السبت  18نيسان  2015العدد 2569

7

سياسة

كالم في السياسة

انتظار اليمن ،أو االنتحار بقطع النفس
جان عزيز

ّبري والحوار:
نمشي
مع الحائط
ونقول يا ّرب
السترة
(هيثم
الموسوي)

َمــن يعتقد بــأن اإلشتباك السياسي
الــداخـلــي بــن تـيــار املستقبل وحــزب
ال ـل ــه ال ي ـت ـع ـ ّـدى ك ــون ــه ت ـضــام ـنــا مع
الحليف االقليمي لكل منهما حيال
حـ ــرب ال ـي ـمــن م ـنــذ اط ـ ــاق «عــاص ـفــة
ال ـ ـ ـحـ ـ ــزم» .بـ ــل ي ــاح ــظ ه ـ ـ ــؤالء ان ال
مبرر لخالف لبناني ـ ـ لبناني على
ب ــاد بـعـيــدة م ــن ل ـب ـنــان ،وال قــواســم
في التاريخ والجغرافيا واالجتماع

والسياسة تجمعه بها .ليست اليمن
مصر الخمسينات والستينات في
حـســاب اللبنانيني ،وال فلسطينيي
ال ـ ـس ـ ـت ـ ـي ـ ـنـ ــات وال ـ ـس ـ ـب ـ ـع ـ ـي ـ ـنـ ــات ،وال
ال ـ ـ ـسـ ـ ــوريـ ـ ــن واالس ـ ــرائـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــن ف ــي
العقود التالية حتى االمس القريب،
كـ ــي ي ـخ ـت ـل ـف ــوا ع ـل ـي ـهــا فـ ــي ال ــداخ ــل
ويتسببوا ـ ـ كما من قبل ـ ـ بانفجار
البلد وذهابه الى حروب اهلية.

ف ــي ع ـل ــم ال ـف ـي ــزي ــاء ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،أن الـ ـح ــرب تـنـشــأ
وتــولــد وتـتــأســس وتنبثق ،مــن املـعــادلــة التالية :حني
ي ـقــوم ط ــرف ــان اث ـن ــان ،عـلــى أرض واح ـ ــدة ،بـقــراءتــن
متناقضتني لحدث واحــد .آخر تجسيد عملي لهذه
القاعدة العلمية الجامدة ،ما حصل في اليمن منذ 26
آذار املاضي .هناك ثمة أرض واحــدة .عليها طرفان:
الحوثي والـسـعــودي .وهـنــاك أيـضــا ،كــان ثمة حدث
واحد ،اسمه االتفاق بني إيران وأميركا والغرب ،حول
امللف النووي .هكذا ،في لحظة من تطور املواقف ،قرأ
الحوثيون أن االتفاق املذكور سيشكل فرصة لهم من
أجل ّ
تمدد سيطرتهم على كل اليمن .بحيث يشكل
الـتـقــارب اإليــرانــي ـ ـ الـغــربــي عنصر قــوة لحلفائهم
في طهران ،وبالتالي عامل دفــع لهم ،وتغطية دولية
وغربية لنفوذهم ،كجزء مــن النفوذ اإليــرانــي الــذي
بات متناغمًا مع السياسات الغربية ،بحسب القراءة
الحوثية .فحزموا أمرهم ومشوا صوب الجنوب.
فــي املـقــابــل ،أج ــرى الـسـعــودي ق ــراءة للحدث نفسه،
بشكل مناقض .فهو اعتبر أن لحظة االتفاق الغربي
ـ ـ اإليراني ستشكل «املومنتوم» املثالي له للدخول إلى
اليمن ،وضــرب الحوثيني فيه .وذلــك على خلفية أن
واشنطن الذاهبة إلى اتفاق الحد األدنى مع خصمها
اإلقليمي ،طـهــران ،والتي تواجه ضغوطًا كبرى من
حلفائها فــي الـكـيــان الـصـهـيــونــي ،عـلــى خلفية هــذا
االتفاق بــالــذات ،ال بد أن تفكر بــأن أي ثمن جانبي
ً
يمكن أن تدفعه السترضاء الحلفاء ،سيكون مقبوال.
وأن أي ملف ثانوي بالنسبة إليها ،يمكن أن تجعله
جائزة ترضية ألصدقائها ،تعويضًا عن اتفاقها مع
ً
طهران ،سيكون عامال مساعدًا على تقطيع موقفها
الراهن .اقتنع السعوديون بفرصتهم ،وبدأوا قصفهم
من الجو.
هكذا ،في لحظة واحدة ،على أرض واحدة ،وحيال حدث
واحد ،اعتقد كل من الحوثي والسعودي أن الفرصة
متاحة أمــام كل منهما ،للسيطرة على اليمن .فكان
الصدام فيزيائيًا ،وكانت املعركة عسكريًا وميدانيًا.
وكانت الحرب على اليمن ،كما تقول لعبة األطفال
بالعصي ،على دائ ــرة مقفلة مــن رمــل وت ــراب ...بعد
أسابيع أو أشهر أو سنوات ،أي من الطرفني سيبدو
مصيبًا فــي حـســابــاتــه؟ مـســألــة مـتــروكــة للخسائر
واالستنزاف واألثمان املدفوعة بشريًا وماديًا .غير
أن مسألتني يمكن الجزم في نتائجهما منذ اللحظة.
ً
أوال أن اليمن كوطن ودولة سيكون قد دمر .وثانيًا ،أن
واشنطن كممسكة بخيوط مسرحنا ،كما في مسرح
الدمى ،ستتكيف مع أي نتيجة تبلورها الدماء واآلالم
اليمنية .فإذا ربح الحوثيون ،ستوحي لطهران بأنها

تقرير

ّ
عميد حمود :سلم على القضاء!
ع ـم ـي ــد ح ـ ـمـ ــود غـ ـ ـ ــادر إل ـ ـ ــى ت ــرك ـي ــا.
ه ـك ــذا ص ــدق ق ــائ ــد م ـح ــور سـتــاركــو
امل ــوق ــوف س ـعــد امل ـص ــري ف ــي جــزمــه
لهيئة املحكمة العسكرية ،األربعاء
املـ ــاضـ ــي ،بـ ــأن حـ ـم ــود «لـ ــن يـحـضــر
كشاهد في ملفات أحــداث طرابلس
مهما فعلتم « ،إذ كــان من املقرر أن
ي ـح ـضــر ك ـشــاهــد ل ـل ـمــرة األول ـ ــى مع
مساعده أيـمــن األب ــرش الستجوابه
حول اعترافات املصري وقائد محور
ال ـب ــران ـي ــة زي ـ ــاد ع ـل ــوك ــي وغ ـيــره ـمــا
بأنه «من ّ
مول املجموعات املسلحة
فـ ــي ال ـت ـب ــان ــة وم ـ ــن ّخ ـل ــق امل ـ ـعـ ــارك»
ب ـح ـســب املـ ـص ــري .ومل ـ ــا ل ــم يـحـضــرا
األرب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاء ،ك ـ ـ ــرر رئـ ـ ـي ـ ــس امل ـح ـك ـم ــة
العميد خليل إبراهيم استدعاء هما
وأحــال ملفهما على النيابة العامة
ال ـع ـس ـك ــري ــة الـ ـت ــي أص ـ ـ ــدرت م ــذك ــرة

ب ـح ــث وتـ ـح ـ ّـر ب ـح ـق ـه ـمــا ،ع ـل ـمــا ب ــأن
الـ ـجـ ـلـ ـس ــة فـ ـ ــي الـ ـقـ ـضـ ـي ــة املـ ـطـ ـل ــوب
ش ـ ـهـ ــادتـ ــه فـ ـيـ ـه ــا أرج ـ ـئ ـ ــت إل ـ ـ ــى 13
أي ـ ــار امل ـق ـب ــل .م ـص ــدر ق ـض ــائ ــي نـفــى
ل ـ ــ»األخ ـ ـبـ ــار» م ــا أش ـي ــع ع ــن إصـ ــدار
مــذكــرة بـحــث وت ـحـ ّـر بـحـقـهـمــا .فهل
يـ ـ ـص ـ ــدر مـ ـ ـف ـ ــوض ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة لـ ــدى
املـحـكـمــة الـعـسـكــريــة الـقــاضــي صقر
صـقــر املــذكــرة بـعــد شـيــوع مـغــادرتــه
لبنان؟ وملاذا لم تصدر في األساس
حـتــى اآلن ،بــرغــم تــوالــي ورود دور
حمود في اعترافات قادة املحاور؟
وفي اتصال أجرته قناة «ال بي سي»
مــع حـمــود مــن تــركـيــا أم ــس ،ق ــال إنــه
موجود هناك منذ عشرة أيــام ،وهو
شبه مقيم حيث يوجد أعمامه .ليس
هــاربــا مــن ش ــيء ألن ــه «أت ـش ــرف بكل
م ــا ق ـمــت ب ــه ول ـع ـبــت دور اإلط ـفــائــي

في طرابلس» .وعــن االتهامات التي
ســاقـهــا ق ــادة امل ـحــاور بــأنــه عـ ّـرابـهــم،
قـ ــال إن «االت ـ ـهـ ــامـ ــات امل ــوج ـه ــة إل ـ ّـي
لـيـســت ج ــدي ــدة .وه ـ ــؤالء ت ــم اإلي ـقــاع
بهم من قبل األجهزة األمنية ودفعوا
ثمنًا أكبر مــن الــذنــب الــذي ارتكبوه.
هم مضغوطون وأوقفوا على أساس
صـفـقــة وس ـي ـخــرجــون» .وع ــن تـحــرك
الـ ـقـ ـض ــاء ضـ ـ ـ ــده ،قـ ـ ــال إنـ ـ ــه مـسـتـعــد
ُ
للعودة إلى لبنان في حال استدعي
ً
رس ـم ـيــا ،ق ـبــل أن ي ـس ـتــدرك ق ــائ ــا إن
«ال ــوض ــع األم ـن ــي لـيــس مــري ـحــا ،ألن
حزب الله يتحكم في كل شيء».
وك ـ ــان امل ـ ـصـ ــري قـ ــد أدل ـ ــى ب ــإف ــادت ــه
األخ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــرة م ـ ـ ـ ــن ق ـ ـ ـفـ ـ ــص امل ـ ـح ـ ـك ـ ـمـ ــة
العسكرية ،وأكد أنه يتلقى تهديدات
مــن حمود بأنه لــن يدعه يخرج من
السجن.

كافأتها على إقدامها صوب الغرب نوويًا .وإذا تقدم
السعوديون ستفهمهم بأنها هي من أعطاهم جائزة
الترضية تلك ،ليطمئنوا ويمشوا باتفاقها النووي.
ً
وإذا استنزف الـطــرفــان طــويــا ،مــن دون حسم وال
حزم ،ستكون هي من سيلجأ إليه الجميع ،من أجل
صياغة تسوية تنزع اليمن من خارطتي النفوذين
اإليراني أو السعودي ،وتجعله أرضًا محايدة برعاية
أميركية شبه مباشرة.
هو حساب مكيافللي بامتياز ،قد يقول البعض .لكنه
يظل حسابًا مكشوفًا .لم تخفه واشنطن ،ولم تخجل
به .حتى أنها عرضته أمام شاشاتها الوطنية أمس
األول .يــوم جــاءت برئيس الحكومة العراقية حيدر
العبادي ،وجمعته برئيسها بــاراك أوباما .ثم أنزلته
فــي مـقــر ضـيــافــة الـبـيــت األب ـيــض ،فــي بلير ه ــاوس.
لـيـعـقــد مــن ه ـنــاك ب ــال ــذات مــؤت ـم ـرًا صـحــافـيــا ،يعلن
فيه أن حرب السعوديني على اليمن عمل «ال منطق
فـيــه» .وأن ــه ستترتب عليه ك ــوارث إنسانية كبرى.
وأنــه يشبه مــا أقــدم عليه صــدام حسني .ولــم يكتف
خليفة ن ــوري املالكي بـهــذا املــوقــف مــن بيت أوبــامــا،
بل أضاف أنه توافق مع مسؤولي اإلدارة األميركية
حول تلك القراءة .فخرج طبعًا ناطق أميركي ببيان
معلوك ،من نوع أننا «لم ننتقد السعوديني» .فيما فقد
عادل الجبير صوابه واستدعى الصحافيني أنفسهم
ليرد من مقر السفارة السعودية في واشنطن ،على
ضيف واشنطن في مضافة البيت األبيض!
شيء ما من سياق الحرب على اليمن ،يذكر بسياق
الـحــرب على لبنان .مــع بعض ال ـفــوارق واملـفــارقــات
طبعًا .لكن تبقى مشتركات عديدة ،من االنقسامات
العامودية للمجتمع ،ولعنة حصرية الحدود ،وأطماع
الخارج وأحادية الشقيق والعدو ،وحسابات البحر
مــن أمــامــك واملـجـهــول مــن ورائ ـ ــك ...لـكــن رغــم تلك
الفوارق والجوامع ،تظل املأساة الكبرى في أن فريقي
الصراع األساسيني في بيروت ،ال يــزاالن يعتقدان
ب ــأن مــا يحصل فــي املـنـطـقــة ،وف ــي الـيـمــن تـحــديـدًا،
سينتهي إلى انتصار كامل لفريق وهزيمة كاملة
لفريق آخــر .وهــو مــا يؤجج رهــانــات هنا ،وأوهــامــا
هناك .فيما الصورة الدقيقة للوضع تشير بوضوح،
إل ــى أن م ــوازي ــن ال ـقــوى ال ـثــاثــة ،لـبـنــانـيــا ،وإقليميًا
ودولـيــا ،تتجه إلــى تكافؤ طويل ج ـدًا .وبالتالي إلى
اسـتــدامــة ال ـنــزاع أكـثــر مــن ق ــدرة أي ط ــرف لبناني،
وبالتالي أكثر مــن قــدرة لبنان كوطن ودول ــة ،على
البقاء والـحـيــاة .هكذا يصير دفــش االستحقاقات
اللبنانية إلــى مــا بعد انـتـظــار االستحقاق اليمني،
وإلــى ما بعد ما بعد نتائجه ،نوعًا من أنــواع املوت
البطيء ،أو االنتحار باالمتناع عن التنفس .فهل من
يعي ذلك؟!

عميد حمود
(عيسى
صليبي)

