
محمود الريماوي

ــر مــــن الـــــــازم مــشــاعــر  ــثـ بــيــنــمــا ســــــادت أكـ
لاحتال  ة وتصديها 

ّ
غــز الزهو بصمود 

ــلـــي، وبــيــنــمــا انــغــمــس كــثــيــرون  اإلســـرائـــيـ
ــان مــــا حـــدث  ــ فــــي الــــنــــقــــاش فــــي مــــا إذا كــ
نــصــرًا أم هــزيــمــة، فــي ضـــوء إطـــاق مئات 
الصواريخ على العمق اإلسرائيلي، وعدد 
الــضــحــايــا والـــدمـــار الـــواســـع الـــذي أصــاب 
ــران فـــي الــقــطــاع،  ــمـ ــعـ مــظــاهــر الـــحـــيـــاة والـ
ــذا الــوقــت كــانــت ســلــطــات االحــتــال  فــي هـ
تـــواصـــل فـــي الـــيـــوم الــتــالــي لــوقــف إطـــاق 
الـــنـــار تــشــديــد الــخــنــاق عــلــى حـــي الــشــيــخ 
ــرد ســكــانــه  ــ جــــــــّراح فــــي الــــقــــدس بـــغـــيـــة طــ
ــل اقــتــحــامــات املــســجــد  ومــالــكــيــه، وتـــواصـ
األقصى بمشاركة مليشيات املستوطنني 
والشرطة. ولم تتوقف هذه املمارسات مع 
إعان الثنائي يائير لبيد ونفتالي بينت 
نــجــاحــهــمــا فـــي تــشــكــيــل حــكــومــة جــديــدة، 
نــتــنــيــاهــو، فيما  بــنــيــامــني  لــحــكــومــة  خلفًا 
بإبطال  ويتعهد  جـــرى،  مــا  ينكر  األخــيــر 
اإلعـــــان عـــن تــشــكــيــلــة الــحــكــومــة، ويــعــمــل 
عـــلـــى شــــق صـــفـــوفـــهـــا. والفـــــــٌت أن شــرطــة 
االحتال، ومعها الجيش، رفضت تسيير 
مسيرة األعام اإلسرائيلية مقابل إصرار  
نتنياهو على تسييرها، حتى تم االتفاق 
الــثــاثــاء املقبل  إلـــى  تــأجــيــل قيامها  عــلــى 
15 يــونــيــو/ حـــزيـــران الـــحـــالـــي، فـــي وقـــٍت 
»األقــصــى«،  استباحة  الشرطة  فيه  تجيز 

باسل الحاج جاسم

ــر مـــتـــقـــطـــعـــا فـــــي شــــرق  ــوتــ ــتــ ــد الــ ــاعـ ــتـــصـ يـ
أوكـــــــرانـــــــيـــــــا بـــــــني الــــــــقــــــــوات األوكــــــرانــــــيــــــة 
واالنـــفـــصـــالـــيـــني الـــذيـــن تــدعــمــهــم روســيــا 
مــنــذ اتـــفـــاق الـــســـام املـــوقـــع فـــي 2015، إال 
عن  يختلف  الــحــالــي  التصعيد  حــجــم  أن 
ــــت كــيــيــف، بعد  ــا زالـ املــــــّرات الــســابــقــة. ومــ
ــة األوكــــرانــــيــــة،  ــ ــ ســـبـــع ســــنــــوات عـــلـــى األزمـ
تأمل أن تكون الواليات املتحّدة مستعّدة 
السام  فــي عملية  الــيــوم للعب دور فاعل 
رباعية  إلــى  انضمامها  وربــمــا  املــجــّمــدة، 
نورماندي التي تقود املفاوضات، )أملانيا، 
فــرنــســا، أوكــرانــيــا، روســيــا(، حيث فشلت 
فــي  مـــنـــذ 2014  األوكــــرانــــيــــة  الـــحـــكـــومـــات 
القرم  أزمــة شبه جزيرة  إيجاد حل ينهي 
والــنــزاع املستمر في شــرق الباد، ويعيد 
املنطقة إلى السيطرة األوكرانية الكاملة. 

الروسية  العسكرية  الــقــوات  تــزايــد  ويثير 
على الــحــدود مــع أوكــرانــيــا الــيــوم عامات 
استفهام وتساؤالت عّدة عن حقيقة أهداف 
هذه الحشود العسكرية غير املسبوقة في 
عمر النزاع األوكراني. وعلى الرغم من عدم 
وجــود مصلحة روسية في عمل عسكري 
واســــــــع، إال أنـــــه ال يــمــكــن اســـتـــبـــعـــاد هـــذا 
الهدف  يــكــون  أن  احــتــمــال  مــع  السيناريو، 
من ذلك كله ردع كييف عن أي تحّركات أو 
الشرقية،  املناطق  في  مستقبلية  هجمات 
عبر إظهار موسكو نفسها صاحبة الكلمة 

العليا من خال قدرتها على التصعيد.
ــٌد أن انــــــدالع أي مـــواجـــهـــٍة فـــي شــرق  ــؤكـ مـ
ــــودة بـــدعـــم حـــلـــف شــمــال  ــــوعـ ــيــــا املـ أوكــــرانــ
ــي )الـــــنـــــاتـــــو( ســـيـــضـــع الـــحـــلـــفـــاء  ــســ ــلــ األطــ
ــة،  ــايـ ــغـ ــلـ الــــغــــربــــيــــني فــــــي مــــــوقــــــٍف حــــــــرج لـ
ــة الــــروســــيــــة عــلــى  ــكـــريـ فـــالـــحـــشـــود الـــعـــسـ
الـــحـــدود األوكـــرانـــيـــة تــجــعــل إدارة بــايــدن 
أمام أكبر امتحاناتها الروسية وأخطرها، 
فــــي ظــــل انـــتـــهـــاكـــاٍت لـــوقـــف إطــــــاق الـــنـــار 
فــي الــدونــبــاس وقــلــق »الــنــاتــو«، فــي وقــٍت 
وصلت العاقات بني روسيا والغرب إلى 
أدنــــى مــســتــويــاتــهــا، وفــــق تــعــلــيــق الــوزيــر 

الروسي، الفروف. 
العسكرية  قــدراتــهــا  موسكو  اســتــعــراض 

حسان األسود

درجـــت الــعــادة أن يــبــدأ الــرؤســاء خطابهم 
بإلقاء  االنتخابات،  في  فوزهم  بعد  األول، 
الــتــحــّيــة عــلــى جميع مــواطــنــات ومــواطــنــي 
انتخبوهم  الذين  يرأسونها،  التي  دولهم 
 أو تقليد 

ٌ
والذين لم ينتخبوهم، وهذا عرف

الرؤساء بشكل عــام، إلظهار وحدة  بعه 
ّ
يت

الـــبـــاد مـــن خــــال مــنــصــب رئـــيـــس الـــدولـــة 
ل قّمة الهرم السيادي في األنظمة 

ّ
الذي يمث

الــجــمــهــوريــة الــرئــاســيــة. تــحــمــل خــطــابــات 
مع   

ً
 تصالحية

ً
نــبــرة عـــادة  هــذه  التنصيب 

الـــجـــزء مـــن الــشــعــب الــــذي لـــم يــنــتــخــب هــذا 
الـــرئـــيـــس، وهـــــذا يــعــنــي، بــشــكــل أو بــآخــر، 
املبني  املجتمعي  التنظيم  قــواعــد  تــعــزيــز 
التي  الديمقراطية  )ومـــبـــادئ(  أســس  على 
تـــفـــرض احــــتــــرام رأي األكـــثـــريـــة بــاعــتــبــاره 
ر 

ّ
ـــة الــحــكــم. يؤش

ّ
الــطــريــق األســلــم إلدارة دف

ــه إلـــى احــتــرام رأي األقــلــيــة الــتــي لم 
ّ
هـــذا كــل

ــة نــفــســهــا من  ــالـــدرجـ تـــصـــّوت لــلــرئــيــس، بـ
احترام األكثرية التي صّوتت له. كما يعني 
وبالشعب  بنفسه،  املنتخب  الــرئــيــس  ثقة 
الــــــــــذي ســـيـــحـــكـــمـــه، وبـــــقـــــواعـــــد الـــعـــمـــلـــيـــة 
السياسية التي أوصلته أو أعادت إيصاله 

إلى منصبه.
لـــم يــكــن مــفــاجــئــًا لــكــثــيــريــن، وكـــاتـــب هــذه 
الــســطــور مــن بــيــنــهــم، خــطــاب بــشــار األســد 
أخـــيـــرًا بــمــنــاســبــة تــتــويــجــه وريـــثـــًا لسبع 
سنواٍت عجاٍف مقبلة للجمهورية العربية 
ــد األب  ــ ــة، فــمــن عـــايـــش حــكــم األسـ الـــســـوريـ
اإلقــصــائــيــة  العقلية  هـــذه   

ّ
أن تــمــامــًا  ُيــــدرك 

ثاثني  ســوريــة  التي حكمت  هــي  العنيفة، 
ــًا، ومـــــا زالــــــت تــحــكــمــهــا مـــنـــذ عــقــديــن  ــامــ عــ
ونّيف بعد امتطاء األسد الصغير ظهرها 
بـــا اســتــحــقــاق أو جـــــــدارة. ال تـــراجـــع عن 
نــهــج احـــتـــقـــار اآلخـــــر أيــــًا كـــــان، حــتــى ولــو 
ــه ولــنــظــامــه.  ــن الــفــئــة األشـــــد والًء لـ كــــان مـ
أّمـــا املــعــارضــون فــحــّدث وال حـــرج، فهؤالء 
لم يتطّرق  املنفى.  أو  السجن  أو  القبر  لهم 
الــرئــيــس املـــتـــّوج، فــي خــطــابــه الصميدعي 
أبناءهم  قدموا  الذين  أتباعه  ملعاناة  هــذا، 
ــم، لــم  ــكـ عـــلـــى مـــذبـــح بـــقـــائـــه فــــي ســــــّدة الـــحـ
طوابير  بانتهاء  أمـــٍل  بــارقــة  بــأي  يؤّملهم 
 عن 

ً
الــغــاز والــبــنــزيــن والــخــبــز حــتــى. فــضــا

تــقــســيــمــه الـــســـوريـــني الـــذيـــن وصــفــهــم بما 
يليق به هو شخصيًا، ثيرانًا خونة للوطن 
)اخـــتـــصـــره بــشــخــصــه( ألنـــهـــم قـــالـــوا نــريــد 
كرامتنا قبل خبزنا، ولرعّيٍة عليها أن تقبل 

بالوطن كما جّسده هو، أي باألسد ذاته.
كان َهذُر بشار األسد الدائم، في خطاباته 
ــة، وســيــلــة دفــاعــيــة  ــيـ ــارجـ الـــداخـــلـــيـــة والـــخـ
أمــــام احــتــقــاره ذاتــــه الــتــي يــعــرف أكــثــر من 
مــقــدار ضحالتها وحــجــم خسرانها  غــيــره 
ونقصها، وهذا ما كان عليه خطابه أخيرًا، 

جيرار ديب

قال البطريرك املاروني، مار بشارة بطرس 
الــــراعــــي، فـــي عــظــة األحـــــد 30 مـــايـــو/ أيـــار 
ــنـــان ســـيـــخـــرج مــــن تــحــت  ــبـ املــــاضــــي، إن »لـ
األنـــقـــاض، وســيــعــود دولـــة مستقلة سيدة 
وحــــرة وحـــيـــاديـــة«. ال خـــاف بـــني الجميع 
ــلــــى كـــيـــانـــيـــة لــــبــــنــــان، املـــســـتـــقـــل والــــحــــر  عــ
والسيادي، بل الخاف على موضوع حياد 
املنطقة من  لبنان، وسط صراعاٍت تجتاح 
املــحــيــط إلـــى الــخــلــيــج، واصــطــفــافــاٍت تأخذ 
العمودي في االنقسام بني محاور  شكلها 

الدول املتصارعة.  
تــأزًمــا كلما شارف  اللبنانية  األزمــة  تشتد 
عــهــد الــرئــيــس مــيــشــال عـــون عــلــى نــهــايــتــه، 
ــواقــــف والـــــقـــــرارات واضــــٌح  فـــالـــشـــرخ فـــي املــ
 
ّ
بــني األفـــرقـــاء املــكــونــني لــهــذا الــبــلــد، كــمــا أن
الحلف القائم من خال اتفاقية مار مخايل 
الحّر وحزب  الوطني  التيار  بني  بيروت   –
الــلــه 2006، ودعـــم الــحــزب املــبــاشــر وصــول 
الــعــمــاد عــــون إلــــى ســــدة الـــرئـــاســـة، وضــعــا 
ــهــمــه 

ّ
األخــيــر وتـــيـــاره فــي تــمــوضــع حــتــى ات

بعضهم أنـــه حــلــيــف إيــــران ومــحــورهــا في 
من  الرغم  على  املنطقة،  في  الدائر  الصراع 
تــبــريــر الــعــهــد والــتــيــار املــوقــف الـــذي أخــذه 
رئــيــس الــتــيــار الــوزيــر، جــبــران بــاســيــل، في 
دعم موقف البطريرك من حيادية لبنان في 

الصراعات القائمة.
برز موقف حزب الله، البعيد كل البعد عن 
البطركية  أعلنته  الـــذي  اإليــجــابــي  الــحــيــاد 
ــيـــة، فـــي كــلــمــة ألمــيــنــه الـــعـــام حسن  املـــارونـ
ــرى الــتــحــريــر 2000، إذ  نــصــر الـــلـــه، فـــي ذكــ
ــدار 

ُ
ت كانت  القدس  أن معركة سيف  اعتبر 

من بيروت في عمليات مشتركة بني حزب 
والفصائل  اإليراني  الثوري  والحرس  الله 
ــٍح عن  املــقــاتــلــة فــي غـــزة. وفـــي تعبيٍر واضــ
تموضع الحزب في محور املمانعة، اعتبر 
أن أي اعـــتـــداء عــلــى املــقــدســات اإلســامــيــة 
ســُيــســقــط كــل الــخــطــوط الــحــمــر، وال يعود 
الــدول،  بــني  للحدود املصطنعة  مــن معنى 
ــة إلـــــى عـــدم  ــحــ ــن واضــ فــــي إشـــــــــارٍة أكـــثـــر مــ
اعترافه بالحدود الجغرافية التي رسمتها 
وأن   ،1916 عــام  بيكو   - مــعــاهــدة سايكس 
ــران إلــى  املــحــور الــقــائــم الــيــوم يمتد مــن إيــ
فــالــعــراق وســوريــة، ولــبــنــان وطبًعا  اليمن 

غزة في فلسطني.
ــيـــة  صـــحـــيـــٌح أن بــــني الـــبـــطـــريـــركـــيـــة املـــارونـ
والــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة مــســافــة ال تــتــعــّدى 
 لكنها 

ٌ
بــضــعــة كــيــلــومــتــرات، وهــــي ســالــكــة

وتشارك في عمليات االقتحام، كما تجيز 
الشيخ جــّراح  الــحــصــار على حــي  تشديد 
كما كان الحال من قبل، وهو ما يدل على 
أن الــعــقــيــدة األمــنــيــة لـــدى ســائــر األجــهــزة 
التهويد  استكمال  على  العمل  فــي  ثابتة 
الــقــدس املحتلة،  فــي   الــقــســري وتوسيعه 
بصرف النظر عن خافات إجرائية وآنية 

ما بينها.
وقـــد ربـــط مــعــلــقــون، عــن حـــق، بــني طريقة 
استقبال نتنياهو إمكانية إزاحته وحلول 
رئـــيـــس حـــكـــومـــة بــــــداًل مـــنـــه، وبـــــني رفـــض 
الرئيس األميركي السابق، دونالد ترامب، 
نــتــائــج االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي بـــاده، 
حيث وجه الشبه كبير في الحالتني. على 
نتنياهو  لــبــنــيــامــني  الــســيــاســي  اإلرث  أن 
بــــــــاٍق بـــعـــد رحـــيـــلـــه املــــــرّجــــــح، بـــأكـــثـــر مــن 
بــقــاء الــتــرامــبــيــة بــعــد خـــســـارة تـــرامـــب في 
الحزب  كــان  ولئن  األميركية.  االنتخابات 
ــركــــي  يــحــتــل مــواقــعــه  ــيــ الـــجـــمـــهـــوري األمــ
ــل  فــــي الـــكـــونـــغـــرس بــمــجــلــســيــه، ويــــواصــ
الــتــمــّســك بــالــرئــيــس املـــهـــزوم، مــع الــزعــم أن  
ــفــــوز، فــــإن نــتــنــيــاهــو،  ــايـــدن ســــرق الــ ــو بـ جـ
اليميني  لــفــكــره   

ً
يــجــد تمثيا املــقــابــل،  فــي 

برئاسة  الــجــديــدة  الحكومة  فــي  املــتــطــّرف 
نفتالي بينت رئيس حزب يمينا، ورئيس 
مجلس املستوطنات السابق، والذي فاخر 
املشكلة  »أيــن  كثيرين  عــرب  بقتل  بسجله 
فــي ذلــــك..« يــتــســاءل الــقــاتــل اللطيف الــذي 
بات رئيسًا للحكومة، بالتناوب مع  حزب 

وعجرفته التي سّممت العاقات مع يهود 
الواليات املتحدة.

ال يقلل املرء من أهمية وجود حزب العمل 
وحركة ميرتس ألول مرة بعد غياب طويل 
اإلسرائيلية،  الحكومات  في  املشاركة  عن 
وبــــدرجــــة أقــــل وجـــــود حــــزب يــائــيــر لــبــيــد، 
وحزب كاحول الفان )أزرق أبيض( بزعامة 
بيني غينتس، إلى جانب األحــزاب األكثر 
ــّددًا، غــيــر أن األرجـــحـــيـــة ســــوف تبقى  تــــشــ
ــكـــون مــن  ــيـ ــّرفــــًا. وسـ ــــزاب األشــــــد تــــطــ لـــــأحـ

ــــود األحــــــزاب الــوســطــيــة إضــفــاء  شــــأن وجـ
سمعة زائفة عن اعتداٍل ما على الحكومة 
الـــجـــديـــدة، وقــــد تــنــجــح هــــذه األحــــــزاب في 
 تــشــّددًا، غير أن 

ّ
أقــل تمرير قــوانــني مدنية 

الــخــط الــســيــاســي الـــعـــام لــلــقــضــايــا األكــثــر 
لــيــبــرمــان  وزراء  يــحــســمــه  ــــوف  سـ أهـــمـــيـــة 
لــدى هؤالء  وساعر وبينت ولبيد. وليس 
أي رؤية تتعلق بالسام، وسوف يسعون 
ــل اســتــكــمــال  ــ ــــى تـــمـــريـــر الــــوقــــت مــــن أجــ الــ
املـــخـــطـــطـــات االســتــيــطــانــيــة مــــع الــتــعــامــل 
بعباراٍت مبهمة وعائمة عن التفاوض مع 
الجانب الفلسطيني، مع تجنب االصطدام 
باإلدارة الديمقراطية في واشنطن، ودعوة 
الـــتـــوازنـــات في  مــــراعــــاة  ــى  إلــ اإلدارة  تــلــك 
ــرأي الــعــام اإلســرائــيــلــي وداخـــل  ــاط الــ أوســ
أنه  نــوع  من  وافتعال مشكاٍت  الكنيست، 
ال يمكن التواصل مع أية هيئة فلسطينية 
واملقصود  حــمــاس،  لحركة  ممثلني  تضم 
أية حكومة مقبلة أو أية تشكيلة للمجلس 
لــانــتــخــابــات أن  ــّيـــض  قـ إذا  الــتــشــريــعــي، 

تجرى.
وخـــال ذلـــك، ســـوف يــتــواصــل دور جيش 
ــة،  ــيــ ــنــ ــزة األمــ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــر األجـ ــ ــائــ ــ ــــال وســ ــ ــتـ ــ ــ االحـ
أكبر، مع مزيد من الضغوط على  وبزخم 
ة، وذلــــك تــحــت يــافــطــة مــنــع »حــمــاس« 

ّ
ــز ــ غـ

ــن إعــــــادة اإلعــــمــــار ومــنــعــهــا  ــن اإلفـــــــادة مـ مـ
مـــن تــطــويــر قـــدراتـــهـــا الــعــســكــريــة، وكــذلــك 
 حرٍب أخرى، ملحو التوازن 

ّ
االستعداد لشن

النسبي في الردع الذي أفرزته حرب الـ11 

يومًا. وسوف تطغى مثل هذه االعتبارات 
ــة عـــلـــى تـــلـــك الـــســـيـــاســـيـــة، وعـــلـــى  ــيــ ــنــ األمــ
إمــكــانــيــة اســتــئــنــاف مــفــاوضــات سياسية 
الــطــرف اإلســرائــيــلــي يعتبرها عمليًا  بــات 
جــــزءًا مـــن املـــاضـــي، غــيــر أنــــه ســيــنــاور مع 
أطــــــراف إقــلــيــمــيــة ودولــــيــــة، إلبـــعـــاد شبح 
التفاوض الذي يرى فيه املستوطنون أنه 
هذه  أن  والــراجــح  األرض!...  بتقاسم  ينذر 
الحكومة سوف تتعّرض لضغوط شرسة 
مـــن املــجــتــمــع الــيــمــيــنــي الــــواســــع، وداخــــل 
تجانس  الــا  يفعل  ســوف  كما  الكنيست، 
عملها،  اضطراب  في  فعله  مكّوناتها  بني 
وهــــو مـــا قـــد يــقــّصــر فـــي عــمــرهــا، ويــجــعــل 
 قــبــل االنـــتـــقـــال إلــى 

ً
 مــؤقــتــة

ً
مــنــهــا حــكــومــة

انتخابات خامسة.
يــــورد املــــرء هــــذه الــتــقــديــرات الــتــي يشهد 
ــال، مــــع اإلشـــــــــارة إلـــــى أن  ــ ــحـ ــ ــع الـ ــ ــ بـــهـــا واقـ
ــلـــني اإلســـرائـــيـــلـــيـــني فــــي الــحــكــومــة  ــفـــاعـ الـ
وخارجها سوف يتأثرون بمدى دينامية 
الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي الـــحـــفـــاظ على 
الـــزخـــم الــســيــاســي وتــصــعــيــده وتــثــمــيــره 
األطــراف  مــدى فاعلية  السقف، وفــي  لرفع 
اإلقـــلـــيـــمـــيـــة فــــي الــتــنــســيــق مــــع واشـــنـــطـــن 
للضغط على الحكومة الجديدة، من أجل 
وقف  النهج االستيطاني والصراع الديني 
واالنــتــقــال إلــى فضاء سياسي. وإلــى ذلك 
نتنياهو ساريًا على  إرث  الحني، سيبقى 

أيدي نجوم اليمني الجدد. 
)كاتب من األردن(

الــيــوم تأتي في  ليس جــديــدا، وأهميتها 
إلــى كييف بالدرجة  إطــار توجيه رسالٍة 
ــّرر  ــكـ ــتـ األولـــــــــــى، بــــعــــد حــــديــــث روســــــــي مـ
وتــحــذيــرات مــن اســتــعــدادات لشن هجوم 
أوكراني على شرق الباد، حيث يسيطر 

االنفصاليون املدعومون من روسيا.
حـــــدث شــــي مـــشـــابـــه فــــي أغـــســـطـــس/ آب 
في  الجنوبية  أوسيتيا  إقليم  فــي   2008
إعـــام  ــائـــل  جـــورجـــيـــا، حــيــث أوردت وسـ
روسية خبرًا عن كشف األجهزة الروسية 
مــعــلــومــات وقــتــهــا، أن جــورجــيــا تستعد 
الجتياح أوسيتيا الجنوبية، حيث كانت 
تــتــمــركــز قــــوات حــفــظ الـــســـام الــروســيــة، 
الجورجي  الرئيس  بعد تأكيداٍت تلقاها 
آنـــــــذاك، مــيــخــائــيــل ســاكــاشــفــيــلــي، بــدعــم 
واشنطن له، وأظهرت التجربة الجورجية 
العسكرية بشكل  بــالــقــوات  االحــتــفــاظ  أن 
متقّدم في مناطق النزاع املجمد واملتوقع 
 مــن اســتــقــدامــهــا 

ً
اشــتــعــالــه، أكــثــر فــاعــلــيــة

في ما بعد من أماكن انتشارها الدائمة. 
وال بد من األخذ بالحسبان أن املساهمة 
ــيـــا ألذربــــيــــجــــان فــي  الــــتــــي قـــدمـــتـــهـــا تـــركـ
ــلـــيـــم نـــاغـــورنـــي  مــــعــــارك اســـتـــعـــادتـــهـــا إقـ
كاراباخ، أوجدت، بني عديد من األوساط 
األوكـــرانـــيـــة، أحـــاديـــث عــن فـــرص تطبيق 
سيناريو مماثل الستعادة أراضي إقليم 
ولو  السيطرة،  عن  الخارجة  الدونباس، 
بشكل جزئي »مبدئيًا«. إال أن األوضاع في 
أوكرانيا وجنوب القوقاز بني أذربيجان 
وأرمـــيـــنـــيـــا تــشــوبــهــا اخـــتـــافـــات كــثــيــرة، 
واملـــقـــارنـــة بــشــكــل مــبــاشــر بـــني الــحــالــتــني 
غــيــر واقــعــيــة، ولــكــن انــتــصــار أذربــيــجــان 
ــر بني  ــزاع آخــ ــ ــراكــــدة فـــي نـ ــيـــاه الــ ــّرك املـ ــ حـ
السابق  السوفياتي  االتحاد  دول  فضاء 
ولفت األنظار إلى عدة نقاط. أظهر تجّدد 
املعارك بني باكو ويريفان، بعد ربع قرن 
مــن الــجــمــود، فــشــل مــنــصــات املــفــاوضــات 
الـــدولـــيـــة، فـــي تــحــقــيــق أي تـــســـويـــة، فلم 
مــن وضــع حد  مينسك  تتمّكن مجموعة 
ألزمـــة كـــارابـــاخ، وهــي الــتــي تــأّســســت في 
إطار منظمة األمن والتعاون في أوروبا 
أوائـــــــل الــتــســعــيــنــيــات لـــحـــل الــــنــــزاع بــني 
وكانت  وأذربــيــجــان،  أرمينيا  الــجــارتــني، 

خطاٌب بذيء ال يصدر إال عن حاقد جاهل 
اعتال  كــان  البصيرة.  عديم  لق 

ُ
الخ  

ّ
معتل

ــوارث واهـــتـــزازهـــا، وعــــدم ثقة  ــ الـ شخصية 
صــاحــبــهــا بــنــفــســه، وإدراكـــــــه حــجــم الــفــرق 
بينه وبــني مــؤّرثــه، أحــد أهــّم عــوامــل تأزيم 
األصعدة،  جميع  على  سورية  في  الوضع 
وهو ما أّدى إلى الثورة ابتداًء. ثم كان من 
الناس  مــع  الهمجّي  التعامل  أســبــاب  أهـــّم 
املطالبني بكرامتهم، وهذا ما أوصل الباد 
إلــى الــدمــار والــتــشــرذم وانــغــاق أفــق الحل 
ه، 

ّ
كل هــذا  انعكس  لقد  القريب.  املنظور  في 

حتى قبل انــدالع الــثــورة ضــّده، في سلوك 
انـــقـــيـــادي لــنــظــام الــحــكــم فـــي إيــــــران، الـــذي 
 لانصياع 

ً
قــابــا وجــد فيه شخصًا رخـــوًا 

وقــادرًا على تنفيذها من دون  ملخططاته، 
أن يدرك ما يقوم به. 

 هذه النقائص 
ّ

مع ذلك، وعلى الرغم من كل
فــي شخصه، فقد هــّيــأت لــه سياسة والــده 
قــويــًا يجمع بموجبه بني  الــراحــل منصبًا 
يديه جميع خيوط السيطرة على سورية 
دولة وشعبًا. ومن مهازل التاريخ أن يكون 
ملثل هذا الشخص، بسبب رئاسته سورية 
وتحكمه بجميع أوراق القّوة التي يمنحها 
إياها موقعها الجيو استراتيجي، حضور 
ــبـــني املــحــلــيــني  يــســتــدعــي مــــن أغـــلـــب الـــاعـ
واإلقــلــيــمــيــني والـــدولـــيـــني الـــحـــفـــاظ عــلــيــه. 
بــشــار األســـد اآلن بمثابة حــجــر الــقــفــل في 
القاع  املعروفة في  القديمة  البناء  أقــواس 
ه القطعة التي تشّد الحجارة 

ّ
والحصون، إن

بــعــضــهــا إلــــى بـــعـــض، وال تــتــركــهــا مــدعــاة 
لانهيار. هذا حال األسد اليوم بني أعدائه 
 واحد منهم يرغب ببقائه 

ّ
وأصدقائه، فكل

ــاٍب تـــخـــّصـــه، واملـــســـتـــفـــيـــد الــنــهــائــي  ــ ــبـ ــ ألسـ
ــد، والــخــاســر األكـــبـــر هـــو الشعب  ــ هـــو األسـ

السوري.
لقد تــجــّرع األســد كــأس املهانة طافحًا من 
خــــال الـــرفـــض الــشــعــبــي الـــســـوري الـــعـــارم 
انتخاباته، وكان أبرز مظاهر الرفض هذه 
ــاد الــســيــطــرة  ــ ــا الـــتـــي أعـ ــ فـــي مــحــافــظــة درعـ
صيف  الـــروســـي  حليفه  بــمــســاعــدة  عليها 
أو يحكمها  لــم يدخلها  ــه 

ّ
عــام 2018، وكــأن

مــنــذ ذلـــك الـــتـــاريـــخ. لــقــد خـــرج الــســوريــون 
ــان أتـــيـــحـــت لــهــم  ــكـ والــــســــوريــــات فــــي كــــل مـ
فــيــه الـــفـــرصـــة لــلــتــعــبــيــر عـــن هــــذا الـــرفـــض. 
أن صــــّدر األســــد نفسه  لــكــنــنــا اآلن، وبــعــد 
باق  ــه 

ّ
بــأن وللعالم،  لسيطرته  للخاضعني 

على أنقاض سورية وجثث شعبها، ال بّد 
مــن البحث عــن مــقــاربــاٍت جــديــدٍة ملعالجة 
الــواقــع املـــأزوم. هــل نكتفي بمواقف الــدول 
الــغــربــيــة الــتــي اعــتــبــرت هـــذه االنــتــخــابــات 
السوري  الشعب  إرادة  تعّبر عن  ال  مزّيفة، 
ــا ال تـــعـــتـــرف بـــهـــا لــذلــك  ــهــ الــحــقــيــقــيــة، وأنــ
وألنها أيضًا تتناقض والقرارات الدولية؟ 
هل لدينا بدائل يمكن من خالها تصعيد 

ليست آمنة، ملا للتشنجات القائمة في طرح 
كل منهما املتناقض مع اآلخر. لم تكن يوًما 
 بينهما كما هي اليوم، فهذا 

ً
العاقة متأزمة

يـــعـــود إلــــى الـــظـــروف اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
االنهيار  لــبــنــان.  على  سلًبا  تنعكس  الــتــي 
ــرّده  ــ ــتــــصــــادي الــــــذي يـــشـــهـــده لـــبـــنـــان مـ االقــ
واضحة  عربية  ومقاطعة  غربية  عقوبات 
تهدف إلى إقصاء الحزب من القيام بدوره 
من  لبنان  حياد  يريد  فــالــخــارج  اإلقليمي، 
ــراٌر على  ــ صـــراعـــات املــنــطــقــة، لـــذا هــنــاك إصـ
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة تــكــنــوقــراطــيــة مـــحـــايـــدة، 
قـــادرة على اإلنــتــاج واإلنـــقـــاذ، ولــيــس على 
أخـــذ املـــواقـــف والــتــغــطــيــة عــلــى مــا يــقــوم به 
الــحــزب فــي املنطقة مــن خــال تشريعه في 

بيانها الوزاري.
الــطــريــق ســالــكــة نــعــم، ولــكــنــهــا غــيــر آمــنــة، 
سيما وأن الطرفني يعتمدان لغة التصعيد 
التوصل  بهدف  املتوالية،  خطاباتهما  في 
إلـــى اإلجــابــة عــن الــســؤال الــكــيــانــي للبنان 
الحيادي  الجديد، فأي لبنان نريد؟ لبنان 
ــاور؟ كـــم تشبه  ــحــ أم املــتــمــوضــع ضــمــن املــ
أحــداث  اليوم  لبنان  يمّر بها  التي  املرحلة 
عـــام 1958، حــني شــهــد لــبــنــان، مــن جنوبه 
 كانت 

ً
ا دامية

ً
ا وأحداث

ً
إلى شماله، عصيان

نتيجة إدخال لبنان في لعبة املحاور التي 
والدولية، بني  العربية  املنطقة   

ّ
تلف كانت 

الــشــرقــي والــغــربــي. وقــد سقط  املعسكرين 
ألن  والــجــرحــى،  الضحايا  عــشــرات  يومها 
رئــيــس الـــبـــاد، كــمــيــل شــمــعــون، كـــان يريد 
االنخراط في حلف بغداد بقيادة الواليات 
املتحدة، فيما كانت جبهة املعارضة تريد 
االنــضــمــام الــى الــتــيــار الــنــاصــري املنسجم 
والكتلة  السوفييتي  االتــحــاد  مصالح  مــع 
ا من األحداث الدامية 

ً
التي يمثلها. وانطاق

الــتــي شــهــدتــهــا الــســاحــة الــلــبــنــانــيــة، بــرزت 
املـــواقـــف الــداعــيــة لــحــيــاد لــبــنــان، ال سيما 
ــارل الــحــلــو، بــالــدعــوة  لــلــرئــيــس الـــراحـــل شــ
إلى حياد حقيقي وقانوني، أي ال للتوجه 
لبنان لعب دوره  ا وال غرًبا، بل على 

ً
شرق

التاريخي مفتاًحا للشرق والغرب وهمزة 
وصل بينهما. 

بــغــض الــنــظــر عــن الــطــروحــات الــتــي قــد ال 
تهّم اللبناني كثيًرا، هو الذي يهتم اليوم 
تــرّدي  نتيجة  عيشه،  لقمة  تأمني  بكيفية 
األوضـــــــاع االقـــتـــصـــاديـــة واملـــالـــيـــة، إال أن 
املــؤّكــد أن هــذا االنقسام قــد ينعكس على 
ــا شبيهة 

ً
الــوضــع األمــنــي، ويــحــدث أحــداث

بأحداث 1958. 
)كاتب لبناني(

تيكفا  وحــزب  لبيد،  يائير  عتيد«،  »ييش 
حــداشــا بــرئــاســة جــدعــون ســاعــر، وحــزب 
إسرائيل بيتنا برئاسة أفيغدور ليبرمان 
وحـــــركـــــة كـــــاحـــــول الفــــــــــان. بـــيـــنـــمـــا يــغــيــب 
الجمهوريون، وخصوصًا الصقور منهم، 
التنفيذية  السلطة  فــي  العليا  املــواقــع  عــن 
فـــي اإلدارة  الــحــســاســة  املـــؤســـســـات  وفــــي 

الديمقراطية.
وقــد جــاء االتــفــاق االئتافي بــني املكونات 
الجديدة  اإلسرائيلية  للحكومة  الحزبية 
ــامــــج األشـــــد  ــرنــ ــبــ ــيـــد صــــيــــاغــــة الــ لــــكــــي يـــعـ
يــمــيــنــيــة، وإن تـــفـــادى اســـتـــخـــدام عـــبـــارات 
فـــاقـــعـــة، فـــقـــد نــــص عـــلـــى تـــوســـيـــع الــبــنــاء 
إلــى نقل  الــقــدس، إضافة  االستيطاني في 
مراكز الحكم واملؤسسات الحكومية إليها 
مـــن تـــل أبـــيـــب، وهــــي خـــطـــوة لـــم يــقــم بها 
للقيام  يسعفه  لــم  الــوقــت  أن  أو  نتنياهو، 
الفلسطيني  الــوجــود  بها، وهــو ما يجعل 
املــديــنــة  فـــي  الــعــربــي، بمختلف مــظــاهــره، 
العربية، وجودًا أجنبيًا أو بحكم األجنبي. 
وهذا التوّجه جرى التعبير عنه واالتفاق 
عليه بعد حــرب الــــ11 يــومــًا بــني االحــتــال 
ة. والــرســالــة أن 

ّ
وفــصــائــل املــقــاومــة فــي غـــز

ال شـــيء يــتــغــيــر. يـــغـــادر نــتــنــيــاهــو، فيمأ 
كل من بنيت وجدعون ساعر )املنشق عن 
الــفــراغ،  ليبرمان هــذا  وأفــيــغــدور  الليكود( 
الديني  اليميني،  للجمهور  يبرهنوا  كــي 
والقومي  والعلماني، أن ال شيء قد تغير، 
وأنــــــه قــــد جـــــرى الــتــخــلــص مــــن نــتــنــيــاهــو 

ــات  ــ ــــواليـ بـــرئـــاســـة روســــيــــا وفـــرنـــســـا والـ
العسكري  الــتــحــّرك  كـــان  بينما  املــتــحــدة، 

حاسمًا خال ستة أسابيع فقط.
ونجد تكرار تجربة كاراباخ مع أوكرانيا، 
التي دخلت في عملية مينسك للسام غير 
الــفــعــالــة »حــتــى الـــيـــوم«، حــيــث تـــم توقيع 
في  البياروسية  العاصمة  في  االتفاقات 
شباط  وفــبــرايــر/   2014 أيــلــول  سبتمبر/ 
بــمــثــابــة  لـــتـــكـــون  »الــــربــــاعــــيــــة«،  بــــني   2015
ــة الــــصــــراع  ــة طــــريــــٍق نـــحـــو تـــســـويـ ــريـــطـ خـ
فـــي دونـــبـــاس، بــيــنــمــا لـــم يــتــم بــعــد تنفيذ 
الشروط املتفق عليها في مينسك بالكامل.
وال يمكن إغفال أهمية التحالفات األمنية 
والــســيــاســيــة والــعــســكــريــة اإلقــلــيــمــيــة، في 
ــاخ الـــثـــانـــيـــة بــــني أذربـــيـــجـــان  ــ ــارابـ ــ ــــرب كـ حـ
وأرمينيا، حيث كان لتعاون أذربيجان مع 
إسرائيل أهمية كبرى، خال الصراع أخيرا، 
وكذلك لعبت املساندة التركية القوية لها 
أمــام أي تحّرك روســي داعم  دورًا رئيسيًا 
ألرمينيا. وكــان لكل من الدولتني دور في 
جزء من انتصار أذربيجان، وخصوصا ما 
يتعلق بالطائرات من دون طيار عسكريًا. 
وسياسيًا عبر دور اللوبيات اليهودية في 

العواصم الكبرى.
)كاتب سوري(

قــّوٍة وفعٍل  إلى  املوقف الشعبي، وتحويله 
قـــادريـــن عــلــى إيــجــاد الــبــديــل؟ مــا الــطــريــق 
إلــى الــخــاص اآلن فــي ظــل تشابك خطوط 
الــدولــيــة واإلقليمية، وهــل يمكن  املــصــالــح 
لسورية القيامة من دمارها بوجود األسد 

ونظامه وعقلية الحكم العبثية هذه؟
لـــم يــعــد الـــجـــواب عـــن الـــســـؤال هـــذا بــأيــدي 
السوريني وحدهم، وال بيد أية قوة أخرى 
أرادوا،  لو  الـــروس،  بمقدور  ولكن  منفردة. 
ــّم. لكن  إحـــداث خــرق فــي هــذا الــجــدار األصــ
ئوا ملفاتهم التفاوضية 

ّ
عليهم أواًل أن يجز

 
ّ
مـــع األمـــيـــركـــيـــني، وعــلــيــهــم أن يــــدركــــوا أن
يــقــايــضــوا عليها  أن  مـــن  ســـوريـــة أصـــغـــر 
فــي ملفات أوكــرانــيــا والــــدرع الــصــاروخــي، 
 السياسة ال تبنيها 

ّ
وعليهم أن يفهموا أن

االنـــتـــصـــارات الــعــســكــريــة فــقــط، فــا بـــّد من 
تــحــويــل الــنــصــر إلــــى وقـــائـــع عــلــى األرض 
ــام في  ــ ــــى أرقــ ــقـــرار األمـــنـــي، وإلـ ــتـ مــثــل االسـ
االقتصاد مثل إعادة دورة اإلنتاج الزراعي 
إعــادة إعمار  والصناعي والتجاري، وإلــى 
بـــنـــى الــــدولــــة الــتــحــتــيــة والـــفـــوقـــيـــة، وإلــــى 
ط 

ّ
إنتاج نظام حكٍم رشيٍد بعيٍد عن التسل

والــفــســاد واإلقــصــاء، فهل الـــروس قـــادرون 
على فعل ذلك في سورية، مع عجزهم عن 

فعله في روسيا ذاتها؟
كي ينجح الروس في استثمار الحالة التي 
إليها مع تابعهم األســد، عليهم  أوصلونا 
يــفــعــلــوه. بغير  أن  عــلــيــهــم  ــا  مـ يــفــعــلــوا  أن 
إلى  العودة  السوريون على  ُيقِدَم  لن  ذلــك، 
بادهم، وستهرب رؤوس األموال السورية 
بعيدًا. لن يقّدَم األميركيون وال األوروبيون 
لــلــروس جــائــزة تــمــويــل إعــــادة اإلعـــمـــار أو 
حقيقي  تغيير  بـــدون  بتمويلها  الــســمــاح 
في  حلفائهم  ومــصــالــح  مصالحهم  يــدعــم 
أنفسهم  للروس  مقبواًل  يكون  لن  املنطقة. 
موا سورية إليران على طبق 

ّ
أيضًا أن يسل

من ذهب.
فــي منطقتنا   شعبيٌّ كبير 

ٌ
مــخــاض هــنــاك 

ــــروس إلـــى جــانــب   وقــــوف الـ
ّ
الــعــربــيــة، وإن

ــٌر  الـــحـــّكـــام فـــي صـــراعـــهـــم مـــع شــعــوبــهــم أمـ
ــه قــابــل لــإصــاح قبل 

ّ
خــطــيــر لــلــغــايــة، لــكــن

فوات األوان نهائيًا. هناك فرصة للتضحية 
بالثور في عيد السوريني املقبل ال محالة، 
ــــروس شــيــئــًا يــمــكــن أن يــزيــح  فــهــل يــفــعــل الـ
ــــزرًا يــســيــرًا مـــن غــضــب الــســوريــني  عــنــهــم نـ
ــادة مــن  ــفــ ــتــ ــل يــمــكــنــهــم االســ وحــــقــــدهــــم؟ هــ
ــتـــان  ــانـــسـ ــغـ ــرة فـــــي أفـ ــ ــاسـ ــ ــخـ ــ ــم الـ ــهــ ــاربــ تــــجــ
في  تجربتهم  مــن  يصنعوا  وأن  وفيتنام، 
سورية مثااًل مختلفًا؟ الكرة اآلن في ملعب 
الروس، فإما التضحية بالثور الذي حموه 
ــاٌر عــمــيــٌم لـــن يــجــنــوا من  ــ وســـّمـــنـــوه، أو دمـ

ورائه سوى الخسارة والندم.
)كاتب سوري في برلني(

إرث نتنياهو باٍق إلى إشعار آخر

شرق أوكرانيا... أي السيناريوهات؟

تسمين الثور لذبحه في العيد

بين البطريركية المارونية 
وحزب اهلل

سوف يفعل 
الالتجانس بين 

مكّونات الحكومة 
اإلسرائيلية فعله في 

اضطراب عملها، 
وهو ما قد يقّصر 

في عمرها

تولي أوكرانيا أهميًة 
كبيرة للتعاون مع 

تركيا في الصناعات 
الدفاعية، إذ تعتبرها 
الشريك األهم لها في 

هذا المجال

وقوف الروس 
إلى جانب الحّكام 

في صراعهم 
مع شعوبهم أمرٌ 

خطير للغاية، لكنّه 
قابل لإلصالح قبل 

فوات األوان

آراء

حسام كنفاني

كافة خالل  الفلسطينية  األراضـــي  التي شهدتها  العارمة  الشعبية  الــوحــدة  مشاهد 
العدوان على غزة، والتي أثارت الكثير من التفاؤل في صفوف الفلسطينيني الراغبني 
الــعــدوان. إذ مــا لبثت  فــي توحيد الــصــف والكلمة، لــم تــدم أكــثــر مــن أيـــام بعد نهاية 
أن عادت الحسابات الفصائلية لتتصدر املشهد السياسي الفلسطيني، وتدّمر كل 
مــا بــنــي، ليس خــالل الــعــدوان فحسب، بــل حتى قبله، حــني تــم الــتــوافــق على إجــراء 
اليوم  االنقسام.  إلنهاء  تمهيدًا  الوطني  واملجلس  والرئاسية  التشريعية  االنتخابات 
هناك عودة واضحة إلى ما قبل ذلك االتفاق، ومع أنه لم يطبق بسبب تأجيل الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس االنتخابات التشريعية بضغط مخاوفه من الخسارة، إال 
أنه كان أساسًا يمكن العودة إليه بالتراضي الحقًا، األمر الذي يبدو اليوم غير ممكن.
لكل من طرفي االنقسام حساباته حاليًا، خصوصًا بعد العدوان األخير على غزة 
وما نتج عنه من تبدل في موازين القوى، الداخلية على األقل، في ظل تراجع طرف 
التوافق عليه،  باتا األســاس في نسف ما جــرى  التقدم والتراجع  آخــر. هــذا  وتقدم 
فالغاية اليوم بالنسبة إلى »حماس« و»فتح« هي استثمار األولى للتقدم وتعويض 
الثانية للتراجع، وهو ما أدى أخيرًا إلى الصدام السياسي الذي أطاح حوار القاهرة 
الــذي كــان مــقــررًا الــيــوم السبت. بالنسبة إلــى »حــمــاس«، مــا قبل الــعــدوان على غزة 
كلت بعد 

ُ
قــواعــد سياسية وعسكرية ش هــنــاك  أن  تــرى  أبـــدًا، فهي  بــعــده  ليس كما 

العدوان، ال بد من أن تتمظهر في الدور السياسي واالقتصادي للحركة في مرحلة 
ما بعد العدوان، وتحديدًا في سياق إعادة إعمار القطاع املدمر، وهو واحد من أسس 

الخالفات حاليًا مع السلطة بشكل أساس. 
»انتصار« من العدوان على القطاع، على األقل في ما  و»حماس« تعتبر أنها خرجت بـ
يخص الصمود والقدرة على اإليالم، وهو أمر غير قليل في املواجهة مع االحتالل، 
وبالتالي فإن هذا »االنتصار« ال يمكن أن يكون من دون تصريف على أرض الواقع 
املتحاورين  على  إمـــالء شـــروط  على  قـــادرة  أنــهــا  تعتقد  بــاتــت  فهي  لــذا  سياسيًا. 
الفلسطينيني وفرض أجندات، وإدخال أطراف جديدة إلى طاولة الحوار. وبحسب ما 
تسرب مما سمي »رؤية حماس« للحوار الوطني، فإن أولوية الحركة اآلن هي منظمة 
التحرير الفلسطينية، وهي الغطاء األساسي للسلطة الفلسطينية. وتدرك »حماس« 
أنها قادرة، خصوصًا في الوضع الحالي الالحق للعدوان، على استثمار شعبيتها 
في الداخل والخارج بالحصول على الغالبية في املنظمة، تمهيدًا لنيل السلطة كاملة، 
على األقل في املدى املتوسط، وال سيما في ظل رسائل سياسية بدأت تخرج من 

قادتها تتعلق بالقبول بدولة على حدود 1967.
إعادة اإلعمار وإدخال األموال إلى القطاع، هما أحد األهداف األساسية للحركة أيضًا، 
»حماس« تدرك أيضًا أن أي تأخير في  على أن يكون لها دور إشرافي في األمر. فـ
اإلعمار وإدخال األموال سيزيد من التململ في قطاع غزة، ويقلب حالة االلتفاف حول 
فها العدوان إلى نقمة على »حماس« باعتبارها »مسببة للدمار«، وهو 

ّ
الحركة التي خل

أمر حصل في أكثر من مناسبة منذ فرض الحصار على قطاع غزة بعد سيطرة 
ورائــهــا حركة  ومــن  الفلسطينية،  السلطة  فــإن  املقابل،  في  في 2007.  عليه  الحركة 
»فتح«، تدرك هذا الواقع، وأن واقع »حماس« اليوم وأهدافها باتت أوسع، خصوصًا أنه 
في وقت االتفاق األولي على االنتخابات كانت األخيرة تعاني نزفًا شعبيًا عّوضته 
الوحيدة،  الفلسطينية  الشرعية  أنها صاحبة  تأكيد  فالسلطة تصر على  لذا  حاليًا، 
حتى لو كان االنقسام الجغرافي والسياسي قائمًا بني غزة والضفة الغربية، وأن أي 
أموال تدخل القطاع ال بد أن تكون عن طريقها. وهي اليوم مستفيدة ومنتشية من 
أن املجتمع الدولي عاد لتكريسها راعية للوضع في غزة عبر الحديث معها في أمور 
التهدئة واإلعمار. ومن املؤكد أن السلطة لن تتخلى عن هذا الدور، بل هي تراه رافعة 

ال غنى عنها لتعويض التقهقر في الشعبية.
الفلسطيني في معضلة غرق  هذه الحسابات السياسية والفصائلية تضع الوضع 

إضافي في االنقسام، وفي هذه املرحلة قد يكون أكثر تعقيدًا.

محمد أبو الغيط

واجهت أملانيا الشرقية، في سبعينيات القرن املاضي، إشكالية استبدادية من نوع 
خاص. كان نظامها ال يمكنه التوّسع في أساليب القمع العنيف من اعتقال وتعذيب 
وقــتــل، كما هــو الــحــال فــي دول أخــرى فــي الكتلة الشرقية، وذلــك ألســبــاب سياسية 
وجغرافية عدة، في مقدمتها الوضع الخاص لكونها النصف الثاني ألملانيا الغربية 
وكذلك  الغربية،  اإلعــالمــيــة  للتغطيات  مــركــزا  مــا جعلها  املــتــحــدة،  لــلــواليــات  الحليفة 
أملاني شرقي  ماليني   3.5 نحو  هاجر  برلني،  ســور  بناء  قبل  السياسية.  للضغوط 
 
ً
األملاني )شتازي( حال السياسي  األمــن  أملانيا. وجد جهاز  الغربي من  الشطر  إلى 
التفكك  التدمير النفسي للمعارضني، والــذي تم اختصاره في كلمٍة تترجم إلى  هو 
بمشكالت  االنشغال  إلــى  ذاتيًا  ودفعهم  املعارضني،  تدمير حياة  التحلل. سيتم  أو 
شخصية، أو اإلحباط إلى حد االنتحار، من دون أن يظهر أي دور للحكومة في ذلك.

استعرض تحقيق نشرته »دويتش فيلله« في الشهر املاضي )مايو/ أيار(، متزامنا مع 
الذكرى الثالثني لسقوط سور برلني، هذه االستراتيجية، والتي صدرت للمرة األولى في 
دليل تعليمات داخلي عام 1976. .. تشمل وسائلها التشويه املمنهج للسمعة، استغالل 
اإلخفاقات الشخصية واملهنية للشخص املستهدف، إيجاد حالة من عدم الثقة والشك 
داخل التنظيمات واملجموعات، تفجير التنظيمات من الداخل بإشعال الخالفات بني 
األفــراد وهز ثقة الكل في الكل. من بني وثائق جهاز »ستازي« التي تم نشرها بعد 
التي  سقوطه وثيقة توضح طريقة استهداف منظمة »مجموعة السالم في بانكو«، 
كنسية،  دينية  خلفية  للمجموعة  كانت   .. الشرقية.  أملانيا  فــي  معارضون  أسسها 
أجواء  ونشروا  بالتدّين،  تظاهروا  زرع عمالء  عبر  داخليًا  تدميرها  الجهاز  فاختار 
الشكوك بشأن الخيانات الجنسية بني أعضاء بارزين وزوجاتهم. وهكذا يتم كسر 
الثقة السياسية والشخصية بينهم، ما يؤّدي إلى شل عملهم السياسي وانشغالهم 
بعضهم ببعض. ضحية آخر هو هوبيرتوس كنابة، قال إن الجهاز أمكنه منعه من 
النشاط السياسي، بعد تعّرضه لسلسلة أحداث مجهولة الفاعل، منها تغيير أماكن 
 آخرون إلى الجنون واالنتحار. يمكن 

ٌ
أشياء بسيطة داخل منزله، بينما وصل رفاق

استحضار خطة »التحلل« التي دّبرها جهاز »شتازي« اليوم لفهم ظواهر عديدة، منها 
الجدل الدائر بشأن لطف االحتالل اإلسرائيلي، مقارنة باالستبداد العربي. حني أشار 
شاب فلسطيني مقدسي أمام الكاميرات بإشارة بذيئة لشرطي إسرائيلي فلم يحّرك 
ساكنا، أو حني تم إطالق سراح منى الكرد وشقيقها محمد الكرد خالل ساعات فقط 
من اعتقالهما، فإن املواطن العربي يستحضر مصائر من قد يمارس أي فعٍل مشابه 
في بالده. لكن ما يفوت هنا الفرق في األوضاع بني دولة حديثة، هي في النهاية غربية 
في الشرق األوسط، ودول تعيش عالقات ما قبل الحداثة، حيث قيم القبيلة، والحاكم 
عليها  إسرائيل  تفرض حداثة  ما  وبقدر  العرب.  اإللــه، وغيرها من مسببات هزائم 
قيودا معينة، كما تجعلها أكثر تجاوبا مع الضغوط اإلعالمية والسياسية العاملية، 
الهيمنة والسيطرة،  أوســع من  إمكاناٍت وخيارات  الحداثة نفسها تمنحها  فإن هذه 
وعدم الحاجة لوسائل القمع العنيف في غير موضعها، مع استخدامها بكثافة في 
مواضع أخرى، بل وبأساليب استعراضية، كما بتدمير أبراج غّزة في الحرب أخيرا. 
على صعيد آخر، تستخدم األنظمة العربية بعض وسائل »التحلل«، وال تعتمد على 
العنف فقط، كما قد يظن بعضهم، وقد يكون ذلك بتراث مؤّسسي يرجع إلى عهد 
التعاون مع جهاز »شتازي« لدى األنظمة القومية حليفة االتحاد السوفييتي، أو لعله 
تــوارد خواطر استبدادية! شهدنا في مصر تاريخًا من تفجير األحــزاب املعارضة 
داخليا، كما شهدنا أخيرا في املغرب موجة من القضايا الجنسية الجنائية تستهدف 
صحافيني معارضني. وعلى الرغم من أن وثائق »شتازي« تمثل منجما غير مسبوق 
لدراسة وفهم أساليب عمل هذه األجهزة، إال أنها، بعد كل هذه األعوام منذ 1991، ما 

زالت بعيدة عن استيفاء ما تستحقه من دراسة املختصني العرب.
أول خطوات مقاومة »التحلل« إدراك وجوده.

بيار عقيقي

كل 
ّ
يحصل أنك، في لحظة ما، في حياتك تتحّول إلى ِقبلة األنظار، وإلى شخٍص ُيت

ثّمنها، وتسعى 
ُ
عليه في املحيط الضّيق أقله. في البدء، تشعر بقيمة هذه اللحظة وت

إلى حمايتها من أي نكسة. ثم تحاول توسيع املحيط، معتمدًا على املصداقية التي 
فيها  يمتزج  إلــى مرحلة مفصلية،  األولـــى. حينها، تصل  املــراحــل  في  اكتسبتها 
 ،

ً
 وعدائية

ً
الطموح الطبيعي بالطمع واألنانية والتفّرد. ُيصبح مشوارك أكثر عشوائية

ضحي فجأة شخصًا آخر. ال 
ُ
وتتساقط املبادئ التي ارتكزت عليها في األساس. ت

أحد من محيطك الضّيق يعرفك، لقد صرَت عكس ما كنت عليه. بدورك، ال تهتّم 
لكالمهم. بالنسبة إليك، صارت هذه البيئة من املاضي، واملستقبل مختلف، وأنت 
بأنك من  التطورات على شخصيتك. تشعر  ظهر 

َ
ت قــادر على رسمه كما تشاء. 

واألكثر  األفهم  أنك  نفسك  تظّن  بّعوض حولك.  اآلخرين مجّرد  وأن  اآللهة،  طبقة 
 واألذكى والعبقري وصانع القرار ودينامو األحداث. شعارك يتمحور حول 

ً
حكمة

 بينك وبني من تعتبرهم أدنى منك. لم تعد 
ً
»األنا« الخاصة بك. تخلق حّدًا فاصال

تتقّبل النقد، وال تقبل غير ما ُيترجم رغباتك. ال أحد يملك رأيًا ســواك، وال رأي 
سأل، وإن ُسئلت تتهّرب من اإلجابة، سواء 

ُ
صحيح سوى رأيك. لم تعد تقبل أن ت

بالقمع أو باستخدامك موقعك الذي وصلت إليه. رسميًا، صرت ضيفًا جديدًا في 
نادي »جنون العظمة«.

في هذه الحمأة والتقلبات، تنسى أن الحياة دورة، والدورة ليست مسارًا ينتهي وفق 
ما نخطط له، مهما سعينا. الدورة تشابك تاّم في الزمن واألحداث والشخصيات، 
أي  من  باملصادفة  أو  بحكمة  النجاة  ُيمكنك  عليها.  الفعل  وردود  األفعال  وفــي 
حدٍث طارئ، مّرات عدة، لكنك ستقع، في إحدى املرات، وسيكون سقوطك عظيمًا. 
أو  دم شخص 

ّ
تق للداللة على  القمة«  إلى  »الصعود  غالبًا ما ُيستخدم مصطلح 

حــزٍب أو فريق ريــاضــي أو بــلــٍد، لكن نـــادرًا مــا ُينّبه أحــدهــم مــن مرحلة مــا بعد 
الوصول إلى القمة. وهي النقطة التي تنساها الغالبية الساحقة من الساعني إلى 
 
ً
»األمجاد«. كثر يظنون أن »القمة« هي النهاية واملبتغى، من دون التفكير لحظة

إلــى سقوطك في حــال وصلت بصورة  بأنها مجرد محطة مفصلية، ستؤول 
غير طبيعية.

ستقف على القمة، ال شّك في ذلك. وربما لن تلقي نظرة إلى خلفك، فلو فعلت، 
ستجد جيوشًا جــّرارة من األعــداء الذين صنعتهم في أثناء صعودك. من كان 
يخشاك كسر خوفه، ومن كان يظّن أنك تسعى من أجل رخائه كفرد في مجتمع 
وتركته في  القمة  إلــى  أنــك ستأخذه معك  يعتقد  كــان  ومــن  بالخيانة،  سيشعر 
أسفلها سينقلب عليك. في هذه اللحظات، تكون األحــداث قد تجاوزتك. لم تعد 
صاحب املبادرة، بل بّت في موقع الدفاع والصّد. يقوى دفاعك ويضعف بحسب 
ما زرعته في أثناء صعودك إلى القمة. هنا، يا صديقي، أصبح سقوطك مسألة 
الـــذي سيحّدد  الــحــاضــر هــو  مـــاٍض وال مستقبل.  لــن ينفعك ال  إال.  وقـــٍت ليس 
عمليًا سيتخلون  لكنهم  ون حولك، 

ّ
الرفاق سيلتف أن  تظّن  ومــســارك.  مصيرك 

عنك في أول لحظٍة تنطلق فيها رصاصة من فوهة بندقية خائبة. 
هنا مأزق الشخصيات السياسية اللبنانية الكثيرة. تنظرون إليهم عبر شاشات 
التلفزة، وتسمعون أقوالهم وتقرأونها، فتجدون وكأنهم في عالم آخر. يقترحون 
 وكأنهم إيلون ماسك في سعيه إلى استعمار املريخ. يتحدثون وكأن األزمة 

ً
حلوال

خالف على سعر كيلوغرام بندورة في قرية نائية في جبال لبنان. يجولون في 
مواكبهم بعيون فارغة، ينظرون إلى املواطنني لرؤية ما ُيمكن أن يشبع »اإليغو« 
 بالبحث عن دواء أو علبة حليب 

ٌ
الخاص بهم، فال ينتبه أي مواطٍن لهم، ألنه مشغول

ه. هذه اللحظة األصعب في تاريخ الجمهورية اللبنانية 
ّ
ألطفاله أو كيفية تدبير تنقل

إلــى حقبٍة جديدة،  فضي 
ُ
انتهت مسارات ومــآالت سابقة، بل ست تنتهي كما  لن 

سيسقط معها كثيرون مّمن يقفون على قمٍة أشبه برمال متحّركة.

غرق إضافي في االنقسام التدمير بال عنف...

حين تتجاوزك األحداث
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حسن نافعة

 بخصوصية 
ً
الــعــربــي طـــويـــا الــعــقــل  انــشــغــل 

ــــات املـــتـــحـــدة وإســـرائـــيـــل  ــــواليـ الـــعـــاقـــة بــــن الـ
ــا أســـفـــر عــــن ظـــهـــور نـــظـــريـــاٍت  وشـــــذوذهـــــا، مــ
تـــفـــســـيـــريـــٍة عــــديــــدة لــــهــــذه الــــظــــاهــــرة، أهــمــهــا 
اللوبي  ونــظــريــة  الوظيفية  الــنــظــريــة  اثــنــتــان: 
الــصــهــيــونــي. تــفــّســر األولــــى خــصــوصــيــة هــذه 
العاقة، استنادًا إلى دوٍر تعتقد أن إسرائيل 
 للقيام بـــه، وهـــو فــصــل املــشــرق 

ً
وجـــدت أصـــا

عــازل  أو  وتشكيل حاجز  مغربه،  عــن  العربي 
ــة  بـــشـــري وجــــغــــرافــــي يـــحـــول دون قـــيـــام دولــ
عــربــيــة أو إســامــيــة كــبــرى ومــوحــدة فــي هــذه 
ــا الــثــانــيــة  ــ املــنــطــقــة الـــحـــيـــويـــة مــــن الـــعـــالـــم. أمـ
قــوة  إلـــى  اســتــنــادًا  الخصوصية  هـــذه  فتفسر 
»لــــوبــــي صـــهـــيـــونـــي« ونـــــفـــــوذه، وتــعــتــقــد أنـــه 
يــمــتــلــك ســيــطــرة شــبــه مــطــلــقــة عــلــى املــفــاصــل 
واإلعامية  والصناعية  واالقتصادية  املالية 
والــفــكــريــة فـــي الـــواليـــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة، 
ومن ثم لديه من األدوات والوسائل واآلليات 
مــا يــمــّكــنــه مــن الــنــفــاذ إلـــى قــلــب عملية صنع 
الــقــرار األمــيــركــي عــلــى اخــتــاف مستوياتها، 
وبالتالي توجيه القرار األميركي في مختلف 
ــة،  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــة املــــصــــالــــح اإلسـ ــدمـ ــخـ املـــــجـــــاالت لـ
حــتــى لـــو تــعــارضــت مـــع املــصــالــح األمــيــركــيــة 
نفسها. ويــبــدو واضــحــا مــن هــذا الــطــرح أننا 
ــرفـــي نــقــيــض،  إزاء نــظــريــتــن تـــقـــفـــان عـــلـــى طـ
فبينما تــبــدو إســرائــيــل، فــي ســيــاق »النظرية 
تمليه عليها  ما  تنفذ  أداٍة  الوظيفية«، مجّرد 
لــتــظــهــر، فــي سياق  اإلدارة األمــيــركــيــة، تــعــود 
، فــي الوقت 

ٌ
»نــظــريــة الــلــوبــي«، وكــأنــهــا قــــادرة

األميركية  القوة  نفسه، على توظيف مصادر 
من خال  وذلــك  الخاصة،  الهائلة ملصلحتها 
اللوبي الصهيوني من  بــه  يــقــوم  الـــذي  الـــدور 
ــقـــرار األمـــيـــركـــي. وعــلــى  داخــــل مـــراكـــز صــنــع الـ
األطروحتن  املمتدة بن هاتن  املساقة  طول 
املتناقضتن، ظهرت أطروحات أو اجتهادات 
تفسيرية أخرى، تمزج، بدرجاٍت متباينٍة، بن 
هذه النظرية أو تلك، لكنها تصب جميعا في 
الــواليــات املتحدة وإسرائيل  أن  اتجاه واحــد، 
ــذا عــــن الـــجـــانـــب  ــ وجــــهــــان لــعــمــلــة واحـــــــــدة. هــ
الـــعـــربـــي، فـــمـــاذا عـــن الــجــانــب األمـــيـــركـــي؟ هل 
العاقة  هــذه  بغرابة  األميركي  العقل  يعترف 
ــا؟ وكــيــف يــفــّســر هـــذه الــحــالــة غير  وشــــذوذهــ
اللوبي  ســطــوة  إلـــى  ينسبها  هــل  الطبيعية؟ 
الصهيوني وسيطرته على آليات صنع القرار 
األمـــيـــركـــي؟ وهــــل يــســتــكــن أو يــســتــســلــم لها 
إن اعــتــرف بــهــا؟ أم أنــه على العكس يــرى في 
 يمكن تسخيرها لخدمة 

ً
 مفيدة

ً
أداة إسرائيل 

بشرى المقطري

فرضت مسارات الحرب في اليمن وتعقيداتها 
استقّرت  الــواقــع، بحيث  األمــر  تعّدد سلطات 
الخريطة العسكرية والسياسية على مناطق 
محلية مسلحة  قــوى  تشغلها  مــحــّددة  نفوذ 
 
ً
دولية مقارباٍت  أنتج  الــذي  األمــر  متصارعة، 
ــاوز ثــنــائــيــة  ــجــ ــدة تـــفـــتـــرض ضــــــــرورة تــ ــديــ جــ
الـــصـــراع بـــن ســلــطــة الــرئــيــس الــيــمــنــي، عبد 
الحوثين،  واملــتــمــّرديــن  هـــادي،  ربــه منصور 
إلــى االنفتاح على األطـــراف املحلية األخــرى، 
ــــر شـــمـــولـــيـــة  ــثـ ــ ــة ســـيـــاســـيـــة أكـ ــلـ ــظـ إليـــــجـــــاد مـ
استمرار  إشكالية  تــتــجــاوز  بحيث  ومــرونــة، 
تعثر املــفــاوضــات بــن طــرفــي الـــصـــراع. ومــن 
جهة أخــرى، الستباق حالة الفراغ السياسي 
التي قد تترتب على غياب الرئيس هادي، أو 
السعودية  العاصمة  فــي  احــتــجــازه  اســتــمــرار 
ألجل غير مسمى، بحيث يتم التمهيد إليجاد 
ــيـــة لــلــتــوافــق الــســيــاســي فـــي مــرحــلــة ما  أرضـ
اليمن من دورة جديدة  بعد هــادي، النتشال 
على  املتنافسة  الــقــوى  بــن  للصراع  محتملة 
وراثـــة سلطته. وتــراهــن هــذه املــقــاربــات على 
اســـتـــمـــرار رفــــض جــمــاعــة الــحــوثــي مـــبـــادرات 
وقف الحرب، ورغبة اإلدارة األميركية الحالية 
فـــي الــتــســريــع إليـــجـــاد حـــل لـــأزمـــة الــيــمــنــيــة، 
البحث عن مظلة سياسية بديلة  بحيث يتم 
ــٍت تــدفــع  تــدعــمــهــا الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة، فـــي وقــ
على  مشروعيتها  تأكيد  إلــى  املحلية  الــقــوى 
أو  هـــادي  األرض، ســـواء تحت مظلة شرعية 
املصالح  مــا ستفرضه  انتظار  فــي  خــارجــهــا، 

الدولية بشأن صيغة الحل في اليمن. 
ضــرورة  من  الدولية  املقاربات  معظم  تنطلق 
ــن 2216  ــ ــرار مــجــلــس األمـ ــ ــادة الــنــظــر فـــي قـ ــ إعــ
 إلى تحقيق 

ً
الذي يسند شرعية هادي، مدخا

الــســام فــي الــيــمــن، فبحسب هـــذه املــقــاربــات، 
لــم يــعــد الـــقـــرار األمــمــي ينسجم مــع تــطــورات 
املشهد العسكري، إذ يغفل القوى املحلية التي 
صعدتها الــحــرب، والــتــي ال بــد مــن إشــراكــهــا 
فــي الــحــل بموجب قـــرار أمــمــي جــديــد، كما أن 
تــمــّســك الــقــرار األمــمــي بشرعية هـــادي شرطا 
الظرف  فــي  الــحــرب  لوقف  عائقا  للحل يشّكل 
املناوئة  املحلية  الــقــوى  لتعّدد  الــراهــن، وذلــك 
له، إذ إن ضعف هادي، واحتكامه إلى الدائرة 
من  املستفيدة  السياسية  الــقــوى  مــن  الضيقة 
ــر الــشــرعــيــات  ســلــطــتــه، أســـهـــم فـــي تــنــامــي أطــ

أهداف )ومصالح( الواليات املتحدة بوصفها 
قوة مهيمنة على النظام الدولي؟ وهل تتسم 
الــرؤيــة األمــيــركــيــة لــهــذه املــســألــة بالجمود أم 

أنها قابلة للتطور؟
فـــي وســـع املــتــأمــل ملــســار الــعــاقــات الــرســمــيــة 
وإسرائيل  املتحدة  الواليات  بن  واملجتمعية 
أن يلحظ وجــود تيار رئيسي داخــل املجتمع 
الــعــاقــة بإيجابية  إلـــى هـــذه  الــرئــيــســي ينظر 
ــو تــيــار  ــ ــــرى فــيــهــا شــــــــذوذًا، وهـ كـــبـــيـــرة، وال يـ
عريض، يشمل الحزبن الكبيرين، الجمهوري 
ــــح  ــرائـ ــ ــــم شـ ــــظـ ــعـ ــ ــا، ومـ ــ ــعــ ــ ــي، مــ ــ ــراطــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ ــديــ ــ ــ وال
اختاف  على  األميركية،  النخبة  )وقطاعات( 
ومواقعها  والــفــكــريــة  السياسية  اتــهــا  انــتــمــاء
املــهــنــيــة. فعلى مـــدى عــقــود طــويــلــة، اســتــقــّرت 
صــــورة إســـرائـــيـــل فـــي الــعــقــل األمـــيـــركـــي دولـــة 
صــغــيــرة مــحــاطــة بـــاألعـــداء مــن كــل جــانــب، أو 
االستبداد  للديمقراطية وسط صحراء  واحــة 
تـــؤوي شعبا عــانــى كثيرًا  الــشــرقــي، أو دولـــة 
له محرقة  والشتات، ونصبت  من االضطهاد 
كــبــرى عــلــى يــد الــنــظــام الـــنـــازي بــن الــحــربــن 
العامليتن. وحن تمّكنت إسرائيل من تحقيق 
انــتــصــارهــا املــــدوي عــلــى عـــدة جــيــوش عربية 
أكثر  فــي حــرب عــام 1967، ترّسخت  مجتمعة 
صـــــورة اإلعــــجــــاب بـــإســـرائـــيـــل دولـــــة شــجــاعــة 
املــضــروب حولها،  الحصار  على كسر  قـــادرة 
والتسلح بأدوات القوة الازمة لحماية أمنها، 
ــة تــوّســعــيــة تــســتــهــدف االســتــيــاء  ولــيــس دولــ
عـــلـــى أراضــــــــي الـــغـــيـــر بـــالـــقـــوة املـــســـلـــحـــة. لـــذا 
اتسمت املواقف والسياسات األميركية طوال 
ــلـــى الــصــعــيــديــن الــرســمــي  ــذه الـــعـــقـــود، وعـ ــ هـ
ــل،  ــيـ ــرائـ ــاز املـــطـــلـــق إلسـ ــيـ ــبـــي، بـــاالنـــحـ ــعـ والـــشـ
فيها  التي ظهر  الــنــادرة  اللحظات  في  فحتى 
بــعــض الــتــبــايــن فـــي املــصــالــح بـــن الــدولــتــن، 
مثلما حــدث إبـــان أزمـــة الــســويــس عــام 1956، 
بـــدا املــوقــف األمــيــركــي حينها مــدفــوعــا أصــا 
بـــالـــرغـــبـــة فــــي مـــعـــاقـــبـــة فـــرنـــســـا وبــريــطــانــيــا 
وليس إسرائيل. لذا يمكن القول إن االنحياز 
األميركي إلسرائيل ظل ثابتا ومطلقا في كل 
اإلدارات، حيث بــدت مصالح إســرائــيــل، دومــا 
 تعلو 

ً
 مجتمعية

ً
الــعــهــود، مــصــلــحــة كــل  وفـــي 

.
ّ
على كل املصالح الحزبية

غير أنه ال ينبغي لهذه الصورة العامة، على 
تحّوٍل  معالم  تطمس  أن  مــن صحتها،  الــرغــم 
ليست قصيرة،  فترة  لنفسه، ومنذ  راح يشق 
ــاة الــســيــاســيــة  ــيــ ــرى الــــحــ ــجــ طـــريـــقـــا داخـــــــل مــ
في  التحول ظهر،  هــذا  أن  األميركية. صحيٌح 
السرب،  البداية، أصواتا منفردة تغّرد خــارج 
غــيــر أنـــه ســرعــان مــا تــبــّن أن لــهــذه األصـــوات 
ــد مــجــتــمــعــيــة  قـــــــــادرة، ربــمــا  ــ ــواعـ ــ جــــــــذورًا وقـ

للرئيس  تعد  لــم  بحيث  املــتــصــارعــة،  املحلية 
 عن 

ً
قــــوة فــعــلــيــة عــلــى األرض، فـــضـــا هـــــادي 

فــســاد مــؤســســة الــســلــطــة الــشــرعــيــة وعــجــزهــا 
عن إدارة املناطق املــحــّررة، ومــن ثم تــرى هذه 
ــقــــاربــــات أن اســـتـــمـــرار هــــــادي رأســــــا ملــظــلــة  املــ
الــشــرعــيــة الــيــمــنــيــة أصــبــح ســبــبــا فـــي تعقيد 
الوضع في اليمن، األمر الذي يستدعي اتفاقا 
ــرار بــديــل عـــن الـــقـــرار األمــمــي  دولـــيـــا لــفــرض قــ
2216، إضـــافـــة إلـــى اســتــمــرار تــضــمــن الــقــرار 
ــي لــنــجــل الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق، عــلــي عبد  ــمـ األمـ
 
ً
العميد أحمد علي، طرفا معرقا الله صالح، 

لــلــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فـــي الــيــمــن، يــكــشــف عن 
العسكرية  املتغيرات  إدراك  في  الــقــرار  قصور 
أحــمــد علي  الــعــمــيــد  عــلــى األرض، وذلــــك ألن 
أصبح خــارج دائـــرة الــصــراع املحلي، بما في 
ذلــك وجــود أطـــراٍف محلية تتوجب إضافتها 
إلى الئحة العقوبات الدولية، كأطراف معرقلة 
للعملية السياسية في اليمن، ومع أن املآخذ 
ــذه املـــقـــاربـــات، كــونــهــا تحصر  عــديــدة عــلــى هـ
املشكلة اليمنية في شخص هادي، وتتجاهل 
ــلــــســــام، وفـــي  ــة لــ ــلـ ــرقـ ــعـ األطــــــــــراف األخــــــــرى املـ
مــقــدمــتــهــا جــمــاعــة الــحــوثــي، إال أنــهــا تعكس 
حالة االنقسام الدولي حيال بقاء هادي رأسا 

للسلطة الشرعية في املرحلة املقبلة.
ــن تــــمــــوضــــعــــات األطــــــــــــــراف املـــحـــلـــيـــة  ــايــ ــبــ ــتــ تــ
ــرار األمـــمـــي،  ــقــ وحــلــفــائــهــم اإلقــلــيــمــيــن مـــن الــ
عليها  تحصلت  الــتــي  للمكاسب  وفــقــا  وذلـــك 
من انضوائها تحت مظلة دعم شرعية هادي، 
مستقبلها  عــلــى  األمـــمـــي  ــرار  ــقــ الــ تــبــعــات  أو 
ــدولــــي، دفــعــت  الــســيــاســي؛ فــعــلــى الــصــعــيــد الــ
إقليميا  طــرفــا  بوصفها  الــســعــوديــة،  العربية 
رئيسا في حرب اليمن، بتثبيت القرار األممي 
اليمن،  فــي  العسكري  تدخلها  يشرعن  كــونــه 
بما في ذلك تأكيد وصايتها السياسية على 
املسألة اليمنية، األمر الذي مّكنها من تحويل 
إلــى مظلة  لــلــدفــاع عــن سلطة هـــادي  تدخلها 
سياسية لتنفيذ أجنداتها في اليمن. محليا، 
شكل حزب التجمع اليمني لإلصاح الرافعة 
ــاد شـــرعـــيـــة هـــــــادي، وذلــــك  ــنــ الـــســـيـــاســـيـــة إلســ
مدينة  فــي  سلطته  لــفــرض  غــطــاء  بتوظيفها 
ــة الــقــوى  ــ تــعــز، بــحــيــث اســتــطــاع الـــحـــزب إزاحـ
املنافسة له، تحت ذريعة تمثيل شرعية هادي. 
وفي مناطق الجنوب، يخوض حزب اإلصاح 
ــة لـــه تــحــت هــذه  ــنـــاوئـ مـــعـــارك ضـــد الـــقـــوى املـ
 ما 

ً
الذريعة، مقابل توفير الرئيس هادي شكا

ت السياسات اإلسرائيلية، على أن 
ّ
بفضل تعن

أخــدودًا  لنفسه   
ّ

أن يشق تيارًا يمكنه  تصنع  
ــل الــصــخــور الــصــلــبــة لــلــمــجــرى الــصــعــب.  داخــ
وفـــي تــقــديــري، ســـار الــتــحــول الــــذي طـــرأ على 
ــرأي الــعــام األمــيــركــي تــجــاه إســرائــيــل  مـــزاج الــ
اللوبي  سطوة  انكشاف  األول:  مسلكن:  عبر 
الــصــهــيــونــي وتـــجـــاوزاتـــه. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
يمكن اإلشارة إلى الدور الذي لعبه السناتور 
فندلي، حن خاض،  الراحل، بول  الجمهوري 
هذا  معركة شــرســة ضــد  الثمانينيات،  بــدايــة 
ــلـــوبـــي الــــــذي أصــــــّر عـــلـــى إســـقـــاطـــه، ونــجــح  الـ
فـــي هــــذا، وحــــال دون اســتــعــادتــه مــقــعــده في 
 They“ كــتــابــه  لــكــن   ،1982 عــــام  الـــكـــونـــغـــرس 
 dare to speak out: People and Institutions
فيه  والــذي كشف   ،”Confront Israel’s Lobby
عن األساليب املستخدمة في ابتزاز املعارضن 
لــلــســيــاســات اإلســرائــيــلــيــة وتــشــويــهــهــم، أثـــار 
 في األوساط السياسية األميركية، 

ً
جداًل هائا

لسنوات.  مبيعا  األكثر  الكتب  قائمة  وتصدر 
كما يمكن اإلشارة أيضا إلى الدور الذي لعبه 
ــارزان  ــ ــاذان بـ ــتــ عــلــى الــصــعــيــد األكـــاديـــمـــي أســ
فــي الــعــاقــات الــدولــيــة، جــون ميرشايمر، من 
والــت، من جامعة  جامعة شيكاغو، وستيفن 
 
ً
 أكثر شراسة

ً
هارفارد، واللذان خاضا معركة

عـــقـــب نـــشـــر مــقــالــتــهــمــا املـــطـــولـــة عــــن الــلــوبــي 
والــتــي تحولت فيما  عــام 2006،  اإلســرائــيــلــي 
 The Israel Lobby بــعــنــوان:  كــتــاب  إلـــى  بــعــد 
هــذه  كــشــفــت   .and the U.S Foreign Policy
اللوبي  الدقيقة عن أساليب  العلمية  الدراسة 
الـــصـــهـــيـــونـــي لــلــســيــطــرة عـــلـــى عــمــلــيــة صــنــع 
فــي كــل مــا يخّص السياسة األميركية  الــقــرار 
تجاه منطقة الشرق األوســط، ولتسخير هذه 
الــســيــاســة فـــي خــدمــة املــصــالــح اإلســرائــيــلــيــة، 
حــتــى لـــو تــعــارضــت مـــع املــصــالــح األمــيــركــيــة. 
وقد استطاعت هذه الدراسة أن تفّجر نقاشا 
السياسية  النخب  نظر  لفت  األهــمــيــة،  شــديــد 
ــة داخــــــــــل الــــــــواليــــــــات املــــتــــحــــدة  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــاديــ ــ واألكــ
وخارجها إلى أساليب اللوبي الصهيوني في 
الهيمنة على عملية صنع القرار األميركي في 

السياسة الخارجية.
الـــثـــانـــي: ســقــوط األقــنــعــة عـــن طــبــيــعــة الــدولــة 
تعرقل  توسعية،  عدوانية  دولــة  اإلسرائيلية 
الــجــهــود الـــرامـــيـــة إلــــى الــتــوصــل إلــــى تــســويــة 
وعن  الفلسطينية.  للقضية  عــادلــة  سياسية 
طــبــيــعــة نــظــامــهــا الـــســـيـــاســـي، نـــظـــامـــا يــتــجــه 
تدريجيا نحو الفصل العنصري واألبارتهايد. 
وهنا تجدر اإلشارة إلى أن الرئيس األميركي 
األسبق، جيمي كارتر، كــان أول من أشــار في 
الطبيعة  إلــى   »Peace not Appartheid« كتابه 

من الحماية من استعداء اإلمارات »اإلصاح«، 
كما أن إسناده سلطة هادي يجعل منه وارثا 
هـــذه الــشــرعــيــة فـــي املــســتــقــبــل. وفــيــمــا اعتمد 
الــقــرار األمــمــي ودعـــم السعودية،  هـــادي على 
ــمـــرار مــشــروعــيــتــه رئــيــســا يــمــنــيــا أكــثــر  ــتـ السـ
عــلــى األرض، وكــذلــك على  مــن حــجــم سلطته 
حليفه حزب اإلصاح، فإن االرتهان لحليفن، 
ال يمكن الثقة بهما، فــرض على هــادي أعباء 
ارتــهــانــه للسعودية  أدى  فــمــن جــهــة،  كــثــيــرة؛ 
ذلك  بما في  املطلقة،  إلــى خضوعه لسلطتها 
اليمن،  في  األزمــة  لحل  السياسية  تقديراتها 
ــة عــلــى  ــيــ ــدولــ بـــحـــيـــث قــــد تــــدفــــع الــــضــــغــــوط الــ
السعودية لوقف الحرب في اليمن، للتضحية 
ــيــــة، مــثــل  ــة ثــــانــ ــهـ بــحــلــيــفــهــا هـــــــــادي. ومــــــن جـ
اســتــمــرار مراهنة هـــادي على حــزب اإلصــاح 
وتغاضيه  األرض،  على  مشروعيته  إلســنــاد 
عن تحول الحزب إلــى دولــة داخــل الــدولــة في 
مــديــنــة تــعــز، مــقــابــل عــجــز هــــادي عــن إصــاح 
اختاالت حكومته، يشكل خطرًا حقيقيا على 
سلطته، ذلك أن ضمان حزب اإلصاح لتمثيله 
الــســيــاســي فــي أي تــســويــٍة مــقــبــلــٍة قــد تجعله 

يضحي هو اآلخر بهادي.
خارج مظلة القرار األممي الذي يسند شرعية 
ــــادي، حــكــمــت مــضــامــن الـــقـــرار تــمــوضــعــات  هـ
الرئيس  الــعــام، جناح  الشعبي  املؤتمر  حــزب 
ــالـــح، بــحــيــث ألــحــقــت بـــه خــســائــر  الــســابــق صـ
الــــقــــرار على  ســيــاســيــة عــــديــــدة، إذ إن تــأكــيــد 
الــتــي ال يعترف بها  الــرئــيــس هـــادي،  شرعية 
السياسي،  الحزب  نشاط  قيد  مؤتمر صالح، 
ــرار األمــــمــــي اســتــئــنــاف  ــ ــقـ ــ كـــمـــا أن تـــحـــديـــد الـ
ــــن يــمــثــل  ــرفـ ــ ــلــــى طـ ــة الـــســـيـــاســـيـــة عــ ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ الـ
اســتــبــعــادًا لـــ »مــؤتــمــر صــالــح« مــن مفاوضات 
الــحــل الــنــهــائــي، إضــافــة إلـــى أن شــمــول أحمد 
الدولية  بالعقوبات  أبــنــاء صــالــح،  أهــم  عــلــي، 
ـــل تــجــريــمــا ســيــاســيــا لــلــمــؤتــمــر املـــنـــاوئ 

ّ
مـــث

قـــوة مليشياوية  ــفــه 
ّ
بــحــيــث صــن لــلــحــوثــيــن، 

خــــــــارج مـــؤســـســـة الــــــدولــــــة، عـــلـــى الـــــرغـــــم مــن 
 بـــقـــوات 

ً
انــــخــــراط جـــنـــاحـــه الـــعـــســـكـــري مـــمـــثـــا

الــعــمــيــد طــــارق مــحــمــد عــبــد الــلــه صـــالـــح، ابــن 
مقاتلي جماعة  في معارك ضد  أخــي صالح، 
الــحــوثــي فــي الــســاحــل الــغــربــي، ومـــع مــراهــنــة 
مؤتمر صالح على قــوات طــارق ودعــم حليفه 
اإلمــــاراتــــي، لــتــأكــيــد مــشــروعــيــتــه الــســيــاســيــة، 
تتجاوز  أمميٍة جديدٍة،  باتجاه مظلٍة  والدفع 
الــقــرار األمــمــي الــحــالــي، فــإن مؤتمر صــالــح ال 

الــعــنــصــريــة لــلــنــظــام الــســيــاســي اإلســرائــيــلــي، 
الرافض إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وذلك 
قــبــل وقــــت طـــويـــل مـــن نــشــر مــنــظــمــة هــيــومــان 
رايتس واتش، أخيرًا، تقريرها السنوي الذي 
وثقت فيه، وبطريقة ال تقبل الجدل، الطبيعة 

العنصرية للنظام اإلسرائيلي.
ــام هــنــا لــتــحــلــيــل تــفــصــيــلــي عن  ــقـ ال يــتــســع املـ
األميركي  املــزاج  امللحوظ في  التحول  مظاهر 
العدوانية  وسياساتها  إسرائيل  دولــة  تجاه 
والعنصرية، غير أنه قد يكون مفيدًا اإلشارة 
ــــدة األهــــمــــيــــة، كــتــبــهــا  ــــديـ ــة شـ ــالـ ــقـ ــا إلــــــى مـ ــنـ هـ
مجلة  ونشرتها  والـــت،  ستيفن  البروفيسور 
فورين بوليسي، يوم 27 مايو/ أيار املاضي، 
أي بعد توقف الحرب اإلسرائيلية أخيرًا على 
قطاع غزة مباشرة، تحت عنوان »حان الوقت 
إلنهاء العاقة الخاصة مع إسرائيل«. وألنها 
تكفي وحدها لقياس عمق التحّول الذي طرأ 
على املزاج األميركي، تستحق أن نلخص أهم 

ما ورد فيها من أفكار:
أن »االنتهاكات  إلــى  املقالة،  والــت، في  خلص 
الفلسطينين  تـــجـــاه  األخــــيــــرة  اإلســرائــيــلــيــة 
قـــدمـــت مــــزيــــدًا مــــن األدلـــــــة عـــلـــى أن واشــنــطــن 
يجب أن توقف الدعم االقتصادي والعسكري 
والــدبــلــومــاســي غير املــشــروط إلســرائــيــل، ألن 
فوائد تلك السياسة صفر، والتكاليف باهظة، 
وما تــزال في ارتــفــاع«. ويشرح مبّرراته: ربما 
كــانــت الــعــاقــة الــخــاصــة مــبــّررة يــومــا مــا على 
ــاس أخـــاقـــي، مـــن مــنــطــلــق أن إقـــامـــة دولـــة  أســ
يــهــوديــة كــانــت تــعــد ردًا مــنــاســبــا عــلــى قـــرون 
ــي الــعــالــم  ــاداة الـــســـامـــيـــة الــعــنــيــفــة فــ ــ ــعـ ــ ــن مـ مــ
لو  أو  الهولوكوست،  ذلــك  فــي  بما  املسيحي، 
الديمقراطية   

ً
فــعــا أن إســرائــيــل هــي  صــّدقــنــا 

ــــط، لكنها ليست  الــوحــيــدة فــي الــشــرق األوسـ

سياسية  ضغط  أوراق  الحقيقة،  فــي  يمتلك، 
 في العملية 

ً
أو عسكرية تفرضه طرفا مستقا

املناوئة  األخــرى  املحلية  كالقوى  السياسية، 
فــرض مشروعيتها  الــتــي نجحت فــي  لــهــادي 
دولـــيـــا؛ فــمــن جــهــة، وعــلــى الــرغــم مــن سيطرة 
قــــــوات طــــــارق عـــلـــى بـــعـــض مـــنـــاطـــق الــســاحــل 
الغربي، وإقامة سلطٍة محليٍة مستقلة، فإنها 
لحليفها  املــبــاشــرة  السيطرة  إطـــار  فــي  تعمل 
اإلماراتي على املناطق الحيوية كباب املندب، 
بــالــقــوة.  فـــرض شــروطــهــا  بحيث ال تستطيع 
الــشــتــات السياسي  ثــانــيــة، يشكل  ومـــن جــهــة 
عه بن مختلف 

ّ
لحزب املؤتمر الشعبي، وتوز

الحوثي،  ذلك جماعة  في  بما  املحلية،  القوى 
»املؤتمر«  آخــر لفشل   

ً
عــامــا هـــادي،  وشرعية 

فــي فــرض شــروطــه على املجتمع الــدولــي، إذ 
»املــؤتــمــر« بوصفه  تمثيل  اّدعـــاء  ال يستطيع 
الرغم من تأسيس طارق  قــوة سياسية، على 
إطــارًا  الوطنية  للمقاومة  السياسي  املجلس 
، إال أنـــه ال يــشــكــل، فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن، 

ً
بـــديـــا

قــوة حقيقية، إضــافــة إلــى عــدم اعــتــراف قطاع 
واســــع مـــن املــؤتــمــريــن بــســلــطــتــه. فـــي املــقــابــل، 
الجنوبي،  االنتقالي  املجلس  فــرص  أن  يبدو 
املدعوم من اإلمارات، أفضل من مؤتمر صالح، 
املدعوم من اإلمــارات أيضا، إذ إن بنود اتفاق 
اقتسام السلطة مع الشرعية، اتفاق الرياض، 
مثلت اعترافا دوليا باملجلس االنتقالي، قوة 
في  املــشــاركــة  ضــمــن  بحيث  مستقلة،  محلية 
املفاوضات النهائية، وإن ضمن وفد السلطة 

كـــذلـــك، ألن الــصــهــيــونــيــة مــنــحــت الــيــهــود في 
لــم تمنحها لغيرهم، عن  امــتــيــازاٍت  إســرائــيــل 
كانت  إذا  عّما  والــت  ويتساءل  وقــصــد.  إدراك 
ويجيب  استراتيجيا.  مكسبا  تــعــّد  إســرائــيــل 
 »هــذا الكام ربما كان مبّررًا في 

ً
بنفسه قائا

أثــنــاء الــحــرب الـــبـــاردة، حــيــث كــانــت مــســانــدة 
إسرائيل طريقة فعالة للحد من نفوذ االتحاد 
الــســوفــيــيــتــي فـــي الـــشـــرق األوســــــط، ولــتــوفــيــر 
من  االســتــخــبــاريــة  للمعلومات  مفيد  مــصــدٍر 
ــر، لــكــنــه لــم يــعــد كــذلــك اآلن«. ثم  حــن إلـــى آخــ
يــضــيــف »أحــــــداث األســـابـــيـــع املــاضــيــة أثــبــتــت 
أن الــدعــم غــيــر املـــشـــروط إلســرائــيــل يــزيــد من 
ــــات املـــتـــحـــدة الــتــفــوق  ــــواليـ صـــعـــوبـــة اّدعــــــــاء الـ
األخـــاقـــي عــلــى املـــســـرح الـــدولـــي. ولـــم يــتــرّدد 
والت في توجيه انتقاداٍت حــاّدة ملوقف إدارة 
بايدن املنحاز إلى إسرائيل إّبان الحرب أخيرًا 
ة، فــي وقـــت كــانــت تــحــاول فيه 

ّ
عــلــى قــطــاع غــــز

املــنــهــارة«.  املــتــحــدة  الـــواليـــات  تحسن سمعة 
ــقـــول إن »الــــدعــــم غير  بـــل ويـــذهـــب إلــــى حـــد الـ
إلى  أّدى  املشروط إلسرائيل على مــدى عقود 
زيادة أخطار اإلرهاب على الواليات املتحدة«، 
وإن املــســؤولــن اإلســرائــيــلــيــن »ســـاعـــدوا في 
الــعــراق«، وإن  األميركية على  الحرب  تسويق 
مــنــظــمــات الــلــوبــي الــصــهــيــونــي فـــي الـــواليـــات 
املؤيد  املعسكر  خلف  بثقلها  »ألــقــت  املــتــحــدة 
لــهــذه الــحــرب الــلــعــيــنــة«. األخــطــر أنـــه يعترف 
»بأنه يسهل على أنصار إسرائيل، حتى ولو 
ى كل العقبات 

ّ
كانوا أقل كفاءة وموهبة، تخط

لــلــوصــول إلــى أعــلــى املــنــاصــب الحكومية في 
الواليات املتحدة، بينما يصعب على غيرهم 
املناصب،  هــذه  على  الحصول  املوهوبن  مــن 
إذا مـــا تــبــن أنــهــم أقـــل حــمــاســا فـــي تــأيــيــدهــم 
إســـرائـــيـــل«. وبــعــد أن يــرصــد والــــت مــؤشــراٍت 
عـــديـــدة عــلــى »ظـــهـــور تـــصـــّدعـــات فـــي الــعــاقــة 
الــخــاصــة الــتــي تــربــط بـــن الـــواليـــات املــتــحــدة 
وإســـرائـــيـــل«، يــطــالــب، فــي خــتــام مــقــالــتــه، بــأن 
وبــأن  طبيعية،  البلدين  بــن  العاقة  »تصبح 
الــواليــات في وضــٍع يمّكنها من انتقاد  تكون 
نظام األبارتهايد في إسرائيل، حن يكون ذلك 
ضروريا«. حن يستخدم أستاذ كبير ورصن، 
في حجم ستيفن والت، نبرة بمثل هذه الحّدة 
أن نستنتج  الطبيعي  مــن  إســرائــيــل،  نقد  فــي 
بالواليات  تربطها  التي  الخاصة  العاقة  أن 
املتحدة قد بدأت تتصّدع بالفعل، وأن الصدام 
العالم  إلــى زعامة  بن سياسات دولــٍة تطمح 
الحر والليبرالي، وسياسات دولة أخرى ينزع 
نــظــامــهــا حــتــمــا نــحــو األبـــارتـــهـــايـــد والــفــصــل 
العنصري، قادم ال محالة، وبات مسألة وقت.
)أكاديمي مصري(

ــا عــديــدة لفرض  أوراقــ لكنه يمتلك  الــشــرعــيــة، 
ــه الـــســـيـــاســـيـــة فــــي مــــفــــاوضــــات الــحــل  ــروطــ شــ
القرار  تأكيد  ثانية، ومــع  النهائي. ومــن جهة 
األممي على شرعية هادي التي تتعارض مع 
فإنه  االنفصالية،  االنتقالي  املجلس  أجندات 
انتزاع مكاسب سياسية، من خال  يستطيع 
التلويح بالقوة العسكرية ضد قوات السلطة 
الشرعية في الجنوب. ومن جهة ثالثة، إعاقة 
املناصفة في مدينة عــدن، ورقة  عمل حكومة 
ضــغــط مــهــمــة عــلــى الـــقـــوى الـــدولـــيـــة. وأخـــيـــرًا 
توظيف القضية الجنوبية، كعادته، في امللف 
السياسي  الوضع  وتأزيم  اليمني،  السياسي 
الــذي يشكل  الجنوب،  والعسكري في مناطق 

 في املوازين الدولية.
ً
ثقا

في طريق الذهاب إلى مفاوضات سياسية لم 
السياسي،  سقفها  وال  أرضيتها،  عن  يفصح 
تختصم القوى املحلية وحلفاؤها اإلقليميون 
ــة الــــتــــي فــــرضــــت هــــادي  ــيــ ــلـــة الــــدولــ ــلـــى املـــظـ عـ
ظل  وســـواء  لليمن،  شرعيا  رئيسا  الضعيف 
الــقــرار األمــمــي على صيغته األولــيــة، أو تمت 
فــي مــضــامــيــنــه، لتشمل جميع  الــنــظــر  إعــــادة 
األطــــراف فــي مــفــاوضــات الــحــل الــنــهــائــي، فــإن 
الحوثي،  الطرق تصب في صالح جماعة  كل 
وكيل إيــران في اليمن، إذ إن شمول األطــراف 
املسلحة بقرار أممي جديد يمثل اعترافا دوليا 
بــســلــطــتــهــا، بــحــيــث يــمــنــح الــجــمــاعــة شــرعــيــة 
األمــــر الـــواقـــع، كــمــا أن تــعــّدد مــشــاريــع الــقــوى 
املــحــلــيــة املــتــنــافــســة، ومــظــاتــهــا الــســيــاســيــة، 
الحوثي،  لصالح جماعة  املــيــزان  ــة 

ّ
كــف يــرجــح 

لــواحــديــة سلطتها وأجــنــداتــهــا، بــمــا فــي ذلــك 
تقاطع مصالحها مــع هــذه الــقــوى. وفــي حال 
بقاء القرار األممي من دون تغيير، فإن جماعة 
السياسية  الحوثي هي من يفرض شروطها 
عــلــى املــجــتــمــع الـــدولـــي. ومـــع أن مـــن الصعب 
الــتــكــهــن بــاالتــجــاهــات الـــدولـــيـــة حــيــال الــقــرار 
األمــمــي، ففي كــل الــحــاالت، ال مستقبل لليمن 
الواقع تحت البند السابع سوى الفوضى، إذ 
بــقــرار أممي جديد يعني  األطـــراف  إن شمول 
الــشــرعــنــة لــلــقــوة املــســلــحــة، ولــلــقــوى املحلية 
اليمنية،  املسألة  تعقيد  ثــم  ومــن  بأجنداتها، 
الحالية  فــي صيغته  الــقــرار  بــقــاء  يعني  فيما 
الــقــوى املحلية املسلحة فــي خوض  اســتــمــرار 
ــة والـــتـــمـــثـــيـــل الـــســـيـــاســـي،  ــيـ حــــــروب املـــشـــروعـ

وبالطبع على حساب اليمنين.
)كاتبة يمنية(

هل اقترب الصدام الحتمي بين السياستين األميركية واإلسرائيلية؟

اليمن بين التقديرات األممية ومشاريع أطراف الحرب

تحول ملحوظ 
في المزاج األميركي 

تجاه دولة إسرائيل 
وسياساتها العدوانية 

والعنصرية

ال مستقبل لليمن 
الواقع تحت 

البند السابع سوى 
الفوضى، إذ إن 
شمول األطراف 
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