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         عبدالفتاح عيل البنوس 

جريمة ضحيان والدجل 

والسفه السعودي

بالمختصر المفيد بالمختصر المفيد 

رغم تأكيدات ناطق العدوان املتحدث باسم تحالف اليهودة 
ــن ارتكابهم  ــاعات م ــي املالكي عقب س ــران املجرم  ترك والبع
ــهيدا  ــعة التي راح ضحيتها قرابة 51ش ــزرة ضحيان البش مج
ــتقلون  ــن األطفال كانوا يس ــا غالبيتهم م ــرث من 77جريح وأك
ــوق  ــط س ــطة يف رحلة صيفية أثناء وقوفها وس ــة متوس حافل
ــتهداف للحافلة  ــدة ، بأن عملية االس ــان بمحافظة صع ضحي
جاء بعد عملية رصد وتعقب دقيق ، حيث تم رصد من أسماهم 
ــلحني الحوثيني الذين أطلقوا الصواريخ البالستية عىل  باملس
ــتهداف  ــابقة للمجزرة وأن هذا االس ــاء الليلة الس نجران مس
ــادته بالعملية  ــدويل حد زعمه وإش ــع القانون ال ال يتعارض م
ــماهم بالقيادات  ــقوط األطفال بأن من أس ــه تربير س ومحاولت
ــتهدفة قاموا باالحتماء باألطفال وجعلوا منهم  الحوثية املس
ــاقها يف مؤتمره  ــن الهرطقات التي س ــا برشية وغريها م دروع
الصحفي (الفضيحة ) والذي كان أحد القرائن التي اعتمدت 
ــة للتحالف  ــوادث التابع ــم الح ــرباء وتقيي ــة الخ ــا لجن عليه
ــتهداف أطفال  ــف جريمة اس ــد ارتكاب التحال ــلويل لتأكي الس
ــبق اإلرصار والتعمد وتحميله كامل املسؤولية  ضحيان مع س
ــعودي   ــي للجنة الذي عقده الس ــاء يف املؤتمر الصحف ــا ج كم
منصور املنصور والذي لم يخل من الكذب والتدليس ومحاولة 
إيجاد املربرات الواهية والتي لم تنجح رغم ذلك يف تربئة القتلة 
ــىل االعرتاف  ــار التحالف ع ــهمت يف إجب ــل عىل العكس أس ، ب
بالجريمة والتي كيفتها اللجنة بأنها خطأ غري مربر ودعت إىل 

التحقيق فيه ومعاقبة كافة املتورطني والضالعني فيه  .
ولعل املضحك يف املؤتمر الصحفي للمنصور أنه أحتوى عىل 
ــعودي وتحالفه  ــذاجة الكيان الس معلومات خرقاء تعكس س
ــة يف مكان  ــت متوقف ــة كان ــار إىل أن الحافل ــث أش ــأزوم ، حي امل
ــب التابعة للحوثيني  ــكرات التدري ــماها بمعس تحيط به ما أس
ــتهداف  ــة قبل ثواني من اس ــرسح الجريم ــرض تصوير مل ، وع
ــتهدافها  ــار إىل أن الحافلة توقفت ملرتني قبل اس ــة وأش الحافل
ــتهداف كان  ــد ، ويف ذلك تأكيد عىل أن االس ــم ينزل منها أح ول
ــا أنه تحدث عن  ــارشة لألطفال ، وخصوص ــا بصورة مب موجه
ــة ،  ــة والتي عرضها عىل الشاش ــكرات التدريب املزعوم معس
وهنا أتساءل: إذا كانت املواقع التي عرضها معسكرات تدريب 
ــتهدافها ؟؟!! ألم يكن من األحرى  ــي فلماذا لم يتم اس كما يدع
ــتهداف هذه املعسكرات والتي ال  واألجدى منطقيا وعقليا اس

يبعد أقربها عن مرسح الجريمة سوى أقل من 2كم ؟؟! 
ــي مع قناة الحدث  ــي املالكي بدوره علق يف اتصال هاتف ترك
ــبة املتورطني يف  ــا ملحاس ــة غريبة، إذ دع ــر بطريق ــىل التقري ع
ــدث عن رضورة  ــواق ، وتح ــالد واق ال ــه ناطق ب ــة وكأن الجريم
ــتباك  ــانية وقواعد االش ــزام بالجوانب اإلنس ــري وااللت التح
ــم أننا ندرك  ــام الدويل ، رغ ــه لتخدير الرأي الع ــة من يف محاول
ــابقاتها ولن يكون تقرير  ــيتم تمييعها كس بأن هذه الجريمة س
ــرد ملهاه ، المتصاص  ــرباء وتقييم الحوادث إال مج ــة الخ لجن
ــعة وللضحك  ــذه الجريمة البش ــدويل الذي رافق ه ــب ال الغض
ــي عن بدء رصف  ــث املجرم املالك ــطاء ، بدليل حدي ــىل البس ع
تعويضات للمترضرين جراء هذه الجريمة ، وهو حديث كاذب 
ــم يمض عىل اعرتاف القاتل  ــت للحقيقة بأدنى صلة ، فل وال يم
ــف يتحدث عن بدء  ــاعات قليلة ، فكي ــه للجريمة إال س بارتكاب

رصف تعويضات للضحايا ؟؟!! 
ــل ، ال دين لهم وال  ــد، هؤالء بال حياء أو خج ــرص املفي باملخت
ــكالم فارغ  ــون ، يهرفون ب ــا يتنفس ــة ، يكذبون كم ــد وال ذم عه
ــتحمار  ، يقتلوننا ويقولون بأن  ــبع بالغباء والعبط واإلس مش
ــاعدوننا  ــك يف مصلحتنا ، ويحارصوننا ويقولون بأنهم يس ذل
ــاعدوننا عىل تحريرها ،  ــون أرضنا ويقولون بأنهم يس ، ويحتل
يرتكبون الجرائم واملذابح بدم بارد ويتهموننا بالوقوف خلفها 
وارتكابها ، وال أعلم من الذي يقبل بأن يقتل نفسه بنفسه ؟!!! .
ــاء  ــهداء من النس ــاء أطفال ضحيان واآلالف من الش إن دم
ــه  ــدوان بطائرات ــتهدفهم الع ــن اس ــال  الذي ــال والرج واألطف
ــه لن تتبخر يف الهواء  ــه وبوارجه ومدافعه ومرتزقت وصواريخ
ــاب يف الدنيا قبل  ــت القتلة من العق ــب هدرا ، ولن يفل ــن تذه ول
اآلخرة ، وسيقتص الله جل يف عاله منهم وسريينا فيهم ما تقر 
ــفي به  ــنا ، ونش به أعيننا ، وتطمنئ به قلوبنا ، وترتاح به نفوس

غليلنا .
هذا وعاشق النبي يصيل عليه وآله .  

" سورية .... ماذا عن العصا األمريكية  املكسورة !؟"
هشام الهبيشان 

حقائق وعجائب يف الحرب على اليمن
محمد عيل الريدي

ــن هي  ــىل اليم ــرب ع ــأن الح ــد ب أعتق
الوحيدة بني الحروب عىل مستوى العالم 
ــن العجائب  ــري م ــد فيها الكث ــي يوج الت
ــازر والجرائم  ــب إضافة إىل املج والغرائ
ــل دول العدوان تجاه  ــي ترتكب من قب الت
ــادة جماعية، كما  ــعب اليمني من إب الش
أعتقد بأن أفضل تشبيه لهذه الحرب هي 
حرب طروادة التي أبيدت عن بكرتها بما 
ــر، فقد يقول  ــجر وحج فيها من برش وش
ــبيه ولكن  ــي أبالغ يف هذا التش البعض أن
ــي عندما أرسد لكم بعض ما  ربما تعذرون
ــق والوقائع التي تؤكد  يجري من الحقائ

ما أقوله وهي كما ييل:
ــن هي الوحيدة بني  - الحرب عىل اليم
ــا املجتمع  ــم التي يتجاهله حروب العال
ــانية  ــه اإلنس ــأرسه وبمنظمات ــدويل ب ال
والحقوقية وغريها من املنظمات املعنية.
ــدة  ــي الوحي ــن ه ــىل اليم ــرب ع - الح
التي يتجاهلها اإلعالم العربي والغربي 
ــا يجري من  ــكوت عىل م ــي والس والعامل

جرائم بحق الشعب اليمني.
- الحرب عىل اليمن هي الوحيدة التي 
ــة  ــق الدولي ــني واملواثي ــا القوان تجاهلته
ــان وحقوق الطفل  بما فيها حقوق اإلنس

واملرأة والصحة... إلخ.
ــرب عىل اليمن هي الوحيدة عىل  - الح
مستوى العالم التي يحارب فيها املوظف 
يف حقوقه املرشوعة من استالم راتبه لكي 
ــه لتوفري املواد  ــه تجاه أرست يقوم بواجب
ــري ذلك مما تحتاج  الغذائية وامللبس وغ
ــية لكل  ــن املواد األساس ــه أي أرسة م إلي
ــك املركزي  ــبب نقل البن ــت، وذلك بس بي
ــدن بموجب  ــة صنعاء إىل ع من العاصم
قرار ما يسمى رشعية عبدربه وبموافقة 
من قبل األمم املتحدة مما أدى إىل توقف 

رصف الرواتب لجميع موظفي الدولة.
ــدة  ــي الوحي ــن ه ــىل اليم ــرب ع - الح
ــالد الربية  ــا إغالق منافذ الب ــي تم فيه الت
ــارات  املط ــة ورضب  ــة والجوي والبحري
ــي  ــعب اليمن ــارصة الش ــئ ومح واملوان
ــواد الرضورية من  ــترياد امل ــى من اس حت
ــية بما يف ذلك  أدوية ومواد غذائية أساس

املشتقات النفطية.
-  الحرب عىل اليمن هي الوحيدة التي 
ــفر لغرض  ــن الس ــا املريض م ــع فيه يمن

ــتعيص  ــراض املس ــذات األم ــالج وبال الع
ــبب الحصار  عالجها يف اليمن وذلك بس

من قبل دول العدوان.
- الحرب عىل اليمن هي الوحيدة التي 
يتم فيها القصف بجميع أنواع األسلحة 
ــة دون وازع  ــاً وغري املحرم املحرمة دولي

ديني أو إنساني أو أخالقي.
- الحرب عىل اليمن هي الوحيدة التي 
ــرق فيها طريان العدوان وصواريخه  ال يف
ــآت  ــكرات وبني املنش ومدافعة بني املعس
ــن  ــا م ــت أو غريه ــة كان ــة خدمي املدني

املنشآت الخاصة.
ــي الوحيدة يف  ــىل اليمن ه ــرب ع - الح
العالم التي يتم فيها قتل األسري والتمثيل 
ــماوية  ــع الس ــع الرشائ ــع أن جمي ــه م ب
والعرفية واألخالقية والقوانني واملواثيق 

الدولية تحرم ذلك.
- الحرب عىل اليمن هي الوحيدة التي 
ــدوان بأي قانون  ــرتف فيها دول الع ال تع
سواًء كان الهياً أو قانوناً دولياً أو إنسانياً 

وأخالقياً.
- الحرب عىل اليمن هي الوحيدة التي 
ــس األمن  ــدة ومجل ــم املتح ــم األم لم تق
ــا  ــان بواجبه ــوق اإلنس ــات حق ومنظم
ــا ولو حتى  ــاني واألخالقي إزاءه اإلنس
ــكيل لجان  ــتنكار أو التنديد أو تش باالس
يف  ــق  للتحقي ــدة  محاي ــة  دولي ــق  تحقي
ــي ترتكبها دول العدوان عىل  الجرائم الت

اليمن وشعبه.
- الحرب عىل اليمن هي الوحيدة التي 
ــرض من قبل  ــتباح فيها األرض والع يس
ــي أو  ــدوان دون وازع دين ــوات دول الع ق

إنساني وأخالقي.
- الحرب عىل اليمن هي الوحيدة التي 
ــعوب العربية واإلسالمية  تتجاهلها الش
ــرات  ــروج بمظاه ــدم الخ ــة وع والدولي
ــتنكار لتلك الجرائم واملجازر  تنديد واس
ــعب  التي ترتكبها دول العدوان عىل الش
ــعوب أن تثور  ــذه الش ــا آن له ــي كم اليمن
ــرب الهمجية  ــاف هذه الح وتطالب بإيق
ــعوب  الش ــذه  فه ــعبه  وش ــن  اليم ــىل  ع
ــت كحكامها الذين باعوا ضمائرهم  ليس
ــن  م ــة  بحفن ــم  وأخالقه ــانيتهم  وإنس

الدوالرات وبراميل النفط.
ــدة  ــي الوحي ــن ه ــىل اليم ــرب ع - الح

ــرات العدوان وتقوم  ــي تقلع فيها طائ الت
ــع  واملصن ــرأة  وامل ــل  الطف ــتهداف  باس
ــني ومجالس  ــازل املواطن ــة ومن واملزرع
العزاء واألعراس واملستشفى واملدرسة 
ــارات  واملط ــور  والجس ــات  والطرق
ــات مياه الرشب  ــة واملوانئ وخزان املدني
ــك دور رعاية املكفوفني  ــجون وكذل والس
ــخ..  ــة.... إل ــة والتاريخي ــع األثري واملواق
ــمع  ــرأى ومس ــىل م ــدث ع ــك يح وكل ذل
ــعب اليمني  ــأرسه وكأن الش ــن العالم ب م
ــب التخلص  ــارة يج ــرشات ض مجرد ح
ــم بالكامل وتطهري األرض  منهم وإبادته
ــعباً مثل بقية الشعوب  ــوا ش منهم وليس
ــان  وأم ــالم  بس ــش  العي ــتحقون  يس

واطمئنان.
- الحرب عىل اليمن هي الوحيدة التي 
يراد منها فرض رئيس وحكومة منبوذين 
ــم عبارة عن  ــعب اليمني وه من قبل الش
ــدوان وليس كما  ــدام وعمالء لدول الع خ
ــعب اليمني يف اختيار من يراه  يريده الش

مناسباً لقيادته.
- الحرب عىل اليمن هي الوحيدة التي 
ــرشة دولة إضافة  ــبع ع تكالبت عليها س
إىل عصابات بالك ووتر وتنظيم القاعدة 
ــات الجنجويد املطلوبة  وداعش وعصاب
ــرثة جرائمها يف  ــة لك ــم الدولي من املحاك
ــع كل ذلك  ــودان ودارفور وم جنوب الس
ــعب اليمني وجيشه واللجان  مازال الش

صامدين صمود الجبال الروايس.
ــن  م ــالء  العم ــك،  ذل كل  إىل  ــة  إضاف
ــة الخليجية، وهم أخطر  الداخل لألنظم
ــم من  ــف ال وه ــايس  كي ــدو األس ــن الع م
ــم األكرب هو  ــا وهمه ــوان لن ــا وإخ جلدتن
ــه ال مانع من  ــن أجل ــلطة وم ــريس الس ك
ــن مليون يمني من  ــة وعرشي إبادة خمس
ــال حاخام  ــش مليون كما ق ــل أن يعي أج
ــالح عبدالله صعرت يف مقابلة  حزب اإلص
ــة، فلعنة الله عليه وعىل كل من  تلفزيوني
ــن لهذه  ــىل كل خائ ــاكلته وع ــو عىل ش ه

األرض الطيبة.
ــول البعض بأن الحرب عىل اليمن  - يق
ــادة الرشعية لعبدربه  ــت من أجل إع قام
ــة القابعني يف فنادق  ــه من الحكوم وزمرت
ــل  ــن أج ــا وم ــرة وتركي ــاض والقاه الري
ــىل االنقالبيني وهم أنصار الله  القضاء ع

ــم إيران  ــذر دع ــف معهم وبع ــن تحال وم
ــيعي  ــدد املذهب الش ــاً من تم لهم وخوف
ــري صحيح، بل هي  ــن، ولكن هذا غ يف اليم
ــتيت  ــار وإبادة وتش ــاع ودم ــرب أطم ح

لليمن وشعبه، فمثًال:
ــود دول  ــي تق ــي الت ــعودية وه أ - الس
ــن منذ قيام  ــع يف اليم ــدوان لها مطام الع

دولة آل سعود وهي:
ــة  ــي محافظ ــع ه ــذه املطام ــم ه 1 - أه
ــرب مخزون  ــد فيها أك ــي يوج ــوف الت الج

نفطي يف العالم.
2 - محافظة حرضموت، بسبب وجود 
مخزون نفطي واألهم من ذلك الحصول 
ــعودي إىل  عىل ممر ملد أنابيب النفط الس

البحر العربي واملحيط الهندي.
ــم  والده ــون  امللع ــة  وصي ــذ  تنفي  -  3
ــم  ــم (خريك ــال له ــا ق ــز عندم عبدالعزي
ــى يجب أن  ــن اليمن) أي بمعن ورشكم م
ــتقر أمنياً  ــعبه غري مس ــون اليمن وش يك

واقتصادياً وسياسياً.
ب - مطامع اإلمارات:

1 - أهم مطامع اإلمارات هي السواحل 
ــئ عدن  ــة األوىل موان ــة، وبالدرج اليمني
ــرة قامت يف  ــة ح ــرب أول منطق ــي تعت الت
ــتعمار الربيطاني  العالم، وذلك أيام االس
ــرتاتيجي هام  ــن موقع اس ــا تتميز به م مل
عىل البحر العربي وخليج عدن ومضيق 
ــدي ولكن بعد  ــاب املندب واملحيط الهن ب
ــوب اليمن تم  ــتعمار من جن خروج االس
ــف العمل  ــرة وتوق ــة الح ــال املنطق إهم
ــية آنذاك  ــبب العوامل السياس فيها بس
ــة التحرير  ــة وجبه ــة القومي ــني الجبه ب
ــر فيما بينهم وبعد ذلك  وغريهم والتناح
ــرتاكية  دخول الجنوب تحت مظلة االش
ــدة اليمنية  ــوفيتية حتى قيام الوح الس
ــد قيام الوحدة تم  ــو 1990م فبع يف 22 ماي
ــدن يف كالتكس  ــة الحرة بع إعالن املنطق
وتكليف رشكة سنغافورية للقيام بإنشاء 
ــة  ــات وأرصف ــن رافع ــك م ــز ذل وتجهي
ــازن ومباٍن إدارية وغريها ولكنها لم  ومخ
تفعل كمنطقة حرة بل تم تأجريها ملوانئ 
ــلها كلياً عن العمل  دبي والتي قامت بش
ــة بها،  ــات الخاص ــض الرافع ودمرت بع
ــأن املنطقة  ــم علم اليقني ب ــع يعل فالجمي
ــو تعمل فإن دبي منتهية  الحرة يف عدن ل

ــل  ــرة يف جب ــا الح ــع منطقته ــل م بالكام
ــدن من موقع  ــا تتميز به ع ــيل، وذلك مل ع

اسرتاتيجي هام، كما ذكرنا سابقاً.
ــرب  ــي تعت ــقطرى، وه ــرة س 2 - جزي
ــن حيث  ــدن م ــد ع ــة بع ــة الثاني بالدرج
املوقع، فهي تقع يف عمق املحيط الهندي 
ــرة ويف  ــة ح ــا إىل منطق ــن تحويله ويمك
ــياحية من الدرجة األوىل  نفس الوقت س
ــبب وجود النباتات والطيور النادرة  بس
ــه بعد الوحدة  ــا، وقد كان هناك توج فيه
ــبب  ــا إىل منطقة حرة ولكن بس لتحويله
ــود  ــدم وج ــية وع السياس ــكات  املماح
ــب يف املكان املناسب الذي  الرجل املناس
ــأن الوطن فوق  ــل ملصلحة الوطن وب يعم
ــل  ــس، كل يعم ــل كان العك ــار، ب كل اعتب
ــري  غ ــب  والكس ــخصية  الش ــه  ملصلحت
ــن إىل ما وصل  ــى وصل اليم املرشوع حت

إليه اآلن.
ــاحل  3 - يتميز اليمن بوجود أطول س
ــط تقريباً حيث  ــرشق األوس بحري يف ال
ــرت وتوجد  ــه إىل 2800 كيلو م ــل طول يص
ــا  ــع أنواعه ــمكية بجمي ــرثوة الس ــه ال في
ــواء يف  ــكالها وكذلك النادرة منها س وأش
ــر األحمر ويف البحر العربي وخليج  البح
ــه يوجد  ــدي، كما أن ــدن واملحيط الهن ع
ــياحية من  ــن خالبة وس ــه جزر وأماك في
ــة  ــود املرجاني ــن الحي ــة األوىل م الدرج
ــم  ل ــديد  الش ــف  لألس ــن  ولك ــا،  وغريه
ــزات  ــذه املمي ــتغالل ه ــة باس ــم الدول تق
ــت بتوزيع  ــل قام ــل، ب ــتغالل األمث االس
البحر بمساحات معينة ألشخاص كانوا 
ــذاك وكانوا  ــلطة آن ــوبني عىل الس محس
ــفن  ــاحات لس يقومون بتأجري هذه املس
ــة وغريها  ــة وصينية ومرصي ــد هندي صي
ــوم بالصيد  ــي كانت تق ــرشكات الت من ال
عن طريق الجرف وغريه من طرق الصيد 

املحرمة.
ــىل اليمن هي  ــرب ع ــري الح - ويف األخ
ــدة التي يقوم فيها طريان العدوان  الوحي
ــع  جمي يف  ــالء  العم ــه  معاوني ــف  بقص
ــاً، ومع  ــكل يومي تقريب ــات، وبش الجبه
ذلك لم يعقل أولئك العمالء واملأجورون 
ــال  ــا أن امل ــم، ربم ــودوا إىل صوابه ويع
ــىل  ــم وأغ ــه أه ــذي يتقاضون ــس ال املدن

لديهم من اليمن وشعبه.

ــذه املرحلة من املؤكد، أّن صمود  يف ه
ــقاط كّل  ــورية هو الرضبة األوىل إلس س
ــة التي  ــات الباطل ــاريع والتحالف املش
ــب  ــة، وحس ــيم املنطق ــتهدف تقس تس

ــي أمامنا ليس  ــؤرشات واملعطيات الت كّل امل
ــام األمريكيني وبعض حلفائهم من العرب  أم
ــر الواقع،  ــرار بحقيقة األم ــوى اإلق اليوم س
ــورية  ــم عىل س ــة حربه ــل وهزيم ــو فش وه
ــتعداد لتحّمل تداعيات هذه الهزيمة  واالس
ــور العدوان  ــا  مح ــن نواي ــر ع ــّض النظ ،وبغ
ــار  ــح بالخي ــودة للتلوي ــورية والع ــىل س ع
ــورية  ــكرية لس ــات العس ــد بالرضب والتهدي
ــكا مع  ــات أمري ــن تحالف ــر ع ــّض النظ ، وبغ
ــلحة يف سورية، بحجة  بعض املجاميع املس
ــع واملنتج يف دوائر  ــة ”اإلرهاب املصّن محارب
االستخبارات الغربية ”مع أّن خفايا ما وراء 
ــذه التحالفات تحوي  ــد أّن ه الكواليس تؤك
ــتقبل  ــن األجندة الخطرية عىل مس الكثري م
ــتهدف بهذه  ــم جيداً اّن املس ــورية»، ونعل س
ــة التي تحقق  ــورية الدول ــات هو س التحالف
ــىل أرض الواقع عىل  ــاراً فعلياً ع اليوم انتص
ــتهدفتها طيلة سبعة أعوام  مؤامرة قذرة اس

ونّيف.
ــة ،أن األمريكي  ــن إنكار حقيق وهنا اليمك

وبعض أدواته اإلقليمية والداخلية بالداخل 
السوري بدورهم حاولوا وما زالوا يحاولون 
املّس بوحدة الجغرافيا والديمغرافيا للدولة 
السورية، فاألمريكي أظهر منذ بداية الحدث 
ــقوط سورية  ــوري رغبته الجامحة بس الس
ــرياً باتجاه انهيار  ــون الفوىض، ودفع كث يف أت
الدولة والنظام السيايس، فكانت له صوالت 
ــس أولها  دعم  ــياق، لي ــوالت يف هذا الس وج
املجاميع املسلحة بالسالح  وتنفيذ رضبات 
ــات املتطرفة  ــناداً للجماع ــورية إس ــد س ض
ــقاط  سورية  ــة حينها إلس ،يف محاولة يائس
وليس آخرها ما جرى من سلسلة ترصيحات 
وتهديدات عسكرية  لسورية بحال تنفيذها 
ــذا بمجموعه يؤكد   ــة تحرير ادلب ، وه عملي
ــناد اإلرهابيني يف حربهم ضد  حقيقة نية إس
ــوري واالشرتاك بشكل  الجيش العربي الس
ــمال الغربي  مبارش بمجريات املعركة يف الش

السوري .
 

ــا لن ندخل يف تفاصيل هذه التهديدات   هن
ــورية  ــا اليوم من كّل هذا هو أّن س ــا يهّمن ، فم
ــتطاعت خالل هذه املرحلة وبعد أكرث من  اس

سبعة أعوام عىل الحرب عليها، أن تستوعب 
حرب أمريكا وحلفائها، وهي حرب متعّددة 
ــول، وذات أوجه  ــكال والفص ــوه واألش الوج
ــة واجتماعية  ــكرية واقتصادي وأهداف عس
ــذه األنماط  ــار معظم ه ــة، ومع انكس وثقافي
ــقية  ــرب عىل أبواب الصخرة الدمش من الح
ــداً يطّل  ــة تحدي ــذه املرحل ــدة، ويف ه الصام
ــة وجرناالت  ــؤولون وساس علينا يومياً مس
ــون عن تعاظم  ــون وإقليميون، يتحدث غربي
ــم عىل  ــد مراهنته ــورية بع ــة الس ــوة الدول ق
ــىل  ــرة ع ــوى املتآم ــاً، فالق ــقاطها رسيع إس
ــورية بدأت تقّر ّرساً وعلناً يف هذه  الدولة الس
ــورية قد حسمت قرار النرص  املرحلة، بأّن س
ــني  ــروس واإليراني ــا ال ــن حلفائه ــم م وبدع
ــري يف  ــوم تس ــة الي ــورية الدول ــم، فس وغريه
ــوراً يف  ن مح ــوِّ لتك ــم  املعال ــح  ــق واض طري
املنطقة، رغم ما تعّرضت له من أعمال تدمري 
ــعبها من  وتخريب وجرائم ارتكبت يف حّق ش

قبل محور العدوان.
ــن حملة التهديدات  وهنا, وليس بعيداً  ع
ــورية يبدو واضحاً  العسكرية األمريكية لس
ــوم ومن خالل  ــعى  الي ــب ،تس أن  إدارة ترام

ــاب  التهديد  املبارش  ــقف ونربة وخط رفع س
ــائل ،ومن  ــال مجموعة رس ــورية ،اليص لس
ــات  ــو أن كل التفاهم ــائل ه ــذه الرس ــم ه أه
ــراً بخصوص  ــل إليها مؤخ ــم التوص ــي ت الت
ــوري ،يستطيع األمريكان  نسفها  امللف الس
بمغامرات ومقامرات جديدة باملنطقة ،ومن 
هنا يحاول األمريكان من خالل هذه الرسائل  
العدوانية وهذه املغامرات إثبات انهم مازال 
ــىل  ــوري ،وع ــف الس ــود باملل ــم دور ووج له
ــدور األمريكي ،  ــاوز هذا ال ــع عدم تج الجمي
ــم والتمويل والكم الهائل من  واملتمثل بالدع
اإلمداد اللوجستي الذي يقوم به األمريكان 
ــلحة املتطرفة  ــن خالل دعم املجاميع املس م
ــالح، وقد بات واضحاً أن الهدف  باملال والس
من هذا الدعم هو رفع معنويات سقطت تحت 
رضبات الجيش العربي السوري وخصوصاً 
ــوم هم  ــاه ، والي ــف حم ــب وري ــط ادل يف محي
ــكان إخراج هذه املجاميع  يحاولون قدر اإلم
ــاش التي وضعتهم  ــلحة من غرف اإلنع املس
فيها قصة وملحمة الصمود للدولة السورية 
ــدات لن تؤثر  ــا، وكل هذه التهدي ــكل أركانه ب
ولن تثني من عزيمة الدولة السورية املرصة 

ــاب وداعميه ومحركيه  ــىل قطع دابر اإلره ع
ومموليه عن األرض السورية.

ــع األمريكان  ــا أن نؤكد ،أن رف ــا ،علين وهن
ــورية ، يف هذه  ــكري لس ــربة التهديد العس لن
ــو اال محاولة ليل  ــا ه ــد ،م ــة بالتحدي املرحل
ــق ودفعها لالستدارة نحو طاولة  ذراع دمش
التفاوض، يف محاولة لتحقيق وكسب بعض 
ــل األمريكي وعرب طاولة  ــازالت منها، لع التن
ــن تحقيقه يف  ــز ع ــق ما عج ــاوض يحق التف
امليدان، وهذا ما ترفضه الدولة السورية اليوم 
ــكل قاطع، حيث تؤكد القيادة السورية  وبش
واملسؤولون جميعاً، أنهم لن يقّدموا ألمريكا 
ــح  ــون برصي ــازالت، ويقول ــا أّي تن وحلفائه
العبارة «إّن ما عجزت أمريكا وحلفاؤها عن 
ــوري، لن تحققه عىل  تحقيقه يف امليدان الس
ــن يفيد بعض  ــات»، ولهذا ل ــة املفاوض طاول
الدول العربية واإلقليمية الرشيكة يف الحرب 
ــكرة من  ــح بورقة العس ــورية التلوي ــىل س ع
ــق لصفهم  ــلهم بجلب دمش جديد "بعد فش
ــد  ق ــا  وحلفاءه ــورية  س "،ألّن  ــات  باملغري
حسموا قرار النرص وال رجعة عن هذا القرار، 
ــؤولون  ــد املس ــة ، ويؤك ــت التكلف ــا كان مهم

أي  أن   " ــاً  جميع ــوريون  الس
ــىل  ــد ع ــي جدي ــدوان أمريك ع
سورية ،هذه املرة سيكون الرد 
ـــ" املخزون  ــاً ،ف ــه مختلف علي
ــرتاتيجي  ــي االس الصاروخ  " ــي  "الهجوم
ــد " "و للعلم هو  ــتخدم بع ــوري " لم يس الس
ــكرية  ــد العس ــىل رضب كل القواع ــادر ع ق
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مؤخراً وبالتعاون مع الحلفاء بشكل كبري .
ــوري عىل   ختاماً، اليوم اجزم  أن الرد الس
ــكرية األمريكية ،  ــدات العس ــذه التهدي كل ه
ــة القادمة ،عرب  ــيربز واضحاً باأليام القليل س
ــم الرسيع للجيش  ــتمرار وانطالق الحس اس
ــوري وقوى املقاومة ملعاركه مع  العربي الس
ــلحة التي يدعمها  ــع اإلرهابية املس املجامي
ــب ومحيطها ويف  ــا األمريكان يف إدل ويموله
ــب األمريكي ولينفذ  ــط التنف ، "وليذه محي
ــورية ،وعندها  ــكرية ضد س ــه العس تهديدات
ــأة والصفعة الكربى  ــتكون املفاج حتماً "س

لألمريكي وألدواته يف املنطقة" .
كاتب صحفي أردني

على رصيف جنيف
حمري العزكي 

مع انطالق مشاورات جنيف التي دعا إليها 
ــعى  ــي مارتن غريفيتس يف مس ــوث األمم املبع
جديد إلحياء مسار الحل السيايس الذي يراه 
املبعوث وتراه األطراف وينظر إليه العالم الحل 
ــل  ــن للقضية اليمنية بعد الفش ــد املمك الوحي
ــم العسكري  الذريع الذي أصاب أحالم الحس
ــت بأمنيات  ــي ذهب ــل املريعة الت ــة األم وخيب
ــعودي األمريكي يف  ــف قوى العدوان الس تحال
ــعب اليمني واستعادة الوصاية  كرس إرادة الش
ــه  ــىل أرض ــيطرة ع ــوذ والس ــراره والنف ــىل ق ع

وإنسانه وثرواته ومقدراته.
هناك الكثري من اآلمال املعلقة عىل مشاورات 
ــة املقدمات غري  ــا نتيج ــم ضآلته ــف برغ جني

ــف جنيف غري  ــي تجعل من رصي ــرشة والت املب
مستقر والمالئم لتشكيل قاعدة ثابتة للتحرك 
ــيايس, وأبرز تلك  ــوات جادة للحل الس يف خط
ــمل كل أطراف  ــاورات لم تش املقدمات أن املش
ــوى العدوان  ــة يف ق ــة واملتمثل ــة اليمني القضي
باعتبارها مالكة قرار الطرف اليمني التابع لها 
واملقاتل تحت رايتها واملرتهن لها يف كل قراراته 

وبالتايل فاملشاورات معه رضب من العبث.
ــوث األممي عند تعيينه  ــر اآلخر أن املبع األم
ــه من خالل  ــهرين لتقديم رؤيت ــب مهلة ش طل
خارطة طريق للحل السيايس يف اليمن وبرغم 
ــدم تلك  ــة املطلوبة لم يق ــاف املهل ــرور أضع م

ــراف جميعاً للتفاوض  ــة ليتم دعوة األط الرؤي
حولها وليس فقط ملجرد التشاور وتبادل الرؤى 
ــب العدمية  ــائية واملطال ــرار األوراق اإلنش وتك
ــوى  ــزق لق ــر املرت ــرف اآلخ ــن الط ــذات م وبال
ــه وخضوعه  ــبب بارتهان ــذي تس ــدوان وال الع
ــال جوالت املفاوضات السابقة  للخارج يف إفش

حتى تلك املاراثونية منها يف الكويت.
وبالتايل لم يتبقَّ عىل رصيف جنيف املهزوز 
ــدويل والتواطؤ االممي واملضطرب  بالتعامي ال
بمصالح القوى العاملية املسيطرة عىل مقدرات 
ــوى جزء من  ــعوب ومصائرها، لم يتبَقّ س الش
ــموح لها بالتعاطي معه  ــاني املس امللف اإلنس
ــاعدات  كموضوع تبادل األرسى وموضوع املس

ــع االقتصادي  ــن الوض ــب م ــانية وجان اإلنس
ــل املوارد  ــزي من تحصي ــق بالبنك املرك املتعل
ــم  ــني و دع ــات املوظف ــا ورصف مرتب وتوريده
العملة وإيقاف تدهورها وضبط تداعيات ذلك 
عىل الحالة املعيشية والوضع اإلنساني املتأزم 

واملحرج للعالم ودوله ومنظماته وشعاراتها.
يف  ــان  يقف ــان  طرف ــف  جني ــف  رصي ــىل  ع
ــث يرفض  ــاك طرف ثال ــني وهن ــني متوازي خط
ــل يلتقيان؟!   ــل فه ــدد فرص الح ــوف ويب الوق
ــف برماح حرب  ــف رغيف ُيختط ــىل الرصي وع
ــعواء وحصار غاشم وآثم وتدمري  اقتصادية ش
ــف لرثوات  ــعب ونهب صل ــدرات ش ممنهج ملق

وطن وقتل بدم بارد لإلنسان.


