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ياسر رحال 

مضحــك هــو ذاك الكاتــب الســعودي فــي صحيفــة »عــكاظ« الــذي يرجــع خســارة رهانــات مملكتــه 
علــى »داعــش« وأخواتهــا، وامريــكا وأذنابهــا، و »إســرائيل«..وقوتها، إلــى »تغييــرات كبيــرة تجتــاح الشــرق 
األوســط منــذ تولــي اإلدارة االميركيــة الحكــم«، ويناقــض نفســه فــي فقــرة ثانيــة معلنــًا أنــه »ال مالمــح 
الســتراتيجية أمريكيــة واضحــة لتوضيــب المنطقــة، إال أنــه يمكــن التنبــؤ بنتائــج إعــادة الهندســة التــي 

تتبناهــا األجهــزة العميقــة فــي واشــنطن وعلــى رأســها البنتاغــون«..
كل هــذا الــكالم ليقــارب موضــوع االنتصــار الســوري اواًل علــى مملكتــه الخائبــة التــي بــدأت ترســل 
زبانيتهــا إلــى دمشــق ليقدمــوا االعتــذارات عمــا اقترفــه النظــام الســعودي وأتباعــه مــن جرائــم حــرب 
واعتــداءات فــي ســوريا وعليهــا ملمحــًا الــى أن مــا يحصــل هــو عــودة ســوريا إلــى أحضــان الســعودية..، 
مستشــهدًا بكاريكاتــور للرســام الراحــل محمــود كحيــل عــن االنســحاق المصــري عبــر رئيســها 
المســتجدي لرضــى آل ســعود، »وصــل مبــارك علــى متــن طائرتــه الرئاســية فــي زيــارة مفاجئــة للريــاض 
ــوم  ــا بي ــة قبله ــه المني ــذي وافت ــز ال ــن عبدالعزي ــد ب ــك خال ــاة المل ــي وف ــة ف ــو 1982 للتعزي ــوم 14 يوني ي

واحــد«. معلقــًا عليــه: » يمــا مبــارك علــى البــاب، يمــا اراد البــاب وال أناديلــه«.
ــارة، وال تتوقــع أن يركــب  ــم ولــن تســتجدي هــذه الزي ــا كتبجــي، ســوريا ل »كــذابٌ أشــر« أنــت ي
الرئيــس الســوري الدكتــور بشــار األســد طائراتــه لينــزل فــي مطاراتكــم، األســد رابــض فــي عرينــه، 
مدافــعٌ عــن كل ذرة تــراب مــن أرض ســوريا..لم ترعبــه الحــرب العالميــة الكونيــة عليــه، لــم يغــادر كمــا 

زيــن العابديــن بــن علــي هاربــًا إليكــم، وشــعبه يتولــى معــه المواجهــة حتــى آخــر قطــرة دم..
ســوريا ليســت بحاجــة للعــودة إلــى أحضانكــم، يكفيكــم االرتمــاء بأحضــان »تســيبي ليفنــي« وأخواتهــا.. 
ســوريا هــي حاضنــة المســتضعفين والهاربيــن مــن ســطوتكم ونفوذكــم. قســمتم الســودان، ودمرتــم 

اليمــن، خربتــم مصــر، مســحتم ليبيــا، حاولتــم تركيــع تونــس.. لكنكــم عدتــم »بخفــي حنيــن«..
أمــا الحضــن اإليرانــي، فهــو حضــن فلســطين التــي مــا غابــت يومــًا ولــن تغيــب عــن خارطــة العالــم 
ــن الوجــود..  ــان الغاصــب م ــى زوال الكي ــا، حت ــكل أطيافه ــا ب اإلســالمي، وســيبقى الحاضــن لمقاومته

وبخصــوص الكاريكاتــور إيــاه.. نذّكــرك بناجــي العلــي ورســمه لكــم قبــل عشــرات الســنين..
وسيبقى كاريكاتور ناجي العلي هو وحده ما تستحقون أن تُذكروا به دائمًا وابدًا حتى زوال جهّالكم..

من لم تقتله الصواريخ قتلته االمراض والجوع..

الحصار يواصل حصد أرواح اليمنيين
عبدالرحمن راجح

الحصــار الســعودي اإلماراتــي يواصــل حصــد أرواح اليمنييــن فمــن لــم تقتلــه الصواريــخ والقذائــف 
ــه الجــوع واالمــراض المنتشــرة فــي كل مــكان بســبب الحصــار المفــروض  الســعودية واالماراتيــة قتل

علــى هــذا البلــد.
فبعــد مماطلــة ووعــود وتعنــت مــن قبــل النظــام الســعودي حــول فتــح مطــار صنعــاء الدولــي إنطلقــت 
حملــة شــعبية تحــت عنــوان ارفعــوا الحصــار عــن مطــار صنعــاء وتهــدف الحملــة حســب منظميهــا الــى 
تشــديد الضغــوط علــى النظــام الســعودي ولفــت أنظــار العالــم الــى مايجــري مــن مخالفــة للقوانييــن 
الدوليــة واإلنســانية جــراء إغــالق المطــارات فــي اليمــن ومحاصــرة خمســة وعشــيرين مليــون إنســان. 
الحملــة دشــنها عــدد مــن األطفــال المصابيــن بمــرض الســرطان والذيــن اســتقبلوا المبعــوث األممــي 
ــح  ــة عــن كل مرضــى اليمــن، مطالبيــن األمــم المتحــدة بســرعة اإلســتجابة وفت ــوا برســالة نياب وبعث

المطــار أمــام المرضــى والجرحــى كمطلــب إنســاني.
اللجنــة الشــعبية لكســر الحصــار كشــفت خــالل مؤتمــر صحفــي عــن جملــة مــن األضــرار اإلنســانية 
التــي تســبب بهــا إغــالق المطــار ومنهــا وفــاة ثالثيــن الــف حالــة كانــت تســتدعي الســفر للخــارج ،وشــددت 
أن اكثــر مــن مئتيــن الــف حالــة تســتدعي الســفر اآلن الــى الخــارج غيــر اآلف العالقيــن الذيــن يريــدون 
العــودة الــى صنعــاء. واعتبــرت اللجنــة أن فتــح المطــار يعــد مطلــب إنســاني مدنــي بحــت وتســتدعي هــذه 

المطالــب مســاعدة المجتمــع الدولــي للضغــط علــى دول العــدوان لرفــع القيــود عــن المطــار.
ويمثــل الحصــار بحــد ذاتــه جريمــة كبــرى بحــق المدنييــن فــي اليمن خاصــة موضــوع محاصرة مطــار صنعاء 
ــر آمنــة  ــر الطــرق الوعــرة والغي ــا جــراء الســفر عب ــاة التــي يتكبدهــا اآلف اليمنييــن المرضــى يومي نظــراً للمعان
للوصــول الــى مطــار عــدن او مطــار ســئيون الواقعــان تحــت ســلطة االحتــالل، والممارســات التــي يقــوم الجنــود 

لالحتــالل  التابعييــن 
بهــا ضدهــم واهانتهــم 
مــن  بعضهــم  ومنــع 
الخــروج بعــد ان يكــون 
ــاء الســفر  ــد عن ــد تكب ق
اغــالق  ان  أليــام. كمــا 
أدى  صنعــاء  مطــار 
االدويــة  إنعــدام  الــى 
والمحاليــل التــي كانــت 
تســتورد مــن الخــارج، 
تفاقــم  الــى  ادى  مــا 
ــة االنســانية وكان  االزم

الغــالق المطــار دور مهــم فــي انتشــار االمــراض واالوبئــة ومــوت االالف اغلبهــم مــن االطفــال والنســاء.
وبالتــوازي مــع الحملــة الشــعبية لرفــع الحصــار عــن مطــار صنعــاء أطلقــت منظمــة العفــو الدوليــة 
حملــة عالميــة لوقــف تدفــق الســالح إلــى النظاميــن الســعودي واإلماراتــي بســبب العــدوان العســكري 

والمجــازر التــي يرتكباهــا فــي اليمــن تحــت شــعار )أوقفــوا تدفــق األســلحة التــي تفتــك باليمنييــن(.
وقالــت المنظمــة فــي بيــان صحفــي “أصبــح مــن الصعــب تجاهــل النــزاع فــي اليمــن.. لقــد صُــدم 
العالــم بصــور المدنييــن الذيــن قتلــوا أو أصيبــوا؛ واليمنييــن الذيــن يتضــورون جوعــًا، وتدميــر المــدارس 
والمستشــفيات واألســواق بالقنابــل، المــدرج عليهــا »صُنــع فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة وصُنــع 
فــي المملكــة المتحــدة”. وأضــاف البيــان أن “علينــا أن نوقــف تدفــق األســلحة التــي تؤجــج انتهــاكات 

حقــوق اإلنســان فــي اليمــن”.
ــل  ــات نق ــف عملي ــدول لوق ــى ال ــط عل ــا ممارســة الضغ ــه “يمكنن ــا ان ــي بيانه ــة ف ــدت المنظم وأك
األســلحة، والحــد مــن االنتهــاكات ومعانــاة المدنييــن، وبعــث رســالة إلــى التحالــف الــذي تقــوده 

الســعودية واإلمــارات، بــأن االنتهــاكات المســتمرة لــن يتــم التســامح معهــا”.
انطــالق هــذه الحمــالت أحيــت االمــل لــدى العديــد مــن اليمنييــن حيــث عبــر الكثيــر منهــم عــن املهــم 
فــي ان تنجــح هــذه الدعــوات الــى اقنــاع الســعوديين واالماراتييــن بفتــح مطــار صنعــاء الدولــي ورفــع الحصــار 
الجــوي عــن البــالد، شــدد العديــد مــن اليمنييــن علــى وقــف تدفــق الســالح للنظاميــن الســعودي واالماراتــي 
ــاق  ــدة واتف ــاق الســويد حــول موضــوع الحدي ــات خاصــة اتف ــذ االتفاقي ــدوان وتنفي ــاف الع ــى ايق لحثهــم عل

االســرى التــي تواجــه عراقيــل جديــدة مــن قبــل العــدوان ومرتزقتهــم علــى االرض.

هل ستدفع الحكومات العربية ٢٥٠ مليار دوالر الى الكيان االسرائيلي؟ 

واشنطن تناور بقوات داعش شرق الفرات بعد هزيمتها المدوية على بوابات الشام
محمد صادق الحسيني

لِمــاذا نُرحِّــب باألنْبــاء التــي تَتحــدَّث عَــن 
فــي  اليَهــود  بأمْــالكِ  َكشْــًفا  إســرائيل  إعــداد 
الــدول العَربيّــة وتَُقدّرهــا بحَوالــيّ 250 مِليــار 
دوالر َطلبًــا للتَّعويــض؟ وهَــل أجَّــل ترامــب إعــالن 
ــيّة  ــج العَكس ــن النَّتائِ ــا مِ ــرن” خَوًْف ــة الق “صفق
ومِصــر  العِــراق  رَد  هــو  ومــا  المَطَلــب؟  لهــذا 
ــا  ــر يَهودُه ــي هاجَ ــا الت ــرب وليبي ــس والمَغ وتون

إلــى فِلســطين المُحتَلَّــة؟
َقنــوات  كشَــَفتْها  التــي  األنْبــاء  صَحَّــت  إذا 
تلفزيونيّــة إســرائيليّة عَــن إعــداد مكتــب مُحاسَــبة 
وتدقيــق عالمــيّ بتَكليــف مِــن الحُكومــة اإلســرائيليّة 
ُكشــوًفا رســميًّة تُحصِــي أمــالك اليَهــود العَــرب التــي 
وصلــت قيمَتْهــا مُجتمعــًة إلــى حوالــيّ 250 مِليــار دوالر، 
ــرن”،  ــة الق ــود “صفق ــد بُن ــا كأحَ ــةِ ِبه ــدًا للمُطالب تَمهي
العَــرب  فــإّن هــذه الخُطــوة ســتَصُب فــي مصلحــة 
والفِلســطينيين، ألنّهــا تفتــح مَِلــف حَــق العــودة ألكَثــر 
يَعيشــون  فِلســطيني  الِجــئ  مالييــن  تســعة  مِــن 
التَّعويــض  فــي  حّقهــم  جاِنــب  إلــى  المَنافِــي،  فــي 
الســتِغالل أرضهــم علــى مَــدى 70 عامًــا مِــن االحتــالل، 
وهــو حَــق كَفلتــه َقــرارات دوليّــة، أيّ أّن التَّعويضــات 
ــسَ  ــرب والفِلســطينيّون لي ــا العَ ــي ســيُطالِب ِبه الت
مُقاِبــل األرض التــي هِــي حَــق مَشــروع ألهلِهــا ال 
قِبَــل  مِــن  الســتِغاللها  وإنّمــا  بالتَّقــادُم،  يَســُقط 

وحُكومَتهــم. اإلســرائيليّين  المُســتَوطنين 
ــدد  ــم أّن عَ ــة اإلســرائيليّة تَزْعُ ــاء األوليّ ��األنب
ونَسْــلهم،  العربيّــة  الِبــالد  غــادَروا  الذيــن  اليَهــود 
ــم  ــت الراهــن، مُعَظمه ــي الوَق ــا ف ــى 850 ألًف ــل إل يَصِ
واليمــن  وتونــس  وليبيــا  والعِــراق،  مِصــر  مِــن 
ــد أّن “المُوســاد”  ــة تُؤكِّ ــق التاريخيّ والمغــرب، والوَثائ
ــى  ــع هــؤالء إل ــي دَف ــرًا ف ــب دورًا كبي اإلســرائيليّ َلعِ
الِهجــرة إلــى فلســطين المحتلــة مِــن خــالل الترغيــب 
والترهيــب، الترغيــب، باالمتِيازات الماليّة والمعيشــيّة، 
والمتفجــرات  القنابــل  زرع  خــالل  مِــن  والترهيــب، 

فــي أحيائهــم ومعابدهــم وإلصاقِهــا بالعَــرب، حتــى 
يَشْــعُرون بأنّهــم غيــر آمنيــن فــي الــدول العربيّــة 
وعليهــم الرَّحيــل، ومــا حَــدث فــي العِــراق ومِصــر 

ــه  مِــن تَفجيــٍر للمَعابــد ودَور الســينما،مٌرَصّدِ طُِ
اإُلٌخبّــارَيَ هــو أحَــد األمثِلــة المُوثَّقــة.

الــدول  فــي  هــؤالء  أمــالك  ثمــن  كان  فــإذا 
فَكــم  دوالر  مليــار   250 بحوالــيّ  يُقــدَّر  العربيّــة 
ومُدنهــا  التاريخيّــة،  فِلســطين  أرض  ثمــن 
الُكبــرى مِثــل حيفــا ويافــا وعــكا والقــدس وتــل 
أبيــب والمجــدل، ومِئــات المُــدن والُقــرى والنجــوع 

َطويلــة؟ والقائِمــة  اأُلخــرى.. 
مُعظــم الحُكومــات العربيّــة أصــدَرت قوانيــن 
ــى  ــرب إل ــود الع ــودة اليه ــب، بع ــل تُرحِّ تســمح، ب
أمالكهــم  جميــع  واســتعادَة  األصليّــة،  بُلداِنهــم 
شــريطة أن يكــون والؤهــم لهــذه األوطــان العربيّــة، 
ــه  ونجــح بالفِعــل بعضهــم فــي العودة،مٌرَصّــدِ طُِ
ــارض  ــن يُع ــاًل، ومَ ــارَيَ وإن كان العــدد قلي اإُلٌخبّ
هــذه الخطــوة ويَقِــف فــي طريقهــا هــي حُكومــات 
بشــكٍل  تُعانــي  التــي  اإلســرائيليّة،  االحتِــالل 
خــوف  نتيجــة  المعاكســة  الهجــرة  مِــن  كبيــٍر 

المُســتوطنين اليهــود مِــن المســتقبل، خاصــة فــي 
ظِــل تغيــر موازيــن القِــوى علــى األرض، وبُــروز 
قــوّة محــور المقاومــة، وامتِالكــه صواريــخ قــادرة 

ــرب أي مــكان فــي العُمــق الفلســطينيّ  ــى ضَ عل
اهلل  نصــر  حســن  الســيّد  ونَصائِــح  المحتــل، 
إلــى  المُتكــرِّرة لهــؤالء المُســتوطنين بالهَــرب 
أوروبــا والِبــالد التــي هاجَــروا منهــا إلــى فِلســطين 
حِرصًــا علــى ســالمتهم، ألّن الحَــرب القادِمــة إذا 
مــا اشــتَعَلت ستَســتهدفهم واحِــدًا واحِــدًا، ولــنْ 

ــن. ــالذٍ آمِ ــدوا أيَّ مَ يَِج
��الشَّــعب الفِلســطينيّ لــن يتَنــازل عَــن 
مِــن  مليمتــر  بــأيّ  يَُفــرِّط  ولــن  العــودة،  حَــق 
أرضــه حتّــى لــو دفعــوا لــه مِئــات آالف المِليــارات 
ــروع،  ــق المَش ــذا الحَ ــن ه ــازُل عَ ــا للتَّن تَعويضً
ــتوطنين اإلســرائيليّين  ــيُطالِب المُس ــه س ولكنّ
عامًــا   70 عَــن  تَعويضــات  ِبدَفــع  وحُكومتهــم 
وبَحــِره،  ومِياهِــه،  ألرضِــه،  اســتِغاللِهم  مِــن 

وأســماكِه، وغــاِزه، وهَوائِــه.
ــالك مِثَلمــا  ــم، وليَحْصــوا األمْ ــدّوا القوائِ فليَع
شــاءوا، فحَــق العــودة ألهــل األرض ســيَكون ســيًْفا 

أقــوَى وأمْضَــى مِــن ُكل قوائِمهــم وتَقديراتِهــم، 
ــنْ  ــه األمــوال، ول ــن تُغري ــعب الفِلســطينيّ ل فالشَّ
يَُفــرِّط بحُقوقِــه، وتََطــوُّرات األوضــاع علــى األرض 

ــه. ــر علــى أّن الزَّمــن يَســير فــي صالِحِ تُؤشِّ
ــد  ــه أمــس ديفي ــا قال ال نَســتبعَد أن يكــون م
فريدمــان، ســفير أمريــكا فــي دولــة االحتــالل، حــول 
“صفقــة  عــن  الَكشــف  تأجيــل  حُكومتــه  عَــزْم 
ــرح مَســألة  ــن َط ــى مَخــاِوف مِ ــدٌ إل ــرن” عائِ الق
ــار  ــرب، وانْهي ــود الع ــالك اليه ــن أم ــات عَ التعويض
ــون  ــوا يُراهِن ــذي كان ــيّ ال ــع العَرب محــور التَّطبي
الصَّفقــة، وليــسَ بسَــبب  لتَمريــر هــذه  عليــه 
السُّــلطة  ورَفــِض  األمريكيّــة،  االنتِخابــات 

الفِلســطينيّة لهــا، أيّ الصََّفَقــة مِْثَلمــا قــال.
السُّــلطة  رفــض  بــأّن  مُْطَلًقــا  نُجــادِل  ال 
المُعَلــن لهَــذهِ الصَّفقــة، ووقــف ُكل االتِّصــاالت 
مــع الحُكومــة األمريكيّــة، َلعِــب دَوْرًا كبيــرًا فــي 
ــد هَــذهِ الحَقيقــة  إجهــاِض بعــض ُفصولِهــا، وأكَّ
ــهم العاهــل  ــى رأسِ ــن مســؤول عربــي عل ــر مِ أكَث
اأُلردنــي الملــك عبــد اهلل الثانــي، ولكــن هــذا ال 
ــبَب  ــة السَّ ــن أهميّ ــل مِ ــا نَُقلِّ ــب أن يَجعلن يَِج
الحَقيقــيّ لنَسْــفِها مِــن جُذوِرهــا، وهــو تَنامِــي
ُقــوّة محــور المقاومــة عَســكريًّا وسِياســيًّا، 
وهزيمَــة الجيــش اإلســرائيليّ فــي ُكل حُروِبــه 
ــدوث  ــوم، وحُ ــى الي ــام 1973 وحتّ ــذ ع ــرة مُن األخي
ــى األرض،  ــوَى عل ــن القِ ــي مَوازي ــٍر ف ــٍر َكبي تَغيي

وتَعافِــي ُكل مِــن ســورية والعِــراق.
ــس  ــا تُْفلِ ــول “عِندم ــي يق ــل عرب ــاك مَث ��هُن
الحُكومــات.. تَعــود إلــى دَفاتِرهــا الَقديمــة”، ونَجْــِزم 
أّن هــذا المَثــل ينَْطِبــق حاليًّــا علــى دولــة االحتِــالل 
غيــر  وَقَلًقــا  ارتِبــاًكا  تَعيــش  التــي  اإلســرائيليّ 
مَســبوَقين، ومــا عَودَتهــا إلــى إحصــاِء أمْــالك اليَهــود 
ــد مــا  فــي الــدول العربيّــة إال أحَــد األدِلَّــة التــي تُؤكِّ

“رأي اليوم”نَقــول.

تخســر واشــنطن الحــرب علــى اســوار دمشــق 
ســاعة  تحيــن  وعندمــا  الحــدود،  الــى  فتهــرب 
الحســاب تهــرب باتجــاه العــراق وتســمي ذلــك 

انتشــار…! اعــادة 
صحيــح ان االطــار العــام لقــرار ســحب الواليــات 
جــدال  وال  واضــح  ســورية  مــن  لقواتهــا  المتحــده 
 ، االســتراتيجيه  الهزيمــه  بالتحديــد  ونعنــي  فيــه. 
الــى  يرمــي  الــذي كان  الصهيواميركــي  للمشــروع 
تفتيــت المنطقــه وتحويلهــا الــى محميــات اســرائيلية 
– تركيــة خدمــة لألهــداف واألطمــاع االميركيــه فــي 
علــى  الجانــب  االحاديــة  ســيطرتها  فــرض  اعــادة 
العالــم. تلــك الســيطره التــي بــدأت تتــآكل بعــد بــدء 
مرحلــة الصعــود المضطــرد للقــوة العســكرية الروســية 
والصينيــة واإليرانيــة ، الــى جانــب القــوه االقتصاديــه 
التــي تهــدد ســيطرة الواليــات المتحــده  الصينيــه 

ــة. ــر للغاي ــر وخطي ــكل مباش بش
ولكــن االطــار االكثــر تحديــدا ، التخــاذ قــرار 
ســحب القــوات ، فيتمثــل فــي محاولــة االلتفــاف 
ــه روســيا ،  ــه ، ومع ــى انتصــارات محــور المقاوم عل
ذات الطبيعــه االســتراتيجيه الهامــه ) االنتصــارات (.
االنســحاب  قــرار  فــي  نــرى  ال  فاننــا  لذلــك 
االميركــي مــن ســورية يعبــر عــن نيــة الواليــات 
ــدول  ــث بشــؤون ال ــي الكــف عــن العب المتحــده ف
االمــر  وكذلــك  المجــاورة  واالســالميه  العربيــه 
هــو  وانمــا   ، والصيــن  روســيا  بشــؤون  العبــث 
عبــاره عــن تكتيــك جديــد تتبعــه االداره االميركيــه 
لتحقيــق األهــداف التــي فشــلت فــي تحقيقهــا ، 
منــذ عــام 2005 وحتــى االن ، فــي المنطقــة والعالــم. 

اذ ان الواليــات المتحــده قــد فشــلت فــي :
ــره  ــي الســوري وتدمي ــش العرب 1. ضــرب الجي
فــي لبنــان وســورية ، علــى قاعــدة القــرار 1559 والذي 
كان معــدا بشــكل ترفضــه الحكومــة الســوريه ثــم 
ــن  ــرار م ــرار باســتصدار ق ــة الق ــوى صاحب ــوم الق تق
مجلــس االمــن لضــرب الجيــش العربــي الســوري 
، اي إعــادة تطبيــق ســيناريو الكويــت مــع الجيــش 
العراقــي. ولكــن حكمــة وحنكــة القيــاده الســوريه قــد 

افشــلت هــذا المخطــط.
2. كمــا فشــلت فــي ضــرب حــزب اهلل والمقاومــة 
االســالمية وتدميــر قدراتهمــا العســكريه فــي عــدوان 
200٦ علــى لبنــان ممــا دفعهــا الــى تكتيــك تفجيــر 
لبنــان مــن الداخــل ، عبــر عمالئهــا المعروفيــن فــي 

ــار عــام 2008. لبنــان ، كمــا حصــل فــي أي
3. فشــلت فــي ضــرب المقاومــه فــي قطــاع غــزه 
، عبــر سلســلة حــروب بــدأت أواخــر عــام 2008/ بدايــة 

2009 واســتمرت حتــى قبــل أســابيع قليلــه.
4. فشــل المشــروع االميركــي الصهيونــي فــي 
تدميــر ســورية ، ضربــا لقلــب محــور المقاومــه ، 
ــل الســعودي  ــر العمي ــى اليمــن ، عب والســيطرة عل
، ونجــاح قــوى المقاومــه ، بالتعــاون مــع الجيــش 
تحريــر  مــن  العــراق  فــي   ، الشــعبي  والحشــد 
معظــم انحــاء العــراق مــن القــوات البديلــة للقــوات 
االميركيــه هنــاك والتــي هــي قــوات داعــش. تلــك 
مــن  جحافــل  ســوى  ليســت  التــي  العصابــات 
تديرهــم   ، زالــت  وال  كانــت   ، الذيــن  المرتزقــة 
القيــاده المركزيــه فــي الجيــش االميركــي ومقرهــا 
الدوحــه / قطــر ، بتمويــل ســعودي اماراتــي قطــري.

مــن هنــا ، ومــن واقــع االقتنــاع االميركــي بفشــل 
كل تلــك المخططــات ، لجــأت االداره االميركيــه ، 
الــى تغييــر فــي   ، البنتاغــون طبعــا  مــن خــالل 

تكتيكاتهــا العســكريه فــي المنطقــه دون تغييــر فــي 
ــي : ــه فــي مــا يل األهــداف االســتراتيجيه ، المتمثل
* تعزيــز الســيطره االمريكيــه علــى العــراق ، 
بعــد الفشــل فــي ســورية ، وذلــك دون اســتخدام او 
اســتقدام قــوات امريكيــه كبيــره الــى العــراق ، وانمــا 
عبــر اعــادة انتشــار للقــوات االميركيــه فــي كل مــن 

ســورية والعــراق ، بحيــث :
يعــاد تأهيــل فلــول داعــش ، فــي كل مــن العــراق 
وســوريا ، ودعمهــا بعناصــر مــن التشــكيالت التــي 
تشــرف عليهــا غرفــة العمليــات الميدانيــه االميركيــه 
فــي التنــف مــن قــوات العبــدو / اســود الشــرقيه …. 
الــى جانــب عصابــات قســد مــن الناحيــه الســوريه.

وهــذا يتطلــب انشــاء نقــاط قيــاده وســيطره 
داعــش  ســتكلف  التــي  المناطــق  فــي  اميركيــه 
بالتحــرك فيهــا مــن جديــد ، مثــل مناطــق الحــدود 
العراقيــه الســوريه ، مــن القائــم حتــى التنــف ، 
ومنطقــة غــرب وجنــوب غــرب محافظــة األنبــار 
ووادي  النخيــب  منطقــة  الــى  وصــوال   ، العراقيــه 
ام  وادي   ، ثميــل  وادي   ، حــوران  وادي   ، القــذف 
الــوز، ومكــر الذئــب. وهــذه جميعهــا مناطــق تحظــر 
عســكريه  قطعــات  َاي  علــى  االميركيــه  القــوات 
ــران  ــى الطي ــا كمــا تحظــر عل ــه الدخــول اليه عراقي

العراقــي االقتــراب منهــا.
الجيــش  محــاوالت  يذكــر  البعــض  ولعــل 
 H3 3 االميركــي الســيطرة علــى قاعــدة / إيتــش
تلــك   ، أســابيع  عــدة  قبــل  األنبــار  غــرب  فــي   /
المحاولــه التــي تبعهــا إرســال قــوة امريكيــة مجوقلــه 
، الــى قضــاء النخيــب قوامهــا ســريتان كاملتــان ، َاي 
حوالــي 180 جنــدي ، وذلــك لمنــع ســيطرة الحشــد 
ــام  ــذا المحــور االســتراتيجي اله ــى ه الشــعبي عل
الموصــل الــى عرعــر الســعوديه جنوبــا والرطبــة 
/ الحــدود االردنيــه وكذلــك االمــر الــى عكاشــات 

باتجــاه الحــدود الســوريه.
وهــذا يعنــي ان مــن يســيطر علــى هــذه المحــاور 
ــه ذو  ــدود االردني ــادي / الح ــط الرم ــى خ ــيطر عل يس

الطبيعــه االســتراتيجيه التــي ســنبينها الحقــا.
يتضــح ممــا تقــدم ان اعــادة االنتشــار العســكري 
االميركيــه فــي ســورية ) ســحب القــوات ( وفِــي 
ــراق  ــي محافظــات الع ــا ( ، ف ــراق ) اعــادة توزيعه الع

الشــماليه / األكــراد / والغربيــه / األنبــار / تهــدف 
الــى مــا يلــي ) اعــادة االنتشــار ( :

أ( خلــق شــبكة مراكــز قيــاده وســيطره امريكيــه 

المســلحه  العصابــات  وتشــغيل  إلدارة   ، متكاملــة 
والمنــاورة بتشــكيالتها ، ليــس فقــط فــي محافظــة 
األنبــار وانمــا لتفعيلهــا مــن جديــد مــي محافظتــي 
وذلــك   ، خــاص  بشــكل  وديالــى  الديــن  صــالح 
العراقيــه  الحــدود  الــى  الفوضــى  إيصــال  بهــدف 
وعمليــات  الفوضــى  لنقــل  تســهيال   ، االيرانيــه 

التخريــب الــى داخــل ايــران.
ب( تحقيــق هــدف الســيطره علــى محافظتــي 
وجــود  الــى  االشــاره  مــع   ، الديــن  ديالــى وصــالح 
داعشــي فاعــل فــي منطقــة حمريــن وجبالهــا ومنطقة 
جنــوب الحويجــه ، وربــط منطقــة الســيطره هــذه 
مــع مناطــق غــرب األنبــار المذكــوره ســابقا يتيــح 
المجــال لألمريكييــن بقطــع التواصــل الجغرافــي بيــن 
ســوريا وإيــران عبــر العــراق. وهــو هــدف اســتراتيجي 
ــه  ــى تحقيق ــه عل ــات المتحــده االمريكي تعمــل الوالي

لالســباب المعروفــه للجميــع.
مــا  اذا   ، المتحــده  الواليــات  ان  كمــا  ج( 
ــي  ــه ف ــذه ، المتمثل ــا ه ــق خطته اســتطاعت تحقي
ــراق  ــي الع ــى مناطــق اســتراتيجيه ف الســيطرة عل
مــن خــالل تشــكيالت العصابــات المســلحه التــي 
تقــوم بتشــغيلها ، فانهــا ســتحقق هدفــا اســتراتيجيا 
آخــرا يتمثــل فــي قطــع التواصــل ، او طــرق االمــداد 
، االســتراتيجي عــن طريــق البــر ، مــن روســيا عبــر 
ايــران والعــراق الــى ســوريا. علمــا ان طــرق االمــداد 
ــرة مــن األهميــة فــي حــال  ــى درجــة كبي هــذه عل
نشــوب صــراع عســكري عالمــي ، اذ ان االســطول 
الروســي والقــوات الجوفضائيــه الروســيه المرابطــه 
قواعدهــا  عــن  معزولــة  ســتصبح   ، ســوريا  فــي 
الخلفيــة وبالتالــي قــد تتعــرض طــرق إمدادهــا ، عبــر 
مضيــق البوســفور او مضيــق جبــل طــارق للتوقــف 

ــاده مــع وقــف  ــد االب ــوات ” قي ــى ق ــا ال ، ممــا يحوله
التنفيــذ ”. وهــذا يعنــي انهــا ســتتحول الــى قــوات 
محاصــره ليــس أمامهــا ســوى االستســالم او القتــال 

ــى المــوت. حت
د( اذن هدف اعادة االنتشار هو :

*تحســين المواقــع االميركيــه فــي التصــدي 
ــا  ــب م ــي حس ــع اإليران ــة التوس ــران او لمواجه الي

يقــول األمريكيــون.
الماديــه   ، االميركيــه  الخســائر  مــن  *التقليــل 
والبشــريه ، مــن خــالل القتــال باســتخدام عصابــات 
مســلحه محليــه ….تذكــروا موضــوع فتنمــة الحــرب …!

*مواصلــة اســتخدام فزاعــة داعــش الطالــة امــد 
الفوضــى فــي المنطقــة.

ولكــن كل هــذه التكتيــكات والخطــط االميركيــه 
محكومــة بالفشــل ، اذ ان حجــم الهزيمــة التــي 
تســمح  ال   ، المنطقــة  فــي  بمشــروعهم  لحقــت 
ســوريا  نقصــد   ، الميــدان  فــي  قوتهــم  بترميــم 
ــا  ــا كم ــطين ، تمام ــان وفلس ــن ولبن ــراق واليم والع
اثــر  الهتلريــه  األلمانيــة  الجيــوش  مــع  حصــل 
هزيمتهــا فــي معركــة ســتالينغراد ، في شــهر شــباط 
ــام  ــا ، اســتعادة زم ــت ، عبث ــي حاول ســنة1943 ، والت
المبــادره االســتراتيجي فــي الميــدان واســتمرت 
فــي التراجــع حتــى ســقطت عاصمــة الرايــخ الثالــث 
، برليــن ، فــي أيــدي الجيــوش الســوفيتيه بقيــادة 
المارشــال شــوكوف يــوم 1945/5/8. وهــذا بالضبــط 
مــا ســيحصل مــع الحلــف الصهيواميركــي الرجعــي 
العربــي والــذي ســتواصل قواتــه عجزهــا وتراجعهــا 
امــام قــوات حلــف المقاومــه الــى ان نصــل يــوم 
ــة  ــف المقاوم ــوش حل ــر القــدس ودخــول جي تحري
ــى اســوارها. ــة النصــر عل ــة راي ــا منتصــرة رافع اليه

وبضغــط   ، العراقيــه  الحكومــه  قيــام  ولعــل 
ــر  ــي تعتب ــيه الت ــزاب السياس ــان واألح ــن البرلم م
مــن  الســريع  بالطلــب   ، وطنيــه  أحزابــا  نفســها 
القــوات االميركيــه االنســحاب الكامــل مــن العــراق 
، التعجيــل فــي الوصــول الــى يــوم اختتــام المرحلــة 
االخيــره مــن الهحــوم االســتراتيجي لقــوات حلــف 
القــدس محرريــن مســاجدها  ودخــول  المقاومــه 
وكنائســها. كمــا ان موضــوع ضــرورة طلــب الحكومــه 
االميركيــه  القــوات  انســحاب  رســميا  االميركيــه 
مــن العــراق مــا هــو اال فرصــة للعــراق ليتخلــص 
ــن  ــه المحليي ــا االحتــالل االميركــي واذناب مــن بقاي
الذيــن يعرقلــون محــاوالت القــوى العراقيــه الوطنيــه 
) الحشــد الشــعبي بمثابــة النــواة( اعــادة العــراق 
اإلســالمي  العربــي  ودوره  الســامي  مجــده  الــى 

الطليعــي.
وتلك االيام نداولها بين الناس

بعدنا طيبين قولوا اهلل
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