
هذا شي قليل عن حزب اهلل
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يســتطيع األميــن العــام لحــزب اهلل ســماحة الســيد حســن نصــر اهلل أن يختصــر كل 
مشــهد القــوى والقــوة فــي اإلقليــم بعبــارات مكثفــة. »100 ألــف مقاتــل« كفيلــة أن تظهــر قــوة 
الحــزب مــن ناحيــة، والتموضعــات اإلقليميــة الكبــرى مــن ناحيــة أخــرى. هكــذا يظهــر حــزب 
اهلل العبــاً إقليميــًا فاعــًا وقويــًا يهــاب جانبــه، فالرســالة وإن كانــت تحــت مســمى ميليشــيا 

التــي  »القــوات« 
جريمــة  ارتكبــت 
أنهــا  إال  الطيونــة، 
إلــى  وصلــت 
و«تــل  واشــنطن 
وعواصــم  ابيــب« 
معروفــة  أخــرى 
بدعــم  الصلــة 
والوقــوف  القــوات 
عنترياتهــا،  خلــف 
مــع  فالمواجهــة 

والنــار. بالــدم  الميــدان  وحســابات  والســلوك  بالمســار  مختلفــة  اهلل  حــزب 
قــال الســيد نصــر اهلل لـــ »القــوات« ورئيســها »ال تخطئــوا الحســاب واقعــدوا عاقليــن 
وتأدبــوا وخــذوا العبــر مــن حروبكــم وحروبنــا«، وتابــع »خــذ علمــًا بــأن الهيــكل العســكري 
لحــزب اهلل وحــده يضــم 100 ألــف مقاتــل«، مســتدركًا أن »هــؤالء المقاتليــن لــم نجهزهــم 
ــا هــو »إســرائيل«  ــا فــي وجــه األعــداء«، أي أن عدون ــع عــن بلدن ــل لنداف ــة ب لحــرب أهلي
بوصلــة الصــراع، ومــع مؤشــر االتجــاه هــذا وصلــت الرســائل إلــى مــن يعنيهــم األمــر، فحــزب 
اهلل اليــوم ليــس حــزب الـــ2000 والـــ2006 وحــرب ســوريا، هــو بــات أقــوى بكثيــر ويعــادل جيوش 

دول بأكلمهــا، وهــذا مــا يفهمــه مشــغل »القــوات« األميركــي واإلســرائيلي.
هــذه المقاومــة وفــق مــا يعبــر ســيدها قدمــت التضحيــات ليــس مــن أجــل أن توجــه ســهامها 
إلــى الداخــل، بــل إن اصــل قيــام هــذه المقاومــة هــو لمواجهــة العــدو اإلســرائيلي، وهنــا يظهــر 
كيــف يفهــم حــزب اهلل ويقــرأ اللعبــة جيــداً، علــى عكــس واشــنطن وحلفائهــا، فقــد تحــول حــزب 
اهلل إلــى حــزب يملــك مــن الجهوزيــة، والحنكــة السياســية، والقــدرات العســكرية مــا لــم تمتلكــه 
دول، ويحمــل فــي جعبتــه السياســية أبعــادًا إقليميــة، وقــوة عســكرية، وتأمــات نموذجيــة 

عبــرت حــدود العالــم، فغــدت قــوة رادعــة، لهــا ثقلهــا وحضورهــا.
دائمــًا كان حــزب اهلل يحقــق االنتصــارات، لكــن ايضــًا دائمــًا يرســم ويثبّــت معــادالت 
غيّــرت المحــاور القتاليــة؛ مــن ايــار إلــى تمــوز إلــى ســوريا أصبــح حــزب اهلل قــوة إقليميــة 
ــدو  ــت الع ــة أرّق ــة مختلف ــروف بيئي ــي ظ ــددة ف ــرات متع ــا، واكتســب خب ال يُســتهان به
ــة للنقــاش، أن االنتصــارات الكبــرى التــي  اإلســرائيلي. اليــوم ثمــة مســّلمة لــم تعــد قابل
حققهــا حــزب اهلل فــي ســوريا وصــواًل إلــى معــادالت القــوة التــي لعبهــا فــي لبنــان خاصــًة 
مــع المعادلــة األخيــرة التــي ســطرها بوجــه الجيــش االســرائيلي بقصــف الصواريــخ، ومــن 
ثــم تحــدي العــدو مــن خــال كســر الحصــار وإدخــال ناقــات النفــط دون أن يتجــرأ أحــد 
علــى قصفهــا، جعلتــه يلعــب دورًا إقليميــًا عابــرًا لــدوره المحلــيّ، وجعلتــه ينطلــق مــن 
الحمايــة لمناطقــه وعمقــه االســتراتيجيّ، إلــى ركيــزة أساســيّة للدّفــاع عــن محــور 
المقاومــة، وتحقيــق إنجــازات قلبــت المعادلــة العسّــكرية، وســاهمت فــي إفشــال مشــروع 

ــرق األوســط الجديــد. الشّ
ــدو  ــه الع ــا كان يخــاف من ــدم، هــي أن م ــا تق ــة عم ــل أهمي ــة أخــرى ال تق ــاك حقيق هن
اإلســرائيلي حصــل، فقــد اســتطاع حــزب اهلل أن يُنمّــي قدراتــه العســكريّة لمحــاكاة 
أســاليب القتــال فــي مختلــف الظــروف والبيئــات الجغرافيّــة المحيطــة بــأيّ معركــة، ومــن 
ثــمّ قــام بتأميــن خطــوط الدعــم االســتراتيجيّة إلدخــال الســاح والصواريــخ الدقيقــة التــي 
باتــت الشــغل الشــاغل لـ«إســرائيل«. هكــذا أصبــح حــزب اهلل العبــًا إقليميــًا قويــًا، وهــذا مــا 
تلمســه دول كبــرى كروســيا والصيــن وأمريــكا وغيرهــا. الرســالة األهــم واألبلــغ اليــوم هي أن 
حــزب اهلل هــو تهديــد اســتراتيجي لـــ »إســرائيل« عبــر إرســاء معــادالت ردٍع جديــدةٍ تجعــل 

العــدو اإلســرائيلي يحســب الحســابات قبــل الدخــول فــي أي حــرب بمواجهــة المقاومــة.
ــال،  ــون الجب ــل يزلزل ــف مقات ــن ســماحة الســيد حســن نصــر اهلل عــن وجــود 100 أل يعل
ويغيــرون وجــه المنطقــة فــي معادلــة القــدس القادمــة، فكيــف إذا تحــدث ســماحته عــن عــدد 
ــه العســكرية األخــرى التــي باتــت ال تحصــى. رقــم 100  صواريــخ حــزب اهلل الدقيقــة، وقدرات
ــه ودوائــر قــرار عالميــة، فكيــف إذا أعلــن عــن القــدرات  ألــف مقاتــل انشــغل بــه اإلقليــم كل
العســكرية التــي ال تــزال ســرًا ال يمكــن التكهــن بــه حتــى مــن قبــل واشــنطن و »تــل ابيب«؟

بحســب بعــض التقديــرات الغربيــة فــإن حــزب اهلل يمتلــك 150 ألــف صــاروخ، 
الدوليــة  الدراســات  مركــز  تقديــر  ومنهــا  الدقيقــة،  الصواريــخ  عــن  الحديــث  دون 
واالســتراتيجية، وكذلــك اإلعــام االســرائيلي ومســؤوليه، لكــن هــذه التقديــرات التــي 
كانــت تظــن أن حــزب اهلل زاد عــدد مقاوميــه مــن بضعــة آالف عــام 2006 إلــى أكثــر مــن 
عشــرين الفــًا إبــان الحــرب، تبــدو خاطئــة، فعديــد حــزب اهلل العســكري اليــوم هــو 100 
الــف مقاتــل، فكيــف بســاحه وعتــاده؟ وفــي هــذا اإلطــار، تقــول مجلــة »فوريــن أفييــرز« 
إن قــدرات حــزب اهلل العســكرية تفــوق القــدرات التــي يعرفهــا العالــم عنــه، مشــيرة إلى 
قــول وزيــر الخارجيــة األمريكــي الســابق مايــك بومبيــو، فــي شــباط/ فبرايــر، إن قــدرات 

حــزب اهلل فــي تزايــد مســتمر.
إذاً، هذا شي قليل عن حزب اهلل، إن كنتم تجهلونه.

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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والميدانيــة  السياســية  المؤشــرات  جميــع 
ــي اليمــن،  ــب مفاجــأة وشــيكة ف ــى ترّق ــع ال تدف
بعــد الشــوط الكبيــر الــذي قطعتــه حركــة أنصــار 
اهلل فــي الســيطرة علــى األرض، وتحريــر مناطــق 
واســعة جديــدة. ولــوال الــدور المباشــر األميركــي 
والســعودي الخليجــي عســكريا وماليا وسياســيا، 
لكانــت الحركــة تحتفــل بالنصــر النهائــي، ولــكان 
يقــود  الحوثــي  الملــك  عبــد  الســيد  قائدهــا 
ــة حــول  المشــورة الشــعبية والسياســية الوطني
السياســية،  الســلطة  مؤسســات  مســتقبل 
وإعــادة بنــاء الدولــة الوطنيــة واالقتصــاد الوطنــي 
الســعودي.  األميركــي  والعــدوان  الحــرب  بعــد 
والواضــح أن هــذه الملحمــة المجيــدة باتــت فــي 

ــة. ــا الختامي فصوله
ــة  ــون مســّلمات جغرافي أوال: تحــدى اليمني
السياســي  العقــل  فــي  ســادت  وسياســية 
العربــي، وقلبــوا المعادلــة بمبــادرة ثوريــة جريئــة، 
واالهتمــام  الصــراع  ومركــز  األضــواء  نقلــت 
الــذي  بلدهــم،  إلــى  واإلعامــي  السياســي 
افترضــه األميركيــون والغربيــون وبعــض العــرب 
ــا مهمّشــا وســاحة خامــدة مباحــة للنهــب  طرف
اللصوصــي. فتحــول اليمــن إلــى مركــز فعــل 
وبــات  التحــرّر،  لحركــة  وهجومــي  حاســم 
ــه  ــد قدرت ــض، وتتصاع ــا، ينه ــا فاع ــا قوي حصن
علــى دحــر قــوى العــدوان والعمالــة وتفكيــك 
الحصــار. وهــو فــي آفــاق نهوضــه المقبــل يثيــر 
التخطيــط  مواقــع  لــدى  واالضطــراب  القلــق 
والقيــادة الغربيــة االســتعمارية والرجعيــة مــن 
ــات  ــة قادمــة، ســتولد تداعي ــذر مفاجــآت يمني ن
الجزيــرة  قلــب  فــي  وخطيــرة  نوعيــة  ثوريــة 
االســتعماري  النهــب  مركــز  حيــث  العربيــة، 
العربيــة  الرجعيــة  ومعقــل  للنفــط،  الغربــي 
األول، ومرتكــز الهيمنــة االســتعمارية الغربيــة 
مــن  عديــدة  وبلــدان  العربــي  الوطــن  فــي 

آســيا وأفريقيــا فــي العالــم اإلســامي، حيــث 
األميركــي شــباك  بالتوجيــه  الريــاض  تنشــر 

تمويــل ومســاندة مخابراتيــة لوســائل إعــام 
وحــركات سياســية رجعيــة ولحكومــات عميلــة، 
بنــاء  الســعودي  التمويــل  خيــوط  وتتشــعّب 
الــدول  عشــرات  فــي  واشــنطن  أوامــر  علــى 

واألجنبيــة. اإلســامية 
ثانيــا: البنيــان السياســي واالســتراتيجي 
لخطــاب حركــة أنصــار اهلل ومشــروعها العــام 
مركــزه ومحــوره فلســطين، وتصفيــة الهيمنــة 
االســتعمارية، والشــراكة مــع حلــف المقاومــة 
والتحــرّر فــي المنطقــة. وقائــد الحركــة الســيد 
ــر  ــرام والتقدي ــر االحت ــي يثي ــك الحوث ــد المل عب
فــي حــرارة التعبيــر عــن هــذا االلتــزام والتوجّــه 
المنهجــي. وهــو ال يخفــي تناغمــه الحاســم مــع 
الســيد حســن نصــر اهلل قائــد المقاومــة فــي 
الشــرق العربــي، وال تضامنــه مــع ســورية األســد 
اســتعداد  عــن  فــي خطبــه  اإلعــان  لدرجــة 
اليمنييــن للقتــال إلــى جانــب رفــاق الســاح في 
ــارت  ــي أث ــارات الت ــة. وهــي العب محــور المقاوم
مشــاعر القائــد الســيد نصــر اهلل وثنــاءه الكبيــر 
ورفــاق  شــجعان  أخــوة  وإيثــار  بســالة  علــى 
ســاح فــي معركــة التحــرّر التاريخيــة، قدّمــوا 

مأثــرة تاريخيــة، ودّقــة فــي تظهيــر التناقــض 
الرئيســي، ومســك عتلــة التحــرّر االقتصــادي 
ــاد  ــي الب ــي ف والسياس
بإطاحــة  العربيــة، 
االســتعمارية  الهيمنــة 
الرجعيــة.  الصهيونيــة 
ــم  ــل كرّســوا أهازيجه ب
فــي جميــع االحتفــاالت 
وبــكل  والمناســبات، 
وضــوح، لشــعار تصفيــة 
األميركيــة  الهيمنــة 
الرجعيــة  الصهيونيــة 
العربــي،  الوطــن  فــي 
مــن دون فذلكــة أو حذلقــة. وهــم تمــرّدوا علــى 
القطريــة الضيقــة، وتخطوهــا إلــى عروبــة مقاتلــة 

تحرّريــة. ومشــرقيّة 
ثالثــا: األفــق السياســي والميدانــي للتحــول 
اليمنــي، هــو نقــل كــرة النــار إلــى قلــب منظومــة 
الهيمنــة ومركــز مصالحهــا الماليــة والسياســية 
وشــبكاتها االســتخبارية فــي الوطــن العربــي 
التفاعــات  وتصاعــد  اإلســامي.  والعالــم 
ــة  ــة التاريخي ــك المعرك ــدالع تل ــات بان والتداعي
قابلــة  العربيــة ســيكون  الجزيــرة  فــي شــبه 
النعطــاف تاريخــي كبيــر فــي المنطقــة العربيــة 
والعالــم اإلســامي. فمــا بعــد اختفــاء النظــام 
الســعودي عــن المســرح غيــر مــا قبلــه فــي 
الصــرّة،  حبــل  بســقوط  والمغــرب  المشــرق 
عقــد  وسلســلة  شــبكات  بــه  ترتبــط  الــذي 
وتخريــب  تحريــض  وبــؤر  رجعيــة  ومواقــع 
وارتــزاق مــن جميــع األصنــاف واألعــراق. وانهيــار 
هــذه المنظومــة ســيعني تحــوّال ثوريّــا نوعيــا 
لصالــح الشــعوب وحــركات التحرّر واالســتقال، 
ــوة،  ــة ألخطــر ق بخســارة االســتعمار والصهيوني
أثبتــت قــدرة هائلــة فــي تنفيــذ مشــيئة الغــرب 

ــة  ــي مواجه ــرز ف ــة تب ــات هام ــدو أن تحدي يب
أميــركا وأدواتهــا وعمائهــا وشــركائها فــي المنطقــة 
مــع اقتــراب تحــول الوجــود األميركــي فــي العــراق 
إلــى وجــود عســكري للتدريــب يبعــد ظاهــرًا عــن 
الدفــاع  تتعــدى  التــي  القتاليــة  المهــام  صيغــة 

وحمايــة  النفــس  عــن 
التــي  والمراكــز  القواعــد 
وعلــى  فيهــا،  ينتشــر 
مســافة شــهرين تقريبــًا 
مــن تاريــخ ذاك التحــول 
الموعــود ومــا سيســتتبعه 
مماثلــة  مراجعــة  مــن 
فــي  األميركــي  للوجــود 
الوجــود  وهــو  ســورية، 
احتــااًل  يشــكل  الــذي 
دولــة  ألراضــي  أجنبيــًا 

المتحــدة. األمــم  فــي  عضــو  مســتقلة 
ــث  ــا، البح ــن ذكرن ــى م ــرض عل ــات تف تحدي
أملــوا  مــا  أو  طموحاتهــم  تلبــي  مســارات  عــن 
النفــس بــه خــال مرحلــة العــدوان علــى ســورية 
وهــم باتــوا يلمســون اآلن أن الحــرب الكونيــة 
فــي  دخلــت  بهــا ضــد ســورية  انخرطــوا  التــي 
مراحلهــا األخيــرة وهــي تلفــظ أنفاســها مــع يقيــن 
الجميــع بــأن ســورية انتصــرت وانتصــر محــور 
عمــوده  وتشــكل  إليــه  تنتمــي  التــي  المقاومــة 
الفقــري، لذلــك فــإن المتضرريــن مــن هــذه النتائــج 
وبســرعة  العمــل  عليهــم  بــأن  يشــعرون  باتــوا 
مــن أجــل تأخيــر إعــان انتصــار عدوهــم وحجــب 
هزيمتهــم والحــؤول أو علــى األقــل تأخيــر عمليــة 
الطــرق  بشــتى  النتصــاره  المنتصــر  اســتثمار 
عــودة  األمــر  فــي  كان  ولــو  حتــى  واألســاليب 
لألعمــال اإلرهابيــة التــي افتتحــت بهــا الحــرب – 
ــال  ــن دون إغف ــى ســورية، م ــي عل ــدوان الكون الع
اســتثمار فــرص االنتخابــات فــي هــذا البلــد أو ذاك 
بخاصــة فــي العــراق ولبنــان لتشــكيل أكثريــات 
ــة. ــاءات األميركي ــاع لإلم ــلطة وتنص ــى الس تتول

أمــا ميــدان التحــرك الــذي سيشــهد الــرد علــى 
انتصــار محــور المقاومــة ســيكون كمــا يبــدو أوســع 
ميــدان ممكــن الوصــول إليــه مــن قبــل المعتــدي 
وأدواتهــا،  وشــركائها  أميــركا  مــن  المتشــكل 
بخاصــة إســرائيل وتركيــا والجماعــات اإلرهابيــة 
فــي  يكــون  وال  واألســماء،  العناويــن  المتعــددة 
األمــر مغــاالة إن قلنــا بأنهــم ســيتجهون للعمــل 
مــن أفغانســتان شــرقًا إلــى لبنــان غربــًا مــرورًا 

بــكل مــن إيــران والعــراق وســورية، ويعتمــدون 
أساســًا فــي التصــرف مقولــة »الفيــل المتحــرك 
ــا  ــه يحطــم عندم ــث أن ــي متحــف الزجــاج« حي ف
ــر  ــا يخــرج، وال يســلم األم يدخــل ويحطــم عندم
شــأن  هــو  هــذا  مكوثــه،  أثنــاء  التحطيــم  مــن 

االحتــال األجنبــي الــذي تعانــي منــه المنطقــة 
وتنفــذه أميــركا وشــركاؤها وأدواتهــا.

بهــذا المنطــق نفســر مــا يخطــط ألفغانســتان 
مــن  واضحــة  نذرهــا  باتــت  أهليــة  حــرب  مــن 
خــال اســتهداف إرهابيــي »داعــش والقاعــدة« 
للمدنييــن فــي المســاجد والســاحات والتركيــز 
علــى اســتهداف المســلمين الشــيعة لحملهــم 
علــى االنجــرار إلــى العنــف المســلح، كمــا نفســر 
العــراق  فــي  النيابيــة  االنتخابــات  حــول  اللغــط 
وهــي االنتخابــات التــي رفضــت القــوى الملتزمــة 
لمبــدأ تحريــر العــراق مــن االحتــال األميركــي 
االعتــراف بنتائجهــا بعــد أن اتهمــت المفوضيــة 
ــر اإلرادة  ــع أث ــا وتضيي ــات بتزويره ــا لانتخاب العلي
الشــعبية الصحيحــة، أمــا فــي ســورية وبعــد عظيم 
الجنوبيــة  الجبهــة  وضــع  معالجــة  فــي  النجــاح 
وقطــع اليــد اإلســرائيلية فيهــا واقتــراب موعــد فتــح 
معركــة تحريــر إدلــب وبعــد بــوادر االنفتــاح العربــي 
الســورية  الحكومــة  علــى  والدولــي  واإلقليمــي 
بعــد التجديــد للرئيــس بشــار األســد فــي واليــة 
اإلرهــاب  يعــود  ذلــك  بعــد كل  أخــرى،  رئاســية 
ــًا- ــًا تركي ليضــرب فــي دمشــق بيــد تحمــل عنوان

ــي. ــًا برضــا وتشــجيع أميرك إســرائيليًا وطبع
أمــا لبنــان وهــو الميــدان األكثــر حساســية 
واألكثــر تعقيــدًا بالنســبة لتحالــف العــدوان علــى 
المنطقــة بقيــادة أميركيــة، فــإن أميــركا ومنــذ 3 
تتخبــط  نفســها  تجــد  التوالــي  علــى  ســنوات 
فيهــا  إرادتهــا  فــرض  عــن  عاجــزة  ميدانــه  فــي 
ــا  ــم تفكيكه ــة ث ــزل المقاوم ــراره وع ــاك بق باإلمس

باعتبــار »حــزب اهلل الــذي يقودهــا هــو العــدو األول 
ألميــركا« علــى حــد مــا نقــل عــن مبعــوث أميركــي 

ــراً. ــان أخي ــى لبن ــاء إل ج
إلــى  ودفعتــه  لبنــان  أميــركا  لقــد حاصــرت 
ــراغ  ــار االقتصــادي بعــد ف ــار النقــدي واالنهي االنهي
ــه ومــا زالــت  سياســي فرضتــه عليــه وخططــت ل
لدفعــه إلــى انهيــار أمنــي يقــود إلــى حــرب أهليــة 
لتنفيــذ  لبنــان  إلــى  العــودة  إلســرائيل  توطــئ 
ــرى  ــي ت ــة الت ــا االســتراتيجي ضــد المقاوم هدفه
إســرائيل فيهــا تهديــدًا وجوديــًا، لكــن كل ذلــك 
لــم يجــد نفعــًا وعرفــت المقاومــة كيــف تتصــرف 
بالتراجــع  أميــركا  إلــزام  فــي  وتواجــه ونجحــت 
وســد  لبنــان  بحــق  اإلجراميــة  تدابيرهــا  عــن 
ــر تشــكيل الحكومــة، وكان  ــراغ السياســي عب الف
وعــد بالتراجــع عــن الحصــار ولــو جزئيــًا لكــن 
إلنقــاذ  الملجــأ  بقــي  األهليــة  بالحــرب  القــرار 
الموقــف األميركــي اإلســرائيلي الخليجــي فــي 
المــزدوج  الطيونــة  كميــن  كان  ولهــذا  لبنــان، 
ــل  ــى الشــارع وتحوي ــة إل ــع المقاوم ــن أجــل دف م
وجهــة ســاحها إلــى الداخــل ليســهل بعــد ذلــك 

محاصرتــه ثــم نزعــه.
عدوانــًا  اللبنانيــة  القــوات  حــزب  نفــذ  لقــد 
علــى المقاومــة وجمهورهــا قصــد منــه جرهــا إلــى 
فتنــة وحــرب أهليــة، ولذلــك كان الكميــن المســلح 
درجتيــن،  أو  مرحلتيــن  وعلــى  الطيونــة  فــي 
األولــى بالقنــص مــن علــى الســطوح ضــد تجمــع 
لمســيرة مدنيــة فــي شــارع مفتــوح، والثانيــة ضــد 
األم  التجمــع  عــن  تفرقــت  التــي  المجموعــات 
إلــى شــوارع فرعيــة التقــاء رصــاص  وتوجهــت 
ــر  ــة لج ــد بعناي ــزدوج أع ــن الم ــن، فالكمي القناصي
الســيطرة  عــن  يخــرج  اشــتباك  إلــى  المقاومــة 

ويحقــق حلــم المشــغلين.
إذن وفــي جمــع وتحليــل لمــا اســتهدف محــور 
المقاومــة فــي مرحلــة مراجعــة أميــركا لوجودهــا 
فــي المنطقــة، وهــي المراجعــة التــي يســميها 
البعــض انســحابًا )ونحــن ال نوافــق علــى هــذا 
التوصيــف ( ونســميها نحــن إعــادة انتشــار وتمركز 
فــي مهمــة واســتراتيجية جديــدة للمحافظــة علــى 
المصالــح األميركيــة، فــي تحليــل لهــذا نجــد أن 
ــة  ــي مرحل ــذ ف ــركا ينف ــوده أمي ــذي تق ــف ال التحال
إعــادة االنتشــار األميركــي هجومــًا معاكســًا يعتمــد 
ــى  ــوزع عل ــات تت ــواع مــن األعمــال والعملي ــه أن في

ــن والسياســة واالقتصــاد. األم
ــى  ــة إل ــال اإلرهابي ــي األمــن ســتعود األعم فف

وحلفائهــم  المقاومــة  محــور  مكونــات  ســاحات 
بشــكل واســع، إمــا للقتــل والترويــع وعرقلــة تحــرك 
ــاك االجتماعــي  ــة، أو لإلنه ــاة الطبيعي ــة الحي عجل
اســتكمال  منــع  أو  االنتصــار  اســتثمار  ومنــع 
ــة لســيادتها كمــا يحصــل  ــات اســتعادة الدول عملي
ــى  ــاد إل ــع الب ــك، أو لدف ــر ذل ــي ســورية أو تأخي ف
فتنــة وحــرب أهليــة كمــا يســعى اآلن فــي لبنــان 

والعــراق وال يســتبعد فــي أفغانســتان أيضــًا.
وفــي السياســة يشــمل الهجــوم األميركــي 
ــة  ــات االنتخابي ــى العملي ــس الســيطرة عل المعاك
ــق  ــا لتنط ــم بنتائجه ــا والتحك ــث بمجرياته والعب
ــن  ــدًا م ــة بعي ــاإلرادة األميركي ــراع ب ــق االقت صنادي
اإلرادة الشــعبية، مــا يمكــن أميــركا بعــد ذلــك مــن 
عــزل القــوى المقاومــة ونبذهــا ومحاصرتهــا فــي 
مجتمعاتهــا التــي يفــرض عليهــا تجنــب العمــل 
ــا تســعى  ــذا م ــركا، وه ــي أمي ــا تمل ــًا لم ــا وفق معه
العــراق ولبنــان  إليــه أميــركا اآلن فــي كل مــن 

بصــورة خاصــة.
األميركــي  الهجــوم  فــإن  االقتصــاد  فــي  أمــا 
علــى  االعتمــاد  فــي  يســتمر  المعاكــس 
اســتراتيجية الحصــار والعقوبــات، لكــن بشــكل 
»ذكــي« ومــرن وضمــن حــدود ال تســمح للخصــم 

فرصــة. إلــى  التحــدي  وتحويــل  باالســتغال 
أمــام هــذه المخاطــر ســيجد محــور المقاومــة 
التحديــات،  هــذه  مــع  بالتعاطــي  ملزمــًا  نفســه 
بخاصــة مســألة الفتنــة والحــرب األهليــة بأقصــى 
درجــات الحــذر والشــدة والحــزم واالمتنــاع عــن 
االنــزالق إلــى حيــث يريــد العــدو. مــن هنــا نجــد 
ــه كام ســماحة الســيد حســن  ــا تضمن ــة م أهمي
نصــراهلل مــن رفــض الحــرب األهليــة وإظهــار قــوة 
ــكل العســكري المتشــكل مــن  المقاومــة ذات الهي
100 ألــف مقاتــل )عــدد قابــل لارتفــاع إلــى 250 ألفــًا(، 
عمــًا بمبــدأ جوهــري فــي حفــظ األمــن يقــول 
»اظهــر القــوة حتــى ال تســتعملها«، وتجنبــًا لمــا 
والقتيــل  »القاتــل  الجنائــي  القانــون  فــي  يقــال 
شــريكان فــي الجريمــة، القاتــل ألنــه بــادر والقتيــل 

ــه«. ــل بقتل ــرى القات ــه أغ ــه بضعف ألن
أمــا مواجهــة العــدوان فــي السياســة واالقتصــاد 
فــا بــد لمحــور المقاومــة مــن اجتــراح التدابيــر 
اإلبداعيــة التــي تفشــل الهجــوم عليــه، بخاصــة 
نتائــج  أعطــت  ســابقة  وســائل  جــرب  أنــه 
إيجابيــة هامــة كسياســة البدائــل فــي االقتصــاد 
التحالفــات  واالســتقطاب واالســتيعاب وتوســيع 

فــي السياســة.

موقــع  كشــف 
األمريكــي  أكســيوس 
الــذي  اللقــاء  تفاصيــل 
األمــن  جمــع مستشــار 
القومــي للبيــت األبيــض 
مــع  ســوليفان  جيــك 
الســعودي  العهــد  ولــي 
ســلمان. بــن  محمــد 

الموقــع،  بحســب 
تطبيــع  بُحــث 
الكيــان  مــع  الســعودية 

التــي  المســألة  اللقــاء،  خــال  الصهيونــي 
نيــوم  بمدينــة  ســلمان  ابــن  علــى  عُرضــت 
ــي 27  ــرى ف ــذي ج ــاع ال ــي االجتم ــعودية ف الس
لــم يرفضهــا  الماضــي، والتــي  أيلول/ســبتمبر 
وفًقــا  قاطــع  بشــكل  الســعودي  العهــد  ولــي 

وعربيــة. أميركيــة  لمصــادر 
أبلــغ  فقــد  األميركــي،  للموقــع  ووفًقــا 

مــع  التطبيــع  أن  ســوليفان  الســعوديون 
»اســرائيل« سيســتغرق بعــض الوقــت وســلموه 
قائمــًة بالخطــوات التــي يجــب إتخاذهــا مــن 
الجانــب األميركــي قبــل الشــروع بــه، أبرزهــا 
الســعودية.  - األميركيــة  العاقــات  تحســين 

شــديدًا،  توتــرًا  العاقــات  هــذه  وتشــهد 
للســعودية،  متعمَّــد  أميركــي  تجاهــٍل  بعــد 
األمــر الــذي يثيــر جنــون الريــاض التــي شــنت 

علــى  المحســوبة  »عــكاظ«  صحيفــة  عبــر 
الديــوان الملكــي هجومًــا عنيًفــا علــى الرئيــس 
ــة  ــد تهميشــه للمملك ــدن بع األمريكــي جــو باي

وتجاهــل ولــي العهــد محمــد بــن ســلمان.
الريــاض، وعبــر الصحيفــة نفســها، حافظــت 
علــى مســافةٍ مــع األميركييــن، إذ اعتبــر الكاتــب 
الظلــم  مــن  أنــه  الســاعد  محمــد  الســعودي 
أنهــا  علــى  الجهتيــن  بيــن  العاقــات  وصــف 
الممكــن أن  »طــاقٌ بائــن« وأنــه مــن غيــر 
ــات النظــر. ــت وجه ــا تباين ــة مهم ــا القطيع يقب
التقريــر االمريكــي أن تكــون أي  ويُرجّــح 
خطــوة ســعودية لتطبيــع العاقــات مــع إســرائيل 
تشــمل  أن  يمكــن  أكبــر  صفقــة  مــن  »جــزًءا 
خطــوات إســرائيلية بشــأن القضيــة الفلســطينية 
مــع  العاقــات  الســتعادة  أميركيــة  وخطــوات 
رفــض  الــذي  ســلمان،  بــن  محمــد  األميــر 
الرئيــس األميركــي جــو بايــدن التعامــل معــه 

مباشــر”. العهدبشــكل 

هجوم معاٍد معاكس مع إعادة االنتشار األميركي … كيف يواجه؟
العميد د. أمين محمد حطيط

اليمن معقل نهوض تحرّري وتغيير كبير
غالب قنديل

وخططــه، لتأبيــد الهيمنــة اللصوصيــة، ولجــم 
نزعــة التحــرّر، ورعايــة القــوى واألبــواق العميلــة، 

وتمويــل الحــروب والفتــن.
مــا بعــد انتصــار اليمــن ســتنطلق تداعيــات 
وتفاعــات حاســمة فــي قلــب شــبه الجزيــرة 
العربيــة. واليمــن الجديــد مهيــأ للمشــاركة مــع 
ســورية والعــراق ولبنــان وإيــران ببنــاء جبهــة 
مقاومــة، ونطــاق أخــوة وتعــاون، ســيكون المثــال 
لتحقيــق  واإلمكانــات  القــدرات  توحيــد  فــي 
االســتقال والتنميــة، وتخّطــي الحــدود بنســيج 
مقاومــة  عنوانهــا  تاريخيــة،  مصيــر  شــراكات 

االســتعمار وتحريــر فلســطين.

هذه شروط محمد بن سلمان للتطبيع مع كيان العدو
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