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سياسة

السبب الحقيقي للحرب
عامر محسن
يظهر التحقيق األخير للصحافي غيث عبد األحــد ـ ـ الــذي شهد ،من
صـنـعــاء ،مــرحـلــة «ن ــزول أن ـصــار الـلــه مــن الـجـبــال» وسيطرتهم على
العاصمة ـ ـ الكثير مما يخفيه االعالم العربي عن اليمن ،ويدعم التحليل
الذي يحاجج بأن الهدف الحقيقي للسعودية من حربها ضد اليمن لم
يكن «مواجهة ايران» أو اعادة الروح للقومية العربية بل ،ببساطة ،منع
مستقر وتوافقي في البلد الكبير الــذي ّ
ّ
يحدها
قيام نظام سياسي
ّ
جنوبًا ،وهو ـ ـ ال نفوذ ايران وال تمدد مقاتلي صعدة ـ ـ السيناريو الذي
يخيف الرياض فعليًا ويدفعها الى الحرب.
ّ
في األعوام املاضية ،راقبت السعودية كل النخب املوالية لها في اليمن،
ّ
ّ
والتي تحكمت عبرها بالعملية السياسية ،أقله منذ عام  ،1994وهي
ُ
ّ
زمن
تقصى أو تهزم أمــام الحوثيني .والحكم السعودي قد قــرر منذ ٍ
بلد صار عدد سكانه يزيد على الثالثني
بعيد أن ال يسمح للسلطة ،في ٍ
مليونًا ،بأن تفلت من يده .هذا قد ّ
يفسر قول املندوب األممي ،جمال
بنعمرّ ،إن الحملة السعودية ابـتــدأت حــن كــان الفرقاء السياسيون
على وشك التوصل الى اتفاق حول ادارة الحكم (وايضًا رفض األداة
السعودية األســاس في اليمن« ،الرئيس» هــادي ،في  28آذار ملبادرة
هــدنــة تــوقــف القصف على ب ــاده ،واصـ ــراره على استكمال الحملة
وتصعيدها حتى عودة النظام السياسي القديم).
مــن وجـهــة نظر ّ
معينة ،قــد تـكــون الــريــاض قــد نجحت فــي مسعاها
ّ
بمجرد ادخالها لـ «أنصار الله» في أتون الحرب ومعادالتها ،واجبارهم
على الخروج من املناطق «املتعاطفة» الى الجنوب ومحاصرة عدن ،في
ّ
غياب اتفاق سياسي مع الجنوبيني ينظم العالقة مع املؤسسة الحاكمة
ّ
ويصحح أخطاء املاضي .دخل الحوثيون صنعاء من دون
في اليمن
مقاومة ألن الناس والقبائل كانت قد أحبطها النظام السياسي القديم،
واستبدال بطانة علي عبد الله صالح (التي تقوم على العائلية والفساد)
بأخرى (يقودها االخــوان) أكثر فسادًا وتبعية .ولكن ،كما قال أحد
ّ
السياسيني لغيث عبد األحــد ،ما معنى أن توفر ماليني الرياالت من
ّ
حسابات الفساد فيما يقع البلد تحت عدوان يكلفه املليارات؟
جهة أخرى ،فإن تاريخ الحركة الحوثية يعكس بوضوح عناصر
من ٍ
ّ
ال ـق ــوة ال ـتــي سـمـحــت لـهــا بــاالس ـت ـمــرار واالن ـت ـش ــار ،ف ــي ظ ــل أصـعــب
ّ
يصوره االعــام العربي املسعور بالطائفية،
الظروف .على عكس ما
فالحوثيون ال يرون أنفسهم كحركة مذهبية ،مع أن جهود السعودية
ّ
ّ
خالل السنني املاضية تركزت على شق البلد طائفيًا؛ وال يرون الزيدية
كامتداد «شيعي» .فــي الــوقــت نفسه ،فــإن هــذه الحركة االحيائية قد
قامت في وجه ٍّ
تحد ثقافي فرضه عليها انتشار الوهابية والسلفية
في اليمن منذ السبعينيات .هذه الوضعية أجبرت «أنصار الله» على
دخــول السياسة مــن بــاب اقـنــاع الـنــاس والعمل «مــن تحت» فــي حلبة
الهيمنة الثقافية ،وهذا أهم شروط الحركات الجماهيرية.
َ
ّ
ثانيا ،وعلى عكس «التراث السياسي» في اليمن ،يركز الحوثيون كثيرًا
على فكرة االعتماد على النفس واالقتصار على ّ
تبرعات املناصرين؛
كما قال أحد قــادة الحركة للصحافي ساخرًا من العقوبات األممية:
حني ال تملك حسابات مصرفية ،وال حاجات مكلفة ،ال تعود تؤثر بك
قــرارات النظام الدولي وال ّ
تغير األحــاف ،وال يمسك قــرارك أحــد .قد
ّ
مستقر،
تكون السعودية منعت «أنصار الله» من بناء نظام سياسي
ولكن حركة تقوم على معاداة العرش السعودي واميركا ،وتأسست
على قصة استشهاد كربالئية الطابع ،وتؤمن بأن قتال األقوياء قد
كتب عليها ،لن ّ
تهزها فكرة الحرب واملواجهة.

قضية اليوم

هستيريا  14آذارية ضد «العسكرية»:

محاولة تعويض
خسارة القلمون
لم يبق مرجع أو عابر
سبيل من فريق  14آذار ،إال
ّ
و»بل» يده بالحكم على
ميشال سماحة ،في محاولة
إلشاحة النظر عن خيبتهم
مما يحصل في القلمون
وغيرها .فيما ّ
يتقدم
وكيل الدفاع عن سماحة
اليوم بتمييز للحكم ،مطالبًا
بـ «تخفيض العقوبة (4
سنوات ونصف مع احتساب
مدة التوقيف منذ  9آب
 )2012وإعادة النظر بقرار
تجريده من حقوقه
»المدنية وإعالن براءته

آمال خليل
أخ ــرج حـكــم املـحـكـمــة الـعـسـكــريــة على
الــوزيــر السابق ميشال سماحة فريق
 14آذار ع ــن ط ـ ــوره .غ ـضــب اآلذاري ـ ــن
م ــن تـ ـق ـ ّـدم قـ ـ ــوات املـ ـق ــاوم ــة وال ـج ـيــش
ال ـســوري فــي منطقة القلمون وجــرود
ال ـس ـل ـس ـل ــة ال ـش ــرق ـي ــة ل ـج ـب ــال ل ـب ـن ــان،
ت ـفـ ّـجــر ت ـحــت ع ـن ــوان االح ـت ـج ــاج على
املحكمة العسكرية ،واملطالبة بإلغائها
وب ـم ـعــاق ـبــة ال ـق ـض ــاة ال ــذي ــن أصـ ـ ــدروا
الـ ـحـ ـك ــم .ب ـ ــدا واض ـ ـحـ ــا ام ـ ــس أن ت ـيــار
املستقبل وحلفاءه يستشعرون القلق
م ــن نـتـيـجــة م ـع ــارك ال ـق ـل ـمــون ،بـعــدمــا
ف ـش ــل ره ــانـ ـه ــم ع ـل ــى ق ـ ـ ــدرة مـسـلـحــي
تـنـظـيـمــي «ال ـق ــاع ــدة» و»داعـ ـ ــش» على
اس ـ ـت ـ ـنـ ــزاف حـ ـ ــزب الـ ـل ــه فـ ــي ال ـ ـجـ ــرود.
ف ــالـ ـتـ ـي ــار األزرق بـ ـ ــات يـ ـخـ ـش ــى مــن
ان ـع ـكــاس ت ـق ـ ّـدم ال ـح ــزب ف ــي الـقـلـمــون،
عـلــى مــوازيــن الـقــوى الــداخـلـيــة .وبـنـ ً
ـاء
على ذلــك ،يــريــد «املستقبل» استغالل
الحكم على سماحة للتغطية على ما
جرى في القلمون من ناحية ،ولخوض

عدل في الرعية
في وقت سابق ،كانت السهام نحو املحكمة العسكرية تصوب من ناحية
فريق  8آذار .منها في عام  ،2010عندما أخلت سبيل الشيخ عمر فستق
بكفالة مالية بعد حكم سابق ضده بالسجن املؤبد .ثم بعد عامني ،بإخالء
سبيل العميل فايز كرم بعد حكم مخفف عليه بالسجن لعامني .بعد أقل من
شهر ،في  22أيار ،حاولت أن ّ
تعدل امليزان .فأخلت سبيل شادي املولوي الذي
ً
وصل إلى طرابلس بطال بسيارة الصفدي .قبل أقل من شهر ،حكمت على
فستق باملواد ذاتها التي أدانت بها ميشال سماحة 3 ،سنوات .وحكمت على
أحد أبرز قياديي «القاعدة» ومحاور طرابلس وقاتل الجيش في نهر البارد،
حسام الصباغ بالسجن عامني .وعادلت سجل جمال الدفتردار اإلرهابي
بالسجن لسبعة أعوام .واكتفت بمدة توقيف «القاعدي» الطرابلسي الشيخ
محمد بسام حمود .قبيل النطق بحكم سماحة ،أعلن رئيس املحكمة العميد
خليل إبراهيم بأن النيابة العامة العسكرية صرفت النظر عن اإلستماع
لشهادة عميد حمود املتهم بتمويل أحداث طرابلس وتحضير املقاتلني
وتحريضهم .محكمة التمييز التي لجأ املتضررون من حكم سماحة إليها،
أخلت في السنوات األخيرة سبيل عدد من العمالء من شربل القزي إلى زياد
الحمصي ويوسف الجراح.

ّ
ستعوضه
معركة سياسية يــرى انها
ب ـعــض م ــا خ ـس ــره ف ــي الـ ـج ــرود .كــذلــك
يريد التيار استغالل القضية الستباق
مــوقــف النائب ميشال عــون الـيــوم من
اس ـت ـم ــرار ت ـك ـتــل ال ـت ـغ ـي ـيــر واإلص ـ ــاح
ب ـ ــامل ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ف ـ ـ ــي ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة ربـ ـط ــا
بالتعيينات األمـنـيــة ،وخـطــاب األمــن
العام لحزب الله السيد حسن نصرالله
غ ـدًا ال ــذي ُيـنـتـظــر مـنــه وض ــع «اإلط ــار
السياسي» ملعارك القلمون والسلسلة
ال ـشــرق ـيــة .وبـ ــدا الف ـتــا ف ــي ه ــذا اإلط ــار
تصريح وزير الداخلية نهاد املشنوق
الذي قال فيه إن «كل شيء بات مباحًا،
وليسمع من يريد أن يسمع».
ّ
ق ـضــائ ـيــا ،تـســلـمــت مـحـكـمــة الـتـمـيـيــز
العسكرية مساء أمس الطعن بالحكم
الصادر عن املحكمة العسكرية الدائمة
ف ــي ح ــق س ـمــاحــة املـ ـق ـ ّـدم م ــن مـفــوض
ال ـح ـكــومــة لـ ــدى امل ـح ـك ـمــة الـعـسـكــريــة
القاضي صقر صقر ،بناء على طلب
مــدعــي ع ــام الـتـّمـيـيــز ال ـقــاضــي سمير
حمود الذي تلقى بدوره إشارة وزير
العدل أشرف ريفي في هذا الشأن.
في انتظار حكم التمييز ،ال يزال ريفي
تحت وقــع الهستيريا .بعد ردة فعله
األولـيــة بعيد تلقيه نبأ الحكم ،أعلن
أم ــس أن «قـضـيـتـنــا الــوطـنـيــة املقبلة
ه ــي امل ـح ـك ـمــة ال ـع ـس ـك ــري ــة» .م ــن أم ــام
ض ــري ـح ــي رفـ ـي ــق الـ ـح ــري ــري ووس ـ ــام
الـحـســن فــي وس ــط ب ـي ــروت ،أن ــذر بــأن
«إجراءاتنا كوزارة عدل بدأت وطلبنا
التمييز بالحكم وأحلنا القاضية التي
تـقــاعـســت ع ــن واج ـبــات ـهــا الـقـضــائـيــة
إلــى التفتيش القضائي» .لكن تأثير
ال ـصــدمــة ،أف ـق ــده الـتــركـيــز حـتــى على
صالحياته .الهاشم أوضــح أن ريفي
«ليس ذا صفة أو سلطة على املحكمة
ـاض» .سيد
الـعـسـكــريــة أو عـلــى أي ق ـ ـ ٍ
«الـعــدلـيــة» شـ ّـهــر باملستشارة املدنية
ف ــي ه ـي ـئــة امل ـح ـك ـمــة ال ـق ــاض ـي ــة لـيـلــى
رعيدي الذي يخالف األصول« .عندما
ي ـح ـل ــف الـ ـقـ ـض ــاة الـ ـيـ ـم ــن ،ي ـق ـس ـمــون
على إبقاء املذاكرة سرية بني القضاة
وع ــدم تسريبها حـتــى إل ــى التفتيش
القضائي أو مجلس القضاء األعلى،
ف ـمــن سـ ـ ّـرب مــوقــف رع ـي ــدي م ــن ملف
سـمــاحــة س ــواء اعـتــرضــت عـلـيــه أم لم
ت ـع ـتــرض؟» ت ـســاءل ال ـهــاشــم .مجلس
ال ـق ـضــاء ســانــد رع ـي ــدي .ف ــي ب ـيــان له
ّ
ذكــر بأن «النظام القضائي في لبنان

