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د.وفيق إبراهيم
نوعــان مــن االشــتباكات يهــزّان اليمــن بكامــل مســاحاته وبحــاره. ففيمــا تدافــع دولــة صنعــاء، عــن 
وطنهــا مــن البحــر األحمــر الــى الحــدود مــع الســعودية وعمــان وبحــر عــدن حتــى مشــارف المحيــط 
الهنــدي فــي وجــه قــوات ســعوديّة وإماراتيّــة ومرتزقــة وبعــض العناصــر مــن قــوات الرئيــس المخلــوع 
عبــد ربــه منصــور بتغطيــات أميركيّــة وبريطانيّــة تتقاتــل قــوى مــن جنوبــي اليمــن مــع قــوى أخــرى 

مثلهــا مدعومــة بقــوات إماراتيــة مــع اخــرى ســعودية تضــم نتفــًا مــن مرتزقــة هــادي.
واذا كانــت طبيعــة الحــرب األولــى بيــن الجيــش اليمنــي وانصــار اهلل وتحالفاتهــم واضحــة المعالــم 

لجهــة إصرارهــا علــى تحريــر بالدهــا مــن قــوى خارجيــة تعمــل علــى احتاللــه وتقســيمه واســتتباعه.
ــي مناطــق إبيــن وضواحــي  ــوب ف ــي الجن ــع ف ــى الصــراع المندل ــرًا يســيطر عل ــإن غموضــًا كبي ف
ــن  ــا م ــا مرتزقته ــوات ســعودية معه ــن ق ــار بي ــة والشــيخ ســالم وشــقره، وزنجب ــرن والطري ــدن وق ع
اليمنييــن والســودانيين وبيــن قــوات المجلــس االنتقالــي ومعــه تحالفاتــه مــن جيــش اإلمــارات 

وبعــض االتجاهــات الجنوبيّــة األخــرى.
ــى  ــة عل ــأن الحــرب المندلعــة فــي الجنــوب هــي حــرب ســعودية إماراتي ــدو واضحــًا ب وهــذا إعــالن يب
النفــوذ فــي هــذا الجنــوب أي بيــن ركنــي مــا أطلــق علــى نفســه اســم التحالــف العربــي لتحريــر اليمــن الــذي 
ضــم منــذ 2015 الســعودية واليمــن ومنصــور عبــد ربــه هــادي والمجلــس االنتقالــي ومعظــم قــوى الجنــوب 

وحــزب اإلصــالح التابــع لالخــوان المســلمين اليمنييــن بتغطيــة أميركيــة بريطانيــة إســرائيلية مصريــة.
فــإذا كانــت حــرب هــذا التحالــف المزعــوم مفهومــة مــع أنصــار اهلل فــي الشــمال حســب البرنامــج 
االصلــي الــذي أذاعــه قبــل نصــف عقــد التحالــف مــن مقــر تأسيســه فــي الريــاض عاصمــة الســعودية، 
فــإن مــا ليــس مفهومــًا علــى اإلطــالق تلــك االشــتباكات التــي تقســم التحالــف المزعــوم بيــن قــوات 
ــب  ــر التعج ــر وتثي ــت النظ ــة تلف ــة اميركي ــط حيادي ــا وس ــة واعوانه ــرى إماراتي ــار وأخ ــعودية وانص س
ــى  ــوخ« عل ــه »المنف ــر خارجيت ــض ووزي ــت االبي ــدرة البي ــق بق ــو لدقائ ــل يشــك احــد ول ــرة. فه والحي
إيقــاف أي مناوشــات عســكرية بيــن حلفائهــم فــي التحالــف وخصوصــًا بيــن الســعودية واالمــارات.

وبإمــكان األميركييــن ايضــًا ضبــط اختــالف حلفائهمــا علــى النفــوذ فــي الجنــوب، ألن مشــروع غــزو 
اليمــن مــا كان ممكنــًا لــوال انــه مشــروع اميركــي جيوبوليتيــك لــه فــروع تجــذب الســعودية واإلمــارات 
بأشــكال متعــددة، فالســعودية تعتبــر أن إضعــاف اليمــن بالنســبة لدولتهــا مشــروع تاريخــيّ يضمــن 
آلل ســعود اإلمســاك بكامــل الجزيــرة واالســتحواذ علــى مراكــز قــوة مــن بحــار عــدة والمحيــط الهنــدي 
ــرة العــرب واإلقليــم. وهــذا ال إمكانيــة  ــة لهــا نفــوذ واســع فــي شــبه جزي ــاء دول وتمنــع اليمــن مــن بن
لتشــكله إال علــى حســاب تراجــع الــدور الســعودي، فهــل مــن المصادفــات ان يكــون النفــوذ الســعودي 
التاريخــي فــي اليمــن هــو المســؤول األساســي عــن التأخّــر اليمنــي فــي التنقيــب عــن الغــاز والنفــط؟ 

وهــذا معــروف عالميــًا.
لذلــك فــإن هــذه المعطيــات تظهــر أن معــارك الحلفــاء فــي الجنــوب ليســت خــارج 
الســيطرة االميركيــة مــن جهــة واالتفــاق العميــق بيــن طرفيهــا اللذيــن يشــتبكان فــي منطقــة 

ويتحالفــان فــي أخــرى.
ففــي الوقــت نفســه الــذي يتقاتــالن فيــه وبعنــف شــديد فــي مختلــف مناطــق الجنــوب، يهاجمــان 
معــًا مديريــات التحيتــا وحيــس الســاحلية، حيــث توجــد قــوات للدولــة اليمنيــة فــي صنعــاء مواصليــن 
شــنّ هجمــات جويــة مشــتركة فــي مناطــق الغــازة وقانيــة شــمالي شــرق محافظــة البضــاء التــي عليهــا 

انصــار اهلل منــذ أســبوع تقريبــًا.
إن الحــرب بيــن الســعودية واإلمــارات فــي معظــم أنحــاء جنوبــي اليمــن تؤكــد أن مشــروع 
التحالــف العربــي المزعــوم هــو حــرب الحتــالل اليمــن ضمــن كابوســين اثنيــن: أميركــي عــام 
يريــد اإلمســاك االســتراتيجي باليمــن للســيطرة علــى ممراتــه األكثــر أهميــة فــي الشــرق االوســط، 
ــذي  ــة ته ــة لشــعارات خليجيّ ــي اي مصداقي ــا ينف ــة، بم ــة صرف ــات عربي ــي الهتمام وســعودي إمارات
بتجريــد اليمــن مــن انصــار اهلل، اليــس هــؤالء مــن اليمنييــن ويحاربــون تحالفــًا يخــدم االميركييــن 

ــن وتقاســمه. ــي تقســيم اليم ــه ف ــه الواضــح برغبت ــن وجه واإلســرائيليين وكشــف ع
هنــاك ســؤال إضافــي يكشــف قنــاع التحايــل السياســي عنــد آل ســعود الذيــن يحاربــون 
تركيــا فــي ليبيــا ومصــر والســودان وينتقدونهــا فــي ســورية، ويتعاملــون معهــا فــي اليمــن 
عبــر تحالفهــم مــع حــزب اإلصــالح االخوانــي الــى حــدود التنســيق العســكري الكامــل 

ــي المشــروع السياســي الخفــي. وبالتال

ما هو هذا المشروع؟
أصبــح مؤكــدًا فشــل مشــروع التحالــف العربــي المزعــوم بإســقاط اليمــن، وبــات يخشــى خســارة 

كامــل هــذه المنطقــة بمــا تعنيــه مــن عــودة الجنــوب والشــمال الــى تأســيس دولــة واحــدة قويــة.
فاتفق الطرفان على تقاسم الجنوب بين مناطق موالية للسعودية وأخرى لإلمارات.

ــأرب والمناطــق  ــى م ــم ســيطرته عل ــة بحك ــذه المعادل والن حــزب االصــالح ضــروري إلنجــاح ه
المحيطــة بهــا ولــه وجــوده فــي معظــم محافظــات الجنــوب، فــكان ضروريــًا للســعودية ان تســتلحقه 

ــة التقاســم. وهــذا يدخــل فــورًا النفــوذ التركــي الــى اليمــن. بمعادل
هــذا الســيناريو يحتــاج الــى دمــاء حتــى يتشــح بشــيء مــن المصداقيــة. فكانــت المعــارك بيــن 
المجلــس االنتقالــي الجنوبــي بقيــادة عيــدروس الزبيــدي الموالــي لإلمــارات ومعــه تحالفاتــه وبيــن 

قــوات الرئيــس المخلــوع عبــد ربــه منصــور هــادي المتحالــف مــع قــوى جنوبيــة اخــرى.
يتســبّب هــذا القتــال فــي الجنــوب حتــى اآلن بــآالف القتلــى والجرحــى إال انــه لــم يمنــع قائــد 

االنتقالــي عيــدروس الزبيــدي مــن االنتقــال المباغــت الــى الريــاض.
ــم تعــد بعيــدة بشــكل  ــة ل فيتبيــن الســبب وهــو ان تقاســم »الجنــوب« يجــري بســرعة بمعادل
يصبــح فيــه الجنــوب ثالثــة مواقــع نفــوذ للســعودية واإلمــارات وتركيــا وســط خضــوع للجيوبوليتيــك 

األميركــي الكبيــر.
النتيجــة اذًا تعكــس التخــوف االميركــي – الســعودي االماراتــي مــن تمــرد جنوبــي كبيــر 
ــم  ــى تقاس ــاق عل ــوا االتف ــمال، فعاجل ــي الش ــر ف ــاب النص ــم أصح ــق باخوانه ــم يلتح عليه
اســتباقي ليعــاودوا التأســيس لحــرب ضــد دولــة صنعــاء تشــترك فيهــا تركيــا بشــكل مباشــر 

علــى غــرار مــا تفعلــه فــي ليبيــا.
هــذا مــا تنــص عليــه الوثائــق لكــن لمياديــن اليمــن حكايــات أخــرى عــن شــعب قــادر علــى الحــاق 
الهزائــم بالمحتليــن، وهــذه مرحلــة جديــدة تدفــع الحلــف العربــي المزعــوم الــى المصيــر نفســه للغــزاة 

التاريخييــن لليمــن الســعيد.

تزامــن تفشــي وبــاء فيــروس كورونــا مــع مرحلــة شــهدت 
لــدى  الوطنيــة والقوميــة  مــدًّا لثقافــة الالمبــاالة بالقضايــا 

قطاعــات عريضــة مــن الشــعوب.
وربمــا منبــع هــذه الحالــة يعــود لعقــود طويلــة مــن غــرس 
ــة  ــك تشــويه ثقاف ــة االستســالم بدعــوى الســالم، وكذل ثقاف

المقاومــة ووضعهــا فــي خانــة المغامــرة والرعونــة!
ورغــم محطــات النصــر المتعــددة للمقاومــة ولحظــات 
اال  المحطــات،  هــذه  مــع  المتزامنــة  الشــعبية  االســتفاقة 
بالثقافــة  واالغــراق  الرســمية،  العامــة لالنظمــة  الحالــة  أن 
مــن  جعــل  المحســوب،  غيــر  واالنفتــاح  االســتهالكية 
والمقاومــة  ــا،  عامًّ واالستســهال  والالمبــاالة  االستســالم 

واســتثنائيا. خاصــا  واالســتقالل  والمواجهــة 
ومــع بــزوغ شــمس الوبــاء وحالــة الرعــب التــي تزايــدت 
تدريجيًــا لتصــل لحالــة عامــة مفادهــا االحبــاط والخــوف 
وغيــاب األفــق مــع عــدم وضــوح ضــوء فــي نهايــة النفــق، بــدت 
هنــاك اجــراءات اســتثنائية للدفــاع الذاتــي عــن النفــس وفًقــا 

لغريــزة البقــاء.
وباتــت هنــاك حالــة مــن االنغــالق المؤقــت علــى الــذات 
كوقفــة تشــبه الوقفــة التعبويــة فــي المعــارك، ومــا يحــدث 
ــات واالســتعداد  ــادة للحســابات والتوازن ــم واع ــن تقيي ــا م به

ــر. لمواجهــة الخطــر واتخــاذ مــا يليــق بالوضــع مــن كــر أو ف
اكتشــفت الشــعوب أن االنفتــاح غيــر المحســوب هــو 
خطــر، وأن عــدم االكتفــاء الذاتــي انتحــار، وأن افتقــاد المناعــة 

ووســائل مواجهــة الخطــر هــو عجــز قاتــل.

المقاومــة، فإنهــا تعتمــد علــى ثوابــت  وبتأمــل ثقافــة 
وأعمــدة فكريــة وعمليــة، يمكــن رصــد أهمهــا وأهــم مــا يقابلهــا 

ــي: ــا يل ــع الصحــي واالجتماعــي الراهــن كم ــي الواق ف

1- تعتمــد المقاومــة علــى امتــالك وســائل القــوة والــردع، 
وهــو مــا يقابــل امتــالك جهــاز مناعــي قــوي يمكنــه مقاومــة أي 

هجــوم ميكروبــي وفيروســي وارد.
ــدم  ــي وع ــات بوع ــرز الثقاف ــى ف ــة عل ــد المقاوم 2- تعتم

الســماح لتســرب ثقافــات واردة تختــرق الهويــة.
3- تتميــز المقاومــة بــروح مقاتلــة ومعنويــات عاليــة وثقــة 
ايمانيــة بالغــة بالنصــر، وهــو مــا يقابــل طبيًــا ارتفــاع المناعــة 
والتغلــب علــى األمــراض تبعًــا للقــوة الروحيــة والمعنويــة 

ــى المــرض ومســبباته. ــة بالنصــر عل ــاة والثق وارادة الحي
مقاومــة  بيــن  والعمليــة  الفكريــة  التشــابهات  هــذه 
الهيمنــة واالســتعمار، ومقاومــة المــرض والوبــاء، يضــاف اليهــا 

مصاديــق عمليــة، أثبتــت قــوى المقاومــة مــن خاللهــا جهوزيــة 
كبيــرة فــي مقاومــة الكــوارث واألوبئــة كمــا أثبتــت جهوزيتهــا 

ــارك. ــن المع ــي ميادي ف
تنظيميــة  خطــوات  مــن  المقاومــة  أبدتــه  مــا  ولعــل 
لمواجهــة الوبــاء وروح عاليــة مبــادرة للتعــاون واالنقــاذ هــو 
ميــراث حالــة التعبئــة المســتمرة وهــو جــزء ال يتجــزأ مــن 

العمليــة. وممارســتها  ثقافتهــا 
لعــل الشــعوب بعــد مــا اكتشــفته مــن زيــف العولمــة 

بمضامينهــا القائمــة علــى تذويــب الهويــات وتمييــع الثوابــت 
والقضايــا الوطنيــة والتجــارة الحــرة غيــر المتكافئــة واالعتمــاد 
علــى الريــع بــدال مــن االنتــاج، لعلهــا تعــي ان ذلــك مــرض ال 

ــاء. يقــل خطــورة عــن اي وب
ولعــل الشــعوب تفطــن الــى أن االســتقالل الوطنــي 
ومواجهــة  االنتــاج  علــى  واالعتمــاد  المســتقلة  والتنميــة 
الهيمنــة، هــي السياســات الحاميــة والجهــاز المناعــي امــام اي 

مخاطــر او كــوارث مــن اي نــوع.
ــاء،  ــن الوب ــم اآلن ســبيل النجــاة م ــت الشــعوب تعل بات
عبــر العــزل عــن المرضــى والمصابيــن واســتعمال وســائل 
لمواجهــة  لقــاح  انتظــار  وعبــر  االختــالط  عنــد  الحمايــة 

لتداعياتــه. ودواء  الفيــروس 
كمــا باتــت تعلــم أن الفيــروس ضعيــف ولكنــه ماكــر 
ــة والمناعــة  ويفتــك بالجســد الضعيــف ذي االمــراض المزمن

ــث. ــلله بخب ــد تس ــة بع الضعيف
ــاز مناعــي  ــح وجه ــالك جســد صحي ــي امت ــا يعن وهــو م
قــوي والتســلح بالحــذر عنــد االنفتــاح وعــدم الســماح بتذويــب 

الهويــة والتســلح بوســائل المقاومــة والــردع.
ــت  ــي تثب ــة والت ــة المقاوم ــل الشــعوب تســتعيد ثقاف لع
اختراقــات،  اي  مــن  الواقــي  الــدرع  أنهــا  يــوم  بعــد  يومًــا 
وهــو  تاريخــي  فيــروس  اكبــر  وردع  تحجيــم  ومصداقهــا 
العــدو االســرائيلي وعــدم الســماح الكبــر مــرض تاريخــي 
بالفتــك بالجســد وهــو اميــركا، والقضــاء علــى كافــة الجراثيــم 

التكفيرييــن. فــي  المتمثلــة  التاريخييــة  والميكروبــات 

القائد: ال يحاور الكيان الصهيوني إال بالقوة وحماس وحزب الله والجهاد أتّموا الحجة
آيــة اهلل الســيد علــي  الثــورة االســالمية  القــى قائــد  طهــران - كيهــان العربــي:- 

العالمــي. القــدس  يــوم  بمناســبة  متلفــزا  الجمعــة خطابــا  امــس  الخامنئــي 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

وصحبــه  الطاهريــن  وآلــه  محمــد  علــى  اهلل  وصّلــى  العالميــن  ربّ  هلل  والحمــد 
الديــن. يــوم  إلــى  باحســان  تبعهــم  ومــن  المنتجبيــن 

تحيــة مــن اهلل طيبــة مباركــة أبعثهــا إلــى جميــع أبنــاء أمتنــا اإلســالمية مــن إخــوة وأخوات، 
ســائاًل اهلل لهــم قبــول الطاعــات فــي شــهر رمضــان المبــارك وأبــارك لهــم مقدّمــًا عيــد الفطــر 

الســعيد، شــاكراً هلل ســبحانه أن أنعــم علينــا بالحضــور فــي شــهر الضيافــة اإللهيــة.
اليــوم، يــوم القــدس، يــوم أقــدم علــى إعالنــه اإلمــام الخمينــي )رضــوان اهلل تعالــى 
عليــه( بابتــكار ذكــي ليكــون حلقــة وصــل بيــن نــداءات المســلمين بشــأن القــدس 
الفاعــل  دوره  األخيــرة  العقــود  هــذه  فــي  لــه  وكان  المظلومــة،  وفلســطين  الشــريف 
ــوم  ــت بي ــدور. الشــعوب رحبّ ــذا ال ــل ه ــي المســتقبل إن شــاء اهلل مث ــه ف وســيكون ل
القــدس، باعتبــاره الواجــب األول أعنــي ابقــاء رايــة تحريــر فلســطين مرفوعــة مرفرفــة. 
سياســة االســتكبار والصهيونيــة تتركــز علــى تغييــب المســألة الفلســطينية مــن ذاكــرة 
المجتمعــات المســلمة، والواجــب الفــوري هــو التصــدّي لهــذه الخيانــة التــي تحــاك بيــد 
عمــالء العــدو السياســيين والثقافييــن فــي داخــل البلــدان االســالمية. والحقيقــة أن 
ــم  ــلمة وثقته ــعوب المس ــرة الش ــن لغَي ــطينية ال يمك ــألة الفلس ــة المس ــألًة بعظم مس
بأنفســهم ووعيهــم المتزايــد أن تســمح بنســيانها، مهمــا جنّــدت أميــركا وغيرهــا مــن 

ــى هــذا الســبيل. ــم وقواهــم عل ــة كل أمواله ــي المنطق ــم ف الســلطويين وأجرائه
أول الحديــث اســتعادة الذاكــرة بشــأن المأســاة الكبــرى التــي حّلــت باغتصاب فلســطين 
ــور  ــي العص ــرية ف ــم البش ــن الجرائ ــد بي ــا. ال توج ــة فيه ــرطانية الصهيوني ــدة الس وزرع الغ
القريبــة مــن عصرنــا الراهــن جريمــة بهــذا الحجــم وبهــذه الشــدّة. اغتصــاب بلــد وتشــريد 
أهلــه تمامــًا مــن بيوتهــم وأرض آبائهــم وأجدادهــم، كل ذلــك بأبشــع أنــواع القتــل وإهــالك 
ــًا رقــم  ــم التاريخــي لعشــرات الســنين.. هــو حق الحــرث والنســل، ثــم اســتمرار هــذا الظل

قياســي جديــد مــن الوحشــية والتشــيطن علــى الســاحة البشــرية.
العامــل والمجــرم األصلــي فــي هــذه المأســاة البلــدان الغربيــة وسياســاتها الشــيطانية 
حيــن عمــدت الــدول المنتصــرة فــي الحــرب العالميــة األولــى إلــى تقســيم منطقــة غــرب 
آســيا أي القســم اآلســيوي مــن األرض الخاضعــة للحكومــة العثمانيــة، باعتبارهــا مــن أهــم 
غنائــم الحــرب فــي مؤتمــر باريــس، كانــوا بحاجــة الــى قاعــدة آمنــة فــي قلــب هــذه المنطقــة 
لضمــان المزيــد مــن تســلطهم الدائــم عليهــا. قبــل ذلــك بســنوات كانــت بريطانيــا بمشــروع 
بالفــور قــد مهــدت لذلــك، وبالتعــاون مــع أربــاب األمــوال اليهــود قــد اســتحدثت بدعــة باســم 

الصهيونيــة لتقــوم بهــذا الــدور، ثــم توفــرت األجــواء للتنفيــذ.
منــذ تلــك الســنين رتبــوا المقدمــات، ثــم بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة اغتنمــوا 
فرصــة غفلــة دول المنطقــة ومشــاكلها فأنزلــوا ضربتهــم وأعلنــوا هــذا الكيــان الزائــف، الكيــان 

ــن الشــعب. ــي م ــي الخال الصهيون
كان المســتهدف مــن هــذه الضربــة بالدرجــة األولــى الشــعب الفلســطيني، ومــن بعــده 

شــعوب المنطقــة بأجمعهــا.
نظــرة علــى مــا تــال ذلــك مــن الحــوادث فــي المنطقــة تبيــن أن الهــدف األصلــي 
والقريــب للغربييــن والكارتــالت اليهوديــة مــن إيجــاد الكيــان الصهيونــي كان هــو بنــاء قاعــدة 
لتواجدهــم ونفوذهــم الدائــم فــي غــرب آســيا ليتمكنــوا مــن التدخــل وفــرض الســيطرة علــى 
شــعوب المنطقــة كلهــا. مــن هنــا فإنهــم أغدقــوا علــى هــذا الكيــان المفتعــل والغاصــب أنــواع 
إمكانــات القــوة العســكرية منهــا وغيــر العســكرية، بمــا فــي ذلــك األســلحة النوويــة، ووضعــوا 

فــي برنامجهــم هــذه الغــدة الســرطانية لتمتــد مــن النيــل إلــى الفــرات.
ــة كان  ــة مقاوم ــي البداي ــدت ف ــد أن أب ــة، بع ــدول العربي ــن المؤســف أن معظــم ال وم
بعضهــا يســتحق الثنــاء، قــد استســلمت بالتدريــج، خاصــة بعــد دخــول الواليــات المتحــدة 
األمريكيــة علــى أنهــا المتولــي للمســألة، ونســيت واجبهــا اإلنســاني واإلســالمي والسياســي 
ــة، واتجهــت لمســاندة أهــداف العــدوّ تحدوهــا  كمــا نســيت أيضــًا غيرتهــا ونخوتهــا العربي

أمــال واهيــة. وكمــب ديفيــد مثــال واضــح لهــذه الحقيقــة المــرة.
الفصائــل المكافحــة الفلســطينية هــي أيضــًا بعــد أن قامــت بعمليــات جهاديــة وقدمــت 
ــى نهــج خائــب  ــج إل ــى، انجــرت بالتدري ــي الســنوات األول ــق ف ــى هــذا الطري ــات عل تضحي
فــي إجــراء محادثــات مــع المحتــل وحماتــه وتركــت نهجهــا الــذي كان يســتطيع أن ينتهــي 
بتحقيــق اآلمــال الفلســطينية. المحادثــات مــع أمريــكا والــدول الغربيــة األخــرى، وكذلــك 
مــع المجامــع الدوليــة العديمــة الفائــدة هــي تجربــة مــرة خاســرة فــي مســيرة القضيــة 
الفلســطينية. غصــن الزيتــون فــي الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة لــم تكــن لــه نتيجــة 

ــر. ــه عِبَ ــات ومافي ــر ياســر عرف ــاق أوســلو الخاســر، ثــم انتهــى أيضــًا بمصي ســوى اتف
ــدًا فــي النضــال مــن أجــل  ــح فصــاًل جدي ــران فت ــورة االســالمية فــي اي ــزوغ فجــر الث ب
ــر  ــت تعتب ــي كان ــة الت ــى أي طــرد العناصــر الصهيوني ــداءاً مــن الخطــوة األول فلســطين، ابت
إيــران فــي عصــر الطاغــوت إحــدى قواعدهــا، وتســليم الســفارة غيــر الرســمية للكيــان 
ــرة  ــال الكبي ــى األعم ــط، حت ــداد النف ــي فلســطين، وقطــع إم ــران لممثل ــي طه ــي ف الصهيون
ــة  ــي المنطق ــة المقاومــة« ف ــى ظهــور »جبه ــا أدت ال والنشــاطات السياســية الواســعة.. كله
كلهــا، وأحيــت األمــل فــي القلــوب بحــّل القضيــة. بظهــور جبهــة المقاومــة فــإن العقبــات أمــام 

الكيــان الصهيونــي صــارت أصعــب فأصعــب، وســتصبح أكثــر صعوبــة إن شــاء اهلل، لكــن 
ــد ازدادت بشــدّة.  ــه ق ــاع عن ــي الدف ــركا ف ــى رأســهم أمي ــان وعل ــذا الكي ــاة ه مســاعي حم
ــع  ــان، وتشــكيل المجامي ــي لبن ــة مــن حــزب اهلل ف ــة والمضحي ــة الفتي ــوة المؤمن ــور الق ظه
ــراب  ــار االضط ــد أث ــطين، ق ــدود فلس ــل ح ــالمي داخ ــاد اإلس ــاس والجه ــن حم ــة م الناهض
والهلــع ال بيــن الصهاينــة فحســب، بــل أيضــًا بيــن حــكام أميــركا وحــكام الغــرب، فعمــدوا الــى 
ــي رأس  ــك ف ــوا ذل ــي ووضع ــة وداخــل المجتمــع العرب ــاع مــن داخــل المنطق اســتمالة االتب
قائمــة اهتماماتهــم بعــد بــذل كل ألــوان الدعــم الناعــم واللوجســتي لهــذا الكيــان الغاصــب. 
ــوال بعــض حــكام  ــات وأق ــي تصرف ــان ف ــوم للعي ــة الي ــال الضخمــة ماثل ونتيجــة هــذه األعم

ــن. ــن النشــطاء السياســيين والثقافيي ــة م ــة وبعــض الخون ــدول العربي ال
النشــاطات المتنوعــة تجــري اليــوم علــى ســاحة الصــراع فــي الجانبيــن مــع فــارق هــو 
ــر  ــن عناص ــد م ــتحصال المزي ــل واس ــزداد األم ــوة، وي ــا الق ــد فيه ــة تتصاع ــة المقاوم أن جبه
االقتــدار، وبالعكــس فــإن جبهــة الظلــم والكفــر واالســتكبار تنحــدر باســتمرار نحــو الخــواء 
واليــأس والضعــف. الدليــل الواضــح علــى ذلــك أن الجيــش الصهيونــي الــذي كان يومــًا 
ــن  ــرى لبلدي ــوش الكب ــة أن يصــدّ الجي ــة خاطف ــادر بضرب ــه الق ــر وأن ــذي ال يقه الجيــش ال
مهاجميــن خــالل بضعــة أيــام، هــو اليــوم مضطــر الــى االنســحاب أمــام القــوة الشــعبية 

ــراف بالهزيمــة. ــى األعت ــان وغــزة وإل ــي لبن ــة ف المناضل
ــة  ــى مراقب ــر وبحاجــة إل ــة للتغيي ــرة جــدًا وقابل ــة خطي ــإن ســاحة المواجه ــك ف ــع ذل م
ــة  ــة غفل ــة. وأي ــن األهمي ــة م ــى غاي ــري وعل ــي ومصي ــال حيات ــذا النض ــوع ه ــة، وموض دائم

وتســاهل وخطــأ فــي المحاســبات األســاس ســتُنزل خســائر فادحــة.
علــى هــذا األســاس أتوجــه بعــدد مــن التوصيــات لــكل الذيــن يحملــون هــمّ القضيــة 

الفســلطينية:
1- النضــال مــن أجــل فلســطين جهــاد فــي ســبيل اهلل وفريضــة إســالمية الزمــة. 
والنصــر فــي ســاحة الكفــاح هــذه مضمــون، إذ مــن يقتــل فــي هــذا الطريــق فقــد نــال 
إحــدى الحســنيين. أضــف إلــى أن القضيــة الفلســطينية مســألة إنســانية. إخــراج 
المالييــن مــن النــاس مــن بيوتهــم ومزارعهــم ومحــل معيشــتهم وكســبهم، كل ذلــك 
بالقتــل وارتــكاب ألــوان الجرائــم بجــرح الضميــر اإلنســاني ويوجعــه، ويدفــع فــي حــال 
توفــر الهمــة والشــجاعة إلــى التصــدّي لــه. إذن حصــر القضيــة فــي النطاق الفلســطيني، 

أو علــى األكثــر العربــي، هــو خطــأ فــادح.
أولئــك الذيــن يــرون فــي تنــازل بعــض العناصــر الفلســطينية أو عــدد مــن حــكام 
البلــدان العربيــة مجــوّزًا للعبــور مــن هــذه المســألة اإلســالمية واإلنســانية، قــد وقعــوا بشــدّة 

فــي خطــأ لفهــم المســألة، وقــد يكونــون قــد ارتكبــوا خيانــة فــي تحريفهــا.
2- هــدف هــذا النضــال تحريــر األرض الفلســطينية باجمعهــا مــن البحــر الــى النهــر، 
وعــودة الفلســطينيين بأجمعهــم الــى ديارهــم. والتقليــل مــن هــذا الهــدف وجعلــه مجــرد 
إقامــة دولــة فــي زاويــة مــن هــذه األرض، وبالطريقــة الموهنــة التــي يذكرهــا الصهاينــة في 
أدبياتهــم الوقحــة ليــس مِــنْ طلــب الحــق فــي شــيء وال مــن دالئــل النظــرة الواقعيــة. 
الواقــع أن مالييــن الفلســطينيين قــد ارتقــوا إلــى مســتوى مــن التفكيــر والتجربــة والثقــة 
بالنفــس بحيــث يدعوهــم الــى أن يعقــدوا العــزم علــى هــذا الجهــاد الكبيــر، وأن يثقــوا 
بالنُصــرة اإللهيــة واالنتصــار النهائــي حيــث قــال ســبحانه: ]وََليَنصُــرَنَّ اهللَُّ مَــن 
يٌّ عَِزيــزٌ[ وال شــك أن كثيــرًا مــن المســلمين فــي أرجــاء العالــم  َ َلَقــوِ يَنصُــرُهُ ِإنَّ اهللَّ

سيســاعدوهم وسيواســوهم إن شــاء اهلل تعالــى.
3- مــع أن االســتفادة مــن أي إمــكان حــالل ومشــروع فــي هــذا النضــال هــو جائــز، بمــا 
ــى  ــة وعل ــدول الغربي ــى ال ــاد عل ــد أن االعتم ــن المؤك ــن م ــي، ولك ــم العالم ــك الدع ــي ذل ف
المحافــل الدوليــة المرتبطــة بهــذه الــدول ظاهــرًا أو باطنــًا يجــب الحــذر منــه بشــكل مؤكــد 
فهــؤالء يعــادون أي وجــود إســالمي فاعــل، وال يعيــرون أهميــة لحقــوق النــاس والشــعوب، 
ــة  ــة مؤسس ــالمية. واآلن أي ــة اإلس ــت باألم ــي حّل ــم الت ــائر والجرائ ــر الخس ــم وراء أكث وه
دوليــة أو أيــة قــوة اجراميــة تتحمــل مســؤولية االغتيــاالت، المجــازر والحــروب، والدمــار، 

ــة! ــدان اإلســالمية والعربي ــي عــدد مــن البل ــة ف والمجاعــات المصطنع
العالــم اليــوم يحصــي عــدد المصابيــن بالكورونــا واحــدًا واحــداً فــي أرجــاء العالــم، ولكــن 
ــن الشــهداء  ــات اآلالف م ــن مئ ــل والمســؤول ع ــو الفاع ــن ه ــم يســأل أحــد وال يســأل م ل
واألســرى والمفقوديــن فــي البلــدان التــي أشــعلت فيهــا أميــركا وأوروبــا نيــران الحــروب؟ مــن 
ــا  ــدون حــق فــي أفغانســتان واليمــن وليبي ــاء التــي أريقــت ب المســؤول مــن كل هــذه الدم
ــال  ــن األطف ــن م ــذه الماليي ــم يحــِص أحــد ه ــاذا ل ــدان األخــرى! لم ــراق وســوريا والبل والع
والنســاء والرجــال المظلوميــن فــي العالــم اإلســالمي؟ لمــاذا لــم يرفــع أحــد صــوت التعزيــة 
بمــا ينــزل بالمســلمين مــن مجــازر؟ لمــاذا يجــب أن يبقــى المالييــن مــن الفلســطينيين 
ســبعين ســنة فــي المنافــي بعيديــن عــن أرضهــم وديارهــم؟ لمــاذا تنــزل بالقــدس الشــريف، 
قبلــة المســلمين األولــى كل هــذه االهانــات؟ منظمــة مــا يســمى باألمــم المتحــدة ال تقــوم 
بواجبهــا، ومؤسســات مــا يســمى بحقــوق اإلنســان ميتــة. وشــعار »الدفــاع عــن حقــوق 

األطفــال والنســاء« ال يشــمل المظلوميــن مــن النســاء واألطفــال فــي اليمــن وفلســطين.
هــذا هــو وضــع القــوى الظالمــة الغربيــة والمجامــع المرتبطــة بهــا. ووضــع ذويلهــم مــن 

حكومــات المنطقــة فــي الفضيحــة أفظــع مــن ذلــك، ويعجــز التعبيــر عــن وصفهــا.
ــى قوتــه  ــى نفســه وعل ــور المتديــن يجــب أن يعتمــد عل إذن المجتمــع المســلم الغي

ــع. ــاز هــذه الموان ــى اهلل الجتي ــة، وأن يشــمّر عــن ســاعده القــوي ويتــكل عل الذاتي
4- ثمــة مســألة مهمــة يجــب أن ال تغيــب عــن أنظــار النخــب السياســية والعســكرية 
فــي العالــم اإلســالمي، وهــي السياســة األميركيــة والصهيونيــة فــي نقــل الصــراع الــى خلــف 
ــل  ــي ســوريا، والحصــار العســكري والقت ــة ف ــار الحــروب الداخلي ــة. إضــرام ن ــة المقاوم جبه
ــراق،  ــي الع ــاج »داعــش« ف ــب وانت ــاب، والتخري ــن، واإلره ــي اليم ــاراً ف ــال ونه المتواصــل لي
ــدان المنطقــة، كلهــا دســائس مــن أجــل إشــغال جبهــة  ــا المشــابهة فــي بعــض بل والقضاي
المقاومــة ومنــح الفرصــة للكيــان الصهيونــي. بعــض ساســة البلــدان المســلمة قــد وقعــوا عــن 
علــم أو دون علــم فــي شــباك دســائس األعــداء هــذه . والســبيل للتصــدي الــى تنفيــذ هــذه 
السياســة الخبيثــة يعتمــد بالدرجــة األولــى علــى المطالبــة الجــادة للشــباب الغيــارى فــي 
أرجــاء العالــم اإلســالمي. الشــباب فــي البلــدان اإلســالمية كلهــا وخاصــة العربيــة منهــا يجــب 
أن ال تغيــب عــن أنظارهــم وصيــة اإلمــام الخمينــي حيــث قــال كل مــا عندكــم مــن صرخــات 

االعتــراض وجهوهــا إلــى أمريــكا، وطبعــًا أيضــًا العــدو الصهيونــي.
ــان الصهيونــي فــي المنطقــة مــن المحــاور األساســية  ــع حضــور الكي 5- سياســة تطبي
لسياســة الواليــات المتحــدة األميركيــة. بعــض الحكومــات العربيــة التــي تــؤدي دور األجيــر 
فــي المنطقــة ســاعية إلــى إعــداد المقدمــات الالزمــة لذلــك كالعالقــات االقتصاديــة وأمثالهــا. 
ــدة مهلكــة وضــرر محــض  ــي زائ ــان الصهيون ــا. الكي ــل تحته هــذه المســاعي عقيمــة وال طائ
ــن  ــك الذي ــار ألولئ ــه والخــزي والع ــى ســواد الوج ــة، ويبق ــل ال محال ــو زائ ــة وه ــذه المنطق له
وضعــوا إمكاناتهــم فــي خدمــة هــذه السياســة االســتكبارية. بعضهــم يبــرر هــذا الســلوك 
القبيــح بالقــول إن الكيــان الصهيونــي حقيقــة واقعيــة فــي المنطقــة، دون أن يذكــروا بــأن مــن 
الضــروري مكافحــة الواقــع المهلــك المضــرّ وإزالتــه. جائحــة الكرونــا اليــوم واقــع ال شــك فيــه، 
وكل إنســان ذي شــعور يــرى أن مــن الواجــب مكافحتــه. وجائحــة الصهيونيــة القديمــة ســوف 
ال تبقــى دون شــك وســيقضى عليهــا مــن هــذه المنطقــة بهمــة الشــباب الغيــارى والمؤمنيــن.

6- توصيتــي األســاس هــي اســتمرار النضــال وترتيــب األمــور فــي المنظمــات الجهاديــة 
وتعــاون مــع بعضهــم وتوســيع نطــاق الجهــاد فــي كل األراضــي الفلســطينية. علــى الجميــع 
أن يســاعدوا الشــعب الفلســطيني فــي هــذا الجهــاد المقــدس. علــى الجميــع أن يســندوا 
ــا ســنقدم مــا اســتطعنا  عضــد المناضــل الفلســطيني ويحمــوا ظهــره ونحــن فخــورون بأنن
ــى بالديــن  علــى هــذا الطريــق. لقــد كان تشــخيصنا يومــًا أن المناضــل الفلســطيني يتحّل
ــة  ــا بهداي ــالح. وخططن ــن الس ــده م ــوّ ي ــي خل ــدة ه ــكلته الوحي ــجاعة، ومش ــرة والش والغي
مــن اهلل ســبحانه ومــدده لمــلء هــذا الفــراغ، وكانــت النتيجــة أن تغيــر ميــزان القــوى فــي 
فلســطين، واليــوم تســتطيع غــزّة أن تقــف بوجــه العــدوان العســكري الصهيونــي وتنتصــر 
ــة قــادر علــى أن يدفــع  ــة هــذا فــي القســم المســمى بــاألرض المحتل عليــه. تغييــر المعادل
بالقضيــة الفلســطينية نحــو مراحلهــا النهائيــة. هيئــة الحكــم الذاتــي تتحمــل فــي هــذا 
المجــال مســؤولية كبــرى .ال يمكــن التحــدث مــع العــدوّ الوحشــي إال باالقتــدار ومــن 
موضــع القــدرة. وأرضيــة هــذه القــدرة متوفــرة والحمــد هلل فــي الشــعب الفلســطيني الشــجاع 
والمقــاوم. الشــباب الفلســطيني – اليــوم متعطــش للدفــاع عــن كرامتــه. وحمــاس والجهــاد 
ــن  ــم ينــسَ ول ــم ل ــا الحجــة. العال ــوا علين ــد أتمّ ــان ق ــي لبن ــي فلســطين وحــزب اهلل ف ف
ينســى ذلــك اليــوم الــذي اختــرق فيــه الصهاينــة حــدود لبنــان وتوغلــوا حتــى بيــروت، وذلــك 
اليــوم الــذي ارتكــب قاتــل مجــرم باســم اريــل شــارون مجــزرة فــي صبــرا وشــاتيال، وكذلــك 
ــات حــزب اهلل  ــذي نــزل بهــذا الجيــش نفســه ضرب ــوم ال ــك الي ــن ينســى ذل ــم ينــس ول ل
القاصمــة، فلــم يكــن أمامــه إاّل االنســحاب مــن حــدود لبنــان معترفــًا بالهزيمــة، بعــد أن تكبــد 
ــدود،  ــد المش ــو العض ــذا ه ــار. ه ــا الن ــف إطالق ــًا وق ــل طالب ــم راح يتوس ــة ، ث ــائر فادح خس
وهــذا هــو موضــع القــدرة. واآلن دع الدولــة األوروبيــة الكذائيــة التــي يجــب أن تطأطــئ 
رأســها خجــاًل إلــى االبــد مــن بيعهــا المــواد الكيمياويــة لنظــام صــدام، دعهــا تعتبــر حــزب اهلل 
المجاهــد الفخــور غيــر قانونــي. غيــر القانونــي هــو نظــام مثــل أمريــكا الــذي ينتــج داعــش، 
ونظــام مثــل تلــك الدولــة األوربيــة التــي ذهــب علــى أثــر موادهــا الكيمياويــة اآلالف ضحيــة 

فــي مدينــة بانــة اإليرانيــة وحلبجــة العراقيــة.
7- الكلمــة األخيــرة هــي أن فلســطين ملــك للفلســطينيين وينبغــي إدارتهــا بارادتهــم. 
مــا طرحنــاه مــن مشــروع منــذ عقديــن مــن الزمــان بشــأن إجــراء اســتفتاء بيــن كل 
الفلســطينيين بمختلــف أديانهــم وقومياتهــم هــو الســبيل الوحيــد للتغلــب علــى التحديــات 
القائمــة والمســتقبلية فــي فلســطين. هــذا المشــروع يبيــن إنمــا يكــرره الغربيــون فــي 
أبواقهــم بشــأن معــاداة اليهوديــة ال أســاس لــه مــن الصحــة إطالقــًا. فــي إطــار هــذا المشــروع 
ــًا الــى جنــب فــي اســتفتاء يعيــن النظــام  يشــترك اليهــود والمســيحيون والمســلمون جنب
السياســي لفلســطين. إن الــذي يجــب ان يــزول قطعــا هــو النظــام الصهيونــي والصهيونيــة، 

فتلــك بدعــة فــي الديــن اليهــودي وغريبــة عنــه تمامــًا.
فــي الخاتمــة البــد أن أذكــر باعتــزاز شــهداء القــدس مــن الشــيخ أحمــد ياســين 
وفتحــي الشــقاقي والســيد عبــاس الموســوي الــى الوجــه المقــاوم الــذي ال ينســى الشــهيد 
قاســم ســليماني والمجاهــد العراقــي الكبيــر أبــي مهــدي المهنــدس وغيرهــم مــن شــهداء 
القــدس وأحيــي روح اإلمــام العظيــم الخمينــي الــذي فتــح أمامنــا طريــق العــزّ والجهــاد. كمــا 
اســأل اهلل ســبحانه وتعالــى ان يتغمــد برحمتــه األخ المجاهــد المرحــوم حســين شــيخ 

االســالم الــذي بــذل لســنوات مســاعيه علــى هــذا الطريــق.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته


