك  ــوب بالزج  بش ــارات يف الجن اإلم
ــمى ”املجلس  ــوب عىل مايس الجنوبي املحس
ــاحل الغربي وتعز  ــات  الس ــايل ” يف جبه االنتق
ــي  ــات ه ــذه الجبه ــران ... كل ه ــزان ونج وجي
ــتيت لفصيل الحراك الجنوبي  ــاس تش باألس
ــذا الفصيل  ــتنزاف قوة ه املوايل لإلمارات واس
ــاق الهزيمة  ــهولة يف ما بعد إلح يجعل من الس
ــعود بالجيش املرصي  ــه  تماماً كما فعل آل س ب
ــادة املرصية الفخ  ــتينات فلم تدرك القي يف الس
ــش إىل اليمن إال  ــال الجي الذي نصب لها بارس
ــكلت  ــي تعرضت لها والتي ش ــة الت بعد النكس
ــوة  ــارص كق ــد الن ــرشوع عب ــة مل ــة قاضي رضب
ــعودية . خالصة القول أن  ــة للس عربية منافس
ــدوان عىل  ــعودية واإلمارات بالع ــف الس تحال
ــبيهه ”باألخوة األعداء ” فهما  اليمن يمكن تش
متفقتان عىل مواجهة  أنصار الله (الحوثيني) 
ــعا يف  ــة وتوس ــلطتهم صالب ــزداد س ــن ت والذي
ــرب النفس  ــون ح ــمالية ويمارس املناطق الش
ــارات اقتصاديا  ــاك اململكة واإلم ــل إلنه الطوي
ــتقرارفيهما  من خالل  ــة واالس ــز الطمأنين وه
ــتية النوعية. كما إن االمارات  الرضبات البالس
والسعودية تغفالن العبا مهما قد يغري مجرى 
ــل اإلخواني املوايل لقطر  األحداث وهو الفصي

ــتبعد بلحظة ما – مرهونة  وتركيا والذي ال يس
ــر - أن يتحالف مع أنصار  بتطور األزمة مع قط
ــعودي وهو  ــد  االحتالل اإلماراتي الس الله ض

تيار عريض له حضوره يف كل املحافظات.
ــابقة تعتمد  ــيناريوهات الس ــذه الس       كل ه
ــوة أو ضعف  ــايس عىل مدى بقاء ق ــكل أس بش
ــك  ــن  إطالة أمد الحرب من دون ش ــة ، لك اململك
ــعى اليه حتى  ــا تس ــن قوتها وهو م ــتوهن م س
دول داخلة ضمن تحالف العدوان .  باعتقادي 
ــكاد النار أن  ــي ت ــة والت ــراف الخليجي كل األط
تظهرمن تحت الرماد يف ما بينها  باتت بحاجة 
ــه أو بالحد األدنى  ــار الل ــف مع أنص إىل التحال
ــقوط الرهان  ــج خيوط عريضة معه بعد س نس
ــيل صالح وال أدل  ــابق ع عىل ورقة الرئيس الس
عىل ذلك من التغري يف موقف تحالف العدوان من 
القبول بدخول املساعدات االنسانية والقبول 
ــار  ــذي لعب دور السمس ــيخ ال بتغيري ولد الش
ــم  ــل يف مهنيته عن الناطق باس ــف اليق للتحال
ــالن عن  وصول  ــف العدوان، ومن ثم اإلع تحال
وفد من أنصار الله إىل سلطنة عمان الستئناف 
ــؤرش إىل أن مآالت الرصاع يف  ــوار . كل هذا ي الح
ــي تثبيت أنصار الله  ــن بعد مقتل صالح ه اليم
كقوة واقعية يف الشمال وبروز املصالح الفردية 
داخل دول التحالف وهو ماينذر بزيادة الرصاع 
ــيطرتها  بني أدواتها املحلية يف داخل مناطق س
واليستبعد أن يمتد الرصاع إىل داخل أنظمتها 
ــن التواجد  ــاىض ع ــعودية تتغ ــة. فالس األرسي
ــة  ــة رضورة ملواجه ــن كحال ــي يف اليم االمارات
ــن إطالة أمد  ــتفيد م ــار الله واإلمارات تس أنص
العدوان لرتسيخ تواجدها يف تعزيز التشكيالت 
ــوات النخب  ــمى ق ــكرية بمايس األمنية والعس
ــىل زيادة  ــة والرهان ع ــات الجنوبي يف املحافظ
ضعف ”حليفتها السعودية“ بينما قطر تراقب 

عن كثب ... ؟

ــد يعلن من تركيا بدء عملية غزو  من جدي
جديدة لألرايض السورية، والحجة والذريعة 
ــتهدف مقاتيل  ــي ان العملية تس جاهزة وه
ــي“  الديمقراط ــاد  ”االتح ــزب  ح ــيا  ميلش
ــوريا ،فاألتراك  ــمال س ــردي (PYD) ش الك
ــدوا قوات عسكرية تبلغ ضعف القوات  حش
ــرات“،  ــة ”درع الف ــاركت يف عملي ــي ش الت
ــنتها تركيا لدعم املجاميع املسلحة  التي ش
ــش  ــم داع ــد تنظي ــة ” ض ــة ”غامض يف معرك
ــمايل ، وأدت إىل  ــي يف ريف حلب الش اإلرهاب
ــلحة واألتراك عىل  ــع املس ــيطرة املجامي س
ــرشات البلدات  ــاب وجرابلس وع بلدات الب

والقرى األخرى.
ــدة ” غصن الزيتون  ــة الغزو الجدي وعملي
ــدود عفرين أو  ــن تتوقف أهدافها عند ح ” ل
ــتمتد إىل  ــدث األتراك بل س ــا يتح منبج كم
غرب اعزاز ويف كل من بلدة عني دقنة ومطار 
ــمايل،  ــب الش ــف حل ــكري يف ري ــغ العس من
لتستمر وصوًال إىل كل من مدن تل رفعت وما 
ــمايل  بعد عفرين يف ريف محافظة حلب الش
ــا،  ــمال غربه ــب وش ــرب ادل ــوًال إىل غ وص

ومدينة تل أبيض شمال الرقة.
ــود الرتكي يف  ــح ،أن الوج ــا من الواض وهن
ــورية بدأ يتحّول إىل أمر واقع ، بل  ــمال س ش
ويحاول األتراك التمدد بمساحات جغرافية 
ــدة ، واألخطر هنا أنهم يحاولون فرض  جدي

ــوة ، وهذا  ــدد بالق ــك التم ــود وذل ــذا الوج ه
ــه الرسعة  ــي يحتاج عىل وج ــرك الرتك التح
ــة رسيعة  ــط تنفيذي ــة وخط ــة فوري ، لدراس
ــّدي للعدوان  ــا للتص ــورية وحلفائه ــن س م
ــذي كان  ــورية ال ــىل األرايض الس ــي ع الرتك
ومازال تحت حجج محاربة األكراد وتنظيم 
ــدة املدى غري  ــداف بعي ــع أن األه ــش، م داع

ذلك باملطلق. 
ــاك  ــة ان هن ــكار حقيق ــن إن ــوم ال يمك الي
ــارش وعلنيا بريا لألرايض  احتالل وغزوا مب
ــة يف ريف  ــة الرتكي ــن قبل الدول ــورية م الس
ــرب ترصيحات  ــمايل ، وهناك ح ــب الش حل
أن  ــد  تؤك ــكرية  عس ــركات  وتح ــة  إعالمي
ــتعدون الحتالل  ــلفنا يس ــا أس ــراك كم األت
ــورية شماًال،  وقضم املزيد من األرايض الس
ــراك  ــة أّن األت ــكار حقيق ــن إن ــا، ال يمك وهن
ــّس بوحدة  ــوا يحاولون امل ــا زال ــوا وم حاول
ــورية  ــا والديمغرافيا للدولة الس الجغرافي
ــيطرة والنفوذ عىل  ــعي للس ــن خالل الس م
ــورية ،  ــمال س ــة من ش ــاحات جغرافي مس
ــة الحدث  ــر منذ بداي ــي أظه ــام الرتك فالنظ
ــقوط شمال  ــوري رغبته الجامحة بس الس
ــورية يف  ــورية كّل س ــورية خصوصاً وس س
ــاه انهيار  ــرياً باتج ــوىض، ودفع كث أتون الف
ــوري، وهذا  ــيايس الس ــة والنظام الس الدول
ــمال  األمر ينطبق عىل أطماع األتراك بالش

ــوالت وجوالت  ــم ص ــت له ــوري، فكان الس
ــح حدودهم  ــس أولها فت ــياق، لي يف هذا الس
ــلحني العابر  ــالح واملس ــام الس ــل أم بالكام
والعابرين للقارات من تركيا مروراً بسورية 
ــرى من  ــا ج ــا م ــس آخره ــراق، ولي وإىل الع
ــألرايض  ــزو علني ل ــن غ ــرا م ــداث مؤخ أح
ــيس  الرئي ــدف  اله أن  ــزم  واج  ، ــورية  الس
ــتحواذ والسيطرة  للتدخل الرتكي هو االس
ــورية لتحقيق  عىل جزء من الجغرافيا الس

مطامع اقتصادية وسياسية تركية.
فرتكيا لم تأت إىل سورية ملحاربة ميليشيا 
ــزب  ــة“ أو ح الديمقراطي ــورية  ــوات ”س ق
العمال الكردستاني أو لرضب تنظيم داعش 
ــورية بعد ان  اإلرهابي ، وإنما جاءت لغزو س
ــورية  ــاحة املناورة لها يف س ــت بأّن مس تيقن
ــكل كبري بعد التدخل الرويس  قد ضاقت بش
وتحرير حلب املدينة ، ولهذا قّررت التحرك 
ــمايل إليجاد هامش  ــي الش ــف الحلب يف الري
ــاورة جديدة لها باالقليم، وهنا ال  وأوراق من
يمكن إنكار حقيقة أّن الغزو الرتكي لألرايض 
ــوال التوافق والدعم  ــا كان ليتّم ل ــورية م الس
ــض األنظمة  ــة من بع ــوة الرتكي ــذه الخط له
ــض القوى املنخرطة  ــة والغربية وبع العربي

بما يسمى املعارضة السورية بالخارج .
ــكل االحتالل والغزو  ــن الطبيعي ان يش م
ــتقبل الدولة  ــىل مس ــراً كبرياً ع ــي خط الرتك

ــاً  وجغرافي ــاً  وأمني ــياً  سياس ــورية  الس
ــة  ــد أّن املرحل ــا يؤك ــذا م ــاً، وه وديمغرافي
املقبلة ستشهد أحداثاً دراماتيكية عسكرية 
ــج  ونتائ ــات  وتداعي ــار  مس يف  ــية  وسياس
ــورية، وهذا  ــزو الرتكي لألرايض الس هذا الغ
ــا  ــورية والجغرافي ــة الس ــد أّن الدول ــا يؤك م
ــة  ــت بمرحل ــد دخل ــورية ق ــية الس السياس
ــد، وعىل ضوء  ــتباك دويل وإقليمي جدي اش
ــن جديد  ــم م ــتباك سرتس ــذا االش ــج ه نتائ
ــة لإلقليم  ــية والجغرافي ــة السياس الخارط

واملنطقة العربية ككّل.
ختاماً، من املؤكد أّن الغزو الرتكي لألرايض 
السورية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بما يخطط له 
األتراك يف الشمال السوري، فمحاولة وصل 
ــمال رشق  ــة تمتّد من ش ــوذ تركي ــة نف منطق
ــمال غربها هو مخطط تركي  ــورية إىل ش س
ــعون لالحتفاظ بمنطقة  قديم، ولهذا هم يس
ــورية ويف الريف  ــمال س ــوذ جديدة يف ش نف
ــان فرض  ــد لضم ــب بالتحدي ــمايل لحل الش
سيطرة تركية ومساحة نفوذ ومناورة تركية 
ــتكون لها  جديدة باإلقليم، وهذه الخطوة س
ــن املنطقة واإلقليم  تداعيات كارثية عىل أم

ككّل.
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ــا أن من مصلحة التحالف  ندرك جميع
ــاحة  ــل الس ــي أن تظ ــعودي األمريك الس
ــل   ــرك أو عم ــن أي تح ــة م ــة خالي الدولي
يكشف فداحة وبشاعة ما ارتكبه تحالف 
ــعب اليمني   العدوان  من جرائم بحق الش
ويخىش من نقل صوت اآلالف من ضحايا 

العدوان  إىل العالم بأرسه.
ولذلك دفع النظام السعودي املليارات 
التي اشرتى بها العديد من وسائل اإلعالم 
ــل والحكومات  ــات ب ــد من املنظم والعدي
ــول دون  أن يصل هذا الصوت إىل  لكي يح
ــات الدولية  ــم واىل  املؤسس ــعوب  العال ش
ــاكات الخاصة  ــة للنظر يف االنته املختص
ــانية  بجرائم الحرب والجرائم ضد اإلنس
ــي   ــن االجتماع ــلم واألم ــا بالس لتعلقه
ــس  ــة ومجل ــات الدولي ــة الجناي كمحكم

حقوق اإلنسان.
وتقاعس هذه املؤسسات دون ان  تعمل 

ــا من انتهاكات  ــيئا حيال ما وصل إليه ش
ــرج املجتمع  ــم الحرب  يح ــق بجرائ تتعل
ــاء  ــف االدع ــف زي ــريا ويكش ــدويل كث ال

بحماية حقوق اإلنسان.
ــجع أيضا أننا ملسنا  ويف الحقيقة واملش
ــميه بداية للتحرك الدويل  ما يمكن أن نس
ــتويات إعالميا أو قضائيا أو  من عدة مس
سياسيا خاصة بعد قدوم األستاذ حسني 
العزي إىل وزارة الخارجية وتعيينه نائبا 
ــذا التحرك  ــتمر ه ــر ونتمنى ان يس للوزي
ــق بإعداد  ــة يف ما يتعل ــم أكرب خاص وبزخ
ــم  ــا للمحاك ــة وتقديمه ــات الجنائي امللف

الدولية .
لذلك يقوم النظام السعودي بالحيلولة 
دون وصول هذا الصوت وهذا يؤكد أهمية 
أن نتحرك يف الساحة الدولية وأال نرتكها 
ــا ويمرحون كيفما  لألعداء يرسحون فيه

شاءوا.

ــرار  يف العالم يتحركون  الزال هناك أح
ــاني، ومثال عىل  ــع إنس ــن منطلق وداف م
ــن موقف  ــون م ــام ولت ــه س ــام ب ــك ماق ذل
ــة  ــع مظلومي ــه م ــدى تعاطف ــجاع وأب ش
ــريي  ــني بطريقته  حني رمى العس اليمني
ــدوان  الع ــف  لتحال ــمي  الرس ــدث  املتح
ــن  ــخصيا ع ــي ش ــد أخربن ــض، وق بالبي
ــارة اليمن.. وأيضا ما تقوم به  رغبته يف زي
املحامية الدولية أم كلثوم باعلوي ونوجه 
لها التحية والتقدير ملا تقوم به من جهود 
إنسانية ووطنية  وهناك الكثري ممن الزال 
ــن منظمات  ــانية م ــل يف داخله إنس يحم
ــة دولية  ــية وإعالمي ــخصيات سياس وش
ــد هذه الجهود  ــن أن نعمل عىل توحي يمك
ــف  ــة التحال ــع بمحاكم ــا للدف وتحريكه
يف  ــم  ومرتزقته ــي  األمريك ــعودي  الس
املحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب 
نظري ما قاموا به من جرائم يندى لها جبني 

ــانية بحق الشعب اليمني من تعمد  اإلنس
ــآت  لقتل املدنيني وقصف للمباني واملنش
ــتخدام لألسلحة املحرمة  املدنية ومن اس
ــة الهيدروجينية التي ألقيت عىل  كالقنبل
ــا قصف األحياء  ــل نقم وعطان وأيض جب
السكنية يف العاصمة والقرى يف محافظة 
ــة بالقنابل العنقودية إضافة  صعدة اآلبي
ــي املفروض  ــار الجماع ــك الحص عىل ذل
ــد بنظر  ــي والذي يع ــعب اليمن ــىل الش ع

القانون الدويل  جريمة إبادة.
ــد خافية عىل  ــم تع ــم ل ــك الجرائ كل تل
ــد ارتكاب  ــاك تقارير دولية تؤك ــد وهن أح
ــم  ــي جرائ ــعودي األمريك ــف الس التحال
ــقط  ــرب وال يمكن لهذه الجرائم أن تس ح
ــعودي  ــام الس ــن للنظ ــادم وال يمك بالتق
ــد ان  ــا والب ــوا منه ــه ان يتنصل وحلفائ
ــم العقاب..  ــة ويطاله ــد العدال ــم ي تطاله
ــع  ــرك والدف ــدء بالتح ــا إال الب ــا علين م

ــاك  ــة فهن الدولي ــة   الجنائي ــاءلة  باملس
تساؤل لدى املواطنني عن سبب عدم رفع 
ــف العدوان أمام  ــة واحدة ضد تحال قضي
ــم الدولية والحقيقة أن اإلجراءات  املحاك
ــة الجنايات  ــذة للوصول إىل محكم املتخ
ــا يمكننا  ــن هناك باب ــدة، لك ــة معق الدولي
ــاك وجود رشط  ــه فهن ــرك من خالل التح
ــة هو إحالة  ــايس للمحكم يف النظام األس
ــوم ان  ــن ومعل ــن مجلس األم ــة م القضي
ــة األمريكية  ــت الهيمن ــس األمن تح مجل
ــرى هي ان يحال امللف ويرفع  وطريق أخ
ــة وهو ما علينا  من املدعي العام للمحكم
ــل املنظمات املحلية  ــرك عربه من قب التح
ــني والدفع  ــني دولي ــة وعرب محام والدولي
بقوة ألن يقبل املدعي العام تبني القضية 
ــق  يتعل ــا  م ــا  وأم ــة  للمحكم ــا  وتقديمه
ــع لألمم  ــان التاب ــوق اإلنس ــس حق بمجل
ــر املتعلقة  ــى التقاري ــو يتلق ــدة فه املتح

ــان من حكومات  بانتهاكات حقوق اإلنس
الدول ومن املنظمات.

ــىل  ــك ع ــؤولية يف ذل ــع املس ــك تق لذل
ــي كثرية  ــي  وه ــع املدن ــات املجتم منظم
جدا يف بلدنا إال أنها يف سبات ونوم عميق 
وكأن األمر ال يعنيها وكأنها ال ترى جرائم 
ــعة  ــعودي األمريكي البش ــف الس التحال
ــا رصاخا  ــا أزعجتن ــعب ولكنه بحق الش
حول ادعاءات بتجنيد طفل هنا أو هناك، 
ــر قتل عرشات بل آالف األطفال مما  ولم ت
ــرية عىل أداء  ــتفهام كب ــع عالمات اس يض
وعمل هذه املنظمات ويجب عىل املعنيني 
ــص  الرتاخي يف  ــر  النظ ــادة  إع ــد  البل يف 
ــات، فمنها ما هي  ــذه املنظم املمنوحة له
ــبوهاً  ــؤدي عمًال مش ــة ومنها من ي وهمي
ــانياً  ــال دوراً إنس ــؤدي فع ــن ت ــا م ومنه

ووطنياً.

مآالت العدوان على اليمن بعد سقوط علي  صالح 

غصن الزيتون الرتكية ... ملاذا اآلن !؟"

أهمية التحرك يف الساحة الدولية

د.حبيب الرميمة

هشام الهبيشان *

يحيى صالح الدين

صباح يف ملكوت 
الشهداء

ــعر  ــهداء وأش يف كل صباح أفتح نافذة غرفتي املطلة عىل روضة للش
بأني ال أشعر بيشء مما يسمى حياة اال يف أرجائها.

ــة  والشمس لم تعانق بعد  ــتيقظت هذا الصباح الساعة السادس أس
سمرة الجبال وكل من يف البيت رصعى النوم ..

ــي أطل بنظري إىل هناك وال أدري لم تملكتني  كعادتي فتحت نافذت
رغبة شديدة بأن ال أحتيس كوب النب املفضل اال بجوار أرضحة الشهداء 
ــماء عالم  ــة مني للهروب من الواقع والتحليق يف س ــا كانت محاول وربم

آخر!!
ــي وخرجت من  ــت عباءت ــخ إلعداد كوب النب لبس ــت إىل املطب أرسع
ــارع شبه خال من البرش وكان عىل مفرق الطريق كلب  البيت .. كان الش

وأنا بطبعي أخاف من الكالب وتربطني بها عالقة سيئة منذ صغري.
ــودة إىل البيت  ــيض اىل الروضة او الع ــال وأنا مرتددة بني امل ــرثت قلي تع
ــال لم يرعبهم  ــا وأنت ذاهبة لزيارة رج ــان حايل يقول أتخافني كلب ولس
ــني  ــوده املتكالب ــه وجن ــه وبارجات ــه ودبابات ــدوان بصواريخ أرشس ع

والقادمني من كل حدب وصوب؟!!
ــه يناسبني والهروب  أدركت أني يف حرب وثوب, الخوف لم يعد مقاس
ــي إىل ملكوت  ــن الكلب و أقدامي تحملن ــي الجبناء تغاضيت ع اليحم

الشهداء...
هناك كان صباحي مختلفاً عن بقية أيامي!!

ــبي املصاب بعوامل التعرية  اليوم لم أجلس عىل ذلك الكريس الخش
نتيجة هطول االمطار عليه فاليوم مكثت عىل أطهر تراب وأقدس مكان .

ــواع الورود  ــل الزاخر بأن ــتاني الجمي ــوم لم يكن يف بس ــي الي صباح
املختلفة والذي لطاملا حسبته جنتي!!

ــل وأعناب تجري  ــني او أدنى من جنة من نخي ــوم كنت قاب قوس الي
ــموات  من تحتها األنهار فيها من كل الثمرات دائمة خالدة عرضها الس

واألرض كانت جزاء لهم بما بذلوا وكانوا من املخلصني.
ــمات الهواء الباردة  ــتمع إىل زقزقة العصافري وعجزت نس اليوم لم أس

أن تدغدغ مشاعري املبعرثة !!
ــك األرضحة  ــة من تحت تل ــعة إىل أصوات قادم ــت خاش ــوم أنص الي

تهمس يف االفق أنتم األموات ونحن األحياء.
مدت الحرسة ذراعيها لقلبي وغرس األىس مخالبه عىل جسد روحي 

حينما تذكرت من نحن ومن هم!!
ــي آهاتي بني  ــابعة أخذتن ــري إىل الس ــاعتي رأيتها تش ــرت إىل س نظ
ــداق الثواني والقتني يف محاجر الدقائق ولكن بداعي األمل أن أكون  أح
ــت يفَّ ألف دمعة ودمعة  ــوم بجانبهم زفرت اليأس خارجها وتالش ذات ي

وغادرتها بهذه الحروف املتساقطة من أصابعي.

سعاد الشامي

ــمس،،، وهل نستطيع  ــتطيع أن نبقي أعيننا مفتوحة تتأمل وهج الش هل نس
سفرا للقمر وإبحارا مع النجوم... وحرصا لفيض بحر غزير متدفق...

يذبحنا الشوق إليهم،،، ويهفو الفؤاد  للحظات جمعتنا بهم،، وتبقى مواقفهم 
ــهد عىل  ــة يف األذهان وحارضة يف القلوب تش ــة يف النفوس، ماثل ــم حي وأمجاده

روعتهم و تشيد بعظمتهم و تفتخر باالنتماء لهم...
ــل يل أن أعرف حالك وأي هناء تعيش فيه  ــل يل بمناجاتك يا حبيب الله،، ه ه
وأي حياة تتنعم فيها وبأي مقام نزلت،،، هنيئا لك يا ضيفا حل عند كريم وهاب 
ــأنه هنيئا لك مرافقة األنبياء وصحبة  ــم فأكرم مثواه ورفع مقامه وأعىل ش عظي

األولياء ومجاورة الصالحني ،،
ــاء دون فناء،،، حيث  ــاة العزة وغادرتنا حيث البق ــهيد الحق وهبتنا حي يا ش
ــود دون انتهاء حيث الراحة بال تعب وبال عناء،،، أي روح إيمان ملكت وأي  الخل

عشق لساحات الحتوف استوطن روحك وأي ثورة جهاد مألت كيانك،،،
كان هدفك األسمى وغايتك العظمى دينا يعلو ووطن أمجاد يرقى وراية حق 

تسمو وعدو يذل ويخزى فنلت مرادك،،،
ــاق أرواحنا،،،  ــكن أعم ــنا ويس ــم، لكن عطر وجودك باق مع أنفاس ــت نع رحل
ــوى  ــبيل أوحد وللفوز درب أمجد ال يخوضه س ــت أن للحياة الحقيقية س علم
الشجعان األتقياء مثلك،، فخضت النزال وصارعت األهوال وكرست الجحافل 

وهزمت األعداء وأرديتهم رصعى تحت حر رضباتك و شدة بأسك،،
زهدت يف كل املغريات وترفعت عن كل الدنايا وكانت نفسك عزيزة عليك فلم 
ترض لها إال بحياة الخالدين وتاقت نفسك إىل الكمال فحظيت به ورحلت حيث 

شئت فأسبغ عليك املوىل وافر النعم و جزيل العطاء وعظيم األجر،،
نتوق للقياك و لنا يف وصلك يا شهيد الحق غاية ولنا يف مجاورتك مطلب فخذنا 
نحو جنانك فنكون من أهلك و نكون من جريانك... فيا الله حقق منانا واجمعنا 
ــهداء بأنا  ــاة جهاد وحق ترضاها لنا يا كريييم فإنا نعاهد الش ــا بعد حي بأعزائن

عىل الطريق التي بذلوا فيها النفس و سكبوا فيها غايل الدماء سائرين...
لن نحيد... ولن نميل...

نتوق للقياك
زينب الشهاري
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