
هل كان وضع إسرائيل أفضل حااًل... قبل نتنياهو؟
إن كراهيــة بنياميــن نتنياهــو التــي تكــون مبــررة أحيانــًا ومبالغــًا فيهــا فــي أحيــان أخــرى، تبعــث 
فــي الحيــاة المــزاج القديــم المحبــوب فــي إســرائيل: االشــتياق لمــا كان، وأكثــر مــن ذلــك، االشــتياق 
لمــا لــم يكــن موجــودًا فــي أي يــوم. هــذا موســم الــوالدة المتعســرة: مــن يخــوّف اآلخــر أكثــر بوصــف 
الكــوارث التــي تقــف أمــام إســرائيل: دولــة شــريعة، نهايــة الديمقراطيــة، نهايــة الدولــة، نهايــة العالــم.

يــوم القيامــة اآلن، ومــا هــو األكثــر طبيعيــة مــن تجميــل الماضــي، االشــتياق لمــا كان، تعظيــم 
مــا لــم يكــن. إســرائيل الجميلــة والعادلــة.. قبــل صعــود النــذل إلــى الســلطة؛ خرابهــا بعــد 13 ســنة 
مــن حكمــه. الحقيقــة هــي أن الوضــع كان أفضــل قبــل مجــيء نتنياهــو، ولكنــه كان أقــل جــودة 

ممــا يصفونــه، اليــوم
أسوأ لكنه أقل مما يبكون عليه.

اشــتاقت إســرائيل إلــى الماضــي وزينتــه؛ فــي عــام 1960 نشــرت “هيــد آرتســي” تســجيالت )التــي 
كانــت بملكيتهــا(، عشــية أغانــي اليشــوف الــذي عقــد فــي قصــر الثقافــة بتــل أبيــب، وكان عمــر الدولــة 
حينهــا 12 ســنة. اشــتاقت الدولــة فــي حينــه إلــى ماضيهــا. “ارفعــوا صهيــون واحملــوا المعجــزة والعلــم، 
ــد  ــًا. لق ــت تقريب ــي كل بي ــى ف ــت التســجيالت األول ــك كان ــوم”. تل ــذا الي ــم ه ــو عظي ــم ه انظــروا ك
ســمعناها عشــرات المــرات بانفعــال حميمــي مبكــر ومبالــغ فيــه. هكــذا علمونــا بــأن نشــتاق لمــا يجــب 

وعــدم معرفــة مــا ال يجــب معرفتــه. بعــد ذلــك بـــ 60 ســنة، تتكــرر الالزمــة مــرة أخــرى: يقولــون إن الوضع 
هنــا كان أكثــر ســعادة قبــل والدتــي.

الحنيــن إلــى الماضــي يتركــز اآلن علــى الديمقراطيــة المثاليــة، واإلعالم الحــر، والعلمانيــة المجيدة 
التــي كانــت موجــودة ولــم تعــد موجــودة اآلن، بســبب نتنياهــو بالطبــع. فــي ســنة واحــدة مــن بيــن 
الـــ 71 ســنة مــن حياتهــا، فــي 1966 – 1967، لــم يوجــد فــي إســرائيل حكــم عســكري فــي جــزء مــن 
المناطــق الخاضعــة لســيطرتنا. هــل يمكــن تصديــق ذلــك؟ فــي الـــ 18 ســنة األولــى كان هنــاك حكــم 
ــاء  ــا، ولكــن حســب االنتم ــى عــدد مــن مواطنيه عســكري داخــل الحــدود الســيادية، وكان ســاريًا عل

القومــي.
ديمقراطيــة؟ حتــى بــدون ضحــك، إن التقــدم المهنــي لكثيريــن كان مرهونــًا ببطاقــة الحــزب، قبــل 
وقــت طويــل مــن الحديــث عــن التســييس. المحكمــة العليــا تملصــت بخــوف طــوال ســنوات مــن 
الحســم بشــأن االحتــالل، قبــل وقــت طويــل مــن المــس الشــديد بحــراس العتبــة. اليســار الراديكالــي 
والعــرب كانــوا خاضعيــن لمالحقــات واضطهــاد لــم يتجــرأ أحــد علــى تطبيقهــا اليــوم. كانــت إســرائيل 

فــي حينــه دولــة شــاباك أكثــر ممــا هــي اآلن، الجيــش أيضــًا كان أكثــر تقديســًا.
كان هــذا قبــل وقــت طويــل مــن نتنياهــو، قبــل وقــت طويــل مــن هجــوم رئيــس الحكومــة 
“الشــائن” علــى القنــاة 12. معظــم الصحــف كانــت صحفــًا ناطقــة بلســان األحــزاب. ثمــة مؤسســة غيــر 
ديمقراطيــة بصــورة واضحــة، ولجنــة المحرريــن ســيطرت علــى المعلومــات التــي نقلــت إلــى الجمهــور 

بتعــاون مخجــل مــع الســلطات. والرقابــة العســكرية مســحت وأســكتت أكثــر ممــا تفعــل اآلن.
اإلعــالم كلــه كان مجمــدًا تقريبــًا. مديــر عــام مكتــب رئيــس الحكومــة عمــل محــررًا رئيســًا فــي 
إذاعــة الحكومــة الوحيــدة فــي حينــه. معظــم الصحــف خدمــت نوايــا واحــدة ووحيــدة، قوميــة ووطنيــة. 
ــل،  ــن طوي ــور لزم ــن الجمه ــت ع ــا أخفي ــي قبي ــي ف ــي اإلجرام ــل الجماع ــم والقت ــر قاس ــة كف مذبح

ــة لمــا يســمى الصحــف الحــرة -كمــا يبــدو- قبــل نتنياهــو. بموافقــة ذليل
ــا  قبــل نتنياهــو، لــم يكــن هنــا علمانيــة يخافــون عليهــا كثيــراً. المــدارس العلمانيــة فــي طفولتن
كانــت متدينــة أكثــر مــن الموجــودة اآلن. آيــات التــوراة اليــوم فــي طابــور الصبــاح.. قبعــة منســوجة فــي 
كل درس للتــوراة.. تقبيــل كتــاب التــوراة إذا ســقط علــى األرض، ال ســمح اهلل. “عيــد نــزول الكتــاب” فــي 

الصــف الثانــي، هــو عيــد “نــزول التــوراة”، كل ذلــك فــي معاقــل العلمانيــة فــي تــل أبيــب.
مدينــة كانــت مغلقــة ومنغلقــة تمامــًا فــي أيــام الســبت أكثــر ممــا هــي اليــوم. ســينما فــي يــوم الســبت؟ 

محــالت؟ بصعوبــة.. صيدليــة مناوبــة فــي طــرف المدينــة. هــذا كان قبــل وقــت طويــل مــن التهويــد.
وكان الوضــع أكثــر ســعادة قبــل وقــت طويــل مــن التهويــد وتخريــب الديمقراطيــة، 
ــب. ولكــن كان  ــه اآلن. تســبب نتنياهــو بالضــرر والتخري لكــن ليــس كمــا يصفون

القدس العربيهنــاك مــن ســبقوه فــي ذلــك.

ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة
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الكيــان  قــادة  درج 
ســيما  ال  الصهيونــي، 
اليميــن،  فــي معســكر 
تهديــدات  يطلقــوا  أن 
تشــدّد  لبنــان  ضــدّ 
وقعــت  إذا  أنــه  علــى 
تــل  ردّ  فــإّن  الحــرب 
لبنــان  ســيعيد  أبيــب 
إلــى العصــر الحجــري.

عــودة  مــن  كان  إذا 
للبنــان إلــى الــوراء فــإّن 

االجتيــاح اإلســرائيلي للبنــان واحتاللــه لمــدة 
18 عامــًا، وقبــل ذلــك اعتــداءات العــدو التــي 
ــى  ــان إل ــت لبن ــي أوصل ــي الت ــع، ه ــم تنقط ل
مــا هــو عليــه اآلن، ولــم يعــد ثمــة بمقــدور 
حــرب أخــرى تنشــب أن تدفــع لبنــان أكثــر 
مــن  جــزءًا  إّن  القــول  ويمكــن  الــوراء.  إلــى 
ــر  ــل الجــزء األكب ــة، ب ــان االقتصادي ــاة لبن معان
للبنــان  اإلســرائيلي  االحتــالل  بســبب  كان 
لمــدة 18 عامــًا، حيــث أدّى هــذا االحتــالل إلــى 
ارتفــاع أســعار الــدوالر مقابــل الليــرة اللبنانيــة 
مــن 3 ليــرات قبــل اجتيــاح عــام 1982 إلــى 1500 

ــه. ــد احتالل ــرة بع لي

ــدة  ــع إذا مــا نشــبت حــربٌ جدي فــي الواق
فــي  والمقاومــة  الصهيونــي  الكيــان  بيــن 
لبنــان, فــإّن مــن يعــود إلــى العصــر الحجــري 
بــل  لبنــان،  ليــس  الحــرب  هــذه  بســبب 
الكيــان الصهيونــي، وهــذا االســتنتاج ليــس 
وذلــك  اإلطــالق  علــى  مبالغــة  أيّ  فيــه 

التاليــة: لألســباب 
ــك أســلحة  ــات اآلن يمتل أواًل، حــزب اهلل ب
إصابــة  علــى  قــادرة  ذكيــة  صواريــخ  تدميــر 
أو  االقتصاديــة  أو  العســكرية  األهــداف  كّل 
المنشــآت الحيويــة، وهــذه الصواريــخ قــادرة 
تدميــرًا  تتقصّــده  هــدف  أيّ  تدميــر  علــى 
متوفــرة  تكــن  لــم  األســلحة  وهــذه  كامــاًل، 

لحــزب اهلل فــي حروبــه الســابقة مــع العــدو 
الصهيونــي، بمــا فــي ذلــك حــرب عــام 2006.

ثانيــًا، منشــآت العــدو االقتصاديــة ومرافقــه 
الحيويــة، وحتــى منشــآته العســكرية، كلهــا 
حــروب  ألّن  تحصيــن،  دون  مــن  بُنيــت 
»إســرائيل« الســابقة خيضــت خــارج األراضــي 
الفلســطينية المحتلــة، وبالتالــي فــإّن صواريــخ 
واإلصابــة  التدميريــة  القــدرة  ذات  المقاومــة 
الدقيقــة قــادرة هــذه المــرة علــى اســتهداف 
وتدميــر كّل هــذه المرافــق وإلحــاق األذى بهــا.
الصناعيــة  البنيــة  ألّن  نظــرًا  ثالثــًا، 
أكثــر  اإلســرائيلية  والخدميــة  واالقتصاديــة 
المماثلــة،  لبنــان  بنيــة  مــن  بكثيــر  تطــوّرًا 
أذاه  ســيكون  البنيــة،  هــذه  اســتهداف  فــإّن 
ــداءات  ــه االعت ــر مــن أيّ أذى تلحق ــر بكثي أكب
اإلســرائيلية بلبنــان فــي حــال وقــوع حــرب 

الطرفيــن. بيــن  كبــرى 
ــع، إذا وقعــت الحــرب  ــي ضــوء هــذا الواق ف
الكبــرى بيــن المقاومــة والعــدو الصهيونــي فإّن 
مــن هــو مرشــح للعــودة إلــى العصــر الحجــري 
هــو الكيــان الصهيونــي وليــس لبنــان. وبهــذا 
المعنــى فــإّن »إســرائيل« بيتهــا مــن زجــاج 

علــى هــذا الصعيــد.

مــا زال الشــرق فــي منطقــة التوتــر والخطــر وقــد 
يشــهد تطــورات ميدانيــة ضاغطــة، مــن شــأنها أن 
ــد مــن زعزعــة اإلســتقرار  ــع الوضــع باتجــاه المزي تدف
فــي المنطقــة. ترافــق ذلــك مــع الحديــث مجــددًا 
عــن صعــود "داعــش"، حيــث أكــد وزيــر الخارجيــة 
األميركــي مايــك بومبيــو مؤخــرًا أن تنظيــم "داعــش" 
ال يــزال يمثــل تهديــدًا. وكان معهــد "دراســة الحــرب" 
فــي واشــنطن أصــدر مؤخــرًا تقريــرًا حــذر فيــه مــن 
عــودة تنظيــم "داعــش" مــرة أخــرى بشــكل ســريع 
وأكثــر خطــورة وقيامــه بشــن موجــة جديــدة مــن 
"داعــش" يســعى  أن  وأكــد  أوروبــا.  فــي  الهجمــات 
إلــى إعــادة ســيطرته اإلقليميــة فــي العــراق وســوريا، 
وســينجح فــي ذلــك إذا انســحبت الواليــات المتحــدة.
لذلــك يقتــرح المعهــد وقــف خطــط إدارة ترامــب 
لســحب القــوات األميركيــة مــن ســوريا، باإلضافــة إلى 
ــات  ــيع عملي ــة وتوس ــوريا الديمقراطي ــوات س ــم ق دع
المســاعدات اإلنســانية للحــد مــن جاذبيــة "داعــش" 
خاصــة بيــن الســكان الذيــن يعيشــون فــي مخيمــات 
ــر  ــى وضــع اســتراتيجية أكث ــو ال ــا يدع ــن. كم النازحي

قــوة لهزيمــة "داعــش" بشــكل نهائــي.
ومؤخــرًا، رفــع 400 عضــو فــي مجلســي النــواب 
الــى الرئيــس األميركــي دونالــد  والشــيوخ رســالة 
اعتبــروا فيهــا أن اإلنســحاب مــن ســوريا  ترامــب، 
 3 تتضمــن  جديــدة   باســتراتيجية  وطالبــوا  خطــأ، 

عناصــر هــي:
ــاع" عــن  ــي "الدف - حــق "إســرائيل" المزعــوم ف
العشــر  ذات  التفاهــم  مذكــرة  وتنفيــذ  النفــس، 
األميركيــة  المتحــدة  الواليــات  بيــن  ســنوات 
ــان  ــول الكي ــان وص ــى ضم ــة إل ــرائيل" والرامي و"إس
إلــى المــوارد والمــواد التــي يحتــاج إليهــا لـ"الدفــاع" 
عــن نفســه فــي وجــه التهديــدات التــي تجابهــه 

علــى طــول الحــدود الشــمالية.
ســوريا،  فــي  وروســيا  إيــران  علــى  الضغــط   -
واقترحــت الخطــة األوليــة علــى إدارة ترامــب "العمــل 
ــران  ــى إي ــوط عل ــادة الضغ ــا وشــركائنا لزي ــع حلفائن م
وروســيا بغيــة تقييــد أنشــطتهما المزعزعــة ألمــن 

المنطقــة". واســتقرار 
ــذ  ــر التنفي ــى حــزب هلل، عب ــادة الضغــط عل - زي
الدولــي  التمويــل  منــع  لقانــون  والقــوي  الكامــل 
التعديليــة  ومذكرتــه   ،2015 عــام  الصــادر  للحــزب 
الصــادرة عــام 2018 ، فـ"العقوبــات التــي تســتهدف 
حــزب اهلل ومــن يشــرفون علــى تمويلــه تمكــن 
واشــنطن مــن اإلقــالل مــن قدراتــه علــى تهديــد 
وتحــدي "إســرائيل" والضغــط علــى قــوات األمــم 
ــذ  ــل( لتنفي ــان )اليونيفي ــي لبن ــة ف المتحــدة المؤقت
بالتحقيــق  الدولــي  األمــن  مجلــس  تفويــض 
واإلبــالغ عــن األســلحة واألنفــاق التــي يُعثــر عليهــا 

عبــر الحــدود اللبنانيــة مــع "إســرائيل"".
فــي المقابــل، نجــد أن هنــاك تناقضًــا حــادًا بيــن 
موســكو وواشــطن حــول معالجتهــا لهــذه الملفــات 

المتعلقــة بالشــرق األوســط،  فبعــد تســلمه الســلطة 
وضــع الرئيــس الروســي فالديميــر بوتيــن نصــب 
عينيــه اســتراتيجية سياســية خارجيــة هدفهــا تغييــر 

قواعــد اللعبــة وإعــادة هيبــة روســيا كقــوة كبــرى علــى 
الســاحة الدوليــة وتواجــد طويــل األمــد لــه في الشــرق 
األوســط، فــي الوقــت الــذي تنكفــئ فيــه الواليــات 

ــة. المتحــدة عــن التدخــل فــي شــؤون المنطق
كجــزء  األوســط  الشــرق  إلــى  ينظــر  فبوتيــن 
أنــه يمتلــك  الواســع، خصوصًــا  مــن جــوار روســيا 
ومشــاريع  لعالقــات  وفرصًــا  وغازيــة،  نفطيــة  ثــروة 
تجاريــة بالنســبة إليــه. روســيا تحتــاج إلــى إقامــة 
عالقــات شــراكة مــع دول هــذه المنطقــة، ودول العالــم 
اإلســالمي والعربــي، لتقليــل حجــم التهديــدات علــى 
حدودهــا الجنوبيــة. وتعتبــر هــذه المنطقــة الخــزان 
ومركــز  الطبيعــي  والغــاز  النفــط  لمــادة  العالمــي 
الثقــل لخطــوط األنابيــب التــي تنقلــه، وتعمــل عليــه 
ــا والعــراق ولبنــان وســوريا( بهــدف  روســيا )فــي تركي
إنشــاء جســر بــري إلــى أوروبــا عبــر الشــرق األوســط 
ــورّد  ــا كم ــز دوره ــى تعزي ــوة إل ــذه الخط ــتؤدي ه وس
أساســي للغــاز فــي أوروبــا وستوســع نفوذهــا فــي 
الشــرق األوســط، ممــا يشــكل مخاطــر جســيمة علــى 
مــا يجعلهــا  وهــذا  واألوروبيــة.  األميركيــة  المصالــح 
مســرحًا للتجــاذب الجيوسياســي الروســي - الغربــي 
بســيناريوهات ظاهرهــا سياســي وباطنهــا اقتصــادي.
ــأ  ــى خط ــت عل ــيا كان ــن أن روس ــد أدرك بوتي لق
فــي انســحابها مــن المواقــع التــي كانــت قــد ورثتهــا 
الشــرق  منطقــة  فــي  الســوفياتي  االتحــاد  مــن 
روســيا  هيبــة  إســتعادة  الــى  ويســعى  األوســط، 
الدوليــة عبــر إســتغالل اإلنكفــاء والفــراغ األميركــي 
بشــكل أساســي، وهــو األمــر الــذي وفــر لــه فرصــة 
ــدة ولعــب دور  ــاء مناطــق نفــوذ جدي ــراغ وبن لســد الف

أكثــر نشــاطا.
فقــد أعــاد بوتيــن صياغــة قواعــد اللعبــة فــي 
التدخــل  فــي  البدايــة  وكانــت  األوســط،  الشــرق 
العســكري فــي ســوريا الــذي شــكل إنعطافــة بــارزة 
فــي تاريــخ السياســة الروســية تجــاه منطقة الشــرق 

اإلقليمــي  النفــوذ  مــن  مزيــد  لتحقيــق  األوســط 
ــة ومنصــة للوجــود  ــة للمنطق ــث إن ســوريا بواب حي
ــح االقتصاديــة  ــر المصال الروســي العســكري. وتُعتب

الروســية فــي ســوريا مــن أهــم الدوافــع للدعــم 
ــن:  ــى عاملي ــز عل الروســي للنظــام الســوري، وتترك
الشــركات  واســتثمارات  التجاريــة  التبــادالت 

الروســية، والتعــاون فــي قطــاع الطاقــة.
األحــداث التــي شــهدتها ســوريا منــذ بدايــة العــام 
2011 أعــادت ترتيــب األولويــات ألهــداف سياســة روســيا 
الحديثــة فــي الشــرق األوســط، فمينــاء طرطــوس 
والــذي يتــم حاليًــا تحويلــه إلــى قاعــدة بحريــة، يعتبــر 
موطــئ قــدم روســيا الوحيــد علــى البحــر المتوســط، 
ــتعادة  ــى اس ــه إل ــن خالل ــكو م ــعى موس ــث تس بحي
مكانــة البحريــة الروســية فــي هــذا البحــر، مســتكملة 
بذلــك الخطــة التــي بدأتهــا بوضــع اليــد علــى قاعــدة 
"سيفاســتوبول" المطَلــة علــى البحــر األســود عنــد 

ضمهــا لشــبه جزيــرة القــرم فــي العــام 2014.
مــن  عــددًا  يقــارب  كيــف  بوتيــن  عــرف  لقــد 
النــووي  )الملــف  الحساســة  الدوليــة  الملفــات 
ويواجــه  ســوريا...(  القــرم،  جزيــرة  شــبه  اإليرانــي، 
التحديــات والعقوبــات الغربيــة بتغيّــرات اســتراتيجية 
للتأقلــم مــع الواقــع الجديــد وإبقــاء ســيطرته علــى 

وخارجيًــا. داخليًــا  السياســية  المنظومــة 
تبــدو روســيا اليــوم مســتعدة للولــوج بشــكل 
ــز  ــا الشــرق األوســط وتســعى لتعزي ــي قضاي ــر ف أكب
األبيــض  البحــر  فــي  شــرعيتها  وتثبيــت  قبضتهــا 
فــي  الروســية  الدبلوماســية  المتوســط. ونجحــت 
إقامــة عالقــات جيــدة مــع الــدول الحليفــة تقليديــا 
المنطقــة  فــي  األميركيــة  المتحــدة  الواليــات  مــع 
التعــاون  مجلــس  فــي  أخــرى  ودول  كالســعودية 
الــى  إضافــة  وتركيــا،  واألردن  ومصــر  الخليجــي 
ــدول تخشــى  "إســرائيل". فقــد بــدأت جميــع هــذه ال
إلتزامًــا غيــر كامــل مــن الواليــات المتحــدة األميركيــة 
ــة للوضــع  ــوم هــي الحامي ــدو روســيا الي ــا. وتب تجاهه
القائــم فــي الشــرق األوســط حيــث يُنظــر إليهــا 
ــى أنهــا أكثــر تماســًكا ومصداقيــة فــي سياســاتها  عل

التصريحــات  االخيــرة  االونــة  فــي  تزايــدت 
االميركيــة عــن نيــة واشــنطن اجــراء محادثــات 
اجــل  مــن  انصــاراهلل  حركــة  مــع  مفاوضــات  او 
ايقــاف مــا اســمتها الحــرب فــي اليمــن وايجــاد 
البــالد  فــي  الداخليــة  لالزمــة  سياســية  حلــول 
لكــن هــل تريــد واشــنطن بالفعــل ســالمًا حقيقيــًا 

مجــرد  ام  اليمــن؟  فــي 
شــعارات انتخابيــة ولعــب 
اليمنييــن؟  اوجــاع  علــى 
ت  يحــا لتصر ا
نيــة  بشــان  االميركيــة 
تبنــي عمليــة  واشــنطن 
ــررت  للســالم باليمــن تك
حيــث اكــدت فتــح قنــوات 
لبحــث  اهلل  انصــار  مــع 
وكان  الموضــوع  هــذا 
التصريحــات  هــذه  آخــر 

األميركــي  الخارجيــة  وزيــر  مســاعد  اعلنــه  مــا 
ــال خــالل  ــذي ق ــد شــينكر ال ــى ديف للشــرق األدن
زيارتــه للســعودية أّن بــالده تُجــري محادثــات 
مــع "الحوثييــن بهــدف إيجــاد حــل مقبــول مــن 
وأوضــح  توصيفــه.  حســب  للنــزاع"  الطرفيــن 
شــينكر فــي تصريحــات للصحفييــن "أن تركيــز 
الواليــات المتحــدة ينصــب علــى إنهــاء الحــرب 
ــى  ــل عل ــالده االن تعم ــا "ان ب ــن" مضيف ــي اليم ف
إيجــاد حــل للنــزاع يكــون مقبــواًل مــن الطرفيــن".

جورنــال  ســتريت  وول  صحيفــة  وكانــت 
ــام  ــل اي ــة قب ــر صحفي ــي تقاري ــادت ف ــة أف األميركي

بــأن الواليــات المتحــدة بصــدد اإلعــداد لمحادثــات 
مباشــرة مــع انصــاراهلل كمــا ذكــرت مصــادر صحفيــة 
اميركيــة نقــال عــن المبعــوث االممــي الــى اليمــن 
تبحــث  واشــنطن  ان  قولــه  غريفيــث  مارتــن 
تقديــم خطــة ســالم للحــرب فــي اليمــن وانهــا 
تدعــم جهــوده التــي يبذلهــا النهــاء الحــرب وايجــاد 

حلــول سياســية لالزمــة.
ــرك  ــن ان التح ــن المراقبي ــد م ــرى العدي وي
االميركــي هــذا ياتــي بعــد تكّثيــف الجيــش 
واللجــان الشــعبية اليمنيــة فــي األشــهر األخيــرة 
مســيّرة  وبطائــرات  الصاروخيــة  ضرباتهــم 
حيويــة  مواقــع  واســتهدافهم  الســعودية  ضــد 
واســتراتيجية فــي العمــق الســعودي وقــد ناقش 
االميــركان الوضــع مــع الســعوديين خــالل زيــارة 
خالــد بــن ســلمان الــى واشــنطن خــالل االيــام 
القليلــة الماضيــة وذكــرت مصــادر اميركيــة ان 
ــاف العــدوان  ــي ايق ــه ف ــدى رغب ابــن ســلمان اب

علــى اليمــن وطلــب مــن ادارة ترامــب المســاعدة 
فــي ذلــك.

المتحــدة  الواليــات  ان  اليمنيــون  ويــرى 
بــل هــي مــن  الحــرب  فــي  االميركيــة شــريكة 
تقودهــا وان اعــالن العــدوان علــى بالدهــم جــاء 
واشــنطن  داخــل  مــن  الســعوديين  قبــل  مــن 
داخــل  مــن  اال  العــدوان  يتوقــف  ولــن   2015 عــام 
ــد مــن القــوى السياســية  ــر ان العدي واشــنطن غي
انصــاراهلل ال يثقــون باالميــركان  وعلــى راســهم 
طرفــا  واشــنطن  باعتبــار  معهــم  والمفاوضــات 
كمــا  بالعــدوان  المشــاركة  الــدول  ضمــن  مهمــا 
ان واشــنطن عملــت طــول الخمــس الســنوات 
الماضيــة علــى المراوغــة السياســية والعمــل علــى 
تشــديد الحــرب والحصــار علــى اليمــن لمــا لهــذه 
الحــرب مــن فؤائــد اقتصادية وعســكرية لواشــنطن 
مــن اجــل تحقيــق المزيــد مــن الصفقــات التجاريــة 

واالمــارات. الســعودية  مــع  واالقتصاديــة 
ترامــب  ادارة  قبــل  مــن  الجديــد  التحــرك 
ليــس هــو االول مــن قبــل واشــنطن حيــث أجــرى 
وزيــر  مقدمتهــم  وفــي  أميركيــون  مســؤولون 
الخارجيــة الســابق جــون كيــري اتصــاالت ســابقة 
الرئيــس  ادارة  وســعت  اليمنيــة  االطــراف  مــع 
اليقــاف  خطــة  تســويق  اوبامــا  بــاراك  الســابق 
الحــرب ســميت فــي ذلــك الوقــت بخطــة كيــري 
لكنهــا ســرعان مــا انهــارت ولــم تصــل الــى طريــق 
كمــا ان االميــركان لــم يهتمــوا بهــا او يســعوا الــى 
النيــة  وكانــت  واخراجهــا بشــكل جيــد  بلورتهــا 
اســتمرار  تدعــم  الوقــت  ذلــك  فــي  االميركيــة 

والحصــار. الحــرب 
تحفظهــم  عــن  اهلل  انصــار  اعــرب  وقــد 
وتشــكيكهم حــول المســاعي االميركيــة الجديــدة 
الملــك  عبــد  المفــاوض  الوفــد  عضــو  وقــال 
العجــري إنــه فــي حــال ذهــاب حكومــة صنعــاء 
إلــى مفاوضــات مــع الواليــات المتحــدة، فــإن ذلــك 
ســيكون باعتبارهــا جــزءا مــن الحــرب علــى اليمن 
ــى  ــاء ينظــرون إل ــي صنع ــن ف مشــددا ان اليمنيي
الدعــوات التــي أطلقتهــا أميــركا للحــوار بنــوع مــن 
ــى ان  ــا، مشــددا عل ــة، ويشــّكون فــي جديته الريب
التصريحــات االميركيــة قــد تكــون لدوافــع انتخابية 
ــات  ــل الوالي ــة وحمّ ــي المنطق ــط االوراق ف او لخل
ــن  ــة ع ــة واألخالقي ــؤولية القانوني ــدة المس المتح
حــق  فــي  يرتكــب  ومــا  اليمــن  علــى  العــدوان 
اليمنييــن مــن جرائــم. مؤكــد إن أميــركا تــرى فــي 
ــل  ــى اليمــن مصــدرا للتموي ــدوان عل اســتمرار الع

ــالح. ــات الس ــالل صفق ــن خ م
علــى  يمنيــون  ناشــطون  اطلــق  وقــد 
اعالميــة  حملــة  االجتماعيــة  التواصــل  منصــات 
فــي  االميركيــة  المتحــدة  الواليــات  دور  تبيــن 
ــركا ضــد الســالم  حــرب اليمــن تحــت وســم امي
االميركيــة  التصريحــات  ان  الناشــطون  وشــدد 
اميــركا  مجــرد منــاورة ودعايــة وتبييــض لوجــه 
وليــس  باليمــن  الســالم  ضــد  واشــنطن  وان 
ــار الســعودية  معــه مطالبيــن بتحــرك دولــي الجب
وحليفتهــا اميــركا بالســالم وانهــا الماســاة اليمنيــة 
التــي تعتبــر هــي االكبــر فــي العالــم بحســب 

المتحــدة. االمــم  تقاريــر 

واشنطن واكاذيب السالم في اليمن
عبدالرحمن راجح

التواجد األمريكي والروسي في الشرق األوسط.. الى أين؟
سركيس أبوزيد

الشــرق أوســطية. فلطالمــا حرصــت روســيا علــى أن 
ــن  ــظ األم ــي حف ــزان ف ــكان ودور متمّي ــا م ــون له يك
واإلســتقرار فــي مناطــق العالــم الحساســة لتؤكــد 
أنهــا ال تــزال تتمتــع بمكانــة خاصــة علــى الســاحة 
الدوليــة، واعتمــدت خيــار بنــاء تفاهمــات متعــدّدة 
وروســيا  األميركيــة،  الهيمنــة  وجــه  فــي  األطــراف 
اليــوم ترســل مؤشــرات علــى أنهــا اســتعادت دورهــا 
كالعــب أساســي فــي المنطقــة واســتقرت فيهــا كقــوة 
يحســب لهــا حســاب. فلقــد اســتطاع بوتيــن الوقــوف 
األحاديــة  بكســر  األميركيــة  الهيمنــة  وجــه  فــي 
القطبيــة مــن خــالل "منظمــة شــانغهاي" للتعــاون 
ــاون  ــة البريكــس" للتع ــن، و"مجموع ــي مجــال األم ف
ــا  ــوازن فــي القضاي ــق ت فــي المجــال االقتصــادي وخل
العالميــة واألمنيــة والماليــة واالقتصاديــة، وصــواًل الــى 
الخالفــات  تســوية  فــي  النزيــه  الوســيط  دور  أداء 
وحــدة  علــى  وحافــظ  أوســطية.  والشــرق  العربيــة 
األراضــي الروســية، ومكافحــة اإلرهــاب، وحفــظ الهيبــة 
االقتصاديــة  القــدرات  وتقويــة  الدولييــن،  والمكانــة 

وإقامــة نظــام دولــي متعــدد األقطــاب.
الشــرق  فــي  الروســي   - األميركــي  التواجــد 
االوســط يتجــه الــى المواجهــة أم الــى التســويات؟ 

المســتقبل. فــي  جوابــه  ســؤال 

»إسرائيل« بيتها من زجاج
حميدي العبد اهلل


