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رأي

وجيران السوء
الشاكية من ّ
املد الناصري (الشيوعي) الذي
يسعى لـكــي يـطــوقـهــم مــن كــل جــانــب .ولجأ
السعوديون إلى حلفائهم القدامى اإلنكليز
ليعينوهم في هــذه املحنة الجديدة .وبدت
لـلـنــدن أسـبــابـهــا ال ـخــاصــة لـقـبــول مـســاعــدة
آل سـعــود ،فمصالحها فــي محمية عــدن قد
تتضرر بـعــدوى الــدعــاوى الــرائـجــة فــي ذلك
العصر كــوجــوب فــرض االشـتــراكـيــة ونظام
التأميم ،والنداء إلى وحدة القومية العربية،
والسعي إلى التحرر من االستعمار ...وكان
كل ذلك صداعا عانته لندن منذ سنوات في
أزمــة قناة السويس ،وهي تخشى أن يلحق
ب ـهــا ف ــي بـ ــاب املـ ـن ــدب أيـ ـض ــا .وهـ ـك ــذا ب ــدأت
ال ـق ــوات الـبــريـطــانـيــة امل ـت ـمــركــزة ف ــي جـنــوب
اليمن سلسلة من التحرشات واالستفزازات
العسكرية للنظام الجديد في صنعاء ،وبلغت
األمـ ــور ذروت ـه ــا ح ــن قـصــف الـبــريـطــانـيــون
مــدي ـنــة ال ـب ـي ـضــاء م ــن دون أن ي ـك ــون هـنــاك
موجب أو سبب .وشعرت الحكومة اليمنية،
وقــد هالها حجم الـتــآمــر الـسـعــودي ضدها
في الشمال ،والتآمر البريطاني في الجنوب،
ّ
أن مــن املفيد لها أن تطلب عــون أصدقائها
املصريني هي األخ ــرى .وكذلك بــدأت طالئع
ً
م ــن الـجـيــش امل ـص ــري بــالــوصــول ف ـعــا إلــى
اليمن في تشرين األول .1962
كــان ظهور مصر على مسرح أحــداث اليمن
ب ـم ـثــابــة ال ـص ــاع ــق الـ ـ ــذي ف ـ ّـج ــر ك ــل ال ـح ـنــق
املـكـبــوت فــي ص ــدور آل سـعــود .ورأى حكام
ّ
الرياض أن اليمن شأن سعودي محض ،وال
يجوز للغرباء املصريني أن يحشروا أنوفهم
ّ
فـيــه ،وأن «ال ـتــاعــب بــالـيـمــن» تــاعــب بأمن
أمر لن ّ
السعودية نفسها .وهذا ٌ
يمر!
وأرس ـ ــل الــرئ ـيــس األم ـيــركــي ج ــون كينيدي
رسائل رسمية ،في  17تشرين الثاني ،1962
يبلغ فيها أطراف األزمة اليمنية ( )2مبادرة
لـلـحــل تـقـضــي بــانـسـحــاب ال ـق ــوات املـصــريــة
املساندة للنظام اليمني الجديد على مراحل،
وإنشاء نظام فض اشتباك من األمم املتحدة،
وإيقاف املــدد السعودي األردنــي باألسلحة
لـلـمـلـكـيــن ف ــي ال ـي ـمــن ،وت ـع ـهــد الـجـمـهــوريــة
اليمنية احترام االلتزامات الدولية ليطمئن
ج ـي ــران ـه ــا ،م ــع ت ـع ـهــد أم ـي ــرك ــي ب ــاالع ـت ــراف
بالجمهورية اليمنية إذا التزم كل األطــراف
هذه املقترحات.
ول ـقــد واف ـقــت مـصــر عـلــى م ـب ــادرة كينيدي،
وأبــت السعودية ،ومانعت بريطانيا .وفي
خ ـطــوة ُعـ ـ ّـدت ردًا عـلــى «ال ـح ــرد» الـسـعــودي
الـ ـب ــريـ ـط ــان ــي ،أعـ ـلـ ـن ــت الـ ـ ــواليـ ـ ــات امل ـت ـح ــدة
اعـتــرافـهــا الـقــانــونــي بــالـجـمـهــوريــة العربية
اليمنية ،يــوم  19كــانــون األول  .1962وطــار
ّ
صـ ــواب ال ــري ــاض ،ورأى حـكــامـهــا أن الـحــل
األم ـ ـيـ ــركـ ــي ل ـل ـص ـل ــح فـ ــي الـ ـيـ ـم ــن ،ومـ ـ ــن ث ــمّ
االع ـتــراف بالنظام الجمهوري الـجــديــد ،ما
ً
ّ
هــو إال انـحـيــازًا كــامــا «للمحور الناصري
– الشيوعي» على حـســاب مـحــور حلفائها

وأخ ــذ ال ـس ـعــوديــون يـلـتـفـتــون نـحــو اليمني
ون ـحــو ال ـش ـمــال بـحـثــا عـ ّـمــن ي ــؤازره ــم على
اليمن .ولقد لجأوا ُإلى حليفهم الباكستاني
فلم يتحمس الحليف للمشاركة في عدوان
ع ـل ــى بـ ـ ــاد ب ـع ـي ــدة عـ ـن ــه ،ولـ ـي ــس لـ ــه فـيـهــا
م ـص ــال ــح تـ ــذكـ ــر .ول ـك ـن ــه ب ــامل ـق ــاب ــل وع ــده ــم
بالنصرة إن تعرضت األراض ــي السعودية
نـفـسـهــا ل ـل ـع ــدوان .ول ـجــأ ال ـس ـعــوديــون إلــى
ش ـ ـ ــاه إي ـ ـ ـ ـ ــران فـ ــوعـ ــدهـ ــم بـ ــدعـ ــم ل ــوج ـس ـت ــي
واسـتـخـبــاري ملصلحتهم ،ال أكـثــر مــن ذلــك.
ّ
ثم طرق الجماعة باب الفرنسيني فوعدوهم
أيـضــا باملساندة اللوجستية مــن قاعدتهم
ف ــي جـيـبــوتــي .ول ــم يستنكف آل س ـعــود أن
يطرقوا الـبــاب اإلسرائيلي أيـضــا .وبالفعل
فقد استعان رئيس االستخبارات السعودية
كـمــال أده ــم (وه ــو أيـضــا صهر املـلــك فيصل
بــن عبد الـعــزيــز) بصديقه سمسار السالح
ّ
يجس
الـسـعــودي عــدنــان خــاشـقـجــي ،حـتــى
لــه نبض إســرائـيــل ،ومــا يمكنها أن تساعد
بــه الـسـعــوديــة فــي حربها اليمنية .والتقى
خاشقجي في باريس ،في أوائل سنة ،1963
ش ـم ـع ــون ب ـي ــري ــز ال ـ ــذي كـ ــان ي ـش ـغــل وقـتـهــا
منصب مـســاعــد وزي ــر الــدفــاع اإلســرائـيـلــي.
واتفق الطرفان السعودي واإلسرائيلي على
التعاون في اليمن «على ّ
البر والتقوى» (!)3
ولقد شــاركــت إســرائـيــل فــي حملة التحالف
ال ـس ـع ــودي ع ـلــى ال ـي ـمــن ،وت ــول ــت طــائــراتـهــا
املنطلقة من املستعمرة الفرنسية جيبوتي،
إن ـ ـ ــزال ع ـت ــاد ع ـس ـك ــري ل ـج ـي ــوب امل ـت ـمــرديــن
واملرتزقة األجانب في الجبال .وكــان االسم
الرمزي لعمليات إسرائيل في التحالف ضد
الـيـمــن ،هــو «مــان ـغــو» .ول ــم تـكـتــف تــل أبيب
ب ـهــذا ال ـع ــون ل ـل ـس ـعــوديــة ،ب ــل إن ـه ــا أرس ـلــت
فــرق كوماندوس قوامها جنود من اليهود
اليمنيني الــذيــن ه ــاج ــروا إلســرائ ـيــل .وذلــك
كي يسهل عليهم ،بعد أن ينفذوا عملياتهم
الخاصة ،أن يذوبوا في املجتمع الذي سبق
وألفوه (.)4
لهم أن ّ عاشوا فيه ِ
عـلــى أن الـسـعــوديــن وجـ ــدوا حـلـيـفــا عظيما
فـ ــي ش ـخ ــص ح ـس ــن م ـل ــك األردن .ف ــال ــرج ــل

الحكومات العربية على نحو عام ما زالت
أس ـي ــرة م ـش ــاري ــع إقـلـيـمـيــة ودولـ ـي ــة .وهــي
بذلك لــم تنل شــرف أن يكون لها مشروعًا
ً
ع ــربـ ـي ــا مـ ـسـ ـتـ ـق ــا ورائـ ـ ـ ـ ـ ـدًا عـ ـل ــى م ـس ـت ــوى
املـنـطـقــة وال ـع ــال ــم ،فـكــانــت عـلــى نـحــو دائ ــم
م ـق ـيــدة ب ـم ـشــاريــع دول ـي ــة وإق ـل ـي ـم ـيــة .وفــي
سـيــاق تـلــك امل ـشــاريــع ،ك ــان يـجــري تحويل
مصادر القوة العربية إلى أدوات .مع العلم
أن ت ـلــك امل ـش ــاري ــع كــانــت تــرمــي ف ــي بعض
مستوياتها إلى ضبط وتحديد آفاق تطور
امل ـج ـت ـم ـع ــات ال ـع ــرب ـي ــة ف ــي سـ ـي ــاق يـضـمــن
ل ـ ـلـ ــدول الـ ـكـ ـب ــرى ،اسـ ـتـ ـم ــرار م ـصــال ـح ـه ـمــا
الحيوية واالستراتيجية ،وذلــك من خالل
فرض شروط وعوامل الهيمنة على شعوب
املنطقة ومقدراتها.
وكـ ــان ذل ــك بـطـبـيـعــة ال ـح ــال ي ـس ـتــدعــي من
ال ـح ـكــومــات ال ـعــرب ـيــة ال ـتــاب ـعــة واملــرت ـه ـنــة،
م ـمــارســة ك ــاف ــة أش ـك ــال ال ـس ـي ـطــرة األمـنـيــة
واألي ــدي ــول ــوجـ ـي ــة .أمـ ــا اآلن ،فـ ــإن ش ـعــوب
املـنـطـقــة الـعــربـيــة تـعــانــي مـخــاضــا عـسـيــرا،
وربـمــا ستخضع لعمليات توليد قسرية،
فاملشاريع و«الـخــرائــط الـجــديــدة» ستكون
مرهونة ملصالح أقطاب الصراع املحمولة

ف ــي كـثـيــر م ــن ال ـل ـح ـظــات ع ـلــى ق ــوان ــا الـتــي
يـجــري تـحــويـلـهــا إل ــى أدوات فــي مـشــاريــع
دولية وإقليمية.
ثــان ـيــا :يـتـســم ال ـن ـظــام ال ـعــربــي بــالـهـشــاشــة،
وال ـ ـع ـ ـجـ ــز عـ ـ ــن ال ـ ـق ـ ـيـ ــام بـ ـنـ ـهـ ـض ــة ت ـن ـم ــوي ــة
اقتصادية وسياسية ديمقراطية .وانعكس
ذلــك على أوض ــاع املجتمعات العربية التي
تراجعت فيها عوامل املناعة الذاتية .وذلك
لــه عــاقــة مـبــاشــرة ببنية الـنـظــام السياسي
وآليات ممارساته السياسية واالقتصادية.
مـ ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر فـ ـ ــإن الـ ـت ــدخ ــل ال ـس ـع ــودي
املباشر في اليمن ،وقبله في سوريا ،محمول
بكليته عـلــى م ـشــروع دول ــي عــابــر لـلـحــدود
الـعــربـيــة .ومــع ذلــك تنبري بعض األص ــوات
لـ ـل ــدف ــاع عـ ــن ذل ـ ــك الـ ـت ــدخ ــل ،وت ـ ـعـ ــده ب ــداي ــة
نهضة عربية .ومعلوم أن الخطاب املذكور
يـنــدرج فــي سـيــاق أيــديــولــوجــي ،الـهــدف منه
الـتــرويــج إلــى مشاريع دينية محمولة على
أبعاد طائفية .وذلك يرمي على نحو رئيس
إل ــى إب ـع ــاد ال ـص ــراع ع ــن ال ـح ـقــل الـسـيــاســي.
وه ـ ــذا ي ـس ـت ــدع ــي ال ـك ـش ــف عـ ــن ج ــوه ــر تـلــك
الـتـحــوالت ،ومواجهتها مــن خــال مشاريع
سياسية ديمقراطية تضمن حقوق املواطنة.

ال ـت ـق ـل ـيــديــن ف ــي الـ ـش ــرق األوس ـ ـ ــط .وأخـ ــذت
الهلوسات بالسعوديني كل مأخذ ،فتوهموا
ّ
ّ
فتبدل
أن أميركا ربما تسعى «للغدر بهم»،
أح ــافـ ـه ــا م ـع ـه ــم ،ب ـح ـل ــف ج ــدي ــد مـ ــع عـبــد
الناصر .وكتب جهابذة آخــرون في صحف
ّ
تمولها السعودية أن إدارة الرئيس كينيدي
إدارة ضعيفة ج ـدًا وجــاه ـلــة فـهــي ال تــدرك
حـقــائــق األمـ ــور فــي املـنـطـقــةّ ،
وأمـ ــا الــرئـيــس
األميركي فهو ّ
غر ومتردد ويريد أن يتفادى
ّ
كل مواجهة مع املحور الناصري .وأن الحل
هو أن تقلع الــريــاض شوكها بنفسها ،وأن
تأخذ زمــام األم ــور بيدها بـحــزم ...وكــان كل
ذلك كتلة من ُ
الهراء!

المرتزقة لفك محنة البروستاتا

ق ـ ّـدم خدماته طــوعــا وف ــورًا .وع ــرض الشريف
الهاشمي أن يشارك السعوديني في مجهود
الحملة على اليمن ،كتفا بكتف .وكذلك اصدر
ح ـس ــن أوام ـ ـ ـ ــره ل ـق ــائ ــد س ـ ــاح الـ ـج ــو امل ـل ـكــي
األردن ـ ـ ــي س ـهــل ح ـم ــزة بـ ــأن يـ ـش ــارك ط ـي ــاروه
النشامى فــي مهمة نقل العتاد الحربي إلى
م ـع ـس ـكــرات امل ـل ـك ـيــن ال ـي ـم ـن ـيــن ف ــي ن ـج ــران،
بعدما تعفف طيارون سعوديون عن أداء هذه
املهمات القذرة الساعية لخلق حرب أهلية في
ال ـي ـمــن .وف ــي ي ــوم  12تـشــريــن الـثــانــي ،1962
تلقى امللك األردن ــي حسني صفعة مذلة جدًا.
فقد هبطت فــي مطار القاهرة طــائــرة أردنية
مــن ط ــراز «دي هافيالند ه ــورن» ،وك ــان على
متنها قائد سالح الجو األردنــي اللواء سهل
ح ـمــزة بشحمه ولـحـمــه .وك ــان مـطـلــب حمزة
الوحيد هو اللجوء السياسي إلى مصر.
وفي اليوم التالي 13 ،تشرين الثاني ،هبطت
في مطار القاهرة أيضًا طائرتان أردنيتان
ّ
الطياران
من طــراز «هوكر هنتر» يقودهما
ت ـح ـســن ص ـي ـمــة وح ــرب ــي ص ـن ــدوق ــة .وك ــان
ّ
قرارهما هما أيضًا أن املنفى أفضل لهما من
املشاركة في حرب عدوانية على بلد عربي.
ولــم يستسلم آل سـعــود لـخــذالن طياريهم
( ،)5وال لخذالن طياري الشريف الهاشمي.
اتجهت مساعيهم نحو طرف جديد يقبض،
ويحقق املراد من دون أن يؤنبه وجع ضمير،

الترفع السعودي
ّ
الممزوج باحتقار ّلليمنيين ظل
على حاله ولم يتبدل
أو ال ـت ــزام بـقـضــايــا ّأمـ ــة .وك ــان ذل ــك الـطــرف
جـمــوعــا كـبـيــرة مــن املــرتــزقــة الــذيــن استعان
بـهــم الـحـكــم ال ـس ـعــودي فــي قـضــاء حوائجه
بــال ـســر وال ـك ـت ـم ــان .ول ــم ي ـكــن عــوي ـصــا على
مــن اكـتـنــزوا أكــوامــا مــن امل ــال لكنهم صــاروا
يـعــانــون «الـبــروسـتــاتــا» ،أن يـسـتــأجــروا من
يواقع نيابة عنهم!
وهكذا بدأت تتألف منظمات خاصة للقتال
بــأجــر (ه ــي أقـ ــرب إل ــى ال ـش ــرك ــات األم ـن ـيــة).
وبــزغــت فــي هــذا املـجــال أسـمــاء مثل املرتزق
الـ ـف ــرنـ ـس ــي ب ـ ـ ــوب ديـ ـ ـن ـ ــار ( ،)6واملـ ـيـ ـج ــور
اإلنـكـلـيــزي جــون كــوبــر ال ــذي تسلل مــع قوة
خــاصــة مــن مـســاعــديــه إل ــى منطقة الـجــوف.
وكان قد ترك الخدمة في جيش بالدهّ ،
وكون
شــركــة ًخــاصــة أخ ــذت تجتذب إليها قدامى
امل ـحــاربــن األوروبـ ـي ــن مــن أج ــل ال ـق ـتــال في
اليمن ،بمبالغ ق ـ ّـدرت صحيفة «األوبــزرفــر»
في تحقيق لها ُنـشر في عدد يوم  9أيار ،1964
أنها تراوح بني  400و 500جنيه استرليني
في الشهر ،تدفعها اململكة السعودية .وو ّلـى
جـرون وجوههم صوب باريس كذلك
املستأ ِ

ف ـ ــاألوض ـ ــاع ف ــي س ــوري ــا والـ ـ ـع ـ ــراق وال ُـي ـمــن
وليبيا ،تكشف عــن ُ جــوهــر املـشــاريــع املـعـ ّـدة
للمنطقة الـتــي إذا فــرضــت على املجتمعات
العربية ،ستزيد من درجة التبعية واالرتهان
إضافة إلى أنها ستساهم في تحويل بلداننا
إلى ساحة لصراع بالوكالة.
وم ــن امل ــرج ــح أن ي ـقــود ال ـص ــراع ال ـس ـعــودي

التحوالت التي تشهدها
المنطقة العربية تجري تحت أنظار
األميركيين ورعايتهم
اإلي ــران ــي إل ــى تعميم ال ـصــراع وه ــدر املــزيــد
مــن الــدمــاء العربية .ومــن املمكن أن يفضي
إلــى إعــادة تكوين خرائط املنطقة العربية.
وهذا يدلل على أن املنطقة ستدخل مرحلة
م ـخ ـت ـل ـفــة ع ـم ــا ك ـ ــان سـ ــائ ـ ـدًا ،وأش ـ ـكـ ــال تـلــك
التحوالت ترتبط على نحو مباشر بنتائج
ال ـصــراع ،لكنها لــن تـكــون كما يـ ّـدعــي حملة
امل ـش ــروع األم ـيــركــي وأدوات ـه ــم فــي املنطقة.

حـيــث ك ــان فـيـهــا كـثــر م ــن مـقــاتـلــي «منظمة
ً
الجيش ال ـســري» الــذيــن أغــراهــم ،فـضــا عن
املــال ،حب االنتقام من عبد الناصر ،والثأر
منه لدعمه جبهة التحرير الجزائرية.
ُ
ولقد استمرت الحرب السعودية تدمي ظهور
اليمنيني سنني ،ولكنها لــم تنته إلــى شــيء.
َ
فــا املـ ِـلــك ال ـفــار ع ــاد إل ــى صـنـعــاء مــن جــديــد،
وال شرعيته املزعومة أغنت عنه شيئًا ،وال
املرتزقة املأجورون أفــادوا في تغيير مقادير
األمور في اليمن .وفي نهاية املطاف ،اضطرت
املـمـلـكــة ال ـس ـعــوديــة نـفـسـهــا إل ــى أن تـعـتــرف
بالجمهورية اليمنية ،وأنفها صاغر.

هوامش

ً
( )1ك ــان حـكــم ن ـظــام أس ــرة حـمـيــد الــديــن مــوغــا
فــي الـتـخـلــف .وإل ــى ح ــدود الستينيات مــن الـقــرن
العشرين ،لــم يكن فــي اليمن كلية علمية واح ــدة،
ولم يكن فيها مستشفى مجهز واحد ،بل لم يكن
في البالد طبيب مؤهل واحــد ،وال مهندس مجاز،
وال طريق ّ
معبد صالح ،وال حتى مؤسسات إدارة
مدنية منظمة!
( )2بعث الرئيس جون كينيدي برسائل إلى كل
من عبد الناصر ،وامللك حسني ،واألمير فيصل آل
سعود ،وعبد الله السالل رئيس اليمن يشرح فيها
عناصر مبادرته لحل أزمــة اليمن .يمكن مراجعة
نسخ من تلك الوثائق في كتاب «سنوات الغليان»
ملحمد حسنني هيكل ،طبعة مركز األهرام للترجمة
والنشر ص.640 .
( )3اعـ ـت ــرف ت ــاج ــر الـ ـس ــاح ال ـس ـع ــودي عــدنــان
خاشقجي بوقائع لقائه األول مع شمعون بيريز
فــي بــاريــس ع ــام  ،1963فــي شـهــادتــه أم ــام لجان
فــرعـيــة الـفـهــا الـكــونـغــرس األم ـيــركــي سـنــة ،1987
َ
للتحقيق في ما ُع ِرف بقضية «إيران غيت».
( )4محمد حسنني هيكل« ،سنوات الغليان» ،ص.
.670- 669
( )5منذ أن عصى الـطـيــارون السعوديون أوامــر
األســرة املالكة لهم ،فه َم األمـ ُ
ـراء ّأن من واجبهم أن
ِ
ّ
يتحملوا مسؤولياتهم القتالية بأنفسهم .وهكذا
ألز َم كثير من األمراء السعوديني بأن يتدربوا على
ِ
ق ـيــادة املـقــاتــات الـحــربـيــة .وحــالـيــا ف ــإن ثــاثــة ًمــن
أصل كل خمسة طيارين مقاتلني في سالح الجو
السعودي ،هم من أمراء آل سعود .ولعل الهدف من
هذه الخدمة العسكرية اإللزامية هو أن يكون سالح
ال ـجــو ال ـس ـعــودي فــي يــد األمـ ــراء إذا حــانــت لحظة
عصيبة في يوم ما.
( )6اشـتـهــر ب ــوب دي ـنــار فــي ح ــرب الـيـمــن باسم
«اإلمام جعفري» .والرجل ذو تاريخ حافل منذ دخل
إلى السجن في فرنسا في أواســط الخمسينيات،
بـتـهـمــة م ـحــاولــة اغ ـت ـيــال رئ ـيــس وزرائـ ـه ــا مـنــداس
فرانس ،وحتى تنظيمه لسلسلة انقالبات في جزر
الـقـمــر أشـهــرهــا ع ــام  1978حـيــث تـسـلــم السلطة
مؤقتًا في البلد ،قبل أن يعيد إلــى الحكم الرئيس
ّ
املخلوع أحمد عبد اللهّ .ثم ملا اختلف دينار مع عبد
الله ّ
فإن املرتزق قتل الرئيس.
* كاتب عربي

ب ـم ـع ـن ــى أن الـ ـتـ ـح ــال ــف ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي يـحـمــل
مشروع نهضة عربية في مواجهة املشروع
اإليــرانــي ،بل سيقود إلــى املزيد من الدمار.
ول ــن ت ـكــون ال ـب ـلــدان الـخـلـيـجـيــة بـمـنــأى عن
ذلـ ــك .ويـمـكـنـنــا الـ ـق ــول ،ان ب ـعــض تـجـلـيــات
ال ـس ـيــاس ـي ــات ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة س ـب ـب ـهــا ال ـخ ــوف
م ــن انـ ـتـ ـق ــال ت ــداعـ ـي ــات «ال ــربـ ـي ــع ال ـع ــرب ــي»
إل ــى داخـلـهــا .مــن هــذا املـنـظــور ،فــإن دعمها
للمجموعات الجهادية التكفيرية ،وبعض
أطراف املعارضة ،ال يندرج في خانة الحرص
والــدفــاع عن الشعوب والقيم الديمقراطية،
لـكــن فــي إط ــار الــدفــاع عــن ال ــذات فــي سياق
دعم مشاريع دينية سلفية حليفة ،ملواجهة
أي تـ ـح ـ ّـول س ـي ــاس ــي دي ـم ـق ــراط ــي مـسـتـقــل.
أخيرًا :إن التحوالت التي تشهدها املنطقة
ال ـعــرب ـيــة ت ـجــري ت ـحــت أن ـظ ــار األمـيــركـيــن
ورعــايـتـهــم .أم ــا تـبــايــن املــواقــف األمـيــركـيــة
بني سوريا واليمن ،فإنه يجب تحديده من
منظار املصالح الحيوية واالستراتيجية.
وه ـ ـ ــذا يـ ــؤكـ ــده ال ـ ـتـ ــرابـ ــط بـ ــن ال ـس ـيــاس ـيــة
واملصالح على نحو عــام واالقتصاد على
نحو خاص.
* باحث وكاتب سوري
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