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{ عـــدن  (أ ف ب) عـــاد الـــهـــدوء
إلى جــبــهـات الــقــتـال في مــديــنـة
احلــديــدة في غــرب الــيـمـن قـبــيل
ـــتـــحــدة ـــبـــعـــوث اال ا زيـــارة 
مارتن غريفيث إلى الرياض امس
االثـنـ وبـعـد جـولـة اشـتـبـاكـات

وقصف جوي كثيف األحد.
ويـــفــتــرض أن يــجـــري غــريــفــيث
مـــــحـــــادثـــــات في الـــــريـــــاض مع
مــســؤولي احلــكـــومــة الــيــمــنــيــة
ـقيـم في ـعتـرف بها دولـيا وا ا
ساعي التي السعودية في إطار ا
يــبـذلــهـا لــعـقــد مـفــاوضـات سالم
حـول الـنزاع الـيـمني في الـسـويد
ــقــبل. وكـان زار مــطـلع الــشــهـر ا
ــاضي صـنــعـاء حـيث األســبـوع ا
ــتـمـردين الـتــقى مـســؤولـ من ا
احلـوثـيــ كـمـا تـفــقـد احلـديـدة
ـديـنـة االسـتـراتـيـجـيـة الـواقـعـة ا
حتت سـيــطـرة احلــوثـيــ والـتي
شــهــدت تــصــعــيــدا كــبـيــرا خالل

اضية. األسابيع ا
ونـفذ الـتحـالف العـسكـري بقـيادة
السعوديـة والداعم حلكم الرئيس
عــبــد ربه مــنــصــور هــادي األحــد
غـارات مـكثّـفـة على خـطـوط إمداد
ـدخل الـشـمـالي ــتـمـردين عـنـد ا ا
ـــديـــنـــة احلـــديــدة وفـي مــنـــاطق
أخـرى تـقع إلى جـنوبـهـا بـحسب
مــا ذكــر مــســؤولــون في الــقــوات

والية.  ا
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ووقـعت اشتـبـاكات مـتقـطـعة عـند
ــــديــــنــــة الــــشــــرقــــيــــة أطــــراف ا
واجلــنـوبـيــة. وقـال مـسـؤوالن في
ــوالــيـة لــلـحــكــومـة في الــقـوات ا
احلـــديــــدة في اتــــصـــال هــــاتـــفي
االثن مع وكـالة فرانس برس إن
ـطلّة ديـنة ا ال معـارك اليـوم في ا

على البحر األحمر.
ـــتـــمــــردون عـــبــــر قـــنـــاة وذكــــر ا
ـتحدّثـة باسـمهم أنّهم سـيرة" ا "ا
فـجّـروا عـبـوة نـاسـفـة علـى طريق
ســريـع في مــنـــطـــقــة قـــريـــبــة من
ــديـنـة احلـديـدة ــدخل الـشـرقي  ا

األحـد مــا أدى إلى "تــدمــيـر آلــيـة
عـسكـريـة (...) ومصـرع وجرح من

كان على متنها".
ـســؤوالن في الـقـوات ولم يــؤكـد ا

والية للحكومة وقوع الهجوم. ا
والية للحكومة وحتاول القوات ا
ــاضي مـــنــذ حــزيـــران/يــونـــيــو ا
اســتـــعــادة احلُــديــدة الـــتي تــضم
مـيـنـاء تـمـر عـبـره غـالـبـيـة الـسـلع
ـوجّـهـة ـسـاعـدات ا الـتـجـاريـة وا
. واشـتـدّت الى ماليـ الــيـمـنــيـ
ــعـــارك في احلــديـــدة في بــدايــة ا

تشرين الثاني/نوفمبر.
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وتـخــشى دول كــبـرى ومــنـظــمـات
ـتحـدة أن تصل إنـسانـية واأل ا
ـدينـة وتؤدي عـارك إلى ميـناء ا ا
إلى تــعـــطــيل الــعــمل فــيه مــا قــد
يـفــاقم األزمـة اإلنـســانـيــة في بـلـد
يواجه نحو  14مليونا من سكانه
خــــطـــر اجملـــاعــــة بـــحـــسب األ

تحدة. ا
وفي  14تـشرين الـثـاني/نـوفمـبر
والـية لـلـحكـومة أعـلنت الـقـوات ا
دينة وقف محاوالت الـتقدم فـي ا
ـساعي إفـساحـا في اجملـال أمام ا
ـتـقـطـعة عـارك ا السـلـمـيـة. لـكن ا

تتواصل ب وقت وآخر.
دينة ودعا غريفيث خالل زيارته ا
اجلمعة إلى "احلفاظ على السالم"

فيها.
على جـبهـة أخرى أعـلنـت القوات
احلـكـومـيـة في بـيان نـقـلـته وكـالة
ــتـــحــدّثـــة بــاسم أنــبـــاء "ســبـــأ" ا
احلـكـومـة أنـهـا أحـبـطت "مـحـاولة
تــســلـل" لــلــمـــتــمـــردين ضــد أحــد
مـواقـعـهـا في مـديـريـة حيـس على
بعـد نـحو  100كلـم جنـوب مديـنة

احلديدة.
ــــــــــتـــــــــحــــــــــدة الى ودعـت األ ا
مـفـاوضـات حـول الـيـمن تـعـقد في
ـقبل الـسـويد في مـطـلع الـشهـر ا
من دون أن يـحـدد تـــــــاريخ مـع

لها.
ــتــحــدة في عــقــد وفــشــلت األ ا

جــولــة مــفــاوضــات بــجــنــيف في
أيـــلـــول/ســـبــتـــمـــبــر 2018 إذ لم
ــتــمــردون بــداعي عــدم يــشــارك ا
حــصـولــهم عــلى تــطـمــيــنـات الى
إمـــكــــان الـــعــــودة إلى صــــنـــعـــاء
اخلــاضــعــة لــسـيــطــرتــهم فــيــمـا

يسيطر التحالف على األجواء.
وقـتل في اليـمن منـذ بدء عـملـيات
الــتــحــالف دعــمــا لــلــحــكـومــة في
آذار/مـارس  2015 نــحـو عــشـرة
آالف شـــــــــخـص وفــــــــقـــــــــا لأل
ــتـــحــدة.وفي لــنـــدن نــشــرت من ا
صـحـيــفـة ديـلي تـلــغـراف تـقـريـراً
مـحـمـد عـلي كـالـفـود فـي احلـديدة

وجوزي إنسر. 
دني في ويقول كاتبـان فيه إن ا
طلـة على البحر مدينة احلـديدة ا
األحمر مـحاصرون بـ احلوثي

ــــدعــــومــــ مـن إيــــران وقـــوات ا
التحالف بقيادة السعودية الذين
ـديـنة يـقاتـلـون لـلـسـيـطـرة عـلى ا
مـنـذ خمـسة أشـهـر بيـنـما تـخفق
جــــهـــود الــــوســـطــــاء في إنــــهـــاء
عركة.وترى الصحيفة أن القتال ا
في احلـديـدة كــان أكـثـر عــنـفـا من
ـئـة من غـيــرهـا فـنـحـو  80 في ا
ــعــونــات الــســلع الـــتــجــاريـــة وا
ا يعطي اليـد العليا اإلنسانيـة 
ــســيــطــر فـي الــنــزاع لــلــجـــانب ا

عليها.
وتـقول الـصحـيـفة إنه عـلى الرغم
من اتـفـاق اجلانـبـ مـبدئـيـا على
وقف إطـالق الــــنــــار تــــســــتــــمـــر
السعودية في شـن هجمات جوية
مـتــفـرقــة كـمــا وردت تـقــاريـر عن
ارسـال احلـوثـيـ كـمـيـات كـبـيـرة

الـعـمـلـيـة الـسـيـاسـيـة في الـعـراق بـنـاهـا احملـتل عـلى أسـس غيـر صـحـيـحـة وهي
قـراطية الزائـفة وذلك الضـعاف العراق ذهبـية مغـلفة بـالد الطائـفية والـقوميـة وا
واستمـرار الفـوضى ولضمـان استمـرار الوصايـة عليه بـهذه احلجج/ولـقد كانت
لهذه الـعمليـة السيـاسية اخلاطـئة التكـوين مخرجـات سلبيـة كثيـرة لها أول وليس
لـها آخـر ومنـها قـانون انـتخـابـات سانت لـيغـو سيئ الـصيت الـذي يضـمن للـكتل
ومة واالستـمرار والهيمنة عـلى مقدرات البلد وابتالع كل واالحزاب الكـبيرة الد
ـسـتـقـلـ في طـريـقـهـا بل ومـصـادرة أصواتـهم الـكـتل الـصغـيـرة واألشـخـاص ا
االنتخـابية لصاحلها وكذلـك كان الفساد الذي استشـرى بشكل مخيف في البلد
ـشاكل ـرض وا وضـعف األمن والـقـضاء والـتـعـلـيم وانـتشـار الـبـطـالة والـفـقـر وا
العسـيرة في االقـتصاد وغـيرهـا الكثـير من الـسلبـيات التـي التكفي هـذه األسطر
الـقلـيلـة لذكرهـا. من أهم اخملـرجات السـلبـية اخلـطيـرة للـعمـليـة السـياسـية والتي
أردت التـركـيـز عـلـيهـا الـيـوم هي الـدولـة العـمـيـقـة الـتي كونـتـهـا األحـزاب والـكتل
الكـبيرة داخل الدولـة وامتدت جذورهـا وتغلغـلت بشكل واسع في جـميع مفاصل
الدولة ومـؤسساتها. الدولـة العميقة هي مـفهوم شائع غير اخـتصاصي يستخدم
سيـرة الدولة/ وأبـطالـها هم عـناصر لوصف أجـهزة حكم غـير مـنتخـبة تـتحكـم 
دنـية والعـسكرية موجودة ومـتغلـغلة يتم زرعـها في مؤسـسات ومفـاصل الدولة ا
والسـياسية واإلعالمية واألمـنية/وواجب هذه العناصـر التي تعمل صوب أهداف
مـشتـركة مـن التـأثيـر وتـوجيه مـؤسـسات الـدولـة الرسـمـية وقـراراتـها الـسـياسـية
ـصـالح وخدمـات مـحـددة لألشخـاص والـكتل ضـمن اجتـاه مـع وذلك حتـقـيقـاً 
ــنـشــأ األول لـهـذا ـراكــز. تـعــد تـركــيـا هي ا واألحـزاب الــتي أوصـلــتـهــا لـهــذه ا
صـطلح ـصطـلح حـيث ظهـر في تـسعـيـنات الـقـرن العـشريـن/حيث اُطـلق هـذا ا ا
على اجملمـوعات الـتي تشكّـلت من الضـباط وغيـرهم للـحفاظ عـلى علـمانيـة الدولة
التي أسـسها أتاتـورك ومحاربـة أيّ توجّه يشكل خـطراً على الـدولة اجلديدة. في
العراق نـشأت الدولة العميقة بشكل غير منظم وال مخطط له والسبب في نشأتها
هي ضــعف احلــكم والــقــضــاء والــقــوانــ والـتـي ســمــحت لــكل كــتــلــة أو حـزب
دة أربعة سنوات وهي مدة سؤولية رفيعة في احلكم و أوسياسـي كبير يتصدى 
ـصـالح الـشـخـصـيـة والـقـوة ـومــة ا ــانـيـة احملـددة أن يـخـطـطـوا لـد الـدورة الـبـر
والـسطـوة مـابعـد انـتهـاء األربـعة سـنـوات فعـمـلوا ومن خالل نـفـوذهم وسلـطـاتهم
وعالقـاتـهـم مع اآلخـرين عــلى تـعـيــ أشـخـاص من كـال اجلـنـســ في مـنـاصب
ـهــمــة ومن الــطـبــيـعـي أن يـكــون والء هـؤالء حــسـاســة في كل مــفـاصـل الـدولــة ا
ناصب وجـعلـهم يتـنعمـون باالمـتيازات ن وضـعهم في هـذه ا األشخاص مـطلـقاً 
ـال وهذا يـجـعلـهم رهن إشارتـهم في تنـفيـذ كل مايـطلـبون/لـذا جند والـسلـطة وا
ــسـؤول في الـعـراق عـنـدمـا يـخـرج من مـنـصـبه بـعـد اعـفـائه أو انـتـهـاء سـنـواته ا
صـالح الشـخصـية وهـو خارج ـانيـة يتـمتع بـكل السـطوة والـنفـوذ والقـوة وا الـبر
نـصب وكل هذا بفضل األشخاص الذين زرعهم داخل الدولة وهذا هو الفساد ا
بأقوى صـوره/ومن هنا تكـمن خطورة الدولة الـعميقـة على مستقـبل العراق ألنها
ستـكون عائـقاً أساسـياً أمام كل رئـيس حكـومة يحـاول االصالح وينوي الـقضاء
على الـفساد وايـصال البـلد الى برّ األمـان ألنه سيصـدم في طريقه بـألغام كـبيرة
ؤسـسات وهي أذرع طويـلة لألحزاب وخطـيرة ومنـتشرة في كل مـكان وفي كل ا
ـتنفـذة في البـلد ومن الصـعب محـاربتهـا والقـضاء علـيها أو والـكتل الـسياسـية ا
ناصب/لذا علينا التفكير بوضع ن وضعها في هذه ا تغيـير والئاتها ألنها تدين 
استراتـيجية دقـيقة ومـحكمة تـخلص البـلد من خطـر الدولة العـميقـة واجتثاث كل
أذنــابـهــا وقــطع صالتــهم مع أسـيــادهم أو تــغــيـيــر والئـاتــهم بــشــكل جـذري من
طلق للوطن والشعب/وهذه صالح الضيقة الى الـوالء ا األحزاب واألشـخاص وا
الـعمـلـيـة حتتـاج الى اشـتـراك كل األطـراف الوطـنـيـة التي تـريـد مـصلـحـة الـعراق
وشعـبه من شخصـيات سيـاسية الى وسـائل االعالم والقضاء
دني واألهم هـو من يتصدى العـراقي ومنظمـات اجملتمع ا
للـحكم في البلد لكي نصل الى يوم يـكون البلد فيه خالٍياً
من أي دولـة عــمـيـقــة تـعــمل لـصـالح أحــزاب وأشـخـاص
سـاعي الطـيبـة العادة اعـمار هذا محـددين وتعـرقل كل ا

البلد ورفاهية شعبه.  

وفد الدولي الى اليمن ماثيو غريفيث ينزل من الطائرة لدى وصوله الى مطار صنعاء u‰∫ ا Ë

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. UK

Issue 6205 Tuesday 27/11/2018
الزمان - السنة احلادية العشرون العدد 6205 الثالثاء  19 من ربيع االول 1440 هـ 27 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 م

دينة. من التعزيزات إلى ا
وقف في وتضيف الصحيفة أن ا
احلديـدة ينـذر بخطـر كبـير حيث
يـــقـــول عــمـــال اإلغـــاثـــة إن شــبح
اجملاعـة يخيم عـلى مناطق كـبيرة
في اليمن إذا لم يـتم التوصل إلى
اتـــفــاق بـــ احلـــوثــيـــ وقــوات
عونات الالزمة التحالف لتمرير ا

عبر احلديدة.
وتــنـقل الــصــحـيــفـة عن جــمـعــيـة
"انـقـذوا األطفـال" اخلـيـرية قـولـها
إنه يُـعـتـقـد أن  85 ألف طـفل تـقل
أعــمــارهم عن اخلــامــســة قــضــوا
جـوعا مـنـذ بدء احلـرب في الـيمن

عام  2015 .
ية كما تقول منظـمة الصحة العا
ـنـشآت ـئـة فـقط من ا إن  50في ا
الطبية في اليمن ما زالت تعمل.

وقــالت "انــقـذوا األطــفـال" إنه "في
مــقــابل كل طــفل تــقــتــله الــقـنــابل
ــوت الـــعـــشــرات والـــرصـــاص 
ــكن احلـيــلــولـة جــوعـا واألمــر 

دونه".
وقــــــالـت أفــــــريـل فــــــاريـس وهي
ــرضـــة أيـــرلــنـــديـــة تــعـــمل في
الصليب األحمر الدولي في اليمن
للـصـحـيـفـة إن "فريـقـهـا عـثـر على
عـــدد مـن األســـر الـــتي الـــتـــجـــأت
درسة مهجورة وكانوا يتناولون
الــقـــلــيـل من األرز أو الــقـــلــيل من
ــمــزوج اخلــبــز أو الــطــــــــحــ ا
ــاء مــرة واحــدة في الــيـوم لم بـا
يـــكن لـــديـــــــــهـم فــراش أو حـــتى
حصـر للـنوم" مـضيـفة في الواقع
لـم يــــكن لـــــديــــهم أي شـيء عــــلى

اإلطالق".


