
روسيا هزمت العقوبات األميركية
غالب قنديل

كشــف الرئيــس فالديميــر بوتيــن فــي خطابــه امــام الجمعيــة الوطنيــة لروســيا االتحاديــة اواخــر 
ــات  ــا العقوب ــرت به ــية وقه ــة الروس ــا الدول ــة حققته ــة ضخم ــوالت اقتصادي ــن تح ــي ع ــهر الماض الش
األميركيــة فقــد أعلــن بوتيــن عــن أرقــام ومعطيــات تبــرز ارتفــاع معــدل تنويــع مــوارد الثــروة وعــن النمــو 
الزراعــي والصناعــي وانطــالق التحــول نحــو هيكليــة اقتصاديــة جديــدة ال تعتمــد فحســب علــى قطــاع 
الطاقــة وصــادرات النفــط والغــاز بــل مــن الواضــح ان روســيا حققــت وثبــة ضخمــة فــي التغييــر الهيكلــي 
ــي  ــة وه ــا الزراعي ــم لمنتجاته ــي أســواق العال ــا تنافســية ف ــك مزاي ــت تمتل ــث وبات ــا الحدي القتصاده
ــؤ بموعــد  ــا فــي الوقــت الراهــن وال يمكــن التنب ــى حاجــات مواطنيه ــا الصناعــي عل تركــز فــي إنتاجه
ــدى  ــة المجمعــة ل ــر العالمــي بينمــا ذكــر الرئيــس الروســي ان الفوائــض المالي ــى التصدي ــا إل انتقاله
الدولــة تغطــي جميــع الديــون العامــة والخاصــة وتحقــق توازنــا ماليــا يدعــم التجــارة الروســية مــع العالــم 
ــا.  ــة جيني ــر معدل ــة غي ــوق لمنتجــات زراعي ــد الموث ــأن بــالده هــي المصــدر العالمــي الوحي ــا ب متباهي
ومــن العناصــر التنافســية لهــذا النمــوذج الروســي بعــض العالمــات الفارقــة التــي كشــف عنهــا الرئيــس 
بوتيــن كالربــط المباشــر بيــن هيــاكل النظــام التعليمــي وأســواق العمــل وحوافــز المشــاريع الصغيــرة 
واالنتقــال إلــى خطــة متكاملــة لتنميــة التزايــد الســكاني خــالل األعــوام المقبلــة عبــر حوافــز اقتصاديــة 

ومزايــا لتكويــن عائــالت شــابة صغيــرة.

كل هــذه الحصيلــة تمــت فــي ظــل وثبــة موازيــة واســتراتيجية فــي صناعــات الســالح الروســي 
وفــي تــوازن الــردع النــووي فقــد ســبق للرئيــس بوتيــن ان كشــف عــن تحــول دراماتيكــي فــي التفــوق 
الدفاعــي الروســي علــى صعيــد الصواريــخ مــا فــوق صوتيــة ومجــاالت متعــددة مــن التصنيــع العســكري 
والتكنولوجيــا الحربيــة وهــو ســبق ان قــدم القرائــن ميدانيــا فــي نتائــج االنخــراط الروســي بالقتــال دفاعــا 
ــة المتطــورة للصناعــات العســكرية الروســية خاطــب  ــدرات التكنولوجي ــا عــرض الق عــن ســورية وعندم

ــارة : تعلمــوا القليــل مــن الرياضيــات لتفهمــوا. القــادة األميركييــن بعب
ــا مســؤولية  ــة لشــيطنة روســيا ولتحميله ــة واوروبي ــه جــرى وســط حمــالت صــراخ أميركي ــذا كل ه
شــرور العالــم لمجــرد رفضهــا مجــاراة الواليــات المتحــدة فــي نزعتهــا العدوانيــة وفــي حروبهــا االســتعمارية 
التــي تجــوب القــارات الخمــس وتخلــف وراءهــا مالييــن الضحايــا مــن القتلــى والجرحــى والمشــردين 

الذيــن اقتلعــوا مــن مناطــق ســكنهم .
كلمــة الرئيــس الروســي كشــفت مــرارة شــديدة اتجــاه الموقــف األوروبــي الــذي لــم يكــن علــى قــدر 
المســؤولية وانســاق خلــف القــرارات األميركيــة دون ســؤال فــي جميــع الحــروب والغــزوات التــي تشــنها 
الواليــات المتحــدة العســكرية وحمالتهــا العدوانيــة االقتصاديــة علــى الســواء ومثالهــا األشــد وضوحــا هــو 
ــة  ــرد طاع ــيط لمج ــر البس ــا غي ــم حجمه ــيا رغ ــي روس ــم ف ــركاتهم ولمصالحه ــن لش ــة األوروبيي معاقب
األوامــر األميركيــة ولــم يتــردد بوتيــن فــي اســتخدام اوصــاف قاســية لســلوك النخــب الغربيــة التــي تنفــذ 

اإلمــالءات األميركيــة بصــورة عميــاء " الخنازيــر" مثــال.
خــال خطــاب بوتيــن األخيــر مــن عبــارة " شــركائنا " األوروبييــن ولكنــه لــم يخــل مــن اســتعمال تعبيــر 
اوراســيا ومــن مواصلــة محاوالتــه الحثيثــة لمخاطبــة العقــول الغربيــة باألرقــام والمعطيــات عندمــا عــرض 
عناصــر القــوة الروســية االقتصاديــة والعســكرية التــي تحــدت العقوبــات والخطــب العدائيــة التــي يضــج بها 

اإلعــالم الغربــي فــي أرجــاء العالــم ضــد روســيا.
روســيا تنهــض مــن جديــد ليــس فحســب بفــرض وجودهــا علــى المســرح العالمــي بعدمــا حققتــه 
مــن دعمهــا للصمــود الســوري وشــراكاتها المتينــة مــع الصيــن وإيــران بــل أيضــا بمبادراتهــا التــي تقــدم 
الدعــم لــكل قــوة اســتقالل واعتــراض تواجــه الهيمنــة األميركيــة علــى العالــم وهــو مــا يختصــره المشــهد 

الفنزويلــي األخيــر فــي عقــر الــدار األميركــي.
العالــم الجديــد يولــد فــي مخــاض صعــب وشــاق تخضبــه دمــاء األحــرار وتضحيــات الشــعوب 
والهيمنــة االســتعمارية األميركيــة لــم تعــد قــدرا أعمــى يفتــرض الرضــوخ لمشــيئته فثمــة فــرص اخــرى 

ــام الشــعوب الحــرة. ــدة ام ــارات واع ــدة وخي عدي
ــات روســيا السياســية  ــة فــي تحالف ــل التحــوالت الجاري ــى مفاعي ــم يتطــرق الرئيــس الروســي إل ل
ــبيك  ــة التش ــون بفاعلي ــه يعترف ــرب نفس ــي الغ ــن ف ــن الباحثي ــم ولك ــي العال ــة ف ــراكاتها االقتصادي وش
الروســي للشــراكات وبجاذبيــة النهــج الروســي فــي التعامــل باحتــرام مــع الــدول الصغيــرة والكبيــرة علــى 
النقيــض مــن الصالفــة األميركيــة االســتعمارية التــي لــم يكــن ينقصهــا ســوى ســلوكيات ولغــة الرئيــس 
دونالــد ترامــب الفظــة التــي عممهــا باســتقطاب غــالة المحافظيــن الجــدد واجالفهــم مــن امثــال جــون 

بولتــون ومايــكل بومبيــو

طرحــت علــى نفســي هــذا الســؤال وأعتقــد بــأن 
نجــاح إيــران يكمــن فــي عــدة أســباب أخذتهــا بعيــن 

تنجــح: لكــي  اإلعتبــار 
أوال إســتقالل القــرار السياســي بدولــة إيــران وذلــك 
عبــر تحررهــا مــن الهيمنيــة الغربيــة امريــكا وغيرهــا 
فالدولــة اإليرانيــة بعــد ثــورة اإلمــام الخمينــي رحمــة 
ــا  ــاح له ــران بقررهــا السياســي وهــذا أت اهلل تحــررت إي
التفكيــر بحريــة دون ضغــوط والتفكيــر بمصلحــة إيــران 

ــرًا . أوال وأخي
الشــعب  رجــوع  هــو  باعتقــادي  الثانــي  والســبب 
المســلم  عــزة  فيــه  الــذي  القويــم  لإلســالم  اإليرانــي 
للديــن  بالرجــوع  إال  كرامــه  وال  عــزة  فــال  وكرامتــه 
الخمينــي  اهلل  آيــة  مافعلــه  وهــذا  الصحيــح  اإلســالمي 
الديــن  إلــى  اإليرانــي  الشــعب  برجــوع  اهلل  رحمــه 
اإلســالمي كمــا يجــب فاإلســالم ديــن يدعــوا إلــى العــزة 

للمســلمين. والكرامــة 
ــى األخــذ باألســباب للتطــور  ــؤدي إل ــي هــذا ي وبالتال
العملــي بكافــة انواعهــا وأشــكاله التكنولوجــي والتقنــي 
اإلمــام  ثــورة  مــن  عــام  أربعيــن  فخــالل  والعســكري، 
الخمينــي أصبحــت إيــران دولــة إقليميــة قوية لهــا حضورها 
وقيمتهــا و نفوذهــا وأصبحــت لهــا بصمــة وتطــور فــي أكثــر 
المجــاالت العلميــة وأصبحــت تصنــع مــا تحتــاج مــن أدوات 
ــث  ــد الســبب الثال ــع المجــاالت وأعتق ــي جمي ــدات ف ومع
هــو إحتــرام إدارة الشــعب فــي إختيــار مــن يحكمــة فنــري 
ــات  ــر اإلنتخاب ــران عب ــم إي ــة. رئيــس يحك ــرة زمني كل فت

الرئاســية الحــرة عكــس مايحــدث بالوطــن العربــي الــذي 
ينعــم الرؤســاء بفتــرات زمنيــة طويلــة كمــا حــدث بالعــراق 
وســوريا واليمــن ومصــر و الســودان وأصبحــت الدكتاتوريــة 

ســمة وصفــة األنظمــة العربيــة المختلفــة .
اذا إيــران ونظامهــا السياســي هــو مــن نجــح فــي 

منطقــة الشــرق األوســط و بالتالــى أدي التــداول الســلمي 
وطــرح  األفضــل  نحــو  الصحيــح  التغييــر  إلــى  للســلطة 
أفــكار جديــدة وشــخصيات مختلفــة التفكيــر بالتحديــث 
ــم  ــذ بأســباب العل ــد األخ ــع أعتق ــر والســبب الراب والتطوي
أن  حيــث  مكانتــه  العلمــي  البحــث  وإعطــاء  وتطويــره 
إيــران تنتــج 250 ألــف بحــث علمــي بالســنة بينمــا العــرب 

ــذا نجــد  ــف بحــث علمــي ســنويًا ل ــم ينتجــون 25 ال كله
الجامعــات العربيــة فــي آخــر ســلم الترتيــب بيــن جامعــات 
ــن  ــران فهــي متقدمــة بي ــك جامعــات إي ــم عكــس ذل العال

ــم.  ــات العال جامع
لــذا أتمنــى مــن اهلل ومــن قيــادة الشــعوب العربيــة 

وعلــى رأســهم اليمــن أخــذ المثــل والعبــرة مــن دولــة إيــران 
اإلســالمية وأخــذ تجربتــه إيــران بعيــن اإلعتبــار  فــي 
المجــال العلمــي أو العســكري أو حتــى طريقــة التبــادل 
احترامــًا  ونقــف  القبعــات  فالنرفــع  للســلطة   الســلمي 
وإجــالل للشــعب اإليرانــي حكومــة وشــعب وقيــادة تمشــي 
علــى الطريــق الصحيــح نحــو األفضــل نحــو عــزة وكرامــة 

اإلنســان اإليرانــي المســلم. 
والتســلط  الســلطة  حــب  العربيــة  الثقافــة  مــن 
والعظمــة هــذا مــا اعتــاد عليــه العــرب وهــي ثقافــة متجــذرة 
فــي المجتمعــات العربيــة والدليــل علــى كالمــي ماهــو 
ــة ذات الحكــم الجمهــوري  ــدول العربي ــي ال حاصــل اآلن ف
فنــرى فيهــا الرؤســاء العــرب ال يريــدون مغــادرة كرســي 
ــو ازهقــت أو دمــرت البــالد  الســلطة والحكــم فيهــا ابــد ول
ــي  ــى كرس ــة واعتل ــرد وصول ــرب بمج ــاء الع ــري الرؤس وت
الســلطة يتمســك بهــا حتــى آخــر لحظــة بحياتــة ولــو 
كان مقعــد أو عاجــز أو مخــرب ومدمــر لوطنــه وهــذا مــا 
فــي  وصعبــه  مريــره  تجــارب  مــن  وعشــناه  شــاهدناه 
جمهوريــات الوطــن العربــي التعيــس بحكامــه انظمتــه 
الدكتاتوريــة المتســلطة علــى شــعوبها فــال ننســي العــراق 
وتونــس  مصــر  و  وليبيــا  القذافــي  ننســي  وال  وصــدام 
وزيــن العابديــن و اليمــن وصالــح وســوريا وعائلــة األســد و 
موريتانيــا وولــد عبدالعزيــز والســودان وبشــير الســوء فيــه 
و كنانــة العــرب مصــر ومبــارك و التاريــخ يعيــد نفســه مــع 

السيســي اللعيــن الــكاذب والقاتــل لشــعبه وثورتــه .
الســلطة  حــب  ثقافــة  العــرب  حــكام  هــم  هكــذا 
ــة  ــدو ثقاف ــة الب ــي دمائهــم موجــوده هــي ثقاف والتســلط ف
الخيمــة والبعيــر حــب الظهــور والتســلط علــى حســاب 
ــا  ــة طالم ــعوب العربي ــور الش ــدم وتتط ــن نتق ــن ول اآلخري
ــة والمتمســكة بالســلطة  ــة المختلف ــا بهــذي العقلي حكامن
ــع الوطــن ويدمــر ويهجــر شــعبه ويشــرد  ــو يضي وحبهــا ول

ويقتــل هكــذا حــال العــرب المــزري.

ــوزراء  بعــد فشــل بنياميــن ِنتنياهــو، رئيــس ال
جنــوب  فــي  عازلــة  منطقــة  إقامــة  اإلســرائيليّ، 
ســورية، وتشــكيل فــرع “لقــوات لحــد” مــن بعــض 

فصائــل المعارضــة الســوريّة المســلحة، للتمركــز 
فيهــا، هــا هــو يلجــأ إلــى الســناتور ليندســي غراهام، 
ــب،  ــد ترام ــي دونال ــس األمريك ــن الرئي ــرب م المق
ــرف  ــرار يعت ــدار ق ــى إص ــر إل ــع األخي ــل دف ــى أم عل
الجــوالن  هضبــة  علــى  اإلســرائيليُة  بالســيادة 
المُحتــل )1200 كــم مربع(.الســناتور غراهــام الــذي 
والســفير  نتنياهــو  برفقــة  المحتلــة  الهضبــة  زار 
األمريكــي ديفيــد فريدمــان، تعهّــد أمــام االثنيــن 
ــى  ــيعمل عل ــنطن س ــى واش ــود ال ــا يع ــه عندم بأن
إقنــاع الرئيــس ترامــب بإصــدار قــرار باالعتــراف 
ومُســاعدة  المحتلــة،  للهضبــة  إســرائيل  بضــم 

الســناتور الصهيونــي تيــد كــروز لتمريــر قــرار فــي 
الكونغــرس فــي اإلطــاِر نفســه.

لحُضــور  واشــنطن  إلــى  ســيُغادر  ِنتنياهــو 
حربــة  رأس  يُشــّكل  الــذي  “اإليبــاك”،  مؤتمــر 

األمريكيّــة،  العاصمــة  فــي  اإلســرائيلي  اللوبــي 
الشــهر  مــن   26 يــوم  الســنوي  مؤتمــره  ويَعقِــد 
الرئيــس  يلتقــي  أن  المُتوّقــع  ومــن  الحالــي، 
ترامــب فــي البيــت األبيــض، ويعتقــد مُنافســه 
بينــي غانتــس، رئيــس كتلــة األزرق واألبيــض، إن 
ــا مــن البيــت االبيــض ســيصدُر باالعتــراف  إعالنً
المحتلــة  الهضبــة  علــى  اإلســرائيليّة  بالسّــيادة 
أثنــاء زيــارة ِنتنياهــو دعمًــا لألخيــر فــي حملتــه 

فيهــا. فــوزه  ُفــرص  وتعزيــز  االنتخابيّــة، 
الخارجيّــة الســوريّة أصــدرت بيانًــا أدانــت فيــه 
ــس  ــا تعكِ ــا بأنّه ــذه، ووصفته ــام ه ــدات غراه تعهّ

الغطرســة األمريكيّــة فــي أبشــع صورهــا، ولكــن رد 
الفِعــل األهــم فــي رأي هــذه الصحيفــة “رأي اليــوم” 
ــا  ــي بعــث به ــر المُباشــرة الت ــي الرســالة غي ورد ف
الخارجيّــة  وزيــر  نائــب  مقــداد،  فيصــل  الســيد 
الســوري، عبــر الِجنــرال كريســتيان لونــد، قائــد 
ــأّن ســورية  ــا ب ــد فيه ــة، وأّك ــوات الطــوارئ الدوليّ ق
لــن تتــردّد فــي اســتخدام القــوّة لتحريــر الهضبــة 

ــوّات اإلســرائيليّة. ــا الق ــم تنســحب منه إذا ل
انديــك، مســاعد  مارتــن  أّن  المُفارقــة  ومــن 
تــل  فــي  األســبق  والسّــفير  الخارجيّــة،  وزيــر 
ــى  ــاء عل ــوم الثالث ــرها ي ــدًة نش ــب تغري ــب، كت أبي
حســابه فــي “التويتــر” أّن الجــوالن “أرض ســوريّة، 
ــا “أن  ــار”، مُضيًف ــا يلعــب بالنّ ومــن يُهــدّد بضمّه
خمســة رؤوســاء وزراء أبــدوا اســتعدادًا لالنســحاب 
ــة مُقابــل مُعاهــدة ســالم مــع ســورية،  مــن الهضب
ولكــن ســورية غيــر مُســتعدّة اآلن لمِثــل هــذه 
الصّفقة”.مــا ال يُدركــه ِنتنياهــو، وُكل السياســيين 
ــرال  ــم الجن ــا فيه ــه بم ــن خُصوم ــرائيليين م اإلس
غانتــس مُنافســه األكبــر، أّن ســورية خرجــت مــن 
أزمــة الســنوات الســبع الماضيــة أكثــر قــوًّة وصالبًة، 
وُقــدرات  القتاليّــة،  الخبــرة  مــن  عــاٍل  وبرصيــدٍ 
هجوميّــة ودفاعيّــة عاليــة، واألهــم مــن ذلــك أنهــا 
ــض  ــم يخُ ــذي ل ــة ال ــور المقاوم ــى مح ــي إل تنتم
فــي  بمــا  مُنتصــرًا  منهــا  وخــرج  إال  معركــة  أيّ 
ــالل  ــة االحت ــا ضــد دول ــي خاضه ــارك الت ــك المع ذل

اإلســرائيلي منــذ عــام 1973.
الجيــش العربــي الســوري مدعومًــا بغطــاء 
اهلل”،  لـ”حــزب  تابعــة  وقــوات  روســي،  جــوي 
اســتطاع أن يفــرض ســيطرته بالكامــل علــى 

ــة  ــيادة الدول ــتعادته لس ــوري، واس ــوب الس الجن
والمدعومــة  المُواليــة  القــوات  علــى  وقضــى 
مــن قبــل دولــة االحتــالل، وأعــاد فتــح معبــر 
ولــم  األردن،  مــع  الحــدودي  جابــر  نصيــب 
واحــدة  رصاصــة  إطــالق  ِنتنياهــو  يســتطع 
ــر. ــع هــذا اإلنجــاز الكبي ــه بمَن ــًذا لتهديدات تنفي

األهــم مــن ذلــك، ومثلمــا أّكــدت مصــادر ســوريّة 
الصحيفــة  هــذه  لمراســل  المُســتوى  عاليــة 
فــي بيــروت الزميــل كمــال خلــف، أّن القيــادة 
قاعدتهــا  إلــى  تعزيــزات  أرســلت  الســوريّة 
العســكريّة فــي القنيطــرة، علــى حُــدود الجوالن 
فــي  الجويّــة  دِفاعاتهــا  أيّــام، ووضعــت  قبــل 
حالــةِ تأهّــٍب ُقصــوى، اســتعدادًا لمُواجهــة أيّ 
الجــوالن ســتُفتَح  إســرائيليّ.جبهة  عُــدوان 
الهضبــة،  المنظــور وســتعود  المُســتقبل  فــي 
مِثــل كل األراضــي المحتلــة إلــى أهلهــا العــرب، 
ســوريين كانــوا أو لبنانييــن أو فِلســطينيين، 
تمامًــا مثلمــا عــادت معظــم األراضــي الســوريّة 
التــي كانــت خــارج ســيطرة الجيــش العربــي 

الســوري.
ــة  ــى هضب ــيادة اإلســرائيليّة عل ــراف بالسّ االعت
الجــوالن مــن قبــل ترامــب، أو الكونغــرس، لــن يُغيّــر 
مــن كوِنهــا أراٍض ســوريّة محتلــة، وســيكون هــذا 
ــار فِعــاًل وســيتم ليــس حــرق  ــا بالنّ ــراف لعِبً االعت
أصابــع الاّلعبيــن وإنّمــا قطــع أياديهــم أيضًــا، تمامًــا 
مثلمــا تــم حــرق وقطــع أصابــع ُكل الذيــن حاولــوا 
تفتيــت ســورية وتغييــر هُويّتهــا العربيّــة الجامِعــة 

ــى مــدى ســبع ســنواتٍ عِجــاف. والمُقاومــة عل
 “رأي اليوم”

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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ــًا مــن  ــى اليمــن تشــبه أيّ ــم تعــد الحــرب عل ل
أو  القديــم  التاريــخ  عبــر  حصلــت  التــي  الحــروب 
ــت عناصــر هــذه  الحديــث، فقــد تجــاوزت وتخَطَّ
الحــرب أغلــب مفاهيــم القتــال والمعــارك والمنــاورات 
العســكرية، التــي وُِجــدت وتََثبَّتــت نتيجــة تراكــم 
والخبــرات  والعبــر  الــدروس  مــن  وأجيــال  أجيــال 
المكتســبة، فــي الميــدان وفــي غــرف إدارة العمليــات 
تََكوَّنَــت  وحيــث  القيــادة،  ومراكــز  العســكرية 
عبــر الزمــن معــادالت معروفــة، وأصبحــت مرجعــا 
ــرار  ــع الق ــى أساســه دراســة وصن ــم عل ومســتندا يت
فــي أي حــرب، تشــنها دولــة أو تُفــرض عليهــا، فقــد 
مــن  اليمــن جيــال جديــدا  الحــرب علــى  خلقــت 
ــادالت، خرجــت بشــكل شــبه كامــل مــن إطــار  المع

تلــك المعروفــة، وذلــك علــى الشــكل التالــي:
معادلة تناسب القوى والتجهيز

ولجــان  جيــش  مــن  اليمنيــون  يخــوض 
ــي خمســة  ــذ حوال شــعبية ووحــدات أنصــار اهلل، من
ــات  ــدرات وامكاني ــة، وبق ــر متكافئ ــة غي ــوام، معرك اع
عســكرية متواضعــة، يقارعــون ويصمــدون بمواجهــة 
والعتــاد  األســلحة  فــي  بامكانياتهــا  معروفــة  دول 
مــن  الظاهــر  فــي  والتجهيــزات، وحيــث ال يوجــد 
ــذا  ــي له ــة، أي تفســير علمــي منطق ــة العملي الناحي
الصمــود، بالرغــم مــن الفــارق الكبيــر فــي االمكانيات، 
فقــد اســتطاعوا خلــق معادلــة جديــدة ألغَــت أخــرى 

ــود  ــتحالة صم ــول اس ــخ، ح ــر التاري ــة عب ــت ثابت كان
وانتصــار أي طــرف، فــي ظــل عــدم التناســب فــي 
امكانياتــه مقارنــة مــع الطــرف اآلخــر، خاصــة فــي 
ظــل امتــداد المواجهــة لفتــرة طويلــة كمــا هــي الحــال 

ــن. ــي اليم ف
معادلة توزيع الضغوط لتشتيت الجهود

يقاتــل اليمنيــون اليــوم، وباألمــس ومــا قبلــه، 
واســع  عــدوان  شــنها  التــي  الحــرب  بدايــة  منــذ 
عليهــم، فــي كافــة االتجاهــات والجبهــات، الحدوديــة 
والداخليــة، وهــم اســتطاعوا توزيــع القــوى والجهــود 
ــاورة العــدوان، التــي بناهــا  بشــكل متناســب مــع من
علــى تغييــر الضغــوط ونقلهــا مــن جبهــة الــى اخــرى، 
وحيــث تتخصــص بشــكل شــبه مســتقل، كل مــن 
دولتــي االمــارات والســعودية فــي توزيــع وتركيــز 
وحداتهــا ومرتزقتهــا وقدراتهــا الجويــة خاصــة، مــا بين 
الغــرب والجنــوب لالولى، والشــمال والشــرق للثانية. 
الدفــاع  منــاورة  وفعاليــة  وبنجــاح  اليمنيــون  تابــع 
ــات،  ــة الجبه ــى كاف ــيطرة عل ــات والس ــادة العملي وقي
ــاء اليمــن المقاومــون فــي ذلــك،  وايضــا اســتطاع ابن

ــائدة  ــت س ــرى كان ــت أخ ــدة، ألغ ــة جدي ــق معادل خل
التاريــخ العســكري، حــول اســتحالة النجــاح  عبــر 

والقــدرة علــى الصمــود، فــي ظــل منــاورة تشــتيت 
الجهــود والقــوى وتوزيــع نقــاط الضغــط علــى كامــل 

خطــوط  المواجهــة، وبامكانيــات محــدودة.  

فــي حســم  الخارجــي  الدعــم  تأثيــر  معادلــة 
الحــروب

مــن  طويــل  مســار  خــالل  ومــن  يُعقــل  ال 
المواجهــات التــي خاضتهــا أغلــب الــدول، أن تصمــد 
دولــة أو مجموعــة منهــا كمــا وقــف اليمــن، بمواجهــة 

ــم  ــه الدع ــادل أطراف ــدول، تتب ــن ال ــع م ــف واس تحال
والمســاندة العســكرية واالعالميــة، علــى الصعيديــن 
الحــرب  الــذي خالفتــه  األمــر  والدولــي،  االقليمــي 
علــى اليمــن ومــا أحــاط بهــا مــن تدخــالت وضغــوط 
التدخــل  خــالل  مــن  مباشــرة  بطريقــة  خارجيــة، 
أو بطريقــة  الفاضــح بوحــدات وبقــدرات،  والتــورط 
ــة عريضــة،  ــن خــالل تشــكيل جبه ــر مباشــرة م غي
ــي  ــي ومؤسســاته الت ــع الدول ــت بوجــه المجتم وقف
كان مــن المفتــرض ان تلعــب دورهــا فــي ضبــط 
وتوجيــه هــذه الحــرب العدوانيــة علــى اليمــن، تحــت 
ســقف القانــون الدولــي واالنســاني واالنظمــة التــي 
ترعــى النزاعــات المســلحة، وحيــث فشــل المجتمــع 
الدولــي فــي وقــف هــذه الحــرب علــى اليمــن، تواطــؤًا 
إحــراج  اليمنيــون بصمودهــم،  اســتطاع  او عجــزا، 
فضــح  خــالل  مــن  ومؤسســاته،  المجتمــع  هــذا 
دوره المشــبوه كرهينــة للتحالــف بقيــادة الواليــات 

المتحــدة االميريكــة.
معادلة تأثير الضغط االقتصادي والحصار

ربمــا كانــت هــذه الحــرب االقتصاديــة والحصــار 

ــى اليمــن بنظــر منفذيهــا، الحــل البديــل لفشــل  عل
لــم  وحيــث  اليمــن،  علــى  العســكرية  حربهــم 
تســتطع اي دولــة عبــر التاريــخ ان تقــاوم وتنتصــر 
فــي ظــل حصــار اقتصــادي وإنســاني خانــق، اســتطاع 
تأثيــر  مــن  االمــكان  قــدر  التخفيــف  اليمنيــون 
الحصــار والضائقــة االقتصاديــة عليهــم، وألغــوا بذلــك 
مفاعيــل معادلــة، طالمــا لجــأت اليهــا الــدول المعتديــة 

ــخ. ــر التاري ــرة عب ــدول الفقي ــى ال عل
وتبقــى أخيــراً، المعادلــة التــي لــم يســتطع أحــد 
ــخ، التــي هــي الضغــط المــؤذي  ــر التاري تجاوزهــا عب
والجرائــم،  الفظيعــة  واالرتكابــات  المجــازر  عبــر 
ــي الجيــش واللجــان  ــة لمقاتل ــة الحاضن بحــق البيئ
انصــار اهلل وبحــق عائالتهــم،  الشــعبية ووحــدات 
وحيــث كان دائمــًا هــذا الموضــوع، نقطــة الضعــف 
االكثــر تأثيــرا علــى الوحــدات العســكرية، لثنيهــا عــن 
مواصلــة القتــال، أو لَِلــوي ذراعيهــا وإضعافهــا تمهيــدا 
ــا  ــوا منه ــون ان يجعل الستســالمها، اســتطاع اليمني
ــات  ــد جبه ــي رف ــود وف ــي الصم ــم الرابحــة ف نقطته
القتــال بابنائهــم، للقتــال والدفــاع عــن االرض وعــن 
ــى ســجل  ــت تضــاف مجــزرة ال ــا كان العــرض، وكلم
مجــازر العــدوان الواســع بحــق ابنــاء اليمــن، كنــا 
نــرى صمــودا اكبــر وشراســة فــي الميــدان وســاحات 
معركــة  فــي  وأثبــت  أعمــق  والتزامــا  المواجهــة، 

ــاء. ــراع البق ــة وص المواجه

لماذا نجحت إيران وفشل العرب
محمد الحجوري

إسرائيل عبر وسيطٍ دوليّ: سنَلجأ إلى الحل العسكريّ إذا لم تنسَحِبوا من الجوالن.. 
لماذا عادت “الهضبة المحتلة” فجأًة إلى الواجهة؟ وهل سيرضخ ترامب لمطالب ِنتنياهو ويعتِرف بالسّيادة اإلسرائيليّة عليها بعد ُأسبوعين؟

كيف َغيَّرت الحرُب على اليمن المعادالت التاريخية للحروب؟
شارل ابي نادر
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