
فــي نهايــة أيــار الماضــي، أي قبــل عشــرة 
ــرائيلية  ــة اإلس ــس الحكوم ــدد رئي ــام، ش أي
ــن نكتفــي  ــه »ل ــى أن ــن نتنياهــو، عل بنيامي
بخــروج إيــران فقــط مــن جنــوب ســوريا، 
مــن  تخــرج  أن  إيــران  علــى  يجــب  بــل 
كل ســوريا«. أمــس، تراجــع نتنياهــو عــن 
ودونــه  بالشــائك  الهــدف  واصفــًا  يقينــه، 
جلســة  مســتهل  فــي  أكــد  إذ  عقبــات، 
الحكومــة أن »خــروج إيــران مــن ســوريا هــو 
مســار طويــل، لكنــي أؤمــن بأنــه إذا وضعــت 
ــة ألن تصــل  ــاك إمكاني ــًا، فهن لنفســك هدف

ــه«. إلي
التراجــع واضــح جــدًا فــي موقــف نتنياهــو 
مــن إمــكان النجــاح فــي »إخــراج« إيــران 
مــن ســوريا، والفــت جــدًا أنــه يأتــي مــن 
علــى طاولــة جلســة الحكومــة، بعــد سلســلة 
تصريحــات ومواقــف قطعيــة، أن “إســرائيل” 
لــن ترضــى بأقــل مــن إخــراج إيــران وإنهــاء 
الجغرافيــا  كل  فــي  اإليرانــي  الوجــود 
مــا  اســتثناءات.  أي  دون  مــن  الســورية 
ومــا  اإلســرائيلي؟  الموقــف  فــي  الجديــد 
الدافــع إلــى التراجــع؟ ومــا هــي األســباب 
“إســرائيل” حــدود  إفهــام  إلــى  أدت  التــي 
وســقوف مــا لديهــا مــن قــوة والقــدرة علــى 

اســتخدامها؟
ــار  ــى مط ــرائيلي عل ــداء اإلس ــد االعت بع
»تــي فــور« الــذي اســتهدف مستشــارين 
ايرانييــن ، والــذي كان يفتــرض بحســب 
الرهــان اإلســرائيلي أن يدفــع إيــران أمــام 
أمــام  واالنكفــاء  التكيــف  إمــا  خياريــن: 
المعادلــة التــي تفرضهــا “إســرائيل ” مــن 
خــال هــذا االســتهداف، وبالتالــي ســتكون 
التصاعديــة  الضربــات  مــن  مزيــد  أمــام 
واألكثــر جــرأة باســتهداف الوجــود اإليرانــي 

ــررًا  ــي مب ــا ردا يعط ــتئصاله؛ وإم ــدف اس به
لـ”إســرائيل” بتنفيــذ تهديداتهــا باســتهداف 
كامــل الوجــود اإليرانــي فــي ســوريا. وضمــن 
الخياريــن، تكــون “إســرائيل” قــد حققــت 

هدفهــا المعلــن.
فــي  حصــل  مــا 
فــي  الجــوالن،  جبهــة 
الصواريــخ«،  »ليلــة 
كشــف عــن معــادالت 
كانــت  لمــا  مغايــرة 
تخطــط له “إســرائيل”. 
مــن  أهــم  وربمــا 
العســكرية،  النتائــج 
كانــت  الليلــة،  لتلــك 
الرســائل التــي وصلــت 

إلــى تــل أبيــب وكشــف عنهــا األميــن العــام 
لحــزب اهلل الســيد حســن نصــر اهلل، والتــي 
ــة الكاشــفة  ــر اإلعامي ــًا التقاري أكدتهــا ضمني
عــن أن المجلــس الــوزاري المصغــر، بمــن 
فيهــم ممثلــو الجيــش اإلســرائيلي، بحــث 
اســتغال  إلــى  تدعــو  طروحــات  ورفــض 
الضربــة لضربــات واســعة في ســوريا، خشــية 
أن يتدخــل حــزب اهلل وتتدهــور األمــور إلــى 
مواجهــة واســعة، لــن تصــبّ فــي مصالــح 

“إســرائيل”.
فشــل رهــان تــل أبيــب علــى إمــكان 

الضغــوط أمــام  دمشــق  تراجــع 
جــاءت  ومتصلــة،  ثانيــة  ناحيــة  مــن 
حصيلــة االتفــاق الفاشــل حــول »المصالحة« 
الســورية  الدولــة  و»فيتــو«  الجنــوب  فــي 
علــى مضمونــه، األمــر الــذي كشــف لتــل 
تراجــع  إمــكان  علــى  رهاناتهــا  أن  أبيــب 
دمشــق أمــام الضغــوط، رهانــات متطرفــة 
وبعيــدة عــن تقديــر صحيــح لثبــات الموقــف 

وإن  حتــى  الضغــوط،  أمــام  الســوري 
جــاءت مــن الحلفــاء. وهــي حقيقــة تلــزم 
“إســرائيل” بإعــادة دراســة جــدوى »خياراتهــا 
عليهــا. بالرهــان  واإلفــراط  الدبلوماســية« 

خــال جولتــه األخيــرة إلــى أوروبــا، أعلــن 
نتنياهــو أن األولويــة المباشــرة لـ”إســرائيل” 
ــران مــن ســوريا، لكــن بعــد  هــي إخــراج إي
أقــل مــن 48 ســاعة علــى موقفــه هــذا، أقــر 
بــأن إخــراج إيــران هــو مســار طويــل. وهــو 
بذلــك يقــرّ بــأن الطريــق غيــر ممهــدة أمــام 
الــذي  الهــدف  هــذا  لتحقيــق  أبيــب  تــل 
هــدف  إلــى  قطعــي  هــدف  مــن  تحــول 

ــه. ــى تحقيق ــدرة عل ــي الق مشــكوك ف
موقــف نتنياهــو المعلــن ليــس موقفــًا 
وإقــرار  دالالت  علــى  وينطــوي  عابــراً، 
بمحدوديــة القــدرات اإلســرائيلية الذاتيــة، 
تســتطيع  ال  حمــرًا  خطوطــًا  هنــاك  وأن 
تــل أبيــب تجاوزهــا لتحقيــق هــذا الهــدف. 
عقبــات  وجــود  يعنــي  الطويــل  المســار 
ــون  ــادالت مفروضــة تحــول دون أن يك ومع
»المســار قصيــرًا«، مــع أنــه فــي إقــراره هــو، 
وكل المســؤولين فــي “إســرائيل”، يحتــل 
ــا  ــر به ــي يم ــة الت ــذه المرحل ــي ه ــة ف أولوي

الصــراع مــع العــدو.
بذاتهــا  “إســرائيل”  أن  ذلــك،  معنــى 
الهــدف،  تحقــق  أن  يمكنهــا  ال  وقدراتهــا 
ــر واشــنطن  ــا ســتواصل المســعى عب لكنه
وموســكو لتحقيقــه، وفــي الوقــت نفســه ال 
ــك أن اإلســرائيلي ســيكفّ عــن  ــي ذل يعن
توجيــه الضربــات مــا اســتطاع إليهــا ســبيًا، 
الخطــوط  دون  ســتبقى  ضربــات  لكنهــا 
الحمــر التــي رســمها محــور المقاومــة فــي 

ســوريا.
ينبغــي االلتفــات إلــى أن موقــف نتنياهو 
جــاء بعــد أقــل مــن 24 ســاعة مــن تشــديد 
الســيد نصــر اهلل علــى أن الحــرب الكبــرى 
مقبلــة فــي النهايــة، ويمكــن أن تنشــب ألي 
ــى  ــد، مــع التشــديد عل ســبب، وهــو بالتأكي
التأكيــد، حضــر بقــوة لــدى المؤسســتين 
“إســرائيل”،  فــي  والسياســية  العســكرية 
ودالالتــه أن مــا تســعون إلــى تحقيقــه دونــه 
ــؤدي  ــة، ويمكــن أن ي ــة مانع ــات حقيقي عقب

إلــى تدحــرج ومواجهــة عســكرية واســعة.
الصواريــخ  لليلــة  السياســية  النتائــج 
كانــت أكبــر بكثيــر مــن نتائجهــا العســكرية، 
ــذ  ــر مســبوقة من ــى دالالت غي وتنطــوي عل
أن  وواضــح  الماضــي.  القــرن  ســبعينيات 
ــه  ــر عن ــز، المعبّ ــرائيلي بالعج ــرار اإلس اإلق
ــة الوجــود  ــي مواجه ــل« ف بـ»المســار الطوي
اإليرانــي فــي ســوريا، جــاء بعــد دراســات 
ــدى المؤسســة العســكرية  ــر وضــع ل وتقدي
الخيــارات  حــول  السياســية،  لهــا  وتبعــًا 
واألثمــان  والكلفــة  والنتائــج  والقيــود 
والجــدوى، وبالتالــي هــو حصيلــة مســار مــن 
الرســائل وتحديــداً تلــك التــي حصلــت فــي 
الســيد  بإعــان  وانتهــاًء  الصواريــخ،  ليلــة 

نصــر اهلل أول مــن أمــس.

هل "قمة سنغافورة" هي نهاية كوريا الشمالية النووية؟
ابورضا صالح

فــي حيــن ان ترامــب يراجــع النتائــج لقمــة ســنغافورة ويقيمهــا متفائــا كخطــوة اولــى فــي إغــاق 
الملــف النــووي لكوريــا الشــمالية، يبــدو ان زعيــم كوريــا الشــمالية "كيــم جونــغ اون" يعتبــر التركيــز علــى 

الوضــع الراهــن اساســا هامــا فــي المفاوضــات مــع ترامــب.
بيــد أن وســائل االعــام و المســؤولين االميركييــن كانــوا ينتظــرون قمــة اليــوم بيــن ترامــب وكيــم 
منــذ أشــهر ويتذكــرون ذلــك كنقطــة تحــول فــي التاريــخ المعاصــر، وفــي حــال ان الواليــات المتحــدة خاصــة 
الرئيــس ترامــب يعتبرهــا نجاحــا للضغــوط االميركيــة وتشــديد التهديــدات وفــرض العقوبــات ضــد بيونــغ 
يانــغ، فيبــدو انــه النيــة لــدى كوريــا فــي نــزع الســاح النــووي وهــذا االمــر واضــح مــن خــال التأمــل فــي 
تصريحــات و بيانــات القيــادة والحكومــة الكوريــة الشــمالية. حيــث ان تدميــر محطــة نوويــة و تفكيكهــا 

كانــت المبــادرة الوحيــدة التــي أنجزتهــا كوريــا الشــمالية إلظهــار حســن النيــة.
وهــذا يــدل علــى ان كوريــا الشــمالية تســعى فــي ظــل هــذه الظــروف إلــى تثبيــت المســتوى الجديــد 
ــي ظــل اســتمرار  ــا ف ــت عليه ــي حصل ــة الت ــا النووي ــن قدرته ــي ع ــد التخل ــا االســتراتيجية والتري لقوته

األجنبيــة  العقوبــات 
خاصــة االميركيــة وقــد 
باهظــا  ثمنــا  دفعــت 
الكثيــر  وتكلفــت  لهــا 

اليهــا. للوصــول 
مــن النقــاط الافتــة 
اجتمــاع  فــي  للنظــر 
اليــوم هــو أن كل طــرف 
ينظــر  األطــراف  مــن 
مــن  االجتمــاع  إلــى 
الخاصــة  نظــره  وجهــة 

ــه رجــل  ــم السياســية وبوصف ــي عال ــرة ف ــل الخب ــي المعســكر االميركــي يوجــد ترامــب وهــو قلي ــه. ف ب
أعمــال حكيــم يعتقــد أن كل شــيء مثــل الســلع يمكــن شــراؤه وبيعــه ولــه ســعره الخــاص. وهــو يعتقــد 
أيضًــا أنــه وباعتبــاره مــن أهــل الســوق كلمــا عــا صــوت صراخــه ، فقــد زاد مــن فــرص نجاحــه وكســب 

الصفقــات.
فــي المقابــل، فــي المعســكر الكــوري الشــمالي، خــال ســتة عقــود علــى األقــل مــن التجربة السياســة 
فــي مواجهــة العــداء، التهديــدات والعقوبــات األميركيــة، وخاصــة التجربــة اإليرانيــة - األميركيــة األخيــرة 
فــي التعــاون النــووي كوثيقــة أساســية، تجعــل البــاد أكثــر حساســية للنكــث بالعهــود مــن قبــل الطــرف 

األميركــي.
وقــد جربــت كوريــا الشــمالية النكــث بالعهــود مــن قبــل الطــرف االميركــي والوعــود بتفكيــك الســاح 

النــووي مقابــل المســاعدات السياســية واالقتصاديــة.
ــرى  ــدول الكب ــات المتحــدة مــع ال ــا نتائــج شــراكة الوالي ــا الشــمالية نصــب عينيه لقــد وضعــت كوري
األخــرى فــي الوصــول الــى اتفــاق نــووي مــع إيــران وموضــوع االنســحاب االميركــي مــن االتفــاق خــال 
األيــام الماضيــة، ولذلــك ســتتفاوض بــذكاء وســوف تكــون دقيقــة جــدا عندمــا تتفــاوض وحدهــا مــع 

ــات المتحــدة. الوالي
وفــي الختــام، فــان كوريــا الشــمالية لــم تعــد بوضــع التخلــي عــن التجربــة النوويــة و الصاروخيــة، وهنــا 
ســيجلس الطــرف الكــوري الشــمالي امــام االميركــي نــدًا لنــد علــى طاولــة المفاوضــات، ولذلــك نتوقــع ان 

تكــون نتائــج القمــة فــي ســنغافورة التــي تســمى "تاريخيــة" بعيــدة جــدا عــن مــا يبتغيــه ترامــب.

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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اليمن: معادلة البالستي.. ابو ظبي 
ودبي مقابل ميناء الحديدة

د حكم امهز
ال تصدقــوا كل مــا تشــاهدونه مــن تفجــع وصــراخ دولييــن علــى مصيــر ربــع مليــون يمنــي اذا هاجمــت 

قــوات تحالــف العــدوان االماراتيــة والســعودية مينــاء الحديــدة.. 
فمــا يجــري، مــا هــو اال ســيناريو يهــدف الــى ايجــاد مخــرج لمــأزق االمــارات مــن معادلــة قررتهــا صنعــاء، 
مفادهــا بشــكل حاســم.. ان هاجمتــم مينــاء الحديــدة ســنقصف بالبالســتي دبــي وابــو ظبــي.. اي انــه فــي 
حــال وصلــت االمــور الــى الخــط االحمــر فــي الحديــدة ومينائهــا فــان الصواريــخ البالســتية، ستتســاقط علــى 
هاتيــن المدينتيــن دون رحمــة، مــع مــا ســيترتب عــن ذلــك، مــن خســائرة فادحــة علــى المســتوى االقتصادي 

واالمنــي فــي االمــارات والعالــم، نظــرا لمــا تلعبــه االمــارات مــن دور وســيط فــي االقتصــاد الدولــي.. 
ــا  ــن عنه ــاء واعل ــا صنع ــة قررته ــل هــي معادل ــل، ب ــكار او التحلي ــات االف ــة ليســت مــن بن وهــذه المعادل
المتحــدث باســم الجيــش اليمنــي شــرف غالــب لقمــان، عندمــا هــدد االمــارات بــــ"إن اإلمــارات لــم تعــد فــي 
مأمــن مــن صواريخنــا البالســتية، وتصعيدهــا فــي الســاحل الغربــي ســيواجه بتصعيــد أقــوى وغيــر مســبوق 
مــن الجيــش واللجــان الشــعبية" وحــذر المســتثمرين فــي ابــو ظبــي ودعاهــم إلــى أخــذ تصريحاتــه هــذه 

باســتهداف أبــو ظبــي ودبــي علــى مجمــل الجــد".
مجلــس االمــن الــذي يتباكــى علــى مصيــر انســاني لربــع مليــون يمنــي، لاســف لــم نشــهد لــه هــذا 
ــى  ــم جوع ــرف نفســه بانه ــذي اعت ــن ال ــن اليمنيي ــوي لمايي ــي دم ــر انســاني كارث ــى مصي ــي، عل التباك
ــة  ــة ونقــص االدوي ــراض واالوبئ ــن الجــوع واالم ــم استشــهدوا م ــل ان االالف منه ــددون بالمــوت، ال ب ومه

ــن..  ــه جف ــرف ل ــدوان، دون ان ي ــف الع ــة والمتسلســلة لهجمــات تحال والمجــازر المتنقل
اذا كان مجلس االمن لم يأبه لمصير هؤالء المايين، فهل يعقل ان يأبه لربع مليون؟ 

عودنــا مجلــس االمــن اال يجتمــع اال عنــد المصيبــة التــي تحــل بحلفائــه، ونتحــدث هنــا عــن 
هزيمــة تحالــف العــدوان ومرتزقتــه فــي الســاحل الغربــي. - لمــن يرغــب يمكنــه مراجعــة مقالنــا بتاريــخ 
ــط  ــر الراب ــي اليمــن ؟ عب ــل المبعــوث االممــي ف ــاذا جــاء يفع ــوان م الســادس مــن الجــاري تحــت عن
ــدء باســتهداف  ــام، للب ــل اي ــزة قب ــت جاه ــخ البالســتية كان ــان الصواري ــة ف ــي )ســب مصــادر معني التال
االمــارات، اال ان تدخــات اقليميــة، اجبــرت االمــارات ومرتزقتهــا علــى وقــف الهجــوم فــي الســاحل 
الغربــي، الن االســتمرار فــي الهجــوم يعنــي دخــول المعركــة فــي المعادلــة الجديــدة "الحديــدة مقابــل 
ــف  ــدوان، فالتحال ــف الع ــة تحال ــي كان لمصلح ــع الميدان ــي ان الوض ــذا ال يعن ــي"، وه ــي ودب ــو ظب اب
منــي بهزيمــة، وثقتهــا كاميــرا االعــام الحربــي اليمنــي. بــل الن صنعــاء ابلغــت الوســطاء، انــه مــن االن 
وصاعــدا اي محاولــة ضغــط لتحالــف العــدوان فــي اليمــن، ســتقابل بمعــادالت ردعيــة جديــدة ســيدها 

ــار. ــرات المســيرة دون طي البالســتي والطائ
ــث  ــارة غريفي ــان احــد االهــداف الرئيســية لزي ــذا ف ــة، ل ــي المعرك ــادالت ف ــات ســيد المع والبالســتي ب
االخيــرة الــى اليمــن، كانــت طــرح مبــادرة تقضــي بتســليم الصواريــخ البالســتية مقابــل وقــف الغــارات الجويــة 

لتحالــف العــدوان..
وســواء كان هنــاك التــزام ومصداقيــة بتنفيــذ هكــذا مبــادرة ام ال، االن انهــا تــدل علــى مــدى الوجــع الــذي 
تتركــه الصواريــخ البالســتية فــي دول العــدوان تحديــدا الســعودية واالمــارات، لــذا فــان الجانــب الدولــي يركــز 

علــى ســحبها مــن المعادلــة الميدانيــة ليســتغل الوضــع لمصلحتــه.
والمبعــوث الدولــي الــذي قــرر مجلــس االمــن ارســاله الــى اليمــن لمتابعــة القضيــة، ســيركز علــى نقطــة 
اساســية ، هــي ان تضــع صنعــاء مينــاء الحديــدة تحــت اشــراف اممــي. اي مبعنــى اخــر، ســيحاول تحقيــق 
مــا عجــزت عنــه دول العــدوان فــي الميــدان عبــر السياســة. وبمعنــى اخــر، انــه سيســعى الــى ايجــاد مخــرج 

لمــأزق تحالــف العــدوان العاجــز عــن احتــال مينــاء الحديــدة.
وبطبيعــة الحــال، فــان صنعــاء لــن تقبــل بــاي طــرح مــا لــم يكــن مضمــون النتائــج لمصلحــة 
الشــعب اليمنــي، ومــا لــم تكــن ضماناتــه بيدهــا، فهــي ال تؤمــن للمجتمــع الدولــي المنحــاز الــى 

دول العــدوان.

حــذرت الواليــات المتحــدة مــرارًا وتكــرارًا 
والتــي  الســعودية،  تقــوده  الــذي  التحالــف 
ــه الدعــم اللوجســتي واالســتخباراتي،  ــر ل توف
مــن الهجــوم علــى الحديــدة. لكــن فــي األيــام 

ــا. ــرت لهجته ــد غيّ ــا ق ــدو أنه ــرة، يب األخي
كشــفت مجلــة فــورن بوليســي األميركيــة 
ــع  ــوم المتوق ــى أن الهج ــرات عل ــة مؤش أن ثم
ســيكون  اليمنيــة  الحديــدة  مدينــة  علــى 
وشــيكًا مشــيرة إلــى أن واشــنطن قــد خففــت 

لهــذا  معارضتهــا  مــن 
واآلتــي  الهجــوم. 
المقــال  نــص  ترجمــة 
موقــع  فــي  جــاء  كمــا 

"المياديــن":
األنظــار  كل  بينمــا 
قمــة  نحــو  متجهــة 
بيــن  ســنغافورة 
األميركــي  الرئيــس 
دونالــد ترامــب والزعيــم 
الشــمالي  الكــوري 

بقيــادة  التحالــف  يســتعد  أون،  جونــغ  كيــم 
الســعودية فــي اليمــن لزيــادة الصــراع بشــكل 
كبيــر مــع شــن هجــوم علــى المينــاء الرئيســي 
ــام  ــدة، الشــريان الرئيســي للبــاد للطع للحدي

والــدواء. والوقــود 
فقــد تــم إخطــار مجموعــات اإلغاثــة العاملــة 
ــة األســبوع أن  ــة نهاي ــن خــال عطل ــي اليم ف
ــة صــار  ــه منــذ فتــرة طويل الهجــوم المخطــط ل
الموظفيــن  إجــاء  علــى  وحثوهــم  وشــيكًا، 
فــي غضــون أيــام. والمبعــوث الخــاص لألمــم 
المتحــدة إلــى اليمــن، مارتــن غريفيــث، قــد 
شــارك فــي دبلوماســية مكوكيــة محمومــة مــع 
المملكــة العربيــة الســعودية، واإلمــارات العربية 
المتحــدة، والمتمرديــن الحوثييــن المدعوميــن 
مــن إيــران فــي العاصمــة اليمنيــة صنعــاء فــي 

ــة لتجنــب مواجهــة عســكرية. محاول
المتحــدة  لألمــم  العــام  االميــن  وصــرح 
أنطونيــو غوتيريــس للصحافييــن قبــل اجتمــاع 
مجلــس األمــن قائــًا "إننــا فــي الوقــت الحالــي 
فــي مشــاورات مكثفــة. "آمــل أن يكــون مــن 

ــدة." ــة الحدي ــب معرك ــن تجن الممك
وقــد التــأم مجلــس األنــت التابــع لألمــم 
مغلقــة  جلســىة  فــي  اإلثنيــن  المتحــدة 
ومنســق  غريفيــث  تقريــر  إلــى  لاســتماع 

لوكــوك. مــارك  اإلغاثــي  المتحــدة  األمــم 
المملكــة  اقترحــت  االجتمــاع،  وخــال 

المتحــدة تبنــي بيــان يدعــو التحالــف إلــى 
ومينــاء  مدينــة  مهاجمــة  عــن  "االمتنــاع 
ــدة"، بحســب دبلوماســي فــي مجلــس  الحدي
األمــن. لكــن هــذه المبــادرة أوقفتهــا الكويــت 
فــي  الوحيــدة  العربيــة  الحكومــة  وهــي 
ــوده  ــذي تق ــف ال ــي التحال المجلــس وعضــو ف

اليمــن. فــي  تقاتــل  التــي  الســعودية 
قــال  كمــا  البريطانيــة  المبــادرة  وجــاءت 
المســؤول الكبيــر فــي وزارة الخارجية، أليســتير 

بيــرت، أمــام مجلــس العمــوم أن حكومتــه قــد 
حضــت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، التــي 
العســكرية.  العمليــة  تقــود  أن  المتوقــع  مــن 
علــى  هجــوم  أي  تثبيــط  "ســنواصل  وقــال: 
اســتخدام  نواصــل  وســوف  الحديــدة  مينــاء 

نفوذنــا للقيــام بذلــك."
 الحديــدة، هــي بوابــة نحــو 70 فــي المئــة 
التــي  والوقــود  الغذائيــة  المــواد  جميــع  مــن 
الحــرب،  مزقتــه  الــذي  اليمــن  إلــى  تصــل 
وأصبــح هــذا الموضــوع أســاس النــزاع فــي 
الحــرب المســتمرة منــذ ثــاث ســنوات والتــي 
أثــارت واحــدة مــن أســوأ األزمــات اإلنســانية 

فــي العالــم.
الجمركيــة  والضرائــب  الرســوم  وتوفــر 
المحصلــة مــن مينــاء الحديــدة إيــرادات لقــوات 
ــد  ــا يؤك ــران، بينم ــن إي ــة م ــي المدعوم الحوث
الســعوديون واإلماراتيــون أن الحوثييــن قــد 
حصلــوا علــى أســلحة إيرانيــة عبــر المينــاء.

مــرارًا  المتحــدة  الواليــات  حــذرت  وقــد 
الســعودية،  تقــوده  الــذي  التحالــف  وتكــرارًا 
اللوجســتي  الدعــم  لــه  توفــر  والتــي 
واالســتخباراتي، مــن الهجــوم علــى الحديــدة. 
قــد  أنهــا  يبــدو  األخيــرة،  األيــام  فــي  ولكــن 

لهجتهــا. غيّــرت 
اســتماع ســاخنة لمجلــس  فــي جلســة 
ــال  ــل الماضــي، ق ــي نيســان - أبري الشــيوخ ف

للشــرق  األعلــى  الخارجيــة  وزارة  مبعــوث 
اإلدارة  إن  ســاترفيلد،  ديفيــد  األوســط، 
األميركيــة قــد حــذرت اإلمــارات والســعودية 
مــن شــن هجــوم علــى المينــاء وتهديــد خطــر 
أصــًا.  المتدهــور  اإلنســاني  الوضــع  تفاقــم 
وقــال ســاترفيلد: "ال نــرى مثــل هــذا العمــل 
التــي علــى  الخاصــة  مــع سياســتنا  يتــاءم 

لكــم". دعمنــا  يســتند  أساســها 
وقــد أكــدت اإلدارة مجــددًا تلــك التحذيــرات 
األســبوع  فــي  المينــاء  علــى  الهجــوم  ضــد 
التحذيــرات  هــذه  أن  يبــدو  لكــن  األخيــر. 
تلقــى آذانــًا صمــاء، مــن اإلماراتييــن وحلفائهــم 
المحلييــن اليمنييــن الذيــن يتمركــززون علــى 
وزيــر  الرئيســي.  المينــاء  مــن  أميــال  بعــد 
الــذي  بومبيــو،  مايــك  األميركــي  الخارجيــة 
يســاعد ترامــب فــي ســنغافورة فــي التحضيــر 
ــلمًا  ــدو مستس ــغ أون، يب ــم جون ــع كي ــة م لقم
أمــام تقــدم العمــل العســكري، مظهــرًا مــا تطلــق 
عليــه مجموعــة األزمــات الدوليــة "ضــوءًا أصفــر" 
ــا فــي  يســمح لقــوات التحالــف بالمضــي قدمً

العمليــة المثيــرة للجــدل.
وقــال بومبيــو فــي بيــان يــوم االثنيــن إنــه 
ــم  ــن وأوضــح له ــادة اإلماراتيي ــى الق تحــدث إل
"رغبتنــا فــي معالجــة مخاوفهــم األمنيــة مــع 
للمســاعدات  الحــر  التدفــق  علــى  الحفــاظ 
المنقــذة  التجاريــة  والــواردات  اإلنســانية 
إلــى  األطــراف  جميــع  أيضــًا  ودعــا  للحيــاة". 
العمــل مــع األمــم المتحــدة علــى حــل سياســي 
للصــراع المســتمر منــذ ثــاث ســنوات - وهــو 
هــدف يمكــن أن يتعــرض للخطــر بســبب 

الوشــيك. الهجــوم 
أزعــج  ترامــب  إدارة  فعــل  رد  فعــل  رد 
مســؤولين أميركييــن ســابقين ومجموعــات 
المدنييــن  أن  تخشــى  التــي  اإلغاثــة 
اليمــن  أنحــاء  جميــع  فــي  المضطهديــن 
الدمــوي  المدينــي  القتــال  ثمــن  ســيدفعون 

اإلنســانية. اإلمــدادات  وتعطيــل 
وقــال ســكوت بــول، وهــو خبيــر شــؤون 
أميــركا"  "أوكســفام  منظمــة  فــي  اليمــن 
الــذي  الوحيــد  "الشــيء  للمســاعدات: 
شــن  بعــدم  تحذيــر  هــو  فرقــًا  ســيحدث 
الهجــوم مــع عواقــب واضحــة". وعلــى النقيــض 
مــن ذلــك، فــإن رد الفعــل األميركــي الفاتــر، كمــا 
يقــول، يجعــل الواليــات المتحــدة مســؤولة عمــا 

يحــدث.
عمــل  الــذي  سيشــي،  ســتيفن  وقــال 

ســفيرًا للواليــات المتحــدة فــي اليمــن بيــن 
"فاتــر  بومبيــو  تصريــح  إن  و2010،   2007 عامــي 
جــداً. لهــذه األنــواع مــن العبــارات، مــا ال تقولــه 
هــو أهــم ممــا تقولــه؟ لــم يذكــر ]بومبيــو[ أي 
ــن أي  ــراء أو مخاطــر م ــن أعــام حم شــيء ع
هجــوم علــى الحديــدة. مــن خــال عــدم ذكــره 
ذلــك، فإنــه يشــير إلــى أن هنــاك تراجعــًا فــي 

معارضــة الواليــات المتحــدة للهجــوم".
وزارة الخارجيــة األميركيــة رفضــت التعليــق 
تفاقــم  مســألة  مــن  المخــاوف  علــى  أكثــر 

األزمــة اإلنســانية.
الواليــات  فــي  المعتــدل  الــرد  يســّلط 
ــذي  ــب ال ــى الوضــع الصع المتحــدة الضــوء عل
تواجهــه إدارة ترامــب فــي اليمــن والمنطقــة 
ككل. تقــوم الواليــات المتحــدة بتنفيــذ ضربــات 
عســكرية فــي اليمــن ضــد تنظيــم القاعــدة فــي 
شــبه الجزيــرة العربيــة، وتعتبــر البــاد ســاحة 
ــي  ــي ف ــران المتنام ــوذ إي ــة رئيســية لنف معرك
ــر واشــنطن  ــا توف ــة. كم ــرة العربي شــبه الجزي
الدعــم للســعوديين واإلماراتييــن للقتــال ضــد 
بينمــا  إيــران،  مــن  المدعوميــن  المتمرديــن 
ــة.  ــى حــل سياســي لألزم ــاف إل ــع االئت تدف
وتحتــاج إدارة ترامــب إلــى إبقــاء الســعودية 
األوســع  لسياســتها  متنهــا  علــى  واإلمــارات 
المتمثلــة فــي صــد النفــوذ اإليرانــي فــي جميــع 
بعــد  اآلن  وخاصــة  األوســط،  الشــرق  أنحــاء 
أن انســحبت مــن االتفــاق النــووي اإليرانــي 
وهــو مــا يضــع مزيــدًا مــن الضغــط االقتصــادي 
أكبــر  فســحة  يضيــف  وهــذا  طهــران.  علــى 

للســعوديين واإلماراتييــن فــي اليمــن.
"إننــا  الســابق،  الســفير  سيشــي،  وقــال 
الســعوديين  بتــرك  العقــل  برجاحــة  نشــعر 
ــن  ــي اليمــن م ــم ف ــذ حربه ــن تنفي واإلماراتيي
دون إشــرافنا علــى كيفيــة قيامهــم بذلــك".

وبينمــا كان المســؤولون العســكريون 
األميركيــون يصرخــون بقــوة فــي تحذيــر 
قــوات التحالــف مــن الهجــوم، فإنهــم كانــوا 
ــوذ  ــن نف ــم م ــا لديه ــتخدام م ــون اس يكره
تزويــد  عــن  بالتوقــف  التهديــد  مثــل   –
الجــو  فــي  بالوقــود  الســعودية  الطائــرات 
أو تقديــم المعلومــات االســتخبارية، علــى 
ســبيل المثــال، ألن واشــنطن قــد تكــون 
لديهــا قــدرة أقــل علــى رســم كيــف يخــوض 
قــال  الحــرب،  واإلماراتيــون  الســعوديون 

دالتــون.
العالم

هكذا أجبرت ليلة الصواريخ السورية في الجوالن نتنياهو على التراجع!
يحيى دبوق

واشنطن تتراجع عن معارضتها للهجوم على الحديدة


