
دوّامة االنتخابات.. "اسرائيل" تقاتل نفسها
سركيس أبوزيد

جــرت انتخابــات برلمانيــة عامــة فــي "إســرائيل" النتخــاب "كنيســت" جديــد. هــذه 
ــى  ــة ال ــى والثاني ــان األول ــا انتهــت الجولت ــي غضــون عــام بعدم ــة ف ــات هــي الثالث االنتخاب
تــوازن ســلبي حــال دون تمّكــن أي مــن الطرفيــن "الليكــود" بزعامــة نتنياهــو، وحــزب "أزرق 
ــة 61  ــان" بزعامــة بينــي غانتــس، مــن تشــكيل حكومــة تحظــى بأكثري أبيــض  كحــول لف

ــد واحــد )عــدد مقاعــد الكنيســت 120(. ــة النصــف زائ ــًا هــي أكثري صوت
ــؤدي  ــن ت ــة ل ــات البرلماني ــرأي أن االنتخاب ــرت آخــر اســتطالعات لل ــل، أظه ــي المقاب ف

إلــى حــل لألزمــة الحكوميــة، وربمــا ســتقود إلــى االنتخابــات الرابعــة خــالل ســنة واحــدة. 
وكانــت وســائل اإلعــالم اإلســرائيلية قــد نشــرت آخــر اســتطالعين للــرأي قبيــل االنتخابــات، 
يظهــران نتيجــة واحــدة، هــي أن أيــًا مــن معســكري نتنياهــو وغانتــس لــن يســتطيع حســم 
االنتخابــات لصالحــه بالحصــول علــى 61 مقعــدا مــن مجمــوع 120، ولذلــك فــإن االحتمــال بــأن 

تعــاد االنتخابــات مــرة رابعــة ســيظل قائمــا.  
لكــن، المفاجــأة جــاءت مــن رئيــس حــزب اليهــود الــروس "يســرائيل بيتينــو" أفيغــدور 
ليبرمــان الــذي فجّــر قنبلــة سياســية هــزت المعركــة االنتخابيــة اإلســرائيلية وأكبــر حزبيــن 
بشــكل خــاص، إذ قــال: إنــه لــن يوصــي رئيــس الدولــة بتكليــف أي مــن المرشــحين 
لتشــكيل حكومــة، فكالهمــا فاشــل: بنياميــن نتنياهــو شــخص لــم يعــد يهمــه شــيء مــن 
ــف ســيتملص  ــط بنفســه وكي ــم فق ــة، ويهت ــس الحكوم ــة رئي ــح "إســرائيل" أو وظيف مصال
التجربــة،  عديــم  ضعيفــة  شــخصية  غانتــس  وبينــي  الفســاد،  بتهمــة  محاكمتــه  مــن 
وكالهمــا يخضــع البتــزاز األحــزاب الدينيــة". وأضــاف: "اليــوم يلهــث نتنياهــو وغانتــس وراء 
ــات.  ــد االنتخاب ــيكون بع ــي س ــا الحقيق ــن لهاثهم ــن. ولك ــزاب والناخبي ــيين واألح السياس
ــع نتنياهــو شــخصيا،  ــة واحــدة م ــي حكوم ــون ف ــن أك ــا مــن اآلن، ل ــي أبلغهم ــا مــن جهت أن
لكننــي مســتعد ألن أكــون مــع "الليكــود" مــن دونــه. ولســت مســتعدا ألن أكــون مــع "القائمــة 
المشــتركة" )العربيــة(، فــي أي تحالــف. وأمــا غانتــس فعليــه أن يثبــت أنــه متحــرر مــن ابتــزاز 

ــن". المتديني
ــات،  ــاز حــزب "الليكــود" بزعامــة بنياميــن نتنياهــو فــي االنتخاب ــة، ف لكــن فــي المحصل
وحــل فــي المرتبــة األولــى، بينمــا حــزب "أزرق  أبيــض" بزعامــة الجنــرال بينــي غانتــس حــل 
فــي المرتبــة الثانيــة. وحصــل معســكر اليميــن الــذي يقــوده نتنياهــو علــى 58 مقعــداً، بينمــا 

حصــل معســكر الوســط واليســار الــذي يقــوده غانتــس علــى 33 مقعــدا.
وبينمــا كان غانتــس يشــارك مناصريــه مشــاعر الخيبــة واأللــم قائــال إنــه كان يأمــل أن 
تكــون نتائــج االنتخابــات أفضــل، كان نتنياهــو يعلــن فــوزه متباهيــا ومحتفيــا بالنصــر قائــال: 
ــي  ــوى الت ــا كل الق ــد واجهن ــر مــن نصــر عــام 1996. لق ــات وأكب ــاق كل التوقع "هــذا النصــر ف

قالــت إن عهــد نتنياهــو وّلــى وانتهــى".
فــاز نتنياهــو فــي معركــة البقــاء وُكتــب لــه عمــر سياســي جديــد، ولــو لــم يفعــل 
لــكان انتهــى سياســيا بشــكل مأســاوي، وانتقــل بعــد أســبوعين الــى حلبــة القضــاء 
لخــوض معركتــه ضــد تهــم الفســاد الموجهــة لــه، والتــي شــكلت هاجســا وكابوســا 

لديــه علــى امتــداد عاميــن.
وصحيــح أن بنياميــن نتنياهــو حقــق فــوزًا ثمينًــا وحاســمًا يعطيــه حــق تشــكيل 
ــدرة التشــكيل الســريع والمضمــون، ألن مــا حصــل  ــه ق ــدة، ولكــن ال يعطي الحكومــة الجدي
عليــه مــع معســكر اليميــن المتطــرف هــو 58 مقعــدا، ومــا زال بحاجــة الــى 3 مقاعــد لبلــوغ 
ــود.  ــوات الجن ــرز أص ــد ف ــن بع ــى المقعدي ــل عل ــد )61(، إال إذا حص ــد واح ــف زائ ــة النص عتب
ــة  ــدة برلماني ــن بقاع ــة، ولك ــة متطرف ــة قومي ــة يميني ــى تشــكيل حكوم ــو يتجــه ال ــذا فه ل
ــي رئاســة  ــم القياســي ف ــون كســر الرق ــة، يك ــي رئاســة الحكوم ــع اســتمراره ف ــة. وم ضيق
الحكومــة، كصاحــب أطــول فتــرة يمضيهــا رئيسًــا للحكومــة، متجــاوزًا بفــارق مريــح الفتــرة 

ــون. ــن غوري ــد ب ــا مؤســس" إســرائيل" ديفي ــي أمضاه الت
ومــع عــدم اســتبعاد احتمــال الذهــاب مجــددًا الــى انتخابــات رابعــة تبــدو خيــارات 

نتنياهــو محصــورة فــي ثالثــة أساســية:
1-  تشــكيل حكومــة وحــدة وطنيــة وبشــروطه مــع حــزب "أزرق  أبيــض"، ومــن دون 

ــس. ــة الحكومــة مــع غانت ــى رئاس ــاوب عل تن
ــي  ــه الرافــض للمشــاركة ف ــي عــن موقف ــان وإقناعــه بالتخل ــدور ليبرم ــذاب إفيغ 2- اجت

الحكومــة مــع األحــزاب.
3- اقتناص مقعدين أو أكثر باختراق كتلة غانتس أو كتلة تحالف اليسار .

ــو  ــس: "نتنياه ــة غانت ــي حمل ــابقين ف ــتراتيجيين الس ــارين االس ــد المستش ــول أح يق
ومستشــاروه وضعــوا خطــة مــا كانــوا هــم أنفســهم يحلمــون بأنهــا ســتنجح، ولكــن نجاحهــا 
كان خارقــا. ومــع أن نتنياهــو اعتمــد فيهــا الكــذب وقلــب الحقائــق، كان غانتــس يــرد بالدفــاع 
مــن خــالل لهجــة متــردّدة يبــدو فيهــا أنــه فوجــئ كل مــرة مــن جديــد. فهــو جنــرال معتــاد 
ــه يخــرج مــن  ــول وســط.  لكن ــده حل ــد أو اإلطــراء، وال يوجــد عن ــال وســماع النق ــى القت عل
هــذه المعركــة السياســية بثيــاب ممزقــة وبخســائر مرهقــة وال يحســن إحــداث االنقــالب".
فالرجــل، ومعــه ثالثــة رؤســاء أركان ســابقون للجيــش وتســعة جنــراالت ســابقون 
آخــرون مــن خريجــي الجيــش والمخابــرات والشــرطة، ومجموعــة كبيــرة مــن السياســيين 
وكبــار المســؤولين الســابقين والصحافييــن والشــباب، لــم ينجحــوا فــي لجــم نتنياهــو. بــل 
خــالل األســابيع األخيــرة يتجاوزهــم نتنياهــو ويقتــرب مــن حســم المعركــة لصالحــه. فــي 
السياســة يقولــون إن أســلوب غانتــس هــو عكــس الطبيعــة، وإن نتنياهــو هــو الــذي يديــر 
معركتــه بالشــكل المهنــي. صحيــح أن أســلوب نتنياهــو شــرس وفــظ وجــارح ومهيــن، إال أنــه 

جلــب األصــوات.
ــا يشــبه  ــة خــالل عــام واحــد، فــي م ــاد للمــرة الثالث ــات عامــة تع باختصــار، هــذه انتخاب
الــدوران فــي حلقــة مفرغــة. يتصــارع اليميــن واألحــزاب الدينيــة مــع أحــزاب الوســط اليســار 
مــن جهــة، وتتنــازع مكوّنــات كل معســكر الشــريحة الناخبــة نفســها مــن جهــة ثانيــة، 
ويخــوض المتدينــون والعلمانيــون صراعــا علــى حــد الســيف مــن جهــة ثالثــة، فيمــا تســعى 
أحــزاب فلســطينيي عــام 48 إلــى حيــازة مكانة مرفوضة ضمن اللعبة السياســية اإلســرائيلية. 
وإذا كان نتنياهــو دفــع باتجــاه إمــا أن يكســب االنتخابــات وإمــا أن تجــري انتخابــات رابعــة، 
فــإن هــذه االنتخابــات المتكــررة تــدل ليــس فقــط الــى ميــزان قــوى سياســي دقيــق، وإنمــا 
أيضــا الــى أزمــة سياســية عميقــة تصيــب النظــام فــي كيــان العــدو الــذي قاتــل نفســه منــذ 

أكثــر مــن عــام بــال حســم.

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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تحتــل المملكــة العربيّــة الســعوديّة العناويــن 
حربيــن  قيادتهــا  إلعــالن  األيّــام  هــذه  الرئيســيّة 
األميــر  أقــدم  عندمــا  داخليّــة،  األولــى  خطيريــن، 
محمــد بــن ســلمان الحاكِــم الفِعلــي، بإجــراء حملــة 

الكِبــار،  اأُلمــراء  مــن  العديــد  شــمِلت  اعتقــاالت 
والصّغــار إلحــكام قبضتــه الحديديّــة علــى السّــلطة، 
و”تحييــد” جميــع خُصومــه، والّثانيــة عالميّــة، تتمّثــل 
فــي تخفيضــه أســعار النّفــط الســعودي فــي حُــدود 
عشــرة دوالرات للبرميــل ومــن طــرفٍ واحــد، فــي 
مُحاولــةٍ إلخضــاع روســيا لشُــروطه وإجبارهــا علــى 
ــك” بتخفيــض  ــه منّظمــة “أوب ــرار اتّخذت ــزام بق االلت
اإلنتــاج بحوالــيّ 1.5 مليــون برميــل يوميًّــا لرفــع 
التــي تراجعــت بســبب انخِفــاض  النفــط  أســعار 
االســتِهالك نتيجــة انتشــار فيــروس كورونــا، خاصّــًة 
فــي الصيــن أبرز الــدول المُســتَهلَِكة والمُســتَوِردَة.

ــرار الســعوديّ  ــط، وبســبب هــذا الق أســعار النف
“االنتقامــيّ” مــن روســيا التــي أعلــن األميــر بــن 
ــة  ــبة 30 بالمِئ ــارت بنس ــا، انه ــرب عليه ــلمان الح س
تقريبًــا اليــوم االثنيــن، وانخفــض سِــعر البرميــل 
إلــى 30 دوالرًا، ويتوّقــع الخبيــر النفطــيّ الكويتــيّ 
قــد  البرميــل  سِــعر  أّن  العوضــي  الصمــد  عبــد 
إذا  المُقبلــة  األيّــام  فــي  دوالرًا   25 إلــى  ينخفــض 

اســتمرّت هــذه الحــرب، إن لــم يَُكــن أقــل.
ــًة” فــي هــذه  ــراء ال يتوّقعــون “هُدن ــع الخُب جمي

أيّ  رفــض  علــى  مُصمِّمــٌة  روســيا  ألّن  الحــرب، 
تخفيــض لإلنتــاج، ألنّهــا تخــوض حربًــا مُوازيــًة 
ضِــد النّفــط الصخــريّ األميركــيّ الــذي زاد مُعــدّل 
إنتاجــه فــي الفتــرة األخيــرة علــى حِســاب اتّفاقــات 

منّظمــة “أوبــك” مــع الــدول اأُلخــرى غيــر األعضــاء 
ــرار  ــع الق ــد صان ــاج، ويعتق ــى تخفيــض اإلنت ــا، عل فيه
الروســي أّن انخِفــاض أســعار النّفــط ســيُؤدِّي إلــى 
إفــالس شــركات النّفــط الصّخــري بســبب ارتِفــاع 
تكاليــف إنتاجــه، وخُروجهــا مــن دائــرة المُنافســة 

ــي. بالتّال
تخوضهــا  التــي  الّثانيــة  الحــرب  هــي  هــذه 
اأُلولــى كانــت عــام 2014،  الســعوديّة ضِــد روســيا، 
المملكــة  قــرّرت  عندمــا  أميــركا،  مــن  وبإيعــاٍز 
زيــادة إنتاجهــا لتخفيــض األســعار إللحــاق أضــرار 
باالقتصاديــن الروســيّ واإليرانــيّ، فهبطــت األســعار 
مــن 120 دوالرًا للبرميــل إلــى 30 دوالرًا، ولــم تقــم لهــا 
قائمــة مــن حينهــا، وخَِســرت دول الخليــج الفارســي 
مِئــات المِليــارات نتيجــة تراجــع عوائِدهــا النفطيّــة 
بينمــا كانــت خســائر إيــران وروســيا مُحتَملــًة، ولــم 
يحــدث االنهيــار المأمــول فــي اقتصاديّاتهــا، وخرجــت 

ــوًّة. ــر ق ــة أكث ــن األزَم ــدان م البُل
روســيا  أّن  يعتقــد  الســعودي  القــرار  صانــع 
ســتصرخ أوّاًل، ألّن تكاليــف إنتــاج البرميــل الروســي 
 3( الســعودي  نظيــره  إنتــاج  مــن  أكثــر  أو  ضعــف، 

دوالرات للبرميــل( ولكنّــه ال يُــدِرك أّن روســيا تملــك 
النّفــط  علــى  تعتمــد  وال  تنوُّعًــا،  أكثــر  اقتصــادًا 
وعوائــده إال بنســبةٍ محــدودةٍ علــى عكــس خصمهــا 
الســعوديّ الــذي تُشَــكِّل العوائــد النفطيّــة حوالــيّ 

90 بالمَئــة مــن الدّخــل الوطنــيّ.
الســعوديّة ونظيراتهــا فــي مجلــس التعــاون 
حالــة  مــن  تضــرّرًا  األكثــر  كانــت  الخليجــيّ 
الفوضــى فــي أســواق الطاقــة وانخِفــاض أســعار 
بُورصاتهــا  مُعظــم  انهــارت  فقــط  النّفــط، 
بمُعــدّالت وصلــت اليــوم إلــى 10 بالمِئــة، حتــى 
أّن الكويــت اضطــرّت إلــى وقــف التّعامــل فــي 
بُورصتهــا، أمّــا بُورصــة قطــر فعانــت مــن أكبــر 

تاريخهــا. فــي  واحــدٍ  يَــوٍم  فــي  انخِفــاض 
ــي  ــن الت ــراء النّفطيي ــوءات الخُب ــت نُب إذا صدق
قــد  النّفــط  مــن  العالمــيّ  االســتهالك  إّن  تقــول 
)اآلن  يوميًّــا  برميــل  ألــف   750 بحُــدود  يتناقــص 
انتشــار  كارثــة  بســبب  برميــل(  ألــف   75 حوالــي 
فيــروس كورونــا، فــإّن هــذا ســيُؤدِّي إلــى صعوبــاتٍ 
الفارســي  الخليــج  لــدول  ضخمــة  اقتصاديّــةٍ 
ميزانيّاتهــا،  فــي  العُجــوزات  وتضاعــف  النفطيّــة، 
يضطــر  وقــد  فيهــا،  التنميــة  مُعــدَّالت  وتراجــع 
مُعظمهــا لّلجــوء إلــى االحتِيــاط المالــي أو صناديــق 
األجيــال القادمــة واســتِنزافها ُكلِّيًّــا، وفــرض ضرائــب 
دخــل عاليــة علــى مُواطنيهــا، ورفــع أســعار الخدمــات 
ــل  ــض هائ ــراء تخفي ــا، وإج ــاء مجّانيّته ــة وإلغ العامّ
فــي ميزانيّاتهــا وإنفاقِهــا العــام، واتّخــاذ سياســات 

صاِرمَــة. تقشــفيّة 
الكثيــر مــن المُراقبيــن يعتقــد أن هــذا القــرار 
الســعودي بتخفيــض األســعار مــن جانــٍب واحــد، 
ــاء  ــن، وأعض ــقائها الخليجيي ــع أش ــيق م ودون التّنس
ــرًا” مــن  ــرارًا “مُغامِ ــن، كان ق منّظمــة أوبــك اآلخري
حيــث توقيتــه قــد تترتّــب عليــه نتائــج عكســيًّة، 
تمامًــا مِثــل نظيــره عــام 2014، خاصّــًة أّن االســتِهالك 
ــام بنســٍب  ــط يتراجــع هــذه األيّ ــن النّف العالمــيّ م
لقِطــاع  كامِــل  شِــبه  توّقــف  جــرّاء  مــن  عاليــةٍ 
ــي  ــار دوالر ف ــيّ 120 مِلي ــر حوال ــذي خَِس ــران ال الّطي
عــدد  انخِفــاض  بســبب  الماضيــة  القليلــة  األيّــام 
ــد  ــالس العدي ــا، وإف ــن الكورون ــا م ــافرين خوًف المُس

مــن الشّــركات.

اآلن،  حتّــى  خَِســرت  أرامكــو  شــركة 
العالميّــة،  الماليّــة  االنِهيــارات  وبســبب 
وتراجــع اســتِهالك النّفــط، حوالــيّ 248 مِليــار 
ــهمها  ــعار أس ــت أس ــا، وتراجع ــن قيمته دوالر م
بحوالــيّ 10 بالمِئــة بالمُقارنــة مــع سِــعرها 
مــا  أو  األســواق  فــي  طرحهــا  جــرى  عندمــا 

للسّــهم. دوالر   8.5 يُعــادل 
رؤيــة األميــر محمــد بــن ســلمان 2030 لتنويــع 
“نيــوم”  مدينــة  إقامــة  ومشــروع  الدّخــل،  مصــادر 
األحمــر شِــمال  البحــر  الترفيهيّــة علــى شــاطِئ 
غــرب المملكــة التــي تحتــاج إلــى اســتِثمارات بـــ 
ــن  ــرز المُتضرِّري ــن أب ــان م ــد يكون ــار دوالر ق 500 ملي
فــي حــاِل اســتمرار حالــة االنهيــار فــي أســعار النّفــط 

العالميّــة. الماليّــة  واألســواق 
مِــن المُفارقــة أّن الــدول الفقيــرة فــي العالــم 
ومــن ضِمنهــا الــدول العربيّــة غيــر المُنتجــة للنفــط، 
ــعار  ــاض أس ــن انخِف ــر م ــتفيد األكب ــتكون المُس س
ــي  ــرة ف ــبة كبي ــل نس ــة يحت ــد الطاق ــط، ألّن بن النّف

ميزانيّاتهــا العامّــة.
لــه  الدولــي تنبّــأ فــي تقريــٍر  النقــد  صنــدوق 
اأُلســبوع الماضــي أّن الــدول الخليجيّــة، أو مُعظمهــا، 
ــام 2034 بســبب تراجــع  ــي ع ــه اإلفــالس ف ــد يُواِج ق
اســتِهالك النّفــط إلــى حُــدوده الدنيــا بســبب توّقف 
إنتــاج الســيّارات المُعتَمــدة عليــه ُكلِّيًّــا، والّلجــوء 
إلــى مصــادر بديلــة للّطاقــة مِثــل الرّيــاح والّطاقــة 

الشمســيّة والذريّــة، والســيّارات الكهربائيّــة.
حالــة الفوضــى الحاليــة فــي أســواق النفــط، 
وتراجــع اإلنتــاج بمُعــدّالت كبيــرة بســبب فيروس 
“الكورونــا” ربّمــا يُــؤدِّي إلــى تقديــم موعــد حالــة 
الديــون، وفــرض  إلــى  اإلفــالس هــذه، واللُّجــوء 
الضرائــب، واالقتــراض مــن صنــدوق النقــد الدولــي، 
مصــادر  أيّ  وغِيــاب  النفطيّــة،  العوائــد  لتراجــع 
بديلــة للدّخــل، وحينهــا ســتنتهي الدولــة الريعيّــة، 
ــة  ــة مُطالب ــرف، وســتبدأ مرحل ــَذخ والتّ ــة الب وحال
ــي  ــراكة ف ــا السياســيّة، والشّ ــعوب بحُقوقه الشّ
ــيّ  ــد االجتماع ــالد، ألّن العق ــم الِب ــلطة وحُك السّ
اأُلسَــر  ومُعظــم  الشّــعوب  بيــن  والسياســيّ 
الحاكمــة الــذي يَحُكــم العُالقــة الحاليّــة ســيتآكل 

وينقــرض.. والُل أعلــم.

تتصــرف  التــي  األولــى  المــرة  ليســت 
األمــم المتحــدة فيهــا مــن موقــع المعــادي 
فــي مســار  المحايــد،  غيــر  األقــل  علــى  أو 
العــدوان علــى اليمــن والــذي ينهــي قريبًــا 
ــات  ــت مؤسس ــا كان ــس، فدائمً ــه الخام عام
ــن خــالل ادارة  ــر، وم ــي تُظِه ــع الدول المجتم
العــدوان تحــت غطــاء خفــي عنوانــه انســاني 
تجــاه  واضحــة  عدائيــة  عــن  وسياســي، 
الجيــش واللجــان الشــعبية بشــكل خــاص، 

والشــعب اليمنــي بشــكل عــام.
مــن خــالل متابعــة وقائــع تلك الحــرب، لم 
ــي  ــع الدول ــن تتدخــل مؤسســات المجتم تك
ــع والحــوادث، والتــي كانــت  ــب الوقائ فــي أغل
ولمهمتهــا  لدورهــا  تبعًــا  تدخلهــا  تفتــرض 
المجــازر  مثــل  الدولــي،  للقانــون  اســتنادًا 
العامــة  المؤسســات  واســتهداف  االنســانية 
والخاصــة واألطفــال والبنــى التحتيــة، باالضافة 
لموقفهــا المتواطــىء دائمــا مــع الحصــار علــى 
اليمــن، تحــت عنــوان ضبــط الســالح والعتــاد 
مــن الخــارج، فمــا الــذي جــرى اليــوم لكــي 
تأخــذ منطقــة مــأرب ومحيطهــا مــن المبعــوث 
االممــي فــي اليمــن مارتــن غريفيــث هــذا 
ــه  ــذي اســتدعى انتقال االهتمــام المفاجــىء ال
علــى وجــه الســرعة اليهــا؟ وهــل وجــد فــي 
حركــة الجيــش واللجــان الشــعبية مؤخــرا 
نحــو مــارب - والتــي يُحضَّــر لهــا ميدانيًــا 
عبــر التخطيــط لعمليــة تحريــر واســعة، أو 
ــا  ــل ابنائه ــع القبائ ــر التواصــل م سياســيًا عب
والعمــل للدخــول ســلميًا ولتســوية داخليــة 
محليــة فــي مــارب - حركــة حساســة وخطيــرة 
ــدوان تســتدعي التصــرف  ــى مشــروع الع عل

ــة؟ ــذه الحرك ــة ه ســريعًا وعرقل
ال يمكــن أن يكــون الســبب الحقيقــي 
عــن  بعيــدًا  لغريفيــث  التحــرك  هــذا  وراء 
الميــدان وعــن حركــة تقــدم الجيــش واللجان 
اســتجدَّ  مــا  لناحيــة  وخاصــة  الشــعبية، 
مؤخــرًا فــي تلــك المناطــق االســتراتيجية 
نجــران  بيــن  مــا  اليمــن،  شــرق  شــمال 

ومــارب والجــوف، وتحــرك المبعــوث األممــي 
المشــبوه، واضــح انــه يتواكــب مــع االنهيــارات 
تلــك  فــي  العــدوان  لمرتزقــة  المتســارعة 
المحافظــات، وااّل لمــاذا هــذا التحــرك اآلن، 
فــي الوقــت الــذي غــاب )تحــرك غريفيــث( 

فــي الســابق، عندمــا كانــت مدينــة الحــزم 
غيــر محــررة وتشــكل ثغــرة ضاغطــة علــى 
نجــران  بيــن  الشــعبية  واللجــان  الجيــش 

والجــوف؟
لمــاذا ايضًــا لــم نشــهد هــذا التحــرك 
محــررة  غيــر  نهــم  كانــت  عندمــا  ســابًقا 
بالكامــل وكانــت تشــكل نقطــة ضغــط قريبــة 
كان  ومــا  صنعــاء؟  العاصمــة  علــى  وفاعلــة 
يمكــن أن ينتــج عــن معركــة التقــدم اليهــا 
فــي  المدنييــن وتدميــر  بيــن  مــن مجــازر 
المؤسســات العامــة والخاصــة، األمــر الــذي 
ولــم  امميــا،  تدخــال  حتمــا  يفتــرض  كان 
كان  الــذي  للخطــر  تالفيــا  يحصــل حينهــا 

وواردا. قريبــا 
عــن  تغيــب  لمــاذا  أخــرى،  جهــة  مــن 
الحــرب  االممــي  المبعــوث  اهتمامــات 
ــي الســاحل  ــدوان ف ــل الع ــن قب ــة م المفتوح
والتحيتــا  الحديــدة  بيــن  مــا  الغربــي، 
والدريهمــي والجبليــة وغيرهــا، فــي الوقــت 

الــذي كان عليــه التأكــد ومتابعــة تنفيــذ اتفــاق 
برعايتــه؟ تــم  الــذي  الســويد 

الرئيــس  الســبب  يبقــى  الواقــع،  فــي 
ــا  لهــذا التحــرك االممــي نحــو مــارب، مرتبًط
تحريرهــا،  معركــة  بأهميــة  باألســاس 

عســكريًا أو سياســيًا، لمــا لذلــك مــن نقــاط 
واللجــان  الجيــش  يمتلكهــا  ســوف  قــوة 
ــي: ــي يمكــن تحديدهــا بالتال الشــعبية، والت
الشــرقية  المحافظــة  تشــكل  جغرافيًــا: 
الوســطى اليمنيــة )مــارب( نقطــة ارتــكاز حيويــة 
شــمااًل  والجــوف  نجــران  محافظــات  بيــن 
شــرقا  وحضرمــوت  وشــبوة   غربًــا  وصنعــاء 
والبيضــا جنوبًــا، وهــي باالضافــة لغناهــا فــي 
الثــروة النفطيــة والمعــادن، تحضــن عقــد الطــرق 
ــه. ــن بأطراف ــط اليم ــط وس ــي ترب ــة الت الرئيس

الحــزم  مدينــة  تحريــر  بعــد  ميدانيًــا: 
والقســم االكبــر مــن الجــوف باالضافــة لمنطقــة 
نهــم والتقــدم نحــو مشــارف مدينــة مــارب عبــر 
ــا، والســتكمال  ــن الضــروري  ميدانيً صــرواح، م
وربــط  الوســطى  الشــرقية  الجبهــة  تماســك 
المحافظــات المذكــورة اعــاله ببعضهــا بعضًــا، 
ــع  ــن مواق ــه م ــا تحوي ــارب وم ــة م ــر مدين تحري
و ثكنــات عســكرية اســتراتيجية، األمــر الــذي 
ــش واللجــان  ــه وحــدات الجي ــدو وضعت ــا يب كم

الشــعبية علــى ســكة التنفيــذ.
القبائــل  تُعتبــر  وداخليًــا:  سياســيًا 
مــارب،  محافظــة  فــي  المنتشــرة  اليمنيــة 
نقطــة قــوة ال يمكــن تجاوزهــا لناحيــة تمتيــن 
التماســك الوطنــي الداخلــي، وهــؤالء برهنــوا 
وفــي أكثــر مــن مناســبة، ومنهــا عنــد عمليــات 
التحريــر األخيــرة بيــن نهــم وصــرواح ومفــرق 
علــى  المشــرف  هيــالن  وجبــل  الحــزم 
مدينتهــم، مــن خــالل تجاوبهم ومســاعدتهم 
لوحــدات الجيــش واللجــان الشــعبية، برهنــوا 
التقــارب  فكــرة  عــن  بعيديــن  غيــر  أنهــم 
ــعبية،  ــان الش ــش واللج ــع الجي ــوية م والتس
ينهــي  ســلمي  سياســي  لحــل  توصــاًل 

الخارجــي. العــدوان 
ــوث األممــي  ــارة المبع ــي زي ــا تأت ــن هن م
الــى مــارب فــي محاولــة البعــاد مســار الحــل 
الميدانــي او السياســي. وحيــث كانــت دعــوة 
المبعــوث االممــي المشــبوهة فــي جولتــه 
ــة  ــادة مرتزق ــم" مــع ق ــك واجتماعــه "الحمي تل
العــدوان هنــاك، طلــب من الجميــع وباالخص 
طبعــا مــن الجيــش واللجــان الشــعبية، وقــف 
االعمــال العســكرية والعمــل نحــو التهدئــة، 
مــالذا  تشــكل  اليــوم  مــأرب  ان  مُدَّعيــا 
المواجهــة،  جبهــات  كافــة  مــن  للالجئيــن 
ويجــب تحييدهــا. علــى هــذا االســاس، جــاء 
الــرد واضحــا وحاســما مــن قبــل رئيــس الوفــد 
عبــد  محمــد  المفــاوض  اليمنــي  الوطنــي 
الســالم، والــذي وضــع النقــاط علــى الحــروف، 
والوحيــد  االجبــاري  الحــل  مســار  محــددًا 
بنقــاط ثــالث أساســية ال يمكــن تجاوزهــا 
قبــل اي دعــوة مشــبوهة أخــرى وهــي: وقــف 
العــدوان ورفــع الحصــار والتفــاوض السياســي 
افخــاخ، واالَّ، متابعــة عمليــات  الجــدي دون 
التحريــر ميدانيــا وعســكريا، والتــي يبــدو أن 
محطــة مــارب ســوف تكــون حاســمة فــي 
نهائيــة  نقطــة تحــول  مســارها وستشــكل 
فــي انهــاء أي أمــل للعــدوان فــي تحقيــق أي 

ــه. مــن أهداف

السعوديّة تُشِعل فتيلي حربين في آٍن واحد.. األولى داخلّية ِضد األمراء “االنقالبيين” والّثانية نفطّية ِضد روسيا
عبد الباري عطوان

عندما تكون األمم المتحدة طرفا في العدوان على اليمن
شارل ابي نادر


