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ما يُنشر في هذه الصفحة يع ّبر عن رأي كاتبه وليس بالضرورة عن رأي الصحيفة

على العالم أن يركع لتركع إيران!

ل��م تم��ر امري��كا من��ذ تأسيس��ها ،ف��ي عزل��ة عل��ى
الصعيد الدولي ،كما تمر بها االن في ظل رئاس��ة
الفري��ق العنص��ري والمتطرف الذي يق��وده دونالد
ترام��ب ،فم��ن بين نح��و  200دولة ،هي مجموع دول
العالم ،ليس هناك من يطبل لسياسة ترامب سوى

«إسرائيل» والسعودية واالمارات والبحرين.
ه��ذه الحقيق��ة تبدت وبش��كل واضح عل��ى خلفية
الموق��ف االح��ادي الجان��ب واالس��تعالئي ل�لادارة
االمريكي��ة ،الرام��ي ال��ى ف��رض حظ��ر ظال��م عل��ى
اي��ران ،ترفضه االم��م المتحدة ،واالتح��اد االوروبي

وروس��يا والصين واقرب حلف��اء امريكا التقليديين
في جميع انحاء العالم.
لم يس��اير امريكا ف��ي انتهاكها للقانون الدولي،
بالخ��روج م��ن االتف��اق الن��ووي م��ع اي��ران وف��رض
الحظر االحادي الجانب عليها ،اي بلد في العالم،
وهو ما جعل هذا الحظر يترنح قبل ان يبدأ ،فبعد
لغ��ة التهديد الت��ي خاطبت به��ا ادارة ترامب الدول
التي ستواصل شراء النفط االيراني بعد  4تشرين
الثان��ي نوفمب��ر ،تراجع��ت ه��ذه االدارة واس��تثنت
ال��دول الت��ي كان��ت ومازال��ت تس��تورد النف��ط
االيراني ،تحت ذريعة ان هذا االستثناءات مؤقتة.
م��ن المع��روف ان االقتص��اد االمريك��ي ال يتجاوز
االربعين بالمائة من اقتصاد العالم ،وهذه النسبة،
رغ��م تأثيره��ا ال��ذي ال ينك��ر اال انها ،لن تس��تطيع
ان تش��ل نس��بة الس��تين بالمائة من اقتصاد العالم،
الس��يما ل��و كان��ت هن��اك ارادة سياس��ية وراء ه��ذه
النس��بة ،ترف��ض سياس��ة االس��تفراد االمريك��ي
بالقرار الدولي.
لي��س هن��اك م��ن ينك��ر ان االقتص��اد االيران��ي
س��يتأثر س��لبا بالعقوب��ات االمريكي��ة عل��ى قطاعي
الطاق��ة والم��ال ،ولكن ه��ذا التاثير ل��ن يكون كما
يتمن��ى الثالث��ي ترام��ب بولت��ون بومبي��و ،فاي��ران
ستس��تمر ،وفقا الغلب خبراء االقتصاد ،ببيع نحو
مليون او مليون ومئتين وخمس��ين الف برميل ،اي

في ظل تكديس وإخفاء االسلحة الثقيلة في األنفاق..

هل ستشعل الجماعات االرهابية فتيل الحرب ثانية في شمال سوريا؟
ع��دم رضوخ بعض الجماعات المس��لحة لتطبيق
اتف��اق سوتش��ي ف��ي ادل��ب ،كان ينذر بوج��ود نوايا
مبيت��ة ال تقتص��ر عل��ى تهدي��د محافظ��ة ادلب ،بل
انها تهدد الشمال السوري بأسره.
واكتش��اف الق��وات الس��ورية ،عدة ش��بكات أنفاق
تحت��وي عل��ى مس��تودعات للذخي��رة واألس��لحة
والمع��دات الثقيل��ة الت��ي تش��مل حت��ى الدباب��ات
وراجم��ات الصواري��خ وأجه��زة االتص��ال والطائرات
المس��يرة ،تدخره��ا الجماع��ات اإلرهابي��ة ،لس��اعة
الصفر ،يؤكد وجود تلك النوايا الشريرة.
فمم��ا ت��م تأكيده لوس��ائل اإلع�لام ومنه وكالة
اس��بوتنيك الروس��ية ،ان الجماع��ات اإلرهابي��ة
استقدمت آليات ومعدات خاصة بحفر األنفاق من
تركيا وس��خرت الكثير من المدنيين والمعتقلين
ألعم��ال الحف��ر تح��ت رحمة الس�لاح ،بحي��ث باتت
األنف��اق موزع��ة تح��ت الكثير من المدن الش��مالية
لسوريا بما فيها بلدات كفر زيتا ولطمين الصياد
واألربعي��ن .ام��ا ن��وع األنفاق حس��ب المص��ادر التي
تمكن��ت م��ن الحص��ول عل��ى معلوماته��ا فه��ي تق��ع
عل��ى عم��ق يزيد على  25مترا تح��ت االرض ويصل
عرضها الى ثمانية أمتار ،ما ي ِّ
ُمكن اآلليات الثقلية
والمجنزرات بما فيها الدبابات والطائرات المسيرة
من الحركة بكل حرية فيها.
ه��ذه االس��تحكامات الت��ي تمت��از به��ا أنف��اق
اإلرهابيي��ن ،تؤك��د ان المعرك��ة القادمة س��تكون
معركة أنفاق بإمتياز ،خاصة وان تسريبات تؤكد
إش��راف خب��راء اجانب يقوم��ون بتدريب الجماعات

اإلرهابي��ة لوض��ع ه��ذه المخطط��ات اوال وكيفي��ة
اس��تخدامها ثاني��ا .أضف الى ذل��ك أن الجماعات
اإلرهابية تمكنت في منتصف ش��هر ايلول الماضي
م��ن اس��تالم خم��س إس��طوانات تحت��وي عل��ى غ��از
الكل��ور المحظ��ور م��ن قيادي��ي جماع��ة (النص��رة
اإلرهابي��ة) وبمس��اعدة عناصر من الخ��وذ البيضاء
العميل��ة له��ا ،ونقلته��ا إل��ى مقراته��ا عب��ر نفق بين
بلدت��ي اللطامن��ة وكف��ر زيت��ا عس��ى ان تتمكن من
فرض سيطرتها على واقع الميدان.
وف��ي مثل ه��ذه األجواء يب��دو الكيان اإلس��رائيلي
المحتل مغتاظا من وجود المستشارين االيرانيين
ف��ي س��وريا ،ويعم��ل عل��ى تقلي��ص خي��ارات ه��ذا
الوج��ود المح��دود ،رغ��م المكابرة العلني��ة ،للقوات
االجنبي��ة عل��ى الس��احة الس��ورية ،ويح��اول تهوي��ل
وعي��ده ومضاعف��ة الخط��وط الحم��ر الت��ي يري��د
فرضه��ا قس��ريا عل��ى الس��احة الس��ورية بمبارك��ة
ودعم امريكي ،لكن واقع األمر يعكس شيئا آخر.
بحي��ث ان الق��اء نظ��رة عاب��رة عل��ى التط��ورات
المتس��ارعة للس��احة الس��ورية تعكس م��دى تخبط
قادة الكيان االس��رائيلي المحت��ل ،والهواجس التي
تس��اورهم إزاء تنام��ي ظاه��رة المقاوم��ة والصم��ود
خاصة على الس��احة الس��ورية ،ما دفع رئيس قس��م
أبحاث االس��تخبارات العس��كرية االس��رائيلية (درور
شالوم) بالقول ان الساحة السورية ،تشهد تطورين
خطيرين متعاكسين ،االول جيد والثاني سيئ.
والتط��ور الجي��د حس��ب (ش��الوم) ه��و تض��اؤل
حض��ور المستش��ارين االيرانيي��ن ف��ي دمش��ق بقرار

م��ن طه��ران ،واما التطور الس��يئ ه��و ان االيرانيين
مازال��وا يع��ززون عملي��ات نقل الس�لاح لس��وريا ،من
أج��ل مواجه��ة عس��كرية مس��تقبلية م��ع اس��رائيل
على حد زعمه.-ام��ا تصريح��ات ه��ذا الضاب��ط االس��رائيلي ل��م
ت��أت م��ن ف��راغ فهو عضو ف��ي اإلجتماع��ات الوزارية
المصغ��رة لحكوم��ة االحت�لال ،وعل��ى اط�لاع دقيق
عن مدى الهواجس التي تعيش��ها قيادات االحتالل
ج��راء تنام��ي ظاه��رة المقاوم��ة الت��ي تق��ف وراءها
ايران حتى لو لم تكن حاضرة في الساحة.
عبر قادة الكيان المحتل بدءا من رئيس
ولطالما َّ
وزرائه بنيامين نتنياهو ،وصوال الى أدنى مستويات
حكومت��ه بأنه��م يخش��ون توس��ع نم��ط المقاوم��ة
االيران��ي ف��ي المنطق��ة وخاص��ة في س��وريا ولبنان،
ودع��وا ساس��ة البي��ت االبي��ض وسمس��اره لف��رض
المزي��د م��ن الضغ��وط والمقاطع��ات عل��ى اي��ران
عس��ى ان ينعم��وا بش��يئ من األمان ال��ذي افترضوه
ف��ي مخيلتهم م��ن خالل احتاللهم ألرض اإلس��راء
والمع��راج .لك��ن األم��ر يب��دو ل��م يك��ن لصالحه��م
ه��ذه الم��رة كم��ا ف��ي الم��رات الس��ابقة حي��ث
دخل��ت المقاطع��ات األمريكي��ة عل��ى اي��ران فترته��ا
المنش��ودة ،وب��ان الس��راب الذي كانت تله��ث وراءه
واش��نطن ،وب��ات الصهاين��ة مذع��ورون أم��ام حقيقة
اندالع حرب ش��مال س��وريا قد الينجون من أبس��ط
ش��راراتها .الملف��ت ف��ي كل ه��ذه التط��ورات ه��و
الموقف الروس��ي الذي ج��اء بأعصاب متجمدة من
االس��كيمو ،ليبدد كل المخططات التي تس��تهوي

نص��ف م��ا كان��ت تصدره س��ابقا ،م��ن دون ان تتأثر
حجم عائداتها كثيرا بس��بب ارتفاع اسعار النفط
الى الضعف.
ان مواصل��ة الصي��ن والهن��د والياب��ان وتركي��ا
وكوري��ا الجنوبي��ة ودول اخ��رى ش��راء النف��ط
االيراني،حت��ى بكمي��ات اق��ل ،باالضاف��ة الى تفعيل
االلي��ة المالي��ة بي��ن اي��ران واالتح��اد االوروب��ي،
والتجرب��ة الضخم��ة الت��ي راكمته��ا اي��ران خ�لال
العق��ود االربعة الماضية في ظل الحظر االمريكي
واالوروب��ي والعالم��ي ،س��تجعل نتائ��ج الحظ��ر
االمريك��ي ،ترت��د س��لبا عل��ى ترام��ب ش��خصيا،
وتقض��ي عل��ى كل أم��ل ل��ه بالبق��اء ف��ي البي��ت
االبيض ،بعد انتهاء واليته هذه.
ان صف��ة التخب��ط الت��ي تعتب��ر العن��وان االب��رز
للسياس��ة االمريكي��ة عل��ى الصعيدي��ن الداخل��ي
والخارج��ي ،ف��ي ظ��ل رئاس��ة ترام��ب ،س��تالزم ايضا
سياس��ة الحظ��ر ض��د اي��ران ،كم��ا الزم��ت كل
سياس��ات ه��ذه االدارة بدءا بالقضية الفلس��طينية،
وم��رورا بالهج��رة وعالقاته��ا م��ع النات��و واالتح��اد
االوروب��ي والصين وروس��يا ،وانته��اء بظاهرة العنف
الت��ي تض��رب المجتم��ع االمريك��ي ج��راء خط��اب
الكراهي��ة لترام��ب ض��د الملونيي��ن واالقلي��ات
العرقي��ة والديني��ة .ال نبال��غ ان قلن��ا ،ان م��ن
المس��تحيل ان تنج��ح أمري��كا ف��ي تنفي��ذ رغب��ة
ترام��ب بتصفي��ر النف��ط االيران��ي ،فه��ذه الرغب��ة
تعن��ي تركي��ع العال��م للوصول ال��ى تركيع إيران،
وه��ي رغبة صبياني��ة بكل ما تحمل هذه الكلمة من
معنى.
ماجد حاتمي
إشعال فتيل األزمة في شمال سوريا.
فق��د ش��ارك ال��روس ف��ي اجتم��اع القم��ة الثالثية
بطهران ،ثم عمدوا الى الحليف التركي المتردد،
وش��اركوه في توقيع اتفاق سوتش��ي بش��أن تأسيس
مناط��ق لتخفي��ض ح��دة التوت��ر ،وم��ن ث��م فت��ح
ممرات إليصال المساعدات اإلنسانية للمعوزين.
فتركي��ا الت��ي فتح��ت صدره��ا له��ذه الخط��وة
ل��م تك��ن تص��دق أن الجماعات المس��لحة س��تنقلب
عليها ،وتخرج من (بيت الطاعة المطلقة) ،وتختار
اإلس��تمرار ف��ي الص��دام ،م��ا جعله��ا تخس��ر اكث��ر
االوراق التي كانت تراهن عليها.
ف��ي مث��ل ه��ذه االج��واء ب��ات ال��روس مصممي��ن
على عزمهم س��حق الجماع��ات االرهابية ،لكن بعد
استنفاد كل السبل الدبلوماسية ،كي اليبقى من
يلومه��م بـ (التس��رع للجوء الى العمل العس��كري).
ه��ذا الخي��ار الروس��ي جع��ل الحلي��ف الترك��ي
يضغط على الجماعات االرهابية بل ويدخل معها
ف��ي ص��دام ،وحتى ان يهدد الجماع��ات التي كانت
تواكب��ه وكان يس��ميها بالوس��طية ،ويحذرها من
ع��دم اإلنحي��از للجماع��ات اإلرهابي��ة ،االم��ر ال��ذي
زاد م��ن مخ��اوف الكي��ان اإلس��رائيلي المحتل ،ألنه
راح يخس��ر كل اوراق الره��ان إذا م��ا ق��ررت تركي��ا
مقارع��ة اإلره��اب والجماع��ات اإلرهابي��ة حق��ا ف��ي
تركيا .والس��ؤال الذي يمكن أن يطرح نفس��ه هنا،
م��ا ه��و س��ر حفر كل تل��ك األنف��اق وتخزين كل
تلك األسلحة والمعدات الثقيلة فيها؟
وم��ا ه��و الدور ال��ذي تراهن علي��ه تركيا في هذا
المجال؟ وهل بإمكانها إخماد أوار فتيل الحرب إن
أشعلتها الجماعات المسلحة بذريعة الحذر من أن
تن��ال المدنيي��ن كما فعلت من قب��ل ،عندما كان
الجي��ش الس��وري مس��تعدا لحس��م المعرك��ة ف��ي
إدل��ب؟ واألي��ام القادم��ة هي التي ستكش��ف حقائق
األمور أكثر مما هي عليها اآلن.
عبدالهادي الضيغمي

«الذئاب املنفردة» ..هل تتمكن أوروبا من مواجهتها؟
يُطل��ق اس��م (الذئ��اب المنف��ردة) عل��ى أه��م
وأصع��ب التش��كيالت األمني��ة؛ حي��ث يتول��ى
�خص واح ٌد تنفيذ العملي��ات .تتميز عمليات
ش� ٌ
(الذئ��اب المنف��ردة) ،بأنه��ا غير تقليدي��ة؛ ألنها
عشوائية ،وال تعتمد على مركزية قيادية ،وهو
ما يشكل تحديًّا صعبا أمام أجهزة االستخبارات
لكش��ف المنفذي��ن .عان��ت أوروب��ا م��ن الذئ��اب
المنفردة لتنظي��م (داعش) اإلرهابي؛ الذي مرر
كثيرا من عملياته للعواصم األوروبية عبر هذه
االس��تراتيجية ،نظرا للتشديد األمني وصعوبة
تنفي��ذ عملي��ات تقليدي��ة جماعي��ة ،وس��هولة
اختراقه��ا للمجتمع��ات األوروبي��ة عب��ر ش��بكات
اإلنترن��ت .ول��ذا أصبح��ت الذئ��اب المنفردة هي
الوس��يلة المناس��بة الخت��راق القبض��ة األمني��ة
ووكاالتها االستخباراتية.
رك��ز (داع��ش) عل��ى (الذئاب المنف��ردة) لعدة
عوام��ل ،أهمه��ا تراج��ع التموي��ل ف��ي التنفي��ذ،
وصعوبة المالحقة األمنية واالستخباراتية.
ل��م تك��ن سياس��ة (الذئ��اب المنف��ردة) حديث��ة
العه��د ،فق��د اس��تخدمتها حرك��ة (طالب��ان)
ف��ي أفغانس��تان ض��د االتح��اد الس��وفياتي ف��ي
تسعينات القرن الماضي ،وكان أبرز المنظرين
له��ا أبو مصعب الس��وري ،ثم تط��ورت هذه اآللية
مع تسخير الثورة الرقمية لخدمة أهدافها.
رغ��م تطور الجماعات اإلرهابية في اس��تخدام
اس��تراتيجية الذئ��ب المنفرد لتنفي��ذ عملياتها
خ��ارج أماك��ن س��يطرتها ،وتصدي��ر هجماته��ا
ح��ول العال��م ،فإنه��ا لم تك��ن الجماع��ات األولى
أو الوحي��دة الت��ي تس��تخدمها .فعل��ى س��بيل
المثال ال الحصر ،في عام  2010ارتكب اإلرهابي
النرويج��ي اليمين��ي المتط��رف (أن��درس بهرنغ

بريفي��ك) أعمال��ه الوحش��ية الت��ي تس��تهدف
أنص��ار الجن��اح اليس��اري واألح��زاب السياس��ية،
فبعد تفجير سيارة مفخخة خارج مبنى حكومي
في أوسلو ،فتح النار على معسكر صيفي نظمته
رابطة شباب حزب العمل النرويجي.
لك��ن الس��ؤال األه��م دائما والذي يطرح نفس��ه
ه��و :كي��ف يمك��ن أن يتح��ول الف��رد إل��ى ذئ��ب
متطرف؟ وفق عدة دراسات أجريت على (الذئاب
المنف��ردة) ،ت��م رص��د ع��دة عوام��ل تحفيزي��ة
تدف��ع الف��رد للتح��ول منه��ا :تحدي��د الهوي��ة
االجتماعي��ة والديني��ة والتفاع��ل االجتماع��ي،
واألس��رة والصدي��ق والوض��ع االجتماع��ي
االقتص��ادي ،والخلفي��ة اإلجرامي��ة لكثي��ر م��ن
الذئاب ،والخلط ما بين اإلحباطات الشخصية
م��ع األيدولوجيات المتطرفة ،وإلقاء اللوم على
البيئة الخارجية في خلق مش��اكل خاصة بهم
(فقدان العمل ،أزمات مالية ،واالكتئاب).
اال أن ه��ذا التش��خيص يب��دو ناقص �اً اذ رك��ز
عل��ى العوام��ل الس��يكولوجية والسوس��يولوجية
لكن��ه تجاهل عوامل أخ��رى ترتبط باطالق اليد
للفك��ر الوهابي باالنتش��ار وتس��لمهم للكثير من
المس��اجد في أوروبا .يعتبر اإلنترنت واحدا من
أه��م العوام��ل المع��ززة لتط��رف األش��خاص ،إذ
تمك��ن الش��بكة العنكبوتي��ة الذئب م��ن التواصل
م��ع اآلخري��ن الذي��ن يتش��اركون المواق��ف
واأليديولوجي��ات؛ حي��ث يمك��ن لألش��خاص
الذي��ن يملك��ون قابلي��ات للتحول ال��ى التطرف،
تعزي��ز آرائه��م والتعبير ع��ن ش��كاواهم واحتمال
إحساس��هم بأنهم جز ٌء م��ن مجموعة أو قضية..
وألهمي��ة اإلنترن��ت ف��ي تعزي��ز عملي��ات الذئ��ب
المنف��رد ،نش��ر تنظي��م (داع��ش) كتاب �اً بعنوان

(المب��ادئ التوجيهية للس�لامة واألمن من أجل
مجاه��دي الذئ��اب المنف��ردة) وال��ذي تضم��ن
ع��ددا م��ن نصائ��ح التنظي��م للمتعاطفي��ن معه
وذئاب��ه المنف��ردة ،من أجل اإلف�لات من القبضة
األمني��ة .فعل��ى س��بيل المث��ال لتل��ك النصائح
واإلرش��ادات ،من��ع اللب��اس الدين��ي ،وتفضي��ل
المالب��س المدنية المش��ابهة للعوام من الناس،
من��ع ارت��داء الس��اعة ف��ي اليد اليمني ،اس��تبدال
تحي��ة اإلس�لام (الس�لام عليك��م) بتحي��ة أخ��رى
عل��ى حس��ب الم��كان ال��ذي يوج��د ب��ه الذئ��ب،
تفضي��ل لب��س سلس��لة عليه��ا الس��يد المس��يح
أو الصلي��ب مرس��وما ،إذا ل��م يك��ن اس��م الذئ��ب
إس�لام ّيا .تمتل��ك عناص��ر (الذئ��ب المنف��رد)
خصائ��ص فردي��ة ،حي��ث تعي��ش ف��ي مالب��س
مدني��ة .ق��د يك��ون المهاج��م قريب��ا أو صديق��ا
ويتجن��ب الف��رد االتص��ال الخارج��ي بالتنظي��م
األم .وه��ذا يزي��د م��ن صعوبة قي��ام أجهزة األمن
واالستخبارات بتحديد واعتقال مهاجم الذئب.
أدخل��ت الث��ورة الرقمي��ة مزي��دا م��ن التعقي��د
والتش��ابك عل��ى تتب��ع العملي��ات اإلرهابي��ة
عالم��ا افتراض ّي��ا
ومرتكبيه��ا ،إذ أنه��ا تش��كل
ً
يصع��ب مالحق��ة اإلرهابيي��ن فيه��ا ،كم��ا
أن��ه يمث��ل مناخ��ا خصب��ا للش��باب ف��ي الت��زود
بالمعلوم��ات ع��ن العملي��ات المنف��ردة ،فلم يعد
(الذئب المنفرد) يذهب إلى س��احات المس��اجد
أو التقرب ألحد ش��يوخ التطرف والتشدد ،وإنما
أصب��ح ل��ه ش��يخ إلكترون��ي يمك��ن م��ن خالل��ه
اس��تلهام األف��كار المتطرف��ة ،وتلق��ي المس��اعدة
ف��ي كيفي��ة التدري��ب والتنفي��ذ ،كل ذل��ك
دون االحتي��اج ألح��د .يرتك��ز دور االس��تخبارات
في تحجيم توس��ع (الذئ��اب المنفردة) وبخاصة

داخ��ل االتح��اد األوروبي ،عب��ر مكافحة التنظيم
ميداني �اً وإلكتروني��ا ،وتتمث��ل المواجه��ة
الميداني��ة ،ف��ي المراقب��ة والتش��ديد األمن��ي
ح��ول العائدي��ن م��ن أرض المي��دان ف��ي س��وريا
والع��راق ،وتتمث��ل المكافح��ة اإللكتروني��ة
ح��ول البرام��ج الس��يبرانية لمواجه��ة الدع��اوى
اإلرهابي��ة لتجني��د أو صناع��ة (ذئ��اب منف��ردة)
عب��ر ش��بكات اإلنترن��ت .أيق��ن االتح��اد األوروبي
بجمي��ع مجاالته االس��تخباراتية ضرورة مراقبة
المحت��وى للتنظيم��ات اإلرهابي��ة عل��ى ش��بكات
اإلنترن��ت ،والعم��ل عل��ى إزالت��ه .األم��ر ال��ذي
دع��ا ش��رطة اليوروب��ول إلنش��اء وحدة س��يبرانية
خاصة بإزالة المحتوى اإلرهابي تسمى بـ(وحدة
اإلحال��ة) .تختل��ف وكاالت االس��تخبارات ف��ي
آلي��ة العزل والحماية من خطر العائدين ،ولكن
تتش��ابه جميعها في االحتمالية الكبرى لتحول
العائدين لذئاب تهدد األمن القومي.
تحدي��ا أم��ام
تواج��ه وكاالت االس��تخبارات
ًّ
تهدي��د الذئ��ب المنفرد ،ولم تس��تطع حتى اآلن
تقدي��م سياس��ة فعال��ة لمواجهت��ه ،م��ا يحت��م
التنس��يق م��ع أجه��زة الدول��ة األخ��رى ال س��يما
مم��ن له��م ب��اع طوي��ل ف��ي مكافح��ة االره��اب
كسوريا وايران وغيرهما.
محمد محمود مرتضى

الدعوة األميركية لوقف حرب اليمن
تراوح العمليات العس��كرية لقوات الحلف األميركي السعودي في
مكانه��ا عند العقد القتالي��ة الصعبة وقد تحول ميناء الحديدة إلى
عالمة فارقة لفش��ل اس��تراتيجي كبير لم تفلح في تخطيه تدفقات
األسلحة والذخائر األميركية وال مضاعفة حشد جيوش المرتزقة
إلى المدينة التي أعلنت قيادة التحالف مرارا عن تحريرها ثم عاودت
الهجوم عليها الس��تعادتها دون ان تعترف بس��قوطها في قبضة قوات
(أنص��ار اهلل) والجي��ش اليمني وبينما يبدو نافرا عجز قوات العدوان
ع��ن التق��دم رغ��م كثافة القص��ف الجوي تط��ورت الق��درات الرادعة
لدى الوحدات المدافعة عن اليمن سواء في نوعية الصواريخ ودقتها
ومداه��ا الجغراف��ي أو من خ�لال ما تظهره من براعة وقدرة في قيادة
العمليات البرية وتطور منظومات القيادة والسيطرة.
ظه��ر كل م��ن وزي��ر الخارجي��ة األميرك��ي ماي��ك بومبي��و ووزير
الح��رب الجن��رال جيم��س ماتي��س يدع��وان بالتناغ��م إل��ى وقف هذه
الحرب ومباش��رة خط تفاوضي إلنتاج التس��وية السياس��ية الممكنة
وقد حش��د كل من الوزيرين العديد من األس��باب التي يجدان فيها
حاف��زا كافي��ا للتج��اوب م��ع مبادرة جدي��دة لتحري��ك المفاوضات
التي اصطدمت سابقا بجدار التعنت األميركي السعودي اإلماراتي
رغم تجاوب القوى الوطنية اليمنية .
إن التق��اء مؤسس��تي الخارجي��ة والبنتاغ��ون عل��ى خي��ار معي��ن في
الملف��ات المحوري��ة ع��ادة م��ا يعك��س التق��اء المؤسس��ة األميركي��ة
الحاكم��ة عل��ى ذلك الخي��ار وضغطها لتحقيقه بناء على حس��اب
المصال��ح األميركي��ة البعي��دة والمتوس��طة والالف��ت ان خيار وقف

الح��رب س��يعني بأي ش��كل تراجع التدفق��ات المالية الت��ي حصدتها
ش��ركات صناع��ة الس�لاح والذخائ��ر األميركي��ة ف��ي موس��م ح��رب
اليم��ن وق��د تباهى الرئي��س األميركي بإنجازات��ه الكبرى من خالل
ما تم توقيعه من عقود توريد عس��كرية بين واش��نطن والرياض منذ
توليه الرئاسة.
م��ا ه��و التقدي��ر االس��تراتيجي األميرك��ي ال��ذي أوص��ل صانع��ي
السياس��ات إل��ى تبن��ي خي��ار الدع��وة إل��ى وق��ف الح��رب عل��ى اليم��ن
والعم��ل عل��ى مس��اعدة المملك��ة الس��عودية عل��ى التكي��ف م��ع ه��ذا
الخيار وهل بات استمرار الحرب متعذرا وألية أسباب.
بالتأكي��د لي��س ف��ي ع��داد الحيثي��ات صح��وة ضمي��ر اميركي��ة
عل��ى فظاع��ة المذابح وعملي��ات القتل الجماعي وخط��ورة المجاعة
الزاحف��ة وضحاياه��ا المتزايدي��ن م��ن األطف��ال اليمنيي��ن رغ��م ان
فظائ��ع تل��ك الح��رب تفاعل��ت بوض��وح عل��ى صعي��د ال��رأي الع��ام
األميركي وبلغت أصداؤها قاعات الكونغرس.
إن تموي��ل ح��رب بحج��م الع��دوان الهمج��ي عل��ى اليمن ه��و عملية
مكلف��ة وباهظ��ة الكلف��ة ومن الطبيع��ي التعامل بواقعي��ة مع األرقام
المتداولة التي تحتسب بالمليارات شهريا فواتير التكاليف الجارية
في هذه الحرب من استئجار األقمار الصناعية وخدماتها إلى عقود
الخدم��ات األمني��ة والعس��كرية لش��ركات المرتزق��ة م��ن ب�لاك ووتر
ومثيالتها التي نش��رت تقارير عديدة عن دورها في اليمن وكذلك
ما يدفع من اموال للحكومات المشاركة سياسيا وعسكريا في هذه
الح��رب وكذلك لمجموعات الغط��اء اإلعالمي العربية واألجنبية
وم��ا يكلف��ه تمويل خدمات مجموعات الضغط الداعمة في الواليات
المتحدة نفسها وغير ذلك الكثير من أبواب التمويل المرهقة التي
تنوء بها اقتصاديات دول أضخم بكثير من طاقة المملكة الس��عودية
ودول��ة اإلم��ارات عل��ى التحم��ل .إن رب��ط توقيت الموق��ف األميركي
باغتيال الصحافي جمال خاشقجي له صلة بالتقاط فرصة سانحة
لتطويع تصلب وعناد القيادة السعودية المحاصرة بالضغوط والتي
تمعن في س��لوك لحس المبرد من خالل اس��تمرار حرب اليمن التي
ينض��ب بواس��طتها مزي��د م��ن الم��وارد ف��ي ظ��ل متاع��ب اقتصادي��ة
متفاقمة ربما يوصل تماديها إلى تفاعالت مكلفة سياسيا وقد تمثل
تهديدا لمس��تقبل النظام الس��عودي الذي يش��كل حلقة رئيس��ية في
منظومة الهيمنة االستعمارية الغربية الصهيونية على المنطقة.
إن التصريحات التي صدرت عن كل من الوزيرين ماتيس وبومبيو
تؤكد حقيقة ان الواليات المتحدة هي من يقف خلف الحرب على
اليم��ن ب��ل إن وزير الحرب تمادى في ش��رح حجم تدخالت البنتاغون
وخبرائ��ه في تعيين األهداف وتصويب عمليات القصف التي ازهقت
أرواح آالف اليمنيي��ن وطبع��ا فالذريعة األميركية لفظاعة المذابح
ه��ي انخف��اض مس��توى مه��ارة الطياري��ن الس��عوديين واإلماراتيي��ن
األمر الذي يحتاج سنوات من التدريب والتأهيل.
الخشية من انقالب الصورة في اليمن ومن تداعيات داخل المملكة
الس��عودية ق��د تمث��ل تهدي��دا للنظام الدائ��ر في الفل��ك األميركي
تظه��ر بق��وة م��ن بي��ن الس��طور األميركية وواش��نطن تع��رف ضراوة
الس��باق األميرك��ي الصين��ي إل��ى س��واحل اليم��ن المقابلة لش��اطئ
أفريقيا وأس��واقها وهي تخش��ى كذلك من تزايد الحضور الروس��ي
ف��ي جن��وب اليم��ن كم��ا ش��رح تقري��ر أص��دره معه��د كارينج��ي في
حي��ن يمث��ل النف��وذ اإليران��ي الداع��م للق��وى الوطني��ة اليمنية بيت
القصي��د في الخطط األميركية العدوانية وخلف كل ذلك يطل
حس��اب صهيون��ي للتوازنات اليمنية يجد في تحك��م القوى الوطنية
بالمم��رات البحري��ة رأس جس��ر لط��وق يقيم��ه مح��ور المقام��ة ف��ي
سجال المواجهة المستمرة على جغرافية المنطقة العربية.
ق��د تخم��د جبه��ات القت��ال ف��ي اليمن وتتراج��ع حدة المع��ارك من
غي��ر إنت��اج تس��وية يمني��ة داخلي��ة وفق��ط ألن خطوط القت��ال تراوح
في مكانها وسط عجز متبادل عن التقدم لتعديل التوازن الميداني
بينما تتوالى جوالت التفاوض السياسي إلى ان تنضج صيغة تسوية
ممكنة.
غالب قنديل

