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م��ا يُنش��ر ف��ي ه��ذه الصفح��ة يع ّب��ر ع��ن رأي كاتبه ولي��س بالضرورة ع��ن رأي الصحيفة

فلسفة «الحل السياسي» ،إنتصار سورية العسكري هو املعيار

(الحل السياس��ي) إكذوب ٌة تتردد في الشرق
األوس��ط ،من��ذ م��ا قب��ل الح��رب عل��ى س��ورية،
وخالله��ا ،وبالتأكي��د س��تمتد إلى م��ا بعدها.
مال��ذي يقص��ده م��رددوا ه��ذه العب��ارة؟ وه��ل
حقاً هم معنيون بالحل السياس��ي في س��ورية،
وبإنه��اء الحرب عليها؟ ويحملون الس�لام على
أكفه��م ليقدم��وه لس��ورية ول��دول وش��عوب
المنطق��ة ...؟ أم يتلط��ون خلفه��ا إلخف��اء
حقيق��ة نواياه��م ف��ي محاول � ٍة لكس��ب الوق��ت
وح��رف األنظ��ار عما ُ
كش��فت فصوله ولم يعد
سراً!
بالتأكي��د ه��ذا ج��ز ٌء م��ن أس��اليب التضليل
والخداع  ...وصورةٌ واضحة ل ّتخفي الذئب في
لبوس الحمل.
فال زال العالم يذكر تلك الزيارة الش��هيرة
للس��يد كول��ن باول إل��ى س��ورية ،عندما حمل تراهم س��يقولون نحتاج ش��رقاً أوس��طاً جديدا ع��ن األح�لام الش��خصية (للس��لطان) الواه��م
مع��ه ورق��ةً وبنود  ...فس��رها البع��ض على أنها ً نرس��مه بأيدن��ا وكم��ا نش��اء بحي��ث يضم��ن أردوغ��ان وأتباع��ه ف��ي ح��زب التنمي��ة والعدال��ة
تمث��ل بمجموعه��ا ح�لاً سياس��ياً للص��راع في ويحمي مصالحنا وعلى رأسها أمن (اسرائيل) ،في قيادة المنطقة عبر قيادة مش��روع إس�لامي
بأدب وقد ال يعنينا رحيل األسد أو بقاؤه ،ويكفينا أن إخوان��ي يتي��ح ل��ه الوق��وف عل��ى ح��دود أوروب��ا
المنطقة .لقد كان يومها أنيقاً وتحدث ٍ
شديد ،لكنه ترك للبنود أن ُتظهر وقاحتها  !...تتحول سورية الى دول ٍة طائعة ،فاشلة ،مدمرة ،كالديك الصارخ.
أم��ا عربي��اً ،فالموض��وع يختل��ف نس��بياً بين
أم��ا الدول��ة الس��ورية فنظ��رت اليه��ا عل��ى أنه��ا محطمة تقبل بما نخطط وينش��غل السوريين
دول الجي��وش وع��روش العمال��ة الخليجي��ة ...
ورق � ُة تهدي � ٍد ورس��الة ح��رب ،وطلب��ا ً رس��ميا ً بداخلها لعقو ٍد طويلة.
أم��ا اإلس��رائيليون ...فيدرك��ون أن صراعهم فالبع��ض ي��ردد كالببغ��اء دون أن يمل��ك حال
للخنوع واإلستسالم ،بدليل طريقة استقبالها
ووداعها له  !...في حين كان يعرف مسبقاً رد مع محور المقاومة يتعدى كونه مجرد صراع ً فعلياً ،وينتظر أوامر من آمن به سيداً مطلقا
القيادة الس��ورية ،لكنه س��جل نقطةً في مرمى حدود ،بل هو صراع وجود وبإمتياز ،األمر الذي ً ،ويتم ّلك��ه الخ��وف إذا م��ا ح��اول أن يكون جاداً
(الحل السياس��ي) األمريكي المزعوم .ومنذ أن يجعل سقف (حلهم السياسي) أعلى بكثير من للحظ ٍة واحدة ،فقد يطاله اإلرهاب بأسرع مما
وصل��ت الح��رب – الحالي��ة – إل��ى س��ورية ،بتنا األمريكيي��ن ...وقد يكون زوال الدولة الس��ورية يتخيل.
ف��ي حين انفردت دول الخليج(الفارس��ي) في
نس��مع عبارة (الحل السياسي) عشرات المرات تش��ظيا ً وذوبان��ا ً ف��ي عش��رات الدوي�لات أو
(حلها السياس��ي) على طريقة ذاك الذي حمل
يومياً ،وعلى ألس��نة السياس��يين واإلعالميين الكانتونات قصدهم ومأربهم الوحيد.
أم��ا األوروبي��ون وتحدي��دا ً البريطاني��ون األس��فار واألحق��اد واألموال والب��دع الدينية...
دون توقف ...وتحولت الى استراتيجي ٍة لفظية
ُتجم��ع عليها كل األطراف ،م��ع فارق المعنى والفرنس��يون ،فالح��ل السياس��ي ال��ذي يعنيهم فه��ي ال تمل��ك ح�لاً سياس��ياً ف��ي س��ورية وال
يتمث��ل بتقس��يم س��ورية لضم��ان حصته��م تؤي��ده ب��أي ح��ال م��ن األح��وال ،بدلي��ل تجنيد
المبطن والمخفي لكل من يُطلقها...
فقد سمعناها من اإلدارة األمريكية والروس ،ومصالحه��م ف��ي المنطق��ة بعدم��ا أضاع��ت نفسها طوعاً في المؤامرة على سورية وكافة
والفرنس��يين واألت��راك والع��رب والخليجيي��ن إداراتهم المتعاقبة موروثها ونفوذها العسكري الدول العربية.
وحت��ى م��ن اإلس��رائيليين ...وم��ن أف��واه م��ن والسياسي واإلقتصادي في المنطقة ،وألحقته
فق��د قدم��ت للمش��روع الصهيو-أمريك��ي
يعت��دون ويتاّم��رون وه��م مس��تمرون بالتموي��ل بضياع قيمها وموروثها اإلجتماعي واألخالقي خدماتها المجاني��ة ،وجعلته يخوض الحرب
والتس��ليح وبإرس��ال اإلرهابيي��ن إلى س��ورية ...وتحولت الى أدا ٍة أمريكية تابعة ليس إ ّ
ال.
التي يش��تهيها دون أن يخس��ر فلس��اً واحداً...
ف��ي حي��ن يمل��ك األت��راك مضمون��ا ً عال��ي وس��اهمت ف��ي إنعاش اقتص��اده المته��اوي....
كذل��ك س��معناها م��ن أف��واه الس��وريين
أنفس��هم (معارضين) أو (مؤيدين) ومن الدولة الس��قوف تح��ت جن��اح (الح��ل السياس��ي) بعدم��ا أيقظ��ت الفت��ن الديني��ة والمذهبي��ة
الترك��ي ،والقص��ة وتتعل��ق مباش��رة ً بإحي��اء والطائفي��ة ،التي لن يخ��رج العرب والمنطقة
السورية.
م��اذا ل��و أفص��ح األمريكي��ون صراح��ة ع��ن أمج��اد الدول��ة العثماني��ة البائ��دة ،والتل��ذذ منه��ا إ ّ
ال بع��د انتص��ار الح��ق وبع��د أن ترت��وي
ً
قصده��م الحقيق��ي ف��ي لفظه��ا أو بتب ّنيه��ا ...بقض��م المزيد من األراضي الس��ورية ،ناهيك األرض بدم��اء الس��وريين والعراقيي��ن

واليمنيين وكل العرب.
وبات��ت الش��عوب العربية تؤمن أن س��ورية هي
المنق��ذ الوحي��د ،وأنها الوحي��دة والقادرة على
هزيم��ة اإلره��اب والمش��روع برمت��ه ...بفض��ل
عزيمته��ا وقوته��ا وايمانه��ا وبجيش��ها الق��وي
وحنكة قيادتها وصمود شعبها.
لق��د اس��تطاعت س��ورية أن توق��ف عج�لات
المخط��ط الرهيب ،عبر صمودها وانتصاراتها
السياس��ية والعس��كرية ،واس��تطاعت الحف��اظ
عل��ى وحدة أراضيها وس��يادتها عل��ى الرغم من
س��يطرة اإلره��اب على بع��ض الجغرافي��ا فيها،
فهذا مؤقت ولن يدوم ،ال يعدو أكثر من تمرد
وإرهاب ولن يغير في معادلة الصمود والحدود
والوج��ود ...وب��ات واضح��اً أن الحل السياس��ي
الحقيق��ي هو الذي يرس��مه رج��ال اهلل وأبطال
الجي��ش العرب��ي الس��وري ف��ي المي��دان بع��د
س��نوات من التضحيات وش�لال دماء الش��هداء
الذي��ن ع ّب��دوا طري��ق النص��ر العس��كري ليكون
المدخ��ل الوحي��د إل��ى الحل السياس��ي القابل
للتطبي��ق .وب��ات العال��م كل��ه يق� ُّ�ر بالنص��ر
السوري وبحتمية التس��ويات والحوار المباشر
م��ع الدول��ة الس��ورية  ...فق��د أحرج��ت س��ورية
الجمي��ع وحاصرته��م سياس��يا ً وأخالقي��ا ً
بفض��ل انتص��ارات جيش��ها وصمودها ،وأكدت
أن إنتصاره��ا العس��كري رس��م مالم��ح وهوي��ة
الح��ل السياس��ي النهائ��ي  ...ول��م يب��ق ألوراق
اإلره��اب ف��ي إدلب ومش��اريع الش��مال والش��رق
اإلنفصالي��ة – التقس��يمية ،س��وى الس��قوط
والفش��ل ،خصوص��اً بعد الترن��ح الجدّي الذي
بدأت مالمحه بالظهور اليوم.
فالمعرك��ة العس��كرية انته��ت حس��ابيا ً
وانته��ى معه��ا اإلس��تثمار ف��ي اإلره��اب ...ول��ن
يجدي الحصار اإلقتصادي نفعاً ،فالس��وريون
ق��ادرون عل��ى إس��قاط مؤام��رات الحص��ار عب��ر
الح��دود ،بدلي��ل حاج��ة كاف��ة دول الج��وار
للمائ��دة الس��ورية ...وقد يكون م��ن الحكمة أن
ُيس � ّرع الرئي��س ترامب إلتحاق��ه بركب النصر
السوري ليكون (البطل) الذي وبالكاد فاز بماء
وجه��ه ...لك��ن عليه أن يحذر خط��ف اإلنتصار
الس��وري ،ك��ي ال يُضيف أكذوب��ةًجديدة إلى
سجله الحافل.
ميشيل كالغاصي

بعد فشلها في اليمن ..السعودية تراهن على برملان مزيف

مح��اوالت الس��عودية ف��ي إخض��اع اليم��ن
لهيمنته��ا ل��م تتوق��ف .فبع��د ان فش��لت
الري��اض في تحقي��ق اهدافها في اليمن من
خ�لال الع��دوان ال��ذي ب��دأ ف��ي م��ارس 2015
ومحاولته��ا إعادة الش��خصيات الموالية لها
ال��ى حكم اليم��ن من خالل الح��رب الكونية
الت��ي فرضته��ا عل��ى الب�لاد ،واح��داث اكثر
م��ن  50جبه��ة عس��كرية ف��ي العدي��د م��ن
مناط��ق اليم��ن ه��ا ه��ي اليوم تتخذ سياس��ة
جدي��دة م��ن خ�لال تزيي��ف الواق��ع وس��رقة
ارادة اليمنيي��ن ف��ي تنصي��ب مجل��س ن��واب
مزور وصوري يعمل لمرة واحدة.
الره��ان على ما يس��مى بالبرلم��ان وبعض
اعضائ��ه ف��ي تحقي��ق االه��داف الس��عودية
ف��ي اليمن ليس باالم��ر الجديد وقد عمدت
الس��عودية خالل سنوات العدوان على سرقة
اس��م المجلس وتنصيب هيئة تنشط باسمه
وتص��در البيان��ات واالدان��ات وتش��ارك ف��ي
جمي��ع المحافل الدولية باس��م اليمن ولكن
تحت اه��داف ومصالح الس��عودية .لكن بعد
انغ�لاق االف��ق العس��كري للس��عودية ،خاصة
بع��د أرب��ع س��نوات م��ن الح��رب وع��دم تحقق
اهدافه��ا ف��ي صنع��اء وصع��دة وكذل��ك
احتياجه��ا للحض��ور العس��كري المباش��ر
خاص��ة ف��ي محافظت��ي حضرم��وت والمهرة
عم��دت الري��اض ال��ى تطمي��ع بع��ض النواب
واغداق االموال عليهم لش��ق البرلمان الذي
ظ��ل متماس��كا ف��ي صنع��اء ويعمل ف��ي اطار
دستور وقوانين اليمن.
وف��ي ه��ذا االط��ار عمل��ت الس��عودية خالل
الس��نوات الماضي��ة عل��ى مش��روع نق��ل
البرلم��ان م��ن صنع��اء ال��ى الري��اض او عدن
ولك��ن المح��اوالت الس��عودية إصطدم��ت
س��ابقا بالعدي��د م��ن االزم��ات والمش��اكل
حي��ث فش��لت ف��ي اس��تمالة أغل��ب االعض��اء

وع��ارض العديد م��ن الن��واب وابرزهم رئيس
المجل��س الش��يخ يحي��ى الراع��ي المس��اعي
الس��عودية واص��ر مع عدد م��ن النواب البقاء
ف��ي صنع��اء وممارس��ة مهامه��م م��ن هن��اك.
فش��ل الس��عودية ف��ي نق��ل البرلم��ان بكاف��ة
اعضائ��ه أدى ال��ى ان تختار الرياض سياس��ة
جدي��دة وه��و تش��كيل برلم��ان مزي��ف م��ن
االعضاء الذين فروا الى الرياض منذ بداية
العدوان لكن هذه المس��اعي واجهت العديد
م��ن العقب��ات خ�لال االع��وام الماضية حيث
فش��لت الس��عودية في عقد جلس��ة للبرلمان
في عدن بس��بب الخالفات مع االمارات التي
تهيمن على المش��هد العس��كري والسياس��ي
ف��ي ه��ذه المحافظ��ة .وتع��ارض االم��ارات
إع��ادة المجل��س للواجه��ة ك��ون اكث��ر
االعض��اء في��ه يمثل��ون المصالح الس��عودية
ونبت��ت لحومه��م عل��ى االم��وال الس��عودية
الت��ي يتقاضونها منذ اكثر من اربعين الى
خمس��ين عام��ا لذلك اب��دت ابوظبي بعض
التخ��وف م��ن ه��والء باعتباره��ا ان تقوي��ة
المجل��س ق��د يه��دد حضوره��ا ف��ي الجن��وب
ويضعف��ه على االقل في المس��تقبل وعمدت
الى تحريك ما يسمى بالمجلس االنتقالي
الجنوب��ي وحثه على رفض نقل المجلس او
تش��كيل جلس��اته في ع��دن او الم��كال بحجة
ان ه��ذا المجل��س ه��و برلم��ان اليم��ن وانهم
دول��ة مس��تقلة او يري��دون االس��تقالل كما
يقولون.
وبع��د نقاش��ات وم��داوالت عدي��دة ،ظه��رت
عل��ى الس��احة تح��ركات اميركي��ة كبيرة
لدعم الس��عودية في خطة تقس��يم البرلمان
وتزيي��ف حض��وره م��ن خ�لال اع��ادة تفعي��ل
البرلم��ان وب��ذل الس��فير االمريك��ي ل��دى
اليم��ن جه��ودا كبي��رة لترتي��ب االوراق
والضغ��ط عل��ى بع��ض الن��واب الذي اس��تقر

به��م الح��ال ف��ي القاه��رة لحض��ور جلس��ة
االفتت��اح وتنصي��ب س��لطان البركان��ي
كرئي��س له��ذا البرلم��ان ال��ذي عق��دت
جلس��ته ف��ي مدين��ة س��يئون القريب��ة م��ن
الحدود السعودية اليمنية.
وعل��ى الرغ��م م��ن اقام��ة ه��ذه الجلس��ة
واحتف��ال االع�لام الس��عودي به��ا اال ان
الضغوط��ات االمريكي��ة والس��عودية ح��ول
اجتم��اع س��يئون ادى في البداي��ة الى تعميق
الش��رخ والخالف��ات بي��ن قي��ادات ح��زب
المؤتمر الش��عبي العام ال��ذي يمثل اعضاؤه
االغلبي��ة ف��ي البرلمان حي��ث رفض عدد من
ه��والء االعض��اء المتواجدي��ن ف��ي القاه��رة
وبعض الدول ،المش��اركة في هذه الجلس��ة
الت��ي اقيم��ت ف��ي مدين��ة س��يئون وش��كك
العديد منهم في شرعية الجلسة وكذلك
اكتم��ال النص��اب لالعضاء م��ن اجل اقامة
الجلس��ة وكذل��ك انتخاب رئي��س له كما
ان المؤتم��ر الش��عبي الع��ام المتواج��د ف��ي
صنع��اء ادان الجلس��ة وق��ال ف��ي بي��ان ان
مش��اركة بع��ض أعض��اء مجل��س الن��واب
المتواجدي��ن خارج اليمن في جلس��ة مدينة
س��يئون بدع��وة م��ن فاق��د الش��رعية عبدرب��ه
منص��ور ه��ادي وطل��ب وترتي��ب وحماي��ة من
ق��وى تحالف العدوان بقيادة الس��عودية يعد
باط�لا بطالن��ا كامال كونه يأت��ي مخالفا
لنص��وص دس��تور الجمهوري��ة اليمني��ة
والئحة مجلس النواب التي تنص على عدم
مش��روعية أو ش��رعية انعق��اد مجلس النواب
خ��ارج إط��ار عاصم��ة الجمهوري��ة اليمني��ة
صنع��اء مضيف��ا أن األمانة العام��ة للمؤتمر
الش��عبي الع��ام تؤك��د ان مجل��س الن��واب
الش��رعي س��يظل هو الموجود ف��ي العاصمة
وأي اجتماعات تعقد خارج العاصمة صنعاء
م��ن قب��ل أي أعض��اء وأي ق��رارات تص��در عن
ه��ذا االجتم��اع فإنه��ا باطل��ة وتمث��ل ارتكابا
لجريم��ة يعاق��ب عليه��ا الدس��تور والقوانين
النافذة كما تمثل خيانة للقس��م الذي أداه
أعضاء مجلس النواب على احترام الدستور
والحف��اظ عل��ى اليم��ن ووحدت��ه وس��يادته
واس��تقالله ،ف�لا يمك��ن الجتم��اع يعق��د
بحماية ورعاية وتمويل وتحت رعاية وأعالم
دول تعت��دي عل��ى اليمن واليمنيين أن يكون
ل��ه عالق��ة بالوط��ن أو بالمواط��ن وال يمث��ل
س��وى مرحل��ة جدي��دة م��ن مراح��ل االرتزاق
على حساب دماء اليمنيين.
المجل��س السياس��ي االعل��ى ف��ي صنع��اء
ايض��ا ادان ه��ذا االجتم��اع وق��ال ف��ي بيان ان
اجتم��اع عدد من أعض��اء مجلس النواب في
الخ��ارج المناصري��ن للع��دوان عل��ى اليم��ن

بمدين��ة س��يئون بحماية المحتل الس��عودي
خيان��ة عظم��ى ،مضيف��ا أن االجتم��اع
يس��عى الستنس��اخ غي��ر ش��رعي لمجل��س
الن��واب به��دف تش��ريع الح��رب عل��ى اليم��ن
وانته��اك س��يادته واحت�لال أراضي��ه مش��ددا
أن مخرج��ات االجتم��اع باطل��ة وس��اقطة،
وسيتحمل أي نائب مسؤولية حضوره.
وي��رى العدي��د م��ن المختصيي��ن ف��ي
اليم��ن ان اع��ادة تفعي��ل البرلم��ان المزي��ف
في س��يئون لن يغير في المش��هد السياس��ي
والعس��كري باليم��ن ك��ون الس��عودية حت��ى
قب��ل ايج��اد هذا االنقس��ام كانت تس��تخدم
اس��م المجل��س زورا وبهتان��ا وان ه��ذا العمل
مج��رد تحصي��ل حاص��ل ف��ي العملي��ة
الس��عودية لك��ن هن��اك م��ن ي��رى ان هن��اك
بع��ض التح��ول ف��ي المخططات الس��عودية
حي��ث تعم��ل عل��ى اع��ادة رم��وز حك��م صال��ح
والش��خصيات السياس��ة المرتبط��ة بالنظام
القدي��م لعله��ا تس��تطيع ان تفع��ل ش��يء
إلخ��راج الس��عودية م��ن م��أزق الح��رب الت��ي
دخل��ت عامه��ا الخام��س ف��ي ظ��ل خس��ائر
بش��رية ومالي��ة واخالقي��ة هائل��ة لالس��رة
الحاكمة في الرياض.
وتهدف الس��عودية من خالل هذه الجلسة
ال��ى اع��ادة ال��روح لحكوم��ة عبدرب��ه منصور
هادي بعد الفش��ل التام في جميع الجوانب
وكذل��ك التاثي��ر عل��ى الجبه��ة الداخلي��ة
للق��وى السياس��ية ف��ي صنع��اء م��ن خ�لال
زي��ادة االنقس��امات واالختالف��ات وتش��جيع
بع��ض النواب والش��خصيات القبلي��ة للفرار
للري��اض وااللتح��اق بق��وى الع��دوان ،كم��ا
ان اله��دف االكب��ر للرياض حس��ب العديد
م��ن المحللي��ن السياس��يين اليمنيي��ن ه��و
العم��ل عل��ى اس��تخراج قوانيي��ن ولوائ��ح
دس��تورية باس��م البرلم��ان اليمن��ي تش��رعن
للسعودية البقاء العسكري واالقتصادي في
حضرم��وت والمهرة وش��بوة وكذلك تبرئة
الس��عودية م��ن جمي��ع االعم��ال االجرامي��ة
والمج��ازر الت��ي ارتكبته��ا بح��ق اليمنيي��ن
طيل��ة الس��نوات الماضي��ة ك��ون حضوره��ا
وحربه��ا ومجازرها جاءت بطلب من حكومة
ه��ادي ومجل��س الن��واب ال��ذي كان يرفض
العدوان والحرب ويدعوا الى الحوار.
وي��رى العديد م��ن المحللين السياس��يين
ان مس��تقبل اجتم��اع س��يئون س��يكون مث��ل
اجتم��اع مؤتم��ر الري��اض الذي كان اوس��ع
حجم��ا ومش��اركة م��ن حي��ث االعض��اء
والش��خصيات لكنه في نهاية المطاف فشل
ولم يحقق للسعودية أي هدف يذكر.
عبدالرحمن راجح

هل من مؤشرات ّ
لتوقف الحرب
على اليمن؟
لق��د دخل��ت الحرب على اليم��ن عامها الخامس ،وهي مس��تمرة بنفس الجو العام
ال��ذي رافقه��ا منذ بداياتها ،لناحية اس��تهداف المدنيين والبن��ى التحتية والحصار
ومخالف��ة كاف��ة القواني��ن الدولي��ة ،ف��ي االعت��داء أص�لا دون مب��رر قانوني ش��رعي،
والحق��ا ف��ي العمليات العس��كرية لناحي��ة عدم التقي��د بقوانين الح��روب والقوانين
االنس��انية الدولي��ة والنزاع��ات المس��لحة وغيره��ا م��ن القي��ود التي وضعتها أساس �اً
االم��م المتح��دة ف��ي ش��رعتها ،ولكنه��ا ف��ي الح��رب عل��ى اليم��ن تجاوزتها ونس��يتها،
وكأن ه��ذه الح��رب ت��دور في عال��م آخر ،إذ ربم��ا يعتبر المجتمع الدول��ي أن الدولة
المعتدى عليها (اليمن) من كوكب آخر ،وأن الدول المعتدية هي خارج منظومة
هذا المجتمع وال تتقيد بقوانينه او بالتزاماته.
ف��ي الحقيق��ة ،م��ن غي��ر المنطق��ي او الطبيع��ي ان تس��تمر ه��ذه الح��رب على هذا
المنوال ،فاهدافها التي وضعها تحالف العدوان فشلت باغلبها ،اال بما خص تدمير
اليم��ن وقت��ل اكب��ر ع��دد ممكن م��ن ابنائه م��ن مختل��ف االتجاه��ات والتموضعات،
وحي��ث ف��ي الظاه��ر ال يب��دو ان هن��اك مؤش��رات ت �د ّ
ُل عل��ى ق��رب انتهائه��ا ،إذ م��ا زال
الميدان يغلي س��احال ووس��طا وش��ماال على الحدود مع الس��عودية ،وما زال الحصار
يتدرج ِتباعاً ليصل الى التشديد اكثر على دخول الحاجات الضرورية واالستثنائية،
َّ

والتي كانت سابقا تمر بنسبة ضئيلة ،لتكاد تختفي اليوم  ...لكن ،رغم كل ذلك،
يوجد بعض المؤشرات الخف ّية وغير الظاهرة بطريقة نافرة ،يمكن االستنتاج منها
ان هناك امكانية لتوقف هذا العدوان ،والتي يمكن تحديدها بالتالي:
من الناحية الميدانية
لق��د اثب��ت الع��دوان فش�لا وعج��زاً واضح �اً ع��ن تحقيق اي م��ن اهداف��ه الميدانية
االساسية ،والتي يمكن تمييزها بما يلي:
اله��دف االول (صنع��اء) ،ل��م تنجح اي من محاوالت العدوان العس��كرية او األمنية
بالوص��ول ال��ى العاصم��ة صنع��اء ،وحي��ث اعتب��ر ،وه��و مصي��ب ف��ي ذل��ك طبع��ا ،أن
الس��يطرة عل��ى صنع��اء وانتزاعه��ا من ق��وى المقاوم��ة الوطنية ،سيش��كالن الضربة
القاضي��ة لتل��ك الق��وى ،وس��ينطلق م��ن العاصم��ة بع��د تس��لم االدارات الرس��مية
والمؤسس��ات العام��ة ،م��ع دع��م اقليم��ي ودول��ي واس��ع ،نحو الس��يطرة الواس��عة على
البالد كما اراد بداية عدوانه.
الهدف الثاني (صعدة) ،ايضا حاول العدوان ،وتعويضا عن السيطرة على العاصمة،
احتالل صعدة كمحافظة شمالية رئيسة ،رأى في انتزاعها خسارة كبيرة للجيش
واللج��ان الش��عبية والنص��ار اهلل ،لناحية خس��ارتهم نقطة ارتكاز اساس��ية في حماية
صنع��اء والوس��ط ،ولناحية خس��ارتهم مصدرا مهما دعم كام��ل الجبهات بالقدرات
وبالق��ادة وبالرج��ال ،طبعا بمس��اعدة رئيس��ية م��ن محافظات اساس��ية اخرى ،وحين
ثابر العدوان طيلة فترة االربع سنوات الماضية على محاوالته اختراق جبهة عسير
لناحية منفذ ُعلب ،وكانت دائما عينه للوصول الى العمق غربا ووسطا عبر صعدة.
اله��دف الثال��ث الس��احل الغرب��ي وتحدي��دا مدين��ة ومين��اء الحدي��دة ،وكان ه��ذا
االخف��اق نقط��ة التح��ول الرئيس��ة ف��ي الح��رب ،والمعركة الت��ي اختاره��ا العدوان،
باص��رار وبتخطي��ط دولي ،لتكون الضربة االس��تراتيجية للمقاومة اليمنية ،كانت
بفض��ل ثب��ات الجي��ش واللج��ان وانص��ار اهلل ،الضربة االس��تراتيجية للع��دوان الذي
ت��م اس��تنزافه عل��ى الس��احل الغرب��ي بطريق��ة أفقدت��ه معظم جه��وده التي اس��تطاع
حش��دها ،ومعظ��م التأيي��د الغرب��ي ال��ذي توص��ل مرغم��ا ال��ى االقتن��اع بصعوب��ة
االستمرار بالمعركة.
من الناحية االستراتيجية
فش��لت جمي��ع مح��اوالت الع��دوان الت��ي راه��ن عليه��ا للوص��ول بالجي��ش واللجان
الش��عبية إل��ى حال��ة اإلحباط واليأس ،لناحية الضغوط الديبلوماس��ية والسياس��ية
والدولية ،ولناحية إفراغ جميع مش��اريع التفاوض والتس��ويات من مضمونها بطرح
الش��روط التعجيزي��ة غي��ر القابل��ة للتوصل الى الح��ل ،ورغم كل تل��ك الضغوط،
بقي��ت معنوي��ات المقاومة الوطني��ة اليمنية المتمثلة بالجيش وباللجان الش��عبية
وبانص��ار اهلل ،بقي��ت صامدة وثابت��ة على مواقفها التي ناضل��ت وقاتلت الجلها اربع
س��نوات ونيف �اً ،وبالعكس من ذل��ك  ،ومواكب ًة لهذه الضغ��وط االقليمية والدولية،
ازدادت ق��درات الجي��ش واللجان الش��عبية اليمنية لناحي��ة تطوير وتصنيع القدرات
االس��تراتيجية ،وكان الفت��ا تواكب مس��ار تط��ور هذه القدرات مع مس��ار الضغوط
الخارجي��ة ،االم��ر ال��ذي اوص��ل الع��دوان ال��ى معادل��ة ل��م يك��ن ينتظره��ا ،وه��ي م��ع
وتنام للقدرات االس��تراتيجية
اس��تمرار الح��رب على اليمن هن��اك بالمقابل تصاعد ٍ
التي تزيد من قوة وموقع وموقف ابناء اليمن المقاومين.
المؤشرات األخرى
م��ن هن��ا ،بع��د هذا الفش��ل الواض��ح في جميع النواح��ي ،وحيث ال يب��دو بعد اليوم
ان هن��اك امكاني��ة ألي تغيي��ر ف��ي المعادل��ة ،ومع وجود بعض المؤش��رات نحو بداية
تغيي��ر ف��ي مس��توى التدخ��ل الخارج��ي ،فه��ل يك��ون التغيير السياس��ي في الس��ودان
مث�لا ،مدخ�لا لس��حب الوحدات الس��ودانية م��ن التدخل ف��ي اليمن ،عل��ى اعتبار أن
ه��ذا التدخ��ل جاء إرضا ًء للس��عودية البقاء دعمها للبش��ير نظ��را للضغوط الكبيرة
علي��ه دولي��ا وداخلي��ا واقليمي��ا ،ويكون انس��حاب الوحدات الس��ودانية نقط��ة البداية
نح��و االنس��حاب م��ن الحرب على اليمن ومن المس��تنقع اليمن��ي ،حيث كانت هذه
الوح��دات تقات��ل وكالة عن الوحدات الس��عودية عل��ى الحدود مع اليمن وفي بعض
مواقع الس��احل الغربي ،وبذلك االنس��حاب تفقد جبه��ات الحدود عمادها الرئيس
في الدفاع عن المواقع السعودية ،فيكون الحل السياسي مخرجا للرياض؟
صح��ت
وه��ل تك��ون المس��اعدة (االنس��انية) الس��عودية واالماراتي��ة ـ فيم��ا ل��و َّ
المعلوم��ات عنه��ا ـ لمتض��رري الس��يول ف��ي إي��ران مؤش��را لعالق��ة متوازن��ة جديدة،
ق��د ينت��ج عنه��ا حكما تخفي��ف الضغوط في اليم��ن ،وخاصة اذا ربطناها باس��تنتاج
ميدان��ي داخل��ي ،يتعل��ق بالتق��دم الالف��ت لوح��دات الجي��ش واللج��ان الش��عبية ف��ي
أغل��ب عمليات��ه الهجومي��ة مؤخرا ،نتيج��ة تخفيف الدعم الجوي الس��عودي لتلك
الجبهات ،االمر الذي يؤشر الى بداية انسحاب متدرج من المساندة الجوية لتلك
المواقع ،وبالتالي يؤش��ر الى بداية انعطافة نحو تخفيف التدخل توص ً
ال الى وقفه
بالكامل؟؟
شارل أبي نادر

