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ما وراء التدخل الأميركي المبا�شر في جنوب اليمن؟!

�صفعة م�ؤلمة يوجهها
الجي�ش ال�سوري لأعداء الوطن
*

} د .خيام الزعبي

يواجه الجيش العربي السوري في أكثر من جبهة قتالية القوى
المتطرفة والمجموعات المسلحة مسنودا ً بغطاء ج��وي بمختلف
أن����واع األس��ل��ح��ة ،وت��ق��ف خلفه وال���ى ج����واره دول تعتبر األق���وى
عسكريا ً وسياسياً ،ليس في المنطقة فحسب ،بل وعلى مستوى
العالم ،واليوم بات واضحا ً أمام الجميع أنّ العالم عاد ليعترف ليس
فقط بقوة وصمود الجيش السوري ،وإنما أيضا ً بقدرة السوريين
على التحدّي وكسب الرهانات الصعبة وتجاوز الصعاب.
لقد انتصرت سورية ،وانتصر من راهن على شعب سورية ،أما
من راه��ن على المجموعات اإلرهابية فما عليه إال البحث عن سلّم
للنزول من على الشجرة التي و ّرط نفسه بالصعود إليها بسبب
اندفاعه الهمجي الذي أصابه بالعمى االستراتيجي والتكتيكي.
متغيّرات متتابعة ومتتالية على الساحة السورية تكشف حالة
القلق واإلرت��ب��اك بعد الضربات الموجعة التي تلقتها المجموعات
المسلحة على يد الجيش السوري وحلفائه ،والتي أدّت الى تحرير
عدد من البلدات والقرى في الغوطة الشرقية بريف دمشق ،التي
ك��ان��ت تسيطر عليها ه��ذه ال��م��ج��م��وع��ات ،وق��د تحقق ه��ذا اإلنجاز
بفضل التخطيط االس��ت��رات��ي��ج��ي وال��ت��ك��ت��ي��ك ال��ع��س��ك��ري واألمني
للجيش السوري وطريقة تعاطيه مع األحداث المتغيّرة في الساحة
السورية.
ال شك أنّ العملية العسكرية التي أطلقها الجيش السوري وحلفاؤه
في منطقة الغوطة هي بالغة األهمية من حيث توقيتها ،ال سيما أنها
أتت بالتزامن مع المعارك الطاحنة التي تشنّها القوات السورية في
حلب ،ورغ��م اختالف األه���داف بين الجبهتين ،إال أنها تؤكد على
جهوزية الجيش السوري للتحرك على مختلف األراضي السورية،
فاليوم بسط الجيش السوري سيطرته في المنطقة ،وأفقد التنظيم
اإلرهابي مصادر تمويله ومعاقل كان يتمركز فيها لفترة طويلة،
ال شك أنّ هذه العملية جعلت اإلرهاب يفقد بوصلته ويتكبّد هزيمة
ساحقة له بك ّل تنظيماته ،وه��ذا النصر والتحرير الكامل لن يترك
لهم أية فرصة للغدر والخديعة كأن يلجأوا مرة أخرى إلى حروب
العصابات والشوارع لتختبئ فلولهم وراء المدنيّين العزل...
بذلك حقق الجيش السوري إنجازا ً عسكريا ً نوعيا ً بعد أن ح ّرر
 3بلدات جديدة في الغوطة الشرقية لدمشق ليصبح عدد القرى
والبلدات المح ّررة  ،13تتجاوز مساحتها  40كيلومترا ً مربعاً،
موجها ً بذلك ضربة موجعة للفصائل اإلرهابية ،التي تعاني أيضا ً
م��ن اقتتال ف��ي م��ا بينها حصد إل��ى اآلن أكثر م��ن  1000قتيل في
صفوفها ،لذلك فإنّ الساعات القليلة المقبلة ستشهد أوسع عملية
أمنية سورية – روسية  -إيرانية لتحرير ك ّل منطقة الغوطة ،وقطع
طريق اإلمدادات العسكرية التي تصل إلى المجموعات المسلحة.
ف��ي سياق ذل��ك هناك انهيار كامال ف��ي صفوف جبهة النصرة
والفصائل األخ���رى التابعة لها ف��ی القطاع الجنوبي م��ن الغوطة
ال��ش��رق��ي��ة ،وس���ط ت��ق��دم ال��ج��ي��ش ال���س���وري وح��ل��ف��ائ��ه المتسارع
وت��ح��ري��ره��م ل��ه��ذه ال��م��س��اح��ات الشاسعة ف��ي عمق ري��ف دمشق،
وبذلك شهدت صفوف الجماعات المسلحة حاالت هروب كبيرة الى
عمق الغوطة الشرقية بعد تقدّم الجيش على عدة محاور ،حيث لم
تكن هذه الفصائل تتوقع أنّ الجيش سيصل إلى تلك البلدات بهذه
وسع نطاق األمان حول
السرعة ،وبذلك يكون تحرير تلك البلدات قد ّ
العاصمة دمشق ،ومحيط مطار دمشق الدولي والطريق المؤدّي
إليه.
إنّ إنهيار روح المعنويات ل��دى المجموعات المسلحة وإنهيار
ارادة القتال لدى عناصرها يؤكد مرة أخرى يقينهم التا ّم بأنّ الجيش
السوري قادم وامكانية بقائهم في هذه المنطقة في حدودها الدنيا،
فضالً عن أنّ الغوطة هي بوابة دمشق باتجاه البادية المفتوحة على
األردن وال��ع��راق ،وه��ذا يعني ضمان ع��دم وص��ول إم���دادات نوعية
بالسالح والمسلحين للتعويض عن الخسائر.
في هذا اإلط��ار يمكنني القول إنّ فزاعة «داع��ش» التي كانت في
يد أميركا وتركيا وحلفائهم ،وكانوا يقامرون بها في ألعاب وحيل
مشبوهة ومكشوفة ،وبقوا ألكثر من خمس سنوات يحركونها من
وراء الستار كيفما يشاؤون وفق مصالحهم وأهدافهم ،ال تعدو كونها
تنظيمات إرهابية هشة ،فضالً عن كونها مجرد حجج واهية وخبيثة
لالبتزاز استعملها الغرب وحلفاؤه لتهديد السوريين وجذب الدعم
ليرسخوا به دعائم سيطرتهم في
من قبل المجتمع الدولي والعالم
ّ
المنطقة ،لكن بعدما انقشع تهديد اإلرهاب واإلرهابيين عن العاصمة
دمشق وريفها وت ّم طردهم ،وطويت عن هذه المدينة صفحة حقبة
سوداء م ّرت بها ،بات كثير من السوريين يأملون أيضا ً أن يع ّم ذلك
مناطق أخرى في سورية ال تزال ترزح تحت سطوة اإلرهاب ،لذلك
فإنّ الغوطة لن تكون المحطة األخيرة للجيش السوري العازم على
اجتثاث اإلرهاب من ك ّل األراضي السورية.
سورية هي رمانة الميزان وحجر الرحى ،والتي تتجه إليها ك ّل
األنظار ،في السنوات الخمس الماضية قد واجهت ظروفا ً صعبة
وكان يظ ّن البعض أنها لن تخرج من حالتها المرضية التى تعاني
منها ،وسرعان ما تعافت سورية ،وبدأت تخطو خطواتها من جديد
بفضل الجيش ال��س��وري والمخلصين من أبنائها ،وه��ا هي تعود
لتلعب دورا ً جديدا ً لنشر السالم فى المنطقة أقوى من الدور الذى
كانت تقوم به من قبل.
مجمالً ...إنّ سورية تنتصر دائما ً على أعدائها وتقاوم اإلنحناء
وال��م��وت جبناً ،ل��م ول��ن تستطيع ق��وة خارجية أن تنتصر عليها،
هذه هي سورية وتاريخها وحضارتها تتكلم عن نفسها ،أعداؤها
يهابون جيشها وشعبها ،وس���وف تبقى س��وري��ة ق��اه��رة األع���داء
صخرة صامدة قوية على الرغم من الدماء والجراح.
وباختصار شديد ...إنّ الجيش السوري سيقاتل ويبذل دمه في
سبيل الله والوطن ،ومعركته المقبلة ستكون أقصر وقتا ً من معركة
الغوطة وأسهل ،إنّ اإلرهاب يلفظ آخر أنفاسه ،وهذه هي صرختهم
األخ��ي��رة ،وأن المرحلة المقبلة ستشهد ال��ق��ض��اء على اإلره���اب
واجتثاثه من ك ّل األراضي والمناطق السورية.
*كاتب سياسي
Khaym1979@yahoo.com

ما بعد �أوغلو
ـ ال يستطيع من يؤرخ لحقبة حكم حزب العدالة والتنمية في تركيا تجاهل
الدور الذي لبعته شخصيتان مفصليتان في صعود زعامة رجب أردوغان هما
داوود أوغلو وعبدالله غول.
ـ صعد أردوغ��ان إلى الزعامة من خالل الدور الهادئ لرجلين أخفيا النزق
والعصبية واالنفعال وجنون العظمة والبلطجية كصفات من ّفرة ومسبّبة
لخسائر كبيرة تختزنها شخصية أردوغان.
ـ كانت شخصية غول موازن كاف الندفاعات أردوغان بوجه العسكر والقضاء
على رموز علمانية تركيا ،وعالقاتها بالغرب وشرائح المجتمع البعيدة عن فكر
اإلخوان المسلمين الذين يتزعّ م حزبهم أردوغان.
ـ وفرت شخصية أوغلو رؤية نظرية وسياسية لحقبة حكم الحزب عنوانها في
البداية كان االنفتاح على الجوار تحت شعار «عداوات صفر» ،والحقا ً العثمانية
الجديدة بركب موجة «الربيع العربي» وجعله ربيعا لـ«اإلخوان المسلمين.
ـ لم يعد مهما ً تفسير شورط وظروف غياب الرجلين عن المشهد السياسي،
فالمه ّم أنهما صارا خارج الصورة.
ـ األكيد أنّ خ��روج أوغلو وغ��ول ت ّم بخطة من أردوغ��ان للتف ّرد بالزعامة
والتسلط على حزب ودولة في ظروف تدهور وتراجع مكانة تركيا وحاجته لمن
يحمل معه األعباء.
ـ رحيل أوغلو وغول عالمات قرب النهاية.

التعليق السياسي

} علي القحوم
م��ن ال��م��ع��روف أنّ ال��ي��م��ن ل��دي��ه موقع
غني بالثروات التي
استراتيجي ها ّم وهو
ّ
ال زالت في باطن األرض ،فهو يمثل موقعا ً
هاما ً في الخارطة الجيو سياسية ومرتكزا ً
لشبه الجزيرة العربية ...وال تخفى على
أحد األطماع االستعمارية على اليمن ،ولهذا
يتح ّرك األميركان والصهاينة لفرض الهيمنة
عليه ،وعلى ه��ذا األس��اس تحركوا إلع��داد
سيناريو ي��ك��ون مختلفا ً ع��ن أفغانستان
والعراق ..وكذلك صنع مب ّررات وذرائع من
شأنها تهيئة المجتمع اليمني لتقبّل المحت ّل،
وكذلك تهيئة األرضية التي يريدون العمل
عليها ..فكانت البداية من تفجير المد ّمرة
ك��ول في ع��ام  2000حيث وص��ل بعد هذا
ال��ح��ادث ما يقارب  3000جندي أميركي
على أس��اس أنهم محققون فكانت ذريعة
لبداية التحرك ..طبعا ً سبق هذا الحادث
عمل استخباري بالتنسيق مع الحكومة
آنذاك ،ومع بعض قيادات اإلصالح الدينية
والعسكرية والسياسية ..فكانت المرحلة
التي سبقت كول مليئة بالعمل الدعوي الذي
كانت تتب ّناه القيادات اإلصالحية والسلفية
والدعوة للجهاد في أفغانستان والذي فعالً
كان جهادا ً في سبيل أميركا ..وبعد أن تالشت
وانكمشت عناصر االستخبارات المس ّماة
«ال��ق��اع��دة» ف��ي أفغانستان رج��ع البعض
م ّمن أرسلهم الجنرال العجوز علي محسن
األحمر والزنداني وغيرهم إلى اليمن ..وبهذا
بدأت أميركا تتحدّث في تلك المرحلة على
أنّ هناك عناصر مما يس ّمى بـ«القاعدة»،
ومن ثم فجرت استخبارات أميركا المد ّمرة
«كول» لتبدأ الهيمنة والتدخل ،وبعدها مألت
أميركا بحارنا وجزرنا بالبارجات الحربية
وحامالت الطائرات والسفن والفرقاطات..
فلم يكن اختيار المحافظات الجنوبية أمرا ً
عابرا ً أو لمجرد الصدفة..

تهيئة البيئة الحاضنة
لـ«القاعدة»

فاألميركان والصهاينة بعد دراس��ات
وعمل حثيث لمعرفة المجتمعات وأين تكمن
المصلحة وأين سيت ّم تنفيذ المؤامرة بشكل
طبيعي وبتقبّل شعبي وفي أرضية قد ت ّم
العمل فيها من قبل في التهيئة واإلنشاء وهذا
يعود ألسباب عدة:
أولها :بأنها غنية بالنفط والثروات وأيضا ً
بعد حرب صيف  94عمل اإلخوان صفقة مع
األميركي وال��س��ع��ودي على نشر السلفية
المتشدّدة هناك وبنيت المدارس الدينية..
ومن هنا بدأت التهيئة للمحافظات الجنوبية
للمشروع األميركي الصهيوني في المنطقة..
ثانياً :يستغلون بساطة أهلها وطيبتهم
وأن��ه��م ربما يصدقون ه��ذه ال��م��ؤام��رة ولن
يعارضوها أو يتحركون ضدّها ..وهذا بعد
دراسات للمجتمعات وتقييمها ،وهو استنتاج
خلصت إليه االستخبارات األجنبية..
ثالثاً :المحافظات الشمالية صعب تنفيذ
المؤامرة فيها ألنّ أبناءها باتوا يعون الخطر
الحقيقي ويحملون ال��س�لاح ويرفضون
الهيمنة والتواجد األميركي ب��أيّ شكل من
أشكاله..
م��ن ث��م تسلسل السيناريو ف��ي اختالق
م��ب�� ّررات أخ���رى م��ن اج��ل إح��ك��ام القبضة
واستمرار الهيمنة ،ومنها قصة القرصنة
التي كان الهدف شرعنة التواجد العسكري
األميركي «اإلسرائيلي» في الممرات المائية
والسيطرة على ب��اب ال��م��ن��دب ..طبعا ً ك ًل
خطوة من فصول المؤامرة يسبقها ضجيج
إعالمي كبير لتهيئة الشارع اليمني والعربي
لقبول التواجد العسكري لهم ..وبهذه القصة
ضمنوا التواجد العسكري البحري لينتقلوا
إلى قصة ومسرحية أخ��رى للسيطرة على
األج����واء اليمنية ..وه���ذا ج��اء بعد قصة
النيجري الذي زعموا انه م ّر من اليمن وأرسل
طرودا ً مفخخة ..ليتس ّنى لهم السيطرة على
المطارات وف��رض السيطرة الجوية ألجل
أن ت��ص��ول ط��ائ��رات��ه��م وت��ج��ول تحت هذه
الذريعة بالتزامن مع التهيئة المناخية
وإيجاد األرضية المناسبة لزرع عناصرهم
اإلجرامية المس ّماة قاعدة ..وب��دأ بناء هذا
المشروع وصبّوا األعمدة والقواعد للعمل
بحرية مطلقة لقضم األرض���ي تحت هذه
المب ّررات ..ومع هذا كله قاموا بالعمل على
إحياء الفتنة الطائفية والنزعة المناطقية
بهدف تفكيكك المجتمع اليمني وتقسيمه كما
عملوا في العراق وضرب النسيج االجتماعي
وتمزيقه ..وعملوا على ه��ذا ال��وت��ر طيلة

سنوات عديدة ألنهم يدركون أنّ المجتمع
اليمني مترابط ومتداخل وال تؤثر عليه
مثل هذه األشياء وليست ثقافة متأصلة في
اليمن ..ولهذا عملوا على إغراق اليمنيين في
صراعات بينية هم من يغذوها ويخططون
لها والكارثة األكبر أنّ النظام السياسي كان
جزءا ً من هذه المؤامرة في التهيئة والتنفيذ
والتستر..

السفير األميركي...
مؤامرة جديدة

ك��ان السفير األميركي يتحرك ف��ي تلك
ال��م��راح��ل وك��أن��ه ال��ح��اك��م ال��ف��ع��ل��ي للبلد
وكانت السفارة األميركية مقرا ً ومنطلقا ً
لتلك المخططات اإلجرامية التي استهدفت
الوطن ك ّل الوطن ..وباتت القوات األميركية
م��ت��واج��دة بشكل علني ف��ي ق��اع��دة العند
وتقوم بعمليات عسكرية في اقتحام بيوت
المواطنين كما عملوا في لحج ..وك��ل هذا
يأتي بالتزامن م��ع ضجيج إع�لام��ي كبير
وواسع حول نشاط عناصر اإلجرام المسماة
قاعدة في المحافظات الجنوبية ..وترفع
األع�ل�ام ال���س���وداء وتسيطر ع��ل��ى مناطق
وتمارس القتل واإلج��رام والذبح والسحل
والتفجيرات التي استهدفت أبناء الشعب
اليمني في كل المحافظات ..وأيضا استهدفت
الجيش اليمني ومق ّراته في إيحاء واضح
ان��ه ليس بمقدور الجيش اليمني محاربة
تلك العناصر وان��ه ال ب ّد من تواجد أجنبي
لتخليصنا من هذه العناصر ..وهذا فعالً ما
حصل مما جعل األميركان يتواجدون بشكل
علني ويباشرون العمليات العسكرية على
األرض ..وكانت هناك زيارة رسمية للسفير
األميركي جيرالد فارستاين إلى أبين بعد أن
انكمشت عناصرهم اإلجرامية..
كما أنّ األم��ي��رك��ان ي��ص�� ّورون أنهم أت��وا
إلى اليمن من اجل مساعدة اليمنيين فقط
وتخليصهم من هذا الخطر ،وكانت األجواء
مهيأة لهم بالعمل بحرية مطلقة ..حتى
أت��ت ث��ورة الشعب اليمني في ع��ام 2011
وتحرك الشعب اليمني في ث��ورة شعبية
لكن كانت األشواك تزرع أمامهم ليتس ّنى لهم
كبح جماح هذه الثورة ،ولتختزل بعد ذلك
أهدافها ويت ّم التآمر عليها ..فاستمر الشعب
اليمني في حراكه الشعبي حتى الواحد
والعشرين م��ن أي��ل��ول /سبتمبر ..2014
والذي كان عالمة فارقة في تاريخ اليمنيين
ومثل زل��زاال ً ه ّز المنطقة وقلب المعادالت..
حيث انتصرت الثورة الشعبية وأسقطت
زم���رة الفساد واإلج����رام وأغلقت األب���واب
أم��ام الخارج وسقطت الهيمنة والوصاية
الخارجية ..ومن هنا بدأ األميركان تغيير

ال��س��ي��ن��اري��و ل��ت��ب��دأ م��ؤام��رة ج��دي��دة على
اليمن ،ول��ك��ن بطريقة مختلفة ف��ي إع�لان
عدوان ظالم وغاشم وغير مب ّرر الستهداف
الشعب اليمني وثورته الشعبية ..واإليحاء
للشعب اليمني بأنكم ستقبلون بالوصاية
والمشاريع األميركية بالقوة ..فت ّم اإلفراط
ف��ي اس��ت��خ��دام ال��ق��وة واس��ت��ه��دف الجميع
بالطيران ول��م يستثنوا أح��داً ،فالك ّل كان
في مرمى االستهداف ..وبات ك ّل بيت يمني
يقطر دم��اً ،ولم يكتفوا بهذا بل عملوا على
محاربة اليمني ف��ي لقمة عيشه وف��رض
الحصار الجوي والبحري وعوقب الشعب
ك ّل الشعب وتكالب علينا العالم كله ..حيث
جاء هذا العدوان برغبة أميركية وإسرائيلية
بعد أن فقدوا ك ّل خيوط اللعبة وتف ّتتت ك ّل
مؤامراتهم ود ّمرت ك ّل مشاريعهم التي بنوها
طيلة السنوات الماضية ..فأعلن العدوان من
واشنطن وشاركوا فعليا ً وكانت هناك مواقف
عسكرية وسياسية مؤيدة وكانت بمثابة
عنوان لك ّل مرحلة أثناء العدوان..
ما أشبه الليلة بالبارحة ..فاألميركان
ي��ق�� ّدم��ون أنفسهم بأنهم ح��ري��ص��ون على
اليمن ويريدون تخليصه من آفة اإلره��اب
المؤدلج أميركياً ..وهم في نفس الوقت مَن
استباحوا دماء الشعب اليمني ود ّم��روا ك ّل
ما له عالقة بحياة اإلنسان اليمني خالل
ه��ذا ال��ع��دوان ..وبهذا ي��غ�� ّردون بأسطوانة
مشروخة ،فال يخامر عاقل الشك في أنهم
من أثخنوا هذا الوطن بالمؤامرات والفتن
وال��ح��روب والمشاكل ..فالعمل ال��م��زدوج
وسياسة الكيل بمكيالين هو نهج لديهم..
ففي اعتقادي أنّ المارنز األميركي لم يأت إلى
اليمن لمجرد النزهة فحسب ،بل أتى حامالً
معه الموت والدمار ألبناء الشعب اليمني..
وهذه هي المفارقة العجيبة التي تكمن في
تناغم خيوط اللعبة في تحويل اليمن إلى
بؤرة جاذبة لعناصرهم اإلجرامية ..ومرتعا ً
خ��ص��ب��ا ً ل��ي��ظ�� ّل ال��وض��ع ف��ي ال��ي��م��ن ساحة
مفتوحة لقوى الش ّر ولصوص المزايدات
السياسية ال��م��ض��روب��ة وس��وق��ا ً مفتوحا ً
لنخاسي ال��ح��روب وال��ص��راع��ات يشيدون
عليها أوهامهم الشيطانية..

إعالن العدوان من واشنطن

في المقابل الهدف الحقيقي للحرب يتمثل
في شقين األول كسر إرادة الشعب اليمني
وإركاعه وفرض الوصاية والهيمنة بالقوة،
وأيضا ً اإلنقاذ للمشروع األميركي من االنهيار
الذي عملوا على بنائه على مدى سنوات ..ال
سيما بعد أن تحرك الجيش اليمني واللجان
الشعبية إلزال��ة المخاطر وتطهير المناطق
من رج��س عناصر االستخبارات المسماة

قاعدة ..مما اضطر األميركان إلى مغادرة
ق��اع��دة العند وإغ�ل�اق ال��س��ف��ارة وتعليق
النشاط المخابراتي واألمني ألن��ه لم يبق
لهم أيّ مب ّرر ..ومن هذه اللحظة هندسوا
لهذا العدوان ورتبوا له العناوين والمب ّررات
وك��ان تحت عناية ودراس���ة مع ّمقة ،وفي
ظ ّل تك ّتم رهيب ،واختاروا الزمان والمكان
الن��ط�لاق ه��ذا ال���ع���دوان ..فلم يكن إع�لان
العدوان من واشنطن أمرا ً اعتيادياً ،بل كان
له مدلول واض��ح وجلي يؤكد لمن ال تزال
تخالجه الشكوك بأنّ األميركان والصهاينة
هم من خططوا وأياديهم القذرة من نفذت..
وهم أيضا ً شاركوا بشكل مباشر من حيث
إدارة الحرب والتكتيكات المتبعة خالل
هذا العدوان ..فلم يتركوا خيارا ً أو أسلوبا ً
أو تكتيك إال وعملوه لكن تفاجأوا بعظمة
ه��ذا الشعب وبقوة ورابطة ج��أش جيشنا
ولجاننا الشعبية ..وحكمة قيادة الثورة
الشعبية الممثلة بالسيد عبدالملك بدرالدين
الحوثي الذي استطاع أن يدير ك ّل الملفات
بحنكة سياسية فائقة أذهلت ك ّل المتابعين،
فتجلت هذه القيادة وأظهرت أنّ لديها القدرة
على المناورة والصمود والعمل على خيارات
كانت سببا ً في فشل ذلك التحالف والتكالب
الدولي..
كما انه لم يكن في الحسبان هذا الصمود
األسطوري فهم جهلوا تاريخ هذا الشعب
واستهتروا بقدرات الجيش اليمني ..ولهذا
ش ّنوا العدوان وتكالب العالم علينا وش ّنوا
اآلالف م��ن ال��غ��ارات الجوية واس��ت��أج��روا
الجيوش وشركات القتل واإلج��رام ودفعوا
بالقاعدة وداع��ش وعملوا ما عملوا ..لكن
بفضل الله فشلوا وخابت آمالهم ،وهم اليوم
باتوا أمام واقع مرير يتحركون بك ّل السبل
ألن يربحوا ول��و بعض نقاط إنْ ل��م يكن
كلها..
وال��ش��ق الثاني وه��و ال��ع��ودة للسيطرة
على المنطقة وكانت البوابة اليمن ألنها
تمثل المرتكز ال���ذي ي���روه ان��ه م��ن خالله
سيت ّم السيطرة على المنطقة ،وهذا يتأ ّتى
من خ�لال السيطرة على المالحة الدولية
ومضيق باب المندب تحت ذريعة جديدة..
وهي منع وصول األسلحة إلى اليمن من أيّ
مكان فنتابع بين الفينة واألخرى اختالقهم
للتكهّنات والمب ّررات الواهية من اجل فرض
هيمنتهم على بلدنا ويتخ ّذوا من إيران شماعة
يتس ّترون خلفها ..فيطلقون التحذيرات
من إي��ران فيما هم يستعمرون بلدنا تحت
مب ّررات هم من يصنعوها ويحركوها ،وهذا
يثبت أنّ وراء األكمة ما وراءها..
وبالتالي هذا هدف استراتيجي ظلوا وال
زال��وا يحاولون أن يحتفظوا بتلك القوات

البحرية في خليج عدن وب��اب المندب من
اج��ل أن يظ ّل اليمن ضعيفا ً ومحروما ً من
األسلحة التي لربما يمتلكها ليدافع عن
سيادته وأم��ن��ه واس��ت��ق��راره بالتزامن مع
حراكه الشعبي التح ّرري المستم ّر ..وهم
حاولوا من قبل تحت ذريعة القرصنة التي
بدّدتها األحداث وباتت غير مجدية واليوم
لديهم هذا المب ّرر الجديد..
على الجميع أن يدرك أنّ هذا العدوان وهذا
التكالب العالمي لم ي��أت من أج��ل شرعية
حكومة أو شخص بعينة كما ي��ردّدون في
األب��واق اإلعالمية التابعة لهم ..أو من أجل
إيران ،وهذا غير صحيح ،وقد كشفته األيام
واألحداث...
ما تقوم به أميركا وإسرائيل اليوم في
المحافظات الجنوبية في التواجد العسكري
المباشر في قاعدة العند في ظ ّل العدوان..
هو الترتيب لمرحلة جديدة تمثل خطرا ً كبيرا ً
على اليمن والمنطقة كلها ،وهذا الترتيب لم
يكن وليد يومه ،بل حاولوا م��رارا ً وتكرارا ً
أن يعملوه ..ولكن بفضل الله وفضل وعي
الشعب اليمني الرافض للمشروع األميركي
والصهيوني ..فقد فشل ولم يتحقق واليوم
يسارعون في ظ ّل هذا العدوان أن يحققوه
وان يستبقوا األحداث ويرتبوا لهذه المرحلة
الجديدة ..وما هو حاصل اليوم خير دليل
على ذل��ك حيث تبحث أميركا ع��ن ترتيب
وضع استراتيجي في الوقت الذي وصلوا
فيه إلى قناعة أنّ عدوانهم على اليمن قد فشل
ولم يحقق إال الجزء البسيط من أهدافهم..
وانه حان الوقت أن يقف هذا العدوان ولكن
بالطريقة التي تراها أميركا تحفظ لهم البقاء
والوجود المهيمن على اليمن..
وختاما ً علينا أن ندرك انه إذا ما تحركنا
كشعب يمني ض�� ّد المستعمر األميركي
فسوف ن��ذوق م��رارة االستعمار ،فالعراق
وأفغانستان اكبر دليل لمساوئ االستعمار
ب��ل سيكون واق��ع��ن��ا أس���وأ م��ن��ه��م ..ونحن
بإذن الله سنقهر المستعمر ونحطم أحالمه
االستعمارية وسيفشل ويتقهقر وسينتصر
الشعب اليمني بعون الله وبإرادته الصلبة
وموقفه المسؤول ،وإذا ما تحرك الشعب
اليمني ض ّد المحت ّل فسنصبح مستعمَرين
وس ُتنهب ثرواتنا وستتغيّر ثقافتنا وسيكون
واقعنا أسوأ من ك ّل من احتلتهم أميركا في
المنطقة ،فعلينا جميعا ً كيمنيين أن نتحد
ض�� ّد المحتل ونكون ي��دا ً واح��دة ال يف ّرقنا
المستعمر ونتحرك في مظاهرات وحمالت
شعبية صاخبة تعبّر عن السخط والغضب
للشارع اليمني عما تقوم به أميركا هذه
األيام في البالد.
alialsied@gmail.com

كفاح �شعب يوا�صل ن�ضاله لنيل حريته
*

} عباس الجمعة

تشهد القضية الفلسطينية ومسارها التح ّرري الذي
لن يتوقف نتيجة مواصلة الشعب الفلسطيني نضاله
من أجل العودة والحرية واالستقالل ،تحركات واتصاالت
ومبادرات في قراءتها األولى بأنها لم تصب في مصلحته،
خاصة بعد تقديم أع�� ّز وأغلى التضحيات ،فإننا نؤكد
إرادة وإص��رار الشعب الفلسطيني على مواصلة درب
الكفاح والنضال حتى تحقيق أهدافه باالستقالل والحرية
ّ
ح��ق الالجئين
والسيادة على أرض��ه ووطنه وضمان
بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي ُش��ردوا منها هي
األساس باعتبار هذه الحقوق هي الثوابت الفلسطينية
التي يناضل من أجلها هذا الشعب الباسل العصي على
ك ّل محاوالت التطويع وكسر إرادته الوطنية ،ولهذا نقول
إنّ إيقاد شعلة الحرية في ضمير ك ّل مواطن فلسطيني
وك ّل إنسان عربي مه ّمة ك ّل وطني غيور في شعبنا وأمتنا
وص��وال ً إلى حشد ك ّل إمكانيات وطاقات هذه األم��ة في
معركة النضال والحرية حتى ينتزع الشعب الفلسطيني
حقوقه المشروعة والتاريخية وفا ًء لدماء الشهداء وآالم
األس��رى والمعتقلين وحتى نرى القدس عاصمة أبدية
لدولة فلسطين المستقلة.
وأمام ك ّل ذلك نقول بك ّل وضوح إنه لم تمر فترة على
القضية الفلسطينية والشعب العربي الفلسطيني أسوأ
وأش ّد مما نراه في هذه الفترة ،خاصة أنّ الدول العربية
منشغلة منذ سنوات بهمها الخاص ،حيث تشنّ عليها
قوى اإلره��اب والظالم والتكفير حربا ً همجية مدعومة
من المحور الصهيو ـ أميركي االستعماري ،كما أنّ القوى
الدولية التي بمقدورها تحقيق حالة من التوازن اإلقليمي
والدولي منشغلة باالنتصار للدول المستهدفة اآلنفة

الذكر ،ليس دفاعا ً عنها فحسب ولكن دفاعا ً عن الذات
أيضاً ،أما القوى واألحزاب العربية ،خاصة اليسارية فهي
لم تعد تمتلك قوة الضغط السياسي على دولها ،باستثناء
لبنان .أما القوى الفلسطينية فهي منقسمة على نفسها
وتمسك البعض بحالة
نتيجة التدخالت الخارجية،
ُّ
االنقسام تحت وعود بمطار وميناء رغم تعاطف العالم
مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة رغم دعوة الفصائل
والقوى الفلسطينية إلى تطبيق آليات اتفاقات المصالحة
بين حركتي فتح وحماس وباقي الفصائل إلنهاء االنقسام
الكارثي وتعزيز الوحدة الوطنية وحماية منظمة التحرير
الفلسطينية ومشروعها الوطني ،ورس��م استراتيجية
وطنية تستند ألشكال النضال كافة ،وإجراء االنتخابات
الرئاسية والتشريعية.
وف��ي ظ�� ّل ه��ذا الواقع وأم��ام انتفاضة باسلة يقودها
الشباب الفلسطيني ج��اءت المباردة الفرنسية ،هذه
المبادرة التي يهلل لها البعض ،فلو قرأنا جيدا ً مضمونها،
فهي لن تخرج عن إطار الدعوة إلى التنازل عن الثوابت
الفلسطينية ،ففرنسا واضحة في مواقفها المنحازة
لدولة االحتالل ،وهنا علينا أن نف ّرق بين فرنسا الشعب
وقواها اليسارية وبين فرنسا الحكم ،فهي ال تزال شريكا ً
أساسيا ً في معاناة واستمرار مأساة الشعب الفلسطيني
والشعوب العربية ،ونحن نسأل هنا :هل خرجت فرنسا
وعارضت موقف الحلف الذي تنتمي إليه والقائم على
ضرب سيادة واستقالل واستقرار الدول على طول وعرض
الكرة األرضية؟ هل يجوز أن يصل الشعب الفلسطيني
بعد ك ّل هذه التضحيات إلى تسوية ال تلبي الح ّد األدنى
من المطالب الفلسطينية ،وفي ظ ّل تأجيل فرنسا دعوتها
إلى عقد المؤتمر الدولي حتى توافق اإلدارة األميركية،
هذه اإلدارة التي تقدم بسخاء غير مسبوق دعما ً لكيان

االحتالل ،هذا الدعم يأتي بمثابة تكريس لالحتالل وهضم
ّ
الحق الفلسطيني مع إعطاء «إسرائيل» وضعا ً أقوى
يجعلها ترفض أي مبادرة للسالم ،وه��و ما تجلى في
تصريح المدير العام لوزارة خارجيتها الذي جاء متزامنا ً
مع اإلعالن الفرنسي ،والقاضي بمعارضة حكومة االحتالل
للمبادرة الفرنسية.
وفي ظ ّل هذه الظروف يبدو أنّ ما لم تدركه األوساط
الدولية إلى اليوم ،كما يبدو ،هو أنّ التوصل إلى ح ّل ،عادل
ودائم ،لهذا الصراع ،لن يتحقق عبر تكرار طرح مبادرات
تستجدي كيان االحتالل ،بدال ً من إدانة سياسته وعدوانه،
ولذلم نقول إنّ الطريق الوحيد يكون عبر ممارسة الضغط
ال��دول��ي الحقيقي ،السياسي واالق��ت��ص��ادي ،على كيان
االحتالل إلجباره على تطبيق ق��رارات األم��م المتحدة،
التي تدعوه إل��ى إنهاء احتالله لألراضي الفلسطينية
والعربية المحتلة ،وأحد أشكال هذا الضغط السياسي،
الذي يمكن للحكومة الفرنسية اللجوء إليه هو المسارعة
اليوم ،وليس غ��داً ،إلى االعتراف بالدولة الفلسطينية،
وهو اعتراف ستقدم عليه بعدها بك ّل تأكيد حكومات دول
أوروبية عديدة وليس دعوة العرب إلى االعتراف بدولة
الكيان ،حيث نرى أنّ القاسم المشترك الذي جمع بين
المبادرات والمشاريع ،فقد تم ّثل ،من جهة ،في ضرورة
الحفاظ على أفق ح ّل الدولتين مفتوحاً ،ومن جهة أخرى،
ضرورة تأمين رعاية دولية للمفاوضات بين الفلسطينيين
و«اإلسرائيليين» .وعليه ،فقد صارت الدوائر الرسمية
الفرنسية ،أو تشكيل (لجنة دعم دولية) أو عقد مؤتمر
دولي ،وتل ّمح إلى إمكانية قيام الحكومة الفرنسية بتقديم
مشروع قرار إلى مجلس األمن ،يتضمن معايير ح ّل للقضايا
الكبرى المتعلقة بالصراع ويضع سقفا ً زمنيا ً النتهاء
المفاوضات ،لذلك نقول إنّ البوصلة التي تتعامل مع ك ّل

هذه الملفات والقضايا إن لم تكن نقطة االنطالق واالنتهاء
فيها فلسطين ،وما يريده الحلف اإلمبريالي الصهيوني هو
الحفاظ على النفوذ والمصالح االقتصادية وفي القلب منها
مصادر الطاقة وصناعتها وتسويقها هو المحرك والسبب
إلى جانب أمن واستقرار الكيان الصهيوني.
نحن ال نشك ابدا ً في أنّ الجميع حريص على الثوابت
الفلسطينية ،ولكن علينا أن نرفض أي مبادرات تنتقص من
الحقوق الفلسطينية ،وإذا كانت هناك من مبادرة أتت على
أرضية تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بإنهاء
االحتالل واالستيطان كاملة عن أرض فلسطين وضمان
ّ
حق العودة لالجئين إلى ديارهم التي شردوا منها ،فهذه
المبادرة مرحب بها وبذلك سينتصر الموقف الفلسطيني
الجماهيري ويترك ص��دى إعالميا ً قوياً ،فالتغيير في
م��وازي��ن ال��ق��وى ه��ي م��ن خ�لال االع��ت��م��اد على الشعب
الفلسطيني ونضاله وحماية انتفاضته ومواصلتها مع
مقاومته الشعبية بكافة األشكال.
ختاماً ،ال بد من الدعوة إلى استنهاض الطاقات على
المستوى الفلسطيني والعربي من أجل أن تبقى البوصلة
فلسطين حتى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني بإقامة
دولته الوطنية المستقلة على كامل ترابه الوطني ،وعودة
ماليين الالجئين الفلسطينين إلى قراهم ومدنهم من دون قيد
أو شرط ،وهذا يتطلب تعزيز الوحدة الوطنية والخروج من
نفق االنقسامات والخيبات على مستوى المشروع الوطني
الفلسطيني ،حتى يبقى األم��ل زادا ً للشعب الفلسطيني
بمواصلة انتفاضته الباسلة ومقاومته الشعبية المتعددة
األشكال لالحتالل وسياساته االستيطانية ،هذا الشعب
الذي يتحدّى الصعاب أمالً بغ ٍد أفضل.

*كاتب سياسي

