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         عبدالفتاح عيل البنوس 

ــة الجريمة الدامية  ــا هي حصيل ــدا وما يقارب 63 جريح 43شهي
ــدوان والتي  ــريان الع ــي ارتكبها ط ــة البشعة الت ــة الوحشي واملذبح
ــل أطفاال كانوا يف رحلة صيفية وسط سوق  استهدف فيها حافلة تق
ــة ممنهجة ، تستهدف الطفولة والرباءة يف  مدينة ضحيان ، يف جريم
ــدة من أبشع  جرائم الحرب ضد الطفولة ضمن سلسلة الجرائم  واح
التي ارتكبها العدوان السعودي اإلماراتي األمريكي الصهيوني الذي 
ــخ والحضارة ، ويف منطقة  ــدف اليمن األرض واإلنسان والتاري يسته
ــه بمديرية مجز بمحافظة صعدة  سقط خمسة شهداء وعدد من  فل
ــى يف جريمة استهدف فيها الطريان موكب تشييع يف انتهاك  الجرح
ــم اإلنسانية التي رضب بها تحالف  سافر ألخالقيات الحروب وللقي

اليهودة واإلجرام بقيادة اليهودية السعودية عرض الحائط . 
ــان رغم  ــال يف سوق ضحي ــي استهدفت األطف ــة الت ــذه الجريم ه
ــوا بارتكابها إال أن األكرث  ــح وإجرام من قام ــا وفظاعتها وقب بشاعته
ــدوان وتربيرهم لها  ــو ترصيح قوى الع ــا وانحطاطا ووساخة ه قبح
ــاء أن القصف الجوي استهدف من أسماهم بمطلقي صواريخ  بإدع
ــريات وثقت  ــم أن الكام ــم ، رغ ــىل حد زعمه ــاء  ع ــس األول  األربع أم
ــي تفند كافة  ــذه الجريمة النكراء والت ــورة ضحايا ه بالصوت والص
أكاذيب وإدعاءات قوى العدوان وناطقهم األفاك األرش تركي املالكي 
ــذي يغرق يف الكذب والتدليس والتلبيس وتزييف الحقائق ويعمد  ال
ــاء اليمن بمربرات واهية  ــر جرائم أسياده يف حق أطفال ونس إىل تربي

وأكاذيب مفضوحة  .
هذه الجريمة التي أطلقت من أجلها هيئة املستشفى الجمهوري 
ــام والخاص واملنظمات  ــداء إستغاثة للقطاع الصحي الع بصعدة ن
ــني للتربع بالدم إلنقاذ حياة عرشات  املحلية والدولية ودعت املواطن
ــة ضحيان الذين  ــال وبعض مرتادي سوق مدين ــى من األطف الجرح
طالهم القصف الصهيوني السعودي ، تؤكد لنا وبما ال يدع أي مجال 
ــي وكل هيئات ومنظمات  ــك بأن املجتمع الدويل واملبعوث األمم للش
ــىل بالدنا ، لذلك  ــري مبارشين للعدوان ع ــم رشكاء مبارشين وغ العال
ــظ صمتهم وسكوتهم وتفرجهم عىل كل جرائم ومذابح العدوان  نالح
ــاء تجاهها وكأن  ــارات استي ــات أو عب ــم أي إدان ــس منه دون أن نلم

أطفال ونساء ورجال اليمن من كوكب آخر وال صلة لهم بهم  ؟!!
ــال ويعتدى عليها يف اليمن منذ فجر  الطفولة تنتهك وتقتل وتغت
أول يوم للعدوان، حيث كان حي بني حوات بالعاصمة صنعاء شاهدا 
ــودي اإلجرامي  ــال يف أول رضبة للكيان السع ــىل استهداف األطف ع
ــن تكون جريمة  ــم يلهو ويمرح وينبسط ول ــواىل الجرائم والعال ، لتت
ــم العدوان يف  ــوق ضحيان آخر جرائ ــة األطفال بس ــداف حافل استه
حق الطفولة يف اليمن ، فالعدو نجح يف رشاء العالم بنفطه وماله ، لذا 
نشاهده يقتل ويقتل ويقتل ، جريمة بعد أخرى ومذبحة تلو مذبحة 
ــىل مرأى ومسمع العالم أجمع ، وعندما يأتي الرد اليمني عىل هذه  ع
الجرائم باستهداف املنشآت الحيوية واملطارات واملعسكرات التابعة 
ــه تقوم قيامة العالم ، وهات يا بيانات وإدانات ، حيث  للعدو ومرتزقت
ينبح هذا وينهق ذاك ويتسابق املنافقون عىل التنطع والتزلف للعدو 

السعودي واإلماراتي وإعالن التضامن معهم  .
ــال بضحيان  ــداف حافلة األطف ــد، جريمة استه ــرص املفي باملخت
ــن  ــد م ــم يع ــا ، فل ــة وبشاعته ــم الجريم ــل بحج ــاج إىل ردة فع تحت
ــذه املجازر ، إذا  ــول السكوت والصرب واالنتظار عىل ه ــول واملعق املقب
ــرشوع بحسب تحالف  ــال هو عمل عسكري م ــان استهداف األطف ك
اليهودة ، فإن من الواجب علينا تصعيد عمليات الرد والردع وتكثيفها 
وتوجيهها لرضب العدو يف مقتل دونما محاذير أو إحرتازات ، والرضب 
ــن يقومون بإرسال  ــق العمالء والجواسيس الذي ــد من حديد يف ح بي
ــات والتعاون مع قوى العدوان ، كون املماطلة والتسويف يف  اإلحداثي
ــذا الجانب يساعد اآلخرين عىل امليض يف  ــق من ثبت تورطهم يف ه ح

نفس املسار والطريق من أجل الكسب الرخيص  .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله . 

جريمة ضحيان   
ووحشية البعران

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

نمط إنتاج الفساد جرى تكريسه وتعميمه يف هذا البلد منذ خمسة عقود 
ــة بقوى خارجية  ــة خالصة، بل له عالق ــل يجري بأدوات داخلي ــم يك فع ل
إقليمية ودولية رشعنت هذا الفساد وباركته وظلت ترعاه، ألنه فساد يرتبط 
ــاد أعم يتواجد يف منطقة دول وممالك البرتودوالر ومرتبط باالقتصاد  بفس
ــوب نعيش "لعنة النفط"  ــي يف املنطقة، ويمكن القول بأننا شع االستهالك
ــىل الطاقة وبصورة متزايدة، و ال  ــو العاملي يتطلب زيادة يف الطلب ع فالنم
ــي سفيه يتم تعميمه يف  ــذه الزيادة إّال اقتصاد استهالك ــن أن يحقق ه يمك
ــرثوات النفطية، ويف نفس الوقت يمكن أن يزيد  ــدول التي تتواجد فيها ال ال

الفساد والحكم غري الرشيد من وترية النمو يف االستخراجات النفطية.
ــع مقدارات منطقة تحتوي عىل  ــم رشيد ومسؤول يف التعامل م وأي حك
ــب الدويل ، ألن الحكم  ــم غري مرحب به من قبل الناه ــي طاقة ضخ احتياط
ــن قبل حكامها  ــي التعامل بمسئولية م ــد يف املحصلة النهائية يعن الرشي
ــات باإلضافة إىل رضورة التفكري باملستقبل ،  يربط بني اإلنتاج وفق الحاج
ــس القتصاد هذه الدول ملا بعد النفط" ألن النفط ثروة ناضبة"،  أي التأسي
ــراء إصالحي أو  ــد يف هذه املنطقة؛ كإج ــالم الغرب عن الحكم الرشي ــذا ك ول
ــراء طبيب قلب  ــاً كاستحالة إج ــة مستحيل عملي ــالج ملشكالت املنطق ع

عملية لقلبه العليل.
ــة الفاسدة وإرصاره  ــه عن هذه األنظم ــا إرصار الناهب الدويل ودفاع وم
ــذ بداية هذه الحرب العدوانية ، ال بل منذ انتفاضة الناس يف 2011م عىل  من
ــن األقطار العربية إّال دليل  ــادة رشعية الفساد يف هذا البلد ويف غريها م إع

واضح وجيل عىل استنتاجنا.
ــل تصور وبات  ــادق خالل هذه الحرب فوق ك ــم فساد رشعية الفن وحج
يزكم األنوف، وكفيل بأن يتم رميها يف املزبلة بسببه لو كان الغرب صادق يف 
ــم الرشيد ولرفض هذه التغيريات  ــه أنظمة الحكم فيها إىل األخذ بالحك حث
ــن استقطاباتها  ــا ناهيك ع ــرب عدوانية يتم كسبه ــة ح ــة بواسط املزعوم

بالفساد واإلفساد.
ــن طرف لسانه حالوة بينما يؤملك  ــا مغالطات غرب ناهب يعطيك م إنه

يف فعله...!!.

لعنة النفط 
والفساد

د.. سامي عطا

فوضى الجنوب

مجازر اإلبادة ومعادلة القصاص استهداف طالب املدارس جرائم ال تسقط بالتقادم

سارة املقطري

إبراهيم الحماديفهمي اليوسفي 

ــا اللون  ــة يسيطر عليه ــة فني لوح
ــالء  مبعرثة يف  ــر واألسود  ...أش األحم
أقىص اليمني ... بوق مأذنة ... نجمات 

لرتب عسكرية يف الطرف اآلخر.
ــوح يف أسفل  ــي وامرأة تن طفل يبك
ــات  ــا عالم ــاد عليه ــة ... أجس اللوح
ــرتاب يف  ــا ال ــرى غطاه ــب وأخ تعذي
ــة  ــا دباب ــرى , يتوسطه ــة األخ الجه
ــارات يغذى بكل تلك  عليها علم اإلم
الفواجع . وبني سلسلتني كتب عنوان 

اللوحة ..... فوىض الجنوب
ــن أن  ــذي يمك ــد ال ــو املشه ــذا ه ه
ــدن  ــة ع ــع يف محافظ ــرص الوض يخت
ــو  ــد ه ــل الجدي ــح املحت ــا أصب بعدم
ــه الحضور  ــة فيه ول ــة الواضح السم

األبرز واألوسع
ــرتك التساؤالت  ــذا املع ــر يف ه تظه

التالية:
هل كان يتوقع أبناء الجنوب أفضل 

من هذا؟
ــي ال نوصف بأننا  ــن نقول (ال) ك ل
ــون بما يجري يف  متشفون ومستهزئ
الجنوب, وهذا التفكري مؤلم بحد ذاته 
ــوب يتوقع  ــان الجن ــن بالفعل ك , ولك

ــا مر عليه  ــر بفرتات أفضل مم بان يم
ــب بل منذ عهد  ــس فقط منذ القري لي
ــان ذلك مطلب  ــدة، خاصة إن ك الوح
ــة التي  ــة الجنوبي ــوب وللقضي للجن
ــى ذات رشعية حقيقية  كانت وستبق
ــني والينكر  ــوب ولليمني ــاء الجن ألبن
أحد أن الجنوب عانى ومازال يعاني، 
ولكن باملقارنة مع ما سبق وما هو اليوم 
ــوءاً حتى وصل  ــإن الوضع يزداد س ف
ــن يف الحسبان   ــا لم يك ــوب إىل م الجن
فيكون هنا السؤال ملاذا؟ أستطيع أن 

أجيب وكيل يقني أن اإلجابة مؤملة .
ــه  ــه ومقدرات ــل خريات ــوب بك الجن
ــق للقمع  ــام الساب ــة النظ ــح شهي فت
ــني بتقديم كل تلك  وللمرتزقة الحالي

الخريات قربان للمحتل الجديد.
ــوم  الي ــق  الساب ــام  النظ أدوات 
ــد  الجس ــن  م ــى  تبق ــا  فيم ــش  تنه
الجنوبي ومرتزقة العدوان يستلذون 
ــد وإطعامه لإلماراتي  بتقطيع الجس
ــأن يحرق  ــذي تعهد ب ــودي ال والسع

اليمن.
أئمة املساجد يغتالون، عسكريون 

ــاء  ونس ــون،  يعذب ــال  رج ــون،  يقتل
ــى كي نشهد  ــن ... فماذا تبق تختطف

ثورة ضد كل ذلك؟
متى تنهض عدن وبقية املحافظات 
ــا كي تلفظ  ــن  بكرة أبيه ــة ع الجنوبي

املحتل واملرتزق من جسدها ؟
ــادات التي  ــك القي ــى تصحو تل مت
ــة  ــوب والقضي ــن بالجن ــت تؤم مازال
لتساهم يف إيقاف كل ذلك وهل تدرك 

أن املرشوع أكرب مما يسمى رشعية؟
ــاء عاشت ما يعيشه الجنوب  صنع
ــرية رجالها، وكانت  ــوم وخرست خ الي
ــك األعمال  ــل تل ــوم بك ــدرك من يق ت
ــم إىل غري  ــا لفظته ــة ولكنه اإلجرامي

رجعة .
الجنوب اليوم يدرك جيدا من يقوم 
ــى السؤال  ــال , لكن يبق ــك األعم بتل
ــم اإلجابة عليه يف  الذي نتمنى أن يت

األيام القليلة القادمة
هل ستوجه أصابع االتهام ملجرمي 
ــم لفظهم من الجنوب  الجنوب وسيت

املحتل ؟
ــى أن ال  ــة ونتمن ــر اإلجاب سننتظ

تطول مدتها.

ــف  ــوى التحال ــىل ق ــا ع ــس غريب لي
ــه اململكة  ــي تتوىل قيادت ــي الت العدوان
الداعشية  أن تستهدف طالب املدارس 
ــوك  سل ــذا  فه  ، ــدة  صع ــة  بمحافظ
ــد أيام قليلة  ــا، ويأتي يع إدماني لديه
ــي ارتكبتها  ــرية الت ــىل الجرائم األخ ع
ــدة املتمثلة بمجزرة  ــة الحدي بمحافظ
ــدام  ــة إع ــذا جريم ــك وك ــوق  السم ش

األرسى يف الساحل الغربي.
ليست هذه الجريمة األوىل من نوعها 
ــدارس بمحافظة  ــت طالب م التي طال
ــا التي  ــرص لجرائمه ــدة ،بل ال ح صع
ــدى 4 سنوات  ــىل م ــال ع ــال األطف تط

وحتى اليوم .
ــن زاوية  ــذه الجريمة م ــو نظرنا له ل
ــىل اليمن  ــة ع ــة العدواني اإلسرتاتيجي
من قبل دول التحالف سنجد أن بلدنا 
ــرب إبادة شاملة بمختلف  يتعرض لح
ــل حتى الطفل  ــواع األسلحة وتشم أن
ــرة توحي بها  ــع وفقا ملالمح عاب الرضي

جدوى عدوان اليهود وكيان سعود .
ــي استهداف الطفل أو  لكن ماذا يعن

طالب املدارس؟!
ــة أن  ــل بساط ــواب بك ــون الج سيك
ــداف  ــي استه ــل يعن ــداف الطف استه
ــار أن الطفل يمثل  املستقبل عىل اعتب
املستقبل، وطاملا يستهدف املستقبل..

ــدوان  ــرشوع دول الع ــن م ــذا ضم إذاً ه
ــن  ــن م ــاء اليم ــة ألبن ــادة الشامل لإلب

شمال الشمال ألقىص الجنوب.
ــن زاوية  ــذه الجريمة م ــو نظرنا له ل
أخرى متعلقة بالجانب اإليماني طاملا 
والجريمة طالت  طالب مدارس للقرآن 
الكريم فإن ذلك يؤكد أن  العدوان حتى 
ــادي  ــي والجه ــب اإليمان ــىل الجان ع
ــك بقيم  ــة التمس ــىل ثقاف ــاء ع والقض

القرآن الكريم باعتبار التمسك ووجود 
ــرآن  يشكل  ــة الق ــق ثقاف ــدارس  تعم م
ــج داعش  ــدارس ومناه ــىل م ــرا ع خط
ــم  ــا   ال تحتك ــون مدارسه ــة لك الوهابي
ــن خالل  ــس  تجذر م ــل العك ــرآن ب للق
ــال قرآن  ــة ثقافة ال ــا املتوحش مدارسه
ــاً مصطنعاً  ــت منهج ــا قد وضع لكونه
ــن  ضم ــون  ليك ــة   سن ــم  باس ــك  لذل
ــع مع  ــة التطبي ــم املتوحش مخرجاته
ــل ما هو  ــي وتدمري ك ــان الصهيون الكي

جميل .
ــداف طالب  ــم استه ــا عندما يت وهن
املدارس ومنابر العبادة فهو استهداف 
ــر الذي  ــة األم ــم اإليماني ــم والقي للعل
ــب للجامع  ــب أو من يذه يجعل الطال
ــذا ضمن  ــادة وه ــة والعب ــرتك الدراس ي
ــايس   أس ــب  ومطل ــدوان  الع ــداف  أه

للوهابية املتوحشة .
لهذا طاملا العدوان الصهيوسعودي 
ــزاء واألفراح  ــدف صاالت الع قد استه
ــني واملدارس والشوارع والشجر  واملدني
ــس غريبا عليه  ــرش   فلي ــر والب والحج
استهداف األطفال من طالب املدارس .

ــة ضمن  ــذه القضي ــاول ه ــني نتن ح
سلسلة من جرائم التحالف سنجدها 
ــة  ــادة شامل ــرب إب ــن ح ــدرج ضم تن
ــال جريمة  ــل املث ــىل سبي ــني ع لليمني
ــوق السمك  ــداف الصيادين وس استه
ــن بكل  ــة الصيادي ــل رشيح ــي قت يعن
ــم إىل  ــل عدده ــن يص ــل والذي الوسائ
ــف نسمة عىل مستوى الرشيط  500 أل
الساحيل اليمني أي قتل العرشات من 
ــه تعطل نشاط  ــن يرتتب علي الصيادي
ــا تغادر البحر  هذه الرشيحة ويجعله
ــاً  ــة موت ــون النتيج ــش تك ــة العي ولقم
ــة لتحل محلها  ــاً لهذه الرشيح رسيري

ــة بقوى العدوان  ــش البحر املتمثل داع
ــم اإلبادة  ــي وتعد ضمن جرائ الخارج

الشاملة لليمن .
إذاً استهداف طالب املدارس القرآنية 
ــو  ه ــدة  بصع ــالب  الط ــت  طال ــي  الت
ــدرج  ضمن بنك  ــداف ممنهج ين استه

األهداف السعودية وأمريكا.
ــالس دول  ــد درجة إف ــل ذلك يؤك وك
ــا  ــة الهستريي ــاع درج ــف وارتف التحال
ــي تتجرعها  ــا  نتيجة الهزائم الت لديه

بصورة يومية ..
ــة تعترب ضمن  ــك هذه الجريم بال ش
ــم التي  ال تسقط بالتقادم فهي  الجرائ
ــق  ــدويل واملواثي ال ــي  ــك القانون تنته

الدولية .
ــع إغفال هذه  ــذا وذاك أتوق ــوق ه وف
ــات األممية  ــل الهيئ ــن قب ــة  م الجريم
ــم السابقة  ــة الجرائ ــا أغفلت كاف طامل
ــة  املشارك ــن  م ــزءاً  ج ــك  ذل ــرب  ويعت

بالجريمة .
ــة جريمة   ــذه القضي ــا ال تعترب ه كم
ــة دول  ــىل  مسؤولي ــط ع ــة  فق مثبت
ــا   مسؤولية  ــل أيض ــدوان بل تشم الع
ــىل  ــا وع ــة له ــدات التابع ــة األجن كاف
رأسهم هادي وكل من يقف مع العدوان 

الخارجي عىل اليمن ..
ــع  ــأرسه أن يطل ــم ب ــىل العال ــن ع لك
ــن الـ((أ))إىل  ــىل كل هذه الجرائم م ع
ــد السلوك الدموي  ـــ((ي)) ليشاه ال
ــام اليمنيني  ــدول التحالف، وليس أم ل
ــذه  ه ــة  مواجه يف  ــود  الصم ــوى  س

الغطرسة الوحشية لدول العدوان .

ــع  ينقط ال  دم  ــل  سي
ــم حرب متواصلة  ،وجرائ
ــي  اليمن ــب  الشع ــىل  ع
ــرام وبعد  ــة اإلج ،ومملك
ــا  عروِشه ــزت  اهت أن 
وتناثرت هيبتها أخذتها 
ــم يف مواصلة  ــزة باإلث الع
يف  ــرة  مستم ــا،  مقامرته
ــا مرتكبة مجازر  مكابرته
دامية يف صعدة ،فال يكاد 
ــام  ين ــي  اليمن ــب  الشع
ــدوان  للع ــزرة  مج ــىل  ع
ــىل  ع ــو  يصح ــى  حت
ــد  ،فبع ــري  أخ ــزرة  مج
ــي الحديدة يأتي  مجزرت
ــدوان  ــف الع ــوم تحال الي
ــني  جديدت ــني  بمجزرت
ــدف  ليسته ــدة  صع يف 
حافلة تقل أطفاًال طالب 
مراكز صيفية يف ضحيان 
يف  ــان  ،واإلمع ــدة  بصع
ــم يتوقف عند  ــرام ل اإلج
ــة بل طال  ــذه الوحشي ه
ــب  موك ــارات  غ ــالث  بث
ــة مجز  ــع يف مديري تشيي

بصعدة ،مشاهد دامية.
وهذا يدل عىل عجز يف 
ــال أصاب  ــات القت ساح
ــودي  السع ــني  النظام
ــي بهوس سفك  واإلمارات
ــم  جرائ ــاب  وارتك ــدم  ال
ــادة جراح شعب  قتل لزي
ــل  باألم ــم  األل ــب  يغال
ــرص الله األكيد  والثقة بن
ــأس  والب ــرب  الص ــذوي  ل

ــان  ،واإلمع ــد  الشدي
ــذي  ال ــدم  ال ــك  سف يف 
ــه صاحبه  ــل في يستعج
ــى حتَفه أمام شعب  ليلق
الحمية والبأس الشديد 
ــول  حل ــي  ،ويستدع
ــة إىل مضاربه ،فلقد  قارع
رشا،  ــدو  الع ــح  استفت

وخاب كل جبار عنيد.
ــدويل  ال ــع  واملجتم  
ــازر  مج ــراء  ج ــت  صام
ــا  يرتكبه ــي  الت ــرب  الح
ــة  ،فمملك ــدوان  الع
ــة لم توضع تحت  الوقاح
ــم  جرائ ــىل  ع ــة  الرقاب
ــا  ترتكبه ــي  الت ــادة  اإلب
ــا  ــن ،كم ــوم يف اليم ــل ي ك
ــة  الدولي ــو  العف ــدت  وع
ــأن اململكة   ــر ب ــل أشه قب
ــة  ــت الرقاب ــون تح ستك
ــل ذلك تلميع يف  ،وإنما ك
ــالم لكسب الشعوب  اإلع
ــا وتأييدها  وتربير وقوفه
ــس  ،لي ــم  الجرائ ــذه  له
غباء ،وإنما مكر الثعالب 
،لتستخدم هذه الجرائم 
كورقة ضغط عىل مملكة 
الجرائم ملزيد من الحلب 
ــرث ،والهزال هو  فقط ال أك
ــك املنظمات  ما يعيب تل
املرتهنة للمال ،وأن يأتي 
أو  ــة  الدولي ــو  العف ــن  م
ــان أو األمم  حقوق اإلنس
ــدة أو غريها موقٌف  املتح
ــر عند  ــح غري منتظ أصب

ــد  ــا بع ــوم وم ــا الي شعبن
ــرب اال النفاذ وقد نفذ  الص
الصرب واالرتهان ،والرهان 
اليوم عليها دون جدوى 
ــب اليمني  ــري الشع ،ونف
ــالح واألرواح  باملال والس
وانكسار تحالف العدوان 
ــل األنجع  ــده السبي وح
ــي  ــام عامل ــري رأي ع لتغي
ــاء  باألقوي إال  ــن  يؤم ال 
،وسينتزع شعبنا اليمني 
ــوة اعرتاف  ــن موقع الق م
ــه  بمظلوميت ــم  العال
ــه ،وذلك بخشوم  وقضيت
ــال  امل ورؤوس  ــادق  البن
ــان ،وسيأتي  ــوة اإليم وق
عىل السعودية واإلمارات 
ــوٌم  ــدوان ي ــف الع وتحال
ــار  ــه مث ــم في ــون ه يكون

شفقة العالم .
وبهذا اإلجرام ال يجرؤ 
العدو أن ينازل الرجال يف 
امليدان، وال مرتزقته الذين 
ــة ماحقة يف  منيوا بهزيم
ــزاة ومصيدته  ــربة الغ مق
ــع  ــا يستطي ــربى ،وم الك
ــداف  استه ــو  ه ــه  فعل
 , ــني  املدني ــن  م ــد  املزي
ــي بالنسبة له أهداف  وه
ــى  ادع ــا  كم ــة  مرشوع
ناطقهم بأنهم استهدفوا  
منصات إطالق صواريخ 
ــن  م ــات  املنص ــن  ،فأي
مواكب التشييع وحوافل 
ــد هذا  ــا بع ــال ،وم األطف

ــري  ــاف إال النف االستخف
ــن  م ــل  ،وك ــد  والتحشي
ــر  ــه أن يفك ــس علي تقاع
ــذه الجرائم  ــني بعد ه مرت
ــال والنساء  ــق األطف بح
واألرسى  ــوخ  والشي
،معني شعبنا ألن يندفع 
ــى رافدا  ــو سوح الوغ نح
ــا عرب  ــات، وفارض الجبه
ــي  الصاروخ ــار  املس
ــن  ــاص م ــة القص معادل
ــم  جرائ ــي  متسطح
ــدو  الع ــن  ،ويلق ــادة  اإلب
ــرب سيندم  ــا يف ح دروس
ــل من تجرأ  من مغبتها ك
فيها عىل استباحة دماء 
ــزة الله  ــز بع ــب عزي شع
ــأس  والب ــوة  الق ــن  ..،وم
ــد عىل  ــب تجل ــدى شع ل
ــى جاهدا  ــب وسع النوائ
ــدا ملواجهة عدوان  مجاه
ــأال  ب ــا  إدراك ــرس  متغط
طاقة عىل تحمل عواقب 
ــة  كارثي ــه  علي ــون  ستك
ــىل  ــه ع ــر ل ــا ال يخط بم
ــب ال ينام عىل  بال ،وشع
ــأره  ــذ ث ــه إال بأخ مصيبت
ــا  وم ــه،  حليف ــرص  فالن
ــرص إال من عندالله ، "  الن
َوَسَيْعَلُم الَِّذيَن َظَلُموا أَيَّ 

ُمنَقَلٍب َينَقِلُبوَن".
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الحديدة .... ماذا عن تداعيات ونتائج أي معركة سعودية قادمة 
هشام الهبيشان

ــه  الحديث  ــع  الوقت الذي عاد ب ــاً م  تزامن
ــا محاولة   ــوى العدوان عن نيته ــي لق اإلعالم
ــاء الحديدة((  ــرة من جديد عىل مين السيط
ــدة أكرث من 70 يف املئة  يصل عرب ميناء الحدي
من واردات الغذاء واملساعدات اإلنسانية إىل 
ــاب املندب، الذي   ــرب مضيق ب ــن ويقع ق اليم
ــة ماليني برميل من النفط  يمر عربه نحو أربع
يوميا)) والزّج بقوات كبرية مجّهزة ومسلحة 
ــرة عىل هذا  ــل، يف محاولة للسيط بشكل كام
ــام" ويتزامن هذا  ــي "اله ــع االسرتاتيج املوق
ــع رضبات جوية  ــوى العدوان، م ــث لق الحدي
ــوى عىل مواقع عدة يف  ــة تشّنها هذه الق كثيف
ــاء ومدينتي الحديدة  محيط العاصمة صنع
ــذا وذاك، يراقب  ــّل ه ــع ك ــاً م وصعدة،وتزامن
ــار الحرب  ــه صامتاً، مس ــم ككّل وكعادت العال
ــىل اليمن،  ــة األمريكية  ع ــواء السعودي الشع
ــام املاضية يف  ــرى باألي ــا ج ــاً بعدم خصوص
ــة  مدني ــداف  أه ورضب   ، ــدة  الحدي ــة  مدين

ومستشفيات داخل املدينة ويف محيطها .
هذه التطورات بمجموعها، تؤكد أّن مسار 
ــة، خصوصاً مع حديث  هذه الحرب العدواني
ــا  ــدادات تجريه ــن استع ــدوان ع ــوى الع ق
وتنفذها إلعالن ساعة الصفر النطالق معركة 
ــدة باتجاه  ميناء الحديدة ، هذه املعارك  جدي
ــا  ونتائجه ــا  توقيته يف  ــرب  تعت ــا  بمجموعه
املستقبلية عنواناً ملرحلة جديدة، قد تسقط 
قوى العدوان بمسار دموي قد يمتّد لسنوات 

عدة.
ــار وتداعيات  ــح أّن  مس ــن الواض ــوم، م الي
ــاء الحديدة  ــة سعودية باتجاه  مين أي معرك
ــداً عىل قوى  ــا تأثريات سلبية ج ــون له ،ستك
ــّرصة عىل  ــا زالت م ــذه القوى م ــدوان، فه الع
ــع اليمني،  ــق يف املستنق ــل أعم ــرق بشك الغ
ــودي تحديداً واملنغمس اليوم  فالنظام السع
ــا يف اإلقليم، بدءاً  ــة أزمات افتعله يف مجموع
ــىل الدولة السورية وليس نهاية  من الحرب ع

ــدوره، يعلم  ــرب العدوانية عىل اليمن، ب بالح
ــة  ــدة يف اآلون ــن ع ــه يف ميادي ــة هزيمت حقيق
ــه، ال يريد أن  ــت نفس ــه  يف الوق ــرية، لكن األخ
ــّررت هزائمه  ــدة. وقد تك ــى هزيمة جدي يتلق
ــا وال آخرها  ــرياً يف ميادين عدة، ليس أوله أخ

امليدان السوري.
من كّل هذا، نستنتج أّن السعوديني ومعهم 
ــم  ــّرون يف معركته ــدوان، سيستم ــوى الع ق
ــن عىل الدعم  ــىل اليمن، مرتكزي ــة ع العدواني
ــاء السيايس من  ــي الربيطاني والغط األمريك
بعض االنظمة العربية  الال محدود لهم، بهذه 
ــة التدمريية عىل اليمن، ومع  الحرب العدواني
ــون، يعلمون  ــان، كما السعودي ــك فاألمريك ذل
ــام السعودي، يف  ــر النظ ــداً حجم خسائ جي
ــي يشرتك فيها  ــات الرصاع الت مختلف جبه
السعوديون يف املنطقة،والسعوديون بدورهم، 
ــة  ــوا جبه ــى أن يفتح ــداً، معن ــون جي يعلم
ــاء الحديدًة،  ــاً جديدا يف مين ــدة ورصاع جدي

ــة  ــورة املستقبلي ــدى الخط ــا م ــون م ويعلم
وحجم التداعيات املستقبلية التي ستفرزها 
هذه الحرب عىل اليمن كل اليمن . وباألحرى، 
ــارشة  املب ــرازات  اإلف ــم  حج ــون  يعلم ــم  ه
ــة، ومع  ــذه املعرك ــودي يف ه ــاس السع لالنغم
ــون أن يخوضوا  ــذا وذاك، قّرر السعودي كّل ه
ــم يستطيعون  ــدة، عله ــة الجدي ــذه املعرك ه
ــان إعالمياً،  ــاراً حتى وإْن ك أن يحققوا انتص
ــم جرعة أمل، بعد  ــّل هذا االنتصار يعطيه لع
ــي تلقوها يف أكرث  ــة الهزائم املدّوية الت سلسل

من ساحة رصاع إقليمي.
ــن األحوال،  ــأّي حال م ــن، ب ــوم، ال يمك الي
إنكار حقيقة أّن تصعيد قوى العدوان حربها 
ــىل اليمن، ستكون له، بشكل عام، تداعيات  ع
خطرية عىل مستقبل استقرار املنطقة الهش 
ــّل ذلك  ــي ك ــام. ويأت ــل ع ــرب، بشك واملضط
التصعيد، يف الوقت الذي تزداد فيه املطالبات 
ــة  ــول عاجل ــع حل ــة لوض ــة والدولي اإلقليمي

ــة  ــة اليمني ــات لألزم ــار تسوي ــاد مس وإيج
ومعظم ملفات اإلقليم العالقة.

ختاماً، من الواضح أّن قوى العدوان تحاول 
ــا عىل اليمن،  ــالل تصعيد مسار حربه من خ
ــاً يف رشوط  ــًال ومطلق ــرياً كام ــق تغي أن تحق
ــاوض املقبلة بني جميع قوى اإلقليم، من  التف
ــالل املزيد  ــي إىل السيطرة واحت خالل السع
ــة. والواضح أّن  ــدن واملحافظات اليمني من امل
ــني طياتها الكثري  ــة ستحمل ب ــة املقبل املرحل
ــال  ــل واحتم ــاؤالت، ب ــات والتس ــن التكّهن م
املفاجآت الكربى، حول طبيعة ومسار عدوان 
السعودية عىل اليمن، فاملعركة لها أبعاد عدة 
ــة وال يمكن ألحد أن يتنّبأ  مستقبلية ومرحلي
مرحلياً بنتائجها املستقبلية، فمسار ونتائج 
ــدان املتوقعة  ــورات املي ــع لتط ــة تخض املعرك
ــذا الرصاع يف  ــاالت تطور ه ــًال. واحتم مستقب

اليمن، إىل حرب إقليمية كربى.


