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الوعي أساس الحرية
سميرة الموسوي 
ال ولن تخفى علينا خافية ، وما يدور في وطننا والمنطقة والعالم تحت السيطرة .

وهنــاك _ وهــم قلــة _ مــن النــاس البســطاء ومــن السياســيين الطامعيــن مــن يحــاول طمــس 
الحــق والحقيقــة ظنــا منــه ،أن الحــال يــدوم ، ولكــن المنتقــم الجبــار جــل وعــا يقــول ) ولينصــرن اهلل 

مــن ينصــره ( ولــم نغفــل نصــر اهلل فقــد إســتودعناه العــراق وأهلــه وكل مظلــوم فــي العالــم .
فلنعمق وعينا من أجل الحرية ، ولترسيخ ذلك نؤكد : 

ــار،)  ــل الجب ــز( للفع ــا )ركائ ــر جزافا،وب ــل والضمي ــب والعق ــي القل ــم يرســخ ف ــا بالنصــر ل - إيمانن
ــا. ــبكة حتم ــا الش ــى ندخله ــة حت ــرة االرضي ــنداعب ( الك وس

- كان إمــام المتقين)ع(فــي فــراش النبي)ص(حيــن إجتمعــت القبائــل ضده،وســنحمي العــراق مــن 
االســتعمار وقبائلــه حتــى تطهــر االرض مــن الهيمنــة.

- ســقوط إبــن ود العامــري تحــت قدمــي إمــام المتقيــن)ع( مــع فــارق القــوة والتجربــة داللــة علــى 
أن قــوة االيمــان بالحــق والحريــة أمضــى وأكثــر نفــاذا موجعــا.

- لــم يعــد بــاب خيبــر يحمــي االســتعمار والخونــة فلقــد إقتلعــه إمــام المتقين)ع(ليؤكــد الــى االبــد 
أن ال مســتحيل مــع العمــل وااليمــان بالنصــر.

- ســقطت رهانــات االعــداء ضدنــا ومــا يبــدو فــي االعــام المغــرض ليــس ســوى غمامــات يغطــون 
بهــا هزائمهــم ،ومــا النصــر إال مــن عنــد اهلل .

- إقــرأوا بتبصــر مــا يحــدث فــي العالــم وســتفرحكم المتغيــرات ،فهــي تتجــه بــا هــوادة نحــو منهــج 
الحــق والحريــة والعــدل ولــن تغطيهــا رغــوة الباطــل .

ــة حليــف  ــدء الخليق ــذ ب ــم يتاطــم محــاوال ســباق الزمــن مــن أجــل الباطــل ؛والزمــن من - العال
ــد بمــدد مــن اهلل. ــا المؤي ــوا صمودن االنســان وناصــر الحــق ،فتأمل

- يقيننــا أن الصبــر فضــاءات أمــل المؤمنيــن ولــن يزدهــر إال بإنتصــارات تليــق بالصابريــن حيــن 
وعدهــم اهلل أنــه معهــم .

- ال مــكان للمحتــل فــي المنطقــة وإن حــاول ترســيخ بقائــه ، فالمنطقــة محســومة بيــن إيــران، 
وتركيــا ،وهاتــان لــن يصافحــا محتــا .

- فهــل يشــعر  السياســيون وقــادة الكتــل بمــا يمــر بــه الوطــن مــن تفكيــك خرائــط. وإنهيــار متعمــد 
للقيــم والمبــادئ فــي ســياق األجنــدة الصهيــو أميركيــة ؟؟ أم إنهــم يلهثــون خلــف تأميــن الكراســي فــي 

إنتخابــات ســتجري بعــد ســنة؟ وجمــع أضابيــر إدانــة لبعضهــم البعــض؟
- هل انتبه السياسيون ماذا فعل االعام بعقول بعض الناس، فقد أنساهم المحتل وأحل محله إيران!

- ونحــن نعيــش أيــام عاشــوراء اإلمــام الحســين )عليــه الســام( ال ننســى  )الحــر الرياحــي( حــاور 
ــن  ــكان مــن الذي ــه الســام ، ف ــق ناصــرًا لمعســكر الحســين علي ــم انطل ــوات األوان ،ث ــل ف نفســه قب

صدقــوا مــا عاهــدوا اهلل عليــه ؛   هــذا يومنــا .

ال حلول جذرية تحت سقف الهيمنة
غالب قنديل

كمــا تواضعــت آمــال النــاس وطموحاتهــم تحــت ضغــط الطحــن المعيشــي واالجتماعــي، الــذي يســحق 
مجتمعنــا، فــإن الطموحــات السياســية واآلفــاق، التــي تحكــم العقــل السياســي فــي بادنــا، باتــت محصــورة 
بالتحســين الجزئــي والشــكلي لشــروط الهيمنــة وتبعاتهــا، وكأننــا ال نعيــش فــي زمــن مقاومــة تحرّريــة 

امتلكــت قــدرات رادعــة، ورســمت حــدودا لبطــش الهيمنــة االســتعمارية والعــدوان الصهيونــي.
ــر، هــي الفصــل التعســفي والعشــوائي بيــن  ــل الخطي ــى، والتــي أسســت لهــذا الخل ــة األول ــة المنهجي أوال: إن العّل
ــة  ــة األجنبي ــن الهيمن ــش وضــرورة التحــرّر م ــط العي ــي لنم ــوى االقتصــادي االجتماع ــي والمحت ــة التحــرّر الوطن قضي
بجميــع أشــكالها. ويقينــا إن كل وصفــة سياســية أو فكــرة تُقتــرح مــن قلــب الخضــوع للهيمنــة، لــن تكــون خطــوة الــى 

ــن السياســي واالجتماعــي. ــى الصعيدي ــدا مــن األكاف والخســائر عل ــل ســترتّب مزي ــام، ب األم
إن الفصــل بيــن مضمــون العيــش ونمطــه وطبيعتــه االقتصاديــة االجتماعيــة وبيــن قضيــة 
ــعوب  ــارب الش ــع تج ــي جمي ــتحيات. فف ــابع المس ــن س ــو م ــي ه ــرّر الوطن ــق التح ــة وأف الهيمن
كانــت التنميــة والتطــوّر االقتصــادي االجتماعــي وتخّطــي الكــوارث واألزمــات والعيــوب المتوارَثــة 
مــن األنمــاط المشــوَّهة التــي خلفهــا االســتعمار، بشــكليه القديــم والجديــد، مرتبطــة دائمــا بــإرادة 

ــاء. ــة إلعــادة البن ــة وقومي ــا سياســيا بمشــاريع وطني ــر عــن ذاته ــة، تعبّ تحرّري
ثانيــا: إن التفكيــر السياســي الــذي يتعامــل مــع المشــاكل بســطحية وبمنطــق ردّ الفعــل أثبــت عجــزه عــن 
إنتــاج حــلٍّ وطنــي حقيقــي، وبالتالــي عــن مراكمــة الوعــي الشــعبي الضــروري لبلــورة اإلرادة القــادرة علــى تغييــر 
التوازنــات والمعــادالت وفــرض االنتقــال الــى مراحــل جديــدة. وإنهــا َلمُفارقــة محزنــة، بــل مفجعــة، أن يقــف بلــد 
المقاومــة، التــي غيّــرت المعــادالت الكبــرى عاجــزا وحائــرا أمــام معضلــة التخّلــص مــن الكارثــة التــي تاحقــه، 
ــة وحــسّ  ــر المخيّل ــي وفق ــف السياســي والثقاف ــوب بســبب التخّل ــى صــدر شــعبه المنك ــا عل ــي بثقله وتلق
المغامــرة فــي اختبــار وصفــات جديــدة مــن خــارج المألــوف والمعتــاد، تحاكــي شــجاعة المقاومــة، التــي اقتحمــت 
المســتحيل وراكمــت القــدرة الرادعــة للجبــروت األميركــي الغربــي وللعدوانيــة الصهيونيــة بــروح المبــادرة 
الشــجاعة وباالســتعداد للتضحيــة بالغالــي والنفيــس فــي ســبيل االســتقال الوطنــي والتحــرّر مــن ســيطرة 
ــادرة  ــدة مــن المقاومــة الشــعبية والمب ــكار أشــكال جدي ــي ابت ــاون ف ــول إن كّل ته ــوم أن نق العــدو. وينبغــي الي
ــط  ــة، وتفري ــس لمنطــق االستســام للهيمن ــو تكري ــن، ه ــع الراه ــع الواق ــل م ــي التعام ــد ف ــورة وعــي جدي لبل
بجميــع التضحيــات، التــي بذلهــا اللبنانيــون فــي العقــود الماضيــة. فــا يُعقــل، بــأي منطــق كان، التعايــش مــع 
نظــاٍم تســاكن مــع االحتــال الصهيونــي ومشــيئته، وتكيّــف مــع شــروط الهيمنــة الغربيــة اللصوصيــة النهّابــة.

ثالثــا: إننــا ندعــو الوطنييــن القدامــى والجــدد الــى انتفاضــة كرامــة، تــردّ االعتبــار إلرادة التحــرّر، 
ــف مــع  ــع والتكيّ ــت الرضــوخ لألمــر الواق ــات التدجيــن المتراكمــة، التــي روجّ ــى عملي وتتمــرد عل
شــروط الهيمنــة. فالتحــرّر الحقيقــي الــذي كان حلمــا، وال يــزال، وهبتــه أجيــال متعاقبــة مــن 
الشــباب المتمــرّد أعمارهــا، وضحّــت فــي ســبيله، يمكــن أن يصبــح واقعــا قائمــا باتحــاد اإلرادات. 
وهــذا يتطّلــب انتفاضــة شــاملة فــي الوعــي، تعتــق الجمــوع الحالمــة مــن قيــود التخنــدق الطائفــي 

والسياســي والعقائــدي، لتطلقهــا فــي مســار نهضــة طنيــة جديــدة.
لقــد ســّطر حــزب اهلل ورفاقــه فــي فصائــل المقاومــة اللبنانيــة المتعاقبــة، وخصوصــا مــن مناضلــي 
حركــة أمــل والحــزب الشــيوعي اللبنانــي والحــزب الســوري القومــي االجتماعــي وســائر الفصائــل الوطنيــة 
التحرّريــة صفحــات خالــدة مــن التضحيــات والبطــوالت فــي ســبيل قضيــة التحــرّر. وثبــت بالتجربــة أن 
ــة الفعليــة، التــي واجهــت  هــذا الخيــار هــو الخيــار التاريخــي لتحريــر لبنــان مــن الهيمنــة. وكانــت المعضل
النضــال الوطنــي، فــي عــدم تحويــل الحلــف الوطنــي الكبيــر الحاضــن للمقاومــة الــى جبهــة متّحــدة تمتلــك 

برنامجــا شــاما وجذريــا إلعــادة البنــاء الوطنــي.
لقــد ضــاع الكثيــر مــن زخــم النضــاالت الوطنيــة والشــعبية فــي زواريــب الطائفيــة ومنطــق الحصــص فــي 
التقاســم التقليــدي للســلطة، رغــم هجــاء الكثيــر مــن الوطنييــن لنهــج التقاســم والتحــاصّ، الــذي يحــوّل 
المناضليــن الــى مجموعــات متكيّفــة مــع األمــر الواقــع وعاجــزة عــن المبــادرة فــي حمّــى البحــث عــن فتــات 

الحصــص المتاحــة فــي رحِــم لعبــة التقاســم الطائفــي للســلطة.
إننــا ندعــو، وبالفــم المــآن، الــى اســتعادة النبــض الكفاحــي والوعــي النقــدي الــى العمــل الوطنــي، مــع 
التصميــم علــى صــون التحالفــات الممكنــة، التــي تقودهــا المقاومــة فــي الحيــاة الوطنيــة، ولكــن مــع إدارة جديــدة 
ــة  ــة والسياســية المحكوم ــن حــدود التســويات الطائفي ــدى م ــد م ــر األبع ــداف التغيي ــة أله ــون أمين للصــراع، تك
بعقليــة تقاســم الحصــص والنفــوذ فــي نظــام اســتنفذ قدرتــه علــى الحيــاة والتجــدّد، اســتحق تغييــرُه بالمعنــى 
التاريخــي، ولــم يجــد حتــى الســاعة مَــن يبــادر مــن دعــاة التحــرّر الــى التفاهــم علــى بديــل حقيقــي بمضمــون 

ــف والتبعيــة للهيمنــة االســتعمارية. ــاء الوطنــي الشــامل والجــذري، الــذي ينهــي عهــود التخّل إعــادة البن
إن جميــع حــركات التحــرّر فــي التاريــخ لــم تتقــدّم إاّل بملكــة الحلــم بالتغييــر األبعــد مــدى وبشــجاعة 
ــوا  ــن آمن ــا جيّشــت ونّظمــت مَ ــق إاّل عندم ــم تتحّق ــة ل ــا. واألحــام الثوري ــرة أحيان ــل والمغام ــادرة، ب المب
بهــا، فصــاروا جيوشــا هــادرة وقــوة قــادرة علــى صناعــة التغييــر. لقــد حّققــت مقاومتنــا البطلــة إنجــازا يقــارب 
اإلعجــاز بتحريــر األرض وبــردع العــدو، وهــي حــرّرت الوعــي واإلرادة كمــا حــرّرت التــراب. ومــن العــار أن 

نخذلهــا فــي مســيرة بنــاء وطنــي يشــبه أحــام الشــهداء العظــام.

فصل من ديوان الشهيد هادي نصر الله يرويها نجال االمين العام لحزب الله في ذكرى استشهاده

"2000" يوم على حرب اليمن.. نظرة على تغّير التوازنات االستراتيجية وانتصارات "أنصار اهلل" المذهلة

كمال خلف

*زينب نصراهلل تظهر الول مرة على االعالم وتتحدث مع شقيقها 
جواد عن اخيهم الشهيد هادي

*كيف تلقى نصر اهلل نبأ استشهاد ابنه البكر وكيف جمع اغراضه 
في صندوق وكتب عليه بخط يده.. “هادي”

ــن”  ــى شاشــة “الميادي ــر عل ــا شــريط قصي ــرة عرضه لحظــات مؤث
ــام لحــزب اهلل الســيد حســن نصــر اهلل تتحــدث  ــن الع ــي االمي لنجل
فيهــا زينــب وجــواد عــن الشــقيق االكبــر الشــهيد هــادي نصــر اهلل الــذي 
استشــهد خــال معركــة قاســية بيــن رجــال المقاومــة وجنــود االحتــال 
االســرائيلي فــي منطقــة اقليــم التفــاح جنــوب لبنــان فــي 12 ايلــول 
عــام 1997. تتحــدث زينــب وجــواد عــن اللحظــات االولــى لســماع نبــا 
استشــهاد اخيهــم وعــن ردة فعــل االب قائــد المقاومــة الــذي دفــع ابنــه 
البكــر الــى الصفــوف االولــى مــع المقاتليــن فــي معركــة تحريــر ارض 

عربيــة لبنانيــة، وتفاصيــل ذاك اليــوم علــى العائلــة.
لبنــان  فــي  المقاومــة  وجهمــور  اللبنانــي  الشــارع  يعــرف  لــم 
ومناصروهــا فــي العالــم العربــي مــن قبــل ابنــة االميــن العــام لحزب اهلل 
الســيد حســن نصــر اهلل الســيدة زينــب. بينمــا عــرف نجلــه الشــهيد 
هــادي كمقــاوم دون ان تعــرف صورتــه علــى وســائل االعــام قبــل 
استشــهاده. ويعــرف االبــن الثانــي جــواد ككادر فــي المقاومــة دون ان 
يبــرز عبــر وســائل االعــام. ومــن خــال الحديــث التلفزيونــي القصيــر 

ــك جــواد. ــام الســيدة زينــب الول مــرة وكذل ــن الع ــة االمي ظهــرت ابن
تحدثــت زينــب عــن اللحظــات االولــى وكيــف تبلغت نبا استشــهاد 
ــر  ــن الصب ــا ع ــث له ــدأت بالحدي ــر ســيدة “حجــة” ب ــادي عب ــا ه اخيه
ــل ان تخبرهــا ان شــقيقها هــادي استشــهد  والتســليم بقضــاء اهلل قب
ــدات  ــر وب ــا علمــت الخب ــب ان عيناهــا دمعــت فقــط عندم ــول زين وتق

تفكــر بابيهــا وامهــا كيــف ســتكون مشــاعرهم.
 بينمــا قــال جــواد ان رفاقــه طلبــوا منــه التوجــه الــى المنــزل بطلــب 
ــه، ومــا ان وصــل الــى بــاب البيــت وجــد زينــب تبكــي ففهــم  مــن اهل
ــت  ــى شــرفة البي ــف عل ــه وق ــواد ان ــف ج ــرا حــدث. يضي ــاك ام ان هن

يفكــر كــم ان المــوت قريــب ومــن ناحيــة اخــرى يقــول هنيئــا لــه فقــد 
نــال الشــهادة. عندهــا دخــل الحــاج عمــاد مغنيــة وضمــه وطلــب منــه ان 

يجلــس فــي الداخــل الــى جــوار ابيــه الســيد نصــر اهلل.

ــا وان  ــه بضــرورة ان يكــون قوي ويــروي جــواد كلمــات مغنيــة ل
يقــف مــع ابيــه. يقــول جــواد دخلــت الــى والــدي فــي مكتبــه وكان 
هادئــا وصابــرا ومحتســبا وعينــاه فيهــا دمــوع عندهــا حضنتــه 
وقبلتــه وجلســت علــى االرض الــى جــواره وكان اول ســؤال ســالته 
لوالــدي هــل تــم ســحب جثمــان هــادي ام مايــزال معهــم “مــع 

ــا. ــد اخذوه االســرائيليين” فاجــاب الســيد ال لق
بجثمــان  التفــاح  اقليــم  معركــة  بعــد  االســرائيلون  احتفــظ 
الشــهيد هــادي حتــى انجــاز صفقــة تبــادل بيــن المقاومــة واســرائيل 
عــام 1998 ســلمت اســرائيل خــال الصفقــة 40 جثمــان وإطلقــت 
ــوا محتجزيــن فــي  ــًا )بينهــم 10 معتقليــن كان ســراح 60 أســيرًا لبناني

الســجون اإلســرائيلية و50 آخريــن مــن معتقــل الخيــام، وقــد تــم 
إخــراج جثاميــن 38 مــن المقابــر وجثمانيــن مــن مشــرحة أبــو كبيــر 
ــل ســلم حــزب اهلل  ــي وبالمقاب ــي كوثران ــا هــادي نصــر اهلل وعل هم
رفــات الرقيــب الصهيونــي إيتامــار إيليــا مــن وحــدة الكومانــدوس فــي 
ســاح البحريــة فــي القســم العســكري فــي مطــار اللــد والــذي قتــل 
مــع 11 ضابــط وجنــدي إســرائيلي آخريــن مــن الكومانــدوس البحــري 
خــال مهمــة خاصــة فــي لبنــان فــي عمليــة انصاريــة. يــروي جــواد 
ــد اســتام جثمــان الشــهيد هــادي بصفقــة  ان الســيد نصــر اهلل عن

ــه. التبــادل مــع اســرائيل اخــذ الخاتــم مــن يــد هــادي واعطــاه ل
ــوم استشــهاد هــادي كان  ــان كذلــك ان ي  جــواد وزينــب يروي
هنــاك احتفــال لحــزب اهلل فــي ذكــرى شــهداء 13 ايلــول نــزل اليــه 
الســيد نصــر اهلل والقــى خطابــا كالمعتــاد. تقــول زينــب ” لــم ارى 
ــال  ــي االحتف ــادي اال ف ــر استشــهاد ه ــت خب ــد ان عرف ــدي بع وال
ــرة  علــى شاشــة التلفزيــون. يتحــدث االخويــن عــن امهــم الصاب

الهادئــة رغــم تعلقهــا بابنهــا البكــر هــادي.
وعــن اكثــر اللحظــات االنســانية المؤثــرة يتحــدث جــواد عــن ذاك 
ــه الشــهيد هــادي  ــة ابن ــى غرف ــه نصــر اهلل االب ال ــذي دخــل ب المشــهد ال
بعــد انتهــاء مراســم العــزاء والتبريــكات وبــدا يجمــع اغــراض ابنــه الشــهيد 
داخــل صنــدوق كرتــون. وكيــف رتــب الســيد اغــراض هــادي بيــده االوراق 

ــده “هــادي”. ــدوق بخــط ي ــى الصن ــرات وكتــب عل وجــواز الســفر والمذك
دقائــق قصيــرة عاشــها المشــاهد العربــي مــع جــزء مــن حكايــة 
مقــاوم وقائــد وشــهيد واخوتــه وعائلتــه، حكايــة لدقائــق اخذت المشــاهد 
ولــو لحظــات بعيــدا عــن المســتنقع االســن الــذي نعيشــه هــذه االيــام 

فيمــا يســمى التطبيــع واالستســام الكامــل للعــدو.

العــدوان  تحالــف  غــزو  علــى  يــوم   2000 مــرت 
ــي  ــة ف ــة عربي ــر دول ــر أفق ــي تعتب ــن الت الســعودي لليم
وشــكوك  تســاؤالت  هنــاك  تــزال  ال  لكــن  المنطقــة، 
كثيــرة حــول طبيعــة ودوافــع بــدء الحــرب ودور الواليــات 
المتحــدة والكيــان الصهيونــي فــي هــذه الحــرب العبثيــة.
وخــال الفتــرة الماضيــة، وخاًفــا لرغبــة الســعوديين، لــم 
ــة،  ــا السياســية للمنطق ــر فــي الجغرافي يحــدث أي تغيي

واســتمرت قــوات صنعــاء فــي مقاومــة هــذا التحالــف 
الغاشــم وأهدافــه، بــل إنهــا تمكنــت مــن تحقيــق الكثيــر 
القتــال  جبهــات  مــن  العديــد  علــى  االنتصــارات  مــن 
وإلحــاق الهزيمــة بتحالــف العــدوان الســعودي ومرتزقته.

المصالح الصهيونية األميركية 
في الحرب اليمنية

لــدى  التــي  المناطــق  مــن  تعتبــر  اليمــن  إن 
ــا مــن  ــا، لمــا له ــرة له ــان اإلســرائيلي خطــط كثي الكي
ــة  ــرات المائي ــة المم ــة مراقب ــي عملي ــة خاصــة ف مكان
الدوليــة، وهــذا األمــر أدى إلــى شــن حــرب ضــد هــذا 
البلــد الفقيــر. ولقــد كشــفت الحــرب فــي اليمــن علــى 
مــدى الســنوات الســت الماضيــة عــن أهــداف ســيطرة 
عقــب  وذلــك  المنطقــة  علــى  الصهيونــي  الكيــان 
انتشــار العديــد مــن التقاريــر التــي تفيــد أن إســرائيل 
ــرة ســقطرى  ــي جزي ــن األنشــطة ف ــد م ــوم بالعدي تق

ــة. ــوات اإلماراتي ــا الق ــي تحتله الت
وبمقاومتهــا فــي ســاحة المعركــة هــذه، أصبحــت 
صنعــاء العبــًا ثقيــًا فــي المعــادالت اإلقليميــة وأحــد 
الفلســطينية.  القضيــة  دعــم  فــي  المهمــة  العوامــل 
ومــن ناحيــة أخــرى، أصبــح الكيــان الصهيونــي أحــد 
ــة وذلــك عقــب  األطــراف المشــاركة فــي الحــرب اليمني
تطبيــع العاقــات مــع الــدول العربيــة الــذي بــدأ مؤخــرًا، 
وأصبــح مــن الواضــح أن القــادة الصهاينــة يقومــون بــإدارة 
العمليــات العســكرية التــي تشــنها القــوات الســعودية 

الكواليــس. وراء  واإلماراتيــة 
ولهــذا، فلقــد قــال الســيد »عبــد الملــك الحوثــي« 
إن  خطاباتــه،  إحــدى  فــي    اليمنيــة  الثــورة  قائــد 
المؤامــرات  ذ  ـ لتنفيـ أدوات  واإلمــارات  »الســعودية 
دد  ـ أخــرى، شـ جهــة  ومــن  األميركيــة«.  الصهيونيــة 
الســيد »الحوثــي« علــى أن أولويــة العــدوان علــى 

اليمــن هــو تنفيــذ مؤامــرات تــل أبيــب وواشــنطن فــي 
المنطقــة. وقــال »منــذ فتــرة طويلــة تســعى الســعودية 
مــع  لتشــكيل جبهــة موحــدة  والبحريــن  واإلمــارات 

إســرائيل فــي المنطقــة«.
الخبيــر  إبراهيــم«  »طــارق  أكــد  جانبــه،  ومــن 
أن  اليمنيــة،  الشــؤون  فــي  المتخصــص  والصحفــي 
توقيــت إعــان الحــرب علــى اليمــن تــم عبــر واشــنطن، 

تفاصيــل  كل  فــي  تدخلــت  المتحــدة  الواليــات  وأن 
الحــرب ودعمــت تحالــف العــدوان الســعودي المعتــدي 
مــن خــال توفيــر الســاح والمســاعدة االســتخباراتية. 
وأضــاف »إبراهيــم«، أن التصريحــات التــي صــدرت عــن 
فشــل الكيــان الصهيونــي فــي لعــب دور فــي الحــرب 
هــذه  وأن  الســليم،  الحــس  يقبلــه  ال  أمــر  اليمنيــة 
التصريحــات تنبــع مــن الجهــل السياســي. كمــا أكــد 
»إبراهيــم« علــى أن الســعودية حصــدت فشــًا عســكريًا 
صنعــاء،  معركــة  حســم  تســتطع  ولــم  وجويــًا  بريــًا 
والســعودية تورطــت فــي الحــرب علــى اليمــن وهــي 

تســتنزفها وتســتفيد منهــا أطــراف اقليميــة.
ــي الشــؤون  ــي المتخصــص ف ــال الصحف ــدوره ق وب
الخليجيــة »ســليمان النمــر«، إن »ولــي العهــد الســعودي 
محمــد بــن ســلمان يريــد التخلــص مــن الحــرب علــى 
باختــراق  الســعودية  تســمح  أن  يمكــن  وال  اليمــن، 
»لمحمــد  أن  وأضــاف  اليمــن«.  مــع  البريــة  حدودهــا 
بــن ســلمان مصلحــة مــع الواليــات المتحــدة تتعلــق 
ــى  ــًا إل ــرش«، الفت ــى الع ــه الشــخصي والوصــول إل بأمن
أن »إســرائيل تريــد مــن خــال التطبيــع فــرض روح 
االستســام علــى الشــعوب العربيــة«. وفــي الســياق 
نفســه ، قــال الخبيــر فــي الشــؤون األمنيــة و اإلســرائيلية 
»عامــر خليــل«، إن »تــل أبيــب نفــذت أكثــر مــن اعتــداء 
فــي عمــق البحــر األحمــر لمنــع وصــول أســلحة إلــى 
أمنــي  شــريك  »إســرائيل  أن  علــى  مشــدداً  غــزة«، 
فيمــا يجــري فــي اليمــن وتريــد أن تحســم الحــرب 
أن  إلــى  لفــت  كمــا  الســعودي«.  التحالــف  لمصلحــة 
للقضيــة  الــى حديقــة خلفيــة داعمــة  اليمــن تحّــول 
وفلســطين  للقــدس  الدعــم  وشــعارات  الفلســطينية، 
رفعــت فــي صنعــاء حينمــا كانــت تقصــف وهــو مــا أقلــق 
نتنياهــو.  واعتبــر خليــل أن مــا يحــدث فــي اليمــن هــو 

محاولــة أميركيــة لحســم المعركــة لمصلحــة المحــور 
الســعودي اإلماراتــي. اإلســرائيلي األميركــي 

حرب اليمن وتغّير التوازنات العسكرية
إن تطــورات الميدانيــة خــال الســنوات الســت 
الماضيــة تُظهــر فشــل أهــداف تحالــف العــدوان فــي 
هــذه الحــرب. ففــي اليــوم األول للحــرب علــى اليمــن 
فــي مــارس 2015، أعلــن المتحــدث الرســمي باســم 
تحالــف العــدوان الســعودي آنــذاك أنــه فــي الربــع 
األول مــن الحــرب، ســيتم تدميــر جميــع منشــآت 
القــوات المســلحة اليمنيــة وأن القضــاء كليــًا علــى 
قــوات »أنصــار اهلل« لــن يســتغرق أكثــر مــن بضعــة 
أســابيع. وبعــد مــرور أشــهر قليلــة مــن الحــرب، ادعــى 
أن  ســلمان«  بــن  »محمــد  الســعودي  العهــد  ولــي 
ــف  ــن وأن تحال ــي اليم ــم ف ــكان له »أنصــار اهلل« ال م
األيــام  فــي  عليهــم  ســيقضي  الســعودي  العــدوان 
بالطبــع،  القليلــة«  »األيــام  وهــذه  المقبلــة.  القليلــة 
ــق  ــى اآلن أف ــد حت ــدة، وال يوج ــنوات ع ــتمرت لس اس
واضــح لتحقيــق أهــداف الســعودية فــي هــذه الحــرب.
وخــال الســنوات الماضيــة ومــع اســتمرار الحــرب، 
ــرات المســيرة  ــخ الباليســتية والطائ اســتهدفت الصواري
اليمنيــة أعمــاق الســعودية واســتهدفت أهــم المواقــع 
وهــذه  المناطــق،  مختلــف  فــي  الســعودية  النفطيــة 
»اإليكونوميســت«  مجلــة  وفــق  أضــرّت،  الهجمــات 
ــة  ــا ونتيج ــعودية ومصداقيته ــتقرار الس ــة باس البريطاني
القتاليــة  الــروح  لهــذه الهجمــات، تــم التشــكيك فــي 

ومرتزقتهــم. الســعوديين  للمقاتليــن 
وفــي آخــر تطــورات الحــرب علــى اليمــن، يمكــن 
اإلشــارة إلــى أن مجموعــة الهزائــم التــي مُنيــت بهــا 
ــك  ــة المل ــى إقال ــي هــذه الحــرب أدت إل الســعودية ف
»ســلمان بــن عبــد العزيــز«، قائــد قــوات هــذا التحالــف 
الغاشــم »فهــد بــن تركــي« وعــدد مــن ضبــاط الجيش 
قــوات  أصبحــت  الحاضــر  وقتنــا  وفــي  الســعودي. 
اليمنيــة علــى وشــك  الجيــش واللجــان الشــعبية 
الــذي  األمــر  االســتراتيجية،  مــأرب  مدينــة  تحريــر 

ــي اليمــن. ــد الحــرب ف ســيغير قواع
المتحــدث باســم  الســياق، تحــدث  وحــول هــذا 
يــوم  ســريع«،  »يحيــى  اليمنيــة  المســلحة  القــوات 
السادســة  الذكــرى  عشــية   ،2020 مــارس   23 الثاثــاء 
للحــرب اليمنيــة، فــي مؤتمــر صحفــي عــن إنجــازات 
الجيــش واللجــان الشــعبية اليمنيــة خــال ســنوات 
وصنــف  اليمــن.  علــى  الســعودي  التحالــف  عــدوان 

التالــي: النحــو  علــى  اإلنجــازات  هــذه  »ســريع« 
لقــوات  التابعــة  الجويــة  الدفاعــات  نفــذت  الــف( 
 721 مــن  أكثــر  اليمنيــة  الشــعبية  واللجــان  الجيــش 
ــرات  ــة العــدوان إلســقاط أو لطــرد طائ ــذ بداي ــة من عملي
العــدو، وكذلــك تمكنــت مــن إســقاط أكثــر مــن 371 

معاديــة. وطائــرات عموديــة  ومقاتلــة  طائــرة 
واللجــان  اليمنــي  الجيــش  قــوات  دمــرت  ب( 
عســكرية  وعربــة  دبابــة   8887 مــن  أكثــر  الشــعبية 
ــة  ــذ بداي ــدو من ــات للع ــات وجراف ــد ومدرع ــات جن وناق

الســعودي. العــدوان 
ــل  ــام 2015 عــن مقت ــذ ع ج( أســفرت االشــتباكات من

ــي. ــدي ســعودي وإمارات ــط وجن ــن 10 آالف ضاب ــر م أكث
اليمنيــة  الباليســتية  الصواريــخ  آالف  ضربــت  د( 
قواعــد ومنشــآت العــدو خــال خمــس ســنوات مــن 
القتــال، وعلــى العــدو أن ينتظــر نفــس العــدد بــل أكثــر 
فــي وقــت قصيــر جــداً. كمــا نفــذت وحــدة الطائــرات دون 
ــة 4116  ــار التابعــة للجيــش واللجــان الشــعبية اليمني طي
عمليــة عســكرية منــذ بدايــة الغــزو الســعودي. كمــا 
ذكــر المتحــدث باســم القــوات المســلحة اليمنيــة أن 
الجديــدة  الصاروخيــة  اهلل«  »أنصــار  قــوات  منظومــات 
تتمتــع بقــوة تدميريــة عاليــة للغايــة وأن علــى العــدو 

انتظــار ضربــات أكبــر وفريــدة مــن الشــعب اليمنــي.

مأساة إنسانية وجرائم حرب في اليمن 
المنكوب بالمجاعة

يعانــي اليمــن حاليــا مــن أســوأ كارثــة إنســانية، بمــا 
فــي ذلــك المجاعــة والفقــر الــذي يعيشــه الشــعب اليمنــي، 
الحصــار  نتيجــة  البــاد  فــي  الصحيــة  المرافــق  وتنهــار 
الوحشــي الــذي تفرضــه قــوات تحالــف العــدوان وتــم أيضــًا 
اســتهداف المستشــفيات والعيــادات اليمنيــة مــن قبــل 
القــوات الغازيــة، كمــا أن اإلمــدادات الطبيــة نفــذت فــي 

ــة. ــدن اليمني معظــم المستشــفيات داخــل الم
وفــي هــذا الصــدد، نشــر مركــز حقــوق اإلنســان »عيــن 
ــف الســعودي  ــم التحال ــات عــن جرائ اإلنســانية« إحصائي
اليمــن،  علــى  المتواصــل  الهجــوم  مــن  يــوم   2000 خــال 
بمناســبة مــرور ألفــي يــوم علــى الحــرب اليمنيــة واعلــن 
المركــز: أنــه بلــغ عــدد الشــهداء والجرحــى خــال هــذه 
ــغ عــدد الشــهداء 16978 شــهيدًا  ــرة 43181 شــهيدا. وبل الفت
منهــم 3790 طفــًا و 2381 امــرأة. كمــا بلــغ عــدد المصابيــن 

206203 جرحــى بينهــم 4089 طفــا و 2780 ســيدة.
ووفــق التقريــر، فقــد بلــغ عــدد المنشــآت والمراكــز 
ــف  ــد دمــرت هجمــات تحال ــرة والمتضــررة 9135 ولق المدم
العــدوان الســعودي أو ألحقــت أضــرارا بـــ 15 مطــارًا و 16 
شــبكة   547 و  ومولــدات  كهربــاء  محطــات   304 و  مينــاء 
اتصــاالت، وبلــغ عــدد المنشــآت المدمــرة والمتضــررة 9135. 
العــدوان  التابعــة لتحالــف  واســتهدفت مقاتــات الجــو 
الســعودي بشــكل متعمــد 2098 مســتودعًا وشــبكات ميــاه 

و 1965 مركــزا حكوميــا و 2200 طريــق وجســر.
جــراء  والمدمــرة  المتضــررة  المنــازل  عــدد  وبلــغ 
ــغ عــدد  ــزاًل، وبل ــًا و 973 من الهجمــات الســعودية 565 ألف
المراكــز الخدميــة المدمــرة 576528، وبلــغ عــدد المراكــز 
الجامعيــة المتضــررة 176 ألفــًا، وشــملت هــذه االعتــداءات 
 389 و  ســياحيًا،  مركــزًا   356 و  مســجداً،   1375 علــى 

مستشــفى ومركــزًا طبيــًا.
وتعّمــد تحالــف العــدوان الســعودي اســتهداف 1095 
مدرســة ومركــز تدريــب و 6732 مزرعــة و 132 مركــزًا 
رياضيــًا و 244 مركــزًا أثريــًا و 47 مركــزًا إعاميــًا. كمــا تــم 
فــي هــذه الهجمــات الوحشــية تدميــر 22 ألفــًا و 404 مراكــز 
ــف  ــود و 11 أل ــاحنة وق ــًا و 286 ش ــة و 393 مصنع اقتصادي
227 مركــزًا تجاريــًا و 407 مــزارع للدواجــن والماشــية. 
الســعودي  العــدوان  تحالــف  مقاتــات  وتعّمــدت 
ــد و 884  ــارب صي ــف ق ــة و 463 أل اســتهداف 6899 مركب
مســتودع أغذيــة و 391 محطــة وقــود و 672 ســوقا و 783 

ــام. الوقت                                                                                                               شــاحنة طع
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