
يمكــن للمتابــع للتقاريــر االقتصاديــة أن يلحــظ 
ــي مــن  ــداً تراجــع مؤشــرات االقتصــاد الصهيون جي
حيــث معــدالت النمــو وكذلــك نمــو الناتــج المحلــي 
الــواردات.  الصــادرات ونمــو  وانخفــاض معــدالت 
منظمــات اقتصاديــة كبــرى خفضــت توقعاتهــا لنمــو 
االقتصــاد الصهيونــي فــي األعــوام القادمــة، وفــق 
تقاريــر متاحــة لمــن يريــد االطــاع علــى التفاصيل.

ــدى  ــد هــو التراجــع ل ــى هــذا الصعي المهــم عل
العــدو علــى المســتوى االقتصــادي واالجتماعــي، 
حيــث تــزداد القيــم االســتهاكية علــى حســاب 
بيــن  الفجــوات  اتســاع  عــن  ناهيــك  االنتــاج، 
الطبقــات علــى غــرار االقتصــادات العربيــة الفاشــلة.

األزمــة  الــى  مضافــًا  التراجــع  هــذا  يشــير 
السياســية الصهيونيــة غيــر المســبوقة - والتــي 
النتخابــات  باللجــوء  مظاهرهــا  أحــد  يتجلــى 
مــن تشــكيله  أســابيع  بعــد  للكنيســت  جديــدة 
بســبب الفشــل فــي التوافــق علــى حكومــة - الــى 
أننــا أمــام وضــع غيــر مســبوق للكيــان منــذ نشــأته، 
ــة. ــة حقيقي ــة وجودي ــي أزم ــان ف ــه أن الكي خاصت
واإلدارة األمريكيــة ليســت فــي وضــع أفضــل، 
فصورتهــا الدوليــة سياســيًا واقتصاديــًا فــي تراجــع، 
وعندمــا تكــون أمريــكا هــي الداعــم والســاند للعــدو 

ــا أمــام أزمــة مركبــة للعــدو. الصهيونــي، فإنن
يعتمــد العــدو ومــن ورائــه أمريــكا على الســاح 
ــن  ــن، يمك ــن التمع ــل م ــرب، وبقلي ــح بالح والتلوي
ــًا دون اقتصــاد ودون سياســة، هــي  معرفــة أن حرب
مزيــد مــن النــزف وانحــدار طوعــي ســريع إلــى 

ــة. الهاوي
نســختها  فــي  األمريكيــة  المقاربــة  وتعتمــد 
الفجــة فــي عهــد ترامــب علــى أن يدفــع اآلخــرون 
مــن  أمريــكا  تتنصــل  وأن  أمريــكا  عــن  بالنيابــة 
توفيــر  اإلمــكان  بقــدر  يمكــن  التــي  االلتزامــات 
بدائــل لهــا، مثــل التزاماتهــا تجــاه تمويــل األونــروا، 

ــج الفارســي لســد  ــي ملعــب الخلي ورمــي الكــرة ف
النقــص وعــدم وصــول األمــور لانهيــار تحديــدا في 
غــزة، وكذلــك عبــر نشــر قــوات عســكرية للتهويــل 

االنفــاق  علــى  واالعتمــاد  الفزاعــات  واســتخدام 
تحــت  االبتــزاز  عــن  ناهيــك  عليهــا،  الخليجــي 
دعــوى الحمايــة، وبيــع األســلحة تحــت دعــوى 
ــوف. ــزاز المكش ــن االبت ــك م ــر ذل ــدات وغي التهدي
ــي  ــكا ف ــا أمري ــل فيه ــذه، تفش ــواء كه ــي أج وف
 - العــدو  أمــام  ليــس  المقاومــة،  محــور  هزيمــة 
الصهيــو أمريكــي إال محاولــة إضعــاف عــدوه المقــاوم 
عبــر الحصــار ومحــاوالت العــزل واإلفشــال، وهــو 
ــه  ــى طموح ــا أقص ــه وإنم ــتطيع هزيمت ــا ال يس هن

هــو إعاقــة تقدمــه وتنامــي قوتــه وانتشــاره.
تفهــم المقاومــة جيــدا التوازنــات، وتعلــم قوتهــا 
الذاتيــة وحجــم قــوة العــدو الحقيقيــة ومــا طــرأ 
عليهــا وبالتالــي مــا طــرأ علــى التوازنــات، بينمــا ال 
يفهــم المغيبــون مــن ذوي األحقــاد هــذه التوازنــات 
معرضيــن  غيهــم  فــي  يســتمرون  وبالتالــي 

أنفســهم لمزيــد مــن االبتــزاز والنزيــف.
فــي أجــواء كهــذه ال زال الترويــج قائمــا لصفقــة 
المحلليــن  كل  اتفــق  والتــي  المزعومــة،  القــرن 

ــر  ــا غي ــى أنه ــة، عل ــة والرصان ــن ذوي الموضوعي م
قابلــة للتطبيــق إذا كان قوامهــا فــرض حــل أحــادي 
بالرشــاوى  الثوابــت  فوقــي يعتمــد علــى شــراء 

االقتصاديــة.
ربمــا تكــون الشــائعات أكثــر مــن الحقائــق فــي 
ــات  ــون بالون ــا تك ــة، وربم ــن الصفق ــرب ع ــا تس م
تــم  ممــا  وقعــًا  أشــد  النبــض  وجــس  االختبــار 
صياغتــه بالفعــل فــي بنودهــا، بــل وربمــا تكــون 
ولكــن  لاختبــار،  كبيــرة  بالونــة  ذاتهــا  الصفقــة 
الراســخ هــو أن تســويات تتجاهــل الحقــوق وتبنــى 
ــا، هــي محــض  ــة وإخضاعه ــى تجاهــل المقاوم عل
أوهــام حتــى لــو كان العــدو الصهيــو - امريكــي 
فــي قمــة قوتــه، فمــا بالنــا وهــو بهــذه األوضــاع 

المتراجعــة؟
ــي ظــل  ــة ف ــن صفق ــن تعل باختصــار شــديد، ل

غمــوض  ظــل  وفــي  صهيونيــة،  حكومــة  غيــاب 
ــة  ــط بمســتقبل نتنياهــو، وإذا شــكلت حكوم محي
فلــن  القــادم،  نوفمبــر  فــي  واســتقرت  نتنياهــو 
تعقــد صفقــة قبــل بــدء االنتخابــات التمهيديــة فــي 
ــات  ــي تســبق االنتخاب ــادم والت ــر الق شــباط/ فبراي

الرئاســية االمريكيــة فــي نوفمبــر 2020.
ــا إذا  ــة، أم ــة حقيقي ــاك صفق ــت هن ــذا اذا كان ه
كانــت الصفقــة اعاميــة - نفســية، فإنــه ســيتم 
اعانهــا ألغــراض انتخابيــة وتكــون بمثابــة اعــان 

ــذ. ــة للتنفي ــف ال خطــة قابل موق
هــذا التاعــب بالقضيــة يعكــس وضعــًا عربيــًا 
للعــرب،  المركزيــة  القضيــة  أن  مفــاده  بائســاً، 
وصهيونيــة  أمريكيــة  انتخابيــة  لعبــة  أصبحــت 
المتشــدد واســتقطاب أصواتــه،  اليميــن  لجــذب 
بــل  عربــي  عــام  رأي  أي  واحتقــار  تجاهــل  مــع 
ــي والتماهــي  ــل العرب ــاب الثق ــي، بســبب غي ودول

القــوة. أوراق  وافتقــاد  التــام  واالستســام 
وهــم  القــوة،  أوراق  العــرب  يفتقــد  وكيــف ال 
يحاربــون ورقــة القــوة الوحيــدة وهــي المقاومــة، 

ويشــوهونها؟! ويحاصرونهــا 
المحصلــة هــي المزيــد مــن التشــدد األمريكــي 
والصهيونــي دون توقــع حلــول، ودون اســتعجال 
حلــول، مــا دام الخليجيــون مســتمرين فــي دفــع 
ــى محــور  ــاء الحصــار عل ــة إبق ــع محاول ــوال، م األم
ــط  ــة ضب ــت، ومحاول ــى الوق ــان عل ــة والره المقاوم

ــة. ــة الهاوي ــى حاف األوضــاع عل
والحــل النقــاذ ثوابــت القضيــة هــو اســتمرار 
تبنــي خيــار المقاومــة، ألن هــذا الخيــار هــو الــذي 
يعجــل بتدهــور أوضــاع العــدو وجعــل الرهــان علــى 
الوقــت مصلحــة للمقاومــة وخســارة للعــدو، ولــو كان 
هنــاك حــد أدنــى مــن الوعــي لــدى النظــام العربــي 
المقاومــة  مــع  مصلحتهــم  أن  لفقهــوا  الرســمي، 

ــة واالســتنزاف. ــا تحميهــم مــن الذل وأنه

بين زمن االجتياح وزمن االنتصار: "اسرائيل" 
أوهن من بيت العنكبوت

علي ابراهيم مطر
ــات، تاريــخ يحمــل فــي طياتــه صفحــات ذل حوّلهــا  ــر مــن الذكري ســبعة وثاثــون عامــًا تاريــخ كثي
رجــال ضحــوا بأنفســهم إلــى صفحــات عــز. تاريــخ طــوى بيــن دفتيــه لغــة الهزيمــة، لترســي المقاومــة 
عبــره، بعبــق الشــهادة، لغــة عــز وانتصــار فتحــت صفحاتهــا مــن جديــد ولــن تغلــق. ســنوات مــرت ـ لــم 
تكــن عابــرة ـ فــي تاريــخ بلــد أريــد لــه الضعــف، فقلــب أبنــاؤه فــي المقاومــة المعــادالت وأصبــح بســنوات 
قليلــة، يــدك عــروش الطغــاة ويهــاب منــه األعــداء. ســنوات مــرت منــذ 1982 حيــث االجتيــاح الــذي قلــب 
ــدة  ــي األجن ــة ف ــح أداة طيع ــه أن يصب ــث كان يخطــط ل ــًا وسياســيًا، حي ــب، أمني ــى عق ــان رأســًا عل لبن
ــادالت  ــوة، مع ــادالت الق ــه مع ــة أرســت في ــم مقاوم ــدت مــن رحــم الظل ــة اإلســرائيلية، لكــن ول األميركي
باتــت اليــوم قــادرة علــى تهديــد أميــركا وردع "إســرائيل" وامتــاك صواريــخ دقيقــة تطــال كل ناحيــة فــي 

"تــل ابيــب".
فــي عابــر األيــام، قــررت حكومــة العــدو برئاســة مناحيــم بيغــن آنــذاك ووزيــر حربــه أرئيــل شــارون 
تنفيــذ خطــة لعمليــة عســكرية واســعة فــي لبنــان، ودار الحديــث خــال جلســة الحكومــة اإلســرائيلية 
التــي عقــدت بتاريــخ 5 حزيــران/ يونيــو 1982 عــن حــزام أمنــي يمتــد حوالــي 40 كيلومتــرًا مــن الجنــوب 

اللبنانــي لحمايــة شــمال الكيــان.
وفــي العــودة إلــى ذاكــرة االيــام، وضعــت "إســرائيل" خطــة الحــرب مســبقًا واصطنعــت مبــررًا لشــن 
هجومهــا علــى األراضــي اللبنانيــة وهــو محاولــة اغتيــال الســفير اإلســرائيلي فــي لنــدن، فقامــت بشــن 
ــو  ــوم 6 حزيران/يوني ــاح ي ــي صب ــة، فف ــى ســتة محــاور داخــل األراضــي اللبناني ــا العســكرية عل عملياته

الدبابــات  بــدأت   1982
بالتقــدم  اإلســرائيلية 
األراضــي  داخــل 
 5 وبعــد  اللبنانيــة 
الجيــش  تمكــن  أيــام 
الصهيونــي مــن بســط 
أكثــر  علــى  ســيطرته 
األراضــي  ثلــث  مــن 
اللبنانيــة فــي الجنــوب 
والجبــل حتــى تخــوم 
العاصمــة بيــروت بينمــا 

العــدو. ســيطرة  خــارج  والبقــاع  الشــمال  مناطــق  بقيــت 
وعلــى إثــر هــذا االجتيــاح جــرت اتصــاالت واســعة بيــن بيــروت والقاهــرة ودمشــق والريــاض لوقــف 
االجتيــاح ووضــع حــد لألعمــال العســكرية اإلســرائيلية. لــم تفلــح هــذه الجهــود بــل اســتمرت المعــارك، 
ــة  ــدا والســعديات والنبطي ونشــط العــدوان اإلســرائيلي بعــد أن اتســع وشــمل مناطــق عــدة حتــى صي
ــم  ــرائيلي القس ــش اإلس ــل الجي ــو دخ ــران/ يوني ــي 14 حزي ــراً. وف ــوًا وبح ــي ج ــاع الغرب ــا والبق وحاصبي
الشــرقي مــن العاصمــة اللبنانيــة بيــروت الــذي كان تحت ســيطرة ميليشــيات القــوات اللبنانيــة المتعاونة 
مــع "إســرائيل" بقيــادة بشــير الجميــل، وبــدأ الطــوق يشــتد حــول القســم الغربــي مــن العاصمــة، وبعــد 
ــن،  ــن المواطني ــى م ــرات آالف الجرح ــقوط عش ــة وس ــروت الغربي ــل لبي ــرائيلي المتواص ــف اإلس القص

ضيقــت إســرائيل الحصــار علــى بيــروت وقصفــت الضاحيــة الجنوبيــة.  
وجــدت "إســرائيل" نفســها فــي موقــع القــوة، بغطــاء دولــي ودون رادع محلــي، فســعت لتحقيــق 
أهــداف سياســية عــدة، وأمــام انعــدام المقاومــة الفعليــة لاجتيــاح بدلــت "إســرائيل" أهدافهــا التــي كانــت 
فــي المرحلــة األولــى تقتصــر علــى إبعــاد منظمــة التحريــر الفلســطينية مســافة 40 كلــم عــن فلســطين 

ــر اتســاعًا إذ شــملت: ــة وأصبحــت األهــداف أكث المحتل
ـ انسحاب الجيش السوري من لبنان

ـ تدمير القوات المسلحة التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية وطردها من لبنان
ـ إقامة حكومة لبنانية مؤيدة لـ"إسرائيل"

ـ توقيع اتفاقية سام بين "إسرائيل" ولبنان
ــس بشــير  ــل الرئي ــر مقت ــرا وشــاتيا إث ــح صب ــكاب مذاب ــن ارت ــا.. ولك ــق أهدافه وكادت "إســرائيل" تحق
الجميــل شــكل بدايــة الخســارة اإلســرائيلية فــي الحــرب. خرجــت "ٍإســرائيل" من بيــروت على اثر الوســاطات، 
إال أنهــا لــم تخــرج مــن لبنــان، فاســتوطنت الجنــوب إلــى أن بــدأت عمليــات المقاومــة تنهــال ضدهــا، وبــدأ 
النــزال يأخــذ وجهــًا آخــر منــذ عــام 1982 مــرورًا بحــرب تمــوز 1993 وعمليــة عناقيــد الغضــب، والتصــدي البطولــي 

فــي عــدوان نيســان/ أبريــل 1996 وصــواًل إلــى االنتصــار الكبيــر الــذي أذل "إســرائيل" عــام 2000.
لقــد تكفلــت المقاومــة  عبــر 18 عامــًا بإدخالهــا معادلــة جديــدًة للحــرب ضــد الكيــان الصهيونــي قــدرت 
علــى أن تــذل "ٍإســرائيل" وتخرجهــا مــن لبنــان مقهــورة مهزومــة، لينطلــق بعــد ذلــك زمــن االنتصــارات 
الــذي لــن يتوقــف كمــا وعــد األميــن العــام لحــزب اهلل ســماحة الســيد حســن نصــر اهلل. زمــن بــدأ مــذذاك 
يتجلــى، فاســرائيل هــذه أوهــن مــن بيــت العنكبــوت، وقــد شــكل االنتصــار الــذي حققتــه المقاومــة فــي 
حــرب تمــوز 2006، خيــر دليــل علــى ذلــك، فانهزمــت "اســرائيل" وأهيــن جيشــها، وتحــول مــن جيــش ال 
يقهــر إلــى اضحوكــة ســخر منهــا رجــال المقاومــة، ومعهــا تحــول لبنــان مــن معادلــة الضعــف إلــى معادلــة 

القــوة، بعــد أن غيــر هــؤالء األبطــال مقولــة قــوة لبنــان فــي ضعفــه إلــى قــوة لبنــان فــي مقاومتــه.
لــم ينتــه األمــر هنــا، بــل وصلنــا إلــى زمــن تهــدد فيــه هــذه المقاومــة واشــنطن، ويحــذر أمينــه العــام 
اإلدارة األميركيــة، مــن إمكانيــة تصنيــع الصواريــخ الذكيــة، التــي باتــت فــي أيــد المقاوميــن ويمكــن أن 
ــى تصنيعهــا،  ــادرة عل ــة ق ــب المعــادالت فــي المنطقــة، وحيــث للمقاومــة قــدرات بشــرية وتكنولوجي تقل

لتؤكــد مــرًة جديــدة أن "إســرائيل" أصبحــت بيــن زمنيــن أوهــن مــن بيــت العنكبــوت.

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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فــي متابعــة لعمليــات المواجهــة التــي تجــري 
حاليــًا بيــن الجيــش واللجــان الشــعبية ووحــدات 
تحالــف  وبيــن  مــن جهــة،  اليمنيــة  اهلل  أنصــار 
العــدوان علــى اليمــن مــن جهــة أخــرى، نســتطيع 
أن نســتنتج مــن الناحيــة العســكرية والميدانيــة، 

أن هنــاك تغييــرًا مفصليــًا فــي المعــادالت المعروفة 
الحــروب  وطبيعــة  مســتوى  لناحيــة  تاريخيــًا، 
والقتــال وعمليــات المواجهــة المباشــرة أو عمليــات 
مســاندة ودعــم القتــال، فرضتــه الوحــدات اليمنيــة 

المذكــورة خــال كافــة مراحــل هــذه الحــرب.
التغييــر  ونســتنتج  نلمــس  أن  نســتطيع 
خــال  مــن  الحــرب،  أفرزتــه  الــذي  المفصلــي 
المواجهــة  وحيثيــات  تفاصيــل  بعــض  متابعــة 
التــي قادتهــا وحــدات الجيــش واللجــان الشــعبية، 
تحالــف  دول  علــى  تفــرض  أن  واســتطاعت 
ــم  ــن، رغ ــم الغربيي ــن وداعميه ــدوان االقليميي الع
امكانياتهــا المتواضعــة، مواجهــة واســعة ذات طابــع 

التالــي: الشــكل  وذلــك علــى  اســتراتيجي، 
المســاحة  لناحيــة  واســعة  مواجهــة  أواًل: 
الجغرافيــة، ألنهــا تجــري علــى محيــط يتجــاوز 
داخــل  المباشــرة،  الجبهــات  مــن  كلــم  األلــف 
والشــمالية  الشــمالية  حــدوده  علــى  أو  اليمــن 
الغربيــة، وذلــك بعــد أن وســعت الوحــدات اليمنيــة 
المذكــورة دائــرة القتــال الــى أغلــب المحافظــات 
وســطًا وجنوبــًا وشــرقًا، واألهــم مــن ذلــك كان فــي 
نقــل المعركــة الــى الحــدود الشــمالية والشــمالية 
الشــرقية مــع الســعودية، بحيــث ُأجِبــرت األخيــرة 
الحدوديــة،  وحداتهــا  كافــة  وإشــراك  زجّ  علــى 
إضافــة الــى العــدد الكبيــر مــن المرتزقــة، وإدخــال 
العــدد األكبــر مــن الوحــدات المنتشــرة أصــًا فــي 

العمــق والشــمال الســعودي.
باإلضافــة الــى توســيع المواجهــة فــي المــكان 

علــى المســتوى االســتراتيجي، هنــاك ايجابيــات 
علــى الصعيــد الميدانــي، تمثلــت بإجبــار المملكــة 
علــى االنخــراط الكامــل عســكريا وميدانيــا فــي 
الحــرب بعــد ان كانــت تريــد إعطاءهــا بُعــدًا يمنيــًا 
داخليــًا أو أهليــًا محليــاً، وبعــد أن كانــت تريدهــا 

رأت  أراضيهــا،  عــن  بعيــدة  خارجيــة  موضعيــة 
نفســها منغمســة بالكامــل فــي تداعياتهــا مــن 
ــكرية  ــة والعس ــية الداخلي ــي السياس ــة النواح كاف

ــة. ــة والدولي والمالي
ثانيــا: مواجهــة واســعة لناحيــة المــدة الزمنيــة 
بعــد أن دخلــت الحــرب عامهــا الخامــس، وهــذا 
ايضــا  فرضتــه  الوقــت،  مــن  الطويــل  المســار 
وحــدات الجيــش واللجــان الشــعبية، مــن خــال 
ومــن  الجبهــات،  كافــة  علــى  الافــت  الصمــود 
القتاليــة، دفاعــًا  التماســك فــي األعمــال  خــال 
وهجومــًا ومنــاورة مشــتركة بيــن االثنيــن، وأيضــا 
واألعمــال  االجــراءات  ادارة  حســن  خــال  مــن 
ــة،  ــة الداعمــة أو المســاندة لألعمــال القتالي األهلي
األمــر الــذي كان يعــوّل عليــه العــدوان منتظــرًا 
استســام المقاتليــن مــن جيــش ولجــان أمــام 
ــد  ــي، خاصــة بع ــي المدن ــع اليمن ــوط المجتم ضغ
تعمُّــد العــدوان فــرض حصــاٍر خانــٍق، كســاح 
أساســي مــرادف للحــرب العســكرية وللتدميــر 
الحيــاة  مرافــق  لكافــة  الممنهــج  ولاســتهداف 

والخاصــة. العامــة 
المــدة  لناحيــة  المواجهــة  توســيع  نتيجــة 
وتراكــم  تزايــد  خــال  مــن  ظهــرت  الزمنيــة 
الضغــوط الداخليــة والدوليــة علــى دول العــدوان 
مــن جــراء إطالــة مــدة الحــرب والمواجهــة، خاصــة 
علــى الســعودية. فبعــد أن كانــت الــدول المعتديــة 
إبعــاد  بقصــد  وســريعة،  خاطفــة  حربــًا  تريــد 
وحداتهــا عــن االســتنزاف واظهارهــا  كوحــدات 

مستقبل العرب وصفقة القرن بعد فشل نتنياهو
إيهاب شوقي

تايمــز  نيويــورك  صحيفــة  كشــفت 
جمــع  اجتمــاع  خــال  انــه  األميركيــة 
محمــد بــن ســلمان ومجموعــة مــن رجــال 
خــال  االمريكييــن  والفكــر  السياســة 
زيارتــه االخيــرة الــى واشــنطن، ســأله احــد 
ــود، ماهــي مخططاتكــم  ــن اليه الحضــور م
فــكان  واالســتراتيجية؟  المــدى  البعيــدة 

كالتالــي: جوابــه 
اجــاب  المريكيــة  الصحيفــة  بحســب 
ولــي العهــد الســعودي محمــد بــن ســلمان 
ــام خطــر وجــودي  ــود ام ــا واليه ــول: "انن بالق
ــول الشــيعة  مشــترك اســمه "المهــدي"، يق
وتــروج ايــران لذلــك بقــوة وبعقيــدة راســخة، 
انــه ســيدمر مــن يحكــم المملكــة باعتبارنــا 
وهابيــة كفــار وســيبيد اليهود في "اســرائيل" 
باعتبارهــم اشــد االعــداء لاســام والعــرب 
وســيخرج اليكــم اتباعــه مــن بيــن االشــجار 
واالحجــار وعلينــا منــذ االن تقويــض قــوة 
هــذا النظــام واتباعــه النهــم يحرضــون علــى 
وجودنــا، ولــن نســمح بذلــك"، بحســب مــا 

نقلــت الصحيفــة.

صفوفنــا  نوحــد  ان  "علينــا  واضــاف: 
للتصــدي لهــذا الخطــر الوجــودي ونحــن 
ونحاصــر  ذلــك  نفعــل  المملكــة  فــي 
نتوانــى  ولــن  الفكــرة  بهــذه  يعتقــد  مــن 
كانــت  تهمــة  بــأي  بالســيف  باعدامهــم 
لضــرب  معنــا  التعــاون  "اســرائيل"  وعلــى 
هــذه الفكــرة عبــر البرامج المدروســة وضرب 
ــات  ــاج امكان ــة يحت ــدة المهدي ــر والعقي الفك

كبيــرة وعلينــا اقنــاع الكثيــر مــن الشــيعة 
بالتعــاون معنــا ولدينــا 
ولبنــان  العــراق  فــي 
وهــم  منهــم،  الكثيــر 
بقــوة"،  متعاونــون 

تعبيــره. حــد  علــى 
قــت  تطر و
االمريكيــة  الصحيفــة 
الــى مســالة االعتقــاد 
المهــدي  اإلمــام  فــي 
مدرســة  أتبــاع  لــدى 
عليهــم  البيــت  اهــل 
الســام، قائلــة ان هنــاك مــن يعتقــد بتمهيــد 
اعدائــه  محاربــة  عبــر  لظهــوره  الظــروف 
ــد المناســبة  ــة القواع ــم وتهيئ والتصــدي له
لذلــك و"هــذا مــن أهــم أســباب عــداوة آل 
ســعود و التيار الوهابي للشــيعة وســبق وان 
ظهــر هــذا األمــر فــي تصريحــات ولــي العهــد 
ــة تلفزيونيــة  محمــد بــن ســلمان فــي مقابل
الســنة الماضيــة. حيــث قــال محمــد بــن 

ســلمان فــي هــذه المقابلة: نحن النســتطيع 
التفاهــم مــع بلــد يحــاول الســيطرة علــي 
المســلمين، و نشــر المذهــب الجعفــري فــي 
العالــم ويــروج لظهــور اإلمــام المهــدي"، علــى 

الصحيفــة. تعبيــر  حــد 
ونقلــت الصحيفــة االمريكيــة ان "محمــد 
الحكومــة  اعتقــاد  ان  يظــن  بــن ســلمان 
اإليرانيــة والشــيعة فــي اإلمــام المهــدي يعــد 
ــران  احــد اهــم المشــاكل األساســية مــع إي
المتحــدة  الواليــات  فــي  وأكــد  واتباعهــا"، 
"إن  قائــا:  اليــه  تطــرق  مــا  بعــض  فــي 
ظهــور اإلمــام المهــدي و تمهيــد الظــروف 
شــيعة  مــن  واتباعهــا  إيــران  منطــق  لــه 
المنطقــة، و لهــذا ال مجــال للتفاهــم مــع 
الشــيعة المؤمنــون بهــذا الفكــر، وســنتقارب 
مــع الشــيعة المتعاونــون والرافضــون لهــذه 
الفكــرة وســندعمهم بالمــال ونوصلهــم الــى 
ــن نســمح  ــان ول ــراق ولبن ــي الع الســلطة ف
واليمــن  والمملكــة  البحريــن  فــي  لهــم 

ونقطــة علــى راس الســطر".

ما هو التغيير االستراتيجي الذي أفرزته الحرب على اليمن؟
شارل ابي نادر

ــة عســكريًا، وبهــدف حســم  ــادرة ومتفوق ــة وق قوي
علــى  درجــوا  كمــا  اليمنــي  "التمــرد"  وإنهــاء 
ــا  ــه، رغــم ان التوصيــف ال يناســبهم عملي توصيف
"المتمرديــن" هزمــوا تحالفــا واســعا مــن  كــون 
الــدول القــادرة، فقــد وجــدوا أنفســهم يغرقــون فــي 
مســتنقع مــن الخســائر فــي العديــد والعتــاد، وقــد 
ضربــت معنوياتهــم ومكانتهــم االقليميــة والدوليــة، 
وهــم اليــوم يصرخــون مســتنجدين لحمايتهــم 
ومــن  الباليســتية  "المتمرديــن"  صواريــخ  مــن 

المســيرة. طائراتهــم 
ثالثــًا: مواجهــة واســعة فــي القــدرات واألســلحة 
النوعيــة، وقــد تكــون هــذه الناحيــة هــي األكثــر 
غرابــة فــي هــذه الحــرب، إذ اســتطاعت وحــدات 
الحصــار  رغــم  الشــعبية،  واللجــان  الجيــش 
ــث  ــر وتحدي ــة أصــًا، تطوي ــات المتواضع واالمكاني
ــتراتيجي،  ــع اس ــة ذات طاب ــدرات نوعي ــلحة وق أس
دول  ومواقــع  نقــاط  كامــل  اليــوم  نجــد  حيــث 
أو تحــت  القريبــة والبعيــدة مســتهدفة  العــدوان 
فــي  أو  اليمنيــة،  الباليســتية  الصواريــخ  مرمــى 
ــواء  ــوب أج ــي تج ــيرة الت ــرات المس ــاول الطائ متن
تلــك الــدول المعتديــة بــكل فعاليــة وقــدرة، متجاوزة 

أحــدث منظومــات الدفــاع الجــوي العالميــة.
القــدرات  فــي  المواجهــة  توســيع  نتيجــة 

فقــط  محصــورة  تعــد  لــم  النوعيــة  واالســلحة 
ــًا وعســكريًا  ــك القــدرات ميداني ــه تل فــي مــا قدمت
لمعركــة الجيــش واللجــان الشــعبية فــي هــذه 
الحــرب، والتــي فــرض فيهــا اليمنيــون انتصارهــم 
بشــكل واضــح ال لبــس فيــه، بــل تعــدَّت هــذه 
النتائــج الــى وضــع اليمــن كدولــة وشــعب فــي 
مصــاف الــدول االقليميــة المقــررة، فهــي الدولــة 
ــج الفارســي،  ــط والخلي ــي المحي ــا ف ــدة ربم الوحي
غيــر ايــران طبعــا، التــي تملــك االمكانيــة البشــرية 
والفنيــة والعلميــة علــى تصنيــع وتطويــر وتحديــث 
األســلحة النوعيــة، والتــي تملــك أيضــا مــا هــو أهم 
وأغلــى مــن ذلــك وهــو: خبــرة القتــال والحــرب 

والمواجهــة والصمــود والدفــاع.
فرضتــه  الــذي  المســار  هــذا  بعــد  وأخيــراً، 
وحــدات الجيــش واللجــان وأنصــار اهلل فــي هــذه 
ــوم  ــد الي ــن بع ــون اليم ــن تك ــية، ل ــرب القاس الح
تلــك الدولــة  الهامشــية كمــا كان يريدهــا حكامهــا 
ــزل  ــوم، وبمع ــارج، والي ــط وللخ ــون للمحي المرتهن
ــد مــن  ــي ال ب ــداد هــذه الحــرب الت ــرة امت عــن فت
أن تنتهــي، الن المعتديــن القائميــن بهــا شــارفوا 
علــى االستســام واالنهيــار، فــإن اليمــن ســيكون 
يُحســب  التــي  الفاعلــة  القويــة  الدولــة  تلــك 

حســابها.

بن سلمان: حربنا واليهود مع مهدي الشيعة حرب وجود


