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غزو اليمن �أو �شن «�إ�سرائيل» الحرب على لبنان

مدارات

�إعالمي كويتي :نك�سة �سعودية وهزيمة لإعالمها وللفتنة المذهبية
جهاد أيوب
«لقد تع ّرضت السعودية إلى نكسة كبرى
في دبلوماسيتها وسياستها ومصيرها ،وإلى
هزيمة في إعالمها المملوك والمرتزق الذي
تنفق عليه ما يعادل موازنة جيشها ،وذلك ج ّراء
الحرب الهمجية التي قامت بها ضد اليمن ،ال بل
ظهرت غائبة عن الوعي بعد أن أُعلن وقف الغزو
من العاصمة اإليرانية ،في حين كان مندوب أو
سفير السعودية في األمم المتحدة يتحدث من
واشنطن عن شروط جديدة وعن استمرار الغزو
ووصوله إلى خطوات حاسمة قد تكون برية،
وفي الجانب اآلخر من المملكة يُعلن أنّ متعب
وحرسه يستعدان لخوض الحرب البرية» .هذا
ما أكده لـ»البناء» إعالمي كويتي كبير كان قد
شارك في مؤتمر دول مجلس التعاون الخليجي
األخير والقمة العربية التي انعقدت في مصر.
وأضاف أن «السعودية في القمتين وعدت
بالنصر خالل عشرة أي��ام ،وأن بنك األه��داف
سيكون مراكز عسكرية حوثية بالدرجة األولى،
ومن أجل إقناع الدول العربية للموافقة على شنّ
العدوان ،حسمت بأنّ أميركا هي التي شجعت
على خ��وض المعركة ،علما ً أنّ بعض دول
الخليج من خالل وزراء الخارجية وبعيدا ً من
اإلعالم نصحت بعدم خوض غمار هذه الحرب،
ولكن السعودية ف��ي ك��ل االجتماعات كانت
كالثور الهائج تبرر أن االتفاق األميركي اإليراني
ال يسقط إال بحرب في المنطقة إما نخوضها
نحن على اليمن أو تقوم بها «إسرائيل» على
حزب الله ومناطق الشيعة في لبنان».
وأشار المصدر اإلعالمي إلى أن غالبية الدول
التي ش��ارك��ت ف��ي ه��ذه ال��ح��رب ش��ارك��ت على
مضض بخاصة الكويت ومصر ،منطلقة من

أن تداعياتها ستكون سلبية على جميع دول
الخليج ،وأنها ستوجد شرخا ً كبيرا ً في نفوس
اليمنيين على أه��ل الخليج بالدرجة األول��ى
ومن ثم على الدول األخرى التي شاركت ،وبما
أن العدوان كان على أماكن سكنية وشعبية
ومدارس ومستشفيات فقد كشف حقيقة الغزو
الحاقد ،وحصدت السعودية جراء فعلتها حقدا ً
ال ينتهي بسهولة خصوصا ً أن نظام آل سعودي
كان قبل الغزو يتعامل بعنصرية وبسخرية

مشروع الفتنة السنية ـ الشيعية في اليمن فشل،
والشعب اليمني أظهر وحدة تسجل له ،وهذه
الفتنة السنية ـ الشيعية دعمتها السعودية منذ
انتصار الثورة اإليرانية وانتهاء حكم الشاه،
وزرعتها في لبنان بشكل مخيف ،ووزعتها على
مساجد دول مجلس التعاون بدبلوماسية مكر
الشيطان من خالل طبعها لكتيبات تتحدث عن
تكفير الشيعة وإج��ازة ذبحهم وعدم التعامل
معهم لنجاستهم ،مستندة إلى فتوى من رجال

ال�سعودية في اجتماعات وزراء خارجية
الدول الخليجية ،كانت كالثور الهائج الذي
يرى �أن االتفاق الأميركي ـ الإيراني ال ي�سقط
�إال بحرب في المنطقة� ،إما نخو�ضها نحن على
اليمن �أو تقوم بها «�إ�سرائيل» على حزب اهلل!
وباستخفاف مع العمال والمواطنين اليمنين.
وأضاف المصدر أن «الفشل السعودي جاء
على أكثر من صعيد أهمها أن المملكة فشلت
في استمرار إحداث الشرخ الشعبي الذي كان
قبل ال��غ��زو ،والنتيجة أن ال��ق��ي��ادات اليمنية
بمختلف أطيافها وطوائفها والعديد من زعامات
القبائل استمرت في الحوار تحت نيران الحرب،
ووضعت مصالح اليمن في تصديها للغزو
ال��س��ع��ودي ك��أول��وي��ة بعيدا ً م��ن أي مصلحة
سياسية داخلية ،بعد أن شهدت دماء أطفال
اليمن وشيوخه تسكب برخص عمداً ،والبنى
التحتية تدمر ق��ص��داً ،كما أن االعتماد على

دي��ن سعوديين واب��ن تيمية ،وم��ن أج��ل عدم
معرفة من يقوم بهذا الفعل الماكر رمت الكتيبات
على جوانب الطرقات وفي األحياء الشعبية
وأمام أبواب المساجد والمنازل والصحف ،وقد
انتشرت هذه الظاهرة في الكويت بعد الغزو
العراقي بشكل الفت ومخيف ما اضطر جريدة
«القبس» آنذاك ألن تخوض حملة شرسة ضد
هذه التصرفات الخبيثة وأوصلتها إلى مجلس
الوزراء».
وأضاف« :كما أنه قبل الغزو كان الحوثي
في الشمال وبعض الجنوب ،وخالل عاصفة
ال��ح��زم سيطر ال��ح��وث��ي وال��ج��ي��ش واللجان

الشعبية على  85في المئة من جنوب اليمن،
وه��ذا أكبر دليل على فشل السعودية مهما
ادعت بعض وسائل إعالمها النصر وتحقيق
األهداف ،ويا ليتها تشير لنا إلى األهداف التي
حققت غير دعمها المفضوح للقاعدة وزمر
اإلص�لاح ،وأن السعودية لم تعد وسيطا ً بل
طرفا ً عدوانيا ً غازياً ،واألم��وال التي وزعتها
في أكثر من اتجاه لم تحقق أهدافها كما كانت
تعتقد ،ال بل تع ّرت األموال السعودية وشكلت
فضيحة جديدة قد ال تكترث لها المملكة ألنها
تعتبر المال سالحا ً فتاكا ً في استمرار وجودها،
ولكن ال��رأي العام الغربي قد يقف عند هذه
المسألة بدهشة وباتهام مباشر لها في دعم
«القاعدة» و»داع��ش» وكل األصولية السنية
في العالم ...هذه األم��وال أصيبت بغيبوبة
الفعل بعد أن رفضت باكستان ومصر واألردن
المشاركة في الغزو البري».
واختتم المصدر اإلع�لام��ي الكويت كالمه
بالقول« :وقف همجية الحزم السعودي على
اليمن بهذه الطريقة أكبر دليل على فشل
العدوان ،وسنشهد حراكا ً دوليا ً ضمن توازن
يصب
تداعيات المنطقة في القريب العاجل ولن
ّ
في مصلحة السعودية ،وإن أخذها اليمن إلى
بيت الطاعة قد سقط كليا ً مهما راهنت المملكة
على بعض القبائل اليمنية الجنوبية التي
غيرت طائفتها السنية إلى الوهابية بفضل
المال ،ومن أخطر انعكاسات الفشل السعودي
في اليمن ستظهر عبر ضعف إمكانات زمرها في
سورية ولبنان في القريب العاجل ،وستسقط
بطريقة سهلة مهما حاولت بعد هزيمة العقل
السعودي وفعل حقده في اليمن أن تكثر من
عملياتها االنتحارية وتنفيذها اغتياالت بعض
الرموز الوطنية وصنعها للفوضى األمنية».

وقفة احتجاجية ب�صنعاء ومدن �أخرى تنديداً بمجازر العدوان ال�سعودي

الجي�ش واللجان الثورية تتقدم في م�أرب والعدوان يوا�صل ق�صفه
تقدم كبير للجيش اليمني واللجان
الثورية على تخوم معسكر كوفل الذي
تسيطر عليه الجماعات التكفيرية في
محافظة مأرب وسط اليمن.
ك��م��ا اس��ت��ع��ادت ق���وات الجيش
واللجان الثورية أمس ،السيطرة على
اللواء  35مدرع من هذه الجماعات
الموالية للرئيس السابق عبد ربه
م��ن��ص��ور ه���ادي ف��ي محافظة تعز
الحيوية جنوب صنعاء.
وقالت مصادر محلية« :إن معارك
شرسة دارت بين الجانبين ،مؤكدة
أن عشرات القتلى والجرحى سقطوا
نتيجة المعارك».
وأضافت المصادر بحسب مصادر،
أن طيران العدوان السعودي وحلفاءه
قصفوا مواقع ألنصار الله والرئيس
األسبق علي عبد الله صالح بالقرب
من المطار القديم في مدينة تعز.
ويأتي ه��ذا التطور بعد ساعات
من إعالن السعودية وقف عدوانها
على اليمن ،مؤكدة مواصلة حصارها
واستهداف حركة أنصار الله ،حيث
تكشف ال��ع��دوان بعد  26يوما ً عن
آالف الضحايا بين قتيل وجريح
معظمهم من األطفال والنساء.
وأعلنت وزارة الصحة اليمنية
استشهاد  951مواطنا ً بينهم 143
طفالً و 95امرأة وإصابة  3943منذ بدء
العدوان السعودي على اليمن حتى
اآلن ،ودعت خالل مؤتمر صحافي إلى
أن يعي العالم المدى الكارثي للعدوان
م��ن بينها ت��وق��ف ان��ش��ط��ة التلقيح
والتحصين من األمراض.

من جهة أخرى ،نزل آالف اليمنيين
الى ش��وارع صنعاء العاصمة وفي
مدن اخ��رى للتنديد بالمجازر التي
ارتكبتها السعودية بحق المدنيين
جراء العدوان المستمر على األراضي
اليمنية.
وأك��د المشاركون في شعاراتهم
الصمود متوعدين بالتصدي للعدوان
السعودي على اليمن.
وط��ال��ب المحتشدون ال��ري��اض
ب��االع��ت��ذار على ع��دوان��ه��ا وأش���ارت
الكلمات التي ألقيت في المسيرة إلى

االنتهكات المباشرة والمستمرة ضد
اليمن واستخدام الطائرات السعودية
أسلحة التدمير الشامل المحرمة دوليا ً
والتي أدت إلى سقوط آالف الضحايا
المدنيين بين قتيل وجريح .
وكانت اللجنة الثورية في اليمن
دعت إلى تظاهرات حاشدة أمس ،في
العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى
استنكارا ً لمجزرة فج عطان وجرائم
ال��ع��دوان ال��س��ع��ودي على م��دى 26
يوماً.
وف�����ي ص����ع����دة ،دان������ت وق��ف��ة

تركيا ت�ؤكد ا�ستعدادها لت�سليح وتدريب القوات العراقية

مع�صوم« :داع�ش» فيرو�س
له خاليا في دول غربية وعربية

احتجاجية نظمتها جامعة عمران
ال��ع��دوان ال��س��ع��ودي على الشعب
اليمني وتدمير م��ق��درات��ه المدنية
والعسكرية.
واعتبر المشاركون هذا العدوان
تدخالً في الشؤون الداخلية اليمنية
ول��ن تثني أب��ن��اء الشعب اليمني
تجسيد معاني التماسك والثبات في
وجه االعتداءات ،مشيرين إلى أهمية
دور أبناء اليمن الشرفاء والمخلصين
ف��ي ال��وف��اء لهذا ال��وط��ن خ�لال هذه
المرحلة االستثنائية والصعبة .

ورف���ع ال��م��ش��ارك��ون ف��ي الوقفة
االحتجاجية شعارات العزة والكرامة
لكل أبناء الشعب اليمني ذوي الحكمة
وال��ح��ن��ك��ة وال��ش��ج��اع��ة ،مشيدين
ب��ص��م��ود أب���ط���ال ال��ج��ي��ش واألم���ن
واللجان الشعبية في التصدي لكل
أعمال التخريب والتدمير واالستدعاء
الخارجي وم��ا تقوم به ق��وى الشر
من إق�لاق لألمن والسكينة العامة
للمجتمع .
وأعلنت اللجنة الثورية العليا في
اليمن بدء اإلعداد لعملية إغاثة واسعة
في المحافظات اليمنية الجنوبية من
خالل خطة تتضمن إغاثة المواطنين
في تلك المحافظات بالمواد الغذائية
وع��ب��ر إش���راف وت��ع��اون المجالس
المحلية في المحافظات والمديريات.
وذكر بيان للجنة الثورية ،أن هذه
الخطوة ه��ي خطوة أول��ى ستليها
خطوات مماثلة وأعمال إغاثة شبيهة
ف��ي المحافظات نفسها وف��ي بقية
المحافظات اليمنية المتضررة من
العدوان والحصار.
من جهة أخرى ،اعتبر عضو اللجنة
الثورية العليا محمد القيرعي ،أن قرار
إيقاف العدوان من قبل السعودية
يعبر ع��ن هزيمتها ،ويعكس مدى
استخفاف هذه المنظومة العدوانية
بإنسانية شعبنا.
واعتبرت حركة أنصار الله إعالن
إيقاف ال��ع��دوان تعبيرا ً عن فشله،
فيما دعت إيران إلى تقديم مساعدات
إنسانية عاجلة وب���دء م��ح��ادث��اتٍ
سياسية.

ر�ؤ�ساء الأركان العرب
يختتمون اجتماع ًا بهدف تنفيذ
قرار القوة الم�شتركة
القاهرة ـ فارس رياض الجيرودي

الرئيسان العراقي والتركي خالل مؤتمرهما الصحافي المشترك
ش��ب��ه ال��رئ��ي��س ال��ع��راق��ي ف���ؤاد
م��ع��ص��وم ف��ي م��ؤت��م��ر ص��ح��اف��ي مع
نظيره التركي رجب طيب أردوغان،
أمس ،تنظيم «داعش» بـ «فيروس»
له خاليا نائمة تعمل بصمت في عدد
من الدول الغربية والعربية.
وأف���اد معصوم أن ه��ذه الخاليا
النائمة التابعة لتنظيم «داع��ش»
ستشكل خطرا ً محتمالً على مستقبل
هذه الدول .وأكد أن «داعش» أبعد ما
يكون عن الدين.
وأش����ار ال��رئ��ي��س ال��ع��راق��ي إل��ى
ال��دور المهم ال��ذي تلعبه تركيا في
مساعدة العراق إنسانيا ً وعسكرياً،
قائالً« :نحن في العراق جميعا ً نرى
ف��ي تركيا دول���ة ج���ارة قائمة على
أساس االحترام المتبادل والمصالح
المشتركة».

يذكر أن الرئيس العراقي ف��ؤاد
معصوم وص��ل أول م��ن أم��س ،إلى
العاصمة التركية أنقرة في زي��ارة
رسمية لحضور مؤتمر السالم.
م��ن ج��ه��ة أخ����رى ،أك���د الرئيس
التركي رج��ب طيب أردوغ����ان ،أن
تركيا مستعدة لتسليح وتدريب
القوات العراقية لمواجهة التنظيمات
اإلرهابية ،متسائالً عن كيفية حصول
تنظيم «ال��دول��ة اإلس�لام��ي��ة» على
السالح والتمويل للقيام بعملياته
اإلرهابية.
وتابع أردوغان قائالً إن «الشعب
العراقي وحده يدفع ضريبة أخطاء
التعامل مع تنظيم «داعش» ،ونحن
جاهزون للمساعدة في أي مجال».
وأك���د أردوغ����ان أن��ه ب��يّ��ن م���رارا ً
وتكرارا ً أن العمليات الجوية لقوات

التحالف ال��دول��ي بقيادة الواليات
ال��م��ت��ح��دة ال تحسم ال��م��ع��رك��ة ضد
تنظيم «داعش» وال بد من تحرك بري
من أجل السيطرة على األراضي.
وي��ش��ه��د ال��ع��راق وض��ع��ا ً أمنيا ً
استثنائياً ،م��ع ت��واص��ل العمليات
العسكرية األمنية بمساندة قوات
الحشد الشعبي في مالحقة عناصر
تنظيم «داع����ش» ف��ي ال��ع��دي��د من
المناطق التي ينتشر فيها ويسيطر
عليها ،إضافة إل��ى القصف الجوي
اليومي ال��ذي تنفذه مقاتالت قوات
التحالف الدولي لصد تقدم تنظيم
«داعش» وتدمير عتاده العسكري.
وكانت تركيا أعلنت في السابق
اعتزامها تنظيم مؤتمر دولي من أجل
السالم بمشاركة دول عدة من أجل
بحث مشاكل المنطقة.

اختتم رؤساء أركان جيوش الدول العربية اجتماعهم األول ،الذي عقد
أمس ،بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية ،وذلك فى إطار متابعة
تنفيذ قرار القمة العربية ،التي عقدت في شرم الشيخ نهاية آذار مارس
الماضي ،والذي نص على إنشاء قوة عربية مشتركة ،حدد الغرض منها
بصيانة األمن القومي العربي ومكافحة اإلرهاب ،حسبما نص بيان القمة.
وقال البيان الختامي الجتماع ،إن رؤساء هيئة أركان القوات المسلحة
العرب استعرضوا خالل مداولتهم األوض��اع الراهنة في المنطقة ،وما
تفرضه من تحديات خطيرة على األمن القومي العربي بخاصة المخاطر
المترتبة على العمليات ،التي تنفذها المنظمات اإلرهابية ،وقد قرر رؤساء
هيئة األركان العربية ضرورة العمل الجماعي المشترك إليجاد حلول عربية
لقضايا المنطقة ،وعلى أهمية تشكيل القوة العربية المشتركة لتمكين الدول
العربية من التعامل بفاعلية مع التحديات الراهنة واالستجابة الفورية
لمعالجة األزمات التي تنشب في المنطقة بما فيها عمليات التدخل السريع،
وغيرها من المهمات ذات الصلة التي تهدف إلى توظيف هذه القوة لمنع
نشوب النزاعات وإدارتها وإيجاد التسويات الالزمة لها ،وكيفية استخدام
هذه القوة بما يحفظ استقرار الدول العربية وسالمة أراضيها واستقالل
سيادتها.
وخلص االجتماع إلى دعوة فريق رفيع المستوى ليعمل تحت إشراف
رؤساء أركان القوات المسلحة للدول األعضاء ،لدراسة اإلجراءات التنفيذية
وآل��ي��ات العمل والموازنة المطلوبة إلنشاء القوه العسكرية العربية
المشتركة وتشكيلها ،فضالً عن اإلطار القانوني الالزم آلليات عملها.

غرق ناقلة فوسفات

وفي سياق منفصل ،بدأت األجهزة المحلية بمحافظة قنا ،جنوب مصر،
بالتعاون مع القوات المسلحة المصرية ،محاوالت لتعويم ناقلة الفوسفات
الغارقة أم��ام كورنيش مدينة قنا ،المحملة بـ 500ط��ن م��ن األسمدة
الفوسفاتية ،تمهيدا ً لنقل الشحنة إلى خارج مياه النيل.
وأوضحت مصادر بوزارة الموارد المائية والري المصرية ،عدم تسرب
أي كميات من شحنة الفوسفات إلى نهر النيل ،بخاصة أنه من األنواع غير
المذابة.
وكان مركب يحمل  500طن من الفوسفات غرق في مياه النيل في محافظة
قنا ،مما حمل السلطات على رفع حالة الطوارئ البيئية في المنطقة ،حسب
ما أفاد اإلعالم الرسمي ومسؤول بيئي.

الجعفري يقطع يد ال�سعودية ...في مجل�س الأمن
} بشرى الفروي
ألن المملكة السعودية الوهابية تعلم أن هزات
ارت��دادي��ة ستتعرض لها بعد هزيمتها ف��ي اليمن
ورجوعها خائبة من دون تحقيق أي ه��دف أعلنته
قبل ب��دء الحرب .ب��دأت بلملمة أوراق�ه��ا والتحضير
لمواجهة آثار انتكاستها.
الحرب كشفت هزالتها وإجرامها والعالم بأسره
ع��رف قدرتها وإمكاناتها وشعبها اكتشف كذبها.
ف��أم� ُر «الملك سلمان» باستنفار ال�ح��رس الوطني
السعودي ودعوته إلى المشاركة بغزوته على رغم
أن��ه أعلن انتهاءها ما هو إال دليل على الخوف من
انعكاسات الهزيمة على داخل المجتمع السعودي.
لذلك نرى السعودية تهدد سورية وتهرول إلى
األمام عساها تلهي الناس عن هزيمتها .لكن الهزيمة
العسكرية ال تصرف إال هزيمة في السياسة أيضاً.
وتتحول إلى فضيحة مدو ّية.
ب �ش��ار ال �ج �ع �ف��ري م��ن��دوب س��وري��ة ل ��دى األم��م
المتحدة قطع يد أي أمل للسعودية قبل أن تمتد في
رده على كالم ممثل الوهابية السعودية في مجلس
األمن عبد الله المعلمي حين قال متحدياً:
«فلترينا السعودية ماذا يمكن أن تفعل ،وعندها
سنقطع اليد التي ستمتد إل��ى س��وري��ة ،وسنعاقب
السعودية بما تستحق».
وك��ان المعلمي قد ه��دد سورية «بعاصفة حزم»
في كلمة في ه��ذه الجلسة بقوله« :السعودية التي
أثبتت قدرتها على الحسم والحزم ونصرة األشقاء
لن تألو جهدا ً في سبيل مساعدة الشعب السوري
في تحقيق تطلعاته».
لكن الجعفري اعتبر أنّ كالم المعلمي هو إعالن
سعودي عن زيادة دعمهم للتنظيمات اإلرهابية في
سورية ودول أخرى في المنطقة بقوله« :السياسات
السعودية زرع��ت ثقافة سفك ال��دم��اء الطائفي في
المنطقة وس�ت��دف��ع ثمن سياساتها الخاطئة تلك.
مضيفاً« :أم��ا ع��ن ت�ه��دي��دات��ه ل �ب�لادي وتنطحه إلى
االدع��اء ب��أن السعودية مستعدة لمساعدة الشعب
السوري ،فهذا يؤكد مدى ضلوع حكام ب�لاده في
التآمر على سورية وانخراط السعودية في تجنيد

وتمويل وتدريب اإلرهابيين األصوليين المرتزقة
من كل أنحاء العالم وإرسالهم إلى سورية للعبث
باستقرار شعبها».
فالجاهلية السياسية التحريضية للسعودية
بحسب وص��ف الجعفري ترعى اإلره��اب وتجعل
الشباب أم��ام خیارین ال ثالث لهما ،إم��ا االنضواء
في تجمعات إرهابیة أو الغرق في البحر األبیض
ال �م �ت��وس��ط ل�ل�س�ع��ي إل ��ى ال �ع �ی��ش ب�ط��ری�ق��ة أفضل.
يبدو أن القيادة السورية أخ��ذت موقفا ً نهائيا ً من
المملكة الوهابية ،فقول الجعفري إن «السعودية
والصهيونية هما جذر اإلره��اب والتعصب وثقافة
الكراهية في العالم» .أي أنها تماثل «إسرائيل» في
أف�ع��ال�ه��ا وع��دائ �ه��ا للشعب ال �س��وري« .وه ��ي بؤرة
للكراهية والطائفية فأعمال تنظيم «داعش» اإلرهابية
هي نتيجة ثقافة جاهلية وهابية تكفيرية مصدرها
سعودي» ،بحسب كالم الجعفري.
السعودية لم يبق لها أي قوة مؤثرة على األرض
السورية وبخاصة بعد أن تمكن الجيش العربي
السوري من محاصرة المليشيات المتطرفة التابعة
ل�ه��ا ف��ي درع ��ا وق �ط��ع إم��داده��ا المقبل م��ن األردن
وتجميد المتبقي منها في الجزء الغربي من المنطقة.
لذلك سارع أذنابها المحاصرين في الغوطة الشرقية
إل��ى طلب المساعدة العاجلة .لع ّل طائرات سلمان
تنقذهم.
لكن م��ا ح��دث ف��ي اليمن ه��و :والدة «عسيرية»
للجمل ،تمخض عنها ف��أر صغير أسمته «إع ��ادة
األمل» .واألمل هنا ليس للشعب اليمني .بل ألذنابها
وأبواقها ودواعشها ولعلوشها الزهران الذي وصل
مؤخرا ً إلى إسطنبول ،بعد أن ف ّر من جحره في مدينة
دوم��ا فقد ك��ان يأمل أن معلمه الملك السعودي ذا
النظرات الفارغة سيحشد «جيشه» لعاصفة مماثلة
في سورية .لكن على ما يبدو أنه تركهم معلقين في
منتصف البئر ومرميين على قارعة الطريق.
فهل تستطيع السعودية أن تكمل ما بدأته لتشكيل
«ق��وة عربية» تحت إمرتها لتهديد س��وري��ة وإنقاذ
مرتزقتها أم أنها ستكتفي بما حققته من هزائم؟

بعد الهزيمة الحتمية واالمالءات الأميركية
كيف �ستكون حال ال�سعودية؟
} لمى خير الله
بهدوء أعلنت السعودية هزيمتها وحسمت أمرها
بإنهاء عاصفة الحزم التي بدأتها في  21من آذار،
وفي محاولة منها أن ترد ما ء وجهها لتزين ذيول
خيبتها التي ج ّرتها أطلقت ما أسمته عملية «إعادة
األمل».
ه��زي�م��ة ع��اص�ف��ة ال��رم��ال ال �م��دوي��ة ت��دف��ع لطرح
سؤال :ماذا جرى خالل األيام القليلة الماضية حتى
اضطرت السعودية مرغمة إلى وقف عدوانها ،من
دون تحقيق أي هدف معلن؟
وال �ل �ط �ي��ف ف��ي األم� ��ر أنّ ال �ن��اط��ق ب��اس��م عملية
«عاصفة الحزم» أحمد العسيري والذي تحول الحقا ً
إلى مستشار مكتب وزارة الدفاع ،كما ع ّرفته قناة
العربية في مؤتمره األخير (أول) من أمس ،قال إن
العاصفة ب��دأت بطلب من الرئيس اليمني عبد ربه
منصور هادي وانتهت بطلب منه.
عسيري لم يتطرق يوما ً لتحقيق أهداف الشعب
خالل الفترة الماضية ،ما يش ّكل اعترافا ً بأن هادي
ينفذ أجندة سعودية ال أجندة يمنية ،وه��ذا ما أكده
ق��ول الفريق ض��اح��ي خلفان ،ن��ائ��ب رئ�ي��س شرطة
دب��ي ،إن الرئيس اليمني ،عبدربه منصور هادي
فشل في مهمته ،والالفت أن ق��رار إنهاء العاصفة
الوهابية جاء بعد أن وجهت أميركا السعودية إلى
ذلك وعلى وجه السرعة ،لدرجة أن الملك السعودي
لم يكن على علم بقرار وقف العمليات العسكرية،
حيث كان قد طلب قبل ساعات من الحرس الوطني
السعودي أن يشارك في عاصفة ال�ح��زم بحسب
المراقبين السياسيين.
وزارة ال��دف��اع السعودية التي أعلنت أن قوات
«التحالف» تمكنت من إزالة التهديد عن أمن المملكة
والدول المجاورة ،تناقض وبشكل كبير مع مزاعم
الناطق باسم ال�ع��دوان أحمد عسيري ح��ول «تمكن
عاصفة الحزم من إزال��ة أي س�لاح ل��دى الحوثيين

يمكن أن يشكل ت�ه��دي��دا ً للسعودية» .فالسالح ما
زال موجودا ً على رغم الحصار ويصل إلى حركة
«أنصار الله» ،بحسب اإلعالمي السعودي داوود
الشريان.
�رب موصوفة
مملكة التكفير ارتكبت ج��رائ��م ح� ٍ
بحق اليمنيين؛ قتلت األط�ف��ال والنساء والشيوخ،
ود ّم� ��رت المنشآت وال�ج�س��ور وم��راف��ق الخدمات
وال�ب�ن��ى التحتية ،وع� ّط�ل��ت دورة ال�ح�ي��اة اليومية
للعائالت والعاملين والطالب ،ولكنها لم تتمكن من
تحقيق هدفها المعلَن المتمثل ف��ي إع��ادة عبد ربه
ه��ادي إلى السلطة ،وال هدفها المض َمر في تمكين
«القاعدة» من االنتصار على الشعب اليمني ما وضع
السعوديون أنفسهم في موقف ال يحسدون عليه.
عاصفة الحقد األسود وبعد  4أسابيع من عدوانها
حرب
المزعوم والمدعوم أميركيا ً ارتكبت جرائم
ٍ
موصوفة بحق اليمنيين ،حيث اتهم الناطق الرسمي
باسم القوات المسلحة اليمنية العميد الركن شرف
غالب لقمان التحالف السعودي بارتكاب مجازر
متتالية وب��اس�ت�خ��دام أسلحة محرمة دول �ي �اً ،فيما
ارتفعت أصوات طالبت المنظمات الدولية بضرورة
فتح تحقيق حول نوع األسلحة المستخدمة ،فخبراء
األسلحة وخبراء عسكريون تحدثوا عن استهداف فج
عطان وبعض المناطق واألحياء السكنية بصواريخ
فسفورية وقنابل تحمل يورانيوم ،إضافة إلى قنابل
ارتجاجية وفراغية ما يعيد إلى الذاكرة ذات األسلحة
التي استخدمها الكيان «اإلسرائيلي» في أكثر من
ع ��دوان على ك��ل م��ن غ��زة ولبنان كما استخدمتها
أميركا في أفغانستان أيضاً.
ما بعد الهزيمة الحتمية واإلم�ل�اءات األميركية،
كيف ستكون حال السعودية الوهابية ومنتجاتها
اإلره��اب �ي��ة ف��ي ط��ور ن��زول�ه��ا ع��ن ش�ج��رة عدوانها
اليائس؟ وال�س��ؤال المطروح :أي سلم سيتيح لها
ذلك؟

م�س�ؤول فل�سطيني� 3 :آالف مري�ض
بحاجة �إلى ال�سفر عبر معبر رفح
ك��ش��ف م��س��ؤول فلسطيني ،أن
نحو  3آالف مريض ،في قطاع غزة،
بحاجة ماسة إلى السفر عبر معبر
رف��ح ال��ب��ري ال��واص��ل بين القطاع
ومصر.
وقال ماهر أبو صبحة مدير دائرة
المعابر بغزة ،إنّ نحو  15ألف حالة
إنسانية بحاجة إل��ى السفر ،من
بينهم  3آالف مريض .وأض��اف أبو
صبحة ،أن معظم الحاالت المرضية،
تعاني من «ال��س��رط��ان» ،وبحاجة
ماسة للعالج في الخارج.
وناشدت وزارة الصحة في قطاع
غ���زة ،ف��ي ب��ي��ان أم���س ،السلطات
المصرية بفتح معبر رفح ،مضيفة
أن إغالقه يشكل خطورة بالغة على
المرضى .وأضافت أن آالف المرضى
ممن يحملون ت��ح��وي�لات عالجية
إل��ى ال��خ��ارج يعيشون م��ا وصفته
ب��ـ»ال��ع��ذاب��ات الصحية والنفسية
القاسية».
وقالت الوزارة إن  420جهازا ً طبيا ً
في مستشفيات قطاع غزة الرئيسية
متوقفة ح��ال��ي��ا ً ع��ن ال��ع��م��ل ،بفعل

الحصار ،وانقطاع التيار الكهربائي،
األمر الذي يؤدي إلى تعثر الخدمات
الطبية المقدمة للمواطنين.
وف��ي وق��ت س��اب��ق ،ق��ال��ت وزارة
الداخلية ،في قطاع غ��زة ،إنّ معبر

رفح البري ،شهد أسوأ إحصاء للعمل
منذ ع��ام  ،2009حيث ت��ج��اوزت
فترة إغالق المعبر منذ بداية العام
الحالي  100ي��وم ،ف��ي حين عمل
جزئيا ً لخمسة أيام فقط.

