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اليمن :الحرب البرية �إن وقعت
} حميدي العبدالله
ثمة م��ؤش��رات توحي باحتمال ان��زالق ال�ع��دوان ال��ذي تشنّه السعودية
وحلفاؤها على اليمن ،م��ن ع��دوان ج � ّوي إل��ى ع��دوان ج � ّوي وب� � ّري ،طبعا ً
إضافة إلى مشاركة البوارج البحرية السعودية والمصرية في العدوان منذ
اليوم األول لبدئه .تكمن هذه المؤشرات ليس في تلويح المسؤولين في
المملكة السعودية باللجوء إلى الحرب البرية وحشد قواتهم قرب الحدود،
والسعي إلى ضمان مشاركة دول غير خليجية في الحرب البرية مثل مصر
وباكستان ،بل وأيضا ً في القناعة ب��أنّ الحملة الجوية وصلت إل��ى طريق
مسدود ول��م تتمكن من تعديل ت��وازن القوى على األرض على نحو يتيح
الفرصة للمؤيدين للسعودية باستعادة زمام المبادرة من جديد.
ولكن ماذا لو شنّت السعودية وحلفاؤها حربا ً برية ض ّد اليمن؟
ال شك أنّ اتخاذ مثل هذا القرار سوف يشكل نقطة الالعودة في الحرب
على اليمن ،ومن شأن ذلك أن يقود إلى نتائج وتداعيات أكيدة أبرزها:
أوالً ،صعوبة وقف الحرب في وقت قريب ،مهما بلغت الضغوط من أجل
أي تح ّولها إلى حرب طويلة األمد سوف تستم ّر سنوات
تحقيق هذه الغايةّ ،
طويلة في ضوء نتائج حملة جيوش أكثر قوة وأكثر تط ّوراً ،وأكبر عدداً،
خاضت حروبا ً مشابهة ،وهنا يمكن اإلشارة بصورة خاصة إلى الحربين
اللتين قادتهما ال��والي��ات المتحدة في العراق وأفغانستان ،حيث حشدت
قوات ضخمة لن يكون بمقدور السعودية حشد ما يوازيها في حربها على
اليمن ،وعلى الرغم من أنّ العدو لهذه الجيوش في العراق وأفغانستان كان
أق� ّل شعبية ،وأق� ّل بأسا ً وق��درة ،وأق� ّل حصوالً على تأييد إقليمي أو دولي
ومع ذلك استم ّرت الحرب على العراق أكثر من ثماني سنوات والحرب على
أفغانستان أكثر من  13عاماً ،ولم تتمكن الواليات المتحدة وال «الناتو» وال
جيش الحلفاء في العراق من تحقيق النصر .أما وقف الحرب في منتصف
الطريق فهو أمر صعب ودونه الكثير من العقبات.
ثانياً ،ستكون حربا ً صعبة ومعقدة ليس فقط ألنّ القوة التي تواجهها
السعودية وحلفاؤها ف��ي اليمن ه��ي أق��وى وأك�ب��ر م��ن ال�ق��وة التي واجهها
األميركيون وحلفاؤهم في العراق وأفغانستان ،بل وأيضا ً ألنّ جغرافية
المنطقة يصعب إحكام الحصار عليها ،بسبب حدودها الطويلة ،البحرية
أي دولة تريد
والبرية ،وسهولة إيصال المعونات ،وال سيما السالح من قبل ّ
تقديم الدعم لليمنيين ،وال سيما إيران ،نظرا ً إلى تواجد قطعات بحرية إيرانية
بصورة دائمة في المياه المحاذية للشواطئ اليمنية ،وأيضا ً بسبب وعورة
الجغرافية اليمنية التي تالئم حرب العصابات أكثر من مالءمتها للجيوش
النظامية ،وال سيما إذا كانت هذه الجيوش جيوشا ً أجنبية أق ّل دراية ومعرفة
بشعابها.
ثالثاً ،الخسائر البشرية في الحرب البرية بالجيوش الغازية ستكون
كبيرة ويصعب إغفالها كما يصعب على الحكومات المشاركة فيها إخفاءها
عن شعوبها.
لك ّل هذه األسباب مجتمعة ستكون الحرب البرية كارثة على المشاركين
فيها بقدر يفوق الضرر الذي ستلحقه باليمنيين.

خامنئي يك�شف الغطاء
عن المرحلة المقبلة!
} روزانا ر ّمال
الموجه إلى
ال يمكن تلقي تصريح مرشد الثورة اإليرانية السيد علي خامنئي
ّ
السعودية بنفس العين التي كانت تحرص على حفظ خيط من الوصل الكفيل
بإعادة األم��ور الى وضعها الطبيعي والتالقي في منتصف طريق حول مختلف
أزمات المنطقة.
السيد علي خامنئي قال من دون ان يترك للتأويالت مكانا ً أنّ العدوان السعودي
على اليمن يشبه االعتداء «االسرائيلي» على غزة ،األمر الذي يمثل تح ّوال ً جذريا ً في
السياسية اإليرانية في الشرق األوسط.
يعرف عن السياسة اإليرانية الصبر والهدوء والتر ّوي ،ولو طال الزمن ،وكثرت
المواقف المناهضة لحراكها ،ولطالما تح ّملت إي��ران عبء الضغوط النفسية
واالقتصادية والعقوبات وغيرها من أجل بناء عالقات جيدة مع مختلف الدول
المجاورة ،أما على الصعيد الديبلوماسي فإنّ الحرص والحذر من توجيه أيّ إساءة
للسعودية كان سيد الموقف قبل الحرب على اليمن بشكل خاص ،وبالتالي كانت
هناك مكانة خاصة للسعودية او مساحة محفوظة من الدولة الشريك في المنطقة،
والتي يمكن ان تكون الدولة التي يمكن ان تتقاسم معها إيران النفوذ في أيّ تسوية
شاملة مقبلة ،هذا باالضافة الى رمزية السعودية في العالم اإلسالمي السني
وقدرتها على جمع المسلمين ولعب دور ها ّم في هذا اإلطار وسط التناحر المذهبي
القائم في الخفاء.
يعرف السيد خامنئي جيدا ً انّ وصف ممارسات السعودية أو تشبيهها بممارسات
النظام الصهيوني اإلجرامي حسب تعبيره ،ليس هفوة أو زلة لسان تخرج عن أيّ
ناطق رسمي حكومي إيراني أو مسؤول ديبلوماسي ،وبالتالي يمكن التراجع عنها
أو لملمتها.
يعرف خامنئي وقع كالمه كمرجعية دينية أوالّ وكقائد سياسي ثانيا ً عند من
يتبعون إرشاداته ويسيرون على خطى سياساته ،ويعرف انّ هذا الوصف رسالة
وموقف أراد إطالقهما وبالتالي أطلق معهما المرحلة الجديدة في الشرق االوسط.
إيران الخارجة من مفاوضات لوزان منتصرة بانتزاع حقها النووي بين الدول
الكبرى ،تعرف أنّ وقع تصريحاتها ما قبل اتفاق ل��وزان ال يشبه ما بعده ،وأنّ
التعاطي معها مختلف أيضا ً ويبدو جليا ً في هذا اإلط��ار أنّ إي��ران أرادت كسر
المحظور ونسف أيّ فتات عالقة باقية مع السعودية ،ال بل تصنيفها بأسوأ خانة
وأكثرها وحشية الى جانب الصهيونية فماذا يعني هذا؟
يعني هذا انّ إيران تبدأ مرحلة جديدة في الخليج ال تريد للسعودية فيها بعد
حربها مع اليمن ايّ دور مريب وملتبس ،ويعني أنّ إيران باتت تدرك حاجة األميركي
والغربي الى توقيع اتفاق معها أكثر من أيّ وقت مضى ،وأنها تقصد بموقفها الالذع
تجاه السعودية إعالنها بيقين المعرفة انّ العين الغربية االميركية حتى تبدّلت
وتغيّرت تجاه السعودية ،وأنّ التوازنات الجديدة مقبلة بغير شكل وبغير منطق.
يعني أيضا ً أنّ تقاسم نفوذ المنطقة مع الشريك السني فيها بالعين األميركية
الغربية المتعلقة تحديدا ً بمكافحة اإلرهاب ال يمكن أن تكون مع الشريك السعودي
الذي يض ّم عقائديا ً أعلى نسبة من المنتسبين إلى الفكر الوهابي الذي يصدّر فكر
«القاعدة» الى العالم ،بل تتخطاه الى «شريك» تركي هذه المرة ،والذي سيكون
أكثر المستفيدين ،وقد حملت إشارات زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
ومساعي مبادرات نحو ح ّل سياسي لليمن ذل��ك ...والتي أكدت انّ األمر يتعدّى
اليمن ،وربما يصل استراتيجيا ً الى ما هو أكبر.
يفيد التذكير في هذا اإلطار بأنّ حلفاء إيران كحزب الله أيضا ً كانوا قد سبقوا
تصريحات السيد خامنئي بتصريح لألمين العام السيد حسن نصرالله خاطب فيه
السعودية بشكل الذع ،ووصل الى ح ّد مخاطبة المملكة والمعنيين فيها بآل سعود
بدال ً من السعودية بشكل يؤكد أنها سياسة حلف وليست تصريحات عبثية...
التح ّوالت واضحة ومعالم الموقع السعودي الجديد بدأت تظهر متأثرة بشكل
مباشر باالتفاق النووي اإليراني مع الغرب الذي أعلن ايران بطريقة غير مباشرة
شريكا ً رئيسيا ً في مكافحة اإلرهاب.
السيد خامنئي يعيد رسم خريطة المنطقة...
«توب نيوز»

بهلوانيات �أردوغان
 كان أردوغ��ان طامحا ً كما «إسرائيل» والسعودية لتو ّرط أميركي في حربمع سورية أمالً بتغيير نظامها وتقاسم النفوذ في بلد يشكل معبر وقلب مشروعه
العثماني اإلخواني ،كما طمح إلى مكانة تمنحه عبرها واشنطن دور الوسيط في
العالقة مع إيران.
 خسر أردوغان الرهانين. بدأت الحرب السعودية على اليمن ،وت ّم التوصل إلى التفاهم األميركي معإيران ،وانتهت معركة تكريت في العراق بهزيمة «داعش» وبدأ اإلعداد لما بعدها،
فأعلن أردوغان التردّد بزيارة إيران ودعم الحرب السعودية وجلب «النصرة» إلى
إدلب.
 أم��ام أردوغ��ان خياران االنتحار مع السعودية أو التموضع على السجاداإليراني.
 أردوغان بهلوان يريد ك ّل شيء. حاول البقاء على طموحه وعدوانيته في سورية ودعمه للسعودية واالكتفاءبالترحيب بالتفاهم النووي وإعالن الرغبة بالشراكة في العراق بإنهاء «داعش»
مقابل دور لإلخوان هناك.
 فشلت البهلوانية وقدّم اإليرانيون عرضا ً عنوانه الشراكة في التشجيع علىالمصالحات في اليمن والعراق وسورية ووقف دعم «النصرة» و»داعش» مقابل
إخراجه من حلف الخاسرين.
 ال يزال أردوغان بهلوانيا ً والوقت يم ّر وهو يتقدّم ببطء. معركة إدلب تضع أردوغان على المحك.التعليق السياسي

�أزمة ديبلوما�سية!...
} عصام الحسيني
شهدت االمبراطوريات القديمة قيام أشكال من
العالقات في ما بينها ،وإنْ كانت عالقات بدائية ،قامت
بحكم الضرورة ،في االقتصاد واألمن ،وما رافقها من
مفاوضات ّ
لفض النزاعات ،وإبرام المعاهدات.
وظلت هذه العالقات بمعظمها محكومة لمنطق
القوة ،وسقف العادات والتقاليد والمعتقدات الدينية،
حتى ب��زوغ فجر ما يُعرف بعصر التنظيم الدولي،
القائم على تنظيم العالقات الدولية.
وتعتبر معاهدة وستفاليا عام  1648أول منعطف
تاريخي في العالقات الدولية ،والتي أنهت معها
السلطة الدينية العالمية للبابا ،وأظهرت الدولة
القومية ،القائمة على مفهوم السيادة والمصلحة
الوطنية.
لقد جاءت هذه المعاهدة بمبدأ التوازن األوروبي،
ومبدأ البعثات الديبلوماسية الدائمة لمراقبة هذا
التوازن.
ثم أتى مؤتمر فيينا عام  ،1815الذي انبثقت عنه
اتفاقية فيينا لنفس العام ،وبرتوكول الشبيل عام
 ،1818حيث بحث مسألة السلم بين الدول ،ومسألة
األسبقية والتقدّم التي كانت تشكل بعض األحيان
سببا ً من أسباب النزاعات الدولية.
وكانت اتفاقية هافانا عام  ،1928آخر اتفاقية
دولية لتنظيم قواعد العمل الديبلوماسي ،قبل ظهور
هيئة األم��م المتحدة ،وم��ا ت� ّم إبرامه من معاهدات
واتفاقيات دولية ،شكل المصدر األساسي للقانون
الديبلوماسي.
وتعتبر اتفاقية فيينا للعالقات الديبلوماسية،
ال��ص��ادرة ع��ام  ،1961المصدر األس��اس��ي لمعظم
االتفاقيات الديبلوماسية ،والتي أقرها مجلس النواب
اللبناني بقانون رقم  70/17تاريخ .26/4/1964
وترتكز هذه االتفاقية على مبادئ عامة ،وعلى
مفاهيم وأس��س نظرية ،خاصة ف��ي مجال مصدر
الحصانات واالمتيازات الديبلوماسية.
وقد اعتمدت هذه االتفاقية على نظرية ضرورات
الوظيفة ،في تبرير منح الحصانات واالمتيازات
للمبعوثين الديبلوماسيين ،أي للبعثة الديبلوماسية
بوصفها ممثلة للدولة ،وليس لشخص الحاكم.
ومن أبرز مواد هذه االتفاقية:
المادة  9الفقرة :1
«يجوز للدولة المعتمد لديها ،في جميع األوقات
ودون بيان أسباب قرارها ،أن تعلن للدولة المعتمدة،
أنّ رئيس البعثة أو أيّ موظف ديبلوماسي فيها،
شخص غير مرغوب فيه ،أو أنّ أيّ موظف آخر غير
مقبول .وف��ي ه��ذه الحالة تقوم ال��دول��ة المعتمدة
حسب االقتضاء ،إما باستدعاء الشخص المعني،
أو بإنهاء خدمته في البعثة .ويجوز إعالن شخص
م��ا غير م��رغ��وب فيه أو غير مقبول ،قبل وصوله

اليمن ال�سعيد مقبرة الغزاة

إلى إقليم الدولة المعتمد لديها».
المادة :22
الفقرة « :1انّ حرمة دار البعثة مصونة ،وال يجوز
لمأموري الدولة المعتمد لديها دخولها إال برضى
رئيس البعثة».
الفقرة « :2يترتب على الدولة المعتمد لديها التزام
خاص باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية دار
البعثة من أي اقتحام أو ضرر ومنع أيّ إخالل بأمن
البعثة أو مساس بكرامتها».
الفقرة « :3تعفى دار البعثة وأثاثها وأموالها
األخرى الموجودة فيها ووسائل النقل التابعة لها ،من
إجراءات التفتيش أو االستيالء أو الحجز أو التنفيذ».
المادة :29
«انّ حرمة شخص المبعوث الديبلوماسي مصونة،
وال يجوز إخضاعها ألية صورة من صور القبض أو
االعتقال ،ويجب على الدولة المعتمد لديها معاملته
باالحترام الالئق ،واتخاذ جميع التدابير المناسبة،
لمنع أيّ اعتداء على شخصه أو حريته أو كرامته».
المادة  31الفقرة « :4تمتع المبعوث الديبلوماسي
بالحصانة القضائية في الدولة المعتمد لديها ،ال
يعفيه من قضاء الدولة المعتمِدة».
المادة  41الفقرة  :1يجب على جميع المتمتعين
باالمتيازات والحصانات ،مع عدم اإلخالل بها ،احترام
قوانين الدولة المعتمد لديها وأنظمتها .ويجب عليهم
كذلك عدم التدخل في شؤونها الداخلية».
نرى مما تقدّم ،أنّ الحصانة الديبلوماسية للمبعوث
الديبلوماسي ،هي حصانة شخصية مطلقة ،ترتبط
بمفهوم حصانة البعثة الشخصية المطلقة ،التي
تعتبر الركن األساسي الذي تتف ّرع منه جميع أشكال
الحصانات األخرى بما فيها الحصانة القضائية.
أما عندما يرتكب المبعوث الديبلوماسي أعماال ً غير
مشروعة ،تهدّد أمن الدولة ،فقد أعطت المادة  9من
االتفاقية ،الحق في اعتباره شخصا ً غير مرغوب فيه،
وبالتالي يُعمل على إنهاء خدماته.
وف���ي ال��وق��ائ��ع ،ل��م��ا أدل����ى ب��ه س��ف��ي��ر المملكة
العربية السعودية ،علي عواض عسيري ،بتاريخ
 ،2015/3/30في معرض ردّه على خطاب السيد
حسن نصرالله.
ّ
وبغض النظر عما احتواه هذا التصريح من حيث
المضمون ،فهو من حيث الشكل قد خرج عن اإلطار
الديبلوماسي لسفير دولة ،وتخطى ما أعطته اتفاقية
فيينا من صالحيات ،وخاصة لتجاوزه إطار المادة
 41الفقرة  ،1لجهة عدم التدخل في شؤون الدولة
المعتمد لديها.
ولو أراد السفير السعودي االعتراض على أيّ انتقاد
يطاول بالده ،وهذا حقه ،فإنّ القنوات الرسمية عبر
وزارة الخارجية متاحة لذلك ،وهي قنوات يعمل بها
دائما ً في حاالت مشابهة ،ومتعارف عليها في السلك
الديبلوماسي.

أما ما قاله السفير السعودي بتاريخ ،2015/4/3
بحق جريدة «األخ��ب��ار» اللبنانية ،فقد تجاوز ح ّد
التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المعتمد لديها،
إلى ح ّد تهديد الصحافة ،بشكل غير مسبوق في تاريخ
التمثيل الديبلوماسي.
لقد ه��دّد الصحيفة عندما ص�� ّرح بالتالي :إنّ
«األخ��ب��ار» قد اعتادت الترويج ألكاذيب واتهامات
للمملكة وقياداتها ،وجاء الوقت أن تقف عند حدّها».
نص المادة 41
إنّ خروج السفير السعودي عن ّ
من معاهدة فيينا ،عبر تناوله لشؤون داخلية لدولة
معتمد لديها ذات سيادة ،ومع تكرار هذا التدخل،
يعطي الدافع والصالحية للديبلوماسية اللبنانية،
بتطبيق مضمون المادة  9الفقرة  ،1من نفس االتفاقية
عليه ،وهي اعتباره شخصا ً غير مرغوب فيه ،حيث
أنّ االتفاقية أعطت للمبعوث الديبلوماسي حصانة
مطلقة ال يمكن المساس بها.
وبالتالي تكون االتفاقية قد أعطت للطرفين ،الحق
المتبادل في السيادة ،عبر ع��دم إمكانية محاكمة
المبعوث الديبلوماسي ،وعبر رفض تمثيله والطلب
بإبعاده.
واالتفاقية ،وإنْ أعطت للمبعوث الدبلوماسي
حصانة قضائية ،في ما يتعلق بالقضاء الجنائي
للدولة المعتمد لديها ،بحسب المادة  31الفقرة  ،1غير
أنّ هذه الحصانة تسقط عنه في دولته ،وذلك بحسب
الفقرة  4من نفس المادة ،وبالتالي يمكن محاكمته
فيها.
وفي حالة تهديد جريدة «األخ��ب��ار» فمن الممكن
بحسب ال��م��ادة  31م��ن اتفاقية فيينا ،أن تتوجه
الصحيفة الى القضاء السعودي ،وان ترفع قضية
تهديد بحق السفير السعودي ،وهي اآللية الوحيدة
القانونية المتاحة.
غير أنّ الخروج عن روحية اتفاقية فيينا ،حالة
تخص السفير عسيري بشخصه ،بل هي حالة
ال
ّ
سعودية مع ّممة.
فبتاريخ  ،2015/4/5تناول السفير السعودي
في واشنطن عادل الجبير حزب الله اللبناني ،خالل
ندوة عُ قدت في مق ّر الكونغرس األميركي بالقول:
«يوجد في لبنان ميليشيا (حزب الله) تسيطر على
الدولة ،وال نريد أن يحدث مثل هذا األمر في اليمن عن
طريق الحوثيين».
يقول ن��اب��ول��ون« :إنّ ال��ح��رب دون سياسة أمر
مستحيل ،ولكن السياسة دون حرب أمر مطلوب لبقاء
البشرية».
فلماذا تح ّول الديبلوماسية السعودية ،حالة
السياسة الى حالة حرب ،ومن هو المستفيد الفعلي
منها على الصعيدين الوطني والقومي.
قد تكون إمكانية اإلجابة متاحة ،لكن الخوف من
قولها ،ألنها تذكرنا بمأساتنا المتك ّررة عبر التاريخ.
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لم يكن مستغربا ً تزامن انطالق العمليات العسكرية على اليمن الثائر ض ّد
الطغاة من آل سعود والهجوم من قطعان الوهابية التكفيرية على مدينة
إدل��ب ،هذه العمليات التي تصدّت لزعامتها مملكة آل سعود ،بعد جوالت
عديدة نفذتها أدواتها وباءت جميعها بالفشل ،ولم يتحقق المطلوب من القادة
اليمنيين لجهة تبعيتهم المطلقة ألولي األمر من آل سعود ،ولما بات أمر قرار
اليمن في أيدي أبنائه األحرار الشرفاء من أنصار الله والقوى الثورية األخرى
من شعب اليمن العريق ،وتاليا ً لم يعد آلل سعود حضور يملي عليهم كما
يريدون ،جاء القرار بالعدوان على أرض وشعب اليمن السعيد ،مقبرة ك ّل غاز
عبر التاريخ س ّولت له نفسه أن يطأ أرض الكرامة والعزة ،اليمن الثائر وجذور
ك ّل من نطق بالضاد من الشرفاء واألحرار في وطننا العربي الكبير .
مع ازدي��اد حدة العدوان تحت شعارات وحجج واهية خدمة للمشروع
الصهيو ـ أميركي في المنطقة ،يزداد توهّ ج جذوة الثورة في وجه الطغاة،
وهنا أسأل طغاة العصر قادة السطو المسلح على أرض اليمن وشعبه:
أين استغاثات وصرخات شعبنا العربي الفلسطيني منذ اغتصاب فلسطين
وحتى آخر حرب على غزة ،و ما زال شعبنا في فلسطين المحتلة يتع ّرض
لالضهاد والتهجير والقتل والهوان والفقر والعوز ،دون ايّ وازع أخالقي
وضمائركم في سبات عميق تغوص في أعماق العمالة والخيانة؟
وفي ذات السياق ومن شرم الشيخ تآمر المتآمرون على مصالح األمة
العربية في ما يُس ّمى بالجامعة العربية ،وم��ن منبرها ص��رح الالنبيل
تمس األمن القومي
والالعربي بأنه وألول مرة يشعر القادة العرب بتهديدات
ّ
العربي ،لذلك ق ّررت القمة إنشاء قوة عربية مشتركة ،وهنا أسأل :أال يشكل
وج��ود الكيان الصهيوني تهديدا ً لألمن العربي منذ اغتصابه فلسطين
واحتالله لألراضي العربية ووقوف هذا الكيان حجر عثرة أمام برامج التنمية
االقتصادية لألمة العربية من خالل استنزاف طاقاتها البشرية والمادية؟
الحقيقة المطلقة في الواقع أنه وألول مرة تستشعر الحكومات واألنظمة
العربية المنغمسة لجهة التآمرعلى مصالح شعوبها والتنسيق مع هذا
الكيان الصهيوني تهديدا ً حقيقيا ً لوجودها واستمرار عروشها ،هذا التهديد
الذي بدأ بانتصار المقاومة العربية في جنوب لبنان على العدو الصهيوني
ومن ثم انتصار الدولة السورية وصمودها للسنة الخامسة ض ّد جميع قوى
وأشكال اإلرهاب من العصابات التكفيرية الوهابية من «داعش» و»النصرة»
وأخواتهما ...أدوات المشروع الصهيو ـ أمريكي خليجي ،م��رورا ً بانتصار
الجيش العراقي والحشد الشعبي و تحرير العديد من المدن والقرى العراقية
وآخرها مدينة تكريت ،وصوال ً الى صمود الشعب العربي اليمني الثائر على
سلطة وتسلط آل سعود ليكتب بدماء شهدائه تاريخ اليمن الحديث الح ّر األبي
لشعب أراد الحرية والتح ّرر من سيطرة وغطرسة واستغالل آل سعود.
أختم بالقول إنّ هذا التحالف الذي يقوده آل سعود إنما يستهدف قوى
المقاومة في المنطقة العربية ،وما مشاركة طيران العدو الصهيوني في
العدوان على اليمن بحسب ما نشرته صحيفة «يلي» اإلسرائيلية إال خير
شاهد ودليل على أهداف هذا التحالف ،فاليوم اليمن وغدا ً هدف آخر من محور
المقاومة.
إنّ هذا التحالف يدلل بما ال يدع مجاال ً للشك بأنّ هناك أزمة أخالقية عند
هؤالء المجرمين تستند بشكل أساسي إلى شراء الذمم بمال آل سعود وإلى
قاعدة عقائدية وهابية إقصائية ال تعترف باآلخر ،وأنّ آل سعود رأس حربة
في حربين عربيتين مفتوحتين في آن واحد في سورية واليمن ،لكنهم نسوا
أو تناسوا أنّ اليمن السعيد والتاريخ يشهدان بأنه كان يك ّنى بمقبرة الغزاة،
وما زال مقبرة للغزاة والطامعين.

 عضو مجلس الشعب السوري

الجزائر بعد اليمن في عين ا�ستراتيجية الخداع الأميركية
} محمد أحمد الروسان



العرب كأصول سامية انغمسوا في هاجس اللحظة ،في حين األصل السامي
اآلخر (اليهود) انغمس في هاجس الزمن ،بعبارة أخرى العرب اآلن يعيشون
اللحظة ويلعبون فيها وردوده��م انفعالية ويحكمهم منطق قبلي ،واليهود
يعيشون الزمن ويلعبون فيه ويحكمهم منطق األمبراطورية.
كالنا عرب ويهود ننحدر من أصول سامية ،ال جدال في ذلك ،ومن يقول من
اليهود ومن تحالف معهم إنّ العرب ض ّد السامية هو جاهل بامتياز ،أل ّنه ال يمكن
لإلنسان أن يكون ض ّد نفسه ،فنحن ساميون ح ّتى العظم ،لكن المفارقة العجيبة
والغريبة تكمن في الفارق في الرؤى واالستراتيجيات بين العرب واليهود.
اليهود ضاربون وموغلون في علم الخرافة ،ولك ّنهم ّ
شغلوا أدمغتهم في
حدودها القصوى ،فأنتجوا أشياء وأشياء وصنعوا ،في حين العرب ضاربون
وموغلون في علم الكالم والنحو والمنطق والفلسفةّ ،
شغلوا أدمغتهم في
حدودها الدنيا ،فانظر إلى حالنا وكيف يستخدمنا اآلخر لمحاربة بعضنا
البعض ،ضمن استراتيجيات الخداع االستراتيجي (حروب عربية ـ عربية)
كنهج والياتي أميركي ،وهي انعكاس الستراتيجية الصبر االستراتيجي ،التي
تحدّث عنها الجنرال مارتن ديمبسي من بغداد لصناعة حروب متنقلة (عربية ـ
عربية) والبدء من اليمن ،وكال االستراتيجيتين و ّفرتا الغطاء للعملية العسكرية
على اليمن الطيّب والفقير ،حيث لعنة الجغرافيا تالحقه فما ذنبه؟

بازارات الحروب الطائفية والمذهبية

الواليات المتحدة األميركية تعمل على تشكيل بازارات من الحروب الطائفية
والمذهبية ،والتي يجري إنضاجها على نار حامية في ج ّل المنطقة العربية،
وتجعل «إسرائيل» تتموضع في خريطة العمل العسكري الحالي على اليمن في
الظ ّل ،حيث تتقاطع مصالحها (أي «إسرائيل» الصهيونية) مع البعض العربي
اآلخر ،والذي بلع الطعم اليمني ح ّتى اللحظة بنهم ،حيث أعاد التاريخ نفسه
ولكن بالمقلوب في الحالة اليمنية اآلن ،حيث شعبها طيّب وفقير وخطيئته
الوحيدة هي الجغرافيا ولغتها ،ومشاركة األردن في هذه العملية العسكرية
غير مقنعة ألحد ولكثير من الناس في الداخل األردني والخارج األردني ،وهنا
أتساءل :هل يراهن األردن على انزياحات تحققها خرائط التقسيم المقبلة ،والتي
تحدّث عنها الجنرال العجوز ديمبسي في بغداد وعبر استراتجية الصبر؟
أميركا تحارب العرب بالعرب عبر حلف «ناتو» عربي بدافع الرجولة الوهمية
مع ك ّل أسف ،إلشعال حرب بسوس القرن الحادي والعشرين ،ولمحاربة ك ّل من
ال يسير في الفلك الصهيوني واألميركي من العرب ،ولتشجيع تركيا بعاصفة
حزم أخرى في سورية ،ودفع مصر إلى تكرارها في ليبيا ،والسؤال هنا :هل
استيقظ الرجل العربي المريض على إيقاعات حسم تفاهمات لوزان حيث تدور
رحى معركة المفاوضات النووية اإليرانية مع السداسية الدولية؟!
الصمت الصهيوني على الحرب على اليمن الدولة والمؤسسات والشعب،
جاء بطلب أميركي في سياقات استراتيجية الخداع األميركية ،وترك المجال
لإلعالم الصهيوني لكي يعرب عن األمنيات بنجاح هذه العملية العسكرية،
والتي ستكون لها ارتدادات عميقة على دول حواضنها ومن شارك فيها ،وعلى
األق ّل أنّ التاريخ لن يرحم أحداً ،وها هي عمليات التسليح تجري على قدم وساق
في اليمن ألطراف ض ّد أخرى وعبر السماء ،ا ّنها وصفة لحرب أهلية أكثر عمقا ً
للوصول باليمن كما هو الحال في المشهد السوري ،والعراقي ،والليبي ،وصوال ً
باليمن إلى دولة أق ّل من فاشلة بدرجات ،تخرج منها الزومبيات (نتاجات
الوهّ ابية وفكر ابن تيمية المتطرف) إلى ج ّل دول الجوار اليمني وخاص ًة منتجها
األصلي ،والى دول العالم األخرى عبر البحار والمحيطات ،لتلتحم مع جماعات
أبي بكر شيكاو (قرين أبي بكر البغدادي) في نيجيريا (حيث الرئيس محمدو
بخاري) وفي دول الشمال والجنوب األفريقي.
العملية العسكرية على اليمن أثبتت أنّ الثوابت الطبيعية الجغرافية ،هي
التي تفرض استراتيجيات الدول المختلفة الفاعلة والمق ّررة إزاء أيّ منطقة،
وتعمل الدواعي التاريخية على تحريكها لتلك االستراتيجيات الخاصة،
بالفاعلين من الدول أو ح ّتى الحركات والجماعات ذات األذرع العسكرية ،والتي
تكون أق ّل من دولة وأكبر من حزب أو حركة أو جماعة.

الجغرافيا ص ّماء والتاريخ لسانها

والجغرافيا ،أيّ جغرافيا ،نعم قد تكون ص ّماء ،لكنّ التاريخ هو لسانها،
وصحيح أنّ التاريخ هو ظ ّل اإلنسان على األرض ،فإنّ الجغرافيا الص ّماء هي
ظ ّل األرض على الزمان ،ولفهم ج ّل المشهد الدولي وانعكاساته على المشاهد
اإلقليمية في أكثر من منطقة وأزيد من مكان وساحة وتفاعالت ذلك وتداعياته ،ال
ب ّد من استدعاء الجغرافيا والتاريخ كلسان لها.
واشنطن وحلفاؤها من غرب وبعض عرب ،يريدون دولة عربية قِطرية
جديدة مبنية على فرز ديمغرافي وجغرافي ،بأساس التجانس المذهبي وليس
التجانس السياسي وخير مثال على ذلك :العراق وسورية ،وباقي الدول التي
يغلب عليها عدم التجانس الطائفي بدواخلها االجتماعية ستؤول نحو التفكك
والفرز الديمغرافي والجغرافي ،في حين أنّ الدول التي يغلب عليها التجانس
المذهبي كمصر وليبيا سيصيبها ضعف في المركز وعدم قدرة هذا األخير
(المركز) على السيطرة على األطراف.
سلّة التحالفات األميركية ومن ارتبط بها ،تعمل على محاصرة اإلرهاب اآلن
ومحاربته في العراق وسورية ،ومحاولة إيجاد حلول سياسية في سورية ،حيث

يمكن اعتبار الهدفين بمثابة حصان طروادة إلكمال مسيرة التفتيت والتقسيم
للمنطقة ،ولكن هذه الم ّرة في إطار البناء الجديد المتساوق مع مصالحها وليس
الهدم ،حيث األخير كان المرحلة األولى من مشروع استراتيجية التوحش،
المقسم وتجزئة المج ّزأ
واآلن بدأت المرحلة الثانية :البناء في إطار تقسيم
ّ
وتفتيت المف ّتت.
الواليات المتحدة األميركية ،لن تسمح لمجتمعات الدواعش التي أنتجتها
من رحم «القاعدة» وأخواتها باستقطاب الس ّنة ،تسعى في الوقت نفسه إلى
تفكيك المحور المقاوم لبنة لبنة وحلقة حلقة ،وتستثمر بخبث في ما تعتبره
المعتدل من اإلرهاب (وكأنّ هناك إرهابا ً معتدال ً وإرهابا ً غير معتدل) عبر بناء
«معارضة سورية معتدلة» من بقايا ما يس ّمى بـ»الجيش الحر» و»جبهة
النصرة» وأخواتها ،تض ّم األكراد وغيرهم من الطوائف الفضائيّة من خالل
ساحات دول الجوار السوري ،صنع األميركان «داعش» كعصابة فيروسية
مغرقة في التطرف (نيولوك إره��اب) ،بعد استثماراتهم في فكر ابن تيمية
وبالتعاون مع المنظومات الوهابية ،لتقديم «جبهة النصرة» (بنيولوك
مستحدث على أ ّنها معتدلة) وهذه صفاقة سياسية أميركية.
باراك أوباما الناطق الرسمي باسم حكومة األغنياء في الداخل األميركي،
واألخيرة تعبّر عن مصالح المج ّمع الصناعي الحربي األميركي ،واألخير أحد
صور جنين الحكومة األممية ،يؤكد سيادة الناطق الرسمي باسم حكومة
األرستقراطيين األميركان وغيرهم ،أ ّنه ال تغيير في الرؤية األميركية ونمارس
حرب االستنزاف كاستراتيجية حقيقية إلنهاك الخصوم وإجبارهم على
االستسالم ،وطائرات سالح الحرب األميركي تلقي المساعدات العسكرية
والمواد الغذائية لـ»داعش» في صحراء األنبار في العراق ،وفي إقليم درنه
على الحدود الليبية ـ المصرية ،واشنطن تعلم أنّ وليدها ،عصابة «داعش»،
يعاني من نزف جهادي عميق ،ا ّنها أميركا تبدأ بخلق المشاكل ث ّم وضع
الحلول لها (المشكل الح ّل).
الواليات المتحدة األميركية خلقت لنا «داعش» وهي بمثابة «بالك ووتر»
عربية إسالمية من المرتزقة ،وتحت ستار وعنوان معركة الموصل المقبلة
ّ
تلتف إدارة أوباما صدى البلدربيرغ األميركي ،على مسألة
واستعادتها،
إرس��ال ق��وات بريّة الى العراق أوال ً ومن خالل الق ّوات األميركية الخاصة
(المارينز) تعود إليه ،وعبر التعاقد مع شركات أمنية من القطاع الخاص
األميركي م��وارده��ا البشرية من المتقاعدين من الجيش األميركي ،ومن
مجتمعات المخابرات واستخبارات البنتاغون األميركية ،وتقول المعلومات
إنّ أكثر من ألفي مظلي من اللواء  82ت ّم إنزالهم في العراق خالل الشهر األول
من .2015
الروس يدركون أنّ المحور الدولي الخصم بزعامة العاصمة األميركية
واشنطن دي سي والمتحالف مع بعض العرب ،يعملون على توظيف وتوليف
مسارات واتجاهات التطرف الديني وبث الفتن لتقسيم المنطقة وإع��ادة
ترسيمات تشكلها على الجغرافيا وخلط الديمغرافيات لتبقى أسباب الفرقة
واالشتعال قائمة .ويمت ّد هذا اإلدراك الروسي الى أنّ االستراتيجية األميركية
البلدربيرغيّة تقوم على مجاالتها األمنيّة في الشرق األوسط والمتمثله في
«إسرائيل» ومصادر الطاقة.

الروس واستثمار الفشل األميركي

والروس يستثمرون هذا األوان ال أقول فشل استراتيجية نواة الدولة األميركية
في محاربة «داعش» في العراق وسورية بقدر تعثرها وبطئها ،حيث هي في
األصل واألس��اس إعادة هيكلة اإلره��اب ثم هندرته وتوجيهه نحو مساحات
ودول أخرى ،وليس لها عالقة باإلرهاب أصالً بقدر عالقتها بإدارة اإلرهاب،
إدارة أزمة ،لتفكيك محور خصومها المقاوم حلقة حلقة عبر بث الفتن الطائفية
والتركيز على «مظلومية الس ّنة في مواجهة ظلم الشيعة» ،حيث من المعتقد
لدى الروس وفعلهم الديبلوماسي واالستخباري أ ّنه يمكنهم فعل شيء حقيقي
لقطع الطريق على االستفراد األميركي بالمنطقة وشؤونها ،عبر السعي نحو
تطوير «ستاتيكو» الح ّل السياسي في سورية وحولها وليس إلنتاج  14آذار
سوري ،بحيث أ ّنه قد يكون ذلك بداية لح ّل سياسي لكثير من البؤر الساخنة
في المنطقة.
الفعل الروسي يدرك أنّ واشنطن تعمل على تحويل النفط من سلعة الى سالح
لمحاربة روسيّا وإيران وفنزويال في أبشع صور وتجليات الخبث السياسي ،في
المقابل تتل ّمس موسكو وترصد بقرون استشعاراتها شعور واشنطن بضعف
ق ّوتها ،من خالل سعي األخيره إلى توريط بعض حلفائها في المنطقة في شكل
جديد قديم من االستعمار ،فبعد أن سحبت واشنطن قيادة أسطولها الخامس من
البحرين ،ها هي لندن تنشئ قاعدة عسكرية مقابل القاعدة العسكرية الفرنسية
في اإلمارات باالتفاق مع مملكة البحرين ،وكال الدورين البريطاني والفرنسي
في سياق التعاون والتكميل للدور األميركي وتابع له ،وانْ كان الدور البريطاني
والذي هو أصالً في جوهره وباطنه دور صراعي مع األميركي ،ويسعى إلى
استعادة مناطق نفوذه التي خسرها بعد الحرب العالمية الثانية ،بعكس
الفرنسي الملتهم بالكامل أميرك ّياً ،وأعتقد أ ّنه من باب التكتيك وافقت لندن أن
تشترك مع باريس في خدمة المجال األمني القومي األميركي الى حين أن تلوح
اللحظة التاريخية االنجليزية.
وتتحدّث المعلومات ،أنّ العمل يجري على تغيير المشهد في الجزائر وإعادته
الى سيرته األولى مطلع تسعينيات القرن الماضي ،ليكون مشابها ً لما يجري
في المشاهد السورية والليبية والعراقية واليمنية ،ولكن ما يطمئن النفس أنّ

وعي الشعب الجزائري وقيادته وتساوق وتماهي هذا الوعي ،مع عمل دؤوب
ومستم ّر لمجتمع االستخبارات الجزائرية وتنسيقاته مع الحلفاء واألصدقاء،
وخاصة مع الروس والصينيين واإليرانيين ،سيحبط مخططات محور واشنطن
تل أبيب ،ومن ارتبط به من بعض العرب والغرب.
تقديرات االستخبارات الجزائرية ،حول النظام الليبي الجديد كانت في
مكانها ،رغم تف ّوق نسبي لليبراليين الليبيّين الجدد على اإلسالميين ،لكنه
تف ّوق نسبي غير حقيقي ،مع سيطرة عناصر إسالمية مسلّحة ،على ك ّل فعاليات
العمل العسكري ،وهذا من شأنه أن يدعم ،جهود العناصر اإلسالمية المسلّحة
في طرابلس ،كما تذهب المعلومات ،إلى أنّ هناك جهودا ً تبذل من االستخبارات
األميركية ،والبريطانية ،والفرنسية ،وبالتنسيق مع عناصر ليبية جهادية
مسلّحة ،سلفية وهّ ابية من القاعدة وغيرها ،لنقل فعاليات الصراع ،إلى ج ّل
المسرح الجزائري ،خاص ًة مع وجود العناصر اإلسالمية الجزائرية ،كبيرة
العدد والعدّة ،قاتلت إلى جانب المعارضة الليبية المسلّحة ض ّد النظام
السابق ،فهي تريد مواصلة القتال والجهاد ،في الجزائر ،بدفع من «سي أي آي»
و»أم أي  ،»6واالستخبارات الفرنسية.
وسيناريو العدوى الليبية ،يتض ّمن نقل الصراع والقتال ،إلى الجزائر ،ثم إلى
المغرب وموريتانيا ،حيث هناك إسالم سياسي في ليبيا ،جاء نتيجة وبسبب
اإلسالم السياسي الجزائري ،الذي هو أش ّد تطرفا ً في األصل.
إنّ إشعال الساحة الجزائرية ،عبر نقل الصراع والقتال وعدواهما ،من
طرابلس إلى الجزائر ،عبر مؤامرة استخبارية ـ سياسية ،من مثلث أطراف
واشنطن باريس لندن ،وبالتنسيق مع القوى العسكرية الفاعلة على األرض في
ليبيا ،من شأنه تحقيق عدّة أهداف استراتيجية هامة:
يسمح بالتخلص من آالف العناصر الجهادية المسلّحة المتواجدة اآلن في
ليبيا المحتلّة «نيتو ّياً» ،وهذا يسهّل على «الناتو» ترتيب األوضاع في ليبيا
المحتلّة ،وفي ظ ّل وجود جديد ومشهد ما زال مفتوحا ً على ك ّل شيء االّ االستقرار،
فعدم وجود هذه العناصر المسلّحة اإلسالمية المعيقة ،للترتيبات «الناتويّة»
المقبلة والتي ظاهرها للساذج رحمة وباطنها للمتابع عذاب ،يساهم الى ح ّد ما
في إنتاجات لتوليفات حكم متعدّدة وليس توليفة حكم واحدة ،تكون بمثابة
خلفيات عميقة لإلرهاب المراد إدخاله إلى الجزائر من جديد.

حالة قلق فرنسية عميقة

وإشعال الساحة الجزائرية ،ومحاولة إسقاط النسق السياسي فيها ،يعني
إضعاف القدرات الجزائرية ،وتح ّول الجزائر ،إلى دولة فاشلة ،أكثر فشالً من
دولة اليمن المعتدى عليه عربياً ،وهذا األمر تسعى له تحديداً ،االستخبارات
الفرنسية ،حيث فرنسا تعيش ،حالة قلق سياسي عميقة ،على نفوذها في
مناطق شمال وغرب أفريقيا ،من خطر تعاظم ق ّوة الجزائر ،وتح ّولها إلى ق ّوة
إقليمية نافذة وفاعلة.
وإشعال الساحة الجزائرية حربا ً وقتاال ً عنيفاً ،من شأنه أن يتيح إلى جانب
التخلص ،من العناصر الجهادية اإلسالمية ،المسلّحة الليبية والجزائرية ،يقود
إلى التخلص أيضاً ،من العناصر الجهادية اإلسالمية المسلّحة الموجودة،
في أوروبا كخاليا نائمة ،بحيث تقوم أجهزة المخابرات األوروبية ،على دفع
وتسهيل مسألة هجرة ،هذه العناصر اإلسالمية المسلّحة ،والمتواجدة على
الساحات األوروبية ،للذهاب إلى الجزائر للقتال والمساهمة ،في إسقاط النسق
السياسي الجزائري.
وإشعال المسرح السياسي الجزائري ،سوف يأخذ طابع العنف السياسي
الديني ،المرتفع الشدّة ،وطابع عسكري دموي ،وهذا يعني ببساطة :حربا ً
أهلية إسالمية اثنية عميقة ،أيّ حرب جزائرية – جزائرية.
إنّ خط العالقات الجزائرية – الروسية ،صار أكثر إدراكا ً ووع ّياً ،لجهة أنّ
واشنطن ،تسعى إلى جعل دول االتحاد األوروبي ،تحصل على إمدادات النفط
والغاز ،من ليبيا والجزائر الحقاً ،وهذا من شأنه أن يبطل مفعول مشروعات
روسيا الفيدرالية ،والتي تهدف لجهة احتكار ،تزويد أسواق االتحاد األوروبي،
بالنفط والغاز الروسي ،وهذا من شأنه أن يض ّر بمصالح روسيا والجزائر،
ويؤثر على معدّالت النمو االقتصادي الروسي ،وهذا ما تسعى إليه أطراف
مثلث :واشنطن باريس لندن.
ورغم محاوالت مجتمع االستخبارات الجزائري للوصول الى حالة استقرار
معقولة في الشمال المالي ،إالّ أ ّنه من المعروف أنّ منطقة شمال مالي وخاص ًة
إقليم أزواد ،تخضع حاليا ً لسيطرة متم ّردي الطوارق أو نفوذهم ،وجماعات
إسالمية متشدّدة ومنها تنظيم «القاعدة» في بالد المغرب العربي ،وجماعات
«جهادية» أخرى متحالفة معه ،والقرار الدولي في التدخل العسكري في مالي
أواخر عام  2012في حينه ،كان بحجة القضاء على المتم ّردين الطوارق ومن
ارتبط بهم من حركات مسلحة بجانب تنظيم «القاعدة» ،لكن الهدف منه كان
محاولة لنقل الصراع إلى داخل الجزائر عبر توريط الجزائر بهذا الصراع ،والذي
يشبه شبكة العنكبوت لجهة شكل خيوطها ،ليصار إلى تثوير الشارع الجزائري
ض ّد نسقه السياسي التح ّرري العروبي.
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