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من الصحافة

افتتاحية اليوم

سوريا  ..درعا خالية من اإلرهاب
برف��ع الجي��ش العربي الس��وري العلم الوطني الس��وري
عل��ى المبان��ي الحكومي��ة ف��ي مدين��ة درع��ا يط��وي ومع��ه
الش��عب الس��وري صفح��ة جدي��دة من صفح��ات تاريخهم
المجي��د ال��ذي يس��طرونه بدمائه��م ،ضاربي��ن موع��دا
جدي��دا م��ع تاري��خ انتصاراته��م المتوالي��ة عل��ى أكب��ر
مؤام��رة إرهابي��ة يعرفه��ا التاري��خ تح��اك ض��د الدولة
الس��ورية ،وتش��ترك فيها عش��رات ال��دول باألصالة
والوكالة.
فعودة العلم الس��وري يرف��رف فوق المدينة
بع��د ثماني س��نوات م��ن س��يطرة التنظيمات
اإلرهابي��ة على المحافظة وتدنيس��ها ال يعكس
فق��ط م��دى ما يتمت��ع به الجيش العربي الس��وري
م��ن خب��رة وقوة وصم��ود وبس��الة وأنه مت��ى دخل قرية
أو مدينة إال والنصر حليفه ـ بعد توفيق اهلل ـ وإنما تعني
أيض��ا ملحم��ة بطولي��ة يت��م تس��طيرها ف��ي ه��ذا العص��ر
الحدي��ث ض��د أش��رس هجم��ة تآمرية إرهابي��ة هدفت إلى
تحوي��ل س��وريا إل��ى مش��روع اس��تعماري آخ��ر تكت��وي ب��ه

المنطق��ة ،بع��د الع��راق وليبي��ا ،وتحويل الدولة الس��ورية
إلى كانتونات طائفية متناحرة ،ومن يكتب تاريخ نصره
بدمائه إنما هو يعطر هذا النصر بتلك الدماء الزكية،
فالسوريون (جيشا وشعبا وقياد ًة) يؤكدون بانتصاراتهم
المتوالية مضيهم نحو كس��ر شوكة الهجمة اإلرهابية
المدعوم��ة م��ن أكثر م��ن ثمانين دول��ة ،وإصرارهم على
تس��جيل حضوره��م التاريخ��ي وتعميد انتصاره��م المؤزر
وتعطي��ره بدمائه��م ،دفاع��ا ع��ن كرامته��م وعرضه��م
وشرفهم وعن أرضهم ووطنهم.
إن تطهي��ر مدين��ة درع��ا م��ن رج��س االره��اب
تفت��ح الب��اب أم��ام الجي��ش العربي الس��وري
لتطهي��ر م��ا تبق��ى م��ن مناط��ق الجن��وب
الس��وري .ولعل احتفال أبناء مدينة درعا
الشرفاء بهذا اإلنجاز التاريخي ،وفرحتهم
بعودته��ا طاه��رة م��ن رج��س اإلره��اب ،كفي��ل
بإفح��ام المتباكي��ن وإخ��راس ألس��نتهم ،وبرهان
ساطع لمن تردد أو ال يزال يبحث عن شمس الحقيقة.

هل يصبح اليمن امتداد ًا لـ«أرض امليعاد»؟

ب��دأت الدول��ة الصهيوني��ة ع��ام  2018تتص��رف
عل��ى قاع��دة الزه��و بكونه��ا عل��ى وش��ك تحقي��ق
(النص��ر النهائي) في الح��رب الدائرة منذ قرن أو
يزي��د .وم��ا كان لهذا الزهو ،بل الغرور ،أن يس��ود
ل��وال اإلدارة األمريكي��ة برئاس��ة دونال��د ترام��ب
الت��ي تناف��س في يمينيتها حكوم��ة رئيس الوزراء
اإلس��رائيلي بنيامي��ن نتنياهو حيث تس��تغل هذه
األخي��رة كل الهداي��ا الكب��رى المقدم��ة م��ن
واش��نطن األمر الذي جعل الوقاحة اإلس��رائيلية
ه��ي العن��وان األبرز في التعامل م��ع جل القضايا
لي��س مع الفلس��طينيين فحس��ب ،وال م��ع العرب
فقط ،بل ومع دول لها وزنها في العالم!.
وق��د أف��اد تقري��ر ص��ادر ع��ن حرك��ة (الس�لام
اآلن) بارتف��اع ملح��وظ ف��ي حرك��ة االس��تعمار/
(االس��تيطان) باألراض��ي الفلس��طينية المحتل��ة
من��ذ تول��ى ترامب الحك��م .بالمقابلُ ،عقد في تل
أبيب ،وبرعاية حكومية ،اجتماع تأسيس��ي إلقامة
منظم��ة إس��رائيلية جدي��دة باس��م (االئت�لاف
م��ن أج��ل الج��والن) ،ته��دف إل��ى الدف��ع قدم �اً
لني��ل االعت��راف العالم��ي بالس��يادة اإلس��رائيلية
عل��ى هضب��ة الج��والن الس��ورية المحتل��ة .وق��ال
المب��ادر إل��ى االجتم��اع تس��في ه��اوزر س��كرتير
الحكومة اإلس��رائيلية بين السنوات ،2013-2009
والمق��رب م��ن نتنياه��و( :الوق��ت الحال��ي يُعتب��ر
األنس��ب للعمل مع إدارة الرئيس ترامب ،صديقة
إسرائيل ،إللغاء إمكان مطالبتنا باالنسحاب من
هضب��ة الج��والن .ومع حس��م الح��رب األهلية في

إل��ى قي��ادة ق��ادرة عل��ى التنق��ل بي��ن األزم��ات
واألماك��ن الصحيح��ة ،ولألس��ف ،فه��ي غي��ر
موج��ودة الي��وم .أم��ا (زامير) فيقول :حيث تس��ود
المصال��ح العام��ة عل��ى المصال��ح الش��خصية
لمزي��د م��ن الق��وة والمزي��د م��ن األم��وال ،أش��عر
بالقل��ق بش��أن المس��تقبل .البل��د مري��ض ،نح��ن
ف��ي حال��ة طبية يرثى له��ا ،قد يك��ون نتنياهو قد
تس��لم البل��د وه��ي تعان��ي م��ن أع��راض مرضية،
لكن��ه أوصلها إلى الحال��ة الخطيرة لمرض
خبي��ث .ومن جانبه ،يقول (هاليفي) :ال
ش��ك أن نتنياه��و ذك��ي ج��دا ،لك��ن
ارتباط��ه بي��ن الحاج��ة إل��ى العناوين
الرئيس��ية وانش��غاله بصورت��ه العام��ة
وإدارة شؤون الدولة واألمن هو إشكالي.
ويق��ول (يات��وم) :نح��ن عل��ى منح��در ش��ديد
االنح��دار .هن��اك رم��ال س��يئة للغاي��ة هن��ا .أم��ا
(أدمون��ي) ال��ذي يس��يطر علي��ه القل��ق ج��دا م��ن
االنقس��امات ف��ي المجتم��ع اإلس��رائيلي ،فيق��ول
:االنقس��امات أق��وى اآلن م��ن أي وق��ت آخ��ر،
الش��رخ بين المتدينين والعلمانيين والش��رقيين
واإلش��كناز ،والمتواصل لعدة س��نوات وحتى اآلن،
ل��م يت��م إغالق��ه وتقليص��ه فحس��ب ،بل إن��ه ينمو
ويتس��ع يومي��ا .ويخت��م (ش��افيت) :كأف��راد ف��ي
أجه��زة االس��تخبارات ،فإن أه��م قدراتنا هي توقع
وتنبؤ المستقبل ،لذا أسأل نفسي أي بلد أتركه
ألحفادي؟ ،ال أستطيع إعطاء إجابة.
أسعد عبد الرحمن

س��ورية ،ستس��عى ال��دول العظم��ى للتوص��ل إل��ى
تسويات ،وهناك خوف من أن يُطلب من إسرائيل
أن تس��اهم ف��ي تحقي��ق ه��ذا اله��دف ع��ن طري��ق
االنسحاب من هضبة الجوالن.
غي��ر أن م��ا يلف��ت النظ��ر أكث��ر ك��ون الدول��ة
الصهيونية التي تتمتع اليوم بهامش
حركة واسع غير متوفر ألية دولة
أخ��رى ف��ي العال��م فترتك��ب م��ا
تش��اء من الجرائم دون حس��اب
أو عقاب أو حتى نظرة للمستقبل
المجه��ول ،ق��د أثارت مخاوف رؤس��اء
س��ابقين لجه��از (الموس��اد) حي��ال
مس��تقبل الدول��ة الصهيوني��ة ،وكذل��ك
الخ��وف الش��ديد م��ن االتج��اه ال��ذي تتج��ه إليه
الدول��ة الصهيوني��ة ف��ي بداي��ة العق��د الثام��ن
م��ن وجوده��ا .فم��ع عش��ية (االس��تقالل (النكبة)
الـ ،)70جمعت صحيفة (يديعوت أحرونوت) ستة
رؤس��اء س��ابقين (للموس��اد) تحدثوا عن الركود
السياس��ي والخوف م��ن الخالفات واالنقس��امات
االجتماعية والقلق على مستقبل الدولة ،وأيضا
القل��ق م��ن القي��ادة اإلس��رائيلية ،حي��ث أجمع��وا
عل��ى أن (ش��يئا س��يئا للغاي��ة ح��دث) .وقد ش��ارك
بالمقابل��ة المطول��ة رؤس��اء س��ابقون للموس��اد
وه��م (تس��في زمي��ر)( ،ناح��وم أدموني)( ،ش��ابتاي
ش��افيت)( ،داني ياتوم)( ،إفريام هليفي) ،و(تامير
ب��اردو) .وع��ن االس��تخالصات ،يق��ول (ب��اردو):
المش��كلة تتعل��ق بقي��م الخالف��ات ،نح��ن بحاجة

كيف يفكر العدو؟

إســـرائــيــل لليــهــود فــقــط

هار

س��تقوم الكنيس��ت بس��ن أح��د القوانين االكث��ر اهمية واالكث��ر تعبيرا
ع��ن الواق��ع :قان��ون القومي��ة ،الذي س��يضع حدا للغم��وض القومي
االس��رائيلي ،وس��يعرض الصهيوني��ة كم��ا ه��ي .القان��ون ايض��ا
س��ينهي مهزل��ة «اليهودي��ة – الديمقراطي��ة» ،وه��و دم��ج ل��م
يك��ن ف��ي أي ي��وم موج��ودا ،ول��م يك��ن بامكانه الوجود بس��بب
التناق��ض ف��ي المعن��ى بين القيمتي��ن ،حيث ال توجد س��بيل
للتوفي��ق بينهم��ا ،فق��ط التضلي��ل .اذا كان��ت يهودي��ة فه��ي ل��ن
تك��ون ديمقراطي��ة بس��بب ع��دم المس��اواة .واذا كان��ت ديمقراطي��ة
فهي س��تكون غير يهودية ألنه ال يوجد للديمقراطية مزايا على اس��اس
عرق��ي .اآلن ،الكنيس��ت تختار اليهودية .اس��رائيل تعل��ن أنها دولة القومية
اليهودية ،وأنها ليست دولة كل مواطنيها .ليست دولة القوميتين اللتان
تعيش��ان فيه��ا ،لذل��ك كف��ت ع��ن أن تك��ون ديمقراطي��ة متس��اوية .لي��س
فق��ط فعلي��ا ،ب��ل ايض��ا نظري��ا .لذل��ك فان ه��ذا القان��ون مهم ج��دا .فهو

قانون الحقيقة.
اآلن س��يكون هن��اك قان��ون يقول الحقيقة .اس��رائيل لليهود فقط .ايضا
ف��ي كت��اب القواني��ن ،دول��ة القومي��ة للش��عب اليه��ودي .لي��س دول��ة كل
مواطنيها .العرب هم مواطنون من الصنف ب ،والرعايا الفلسطينيون
ه��م ه��واء غي��ر موجودي��ن .مصيره��م تم حس��مه في الق��دس ،لكنهم
ليس��وا ج��زءا م��ن الدولة .هذا مريح للجميع .بقي فقط مش��كلة
بسيطة مع العالم .مع الصورة .إن هذا القانون يفسد قليال.
ه��ذا لي��س فظيع��ا .اصدق��اء اس��رائيل الج��دد س��يتفاخرون
به��ذا القانون .بالنس��بة لهم س��يكون نورا لالغي��ار ،واصحاب
الضمي��ر ف��ي العال��م عل��ى أي ح��ال يعرف��ون الحقيق��ة وه��م
يناضل��ون من��ذ زم��ن ضده��ا .س�لاح لحرك��ة ال �ـ «ب��ي.دي.اس»؟
بالتأكيد .اسرائيل تكسب ذلك باستقامة ،واآلن بصورة قانونية.
جدعون ليفي

ترامب ومحاولة قيادة العالم
مؤسس��ة «هرت��دج» مرك��ز بح��وث أميرك��ي
مش��هور أسس��ه إد فولن��ر ع��ام  1971وش��عارها
«الناس هم السياس��ة» .هذا الش��عار تبعه ش��عار
آخر هو «الغالبية األخالقية».
السناتور جيم ديمنت من كارولينا الجنوبية
خل��ف فولن��ر ف��ي رئاس��ة المؤسس��ة،
وكان اختي��اره ألس��باب واضح��ة
فه��و ف��ي مجل��س الش��يوخ
ع��ارض إنقاذ البن��وك بعد أزمة
مالي��ة خانق��ة ،كذل��ك ع��ارض
إنق��اذ ش��ركات صن��ع الس��يارات،
وأي��د الص�لاة ف��ي الم��دارس وع��ارض
اإلجهاض .باختصار كان ديمنت محافظاً
م��ن رأس��ه إل��ى أخم��ص قدمي��ه وإلى درج��ة أنه
تخل��ى ع��ن مقع��ده ف��ي مجل��س الش��يوخ ليدير
مركز بحث يميني مثله.
س��معت بمؤسس��ة «هرت��دج» للم��رة األول��ى
عندم��ا أي��دت رونال��د ريغ��ان للرئاس��ة ،وه��و ف��از
واعت��رف لها بالفض��ل ،وكان من أعضاء إدارته
كثي��رون م��ن المفكرين والسياس��يين أصحاب
العالقة بالمؤسسة.
اختص��ر الوق��ت إلى الحاضر ،فق��د فاز دونالد
َ
المنتخ��ب.
ترام��ب بالرئاس��ة وأصب��ح الرئي��س
استدعى نائب رئيس «هرتدج» لترويج السياسة
المحافظ��ة إد كوريغ��ان ،ودرس معه طرق ملء
الوظائ��ف ف��ي اإلدارة الجدي��دة .ترام��ب أكمل
بصرف كريس كريستي ،حاكم نيوجيرسي،
وأعضاء فريقه االنتقالي وكلف نائب الرئيس
المنتخب مايك بنس إيجاد موظفين لإلدارة.

بن��س أكثر يمينية من ترامب ،وهو في منصب
نائ��ب الرئي��س مج��رد «ص��وت س��يده» وموجود
إل��ى جان��ب الرئيس ليصف��ق له ويؤي��د قراراته،
سواء كانت صائبة أو خاطئة.
ل��م يختل��ف عم��ل مؤسس��ة «هرت��دج» كثيراً
بي��ن ريغ��ان وترام��ب .ريغ��ان كان ف��ي الثامن��ة
والس��تين عندما انتخب رئيس �اً ،وزوجته نانسي
تؤم��ن بالمنجمي��ن .المؤسس��ة نش��رت كتاباً
ف��ي  1013صفح��ة عنوانه «دلي��ل القيادة»
وريغ��ان طل��ب توزيع��ه عل��ى أعض��اء
حكومته في اجتماعها األول .اليوم
ع��دد كبي��ر م��ن أعض��اء الحكومة
كان��وا عاملي��ن في المؤسس��ة ،فقد
زادت اإلدارة كثيراً عبر الس��نوات ،وبعد
أن كان يعم��ل فيه��ا ع��ام  1993حوال��ى 200
موظ��ف أصبح��ت أيام ب��اراك أوبام��ا تضم 4100
موظف.
ديمن��ت وج��د نفس��ه يق��ود مؤسس��ة موازنته��ا
الس��نوية  80ملي��ون دوالر والرئي��س يس��تمع
إليه��ا ،ف��كان عمل��ه تخري��ب كل ق��رار إلدارة
الرئي��س الس��ابق أوبام��ا .ه��و نص��ح أعض��اء
مجل��س الش��يوخ الجمهوريين بإرس��ال مش��روع
قانون إلى الرئيس ترامب يلغي مشروع الرعاية
الصحية ،وكاد ينجح.
عل��ى رغ��م كل جه��ود مؤسس��ة «هرت��دج»
حاول��ت قي��ادة الح��زب الجمهوري وقف ترش��يح
ترام��ب ع��ام  ،2016وو ّق��ع حوال��ى  100خبي��ر
جمه��وري ف��ي األم��ن القوم��ي رس��الة مفاده��ا
إن ترام��ب غي��ر صال��ح و «معج��ب بح��كام م��ن

الدكتاتوريين».
ترام��ب ف��از بالرئاس��ة عل��ى رغ��م أن��ف قي��ادة
الح��زب الجمه��وري وق��ال ف��ي خط��اب ف��ي
«مؤسس��ة البندقي��ة» (أي دع��اة حمل الس�لاح)،
إن أعض��اء مؤسس��ة «هرت��دج» «أن��اس عظ��ام
وكانوا أصدقاء مخلصين» .هذا لم يمنع قيام
معارضين لرئاس��ته المؤسس��ة فقد كان مرتبه
الس��نوي وص��ل إل��ى  1.2ملي��ون دوالر ،أي م��ا
يعادل أربعة أضعاف مرتبه في مجلس الشيوخ.
ف��ي النهاي��ة ديمن��ت اس��تقال ،أو أقي��ل ،وخلفت��ه
كاي كولز جيمس ،رئيس��ة لجنة البحوث في
المؤسسة ،وهي من أصول أفريقية في الـ.69
ل��ن أحكم له��ا أو عليها ،وإنما أق��ول إن أعضاء
كثيري��ن ف��ي حكوم��ة ترام��ب وف��ي المواق��ع
اإلداري��ة المهم��ة حول��ه س��بق أن خدم��وا ف��ي
مؤسس��ة «هرت��دج» ،ووصل��وا إل��ى أروق��ة الحكم
عبرها.
طبع �اً ترام��ب لي��س أفض��ل رئي��س أميرك��ي،
ب��ل ربم��ا كان أس��وأ رئي��س إذا صدقن��ا دراس��ة
ع��ن الرئاس��ة جعلت��ه وراء ريتش��ارد نيكس��ون
بنحو  20درجة .أس��وأ ما في إدارته بالنس��بة إلى
كات��ب عرب��ي مثل��ي تأيي��ده إس��رائيل ف��ي قت��ل
الفلس��طينيين ،ونقله الس��فارة األميركية إلى
القدس مخالفاً عش��رة رؤساء سبقوه .هو عميل
بنيامي��ن نتنياهو وهذا مجرم حرب يس��تحق أن
يمث��ل أمام محكمة جرائم الحرب الدولية ال أن
يقود إس��رائيل وأكثر من نصف سكانها اليهود
معتدلون وسطيون.
جهاد الخازن

عين على الصحافة االجنبية

ال

األطلس��ي) .أضاف��ت الصحيف��ة :وكم��ا
اعت��اد دونال��د ترام��ب دائم��ا ،المدم��ر
الرئيس��ي للنظ��ام ،فق��د اس��تخدم
حقائ��ق غي��ر مريحة بالش��كل الذي
يستخدم به أسلحة إبادة.
يذكر أن ترام��ب وجه أللمانيا اتهامات
الذع��ة خ�لال لقائ��ه م��ع األمين الع��ام لحلف
األطلس��ي ينس س��تولتنبرج واصفا ألمانيا بأنها
(أس��يرة عند روس��يا) ألنه��ا تعتمد على روس��يا في

توفير الطاقة.
ورفضت المستش��ارة األلمانية أنجيال ميركل
االنتق��اد الش��ديد الموج��ه م��ن الرئي��س
األمريك��ي دونال��د ترام��ب للتع��اون
االقتص��ادي بي��ن ألماني��ا وروس��يا ف��ي
قط��اع الطاق��ة .وأك��دت مي��ركل
ف��ي قم��ة حل��ف ش��مال األطلس��ي
(نات��و) أن��ه م��ن الجي��د أن��ه يمك��ن
أللمانيا انتهاج (سياسة مستقلة).

ريب

علق��ت صحيف��ة ال ريببلي��كا اإليطالي��ة عل��ى
قم��ة حلف ش��مال األطلس��ي (ناتو) في بروكس��ل
وانتق��اد الرئي��س األمريكي دونال��د ترامب ألمانيا
قائل��ة  :ل��م يح��دث أب��دا من��ذ انته��اء الح��رب
العالمي��ة الثاني��ة أن وج��ه رئي��س أمريك��ي هجوما
لفظيا لدولة أوروبية بهذا الشكل ،خاصة بلدا هي
األولى في أوروبا ،ألمانيا.
ورأت الصحيف��ة أن (ه��ذه الفظاظ��ة حدث��ت في
الكواليس الخلفية للمقر الرئيس��ي لحلف شمال
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بليكا

صمود أسطوري
ورغم شراسة هذه الحرب وبشاعتها ،فإن الشعب اليمني
قاومه��ا ،وواج��ه الطائ��رات وصواريخه��ا بص��دور عاري��ة
مفض ً
وبإيمان ال يتزحزح ،متمس��كاً بأرضه ّ
ال االستش��هاد
فيه��ا عل��ى هجرها والنزوح عنها وتحقي��ق أمنية العدوان
ال��ذي يري��د األرض م��ن دون ش��عبها! ولطالم��ا راه��ن
الطامع��ون باليم��ن وثروت��ه وموقع��ه االس��تراتيجي عل��ى
إدم��ان ش��عبه عش��بة الق��ات التي ُتش��عر بالنش��وة فينس��ى
اليمني مشكالته.
يعب��رون ع��ن
كان مندوب��و اليم��ن ،ف��ي زم��ن اإلمام��ةِّ ،
ه��ذه الحالة بالنوم ف��ي المحافل العربية والدولية ،حتى
بات��وا مض��رب مثل ف��ي العالم ...إلى أن ج��اء يوم من عام
 ،1962عندما حطت طائرة في مطار واشنطن وأطلت من
بابه��ا س��يدة مكتمل��ة األناقة ،ترتدي زي �اً عصرياً ،وتعتمر
قبع��ة ذات ط��راز رفي��ع ،ويق��ف إل��ى جانبه��ا رج��ل في قمة
أناقته .وإذ سئل موظفو المطار من يكون هذان الضيفان
األنيق��ان ،أجاب��وا أنهم��ا المن��دوب الدائ��م للجمهوري��ة
اليمني��ة ،المولودة حديثاً ،لدى األمم المتحدة :الس��فير
الصدي��ق محس��ن العين��ي وزوجت��ه األديب��ة والقصصي��ة
عزي��زة أب��و اللح��وم .وف��ي الس��نة التالي��ة ،ق �دّم العين��ي
أوراق اعتم��اده إلى الرئيس جون كينيدي كأول س��فير
للجمهوري��ة اليمنية لدى الواليات المتحدة .وإذا كانت
م��ن فضيل��ة أمل أبو موس��ى ،فهي أنه��ا نجحت في تقديم
صورة صادقة عن بلد عريق مثل اليمن ،لم يبق في العالم
دولة إال حاولت إيجاد موطئ قدم فيه أو الجزر المحيطة
ب��ه ،م��ن الس��عودية واإلمارات إل��ى مصر وقط��ر وأميركا

العين اإلسرائيلية
لك��ن الكاتب��ة قد ف ّتح��ت عيوننا ،في الوقت نفس��ه ،على
واق��ع ش��ديد الخط��ورة ف��ي منطق��ة البحر األحم��ر ،نادراً
م��ا توق��ف عن��ده الباحث��ون والسياس��يون أال وه��و الوجود
اإلسرائيلي في المنطقة والخطط التي وضعتها الدولة
العبرية من أجل تحويل البحر األحمر «بحيرة يهودية».
وأظه��رت األبح��اث التي أجرته��ا المؤلفة أن إس��رائيل قد
خطط��ت منذ ع��ام  1948للهيمنة على البحر األحمر من
خ�لال رؤية اس��تراتيجية ترمي إل��ى التفلت من محاصرة
الع��رب له��ا تمهي��داً لمحاصرته��ا هي له��م .وكان ديفيد
ب��ن غوري��ون ،وه��و أول رئي��س حكوم��ة للدول��ة العبري��ة،
صرح عام  1948بأن على إس��رائيل (الس��يطرة على نقاط
اس��تراتيجية ف��ي البح��ر األحم��ر ه��ي ذات أهمي��ة قصوى
بالنس��بة إلى إس��رائيل ألنها تساعدها على التخلص من
أي محاول��ة لمحاصرته��ا وتطويقه��ا ،كم��ا ستش��كل
قاعدة انطالق عسكرية لمهاجمة أعدائنا في عقر
دارهم ،قبل أن يبادروا إلى مهاجمتنا).
تحقيق �اً له��ذا اله��دف احتل��ت إس��رائيل
عام  1949قرية أم الرش��راش المصرية على
خلي��ج العقب��ة ،ث��م حولته��ا إل��ى مين��اء عرف
بـ«مين��اء إي�لات» بع��د اتف��اق الهدن��ة ف��ي رودس
ليك��ون مم��راً تجاري �اً ح ّراً إل��ى المحيط الهن��دي .وصرح
الجن��رال إس��حاق رابين آن��ذاك :لقد احتللن��ا القرية من
أج��ل الحص��ول عل��ى مين��اء عل��ى البح��ر األحم��ر يرب��ط
إس��رائيل بالبح��ار والمحيط��ات الش��رقية ...إن س�لاحي
الجو والبحر اإلسرائيليين سيؤمنان سالمة هذا الطريق،
وعلين��ا أن نس��تعد لمس��تقبل تس��تطيع في��ه أس��اطيلنا
البحري��ة والحربي��ة تحطي��م الحص��ار المف��روض علينا،
وأن نفرض حصاراً بدورنا على بعض الدول العربية أقوى
م��ن الحصار الذي فرضته علينا .أي مطلوب منا تحويل
البحر األحمر إلى بحيرة يهودية تدريجياً.
وف��ي ع��دوان  ،1956تحقق��ت إلس��رائيل حري��ة المالحة
ف��ي مضائق تيران .وعل��ى اإلثر ،صرح بن غوريون :هدفنا
ه��و الس��يطرة عل��ى س��يناء بأكملها حتى قناة الس��ويس
وخليج��ه ،وهذه الس��يطرة ضرورية لتأمين مصالحنا في
البح��ر األحم��ر ،ثم كانت حرب  1967فاحتلت إس��رائيل
س��يناء وجزيرت��ي صنافي��ر وتي��ران اللتي��ن تنازل��ت عنه��ا
مص��ر أخي��راً إل��ى الس��عودية .وم��ا إن بس��طت س��يطرتها
عل��ى الجهة الش��رقية للمدخل الش��مالي للبحر األحمر،
حت��ى راح��ت تعمل لوضع يدها عل��ى الجهة الغربية بغية
الوصول إلى الجهة الجنوبية حيث باب المندب.
وف��ي خط��وة ه��ي األخط��ر ،اس��تطاعت إس��رائيل إقن��اع
اريتري��ا أن تؤجره��ا جزي��رة دهل��ك لتقي��م عليه��ا قاعدة
عس��كرية هي األولى خارج فلس��طين المحتلة .ولم تلبث
معاه��دة كام��ب ديفي��د أن أمن��ت له��ا الجه��ة الغربي��ة،
كم��ا أف��ادت ت��ل أبي��ب الحق �اً م��ن اس��تقالل اريتري��ا عام
 1993لتجدد عقد إيجار جزيرة دهلك وتغري س��لطاتها
بتأجيرها جزيرتي حالب وفاطمة وتقيم قاعدة عسكرية
على كل منهما .لم تكتف إس��رائيل بهذه الجزر الثالث،
ب��ل أقنع��ت المس��ؤولين االريتريي��ن بتأجيره��ا جزيرتين
أخريي��ن هم��ا سنش��يان الت��ي نصب��ت فيه��ا راداراً عمالقاً،
ومي��را القريب��ة ج��داً م��ن جزي��رة بري��م اليمني��ة .وأتبعت
ذل��ك باتف��اق م��ع الحكوم��ة االريتري��ة قض��ى باعت��راف
اس��مرة بوج��ود عس��كري إس��رائيلي كام��ل ف��ي الب�لاد،
وبحري��ة الحرك��ة لـ«الموس��اد» عل��ى كام��ل أراضيه��ا.
ويقدر عدد الجنود اإلسرائيليين في اريتريا بثالثة آالف
مجهزين بأحدث األعتدة يحرسون راداراً ضخماً لمراقبة
الس��فن الت��ي تعبر ب��اب المندب من أعل��ى قمة على جبل
امب��ا س��ويرا ،الت��ي يبل��غ ارتفاعه��ا  3000مت��ر ع��ن س��طح
البح��ر .بذل��ك ،تصب��ح إس��رائيل س��يدة البح��ر األحم��ر
والمش��رفة عل��ى الحرك��ة ف��ي ب��اب المن��دب ال��ذي ب��ات
عملي �اً امتداداً ل �ـ«أرض الميعاد» للش��عب اليهودي الذي
يزعم أنه (شعب اهلل المختار).
إدمون صعب
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تس

بع��د كت��اب «دم ونف��وذ ،من النفط إل��ى الغاز» ،تعمل
الباحث��ة أم��ل أب��و موس��ى عل��ى كت��اب ع��ن اليم��ن يلقي
ّ
ويركز على
أض��واء حم��راً عل��ى خلفيات الص��راع حول��ه
الخط��ط اإلس��رائيلية للس��يطرة عل��ى البح��ر األحم��ر
والمم��رات المائي��ة ف��ي م��ا يش��به كماش��ة ح��ول ال��دول
العربي��ة .وق��د أتيح��ت ل��ي فرص��ة ،م��ن أج��ل تقدي��م
الكت��اب ،لالط�لاع عل��ى المراح��ل التي قطعته��ا المؤ ّلفة
ف��ي أبحاثه��ا ح��ول ه��ذه المس��ألة الت��ي تش � ّكل الخلفي��ة
الحقيقية للصراع حول اليمن.
تع ّرفن��ا أبو موس��ى في بحثها إلى ب�لاد ذات تاريخ عريق
قي��ل فيه��ا إنها كان��ت يوماً من أق��دم المناطق المأهولة
ف��ي العال��م القدي��م ،وم��ن أكب��ر الممال��ك ف��ي الق��رن
التاسع عشر قبل الميالد ،وقد نشأت فيها حضارات سبأ،
وحم َي��ر ،ومعي��ن ،وعرف��ت بملكتها بلقيس التي اش��تهرت
بثرائه��ا الفاح��ش ،كم��ا بس��دها األعجوب��ة ال��ذي لق��ب
محيطه بـ(الجنتين).
وين��در أن نج��د مكان �اً مثل��ه ف��ي التاري��خ يق��ع ضحي��ة
موقع��ه الجغراف��ي .فه��و ممر تج��اري للقواف��ل ،وخاصرة
الخليج (الفارس��ي) المفتوحة على العالم ،وقد تزاحمت
دول كثي��رة عل��ى وض��ع يده��ا علي��ه بم��ا فيه��ا
إس��رائيل ،وه��ي األخط��ر؛ ذل��ك أن اليم��ن
يتحك��م بمضيق باب المن��دب الذي يربط
المحي��ط الهن��دي وخلي��ج ع��دن بالبح��ر
األحم��ر ،ث��م بالبح��ر األبي��ض المتوس��ط
عب��ر قن��اة الس��ويس .وه��و مم��ر رئيس��ي للنفط
والبضائ��ع م��ن الش��رق األقص��ى والهن��د والخلي��ج
(الفارس��ي) وش��رق أفريقي��ا إل��ى موانئ البح��ر األحمر،
فقن��اة الس��ويس ،فالبح��ر األبي��ض المتوس��ط وش��مال
أوروبا ،وصو ً
ال إلى أميركا.
ف��ي إط��ار الس��عي إل��ى الس��يطرة عل��ى البح��ار الس��بعة،
عمل��ت دول كثي��رة عل��ى وض��ع يده��ا عل��ى ه��ذا المم��ر
الحي��وي ال��ذي يعبره نحو ثلث اإلنت��اج العالمي للنفط.
وت��زداد أهميته االس��تراتيجية لتداخله مع مضيق هرمز
وقن��اة الس��ويس .وزاد طم��ع هذه الدول به بعد اكتش��اف
النف��ط والغ��از ف��ي أنح��اء ع��دة م��ن اليم��ن .وإذ تع � ّذرت
السيطرة على باب المندب من دون وضع اليد على اليمن
الذي عرف بـ«الس��عيد» ،لجمال طبيعته وبس��اطة عيش
أهل��هُ ،ش � ّنت علي��ه ح��روب ع��دة كان��ت آخره��ا «عاصف��ة
الح��زم» الت��ي قادته��ا الس��عودية وأدت حت��ى كتاب��ة هذه
الس��طور إل��ى س��قوط آالف القتل��ى ،ونش��ر وب��اء الكوليرا
ومعان��اة نح��و س��بعة ماليي��ن م��ن الج��وع .وبي��ن أب��رز
الضحاي��ا آالف األطف��ال الذي��ن كان��وا يس��قطون تحت
واب��ل صواري��خ الطائ��رات والقناب��ل الحارق��ة والمدم��رة
بمعدل ثالثة أطفال يومياً.

وروس��يا والصي��ن والياب��ان وإيطالي��ا وإي��ران ،كم��ا كان
مس��رحاً لصراعات سياس��ية ش��تى ،ليبرالية واش��تراكية
وش��يوعية ،إضاف��ة إل��ى ح��ركات إس�لامية متنوع��ة م��ن
اليزيديي��ن والحوثيين ،إلى «القاعدة» و«داعش» اللتين
وجدت��ا ف��ي اليم��ن بيئ��ة حاضن��ة خصوص �اً بع��د انتق��ال
زعيم األولى ،أسامة بن الدن ،إليها من أفغانستان.
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