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اللجنة التنفيذية لـ«م .ت.ف» :قرد الماغوط
و«فنون ال�سيا�سة» من اليرموك �إلى اليمن!

الم�أزق الذي �أرغم ال�سعودية
على وقف حربها على اليمن
} حميدي العبدالله
ال شك أنّ المأزق الذي دخلته السعودية بعد تعثر حربها هو الذي
أرغمها على وقف الحرب ،وهذا التعثر ال يكمن فقط في أنّ الحرب لم
أي هدف من أهدافها المعلنة .إذ من المعروف أنّ السعودية
تحقق ّ
وضعت هدفين علنيّين لحربها على اليمن ،الهدف األول القضاء على
حركة أنصار الله ،علما ً أنّ ست ج��والت من الحرب قادها الجيش
اليمني في عهد علي عبدالله صالح وبدعم أميركي سعودي ،وكانت
الجولة السادسة بمشاركة الجيش السعودي برا ً وجواً ،فشلت في
القضاء على أنصار الله عندما كان وجودهم محصورا ً في محافظة
صعدة ،وليس على امتداد اليمن من عدن شرقا ً وحتى الحديدة غرباً،
إضاف ًة إلى صعدة والمحافظات األخرى المجاورة لها.
الهدف الثاني ،إع��ادة عبد رب��ه منصور ه��ادي إل��ى السلطة بعد
ان�س�ح��اب ال�ل�ج��ان الشعبية م��ن صنعاء وت�ع��ز وبقية المحافظات
أي هدف من هذه األهداف
األخ��رى .إذن ليس تعثر الحرب في أنّ ّ
أي سيطرة الحوثيين والجيش اليمني
لم يتحقق ،بل تحقق عكسهاّ ،
على المزيد من المناطق والمحافظات ،بل إنّ هذا التعثر تك ّرس أيضا ً
في تفكك تحالف الدول العشر الذي أعلنت الرياض باسمه «عاصفة
الحزم» بعد انسحاب باكستان رسمياً ،وبعد تردّد تركيا في الدخول
إلى هذا التحالف.
وهكذا دخلت الحرب مفترقا ً حاسماً ،فإنْ أوقفت السعودية حربها
اآلن ف��إنّ لذلك تداعيات سلبية كثيرة عليها ،أب��رز ه��ذه التداعيات
تكريس فشل الحرب والتسليم بوجود نظام جديد في اليمن ،بذلت
الرياض ك ّل جهد مستطاع وشنّت الحرب لكي ال يكون هذا النظام،
كما أنّ مكانة السعودية اإلقليمية والدولية ستتأثر ج��راء وقفها
للحرب ،أما إذا واصلت الحرب ،فهي تواجه واحدا ً من احتمالين ،أن
تبادر السعودية ذاتها إلى ش ّن حرب برية وستتكبد خسائر فادحة
ب��األرواح والعتاد واألم��وال ،وقد تخسر الحرب ،وتتح ّول الحرب
إلى مطاردة لقواتها داخل المملكة ،وال سيما في المناطق المحاذية
للحدود اليمنية ،وهي مناطق متنازع عليها ،وقد أرغم الرئيس علي
عبدالله صالح في وقت سابق على اتفاقات تلزم اليمن بالتخلي عن
المطالبة باسترداد هذه المناطق وتحديدا ً عسير ونجران .وحتى
لو لم تبادر السعودية إل��ى ش� ّن الحرب البرية ال سيما بعد تخلي
باكستان وتركيا عن التحالف ألسباب معروفة ومتوقعة ،فإنه ليس
هناك أية ضمانات في أن ال تبادر اللجان الشعبية والجيش اليمني
بالر ّد على استمرار العدوان الجوي في ش ّن هجوم بري كان يتوقع
أن تترتب عليه نتائج مشابهة لنتائج ش ّن السعودية للحرب البرية.
أم��ام ه��ذه الخيارات التي عبّرت عن م��أزق الحرب على اليمن،
اختارت السعودية وقف الحرب ألنه أقلها ضرراً.

حروب «دونكي �سعود» العبثية...
} سعد الله الخليل
فجأة ،وقبل أن تكمل الحرب السعودية على اليمن شهرها األول يعلن نجم
عاصفة حزم آل سعود أحمد بن حسن عسيري انتهاء الغارات الجوية بعد
سبعة وعشرين يوما ً من المجازر بحق المدنيين ،بتحقيق غايتها في وقف
التهديد الحوثي للمملكة والدول المجاورة ،بما يخالف تصريحات عسيري خالل
األيام األولى والسقوف العالية التي طرحها بأنّ الحوثيين لن يجدوا مالذا ً أمنا ً
يحميهم وغيرها من األهداف التي لم يتحقق منها شيء ،باستثناء الدمار والقتل
بدم بارد ،وهو ما اعتاد عليه آل سعود خالل حروبهم العبثية في المنطقة والتي
لم تثمر سوى انتصارات وهمية في سورية واليمن والبحرين.
فشل عسيري في طلته اإلعالمية اليومية األخيرة في رسم صورة السعودي
المنتصر ،رغم زه ّو رايات الدول المشاركة في حرب بالده المنتصبة خلفه والتي
تعيد إلى األذهان راية دونكيشوت في حربه العبثية ض ّد طواحين الهواء.
ربما أوح��ت الصحارى والرمال وأم��وال النفط خالل عقود من الزمن آلل
سعود أنهم فرسان ،وربما أوهمهتم واشنطن بذلك فصدّقوا الحكاية ،وساروا
في الرواية واقتنعوا بالريادة ،فاختلقوا عداوة وهمية مع إيران لنقل الخيال
إلى الواقع ،فال فارس بال حرب هكذا تقول الحكاية ،وامتطت الوهابية حصانها
الهزيل غير القادر على المشي ،ومضت مع ك ّل سقوط تغيّر اسمه من «القاعدة»
إلى «داعش» مرورا ً بـ»جبهة النصرة» ،ع ّل األسماء تغيّر شيئا ً في الحقيقة
المرة.
يتشارك آل سعود ودون كيشوت في حياة الخيال ورفض الواقع والرغبة في
العيش خارج الزمان وسيطرة الرغبة على العقل ،وهو ما بدا جليا ً في حروبهم
في سورية واليمن ،رغم قدرة سالحهم الصدئ على ارتكاب المجازر وسفك
الدماء وافتعال الموبقات ،حروب تثبت يوما ً بعد يوم استحالة السير فيها حتى
المضي بعبثيتها
النهاية ،ورغم خسارتها الواحدة تلو األخرى فإنها تص ّر على
ّ
في سبيل النصر في معركتها الوهمية مع إيران ،والتي فشلت بتعطيل نجاحها
النووي وتثبيت طهران كقوة نووية ،بما يؤهلها للعب دور إقليمي وعالمي كبير
يسمح لها بتكريس وتثبيت شراكتها في الخليج ،فيما ترسخ الهزيمة السعودية
دور الحوثيين المحوري في اليمن كقوة وازنة في صناعة القرار اليمني ،ويمنح
يفسر
اليمنين الفرصة لبناء دولة حقيقية بعيدا ً عن التبعية السعودية ،وهو ما ّ
حجم الحقد السعودي في ارتكاب المجازر بحق أبناء اليمن.
في القاهرة تمضي الجامعة العربية في اجتماعات تشكيل القوة العربية
المشتركة لمواجهة التحديات العربية المقبلة وحماية ال��دول المشاركة
فيها من أية أخطار ،كما أعلن نبيل العربي «سانشو» العصر الجديد صديق
«دونكيسعود» الصدوق ورفيق حربهم والطامح لتنصيبه حاكما ً أو أميرا ً وربما
رئيسا ً بحسب وعد آل سعود الخرافي ،العربي رأى أنّ خصوصية المنطقة
العربية تمنحها حق الدفاع عن النفس في وجه عدو لم يعلنه.
أمام فشل حروب الرياض تبدو الفرصة مواتية لركوب قطار التسويات
وضمان موضع على ضفافها ،وربما ش ّكل االمتناع الروسي عن التصويت على
القرار اليمني في مجلس األمن مقدّمة تسمح للسعودية بالتراجع واالنضمام إلى
التحالف الحقيقي لمواجهة اإلرهاب الذي خلقته في سورية والعراق ،أو يترك
«دونكيسعود» الفروسية ويشتغل في الرعي ويعلن أسفه عن جنونه ،مردّدا ً ما
قاله دونكيشوت« :العقل أغلى كنز يملكه االنسان وأنا أهدرته بجنوني».

«توب نيوز»

عذر �أقبح من ذنب:
ن�صر �أب�شع من هزيمة
 لن تنفع أطنان التجميل الكالمية في جعل الهزيمة السعودية نصرا ًوتحقيقا ً ألهداف الحرب.
 ال قيمة للحديث على الطريقة «اإلسرائيلية» بعد الحروب الفاشلة عن تدميرقدرات المقاومة ،ألنهم يعلمون أنّ ذلك لن يغيّر ما بقيت المقاومة ولم تستسلم
بشروط مذلة أو تسحق بالقوة.
 باقي الكالم فضيحة عن إخراج إيران من اليمن ،وهي شريك علني اليوم فيالح ّل ،وفي باب المندب األميركي يعترف بشرعية بقاء السفن االيرانية فيه ،أما
عن دعم شرعية منصور هادي فها هو عاجز عن الذهاب إلى اليمن.
 التفاوض منذ عشرة ايام يدور حول قرار مجلس األمن بين السعوديةوروسيا حول وقف الحرب اوال ً أم إعالن الحوثيين االنسحاب لحساب الجيش
الموالي لهم ،والحوثيون يص ّرون على وقف الحرب اوال ً والسعودية تص ّر على
أنّ ال إعالن لوقف الحرب اال بإعالن الحوثيين االنسحاب واالعتراف بشرعية
منصور هادي.
 لو رضيت السعودية وقف الحرب أوال في القرار لحازت اإلجماع عليهوانطلقت العملية السياسية.
 أوقفوا الحرب أوال ً وسيرحل منصور هادي ...والسعودية انتصرت؟! -نصر أبشع من هزيمة.

التعليق السياسي

} نصار إبراهيم
«لست سياسيا ً وال أفهم في السياسة أكثر مما يفهم
القرد بنظرية داروين التي هو محورها وجوهر مناقشتها»
(محمد الماغوط).
وم���ع ذل���ك ل��ق��د ح��اول��ت أن أف��ه��م ق�����رارات اللجنة
التفيذية ل��ـ»م .ت .ف ».في اجتماعها األخير في 18
نيسان  2015في رام ال��ل��ه ...وبعد تفكير وتدقيق...
وج��دت نفسي أم��ام معادالت ال يمكن حتى آلينشتاين
أن يحلها ...ف���إذا بالسياسة وف��ق م��ق��ارب��ات اللجنة
التنفيذية هي معادالت مستعصية من الدرجة العاشرة.
فالمواقف التي ص��درت عن اجتماع اللجنة التفيذية
تعكس «فنون السياسة» الفلسطينية ...و»حيويتها
وعمقها الجدلي» بأروع ما يكون.
ك��ان أول و»أدق» تلك ال��م��واق��ف معارضة اللجنة
التنفيذيه لـ»الخيار العسكري» في ح � ّل أزم��ة مخيم
اليرموك لالجئين الفلسطينيين في س��وري��ة» ،ولكنها
في ذات الوقت وبمهارة فائقة ،ومنعا ً لاللتباس ،أعلنت
انحيازها الحازم لـ»عاصفة الحزم» الهوجاء في اليمن...
ما فهمته من هذا الكالم أنّ اللجنة التنفيذية تعارض
«ال��خ��ي��ار العسكري» ف��ي ح � ّل «أزم���ة» ال��ي��رم��وك ألنها
(مج ّرد أزم��ة؟؟) تحتاج إلى البصيرة والصبر والتأني
والحكمة ...ولكنها مع «ال��ح��زم» في اليمن ،ألنّ األمن
القومي في خطر بما ال يحتمل المرونة وال��م��راوغ��ة...
ليتفضل أحدهم ويح ّل لي هذه المعادلة ...لقد حاولت
فلم أجد سوى تكثيف جورج أورويل «لغة السياسة ت ّم
تصميمها لتجعل الكذب يبدو صادقا ً والقتل محترماً».
بعدها أكدت اللجنة التنفيذية ،المقصود اللجنة التنفيذية
لـ»منظمة التحرير الفلسطينية» على «الموقف الفلسطيني
الثابت بضرورة ع��دم االن��ج��رار إل��ى الصراع الدائر في
سورية الشقيقة ،وتج ّنب الوقوع في الخيار العسكري
ألنه سيقود إلى نتيجة واح��دة خطيرة بتدمير المخيم
وتهجير أبنائه» .ماذا يعني هذا الكالم...؟ بعبارة أخرى
ما هو القرار بالضبط إنْ كان هناك أصالً قرار؟ أال يذكرنا
هذا بقول شهير وهو أنّ «السياسة هي فن تأجيل القرارات
حتى ال تعود ذات جدوى» (هنري كويللي).
وم��ع ذل��ك ش���دّدت اللجنة التنفيذية على موقفها
«الثابت» جدا ً جدا ً من أنّ «الخيار العسكري سيقود الى
نتيجة واحدة خطيرة (نتيجتها) تدمير المخيم وتهجير
أبنائه الصامدين البواسل ،وذل��ك يعني اتخاذ موقف
إيجابي يتطلب أعلى درجات المسؤولية (هكذا بالضبط)
في بذل الجهد الوطني والسياسي الموحد مع جميع
األطراف لحماية المخيم وضمان البقاء والصمود فيه».
كل هذا رائ��ع ،ولكن كيف؟ م��اذا يعني بالضبط تعبير
«اتخاذ موقف إيجابي يتطلب أعلى درجات المسؤولية»!؟
فهل يعني مثالً الحوار مع «داعش» و»جبهة النصرة»؟
أم أنّ اللجنة التنفيذية لها عالقة وخطوط اتصال مع
ّ
مشغلي «داع���ش» وأخ��وات��ه��ا الفاسقات؟ كيف يمكن
حماية مخيم اليرموك ،بعد أن ت ّم تهجير ما يقارب 95
في المئة من أبنائه وجرى تدمير الجزء األكبر منه على
مدار أربع سنوات ونيف ...أين كانت اللجنة التنفيذية
ك ّل هذه السنوات؟ ما هذه اليقظة المفاجئة ...وما هذا
اإلص��رار على حماية (!) المخيم ...طبعا ً بدون التدخل
والح ّل العسكري ...أيّ ب��دون المواجهة مع «داع��ش»

ومشغليها ،يعني تفضلي يا «داعش» ،كوني عند أبواب
يمسك س��وء ...فبالنسبة
دمشق وعند أس��واره��ا ...فلن
ّ
لنا لن نتعامل مع مشكلة اليرموك ،أو بصورة أدق مع
«أزمة» اليرموك بغير التفاوض ...فنحن أصالً مدرسة في
فن التفاوض ...حيث لنا أكثر من  25سنة ونحن نتعلم
فنون التفاوض من مؤتمر مدريد عام  1991وحتى اليوم!
وألنّ اللجنة التنفيذية تدرك في أعماقها بأنّ أحدا ً لن يفهم
ما تقوله ،فقد أضافت التوضيح العبقري التالي« :إنّ
الوحدة والثبات على األرض ،ورفض التهجير سيكون
كفيالً أكثر من أيّ أسلوب آخر في منع جميع المخططات
والتهديدات التي يواجهها المخيم وسائر مخيماتنا بما
فيها تهديد تمدّد تنظيم داعش اإلرهابي»  ...الحظوا تعبير
«تنظيم داعش اإلرهابي».
ممتاز علينا أن نتحلى بـ»أعلى درجات المسؤولية»
و»ال��ث��ب��ات على «األرض» ...م��ن أج��ل م���اذا؟ م��ن أجل
«منع المخططات والتهديدات التي يواجهها المخيم»...
الحظوا كلمة «منع» ...يعني حتى اللحظة األمور لم تتع ّد
التهديد ...وداعش ال تزال مج ّرد تهديد محتمل؟ فلم تقتحم
المخيم بعد ولم تذبح وتقطع الرؤوس بعد ...ولهذا فالح ّل
العسكري غير مطروح حتى اللحظة ...حسنا ً وماذا بعد؟
الجواب هو أنّ «اللجنة التنفيذية ستواصل متابعتها
الحثيثة والدائمة لألوضاع في مخيم اليرموك وجميع
تج ّمعات شعبنا في سورية ،وبالتعاون مع الهيئات
الدولية المعنية وخاصة وكالة الغوث والصليب األحمر
والهالل األحمر السوري وسواه» ...هذا هو الح ّل السحري:
المواصلة والمتابعة الحثيثة ...وخصوصا ً مع وكالة
الغوث ،والصليب األحمر والهالل األحمر السوري ،فالمسألة
بر ّمتها ال عالقة لها بالسياسة ...هي مج ّرد عاصفة ثلجية!
ولكن أال يطرح هنا السؤال التالي ولو من باب «المناكفة»:
من ال��ذي ج � ّر المخيم وفتح أب��واب��ه لعصابات القتلة
في مواجهة ال��دول��ة الوطنية القومية السورية؟ ها؟

ماذا يجري في اليمن :ثورة تح ّررية �أم انقالب؟!
} ابراهيم ياسين



ما يحصل في اليمن ثورة شعبية تح ّررية أسقطت
النظام اليمني التابع ألميركا ودول الخليج ،وانتصارها
سيعني بناء نظام وطني مستق ّل بعيدا ً عن الهيمنة
الغربية االستعمارية والخليجية ،وسيحدث تغييرا ً
هاما ً في منطقة شبه الجزيرة العربية ألول مرة منذ
عقود طويلة مما يعني إخالال ً في موازين القوى لصالح
قوى التح ّرر والمقاومة في المنطقة ،وهزيمة كبيرة
لمحور دول الخليج التابعة ألميركا.
القلق األميركي الخليجي من هذه الثورة دفعهم إلى
العمل على محاصرتها ،ودعم ثورة مضادّة بقيادة عبد
رب��ه منصور ه��ادي ال��ذي ه��رب إل��ى ع��دن وم��ن ث� ّم إلى
الرياض ،ألنّ اليمن يشرف على مم ّر التجارة العالمي
من الخليج العربي إلى باب المندب ،والذي كانت أميركا
تحرص على أن يبقى تحت سيطرتها األمنية والسياسية
عبر نظام موال لها .ولذلك فإنّ ك ّل من يص ّور ما جرى في
اليمن على أنه انقالب ض ّد الشرعية يُعتبر من أعداء
الشعب اليمني المرتبطين بأميركا والغرب وأنظمة
الخليج ،وهؤالء هم أنفسهم الذين يص ّورون تضليالً ما
يجري في سورية بأنه ثورة شعبية ض ّد نظام الرئيس
بشار األسد ،وما جرى في مصر على أنه انقالب ض ّد حكم
«اإلخوان المسلمين».
من هنا ف��إنّ الموقف الوطني والقومي التح ّرري
يجب أن يكون مناصرا ً لهذه الثورة ،وأن ال ينج ّر وراء
حمالت التضليل والتشويه ض ّد هذه الثورة .فالموقف
منها يجب أن يُبنى على أساس مضمونها السياسي
واالقتصادي واالجتماعي ،وليس على أساس التصنيف
الذي تطلقه دول الخليج وأسيادها بأنه انقالب يقوده
تيار مذهبي (الحوثيون) ض ّد الشرعية ،ولهذا فإنّ
موقف قيادة التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في
اليمن لم يكن منسجما ً مع الرؤية الناصرية التح ّررية
التي تفرض عليه أن يكون جزءًا من هذه الثورة وليس
وسيطا ً أو حليفا ً لعبد ربه منصور هادي الذي كان وال
يزال حصان ط��روادة الخليجي األميركي لمنع اليمن
من التح ّرر من التبعية للغرب ،وبسبب هذا الموقف
المتخاذل حصل انقسام في التنظيم الوحدوي الشعبي
الناصري اليمني.
وح��رك��ة أن��ص��ار ال��ل��ه ه��ي ح��رك��ة سياسية تطرح
برنامجا ً وطنيا ً قوميا ً تح ّرريا ً يشمل (الوطني والقومي
واالجتماعي) ول��ذل��ك ف��إنّ ه��ذا البرنامج يعبّر عن
تطلعات أغلبية الشعب اليمني ،واللجان الشعبية
الثورية تعبّر عن النسيج االجتماعي اليمني وهي
تعكس تحالفات هذا النسيج والذي ترجم من خالل
التالي:
التظاهرات المليونية التي حرصت على تلبية نداء
السيد عبد الملك الحوثي برفض الجرعة والمطالبة
بتنفيذ مخرجات الحوار التي جرى االلتفاف عليها
من قبل هادي ومن ورائه النظام السعودي ،لمنع أيّ
تغيير فعلي في بنية النظام ،وهو ما قاد أنصار الله
وحلفاؤهم إلى الحسم العسكري مع هادي .وقد جاءت
بعد ذلك التظاهرات المؤيدة للثورة كتجسيد عملي
لغالبية الشعب ووقوفه إلى جانبها ومندّدة بالعدوان
السعودي المدعوم أميركيا ً على اليمن.
التظاهرات الحاشدة التي خرجت نصرة لفلسطين
خالل العدوان على غزة وتنديدا ً بالواليات المتحدة
األميركية .
رفض التبعية ألنظمة الخليج والغرب والتأكيد
على بناء نظام وطني مستقل .وعلى هذا األساس فإنّ
الموقف الوطني والقومي أليّ عربي ح ّر يحتم عليه
الوقوف إلى جانب الثورة اليمنية ،وإدانة هذا العدوان
الغاشم واإلجرامي والمجازر الوحشية التي يرتكبها
النظام السعودي ض ّد الشعب العربي اليمني.

من هنا فإنّ العدوان السعودي هدفه منع اليمن من
التح ّرر من التبعية وإعادة تعويم النظام القديم التابع
لها ،كما فعلت سابقا ً في أوائل الستينات عندما تآمرت
على ثورة عبد الله السالل التح ّررية ،والتي القت يومها
دعما ً عمليا ً من الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الذي
هاجم في حينه الملك السعودي بشدة.
أما التذ ّرع بأنّ األمن القومي مهدّد من قبل إيران ،فهو
ادّعاء باطل هدفه التعمية عن األهداف الحقيقية للعدوان
السعودي على اليمن ،وإنّ دور مصر القومي ال يُستعاد
من خالل العودة الوقوف ض ّد خيارات الشعب العربي
في اليمن ،وثورته التح ّررية ،ودعم أنظمة الخليج وفي
مقدّمها النظام السعودي التابع للواليات المتحدة
األميركية ،وإنما من خالل العودة إلى اتباع نهج الزعيم
الراحل جمال عبد الناصر في دعم قوى التح ّرر العربي
ض ّد الهيمنة االستعمارية واألنظمة التي تدور في الفلك
الغربي ،فمصر ال يمكن أن تحمي أمنها القومي إال من
خالل رفض التبعية للغرب ونصرة الشعوب العربية
ومقاومته ض ّد االحتالل الصهيوني واإلرهاب التكفيري
أداة األنظمة الرجعية وأع��داء أمتنا من أج��ل تفتيت
مجتمعاتنا ،وضرب روح المقاومة فيها إلبقائها تدور
في فلك الهيمنة األميركية الغربية التي توفر الحماية
الستمرار شركاتها المتعددة الجنسية في نهب ثرواتنا
النفطية ...وحماية أمن واستقرار الكيان الصهيوني.
واألم���ن ال��ق��وم��ي ال��ع��رب��ي أي��ض �ا ً ليس م��ه��دّدا ً من
ثورة الشعب اليمني التي تناصرها إي��ران ،وتناصر
ك ّل القضايا العربية العادلة ،إنْ كان عبر دعم المقاومة
في فلسطين ولبنان ،أو وقوفها إل��ى جانب سورية
في مواجهة الحرب االستعمارية اإلرهابية عليها
انطالقا ً من مبادئ الثورة اإليرانية الرافضة للهيمنة
واالحتالل الصهيوني ،ولذلك فإنّ التهديد الحقيقي
لألمن القومي العربي إنما يتأتى من الهيمنة األميركية
المجسدة بالقواعد العسكرية التي تحت ّل العديد من
ّ
البلدان العربية التي تتوالى حماية هذه األنظمة ،إلى
جانب تأمين استمرار نهب ثروات أمتنا العربية ،كما
أنّ األمن القومي العربي مهدّد من العدوان الصهيوني
المتواصل على األم��ة انطالقا ً من احتالل فلسطين
والعدوان المستم ّر على األرض والشعب.
وما صدر عن القمة العربية األخيرة في شرم الشيخ
إنما يستهدف حماية أمن األنظمة العربية ،وليس حماية
األمن القومي العربي ،كما يدّعون زورا ً وبهتاناً ،وفي
الوقت نفسه ،فإنّ قرارات القمة تغطي العدوان السافر
ض ّد الشعب اليمني ،ولهذا فإنّ رفض وإدانة هذا العدوان
الوحشي السعودي هو واجب ك ّل الوطنيين والقوميين
العرب والشرفاء وال ب ّد لهم من التأكيد على وحدة اليمن
أرضا ً وشعبا ً ومؤسسات على قاعدة رفض التبعية،
وال��ع��داء ألميركا وللكيان الصهيوني وك�� ّل األنظمة
العربية الرجعية وحق اليمنيين في تقرير مصيرهم
بأنفسهم وبناء نظامهم الوطني المعبّر عن تطلعاتهم
في التغيير السياسي واالقتصادي واالجتماعي ،بعيدا ً
عن أيّ تدخل خارجي ،وبالتالي فإنّ ك ّل حريص على
اليمن وشعبه يجب أن يدعم هذه الثوابت التي تك ّرس
استقالل اليمن وحرية قراره الوطني النابع من اختيار
غالبية الشعب العربي اليمني ،وليس من خالل االرتهان
لإلدارة األجنبية أو األنظمة العربية الرجعية.
الشعب العربي في اليمن ينتصر ور ّد العدوان ودحر
هذا اإلره��اب الخارجي المتمثل بآل سعود ونظامهم
وحلفائهم ،وسيمضي ه��ذا الشعب قدما ً في تحقيق
أه��داف ثورته ،من أجل بناء وطن مستق ّل ،بعيدا ً عن
اإلمالءات والشروط الخليجية والغربية وك ّل أساليب
الهيمنة السياسية واالقتصادية والعسكرية.

 عضو اللجنة المركزية
في التنظيم الشعبي الناصري

فعلى ح ّد علمي الدولة السورية لم تتدخل في المخيم
وحاولت جهدها تج ّنب المساس بالمخيمات ...مع أنّ
مخيم اليرموك يشكل بوابة دمشق وعلى مرمى رصاصة
من ساحة األمويين قلب دمشق النابض ...ما علينا!
في ض��وء ه��ذه الحقائق والمقاربات البارعة لمأساة
مخيم اليرموك فإنّ اللجنة التنفيذية في هذه المرة تؤكد
«تصميمها على مواصلة العمل لنجدة أبناء شعبنا
بجميع الوسائل المتاحة» ،نعم «الوسائل المتاحة»،
ه��ذا هو الح ّل« ،الوسائل المتاحة» ،ولكن ما هي تلك
الوسائل المتاحة بالضبط؟ هذه ربما تحتاج لدراسة،
وربما تحتاج إلى تشكيل لجنة لتحديدها ...ولحينها
ليطمئن مخيم ال��ي��رم��وك ،ف��األم��ور تحت السيطرة!
بعدها تنتقل اللجنة التنفيذية إلى رصد اإلنجاز الهائل
ال��ذي تمثل بـ»الموقف القومي المسؤول ال��ذي صدر
عن اجتماع القمة العربية األخير ( )...بشأن القضية
الفلسطينية بمختلف أبعادها واستمرار التحرك على
الصعيد السياسي والدولي لضمان أوسع اعتراف دولي
بدولة فلسطين وتح ّمل مجلس األمن الدولي لمسؤولياته
في وقف ك ّل الجرائم واالنتهاكات اإلسرائيلية» ،فعالً
في الحركة بركة وخاصة من القمة العربية ...يا أخي
ديالكتيك مدهش! وموقف مسؤول حازم كما هي عاصفة
«ال��ح��زم» ...فماذا ينتظر ويريد الفلسطينيون أكثر من
هذا؟ فعالً يا برنارد شو «الديمقراطية ...من عيوبها أنها
تجبرك على االستماع إلى رأي (.»)...
ف��ي ض��وء ك � ّل ذل��ك ك��ان م��ن الطبيعي والبديهي أن
تبدي اللجنة التنفيذية «ثقتها بأنّ قرارات القمة العربية
تجاه دعم إعادة أعمار قطاع غزة وتعزيز قدرات السلطة
الوطنية الفلسطينية على جميع الصعد ،سوف تلقى
طريقها الى التنفيذ» ،نعم هكذا ،وهذا منطقي جدا ً خاصة
أنّ الشتاء قد انتهى ،حيث أصبح بمقدور الناس في غزة
المد ّمرة (أكثر من مئة ألف منزل) أن ينتظروا ،فبإمكانهم
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مثالً النوم تحت األشجار وعلى شاطئ البحر( ...والله
كيفية في هالصيف) ...المشكلة ماذا لو هبّت عاصفة
رع��دي��ة كما حصل قبل أي���ام ...ه��ذا ال يه ّم فهي مج ّرد
سحابة أو عاصفة صيف أو «ح���زم» وستنقشع...
فانتظري يا غ��زة! وبالمناسبة م��اذا حصل للمليارات
التي رصدها مؤتمر ش��رم الشيخ إلع��ادة إعمار غزة؟
غير أنّ ما تقدّم ال يعكس س��وى رأس جبل الجليد من
فنون السياسة الفلسطينية ...فالجبل نفسه ظهر وتجلى
عندما عبّرت «اللجنة التنفيذية عن دعمها للنهج الذي
اعتمدته القمة العربية من أج��ل حماية األم��ن القومي
وضمان سيادة ك ّل بلد عربي وخيارات شعبه ومؤسساته
الوطنية ،ورفض جميع محاوالت التفتيت المذهبي أو
الطائفي واإلقليمي بما يحمي وح��دة جميع الشعوب
والبلدان العربية ،ومواجهة التطرف واإلره��اب بجميع
أشكاله.
وف��ي ه��ذا اإلط��ار تعبّر اللجنة التنفيذية كذلك عن
مساندتها للموقف ال���ذي ات��خ��ذت��ه المملكة العربية
السعودية الشقيقة وجميع أط��راف التحالف العربي
لمنع انهيار اليمن الشقيق وحماية وحدته والشرعية
فيه ،وااللتزام بالح ّل السياسي سبيالً وحيدا ً للخروج من
أزمته الداخلية».
ق��د ي��ك��ون ه��ذا ه��و أه��� ّم ق���رار للجنة التفيذية منذ
تأسيسها ،أيّ «مساندة الموقف السعودي» و»التحالف
العربي» ،وذلك من أجل منع انهيار اليمن ...و»حماية
وحدته وشرعيته» خاصة وأن��ه بلد «شقيق» ...يعني
دع��م ال��س��ع��ودي��ة ال��ت��ي ت��داف��ع ع��ن «ال��ش��رع��ي��ة ،ومنع
انهيار اليمن» ،مما يعني أننا نحن الفلسطينيون معها
ض ّد «اليمن ال��م��ارق» ،خالصة القول إننا مع «عاصفة
الحزم» آلل سعود وحلفاؤهم ...هل هناك أروع من هذا؟
فعالً ي��ا ف��ران��ك أن���دروود «سيكون ال��ه�لاك مصيرنا إذا
سمحنا لألموات بالتحكم في قراراتنا» ،نعم معك حق...
فتحرير فلسطين المغتصبة منذ عقود ال يستدعي أيّ
عاصفة س��واء كانت حازمة أو مائعة ...فقط شرعية
عبد ربه ه��ادي في اليمن هي ما يستدعي قصف اليمن
وتدميره بالكامل ...فشرعية هذا العبد ربه هادي باتت
معادال ً لألمن القومي العربي ...وبالتالي فليس أمامنا
نحن الفلسطينيون ال��ث��ائ��رون منذ مئة ع��ام م��ن أجل
الحرية واالستقالل سوى مساندة «الحزم السعودي»
ال��ذي يدافع عن األم��ن العربي القومي من خ�لال تدمير
اليمن وبناه التحتية ...هكذا تكون السياسة أو ال تكون؟
فعالً ديالكتيك وعبقرية سياسة ...المه ّم أن يبقى الملك.
وغاندي كان مجرد أحمق عندما قال« :لطالما لم أرغب بتعلم
الشطرنج ...لسبب لم يفهمه أصدقائي سابقاً ،وفهموه اآلن!
وهو :أني ال أريد أن أقتل جيشي وجنودي وك ّل ما على أرض
الشطرنج ،كي يحيا الملك!» المهم رضا «خادم الحرمين
الشريفين» ولكن ماذا عن الحرم الثالث يا طويل العمر؟
هل هناك أجمل من أن يجد شعب فلسطين ،شعب المقاومة
والعروبة والتح ّرر نفسه واقفا ً إلى جانب آل سعود ض ّد
اليمن؟وأنتناورالقيادةالفلسطينيةمع«داعش»وهيتذبح
مخيم اليرموك في محاولة منها للوصول إلى قلب دمشق...؟
وإذا كان ما قيل أعاله غير ك ّل هذا ...فليشرح أحدكم لي أنا
«القرد الفلسطيني» على ح ّد تعبير محمد الماغوط ،كي
أفهم...

توقف «الحزم» ووجه المنطقة
بين فر�ضيتي الت�سوية والأحادية
} حسن شقير



إذاً ،وبعد اليوم السابع والعشرين لتلك الحرب السعودية
على اليمن ،انتهت ما ُتس ّمى بعاصفة الحزم ،وذلك قبل بدء الر ّد
اليمني على العدوان ،وقبل أن تدخل المملكة السعودية في
نفق مظلم من التطورات المحسوبة وغير المحسوبة ،والتي
سرعان ما كانت ستنتقل بالعدوى إلى معظم الدول الخليجية
األخرى ،األمر الذي كان سيشكل خطرا ً جديا ً على الدولة القطرية
الخليجية بوضعيتها الحالية ،والذي اعتقدنا في مقالتنا
السابقة ،بأنّ استفحاله ،سيؤدّي إلى مشه ٍد من االحتراب داخل
هذه الدولة ،مما سيجعل  -وكما ردّدنا منذ اليوم األول لبداية
األزمة في اليمن  -من تكلفة التسوية ،لمن في يدهم الح ّل والربط
في الخليج ،ستكون أكثر كلفة عليهم من أيّ وقتٍ سابق ،ولربما
سيصبح اليمن ،وإيجاد التسوية للحرب عليه  -وبفعل تسارع
التطورات فيه ومن حوله  -مدخالً لمعادلة جديدة في المنطقة
بر ّمتها ،عنوانها الرئيس :تكام ٌل في اجتثاث اإلرهاب من المنطقة،
يقابله عود ٌة بالدولة القطرية الخليجية إلى سابق عهدها...
بهذه الخالصة ،أنهيت مقالتي السابقة ،وهذا األمر ،يبدو أنه
ت ّم التقاطه وتداركه ،من قبل أولئك الذين وصفتهم في بداية
الحرب على اليمن بأنهم مجانين القرار والسياسة في العالم -
وذلك إن حكمت لغة العقل عندهم  -وأنهم أدركوا أنّ الوصول
بالمنطقة إلى تلك المشهدية أعاله ،سيجعل من حساباتهم،
تتجاوز الحسابات السعودية والخليجية على ح ّد سواء ،إلى
حسابات أكثر عمقا ً في النظام العالمي الجديد ،وكذا في أفق
التوازنات السياسية واالقتصادية واألمنية على ح ّد سواء...
السؤال الكبير :لماذا توقف العدوان بشكل فجائي ،كما بدأ
بالشكل نفسه؟ وما هي األكالف الحقيقية نتيجة لذلك؟ وهل
تك ّررت معادلة رابح  -رابح في هذه الحرب؟ أم أنّ المعادلة
اختلت ج ّراء هذه «العاصفة»؟
في محاولة لإلجابة على السؤال األول ،فال شك بأنّ الميدان
العسكري على األرض اليمنية ،قد فرض نفسه في هذه النتيجة،
وذلك بأنّ اإلغراءات السعودية لراعية الحرب على اليمن  -أي
أميركا  -قد أصبحت سراباً ،ألنّ هدفي مشهدية األقلمة اليمنية،
ومشهدية االستنزاف واالحتراب الداخلي ...لم يتحققا واقعا ً
على األرض ،ال بل أنّ الميدان العسكري هناك ،أصبح يميل نحو
الحسم لصالح أنصار الله ،على حساب من تبقى من ميليشيات
هادي ،والتي كانت تأمل  -أيّ هذه الميليشيات  -بأن تجعل
لها موطئ قدم في أية بقعة يمنية وازنة تحت غطاء التحالف
العشري ،لتنطلق منها ،في سبيل منع اللهيب اليمني من
التوسع إلى الخارج ،وحصره في الداخل ...وبنا ًء عليه ،يكاد
أن يبقى على األرض مك ّونان وازانان ،هما الجيش اليمني ومعه
أنصار الله من جهة ،و»القاعدة» من جهة ثانية ،والتي ُتحشر
في حضرموت تحديدا ً وعلى مقربة من الحدود السعودية...
األم��ر ال��ذي سيجعل من االح��ت��راب بين هذين المك ّونين في
مناطق قريبة من المملكة ،لها حسابات أبعد ،مختلفة عن تلك
الحسابات السعودية الداخلية...
في المحصلة ،وكنتيجة طبيعية لفشل هذين الهدفين في
التحقق على األرض اليمنية ،كان ال ب ّد من تج ّرع السعودية
لكأس الس ّم ،والذي سيكون له ارتدادات كبرى عليها ،لسنا في
وارد الحديث عنها في هذه العجالة.
أما في ما يتعلق باإلجابة عن التساؤل الثاني ،فإنّ توقف
الحرب بهذه الطريقة المهينة للسعودية ،وذلك من جانب واحد،
فإنه  -وبنا ًء لتشخيصنا األ ّولي  -للتطورات اليمنية ،واعتبارنا
بأنّ اليمن ال ب ّد أن تكون الباب الرئيس للتسوية الشاملة ،أو
الحرب الشاملة ،والتي ال مصلحة إقليمية ،أو دولية لنشوبها...
وبنا ًء عليه ،فإنّ األكالف التي دُفعت لمنع اللهيب من االرتداد،
ال ب ّد لها أن تكون ذات قيمة استراتيجية كبرى لالعبين الكبار
ٌ
مشروط بإنجاز التسوية بين
في المنطقة والعالم ...وذل��ك
هؤالء ،أما إذا كانت القضية ،هي بت ٌر للسعودية لعدوانها ،فإنّ
الحسابات المقابلة ساعتئذ ،ستكون مختلفة بك ّل تأكيد...
لنناقش المسألة في هذين البعدين ،فإذا كانت التسوية

اليمنية قد أنجزت بالفعل ،وتبيّن وجود مبادرة متكاملة لح ّل
األزمة السياسية في اليمن  -كما أشارت مصادر أنصار الله
باألمس  -فإنّ صورة المنطقة ستكون على الشكل التالي:
 مساعدة إيران في حفظ ماء وجه السعودية في المشهدالسياسي اليمني الداخلي ،وبالتالي المحافظة على ستاتيكو
الحدود السياسية والميدانية اليمنية  -السعودية ،وذلك إلى
ما قبل العدوان على اليمن ،وبالتالي يكون الخطر الذي كاد
أن يُسبّب بخلخلة الدولة الخليجية ،قد ان��زاح عن الصاعق
اليمني ...وبالتالي ،جاء األمر الملكي للحرس الوطني السعودي
بالمشاركة في هذه الحرب ،قبيل ساعات قليلة من توقفها ،في
سبيل البحث عن الصواعق الداخلية ال ُمرشحة فيها ،سواء
أكانت هذه األخيرة ،من على الحدود مع اليمن ،أو حتى في
الداخل السعودي نفسه...
 أما المقابل فلن يكون أق ّل من تعهّد سعودي ،ومن خلفهأميركي بإطالق اليد الممانعة في استئصال اإلره���اب في
المنطقة ،وذلك بالتغاضي أو حتى بالتكافل ،وصوال ً إلى إقفال
منافذه ومصباته على ك ّل من سورية والعراق ،من بوابتيه
التركية واألردنية على وجه التحديد...
ما يعزز فرضية حصول التسوية ،هو أنّ اإلعالن عن إمكانية
توقف ال��ح��رب السعودية ،ج��رى على لسان مساعد وزي��ر
الخارجية اإليرانية حسين أمير عبداللهيان قبل ساعات قليلة
من اإلعالن الرسمي لقيادة العملية ،فضالً ع ّما ُس ّرب  -بعد ذاك
اإلعالن مباشرة  -عن مصادر مرتبطة بأنصار الله حول اقتراب
الولوج في الح ّل السياسي لألزمة في اليمن  ...
في مؤشرات التسوية أيضاً ،ال ب ّد أن نتوقف عند المشهد
العراقي ،فهل يُعتبر توجه الجيش العراقي مدعوما ً بالعشائر
والحشد الشعبي نحو األنبار لبدء تحريرها من الدواعش،
مك ّمالً لزيارة الرئيس العراقي إلى تركيا للتنسيق في معركة
الموصل المقبلة؟ فهل تكون كعكة محاربة اإلرهاب في العراق،
قد جرى اقتسامها في المشهد العراقي؟ وهل أنّ ذلك سينسحب
على سورية؟ ال ب ّد أن نراقب المشهد في اآلتي من األيام إذا ما
سارت األمور  -وفقا ً للمشهدية أعاله  -فإنّ حسابات الربح
في المنطقة ،هي بالتأكيد ،فوق رابح بالنسبة إليران ومحور
الممانعة معها ،أقله في المشهد العراقي ،وذل��ك في مقابل
السعودية ودوره��ا المنشود في ذلك المشهد ،أما بخصوص
الحسابات اإليرانية والروسية في مقابل أميركا واألطلسي،
فهي يمكن توصيفها برابح  -رابح ،وذلك على شاكلة التفاهم
النووي األخ��ي��ر ...فاستقرار الدولة الخليجية مقابل ال��دور
الممانع وبدء الخالص من اإلرهاب ال ُمستنزف في المنطقة ،هو
إلى ح ّد ما ،معادلة متكافئة في هذه المرحلة من عمر اإلحتراب
الدولي على وجهة النظام العالمي الجديد في العالم ...فالتكلفة
الدنيا ،قد تكون تج ّنبا ً للقصوى ،على أق ّل تقدير ،أما إذا كان
توقف الحرب السعودية على اليمن ،قد أتى بترا ً وفرضا ً على
العدوان السعودي على اليمن ،وذلك بالتكافل مع أميركا أو
بالفرض منها ،وذلك تج ّنبا ً للمآالت والمعادالت التي قد ترسو
عليها المنطقة برمتها ...فإنّ ذلك سيعني بال شك تمدّدا ً للمشهد
العسكري في اليمن ،وإكمال مسيرة الجيش وأنصار الله في
ترسيخ المشهد الميداني ،وصوال ً إلى اكتمال المشهد السياسي،
بعيدا ً عن ك ّل المرتبطين بالسياستين السعودية واألميركية في
اليمن ،وبالتالي ستفتح الكثير الكثير من الملفات السياسية ما
بين اليمن بنظامه السياسي المرتقب ،مع المملكة السعودية،
وفي مقدمتها ملف الحدود ،والمناطق الثالث ...وبالتالي يكون
المشهد اليمني ،قد عاد في مساره ،إلى ما قبل «عاصفة الحزم»
عليه ...وبالتالي فإنّ قطار إي��ران والممانعة سيتابع سيره
نحو تضييق الخيارات أكثر فأكثر أمام أميركا وتحالفها القديم
والجديد في اليمن ،وذلك كاكتمال للمشهد النووي السابق.
في اآلتي من األيام ،ستنجلي الصورة أكثر فأكثر في المشهد
اليمني ،والذي ستكون تداعياتيه حتمية على مسار الصراع في
المنطقة برمتها.

 باحث وكاتب سياسي

