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اليمن مــن أجل  الــحــرب فــي  بــان   ال ينكر منصف 
اليمنية بقياة  الشرعية  السلطة  اســتــرداد ســيــادة 
ــادي مــن يــد املنشقني عليها  عــبــدربــه مــنــصــور هـ
مــن (الحوثيني وانــصــارهــم) فشلت فشال ذريعا 
فـــي تــحــقــيــق اهـــدافـــهـــا املــعــلــنــة بــعــد ان اســتــمــرت 
الشرعية  تــقــدم حــاســم يعيد  الــرابــع دون  لعامها 
ويــدحــر املــنــشــقــني. تــحــالــف عــربــي كبير قــيــل لنا 
ــاديء األمـــر مــكــون مــن اكــثــر مــن عشر دول  فــي بـ
انـــواع االسلحة االمـــارات  مـــزودة باحسن واحـــدث 
والـــســـعـــوديـــة عـــلـــى وجـــــه الـــتـــحـــديـــد صـــرفـــا عــلــى 
التسليح اكثر مما يصرفان على تطوير التعليم او 
الصحة العامة. وخبرة مصرية قتالية لكنها جهود 

وخطط عسكرية غير مجدية.
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العربي كله  العربي والــوطــن  كارثة حلت بالخليج 
عندما اُحتلت الكويت من قبل دولة شقيقة العراق 
الــعــرب والخليجيني  املــؤســف ان  عــام 1990 ومــن 
السلمية،  لم يسارعوا لحل ذلك االشكال بالطرق 
الى  الكويتية من منفاها  الشرعية  السلطة  عــادت 
وطنها بعد ان ٌحــرر مــن االحــتــالل الــعــراقــي وهــذا 
انجاز نرحب به. لكن مقابل ذلك ُاحِتل العراق بقوة 
الــســالح مــن قــبــل امــريــكــا وبــريــطــانــيــا عـــام 2003 
ودمـــر تــدمــيــرا شــامــال لــن يــعــود الــى مــا كــان عليه 
الــحــال قبل عــام 1990، والــيــوم اصبح الــعــراق بيد 
ايـــران وكــذلــك ســوريــة ولبنان، واليمن على قائمة 
االنتظار. ما اريد قوله في هذا الشأن هو التذكير 
بان ما حل بالكويت في تلك الحقبة من الزمن وما 
الــيــوم والنتائج  نتج عنها يماثل مــا يحل باليمن 

ستكون وخيمة على الكل.
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فــي هـــذا الــســيــاق والــتــفــاتــا الـــى قــضــايــانــا القومية 
فـــان الــشــكــر والــتــقــديــر لــلــكــويــت شــعــبــا وحــكــومــة 
وبرملانا واعالما، واجب قومي، ملواقفهم الشجاعة 
ــهــا موقف  والــصــادقــة فــي قــضــايــانــا الــقــومــيــة واول
الــكــويــت مـــن حــصــار دولــــة قــطــر مـــن قــبــل اشــقــاء 
الــحــاضــر واملستقبل واملصير،  لنا فــي  وشــركــاء 
ــــك الـــحـــصـــار غــيــر  ــذل ــ ــلـــق ل ورفـــــــض الـــكـــويـــت املـــطـ
االخالقي. لقد رمت القيادة السياسية بكل ثقلها 
من اجل رفع الحصار عن قطر والدعوة الى حوار 

ــن هــــذا املــنــزلــق  ــقــــاء لـــلـــخـــروج مـ صـــــادق بـــني االشــ
الرهيب، وما برحت تحاول في جهودها السلمية 
لـــرفـــع الـــحـــصـــار يــعــاونــهــا فـــي ذلــــك ويــثــنــي على 

جهودها في هذا الشأن املجتمع الدولي.
والبد من االشادة ايضا بجهود اهلنا في الكويت 
ــرن " ومــســألــة  ــقــ ــ ملــوقــفــهــم الـــــرافـــــض" لــصــفــقــة ال
القدس ومأساة قطاع غــزة. ان موقف الكويت في 
الدولي  العامة والــبــرملــان  االمــن والجمعية  مجلس 
ــار عــلــيــهــا االشـــقـــاء قــبــل االعـــــــداء، لــقــد وصــلــت  ــ اثـ
الكويت مــن قبل  اهلنا فــي  التحريض على  حملة 
االمــريــكــي لكي  االعــــالم  الـــى  الخليجيني  االشــقــاء 
ــكـــي وحــاشــيــتــه ضد  ــريـ يــســتــعــدوا الـــرئـــيـــس االمـ
نــيــويــورك بوست   " الــكــويــت لقد نــشــرت صحيفة 
"مقاال لكاتبني امريكيني محسوبني على اشقاء 
خليجيني يتضمن تحريضا صريحا على الكويت 
تــرامــب  بــنــاء  الــكــويــت عقبة فــي سبيل   " بقولهما 
لــجــبــهــة مـــوحـــدة بـــني الــخــلــيــج واســـرائـــيـــل ملــواجــهــة 
ايــران " ويذهبان الــى الــقــول:" بــان الكويت ال تريد 
ان تــعــتــرف بــاســرائــيــل كــشــريــك فــي الــحــرب على 
الكويتي نظام مــعــاٍد السرائيل  النظام  ايـــران وان 
ويسمح للسلفيني واالخـــوان املسلمني بممارسة 
نشاطهما املعادي لليهود ". ان هناك حربا اعالمية 
قذرة تشن على اهلنا في الكويت يشنها جماعة 
الضغط على ترامب شخصيا الجباره على اتخاذ 
مــوقــف مــعــاٍد لــلــكــويــت. الـــى جــانــب تــلــك الضغوط 
الخارجية بتحريض خليجي ضد الكويت فتحت 
الــســعــوديــة مــن جــديــد " املــلــف الــحــي املــيــت " ملف 
التي توقفت عن  الــدولــتــني،  بــني  الــحــدود املشتركة 
العمل بقرار سعودي مفاجئ عام 2014 ويوحي 
هــذا االجـــراء السعودي حــول هــذه املسألة وكانت 
الرياض تضغط على الكويت مطالبة اياها بموقف 
ــدبــلــومــاســيــة الـــســـعـــوديـــة في  يــتــمــاشــى ومــــــزاج ال

القضايا انفة الذكر.
ــتــي تــعــصــف بــنــا طــلــبــت دولـــة  ــواء ال ــ فـــي هـــذه األجــ
الـــكـــويـــت مــــن بــريــطــانــيــا نـــشـــر قــــــوات بــريــطــانــيــة 
مسلحة، واكد السفير البريطاني مايكل دافنيورت 
فــي الــكــويــت تــلــك الـــروايـــة قــائــال ان حــكــومــة بــالده 
تدرس ذلك الطلب، معنى ذلك ان القيادة السياسية 
ــا لــذلــك راحــــت تــأخــذ  تــتــوجــس خــيــفــة مـــن جـــوارهـ

االحتياطيات الالزمة بتقوية تحالفاتها العسكرية 
ملواجهة أي عارض كان.
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ــان الــعــســكــريــة الــســعــوديــة لم  ــقـــول بــ يــؤســفــنــي الـ
تــحــقــق اي انــجــاز عــســكــري يــعــتــد بــه فــي حربها 
الضروس في اليمن، اللهم إال نشاطها الجوي الذي 
انه لم يستطع تحييد  اليمن إال  يهمن على سماء 
الــصــواريــخ مــا برحت  البالستية فتلك  الــصــواريــخ 

تطلق على االراضي السعودية بشكل اسبوعي.
املالحظ ان العسكرية السعودية راحت تفتح جبهة 
اليمن، وتشير  املــهــرة شــرق  جــديــدة فــي محافظة 
القوات  الى ان  اليمن الشقيق  الــواردة من  التقارير 
انــزلــت مــعــدات وآلــيــات عسكرية ثقيلة  السعودية 
منها مدرعات عسكرية وعربات مكافحة الشغب 
في يوم 6 يوليو من هذا العام وطائرات آباتشي الى 
مطار الغيضة الدولي الذي حولته القوات السعودية 
الى قاعدة عسكرية لها. تقول صحيفة االلكترونية 
" املهرة بوست " ان راجــح باكريت محافظ املهرة 
املتواجد في الرياض، طلب من السعودية تكثيف 
لتعينه على فرض  املهرة  العسكري في  تواجدها 
الوقت  سيطرته على املحافظة بشكل كامل، في 
نفسه تجري مظاهرات واعتصامات سلمية من 
مواطني املهرة رافعة شعار التأكيد على السيادة 
الوطنية ومطالبها بخروج جميع القوات من مطار 
الغيضة وميناء نشطون وتسليم منفذي صرفيت 

وشحن لقوات الجيش اليمني.
تــم فتح جبهة  ملــاذا  السعودية  ســؤالــى للعسكرية 
عسكرية جديدة وانتم لم تنجزوا املهام العسكرية 
البرية املشتركة  الحدود  في محافظة صعدة ذات 
الحوثيني، ولــم تنجزوا  السعودية وهــي معقل  مع 
املهام في تعز وتحريرها من قبضة الحوثيني، ولم 
تنجزوا املهام في الحديدة، ومناطق اخرى متعددة، 
وسؤال اخر ألم تعتقدوا بان هذا السلوك يستفز 

سلطنة عمان؟
ــل ان تعيد  ــقــــول: اتــمــنــى مـــن الـــلـــه عـــز وجــ ــ ــر ال آخــ
السياسية  النظر فــي مواقفها  القيادة السعودية 
الخليجي، وال  اليمن ومحيطها  والعسكرية مــن 
الخليج والــيــمــن يرتمي فــي احــضــان قوى  تجعل 

خارجية ُتلحق بكم وبنا أضرارا بالغة الخطورة. 

كاتب قطري

الحرب في اليمن بدأت تأخذ أبعادًا جديدة
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