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العالم

إيران
ّرد حسن روحاني أمس على خطاب دونالد ترامب ،معربًا عن
أسفه ألن «ينهار االتفاق النووي بيد حديثي العهد بالسياسة»،
في وقت ّ
صرح فيه ترامب بأنه توصل إلى قرار بشأن االتفاق ،من
دون أن يعلن عن ماهيته

ّ
روحاني يرد على ترامب:

االتفاق قد ينهار بيد حديثي
العهد في السياسة
ّ
س ــلـ ـط ــت األضـ ـ ـ ـ ـ ــواء أم ـ ـ ــس ف ـ ــي األم ـ ــم
امل ـت ـح ــدة ع ـلــى االتـ ـف ــاق الـ ـن ــووي بــن
إيران والدول الكبرى ،في الوقت الذي
ّ
رد فيه رئيس الجمهورية اإلسالمية
على الرئيس األميركي دونالد ترامب،
غداة خطاب هذا األخير ،وبينما ُعقد
اجـتـمــاع يـضــم لـلـمــرة األولـ ــى وزي ــري
الخارجية األميركي ريكس تيلرسون
واإلي ــران ــي محمد ج ــواد ظــريــف على
الطاولة نفسها.
وألـقــى الشيخ حسن روحــانــي ،أمــس،
خـطــابــه أم ــام الجمعية الـعــامــة لألمم
املتحدة في نيويورك ،حيث ّ
حدد فيه
الـ ــرد اإلي ــران ــي ع ـلــى ال ـه ـجــوم ال ــاذع
الـ ــذي ّ
وج ـه ــه ت ــرام ــب ،أول م ــن أم ــس،
إليران التي وصفها بـ«الدولة املارقة»
وبـ«الديكتاتورية الفاسدة».
وأك ــد روح ــان ــي أن ال ــوالي ــات املـتـحــدة
س ــوف «تـفـقــد مـصــداقـيـتـهــا» كشريك
ت ـف ــاوض ــي ف ــي ح ـ ــال ان ـس ـحــاب ـهــا مــن
االتـفــاق الــدولــي بـشــأن برنامج بــاده
الـنــووي .وقــال إن «مــن دواعــي األسف
أن ي ـن ـهــار ه ــذا االتـ ـف ــاق ب ـيــد حــديـثــي
ال ـ ـع ـ ـهـ ــد بـ ــال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــة» ،فـ ـ ــي إشـ ـ ـ ــارة
واضـ ـح ــة إلـ ــى خ ـط ــاب ت ــرام ــب .ورأى
روحــانــي أن «الــواليــات املتحدة باتت
ّ
ومصداقیتها
تفقد ثقة اآلخرین بها
العاملیة ،بنقضها للتعهدات الدولیة»،
ّ
یتصورون
موضحًا أن «هــؤالء الذین
أن ـهــم ق ـ ــادرون عـلــى اح ـت ــواء اآلخــریـ ًـن
ب ــإفـ ـق ــار الـ ـشـ ـع ــوب ،ی ــرت ـك ـب ــون خ ـطــأ
فادحًا» .وأضاف أن «ما سمعناه یوم
أمس من الرئیس األميركي ،وخطابه
ال ـجــاهــل وال ـق ـب ـیــح وال ـح ــاق ــد وامل ـلــيء
بــامل ـع ـلــومــات ال ـخــاط ـئــة واالت ـه ــام ــات

ضــد الـشـعــب اإليــرانــي فــي هــذا املـكــان
ّ
املحترم ،ال یشكل إساءة لألمم املتحدة
فحسب ،بل یتعارض مع ما تطالب به
الشعوب من هذا االجتماع الذي یعقد
التحاد الدول من أجل مواجهة الحرب
واإلرهاب».
وأوضـ ـ ــح أن «خ ـط ــة ال ـع ـمــل امل ـش ـتــرك
الـ ـش ــامـ ـل ــة هـ ــي ح ـص ـی ـل ــة عـ ــامـ ــن مــن
املـفـ ّـاوضــات املـكـثـفــة» ،مضيفًا أن «ما
ت ـمــخــض عـنـهــا ح ـظــي ب ــدع ــم مجلس
األم ــن واملجتمع الــدولــي ،وب ــات جــزءًا
مــن ال ـقــرار  2231ال ـصــادر عــن مجلس
األمن» .وقال إن «خطة العمل املشترك
ّ
تخص بلدًا دون غیره ،بل
الشاملة ال
إنـهــا وثیقة دولـیــة تتعلق باملجتمع
الدولي كله».
مــن جهة أخ ــرى ،أكــد روحــانــي أنــه «ال
یـمـكــن أن نـقـبــل أبـ ـدًا أن ی ـقــوم الـكـیــان
ال ـص ـه ـی ــون ــي الـ ـ ـ ــذي یـ ـ ـه ـ ـ ّـدد امل ـن ـط ـقــة
والعالم بالسالح الـنــووي ،وال یلتزم
بـ ــأي م ــن ال ـق ــوان ــن ال ــدولـ ـی ــة ،بنصح

الفروف :سندافع
عن االتفاق الذي
قوبل بارتياح من جانب
المجتمع الدولي

ال ـش ـع ــوب ال ــداعـ ـی ــة لـ ـلـ ـس ــام» .وق ـ ــال:
ّ
«تصوروا للحظة واحدة كیف ستكون
مالمح الشرق األوســط من دون خطة
ّ
تصوروا ظهور أزمة
العمل املشترك؟!
نوویة مختلقة في املنطقة إلى جانب
الحروب األهلیة واإلرهــاب التكفیري
واألوضـ ـ ـ ـ ــاع
واألزم ـ ـ ـ ـ ـ ــات اإلن ـ ـسـ ــان ـ ـیـ ــة
ّ
السیاسیة واالجتماعیة املـعــقــدة في
غرب آسيا».
ع ـل ــى امل ـس ـت ــوى ذات ـ ـ ــه ،أفـ ـ ــاد م ـس ــؤول
إي ــران ــي رف ـي ــع امل ـس ـت ــوى بـ ــأن «إي ـ ــران
ّ
مستعدة لكل السيناريوات املحتملة،
إذا انسحب الرئيس األميركي دونالد
تــرامــب مــن االتـفــاق الـنــووي» ،مضيفًا
أن ذل ــك «يـشـمــل االسـتـئـنــاف ال ـفــوري
ألن ـش ـط ـت ـه ــا ال ـ ـنـ ــوويـ ــة الـ ـت ــي ق ـ ّـي ــده ــا
االتفاق».
جـ ـ ــاء ذلـ ـ ــك ف ـي ـم ــا أكـ ـ ــد ق ــائ ــد ال ـح ــرس
ال ـ ـثـ ــوري ،م ـح ـمــد ع ـل ــي ج ـع ـف ــري ،أن ــه
يـنـبـغــي أن ت ـل ـقــى الـ ــواليـ ــات امل ـت ـحــدة
«ردودًا م ــوج ـع ــة» م ــن ج ــان ــب إي ـ ــران.
ون ـق ــل م ــوق ــع «سـ ـب ــاه نـ ـي ــوز» ،ال ـتــابــع
للحرس الثوري ،عن جعفري قوله إن
«ات ـخ ــاذ مــوقــف حــاســم ح ـيــال تــرامــب
هــو م ـجـ ّـرد بــدايــة ال ـطــريــق» .وأض ــاف
أن «امل ـه ــم اسـتــراتـيـجـيــا ه ــو أن تلقى
أم ـي ــرك ــا م ــزيـ ـدًا م ــن ال ـ ـ ــردود املــوج ـعــة
فــي مــا يتعلق ب ــاإلج ــراءات والسلوك
وال ـقــرارات التي ستتخذها إي ــران في
الشهور املقبلة».
فــي غ ـضــون ذل ــك ،ص ـ ّـرح تــرامــب بأنه
تــوصــل إل ــى ق ــرار بـشــأن مــا إذا كانت
ال ــوالي ــات املـتـحــدة ستبقى ُطــرفــا في
اتـفــاق إي ــران ال ـنــووي ،ال ــذي أب ــرم عام
 ،2015لكنه امـتـنــع عــن اإلف ـصــاح عن

روحاني :خطاب ترامب جاهل وقبیح وحاقد ومليء بالمعلومات الخاطئة (أ ف ب)

ال ـقــرار .ول ــدى ســؤالــه عـ ّـمــا إذا كــان قد
ّ
توصل إلى قرار ،بعد انتقاده لالتفاق
الذي وافقت إيــران بموجبه على كبح
برنامجها النووي ،في مقابل تخفيف
ال ـع ـقــوبــات االق ـت ـصــاديــة عـلـيـهــا ،قــال
ت ــرام ــب لـلـصـحــافـيــن« :تــوص ـلــت إلــى
قرار».
بـ ــدورهـ ــا ،أش ـ ــارت س ـف ـيــرة ال ــوالي ــات
امل ـت ـح ــدة لـ ــدى األمـ ـ ــم امل ـت ـح ــدة نـيـكــي
هيلي إلى أن خطاب ترامب يشير إلى

عــدم سـعــادتــه بــاتـفــاق إي ــران الـنــووي،
وليس إلى قرار باالنسحاب منه.
وقــالــت هيلي لشبكة «س ــي .ب ــي .إس
ن ـيــوز»« :ه ــذه ليست إش ــارة واضـحــة
إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه ي ـخ ـط ــط ل ــانـ ـسـ ـح ــاب .لـكــن
اإلشـ ـ ـ ـ ــارة الـ ــواض ـ ـحـ ــة هـ ــي أنـ ـ ــه لـيــس
سعيدًا باالتفاق».
ع ـلــى ال ـج ـهــة ال ــروسـ ـي ــة ،أع ـ ــرب وزي ــر
الـ ـخ ــارجـ ـي ــة سـ ـي ــرغ ــي الف ـ ـ ـ ـ ــروف ،فــي
ت ـص ــري ـح ــات إل ـ ــى ص ـح ــاف ـي ــن روس

مقالة تحليلية

تنامي الوعي الجنوبي بخطورة دور الرياض وأبو ظبي في اليمن
لقمان عبدالله
أف ــرز اإلخ ـفــاق اإلم ــارات ــي ـ ـ السعودي
فــي إدارة املـحــافـظــات الـجـنــوبـيــة في
الـشـهــور املــاضـيــة فهمًا مختلفًا ّ
عما
ك ــان عـلـيــه فــي ال ـســابــق ،واسـتـطــاعــت
ال ـق ـي ــادات الــوط ـن ـيــة وب ـع ــض الـنـخــب
ال ـ ـ ـصـ ـ ــامـ ـ ــدة أم ـ ـ ـ ـ ــام اإلغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء املـ ــالـ ــي
كـ ـ ـس ـ ــر حـ ـ ــاجـ ـ ــز الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــوف وتـ ـسـ ـمـ ـي ــة
األش ـي ــاء بـمـسـمـيــاتـهــا .ون ـج ـحــوا في
ف ـض ــح ح ـق ـي ـقــة ال ـ ــوج ـ ــود اإلم ـ ــارات ـ ــي
ون ـي ـتــه اس ـت ـث ـمــار امل ــوق ــع ال ـج ـغــرافــي
االستراتيجي للجنوب اليمني على
حساب تطور البلد وازدهاره.
انـ ـ ـكـ ـ ـش ـ ــف ل ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــوب ـ ـيـ ــن ب ـ ــوض ـ ــوح
االخ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاف ب ـ ـ ــن أجـ ـ ـ ـن ـ ـ ــدة ال ـق ـض ـي ــة
الـجـنــوبـيــة واألج ـن ــدة الـخــاصــة لــدول
ال ـخ ـل ـي ــج ،وب ــال ـت ـح ــدي ــد ال ـس ـع ــودي ــة
واإلم ـ ـ ــارات .وي ـجــد الـفــريــق اإلعــامــي
وال ـ ــدع ـ ــائ ـ ــي ل ـ ـلـ ــريـ ــاض وأب ـ ـ ـ ــو ظ ـبــي
(وك ــذل ــك ال ـغ ــرف ال ـت ــي ت ــدي ــر وســائــل
ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي فــي أب ــو ظبي
وعـ ـ ـ ــدن) ص ـع ــوب ــة ب ــال ـغ ــة فـ ــي إق ـن ــاع

الـ ـشـ ـع ــب بـ ـص ــوابـ ـي ــة ف ـ ـكـ ــرة ت ـح ــري ــر
عـ ــدن وال ـت ـخ ـل ــص م ــن اإلرث ال ـقــديــم
بـفـصــولــه ك ــاف ــة .ب ــل إن ال ـفــريــق ذات ــه
الذي يديره خبراء أجانب مختصون
ف ــي ال ــدع ــاي ــة والـ ـت ــروي ــج ي ـج ـهــد فــي
األســابـيــع األخ ـيــرة ملـنــع ،أو الـحــد من
كلمة «االحتالل اإلماراتي» ،عن أذهان
ال ـن ـخ ــب وال ـ ـق ـ ـيـ ــادات ال ـج ـن ــوب ـي ــة ،ملــا
تتركه من آثار في وعي الشعب الذي
بـ ــدأت إش ـ ــارات اسـتـفــاقـتــه تـظـهــر في
حاالت اعتراض متعددة.
يظهر الـجــانــب اإلم ــارات ــي خشية من
أن تـتـحــول تـلــك اإلش ـ ــارات إل ــى حالة
ث ـقــاف ـيــة ع ــام ــة ف ــي امل ـج ـت ـمــع يصعب
عليه معالجتها في املستقبل .ويرجع
التحول في مزاج الرأي العام والنخب
ف ــي ج ـن ــوب ال ـي ـمــن إل ــى ع ــدة أس ـبــاب
منها:
ـ ـ ال ـف ـشــل ف ــي تــوف ـيــر األمـ ــن وسـيـطــرة
املـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـيـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــات ف ـ ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ـ ــدن وب ـ ـق ـ ـيـ ــة
املـ ـح ــافـ ـظ ــات إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى اس ـت ـم ــرار
تراجع الخدمات الحكومية األساسية
(الكهرباء ،املياه ،املشتقات النفطية)،

إضــافــة إل ــى اسـتـمــرار أزم ــة الــرواتــب،
وغياب نموذج جاذب للمناطق التي
تسمى م ـحـ ّـررة يمكن بــه إع ــادة بناء
مؤسسات الدولة.
ـ ـ ـ ت ـن ــام ــي االنـ ـطـ ـب ــاع لـ ـ ــدى ق ـط ــاع ــات
كـ ـبـ ـي ــرة مـ ــن الـ ـشـ ـع ــب الـ ـجـ ـن ــوب ــي عــن
أن ت ـح ـ ّـرك ــات اإلم ـ ـ ــارات ف ــي ال ـي ـمــن ال
تتوافق مع مصلحة اليمنيني عمومًا
والـجـنــوبـيــن خ ـصــوصــا ،ب ــل تسعى
أب ـ ــو ظ ـب ــي إل ـ ــى ت ـح ـق ـيــق مـصــالـحـهــا
ال ـخــاصــة فــي الـسـيـطــرة عـلــى املــواقــع
االستراتيجية والحيوية فــي اليمن،
ّ
واملمرات املائية
وخصوصًا السواحل
ال ــدولـ ـي ــة امل ـط ـل ــة ع ـل ـي ـهــا أو ال ـقــري ـبــة
منها ،وكــذلــك الـجــزر التي تقع فيها،
وذل ــك فــي إط ــار سعيها للتحول إلى
قــوة إقليمية تحتاج إليها الــواليــات
املتحدة األميركية في اإلقليم.
ـ ـ ـ ـ اش ـ ـ ـتـ ـ ــداد ال ـ ـ ـصـ ـ ــراع ب ـ ــن األط ـ ـ ـ ــراف
امل ـح ـس ــوب ــة ع ـل ــى ال ـت ـح ــال ــف ال ـعــربــي
وتغذية كل من السعودية واإلم ــارات
ذل ـ ــك ال ـ ـصـ ــراع ب ــال ــدع ــم الـ ـت ــي ت ـقــدمــه
كـ ــل دول ـ ـ ــة إلـ ـ ــى امل ـح ـس ــوب ــن ع ـل ـي ـهــا،

وانعكاس ذلك على الشعب الجنوبي.
وغالبًا ما تكون الصراعات بني القوى
العسكرية واألمـنـيــة التي بنيت على
أساس مناطقي وفئوي.
ـ الفشل العسكري لــدول التحالف في
تحقيق ّ
أي منجز في امليدان الشمالي
منذ أمد طويل.
ـ النجاحات العسكرية واالستراتيجية
مل ـح ــور امل ـق ــاوم ــة ف ــي ك ــل م ــن ســوريــا
ول ـ ـب ـ ـنـ ــان والـ ـ ـ ـع ـ ـ ــراق مـ ـق ــاب ــل إخـ ـف ــاق
السعودية وحلفائها وتراجع دورهم.
ـ ـ ـ ـ إفـ ـ ـ ــاس الـ ــدعـ ــايـ ــة ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة فــي
االستمرار في تكوين سردية مذهبية
ّ
مل منها الجمهور ،وقد ّ
توج فشل تلك
السردية بتقارب السعودية مع العراق
عـلــى املـسـتــويــن الــرسـمــي والـحــزبــي،
واضطرارها إلنجاح تلك العالقة إلى
ع ــزوف إعــامـهــا عــن الـتــاعــب بالوتر
املذهبي.
ـ ـ ـ تــأث ـيــر األزم ـ ــة الـخـلـيـجـيــة ب ــن كل
من السعودية واإلمــارات والبحرين
وم ـص ــر م ــن ج ـه ــة ،وق ـط ــر م ــن جـهــة
أخــرى ،فــي اليمن عمومًا والجنوب

خ ـصــوصــا .م ــن املـفـيــد الـتــذكـيــر بــأنــه
منذ اللحظة األولى للوجود الخليجي
فــي جـنــوب اليمن منذ قــرابــة سنتني،
ان ـط ـل ـق ــت ح ـم ـل ــة إع ــامـ ـي ــة ودع ــائ ـي ــة
ك ـبـيــرة هــدفــت إل ــى تــرس ـيــخ املـفــاهـيــم
والسياسات الفئوية واملذهبية التي
ت ـت ـمــاشــى م ــع أه ـ ـ ــداف ال ـت ـح ــال ــف فــي
الـيـمــن عـمــومــا وال ـج ـنــوب خـصــوصــا.
خالصة تلك األهــداف أن الحرب التي
ّ
ي ـش ــن ـه ــا ال ـت ـح ــال ــف ع ـل ــى ال ـي ـم ــن هــي
ملـنــع ال ــوج ــود اإلي ــران ــي ،وبخصوص
ال ـج ـنــوب ط ــرد م ــن سـ ّـمــوهــم «ال ـغ ــزاة
ال ـش ـم ــال ـي ــن» ،وقـ ــد أوغـ ـل ــت ال ــدع ــاي ــة
الـخـلـيـجـيــة فــي الـتـحــريــض املـنــاطـقــي
ب ــن ال ـش ـم ــال وال ـج ـن ــوب ،وك ــذل ــك في
الـ ـلـ ـع ــب عـ ـل ــى ّالـ ــوتـ ــر املـ ــذه ـ ـبـ ــي ،وق ــد
نجحت فــي دق إسفني بــن الشطرين
اللذين يشكالن اليمن املوحد.
في الشمال ،وجدت الدعاية السعودية
من يتصدى لها ،ويعمل على إطالق
ح ـم ــات مـ ـض ــادة إلب ـط ــال ـه ــا وت ـب ـيــان
األهـ ــداف الحقيقية ل ـل ـعــدوان .ساعد
في ذلك ثبات الجبهة الداخلية ،وتكاد

