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

اليمن بانتظار السالم القادم من «السويد»
ثالثة أش��هر مضت ما بين (جنيف) أيلول /س��بتمبر
الفاش��لة ،ومفاوض��ات (الس��ويد  ،)1الت��ي يتوق��ع
انعقادها بعد يومين.
م��ن أيل��ول /س��بتمبر ،إلى كان��ون الثاني/ديس��مبر،
تك��ون الم��دة الممنوح��ة دولي �اً لحس��م معرك��ة ميناء
الحدي��دة قد انتهت مكللة بالفش��ل ،حيث لم تس��تطع
قوات (هادي) ،أن تنجز ش��يئاً بشأن تعهداتها القطعية
ووعوده��ا بالس��يطرة عل��ى مدين��ة (الحدي��دة) ذات
الكثافة السكانية الهائلة.
الحدي��دة ،وه��ي المدين��ة الس��احلية الهادئ��ة
والمس��المة ،ب��دت منيع��ة وقوية طوال ع��ام كامل من
الح��رب؛ البري��ة والبحري��ة والجوي��ة ،حي��ث اش��تدت
المع��ارك وبلغ��ت ذروته��ا خالل ثالثة األش��هر األخيرة،
باستخدام أقوى وأفتك األسلحة ،لكن دون جدوى.
وعق��ب كل جولة مفاوضات فاش��لة بدء بـ(جنيف،1
و ،2و ،3والكوي��ت) ،يتعه��د المس��ؤلون الحكومي��ون
والعس��كريون ف��ي حكوم��ات ه��ادي الث�لاث المتعاقب��ة،
بفرض خيار القوة إلنهاء (اإلنقالب) ،حس��ب وصفهم،
وال نتيجة ،وصو ًال إلى (السويد) اآلن .لتبدأ مفاوضات
جديدة ،إذن.
(س��توكهولم) ه��ذه الم��رة .هل يمك��ن أن يثق الرأي
الع��ام اليمن��ي بن��داءات الس�لام الدولي��ة واألممي��ة؟
وإل��ى أي م��دى يبن��ي اليمني��ون آماله��م بمس��تقبل م��ا
بع��د الح��رب؛ آم��ن ومس��تتب ،يب��دأ خطوات��ه م��ن على
الش��واطئ الش��مالية الش��رقية لبح��ر (البلطي��ق).
س�لام يأت��ي م��ن هن��اك ،م��ن بعي��د :م��ن دول��ة الرف��اه
االسكندنافي( :السويد)؟!
بالنس��بة لـ(مهيوب مهدي) 32( ،عاما) ،بائع فاكهة
متج��ول (أتمن��ى ذلك لكني ال أتوقع ش��يئاً) .ويضيف
(ال أحد يثق بأميركا ..لو كانت تريد لليمن السالم
فلماذا سمحت للحرب أن تنفجر من األساس).
يعتق��د كثير من اليمنيين ،أن أميركا وراء الدمار
ال��ذي لح��ق ببالده��م .ه��ذا الدم��ار الرهي��ب ال��ذي
ط��ال كل ش��يء ( ُنف��ذ بأس��لحة جلبه��ا الس��عوديون
واإلماراتي��ون م��ن كل دول العال��م) ،هك��ذا ق��ال أيم��ن
محم��د ،الطال��ب الجامع��ي ،ال��ذي ل��م يتمك��ن م��ن
الحص��ول عل��ى منح��ة لدراس��ة الط��ب ف��ي ألماني��ا.
وق��ال أيمن (هذا العالم منافق ،يش��جب ويدين العنف
ف��ي اليم��ن واس��تهداف األطفال ،ث��م بعد دقائ��ق يوقع
صفق��ة بيع أس��لحة وذخائر لدول العدوان) .ويتس��اءل
أيم��ن بتعج��ب (ه��ل أث��ق به��ذا التاج��ر ال��ذي يقتلن��ي

بس�لاحه ث��م يغدق عل� ّ�ي بأغاني بالس�لام! نحن ال نثق
اال بقوة إرادتنا!
تأتي مفاوضات الس�لام اليمنية ،هذه المرة متزامنة
مع موجة السخط العالمية ضد الغطرسة السعودية،
الت��ي فجرته��ا فضيح��ة مقت��ل الصحف��ي الس��عودي
جم��ال خاش��قجي ،داخ��ل قنصلية بالده في اس��طنبول
(تشرين األول/أكتوبر الفائت) .ورغم الزخم الشعبي
ال��ذي عب��رت عنه كثير من ش��عوب العالم ضد جرائم
الح��رب المرتكب��ة ف��ي اليمن ،إال أن ف��رص واحتماالت
نج��اح الجول��ة السادس��ة م��ن المفاوض��ات ال تزال عند
مستوى منخفض من التوقعات.
يمك��ن اعتبار ،وصول طائرة أممية إلى مطار صنعاء
الدولي ،لنقل  50جريحاً من جماعة أنصار اهلل ،لنقلهم
إلى العاصمة العمانية مس��قط للعالج ،أحد مؤش��رات
بناء الثقة ،التي تس��تبق مباحثات (الس��ويد) ،لكن من
لا نبي ً
الناحي��ة األخالقي��ة ،ه��ذا ليس عم� ً
ال ،تس��تطيع
الري��اض وحلفائها التفاخر به ،إذ إن من حق الجريح،
وفق �اً لقواعد الح��رب وأعرافها ،أن يحصل على الدواء
وأن ينقل إلى المش��افي إلنقاذ حياته .فلماذا س��محت
األم��م المتح��دة أن يك��ون ه��ذا الموض��وع أحد ش��روط
الح��وار والتف��اوض ،ول��م تعتبره حقاً إنس��انياً طبيعياً،
وبالتالي؛ ملزماً!
ال ي��زال قطاع �اً واس��عاً وفئ��ة كبي��رة م��ن اليمني��ون
تنتظ��ر ،الوع��ود بص��رف الروات��ب ،كعام��ل رئيس��ي

م��ن عوام��ل بن��اء الثق��ة ،التي أعلن��ت حكوم��ة (هادي)
إلتزامها بذلك ،ولم تفي.
وصل��ت طائرت��ان إل��ى مط��ار صنع��اء ،إحداه��ا لنق��ل
الجرح��ى ،واألخ��رى الطائ��رة األممي��ة المخصص��ة
لنق��ل وف��د (أنص��ار اهلل والمؤتمر الش��عبي الع��ام) ،إلى
(س��توكهولم) ،لك��ن ماه��ي مؤش��رات التف��اؤل بنج��اح
ه��ذه الح��وارات ،ف��ي ظ��ل إط�لاق بع��ض المؤش��رات
والتصريح��ات غي��ر المش��جعة ،م��ن قب��ل طرف��ي
التفاوض :صنعاء والرياض.
قب��ل أي��ام ت��م إس��قاط بث قن��اة (المس��يرة) م��ن مدار
القم��ر الصناع��ي (ناي��ل س��ات) ،في الوق��ت الذي كان
المبع��وث األممي الخ��اص (مارتن غريفيت) ،متواجداً
ف��ي العاصم��ة الس��عودية الري��اض ،لبح��ث المقدم��ات
التمهيدية التي من ش��أنها أن تعزز فرص وآمال نجاح
أول��ى جوالت��ه التفاوضي��ة .لك��ن الغري��ب ف��ي األم��ر أن
مبع��وث األمي��ن الع��ام إلى اليم��ن لم يص��در حتى اآلن
أي شجب لتلك الخطوة.
يري��د (ه��ادي) وحكومت��ه ،س�لاماً ،متكئ �اً عل��ى م��ا
أس��موها بالـ(مرجعي��ات الث�لاث) :المب��ادرة الخليجية
(المب��ادرة الخليجي��ة ،التي كانت في األس��اس قائمة
بي��ن طرفي��ن مجتمع��ان اآلن ف��ي الري��اض؛ الرئي��س
األس��بق من جهة وهادي ومحس��ن واإلص�لاح من جهة
ثاني��ة) ،إضاف��ة إل��ى مخرجات الح��وار الوطني والقرار
 ،2216وفق �اً لتصريح��ات وزي��ر اإلع�لام معم��ر اإلرياني

ورطة نتنياهو ..وأبعاد التحرك االسرائيلي عند الحدود مع لبنان
اس��تنادا لم��ا تداولت��ه بع��ض االوس��اط االعالمي��ة
وغيرها ،حول بدء العدو االس��رائيلي بعملية اس��ماها
(درع الش��مال) ،تهدف للبحث عن أنفاق مزعومة على
الحدود الش��مالية مع فلس��طين المحتل��ة ،والتي هي
عملي��ا عل��ى الح��دود المتاخم��ة مباش��رة لالراض��ي
اللبناني��ة ف��ي الجن��وب ،ال ش��ك أن ه��ذا الموض��وع
يحم��ل الكثي��ر م��ن الحاج��ة أو الض��رورة للمتابع��ة
الجدي��ة ،لم��ا يمك��ن أن يش��كله م��ن حساس��ية دقيق��ة
تمي��ز الوض��ع الحال��ي ف��ي المنطق��ة بش��كل ع��ام ،أو
الوض��ع بي��ن الع��دو االس��رائيلي ونق��اط االش��تباك
الثالثي��ة بمواجهت��ه ،بي��ن غ��زة أو الجنوب الس��وري أو
الجنوب اللبناني بوضع خاص.
ف��ي الواق��ع م��ن الناحي��ة العملي��ة ،ال يمك��ن اعتب��ار
العملي��ة العدوة اليوم حدثا جديدا بخطورته أو حدثا
طارئا من الناحية العسكرية أو االمنية ،الن االجراءات
االس��رائيلية العس��كرية والهندس��ية لم تتوقف أساس��ا
عل��ى كام��ل خط��وط المواجهة على ح��دود تواجدها
داخ��ل االراض��ي الت��ي تحتله��ا ،حيث كان��ت دائما في
غ��زة تنفذ مناورات هندس��ية لكش��ف وتحديد االنفاق،
وفي الجنوب السوري المواجه للجوالن المحتل ايضا
لم توقف تلك المناورات واالجراءات الهندسية ،كما

الصع��ود الس��ريع للرئي��س الفرنس��ي ايمانوي��ل
ماك��رون بفرنس��ا وقف��زه المظل��ي عل��ى الس��احة
السياس��ية ،فت��ح أب��واب التحلي�لات المس��تندة على
المؤام��رة ،وال س��يما بع��د تدرج��ه الس��ريع وعمل��ه
ببن��ك روتش��يلد ،وبزوغ حركة مس��اندة ل��ه قوامها
صغار الس��ن ،ومن كاف��ة األطياف وممثلة باليمين
واليسار والجامع الوحيد بينهم هو احترام العولمة
ورفض النزعة السيادية السلطوية.
ورغ��م أن للمؤام��رة دوم��ا وجاهته��ا المنبثق��ة ع��ن
حقائ��ق تاريخي��ة ،اال أن الظ��روف الموضوعي��ة
تتطاب��ق أحيان �اً م��ع المؤام��رة ليصع��ب الفصل بين
ك��ون الح��دث نت��اج طبيع��ي لمحصل��ة االوض��اع
والتراكمات ،وكونه نتاجا بحتا لمؤامرة.
فرنس��ا كمجتم��ع أوروب��ي يعي��ش أزم��ة تناق��ض
بي��ن قوميات ترس��خت في وجدان الش��عوب ،وعولمة
طغ��ت على هذا الوجدان ،واصطحبت معها أوضاعا
اقتصادي��ة عمق��ت م��ن االس��تياء وحول��ت الحني��ن
القومي الى غضب اقتصادي واجتماعي.
وفرنس��ا ،تحدي��داً التي كان للحزب االش��تراكي
بها تناوب على الس��لطة ،فقدت بريقها االش��تراكي
بع��د أن انضم��ت لالتح��اد األوروب��ي ،وأصب��ح احترام
العولم��ة فرض��ا عليه��ا ،وكذل��ك بع��د تداعي��ات
العولم��ة والت��ي نقل��ت المراك��ز الصناعي��ة للخارج
ل��دى البل��دان ذات العمال��ة الكثيف��ة والرخيص��ة،
مم��ا جعل قضايا العم��ال وحقوقهم تتراجع لصالح
قضاي��ا أخ��رى مث��ل الحري��ات والمثلي��ة وقضاي��ا
تتقاط��ع بي��ن اليمي��ن واليس��ار ،مم��ا ضي��ق الفج��وة

أن نم��ط أعماله��ا ومناورته��ا الهندس��ية عل��ى الح��دود
م��ع لبن��ان ل��م يتوق��ف بتات��ا ،وكان دائما ناش��طا ،من
خ�لال المراقب��ة الحثيثة والمتواصلة بوس��ائل الرصد
والمراقب��ة المتط��ورة ،أو من خالل األعمال الهندس��ية
في حفر االنفاق ورفع السواتر ومتابعة حركة االرض
بطريقة علمية متطورة .
م��ا يعط��ي عملي��ة الع��دو ه��ذه الحساس��ية الت��ي
تس��تدعي المتابع��ة والتس��اؤل ه��ي عدة نق��اط ،تتعلق
بالوض��ع الداخل��ي االس��رائيلي أكث��ر م��ا تتعل��ق
بعناص��ر المواجه��ة م��ع لبن��ان ومع ح��زب اهلل ،ويمكن
تحديدها بالتالي:
 وض��ع نتنياه��و الداخل��ي المت��أزم ف��ي اتجاهي��ن،األول بع��د المواجه��ة األخي��رة م��ع غ��زة وتداعياته��ا
لناحي��ة تغيي��ر قواعد االش��تباك ووض��ع الحكومة بعد
اس��تقالة وزير الحرب السابق ،واالتجاه الثاني لناحية
االتهام��ات الموجهة له ولزوجته بالفس��اد وباس��تغالل
الس��لطة وم��ا ش��ابه واحتم��ال خضوع��ه للمحاكم��ة
حول ذلك.
 الوض��ع االقليم��ي والدول��ي ح��ول م��ا أثبتت��ه ايرانم��ن ق��درة عل��ى االفالت م��ن العقوب��ات وبالتال��ي حول
الحاج��ة لخل��ق نق��اط حساس��ة لالش��تباك االقليم��ي،

ُتخ��رج االس��تراتيجية االميركي��ة  -االس��رائيلية م��ن
حالة الركود وفقدان المبادرة.
 خط��ورة تغيي��ر قواعد االش��تباك م��ع المقاومة فيغ��زة وربطها بلبنان وس��وريا ،مع اقتن��اع العدو بحتمية
هذا االرتباط الثالثي عند اية مواجهة ضده.
 خط��ورة م��ا نش��ره ح��زب اهلل وينش��ره دائم��ا ع��نجهوزيت��ه لل��رد عل��ى أي اعت��داء اس��رائيلي ،لناحي��ة
الق��رار الحتم��ي بال��رد ،أم لناحي��ة امتالك��ه الق��درات
االس��تراتيجية الت��ي أكمل��ت معادل��ة ال��ردع وت��وازن
ال��ردع بمواجه��ة الع��دو ،أو لناحي��ة خط��ورة م��ا نش��ره
الح��زب مؤخ��راً عن نقاط وأهداف اس��تراتيجية داخل
كيان العدو ،هي موضع رصد ومراقبة ومتابعة دائمة.
 حاج��ة الع��دو لتنفي��ذ عم��ل م��ا (لي��س بالض��رورةاب��دا ان يك��ون اعت��داء عس��كريا) ،والهدف ج��ذب الرأي
الع��ام الداخل��ي والدول��ي ح��ول ق��راره بال��رد ،وااليحاء
بان��ه اس��تعاد المب��ادرة ،والت��ي فقده��ا بع��د انتص��ار
س��وريا وتحريره��ا لجنوبه��ا بالكام��ل ،وبع��د التغيي��ر
االس��تراتيجي ال��ذي فرضت��ه الدول��ة الس��ورية بدع��م
م��ن الروس لناحي��ة قواعد االش��تباك ،وبعد أن برهنت
المقاوم��ة ف��ي غ��زة ع��ن امكاني��ات وق��درات فاجأت��ه،
وبع��د ثب��ات اي��ران وحزب اهلل ف��ي الح��رب االقتصادية

ماكرون ومستقبل العرب!
بي��ن التيارات وس��مح بوجود جبه��ات جامعة لليمين
واليس��ار بداخله��ا ،مث��ل حرك��ة (اون مارش��ي) او
(س��ائرون الى االمام) والتي ش��كلت رافعة لماكرون
ال��ى الرئاس��ة .ربم��ا تصور الش��عب الفرنس��ي أن هذه
الحركة وماكرون سيشكالن مخرجا من التناقض
بي��ن العولم��ة والقومي��ة ،ولك��ن فوج��ئ الفرنس��يون
ب��أن ماك��رون وتوجه��ه ،س��يقودان لنف��س مصي��ر
اليمي��ن بقيادة س��اركوزي واليس��ار بقي��ادة هوالند،
وان المصائ��ر متش��ابهة ،فنبت��ت حرك��ة (الس��ترات
الصف��راء) وه��ي حرك��ة ايض��ا مش��كلة م��ن اليمي��ن
واليس��ار ك��رد فع��ل عل��ى ه��ذا التناق��ض الجدي��د.
الحالة الفرنس��ية ليس��ت فريدة ،ففي ألمانيا صعود
لليمين مع ذات التناقضات ،وكذلك ايطاليا فيها
تحال��ف جبه��وي يميني يس��اري ،وهن��اك توجه قوي
لمغادرة العولمة الممثلة في االتحاد االوروبي الذي
أصب��ح بمثاب��ة لوح��ة التنش��ين عل��ى العولم��ة داخل
اوروب��ا ،والخ��روج البريطان��ي كان مصداق��ا عملي��ا
لهذا التناقض المأزقي.
الوالي��ات المتح��دة رائ��دة العولم��ة ،ه��ي األخ��رى
تعان��ي م��ن تداعياته��ا ،وترام��ب يقود حمل��ة كبيرة
عل��ى مؤسس��ات العولم��ة ،وال تكب��ح جماح��ه س��وى
ق��وى الضغ��ط العولمية داخل امري��كا ،ولكن الحالة
االمريكي��ة فري��دة وال تصل��ح للقياس ،النه��ا تحارب

العولم��ة وتتبناه��ا وفق��ا للمصلح��ة ووفق��ا للتوازن،
وق��د كان��ت ح��روب ريغ��ان عل��ى الياب��ان مش��ابهة
لح��روب ترام��ب عل��ى الصي��ن ،لك��ن ربم��ا الوض��ع
الراه��ن يختل��ف الن الصين تختلف ع��ن اليابان في
حج��م االنتش��ار والتوس��ع .وتظل الحال��ة االمريكية
غير صالحة لقياس مستقبل العولمة بسبب نهجها
االنتقائي وفقا للمصلحة.
األنظار موجهة اآلن لمنطقتنا والتي تشكل أسواقا
للعولمة ،والتي ال تس��تفيد ش��عوبها ش��يئا منها عبر
حري��ة التنق��ل والعم��ل ،وخاص��ة بعد صع��ود اليمين
المناه��ض للهج��رة ،وبع��د تفتي��ت البن��ى التحتي��ة
الصناعي��ة وافت��راس مؤسس��ات العولم��ة ل��كل فرص
العم��ل المتاح��ة ،وبع��ض التط��ورات التكنولوجي��ة
التي قللت من العمالة البشرية بشكل عام.
م��ا ه��و مس��تقبل ش��عوب المنطق��ة ،خاص��ة أنها ال
تمتل��ك لوح��ة تنش��ين مث��ل االتح��اد االوروبي على
سبيل المثال لتوجه غضبها ضده؟
ه��ل س��توجه غضبه��ا تج��اه مؤسس��ات العولم��ة
وه��ي دائ��رة واس��عة س��ائلة ومنتش��رة أم س��تتجه ال��ى
وكالء العولم��ة م��ن االنظم��ة الحاكمة الخاضعة
لمؤسساتها؟
في الحالة االوروبية خرجت التظاهرات لمناهضة
العولم��ة ،وصعدت التي��ارات المناهضة لها ،وحققت

ومس��ؤولين آخرين في حكومة هادي .وذلك ما رفضه
وف��د صنع��اء (أنص��ار اهلل والمؤتم��ر الش��عبي) في كل
ج��والت الح��وار والتف��اوض ال �ـ 5الس��ابقة ،وم��ا يعلنوا
مجددين رفضهم لها اليوم.
أح��د طرفي التفاوض ،يذه��ب منطلقاً من الرياض،
إل��ى الس��ويد ،للتف��اوض م��ع الط��رف اآلخ��ر؛ الق��ادم
م��ن صنع��اء ،حي��ث ال يعت��رف ل��ه األول ب��أي ح��ق ف��ي
الش��راكة ،إذ يعتب��ره انقالبي �اً ،بينم��ا ال يعت��رف
الثان��ي ب��أي ش��رعية لخصومه��م المدعومين س��عودياً
وأميركي �اً ،إذ تطال��ب صنعاء بالتف��اوض مع الرياض
رأس �اً ب��رأس ،باعتب��ار ذلك ه��و الحل الناجز واألس��لم
لليمن والسعودية.
يقول القيادي في وفد صنعاء عبد الملك العجري
إن طاول��ة المفاوض��ات س��تناقش ذرائ��ع الح��رب ال
دوافعه��ا ،لغي��اب أه��م طرفي��ن ف��ي الحرب الرئيس��يين
بيدهما قرار الحرب :أميركا والسعودية.
ويرى المسؤول في جماعة (أنصار اهلل) ،إن الشرعية،
واس��تعادة مؤسس��ات الدول��ة ،وإنه��اء االنقالب ،ليس��ت
س��وى (ذرائ��ع ألهداف غي��ر معلنة لكنها غي��ر خافية).
وأضاف أن الواليات المتحدة والس��عودية تنظران إلى
اليم��ن م��ن زاوي��ة جيوسياس��ية باعتب��اره س��احة صراع
مهم��ة ف��ي مواجهة ما يس��مى النف��وذ اإليران��ي وإبقاء
المناط��ق المطل��ة عل��ى الممر المالح��ي الدولي (باب
المن��دب) تح��ت الس��يطرة .وبالتالي ف��إن وجهة النظر
هذه ،ال ترى أي جدية لدى هاتين الدولتين :واشنطن
والري��اض ،إذ ال يهمهما الح��ل ولم يصدر عنهما حتى
اآلن ما يؤكد أنهما أصبحتا راغبتين في الحل.
عل��ى الط��رف اآلخ��ر ،ترفض حكومة (ه��ادي) عرض
األم��م المتح��دة لع��ب دور يجن��ب مين��اء الحدي��دة
الدم��ار والخ��راب ،وترف��ض أيض �اً؛ االعت��راف بجماعة
أنص��ار اهلل كـ(فصي��ل وطن��ي أصي��ل) ،حي��ث يت��م
نعته��م بـ(إيرانيون ،ومج��وس ،وإنقالبيون ،ومليش��يات
متمردة) ،يجب مواصلة الحرب ضدهم!
يخوض ،الدبلوماسي البريطاني( ،مارتن غريفيت)،
غم��ار األزمة اليمني��ة بتصميم ،كثالث مبعوث لألمم
المتح��دة إل��ى اليم��ن ،مختب��راً قدراته للم��رة الثانية،
بع��د أن فش��لت جه��وده الس��ابقة ف��ي أيلول/س��بتمبر
الماضي ،جمع طرفي التفاوض.
(س��توكهولم) ،مدين��ة الجس��ور ،ومجم��ع ش��واطئ
البلطي��ق ،عاصمة الس��ويد ،الجميلة التي اس��تطاعت
أن تجم��ع ف��ي قبضتها  14جزيرة متناثرة ،داخل وحدة
هندس��ية ش��ديدة التنس��يق والتناغ��م ،ه��ل تفعله��ا؟
وتس��طيع أن تجم��ع فرق��اء الح��رب في اليم��ن ،وتلملم
شتاتهم؟
علي حسين

االمريكية والخليجية التي ُشنت ضدهم.
 محاول��ة خل��ق ح��راك معي��ن يقت��ل الغم��وض ف��يم��ا يمل��ك ح��زب اهلل ،وخاص��ة لل��رد أولمحاول��ة ال��رد
(اعالمي��ا) على ما نش��ره مؤخرا حزب اهلل عبر اإلعالم
الحرب��ي ف��ي الفيل��م القصير عن أهداف اس��تراتيجية
اسرائيلية مرتقبة هي بمتناول يد وصواريخ المقاومة.
 االيح��اء للجمي��ع ،داخ��ل الكي��ان وخارج��ه،وخاص��ة لح��زب اهلل ،أنه��م متنبه��ون لم��ا يمك��ن أن
تك��ون المقاوم��ة ف��ي ص��دد تنفي��ذه لناحي��ة كش��ف
وتدمي��ر االنف��اق عل��ى المناط��ق الحدودي��ة ،والت��ي
س��تكون حتم��ا (االنف��اق) الوس��يلة الميداني��ة الت��ي
تسمح لتدفق عناصر النخبة في المقاومة الى داخل
المستوطنات عند اية مواجهة مقبلة.
في هذا االطار جاءت العملية الهندسية لوحدات
الع��دو عل��ى ح��دود فلس��طين الش��مالية  ،والت��ي
ال يمك��ن اعتباره��ا مرحل��ة تمهيدي��ة م��ن مراح��ل
التحضي��ر او االس��تعداد لعم��ل عس��كري عدوان��ي ،
الن الذرائ��ع له��ذا االعت��داء المرتق��ب ه��ي موجودة
اص�لا  ،ل��و ق��ررت (اس��رائيل) االعت��داء المباش��ر ،
واالنف��اق كعنص��ر ممك��ن ان يس��تدعي الع��دوان (
بمع��زل ع��ن وجوده��ا او ع��دم وجوده��ا ) ،ال تختل��ف
كثي��را ع��ن العناصر االخرى من امت�لاك القدرات
االس��تراتيجية والصاروخي��ة  ،والت��ي ال ينك��ر
امتالكه لها حزب اهلل .
شارل أبي نادر
نتائ��ج انتخابي��ة معب��رة عن الغضب ،فت��وزع الغضب
بمج��ار خفف��ت حدته ،واحتدت االمور بفرنس��ا على
النح��و ال��ذي نراه ،الن البديل المنقذ الذي توس��مه
الفرنس��يون أصب��ح أمامه��م وهم �اً وس��راباً ،فتوج��ه
الغضب ضده مباشرة.
أم��ا ف��ي الحال��ة العربي��ة ،فال توج��د مج��ار لتفريغ
الغض��ب ،ومناف��ذ السياس��ة مس��دودة ،والق��وى
السياس��ية ت��م اضعافه��ا والحيلول��ة دون تكتله��ا،
كم��ا تنام��ت تي��ارات ليبرالية داخل اليمين واليس��ار
حالت دون بروز الشكل (الكينزي) للراسمالية والذي
يس��مح ب��دور للدول في المس��اعدة عل��ى النمو ،كما
حال��ت دون ب��روز الش��كل الراديكال��ي لليس��ار ،فحولت
التي��ارات لمس��وخات .ل��م يبق أمام الش��عوب اال جولة
أخ��رى م��ن العن��ف ض��د وكالء العولم��ة الممثل��ة
ف��ي االنظم��ة .ربم��ا م��ا يؤج��ل ه��ذه الجول��ة ،افتق��اد
البديل العملي ،وربما الذاكرة القريبة التي امتألت
باالحباط نتيجة الجولة الفاش��لة من الثورات والتي
ت��م التحاي��ل عليه��ا ،وكذل��ك اخت�لاط الث��ورات
المس��تحقة بث��ورات ملون��ة ومؤام��رات واضح��ة ،مم��ا
أنت��ج وضع �اً كارثي �اً أعط��ى لالستس�لام وجاه��ة في
مقابل محاولة التغيير! لكن درس التاريخ هو انتقال
ع��دوى الغض��ب ،كم��ا أن درس الطبيعة هو االنفجار
ف��ي غي��اب أية مج��ار للتنفي��س .واذا اجتم��ع الغضب
وم��ا يصاحب��ه من افتقاد البدائل م��ع أوضاع اقليمية
ودولية ترغب في حل أزمتها ،فإن شريعة الغاب وعودة
االستعمار التقليدي هي المستقبل القريب جداً.
إيهاب شوقي

حزب الله :أرادوا قتل ّ
وهاب!
م��ا فعل��ه حزب اهلل في اليومين الماضيين ،على خلفية
أح��داث بل��دة الجاهلي��ة ،ليس أق��ل من منع ان��زالق البلد
إل��ى ح��رب أهلي��ة ،للم��رة الثاني��ة ف��ي غض��ون ع��ام ون ّيف.
الم��رة األول��ى كان��ت عندم��ا عم��ل ال��ى جان��ب رئيس��ي
الجمهورية ومجلس النواب وبقية القوى السياس��ية على
إخ��راج رئي��س الحكوم��ة س��عد الحري��ري م��ن معتقله في
الري��اض ،مانعي��ن انج��رار البل��د إل��ى ح��رب ّ
خطط��ت لها
السعودية.
ليس هذا «تكبيراً للحجر» ،بل توصيف «واقعي ودقيق»
لمجري��ات األحداث نهاية األس��بوع الماضي ،وفق مصادر
قريب��ة م��ن الح��زب« .األم��ور كانت على حاف��ة الحرب»،
وم��ا منعه��ا ه��و الضغوط المكثف��ة التي مارس��ها الحزب،
ولكن وحده هذه المرة ،في وجه رئيس الحكومة المكلف
س��عد الحري��ري ال��ذي اتخ��ذ منف��رداً ق��رار إرس��ال القوى
األمنية الى البلدة الش��وفية ،وفي وجه ش��عبة المعلومات
والقضاء ،فيما كانت معظم القوى السياسية غائبة عن
السمع ،وعلى غير علم بما يجري على األرض.
االقتناع ثابت لدى حزب اهلل بأن إرسال  40آلية وأكثر

م��ن مئ��ة عس��كري مدججي��ن بالس�لاح ،ل��م يك��ن اله��دف
من��ه تبلي��غ الوزي��ر الس��ابق وئ��ام ّ
وه��اب بض��رورة حض��ور
االستجواب في الدعوى المقامة ضده ،وال حتى إحضاره
إلى القضاء« ،بل كان هدفها أكبر من ذلك» ،على ما
ق��ال نائب رئيس المجلس السياس��ي ف��ي الحزبمحمود
قماط��ي ل��دى زيارتهالجاهلية للتعزي��ة أمس .والـ«أكبر
من ذلك» ليس ،أيضاً ،مجرد «فركة أذن» لرئيس حزب
متعمد عن طريق
التوحي��د العرب��ي ،بل هو محاولة قت��ل ّ
افتعال اش��تباك في محيط منزل ّ
وهاب يؤدي إلى إطالق
ن��ار متب��ادل يُقتل خالل��ه األخير في اش��تباك عرضي ،ثم
تجري لفلفة األمور.
وبص��رف النظ��ر ع��ن الني��ات ،ف��إن ما هو موضع تس��اؤل
ل��دى الح��زب ه��ي (الخف��ة الت��ي تعاط��ى به��ا م��ن أرس��ل
دورية ش��عبة المعلومات الى الجاهلية في ظل المحاذير
السياس��ية والطائفي��ة ،واالحتم��االت الت��ي كانت قائمة
الن��زالق التط��ورات إل��ى فتن��ة كبي��رة ف��ي الجب��ل ،وربما
فتن��ة طائفي��ة في البلد .وإذا كان هؤالء ال يعلمون بهذه
المحاذير فتلك مصيبة كبيرة ،أما إذا كانوا يعلمون،
وكان��ت هن��اك نيات مبيتة ،فإن المصيب��ة أكبر وأخطر
بما ال يقاس).
ب��ات م��ن ناف��ل الق��ول إن الح��زب ع ّب��ر ّ
لوهاب ،األس��بوع
�س بالكرام��ات
الماض��ي ،ع��ن ع��دم موافقت��ه عل��ى الم� ّ
واإلس��اءة إل��ى الرم��وز واالنح��دار الكبي��ر ف��ي الخط��اب
السياس��ي واإلعالم��ي ،م��ن جمي��ع األط��راف .إال أن��ه،
ف��ي المواق��ف الت��ي ع ّب��ر عنه��ا مس��ؤولوه ف��ي اليومي��ن
أكد بما ال يدع مجا ً
الماضيينّ ،
ّ
للشك أنه لن يسمح
ال
باس��تفراد أي من حلفائه ،عبر اس��تخدام القضاء لغايات
سياس��ية ،واس��تخدام الق��وى األمني��ة بهذا المس��توى من
«الخ ّفة والالمسؤولية» من قبل السلطة السياسية .وهو
و ّفر ّ
لوهاب «مظ ّلة أمان كبيرة» ،مؤكداً مرة جديدة أنه
يض��ع الوف��اء وااللت��زام مع حلفائه في مس��توى أعلى من
السياس��ة .فكم��ا وقف إلى جانب الوزير س��ليمان فرنجية
ف��ي تش��كيل الحكوم��ة ،وإلى جان��ب الوزير جبران باس��يل
زم��ن تألي��ف حكومة الرئيس نجي��ب ميقاتي ،وإلى جانب
الرئيس ميشال عون في معركة رئاسة الجمهورية ،والى
جان��ب حلفائ��ه الس � ّنة بفرض قانون انتخاب على أس��اس
النسبية وفي تشكيل الحكومة ...جاءت أحداث الجاهلية
لتؤكد ،مرة أخرى ،وقوفه الى جانب حلفائه الدروز.
ّ
المؤكد
ف��ي خالص��ات أح��داث األس��بوع الماضي ،ف��إن
أن األحادي��ة الدرزي��ة ف��ي الجب��ل ق��د ُ
كس��رت .كذل��ك
ف��إن موق��ف ّ
وه��اب االس��تيعابي لألح��داث ،مدعوم �اً م��ن
الح��زب ،يجع��ل من��ه رقم �اً صعب �اً ف��ي المعادل��ة الدرزي��ة،
وهو ما ك ّرس��ته على أي حال نتائج االنتخابات النيابية
األخيرة .وفي الخالصات ،أيضاً ،أن الغزل المستج ّد بين
الجاهلي��ة ودار خل��دة يحظ��ى بدع��م الح��زب وتش��جيعه،
لتش��كيل تحال��ف عري��ض يض��م كل الق��وى الدرزي��ة
الوطنية والحزب السوري القومي االجتماعي.
م��ن الواض��ح ل��دى ح��زب اهلل ال��دور ال��ذي لعب��ه النائب
الس��ابق وليد جنبالط في تحري��ض الحريري على إنهاء
وه��اب في الجبل ،مؤكداً
«الحال��ة الش��اذة» التي يم ّثلها ّ
ل��ه أن��ه وش��يخ العق��ل وال��دروز جميع �اً س� ّ
�يغطون ذل��ك.
لذل��ك يب��دو الح��زب ماضياً في مغ��ادرة مر ّب��ع التحفظ
ف��ي خصوصي��ة العالق��ة الت��ي يقيمه��ا مع رئي��س الحزب
التقدم��ي االش��تراكي ،والت��ي كان��ت تتي��ح لألخي��ر
هامش �اً واس��عاً م��ن توجيه االنتق��ادات ،في كل مناس��بة،
الى الحزب ودوره في لبنان وسوريا ،من دون أن يلقى ر ّداً.
وليس خافياً أن في مش��هد الجاهلية والحش��د السياس��ي
أمها أمس رسالة بالغة الداللة لجنبالط أن لحزب
الذي ّ
اهلل في الجبل حليفاً يحظى بدعم واس��ع منه ويقف الى
جانبه بقوّة .في خطابه األخير ،قبل أقل من ش��هر ،نصح
األمي��ن العام لحزب اهلل الس��يد حس��ن نص��راهلل جنبالط
ب��أن «يضب��ط أنتينات��ه» .أُعل��ن أن الوزي��ر الس��ابق غ��ازي
العريضي ،بنا ًء على طلب منه ،س��يزور المعاون السياسي
لألمين العام حس��ين الخليل فقط ،بدا أن جنبالط ربما
بدأ العمل بالنصيحة.
وفيق قانصوه

