�آراء

السنة السادسة  /اجلمعة  23 /كانون الثاني  / 2015العــدد 1691
Sixth year / Friday / 23 January 2015 / Issue No. 1691

االتفاق الع�سكري الرو�سي ـ الإيراني
} حميدي العبدالله
وق��ع وزي��را الدفاع في الجمهورية اإلسالمية اإليرانية وروسيا
االتحادية في طهران اتفاقا ً للتعاون العسكري.
وبمعزل عن ماهية هذا االتفاق ،وما إذا كان يتض ّمن تسليم أسلحة
متط ّورة روسيّة إلى إيران مثل صواريخ (إس )300أو (إس ،)400
فإنّ هذا االتفاق في السياق السياسي العام ،الدولي واإلقليمي ،يشير
إلى أنّ العالقات بين إيران وروسيا سوف تكون في مسار جديد.
عمليا ً ودائما ً المصالح السياسية واالقتصادية ال اإليديولوجية،
هي التي تحدّد مستوى التقارب الدولي.
وثمة مصالح سياسية واقتصادية مشتركة تؤكد أنّ العالقات
ال��روس��ي��ة ـ اإلي��ران��ي��ة ستشهد مستوى م��ن ال��ت��ط�� ّور ق��د يرتقي إلى
مستوى التحالف االستراتيجي .ذل��ك أنّ إي��ران وروسيا تواجهان
تحديات سياسية من طبيعة واحدة ،والمقصود بذلك أنّ كال الدولتين
الهامتين والكبيرتين ،بمقاييس القوة البشرية والعسكرية والموقع
الجيوسياسي ،وفيض الموارد وال سيما مصادر الطاقة ،تواجهان
إصرار الحكومات الغربية على إخضاع إرادتهما الوطنية ،والتعامل
معهما كدول تابعة ،في حين أنّ تاريخ وق��درات هذين البلدين تأبى
قبول مثل هذا الدور الذي يسعى الغرب إلى إلزام روسيا وإيران به.
ومن مصلحة البلدين التعاون المشترك على جميع الصعد ،بما يعزز
قدراتهما على ص ّد الضغوط الغربية ،وإفشال محاوالت إركاعهما،
وهذا بح ّد ذاته يشكل أساسا ً سياسيا ً متينا ً إلرساء عالقات تحالف
متطورة على جميع الصعد بين البلدين ،تمت ّد سنوات طويلة ،إلى أن
يق ّرر الغرب مراجعة سياساته المعتمدة إزاء البلدين وتبنّي سياسات
أخ���رى ت��ق��وم على االع��ت��راف بمصالحهما الحيوية ،واح��ت��رام هذه
المصالح ,والتخلي عن سياسة فرض الوصاية والتبعية عليهما.
من نافل القول إنّ تجارب القرن الماضي ،بل تجارب العالقات
الدولية على امتداد التاريخ تشير إلى أنّ التحالف بين الدول ومستوى
ه��ذا التحالف وص���والً إل��ى المشاركة ف��ي ال��ح��روب فرضته وأملته
حسابات ومصالح سياسية من مثل هذه المصالح التي تجمع روسيا
ب��إي��ران ,وهنا يمكن اإلش���ارة إل��ى التحالفات ال��دول��ي��ة ف��ي الحربين
العالميتين األول��ى والثانية في القرن العشرين ,إضافة إلى حروب
القرن التاسع عشر.
يضاف إلى ذلك أنّ روسيا وإيران دولتان منتجتان للغاز والنفط،
وتسعيان إلى ضمان حرية وصول موارد الطاقة المنتجة إلى ك ّل أنحاء
العالم ,وتأمين خطوط نقلها في ظروف مريحة ،وبعيدا ً عن ك ّل أنواع
التهديدات .وموقعهما الجيوسياسي يساهم في خلق أساس مشترك
م��ن المصالح الحيوية على ه��ذا الصعيد ،ال سيما أنّ ثمة تحديات
ومخاطر اقتصادية وسياسية وعسكرية يفرضها واقع نقل إمدادات
(أي اإلمدادات) مح ّركا ً لكثير من المواقف السياسية،
النفط التي باتت ّ
وصانعا ً لكثير من التحالفات ،اإلقليمية والدولية.
هكذا يبدو أنّ االتفاق العسكري الذي يعكس تقاربا ً قويا ً بين روسيا
وإيران فرضته مصالح سياسية واقتصادية ،تؤكد أنّ مساره المقبل
نحو مزيد من التصاعد وليس العكس.

هل ارتكبت ال�سعودية و«�إ�سرائيل»
الخط�أ اال�ستراتيجي؟

} سعد الله الخليل

رغم الخسارات المتتالية التي تلقتها السعودية في اليمن يبدو أنّ االتفاق
الذي توصلت إليه األطراف اليمنية ،وموافقة الرئيس عبد ربه منصور هادي
والحراك الجنوبي والحوثيين كالصدمة الكبرى التي أصابت السعودية
وخلطت أوراقها إقليميا ً ودولياً.
فالسعودية التي طالما أبدت امتعاضها مما تصفه الدور اإليراني في
المنطقة بعبارات وشعارات من الم ّد الشيعي تارة ودعم الحركات المتم ّردة
تارة أخرى ،أدركت أنّ تلك المب ّررات والمسوغات ليست إال نفخا ً في قربة
ممزقة ال تسمن وال تغني من جوع ،في محاولة عرقلة قافلة التفاهمات
اإليرانية الغربية ،والتي تسير بالتوازي مع تفاهم إيراني ـ أميركي ،فاستنفرت
طاقاتها إلفشال التوصل إلى اتفاق نووي ،وما تحريك الساحة اليمنية سوى
إحدى هذه المحاوالت اعتقادا ً بقدرتها على ضرب خاصرة إيرانية رخوة تثني
طهران عن السير في الوصول إلى اتفاق يشرعن برنامجها النووي ،ويغري
واشنطن بعرقلة التفاهمات عبر تقديم تنازالت من بوابة ضرب سوق النفط
بخفض األسعار لكسر طهران وحلفائها.
رياح التطورات لم تسِ ر وفق ما تشتهيه سفن الرياض ،فك ّرس االتفاق
سيطرة األنصار مقابل حياد الجيش على القرار األمني والعسكري في اليمن
قلب الخليج السكاني والجغرافي ،وهذا إنْ د ّل على شيء إنما يد ّل على أنّ
الحرب على «القاعدة» ستخرج من االزدواج الذي عاشه اليمن في حقبة صالح
وعبد ربه السعودية الطابع ،وهو ما تهت ّم به واشنطن في الملف اليمني ،ما
أفشل الخطة السعودية بتأزيم إيراني ـ أميركي ،فكان الر ّد إعالن واشنطن
قرب التوصل إلى تفاهم نووي مع طهران ،ورفض فرض عقوبات جديدة،
فأصدرت بيانا ً غثا ً في مجلس األمن يؤيد الرئيس وشرعيته وال يساوي قيمة
أي موقف عملي عدائي لألنصار ،ورمت وراء
الحبر الذي كتب فيه ،وتجاهل ّ
ظهرها االستفزازات السعودية ،فأمام التفاهمات الكبرى تسقط األوراق،
وتجارب الواليات المتحدة في المنطقة لم تغادر بعد الذاكرة القريبة ،فزين
الدين بن علي وحسني مبارك وحمد آل ثاني ما زالوا أحياء يذكرون األوراق
المائلة لإلصفرار بمن سبقهم من السقوط.
تدرك الرياض أنّ ضرب طهران يستدعي اللعب على أكثر من جبهة ،فكانت
الغارة «اإلسرائيلية» على الجوالن في رسالة إلى واشنطن مفادها «أنّ من
تفاوضونهم باتوا على حدود طفلكم المدلل فهل أنتم واعون لما تفعلون؟
م ّرت الغارة وتبعتها مواقف وتصريحات عالية السقف من طهران وحزب
الله ولم يصدر من واشنطن ما يوحي بتعليق المفاوضات أو السير باتجاه
التجميد ،رغم أنّ المب ّررات والذرائع موجودة إنْ رغبت بذلك ،كدعم جماعات
إرهابية بحسب الوصف األميركي أو تهديد األمن «اإلسرائيلي» وغيرها من
مب ّررات تجعل واشنطن في ح ّل من أي تفاهمات مسبقة ،إال أنّ واشنطن أدارت
ظهرها لما سبق وأبقت قاطرة المفاوضات على الطريق السليم.
الرهان على فك التفاهم االيراني ـ االميركي كان وراء استفزاز الحوثيين في
اليمن وحزب الله وايران في الجوالن ،تفاهم صنعاء منح الحوثيين اليد العليا
في مستقبل اليمن ،فهل ستكون حصيلة الغارة في القنيطرة تكريس خروج
«النصرة» من الجبهة وتكريس اليد العليا لسورية والمقاومة عليها؟ وهل
ستخسر «إسرائيل» الجوالن كما خسرت السعودية اليمن ...وهل ارتكبت
السعودية و»إسرائيل» الخطأ االستراتيجي؟ تساؤالت عدة برسم سير
المفاضات وال ُمقبالت من األيام.

«توب نيوز»

�صمت �أميركا و�صمت حزب اهلل
صمتان يرعبان «إسرائيل» اليوم صمت واشنطن وصمت حزب الله.
الصمت األميركي غير معتاد لدى «إسرائيل» عندما تشعر أنها في الخطر ،ولو
بنتيجة فعل قامت به هي ،فقد اعتادت أن تكون أميركا معها في ك ّل لحظة تشعر
بالحاجة.
في ك ّل عدوان كانت تل ابيب تسمع من واشنطن عبارة« :إسرائيل تمارس حقها
بالدفاع المشروع عن النفس».
الرهان «اإلسرائيلي» على غارة القنيطرة كان كما تكشف التقارير اليوم هو
كشف وجود قادة لحزب الله وجنراالت من الحرس الثوري على حدود الجوالن.
توقع «إسرائيل» كان أن يؤدّي ذلك الكشف إلى وقف أميركي فوري للمفاوضات
مع إيران ،وإنذار لها ولحزب الله بعدم العبث بتوازنات الجبهة هناك التي كفلتها
واشنطن عام  ،1974ولهذا مغزى كبير.
كما رهان السعودية على امتناع الرئيس اليمني عن السير في تطبيق تفاهمات
الشراكة ليعود الحوثيون بقوة إلى شوارع صنعاء و ُتتهم إيران بالخداع بحجة
أنها تفاوض بيد وتخ ّرب أمن الخليج باليد األخرى.
صمتت واشنطن وأكملت مسار التفاهم مع إيران إدراكا ً وتسليما ً بالعجز.
صمت حزب الله إدراك للقوة.

التعليق السياسي

عن الثورة اليمنية ...الما�ضية �إلى الن�صر
} علي القحوم
ت���ردّدت كثيرا ً ف��ي الكتابة ع��ن ال��ث��ورة
اليمنية وكلما كنت قد كتبت بعض األسطر
والكلمات ارتجف قلمي واهتز لذلك الحدث
العظيم ...وقلت متسائالً لنفسي أتريد حقا ً
أن تكتب عن ذلك اإلنجاز الشعبي العظيم؟
وع��ن ال��ت��اري��خ ال��ذي سطره أب��ن��اء شعبنا
اليمني في تلك ال��ث��ورة ورس��م��وا بدمائهم
تاريخ اليمن الجديد...؟ وفي تلك اللحظات
كانت تخالجني وس���اوس وت��خ� ّوف��ات هل
تستطيع فعالً أن تكتب عن هذه الثورة...
وكيف كانت وكيف كان الدور الشعبي الكبير
فيها؟ فأتوقف ويجف قلمي ويهتز وينحني
إجالال ً وتعظيما ً لشعب عظيم وقيادة حكيمة
تستحضر عندها ك�� ّل معاني اإلنسانية
والحكمة والوقار ،لتكون في حضرة واحد من
ص ّناع التاريخ الحديث لهذه األمة المستهدفة
في وجودها والتآمر عليها ،وتحضر أيضا ً بعد
ذلك لديك مالمح ذلك القائد التاريخي الذي
يسكنه اإليمان فتلفتك الوداعة التي ينبض
بها ذلك الوجه النابض بالبساطة والطيبة
والشجاعة والحكمة والقول السديد...
ه��ن��ا ت��ت��ص��ادم ال��ك��ل��م��ات واألح����رف في
مخيّلتي لتجبرني أن أعبّر عن ذلك الحدث
العظيم وال��زل��زال الكبير ال��ذي ه ّز المنطقة
وقلب ال��م��وازي��ن وجعل الصديق والعدو
يحلل ما جرى في اليمن ،ك ّل على طريقته
وتوجهه ...لكن كلما تابعت تلك القراءات
وجدت أنها ناقصة وبعضها تضليل وكذب
واف��ت��راء وتغطية على إرادة الشعب ،ك ّل
الشعب ،وأنّ ما حصل شيء عابر ال يستحق
ليصب بعد ذلك االستكبار
القراءة والتركيز...
ّ
ج��ا ّم غضبه إل��ى ال��داخ��ل اليمني بتوجيه
ك � ّل أب���واق الفتنة والتضليل إل��ى الداخل
اليمني ...ليت ّم بعد ذلك التحريض واالفتراء
يصب في مصلحة من
واختالق األحداث لما
ّ
تض ّرر من الثورة الشعبية وأفقدها الهيمنة
والوصاية ...وأيضا التركيز على تضليل
المشاهد اليمني والعربي على أنّ ما حصل في
اليمن ليس ثورة شعبية بل تصفية حسابات
لصراعات دول��ي��ة بين أط���راف متصارعة
صب الك ّم الهائل من
في المنطقة ...وكذلك
ّ
الحمالت اإلعالمية المضللة للتقليل من شأن
ذلك اإلنجاز التاريخي العظيم ومحاوالت فك
االرتباط بقائد الثورة الشعبية السيد عبد
الملك بدر الدين الحوثي عن شعبه العظيم...
ال سيما بعد انتصار الثورة الشعبية.
في المقابل ت� ّم العمل على اتجاهين -
االت��ج��اه األول التضليل على ما ج��رى في
اليمن بشكل مزيّف لقلب الحقيقة واالبتعاد
قدر المستطاع بأن ال يرسخ مفهوم الثورة
الشعبية وانتصار اإلرادة اليمنية ألنّ هذا
سيشكل لهم خطرا ً في معظم البلدان وربما
بلدانهم ...ولذلك يعملون جاهدين على
تضليل ال��رأي العام بخزعبالت وت ّرهات
واختالق أح��داث من شأنها تشويه الثورة
الشعبية وأهدافها المحقة والعادلة...
االتجاه الثاني يعملون وبشكل مفضوح
على تشويه حركة «أن��ص��ار الله» وال��دور
الوطني للجان الشعبية والتع ّمد أيضا ً في
تشويه قادة الثورة وتضليل الشارع اليمني
في سباق واضح على من يسيطر على الشارع

اليمني والقاعدة الشعبية ...ألنهم يرون أنّ
«أنصار الله» يحظون بتأييد شعبي منقطع
النظير ،ولهذا تتسع القاعدة الجماهيرية لهم
بشكل كبير في مختلف المحافظات اليمنية...
والمقلق أيضا ً في الوقت نفسه تعاظم الحب
والوفاء والوالء لقائد الثورة الشعبية السيد
عبد الملك الحوثي...
ه��ذا م��ا يزعجهم ليتح ّركوا ف��ي تنفيذ
بعض المؤامرات منها تحريك الورقة األمنية
والضغط على الشعب اليمني بافتعال
أزم��ات اقتصادية والضغط على الجانب
الرسمي والقوى السياسية أن تقف إعالميا ً
وسياسيا ً مع ما يريده الخارج ،يقابل هذا
ّ
ضخ إعالمي كبير للترويج والتهيئة لتنفيذ
هذه المؤامرات...
وأمام هذا كله كثر الحديث عما جرى في
اليمن من ثورة شعبية فهناك من قرأها في
سياق السيطرة على المدن والمحافظات...
وانّ هناك أجندة خارجية أرادت أن تصفي
حساباتها في اليمن مع بعض الدول...
كما أنّ هناك ما هو أخطر ،حيث بعض دول
الجوار رأت أنّ ما جرى في اليمن هو استهداف
ألمنها القومي ،وان��ه ب��ات م��ه �دّداً ...ولهذا
باشرت دول الجوار في التآمر على البلد،
ك ّل البلد ،ودفعت بثقلها إلى محاولة إلغراق
اليمن في مستنقع الصراعات ال َب ْينية من
خالل إحياء النزاعات المناطقية والطائفية
والمذهبية والدق على أوتارها ...فيما الواقع
أنّ اليمن ليس بلدا ً طائفياً ،وال توجد فيه
طوائف ،صحيح أنّ هناك مذاهب متعدّدة
لكن هناك تعايشا وال مشكلة في ذلك ...ولهذا
فشلت تلك األنظمة العميلة ألميركا في أن
تج ّر اليمن إلى صراعات من شأنها التشظي
والتفتت ،كما عملت على ذل��ك في سورية
وال��ع��راق ف��ي محاولة لتنفيذ السيناريو
نفسه ...لكن بفضل الوعي الشعبي سقطت

تلك الرهانات وفشلت مؤامراتهم...
وبعد هذا قاموا بتحريك الورقة األمنية
في محاولة إلرباك المشهد وتصوير الوضع
بأنه غير مستق ّر ...وهذا كان عبر العناصر
االستخبارية األميركية المس ّماة «قاعدة»
ّ
ضخ
وأخواتها من «داع��ش» ...وكان هناك
إعالمي كبير وتضليل رهيب أمام ما حصل
ّ
في المناطق والمحافظات ...وكذلك كانت
هناك تغطية سياسية وإعالمية تقوم بها
بعض القوى السياسية المحلية...
في المقابل فشلت هذه المؤامرات وهذه
التحركات ،وبعد تنصل الجانب الرسمي من
القيام بواجبه أمام هذه التحديات ،تحرك
الشعب اليمني إلزالة هذه المخاطر ،وت ّم دحر
العناصر اإلجرامية وأفشل المشروع ...طبعا
ليست المشكلة في الجيش ،وأنه لم يتحرك
أو أنه ليس بمقدوره القيام بواجبه ،ال...
المشكلة هي في من يمتلك القرار السياسي
الذي يتاجر بدماء اليمنيين باتفاقات يبرمها
مع دول االستكبار التي تزعم أنها تحارب
ما يس ّمونه اإلره��اب ...حيث يتقاضون من
خالل هذه االتفاقات الماليين من الدوالرات...
ولهذا ال ه ّم لهم ماذا يجري وم��اذا يحصل،
بل يفتحون األب��واب على مصراعيها أمام
المستعمر األم��ي��رك��ي ليصول وي��ج��ول...
فتنتهك السيادة ويقتل المواطن اليمني عبر
طائرات بال طيار ويهيمن األميركان على
القرار السياسي.
الشعب اليمني لم يقبل بذلك ،فتحرك
في ث��ورة شعبية طالبت بإسقاط الجرعة
االق��ت��ص��ادي��ة وإس��ق��اط الحكومة وتنفيذ
مخرجات الحوار الوطني ...وخرج الشعب
ك ّل الشعب في الشوارع ليهتف ض ّد الفساد
والمفسدين والعمالء ،وكان العالم يرقب ذلك
التحرك خطوة بخطوة ...وما ميّز هذا التحرك
الشعبي النموذجي أنهم كانوا يلتزمون بما

يقوله قائد الثورة الشعبية في اليمن السيد
عبد الملك الحوثي الذي قاد الثورة الشعبية
ومراحلها حتى انتصرت ...فالشعب اليمني
يبادله الثقة والوفاء واالستجابة ،وهو كان
يحمل هموم الشعب ويتحرك بالخيارات
المفتوحة لينقذ بلدنا وشعبنا من جالوزة
النظام الظالم الذي حكم البلد طيلة  33عاما ً
بالحديد وال��ن��ار ...وه��ذا ما ق� ّ
�ض مضاجع
األميركان والسعوديين وغيرهم وعمالئهم
في اليمن...
في الوقت نفسه كان هناك حراك خارجي
كبير للحيلولة دون نجاح الثورة الشعبية
في اليمن ،ألنّ نجاحها سيقلب عليهم الطاولة
وتختلط األوراق ...ويُعاد رسم المنطقة من
جديد وفق ما يرتضيه األحرار والشرفاء في
البالد العربية ،ولهذا تحركوا وبشكل علني...
وبالتالي من كان يتابع الوضع عن كثب
سيجد القلق الكبير والتخبّط في المواقف
الدولية تجاه ما يجري في اليمن عموما ًفي ظ ّل
هذه التحركات سواء الداخلية أو الخارجية،
وكان للسيد الحوثي موقف مغاير لكل تلك
التحركات التي يُراد منها إعاقة الثورة وزرع
األشواك أمامها ...ليعلن استمرارية الحراك
والمضي في الثورة حتى إسقاط
الشعبي
ّ
تلك الطغمة اإلجرامية ومعها إسقاط الهيمنة
والوصاية الخارجية ،ال سيما بعدما وقعت
المجازر بحق المتظاهرين ...ويعلن أيضا
عن الخيارات المفتوحة إلكمال المشوار حتى
نهاية الطريق ،فشكلت اللجان الشعبية
لحماية الثورة وانخرط أنصار الله معهم في
حماية الثورة والثوار وحصل ما لم يكن في
الحسبان ...حيث تهاوت عروش الظالمين
وال��ط��غ��اة ف��ي س��اع��ات م��ع��دودة وسقطت
الرهانات المعدة داخليا ً وخارجياً ...وانتصر
الشعب وانتصرت اإلرادة الشعبية اليمنية
ليشرق فجر  21أيلول ويعلن االنتصار...
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لقد كانت عالمة فارقة في تاريخ أبناء
الشعب اليمني وتح ّولت إل��ى ي��وم حافل
بالمنجزات والمعجزات أيضاً ...وأشرقت
شمس الحرية وتنفس اليمنيون الصعداء
واستنشقا نسيم الحرية والخالص...
بعد انتصار ال��ث��ورة الشعبية و ّقعت
القوى السياسية والجانب الرسمي وأنصار
الله اتفاق السلم والشراكة الوطنية ،وكان
الكثير يرى أنّ أنصار الله سيستحوذون على
الحكومة أو ال��دول��ة ...لكن فوجئ الجميع
ب��أنّ أنصار الله لم يشاركوا في الحكومة
إطالقا ً وظلوا يطالبون بتنفيذ اتفاق السلم
والشراكة الوطنية ...طبعا هناك ملفات
عدة وعتبات لم نطرقها منها ،ملف القضية
الجنوبية التي يتحرك الخارج من خاللها
يصب
لتمييعها واالس��ت��غ�لال لها ف��ي م��ا
ّ
في مصلحته ...هنا رس��م السيد الحوثي
الخطوط حول القضية الجنوبية ،أيّ بمعنى
أنه أفهم من يتالعب بالمظلومية الجنوبية
ويستغلها أننا لن نقبل بأن ُتستغ ّل ...ولذلك
طالب السيد الحوثي القادة الجنوبيين بأن
يعودوا إلى الداخل اليمني ليكون الح ّل يمنيا ً
 يمنيا ً حالً عادالً ..وبهذا تقطع الطريق علىالخارج الطريق ،ويفهم أنه ال يستطيع فرض
أيّ شيء على الداخل اليمني ،ألنّ أي عمل من
هذا النوع سيدفع الشعب إلى التحرك مجددا ً
إلفشاله...
تنصل الجانب الرسمي ،بعد
وحينما
ّ
انتصار ال��ث��ورة ،من دوره وسحب القوى
األمنية ،مساهما ً بذلك في ما يريده الخارج،
بأن تدخل البالد في فوضى عارمة وان تبقى
األوضاع مختلة ...لكن أبناء الشعب اليمني
وقائد الثورة الشعبية لم يسمحوا بذلك ،بل
تح ّركت اللجان الشعبية مع القوى األمنية
والعسكرية لحفظ األم���ن واالس��ت��ق��رار...
وتحركت في المقابل اللجان الثورية في
ال��وزارات والمؤسسات الحكومية لتجفيف
منابع الفساد ومحاربته بعد أن فتح المجال
من قبل المعنيين بان تنهب مقدرات الشعب
وي����زداد ال��ف��س��اد ...لكن ال��ل��ج��ان الثورية
تحركت واستبقت ذل��ك وس��دّت الكثير من
منابع الفساد ،وما الضجيج اإلعالمي على
دور تلك اللجان إال دليل واضح على انزعاج
المفسدين والعمالء ...وهنا يتحرك الشعب
اليمني إلك��م��ال م��ش��وار ث��ورت��ه ف��ي تطهير
مؤسسات الدولة من الفاسدين والعمالء
مؤسستي الجيش
والح ّد من االختراقات في
ّ
واألمن...
عموما ً المرحلة المقبلة كفيلة بان تكون
حاسمة في شقين ...األول تطهير ك ّل شبر
من أرض اليمن من عناصر االستخبارات
األميركية والصهيونية المسماة «قاعدة»...
وال��ش��ق الثاني تطهير مؤسسات الدولة
من الفاسدين والعمالء ،وبهذا تكتمل ثورة
الشعب اليمني و ُتبنى الدولة العادلة التي
يتطلع إليها ك ّل مواطن يمني ،والتي تكفل
لك ّل المواطنين الحقوق والحريات ...وتبنى
مؤسستي األمن والجيش على اطر وطنية
تحمي البالد والعباد ،وتكون ملكا ً للشعب
ال لفئة وال لحزب وال أداة للخارج يقمع بها
من يريد ،ويصبح بلدنا أمنا ً ومستقرا ً وحرا ً
ومستقالً...
alialsied@gmail.com

«خيط الل�ؤل�ؤ» :المحيط الهندي «بحيرة» �صينية
*

علوان نعيم أمين الدين

ال شك في أنّ الحصار األميركي الخفي المفروض على
الصين ،سيجعلها أكثر إصرارا ً على «فك الطوق» الهادف
الى القضاء على صعودها المرتقب ،تحجيمه ،او التخفيف
منه.
ففي حين تسعى واشنطن الى «لملمة» العديد من األوراق
الدولية لتبقي على تف ّوقها عالمياً ،تسعى بكين إلى االلتفاف
على تلك الخطوات عبر تقديم الوجه الحضاري السلمي
لمشروعها ،و«االختباء» وراء روسيا في الصراعات الدولية
الى حين بلوغها «سنّ الرشد االقتصادي» وتح ّولها من
دولة نامية الى قطب حقيقي ،واالستعاضة عن التدخالت
العسكرية باالقتصادية.
بناء على ما سبق ،تجدر اإلشارة إلى العديد من االمور،
أبرزها:
 تزايد حجم التجارة الصينية مع دول أوروبا والدولالعربية وتط ّوره بشكل كبير؛
 الرغبة في توسيع األس��واق وإنشاء أس��واق جديدةغربا ً بعد السوق األميركية الضخمة شرقاً؛
 الحاجة الى مصادر الطاقة من بعض الدول ،تحديدا ًالخليجية؛
 إعادة إحياء مشروع «طريق الحرير البحري».هذه العوامل وغيرها ،جعلت الصين على تيقن تام بأنّ
المحيط الهندي هو الشريان الحيوي القتصادها ،ويجب
عليها حمايته بشكل أو بآخر ،عبر إنشاء العديد من المراكز
االقتصادية إضافة الى التواجد العسكري ضمنه بهدف
حماية االستثمارات وحركة المرور ،وهو ما يطلق عليه
خطة «خيط اللؤلؤ».
ول��ق��د أط��ل��ق المحللون وال��خ��ب��راء األم��ي��رك��ي��ون على
استراتيجية توسيع القدرات البحرية الصينية «توصيف
خيط اللؤلؤ ،قاصدين باللؤلؤات مراكز إسناد القوات
البحرية والجوية الصينية الممتدّة من جزيرة هاينان في
بحر الصين الجنوبي حتى مضيق هرمز .ومن خالل القواعد
المندرجة ضمن «خيط اللؤلؤ» تتحدّى الصين التواجد
العسكري األميركي في بحار المنطقة وتسعى الى ضمان
أمن طرق استيراد النفط والغاز من األقطار العربية وإيران
وافريقيا( ».روسيا اليوم)2011/11/3 ،
على انّ العديد م��ن الباحثين ف��ي ال��ش��ؤون الدولية
يتوسعون في جغرافيَّة «خيط اللؤلؤ» ليصل الى الصومال
ّ
وتنزانيا ،ثم صعودا ً نحو «بور سودان» ،وصوال ً الى مرفأ
«بيريه» اليوناني ،مرورا ً بالمناطق االقتصادية على قناة
السويس.
ويرى مدير قسم «استراتيجيات المستقبل الموجهة»
في مكتب وزير الدفاع األميركي السابق دونالد رامسفيلد انّ
الصين تقوم بإنشاء عالقات على الخطوط البحرية ليس
فقط من أجل حماية مصالحها الطاقوية ،بل لخدمة أهداف
أمنية ايضاً( .واشنطن تاميز)2005/1/17 ،
ويقول بوريس فولخونسكي ،الخبير في المعهد الروسي
للدراسات االستراتيجية ،إنّ الصينيّين أنفسهم «ال يفضلون
تسمية استراتيجيتهم في المحيط الهندي باستخدام
مصطلح «سلسلة اللؤلؤ» الذي جاء من األدب اإلنجليزي.
ول��ك��ن ع��دم وج���ود ه��ذه التسمية ال يعني ع��دم وج��ود
االستراتيجية .والصين بالفعل تعمل على إنشاء سلسلة
من نقاط القوى والموانئ ومحطات تزويد السفن بالوقود
ومحطات الرادار ،في مياه الجزء الشمالي للمحيط الهندي
بدءا ً من قبالة سواحل شرق أفريقيا وصوال ً إلى جنوب شرق

آسيا( ».صوت روسيا)2013/6/10 ،
من هنا ،تنطلق الخط الصينية ضمن نطاقين متوازيين.
االول ،اقتصادي .ام��ا الثاني ،فهو عسكري ل��ـ«أغ��راض
اقتصادية» .والجميع يعلم بأنّ االنتشار االقتصادي على
مستوى العالم ليس مضمونا ً في غياب قوة عسكرية فعلية
تحميه وتحافظ عليه.
 .1سياسة «المناطق االقتصادية الحرة»
بعد فشل المحادثات ضمن منظمة التجارة العالمية
التي عقدت في الدوحة عام  ،2001رأت الصين أنها بحاجة
الى إيجاد مراكز تجارية تستطيع من خاللها الوصول الى
العالم ،وتقليل كلفة اإلنتاج لإلبقاء على تنافسية السلع.
لهذا ،تب ّنت الصين نظرية «المناطق االقتصادية الحرة»،
وعقدت العديد من االتفاقيات االقتصادية مع الدول بهدف
«حجز» موقع اقتصادي ولو على المدى البعيد ،وبحسب
الحاجة الصينية ،خصوصا ً في النقاط االستراتيجية
(إنشاء موانئ ،تجديدها ،نقاط مهمة ،الخ).
لذلك ،يسعى الرئيس الصيني شي جي بينغ ،سواء من
خالل زياراته ام اتصاالته مع الدول المطلة على المحيط
الهندي وأب��واب��ه الشرقية والغربية ،ال��ى القضاء على
التوترات بين الصين وال��دول األخ��رى ،أو على أق ّل تقدير
التخفيف منها عبر تقديم «مغريات اقتصادية» تحوِّل
الخالفات الى تعاون يخدم الجميع.
انطالقا ً من ذلك ،بدأ العمل على تخفيف حدة التوتر مع
فيتنام بسبب الخالفات البحرية ،حيث اتفق الجانبان على
أن يواصال «دفع التعاون العملي إلى األمام في المجالين
البحري والبري وفي القطاع المالي وبذل جهود متناغمة
من أجل تقدّم العالقات الثنائية والتعاون بطريقة عملية
ومرنة »،وصرح رئيس مجلس النواب نغوين تان دونغ
«أنّ بالده ملتزمة بتعزيز الشراكة التعاونية االستراتيجية
الشاملة مع الصين( ».روسيا اليوم.)2014/10/17 ،
بالنسبة الى كمبوديا ،صرح كاو كيم ه��ورن ،الوزير
الملحق بمكتب رئ��ي��س ال����وزراء الكمبودي ه��ون سن،
ب��أنّ «الصين وأسيانيا يعتبران التعاون االقتصادي
أولوية قصوى ،ولذلك فمن الضروري بناء طريق الحرير
البحري من أجل تعزيز التعاون االقتصادي ،وبخاصة
في مجاالت التجارة واالستثمار والسياحة( ».شينخوا،
)2014/9/17
كذلك ،اعتبر الرئيس بينغ انّ سريالنكا «ترى نفسها
مركزا ً لخمس محاور ،هى البحرية والمالحية والتجارية
والطاقة والمعرفة ،وهو ما يتوافق مع مقترح الصين ببناء
طريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين» (صحيفة
الشعب اليومية  -اونالين الصينية ،)2014/9/17 ،ودعا
الى تفعيل العالقات الودية بين البلدين ونقلها من األقوال
الى األفعال.
ال��ى ه��ذا ،انض ّمت ج��زر المالديف االستراتيجية الى
مشروع طريق الحرير البحري ،حيث اعتبر الرئيس الصيني
أنّ بالده تنظر الى المالديف «كشريك هام في منطقة جنوب
آسيا والمحيط الهندي ،وأنها مستعدّة للعمل مع المالديف
لتقوية الشراكة التقليدية وتوسيع إط��ار التعاون في
مجاالت السياحة والتجارة والبنية األساسية( ».شنخوا،
)2014/8/16
اضافة الى ما سبق ،تعاونت الصين وباكستان في بناء
ميناء عميق وقاعدة بحرية في «ج��وادار» تض ّم «وحدة
دفاع جوي حديثة ،وحامية عسكرية ،ومطارا ً دولياً ،يتسع
لطائرات «جامبو» النفاثة.
ويُشار في هذا السياق إلى أنّ األهمية االستراتيجية

لميناء جوادار الذي ال يبعد أكثر من  250ميالً عن مضيق
هرمز ،لم تكن غائبة في أي وقت عن باكستان التي كانت
قد طلبت من الواليات المتحدة في سبعينات القرن الماضي
مساعدتها على إنشاء هذا الميناء لعدم قدرتها على تح ّمل
تكاليفه الباهظة بمفردها ،لكن األخيرة ماطلتها( ».د.
عبد العظيم محمود حنفي ،القلق الهندي من خيط اللؤلؤ
الصيني ،موقع المطرقة ،دون تاريخ)
ضمن نفس السياق ،أقيم حتفال بهذه المناسبة تسلّمت
فيه الصين إدارة الميناء ،ما اعتبر «خطوة استراتيجية
للصين م��ن أج��ل ضمان أم��ن الطاقة وتوسيع القنوات
البحرية( ».شنخوا)2013/2/20 ،
أما الهاجس األكبر فهو لدى الهند ،حيث تعتبره نوعا ً
من «االختراق» لمجالها الحيوي القومي .اذ هناك تخ ّوف
ل��دى نيودلهي ب��أن يكون ه��ذا التواجد عسكري مغلف
بالطابع االقتصادي ،وهو أمر تنفيه بكين (فينكات اناناه،
سبع نقاط توتر بين الهند والصين ،موقع اليف مينت،
.)2014/9/16
ويؤكد البعض أ ّن��ه على الرغم من «أنّ ه��ذه الموانئ
هي منشآت تجارية ،غير مص ّممة لتكون قواعد بحرية،
إال أنّ األمر يصبح أكثر أهمية نظرا ً إلى أنّ موقع المحيط
الهندي سيزداد أهمية بالنسبة إلى الهند والصين في وقت
يزداد فيه ارتباطهما باالقتصاد العالمي( ».د .عبد العظيم
محمود حنفي ،القلق الهندي من خيط اللؤلؤ الصيني ،موقع
المطرقة ،دون تاريخ)
لهذا وغيره ،توجه الرئيس الصيني ال��ى الهند وقام
بتوقيع العديد من االتفاقيات المه ّمة معها ،والتي عُ دَّت
«تاريخية» (بسبب وجود خالفات متعدّدة بين الطرفين)،
حيث قال «إنّ الهند والصين هما أكبر البلدان ذوات االقتصاد
الصاعد ،وهذا يبقيهما على عالقة استراتيجية لتحقيق
أهداف مشتركة ويعطي العالقة أهمية عالمية( ».بي بي
سي)2014/9/18 ،
إضافة إلى ما سبق ،طلبت الهند مؤخرا ً االنضمام الى
خط «قوة سيبيريا» الذي يز ّود الصين بالغاز من روسيا،
وهو أمر يجعل الترابط االقتصادي متين بين الدولتين.
أضف الى ذلك ،انّ الدولتين هما ضمن مجموعة «بريكس»،
ورئيس «بنك بريكس» ،المزمع انشاؤه ،ا ُتفِق على أن يكون
هنديّ الجنسية ،إضافة إلى أنّ الهند تحظى بصفة مراقب
في «منظمة شنغهاي للتعاون» ،وقد تصبح عضوا ً أساسيا ً
فيها.
 .2صعود العسكري الموازي
تعمل الصين على االنتقال من «ق��وة برية» الى «قوة
تنكب على تطوير سالحها البحري بشكل
بحرية» ،حيث
ّ
واسع والفت .في هذا الخصوص ،ذكرت مجلة «ذا ناشيونال
إنترست» األميركية انه «ت ّم تجهيز بحرية جيش التحرير
الشعبي في الصين بجميع أنواع األسلحة الجديدة ،من
الزوارق على حامالت الطائرات».
بحرية في جميع المجاالت
واضافت انّ الصين «تتط ّور ُ
بما في ذلك مجال القوة البحرية ،حيث تعمل على إنشاء
أسطول عسكري حديث .وتقدّم المجلة وصفا ً ألكثر حامالت
الطائرات فتكا ً في العالم من بينها حاملة الطائرات الصينية
 052إس/دي( ».روسيا اليوم)2014/12/21 ،
إضافة إلى ذلك ،أوردت بعض التقارير عن قيام الصين
بإنتاج حاملة طائرات جديدة من المتوقع ان يستغرق
بناؤها «س��ت سنوات وانّ البالد (الصين) تهدف الى
امتالك ما ال يق ّل عن اربع سفن من هذا النوع( ».الحياة،
)2014/1/19

وق��د كشفت الصين ف��ي وق��ت س��اب��ق ع��ن «أسطولها
السري» من الغواصات النووية ،حيث ذك��رت صحيفة
«غلوبال تاميز» المحلية أنّ على الصين «ان تثبت صراحة
أنّ الطريق الوحيد يقضي بعدم تحدّي المصالح األساسية
الصينية» .وأوض��ح��ت الصحيفة انّ «تطوير ق��وة من
الغواصات النووية يشكل جانبا ً من هذه االستراتيجية».
(النهار)2013/10/29 ،
أتى هذا اإلع�لان في إطار التوترات التي يشهدها بحر
الصين على الجزر المتنازع عليها مع ك � ّل من اليابان
والفيليبين ،وال��ذي يعتبر بمثابة «البوابة الشرقية»
للمحيط الهندي.
تحاول الصين تكثيف وجودها العسكري في الخليج
العربي ايضا ً بإعتباره «بوابة النفط الغربية» للمحيط
ال��ه��ن��دي .وي���رى مايكل سينغ ،المدير اإلداري لمعهد
واشنطن ،انّ هذا التواجد األمني الصيني في تلك المنطقة
ليس «إال جانبا ً واحدا ً من ّ
الترسخ
تدخل الصين اآلخذ في
ّ
ً
ّ
في الشرق األوسط ،إذ يشمل هذا التدخل أيضا رفع مستوى
الزيارات الديبلوماسية وإقامة مشاريع اقتصادية جديدة
طموحة» ،ويضيف« :ال تشكل األسباب االقتصادية الدافع
الوحيد لهذا االهتمام المتزايد .فاالعتماد على واردات النفط
يهدّد أمن الطاقة في الصين ،الذي أدّى إلى البحث ليس
فقط عن شراكات تجارية بل استراتيجية أيضاً( ».مايكل
سينغ ،تواجد الصين العسكري في الخليج ،معهد واشنطن
لسياسة الشرق االدنى.)2014/9/26 ،
 .3خالصة
ترفض الصين رفضا ً قاطعا ً إطالق تسمية «خيط اللؤلؤ»
على استراتيجيتها في المحيط الهندي ،وتعتبرها غير
مقبولة خصوصا ً أنّ مصدر التسمية يعود إلى تقرير أميركي
عام  2005أعدّه بووز آالن هميلتون ،وهو أحد المتعاقدين
مع وزارة الدفاع األميركية.
الى ذلك ،يؤكد الباحث الصيني «تشو بو» أنّ التواجد
في المحيط الهندي ليس الهدف منه إنشاء قواعد عسكرية،
بل تحقيق هدفين؛ األول ،جني مكاسب اقتصادية .والثاني،
تأمين الحماية لخطوط ال��م��واص�لات .فما يه ّم القوات
البحرية الصينية هو المرور اآلم��ن وليس إقامة قواعد
عسكرية( .شانون تييازي ،طريق الحرير البحري يواجه
خيط اللؤلؤ ،موقع «ذا ديبلومات».)2014/2/13 ،
من هنا ،يرى البعض أنه في حين تلتهي الواليات المتحدة
بمواجهاتها مع روسيا وإيران في األطراف والهوامش «تبني
الصين ،خطو ًة خطوة ،معالم امبراطورية جديدة ،تبدأ بما
يس ّميه المراقبون نظرية عقد اللؤلؤ( ».عامر محسن ،عقد
اللؤلؤ ،االخبار)2014/12/31 ،
لهذا ،لقد باتت الواليات المتحدة «تشعر بقلق جدّي
من تعاظم القدرات االقتصادية للصين ومن إمكانياتها
وتوسعها البحري العسكري ،ومن طموحاتها
الحربية
ّ
الجيوسياسية في المحيط الهندي الذي اعتاد األميركيون
الهيمنة عليه دون منازع( ».روسيا اليوم.)2011/11/3 ،
في الختام ،من المفترض أن الصين تعي تماما ً مدى
أهمية قيام مبدأ «الشراكة» مع الدول ،واالبتعاد عن سياسة
األحالف ،وسياسيات الهيمنة التي تتبعها الواليات المتحدة،
وضرورة ح ّل الخالفات بالحوار والتنمية المتبادلة ،وهو ما
يظهر عبر المساعي لتحقيق سياستها المرتكزة على بناء
«حزام الحرير االقتصادي» الذي ُتعتبر فيه ك ّل دولة حلقة
ضمن سلسلة مترابطة ،لها دورها ووظيفتها.
*باحث في العالقات الدولية

