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شؤون سياسية
ما ينشر في هذه الصفحة اليعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

أميركا إمبراطوريّة قيد االنكماش ..فما خطرها؟ وكيف الردّ؟

فــي الوقــت الــذي كان بومبيــو وزيــر خارجيــة
أميــركا ينفــذ جولتــه فــي الشــرق األوســط بعــد
محطــة باريســية ،كانــت النيويــورك تايمــز تفشــي
ســراً مضمونــه ان ترامــب كان ينــوي توجيــه ضربــة
تدميريّــة الــى مركــز نــووي إيرانــي وإســرائيل
تعلــن عــن “اكتشــاف ألغــام ومتفجــرات” قــرب خــط
فــضّ االشــتباك فــي الجــوالن ،وتتخــذه ذريعــة
مباشــرة لقصــف مركــز عســكريّ ســوري مــا أدّى
الــى استشــهاد بعــض مَــن فيــه مــن العســكريين
بعــد ان افلتــت صواريــخ عــدة مــن منظومــة الدفــاع
الجــوي الســوري التــي اســقطت معظــم الصواريــخ
التــي أطلقهــا العــدو ،ولنكمــل الصــورة نذكــر بالقــرار
األميركــي بســحب جنــود أميركييــن مــن العــراق
وأفغانســتان واإلبقــاء علــى  2500عســكري أميركــي
فقــط فــي كل مــن البلديــن.
هــذا المشــهد المتشــكل علــى هــذا النحــو
يعيــد طــرح الســؤال مجــددا مــا الــذي يريــده ترامــب
بالضبــط فــي منطقــة الشــرق األوســط ،ومــا الــذي
ستســمح بــه الدولــة العميقــة فــي أميــركا إذا
قــرّر ترامــب شــيئاً ال يناســب رؤيتهــا للمصالــح
األميركيــة واإلســرائيلية العليــا؟
فــي كالم ســابق كنــا قــد اســتبعدنا وبشــكل
شــبه مطلــق إمــكان ذهــاب أميــركا الــى فتــح جبهات
حــرب جديــدة شــاملة فــي المنطقــة ،واآلن نعــود
ونؤكــد علــى هــذا الموقــف ال بــل نذهــب الــى
أبعــد مــن ذلــك ونقــول إن أميــركا التــي لــم تخــرج
ممــا أحدثتــه فــي جســمها النزاعــات الداخليــة
واالنقســامات التــي ال تــزال مفتوحــة علــى أكثــر
إن أميــركا هــذه ليســت مؤهّلــة
مــن احتمــالّ ،
بواقعهــا الحالــي لخــوض حــرب شــاملة ليــس
فــي الشــرق األوســط فحســب بــل فــي ّ
كل أنحــاء
وان الزمــن الــذي كانــت فيــه أميــركا تقــرّر
العالــم ّ
الحــروب وتطلــق صفــارة التحشــد ويلتــمّ حولهــا
األطــراف مــن أربــع جهــات األرض لتكويــن تحالــف
دولــي تخــوض بــه الحــروب بقيادتهــا كمــا فعلــت
إن
فــي الخليــج الفارســي وأفغانســتان والعــراقّ ،
أميــركا هــذه لــم تعــد موجــودة وان هــذا الزمــن و ّلــى
ان باإلمــكان العــودة إليــه.
وال يبــدو ّ
فلــو كانــت أميــركا هــي أميــركا التســعينيات
لمــا كانــت ســمحت لروســيا أن تســجل ذاك
النصــر االســتراتيجي الهائــل فــي أذربيجــان
وأرمينيــا ولمــا كانــت تركــت أرمينيــا تتجــرّع كأس
الهزيمــة المــرّة التــي حرصــت علــى تفاديهــا 30
عامــاً منــذ أن آل إليهــا إقليــم ناغورنــي قــره بــاغ،
ولــو كانــت أميــركا هــي أميــركا التــي تخيــف وتفعــل
مــا تريــد لمــا كانــت فاوضــت طالبــان وانتهــت

أمين محمد حطيط

معهــا الــى قــرار يفضــي فــي نهايــة المطــاف الــى
االنســحاب األميركــي مــن البــاد حتــى ولــو كان
االنســحاب متدرجـاً ،ولــو كانــت أميــركا كمــا يحــب
بعــض عمالئهــا أن تكــون لمــا كانــت فشــلت فــي

تشــغل القيــادات بأمنهــا وتمنعهــا مــن اإلعــداد
والتحضيــر لعمليــات المواجهــة والتحضيــر .ويمكــن
فــي هــذا اإلطــار اعتبــار اغتيــال الشــهيد قاســم
ســليماني نموذجــاً مــن عمليــات اإلعــداد لبيئــة

ســورية؛ هــذا الفشــل االســتراتيجي الــذي حولهــا
بــان أميــركا
الــى ســارق نفــط ،أذكــر هــذا ألقــول ّ
ومعهــا حلفاؤهــا االوروبيــون دخلــوا عهــد االنكمــاش
واالنكفــاء .واذا كانــت بعــض ســلوكياتهم تشــير
الــى عكــس ذلــك وتوحــي بأنهــم مســتمرون فــي
سياســة التدخــل وفــرض اإلرادة الغربيــة علــى
فــإن ذلــك منتظــر منهــم ال بــل ضــروري
العالــمّ ،
حتــى ال يظهــروا ســريعاً فــي مظهــر المهــزوم
المتهالــك الــذي يفــرّ مذعــوراً مــن الميــدان.
علــى ضــوء ذلــك تطــرح مســألتان :األولــى،
كيــف ســيكون التصــرف الميدانــي للقــوى الغربيــة
بقيــادة أميــركا وهــم فــي مرحلــة االنكمــاش؟
والثانــي مــا هــي االســتراتجيات األفضــل لخصــوم
أميــركا فــي مرحلــة االنكمــاش األميركــي هــذه؟
أمــا عــن تصــرف القــوى المعاديــة اثنــاء انكفائهــا
إن مرحلــة االنكمــاش ال تعنــي االمتنــاع
فنقــول ّ
إن القــوة تكــون
الكلــي عــن اســتعمال القــوة ،ال بــل ّ
ضروريــة ووواجبــة االســتعمال أحيانــاً مــن قبــل
تلــك القــوى مــن أجــل حمايــة عمليــة التراجــع ومنــع
إنــزال الخســائر بهــا .وهنــا يكــون وجــوب البحــث
فــي أمريــن :األول ،طبيعــة األعمــال العســكرية التــي
تنفــذ هنــا ،والثانــي الغايــة مــن هــذه األعمــال.
أن العمليــات
فمــن حيــث الطبيعــة نــرى ّ
العســكرية التــي ينفذهــا المتراجــع او المنســحب
مــن الميــدان تهــدف الــى زرع الخــوف فــي صفــوف
القــوى المعاديــة لردعهــا عــن مالحقتــه .وهنــا يركــز
بشــكل أساســي علــى عمليــات االغتيــال التــي

إن ثمــن
اإلعــداد لالنســحاب ،وحســناً قالــت إيــران ّ
دمــاء ســليماني هــو إخــراج المحتـ ّـل األميركــي مــن
العــراق .قــول فيــه فهــم للحــال وعمــق اســتراتيجي
إن تكــرار مثــل تلــك الجرائــم
واضــح ،وعليــه نقــول ّ
أمــر مرجّــح فــي ّ
كل مــرة تســتطيع أميــركا ان تصــل
الــى قيــادي مميّــز مــن قياديّــي محــور المقاومــة
وكذلــك ندخــل فــي هــذه النــوع مــن العمليــات مــا
تــمّ تســريبه عــن قــرار كان اتخــذه ترامــب للنيــل
مــن الرئيــس بشــار األســد.
وإضافــة الــى االغتيــاالت تكــون عمليّــات
نوعيّــة تخريبيــة فــي عمــق العــدو عمليــات أمنيــة
فتنويــة أو ســيبيرانية او ناريــة ،كمــا يحــدث اآلن
بيــن الحيــن واآلخــر فــي مناطــق محــور المقاومــة،
ينفــذ ّ
كل ذلــك مــع اإلصــرار علــى متابعــة سياســة
مــا تســمّى العقوبــات وهــو مــا تنفــذه أميــركا تحــت
ألن المهــمّ لديهــا ان
سياســة الضغــوط القصــوىّ ،
ال يرتــاح عدوّهــا وال يكــون لديــه الوقــت للتفكيــر
بكيفيــة مالحقتهــا أو تنفيــذ أيّ عمــل عســكري
فــي هــذا الســياق.
ّإن مرحلــة االنكمــاش واالنكفــاء التــي دخلتهــا
أميــركا هــي واقــع فرضتــه تطــوّرات األحــداث ،واقــع
تخطــى اآلن مســألة مــن يكــون فــي البيــت األبيــض
جمهوريـاً او ديمقراطيـاً ترامــب ام بايــدن ،فقــد يختلــف
أســلوب التصــرف وكيفيتــه أمــا طبيعــة المرحلــة
ومقتضياتهــا فقــد باتــت نهائيــة مفروضــة ال مجــال
لتغييرهــا .وهــذا هــو الثمــن الــذي ســتجد أميــركا
ّأن عليهــا دفعــه بســبب فشــلها فــي تثبيــت النظــام

األحــادي القطبيــة وهزائمهــا علــى أكثــر مــن جبهــة فــي
العالــم ،وكان الشــرق األوســط أهمّهــا ،امــا مــا يُقــال
عــن نجــاح أميــركا فــي المنطقــة مــن بــاب صفقــة
القــرن وبــدء التطبيــع مــع بعــض الــدول الكرتونيــة فهــو
قــول يثيــر الســخرية وال يســتحق النقــاش .فالمشــهد
االســتراتيجي العــام أبعــد مــن ذلــك وأعمــق منــه.
ـإن
أمــا عــن ســلوك أعــداء أميــركا وخصومهــم ،فـ ّ
ان هــدف الســلوك المعــادي
عليهــم ان يعلمــوا ّ
ضدّهــم يتركــز علــى اإلشــغال والترهيــب والدفــع
الــى التنــازل فــي الســاعات األخيــرة قبــل الرحيــل،
لذلــك يكــون مــن مصلحتهــم أن يعــوا هــذه
الحقيقــة ويحيطــوا بهــذه األهــداف وان يعملــوا
ان طليعــة أعمــال
بمــا يعاكســها ،ولذلــك نــرى ّ
الدفــاع تكــون بالموقــف الرافــض لإلمــاء وعــدم
االســتعجال فــي الرضــوخ أليّ طلــب يطلــب منهــم.
ـإن شــاءت أميــركا التوجيــه للقيــام بعمــل تفاوضــي
فـ ْ
او غيــر ذلــك فعلــى المعنــي باألمــر أن يتصــرف
بمــا يحفــظ الحــق الوطنــي وال يكــون فــي قولــه
ان رفــض اإلمــاء
أو فعلــه أيّ تنــازل عنــه ،وليعلــم ّ
وان
الغربــي هــو واجــب وطنــي عليــه القيــام بــهّ .
التهويــل عليهــم بالعقوبــات ينبغــي ان ال يثنيهــم
عــن التمســك بالحــق الوطنــي.
ومــن الوجهــة العســكرية ينبغــي اتخــاذ أقصــى
درجــات الحــذر والحيطــة وتأميــن الدفــاع الناجــع
عــن الــذات قــادة ومؤسســات وتنظيمــات ودو ًال وأن
يُعمــل بقاعــدة “التناســب والضــرورة” فــي الــردّ
علــى االســتفزازات المعاديــة او االعتــداءات التــي
تســبّب الخســائر .وهنــا يكــون العمــل بمــا أطلقــه
الســيد حســن نصــر اهلل مــن اســتراتيجية “الهــدف
بالهــدف” أمــراً مفيــداً وواقعـاً فــي موقعــه العمالنــي
واالســتراتيجي الســليم مــن دون أن يكــون فــي
التطبيــق إفــراط او تفريــط.
إن العالــم عامــة والشــرق األوســط بخاصــة
ّ
بحاجــة الــى اعتمــاد اســتراتيجية فاعلــة ومرنــة ليتــمّ
بموجبهــا التعامــل مــع “امبراطوريــة قيــد االنكفــاء
واالنكمــاش” ،امبراطوريــة خســرت مشــروعها
الكونــي واضطــرت للتراجــع وخطــورة مــا فــي أمــر
هــذه اإلمبراطوريــة أثنــاء انكفائهــا أنهــا ال تــزال تملــك
أكبــر قــوة عســكرية تدميريّــة فــي العالــم ،وهــي أول
دولــة نوويــة فــي الكــون وال يردعهــا عــن اإلجــرام
وازع ،مــا يفــرض ان تتجنّــب القــوى المناهضــة لهــا
عمليــات االســتفزاز غيــر الضــروري المســتوجب للــردّ
االنتقامــي .فبقليــل مــن الهــدوء والتأنــي والوعــي
نعبــر مرحلــة انتقاليــة ال بــدّ منهــا لتعــود أميــركا الــى
ارض الواقــع الــذي ينبئهــا بأنهــا لــن تحكــم العالــم
وأن امبراطورتيهــا اندثــرت او تــكاد.
ّ

مأرب :خالفات في صفوف العدوان وانسحابات وخسائر بالجملة

مــع اســتمرار تقــدم قــوات صنعــاء فــي
محافظــة مــأرب ومحيطهــا ،وتمكنهــا أخيــراً
مــن تأميــن المســاحات الصحراويــة بيــن
محافظتــي الجــوف ومــأرب بمــا يقطــع خطــوط
اإلمــداد إلــى األخيــرة ،واســتكمالها الســيطرة

اســتنزاف لقــوات الرئيــس المنتهيــة واليتــه،
عبــد ربــه منصــور هــادي .مــرد ذلــك إلــى
امتــداد المواجهــات إلــى المناطــق الصحراويــة
غــرب المدينــة وشــرقها ،واتســامها بالكــر والفــر
نتيجــة اشــتداد غــارات طيــران العــدوان التــي

علــى معســكر المــاس االســتراتيجي ونقلهــا
المعركــة إلــى مــا بعــده ،تــزداد الخالفــات
البينيــة داخــل القــوات المواليــة للتحالــف
الســعودي  -اإلماراتــي ،وســط حالــة انهيــار
معنــوي فــي صفوفهــا.
ودفعــت هــذه الخالفــات أحــد كبــار قــادة
تلــك القــوات إلــى التوجــه إلــى عناصــره بالقــول:
“بيعــوا منازلكــم” ،فــي إشــارة إلــى يأســه مــن
اســتمرار القتــال بــا جــدوى .يأســه يصاحبــه
اســتمرار الســعودية فــي ســحب قواتهــا
وأســلحتها الثقيلــة مــن مــأرب ،فــي مؤشــر إلــى
تحســبها لمــا بعــد ســقوط المدينــة.
وتحولــت المواجهــات الدائــرة غــرب مدينة
مــأرب ،خــال األيــام الماضيــة ،إلــى معركــة

تجــاوزت الـــ 200غــارة منــذ منتصــف األســبوع
الماضــي ،وهــو مــا أدى إلــى ارتفــاع الخســائر
البشــرية فــي صفــوف قــوات هــادي التــي
أجبــرت مــن قبــل الريــاض علــى القتــال.
وتعرضــت تلــك القــوات لمقتلــة كبيــرة
فــي جبهــات رغــوان وحلحــان والصحــاري
الواقعــة بيــن محافظتــي مــأرب والجــوف،
حيــث خســرت ،وفقــا لمصــادر قبليــة ،أكثــر مــن
 150قتيــا فــي غضــون أيــام .واتهمــت المصــادر
أطرافــا مواليــة لتحالــف العــدوان بنقــل
صراعاتهــا الداخليــة إلــى الجبهــات ،والتخلــص
مــن خصومهــا بطريقــة غيــر مباشــرة ،عبــر
الدفــع بهــم تحــت التهديــد والوعيــد إلــى
جبهــات مفتوحــة مــن دون تأميــن ظهرهــم،

موضحــة أن قيــادة “التحالــف” وجهــت
تهديــدات واضحــة إلــى قــوات هــادي مفادهــا
أنهــا ســتعتبر أي قــوات تنســحب مــن مواقعهــا
غــرب مــأرب هدفــا مشــروعا لهــا.
وبحســب مصــادر اســتخباراتية ،فقــد
وجهــت قيــادة “التحالــف” ،مطلــع الشــهر
الجــاري ،قيــادة قــوات هــادي فــي مــأرب
بســرعة تشــكيل لجنــة اســتخباراتية
الســتقبال المعلومــات الخاصــة بالتشــكيالت
والوحــدات التــي تنــوي تســليم المواقــع
العســكرية لقــوات صنعــاء واالنضمــام إليهــا.
وطبقــا للمذكــرة التــي حصلــت “األخبــار”
علــى نســخه منهــا ،فقــد نفــذت “المنطقــة
العســكرية الســابعة” المواليــة لهــادي قــرار
“التحالــف” ،ورفعــت بكشــوفات بأســماء
المواقــع العســكرية إلــى وزيــر الدفــاع فــي
حكومــة الرئيــس المنتهيــة واليتــه للبــدء
بمراقبتهــا جــوا مــن قبــل العــدوان .وعــد
مراقبــون تلــك الخطــوة دليــا علــى اعتــزام
“التحالــف” اســتهداف تلــك الوحــدات بغــارات
جويــة مســتقبال ،فــي حــال مخالفــة أوامــره.
اشــتدت المواجهــات عقــب إعــان األمــم
المتحــدة تأجيــل مشــاورات األســرى
كذلــك ،وتنفيــذا لطلــب تحالــف العــدوان،
دفعــت قــوات هــادي بمعظــم قادتهــا
العســكريين فــي مــأرب إلــى الصفــوف
المتقدمــة فــي جبهــات غــرب مــأرب وشــرق
الجــوف ،فكانــت الحصيلــة مقتــل عــدد مــن
كبــار القيــادات فــي غضــون أيــام.
وســجل يــوم الثالثــاء مقتــل أربعــة مــن
كبــار القيــادات فــي معــارك رغــوان وحلحــان
والصحــاري الواقعــة بيــن محافظتــي مــأرب
والجــوف بنيــران الجيــش و”اللجــان
الشــعبية” ،مــا أدى إلــى انهيــار معنويــات

القــوات فــي تلــك الجبهــات .واعتــرف رســميا
بمقتــل رئيــس عمليــات “اللــواء  ،”72العميــد
حامــد اليوســفي ،ومســاعد قائــد “المنطقــة
العســكرية الســابعة” التابعــة لهــادي العميــد
ناجــي بــن ناجــي عايــض ،ورئيــس أركان
“اللــواء األول مشــاة جبلــي” العميــد يحيــى
البكــري ،ورئيــس عمليــات “اللــواء  ”141العميــد
أحمــد الذرحانــي ،فضــا عــن قائــد “قــوة
التدخــل الســريع فــي المنطقــة الســابعة”
العقيــد ســلميان الدمانــي الســالمي.
وعلــى رغــم مــا تقــدم ،علــم مســاء
أمــس أن قيــادة «التحالــف» وجهــت وزارة
الدفــاع فــي حكومــة هــادي باقالــة عــدد مــن
القيــادات العســكرية فــي «المنطقــة الســابعة»،
بتهمــة الهــروب مــن الجبهــات ورفــض تنفيــذ
التوجيهــات.
وكانــت المواجهــات ،التــي انحســرت
نســبيا مطلــع األســبوع الجــاري ،عــادت
واشــتدت عقــب إعــان األمــم المتحــدة
تأجيــل جولــة المشــاورات الجديــدة فــي شــأن
األســرى التــي كان مزمعــا انطالقهــا الخميــس
الماضــي.
وتصــدت قــوات صنعــاء ،اإلثنيــن الفائــت،
لعــدد مــن الهجمــات التــي نفذتهــا قــوات هادي
مســنودة بعشــرات الغــارات الجويــة بالقــرب
مــن معســكر المــاس .كمــا خاضــت مواجهــات
مماثلــة فــي أطــراف مديريــة رغــوان التابعــة
لمحافظــة مــأرب ،وتمكنــت  -وفــق مصــادر
مطلعــة  -مــن الســيطرة علــى مناطــق بشــحر
والمقاطــر ويســيهر والــدرم ،ومــن ثــم تحقيــق
تقــدم علــى األرض األربعــاء فــي منطقــة آل
مــروان ،وصــوال إلــى محيــط منطقــة الحفــار
فــي المديريــة نفســها.
كذلــك ،تمكنــت قــوات صنعــاء ،األربعــاء،
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– يعــرف حــكام الخليــج الفارســي أن التطبيــع الــذي جمعهــم بكيــان االحتــال برابــط
مصيــريّ ال ينبــع مــن أي وجــه مــن وجــوه المصلحــة لحكوماتهــم ولبالدهــم .فالتطبيــع يرفــع
مــن درجــة المخاطــر وال يخفضهــا إذا انطلقنــا مــن التســليم بالقلــق مــن مســتقبل العالقــة
مــع إيــران ،والتطبيــع مكاســب صافيــة لكيــان االحتــال اقتصاديـاً ومعنويـاً وسياســياً وأمنيـاً،
ولذلــك فهــم يعلمــون أنهــم قامــوا بتســديد فاتــورة أميركيــة لدعــم كيــان االحتــال مــن
رصيدهــم وعلــى حســابهم ،ويحملــون المخاطــر الناجمــة عــن ذلــك وحدهــم ،خصوص ـاً أن
األميركــي الــذي يمهــد لالنســحاب مــن المنطقــة بمعــزل عــن تداعيــات أزمــات االنتخابــات
الرئاســية ونتائجهــا ،ولذلــك فقــد تــم إطعــام حــكام الخليــج الفارســي معــادالت وهميــة لبنــاء
نظــام إقليمــي يشــكل التطبيــع ركيزتــه يحقــق لهــم تــوازن قــوة يحميهــم ،فمــا هــو هــذا
النظــام اإلقليمــي ومــا هــي الجغرافيــا السياســية التــي يســعى لخلقهــا؟
– تبلــورت خــال األســابيع الماضيــة صــورة الخرائــط التــي يســعى األميركــي

لتســويقها كنــواة للنظــام اإلقليمــي الجديــد عبــر أربعــة محــاور ،األول محــور البحــر
األحمــر الــذي يضــمّ مصــر والســودان كشــريكين فــي التطبيــع ،والثانــي محــور “الشــام
الجديــد” الــذي أعلــن عنــه كحلــف أمنــيّ اقتصــاديّ يضــمّ مصــر واألردن والعــراق،
والثالــث محــور العبــور ويضــمّ األردن والســلطة الفلســطينية ،والرابــع محــور الطــوق
ويضــمّ الســلطة الفلســطينية واألردن والعــراق ،فيمــا يتولــى كيــان االحتــال المشــاغلة
األمنيــة لســورية والمقاومــة ،ويوضــع لبنــان تحــت ضغــط األزمــة االقتصاديــة والسياســية
والفشــل الحكومــيّ وضغــوط ترســيم الحــدود.
– عملي ـاً ،يفقــد النظــام اإلقليمــي الموعــود كل قيمــة فعليــة ،إذا لــم ينجــح المحــور
الرابــع الــذي يتمثــل بالســلطة الفلســطينية واألردن والعــراق فــي االنضمــام لخــط
المواجهــة مــع محــور المقاومــة ،فالتعقيــدات الفلســطينية أمــام الجمــع بيــن محــور
العبــور أي حمايــة قوافــل التطبيــع العابــرة مــن الكيــان الــى الخليــج الفارســي وبالعكس،
ومحــور الطــوق الــذي يــراد منــه عــزل ســورية ،كبيــرة جــداً فــي ظــل التبنــي األميركــي
لخياريــن بحــدّ أعلــى هــو تصفيــة القضيــة الفلســطينية تحــت عنــوان مضاميــن صفقــة
القــرن وحــد أدنــى هــو التفــاوض ألجــل التفــاوض مــن دون تقديــم أي ضيغــة قــادرة
علــى إنتــاج تســوية يمكــن قبولهــا وتســويقها فلســطينياً ويمكــن قبولهــا وتســويقها
إســرائيلياً ،واألردن المثقــل بضغــوط القضيــة الفلســطينية مــن جهــة وبالتشــابك
العالــي ديمغرافي ـاً واقتصادي ـاً وأمني ـاً مــع ســورية معــرض لالنفجــار بــدوره فــي حلــف
عبــور قوافــل التطبيــع فــي آن واحــد ،والعــراق المطلــوب فــك ارتباطــه العميــق بإيــران
عبــر نقــل اعتمــاده علــى الغــاز والكهربــاء إلــى مصــر بــد ً
ال مــن إيــران ،وإشــراكه بحصــار
ســورية رغــم تشــابك ال يقــل عمقـاً بينــه وبينهــا ديمغرافيـاً واقتصاديـاً وأمنيـاً معــرّض
هــو اآلخــر لالنفجــار تحــت هــذه الضغــوط.
– المشــاغلة اإلســرائيلية علــى جبهتــي جنــوب لبنــان والجــوالن محاولــة لرفــع
معنويــات المدعويــن للمشــاركة فــي النظــام اإلقليمــي الجديــد ،بأدوارهــم الجديــدة،
والنجــاح األميركــي بالضغــط فــي لبنــان وفــي ســورية يبــدو قــادراً علــى شــل المبــادرة
علــى هاتيــن الجبهتيــن ،لكــن األكيــد أن ال تعديــل فــي موازيــن القــوى الميدانيــة التــي
تقلــق كيــان االحتــال مــن جهــة ،وال قــدرة إســرائيلية علــى رفــع المشــاغلة الــى درجــة
ال لوجــوده تمهيداً لالنســحاب
الحــرب .واألميركــي الــذي يريــد هــذا النظــام اإلقليمــي بدي ً
ليــس بــوارد هــذه الحــرب ،وتجميــد لبنــان تحــت الضغــوط األميركيــة يشــكل مصــدر
اســتنزاف وإربــاك للمقاومــة ،لكنــه ال يعــدل فــي مصــادر قوتهــا وال يعــدل فــي مواقفهــا،
ومزيــد مــن الضغــوط الماليــة واالنســداد السياســي ســيذهب بلبنــان لالنفجــار وفتــح
البــاب لخيــارات تُخــرج الوضــع عــن الســيطرة.
– التحــدي هــو فــي مــا ســيحدث عندمــا ينســحب األميركيــون ،حيــث ســينهار البنــاء
الــذي يراهــن عليــه األميركيــون ،ويتداعــى وضــع األردن والســلطة الفلســطينية والحكومــة
العراقيّــة ،ويعــود الوضــع الــى معادلــة حــرب كبــرى ال قيمــة لهــا مــن دون مشــاركة أميركيــة
فــي ظــل العجــز اإلســرائيلي عــن تحمــل تبعاتهــا ،أو تســوية أميركيــة مــع محــور المقاومــة
تبــدأ مــن العــودة للتفاهــم النــووي اإليرانــي ،يصيــر معــه ثنائــي حــكام الخليــج الفارســي
وكيــان االحتــال علــى ضفــة الخاســرين ويبــدأ المدعــوون لالنضمــام للنظــام اإلقليمــي
الحامــي للتطبيــع باالنســحاب هرب ـاً مــن شــراكة الخســائر.
– جغرافيا سياسية ونظام إقليميّ على الورق ستعيش شهوراً قليلة وتخبزوا باألفراح.
مــن تأميــن عــدد مــن المناطــق الصحراويــة
بيــن محافظتــي الجــوف ومــأرب ،ومــن بينهــا
مناطــق فــي جبهــة الجدافــر ،وصــدت عــدة
هجمــات علــى منطقــة عــدوان ،كمــا خاضــت
مواجهــات عنيفــة فــي جبهــة األقشــع  -خســف
 البــرش الواقعــة شــرق الجــوف ،وأحــرزتتقدمــا فــي مناطــق اســتراتيجية بيــن لقشــع
ورغــوان فــي الخســف ،يمكنهــا مــن االلتفــاف
علــى مــا تبقــى مــن مناطــق خــارج ســيطرتها
فــي مديريــة رغــوان غربــي مــأرب.
يأتــي ذلــك وســط تصريحــات الفتــة لعــدد
مــن القيــادات العســكرية والمدنيــة المواليــة
لهــادي ،ومنهــم قائــد المنطقــة العســكرية
السادســة ،العميــد هاشــم األحمــر ،الــذي توقــع
ســقوط مدينــة مــأرب قبــل أيــام ،فيمــا نصــح
الشــيخ خالــد العــرادة ،المقــرب مــن محافــظ
مــأرب الموالــي لهــادي ،الســلطة المحليــة
بالتفــاوض مــع صنعــاء لتجنيــب المدينــة الدمــار.

فــي هذا الوقــت ،واصلت القوات الســعودية
ســحب الســاح الثقيــل مــن مــأرب خــال
األيــام الماضيــة .وأفــادت مصــادر عســكرية فــي
قــوات هــادي بــأن الريــاض ســحبت المعــدات
الثقيلــة مــن منطقــة صحــن الجــن فــي مدينــة
مــأرب األربعــاء الماضــي ،مضيفة أن الســعودية
ســحبت أيضــا  18عربــة عســكرية حديثــة
ومدفعيــن حديثيــن مــن صحــن الجــن خشــية
ســقوطها تحــت ســيطرة قــوات صنعــاء.
علــى خــط مــواز ،أعلنــت “منظمــة الهجــرة
الدوليــة” أن محافظــة مــأرب شــهدت أعلــى
نســبة نــزوح مــن الجبهــات المحيطــة بالمدينــة
إلــى مخيمــات النازحيــن خــال العــام الجــاري.
وقالــت المنظمــة ،فــي بيــان الخميــس ،إنهــا
ســجلت أكثــر مــن  150ألــف نــازح فــي عمــوم
المحافظــات منــذ بدايــة العــام الجــاري ،معبــرة
عــن قلقهــا مــن تصاعــد المواجهــات فــي محيــط
المدينــة.
األخبار

